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Nauji sovietų 
lėktuvai Arktikoje 

HELSINKI, vas. 19. — Suomi jo-
je ir Norvegijoje pastebėta, kad 
sovietų aviacijos ba2ėse Arkti
koje masiniai pasirodė sprausmi 
niai lėktuvai, kas rodo, jog So
vietų Rusijos aviacijos pramonė 
nepaprastai išplėsta. 

Sprausminiai lėktuvai jau pa
keitė senuosius tipus visose avia
cijos bazėse, kurios įrengtos iš 
Suomijos atimtose teritorijose, 
šiaurėje jų yra bent dvi Petsamo 
srityje (ten sausio mėn. buvo 
plataus masto oro pratimai), o 
pietuose sprausminiam lėktu
vam parinkta Viipuri bazė (Vii-
puri atimtas iš Suomijos po pas
kutinio karo). 

Paskutinėmis savaitėmis daug 
keliaujančių suomių liudija ma
tę daugybę naujų sovietiškų 
sprausminių lėktuvų, skraidan
čių viršum Suomijos įlankos 
tarp Estijos kranto ir sovietų 
karo bazės Porkkaloje. 

Prancūzai gali 
negauti paramos 

PARIS, vas. 19. — Rytoj čia 
įvyksta Prancūzijos, V. Vokieti
jos, Italijos, Olandijos, Belgijos 
ir Luksemburgo atstovų posėdis 
nuomonėms dėl Prancūzijos pa
siūlytų Europos armijos pakto 
pakeitimų pareikšti. 

Ikšiol tik Vokietija yra oficia 
liai pareiškusi, kad pasiūlyta for 
ma pakeitimai jai nepriimtini. 
Girdisi, kad tos pačios nuomo
nės esančios ir kitos vyriausy
bės, ypač kad prancūzai esą pa
sakę, jog pasilieka sau teisę siū
lyti naujų pakeitimų, jei to pa
reikalautų parlamentas. 

Pajutę didelį pasipriešinimą, 
prancūzai esą pasirengę daryti 
nuolaidų ir duoti pažadą, kad 
daugiau nebeprašys paktą keis
ti, nors ir parlamentas pareika
lautų. 

Pirmoji prez. Eisenhowerio spaudos konferencija 

Skirtingi rūpesčiai i Pareiškimas Vasario 16-sios proga 
TOJCIO, vas. 19. — Apšau-Į WASHINOTON. -— Žemiau seka valstybės sekretoriaus John 

džius sovietų lėktuvus Japonijos Foster Dulles pareiškimas, duotas 1953 m. vasario 16 d. Lietuvos 
teritorijoje, kairieji socialistai' Nepriklausomybės šventės proga. Tie patys žodžiai skirti ir Esti-
parlamente pradėjo kamantinėti jai, kuri savo Nepriklausomybės šventę mini vasario 2Įi d. 
vyriausybę, ar leisdama ameri- ^rie^ 3 5 m e t U f i l i e t u v i ų i r e s t u t a u t o s l a i m ė j 0 s a v o nepriklau

somybes, kad vėliau vėl taptų žiauraus sovietų imperializmo auko
mis. Giliai užjausdamas Pabalti jo tautų dabartines kančias, šia 
proga aš siunčiu estams, latviams Ir lietuviams šiltus sveikinimus 
ir geriausius linkėjimus. 

Lietuvai šie metai yra ypatingai 
reikšmingi, nes šiemet sueina 700 me-

pesčių nekelia - vyriausybei t n u o L i e t u v o s valstybės suorgani-
daugiau rūpi, kad JAV karinės | z a v i m o P r i e š 7 0 0 m e t ų M i ndaugas 
pajėgos neapleistų Japonijos b u v o v a i n i k u o t a s pirmuoju Lietuvos 
anksčiau, negu ji pati bus pajė-- k a r a i į u m į . 

Atsisakydama pripažinti Pabalti
jo valstybių įjungimą į Sovietų Są
jungą, Jungtinių Amerikos Valstybių 

SEOUL, vas. 19. — Naujasis vyriausybė išreiškė Amerikos tautos 
8-sios armijos vadas gen. Taylor įsitikinimą, kad visų tautų, didelių ar 

kiečių lėktuvams šaudyti į sovie 
tų lėktuvus ji nerizikuoja už
kurti naują pasaulinį karą. Už
sienio reikalų ministras atsakė, 
kad šitie veiksmai karo tikrai 
neiššauks ir jie vyriausybei rū

gi savo saugumu rūpintis. 

Nenori kinų 

Nerems prezidento 
mokesčių reikalu 

WASHINGTON, vas. 19. — 
Grupė respublikonų atstovų rū
muose nutarė neklausyti prezi
dento įspėjimo mokesčių mažini
mo reikalu ir dės visas pastan
gas, kad mokesčių komisijos pri 
imtas pasiūlymas sumažinti as
menų pajamų mokesčius 10 proc. 
nuo liepos 1 d. būtų svarstomas 
ir priimtas atstovų rūmuose ne
laukiant biudžeto subalansavi
mo. Šita respublikonų grupė ma
no, kad visi panorės mažinti vai 
stybės išlaidas tik tada, kada 
kongresas parodys užsispyrimą 
mažinti mokesčius. 

Spėjama, kad mokesčių suma
žinimą palaikanti grupė bus įkal 
beta palaukti su savo projektais 
bent iki gegužės 1 d., nes iki to 
laiko prezidentas jau galėsiąs pa 
tiekti kongresui pertvarkytą Tru 
mano biudžetą. 

Voice supuvęs 

Jungt. Tautų technine tarnyba 
SALOMĖJA NARKELIŪNAITĖ 
Mūsų korespondentė New Yorke 

JUNGTINĖS TAUTOS. Pen- timu, pavojingos medžiagos su 
kiolikos tautų ekspertai JT 

pirmoje savo spaudos konferen 
cijoje išsitarė, kad su malonumu 
norėtų turėti daugiau kariuo
menės, neišskiriant ir Chiang 
Kai-sheko trijų divizijų, kurias 
yra pasiūlęs Korėjos karui pra-

mažų, santykius turi tvarkyti teisė ir 
teisingumas. 

Tautos yra didelės ne dėl gyven
tojų gausumo ar teritorijos bei turtų 
didumo, bet dėl savo dvasinės ir mo
ralinės stiprybės ir laisvės bei nepri
klausomybės meilės, šitos ypatybės 

Transporto ir Susisiekimo Ko
misijoje daugiau kaip dvi savai
tes svarstė aktualiuosius tos sri
ties tarptautinius klausimus ir 
parengė planų įvairioms naujo
vėms, kurios turėtų pagerinti 
tarptautinį susisiekimą sausu
ma, jūra ir oru. 

Kelių ženklai ir signalai 

Pagrindinė nūdienė problema 
yra ta, kad, norint užtikrinti sau 
gų keliavimą sausuma, reikia su 
vienodinti paskirose valstybėse 
vartojamus skirtingus kelių žen
klus ir signalus. Kaip žinia, šiuo 
metu labiausiai populiarios yra 
vadinamoji europinė ir ameriki
nė sistema. 

JT ekspertai jau anksčiau bu
vo parengę tokį projektą, kuria
me buvo bandyta kaip tik tas dvi 

sidėjus. 
Bet ne taip galvoja P. Korėjos i P r a e i t yJ e P a d ėJ° J«toų t a u t a i n ^ ė t i 

prantamos daugiausia kaip prez. Syngman Rhee — jis susi- VIS&B s u n k e n v o e s - A s *lkm> k a d ; D i e ; 
sprogstama medžiaga, bet, nega- kvietęs spaudą pakartotinai pa- v u i P a d e d a n t > Jo s P a d ė s J u m s skęsti 

FOSTEIt DFLLEfl 

Įėjus tuojau pat parengti jų tiks reiškė, kad nenori Chiang divi- d a b a r t i n ę Pr iesPaud<* i r s u l a u k t i n a u J°s laisvės dienos", 
lauš apibrėžimo, nutarta sudary zijų Korėjoje ir linki jam kuo 
ti specialią komisiją, kuri tą ap greičiausiai keltis Kinijon. 

WASHINGTON, vas. 19. — 
Voice of America veiklą bekrapš sistemas sutaikyti ir suvesti į 
tinėjant, demokratų sen. McClel viem*> priimtiną visų JT valsty-
lan pareiškė, kad ten viskas „su- bh* žmonėms, neatsižvelgiant ko 

Teigiama, kad kiti penki pak-'!puvę" ir nenoromis peršasi min- k i a k a l b a 3 i e k a l b a i r k o k s JU i š" 
to nariai paliksią Prancūziją su tis, jog be kvailumo ir visiško ne simokslinimas. Todėl naujasis 
jos reikalavimais ir ratifikuosią; sugebėjimo tą darbą dirbti visa- projektas turi iki minimumo su-
paktą tokį, koks jis pasirašytas. !me reikale reikia ko nors dau- siaurintą žodžių naudojimą, dau-
Tokiu atveju, manoma, kad Pran Įgiau jieškoti. Jo patiekti faktai giausia bandant išsiversti tik 
cūzijos parlamentas nebedrįs | sakytų, kad esama sąmoningo j ženklais. 
paktui pasipriešinti. ! sabotažo. Kalbant apie sausumos susi-
-i j siekimą, tuojau iškilo ir autove-

A i • C • ± • v l • • žirnių vairuotojų leidimų klausi-
AnglUS erZina t g i D t O pareiSKimai mas. čia net Tarptautinė Sveika

tos Organizacija buvo pakvies-
Naguib neigia Sudano teisę tapti britų dominija.—flng- ta patalkininkauti, parengiant 
lai atsake, kad Sudanui pažadėta pilna nepriklausomybe taisykles vairuotojų fiziniam tin

kamumui nustatyti. Leidimų 
LONDON, vas. 19. — Kaire ir Londone padaryti pareiškimai klausimu komisija irgi padarė 

sudrumstė tą gerą nuotaiką, kuri susidarė susitarimą dėl Sudano pasiūlymų. 
nepriklausomybės pasirašius. 

Sutartį pasirašius, Egipto 
premjeras gen. Naguib pareiškė, 
kad dabar jau niekas nebegalėtų 
trukdyti Egiptui ir Anglijai su
sitarti likusiais klausimais ir pra 
dėti geros bičiulystės gadynę. 
Anglijos užsienio reikalų minis
tras Eden panašų pareiškimą pa 
darė parlamente. 

Bet po tų pareiškimų gen. Na
guib užvedė viešą ginčą apie tai, 
ar laisvas Sudanas gali prašytis 
priimamas f britų commonwe-
alth. Gen. Naguib aną vakarą pa 
reiškė, kad naujai pasirašytoji 
sutartis dėl Sudano privedimo 
prie nepriklausomybės trijų me
tų bėgyje neturės prasmės Egip 
tui, jei Sudanas galės tapti bri
tų dominija. Britai suprato, kad 
tas Naguib pareiškimas reiškia, 
jog Egipto nuomone Sudanas, 
laisvę gavęs, negalės būti lais
vas pasirinkti vieną iš trijų, o ne 
iš dviejų, galimybių: būti britų 
dominija, sudaryti uniją su Egip 
tu ar su nieku nesijungti. 

Lengvatos turistams 
Peržvelgdama transporto ir Britų užsienių reikalų minis 

tras Eden po to padarė' oficialų i susisiekimo srityje įvykusius pa 
pareiškimą parlamente, kur jįS j įkeitimus nuo 1951 m., komisi-
pasakė, kad Anglija pasirašė s u j a ypatingą dėmesį atkreipė į 
Egiptu sutartį dėl Sudano aiš- muitinių formalumų suprastini-
kiai žinodama, kad po trijų me- f

m ą tunstams. 
tų savivaldos Sudanas turi gauti | Parengtos tuo reikalu dvi kon-
pilną nepriklausomybę, į kurią vencijos, kurių tekstai dabar bus 
įeina ir teisė tapti britų domini- išsiuntinėti paskiroms vyriausy

bėms susipažinti ir pastaboms 
padaryti, kad jau 1954 m. gali
ma būtų Genevoje sušaukti tarp 
tautinę konferenciją ir tas kon
vencijas pasirašyti. 

Pirmoji konvencija kalba apie 
tai, kad be specialaus mokesčio 
turistams būtų leidžiama su sa
vimi vežtis automobilius keliau
jant iš vienos valstybės į kitą. O 
antroji —- kad jiems būtų leista 
vežtis laisvai įvairių gerybių 
tiek jiems jiems reikalinga. 

Diskutuojant tarptautinį susi
siekimą, dar iškilo vadinamų pa
vojingų medžiagų pervežimo 
klausimas. Populiariausiu supra 

ja, jei Sudano gyventojai to pa
norėtų. Egiptui tai buvo pasa
kyta prieš sutarties pasirašymą 
ir nebuvo abejonės, kad jis ge
rai suprato ką Sudanui pažadė
tos nepriklausomybės sąvoka 
reiškia. 

Patikimi šaltiniai priduria, 
kad gen. Naguib pareiškimas bu 
vo padarytas vidaus reikalams ir 
nesukliudys tuojau pradėti de
rybas dėl anglų kariuomenės iš
vedimo iš Suezo kanalo zonos. 
Anglai jau davė principinį suti
kimą trauktis sutartį dėl Sudano 
pasirašius. 

tarimą ir jų klasifikaciją pareng 
tų vėlesniam laikui. 

Nori sudrausti laivus 
Susisiekimas jūromis be savo 

tiesioginės naudos, kaip pigiau
sia priemonė, netiesioginiai neša 
nuostolių kaikurioms valsty
bėms. Ligšiolinės studijos paro
dė, kad laivai nesilaiko jokių 
taisyklių ir kur jiems patinka iš 
pila savo alyvos liekanas. 

Jungtinių Tautų sekretaria-
tas surinko žinias ir parengė pro 
jektus esamai padėčiai pagerin
ti. Nuo alyvos kenčiančios vals
tybės pageidauja, kad būtų pra
vesta tarptautinė akcija, uždrau 
džiant šiaurinės Europos vande
nyse laivams išleisti savo alyvą, 
ir kad būtų įkurta tarptautinė 
komisija, kuri nustatytų jūros 
zonas, draudžiamas alyvai pilti. 

Vienos valstybės siūlo 20—30 
mylių jūros zoną, kitos mini 50 
mylių, o 1926 m. VVashingtone 
tuo klausimu įvykusi konferen
cija zonos ribai buvo nustačiusi 
50 mylių, o kai kur ir 150. 

Norvegija skundžiasi 
Norvegijos vyriausybė tvirti

na, kad sąlygos pagerėtų, jei 
tarp Danijos ir Norvegijos lai
vams būtų uždrausta išpilti aly
vą ir siūlo 20—30 mylių zoną. 

Toliau Norvegija sako, kad 
daugiausia alyvos susirenka Os
lo fiorde, ištisai Skagerrak kran 
tą ir ties įvažiavimu į Bergen 
uostą. Jei neimtum dėmesin su
sidarančio gaisrui pavojaus iš 
uostų vandenyse plūduriuojan
čios alyvos, tai ji yra tikrai pa
vojinga tose vietose, kur esama 
uolų. 

Nuo plaukiojančios alyvos 
Norvegijoje yra nukentėję paukš 
čiai, kurie nyksta, negalėdami 
jos pašalinti iš savo plunksnų. 
Ypač neršto metu, kai vanduo 
Skagerrake ikrus iškelia į pavir
šių, nukenčia žuvys. Yra paste
bėta, kad didelių nuostolių turi 
vėžiai. Pagaliau, dėl alyvos bu
vimo visa eilė populiarių Norve
gijos vasarviečių neteko savo 
biznio, nes paplūdymiai aplipo 
alyva 

Filipinų atstovas taipgi skun
dėsi, kad alyva daro milžiniškų 
nuostolių žvejybai. Ypač paski* 
tiniojo karo metu, kai Manilos 
jlankoje buvo daug laivų, nuken 
tėjo austrės ir žuvys. 

Arabų demaršas dėl Izraelio 
Septynios arabų valstybes prašo neremti Izraelio, jei 

norima arabų paramos Vid. Rytuose 
WASHINGTON, vas. 19. — Arabų kraštai įspėjo JAV-bes ne* 

duoti Izraeliui daugiau jokios pagalbos, nes tai būsią aliejaus py
limas ant rusenančios ugnies. 

Intervenciją valstybės depar-i" 
Izraelio parlamentas po dvie 

Laisvas pienas 
VVASHINGTON, vas. 19. — 

Vakar paskelbtas naujas įsaky
mas, naikinąs kainų kontrolę 
pienui, sviestui, margarinui, kos 
metikai, vaistams, anglims, re
monto dirbtuvių patarnavimam, 
siuvamosioms mašinoms, dulkių tamente tuo reikalu padarė Egip'. 
s i u t a m s ir daugybei * y j to, S £ « o , U b a n o Jordano Ira * - £ £ - * £ - » £ 

jau buvo tikimasi šią savaitę. tone. Juos priėmė 
Kontrolę nuėmus, kasmetika valstybės sekretoriaus pavaduo-

pabrangsianti apie 10 proc, o ei- tojas Bedell Smith. 
Diplomatai pareiškę, sako E-

gipto ambasadorius Abdul Ra-
him, kad betkokios pagalbos da-

garečių pokelis — vienu centu. 

Korėjos fronte 

H išklausė J a P a r ė m ė diplomatinių santykių 
nutraukimą (policija globojusi 
bombos įmetimą, vyriausybės 
nariai kurstę prieš Sov. Rusiją). 

• Egiptas susirūpino, kad Iz-
raelin gali pajudėti nauja žydų 

SEOUL vas. 19. Vakar 3 7 9 1 v i m a s Izraeliui statys pavojun I banga iš Rytų Europos. Rūpės 
bombonešiai griovė ir degino 
priešo pėstininkų ir tankistų ap
mokymo bazę Š. Korėjos sosti
nės apylinkėse. Likę tik tik dū-

Vid. Rytų saugumą. 
Diplomatinių santykių nutrū-

čių priežastis dvejopa: Izraely
je likę arabai bus išmesti iš savo 

mai ir griuvėsiai. Bombonešius m o n e i š S a u t i i š J A V n a u J 0 S e k o 

nominės ir moralinės paramos 

kimą su Sov. Rusija Izraelis nau namų ir su žydų gausėjimu Vid. 
dojąs kaip naują spaudimo prie pytuose didėja ir komunizmo pa 

vojus. 
dengę sąjungininkų kovos lėktu
vai ta proga numušė 7 Migus. 

Australijos darbo 
partija laimi 

SYDNEY, vas. 18. — Pereitą 
šeštadienį vyko dviejų Australi
jos provincijų parlamentų rinki
mai ir abudu laimėjo darbo par
tija. Naująją pietų Valiją ir 
prieš tai valdė darbiečiai, bet 
šiuose rinkimuose dar sustipri
no savo daugumą. Vakarinės 
Australijos provinciją prieš rin
kimus valdė liberalų — ūkininkų 
partijų koalicija, kurią dabar pa
keičia absoliučią daugumą lai
mėjusi darbo partija. 

• Kenijos kolonijoje Afrikoje 
vėl pradėjo žudyti baltuosius 
slapta Mau Mau organizacija, 
kažkieno pakurstyta apvalyti 
juodąjį kontinentą nuo baltojo 
žmogaus viešpatavimo. 

• Clare Boothe Luce, paskir
ta ambasadorium Italijai, vakar 
pareiškė senato užsienio reika
lų komisijos Bariams, kad nieko 
nenusimano apie diplomatinį eti-

savo politikai Vid. Rytuose pra
vesti. Jie ir atėję valstybės de
partamentui pasakyti, kad Izra
elio rėmimas turės apgailėtinų 
rezultatų ir saugumo tame regio
ne nesustiprins. Jei JAV Izrae
lio nefavorizuos, tai arabų kraš
tai bendradarbiaus, su Amerika 
atviromis rankomis. 

Kalendorius 
Vasario 19 d.: Sv. Konradas. 

Senovės: Šarūnas ir Sauge. 
Oras Chicagoje 

Debesuotumas padidės, gali
mas lietus. Temperatūra kilsian 
ti iki 40 laipsnių. 

Saulė teka 6:42, leidžiasi 5:28. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Berlyne šiuo metu lankosi JAV augštasis komisaras Co-

nant. Jis nori padaryti vizitą ir sovietų gen. Čuikovui, kad galėtų 
ta proga pareikšti nepasitenkinimą dėl rengiamo visiško rytinio 
Berlyno atskyrimo nuo vakarinių zonų. 

— Danijos kareivių sukilimai dėl karinės prievolės prailgini
mo jau pasibaigė. Ryšium su įvykiais areštuoti keli raudonieji, 
kurie pačiupti aprūpinant kareivius kurstančia protestuoti litera
tūra, 

— Didelis būrys demokratų partijos kongreso narių iš abiejų 
rūmų šiandien pakviesti pas prez. Eisenhowerį, kad būtų supažin
dinti su užsienio politikos ir krašto apsaugos reikalais. Prez. Ei-
senhoweris nori, kad abidvi partijos remtų jo politiką minėtose 
srityse, 

— Formozos įstaigos teigia, kad Peipingo režimas pradėjo 
mesti kariuomenę į rytinį Kinijos krantą ir stiprinti krantų apsau
gą prieš Formozą. 

— JAV ambasadorius Paryžiuje James Dunn perkeliamas am-
. i , . , | 4 , . y * oasadoriumi Ispanijon, atstovas Formozoje Rankin pakeliamas į 
ciorJfot- afafAtroiiaiotifi AmAnfiro ambasadorius, o dabartinis ambasadorius Jugoslavijoje keliamas 

l Indiją, 
— JAV atstovas prie Jungtinių Tautų Cabot Lodge šiai die

nai pasikvietė pas save eilės draugiškų valstybių atstovus aptarti 
Sudano parlamento rinkimams bendrą laikyseną kaikuriais klausimais, kurie bus svarstomi Jung-
pravesti. Indas numatytas jos tinėse Tautose sesiją vasario 2If d. atnaujinus, šiandien tariasi 
pirmininku; kiti nariai yra: bri- tarpusavyje ir arabų bei Azijos valstybių atstovai. Jiems rūpi 
tas, egiptietis, amerikietis ir 3 tie žygiai, kurie planuojami ryšium su tariamu žydų persekiojimu 
sudaniečiai. komunistų erdvėje. 

slaptai atstovausianti Ameriką 
ir Vatikane. 

• Jau sudarinėjama- komisija 



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ĘUUNOIS Ketvirtadienis, vasario 19, 1953 
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MeOžiagą siusti šiuo adresu: VYT. BADŽIUS, 7031 So Artesian 
Ave., Chicago 29, Iii. Telefonas REpublic 7-0235 

valia ir daromas vien todėl, 
kad neteisingoji informacija bu 
vo pasidariusi vieša ic be rei
kalo trukdanti tarpusavy musij 
susipratimą. 

SAS C. Valdybos vardu 
Vytautas žvirzdys, 
SAS pirmininkas 

K. KEBLINSKIENE 

Lietuvoj lietuvės rūpestis bū-i Būkime tiek susipratusios 
davo kuo daugiausia priverpti, I kaip ši lietuvė motina, ir įtaisy 
priausti ir prikrauti margas 
skrynias baltų drobių. 

Mums ta graži praeif.s liko 
kaip svajonė, bet ir čia kiek
viena lietuvė motina, suprantan 
ti momento reikalavimus, sten
giasi savo dukroms, šalia tauti
nių dvasinių gėrybių, šalia gra
sių lietuviškų tradicijų, per
teikti ir materialinę gėrybę — 
tautinius rūbus. 

1 kime be išimties mūsų dukroms 
šias brangias "uniformas". Jos 
grįždamos j Lietuvą parsives šį 
turtą, kaip įrodymą, kuo ji trem 
tyje gyveno, didžiavosi ir kuo ji 
išsilaikė. 

Brocktono parodoj mačiau 
dailininkų — Anastazijos ir An
tano Tamošaičių — puikius tau
tinius audinius ir net tulpėmis 
išpuoštą kriatinę skrynią. Nebū 

STUDENTAMS AT - KAMS 

SAS Centro Valdybos vykdo
mas piniginis vajus yra pratę
siamas iki š. m. kovo 19 d. 

SAS Centro Valdyba 

P A D ti K A 

Iš gautų laiškų ir informaci
jų žinome, jog per Kalėdų ato
stogas įvykusios studijų dienos 
Cnicagoje ir New Yorke buvo 
pasisekimas. Centro Valdyba 
nuoširdžiai dėkoja* visiems, ku-

Jei norite pailsėti — 
nueikite į skulptūros 

parodą 

išjieškota jūra, kanalai, buvo no
rėta rasti bent lagaminai. Tada'' 
buvo užaliarmuota vyro gyvena! 
mosios vietos vokiečių policija j 

Dvidešimtojo amžiaus skulp- ,bet jokie jieškojimai nieko nau-! 
tūros paroda, atidaryta Chica-'jo neatidengė. Vyras buvo din
gos Meno Institute (Michigan !gęs. Po 40 dienų kalėjimo vokie-
Ave. ir Adams S U , yra viena tė buvo paleista ir grąžinta tė-
puikiausių skulptūros parodų, 
kurias kada Institutas yra su-
ruošęs. Daugiau 100 eksponatų 
buvo suskolinta iš įvairių muzė-
jų bei privačių kolekcijų iš šia
pus ir anapus Atlanto, šalia di
džiųjų Prancūzijos, Italijos, Vo
kietijos, Anglijos, Šveicarijos, 
Ispanijos, Amerikos šedevrų ati
tinkamą vietą užėmę ir nauji 
vardai. 

Paroda apima pirmąjį 20 a. 
pusšimtį ir atstovauja visas me
no sroves, todėl ir realistas, ir 
impresionistas, ir abstraktistas 
ras kuo pasidžiaugti. Kartą ją 

rie prisidėjo, kad praėjusios die apėjęs, pradedi vėl iš naujo su 
nos buvo mūsų sąjungos na
riams naudingos. Visų pirma 
mūsų nuoširdi padėka priklauso 
prelegentams: Fed. Vadui prof. 
S. Sužiedėliui, prof. Brazaičiui, 

pų vienas — tautiškumas. 

K R O N I K A 

Mūsų mergaitės, augdamos | apdarą į šią puikią skrynią įdė-
svetimojaplinkumoj, gal ne tiek! ti. Tai būtų ir buto nepakei-
domisi tuo, kas lietuvei sava, \ čiama puošmena, 
brangu. Motinų pareiga savo| Mes, ateitininkės sendraugės, 
mergaitėse tai sužadinti. Pa-1 studentės ir (moksleivės propa-
pasakokim joms, kad Nepri- j guokime šią mintį lietuvių mer-
klausomybės laikais mergaitės j gaičių ir moterų tarpe. Juk iš 
ir moterys suvažiavimų, įvairių j mūsų penkių pagrindinių princi-
švenčių, minėjimų, Naujų Metų 
sutikimo progomis rengdavosi 
tautiniais rūbais. Mūsų solis
tės scenoje puošdavosi tautiniu 
rūbu, ir kiekvienos lietuvės pat
riotės rūbinėj, šalia prašmatnių 
suknelių, pirmą, vietą užėmė 
tautinis drabužis. Priminkim 
joms ir jubilėjines liet. kat. mo
terų, pavasarininkių ir šaulių 
šventes, kai šimtai moterų ap
sirengusių tautiniais drabužiais 
šoko tautinius, šokius sporto 
aikštėj Kaune. Priminkim duk
terims tas _ siaubingas iš Lietu
vos pasitraukimo dienas, kada 
kaip brangenybę su savim pa
siėmei tautinį rūbą, nors pali
kai viską ir namą, ir sodą, ir 
savo gimtosios žemės atsparą. 

tų perbrangu šį brangų dukters dr. A. Šerkšnui, prof. St. Ylai, 
p. St. Lūšiui ir kalbininkui L. 
Dambriūnui, skaičiusiems New 
Yorke; buv. Fed. Vadui dr. A. 
Damušiui, prof. Galvai, kun. dr. 
Baltiniui, T. Elijošiui, SJ, p. J. 
Kavaliūnui, skaičiusiems Cnica
goje. Bičiulišką padėką reiškia
me Chicagos ir New Yorko drau 
govių valdyboms ir nariams, pri 
siėmusiems nelengvą naštą pri
imti, maitinti ir palinksminti 
studijų dienų dalyvius; New 
Yorko ir Chicagos Stud. Dienų VASAROS STOVYKLOS 

Moksleivių ateitininkų stovyk 
los jvyks vasaros atostogų pra
džioje prie Chicagos, o atosto
gų pabaigoje Marianapolyje, 
Thompson, Conn. x 

MOKSLEIV. SUVAŽIAVIMAS 
Philadelphijos A p y g a rdos 

moksleiviai ateitininkai ruošia 
II-jį suvažiavimą Baltimorėje 
balandžio 11 ir 12 dd. 

NAUJA SEKRETORE 
Aldona Šapalaitė, buvusi kun. 

A. Lipniūno kuopos pirmininkė 
Tremtyje lietuvė audėja ardė j Cnicagoje, pakviesta į Centro 

senus megztinukus, juos dažė Valdybą II-ja sekretore, 
ir audė, kad paruoštų rūbą. ku
ris reprezentuotų mus svetimų 
tarpe. O mūsų atsivežtais gin
tarais mes mėgstame daugiau 
puoštis, negu pigiais ir skaitlin
gais žibučiais. 

Neprotinga būtų pasakyti: 
mesti tiek pinigo, o kur su juo 
dėsies? Oi, kiek daug progų 
yra! Tik reikia suprasti šio 
rūbo užduotį, ypač dabar ir 
nuoširdžiai, su noru rengtis ir 
juo žavėtis. Dėvėdamos jį ge-
riausai jausimės, nes reprezen
tuosime savo tautinį nusistaty
mą ir savo tautą. 

Niekada nepamiršiu vienos 
tremtinės ūkininkės, dabar gy
venančios Clevelande. Kai aš 
svečiavausi pernai vasarą jų 
šeimoje, ji su dvasios pakilimu 
rodė savo ir dviejų dukterų tau 
tinius rūbus, jų pačių austas 
juostas ir rankdarbius ir sakė, 
kad tai mergaičių kraitis, kurio 
už jokius pinigus nenupirksi. 

dar didesniu smalsumu. 
Paroda bus atidaryta iki kovo 

mėn. 8 d. 

Triesto paslaptis 
Tas miestas ir taip jau perne

lyg pagarsėjęs įvairiais žmonių 
dingimais, žudynėmis, avantiū
romis. Dabar kalbama vėl apie 
vieną nuotykį, kuris, greičiau
siai, kaštavo vėl vieną gyvybę. 

Viena vokiečių pora apie 4 vai. 
ryto ėjo pėsti per miestą gele
žinkelio stoties link, iš kur žadė
jo grįžti atgal Vokietijon. Vy
ras nešė du lagaminus, kuriuose 
buvo kelionės pasai ir pinigai. 
Moteris, jausdama kiek pavar
gus, ėjo kiek atsilikusi. Pama-

,, . ^ 4lT į^Y čiusi gatvėje suolą ji panoro už-
Re„S .mo Korms.joms uz jų Jd«- ^ j ^ į ^ £ į j g ^ ^ 

čiuką. Pasilenkė. Po trumpos 
akimirkos pakėlusi galvą ji pa
matė, kad jos vyras dingęs kar
tu su visais dokumentais ir ga
bentais dalykais. 

Nelaimingoji moteris pasiskun 
dė italų policijai, kuri ją uždarė 
į kalėjimą, o pati pradėjo jos 
dingusio vyro jieškojimą. Buvo 

vynėn. Dėl nelemtojo batų raiš 
telio neteko vyro. Tipiška šios 
dienos Triesto kasdienybė. 

PARDUODAME ANGLIS IR 
PEČIAMS ALIEJŲ 

PERKRAUSTOME BALDUS 
''Mtarnaujame gerai ir pigiai 

Telcf. offteo SEeley S-A12S 

DR. L. SEIBUTIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ROOSEVELT MEDICAL CENTER 
1212 So. AshJand A ve. 

Vai.: kasdien nuo 12:00—8:30 p. p 
Itcsiil.' 0-1.10 So. Muplcu-ood 

Telef. [iiruiiiH-L 4-5445 

STASYS FABIJONAS 
2146 SO. HOYNE AVE. 

Tel. VIrginia 7-7097 

tą didelį tėshninio organizavimo 
darbą. Dėkojame ir visiems 
Studijų Dienas aplankiusiems 
svečiams. Esame tikri, kad prie 
šios padėkos jungiasi ir visi bu
vusiųjų studijų dienų dalyviai. 

SAS Centro Valdybą 

STUDENTAMS AT - KAMS 
Paskutiniuoju metu ateitinin

kų tarpe paleista gandų, jog 
SAS C. Valdyba atsisakiusi da
lyvauti Federacijos kongrese, 
kuris buvo numatomas sušaukti 
ateinančią vasarą Chicagoje. 
Kadangi kaikurie jautresnieji 
bičiuliai priėmė pateiktąją "in
formaciją" kaip gryną pinigą, 
jaučiu reikalo viešai pareikšti 
sekantį faktą: gandai visiškai 
neatitinka tikrenybei. Nei C. 
Valdybos pirmininkas nei kuris 
kitas C. Valdybos narys nei pri
vačiai nei oficialiai jokiam atei
tininkų pareigūnui nėra padaręs 
tokio ar panašaus pareiškimo 
bei niekad nėra manės tokio pa
reiškimo padaryti.. Noriu ma
nyti, jog paskleistieji gandai 
buvo nesusipratimo rezultatas 
ir išnyks tokiu pat keliu, kokiu 
jie atsirado. Cia daromas pa
reiškimas nieko neįtaria bloga 

NAUJA VALDYBA 
Naująją Chicagos MAS Kuo

pos Valdybą sudaro: pirminin
kas — Feliksas Palubinskas, 
2080 Canalport Ave, Chicago 8, 
111.; vicepirm. — Stasys Žumba 
kis, 1710 W. 33rd PI.; sekreto
rė — Marytė Meškauskaitė, 
5610 S. Winchestcr S t ; iždinin
kė Lilė Tumosaitė, 3200 So. 
Lowe Ave; soc. reik. ved. — 
Algis šlapkauskas, 6727 S. Tal-
man Ave. 

MOKSLEIVIŲ SUSIRINKIMAS 
Sekantis Chicagos MAS kuo

pos susirinkimas įvyks vasario 
20 dieną 6 vai. p. p. Tėvų Jė
zuitų Namuose. Visiems na
riams dalyvavimas būtinas. 

Vestuvinės Nuotraukos 
Aukštos Rūšies Fotografijos 

Mūsų Specialybe 

Prccin Photo Studio, 
Inc. 

MDVARDAfc J. ULJ8. 8av 

4068 Archer flveune 
Telefonas VIrginia 7-2481 

DR. JUZE AGLINSKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Vaiku Ir motorų ligo.s 
5159 South Damen Aveuuo 

Medicina and Surgvry Btiilding 
Vai: antį'. 9—1 Ir 7—9 p, p., pirm., 
tr.ee*., penkt; 10—4 p. p. fiofit. *()—-12 

Ofiso: tol. P l t . 0*7800 
Namu tel. TR. 4-1705 

«p« ofl*» H«- <MMMM>, MM P R fl-7SJW 

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. 

GRovehill 6-1596 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
AKIV LIGŲ SPECIALISTE 

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

susitarimą išskyrus trečiadienius 
2422 West Marojuette Rd. 

Ofiso Ir butu tol. OL. fr-IBRi 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
< 133G So. 49th Ct„ Cicero 

Kasdien 10—12 ryte Ir B-- 8 v., vak 
Šeštadieniais 10—2 v. ir 4- -6 v. v 

Butas 18.12 So. <10th Ot. 

Telefoną* RElianec B-181V 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
PHYSICIAN and SURGEON 

(LIETUVIS C Y PY TO J A.S) 
3925 West 59th Street 

VAI,. 2—4 popiet, 6;80-**:80 vaSt. 
Trečia d. pagal sutarti 

Tel. ofiso ir buto OLrmpic 2-1159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1435 So. 49{h Ct., Cicero 
Kasdien 1—3 v. Ir 6—8 v. vakaro. 
šeštadieniais 12—2 v. ir 1\—o v. v. 

Butas f(101 So. 40th Ave. 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas; 4255 W. 63rd St. 
Ofiso teL RKliance 5-4410 

I te/M; Utet. GKovehill 6-0017 
Valandos: 1—$ p. m. 6—8 p. m. 

Trečiad. ir sestad. pagal sutartj 

Tel 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—X:30 
trečiad. ir Sešt. 9—12 

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

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

ADOMAS VAITKEVIČIUS 
ANGLIŲ IR ALYVOS 

PARDAVIMAS 
Visų rūšių namų apšildymo 
sistemų įvedimas, perdirbi

mas ir pataisymas 
Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas 
* » * 

ATLAS PUEL CO. atstovas 
4919 So. Paulina St. 

PRospect 6-7960 

Tol. ofiso ST 8-2320, rez. H E 4-4039 

DR. JONAS BAKŠYS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

745 West 77 St. 
Rez. 0053 \ V a s h t c n a w Ave. 

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

Troč. ir gestad. 2—4 v. p.p. 

DR. BR. BEIN0RIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6656 So. Halsted Street 
Kampas Marąuetto Hd. ir Hal8ted St. 

Vai.: 7—fc kasdiena, šeštad. 3—6, 
TeL: Ofiso W B . 6-2811 
Namų WA. 5-2990 

Tel. ofiso VI. 7-0583. rez. R E . 7-7808 
DR. BIEZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West Cermak Road 

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

Šeštad. tik nuo t—8 vai. popiet 
Re/Jd. 3241 VV. OOth P l i A C E 

LIETUVIŠKA ĮSTAIGA 

SAFETY OF YOUR x 

i i ' ' i 

TAUPYKI SAUGIAI IR PELNINGAI ! ! 
M« kviečiamelietuviu. poUH_»»<!'taupomo, pinigu Į Chicago Savings and Loan AMocialloo, kuri yra proporcionaliai viena U s^^ra«z&£2s^T c h j c a i o i - p -— k w " , e n o toupomi s** ** pi",ai **ywsoB»•>;» 
Chicago Savings suviri 28 metai kaip «auKiai ir pelntagal telkia viriems tebingą ir mandagų patarnavimą. Ji U anksto neprižada bet 

Hsada išmoka aukštą dividendą. 

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

and LOAN ASSOCIATION 
ve. Chicago Phone GRovehill 6-7575 62*4 

Tel. ofiso HE. 4-5849. rez. H E . 4-2324 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 iv 7-9 
Antr. 1-5, treč. ir Sešt. pagal sutarties 

Ofisas ir rezidencija — YArds 7-862ft 
ir YArds 7-7410 

DB. O. J. BYl^AITIS 
Vidaus, vaUhnyi, nervu gydytoja* 

DR. JONAS VALAITIS 
v Gydytojas ir chirurgai 

4088 So. Archer A v* 
VAL.: pirmad., trečiad., ir penktad. 

6:30 iki 8:30 P. M. 
Kitomis dienomis susitarus. 

Tel. ofiso WA. 8-3060. roz. CO. 4-1187 

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Bezld. : 10838 So. Wabasb Ave. 
i m • • • • • • • . • - • • * • • • 

T>1. ofiso VI. 7-0600. rez. VI. 7-7808 

DR. BR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Spec. motorų ligos ir akušerija) 
4055 Archer Ave. 

Kampas Archer ir Californla Avo 
V A L : 2—4 ir 6—9 v. p. p. 

Išskyrus sekmadienius. 

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

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 Wcst 35th Street 
(kampas Halsted ir 35-ta gatvB) 

VA L. 1 —4 Ir 6:30—8:30 p . p . kas-
dlen Išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai. 
Ret. 3247 S. EMEUALJ) AVK. 

TELEFONAI 
Ofiso Buto 
Flllmore 3-2007 dOlumbus i-oioo 

DR. K. JABLONSKIS 
G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 

154 North Broadway 
MELROSE P ARK, ILL. 

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

Ofiso telcf. LAfayette 3-321 o, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 8-2868 

DR. EBSILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

4146 S. Archer Ave. 
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:80 v. 
Vak p i r m , antr., ketvirt. 6-S:30 v 

N TreČladiehj tik susitarus . 

Tol. o f i so YA. 7-r>r,f,7. roz. D R 7 490" 

DR. FRANK C. KWBNft 
(KVtEClNSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street 

LIGONIU*-Pf t į lMA: Kasdien nuo 2 
vai. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 8:8.0 
v. v. Išskyrus trečiad. ir šeštad. vak.-

DR. ANTANAS UPSKSS~ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4206 VVest 26th Street 
Vai. antrad., ketvirtad. ir Šeštad. 7-0 
v. v. Kitu laiku pn^al susitarimu. 
Tol. Ofls. LA Į .4810; Kez. CR 7-8515 

Tel. o f i so G R. G-f*399, P R . 6 4 782 

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 VVest 63rd Street 
(kampas 63 ir Artesian) 

VAL. 2 - 4 p p. ir*, nuo fi—8 v. vak. 
Šeštad. 2—4 p. p. 

Trečiad. ir sekmad. uždaryta 

Telefonas — IMIlman r>-827; 

DR. I. E. MAKARAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

11750 S. Parncll 
Vai. kasdien ^—4 popiet Ir C—8 v. v. 

išskyrus trečiadienius 
' y i . . . . 

Ofiso Icl. I'll 5-557r», rez. VI 7-2189 

DR. F. MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10756 S. Michigan Ave. 
Pirmad., antrad., ketvirtad. Ir penkt. 
nuo 4:.'»o po pioli.i iki 8 vak. šofttad. 
nuo 12 iki 3 vai. po pietų. 

Treriadioniai.s tik .susitarus 

DR. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4645 So. Ashfcitul Ave., Chicago 

VĄL. nuo 2 - 4 u tt--S; trečiad., SeS 
rad. ir sekmad. tik pagal sutartj. 
Tpt ofiso VA 7-4*787. roi.. \>\\.i\-\9M> 

Jei neatsil ieps vlrfiminStl telefonai, 
i m k i t e Hl<l\vav 3-000» 

DR. FL. TAI.LAT-KELPŠA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurgines ligos 

DR. E. TALLAT-KELPSA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5002 West 16th Street 
Valandos: kasdien i.'-—8 p.- p. 

fiesta dieniais 1 0 - 1 2 ir 1! 4 p. p. 
IVI. Ofiso TO 8-0950 Be / - : RO 2-2:t87 

i Jei neatsiliepia šaukit OlOntral 6-2294 

Tel. ofiso 11K 4-2128, rez. P U . 0-84H1 

DR. V. P. TUMAS0NIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kpec. chirurgines ligos 
6255 South Wcstern Avenae 

VAL. kasdien 2—4 p. p. ir 6—8 vak 
SeStad. 2—4 p. p. Trečiad. Ir 

sekmadieniais uždaryta 

Telefonas DAnuhe (1-1 i25 

M. A. VALIS-LAB0KAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. Moterų Ligos 
32h 7 S. Halsted S t 

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

Tel . ofiso VI 2-1581 Re/.. I)R 3-0756 

DR. I1. VILEIŠIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Kampas Halsted ir 31-os gatvių 

802 \V. 81st Str. 
PriSininio valandos: 6—8:30 p. p. 

.šeštadieniais l — 4 p. p. 
Trečiadieniais tik susitarus 

l'el. ofiso l»K. 0-l(4-ia. rez. HE. 4-3150 

DR.jP.-6. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 \Vest Marquette Rd. 
VAL. nuo .2 iki 4 p. p.; fi'ikl 8 vak. 

TreClad. ir Šeštad. pagal sutarti 

Jei. ofiso OA. U-0257. rez. PR. C-(i(i59 

CR. P. Z. ZALAT0RIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
* Re/ ld . <I(»)U S. Artesian Ave. 

VAL. U v. r. iki 3 p. p.; 6—8 v. v. 

Dr. Edward B. MURAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2750 VVest 71st Street 
(prie California Ave.) 

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

Susitarimui aka m b. G K o. 6-1821, 
jei neatsiliepia — VVTnoennea fi-R9>)0 

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. ir še.št. 2-4 p. p. 

\*šešt. vak. ir sekm. uždaryta 

of iso '«lefo«u» VlrglniM 7-1880 

DR. AL. RAČKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenne 
VAL. kasdien nuo 2:0rt iki 9 0 0 v 
Tr«/*1flf1 ir «»lrrnfld **\e •v.mttRPII* 

Telefonas OLympic 2-4270 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero 
į VAL. antr., ketv. lO-iy, 2-6,7-9 p.p. 

penk< 8—6, 7—9 p p 
3147 S. HalHted St., Chicago 

VAL.: pirm., treč., į«e8t. I—8 p. p. 
penkt. 10—12 ryte 

^iTB7c7BRuzAS 
DANTISTAS 

Prifimimo valandos pagal eusilarlma 
4003 Archer Avenue 

Truputį J rytus nuo Californla 
Tel. YArds 7-7772 

DR. A. P. STULGA 
DANTISTAS 

2723 West 71st S t 
Priėmimu laikas pagal susitarimą 

Telefonas filtoveltijl 6-0785 

P AKEU Presidęnt 

w i i j P vai Pimiadieniais nuo 12 iki 8 vai. vakaro. Antradieniais ir penktadieniais nuo 9 iki 4 
po piety. Ketvirtadieniais nuo 9 t ! 8 vakaro. Trečiadieniais uždaryta visą diena. Šeštadieniai* 
nuo 9 ryto iki 2 po pfetu. 

•f*^*^-— • • — • * — 

Ofiso GRovehil l 6-4020 
Rezidencijos Hl l l top B-1560 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 West Marquette Rd. 

VAL. 2—4 p. p. Ir nuo 7—!) v. vak 
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti 

Tel. ofiso PR 6-8838. rez. RE. 7-91.JU' 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 West 63rd Street 

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. Ir 7:30 
iki 9 vai. Trečiad. Ir fiešt. uždui y t* 

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

keiola stiklus Ir romus. 
4701 S. D a m o n A v e . . C h i c a g o , III 

gaukite — Y/V. 7-738J 
Priima: vakarais 6 Ikl 9, šeštad 
J0 ryto iki 4; trečiad. ir sekmad 

tik sus i ta ius 

TeU ofiso CIA 4-0253. re*. YA. 7-«»8> 

OR. A. Z. ŠAULYS 
GYDYTOJA III OHIRURGft 

4645 So Asliland Ave. (kuino. B H ) 
Vai. 12-S ir r»:sn-8:S^ p p 

Trofi ir *>oftt U4 p. p 
Re?,. 4420 So. Talroan Ave. 

r-

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

0322 South VVestera Avenae 
Priėmimo laikas pagal suHltarim* 

telefonu. 
Tele/onnii ftRovAhlll a.ft649 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 mvtų imtyrlmas 

' ^ f * 

< ' f K 

Tel. OflSO VA ^-05-M, iv/,. MI 3-2880 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 So. Asliland Avenue 
v (antrai augštas) 

OFISU VAL.: JO iki l«' v. ryto nuo 
2 iki 4 v. p.p.; nuo 7 iki «:a0 v. v. 

Tel. YArds 7-1821 
Pritaiko akiniu* 

Kreivas akla 
Ifitaiso 

Ofisas Ir akinio dirbtuve* 
756 West 35th Street 

VA L. nuo 10 iki 2, nuo 6 iki 8, tre 
čiad. nuo 10—12; Sestad. 10—8 p. p 

| DR̂  J. J. SMETANA, JR. 
OPTOMETRISTAS 

1801 So. Ashland Avenae 
V Ali. pirmad.. antrad., ketvirtad., 
penktad. f»:80—1S; i:jro—8 v. v. 
M-ečia«I uždaryta, Šeštad. 9:80 Iki 

12. I:8» iki 8 vol. po pie/<u 
(^Anal 0-U528 Platt BldK 

DR. SELMA E. SODEIKA 
OPTOMETRISTfi 

Priėmimo valandos pagal sutarti 
Trečiadieniais uždaryta 
5842 S. Kedzie Ave. 
Tel. Proapect 6-8636 
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VOKIETIJOS ŪKIO ATSTATYMAS 
Ūkio stagnacija iki 1948 metų 

J, BUDZEIKA 
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1945 metais, Vokietijos ūkiui 
esant griuvėsiuose, laimėtojų 
tarpe buvo kraštutinių nuomo-

kilo iki 136 ir 1952 metais pa
kilo iki 143. Kitais žodžiais, 
pramones gamyba buvo dau-

Rodaketja .straipsnius taiso savo nuožiūra. Nosu naudoti) straipsnltj ne
saugo, juos j?ra*lna tik iŠ anksto susitarus. Redakcija u i skelbimų turin) 
neatsako. Skelbimu, kainos prisium'iamos gavus praftyma. 

Pritarimas 
Spaudoje pastebime, kad kaikurios lietuvių kolonijos Lie-

luvos Nepriklausomybės šventę minės vasario 22 dieną, o kai
kurios dar vėliau. Tiesa, tiksliau ir geriau yra minėti šią šventę 
tą pačią dieną ar kiek galint arčiau jos, tačiau nevisur sąlygos 
leidžia tai padaryti. Patsai svarbiausias yra dalykas, kad šven
tės minėjimas yra surengiamas. Ar tai atliekama anksčiau ar 
vėliau ne tiek svarbu. Svarbu kad kiekviena kolonija ar ji bus 
gausinga ar maža, šią tautinę pareigą atlieka, duodant progos 
platesnei lietuvių masei prisidėti prie Lietuvos laisvinimo darbų. 

Amerikos Lietuvių Tarybos vadovybė savo atsišaukimuose į 
visuomenę yra nurodžiusi kuo labiausiai ji šiandien rūpinasi,' ko
kie1 klausimai keltini minėjimo iškilmėse. Ji nurodė, kad mes 
privalome pareikšti griežčiausią protestą prieš neteisėtą Lietu
vos aneksiją ir tironišką Lietuvos žmonių slėgimą; mes turime 
kelti savo balsą Amerikos visuomenėje, valdžioje ir Jungtinėse 
Tautose reikalaudami, kad butu sustabdytas Lietuvos žmonių 
žudymas. 

Su pasitenkinimu galime pažymėti faktą, kad laisvojo pa
saulio tautos jau suprato bolševikinės tironijos prigimti. Jos 
jungiasi, ginkluojasi ir rengiasi jžga atremti kiekvieną Krem
liaus užsimojimą grobti svetimas žemes. Aiškiai ir tvirtai nu
sistatė prieš komunistinius agresorius Jungtinės Amerikos Vals
tybės, kurios vadovauja šioje kovoje dėl žmonijos laisvės. Nau-
I ^ J T J A V Administracija žada dar griežčiau, negu iki šiol, prie
šintis Sovietų imperializmui ir siekti pavergtų tautų išlaisvinimo. 

Mes esame dėkingi šos šalies valdžiai, kad ji niekad nesank-
eijonavo Lietuvos pavergimo ir teikia parama lietuvių tautos pa
stangoms nusikratyti svetimo jungo. JAV Kongresas atliko be 
galo svarbų patarnavimą visos žmonijos laisvės reikalui, ištir-
damas pasibaisėtiną Katyno skerdynę. Mes esame įsitikinę, kad 
nemažesnis patarnavimas šiam reikalui būtų, jei šios šalies įsta-
tvmų leidimo įstaiga ištirtų aplinkybes, kuriose buvo pavergta 
Lietuva, lygiai kaip ir jos kaimynai Latvija ir Estija. 

Ištisų tautų pasmerkimas vergijai ir fiziškam jų sunaikini

mų dėl jo ateities. Viena tų j giau kaip sudvigubinta 4 metų 
nuomonių, pasireiškusi per j laikotarpyje. Dideles gamybos 
Morgenthau planą, reikalavo rezultate eksportai į užsienį 
visiškai eliminuoti Vokietiją i š . pradėjo didėti ir 1951 metais 
pramoninių kraštų tarpo. Jos pirmą kartą eksportų verte vir-
pramone turėjo būti visiškai šijo importų vertę. Bendros 
sunaikinta, fabrikai išmontuo- tautos pajamos 1951 metais 
ti, kasyklos užpiltos, prekybos I pakilo 25 nuoš., gi 1952 metais 

NAUJI AMBASADORIAI 

laivynas paskandintas, gi visa 
tauta taptų žemdirbių tauta. 
Nors tas planas nebuvo įgy
vendintas, pokarinė alijantų 
ekonominė politika Vokietija 
buvo dalinai to plano paveikta. 
Ta politika apribojo Vokietijos 
plieno gamybą iki 11 milionų 
tonų į metus, uždraudė preky
bos laivyno statybą ir kaikurių 
gaminių gamybą, gi visa eilė 
plieno ir geležies fabrikų buvo 
išardyta ir išdalinta buvusiems 
alijantams. Visų tų suvaržymų 
priede senoji vokiečių pinigų 
sistema su milžiniškai išpūstu 
pinigų kiekiu buvo palikta ga
lioje. 

padidėjo 10 nuoš. Bedarbių 
skaičius, kuris vis dar sudaro 
6 nuoš. visų dirbančiųjų skai
čiaus, 1952 metų pabaigoje bu
vo žemiausias nuo 1948 metų. 

Kaip tenka vertinti ligšiolinę 
pažangą 

Nors tie skaičiai atrodo tik
rai impozantiškai, gilesnė ana-

Senato užsienio santykių komiteto vedėjas Wiley (R), iš Wis-
consin, kalbasi su Claire Boothe Luce (viduryje), kuri paskirta 
.JAV ambasadore Italijai, ir C. Douglas Dillon, kuris ambasa 
dorluml paskirtas Prancūzijai. Wiley pareiškęs, jog abu greitai 
bus patvirtinti minėtoms pareigoms. (INS) 

Canados ar Benelux'o kraštų 
užsienio prekybos kiekis 1952 

ližė ir palyginimas su kitų m f , t a i s b u y o a u g š t e s n i g n e g u 

kraštų atatinkamais laikotar
piais ir statistikomis rodo kiek 

Vokietijos užsienio prekyba. Ir 
pagaliau Vokietijos ūkis reika-

kitokį vaizdą. Visų pirma, visi l a u j a ^ ^ i n v e g t i 

Išvados 

Savo ūkio atstatyme vokie
čių tauta parodė didelį savo 
tautos darbštumą ir sugebėji
mą naudotis kitų pagalba ūkį 
atstatant. Jokiu būdu tačiau 
negalima teigti, kad Vokieti
jos ūkio atstatymas yra "ste
buklas" ir kad tai daro Vokie
tiją "gigantu" ar "milžinu", ku
ris suvaidins lemiamą vaidmenj 
Vakarų ir Rytų konflikte. Per 
savo ūkio atstatymą Vokietija 
tiktai sugrįžo į lygiateisio part
nerio poziciją Va k. Europos 
ūkinių jėgų pasiausvytoje. Ka
dangi tačiau ūkio atstatymo 
laikotarpis buvo trumpas ir 
naujų kapitalų trūkumas nepa
prastai yra didelis, bendra ūkio 
padėtis yra vis dar persilpna 
pradėti "sviesto ir ginklų" ūkį. 
Atrodo, kad be Amerikos ūki
nės pagalbos Vokietija negalė
tų greitu laiku paruošti numa
tytų 10 divizijų. Tokiose sąly
gose negalima dėti perdaug vil
čių į Vokietijos ekonominį įna-

Vokietijos statistiniai daviniai 
rodo 1950—1952 metų laikotar
pyje labai didelę pažangą, ka
dangi tas laikotarpis yra lygi
namas su 1948 metais, kada 

ti ginklų gamybai. Tokioje pa
dėtyje Vokietija gali žymiai 
sėkmingiau konkuruoti tarp
tautinėse rinkose. Tiesa, Vokie
tija moka dalį okupacinių ka-! šą Vakarų Europos gynyboje 
riuomenių išlaikymo kaštų, bet j ir neatrodo, kad šis ekonomi-

cijų norint susidėvėjusias ma- į tos išlaidos nėra didelės ir jos nis įnašas šiuo metu galėtų 
šinas pakeisti naujomis. Jeigu 
tai nebus padaryta, tolimesnė 
pramonės pažanga bus smar-

Ckio paianga nuo 1 9 48 metu j ̂ ~ flkio ^ l y g i s į J į f g g g į B ^ £ 
1947-1948 metais amerikie- j buvo nepaprastai žemas (pra 

čiams ir britams galutinai pa-1 monės gamyba buvo apie 40 
aiškėjo Sovietų planai ir-jie pri- nuoš. žemiau 1936 m. lygio), 
ėjo išvados, kad Vokietijos i Antra, kitos Vakarų Europos 
"bausmės" periodas turi pasi
baigti ir jai turi būti suteiktas 
visai kitas vaidmuo. Pirmasis 
pasikeitusios politikos žingsnis 
buvo Vokietijos pinigų refor
ma, pravesta 1948 m. birželio 
mėn. Reformos pagrindinis 
tikslas buvo drastiškai suma
žinti pinigų kiekį apyvartoje. 
Ši defliacinė politika yra kietas 
kelias į gerbūvį, bet Vokietijos 
atžvilgiu tas kelias pasidarė 
pats trumpiausias ir mažiausiai 

mui yra ne menkesnė, bet baisesnė piktadarybė už Katyno sker- skausmingas, 
dynę! | 

Amerikos Lietuviu Taryba rengiasi netrukus kreiptis j 83-jį j 1948 ir 1949 metais ūkio at-
JAV Konrrresą ir prašyti, kad jisai padarytų tyrinėjimą, kokiu j kutimas ėjo palyginamai lėtu 
būdu Sovietu Sa iungos despotai įvykdė- Lietuvos, Latvijos ir Es- tempu. Spartesnė ūkio pažanga 
ti ios aneksi ją, ir ypatingai, kaip jie pravedė neva tuos rinkimus, prasidėjo tik 1950 ir 1951 me-
kuriais jie mėgina pateisinti Pabaltijo valstybių pagrobimą. 

Grobikui turi būti nuplėšta kaukė nuo veido, kad jisai ne
begalėtų apgaudinėti pasaulio opiniją sakydamas, esą, patys 
Lietuvos-Latvijos ir Estijos žmonės savo noru atsisakė savo 
laisvės! 

Mes pastebėjome, kad ten, kur Lietuvos Nepriklausomybės 
sukaktis jau buvo minėta, Alto vvkdomojo komiteto iškeltiems 
pasiūlymams pritarta. Ypač karštai pritariama Alto užsimoji
mui kreiptis į JAV kongresą, kad jisai pravestų bolševikų 1940 
m. įvykdyto smurto — "rinkimų" tyrinėjimą. Tais "rinkimais" 
bandoma pateisinti Lietuvos pagrobimą. 

Reikia laukti, kad šis pasiūlymas sulauks pritarimo ir para
mos visoj Amerikos lietuvių visuomenėj. Tenka neužmiršti ir 
to fakto, kad ši speciali Alto akcija JAV kongrese pareikalaus 
didesnio jėgų įtempimo ir daugiau lėšų. Tai turėkim galvoj 
skirdami savo auką -per šį vajų, kurio metu telkiamos lėšos ko
vai dėl Lietuvos išlaisvinimo. 

Šaunus p. Dulles pareiškimas 
Šios dienos laidos pirmame puslapyje rasite paskelbtą, mū

sų manymu, labai svarbų dokumentą, turintį mūsų tautai isto
rinės vertės. Jį paskelbė patsai p. John Foster Dulles, JAV už
sieniu politikos reikalų vairuotojas. Jisai yra pirmas Valstybės 
Sekretorius, kuris vasario 16 d. proga šitokį stiprų pareiškimą 
padarė. 

- ' " 
Kaip visi žinom (ir džiaugiamės), JAV ligšiol nėra pripa

žinusios Baltijos valstybių inkorporavimo į Sovietų Rusiją. 
Sekr. Dulles savo pareiškimu aiškiai pasako, kad ir naujoji 
(respublikonų) vyriausybė bolševikų smurto nepripažins. 

JAV užsienių politikos vairuotojas Kremliaus smurtininkus 
vadina tikruoju vardu: žiauriais imperialistais. Todėl jisai nuo
širdžiai užjaučia baltiečiams, kenčiantiems šių žiaurių imperia
listų okupaciją. Įsidėmėtina, kad p. Dulles pSbrėžia ir tą faktą, 
kad JAV vyriausybė, nepripažindama Pabaltijo valstybių inkor
poravimo į Sovietų Rusiia, išreiškia Amerikos žmonių įsitikini
mą, kad santykius tarp didelių ir mažų tautų turi reguliuoti tei
singumas ir teisė. Mes turime būti dėkingi p. Dulles ir už tą 
pareiškimo vietą, kur jisai sako, kad ne žmonių skaičiai ar tur
tai daro tautas garbingomis, bet jų dvasinė, moralinė jėga ir jų 
meilė laisvam ir nepriklausomam gyvenimui. Šitos vertybės tau
tą išvedė iš įvairių sunkumų praeity, su Dievo pagalba ji ir da
bartinę priespaudą nugalės ir #ėl bus laisva. 

Reikšmingas ir tasai faktas, kad p. Dulles savo pareiškime 
mini ir Mindaugo vainikavimo 700 metų sukaktį. Vadinas, jam 
žinoma ne tik dabartiniai Lietuvos vargai, bet ir garbinga jos 
praeitis. 

Sekr. Dulles paskelbtas dokumentas mums, lietuviams, bus 
dideliu paskatinimu dar uoliau ir vieningiau dirbti Lietuvai ir 
su šviesenėmis viltimis žiūrėti j jos laisvą ir nepriklausomą 
ateitį. 

tais. Tuo metu, prasidėjus visa
me pasaulyje augštai Korėjos 
konjunktūrai, pareikalavimas 
prekėms ir žaliavoms pradėjo 
staigiai kilti. Tose sąlygose Vo
kietijos pramonė galėjo staigiai 
padidinti savo gamybą. Pramo
nės gamybos indeksas, kuris 

valstybės pergyveno panašiai 
staigų savo ūkio išsivystymo 
laikotarpį 1945—1947 metais, 
gi Vokietijos atveju tas laiko
tarpis buvo 1950—1952 metais. 
Trečia, 1952 metų pabaigoje 
visų Vakarų Europos valstybių 
pramonės gamybos lygis buvo 
apie 40 nuoš. augštesnis negu 
prieškarinis lygis. Panašiai bu
vo Vokietijoje. Tuo būdu Vo
kietija tiktai prisivijo kitų Va
karų Europos valstybių gamy
bos lygį. 

Kiti palyginimai yra nepa
lankūs Vokietijai. Pav. Vokie
tijos pramonės gamyba ir rea
linės pajamos vienam gyvento
jui vis dar yra žemesnės negu 
kitose Vakarų Europos valsty
bėse. Taip pat Vokietijos ūkio 
produktyvumas yra žemesnis 
negu Didž. Britanijos ar Bene-
lux'o kraštų produktyvumas. 
Toliau, nors užsienio prekyboje 
padaryta didelė pažanga, Didž. 

labai nepalanki. Savų kapitalų 
ji neturi ir artimiausioje ateity
je negalės greit pasigaminti, gi 
pritraukti svetimą kapitalą, 
pirmoje eilėje iš Amerikos, sun
kiai sekasi dėl blogos politinės 
ir strateginės Vokietijos padė
ties Rytų ir Vakarų įonflikte. 

Kas skatino Vokietijos 
atstatymą 

Vokietijos ūkio atstatyme 
didelį vaidmenį suvaidino isto
riniai veiksniai. Visų pirma, 
alijantų nusivylimas Sovietais 
pakeitė pagrindinį nusistatymą 
vokiečių atžvilgiu ir paskatina 
duoti jiems beveik pilną laisvę; 
be to jokio ūkio pažanga nebū
tų įmanoma. Antra, 1945-1952 
metų laikotarpyje Amerika yra 
davusi Vokietijai visokių pre
kių ir žaliavų beveik 4 bilionų 
dolerių vertės. Ta pagalba bu
vo naujo kraujo įšvirkštimas 
sunkiai sergančiam ligoniui. 
Trečia, Vokietija šiuo metu vi
siškai negamina ginklų ir ne
prisideda prie Vakarų Pasaulio 
gynybos, kai tuo tarpu kitos 
Vakarų Europos valstybes turi 

yra skatinantis, bet ne s tab-! būti didesnis negu atitinkamas 
dantis ūkinis veiksnys. 

Šalia tų išorinių veiksnių 
Vokietijos atstatyme daug pa
sidarbavo pati vokiečių tauta. 
Visų pirma, vokiečiai yra labai 
darbšti, sumani ir savo tikslą 
žinanti tauta. Ji dar sykį pa
rodė, kad kietas darbas, pasi
ryžimas ir viltis geresne atei
tim yra pagrindinė sąlyga bet-
kokiam ūkio atstatymui. Ant
ra, dabartine Adenauerio vy-

kitų Vakarų Europos valstybių 
įnašas. Pagrindinis Vokietijos 
įnašas šiuo metu turės princi
piniai pasireikšti žmonėmis. 

Peršasi prancūzams 
Rytų Vokietijos prezidentas 

W. Pieck pasiūlė prancūzams 
bendrą frontą prieš Vak. Vo
kietijos "militarizmą". Iš Ber-

.., . lyno perspektyvos galima pa-
nausybe ir ypatingai jos ūkio g t e b gfi^ s a y o ^ 
ministeris dr. Erhard Įgyven
dino ūkio laisvės principus ir 

1948 metais buvo lygus 63 i Britanijos ir kitų mažesnių 
(1936=100), 1951 metais pa- valstybių, kaip Prancūzijos, didelę savo gamybos dalį skir-

atmetė socialistinio planavimo 
metodus, kurie daugiau 20 me
tų viešpatavo Vokietijos ūkyje. 
Taip pat dabartinė vyriausybė, 
amerikiečių įstaigų skatinama, 
kovoja prieš privatinius mono
polius, kurie iki šiol buvo ne
atskiriama Vokietijos ūkio 
struktūros dalis. Tos politikos 
rezultatai pasirodė labai sėk
mingi. Tai dar kartą patvirti
no seną dėsnį, kad ūkiui pra
dedant statytis nuo pamatų, 
krašto ūkio laisvė nuo privati
nių monopolių ir valstybės in
tervencijos yra greičiausias ir 
tikriausias^ kelias į ūkinį ger
būvį. (Tą Vokietijos patyrimą 
reikėtų atsiminti ir mums, jei
gu mums teks atstatinėti mū
sų ūkį iš griuvėsių.) 

tiką perkelia į naujus bėgius, 
kaip tatai jis pasakė 19 Sovie
tų kompartijos kongreso pro
ga: turįs karas iškilti kapita
listinių valstybių tarpe. Iš Len
kijos ir Čekoslovakijos prane
šama, jog ten netikėtai propa
gandoje atsirado frankoliliška 
gaida. Rytų Vokietijos, Lenki
jos ir Čekoslovakijos komunis
tų spauda ėmė rašyti, jog rei
kią bendradarbiauti su prancū
zų opozicinėmis jėgomis tam, 
kad hitleriniai generolai Vak. 
Vokietijoje negalėtų įvesti į 
Europą "hitlerinės tvarkos". 
Šitokiu piršimusi stalininė liau
dis nori. Prancūziją išvesti iš 
Amerikos įtakos sferos ir įva
ryti kylį į Vakarų gynimosi sis
temą. 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

> V V ? Y W ? Y W V JURGIS GLIAUDĄ 

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

P I R M O J I D A L I S 
(Tęsinys) 

Sandėliuke skudruose sušalo. Prie lūpų pluta prišalo, o Vaitkūnas padėjo jam ranką ant peties bičiuliškai, 
ant akių, ant blakstienų ašarėlės sustingo. Kaip krikš- raminančiai: 
toliukai. Dvi ašarėlės vaikučio, vaisiaus meilės nelai- — Ramiau, ramiau, Leonai. Daug tavo dvasios 
mingos... perkentėta, bet čia ne vieta riksmams iš širdies. 

ŽiffrĘjo Leonas į stalą, akių nekėlė, ša t rys sekė j Ir staiga šatriui pasidarė baisu būti šioje drau-
Leoną, Vaitkūnas šatrį, lyg apčiuopdamas, kaip Leono *«*• Jis dabarvisa i aiškiai suprato, kad jis sėdi gre-
žodžiai veikia. 

— O štai kitas pavyzdėlis. Su manim įvyko. Tada 
miesčioniškumą savyje naikinau. Gyvenau ne pagal 
miesčioniškumo kodeksą. Su vienu valkatuku drauga-

ta žmonių, visiškai netokių, kaip jis pats. Vienas pra
ėjęs kalėjimo treningą, kitas tipingas valkata, mėg
stąs pafilosofuoti. Abu bendrakalbiai buvo jam jau vi
siškai aiškūs. Šitokių tipų jis nejieškojo savo stebėji
mams, šitokių tipų jis negalėjo imti į save ir juos puo
selėti. Jis negalėjo šitokių visuomenės tipų nešioti sa-vau. Daug ko iš jo pasimokiau. Gėrėm, ištvirkavom. 

- J ū s esate rašytojas; jus knygas rašote. Jūs gal Mergaitę vakarop pagavome. 2inote tas mergaites; Vyje, s tebė t r jų poelgių ir minčių vingius, šito tipo 
bijote kišti ten atvirus, bet ir ciniškus pamušalus. Vi- f P a J " Atokirti ir pagauti. Vakarop pasivaikščioti ž m o n ė s v i s a d s t o v ė j o u ž j o a n a I i z ė s s f e r o s . I r d a b a r , 
si mūsų rašytojai necinikai ir neskeptikai. Vis ko nors f*1"*' apsirengimai ten, skėč.ukas po pažastim, nors 
3ieško, kuo nors tiki. Priimta pas mus, kad negalime lietaus nenumatoma. Tualeto dalis tas skėčiukas. Eina, 
turėti rašytojo lektūrai, bet būtinai visi m^ojaTltte- j o a k y s jieškančiai klaidžioja. Po praeivių veidus klai-
ratūrai. Iš idealistų stovyklos, žinote, aš jums, kaip d ž l 0 J a ' K l a u s i a ^ t o s ' k l a u s i a ' N e 1S d z i a u S s m o a k v s 

rašytojui, du pavyzdėlius primesiu. Iš mano gyveni 
mo. Specialiai jums, kaip rašytojui. 

— Dabar draugas Šatrys rašo romaną iš naujo 
gyvenimo. Apie naujo gyvenimo statymą, — įkišo po
saki abu -— šatrį ir Leoną — stebįs Vaitkūnas. 

— Aš tada landynėje gyvenau, — pasakė Leonas, 
— kurių buvo daug ką tik apstatomame durpyne už 
husarų kareivinių, žiemą tai Įvyko. Tuoj po Naujųjų 
metų. Greta, kitoj landynėje šeimynėlė gyveno. Pu
siau išprotėjusi senė ir duktė jos Zosė. Zosė mergina 
vaikeli turėjo. Mažytis vaikelis, nelaimingos meilės 
vaisius. Kaip senutėlio veidas. Skurdo šeimynėlė, ba
davo. I r nepriklausomoje, ponas rašytojau, buvo, ku
rie badavo. Senė ubagauti ėjo. Už landynę jos nemo
kėjo. Varė, varė jas iš landynės; barniai su šeiminin
ke, riksmai, prašymai. Visdėlto po Naujųjų metų iš
metė laukan iš landynės. Eik, kur nori. O kur eisi? 
Jos laikinai į sandėliuką susimetė. Ten savo šlamštus 
nuvilko. Kol vietą suras kur... Aš naktį namo grįžau. 
Girtutis. Prie sandėliuko stoviniuoju ir klausau... Gir
džiu, senė vaiką migdo. Ir taip potraukiom, potrau-
kiom, po vieną vis gaidą: cho-ho, cho-ho... Girtutėlis 
buvau, grabaliot kišenėje grabalioju. Pinigų senei duo
ti. Neradau nė cento. Pragėriau... O paryčiu speigas 

tos kitų akių jieško. Ne iš džiaugsmo. Mes ją pasijuok
ti, pasišaipyti pagavome. Jos žmogiškąją vertę išjuo-
kėm. Tyli, tylutėlė pasitaikė. Pasišaipėm. Jos skėtelį 
sulaužėm. Bėgti pasileidome. Mano valkatukas atsisu
ko į ją, parblokštą, ir jai iš tolo, iš tolo taip pinigėlį 
numetė. Ant grindinio numetė. Skardžiai suskambėjo 
pinigėlis. O ji pasilenkė pinigėlio jieškoti. Pinigėlio 
tamsoje jieškoti pasilenkė. 

Plonas, lyg nutekintas Leono veidas iškrypo gri
masa. Lyg jam dantys skaudėtų. 

— Jūs, va, rašytojas; jūs visi rašytojai knygas 
rašote. I r kasdieną knygų vis daugiau; vis tomai stam
būs, nugarėlės gražios, suauksu. Lentynos linksta. O... 
pinigėlis vis skamba. O ašarėlės ant vaikučio blakstie
nų vis šąla. Vis šąla ašarėlės. 

Jūs, va, ant svarstyklių lėkščių padėkite, ant vie
nos lėkštės štai tuos tomus, kur šaukiama prie ab
strakčios moralės, kur jautriausi pergyvenimai lyg 
ploniausi siūlai širdį persiuva. O ant kitos lėkštės nu
meskite tą pinigėlį už žmogaus išniekinimą ir ašarėles 
ant sušalusio vaikelio blakstienų. Du tuos mažus 
krikštolėlius. Kas persvers? Kas persvers? — štai 
klausimas. Kas persvers, ponas rašytojau? Kas per

s v e r s ? — staiga suriko Leonas ir trenkė kumščiu į 
krito. Žinia atėjo: sušalo sandėliuke Zosės vaikelis.| stalą. Indai ant stalo suskambėjo. Girtas buvo Leonas. 

kada jis buvo kupinas sumanymo kurti amžinos, lie
tuviškos sielos sintezę, šitie tipai buvo jam visiškai 
nereikalingi. Jie jo nepapildytų, jie tiktai trukdytų ir 
terštų jo mintijimą. 

Jis matė, kad dviem pastabomis, kuriomis jis no
rėjo suvokti Leono išvedžiojimus, jis tik suerzino jį ir 
nuteikė prieš save. Jis dabar atkakliai tylėjo. Jis nieko 
neatsakė į Vaitkūno pastabą: 

— Tai viskas prakeiktos praeities faktai. Dabar 
tai viskas jau neįmanoma. Jau sugriovėm Brazilką. 
Naujo gyvenimo sistemoje, draugai, šitie faktai neįma
nomi. 

Prie jų staliuko priėjo žmogus. Jis kalbėjo rusiš
kai ; apsirengęs, kaip ir draugas iš centro mitinge, mė
lyno bostono kostiumu. Jis priėjo prie Vaitkūno, pasi
sveikino bičiuliškai. Vaitkūnas pristatė jį kaip tarny
bos bendradarbį. Rusas pasivadino trumpai: Pitirimas. 

Pitirimas prisėdo prie jų staliuko. Jau nešė nau
ją grafiną. Neatrodė, kad tie pietūs baigsis greitai. 

Šatrys nežymiai nusišalino nuo staliuko, paėjo į 
kitą, irgi pritemusią salę, pilną tirštai apsėstų staliu
kų ir, radęs išėjimo duris, išėjo laukan. 

Gaivi vėlaus vakaro vėsa padvelkė į jį. Jis pauostė 
savo lengvo švarko rankovę. Rankovė tirštai kvepėjo 
tabako dūmais ir dar šlykščių šatriui restorano kva
pu: alaus ir pudros kvapsnių mišiniu. 

(Bus daugiau) 

Copyright, 1953, by Author 
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= r a i E N R A S n S DRAUGAS, CHTCAGO, ILLINOIS 
— . Ketvirtadienis, vasario 19, 1953 

Naujosios Anglijos žinios 
Didžiule šventei Hartforde 

Visokiais «keliais ir įvairiau-1 sovietų imperialistams ir ko-
siomis priemonėmis iš visų Con mu-nizmo melagiams. 

BOSTONO MAYORAS ĮTEIKIA AUKA BALFUI 

neetieuto lietuvių kolonijų ir Savo kalbą prel. Balkūnas už-

šventę lietuviai j l i e t u v i ų 
11.15 Hartforde, Conn. 

Minėjimo aktas 

Puikus Bushncll Memorial te
atras buvo tikro šio žodžio pras 
mo pilnas. 

Apie 3,500 žmonių nukreipė 
savo žvilgsnius \ sceną, kur 
pradėjo kalbėti šventei ruošti 
komiteto pirmininkas adv. F. 
Monchūnas. Atidarydamas šven 
te komiteto pirmininkas, iš pra
džių lietuviškai (gražiai ir tai
syklingai) pasveikino svečius 
ir auditorijos .mintis jvedė i 
I f. 16 prasmę .paskui angliškai 
deklaravo Amerikos lietuvių nu 
sistatymą žūt būt iškovoti Lie
tuvai laisvę. 

Adv. Monchūnas iš eilės kal
bėtojais pristatė išvykusio Con 
neetieuto gubernatoriaus atsto
vą ir jo pavaduotoją 13d. N. 
Allen, vėliau senatorių YV, Pur-
tcll, JAV kongreso narį A. N. 
Sadlag ir Connecticuto senato
rių Mr. Dudd. 

* 
Kalbėtojai reiškė pagarbos 

lietuviams, pabrėžė lietuvių tau 
tos nuopelnus, pripažino Lietu
vai padarytas ir padaromas 
skriaudas, pasisakė už reikalą 
Lietuvai atgauti laisvę ir pasi
žadėjo remti Lietuvos bylą. Sve 
eių kalbėtojų pareiškimai buvo 
aiškūs ir tikri; jie buvo drąsūs 
ir imponuoją. 

JAV kongreso narys A. N. 
Sadlak (iš Conn.), savo pareiš
kimą išdėstęs, pranešė, kad jis 
kitą dreną (kaip tik Vasario 16) 
kongrese paaakya kalbą Lietu
vos klausimu. 

Turbūt nereikia nė užsiminti, 
kad kalbėtojai buvo tikrai šiltai 
sutinkami ir audringais ploji
mais palydimi. 

Connecticuto gubernatorius 
M r. J. Lodge yra paskelbęs ir 
specialią savo proklamaciją ry
šium su Lietuvos Nepriklauso
mybės diena; proklamacija bu
vo jau atspausdinta šventės — 
koncerto programoje. 

tlurliouletfu koncertas 
Pasibaigus neilgai, bet gerai 

net iš kitų valstybių (Mass., baigė keliais Amerikos lietuvių 
Vrmt., N. Y., N. J.) suplaukė j reikalavimais — rezoliucija Lie

tuvos išlaisvinimo ir lietuvių 
tautos likimo klausimu. 

Nors kalbėtojas .pradėdamas 
savo kalbą ir buvo prašęs, kad 
jo kalbos viduryje neplotų, nes ' 
turįs tik griežtai ribotą, laiką, o 
norįs pasakyti visa, kaip paruo 
šęs .tačiau kalba turėjo būti 
daug kartų nutraukta gausių 
plojimų. 

Teko patirti, kad prel. J. Bal-
kūno kalbos tekstą tuoj išgraibs 
tė angliškųjų laikraščių kores
pondentai, o kongreso narys A. 
N. Sadlak paprašė leisti ją pa-
sk?lbti JAV kongrese. 
Koncertas su kanklių orkestru 

Ansamblio moterų choras, 
kanklių orkestro akompanuoja
mas, dainavo 5 dainas. 

Paties ansamblio tautinių šo
kių trupė šoko šustą, blezdin
gėlę ir malūnėlį; žiūrovams nie
kaip nepasisekė priversti, kad 
būtų dar pašokta ir kuris šokis 
pakartotas. Negailestingas lai
kas neturi jausmų. 

Vėl mišrusis clioras, šį kar
tą akompanuojamas taip pat 
kanklininkių, dainavo 6 paties 
dirigento Alf. Mikulskio harmo
nizuotas liaudies dainas, kurios 
visos vėl buvo priimtos su dide
liu entuziazmų. 

Koncertas užbaigtas meistriš
kai padainuotomis J. Žilevičiaus 
"laisvės" ir "eisim namo" dai
nomis. 

Tuoj pat tautiniais drabu
žiais apsirengusių lietuvaičių bū 
rys pasipylė į sceną ir ansamb
lio vadovui A. Mikulskiui, kank 
lių orkestro vedėjai p. Mikuls
kienei, solistams (R. Malcanai-
tei, A. Stempužienei, J. Šama-
tauskaitei, E. Jarašiūnui, Vyt. 
Giedraičiui, J. Stempužiui, A. 
Liutkui, A. Kavoliūnui) buvo 
įteiktos spalvingų gėlių puokš
tės, o ties choru išaugo milži
niškas gražių gėlių krūmas — 
padėka už žavingą koncertą. 

Sujaudinti skirstomės 
Švente buvo tikra šventė! 
Pasitenkinimu spindėjo lietu

vių veidai; gėrėjosi amerikie
čiai ansamblio pajėgumu ir at-

Springfield, 111. 
Gabi lietuvaitė 

Laima Abramikaitė baigė 
High School pirmąja mokine ir 
gavo garbės medalį. Mokyklos 
baigimo iškilmėse High School 
direktorius pristatė Abramikai-
tę publikai ir pasakė, kad ji yra 
lietuvaitė, čia atvykusi prieš 3 
metus, buvo gabiausia ir pa
vyzdingiausia mokinė ir iš visų 
mokinių jauniausia. Laima Ab
ramikaitė yra pavyzdys mūsų 
jaunimui. Jinai dar tik 16 me
tų, su ilgesiu laukia grįžimo die
nos į Tėvynę, suorganizavo ra
telį Vokietijoje lietuvių gimna
zijai šelpti, padeda tvarkyti lie
tuviškų knygų skyrių Lincolno 
knygyne Springfielde, visų lie
tuviškų parengimų uoli talkinin
kė. Laimos tėvas mūsų kariuo
menės buv. kapitonas Vincas 
Abramikas, yra žinomas Spring 
fieldo lietuvių veikėjas. 

Ručplaukienė, Ona Pazemeckai-
tė ir skyriaus pirmininkė Mar-
gareta Raguckienė. 

Iškilmingas Vasario 16 d. 
minėjimas 

Vasario 16 d. iškilmingai bu 
vo paminėta vasario 8 d. lietu
vių parapijos salėje. Lietuvių 
parapijos choras padainavo lie
tuviškų dainų ir Amerikos ir 
Lietuvos Himnus. Minėjime 
kalbėjo klebonas kun. Yunke-
ris, kun. Toliušis, Ignas Užgi
ris. Paskaitą skaitė iš St. Louis 
kun. dr. Ignas Urbonas. Jis 
dzūkišku nuoširdumu ir gabaus 
kalbėtojo patrauklumu visus 
suįdomino ir susilaukė gausių 
audringų plojimų. Buvo surink 
ta Lietuvos išlaisvinimo reika
lams $103.00. Minėjimą ruošė 
Springfieldo Balfo 84 skyrius. 

Z. K-us 

Bostono miesto mayoras J. Hynes (dešinėje) įteikia $200.00 auką Balfo seimo banketo komisijos 
pirmininkui adv. Jonui Grigaliui. 

Gardner, Mass. 
Ruošiasi pu minė (i Lietuvos 
Nepriklausomybės sukaktį 

Nors ir nedidelė lietuvių ko
lonija, bet bendriems mūsų tė
vynės tikslams yra vieninga. 
Jau keletas iš eilės metų, kaip 
mini Vasario 16 dienos Lietu
vos Nepriklausomybės paskelbi 
mo sukaktį. Šiais metais toks 
minėjimas įvyks vasario mėn. 
21 dieną 7 vai. vak. Millers O-
perą Hali, 53 Pine St. Kadan
gi gardneriečiai neturį paruošę 
programos, tai susitarta su gre
timo miestelio Athol, Mass, lie
tuviais suvaidinti P. Juozo Be-
nešiūno 3-ju veiksmų komediją: 
"Bėda su skolinta žmona". Re-
žisorius — pats autorius. Šis 
veikalą,;, buvo su va idiotus Athol ' tuviu Pol. . Kinto 
ir Greenfeld, Mass. ,ir turėjo j Schuyler Ave., Kearny. 
labai gerą pasisekimą. VVorces-! Pusryčių metu kalbės kvies-
terio Meno Mėgėjų grupė taip j tas lietuvis prelegentas, 
pat žada būti ir išpildyti keletą I Specialus vyrų choras iš Has-

Kearny, N. J. 
Bendra šv. Komunija 

Šventojo Vardo Draugija, ku
ri turi suspietusi apie 200 vyrų 
ir kuri yra stipriausioji Sopu
lingosios Dievo Motinos para-
p ;jos organizacija, kasmet ruo
šia bendrą. Šv. Komuniją ir 
bendrus pusryčius. 

Šiemet norima šią šventę įs
pūdingiau ir ypatingiau pada
ryti. 

Nutarta bendrą Komuniją ir 
bendrus pusryčius turėti Verbų 
sekmadieni, kovo mėn. 29 d. 

Visi nariai tą dieną 8 vai. da
lyvauja draugijos užprašytose 
šv. Mišiose ir priima Šv. Komu
niją. 

Po to iškilmingi pusryčiai Lie 
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Binghamton, N. Y. 
Minės Lietuvos laisvės šventę 

Vasario 22 dieną 2:30 vai. p. 
p. Lietuvių salėje 315 Clinton 
Street Binghamton, N. Y. bus 
paminėta Lietuvos Nepriklauso
mybės atkūrimo šventė. Minė
jimą rengia Binghamtono Lie
tuvių Taryba. 

Vyriausiu kalbėtoju bus Pra
nas Vainauskas, Lietuvos Lais
vės Komiteto narys iš New Yor 
ko, vietinis klebonas kun. Emil 
Krancevičius ir kiti vietos lie
tuvių veikėjai. 

Meninę programos dalį atliks 
Šv. Juozapo parapijos choras 
ir jaunieji lietuviai. 

Tad visi Binghamtono ir apy
linkės lietuviai prašomi daly
vauti Lietuvos Nepriklausomy
bės minėjimo šventėje. 

Moterų šventė 

L. K. Moterų skyrius šventė 
savo metinę tradicinę šventę. 
Buvo pagerbtos skyriaus veikė
jos ir įteiktos dovanos. Kun. 
Toliušis sveikindamas skyrių pa 
brėžė moterų katalikių' idealus 
mūsų dienose. Vietinė lietuvė 
Julė Lukaitienė kalbėjo apie lie
tuvybės išlaikymą šeimose ir 
pažymėjo, kad mes, čia gimu
sios lietuvės, gal ne viena su 
skausmu turime raudonuoti 
prieš savo vaikus, kurie padaro 
užmetimus, kad nemokinome jų 
lietuviškai. Susirinkime dar kai 
bėjo Vincas Abramikas, Marija 

— Naujas įstatymas priim
tas Italijoje. Italijos komunis
tai kele triukšmą ir trukdė pri
imti naują rinkimų įstatymą. 
Naujas įstatymas, komunis
tams nepalankus, buvo priim
tas. Dabar Italijos komunistai 
vaikšto noses nuleidę. 

D ftMRSfO 

VLADAS ŠIMAITIS 
Real Estate 

3452 So. Halsted Str. 
Chicago 8, 111. 

Tel. YArds 7-8333 
BIshop 7-0480 

Namu pirkimas, pardavimas, nuo
mavimas, nuosavybes dokumentai, 
valdymas, paskolos. PerrasinSjtmai, 
vertimai, pajamij mokesčių pareiški
mai, nuomų pakėlimui blankai, imi
gracijos *V natūrai, pagalba. 

pravestai oficialiai minėjimo I likto darbo tobulumu. Senieji 
daliai, pasikėlė uždanga ir Čiur- j lietuviai ašarojo iš susijaudini-
lionio ansamblis visu savo išorr-lnio, čia gimusieji didžiavosi lie-
niu grožiu atsidūrė dėmesio 
centre. 

Po Amerikos ir Lietuvos him 
nų. mišrusis choras šiam an
sambliui charakteringu stilium 
dainavo M. K. Čiurlionio, Alf. 
Mikulskio (dvi), S. Šimkaus, 
V. K. Banaičio ir J. Švedo dai
nas. 

Tuoj pat vien vyrų choras 

tuvių menu, naujieji ateiviai 
džiaugėsi. Visi buvo pakelta 
nuotaika, visi buvo giliai pa
veikti ir nenoriai skirstėsi iš 
šventės į lietumi apniauktą kas
dienybę. 

Koncertas ir minėjimas tik
rai buvo lietuviškojo apsispren
dimo sustiprinimas. 

Šventė atliko didelį tautinį, 

gražių naujausių dainų. Todėl 
visi gardneriečiai ir apylinkės 
lietuviai prašomi nepraleisti šios 
gražios progos, pamatyti jumo
ru persunktą veikalą ir išgirsti 
gražių lietuviškų daincut*. 

Garduerietis 

Jau l$Sjo iš spaudos I*. lilvSlf'NO 
M-jų dūlių romaną.*] 

Tarp žalsvu palapinių 
šio romano veikėjai lengvai suras 

kelią, i kiekvieno lietuvio strdj, nes 
jie visi skaitytojui taip artimi lt' 
mieli. Ola sutiksi savo broli, did
vyriškai kovojant) <lel kilniausio ide
alo • del žmogaus laisves, šalia, jo 
išvysi nemažiau ryžtinga, ir savo se
sule- Pagaliau išbirsi beviltiškai va,i-
tojaneią ir savo motulę. Pagyvenk 
norą alandotę Ir Tu Jų kančiomis, 
nasisielok ju argai!'.. 

293 pusi. Kaina $.'1.00 
1'žsakyniuH su pinigais siijskite: 

DRAUGAS* 
2334 So. Oakley Ave. 

Chicago 8, 111. 

bronck Heights duos trumpą 
bažnytinių giesmių koncertą. 

Bus dalinami specialūs ženk
leliai (Cliristopher Medais). 

Pusryčiuose galės dalyvauti 
visi. vyta i katalikai, bet. ypač 
pageidaujami, savo parapijos 
vyrai. Pusryčių metu bus skel-. 
biamaj vajus naujiems nariams 
į ŠV, Vardo Draugiją įrasydin- j 
dinti. 

Šventei vadovauja draugijos I 
valdybos narys P. W. Velevas.j 

• J. M. I 

TADO BALČIŪNO 
PRECIZIŠKAS LAIKRODŽIŲ 

T A I S Y M A S 
LONGHNRS, VlTTNAUKK. BULOVĄ 
ir kt. šveicariški laikrodžiai tikrai 

žarnomis kainomis. 
2156 W. 23rd St. Tel. Y A 7-0841 
DARBO V AL.: 9-2:80 ir 4-8 v. v 
Šeštadieniais) I0-2:8C 1/ 4-8 v. v 

Rengėjai 

PLANINGAS TAUPYMAS VISUOMET 
MOKA GERUS DIVIDENDUS! 

MUTUAL F E D E R A L SAVINGS 
ANO IOAN ASSOCIATION 
2202 W. Cermalc RA • Chicago 8, III 
JOHN J. KAZANAUSKAS. Pro.. • Tol. VI rgtnio 7 .7747 

Savingt Insured lo $10,000 by F. S. 1.1. C 

r ^ 

pasirodė su J. Naujalio, J. Žile- i politinį ir kultūrinį darbą. 
vičiaus, J, Švedo, J. Strolios ir 
J. Dambrausko kūriniais. 

I*rp|. J . Balkūno deklaracija 
Pirmajai koncerto daliai užsi

baigus, buvo pristatytas pa
grindinis kalbėtojas prel. J. Bal 
kūnas (iš Maspeth, N. Y.) iš
samia kalba (angliškai), kurią 
su puikaus advokato logika ir 
gerai parinktais ^argumentais, 
reikia laikyti vykusiu antausiu 

A. S. \V 

Vnostahg, kaip Kramtom*? turiim* 
* niurni LaJMjRtota Veikla 

TELEVIZIJOS, KAOIO IB 
FONOGRAFAI 

(1KRA N I' O L A I D A 
barant i ja — Išsimokojimai 

APARATį) SU'I VISVMAS 
d i r b t u v e * 1r namuoao atliekama.* 
prityrusių Inžinierių. Sąžiningas ir 
geras pa tarnavimai garantuotas . 

wmmt 
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PABALINDAMA 
ATMATAS, 

— o ne gerą 
maistą 

PTCLCVISIOn 
Csales-service) 
3I20S Halsted « DA-6-6887 

• Ola ta paslaptis, kuria miiijon* 
įmonių patyi-S apie KKION-A- MINT 
ta modernia kramtoma, guma —* vi 
turiu lalsvlntoja. Taip, todčl P1SHK 
V-MTNT'O veikimas yra taip nopn 
prastai SKlrtlngas! 

Gydytojai sako, kad kiti vidurių lais 
vlntojai pradeda veikti perdaug ank 
• # . . . j a u pačiame skilvyje. Dideli* 
>okių vidurių laisvintoji; Kiekiu su 
i rdo virškinimą., pabalina sveikata 
ir energijai reikalinga maistą 
•žmogus jaučias) silpnai, pavargęs. 

Bet švelnus FKEN-AM1NT yra ki 
oks. Priimta*! pagal nurodymus, JU 
'«dk»H daugiausiai apatinėj vidurių 

daly — pašalimi tiktai a tmatas , bet 
ne gera maistą! Išvenkite tos blo 
<OS savijautos. Vartokite FEEN-A 
MTNT Iv įauskItGs gerai, pilni gyvy
be* Nusipirkit FEEN-A-MINT! Rai 
nos nepakeltos — dar 26e, 60o Ii 

įKlai UH\ 

SOTUS ALKANAM PADEK! 
Al l» OVKKKHAK, I m-., At'Mi S. Halsted St., CUkaffO 8, tel. DA. «-»8ft« 
BendrovS siunčia maisto siuntinius ) Vokietiją Ir kitus kraštus, Iš
skyrus SSRS. Pristatymas t runka apie 17 d., nos siuntiniai siunčiami 
is Kuropos sandelių. Pilnas draudimas. ReiUal. pilno siunl. surašo. 

: ^ 

Siuntinys N r. 8 —• $tt.20 
4 s\\ rūkytų lašiniu 

•J sv. kiaulinių taukų 
2 sv. margarino 
i sv. kiaulienos IIIČHOS 

Siuntinys Nr. 12 — $».4u 
į sv. rūkytų lajinių 
i' sv. kiaulinių taukų " 
i sv. degintos kavos 
l sv, kakavos 
I sv. šokolado 
s sv. cukraus 

, Siuntinys N r. t!) — $l>.9r. 
• 4 >;v. rūkytu lašinių 

j sv. kiaulinių laukų 
; U sv. margarino 
, l sv. degintos kavos 
I 2 sv. kakavos 
j t sv. šokolado 

\% sv, cukraus 
2 gabalai tualetinio muilo 
Siuntinys N r. «-7 
l o sv. cukraus $:J.r>'> 
10 sv. b. kvlet. miltų $-.!><> 
0 sv. gryn. kiaul. ',aul<u $M& 

ANTRA KARTA BUS PERSTATOMI! 

Miko Petrausko Vaiidai 
Meno Ansamblis, ALICE STEPHENS Vadovaujant, Perstatys 

Tris scenas iš liaudies operų: „Egle, Žalčių Karaliene" ir „Birute". 

Sekmadienį, Kovo 1 d., 1953 m., 3:80 vai. po piety 
GRAŽIOJE IR PUOŠNIOJE MARIA HIGH SCHOOL SALiJE 

Prie 67-tos ir California Gatvių, Chicagoje, III. 

v >v~—. ^ 

"H«tving you slneo \\)22" 

ST. ANTH0NY SAVINGS & 
L0AN ASSOCIATION 

Kviečiamo kreiptis pas. mus 
sų pirmų mortgičių reikalais 
tl6l porksuuo arba statomo 
na ai o. 
DUODAMA PASKOLAS 

ANT NAMŲ 
f» Su meti, atmokeJlmalM 
• Aitf ilgu b- t rumpu metų 
• Ohleagos apylinkėje 

Patarnavimas greitas 
Jstalgo* valandos: 

Kasdien nuo 0 iki 6; pirma-
dienj nuo n iki 8: šeštadieni 
mm «• iki I: trečiadieni už
daryta visa diena. 

Dabartiniu dividendus 'i% 
ant padėty pinigu taupymo 
sąskaitoje. 

J b OZAS GRIB'AUSKAS. 
• .vad§jas 

U4T S. 49th Ct.. toL TO\v«haJl 3 
C I C t P O ,50, ILLINOIS 

Visuomenei pageidaujant Meno Ansamblis vėJ perstatys Miko Petrausko Dainų Vaizdus su 
trim scenom iš Liaudies Operų. &is perstatymas bus tobuliausiose aplinkybėse, Seselių 
Kazimierieeių naujoj salėje, kuri yra ypatingai pritaikinta scenoms ir panašiems veikalams. 
Vėl bus dainuojamos Miko Petrausko populiariausios dainos ir statomos mėgiamiausių 

..''.-. Liaudies Operų scenos. 

Jurgio Sapkaus nupieštos scenarijos; Stefanijos Traskienes siūti kostiumai ir Aldonos Va-
leišaites koreograt'ija bus scenoje Liaudie'! Operų perstatyme. 

BILETUS ĮSIGYKITE IŠ ANKSTO „DKAUUO" KASTINĖJE 

Biletų kainos: raudono kaspino sekcijoje $2.00; parteryje $1.50; balkone $1.25 

• I Į nii Uiiį ĘĘJį&įĘĘĘk i Ii' -jfri<MM i i i. MįįJĮj ii W .iLii-ii. n.i^iįiii iv,. . į M į p ^ R t į -'r 
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VASARIO 16-sios MINfiJLMAS 

Lietuvos Nepriklausomybės 
rninėjiman atsi lankė daug žmo
nių praeitąjį sekmadieni Wes-
tern High School. Minėjimą at i 
da rė DLOC pirm. Pe t r a s Medo-
nis, kun. dr. T. Boreišis a tkal
bėjo invokaciją. Pagrindines 
kalbas pasakė ALTO Vyk. Ko
mite to sekr. dr. P. Grigaitis ir 
vietinis visuomenininkas teisė
j a s Joseph P. Uvick. Meninę 
dalį a thkokomp. Broniaus Bud-
riūno vyrų kvar t e t a s ir naujai 
specialiai šiai šventei susiorga
nizavęs Detroi to Lietuvių cho
ras , kurio dainavimas buvo šil
ta i su t ik tas . Minėjime sur inkta 
a r t i $3 000 aukų Lietuvos lais
vinimo kovai. Kurie nedalyva
vo minėjime da r gali įteikti sa
vo aukas DLOC iždininkui J u s 
tinui Pilkai, 13609 Pinehurst , 
Detroi t 4, Mich., tel. WEbs te r 
4-5352. 

jDOMfJS FILMAI 

Tėvas Juozas Zeliauskas, sale 
zietis, a tvykęs iš Italijos, vasa
rio 22 d. 4 vai. p. p. parodys 
s p a l v o t a s f i l m a s ap ie L i e t u v ą 
ir šv. kun. Jono Bosco gyveni
mą. Įėjimas veltui. Visi kvie
čiami ats i lankyti . 

SUSIRINKIMAI 

A L R K F Detroito skyr iaus me 
tinis susir inkimas " saukiamas 
vasario 20 d. 7:30 vai, vak. šv 
Antano parapijos mokykloje. 

I T R U M P A 
Amu Snabbs mini-gimtaideį . 

Joseph ir Julia VValsh mini ve
dybų sukaktį . Pe t r a s Brundza 
mini gimimo dieną. 

Elena Mosteikienė nuo š. m. 
sausio mėn. prisidėjo prie 130 
būrelio šelpti Diepholzo liet. 
gimnaziją. Šio būrelio vadove 
yra G. Viskantienė, 2706 Vino-
wood. 
- Sukaktys . Septyni metai su

kako nuo Nikodemo Dapkaus 
ir 10 metų nuo Elzbietos Staku-
tienės mirties. 

Teresė Zabalavičius susituo
kė su Charles Willgues. Teresė 
yra ilgamečių detroitiečių Mr. 

Chicagoje 
Vasario Šešioliktos minėjimas 

Šių metų vasario 22 d. (sek
madienį )ę L. B. 18-tos Apylin
kės lietuviai rengia iškilmingą 
trisdešimt penkerių metų Lie
tuvos Nepriklausomybės sukak
ties —• Vasario Šešioliktos — ir 
trylikos metų okupacijos minė
jimą. 

10 vai. Dievo Apvaizdos pa
rapijos bažnyčioje suma — šv. 
mišios ir pamokslas. 

2:30 vai. tos pat parapi jos 
didžiojoje salėje įvairi ir turinin 
ga minėjimo programa. 

Amerikos ir Lietuvos Him
nus sugiedos parapi jos mokyk
los choras, vadovaujamas var
gonininko Kosto Gaubio. Pa
skaitą "Europos išlaisvinimo ga
limybės" skai tys prof. Gedimi
nas Galva. Zuzana Girdvainytė 
pasakys monologą "Telšių Plium 

palinksminti. Ta proga bus pa
gerbtos narės, išbuvusios Rėmė
jų Draugijoje 25 metus. Bus 
išdalinti amžiniems nar iams dip 
lomai. Banketo pradžia 6 vai. 
vak. U. G. 

ir Mrs. Igno Žabalavičiaus duk- įp i s" , taut inius šokius -*- 'Žio
te, i geli" ir "Kubilą", vadovaujant 

Misijos šv. Antano parapijos Marija! Trinkūnaitei , pašoks 
bažnyčioje prasidės kovo 8 d. Į moksleivės ateit ininkės. Piani-
Misijas ves tėvas Jonas Bore- Į m skambins Danguolė Leipaitė 
vičius, S J. i iv Nijolė Beleškaitė. Baletą pa-" 

Kas laimėj) konkurse? Li-! 3oks Romualda Graužinytė. Pr i 

Gražiai veikia 

Chicagos "Ramovės" skyrius, 
veikiąs čia jau trečius metus, 
reiškiasi, gana gyva veikla. Ypač 
našūs buvo paskutinieji metai. 
Valdyba turėjo 14 posėdžių ir 
sukvietė 6 narių susirinkimus. 
Be to, buvo surengtos dvi pa
skaitos, gražiai suorganizuotas 
Kariuomenės šventės minėjimas 
ir paskir ta BALF-ui ir ALT-ui 
lėšų. Įku r t a s ir Savišalpos Pon 
das, kurio pirmieji žingsniai yra 
labai gražūs . 

Pavergtoje Lietuvoje 

SUBOLŠEVIKINTAS TAIP PAT IR BILIŪNAS 
Ledo festivalis 

1952 metų pabaigoje l i tera- kimas buvo sušauktas Vilniaus 
tūr inėj valandėlėj buvo pa- Pedagoginio Ins t i tu to aktų sa-
skelbtas Lietuvių Li te ra tūros leje. Susirinkimą a t idarė lietu-
Ins t i tu to bendradarbio K. Um- j vių l i tera tūros katedros vede-
braso straipsnis apie J. Biliūną, j j as doc. Slavėnas, pranešimą ^ 
kuriame t a s buvo nušviestas apie rašytojo gyvenimą ir kū- j : L r v a 7 P0/*10 •• 

Chicagos Arenoj , prie Erie, 
McClurg ir Ontario gatvių, ko
vo 23 d. prasidės 1953 metų le
do festivalis, kuris bagisis ba
landžio 8 d. vakare. Spektak
liai bus vakarais , 8:30 vai., o 
šeštadieniai? ir sekmadieniais ir 

— Liturgine savaite . Pasku
tiniu laiku Berlyne buvo susi
r inkę apie 500 Vokietijos sovie
tų zonos kunigų šv. Raš to ir 
liturginių studijų savaitei. Stu
dijų savai tes dalyviai telegra
m a paprašė šv. Tėvą specialaus 
palaiminimo. 

kaip "vienas pirmųjų revoliu
cinių rašytojų ir bolševikų." 
Esą, Biliūną labai įkvėpęs 1895 
m. Lenino a tvykimas į Vilnių. 
Visdelto "proletar iato rašyto
ju " Biliūno vadinti negalima, 
nes jis apsiribojęs t ik bendrais 
laisvės ir panašiais šūkiais, 
' 'demaskuojančiais kapitalistinę 
santvarką". Esą, "buržuazinė 
Lietuva stengėsi Biliūno kūry
bą šmeižti, tik tarybinė valdžia 
skyrė j am t inkamą vietą." To
dėl Maskvos meno dekados 
proga išleistas Biliūno apysakų 
leidinys rusų kalba. Vilniaus 
radijo 1952 m. gruodžio 9 d. 
pranešimu, Biliūno 45 mirt ies 
metinėms paminėti profesorių, 
dėstytojų ir s tudentų susirin-

rybą padarė valst . un-to lietu
vių kalbos ir l i teratūros kated
ros vedėja Lukšiene, pailius
t ruodama, kaip Biliūnas "a t 
skleidęs kapitalizmo piktžaiz
des". (E l t a ) . 

thiianian Melodies, prižiūrint 
Detroito Lietuvių Šeštadieninei 
mokyklai, suruoš tas mokiniu 
rašinių konkursas pavyko. Kon 
kurse dalyvavo daugiau 30 mo
kinių. Konkursą laimėjo: Israe-
na M i l t a k y t ė , 12 m e t ų P r i e s t 
Public School 8 skyriaus ir šeš-
tad. mokyklos 4 skyr iaus mo
kinė, Kaz io . i r Stasės Miltakių 
dukrelė ir Virginia Liaudansky-
tė, 12 metų, šv. Antano mo-

taikytais eilėraščiais programą 
paįvairins mokyklos mokiniai ir 
mokinės.. 

M :nėjimo programą praves 
? r anė Ivanauskienė. 

Įėjimas — vienas doleris, ku
ris užskaitomas L. B. nario mo
kesčiu 1953 metams. Aukoju
sių daugiau kaip vieną dolerį 
lėšos skir iamos Tautos Fon
dui — Lietuvos išlaisvinimo rei 
kalams. Besimokančiam jauni-
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BALF'o Detroito skyr iaus vi 
suotinis susir inkimas šaukia
mas vasario 22 d. 12:15 Hiapa-
nos Unidos (buv. lietuvių) sa
lėje. Balfo direktorė Marija Ką 
sevičienė praneš apie seimą ir 
bus a p t a r t a tolimesnė šalpas 
veikla. 

kyklos 7 skyr. ir šeštadieninės mui įėjimas nemokamas. 
mokyklos 4 skyriaus mokinė, 
Joii.i ir Bronės Liaudanskių 
duktė. Kadangi minimų, mer-
7aičiv raš 'niai verti pirmos do
vanos, todėl jom dvic,m buvo 
įteikta pirmoji dovana. Abi ga
vo po $10.00. Praeitąjį sekma
dienį abu rašiniai, buvo perskai
tyti per Lithuanian Melodies 
programą. 

KAT. K0&BSP. KLUBAS 
Bit 3-2224 ir VI 2-5394 

Visi lietuviai, gyveną 18-toje 
Apylinkėje, nuoširdžiai kviečia
mi į rengiamą minėjimą. 

Nepamirškime, kad lietuviais 
esame gimę, lietuviais tur ime ir 
būti. 
Lietuviu Bendruomenės 18-tos 

Apylinkės Valdyba 

Omoho N<sbr I v a u J a m a M. FVatkelienės, buvo 
I nuvykusi pas kun. S. Morkūno. 

Skautu rėmėju būrelis vasario 1 d. į Sioux City, Iowa. 

Omahojc susidarė geradar ių ' J i e S r a ž i a i suvaidino dalykėlį 
būrelis, kuris išsirinko valdybą 
skau tus remti ir j iems padėti. 
Valdybą sudaro šie asmenys : 
P. Jaudegis , D. Šulskienė, M. 
Mickevičienė, J. Uackevičius ir 
O. Aukštuola i ty tė . 

Lituanicii spor to Muitas 

Jaun imas stengiasi lavintis 
stalo teniso, krepšinio, orasvie-
džio ir kt. Jie turi išsirinko 
valdybą, kuriai vadovauja J. 
Jonyka . J ie surengė Naujųjų 
Metų sutikimą. Programoje bu
vo baletas, paruoš tas Jonykie-
nės. buvo juokų, pr i ta ikant įvai
riems asmenuns linkėjimus, eilė 
raščiai ir kt. 

Tuntumi šokSu grupė 

Ši grupė darbuojasi energin
gai.- Ji jau per dešimt tautinių 
šokių turi p^-engusi. Jai va
dovauja M. Aukštuolis. Tenka 
pažymėti , kad jis susilaukė įpė
dinio Rimanto : Kumualdo. 

Išnuomuojamas kambarys . Esan 
čių lietuviu buvo prašomi daž
niau a tvykt i su programa ir su 
teikti j iems malonią progą vėl 
susitikti. Kun. S. Morkūnas la
bai mielai priėmė svečius, vaiši
no ir net už t ranspor tą apmokė
jo. Jo vyskupijos atstovai yra 
išsireiškė, kad jis pavyzdingiau
siai tvarko S v. Kazimiero pa
vapi ją visoje vyskupijoje. 

Vasario 16 minėjimas 

įvyks vasario 22 dieną. L. T. 
B. Valdyba ir kitos organizaci
jos telkiasi šiam minėjimui. P. 
Jonykienė rengia baletą, M. 
Aukštuolis - tautinius šokius 
ir kiti ta ip pat dirba. Yra pro
jektuojama šia proga paskelbti 
vienos Lietuvių Bendruomenės 
gimimą. Klm. 

Metiniam banketui viskas 
paruošta 

Šv. Kazimiero vienuolyno rė
mėjų centro susirinkimas įvyko 
vasario 13 d. Vienuolyno patal
pose. Pirmininkavo vicepirmi
ninkė Ona Stankiūtė . 

Susirinkimas buvo ypatingai 
gausus. Mat tai buvo prieš pat 
metinį banketą, kurs įvyks va
sario 22 d. senojoj Vienuolyno 
Auditorijoj. Susirinkime tik ir 
buvo kalbama apie tą metinį 
banketą ir a p t a r i a visokios 
smulkmenos, kad tik viskas ko 
geriausia pavyktų, kad svečiai 
ir viešnios būtų t inkamai sutik
ti, pavaišinti ir geru programų 

Kokie turi būti sovietų ir 
vokiečių santykiai 

"D — R. Stossr ichtung" Nr. 
13 rašo, kad sovietų kontrolinė 
komisija Berlyne išleido patvar
kymą, kaip sovietų piliečiai turi 
santykiaut i su vokiečiais. San
tykiai turi būti kiek galint šal
tesni, nes geresni santykiai "pa
si tarnaus tik imperialistų špio
nažui". To paties laikraščio ži
niomis, garsusis sovietų garve
žys, varomas akmens anglių 
dulkėmis, 1951 m. Leipcigo ru
dens mugėj i šs ta ty tas kaip so
vietų pasididžiavimas, pavaiz
duojąs visą jų išradingumą, pa
sibaigus mugei, negalėjo pa t s 
nė pajudėti iš vietos. "Sapr tuo-
lis" turėjo būti nutemptas į Ba-
belsbergo taisymo dirbtuves. 

Laikraš t is rašo, kad daugiau 
kaip t a rp 50 sovietinių įgulų, | 
stovinčių Rytų Vokietijoje, ne
legaliai platinama antibolševiki-
nė l i teratūra . Ypač ji sėkmin
gai skleidžiama Brandenburge, 
Frankfur te prie Oderio, Karls-
hors te —- Lenktynių .aikštėje, 
Halėje ir kitur. 

Egzotiškoj ir spalvingoj pro
gramoj dalyvauja ansamblis 50 
čiuožikių gražuolių ir garsiosios 
ledo žvaigždės, kaip Jaeąuel du 
Bief, 1952 m. Prancūzijos ledo 
čempionė, Sonia Kayc ir Ginrry 
Baxter , JAV ledo čempionės, 
laimėjusios pirmenybes pernai 
Sporto olimpiadoj Suomijoj. 

Vietos Arenoj rezervuotos. 
Biletų jau dabar galima įsigyti 
Arenoj ir Lyt ton ' s drabužių 
krautuvėj prie Sta te ir Jack-
son gatvių. 

Pirmo vakaro pelnas skiria
mas City of Hope ligoninei, ku
rioje daromi vėžio ir džiovos li
gų tyrinėjimai. 

Visą programą sudaro devy
nios scenos. Paskutinėje sce
noje bus atvaidinta muzikalinė 
komedija "Brigadoon". 

TP»WaJU— 
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Since 1894 Haller's has been 
famous for distinguished 

Whiskies... Head for Haller's. 
Head for the best) 

KLAUSYKITE: 
LITHUfiNIflN MELODIES 

STOTIS WPAG BANGA LOBO K H. 
Kiekvieną sekimui. 3:00—3:30 

(Detroit laiku) 
REIKALAIS KREIPKITĖS 

15750 Lesure A ve. 
Detroit 27. Mich. 

Tel, HP^'uUvay 3-2224 

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

Grigaliūnaitcs-Lazauskienės 
3 1 3 0 S o . H a l s t e d S t . 

Tel. CAIumet 5-9339 
Priimami mokiniai: pirmad., antrad., 
trečiad. ir penktad. nuo 6 v. *ki 8 v.v. 

****** -.«*,*.:» 

S 0 P H I E B A R Č U S 
RADI0 PROGRAMA 

IŠ \ \ G l S Stoties — Danga 1390 
PIRMAD. iki PUNKTĄ U. 

8:45 Iki 9:30 vai. ryte 
SlftTAD. 8:30 iki 0:30 ryte 

I'! i: M A D l l M o vak. nuo 7—8 v. 
Sekimu?. 9:00 vai. ryto Iš stotie* 

VVOI'A — 1490 kil. 

7121 SO. IIOCKUICLIJ ST. 
t'htoatfo 29. III. HKmlock 4-241* | 

V . A. HALIER CORP., PHILAOELPHIA, PA. • BLENDED WHISKEY, 86 PROOF. 65% G.RAiN NEUTRAl SPIRITS 

illlllllllllllllllll!!llllllll!llllllllllll!lllllllllll!ll!llllllll!!llllllllllllllll!:illll!lllli:f 
I !?J!!!!JĮ ^teis? ^a' jjjgj ^ » ^ s m a s Sutaupęs! j 
p Taigi, dabar pradekite taupyti šioje lietuviškoje M 
1 įstaigoje. BRIGHT0N SAVINGS h LGAN moka 3% = 
= pelno ant jūsų sutaupy. == 
H Kiekvieno taupytojo indėliai apdraust i iki $10,000.00. = 

| BRIGIITON SAVINGS and LOAN ASSN. | 
= 4071 Archer Ave. į vakarus nuo California Ave. | | 
== C H A R L E S ZEKAS, Sec'y S 

CONRAD'AS - FOTOGRAFAS 
(LIETUVIS) 

Moderniškai j rengta vieta 
jvairiom nuotraukom. Spe
cialybe - vestuves. Jauna
vedžiams duodama puiki 
ir brangi dovana. Sąžinin
gas ir gražiai atliktas dar- Į 
bas. 

PERKRAUSTAU BALINS 
VIETOJE IR IS TOLIMESNIŲ 

DISTANCIJA 
TURIS ILGA PAfYKtMA 

IH0ZAS NAUJOKAITIS 
6819 So. Bockwell Street 

CHICAGO 20, 1LL. 
Tel. WAIbrook J S209 

D Ė M E S I O ! 
Į jūrą, j mėlynuosius vandenis! 
Jums vadovu -bus naujai i šė ja i 
B. Stundžios knyga 

"Buriavimas ir jūrininkyste" 
Ją Įsigyja kiekvienas buriuotojas, 
buvęs ar esąs juru skautas, jūros 
bičiulis. vandensL sporto mėgėjas. 
Taip pat puiki dovana jaunimui 
įvairionrs progomis;-

125 pusi. Kaina $2.00 
Užsakymus su pinigais siųskite 

D R A V G A S 
2884 So. Oakley Ave. 

Chieago 8, III. 414 WEST 63rd STREET 
Tel. ENng. 4-5833 arba ENg. 4-5840 

• sEoggrrc"TRAVET EUREAU 
•4451 So. Oakler Ave. CHICAGO 8, ILL Tel YAnl* 7-8278 

K E L I O N E S : 
r 79 

Ori KO VALANDOS: 
Pirmad., antrad., penktad tr šeši. | Trečiad 

9:00 ryto Iki 4:30 p. p. 
» ryto Iki IZ v. d. 

! Ketvirtad. 0 ryto ik) 8 vak. 

<?=• 

Teat ro mėgėjv Krupo 

Tea t ro mėgėjų g;ruįjė. vadu-

K9K 5S5S£S?gr. 
STATYBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAftIS 
1'IUSTATpMK 
VISOKIŲ Rf SIV 
M E D Ž I A G Ą 

CARRMOODY 
LUMBER CO. 

8TASYS UTVVINAS, Prez. 
8039 S«K HALSTED ST. 

T-Rl. Vlctory 2-1272 
AI'KAlNAVrMA IR PRKKII,' I'HI 

STATYMĄ TEIKIAME 
NEMOKAMAI 

RAŠTINE ATIDARYTA kasdien um 
% vai. lyto Iki 6 vai. vakaro ir 
Šeštadieniais ij<i 3 vai vakaro m 

PRADEK TAUPYTI PAS . . . 

M I D L A N D S A V I N G S 
AND LOAN ASSOCIATION 

4838 Archer Avenue Chieago 32, III. 
Telefonas: UUayette 3-6719 

KIEKVIENA SĄSKAITA APDRAUSTA 
IKI $10,000.00 

Mokame Aukščiausius Dividendus 

ii 

4r 

K AUGUST S A L D U K A S , Sekretorius 

11 • ' » • ' m ų • 

APSIŽIŪRĖK IR TAUPYK SAUGIAI 
STANDARD F E D E R A L t u r t a s virš $35,000,000.00 
Atsa rgos Fondas 3,000,000.00 
STANDARD F E D E R A L 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 Mauagcr 

^ 

mm SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

QF CHICAGO; , 
4192 ARCHER AVE, | CHICAGO 3 2 

PHONE: Vlrglnlo; 7 - 1 1 4 1 

LftKTUVAIS, GELK^INKF,' 
UAIS, AUTOBUSAIS, 

LAIVAIS 
I'arflpiname bUetiu), vtešbučlt/ft Ir Butvarkome *1»n; mi kelioue •iirlStiiM 
dalykus. TIKIMI LIKrUVlŲ SKYRIŲ. Pildomi! ' afidcvitiiK KelIoueM 
ftlaniiokito 1$ anksto kitiems metams. Anks<•'•Jau ntniji&nįkitf hileiu^ kaip 
'AktiiTrtls taip Ir laivais, tai husite tikri, kad tikrai gausite vietas. I»lrk-
<latui Mietus pas mus nemokėsite brandino (r išvengsite laiko sutruk-
'lymo, nes nereikės lankutis nei į geležinkelio stot| ar aerodrome, ne*-
visa tai atliksite vienoje vietoje —- PAS MUS 

Jr 

^dBSS.?t 

s; 

Lietuvių Auditorija 
3133 So. Halsted St. 

Telefonas: 
VICTORY, 2-6172 

ai. BBBlrtK 

APLANKYKITE MCSŲ LIKTUVIŠKO STILIAUS SVKTAINC 
.šalia baro atskiros ložes • Vietiniai ir importuoti gėrimai 

KETURIOS SALES 
Vestuvėms, pobūviams, koncertam^ ir susirinkimams 

Stalo Tenisas • šachmatai • S t a l i u k a i Preferansui 

RUOŠKITĖS VJSLYEO-
V A K A R U I 1 

Balandžio mėnesio 5 dieną, 
sekmadieni 

SoUianu groja: 
BALIO PAKŠTO ORKESTRAS 

RAKANDAI VISŲ IŠGARSEJUSŲ 
IŠDIRBYSČIŲ 

^ KAINOS IR SĄLYGOS VISIEMS PRIEINAMOS " 
Mes turime parodoje didžiu!; pasirinkamą: 

Brangenybių, Deimantu, Laikrodžių, Rekordų, Phonograrų, Eladi-
jų, Pianų, Televizijų, Siuvamų Mašinų. Seklyčios Setų, Miega
majam Baldų, Valgomajam Setų, Grindinių ir Stalinių Lempų, 
Retkarčiais vartojamų baldų— įvairių, Kaurų, Karpctų, Linole-
um, Matracų ir Hollyvvood Lovų, Jaunimui Baldų, Žaislų, Elek
trinių Frosų, Skalbiamų Mašinų, Elektrinių Šaldytuvų, Freozc-
rių, Gazinių pečių, Gazinių šildytuvų, Elektrinių Pečių, Studio 
Couelies, Hide-a-Beds lovų. 

3 Aukštai Puikiu BaldŲ ir Namams Reikmenų 

JOSEPH F. BIM1K, Incorporated 
3241 So. Halsfed Street Tel. CAIumet 5-7237 

: ^ 

Krautuvo atidaia plnnadlonio ti ketvirtadienio vakarais Iki 9:30 
l'. M. Kitais vakarais iki (5 vai. vakaro. Nedelioniis uždaryta. 
Budrlko Hadlo VAJ..ANDA leidžiama ketvirtadienio vakarais 

kaip G-ta. vajandą li atotles WHFC, 1450 kiloeycles. 
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rt DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 

, 

Ketvirtadienis, vasario 19, 1053 

Priemones prieš polio k iau ™sa l i P o l b v iruso užkrė" 
m . T VJ . . tas. Tačiau lis skiepijimo būdas 
Texas 1,• lowos va stybeae to-k b s l a _ i a m v a r . 

vo pravesti tyrimai su 55,000 . .. J_ . 
'lojimui. 

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADVERTISEMENTS 
vaikais ir jaunuoliais. Nustaty
ta, kad jiems apsisaugoti nuo 
polio ligos padeda žmogaus 
kraujo dalis, kuri turi medžia
gas kovai prieš bakterijas. Ta 
kraujo dalis vadinama gamma 
globulinas. Padalinus pusiau 
bandymuose dalyvaujančių vai
kų grupę, vieniems buvo duoda
mi išvirškštimai to gamma glo-
bulino, o kitiems — tik papras
tas, nekenksmingas želatinas. 

Mašina vieton širdies 
Detroite gydytojai, darydami 

širdies operaciją vienam 41 m. 
vyrui, panaudojo specialią ma
šiną jo kraujui varinėti, tuo bū
du išjungdami jo širdį ir ją 
operuodami per 50 minučių. 

Skapsmams sumažinti 

PROGOS — OPPRTUNITIES 

Degtinės-Delikatesu krautuve" Ir 
„Tan Room" 

Bruto pajamų $70.000 J metus. Visi 
modernus įrengimai, prieinama nuo
ma, Ilga AiitartlR. D1Į kiti; IntoVe.su 
nori skubiai parduot i. teisingai jkai-
nnotfl, 

2021 \V. Ogden Ave. 
arba saukite sav. iarp t; ir 8 v. v. 

ORn\vford 7-2918 

COCKTAIL LOUNOE 
and restaurant, Miaml Moon. Doing 
tromondons business looatod ln Bell-

Skausmą mažinančių vaistų Ijvooci. m., on vvoshtngton Bivd. i 

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

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

PROGOvS OPPORTUNITIES 

HELP WANTKD — VYRAI 

tarpe naujas išradimas — efo-
GaVUSiųjų g l o b u l i n O teSUSirgO u Q ; „ Q a TSvirb-fitiia ir> n n ndo t n o 

Ing ii roo 
o« „Qfui K«f (*, *i« __ i^„„« Kainas. ^svirKStus jo po oaa, tas j f o r l m t n 0 ( 
26 vafkai, bet ir tie — lengva 
forma, pusė iš jų pasveiko po 

(hlook Wost of Mannbolm Rd. 90 ft. 
har & boantilnl dlning room inelud-

oom modern home. Prieod 
1. sale h.v ownor ai only vaistas negreit susigeria, ir vie- j *««>.<>oo. shown i<y appt. 

nu įšvirkštimu nuo skausmų 
30 dienų; tuo gi tarpu iš tų ku-j m a msaa W l a ą 
ne nenaudojo globų lino, buvo n e t |kJ j 2 d i 
susirgusių 64, ir jų liga buvo 
žymiai sunkesnė. 

Tačiau tas globulinas teveikia 
tik penketą savaičių, taigi — 
nepakankamai ilgai. Dr. H. 
Howe, Hopkins Universitete, 
Balti morėje, išrado specialius 
skiepus nuo polio. Skiepams 
imamas polio virusas, jis mai- PERKRAUSTOME BALDUS 
tinamas beždžionės nugarkaulio ir KITUS ĮVAIRIUS DAIKTUS 
smegeniniais, paskiau jis tiek; vietoje ir iš tolimesniu distancija 
nusilpninamas formalinu, kad' Patarnaujama pigiai ir sąžiningai 

KOSTAS EIDUK0NIS 
6930 So. Talman Ave. 

CHICAGO 29, rLL. 
Tel. aRoveblll (1-7000 

Phono Mr. Olonry aftcr .' 

Llnden 4-0350 
p. M. 

rtlOSTORANAS — gorlailRioJ pietą 
apylinkėj. 27 sėdynės; gerai einąs 
biznis; .šonas jstoigfmas; ideališka 
vieta porai. Valandos nuo 7 iki 7:.10 
vakaro. Sekmadieniai laisvi. Išeina 
j pensiją; pigiai parduoda skubiam 
pardavimui. Pilna kaina $3,r>00. 

6908 s. Ashland Ave. 
C. Rovehill (5-9383 

Krikščionybė yra taip giliai 
pagrįsta žmogaus prigimtyje ir j į 
jo savybėse, kad ir šiuo atžvil
giu galima pasakyti: Viešpaties 
žodis pasilieka amžinas. 

— Ooethc 

T.edlnS-lV.kandinfl. Populiari dfcl na
mie pagamintų ledų. Pilnai J rengta 
{skaitant lodama masiną daroma *je-
ras biznis prieinama nuoma: r> me* 
»j sutart is ; ideališka vieta porai Par

duodu pigini skubiam pardavimui dėl 
kitu susidomėjimą. 

RAZZIil'.-DAZZIJJ 
2717 Peterson AVA 

\ . 'Minoru l-.Hiiri 

PARDAVIMAI GROŽIO salonas 
Noi-th flhore, įsteigta prlefi 18 metų. 
I ' trki kilentOm, modernus įrankiai, 
prieinama nuoma, Įskaitant Šildymo-
Ir kurstą vandonj. įkainuota, greitam 
pardavimui, Pamatykite, jvertinlmui. 

713 Varnon Avn., Gloneoo, 
Telef. Gl.oneoo 4f»2 

111. 

2128 S. Ilalstctt St. 
CAnal 6-900(1 arba 
HAymarket 1 -4024 

nebegali būti ligos priežastimi,! 
bet įskiepijus juo dar įstengia 
organizme sukelti priešveiks-
mines medžiagas, kurios pas- ^ ^ 

*? 
Ar domitės nuolatiniu darbu su užtikrinta ateitim? 

FEDERAL LIFE INSURANCE CO. 
TURI KELETĄ VIETŲ DĖL 

• FILE ČLERKS • TYPISTS • GENERAL CLERICAL 
• I KM TRAINEE 

Pageidaujamos patyrusios a rba Imsime pramokusias mokyklą bai-
gusias. Malonios darbo si) lygos, įvairiau pareigos. 5 dienų sav.. 
gausus priedai. Sąžiningoms darbininkams proga progresuoti. Kreip
tis i P K H S O N N E I J l>lVISION 

"r 

168 N. Michlgan CEntral 6-925.1 
sN 

OflAITY SHOP 
Rstablished eliontole, modern fix-
turos. reusonablo rent ineluding heat i 
and hot \vater, 5 yeal lease, mušt i 
be seen to appreelat©, vie. Moade i 
& Irving, sae. $2,6Q€ for immed. j 
salo leaving town. 

Cnll ownci 
FAlisado 5-8919 

= 
J> 

HELP WANTEI> — VūfEAl 

i? = 

ATLAS BOXMAKERS, INC. 
- ^ 

4 

turi keletą darbų 
CORRUGATED A N D FOLDING PAPER BOX MAKERS 
Patyrimas nereikalingas, bus priimami ir sąžiningi pra
dedą darbininkai. Geros darbo sąlygos, gausūs priedai; 
dienines ir vakarines pamainos. Tremtiniai kviečiami. Šiek 
tiek angliškai kalbėt reikia. Saukit telefonu pasikalbėjimui. 

5025 W. 65th St. POrstsmouth 7-3400 
JP 

RESTORANAS ant Judrio persė
dimo kampo: gtM'al einas biznis: ge
ma jsteigimas; viskas moderniška: 
ideališka viota porai. Prieinama nuo
ma; gera sutartis. DSl ligos skubiai 
parduodu u/. $l,9.r»0. 

2821 N. Clark St. 
RP'ekingham 1 - 9 f» 71 

^ Patyrę padėjėjai ir 
MECHANIKAI 

del įvairaus geležies darbo 
* WEISHAUPT IRON AND 

WIRE WORKS, INC. 
1234 S. Western Ave. 

SEeley 3-1550 
SAM)\VK>H SHOl* 

Visi nauji irengimai; gera apylinkS; 
žema nuoma; gera sutart is; Ideališka 
vieta porai: turite pamatyti įvertinti, 
/kainuota skubiam pardavimui d81 
kitų susidomėjimų. 

2880 Mllunukce Avo. 
CApital 7-:i2i:$ 

MAISTO K R A r T r V f t 
baldytas maistas, daržovčs. Beveik 
nauji j rengimu i. Prie kampo. Dlde-
1&8 neto pajamos. Prieinama nuoma. 
gera sutartis. Ideali vieta porai. Pa
mato Jvertlnstte. Apleidžia miestą, 
parduoda nebrangiai, $3,000. 

2003 !<!. 75th S t rwt 
1'liiiMl 2-2077 

VALYKLA Forest Parke, gerai ei
nas biznis, gerai jsteigtas. gražus 
gyvenamasis kvartalas užpakalyje, 
puiki proga siuvėjui, nuoma'. $75 
įskaitant Alldymo. Ir karšta vandenj. 
Parduoda už $660 greitam pardavi
mui. Priežastis - - kiti reikalai. 

7441 Randolph St., Forest Park 
FOrest C-4 140 

Ri:STORANAS —- labai pelningas 
Ir geras pirkinys; visi moderniški 
nerūdijančios geležies jrengimal; ant 
kampo; plreinama nuoma; gera su
tartis; idealiSka vieta porai; turite, 
pamatyti Jvertinlmui. 

8532 W. Montrose Ave. 

COrnelia 7-1285 

HELP WANTED — FEMALE 

r ^ = 

^ : 

F\eepti(»n.'illy lligh Honrly A Pleee work FOarnings. now belng 
offered a t 

B 0 R G & B E C K 
Wo ar© hirlng 

• TOOli * I>IK JMAKKRS — • MACII1NK OPKRATORS 
A S S R M B I I K U S • MACHI.M-J REPAUUftEN 

• IMNCII PUI.SS OPKRS. • MIMi\VRKJHTS-INSPECTORS 
Dny î - Nlght Shifts open. Bonus for nlght work. Good worklnR 
eondltlons, eomplete employee benefit plan. I f a steady job vvith 
a better than avernge start ing rate is \vhat you want than apply 
no v for personai interview. 

B 0 R G & B E C K 
DIVISION OF BORG WARNER CORP. 

5950 \Vest 66th Street 
Employment offico open dally 7:30 a. ra. to B p. m.. 

Saturday 8 a. m. to noon 

^ 

X? 

r? 

Are you looking for a job with a future? International Ac-
countant Society has several immediate openings for 

TYPISTS GENERAL CIERKS 
Pleasant working conditions diversified duties, opportunity to 
train for dictaphone and secretarial positions, 5 day 37i/2 hour 
week, Liberal employee benefits, chance for advancement to 
coneientious workers. • 

Call Mr. Moran — IIArrison 7-5322 
or apply 

209 West Jackson 12th floor 

: J ^ 

^ 

Perkėlė širdis 
Chicagos Medicinos Centre iš 

vieno šuns širdis buvo perkelta 
j kito ir ji dirbo 48 minutes. Gy
dytojai numato, kad tą patyri
mą bus galima panaudoti ir žmo
nėse. Planuojama ypatingais 
atsitikimais, kai reikia žmogui 
daryti operaciją, žmogaus krau
jo apytaką prijungti prie bez-
džionies širdies. Jos širdis ir 
plaučiai pavaduotų žmogaus ati
tinkamus organus kol būtų pra
vesta operacija. 

Nuo ko miršta seni? 
Dr. L. Medalia ir dr. P. VVhite 

padarė skrodimus 1,251 seno mi
rusio žmogaus ir nustatė, kad 
senieji daugiausiai miršta nuo 
širdies ir kraujo indų ligų, to
liau — nuo plaučių uždegimo, 
vėžio, kepenų ir tulžies ligų, tu
berkuliozės, smegenų ligų ir pil-
vo žaizdų. 

Platinkite "ItauiHi" 

MAISTO KRAUTUVĄ 
8U trimis gražini kairi b. „užpakaly, 
apšildymas* prieinama nuoma, jslgy-
venes biznis, ideali vieta porai. 1)61 
silpnos sveikatos dabar uždaryta. 
Nori skubiai parduoti už nebrangia 
kaina, 18,760, viskas taip kaip stovi. 
Pamatykite. :t2l5 N. Cicero Ave., 
arba saukite savininką po 1 vai. po-
niet dčl susitarimo. 

SAernincnto 2-5844 

MAISTO KRAUTUVĄ 
Visi modernūs jrengimal. kartu ir 
„\valk-in" Šaldytuvas. įsigyvenęs biz
nis. Vietine ir praeivių klljentūra, 
„nationai brand" prekės. Gražus 3 
gyvenami kamb. užpakaly. Prieina
ma nuoma, gera sutartis, apšildymas. 
Puiki proga misininkui. Teisingai j ' 
kainuota, apleidžia miestą, nori sku
biai parduoti. Apylinkėj 84th ir Ash
land, šaukite savininke. 

HKveily 8-2027 

ITEAL^ESTATE 

Turime nuolatini darbą švarioje 
dirbtuvėje ir darbininkus įverti
name. CRANR PACKJNG CO. da
bar ima 
• TURRET LATHE OPERS. 
• INSPECTORS 
• JANITORS 
• LAPPING MACH. OPERS. 
• MILLING MACH. OPERS. 
• TIMEKEEPER 

Geros darbo sąlygos. Visi prie
dai darbininkams. Proga progre
suoti sąžiningiems darbininkams. 
Priimame D. P. Anglų kalba rei
kalinga. Matykite Mr. Chas. 
Seaton 

CRANE PACKING CO. 
6400 W. Oakton. KKystone 9-4534 

MORTON GROVE 

FACTORY HELP 
DAY & NIGHT SHIPT 

DORSON SCREW CO. 
2509 W. Cermak Rd. 

Ola yra nuolatinis darbas — Svari 
dirbtuve — darbininku {vertinimas. 

— VYRAI — 
Iki 55 m. amžiaus 

L1GHT STOCK \VORK 
Nereikalingas patyrimas, mes išmo
kysime. Gausfls priedai — viršvalan
džiai. Proga sąžiningam darbininkui. 

Pamatykite Mr. Frante Naldert. 
Atvyk ito — 

NATIONAL SUPPLY 
SERVICE BOY SCOUTS 

of AMERICA 
2»1 So. Green St. 

KELP WANTED — MOTERYS 

DO YOU WANT 
A steady job — pleasant work-
ing conditions — employee oon-
sideration? 

BILLER - TYPIST 
J3xp, preferred, but trained gradnate 
aeeeptaljle. IRNf eleetromatle, U day, 
M'/i dr. woek, liberal employeo be-
nefltfl. ('all or apply 

MASONITK TORP. 
U I \V. UasIiingloH 

or eall Mr. HEPPI3RNAN 

FRanklin 2-5644 

SHORT ORDER COOK 
Night Work 

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

LITTLE VILLAGE 
2401 S. Pulaski Road 
GENERAL \VORK FOR 
SFAVING MACH1NF FOR 

lied«llng Concern 
Steady, good working eondltlons, 

opportunity for advaneement, 
& day week 8 A. M. to 4:H0 P. M. 

MODERN 8 L E E P PRODirCTS 
«4:t8 Wrntwortli Ave. 

VVICntvvorth «-8«44 

HELP WANTED — MOTERYS 

C I C E R 0 J 
6V2 kamb. mūrinis bungalow. 3 
miegamieji k., spintos virtuvėje, 
kokline vonia, židinys — „fire-
place", centralinis apšildymas. IV2 
automobilio garažas. Daug priedų. 

1812 S. 48thCt.,OL 2-0390 

Here is a steady job — good 
vvorking conditions — employee 
consideration 

NATIONAL BISCUIT CO. 
has several immediate openings for 

YOUNG MEN, 
GENERAL OFFICE DUTIES 

Mušt be high sehool graduate, pleas
ant. \vorking eondltlons, diversified 
duties, ineluding figure vvork, .Op
portunity to use your own Inltiative, 
$55.00 per wk. to start . Inerease 
after three montlis. Liberal compa-
ny benefits ineluding paid vaeat.ion 

Čia yra nuolatinis darbas gabiai 
STENOGRAFEI 

Patyrusi, bet priimsime pradedan
čią. Malonios darbo sąlygos, įvai
rios pareigos. 5 d. savaitėj; puiki 
proga sąžiningai darbininkei. 

Šaukite: 
DElavvare 7-5932 

Dirbkite pietuose — iSvengkite mies
to susigrūdime. Mes turime vieta 
gabiai 

MAšININKĘI-EDIPHONE 
OPERATOR 

Patyrusi, bet Išmokysime są/ininga 
darbininke. Malonios darbo sąlygos. 
J vai r los pareigos. sr> vai. savaitėj; 
gausūs priedai. Susisiekimas patie
kiamas nuo 68-člos |r kampo. Proga 
daryti pažangą, šaukite M r. Maddt-n 
arba atvykite asmeniškam pasikal
bėjimui. 

NATIONAL ALUMINATE 
CORP. 

«21ft \V. ttttth Plnoo 

DftMEHIO iMERCJAlTF:S, MOTERYS 

Čia yra nuolatinis darbas sąžinin
goms darbininkėms. 

LIOHT STOCK WORK 

!?«. h.°.,!d«»- A""" >°aa> * dlscusS K^Oe^dS îy^".̂ ."-. 

t A kamb. namas 
Su baldais. Puikios pajamos plius 6 
kamb. ir vonia savininkui. Naujas 
automatiškas "F . A."-karštu oru 
aliejum apSlld. Arti šv. Bernardo 
bažnyčios, mokyklų, ir kitų bažnyčių. 
Sav, apleidžia miestą, nori skubiai 
parduoti, nebrangiai, $15.250. 

0350 Norma] Blvd. 
ENglovrood 4-5015 

GRAŽIUOSE KALNELIUOSE 
PALOS PARK 

9 kamb. Colonial stiliaus namas su 
,,bay windows*\ salionas 14x29 p6-
dų, „master" miegamasis 14x20 p6-
dų, 3 dideli mieg. 1 4 x 1 4 p6dų, ą,iuo-
linSs grindys, gazu apšlld., nerūdi
jančio plieno virtuvSs slnka, visame 
name nauji elektriniai „fikčeriai" 2 % 
akrai žem6s su eglSs medžiais ir sod
nu arba H/o akrą jei pageidautu
mėt, 2 autom, garažas, 165 p6dų 
gilumo Šulinys. Kreiptis pas sav. — 

121 st & o:in1 Ave. 
(pietrynls kampas) 

Tcl. Palos P a r k 1013 

13 room houso 
Ineluding furniture. Excellent ln-
come plūs 5 rooms & bath for owner. 
New vauto. F. A. oll heat; elose to o f 

PASIREIŠKUS PIRMAM ŽENKLUI 

ARTHRIT0, KEURITIS, RHEUMATIZM0 
IMKITE NUO 1 IKI 6 TABLEČIŲ 

^ i 

DR. TARKŠ VITAMINS 

i 

Garantuojama, kad padgs jums pasidžiaugti geresne svei
kata arba gražinsime pinigus. 

Dr. Tark's Vitaminai gali pagelbėti pašalinti iš kraujo cal-
cium perviršį, kurs prisideda prie kūno gglimų, ir pastyrusių 
sąnarių, šie vitaminai yra saugūs širdžiai ir kitiems kūno or
ganams. 

25 tablečių išbandymui bonkute 
Parduodami tiktai Illinois 

1UUCJ 

$1 m 
I Dr. Tark ' s Vltamlns, 328 Lake S*., Oak Park , 111. 
i Siuoml pi'lsiunčlu $1.00. Prašau atsiųsti išbandymui bonkutę 
1 Dr. Tark ' s Vitamins, garantuojant grąžinti pinigus. 
) Adresas , , 

I Vardas 

i Miestas ir valstybe 

St. Bernard 's Parish, schools & 
other churches. By owner, leaving 
town. Sac. $16,250 for. immed. sale. 

0350 Normai Blvd. 
ENgleuood 4-5015 

NEVV HOMES 1 ! 
Miaini Park; Bellwood 

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

336 RICE STREET 
3 bedroom brick Ranch Homes. Gas 
forced Air heat; Full basement. Near 
Public Schools; Churches; Excellent 
shopping C. T. A. and N. W. R. R. 
Transportation 28 mins. froni loop. 

Open daily; Sunday 1 rill Dark 
Immed. Occupancy 

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

Kūdikių mirtys 
Kasmet pranešama apie už-

troškimą maždaug 1,500 kūdikių 
JAV-se. Dr. S. Farber iš Bosto
no, atlikęs daugeli autopsijų* 
(lavonų skrodimų), nustatė, kad 
tikrumoje — kūdikiai labai re
tai teužtrokštą; daugiausiai 
miršta nuo kokios ligos. Taigi, 
motinos dažnai be reikalo ken
čia susigraužimą, kad kūdikis 
užtroškęs dėl jų kaltės. 

s 

your future. 
NATIONAL BISCUIT CO. 

9505 S. Prairie Ave. 

TECHNICIANS 
MECHANICS 

DESIGNERS, BLUE PRINT 
INSPECTORS, AUTO BODY 
MECHANICS, ACETYLENE 

WELDERS, PRECISION 
GRINDERS 

Reikalinga bent kiek patyrimo 
Geras pradinis atlyginimas 

48 vai. savaitėj; puikiausios 
darbo sąlygos 

NATIONAL LEAD CO. 
1710 S. Peoria St. 

1 blokas į vakarus nuo 18-tos 
ir Halsted St. 

CAnal 6-3710 
Ex. 280 

FURNITURE R E F I N S H E R S 
CAREER OPPORTUNITIKS 

with 
„WORLD'S LAROEST RETAILER" 
for men experlenced in all phases 

furniture reftnishing. A chance 
to put your skili to work for g-ood 
wages & our many employee benefits 
• DISCOUNT 
• PROFIT SHARING 
• HOSPITAL PLAN 
• ILLNKSS PAVMENT 
• INSURANCE 
• F R E E SOHOOLING, ETC. 

SKARS ROEBUCK & CO. 
1400 W. 35th St. 

priedai, jskuitant užmokamas atos
togas ir Šventos. Pamatyki te M r. 
r'rnuU Nnidrit 

Atvyk i lo 

NATIONAL SUPPLY 
SERVICE BOY SCOUTS 

OF AMERICA 
231 So. Green St. 

čia yra nuolatinis darbas gabiai 

SEKRETOREI 
Turi būti su patyrimu. Malonios dar
bo sąlygos, jvairios pareigos. 6 dienas 
— 40 vai. savaitėj. (.Jausūs priedai. 
Pulki proga sąžiningai Jaunai mote
riai. Atvykite arba saukite pasikal
bėjimui. 

CHICAGO CONCRETE 
BREAKING CO. 

12233 Ave. O. 
BAyport 1-8400 

Dirbkite arti namų — išvenki
te miesto centro susikimšimą. 
Turime vietą gabiai 

STENOGRAFEI 
Pageidaujamo patyrusios, bet Imsi
me pramokusi.-}, naujai mokyklą bai
gusią. Malonios darbo sąlygos, jvai
rios pareigos. 5 dienų savaitS. Del 
interview Saukite — 

POrtsmouth 7-8411 

VYRAI IR MOTERYS 

Perskaitę "Draugą", duokite 
jį kitiems pasiskaityti. 

PATYRIMAS 
NEBŪTINAS 

Malonios darbo sąlygos. Ligo
nines draudimas nemokamai. 

W. A, Johns Paper Co. 
2201 S. Union Ave. 

IftNIJOMUOJAMA 

[šnuom. 2 miegam, kamb. vedusioms 
poroms arba viengugiams. Apšildo
ma, vonia, galima naudotis virtuve. 
Saukite: PRospect 6-5278 arba 
Kreipkitės: 5542 So. Talman Ave. 

MAN AND W0M1AN 
to do cleaning in nevv 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 Cermak Rd. 
2nd Floor 

Dantys ir paveldėjimas 
Dr. H. Wittich susekė, kad 

kaikurie dantų nenormalumai 
paveldimi iš tėvų. Dr. J. Hutch-
erson nustatė, kad netaisyklin
gai išaugę dantys dabar galima 
ištaisyti ir suaugusiuose. 

WANTED GIBtS FOR LIGHT 
SHOP WORK 

mušt ha able to read page numbers 
in booka. 

AMERICAN INDEX & CJOLD 
STAMPINO CO. 
19 S. Wells St. 

r.HlOAOO G. U A 4. 

Ar domitės nuolatiniu darbu su 
užtikrinta ateitim? Turime keletą 
vietų dėl 

• INSPECTORS 
• PACKERS 
• ASSEMBLY WORKERS 
• STĖNOS 
• DICTAPHONE OPERS. 
• TYPISTS 
Pageiduajamos patyrusios, bet 

imsime budrias naujai pradedan
čias. Malonios darbo sąlygos, jvai
rios pareigos. Visi darbininkų 
priedai. Pastovioms darbininkėms 
proga progresuoti. Kreiptis Mr. 
Chas. Seaion. 

CRANE PACKING CO. 
; 6400 W. Oakton 

KKystone 9-4534 Morton G rovė 

GENERAL OFFICE 
Light Typing preferred 

- 5 day week 
Permanent 

Mušt be over 18 

• Cafeteria 
• Free hospitalization and 

other benefits 

See MR. LYDOLPH 
3659 S. Ashland Ave. 

Dii'bklto .irti namu — sutaupykite 
ant važinėjimo laiko Ii* -išlaidą. 

RASTI \ IX K R-MAftl N1X K f: 
Patyrusi, bot priimsim*- Kabių pra
dedančio.. Malonios darbo sąlygos, 
jvairios paretg-OK. Progų vartoti savo 
guba m u A. Atvykite. 

I0LGIK .li:\Vl:i.KY CO. 
812 \V. (Ciid St. 

(*'iu yra nuolatinis darbas gabiai 
M Ašį KIX KI .f- KAKTĮ XI X K I :i 

Patyi'usi. ln>t priinisinn> gaitia prade
dančią.. Malonios darbo HUlygos, jvai
rios pareigos. (JausTis duvbininkauiH 
priedai - - proga, daryli pa/.angą Ka
biai darbininkei. 

šaukit.) Mr. I»ill 
U A baslį 2-<WO;t 

Mos (urime vieta d<"l 
UAŠTIXIXK ftK - M \ š l X1X K f.S 

Patyrusi, bef priimsime Kabia prade
dančia. Malonios darbo sąlygos, i\;ii-
rioH pareigos; proga vartoti savo ga-
butnuA. 

šaukite: Mlvs liabi 'rman 
VIotory 2±MH[ 

Reikalinga moterys dirbti užbaigimo 
Dept. 

8ANDTNO * R i r n n i N O 
F r i t . M T l KU 

Nuolatinis darbas; viršvalandžiai. No 
mokamai ligoninė ir visi kiti darbi
ninku, priedai. 

CENTRAL PAKLOK FRAME 
MAXt I ACTI KlX(> COM|»AXV 

l:tll \Vest 4 7(h St. _______ 
Reikalinga mottTis valyti 

raštinę 
""Po puse dienon r» dienas savaitėj, 

popiet ar vakare. 

REliance 5-5050 

Turimo nuolatini darbą gabiai 
TYPIST-BILLER 

Pageidaujame patyrusios arba pra
mokusia mokyklą baigusią. Malonios 
darbo sąlygos, jvairios pareigos, kar
tu ir I HM eleetromatle; 5 dienu sa
vaitė. Bendrovės priedai. 

PICKER X-RAY CORP. 
223 W. Jackson 

Turimo nuolatini darbą gabiai 
CYPIST 

imsime budrią naujai pradedančią 
dirbti. Malonios darbo sąlygos, jvai
rios pareigos, 6 dieną, 37 V_ vai. sa-
valtS. Bendroves i)iiedai. šaukite Mr. 
CouiticA 

ANdover 3-7410 
Čia vra nuolatinis darbas gabiai 

NCR 30(H» • 

BOOKKEEPING MACfflNE 
OPERATOR 

Malonios darbo sąlygos, jvairios pa
reigos; įskaitant „postlng"; patyrusi, 
bet priimsime gabią pradedančią 
darbą; 5 d.. 4(t vai. savaitėj; gau
sūs priedai. Atvykite arba šaukite 
asmeniškam pasikalbėjimui. 

BUTLER SPECIALTY CO. 
8200 South Chicago Ave. 

BAyport 1-1200 

Štai darbas su gera proga 
gabiai 

STENOGRAFEI 
Pageidaujame patyrusios, bet imsime 
pramokusią mokyklą baigusią. Malo
nios darbo sąlygos, jvairios pareigos. 
5 dienų savaitė. Gausūs priedai. 
Kreiptis asmeniškai arba telefonu 
dėl interview. 

Healthmor Inc. 
203 N. VVabasIi 
ANdover 3-6500 

Perskaitę "Draugą", duokite 
j | kitiems pasiskaityti. 

li l l l,_, l l< l l1-- l| l,.- ltilMl-lliiilr^^-^ 
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Ketvirtadienis, vasario 10, 1953 
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PIENRASTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 

NETEKOM DIDELES ASMENYBES 
KAN. F . KAPOČIUS 

motinos pa-A. A. Kun. Antano Šidlausko 
nekrologo vieton 

Visiems krisdavo į akis kun. 
Antano kuklumas. Atlikęs bet 
kurį darbą, ar žygį, stengdavo
si pats visada pasilikti „už ku
lisų", o savo pelnytus „laurus" 
mielai atiduodavo kitiems. Ka
da jam pasitaikydavo „neišven
giamos" aplinkybes patirti vic 

gilia pareiga pasidalinti su mū
sų visuomene keletu minčių, lie
čiančių to didelio žmogaus ir 
kunigo gyvenimą bei veiklą. 

Nemanau varginti skaitytojų, 
smulkiai išskaičiuojant velionį 
liečiančias datas bei jo atski
rus darbus. Paprastai tai greit 
pamirštama, o kartu dvelkia 
šaltu formalumu, kas kun. A. 
Šidlauskui buvo itin svetimas 
dalykas, neatsižvelgiant į tai, 
kad jis buvo aukšto laipsnio 
utriusąue iuris (bažn. ir civil. 
teises) specijalistas. Todėl šis 

LONDONO MIGLOS 
Nepaprastai tirštos ir įky

rios miglos, kurios gaubė Lon
doną gruodžio mėnesio pabai
goje, vel iškele klausimą, a r 
mokslas gali tas miglas kokiu 
nors būdu išsklaidyti. 

Pasirodo, kad ligi šiol moks
lininkai neranda priemonių gel 

žiai apvainikavo 
stangas. 

Ką tik pasiekė mus liūdna ži- Pradedant progimnazija ir 
nia, kad š. m. vasario m. 11 d. baigiant augštosiomis mokslo | š o s pagarbos ar padėkos, ty 
Muenchene (Vokietijoje) mirė įstaigomis Antanas buvo pačių jedavo ir rausdavo kaip mažas 
Kun. Antanas Šidlauskas. Šią pirmųjų eilėse. Mokslas jam kūdikis. Tuo tenka aiškinti ir 
skaudžią valandą laikau savo j sekėsi lengvai, tačiau ><* nuo- j 0 visiškas nesirūpinimas moks 

lat plėtė savo mokslišką akira- iQ laipsnį įsigyti. Būtų užtekę I j rome, išsklaidyti miglas. Tuo 
t į skaitydamas bei studijuoda- ; j a m tįk šiek-tick pasidarbuoti, j atveju vartojamas vad. "Fido" 
m o o n n t i H a i e n i m >V*f i r Iri- I v - - * ^;„^«4.««;^o iv. Knf i i V M I I L . - . J _ _ IY. 1 1— 1— «•,--• 

Antras būdas — prisotinti 
orą chemine medžiaga, kuri 
bars toma iš viršaus. Panaš iu 
būdu veikiant debesis galima 
iššaukti lietų. Tačiau ir šis bū
das reikalauja daug išlaidų, 

• Prancūzijos ministeris pir-
beti žmones nuo miglų puoli- j m i n - Meyeris su užsienio rei

kalų ir finansų ministeriais į 
Washingtoną atvyksią vasario 
pradžioje. 

mo. Tiesa, daromi mėginimai 
nedideliame plote, pvz. aero-

mas netiktai savo, bet ir ki- j parašant dizertaciją, ir būtų bu 
tose srityse. Gerai mokėjo net j v c s apvainikuotas abiejų teisių 

be lietuvių,' daktaro diplomu. 
Dėka nepaprastai atminčiai, 

iis mokėjo begales dainų, gra- , , 
i . : & ., TTĮfflf dideliam miestui, kaip Londo 
žiai grodavo armonika. Užtat r 

būdas, išrastas karo metu. Tai 
degantis benzinas, tekąs ilgais 
vamzdžiais ir turįs daugelį iš
ėjimų. Tačiau ši priemonė yra 
labai brangi ir nepritaikoma 

aštuonias kalbas 
dar lotynų, italų, vokiečių, ang
lų, prancūzų, rusų ir lenkų. Pa
skutines lėšas naudodavo įsigy
ti visomis minėtomis kalbomis , 
L 2 S K r a I , TUO £ . ^£S«$£*ZZ. _ T 

S . S ^ r T p u S ' T [nepami—„is tyro džiaugs- J ū s ų m a l d o S u ž mane ir pas . a 

naa. 

kėjo naudotis. 

Keletas gyvų pavyzdžių. Tue-! 
bingeno Universiteto lietuviai! Antano savybe 

mo valandomis. 

Tačiau užvis gražiausia kun. 
tar didelė ar-

rašynėl is r b7s""daugiau"Vend~ro!s tu^ buvo nuste-j timo meilė. Sunku būtų išskai-
pobūdžio, kilęs iš mano širdies. | binti kun. Antano mediciniš 

komis žiniomis, kada jis jiems | pvz Trumpos žinios iš Kun. A. 
Šidlausko gyveninio 

Gimė 1915 m. Žagūnių kaime 
Pagirio parapijoj. Mokėsi Šėtos 
bei Ramygalos progimnazijose. 
Kauno Kunigų Seminariją bai
gė ir įšventintas kunigu 1937 
metais. Toliau baigė Kauno ir 
Vilniaus Universitetus, studija
vęs kanonų ir civilinę teisę. Spe 
cijalizavosi Romoje Popiežiaus 
Utriusąue Iuris Institute. 

čiuot, kiek jis yra gero padaręs, 
tremtiniams, kurių mūsų 

laikė paskaitą komplikuotais | emigracines 

tinimas pasitikėti Dievo Moti
na. Ištikro, šiuo metu aš nieko 
nesu taip reikalingas, kaip mal
dos. Pinigais esu pakankamai 
aprūpintas savo giminių ir 
draugų. Medicina padarė visa 
kas šiuo atveju buvo galima 
padaryti. Dabar belieka tik Ga-

W8mtm$ 
A. n.. 

ANTANAS 
BARKAUSKAS 

Gyveno 
Tol. 

(IU K M , ) 
71 (i VV. !7tli 
TAylor 9-9861 

S t. 

bylos užkliūdavo 
mediciniškais klausimais religi- j IRO ar DP Komisijoje. Neatsi- ^ ^ v i e š p a l i e s s p r e n d i m a s 
jos šviesoje. Rotoj Romanoj žvelgdamas į savo silpną svei- J Q š v e n t a y a H a J a į c s u ^ų 

jam lengvai sekėsi išspręsti pa- i katą, ar dieną ar naktį 31S ra- g e n i a i pa aįdavęs ir atsidavęs. 
tys sunkiausi „kazusai". Visi j šydavo jiems prašymus, apelia- j p a v e j k s l § l i į s t a č i a u 
svarbieii Popiežiaus Misijos ei jas, darydavo ilgas ir vargui- P» S. * ave ksltiį pastačiau svaroieji rop i t^aua m a j j ' . n e b u v 0 ant rašomo stalo, taip, kad iš 
Tautinės Delegatūros rastai, ]gas kelione,. Cia jam nebuvo ffalečiau matv+i 
voačiai teisinėic srity, buvo jo skirtumo, ar kuris praktikuo- , ^vos j j visada g itciau matyti, ypačiai teisinėje sniy uuvu j medahkelį užsidėsiu ant kak-
redaguojami. Nuostabu, kad i jąs katalikas, ar ne, ar Kuris 
tuos raštus jis parengdavo grei-1 krikščionis, ar liaudininkas, ar j o. Šidlauskas" 
tai ir iš karto tobula forma. Jo socialdemokratas. Gerai žinau, I K u n i g i Antanas Šidlauskas . 
vadinamieji juodraščiai beveik I kad ne tiktai iš jo draugų, bet Dangiškoji Motina kun. An-

.. !nereikalingi būdavo taisyti. ir iš visų čia paminėtų srovių t a n ą i r p a s įk v i C t e j amžinąjį 
Dirbo Kauno Arkivyskupijos 1 y r a y i s a m p a s a u i y išblaškytų džiaugsmą savo gražiausioje 

Kurijoje. Vietos Ordinarui lei-JBūdo — charakterio genimas j ̂ ^ k u r i ų širdies dalį kun. dienoje", nes 
dus, atliko stažą Kauno Apy- ! 

gardos Teisme. Trumpą laiką 
buvo paskirtas Tauragės apylin 
kės teisėju. Dviem atvejais dar 
bavosi Romoje aukščiausioje | b ū d o ^ ^ p r i e š i n g a i „ i N u o s t a b u s buvo kun. keliaus-
teisinėje instancijoje - R o t a . . . ^ i S t o b ū l i n o i r u ž g r ū d i n d k o pasitikėjimas Dievu. Paci-

kaip auksą ugnyje. Neteko nie- j tuosiu, su ašara akyse, viena 
kados pastebėti jo besikarš-1 ištrauką iš jo priešmirtinio laiš 

Varginga kun. Antano jau- A. Šidlauskas nusinešė su sū
nystė, jo patirtieji kaip „našlės vim į Muencheno kapines. 
vaiko" sunkumai ir skriaudos 
netiktai nepalaužė jo įgimtojo 

Vienas jo laiškas 

vas. mėn. 11-ji y-| 
•va. Bažnyčios skirta minėti Jos! 
!s t e L u Klingąjį Apsireiškimą Į | 
Lourde. 

Mirti vaH. 17 d., 1953, 10:30 
vai. vak. , su l aukęs 7:5 m. amž . 

( l imo Lietuvoje. Kilo 18 Ra 
seinių apskr ič io , Šilalės p a r a 
pijos, Te tėnų kaimo. 

Amer iko je išgyveno 52 m. 
Pasi l iko d ide l i ame nu l iūd imo 

du s ū n ū s : Kazimieras , m a r t i 
Ona to " Juozas , m a r t i F r ances , 
d ū k t o Mar i jona Greič ius , žen
tas T h o m a s . šeši a n ū k a i . P u s 
brolis Krank Pe tkus , jo žmona 
[Omma, svogfcrkp. Veron ika Hn-
guži.) su šeima, kiti g imines , 
d r a u g a i Ir paž įs tami . 

Kūnas paša rvo ta s namuose , 
71G VV. ITtli Sc 

Laidotuves /vyks šeš tadienj , 
vas. 21 d., i.š narni.i S vai. ry to 
bus a t l y d ė t a s j Dievo Apvaiz
dos p a r a p . bažnyčia, kur io je j -
vyks gedul ingos p a m a l d o s už 
velionies siela. I'o pamaldų bus 
nu lydė tas i šv. Kaz imiero kap . 

Nuoši rdž ia i kvieč iamo visus: 
g imines , d r a u g u s ir pa*/.Jstamus 
da lyvau t i šiose laidotuvės '- . 

Nul iūdę: sflniis, d u k t ė , m a r -
čios, žentas , a n ū k a i ir ki t i g i -
miaeft. 

Laidotuvių d i r ek to r iu s J o h n 
!•'. Kudeikia. Tek VA 7-17-11 

A. A. 
ANNA RIMKUS 

MAllKUNAITfl 
( P a g a l p i r m a vyrą 
RAZAKAlTlUNE) 

Gyveno 2508 W. 46th St. 
Tel. V l rg in l a 7-15:i:i 

Mir3 vaa. 18 d., 1953, 5:30 
vai. ry to , s u l a u k u s sena tvės . 

G im5 Lietuvoje . Kilo iš P a 
nevėžio apskr . , R a m y g a l o s par . 

Amer iko jo išgyveno 52 m. 
Pas i l iko d ide l iame nu l i ūd ime 

dūk to Sa rah Atkoėa i t i s ( K a z a -
Kai tyte) , žen tas J o n a s Atkoča i -
th'>, penk i a n n k a l : Anne Sla-
žaš, jos vyrOB Alex, B r u n o At
koėai t is , jo žmona Mar i anne , 
J o h n Atkoėai t i s , jo ž m o n a 
Poar l Kllcn, l iOrraino Atkoėa i 
tis ir I tobor t Atkoėai t i s . T rys 
p r o a n ū k a l . Ki t i g imines , d r a u 
gai ir pažįstami' . 

K ū n a s bus p a š a r v o t a s 3 vai. 
popie t J o h n F'. Kudeik io k o p 
lyčioje, 4330 S. Cal i forn ia Ave. 

La ido tuvės įvyks šeštadienį . 
va«. 21 d., 13 koplyčios S: 30 
vai. ry to bus a t l y d ė t a į Neka l 
to P r a s i d ė j i m o P a n e l ė s Svenč. 
pa r ap i j o s bažnyčia, ku r io j e j -
vyks gedu l ingos p a m a l d o s už 
vel ionės sielą. Po p a m a l d ų bus 
n u l y d ė t a j šv. K a z i m i e r o kap . 

Nuoširdžia i kv ieč iame visus: 
g imines , d r a u g u s ir paž į s t amus 
da lyvaut i šiose la idotuvėse . 

Nu l iūdę : d u k t ė , žentas , a n ū 
ka i to p r o a n ū k a l . 

La idotuvių d i r ek to r iu s J o h n 
P . Eudelk ia , Tei. Y A r d s 7-174! 

Ali year —• round 
INCOME TAX SERVICE 

LENARD BLOOM & CO. 
2142 So. Pulaski IM. 

Open evenings til 9:30; CR 7-3163 

NUO U2SISENEJUSIŲ 

Skaudančių žaizdų 
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ! 

Tie, k u r i e kenč i a n u o SENŲ AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, j ie 
negnli r amia i sedčti ir n a k t i m i s mie 
goti, nes jų užsisenSjuslos žaizdos 
niežti Ir s k a u d a . K a d paša l in t i tą 
niožSjimą ir s k a u d ė j i m ą seng a t 
virų ir S k a i d a n č i ų žaizdų, uždėk i t e 
DKGULO Oin tmen t . J o g y d o m o s 
ypatybSs pa lengvins jūsų skaudė j i 
mą ir jralSsito r amia i miegot i n a k 
tį. V a r t o k i t e jį ta ipgi nuo skaudž ių 
nudeg imų . J i s ta ipgi paša l ina niežė
j imą ligos, v a d i n a m o s P S O R I A S I S . 
Ta ipgi paša l ina peršė j imą ligos, vadi 
n a m o s A T M L E T E ' S POOT, sus t abdo 
džiovinimą odos ir pc rp lyš imą t a r p -
pirščlų. J i s y r a t i n k a m a s va r to t i nuo 
džius tančios ir suski lus ios odos. J te 
yra g e r a gyduole visų išviršinių 
odos ligų. L E G U L O 
Ointment suteiks Jum 
pagalbi} nuo n u v a r 
gusių, p e r š t a m ų i r 
nležinčių kojų. Legu-
lo O i n t m e n t y r a pa r 
d u o d a m a s po 75 et., 
$1.25 Ir $3.50. P i r k i 
te vais t inėse Chieafęo 
ir apy l inkėse ir Mil-
vvaukee, a r b a a t-
s iųski te inoney o rde 
rį J — 

„ir •555^ 

» u c . 

LEGULO, Department D 
5618 W. Kddy St., Chieago 34, 111. 

Mlllberry 5-3694 

John F* Eudeikitf 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

T l t Y S MODEKNIOS KOPLYČIOS 

460S-07 South Hermitage Avenut 
TeL YArds 7-1741-2 ir BIshop T-9481 
4330-34 South California fivenue 

Telefonas BIshop 7-9719 
AMBULANCE DIENA 1B NAKTĮ 

(&miw:?o 

Romaną. Vokietijoje apie pen 
kerius metus darbavosi Popif 
žiaus Misijos Lietuvių Tautine-. . . , , , , » . . . . 
je Delegatūroje (vėliau Sielova c , u o J a n t ' a r b*[ ^ d a m a n a n t ( k o , r a š y t o kovo meo. o ei. 

„Vakar gąutąa Jūsų , maldų dos centre), eidamas teises pa
tarėjo pareigas. 
Gabus eruditas — mokslininkas 

vainikas,. Švenčiausios Mergc-
/ 

kur | negerą, aštresnį žodį. Tuo 
tarpu pats buvo labai jautrios 
širdies ir švelnių jausmų žmo-, . 
gus, tik savo dvasios kilnumu I l 5 s M a n J ° * Nopahaujamos Pa 

Kun. Antano Šidlausko t ė v e - i b u v o v isa tai puikiai apvaldęs.' S a , b o s medalikShs ir paveiksle 
lis mirė, palikęs jį pačioje kū- T o d ė i v i s ų b u v o gerbiamas i r , l i s m a n c sujaudino. Sujaudini 
dikystėje. Našle motina nu- |mylimas. Jis neturėjo asmenis-,—• 
sprendė vienintelį savo sūnelį k ų priešų. Kai Tautines Delcga ' 
išmokslinti. Deliai to ji turėjo ; t ū r o s pastangomis buvo sudary 
neapsakomai daug vargo. Tik | t a Komisija krikšč.-demokratų 
Antanuko nepaprasti gabumai , i r frontininkų tarpusaviems san 
bei jo stropus darbštumas gra- ;tykiams koordinuoti, abi pusės 

vienu balsu jį pasirinko los ko
misijos pirmininku. 

-rmmmsmr. 

SUTAUPYSITE 
D A U G P I N I G U 

ĮSIGYSITE 
GERESNIUS 

GARANTUOTUS 
NAMŲ REIKMENIS 

1$ PIRMOS 
IR SENIAUSIOS 

LIETUVIŲ 
BENDROVfiS KRAUTUVES 

KURIAI 
40 METŲ VADOVAUJA 

PATYRĘ; ŽMONĖS, 
VISUOMET KREIPKITĖS 
I ERDVIA IR PATOGI* 
LIETUVIŲ BENDROVfiS 

KRAUTUVĘ 

ALIKNAS BENSUyS 
ATLIEKA Mi:UKltAlJSTY51IJS 
ir Įvairių daiktų perkrau»tymus 
Taip pat persiunčiame j vi!?.Kiouj 

pakie te l lua JvairauH ma i s to 
Kre ip t i s : 
2554 SO. HALSTE1) STREET 

Tel, DAnubo 6-8245 

PLATINKITE "DRAUGĄ' 

TELEVIZIJOS 
I R R A D I J O 

APARATŲ TAISYMAS 
i 

Sąžiningas ir garantuotas darbas ARCHER $\Wim 
BIshop 7-1045 

SIUVAMOS MASINOS 
ir 

RAŠOM. MAŠINftLfS 
g a u n a m o s ge r laus lcmla iftiygomla 

DARBO V A L A N D O S : « v.v . - -10 v.v 
Šeš tadienia is : 8 v. ry to — 10 v. vak 

M. KIMKUS, 4119 So. F r a n o l s c o 
Telol. YA. 7-1090 

4170 S. Archer 
Perka, taiso, elektrifikuoja 

tŠ4t«mffl 

r 

4181-88 ARCHER AVE. 
Telef. LAfayette 3-3171 
Brighton Parko Kolonijoje 
Rakandai, Refrižeratoriui, 

Kaurai, Plovyklos, Televizijos, 

Lengvi išmokėjimai 
pritaikomi visiems 

A. A. 

ANTANAS NORKUS 
, Gyveno 5353 So. Christiana Ave. Tel. WAlbrook 5-6329 

Mirė vasario 16, 19f>3, 9:40 vnJ. vakare, sulaukęs puses amž. 
Gimė Lietuvoj. Kilo iš Kretingos apskričio, Kūlių parapijos 

Maževos kąirflo.. Amerikoje išgyveno 40 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime mylima žmona — Paulina, po 

tėvais Aitmonait.5; duktė Adele, žentas Richard Mikšys; 3 
anūkai • Christine, Jacąueline, ir Richard; brolis — Pran
ciškus ir šeiftm; S seserys Ona. Tarvidas su šeima; Suzana 
Žigienė ir šeima; Morta Poškiene ir šeima; Uošviai Juozapas 
ir Marijona Miksis; švogeris ---• Klementas Papievis, jo žmo
na Ona. ir šeūna; švogerka Barbora Palikas, jos vyras 
Juozapas; giminaitis Vilimas Malakauskas ir šeima ir daug 
kiti] giminių, draugų ir pažįstamų. 

Priklausė prie Keistučio Pašalp. ir žemaičių Kultūros Klubo 
Kūnas pašarvotas Juliaus Liulevičiaus koplyčioje, 4318 So. 

California Ave. 
Laidotuves Įvyks penktadieni, vasario 20 d., iš koplyčios 

8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Nekalto Prasidėjimo Paneles 
Švč, parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas j Šv. Kazimiero kap. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus 
da'yvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona, duktė, žentas, anūkai, brolis, seserys su 
šeimomis, švogeris, švogerka su šeimomis; g'minailis ir kiti 
gihitnčH. 

Laidotuvių direktorius Julius Liulevičius. Telef. LA 3-3572 

ANTHONY B. PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0. W£STERN AVE. (410 S0. 501h AVE. 
CKIGAG0, ILL. CICERO, ILL. 

GRovehiJI 6-6842 
HEmEock 4-2644 
TCnvftalI 3-21G9 

umm\ 
L I O D Ė S I O V A L A N D O J 

Saukiu 

Kiek sutaupysite šiais metais? 
Dabar, pradedant naujus metus, laikas užsibrSžti 
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 

1M0 So. Halsted Street Chlcago 8, Illinois 
Telefonu: BAjaarket 1-2*28. 

_r j į n r r n r " - - - - - - . - - - « - « » . . - » ***** . .^-..—•—^^^<-

IKSŪRED. Valandos: Piirmadieniais, antradieniais ir 
penktadieniais nuo 9 ryto iki 4 vai. va
karą Ketvirtadieniais nuo 9 ryto iki 9 
vakaro. Trečiadieniais uždaryta, šešta
dieniais nuo 9 vaL ryto iki 3 vai. p. p. 

\ 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELS0N 
~ - s av in inko — 

SI. Casimir Monument 
Company 

3914 West 11 Ith Street 
Vienas blokas nuo kapiniu. 

Didžiausias paminklams planu 
pasirinkimas mieste 

Telef. CEdarcrest 3-6335 

MAŽEIKA * EVANS 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 

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

Tiems , k u r i e g y v e n a Kitose mies to da lyse ; g a u s i m e 
koplyčią a r č i a u jūsų namų . 

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

kilimus, radio, televizijos setus, vaikučiams baldus. 
Žemos kainos, lengvi išmokėjimai. Turime didelį pasirinkimu 

Mes pagaminame baldus ir 
pagal jūsų užsakymą 

R00SEVELT FURNITURE 
COMPANY, INC. 
Lietuvių krautuve 

2310 W. Roosevelt Road 
Tel. SEeley 3-4711 

S E K A N T I E J I Y R A N A K I A I CHTCAGOS L I E T U V I C 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I Ų A S O C I A C I J O S 

Amlmiaiisi,! p a t u r n a v i - ^ ^ ^. Mes t u r i m o koplyčias 

y r a t e i k i a m a s /B* ^9k v I s o s o I h i e a ^ o s inas 

dienia i r n u k I j . Rci> 

k a l e š a u k i t e 
m u s . 

i lose lamlo da lyse 
(uo laus p a i a r -
n a u j a m . 

i r 

i i 

Tel. VIrgiBla 7-6672 
PUIlman 5-1270 

STEPONAS C. LACHAWICZ 
2314 West 23rcl PLACE 
1075G S. MIOHIGAN AVE. 

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

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

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 S. HALSTED STREET Telcphone YArds MII I 

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

3307 S. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-3401 

ANTANAS M. PHILLIPS 

JURGIS F, RUDMIN 
3310 S. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7^1138- 1139 

Atidarą p i rmad ien io Ir ke tv i r t ad ien io v a k a r a i s iki 9:30 
At idarą s ekmad ien i a i s nuo 11 lkl 4:80 vai . popiet 

^ ^̂ ^̂ ^̂  ^ ^ ^ M 

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

LEONARDAS A. EŽERSKIS 
1646 VVEST 46th STREET " Tel. YArds 7-0781 
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X Uhicagos Lietuvių Vyrų 

chorus dainavo praeitą sekma
dienį Ashland Blvd. auditorijo
je Vasario UJ minėjime. Vyrų 
choras atliko septynias dainas. 
Visos dainos buvo patriotines. 
Pažymėtina, kad choras daina
vime jau yra padaręs žymesnę 
pažangą. Ypatingai „Op, op! 
Kas ten, Nemunėli?" buvo la
bai gražiai sudainuota. Taip pat 
ir kitos dainos. Tris.dainas cho
ras turėjo kartoti. Sia proga 
tenka priminti, kad kaip tik 
šiuo savo dainavimu, vyrų cho
ras atšventė savo pirmąsias gy 
vavimo metines, atlikdamas pa
reigą Tėvynei, Po koncerto vy
ru choras su savo draugais ir 
svečiais, susirinkęs nuolatinėse 
savo repeticijų patalpose, iš
klausė [rekorduoto viso tos die
nos minėjimo koncerto. 

X Jurgis ir Antanina Pas
kališkai savo biznį, vadinamą 
Monarch Liąuor Store, 3529 S. 
Ilalsted Str., perleido kitiems 
lietuviams biznieriams. Jie nuo 
vasario 16-tos tapo nepriklauso 
mi nuo minėto biznio. Paškaus* 
kai turi kitą biznj, būtent dra
bužių taisymo ir valymo įmo
ne, 2449 W. 69 St. Šis jų biznis 
jau nuo seniai gerai pastatytas, 
popularus Marąuette Parko ko
lonijoj ir dabar dar geresnį 
teiks savo kostiumeriams patar 
navimą. 

X Bronius Siliūnas su part
neriais praėjusį rudenį įsikūrė 
„Rūta" Food Market, 4600 So. 
Fairfield Ave. Labai užimpona
vo savo išdirbamomis lietuviš
komis dešrelėmis. Per greitą 
laiką taip išplėtė savo biznį, 
kad mat? išskaičiavimą atida
ryti kitą panašią krautuvę. Ir 
netolimoj ateityj tokia krautu
vė bus atidaryta Marąuette Par 
ko kolonijoj, 3132 W. Mar
ąuette Rd. 

X Visų šventųjų bažnyčioje 
vasario 15 d. 10 vai. ryte Lie
tuvos Nepriklausomybės šven
tės proga buvo meldžiamosi už 
kenčiančią Lietuvą ir žuvusius 
lietuvius už laisvę. Laikė pa
maldų giedojo solo Kobcrt Sa
bonis ir parapijos choras, va
dovaujamas Richardo Sabonio. 
Įspūdingą pamokslą apie tėvy
nės meilę pasakė kun. A. Sta
nevičius. 

X Anna Niekis, kun. Wm. 
Kwinn sesuo, neseniai pergyve
no sunkią širdies operaciją Mi-
chael Recse ligoninėje. Jau ji iš 
ligoninės išėjo ir keliems mė
nesiams apsigyveno pas dukte
rį Mrs. Joseph Meistas, Oak-
lawn, 111. 

X Dailininko J . Rimšos kū
rinių paroda Chicagoje. Plačiai 
pagarsėjęs Pietų Amerikoje lie
tuvis dail. J. Rimša artimu lai
ku žada surengti visą eilę sa
vo kūrinių parodų JAV. Pir
miausia paroda bus atidaryta 
Chicagoje, o vėliau perkelta į 
kitas JAV vietas. 

X Jurgis Alt knaitis, 4419 S. 
Artesian, vasario 14 d. važiuo
jant į darbą prie Westem ir 
Archer buvo sunkiai sužeistas 
sunkvežimio. Dabar jis yra kri
tiškoje padėtyje South Town 
ligoninėje. 

X Vincentas Mikutis* 49 me
tų, 4631 So. Kedzie, mirė va
sario 15 d. Mercy ligoninėje, 
lis susižeidė vasario 11 d. be
r i š d a m a ? 'aiptais Armour ir 
,o. l'abri' kur jis dirbo. 

X Zenonas l'etrelkis susirgo 
ir yra paguldytas šv. Antano 
ligoninėje, todSl buhalterijos 
kursų Sv. Jurgio parap. mokyk
loje vasario 21 d. nebus. 

IŠ ARTI IR TOLI 
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A. J. VALSTYBĖSE 
— Iškilmingas aktas-koncer-

tas, skirtas Lietuvos Nepriklau 
somybės sukakčiai paminėti, į-
vyks vasario 22 d. 3 vai. p.p. 
VVinthrop mokyklos salėje, 478 
No. Main St., Brockton, Mass. 
Pakviesti ir dalyvaus kongreso 
narys Wigglesworth ir miesto 
mayoras G. Lucey. Pagrindinę 
kalbą pasakys Lietuvos Laisvės 
Komiteto pirmininkas Vacį. Si
dzikauskas iš New Yorko. Me
nine dalj atliks aktorė Aleks. 
(i tįsta it iene, rašytojas SI. San t 

— Eilinis Baltų Tarybos po-
s&lis, jvyko sausio 27 d. Tue-
bingene. Jam šį kartą pirmi
ninkavo estai. Bevykdamas į 
Šveicariją, tame posėdyje taip 
pat dalyvavo estų rnin. Selters. 

Po -visų atstovų pranešimų ir 
eilės einamųjų reikalų aptari
mo buvo ilgiau sustota prie dvie 

CHICAG0S ŽINIOS 
Teisėjas apie naujavedžius 

KAS, KĄ IR KUR 
— Petaįos Vacbergas, gyv. 

! varas ir vyrų choras, vadovau- Zaikauskas ir Informacijos Tar 
I jamas muz. Ą. Gaidelio. Visi nyoos valdytojas M. Gelžinis. 
i meninės dalies dalyviai yra iš 
'Bostono. Lietuviškoji visuome-
i nė kviečiama gatisiai dalyvauti. 

Augštesniojo teismo teisėjas j Chicagoje, žinomas muzikos mo 
IT. Burman, neseniai priskirtas Rytojas ir chorų dirigentas, ser 
skyrybų byloms, pareiškė, kad k a - Nepriklausomos Lietuvon 
jeigu vedybų metu poros būtų Į laikais Lietuvoje mokino mūsų 
palenktos daryti pasižadėjimus,! jaunimą įvairiose gimnazijose 
kad jos bendro gyvenimo laiko-1"' mokytoju seminarijose nm-
tarpyje melsis prieš valg), p e r « , z i k o s dalykų ir organizavo oei 
skyrų teismai netektų dalies' vadovavo chorui. Tremtyje v o-

jų dienotvarkės punktų: 1) B a l j H a v o d a r D O ir nepilnamečių nu- kieti joje taipgi suorganizavo 
tijos valstybių sąjungos ir 2) j sikaltėlių skaičius sumažėtų. skaitlingų chorų ir gražiom eta* 
steigimo nuolat veikiančio pa-j Teisėjas pasakė, kad teismai n o™ lengvino mūsų .tremties d«* 
baltiečių biuro Europoje. Iš lie-1 nepanaikins nei moterysčių, nei ••**• I ši krašto, atvyko 194b 
tuvių posėdžiuose dalyvavo į nepinamečių nusikaltėlių pro-j m- ir negalėdamas dirbti savv, 
Vykd. Tarybos pirmininkas K. 

— šv. Kazimiero Akad. RS-
mėjŲ 9 skyrius kovo 1 d. 6 vai. 
rengia vakarienę su gražia pro
grama šv. Antano parapijos s ve 
taineje, Cicero, III. Pelnas ski
riamas vienuolyno naudai. 

E. Kaminskas 

— Bolševikų nauja „kultūra" 
ir moralė. Čekoslovakijos komu 
nistai visomis jėgomis stengiasi 
propaguoti naują moralę ir nau 
ją kultūrą. Jų puolimai pasta
ruoju laiku yra nukreipti prieš 
šeimas, "kaip pagrindinius tikė
jimo ugdytojus. 

blemos. Kai tie dalykai pasiekia | profesijoje buvo priverstas įm 
teismą, dažnai jau būna p e r a i s sunkaus ir neįprasto fizinio 
vėlu. Teisėjas, kaip praneša | darbo. Todėl po daugiau dviejų 

Vasario 16 d. gimnazija I »Chicago Tribūne", pažymėjo,, metų sunkaus darbo susilpnėjo 
vra vienintelė lietuvių gimnazi- j kad reikia daugiau tikėjimo šei, sveikata. Su širdgėla apgailės
ią Nuropoję. Todėl, savaime su i mų gyvenime. Jis net siūlo nau-i taujama, kad negailestinga li-

Didžiąją Lietuvos laisvės šven- Į p r a n t a m a __ sako VT pirmi-! pavedžiams Įteikti tekstą mal- |ga, nors ir laikinai pakirto jo 
i te paminėkime vieningai ir d i - l n i n k a s J , m e s t u r i m ją palai- dos prieš valgį. Jeigu jie kai-, sveikatą ir sukėlė jam nerei-

kyti visomis išgalėmis. Ten au-! bes maldą prieš pirmą savo 
ga naujoji karta, kuri ne tik į šeimos valgį, tai tas įeis į jų 

'dingai. įėjimas nemokamas. 
s 

— Brocktono Lietuvių Tary
ba rūpinasi ne tik Lietuvos lais 
vinimo reikalais bei vietos poli
tiniais klausimais, bet taip pat 
imasi ir darbo kitose srityse, 
jei mato, kad reikalas yra svar 
bus, o jo nėra kam atlikti. Taip 
taryba talkininkavo Balfo cent
rui, kol nebuvo vietoje atgaivin 
tas Balfo 72 skyrius. Pavyz
džiui, vien praėjusių metų pa
baigoje rūbų vajaus metu ta
ryba surinko ir perdavė Balfo 
centrui 2,520 svarų rūbų ir 
avalynės. Dabar tas darbas ta
rybai atkris, nes atgaivintasis 
Balfo 72 skyrius energingai 
imasi reikalų tvarkymo šalpos 
organizavimo srityje. Bet šalia 
tiesioginio darbo tarybai dar 
reikės rūpintis lietuvybės palai
kymo klausimais, kol bus su
organizuota bendruomenes apy
linkė. . 

— Ona Jodaitis, 68 m. iš 
Gardner, Mass., mirė š. m. va
sario 7 d. Mary Bagdonas-De-

i mey, 32 metų mirė vasario 11 
d. Abi su bažnytinėmis apeigo
mis palaidotos Šv. Jono kapi
nėse. 

— Vaclovas Sidzikauskas, 
Lietuvos Laisvės Komiteto pir
mininkas Vasario 16-tos proga 
per Amerikos Balsą pasakė 
reikšmingą kalbą. * 

— Pffc. Daniel Šturgis Gyny
bos Departamento pranešimu 
yra sužeistas Korėjoje. Sužeis
tasis yra baigęs augštesniąją 
komercijos mokyklą. 

ITALIJOJ 
— Lietuvos Nepriklausomy

bes sukakties minėjimas š. m. 
vasario 15 ir 16 dienomis buvo 
perduotas per Vatikano radiją. 
Vasario 15 d. buvo perduota 
kun. Dr. J. Vaišnoros konfe
rencija, o vasario 16 d. — J. 

j E. Kauno Arkivyskupo Metro-
jpolito Juozapo Skvirecko, Vil
kaviškio Vyskupo Vincento Pa-
dolskio, Lietuvos Įgalioto atsto
vo prie Šv. Sosto Stasio Gird-
vaimo sveikinimai ir Vyr. Lietu , , ,. A 

TX1 . . . . * . . burne pne parapijos kapeliono vos Išlaisvinimo Komiteto atsi* ~ . r , . . <t , ,. , f . .* v , . _> , . , „Sekmadienio" lapelio, kuris iššaukimas. Be to, buvo perduo- . . . /. . , - .„ , ,. , .y, -, . • eina kas/ sekmadienis, pradėta 
o e z T T S ' e S m l U ' ^ l e i s t i k u l t f i r i n i s P l e d a s Siame 

J ' priede dedama įvairi medžiaga 
v n i f l E T I i n i *r iva*r*a*s klausimais. Kultūri-
VUMtTIJUJ n į p rįecią redaguoja Kun. P. 

— Augštajam Komisarui Vaseris ir Br. Zumeris. Mel-
Tremtinių Reikalams pasiūlius, bumo katalikų laikr. „The Tri-
Žemutinės Saksonijos vidaus bune" sausio 22 d. laidoje pa-
reikalų ministerijos pabėgėlių žymėjo, kad Eiltone prie sta-
skyrius š. m. vasario 6 d. Han- tomos katalikų bažnyčios sava-
noveryje sušaukė tarptautinių noriškai prisidėjo lietuviai ir 
šalpos organizacijų — NCWC kt. Melburniškiai dailininkai Tei 
LWP ir kt. ir tautinių tremtimi; j sutis Zikaras, Ad. Vaičaitis, J. 

čia, tremtyje, bet ir ąrįžus Lie
tuvoje, pavaduos senąją kartą. 

Mokinių šiuo metu su ren
giamąja klase yra apie 150. Įve 
dama nauja klasė, 9-oji. Tai yra 
vienintelė svetimtaučių gimna
zija visoj Vokietijoj — nei len
kai, nei kuri kita tautybė to
kios gimnazijos neturi. Gimna
zija turi visas teises, kaip ir 
vokiečių gimnazijos. Ją, kiek 
sąlygos leidžia, pavyzdingai 
tvarko senas ir prityręs peda
gogas, dir. A. Giedraitis. 

— Varelyje yra vokiečių iš
laikoma seneliams užsienie
čiams prieglauda. Joje yra apie 
800 senelių, iš jų apie 80 lietu
vių. Butai neblogi, atremontuo
ti dar IRO, tik žmonės smarko
kai sugrūsti ir valgis nepakan
kamas, šių senelių mūsų tau
tiečiai taip pat turėtų neuž
miršti. 

AUSTRALIJOJ 
— Melburne vasario 8 d. Ma

žosios Lietuvos Bičiulių D-jos 
paminėta Klaipėdos krašto su
kilimo 20 metų sukaktis. Pas
kaitą skaitė Dr. Didžys. Adelai
dėje gruodžio 28 d. įvyko Maž. 
Liet. Bičiulių. D-jos suvažiavi
mas. Atstovai dalyvavo iš Sid
nėjaus, Melburno, Gelongo ir 
Adelaidės. Melburne sausio 26 
d. Australijos dienos proga lie
tuvių tautinių šokių grupė, vad. 
J. Petrašiūno, dalyvavo šven
tės programos atlikime, šven
tės ruošėjas International Club 
of Victoria pakvietė ir lietuves 
moteris dalyvauti gausingai su 
tautiniais drabužiais. Katalikų 
Imigracijos Centre Melburne 
kiekvieną šeštadienį nuo 10—1 
vai. skirtą lietuviams katali
kams. Tomis valandomis minė
tos įstaigos raštinėje budės vie
nas lietuvių kunigas: kun. P. 
Vaseris arba kun. J. Kungys. 
Ten pat lietuviams katalikams 
bus leidžiama nemokamai nau
dotis ir sale susirinkimams. Mel 

komitetų atstovų posėdį. 
Augštojo Komisaro įstaigą 

Firinauskas su žmona ir V. Si* 
mankevičius susiremta kas mė-

atstovavo ir pranešimus padarė \ nesį padiskutuoti įvairiais me-
Dr. Jahn. Lietuvius posėdyje no klausimais. Lietuvių jauni-
atstovavo PLB Vokietijos Kraš mo gerovei įsteigtas Melburne 
to Tarybos narys ir Krašto Vai Australijoj lietuvių oro skautų 
dybos bendradarbis J . Glemža. fondas jau turi savo kasoje 

Dr. Jahn pareiškė, kad išleis
tasis tremtiniams įstatymas tu
rįs trūkumų ir kad esą paruošti 
papildymai, kurie, reikia tikė
tis, neužilgo bus priimti ir pra-
d5U vykdyti. 

101 svarų aukų. Sidnėjuje gra
žiai paminėtas Klaipėdos krašto 
prisijungimas prie Lietuvos. Ty 
los minute pagerbti Mažosios 
Lietuvos veikėjai ir Klaipėdos 
krašto išsivadavimo dalyviai. 

šeimos tradiciją. 
Teisėjas pagyrė Eisenhower| 

už inauguracijos maldą ir už 
prisidėjimą prie religinės bend
ruomenės, nes tai duoda gerą 
pavyzdį. 

Teisėjas H. Burman pabrėžė, 
kad bažnytinės šeimos retai te
pasirodo perskyrų teismuose, ir 
vaikai tose šeimose mažiau te
girdi barnių tarp tėvų. Tokie 
barniai gadina vaikus ir daž
nai juos pastumia nusikaltimų 
keliu. 

„Bendros maldos idėja na
muose", kalbėjo teisėjas, „yra 
derlinga dirva atsinaujinimui. 
Kai vaikai ateina į tokius na
mus, juose jau yra įgimtas 
jausmas religijai".-

Teisėjas siūlo tokią maldą 
prie stalo: 

„Mus mylintis Tėve, kurio 
geradarybė mus palaiko, mes 
meldžiame Tavo malonės vi
siems Tavo vaikams. Palaimin
ki šiuos namus ir visus mus, 
susirinkusius aplinkui šį stalą. 
Sujunki mūsų širdis meilėje ir 
sustiprinki mūsų valią tarnauti 
Tau tiesoje". 

Nušovė nuomininką 
Namo (Savininkė Mrs. Ro-
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berts, divorsuota, susipyko su 
savo nuomininke Mrs. Ruby 
Jordan, būk ši pastaroji nežiū
rinti savo vaikų, ir liepė jai iš
sikraustyti. Savininkė buvo iš
ėjusi į darbą, kai nuomininkė, 
pasitelkusi savo giminaitį, ėmė 
kraustytis. Savininkų duktė pa
šaukė motiną, bijodama, kad 
ko neišneštų besikraustydami. 
Mrs. Roberts atsiskubino, T*arp 
jų kilo ginčas. Mrs. Roberts at
sinešė revolverį ir paleido šūvį, 
nuo kurio mirtinai buvo nušau
tas nuomininkei padėjęs kraus
tytis vyras A. DeMoss ir tuo 
pačiu peršauta jo giminaitė nuo 
mininkė. Policijos raštinėje 
Mrs. Roberts, traukdama pyp
kės dūmus, aiškinosi, kad ji no
rėjusi tik ginklu pagązdinti ir 
revolveris iššovęs netyčia... 

Už nuomų kontrolę 
Cook Apskrities Nuomų Pa

tariamoji Taryba nubalsavo, 
kad ir po balandžio 30 d., kada 
baigsis nuomų kontrolės įsta
tymas, Chicagoje nuomų kont
rolė pasiliktų. Numatoma, kad 
į šį patarimą atsižvelgs įstai
gos, kurios spręs šį reikalą. 

Išsamų pranešimą padarė J. 
Reizgys. Susirinkusieji pasvei
kino Maž Lietuvos Tarybą. 

kalingų ^rūpesčių. Įvertindami 
kaip brangų lietuvį, mes linki
me j a r i ko greičiau pasveikti 
ir išmušus valandai su kitais 
grįžti į Tėvynę ir ten tęsti pra
dėtąjį garbingąjį muzikos dar
bą. „Menas galingas ir stebuk
lingas, menas niekuomet nelen
kia galvos, menas galingas ir 
stebuklingas, menas ligoje stip
rybės priduos". Jo artimieji 
draugai ir choristai: J . V. A. K. 

— Lietuvių Kalbos Draugija 
Chicagoje per Sofijos Barčus 
radio valandėlę pradeda nuola
tines paskaitas lietuvių kalbos 
klausimais. Pirmąją paskaitą 
„Kalba ir tautybe" skaitys mo
kytojas lituanistas Ig. Serapi
nas š. m. vasario mėn. 23 d. 
7 vai. vak. 

Paskaitos bus skaitomos kiek 
vieno mėnesio trečiąjį pirma
dienį vakarinėje S. Barčus ra
dio programoje. 

Šia pat proga primenama, 
kad Lietuvių Kalbos Draugijai 
vadovaujant, taip pat ir per 
„Margučio" radio valandėlę y-
ra skaitomos nuolatinės paskai
tos. Jos būna, kiekvieno mėne
sio pirmąjį antradienį 9 vai. 2U 
min. vak. 

Visi besidomintieji savo gim
tąja kalba kviečiami šių pa
skaitų pasiklausyti. 

— Teisininkų koncertas-po-
būvis ruošiamas vasario 21 d. 
7 vai. vak. L. Vyčių salėje, 2453 
W. 47th Str. Muzikinėje daly
je sutiko dalyvauti solistai — 
Kripkauskienė ir Varnelis, a-
kompanuos muzikas Kučiunas. 
Šis pobūvis rengiamas ryšiumi 
su vykstančia L. Teisininkų 
Draugijos Užsieny atstovų su
važiavimo proga vasario 21-22 
d. Lietuvių Auditorijoje, 

— Budriko radijo programa. 
Šį vakarą pasiklausykite Budri
ko radio programos iš stoties 
WHFC 1450 kil. nuo 6 iki 7 vai. 
Girdėsite gražių lietuviškų dai
nų ir orkestro muzikos. Šias 
programas leidžia Juozo Budri
ko namų rakandų, televizijų ir 
auksinių daiktų krautuvė Chi
cagoje, 3241 S. Halsted St. 

S. T. 

— Pranešimas. Vasario 22 d. 
3 vai p.p. ruošiamas parengi
mas su užkandžiais steigiant šv 
Kazimiero Kolegijos Romoje 
Rėmėjų skyrių Šv. P. M. Ne
kalto Prasidėjimo parapijos sa
lėje, 44 ir California. Ta proga 
bus pagerbtas svečias iš Ro
mos prel. L. Tulaba, šv. Kazi
miero Kolegijos rektorius Ro
moje. Visi kviečiami. Įžangos 
nebus. B. Ciceniene 

<ir 
Sekmadienį nauja SOPHIE BARČUS radijo 
VALANDA IŠ NAUJOS STOTIES WOPA 1490 KIL. IR 

FM 102.3 MC 9:00 VAL. PRIEŠ PIETUS 
Patys pasiklausykite ir kitus paraginkite klausytis kiekvieną 

sekmadieni 9:00 vai. prieš pietus iš stoties WOPA 1490 kil. 
Girdėsite įdomesnę lietuvišką programą. 

SOPHIE BARČUS programos nuo pirmad. iki šeštad. taip pat 
kaip ir visada iš stoties WGES 1390 kil. 

Bile reikalu skambinkite: HEmlock 4-2413 
7121 So. RockweIl St. Chicago 29, UI 

=ssa •)k 

Televizijų aparatai Zenith, Sylvenia ir kkų žymiausių 
Amerikos fabrikų, baldai, šaldytuvai, radio aparatai, skal
biamos mašinos, kilimai ir elektriniai dulkių siurbliai, vai
kams baldai. 

Kainos be užsiprašymo, lengvi išmokėjimai 
Jaunavedžiams visi baldai vieniems metams 

išmokėjimui be jokių nuošimčių, įmokėti tik 10% 

Pas mus Jūsų sunkiai uždirbtas pinigas nupirks ge
resnes, be brokų ir sugadinimų pirmos rūšies prekes už 
žymiai pigesnes kainas. Štai pavyzdžiai: 

Už $7.00 parduodami 9 X12 įvairių spalvų 
linoleum, pas mus tiktai $ A . 5 Ū 

Už $15.00 parduodami vatiniai matracai, pas mus 
tiktai .* . . . . ; . ; . $g.00 

Už $39.00 parduodami spyruokliniai matracai, 
pas mus tiktai J -i 0 . 0 0 

Už $49.00 parduodami spyruokl. matracai su 250 
spyruoklių, pas mus tiktai $29*00 

Už $69.00 parduodami ortopedik matracai 
įvairiausių spalvų, pas mus tiktai $49.00 

Už $139.00 siūlomi miegamojo kambario baldai, 
vvalnut ar šviesios spalvos, tik $99.00 

Už $149.00 siūlomi valgomojo kambario baldai, 
5 dalių ąžuoliniai, pas mus tik $99.00 

Už $29.00 siūlomos knygoms spintos, \valmit, 
mahagony ar šviesios spalvos, tik $ 1 9 . 0 0 

Už $39.00 parduodamos knygoms spintos, stiklinėm 
durim, pas mus tik . . $29*00 

Už $39.00 siūlomi rašomieji stalai, walnut a r 
šviesūs, pas mus tik $29*00 

Už $139.00 siūlomos porcelano skalbiamos mašinos 
su aliuminiu skalbimo įtaisu, su automatiškais 
gręžtuvais, prosijimo lenta dovanai, tik $ 8 9 . 0 0 

Už $200.00 parduodami vilnoniai svečių kambario 
baldai, 1953 metų modelio, tik $149*00 

Už $100.00 siūlomi vilnoniai kilimai, pas mus 
be užprašymo tik $69.00 

su nedužtamu porcelanu, tik $89.00 

Už $10.00 parduodami rankiniai kilimų valytuvai, 
pas mus tiktai $6.50 

Už $49.00 parduodami elektriniai dulkių siurbliai, 
Už $139.00 siūlomi porcelano ga&iniai virimo pečiai 

pas mus be užprašymo tik $29*00 

Už $14.00 parduodamos metalines lovos, visokio 
dydžio ir spalvų, tiktai $ 9 - 0 0 

\ V. 
Už $250.00 parduodami miegamojo kambario 

baldai, su pilno pločio ar dviem siaurom lovom, 
ąžuolo medžio, 1953 metų modelio, be užpra
šymo tik . . . $169-°° 

Daug naujausių modelių baldų dabar galite pamatyti 
gražiausiai įrengtoje Chicagos lietuvių prekybos įmonėje, 
užimančioje 15,000 kv. pėdų plotą. 

Pirkite ten, kur Jūsų sunkiai uždirbtas pinigas nu
perka daugiau ir geresnes kokybes, be brokų ir sugadini
mų prekes. 

Sekmadieniais perkantiems neskaitome pardavimo taksų 

LIETIMU PREKYBOS NAMAI 
Furniture Center Inc. 

Įmones vedėjas JUSTAS LIEPONIS 
r-

3222-24-26 South Halsted Street 
Telef. VIctory 2-4226 

Prekyba atidaryta: Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 
9 vai. ryto iki 9:30 vai. vakaro. Kitomis dienomis nuo 9 
vai. ryto iki 6 vai. vakaro. Sekmadieniais — 11 vai. ryto 
iki 5 valandos Vakaro. 
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