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JT pagalba atsilikusiems kraštams 
SALOMĖJA NARKĖLIŪNA1TĖ, 

Mūsų speciali korespondentė Jungt. Tautose 

JUNGTINĖS TAUTOS.—Sep- paskui sugrįžę galėtų dalyvauti 
tynios J T specialios organizaci-jtame dideliu mastu vykstančia-
jos, kurios nieko bendra neturi J me darbe, neabejotinai vedančia-
su politiniais ir saugumo klausi
mais, šiuo metu ruošiasi konfe
rencijai, turėsiančiai lemiamos 
reikšmės ekonominiam daugelio 
valstybių gyvenimui. Bus aptar
ta techniškai atsilikusių kraštų 
pagalba, visiškai panaši į tą, ku
rią pasauliui teikia ir JAV savo 
garsiojo Ketvirtojo Punkto var
du. 

me j ekondminę nepriklausomy
be. 

Patenkintos pagalba 

Tarptautinėje plotmėje vyks
tąs bendradarbiavimas pagal JT 
programą yra ir savotiškas tu
rimų žinių ir profesinio patyri
mo pasikeitimas. I r taip, pavyz
džiui, Indonezija, kuri pati gavo 

1949 m. Gen. Ansamblėjos su* instruktorių žemės ūkio srityje, 
manyta ir nutarta, 1950 m. suor- !pati kitų kraštų žmones supažin-
ganizuotoji ekonominė pagalba idino su savo žuvininkystės tech 
techniškai atsilikusiems kraŠ- nika. 
tams turėjo didelės naudos, pa 
gerindama žmonių gyvenimo są 
lygas ir pakeldama pat] pragy
venimo standartą. . 

Sovietai nedavė nė kapeikos 

Šitą pagalbą vykdo Jungtinės 

Indija, Meksika, Čili, Egiptas 
ir kt. siunčia savo specialistus 
į kitus kraštus, kai tuo tarpu pa 
kaitomis gauna sau trūkstančių 
instruktorių. 

Dauguma valstybių, pasinau-
Tautos per savo organizacijas, j dodamos specialistų buvimu sa-
kurių pagrindinės yra: Tarptau- vo krašte, prie jų parenka ir sa-

Sen. Styles Bridges po išklausytų pranešimu prezidentūroje apie 
pasaulio karinę ir politinę padėtį išėjęs spaudai pareiškė, kad 
nupieštas vaizdas pasirodė labai šiurpus ir negali būti kalbos 
apie Amerikos apsiginklavimo sulėtinimą. (INS) 

Padidino Nato statybų biudžetą 

t i nė Darbo Organizacija, Maisto 
ir 2emės 
UNESCO, 

Ūkio Organizacija, 
Pasaulio Sveikatos 

vo kadrus, kurie, jau anksčiau 
apsipažinę teoretiškai, vietoje iš 
moksta ir įpranta visą tą savo 

m m 

Organizacija ir kt. Tame darbe mokslą panaudoti praktiškai. 
dalyvauja aštuoniasdešimt vals
tybių — J T narės ir nenarės. 

Todėl dabar, kai dauguma pa
saulio politikų yra pakeliui į 
New Yorką vasario 24 d. prasi
dedančiai antrajai sesijos daliai, 
kartu su jais keliauja ir jų eko
nomistai ar šiaip ekspertai iš 
įvairių sričių. Cia jie aptars dar
bo planą ir apsidės mokesčiais, 
kuriuos kiekviena valstybė turi 
įnešti, kad planai galėtų būti 
įvykdyti. 

55 valstybės 1951 metams bu
vo pažadėjusios ir sumokėjusios 
apie 20 mil. dol. Pernai jau 65 
valstybės buvo pasižadėjusios 
ir ligi 1952 m. gruodžio 30 d. 
įmokėjo per 16 mil. dol. Nežinia, 
kiek bus nutar ta šiemet, o pagal 
turimus valstybių prašymus rei
kėtų apie 34 mil. dol. Bet jei ir 
25 mil. dol. paskirtų, tai, eksper 
tų manymu, dar galima būtų iš
siversti apkarpant prašymus, ku 
rie organizaciją pasieks ateinan
čių metų pradžioje. Plano pra
džia laikoma liepos mėn. 1 d. 

Kritikuodama visą tą ekono
minę pagalbą, Sovietų Sąjunga, 
žinoma, kalbėdavo kaip pilnatei 
sė narė, nors ji prie tos pagalbos 
nė viena kapeika neprisidėjo. Jei 
malė, tai ne miltus badaujan
tiems kraštams, bet savo liežu
viu, netardama nė dėkui už tą 
pagalbą, kuri tuo keliu buvo gau 
narna ir jos satelitinių valstybių, 
kaip Lenkijos ar Čekijos. 

Taip pat nieko per tą laiką 
šiam fondui nėra paskyrusios ir 
pačios satelitinės valstybės. O 
tuo tarpu visos kitos moka, ne
svarbu, a r tai būtų ekonomiškai 
pažengusios ar tik šioje srityje 
pradedančiosios atsigauti. 

Konkreti pagalba 

Nuo to laiko, kai 1950 m. lie
pos mėn. 1 d. prasidėjo darbas, 
jau apie 70 kraštų yra suteikta 
įvairi pagalba. Naujausiai su
rinktos statistikos rodo, kad iš 
viso atlikta 527 projektai, priim
ti 343 nauji planai ir daugiau 
kaip 300 tolimesnių projektų te
bėra diskutuojami specialistų ra
teliuose. 

Daugiau kaip 1,600 įvairių rū
šių specialistų, atstovaujančių 
61 tautą, nuo 1950 metų darbuo
jasi 55 kraštuose, vykdydami 
jiems pavestus uždavinius. Jų 
darbas yra jvairus ir apima vis
ką, pradedant kalnuotų vietų gy 
ventojų apmokymu naudotis pa
gerintais gamybos metodais ir 
baigiant malarijos kontrole i r 
neraštingumo šalinimu. Beveik 
3,000 jaunuolių iš 70 kraštų tu
ri stipendijas ir 45 valstybėse ei
na praktiškuosius mokslus, kad 

Kadangi kiekvienas kraštas, 
kreipdamasis į JT, turi nurody
ti konkrečiai, kokios jam pagal
bos reikia, tai jis savo nuožiūra 
pasirenka tą sritį, kuri, jo many
mu, yra jam tuo laiku labiausiai 
aktuali. Taipgi kraštai turi tei
sę pareikšti savo pageidavimų ir 
dėl instruktorių skyrimo. Šie du 
dalykai kaip tik labiausiai ir ro
do ,kad čia neturima tikslo ko
kiam nors tam tikrų valstybių 
kišimuisi į kitų valstybių vidaus 
reikalus, kaip, reikia tikėtis, so
vietai vėl užsispyrę kartos, kai 
aštuoniasdešimt valstybių atsto
vai ateinančią savaitę čia susi
rinks naujų planų ateičiai svars
tyti. 

Skriaudžia 
B E R U N , vas. 21. — Protes

tantų bažnyčios vadovybė pra
neša, kad sovietų zonos komu
nistai paskutiniu laiku sustipri- j vams išsklaidyti. Dauguma sta 
no kabinėjimąsi prie bažnyčios, tybų bus vykdoma V. Vokietijo-
Hallėje esą areštuoti du Martino je, Prancūzijoje ir Belgijoje. Me-
Liuterio universiteto profesoriai džiagos ir darbo jėga imama iŠ 
dvasininkai, sutrukdyta eilė pa- tų kraštų, kur vykdoma staty-
rapinių susirinkimų ir kaiku- ba. Naujai paskirtos sumos dar 
riom parapijom atimta žemė. ! nepadalintos valstybėms. 

Ridgway štabas 1953 m. karinėms statyboms Europoje 
gavo papidomai 224 mil. dol. — Prieš Kalėdas panaši 

suma buvo nubraukta 
PARIS, vas. 21. — Gen. Ridgvvay įtikino Nato valstybes, kad 

1953 m. karinėms statyboms jam dar pridėtų 224 mil. dol. 
Prieš Kalėdas įvykęs Atlanto 

pakto valstybių tarybos posėdis, 
išsigandęs Amerikos ekonomiš
kai nusiteikusių respublikonų, 
1953 m. karinėms statyboms Eu
ropoje paskyrė tik 224 mil. dol., 
o buvo prašytas paskirti 428 mil. 
dol. 

Gen. Ridgway tada viešai spau 
dos atstovus susikvietęs pasakė, 
kad nutarimą padarę žmonės vei 
kė neturėdami pramatančios min 
ties. Reikia spėti, kad dabar rei 
kalas buvo persvarstytas ir pa
taisytas gavus reikalingų infor
macijų iš "VVashingtono. Po pas
kutinio nutarimo gen. Ridgvvay 
štabas karinėms statyboms Eu
ropoje 1953 m. turės 562 mil. 
dol. 

Pinigai skirti aviacijos ba
zėms įrengti, gazolino vamz
džiams iš uostų į bazes vesti, ko 
munikacijos sistemai gerinti ir 
štabų būstinėms statyti . Geriau
sių aviacijos bazių jau esą pa
kankamai įrengta, tik trūkstą 
dar rezervinių aerodromų lėktu-

Labai nukirpo 
papildomą biudžetą 

VVASHINGTON, vas. 21. — 
Atstovų rūmai priėmė pirmą 
šios sesijos piniginį įstatymą — 
suteikė papildomus kreditus vi
siems departamentams ir įstai
goms, kad jie galėtų išgyventi 
iki fiskalinių metų galo (iki bir
želio 30 d.). Viso paskirta 925 
mil. dol., bet 60 proc. mažiau, ne 
gu buvo prašyta. 

Daugiausiai nubraukta nuo 
karinių departamentų sąmatų. 
Komisija net buvo nubraukusi 
24 mil. dol. teiftti federalinei pa 
galbai mokykloms tose srityse, 
kur padidėjo mokinių skaičius 
dėl karo pramonės atgaivinimo, 
tačiau atstovų rūmai su komisi
jos samprotavimais nesutiko ir 
beveik visą nubrauktą sumą at
statė. Įstatymas pasiųstas į se
natą. 

Metais velinasi 
anglų programa 

LONDON, vas. 21. — Nauja
me Anglijos biudžete ginklavi
mosi reikalams numatyta 4,582,-
934,000 dol. Iš JAV karinės pa
galbos titulu numatyta gauti 
392 mil. dol. šis biudžetas rodo, 
kad numatyta apsiginklavimo 
programa bus įvykdyta tik per 
4 metus, o ne per 3, kaip buvo 
pradžioje manyta. Nutarta ne
skubėti dar ir todėl, kad nebūtų 
pridaryta tokio sunkiojo kari
nio inventoriaus, kurį reikės 
greit pakeisti, nes numatomi žy
mūs patobulinimai. Antroji prie 
žastis — neįtempti ūkio iki pa
vojingos ribos, kad Stalinas ne
laimėtų kovos be kraujo. 

Biudžeto įteikimo proga su 
spauda kalbėjęs krašto apsaugos 
ministras Alexander pareiškė, 
kad Vakarai gali viršyti Rusiją 
ginklais, technika ir moksliniais 
tyrimais, nors negali pralenkti 
jos divizijomis. 

Vykdys Trumano 
numatytą programą 

VVASHINGTON, vas. 21. — 
Demokratų ir respublikonų va
dų pasitarimas pas prezidentą 
buvo sukviestas tam, kad per 
juos kongresui ir tautai, sen. 
Taft tvirtinimu, būtų pasakyta, 
jog reikia tęsti penkių metų ap
siginklavimo programą, parem
tą Trumano administracijos skai 
čiais, kuriuos betgi tikimasi kiek 
sumažinti. Sen. Taft pridėjo, kad 
valstybės skolą, kuri dabar sie
kia apie 267 bil. dol., iki 1958 m. 
teks padidinti dar bent 33 bil, 
dol. Visi iš pasitarimo išsinešė 
įspūdį, kad valstybės išlaidų su
mažinimas yra daug sunkesnis 
dalykas, negu pradžioje buvo ma 
nyta. Jei mokesčius kiek norės 
respublikonai mažinti, tai reikės 
ateinančių penkių metų bėgyje 
turėti deficitinius biudžetus ar
ba atsisakyti krašto gerovei nau
dingų projektų finansavimo. 

Kanada nutarė mažinti mokesčius 
Asmenų pajamų mokesčiai mažinami 11 proc, o di
džiųjų bendrovių 6 proc. — Pigesnes cigaretes. — 

Neapmokamos radiĮjo licencijos 
OTTAWA, vas. 21. — Parlamento rinkimams besiartinant, 

federalinė Kanados vyriausybė mažina asmenų pajamų mokesčius 
11 proc. 

Mokesčių sumažinimas įsiga
lioja liepos 1 d. ir apie tai pra
nešta įteikiant parlamentui nau
ją biudžetą. 

Be to, nuo kovo 31 d. panaiki
nami mokesčiai už radijo licen-
sijas (buvo 2.50 dol. metams už 
kiekvieną turimą ir naudojamą 
aparatą) ir nebus mokesčių už 
televizijos aparatus. 

Sumažinti pirkimo mokesčiai 
(sales tax) cigaretėms, laikraš
tiniam popieriui (buvo 12.60 dol. 
už toną), laikraščiams, žurna
lams ir knygoms. 

Didelių bendrovių mokesčiai 
mažinami 6 proc , o mažų — 10 
proc. 

Jei gydymosi išlaidos viršys 3 
proc. metinių pajamų, tai asme
ninių pajamų mokesčių mokėto
jai gali tas išlaidas pridėti prie 
mokesčiais neapdedamos sumos. 
Neapmokestinamos sumos padi
dintos ir asmenims, kurių vai
kai eina augštąjį mokslą ir ku
rių išlaikomi šeimos nariai turi 
kiek pajamų. Gauna mokestinių 
lengvatų ir asmens, kurie turi 

rė visus galimus žygius tanklai
vį teisėtu keliu sulaikyti, bet tai 
iki šiolei nepasisekė. Dabar tik 
viena viltis, kad jį sulaikys For-
mozos laivynas, 

Gauta žinia, kad ir antras suo 
mišką vėliava aprūpintas tank
laivis su 5,000 tonų gazolino iš
plaukė iš Rumunijos uosto Kons-
tanza ir dabar yra Viduržemio 
jūroje. Dar nežinia kur jis pa
suks: į Kiniją per Suezo kanalą, 
ar į Lenkiją per Gibraltarą. 

Žydų bylą kels 
Jungtinėse Tautose 
NEW YORK, vas. 21. — Susi

renkanti JT sesija turėsianti 
daugiau vargų, negu paliko ne
išsemtoje dienotvarkėje išsi-
skirstydama Kalėdų atostogoms. 

Prie neužbaigto Korėjos rei
kalo^ prisidės tikriausiai antise
mitizmas už geležinės uždangos 
— tą reikalą kelios delegacijos 
paprašys įrašyti į dienotvarkę. 

Arabų — Azijos blokas esąs 
pajamų iš investicijų kanadiško- nutaręs vėl atkreipti dėmesį į 
se bendrovėse. 

I r taip mokesčius sumažinus, 
naujasis Kanados biudžetas su
balansuotas su 11 mil. dol. per
tekliumi: 4,473,000,000 dol. pa
jamų, 4,462,000,000 dol. išlaidų. 

Jie kalbėjo apie Lietuvą kongrese 
VVASHINGTON, vas. 21. — Vasario 16 d. JAV senato posė

dyje apie Lietuvą kalbėjo šie senatoriai: 

Leverett Saltonstal, respublikonas iš Massachusetts. 
Irving įves, respublikonas iš New York. 
Prescott Bush, respublikonas iš Connecticut. 
John Kennedy, demokratas iš Massachusetts. 
Paul Douglas, demokratas iš Illinois. 
VVilliam A. Purtell, respublikonas iš Connecticut. 
Herbert Lehman, demokratas iš New York. 
John Marshall Butler, respublikonas iš Maryland. 

Atstovų rūmuose kalbėjo šie atstovai (kongresmanai): 

John McCormack, demokratas iš Massachusetts. 
James E. Van Zandt, respublikonas iš Pennsylvania. 

* Thos. J. Lane, demokratas iš Massachusetts. 
Edmund P. Radwan, respublikonas iš New York. 
James T. Patterson, respublikonas iš Connecticut. 
Ar thur Klein, demokratas iš New York. 
Peter W. Rodino, demokratas iš New Jersey. 
Thomas J. Dodd, demokratas iš Connecticut; 
Vera Buchanan, demokratas iš Pennsylvania. 
Ray Madden, demokratas iš Indiana. 
John C. Kluczynski, demokratas iš Illinois. 
Clement Zablocki, demokratas iš Wisconsin. 
Abraham Multer/demokratas iš New York. 
Mrs. Edith Nourse Rogers, respublikonė iš Massachusetts. 
Bernard Kearney, respublikonas iš New York. 
Albert P. Morano, respublikonas iš Connecticut. 

V Edward J. Bonin, respublikonas iš Pennsylvania. 
Barra t O'Hara, demokratas iš Illinois. 
Antoni Sadlak, respublikonas iš Connecticut. 
Kaikurie kalbėtojai augštai vertino Amerikos Lietuvių Tary

bos veiklą. Per šimtas abiejų rūmų atstovų raštu pareiškė savo 
sveikinimus lietuvių tautai Lietuvos Nepriklausomybės šventės 
proga. Jų kalbos senate ir atstovų rūmuose ir pareiškimai raštu 
yra atspausdinti „Congressional Record" leidinyje. 

Britas mato Korėjoje ofenzyvą 
Maršalas Alexander mano, kad frontą pastūmėjus pir

myn 150 mylių, komunistai panorėtų taikos 
LONDON, vas. 21. — Britų krašto apsaugos ministras Ale-

xander vakar pareiškė, kad komunistų pastūmimas iki siauriau
sios Korėjos pusiasalio dalies (ji yra ties Š. Korėjos viduriu) ga
lėtų baigti Korėjos karą. 

Bet j is įspėjo, kad tas vienin
teliai galimas karinis būdas iš
judinti Korėjos frontą pareika
laus, turbūt, daug aukų ir gali
mas bandyti tik turint daugiau 
kariuomenės. Apie 150 mylių į 
šiaurę nuo dabartinių linijų fron 
tą pastūmus, naujų linijų apsau
gą būtų galima pavesti P. Korė
jos kariuomenei ir tuo būdu su
mažinti sąjungininkų kariuome
nes. Jis mano, kad Kinija nebe
matytų naudos mesti Korėjon 
papildomų divizijų frontui že
myn nuspausti, nes dabar jau 
sunku tikėti, kad sąjungininkus 
galima iš Korėjos išmesti. 

Maršalas Alexander manąs, 
kad riboto pobūdžio sąjun
gininkų ofenzyva turėtų sustoti 
kur nors Pyongyang — Wonsan 
linijoje. Frontas ten sutrumpėtų 
iki 100 mylių (dabar yra 155 my
lios). J is kalbėjosi tuo reikalu 
su Amerikos laikraštininkais ir 
pridūrė dar, kad Anglija labai 
norėtų daugiau kareivių Korėjon 
siųsti, bet dabar iš niekur negali 
jų atimti. 

Kalendorius 
Vasario 21 d.: šv. Germanas. 

Senovės: Kęstutis ir Titonė. 
Vasario 22 d.: I-sis gavėnios 

sekmadienis. Senovės: Kęsgailą 
ir Arija. 

Oras Chicagoje 
Apsiniaukus, žymiai šalčiau, 

net apie sniegą kalbama. Tempe-
lratūra iki 28 laipsnių. 

Nėra rezoliucijos 
Korėjos reikalu 

NEVV YORK, vas. 21. — Ry
šium su J T sesijos atnaujinimu, 
pas JAV atstovą Cabot Lodge 
buvo susirinkę atstovai kraštų, 
kurie padeda kariauti Korėjos 
karą. 

Posėdžio nuotaikos oficialiai 
nežinomos, bet privačiai žinoma, 
kad Korėjos reikalu nutarta at
sargiai laikytis — nesiūlyti jo
kių drastiškų priemonių, kaip 
Kinijos krantų blokada ir visiš
kas prekybos nutraukimas. Vie
nas posėdžio dalyvis išsireiškęs, 
kad jis gavęs įspūdį, jog Vaka
rai pasitenkinsią Indijos plano 
nauju patvirtinimu ir gal pakar 
totinu prašymu neprekiauti su 

Kitas tanklaivis 
plaukia Kinijon? 

SINGAPORE, vas. 21. — Suo
mijos vėliavą turįs, bet nežinia 
kokios firmos pavedimu su Ru
munijos gazolinu į Kiniją plau
kiąs tanklaivis Wiima vasario 11 
d. išmetė inkarą 20 mylių nuo 
Singapore uosto ir ten šiandien 
tebestovi. Laivo kapitonas pra
nešė uosto vadovybei, kad yra 
sugedęs vienas jo variklis ir pra 
šo pagalbos jį pataisyti. Jam bu
vo atsakyta, kad ta pagalba jam 
gali būti suteikta. tik į uostą 
įplaukus. Kapitonas pranešė, kad 
gavęs įsakymą kelionę sulaikyti, 
bet negavęs leidimo įplaukti į 
teritorinius britų kolonijos van
denis. 

Tanklaivio įgulai greičiausiai 
jau ir maisto trūksta, nes tik 
vieną kartą uosto laivai galėjo 
jiems nuvežti vaisių, daržovių ir 
žuvies. 

Tanklaivis veža į Kiniją 7,000 
tonų gazolino sprausminiams 
lėktuvams. Amerikos įstaigos da 

Prancūzijos santykius su savo 
protektoratais š. Afrikoje (Tu
nisas ir Marokas). 

Būtų tikrai nuostabu, jeTSov. 
Rusija ko nors nesugalvotų For-
mozos atblokavimo proga. Tat 

ir ši sesijos dalis turi labai daug 
medžiagos dideliems ginčams 
tarp mirtinai priešingų blokų. 

• Indijos — Pakistano pasita
rimas Kašmiro reikalu vėl bai
gėsi be rezultatų. Jis vyko Švei
carijoje JT taikintojui vadovau
jant. 

Norvegijos princese Ragnhild, 
sosto įpėdinio vyresnioji duk
tė, su savo sužadėtiniu Lo-
rentzen. Jis turtingas, bet ne 
karališkas. (INS) 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Sovietų atstovybės personalas vakar apleido Izraelį turkų 

laivu. Sovietų Rusijos interesų gynimas pavestas Bulgarijos at
stovui. 

— Kad sulaikytų krintančias jautienos mėsos kainas, vyriau-
sybė paprašyta pirkti mėsą ir dalinti mokyklų vaikams. 

— Socialinio draudimo įstatymo praplėtimo didesniam skai
čiui žmonių šiais metais vargiai tikėtina, nors prez. Eisenhovoer 
buvo prašęs kongreso vadų tą reikalą sutvarkyti dar šioje sesi
joje. Vakar atstovų rūmų atitinkama komisija nutarė tą reikalą 

Kimia strateginėmis medžiago- **r** ^ pagrindų, o to tyrimo rezultatų lauktina tik metų pabai
goje. 

— Prez. Eisenhouver vakar tarėsi su pirmininku komisijos, 
kuriai krašto apsaugos sekretorius Wilson pavedė pasiūlyti kari
nių departamentų administracijos pertvarkymo planą. Norima su
mažinti administracines išlaidas, kad liktų daugiau pinigų grynai 
karinio potencialo sustiprinimui. 

— Po pasimatymo su valstybės sekretoriumi Foster Dulles, 
Kanados užsienio reikalų ministras pranešė savo parlamentui, kad 
Washingtonas neturi noro išplėsti Korėjos karą Azijoje ir yra pa
sirengęs pasitarti su savo draugais pirmiau, negu darys svarbes
nius politikos pakeitimus. 

— Argentinos prezidentas Peronas atvyko vakar į Chilę 7 
dienų vizitui. Jis atsiveža abiejų kraštų labai glaudžios sąjungos 
idėją. 

— Britų užsienio reikalų ministras Edeną ir iždo kancleris 
Butler atvyksta į MVashingtoną ekonominiams pasitarimams kovo 
k d. Foster Dulles patarėju tiems pasitarimams paskirtas Douglas, 
buvęs ambasadoriumi Londone, 

mis, ypatingai ginklais ir amu 
nicija. 

Beveik visą posėdžio laiką su
naudojęs JAV atstovas, dėsty
damas savo vyriausybės nuomo
nes klausimais, kurie yra JT se
sijos dienotvarkėje. 

• Išbandytas naujas JAV lai
vyno trimotoris bombonešis 
AJ-2, galįs vežti ir numesti ato
minę bombą. J is skirtas specia
liai lėktuvnešiams. 

• JAV laivyno lakūnai turi 
naują aprangą, su kuria be pa
vojaus gyvybei galės kilti į erd
ves net viršum 100,000 pėdų. 
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Naujosios Anglijos žinios 
Brockton, Mass. neles. Jų skardus balsas primi

nė* nepriklausomos Lietuvos 
šventavakarius ar grįžtantį jau
nimą iš lauko darbų. Toliau ve
teranų suorganizuotas jaunųjų 

Tik įėjus bažnyčion sutinka d n j m c o r p a s p a g r į e ž ė keletą lie-
tavo papuoštas tautinių spalvų t u v į š k ų melodijų. 
šilkų klodais, paveikslas su įra-

šv. Kazimiero bažnyčioje 
paminėta Vasario H> 

raščių redakcijoms ir kitoms in-i Gabaus ir pasišventusio var- viš^a liaudies daina, kuriai pri- DĖMESIO DIRBANČIOS MOTINOS! 
stitucijoms 20,000 laiškų tuo bū-' gonininko J. Beinorio vadovau- tarė ne tik tremtiniai, bet ir ii- CH.IGKIES Day Nursery — 2750 West 
du garsindami Lietuvos vardą jamas parapijos chor/ts, pilnam 
kitataučių tarpe. s?3tate ir duetais, išpildė kruop 

Po meninės dalies sekė kal
bos. Kalbėjo advokatas A. Mil-

ileris, vietos veikėjas ir versli-

su: "Lietuviais esame mes gi 
me, lietuviais turime ir būt" 

Jame vaizduojama: KeluviS-. M Q r i i p p a g r i n _ 
kas kryžius apglobtas panieki- d i k a i t ą s k a i t ė p r o f . j . P a . 
nančiai, pjautuvu bei kūju a t - | j a u j j s i š W a s h i n g t o n , D. C. 

Į minėjimo šventę buvo atvy
kęs Kongreso narys respubliko
nas Harold D. Donohue, kuris 

žymėta, ranka. Po kryžiumi 
maldaujančioje pozoje parpuo
lusi moteris, ir viltingą žvilgsnį 
metanti į tolį klūpanti mergai
tė. 

Paveikslo papėdėje vazonai 
puikiųjų gėlių. 

Baigdamas kun. Karalevičius ščiai paruoštą turiningą lietu 
pabrėžė, kad reikia nepamiršti viškų dainų montažą. Nors cho 
ir neįžeidinėti Dievo, nes tik nuo r ą sudaro veik išimtinai tik čia 
Dievo valios pareina mūsų tėvy- g jm Usieji , bet lietuviškas dainas 
nės Lietuvos likimas. atlieka gera tarsena ir nuošir-

Advokatas p. Selvestravičius d ž i u j s i j a u t i m u > k a d n e v i e n a m 

giau čia begyveną mūsų tautie
čiai. 

pareiškė, jog JAV turi reika
lauti per Jungtinių Tautų Orga
nizaciją, kad Sovietų Rusija iš
laisvintų Lietuvą ir kitas pa

savo audringoje patriotinėje 
kalboje nušvietė lietuvio kančios 
kelią ir didelį pasiryžimą būti 
laisvu. Priespauda, kurią neša 
dabar pavergta lietuvių tauta, 
turi žlugti, nes Wilsono suteik
toji tautoms laisvė negali būti 
brutaliai naikinama. 

Minėjimą paįvairino "Rūtos" 
ansamblio solistas Kazys Dauk
ša, išpildydamas "Oi greičiau, 
greičiau..." — Šimkaus ir "Ar 
prisimeni tu jūrą" — De Curtis. 
Solistė G. Morozes — "Mano 
gimtinė" Aleksandro Kača 

senensės kartos dalyviui net 
ašarą išspaudė. 

Programai vadovavo kun. V. 
Martinkus. V. 

Tas vaizdas lydėjo k i e k v i e n ą . 1 * g ^ ̂  ^ n a u g k o A k o m p a n a v o m u z . A l g . tik savo tautiečių, bet ir kitatau 
e inant i bažnyčion vasario 15 j ^ n o r . m a e . ^ y i { * . - * --
d. ir verte susimąstyti ir pnsi- J

k r i k š č i o n i š k t a i k ą i r r a m y b ę . 
minti dabartinę Lietuvos kan-

Reading, Pa. 
įdomi paskaita 

Mažas lietuvių būrelis, susi
būręs Readingo miestely, vasa
rio 15 d. paminėjo Lietuvos Ne
priklausomybės šventę. šio pa
minėjimo organizatorius buvo j r a * įsitikinsite, kad apsilankyti 
veiklus bei labai mėgiamas ne 

PERKRAUSTOME BALIJUS 
ir KITUS ĮVAIRIUS DAIKTUS 
vietoje ir iš tolimesniu distancijų 
Patarnaujame pigiai ir sąžiningai 

KOSTAS EIDUK0NIS 
6930 So. Talman Ave. 

CHICAGO 29, ILL. 
Tel. GRovehill 0-7000 

AR VERTA 
Ką Tamsta bepirksite, apsi

lankykite pas KARVELĮ 3249 S. 
Halsted str., Chicago 8, 111. tel. 
DAnube 6-1136, ko jis pats ne
turės, Jums patars kur ir kaip 
pirkti. O jeigu sugedo laikrodis, 
rašomoji, siuvamoji mašina, ge
rai ir nebrangiai "pagydys", tik 

Division. Karšti valgiai, poilsio laikas, 
specialiai išmokyti asmenys po Valdžios 
priežiūra; amžius nuo 2 m. ir vyresnj. 
Susisiekimas parūpinamas. 

Valandos nuo 7 ryto iki 6 vakaro 

EVergladc 4-2651 

PAJIEŠKOJIMAS 
Del svarbaus reikalo, Walter 
Žemgulis, prašomas susisiekti 
su — Nikodemu Januška, 6815 
S. Campbell Ave., Chicago, 111. 

Tel. PRospect 6-9472 
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čia, o šūkis kartojo lietuviui. Kongreso atstovo kalba buvo 
kuo esame ir kuo turime būti. palydėta karštais plojimais. 

Buvo atlaikytos šv. Mišios už Šventės programai vadovavo 
kenčiančius Lietuvos vaikus 
Kun. A. Klimas, pamoksle trum 
pai peržvelgęs Lietuvos istoriją, 
nusakė Amerikos lietuvio dar
naus darbo būdus siekiant sa-1 vadovaujami seserų kazimierie 

Lietuvai Remti Draugijos pir
mininkas M. Žemaitaitis. 
Šv. Kazimiero parapijos salėje 

Parapijos mokyklos mokiniai, 

vo kraštui laisvės ir gerovės. 
Kun, S. Saulcnas angliškame 

čių, suvaidino gražiai parengtą 
ir pritaikytą šventei dviejų pa-

pamoksle vaikams minėjo Lietu !veikslų vaizdelį. Vaidinimo me-
vos valstybės nepriklausomybės t l i mokiniai pasakė įspūdingų 
atgavimo sukaktuves ir papą-1 patriotinių deklacijų ir padainą-
sakojo kokius skausmus išgy- ; v o lietuviškų dainelių. Po vaidi-

lietuvių tauta pavergta n i m o sekė,kalbos. 
Pirmasis kalbėjo kan. F. Ka-

ipočius. Prelegentas vaizdingais 
pavyzdžiais nušvietė tėvynės 
meilę. 

Po kanauninko kalbėjo Tėvų 
Marijonų viršininkas, raginda
mas senuosius ir naujuosius at-

Kačanauskas. eių šv. Antano parapijos kleb. 
Pagrindinę kalbą pasakė ka« k u n - A - Alauskas. Jo ir tremti-

cetininkas dr. A. Starkus, kuris nių bei senųjų lietuvių pastan-
pabrėžė, kad svarbiausiu kovos g ° m i s paminėjimas pavyko la-
veiksniu laisvei atgauti — būti b a i gražiai. Minėjimas buvo pra-
susipratusiais lietuviais, mylėti d e t a s šventąja Mišių auka už 
savo tėvų kalbą, nes kalba yra tėvynę bei kenčiančius ir žuvu-
tautos žiedas 

Advokatas Selvestravičius per 
sius brolius, skambant kartu 
ir lietuviškai giesmei. Po to, 

skaitė L. Vyčių 90 Kuopos su- bendrų pietų metu, dalyvaujant 
apie 65 lietuviams, Kasiuba sa
vo paskaitoje apibūdino Lietu
vos laimėjimus Nepriklausomy-

tos kančios kelias. Prašo priimti, bes metu žemės ūkio srity, pre- g j W ^ 3 ^ * ^ ^ l 
genocido konvenciją, kad bū tų ' k v boje ir t. t. Dalyvavo minėji- siminimai 

rašytą memorandumą preziden 
tui Eisenhoweriui. Memorandu 
me nušviestas visas lietuvių tau 

pas jį verta. 

'-•*'•• 
• Sveikata daug priklauso 

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

^EICS ggj- - - - ^ ^ ^ ^ 5 - - ! -??įįa 

Knyga apie Lietuvos 
laisves kovas 

Viena iš geriausių šio sezono 

vena lietuvių tauta 
žiauriojo komunizmo. 

2 vai. p. p. susirinkusiųjų su-
giedama "Marija, Marija", var
gonuojant seselei Celestinai ir 
vadovaujant parapijos choro so 
listui Barauskui. Prie tauti
niais kaspinais papuošto stalelio leivius lietuvius prie tikros bro 
stovėdamas, kun. kleb. P. V. fįškos vienybės. Tėvas A. Ma-
Strakauskas pasako turiningą žukna priminė reikalą rūpintis 
pamokslą apie motinos tautinę pasilikusiais tremtiniais Vokie-
pareigą auginant vaikus, primin 
damas idealią Makabėjų motiną 
ir apie, ministerio Bizausko žo
džiais tariant, iš visų kraštų Die 
vo saulės apšviestą — gilaus 
tikėjimo kraštą Lietuvą. 

Prie Fatimos Marijos alto
riaus, papuošto liet. tautos vė
liavos spalvų gėlėmis, sukalbė
ta malda — meldžiant Viešpa
ties pasigailėjimo rūtų darželių, 
mėlyno lino žiedo, baltų drobių 
audėjėlių, pakelių rūpintojėlių 
šaliai!... Maldos žodžiai nunešė 
kiekvieną dalyvį į brangią, nu
mylėtą tėviškę, prie soduose iš
rymotų kryžių, kur ne vieno 
įspausta kūdikio, vaikystės ir 
jaunatvės pėda... Nubraukė a-

. šarą ir prieš 50 metų atvykusi 
moteris ir užgrūdintas . likimo 
kančios tremtinys... Prie įstaty
to Švenčiausiojo Sakramento 
kun. Klimas, bažnyčiai ir var
gonams pritariant, atgieda Su
plikacijas. Ir šie, gilios pras
mės, mūsų tradiciniai, Dievu pa 
sįtikėjimo pilni, maldos žodžiai 
mus jungė su kenčiančiais bro
liais Tėvynėje. 

Po palaiminimo, kurį atliko 
kun. S. Saulėnas, sugiedojus 
"Garbinkime Švenčiausiąjį....", 
atkalbėjus "Garbinkime Dievą", 
visiems sustojus Jr susikaupus, 
seselės vargonininkės meistriš
kai buvo pagrotas Lietuvos Him 
naa. 

Ne vienas skirstydamiesi min 
lyse kartojo: Tegul Dievas Lie
tuvos tamsumus prašalina!... 
Ir šviesa, ir tiesa mūs žingsnius 
telydi!... K. Keblinskienė 

Worcester, Mass. 
Lietuvos Nepriklausomybės 

paminėjimas 
Lietuvių Laukėsų Klubo 

Šventės paminėjimas pradė
tas vėliavų įnešimu. Amerikos 
Lietuvių Karo veteranai įnešė 
JAV, Lietuvos ir savo vėliavas. 
Po vėliavų pagerbimo veteranų 
ir moterų klubo chorai sugiedo
jo himnus. Po to veteranų cho
ras padainavo dvi liaudies dai-

tijoje. Be to, kalbėjo advokatas 
A. Milleris ir J. Grigaitis. Šven
tės minėjimas baigtas parapijos 
choro, vadovaujamo vargonin-
ko p. Žemaičio dainomis ir him
nais, šventės programai vado
vavo vietos klebonas kun. A. Pe
traitis. 

Vrz. 

Kearny, N. J, 
Lietuva vėl bus laisva — 
pareiškė mayoras Healy 

Kearny lietuviškoji visuome
nė vasario mėn. 15 d. paminėjo 
Lietuvos Nepriklausomybės šven 
tę, kurią suruošė Kearny-Harri-
son Vyčių 90 Kuopa ir BALFo 7 
skyrius, Liet. Pol. Klubo salėje. 

Svečįų tarpe matėsi: Kearny 
miesto mayoras Healy, jo pa-
gelbininkai: T. Bergen ir F. 
Vincent, L. Vyčių apskrities va
das kun. Karalevičius, kun. kle
bonas L. Vaicekauskas, kun. 
Pragulbickas, advokatas Salves-
travičius (Salvest), dr. Starkus 
ir eilė kitų svečių. 

Minėjimą atidarė L. Vyčių 90 
Kuopos pirmininkė O. Klima-
šauskaitė. Jam vadovavo Kear-
ny-Harrison lietuvių parapijos 
vargonininkas muz. Alg. Kača-
nauskas. 
« Minėjimas pradėtas Amerikos 
himnu, kurį solo išpildė G. Mo
rozes. 

Invokaciją, išreikštą gražiais 
maldaujamais žodžiais į Augš-
čiausiąjį, prašant grąžinti Lie
tuvai laisvę, sukalbėjo Kearny-
Harrison parapijos kleb. kun. L. 
Vaicekauskas. 

Trumpą sveikinimo žodį tarė 
Kearny miesto mayoras Healy. 
Jis apgailestavo Lietuvos da
bartinį likimą, bet kartu ir ra
minančiai nuteikė susirinkusius, 
jog Lietuva ir vėl bus laisva. 

Apskrities Vyčių vadas kun. 
Karalevičius savo kalboje primi
nė šventės prasmę ir brangia 
kaina atkovotą laisvę. 

Paminėjęs Amerikos lietuvių 
nuveiktus darbus, iškėlė L. Vy
čių Organizacijos didėlius nuo
pelnus. Vyčiai yra išsiuntinėję 
įvairiems kongresmonams, laik-

sustabdytas nekaltų žmonių zu 
dymas. 

Žuvusieji už Lietuvos laisvę 
pagerbti atsistojimu. Solistės G. 
Marozes ir E. Mačiulskytė duetu 
išpildė "Panis Angelicus". Gies
mė giliai paveikė susirinkusius 
šventės dalyvius. 

J. M. 

Providence, R. L 
v Parapijos vakarienė 

Vasario 8 d. buvo suruošta 
Šv. Kazimiero liet. parapijos 
vakarienė, kurioja dalyvavo a-
pie 200 parapiečių. Parapijos 
mokyklos vaikučiai, vadovauja
mi pasišventusių kazimieriečių 
seserų, atliko meninę progra
mą. 

šeštadienio mokykla 
Sausio 24 dieną čia pradėjo 

veikti šeštadienio mokykla, ku
riai vadovauja mokyt. Gobis*. o 
taipgi dirba mokytojos O. Mar-
tinkienė, Gobienė ir kun. Mar
tinkus. Kolkas lanko 14 trem
tinių vaikų, bet parap. klebonas 
kun. Vaitiekūnas skatina para
pijos tėvus leisti ir čia gimusius 
vaikus šion šeštad. mokyklon. 

Vasario 16 d. minėjimas 
Vasario 15 d. sumą už Lie

tuvą atlaikė ir pritaikintą pa
mokslą pasakė kun. V. Martin
kus. 

Po vakarinių pamaldų para
pijos salėj minėjimą pradėjo 
klebonas kun. J. Vaitiekūnas, 
pareikšdamas, jog dabar šią su 
kaktį minime liūdna nuotaika, 
nes Tėvynė pavergta, bet tiki
me, jog ateis laikas ir ji vėl 
prisikels su daugybe nuostabių 
didvyrių ir kankinių. Taipgi jis 
perskaitė Rhode Island valsty
bės gubernatoriaus D. Roberts 
proklamaciją, kurioje guberna
torius nuoširdžiais žodžiais iš
dėstęs Lietuvos pavergimo tra
gediją, vasario 15 sekmadienį 
paskelbė Lietuvos Nepriklauso
mybės Diena Rhode Island vals 
tybėje. 

Lietuvos laisvinimo reikalams 
minėjimo metu surinkta $104.5 
aukų, tarp kurių pažymėtinos: 
E. E. Ciočiai aukojo $15, po 
$10 — kun. J. Vaitiekūnas, Al. 
Dzekevičius. Vietinis tremtinių 
būrelis, kurių čia iš viso gyve
na 13 šeimų ir keletas pavienių, 
minėjimo metu įteikė $117 (tarp 
jų po $10 aukojo: Beinoris, Kai 
rys, K. Ciočys, Januškevičius, 
dr. Maulionis ir kun. Martin
kus). Minėjimo proga surinkta 
$221.5 aukų, kurių $200 pasiųs
ta Altui, o kiti Baltui. 

me ir du jėzuitai klierikai — G. 
Sabataitis ir G. Kijauskas, atvy
kę iš netolimo VVernersville 
miestelio Jėzuitų Kolegijos, kur 
jie ruošias ateities apaštalavi
mui, šelpiant ir apmokant jų iš
laidas amerikiečiams. G. Kijaus
kas savo kalboje priminė tėvy
nėje kenčiančių brolių auką už 
Kristų bei tėvynę ir svarbą mu
ms dalyvauti toje kovoje. O kar
tas nuo karto skambėjo ir lieta-

DĖMESIO, SAVININKAI 
Pertaisome ir atliekame 

visokius namu pataisymus 
R. J. RJES & CO. 

IUHLDING OONTKACTORS 
Turčkito reikale tiesiai su statybos 

kontraktoriai.1 
GHaccland 2-1140 

L A I S V Ę G I N A N T 
Lietuvių kovos su bolševikais ir 

bermontininkais, I tomas 
Vyresnio amžiaus lietuvis, ku

ris anuomet tuos įvykius sekė ar 
net. dažnas pats dalyvavo Lietu
vos nepriklausomybės k o v o s e , 
skaitydamas atsiminimus LAISVĘ 
GINANT, vėl atgaivins savyje 
anuometinį lietuvių tautos pasiry
žimą siekti laimėjimo prieš gau-
singesnius priešus. Gi jaunimui ši 
knyga yra tikra patriotizmo mo
kykla, parodanti vyresniosios kar
tos pastangas ir aukas, sudėtas 
dėl Lietuvos laisvės. 

Knyga yra 200 psl., jos kaina 
tik 2 dol. Gaunama pas platinto
jus ir leidykloje, rašant šiuo ad
resu: VAGA, 210 Humboldt St„ 
Apt. 23, Brooklyn 6, N. Y. 

Tiražas nedidelis, paskubėkite. 
Platintojams žymi nuolaida. 

amm 
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LEONAS IR ALEKSANDRA GYLIAI 
nuoširdžiai dėkoja visiems sveikinusiems 

s 

valgyklos atidarymo proga 

Lietuviy valgyklos savininkai 
3236 So. Haslted Street 
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's Liauors 
5511 South Damen Avcnuc 

WAlbrook 5-8202 
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IMP0RTED 
KIJAFA . . 

I90PROOF 
GRAIN ALC0H0L 

Fifth 

Fifth 

$J49 

$499 
y— 

Cigarettes *™į* -

0LD L0G CABIM 
KENTUCKY B0N0ED 

B0URB0N . . . . 

THREE STAR HENNESSEY 
C0GNAC . . . . 

• 

SOUTHERN 
C0MF0RT 

Fifth 

Fi ,l«V 
I i . . . 

\ 

Fifth 

$509 

$399 

1 
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LOWEST CASE PRICES IN TOWN 

- F = f e M 

Naujausi 1953 metu modeliai 
Televizijų aparatai Zenith, Sylvenia ir kitų 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 muš tiktai . . . $ > ! Sfl 

Už $15.00 parduodami vatiniai matracai, pas mus 
tiktai $g.0ū 

Už $39.00 parduodami spyruokliniai matracai, 
pas mus tiktai J - | g.00 

Už $49.00 parduodami spyruokl. matracai su 250 
spyruoklių, pas mus tiktai $00.00 

Už $69.00 parduodami ortopedik matracai -
įvairiausių spalvų, pas mus tiktai $4Q.OO 

Už $139.00 siūlomi miegamojo kambario baldai, 
u-alniit ar šviesios spalvos, tik $QQ 00 

Už $149.00 siūlomi valgomojo kambario baldai, 
5 dalių ąžuoliniai, pas mus tik $ Q Q 00 

Už $29.00 siūlomos knygoms spintos, ualmil, 
mahagony ar šviesios spalvos, tik $1 Q.00 

Už $39.00 parduodamos knygoms spintos, stiklinėm 
durim, pas mus tik JOO 00 

Už $39.00 siūlomi rašomieji stalai, walnut. ar 
šviesūs, pas mus tik $ 0 Q 00 

Už $139.00 siūlomos porčelano skalbiamos mašinos 
su aliuminiu skalbimo įtaisu, su automatiškais 
gręžtuvais, prosijimo lenta dovanai, tik $ f t Q . O O 

Už $200.00 parduodami vilnoniai svečių kambario 
baldai, 1953 metų modelio, tik $ 1 A9-00 

Už $100.00 siūlomi vilnoniai kilimai, pas mus 
be užprašymo tik $ R Q 00 

su nedužtamu porcelanu, tik $AQ 00 

Už $10.00 parduodami rankiniai kilimų valytuvai, 
pas mus tiktai j ^ * icQ 

Už $49.00 parduodami elektriniai dulkių siurbliai, 
Už $139.00 siūlomi porčelano galiniai virimo pečiai 

pas mus be užprašymo tik . . $29-0" 

Už $14.00 parduodamos metalines lovos, visokio 
dydžio ir spalvų, tiktai $Q.OO 

Už $250.00 parduodami miegamojo kambario 
baldai., su pilno pločio ar dviem siaurom lovom, 
ąžuolo medžio, 1953 metų modelio, be užpra
šymo tik $169-00 

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

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

Sekmadieniais perkantiems neskaitome pardavimo taksų 

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI 
Furniture Center Ine. 

įmones vedėjas JUSTAS L1EPON1S 

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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RIMTIES 
VALANDfiLEL-

Redakcija straipsnius taiso savo nuoSlOre, Nesiinaudotų straipsnių ne
saugo, juos grasina Jlk IS anksto susitarus. Redakcija už skelbimų tnrlnj 

Skalbimų kainos prisiunčiamos gavus prašymą.. neatsako. 

Svarbus naujosios vyriausybes uždavinys 
1933 M. KLAIDOS PASEKMES 

Jungtinių Valstybių vyriausybė "gengsteriškąjl" Sovietų 
Rusijos režimą pripažino 1933 metais. Tai buvo didelė klaida. 
Toji klaida Amerikai daug kainavo ir dabar .daug tebekainuoja. 
Stalino diktatūros pripažinimas gilyn ir gilyn klampino tarp
tautini politikos gyvenimą ir jis vedė prie didžiųjų krizių, prie 
kruvinų konfliktų, nuo kurių ir šiandien pasaulis dar nėra lais
vas, ir jis nebus laisvas tol, kol visi ryšiai su Maskva nebus 
nutraukti ir kol visos bolševikų pavergtos tautos nebus išlais
vintos. 

Kruvinosios bolševikų diktatūros pripažinimas 1933 m. ir 
pačių Jungtinių Valstybių saugumui buvo pavojingas. Per dvi
dešimt metų Kremliaus budeliai turėjo visus galimumus propa
guoti komunizmo idėją Amerikoj, organizuoti savo veiklą, so
vietų rėmėjus ir draugus, steigti ir stiprinti vadinamąją penk
tąją koloną, išplėsti ir tai labai plačiai sovietini šnipijados tinklą. 

Sitų sąjūdžių priešakyje stovėjo sovietų ambasada, konsu
latai, įvairios delegacijos, atstovai prie Jungtinių Tautų orga
nizacijos etc. Šitie sąjūdžiai labiausiai buvo įsigalėję tais lai
kais, kuomet sovietai buvo JAV sąjungininkais kare prieš na 

Gundymų ugnyje 
KUN. K. STEPONAVIČIUS 

Kiekvienas žmogus yra deda
mas ant gundymų laužo, kad iš

duotoji moterystė nebūtinai yra 
geresnė, už teisėtąją, už pirmą
ją. 

Divorsai yra šeimos liga, ku
ri prasidėjo 19 amžiuje, Belgijo
je. Jie, tiesa, buvo žinomi ir 
pagoniškame pasaulyje, bet ta
da jie buvo prieinami tik mažai 
turtuolių klasei, nes jie per 
brangiai kainavo. šių laikų di-

LAISVOJO PASAULIO SPAUDOS PUSLAPIUOSE 
Kokiomis sąlygomis ukrai

niečiai prisidėtu prie bendro 
antibolševikinio fronto. Elta 
yra pasiryžusi supažindinti mū
sų tautiečius su mūsų kaimy
ninių tautų laisvinamaisiais są
jūdžiais ir jų veikla. Kiek anks-

vorsai yra pigi prekė ir todėl jie č i a u e a a m ę d a v e ž i n i a p i e r u . 
taip smarkiai plinta. 1830 m. 
Belgijoje buvo tik keturi divor
sai. Iš ten jie ėmė plisti 1 kitus 

ryškėtų, kas jis yra: auksas, ai- kraStlM. šiandie Jungtinėse A-
dabras, brangakmenis, medis, 
šienas ar šiaudai (plg. 1 Kor. 3, 
12-15). Jėzus buvo gundomas, 
kaip rašo Evangelija, kunigas 
yra gundomas iškeisti savo ku
nigystę i moterį, vienuoliai ir 
vienuolės — išsižadėti savo šven 

Jųjų jžadų, o vedusieji pakeisti 
savo žmoną ar vyrą. 

Kalbėdami apie šiuos pasta
ruosius, mes susiduriame su di-
vorsais ]?ei skyrybomis. Kaip Sa
lomėja Neris rašo, divorsuota 
moterystė yra gyvenimas "be 
Bažnyčių, be altoriaus, be su-
mainymo žiedų", lėkimas, kur 

merikos Valstybėse yra vienas 
divorsas kas trečioje moterystė
je. Jų skaičius ne mažėja, bet 
didėja, žinovų apskaičiavimu 
1965 m. būsią jau vienas divor
sas kas antroje moterystėje. Ki
ti kraštai stengiasi neatsilikti. 
Taigi yra daromos moterystės 
laidojimo lenktynės. 

Kaip labai Įtikinamai ir pa
gristai dr. Jacąues Leclercą'as 
(Marriage and the Family, 
transl. by Rev. Th. Hanley, Pus-
tet, 1947, 157-209 psl.) Įrodo di-
vorsų sumanytojų ir vykdytojų 
tikslas yra žmogaus išlaisvini-

Po to jis pasiėmė kitą moterį, bai lengvai, vienai šaliai pagei 
ponią Juomis Akimis. Jos jis ne-'daujant, bet vėliau, pamačius jų 
vedė nei bažnyčioje, nei vedybų liūdnas pasekmes ir būrius ap-
jstaigoje, bet su ja jis gyveno, leistų vaikų, bezprizornikais va-
kaip su žmona, 12 metų. Ši ant- dinamų, pradėta varžyti divor-
roji jo moteris buvo pikta, la- suojančiuosius ir reikalauti abie-
bai apsileidusi, juomi visai nesi- jų šalių sutikimo divorsuoti. 
rūpinanti. Su ja jis kasdien ba- Kaip matome, skaudi gyvenimo 
rėsi ir mušėsi, o tačiau, kaip jis patirtis verčia juos grįžti į tra-
prisipažlsta, jis nuo jos nega-picinę moterystę, vieną ir ne
įėjęs atsiskirti, nors niekas ju- perskiriamą. Grįžimo kelias pa-
dviejų nerišo, nei jungtuvės, prastai yra ilgesnis ir skaudes
nei meilė, šią savo asmeninę ir nis, tačiau jis būtinas. Visi gy-
viešą išpažinti jis baigia klau- venimo reformatoriai, kaip pa
siniu: "Mielasis skaitytojau, pa-.stebi Andrė Maurois (Senti-
sakyk man, kodėl aš negalė jau' ments et costumes, Paris, 1934, 
atsiskirti nuo antrosios moters, 
juk niekas mudviejų nerišo. Jei 
nežinai atsakymo ir nėra velnio, 
tai mes turime ji susirasti, kad 
galėtume išaiškinti mano antrą
ją moterystę". — Iš to, nenoro
mis, plaukia išvada, kad divor-

15 psl.) reikalauja pakeisti mo
terystę, bet "kiekvieną kartą, 
po ilgesnio ar trumpesnio laiko
tarpio, (tradicinė) šeima yra 
grąžinama". Viską mes galime 
bandyti keisti, bet natūralinės 
santvarkos, ar ji būtų gamtoje, 
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aistrų žirgai neša, be kelio, bejmas iš moterystės pančių ir 
gyvenimo krypties ir be garbės, j laipsniškas Įvedimas palaidos 

Prancūzų rašytojas Adolfas j meilės, vadinasi lytinio santy-
Rette, savo knygoje "No velnio [kiavimo visų su visais, be jokių 
prie Dievo", aprašo savo asme-į apribojimų ir susivaržymų, šito-
ninę patirti. Jis buvo vedęs baž-,kia laisvoji meilė šio amžiaus 
nyčioje. Turėjo nepaprastai ge- pradžioje buvo komunistų ir 
rą žmoną, kuri jam buvo visiš- dalinai socialistų žadama vi-
kai pasiaukojusi. Tačiau jis jos šiems žmonėms. Komunizmui 

;ius'ir"iaponų^ nes ji buvo tikinti, ir Įsigalėjus Rusijoje, ji tenai ir, 
siją karo laivai, lėktuvai, Įvairūs karo pabūklai, medikamentai, j t o d e I & v l s a i P Persekiojo. Ji buvo Įvesta, bet netrukus panai-
rūbai, maistas. Tada sovietų agentai ir vietos komunistai buvo m i r e J a u n a ' n e s ' k a , P fa P r l s l" kinta ir pakeista divorsais. Pra-
tiek galingi, kad net ir spauda nevisada išdrįsdavo jų Isigalėji- | £ * " » , - f į ^ S ™ t į j ^ * ! ^ ?Ž!°f d i v o r s a i . buvo duodami la
mą ir veiklą pakritikuoti. 

GERIEJI KOMUNISTTAMS LAIKAI 

Tie laikai — tai buvo "aukso gadynė" komunistams savo 
šaknis čia giliai suleisti, į visas šio krašto gyvenimo sritis savo 
žmones įstatyti, bendrakeleivių būrius sumobilizuoti. Jie pajėgė 
įsiveržti ir j įvairias valdžios įstaigas. Ypač stipriai veržėsi į 
valstybės departamentą ir jos tarnybas. Nebuvo išimtimi nė 
krašto apsaugos departamentas. Jie ten veržėsi tam, kad iš
vogtų užsienių politikos ir militarines paslaptis, kad paralyžuo-
tų Amerikos planą ir siekimus atstatyti pastovią ir teisingą 
taiką pasaulyje. 

Šiais savo veiksmais Kremlius daug pasiekė. Jis antrojo 
pasaulinio karo frontą sustabdė ten, kur jisai norėjo. Jisai 
pravedė Teherano, Jaltos ir Potsdamo konferencijose tai, ką jis 
norėjo. Vokietijos, Austrijos ir Korėjos padalinimas į zonas 
buvo padarytas Kremliaus politikos Įtaka. Tos įtakos dėka ir 
Kinija pateko į komunistų kontrolę. > 

Vis tai buvo pasekmės 1933 m. neapgalvoto JAV vyriausy
bės akto ir mūsų politikų neapdairumo, nesupratimo rusiško
jo — bolševikiškojo imperializmo siekimų. Už tas visas klaidas 
šiandien tenka skaudžiai nukentėti. 

Neapdairumo politikos dėka tiek privaišinta komunistinio 
elemento, kad dar ir. šiandien nepajėgiama nuo jo apsivalyti. 
JAV kongresas ir pati vyriausybė jau kelinti metai bando iššluoti 
lauk komunistus pirmoje eilėje iš valdžios įstaigų, tačiau dar ir 
šiandien ateina skandalingų žinių, kad tai vienur tai kitur lyg 
yla iš maišo išlenda komunistas ar komunistuojantis -pareigū
nas, sėdįs atsakomingoj valdžios pozicijoj. 

NET IR A. BALS£ TYRINĖJA 
Tiesiog nustebome išgirdę, kad atitinkama JAV kongreso 

komisija matė reikalą net Amerikos Balsą (Voice of America) 
tyrinėti. Vadinas, ir ten, kur mažiausiai buvo galima laukti, 
"komunistiškų blusų" priviso. Juk Amerikos Balsas, kuris ši
tiek daug kainuoja, turi tikslą kovoti prieš komunizmą ir vie
toj jo už geležinės uždangos ir kitur esantiems siūlyti demokra
tiją su tokiomis laisvėmis, kokiomis mes naudojamės 'Amerikoj. 
Tačiau ir į tos idėjos propagatorių tarpą, kaip matom, pajėgė 
įsisprausti jei ne atviri komunistai tai bent jų įtakoje esą as
menys. Tai tik parodo, kaip planingai dirba Kremlius, kaip jis 
išnaudoja visas tas progas, kokios susidarė 1933 m. laimėjus 
Amerikos pripažinimą. 

Paliesdami kongreso pradėtąjį tyrinėjimą Amerikos Balse, 
mes nemetame šešėlio ant visos naudingos* ir reikalingos ko
voje su komunizmu įstaigos. Nė pats Kongresas to tikslo ne
turi. Pradėtais žygiais norima įstaigą apvalyti nuo pavojingo 
elemento, sutikslinti jo veiklą, pašalinti eikvojimą. Žinodami, 
kad ir lietuvių vienetas veikia Am. Balso įstaigoj, turime pa
brėžti, kad tą vienetą sudarą asmenys yra ištikimi Amerikai ir 
tam tikslui, kuriam jie yra pakviesti dirbti. Todėl jų pradėtas 
tyrinėjimas ir nelies. 

KO LAUKIAMA Iš NAUJOSIOS VYRIAUSYBES? 
Iš naujosios vyriausybės esame girdėję puikių, daug žadan

čių pareiškimų. Iš jų supratome, kad bus griežčiau kovojama 
prieš komunizmą, kad iš "containmento" bus pereita į lais
vinimo politiką, kad Kongresas imsis žygių panaikinti visas 
slaptas sutartis su Sovietų Rusija, kadj karas Korėjoj bus 
greičiau užbaigtas. Tai sveikintini užsimojimai. Visuomenė 
laukia jų įgyvendinimo. Pirmoj eilėj ji laukia, kad visu griež
tumu ir sistematingumu būtų valomos valdžios įstaigos nuo 
komunistų ir jų bendrakeleivių, kad iš pačių pagrindų būtų 
išardytas sovietų šnipijados tinklas. Be to, kol Kremlius ne
siims žygių baigti karą Korėjoj, kol jis neištrauks savo armijų 
ir visų agentų iš tų kraštų, kuriuos turi okupavę, kol neatitai
sys* padarytąsias skriaudas keliolikai tautų ir valstybių, kurias 
dabar kontroliuoja ir persekioja, jokių reikalų su juo -— Krem
lium neturėti. Diplomatiniai ir kiti ryšiai su Maskva reikia tuoj 
nutraukti. Tai būtų vienas stipriausių ir efektingiausių aktų 
siekiant atitaisyti 1933 m. padarytą klaidą, kurios pasekmės, 
kaip matom, yra nepaprastai skaudžios. 

sų ir gudų veiklą savo kraš
tams laisvinti, šį kartą dedame 
svarbiausių ukrainiečių dešim
ties politinių partijų ir kovos 
organizacijų centrų pasisaky
mą, kokiomis būtent sąlygomis 
jie sutiktų prisidėti prie bend
ro antibolševikinio fronto. Vė
liau duosime informacijų apie 
latvių, estų, lenkų ir kt. veiks
nių organizaciją bei apimtį. 

Gavome" žinių, kad 10 ukrai
niečių partijų ir kovos są
jūdžių, atstovaujančių beveik 
Visai ukrainiečių emigracijai, 
išklausiusių Amerikos Ukrai
niečių Kongreso Komiteto de
legatų 3952 m. gruodžio 19 ir 
20 d. pasisakymo del auti bolše
vikinas veiklos koordinavimo, 
per savo teisėtus atstovus Eu
ropoje 1952 m. gruodžio 27 d. 
apsvarstė šį reikalą specialioje 
sesijoje ir paskelbė sąlygas., ko
kiomis ukrainiečiai galėtų dėtis 
prie antibolševikinės kovos ko
ordinacinio centro. Minimąsias 
politines organizacijas ir kovos 
sąjūdžius sudaro: Ukrainiečių-
Tautinės Tarybos Vykdomasis 
Komitetas, Vyr. Ukrainiečių Iš
laisvinimo Tarybos Užsienio 
Atstovybė, Hetmano Režimo Ša 
lininkų Unija, Ukrainos Nacio
nalistų Organizacijos Užsieni
niai Vienetai, Ukrainos Nacio
nalistų Organizacija, Sujungtų 
Ukrainos Žemių Unija, Ukrai
niečių Revoliucine Demokratų 
Partija, Ukrainiečių Socialistų 
Partija, Ukrainiečių Tautinė 
Demokratų Unija, Ukrainiečių 
Tautinė Valstybine Unija. 

Jų bendrai sutartame ir vie
šai paskelbtame pareiškime 
kritikuojamas dabartinis anti-

ar žmoguje, ar šeimoje, mes ne
pajėgiame pakeisti. 

Jei didžiosios tautos gali ku
riam laikui pasivelyti divorsų 
liuksusą, tai mažosioms jis reiš
kia mirtį. Nevisad kas naujau
sia yra ir geriausia. 

bolševikinės kovos Rusijos tau
toms išlaisvinti koordinacinis 
centras, nes jis, pareiškimą pa
sirašiusių ukrainiečių politinių 
grupių ir kovos centrų nuomo
ne, esąs grynai rusiškų politi
nių partijų įrankis. Ukrainie
čiai pareiškia galėsią dalyvauti 
antibolševikinej veikloj, jei bus 
išpildytos šios sąlygos: 

a) Pasisakoma pozityviai dėl 
Ukrainos ir kitų Maskvos pa
vergtų tautų kovos už savo 
tautinę nepriklausomybę. Kiek
viena tautinė atstovybė, da
lyvaujanti antibolševikiniame 
fronte, turi respektuoti kitų 
tautų kovą už jų nepriklauso
mas demokratines valstybes jų 
etnografinėse sienose ir nesi
priešinti tai kovai. \ šį jungtini 
frontą tegali būti priimti tik 
tie rusų antibolševikinės kovos 
sąjūdžiai, kurie pripažins šiuos 
pagrindinius principus ir pasi
žadės jų laikytis. 

b) Kiekviena tautinė atsto
vybė turi turėti visišką veikimo 
laisvę visais laisvinimo politi
kos reikalais. Tarptautinis ben
dradarbiavimas turi būti vyk
domas koordinavimu, bet ne 
bendrais patvarkymais. 

c) Tarptautinis bendradar
biavimas turi būti vykdomas 
laikantis tautinių grupių lygy
bės principo, — būtent, kad 
visos tautos turi lygius balsus, 
kaip Jungtinėse Tautose. 

d) Kiekviena tautinė grupė 
turi būti atstovaujama teisėto 
kiekvienos tautos politinio 
tremties atstovo. 

Visų šių grupių bendrai pa
skelbtame pareiškime sakoma, 
kad tuo būdu gali būti sustip
rintas jungtinis antibolševiki-
nis frontas ir laiduota jų rea
lizavimas vykdant šią politinę 
koncepciją. Tai esąs natūralus 
kelias sėkmingai sudaryti bend
rą antibolševikinių tautų fron
tą, — tautų, jau seniau pa
vergtų pačioje Sov. Sąjungoje, 
ir vad. satelitinių, pavergtų ne
seniai. (Elta). 

CLASSIFIED 
/HELP WANTED VYRAI 

Vyrai turinti šiek tiek 
mechaniško patyrimo 

IŠMOKITE AMATA 
Labai specializuotos srities 

amatas. 

Geras pradinis atlyginimas... 
48 vai. savaitė 

Puikios darbo sąlygos 

Darbai su ateitim 

Reikalinga kalbėti angliškai 

National Lead Co. 
1710 S. Peoria St. 

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

PATYRIMAS 
NEBŪTINAS 

Malonios darbo sąlygos. Ligo
ninės draudimas nemokamai. 

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

Reikalniga 
JANITOR 

NAKTINIAM DARBUI, TAIP PAT 
W0RKING F0REMAN 

Patyrimas nereikalingas. Turi suprasti ir 
kalbėti angliškai. AugSfts atlyginimas. 

Amžius nuo 35 - .r)0 ui. 
Kreiptis: 

HOME FEDERAL BUILDING 
202 So. State Street 

WAba.sh 2-9600 
Klauskite del MRS. \VITT 

— „Kristaus gynimas bend
ruomenėje" bus pagrindinė stu
dijų tema vokiečių katalikų stu 
dentų dienose, kuris įvyks 1953 
m. rugpjūčio mėnesį Bonnoj. 

Gautas M. Biržiškos 
LIETUVIU TAUTOS 

KELIAS 
Antras termai 

M. ZABLOCKAS 
.3322 S. Halsted St. 

Labiausiai perkama 

Paskutiniu laikotarpiu labiau
siai perkama knyga JAV-se ta
po Šv. Raštas, o ir iš beletristi
kos — labiausiai perkama Cos-
taino "The Silver Chalice". 

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

ž>5SSS53SSSSSS5S5CSSZ22^^ 

P I R M O J ! D A L I S 
(T«dnys) 

* Išeiti iš proto dėl meilės galima ir vienam kva-

Leonas vis dažniau mojavo ranka ties savo veidu, 
lyg vaikydamas girtą miglą. Pitirimas, visai nusilpęs, 
padėjo galvą ant sulenktos kairės rankos, ant stalo. 
Sunku jau buvo rėkti ir ginčytis, kaustė girtas nuovar
gis ir padūkęs, nenuveikiamas noras miegoti. 

Staigus, skardus, dundantis griaustinio trenksmas 
sukratė viską aplinkui. Kartu su griaustiniu sublizgė
jo mėlynas žaibas. Audra, kurios tolimas pašvaistes 
jie matė nuo Marvelės vieškelio, atslinko prie Kačer
ginės. 

Kiek svirduliuodamas, Vaitkūnas išėjo į stiklinį 
prieangį. Sustaugė, sušvilpė pušys nuo atbėgančios pir 

dratiniam metre! — suriko Leonas. — Nereikia nei ; m °s vėtros. Pro tą spygliuočių staugulį buvo girdėti 
tarybų valdžios, nei Ukrainos stepių pločio. Lengva v i s artėjąs liūties griuvimas žemėn. Keli stambūs la-
iš meilės išsikraustyti iš proto ir vienam kvadratiniam' §ai tėškė į skardinį stogą; jie taškė vis dažniau, tirš-
metre. Ir mylėsi kaip pasiutęs. Tu, drauge, apie mei- čiau. Liūtis pasruvo su glušinančiu šneresiu medžiuo-
lę pradėjai, o kas yra meilė? Va, Vaitkūnas sako: tai se; su dundesiu į stogą; su krioklio šniokštimu stogo 
gyvybės perdavimo estafetė. O ar tu mylėjai pasiutu
siai ? 

Pitirimas tuoj pradėjo tvirtinti, kad jis taip my
lėjęs. Pradėjo pasakoti istoriją, kada dėl meilės jis pri
daręs kvailybių, vos nepražudęs savo karjeros, nes bu
vo įsimylėjęs gražuolę, kilusią iš lišencų. 

Jie nebeklausė vienas kito. Visiems knietėjo kal
bėti apie save, apie savo meiles. Vaitkūnas, jau atsi
žadėdamas gyvybės perdavimo estafetės, pradėjo kal
bėti, kad visdėlto esama meilių pasiutiškų, fatališkų, 
beviltiškų, vedančių iš proto, kada viską gali padary
ti, kad tik tą meilę pasiektum. 

Pitirimas kvatojo, pylė sąmojais. 
— Tu nesvajok; tu ne pienburnis. Tu akimirką 

pagauk. Kada bobulė viena. Kada ji vieniša jaučiasi. 
Supranti. Išbandytas metodas. Vyras vis bėga, vis 
pirmyn, o moteris laukia, štai, kada ji laukia vieniša, 
ta akimirka tau. 

— Tai teisybė, — sutiko Leonas. — Mylėk, eik iš 
proto, dievink, lenkis, o jeigu ji nevieniša, tu nereika
lingas. Bet, ar reikalingas ar nereikalingas, meilės iš 
vidaus, kaip kepenų, neišrausi. Eini iš proto, galvoji 
tiktai apie ją. Keiki ir galvoji; dievini ir galvoji. Be 
jos gali ją neapkęsti; kai pamatai, pasiruošęs jos pėd
sakus ant žemės bučiuoti. 

Jų posakiai darėsi vis ciniškesni, vulgariški, ne
suprantami vieno kitam. 

vamzdžiuose. Už prieangio langų stiklo buvo akla, ne
peržvelgiama tamsa. Bet tuoj per visą tamsumą lyg 
milžino ranka brūkštelėjo įsidegančiu degtuku. £aibo 
lūžiai vienas po kito skrodė tamsą melsvomis, akinan
čiomis linijomis ir krisdami apačioje geso. žaibo lūžiai 
sekė vienas kitą. Kelių švytesių griaustiniai pynėsi į 
vieną bendrą; į kanonadą, dundančią tarp pušų sto-
menų, virš pušų, visur aplinkui. 

Šniokščiančiomis versmėmis pasruvo vanduo nuo 
kalvos, kurios papėdėje stovėjo vasarnamiai. Kai žaibo 
linija atsimušdavo srovėje, kuri pasruvo nuo kalvos 
šlaitų, vanduo atrodė kaip įkaitusi ugniakalnio lava. 

Vaitkūnas prisispaudė veidu prie šalto stiklo. 
Audra jam tiko; jos švytesiai ir griausmas buvo jam 
malonūs ir reikalingi. Pokalbis apie meilę atgaivino 
jame ryškų, neapvaldomą Marijos vaizdą. Jis vaizda
vosi ją, matytą Palangoje. Jis kibo gašliiTdėmesiu prie 
jos nugaros Jdubimo tarp menčių, prie jos auksinių 
pūkelių ant rankų žemiau alkūnės, prie jos žvilgsnio 
— krikštolinių akių, lyg klausiančių, lyg besidrovinčių. 

Bet, kai tik Marijos vaizdas pasidarė pilnas ir gy
vas, greta jos iškilo Šatrys. Vaitkūnas dabar taip gerai 
pažinojo Šatrį. Jo stambią* figūrą, akinius ir pilkas 
trumpareges akis po akiniais. Vaitkūnas buvo įsitiki
nęs, kad Šatrys negali taip mylėti Marijos, kaip jis ją 
gali mylėti, šatriui Marija tiktai žmona, o Vaitkūnui 
tai kažinkas kita. Kažinkas nenugalima, svaigulinga 
ir baisinga. Tai jo pirmoji ir vienintelė meilė. Todėl jo 

teisės į Mariją yra didesnės už Šatrio teises. Ir tai, kad 
Marija nepasirodė, kada jis užėjo pas šatrius, jam ro
dė, kad ji dabar gerai žinanti, kas yra jame. Vaitkūnas 
žinojo, kad tiktai jis, tiktai jis gali taip mylėti, kaip 
tai nusakė Pitirimas. O Marija nevieniša! 

— Taip, ji nevieniša, — pakartojo jis tą atradimą, 
suvokdamas jį, suprasdamas jį kaip kliūtį turėti ją. — 
Šatrys tėvas metė mane į kalėjimą, jo sūnus mano mei
lę, mano Mariją pavogė. 

Audrai siaučiant, jis keikėsi piktai, girtai, kvailai 
ir baisiai. Gniaužė kumščius ir žiūrėjo neatsižiūrėda-, 
mas pro langą, už kurio vis tirštėjo liūčių kupina tam
sa, nes vis rečiau ir šykščiau skrodė ją fosforiniai žai
bų švytesiai. 

Vaitkūnas svarstė: jis pareikalaus, kad šatrys pa
sišalintų nuo Marijos, nes Marija turi eiti prie jo. Jis 
vaizdavosi: viena ranka jis nustums, kaip nustumia
ma nuo kelio, Šatrį; kita ranka pritrauks prie savęs 
Mariją. 

Vėtra ir lietaus ūžesys, abejingi Vaitkūno pla
nams, jau tilo. Lietaus šneresiaij lydimi silpno vėjo, tik 
retkarčiais prašliauždavo ir nusigandę skubėjo slėptis 
į tirštą, neįžvelgiamą tamsą. 

Vaitkūnas grįžo kambarin. Jis norėjo dabar pasa
kyti Pitirimui, kad Pitirimo meilė buvo tiktai niekai, 
kad pasiutusioji meilė yra jame; kad ta meile jis myli 
Šatrio žmoną. Bet Pitirimas ir Leoois jau miegojo. Su 
girto žmogaus pasitenkinimu jie abu sutilpo ant cera
tinės sofutės. 

Kitame kambaryje Vaitkūnas pamatė lovą. Jis 
pažiūrėjo į miegančius ir stipriai paspaudė išjungėjo 
mygtuką. Tą sekundę nutekintame miegančio Leono 
veide jis pastebėjo kažinką būdinga, egiptietiška. Tas 
Leono veido būdingumas priminė jam Ireną. Ir jos vei
de kažinkas egiptietiška: jos profilyje ir jos akių iš
pjovoje. Jam pasivaideno, kad ant sofutės guli ne Leo
nas, bet Irena. Jis skubiai uždegė šviesą. Ne, tai ne
buvo Irena, tai buvo Leonas. Jis užgesino šviesą, už
miršdamas keistą pasivaidenimą. 

— Marija nevieniša, bet aš esu vienišas, — su
murmėjo jis, virsdamas lovon nenusirengęs. 

Jau nebebuvo lietaus šneresio. Tik sodri, po audros 
ateinanti tyla. Toje tyloje prasiskleisdavo tolimos 
balsvos pašvaistės, lyg tyliai šnabždėdamos, sujudin
davo tamsą ir tuoj skubėjo gesti. 

(Bus daugiau} 
Copyright, 1953, by Author 

y 
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K K A L E S T A T E 

DVIEJŲ AUGSTŲ MŪRINIS 
NAMAS 

Vienas butas 5 kamb. ir du po 3 kaiįib. 
2 autom; medinis garažas. Karštu van
deniu apšildomas, stokcris. Sklypas 
50x125. Automatiškas gazinis vandens 
šildytuvas. Geros pajamos. 

FAOLI REALTY CO. 
5109 Wcst 14th Street 

Cicero, Illinois 
OLympic 2-5248 

2-aukštu. mūrinis namas - 4 butų 
2-6 kamb., 1-4 ir 1-3; 2 autom, mūrinis 

garažas; su ištisu rūsiu. Geros pajamos. 
Kampas 26-tos ir Union 

Parduoda už $12,000 nori skubiai 
parduoti 

šaukiu- savininką: 
DAnube 6-1451 

REAL ESTATE 

LIKERIŲ KRAUTUVfi 
Įsigyvenęs biznis. Fikčeriai ir vi
sos prekės. Bizni galima pirkti su 
mūriniu namu arba be namo. 

2549 WEST 69th STREET 
GRovehill 6-5590 

GERIAUSI ŪKIŲ PIRKINIAI Porter 
County. 12 akeriy - moderniška paukščių 
ūkis $13,000. 20'akerių — ūkis $7,500. 
115 akeriu pieno ūkis, moderniškas pas
tatas $35,000. 150 akerių pieno ūkis 
$350.00 akeris. 230 akerių gyvuliai ir ja
vai $210.00 akeris. 312 akerių ganymo 
ūkis-ganykla $100.00. Užimti galite ko
vo 1-mą. 

R. F. BOENING, REALTOR 
Valparalso, Indiana 

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADVERTISEMENTS 
PROGOS - OPPORTUNITIES I . < D B A U 0 A S „ A G E N C Y 

BEAUTY SALON 
Modom, 2 booths, woll establisluM 
oliontele, reasonablo rent, good lease, 
mušt be scen to appreclate. Sacrl-
flno for Immedlato salo duo to 
lllness. By ownor. 

2421 Burr Oak 
FUlton 5-4673 

55 E. Washingtou St. 
Tel. DEarboru 2-2434 

HELP WANTED — TORAI 

<f 
ATIAS BOXMAKERS, INC. 

- ^ 

i 

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

5025 W. 65th St . P O r s t s m o u t h 7-3400 

^ 

AMERICAN CAN COMPANY 
Offers You: 

A - A STEADY JOB B—A CLEAN SHOP 
C—COMPLETE EMPLOYEE BENEFIT PROGRAM 

Wo Need: 
M A C H I N I S T S 

FOR MACHINE KEFAIR WORK 
Permanent Positions • Company Cafcteria gjfepj 
Paid Group Insurance • Paid Hplidays \^S 
Paid Vacations • Paid Pension Plan ^^^>K 

New Increase Wago Plan A 

Good Opportunity for Conscientious 
Workers. Apply today for personai 
Interview. 

6033 SO. WESTERN AVE. 

# 

% 

«V 

Degtinčs-DeltkntesŲ krautuvo1 ir 
„TIIĮI Room" 

Bruto pajamij $70,000 J motus. Visi 
modernūs Įrengimai, prieinama nuo
ma, ilga sutartis. D61 kitų interesų 
nori skubiai parduoti, teisingai Įkai
nuota. 

2021 W. Ogtten A ve. 
a rba šaukite sav. tarp 6 Ir 8 v. v. 

CKmvfonl 7-2018 

COCKTAIL LOUNGE 
and restaurant, Miaml Moon. Doing 
tromendous buaineas loeatod In Boll-
\vood, UI., on VVa.shingtop Tilvd. 1 
bloek WcHt of Mannhnm Rd. 90 ft. 
bar & beautit'ul dlnlng room inelud-
lng 6 room modern homo. Prlced 
for immed. sale by owner a t only 

j $60,000. Sho\vn by appt. 

Phono Mr. Cleary after 5 P . (M. 

LInden 4-0350 
Lodine-Užkandine. Populiari del na
mie pagamintų ledų. Pilnai įrengta 
jskaitant ledams magina daroma ge
nas biznis prieinama nuoma; 5 me
tų sutart is; Ideališka vieta porai. Par 
duoda pigiai skubiam pardavimui del 
kitų susidomėjimų. 

RAZZLK-DAZZLH 
2717 Peterson Avt\ 

AKdmore 1-1(145 

BEAUTV SHOP 
Kslablisnod cllenteJe, modern fix-
tures. reasonablo rent including heat 
and hot \vatcr, 5 yoar lease, mušt 
i>e seei\ to appreclate, vic. Meade 
& Irvlng, sac. $2,500 for' immed. 
salo leaving town. 

Cnll o\vncf 

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

PROGOS -T 6ppoiSS5i55Es" 
R E S T O R A N A S — ger iaus io j pietų 

apy l inkė j . 27 sSdynCs: gera i e inąs 
biznis; s e n a s į s te ig imas ; idea l i ška 
vieta pora i . Va landos nuo 7 iki 7:30 
v a k a r o . Sekmad ien ia i laisvi. I še ina 
J pens i ja ; pigiai p a i d uodą s k u b i a m 
p a r d a v i m u i . P i lna k a i n a $3,500. 

5903 S. Ash land Ave. 
GRovehi l l 6-9883 

P A R D A V I M U I G R O Ž I O sa lonas 
North Šnare, Įsteigta prieš 18 metų. 
Puiki klientūra, modernūs Įrankiai, 
prieinamu, nuoma, Įskaitant šildymų 
Ir karštų vandeni, [kainuota, greitam 
pardavimui. Pamatyki te Įvertinimui. 

712 Vernon Ave, Glcneoc, 111. 
Telef. GLonooo 45 2 

# 

HELP WANTED — FEMALE 

PAllsndo 8940 

R E S T O R A N A S a n t j u d r i o pe r sė 
d imo k a m p o ; g e r a i c inus biznis; ge 
ras Į s te ig imas ; v i skas m o d e r n i š k a ; 
idea l i ška vie ta pora i . P r i e i n a m a n u o 
m a : ge ra su t a r t i s . Del Ilgos skub ia i 
p a r d u o d a u2 $1,950. v 

2821 N. Cla rk St. 
Bt'oklngham 1-9571 

<F ^ 
K.\eept ional ly l l l g h Hour ly & Pieee \vork K a r n l n g s n o w be ing 

offered a t 

B 0 R G & S E S K 
Wo a r e h i r l n g 

• T O O L & DUO M AK U I S — • M A O H I N K O P K K A T O R S 
ASSF.MHMOKS • M A C H ! NU K U I V U K M K N 

• P P N C H PRE8JB O I ' K I I S . • M I I J A V R I G H T S - I N S P K C T O R S 
I>ay & Nlght Shif ts open. Bonus for n i g h t work . Good \vo rk ing 
eondi t ions , comptettit e rnployee bonefit p lan . If a s teady j ob wi th 
a bot ter thun averag*' s t a r t i n g r a t e is w h a t you w a n t t h a n app ly 
novy t'or pe r sona i intcrvi«nv. 

B 0 R G & B E G K 
IHVISION Of BORG YVARNER CORI». . 

5950 VVest (Milh Street 

^ : 

Kmplnynnnt offlce open dally 7:30 .a. m. #to 5 p. m.. 
Saturdny 8 a. m. to noon 

1 1 1 — — m m i, 
' • i '. • i — . ^ — i ui i , . 

Patyrę padėjėjai ir 
A1ECHANIKAI 

dčl įvairaus geležies darbo 
WEISHAUPT IRON AND 

WIRE WORKS, INC; 
1234 S. Western Ave. 

SEeley 3-1550 
SA\1>\VIGH S H O P 

Visi nauj i j r e n g i m a i ; g e r a a p y l i n k e ; 
žema n u o m a ; g e r a s u t a r t i s ; idea l i ška 
vieta p o r a i ; t u r i t e p a m a t y t i jVtertintl. 
į k a i n u o t a s k u b i a m p a r d a v i m u i del 
kitų sus idomėj imų. 

2880 Mi lvraukre Avq. 
OApilal 7-S213 

= # 

tF 
Ar domitės nuolatiniu darbu su užtikrinta ateitim? 

F E D E R A L LIFE I N S U R A N C E C O . 
TURI KELETĄ VIETŲ DEL 

• FILE CLERKS • TYPISTS • GENERAL CLERICAL 
• IBM TRAINEE 

Pageidaujamos patyrusios arha imsime pramokusias mokyklų bai
gusias. Malonios . darbo sųlygos, jvuirios. pareigos. B dienų sav.. 
gausūs priedai. Sąžiningoms darbininkėms proga progresuoti. Kreip
tis i i»i:i{so.\M<:ii p i V I S I O N 

^ 

168 N . Michigan 
Sv 

CEntral 6-9251 

Jr 
CIA YRA DARBAS SU PROGOMS SĄŽININGAI JAUNAI 

M E R G A I T E I ! 
ISl RKOUCillS BOOKKEEEPINO MACHINE OPERATOR 
Priimsime neseniaf baigusią gimnaziją. Malonios darbo 
sąlygos, įvairios pareigos. Proga daryti pažangą. 5 dienos 
savaitėj. Kompanijos priedai. Atvykite šiandien ir apsvars

tykite savo ateiti su.... 

• ^ 

l 
BltOS. ( 0 . 

MJ» I W. Ohio St. 

MAISTO K l l A l T U V f i 

š a l d y t a s ma i s t a s , daržovSs. Beveik 
nauji j r eng ima i . P r i e k a m p o . Dide
les neto pa j amos . P r i e i n a m a n u o m a , 
g e r a su t a r t i s . Ideal i v ie ta pora i . Pa 
m a t e {vertinsite. Apleidžia miestų, 
p a r d u o d a neb rang ia i , $3,000. 

2003 K. 7.%th S t ree t 
VI Mm 2-2077 

TAVERNA 
Dviguba krautUvS — gerai einųs biz
nis; jsteigta prieft 17 metų; visi mo
derniški jrengimai. Prieinama nuo
ma; gera sutart is : ideališka vieta po
rai: vienas negali apsidirbti. Parduo
da viską kaip stovi už $2,750. 

VALYKLA Forest Parko, gerai ei
nųs biznis, gerai Įsteigtas, gražus 
gyvenamasis kvartalas užpakalyje, 
puiki proga siuvėjui, nuoma $75 
jskaitant šildymų ir karštų, vandonj. 
Parduoda už $660 greitam pardavi
mui. Priežastis —• kiti reikalai. 

7441 Randolph St., Forest Park 
PO ręst 6-4140 

•IMlMMM»MMWBIį«SSSį>WWW»WMtMWĮllM>»MWM— • 11 — — — — — 

RESTORANAS - - labai pelningas 
ir geras pirkinys; visi moderniški 
nerūdijančios geležies Jrengimai; ant 
kampo; pireinama nuoma; gera su
tartis; ideališka vieta porai; turite 
pamatyti įvertinimui. 

3532 W. Montroso Ave. 
COrnelia 7-1285 

MAISTO KUAPTPVft 
Visi modernūs Jrengimai, kartu ir 
,,walk-in" šaldytuvas. Įsigyvenęs biz
nis. VietinS ir praeivių klijentūra. 
..national b iand" prekes. Grazna 8 
gyvenami kamb. užpakaly. Prieina
ma nuoma, gera sutartis, apšildymas. 
Pulki proga mėsininkui. Teisingai j -
kainuota, apleidžia miestų, nori sku
biai parduoti. Apylinkėj S4tb ir Ash
land, šaukite savininkų. 

DEvorly 8-2027 

REAL ESTATE 

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

1812 S. 48thCt.,OL 2-0390 

HELP WANTED — VYRAI 

Turime nuolatini darbą švarioje 
dirbtuvėje ir darbininkus įverti
name. CRANE PACKING CO. da
ba? 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. KEystonc 9-4534 

MORTON GROVE 

HELP WANTED — MOTERYS HELP WAJVTED — MOTERYS 

DO YOU WANT 
A steady job — pleasant work-
ing eonditions — ernployee con-
sideration? 

BILLER - TYPIST 
Exp . p re fe r red , bu t t r a incd g r a d u a t e 
accep tab le . IBM e lee t romat ie , 6 day, 
30 Vi d'r. week, l iberal ernployee be-
neflta. Call or app ly 

M A S O M 1 I ! C O R P . 
u i AV. Wasbington 

or eall ]\rr. HEPPERNAN 

FRanklin 2-5644 

121 E. 71)th St. 
RAdeliffo 3-9424 

< 

Biznieriams apsimoka skelbtis "Drauge". v 

LIKEKIŲ KRAUTUVE 
JsiĮjyvcnps biznis. Tikčeriai ir visos pre
kės. Hi/.nj galima pirkti su mūriniu na
mu arba be namo. 

2549 WEST 69th STREET 
GRovehill 6-5590 

ITEIKAITNGAS* BUTAS 

'l'ri.h.i .suaugusių atunenų Seimai rel-
kalingau 4 ar f> kamharii.i butaM. 
Pageidaujamas Brtffhton l 'arke. 

•Skambinti nuo (i vai. vak. tel. 

18 kamb. namas 
Su baldais. Puikios pajamos plius 5 
kamb. ir vonia, savininkui. . Naujas 
automfttlftkaa " F . A."-karstu oru 
aliejum ap.šild. Arti šv. Bernardo 
bažnyčios, mokyklų, ir kitų bažnyčių. 
Sav, apleidžia, miesto, nori skubiai 
parduoti, nebrangiai, S 15.250. 

«:tr>« Norma] Blvd. 
Kygl«>\vood 4-5015 

MūriniH n a m a s — s toke r iu apš i ldo
ma.! su i-<> k a m b . b u t u Ir ga ražu . 
1 dv iguba krautuvei, 2 pavlcvnion 
k r a u t u v a s su n u o m o s su t a r č l a . PaJa -
moą $8.000. I š la idos $1,800. į k a i n u o 
ta už (5 k a r t u s n u o m ų pa jamų. Ant 
31-mos ga tves . Sauk i t e : 

KSsc.K 5-1)207 susi t a r in iu i -

2 A V K š I T M E D I N I S NAMAS 
(i k a m b . žemai Ir 5 k a m b . v i r šu j ; 
2 a u t o m , g a r a ž a s ; ištisas rūsys : pir
mos rūšies s tovyje : a r t i prie visokių 
p a t o g u m ų . P a r d u o d a už $14,000 sku
biam p a r d a v i m u i . 

531ii So. St. T.ouis 
a r b a š auk i t o Savininką pr ieš 2:30 

a r b a po 7:-oo vai. v a k a r o . 
• VROSĮMH't 0-8130 

BAIGIAMAS STATYTI NAI ' . IAS 
(JUKOS I t f S l I l S NAMAS, 
6555 So. Rockvvi U Stj. 

•': ir 5 k a m b . ; 8 miegam, ir vieta. 
p r i r i n k t a del tr i jų k a m b a r i ų rūsyje ; 
oro a l ie jaus ši l inm. Koklli) vonios; 
ga l ima p a m a t y t i kožna dieną. 

Atsilankykite: 
6753 So. Roekwell St. 

FACTOKY HELP 

DAY & NIGHT SHIFT 

DORSON SCREW CO. 

2509 W. Ccrmak fed. 

Here is a steady job — good 
vvorking eonditions — ernployee 
consideration 

NATIONAL BISCUIT CO. 
has several Immedlate openlngs for 

YOUNG MEN, 
GENERAL OFFICE DllTIES 
Mušt be hlgh school graduate, pleas
ant uorking eonditions, dlverslfled 
duties, Including flgiaro work. Op
portunity to uso your own initiative, 
$55.00 per wk. to start. Increase 
after threo montbs. Liberal compa
ny boneflts including paid vacatlon 
and bolldays. Apply today & discuss 
your l'ulure. 

NATIONAL BISCUIT CO. 
9505 S. Pra'uie Ave. 

TECHNICIANS 
MECHANICS 

DESIGNERS, BLUE PRINT 
INSPECTORS, AUTO BODY 

Čia yra nuolatinis darbas gabiai 
STENOGRAFEI 

Patyrusi, bet priimsime pradedan
čią. Malonios darbo sąlygos. įvai-1 
rios pareigos. 5 d. savaitėj r puiki Pagciduajamos patyrusios, bet 
proga sąžiningai darbininkei. 

WANTED GIRLS FOR LIGHT 
SHOP WORK 

mušt be able to read pago numbers 
ln books. 

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

CHICAGO 6. ihLi. 

A r domi tės nuo la t in iu d a r b u su 
už t i k r i n t a a t e i t i m ? .Tur ime kele tą 
viettj del 

• I N S P E C T O R S 
• P A C K E R S 
• A S S E M B L Y \VORKERS 
• S T Ė N O S 
• D 1 C T A P H O N E O P E R S . 
• T Y P I S T ^ 

Šaukite .* 
DElavvare 7-5932 

imsime budrias naujai pradedan
čias. Malonios darbo sąlygos, įvai
rios pareigos. Visi darbininkų 
priedai. Pastovioms darbininkėms 

DfiMKBIO Ml-:il(iAiTf:s, MOTERYS p r o g a progresuoti. Kreiptis Mr. 
C Ii a s. Seaton. cia yra nuolatinis darbas sąžinin* 

gom.l darbininkenuv 
LIGHT STOCK WORK 

Patyrimas nereikalingus. ^les Išmo
kysimo. Geros darbo sąlygos, gausas 
priedai, Įskaitant užmokamas atos
togas Ir šventes. Pamatykite JMr. 
P runk \ahler{ 

Atvykito 

NATIONAL SUPPLY 
SERVICE BOY SCOUTS 

OF AMERICA 
2:il S<>. Grcen st . 

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

STENOGRAFEI 
P a g e i d a u j a m e patyrus ios , bet Imsi
mo p r a m o k u s i ą nauja i m o k y k l a bai 
gusio. Malonios da rbo sąlygos, Jval-
rios pareigos . !i di«tiu savaltS. P51 
intervieu ' šauki to — 

POrfcsmouth 7-8411 

Ar -domit.es nuolatiniu darbu? 
Turime keletą vietų gabiom: 
• STENOGRAPHERS 
• TYPISTS 
• GENERAL CLERK — 

familiar with figures 

CRANE PACKING CO. 
6400 W. Oakton 

Kl':.v;.:toiu> 94584 Morton (irovo 
r i a y ra nuola t in i s d a r b a s gabiai 

M Ašį \ IN KI :r- U \ŠTJ NIN Iv KI 
Pa ty rus i , be t p r i ims ime gabia p r a d e -
dan r i a . Malonios d a r b o Rnlygos, jvai-
rios pareigos . C a u s ū s d a r b i n i n k a m s 
pr iedai - p roga daryt i pažang.-j ga
biai da rb in inke i . 

fiaukite Mr. Pi l t 
\VAbash 2-f(A03 

Tur in io nuola t in i darbą, gailiai 
TYPIST-BILLER 

P a g e i d a u j a m e patyTMislos a rba . ' ]»ra-
mokusią m o k y k l a baigusia . 'Malonios 
d a r b o sajygos. jvairiOs pareigos , kar
iu Ir IP.M" i'|ee( rofnat if. i, dienu sa
vaite. Hendroves priedai." 

PICKER X R A Y CORP. 
223 W. Jackson 

T i n i m e nuolat ini dni'ba gabia i 
TYPIST 

Imsim'.f budr i a , naujai prad^d+jiu-ii 
dir.Mi. MaloiiioH dar!.o s;)lvgos. j \ a i -
l ios .pareigos, 5 dienu, ",7'į vai. sa-
va'de. .PendrpveH I>I-:<*<J:Ii. Sauki te Mr. 
Conrl ior . 

ANtlover 3-7410 
Čia y ra nuo laPn l s d a r b a s gabiai 

.N'Cli 3000 

sVj 

MECHANICS, A C E T Y L E N E : dirbti mūsų buhalterijos skyrių 

BOOKKEEPING MACIUM 
OPERATOR 

i Malonios da rbo KO lygos. įvairios pa-
WELDERS, PRECISION je. Malonios darbo sąlygos, į- j i;^0^,.;;;^!^'^-. ^j"n^p\\,S li„„"!!!; 

įvairios pareigos, 5 dienų savai-. dalb.-): r, -i, w -vai. savai t r>.\: «an-
priedaf. Atvyki te a rba Šaukito 

i. 
GRINDERS 

Reikalinga bent kiek patyrimo 
Geras pradinis atlyginimas 

48 vai. savaitėj; puikiausios 
darbo sąlygos 

NATIONAL LMI) CO. 
1710 S. Pcoria St. 

te, gausus priedai. Puiki pr^ga ^^niš'k-rm posiknibtiimui 
progresuoti. 

Dėl interview kreipkitės 
M T L E J l SPECIALTY CO. 

8200 South Chicafco Avo. 
BAyport M 200 

79 E. Adams Ar jūs esate susidomėję nuola-
tiniu darbu su užtikrinta atei-

Ar jūs esate susidomėjo nuolatiniu darbu ['irri9 ftf0S t u r i m e Vietą g a b i a i 
1 blokas į vakarus nuo 18-tos >••>;'*'">';' »«*'h'? M« «urinrc vic, „ , „ „ , 1 / w k , „ _ , 

i r H a l s t e d S t . ^ . . . , . u l u l , c , j S T E N O R A F E I 
CAnal 6-3710 

Ex. 280 

MAŠININKEI 
! Patyrusi pageidaujama, bei priimsime n r i i m s i m e j r ab ia 
kabią pradedančią. Malonios darbo saly- P a t y r u s i , OC.t p . l ims imc %<un<l 
'gos. įvairios pareigos; 5 d.. 3 7 ^ vai. sa- p r a d e d a n č i a . M a l o n i o s d a r b o s ą 
vaittj; gausūs prit-tlai. Atvykite asmenis' ] v „ . o s į v a i r i o s p a r e i g o s , p r o g a 

i kam pasikalbėjimui antradienj, vasario ' b ^ ' , ' K-J:-..,-.^ 

i.M.., vartoti savo gabumus. 5. dienas 

i r Į IMTI KI: ni:i'i\siii:i{s 
C A I t K K R O l M ' O į r r t M T I M S 

„VVOHUVS , , ^ L - „ K T A , ™ - . 2 4 ' s ' a n b o r n M a p C o . | - d a u g i s kompanijos prioch,, 

220 So. State St. 
for iii(-n cxpoi'ionnorl ln all pluison 
of. fui 'nituro rofinlHlunj?. A ebanco 
to put your sl<ill to vvork for R;OO<1 
wages Ač o u r m a n y oniployoe hcj\«-fits 
O DISCOl .NT 
O l»I{OriT S H A R I N O 
O H O H P I T A I J PLAN 
• HJLNIOSR I»AYMI«:XT 
© INSIRANCU 
• r i i i : i ; S ( H ( M H , I . N < ; , I . I C . 

SEARS BOEBUCK & OO. . 
1400 W. 35th St. 

< MAMNIEU BHOS. CO. Dirbkite arti namu. Sutaupykite važinėj 

į i f " i;'aitlaS' M*'S ""'; iC,i'' • 4001 W. Ohio Si. 
0RDER OLERK — 

Patyrusi pageidaujama, bet išmokysime W o t k e lo se t o l i o m e , Save t l ' a -
gera mašininke. Malonios darbo sąlyRoš, J v c ] l J n K { į i n c a i ld -CXpCnse. 
jvairios pareigos. 5 d. savaitėj. Raustis 
priedai. Jei jūs turite tjabumu ir no.ilc j ̂ p | į ( J t O K MOįTCKJ S E R V I C E 

Perskaitę "Draugą", duokite Pa v a r t o l i š a . u . k i l e ^ ! . M ^ l y k , l c 

ii kitiems pasiskaitvt'. 

r ^ 
l 'ASIKEIsKI'S PIRMAM ŽENKLUI 

ARTHnlTOf NtUrilTiSi 
IMKITE NUO 1 IKI G TABLEČIŲ 

3-jų suaugusių šeimai reikalin
gas 6 kamb. butas. Kreiptis — 
Tel. HEmloek 4-9427, vakarais 

i • i i •• 

Perskaitę "Draugą", duokite 
j j kitiems pasiskaityti. 

»KE»».T,ZMO DR. TARKŠ VITAMINS 
Garantuojama, kad padės jums pasidžiaugti geresne svei

kata arba gražinsime pinigus. 
Dr. Tark's Vitaminai gali pagelbėti pasalinti iš kraujo cal-

cium pervirš], kurs prisideda prie kūno gėlimų, ir pastyrusių 
sąnarių. Šie vitaminai yra saugūs širdžiai ir kitiems kūno or
ganams. 

25 tablččiŲ išbandymui bonkute 
Parduodami tiktai Ulinoirs 

$1 
Df. T a r k š Vitnmiiis, H2H Imko St,, Oak Park, 111. 

siuomi prislumMu | l .no . Prašau ut.siuHti išbandymui 'bonUu'.f,'. 
I>r. Tark 's VitaminH. garantuojant giyžinti pinigus. 

Adresas • . . . . . : . i . . . 
1 «•! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

• 
. . . . . . . . . . . . . . 

Miestas . ir Valstybe 

~ . r \ \ , 

MABQUETTE PARKE 
Tinkami nklypai n&ujloms namauiH 

TI4-S S. Allmny Ave. C5<»x 125)! 
Tinka iczidoncijui. 

'iCamp. 89x126 S. Rookuoll St. 
Tinku L' butam 

•10X1-^. 28JS \V. ManiiicUo 11*1. 
Tinku A ai' C butanirt 

7(>x 141 netoli TOtli Arelier 
krautuvių, fnokyklų, erom žouio 

dai'žam«. Kretptln 
ttffig So. Rockvvell s t . 

NEVV HOMES ! ! 
Miami Park; Bellwood 

St. Simeons Parish 
$15,600 vvith $3,975 dowu 

336 RICE STREET 
3 bfdroom brick Ramh Iloincs. Ga» 
forced Air heat; l'ull basement. Ncar 
Public Schools; Churchcs; Exccllent 
&hoppin,(? C. T. A. and N. W. R. R. 
Transportation 28 mins. from loop. 

Open dally; Sunday 1 fili Oark 
Irnnicd. Oecupancy 

B. U CARLSON BUILDKRS 
1523 N. I'iarlcm Oak Park, 111. 
ESterbrook 8-6304 V lllagc 8-1600 

3IIDLOTH1AN AJPYMKVLĖJE 
D6I patogaus ir gero gyvenimo —- d«' 
luxn B kamb. ..raiH'h" namas, .su 
..utilitv room". patlo, gaalnla apšilcly-
inas, ^fdinys. nei,ucli.iaiH*'io plieno vir
tuve. Sklypas «L5vl3:i. gražiai apso
dintas. Rook l>iland. 111. Central Ir 
aulobusais transjiorlarija. krautuvės. 
mokyklos, bažnyčios. Parduoda savi
ninkai'.. $27.rifu). 

14046 B. \VhlnpUi St. % 
POSEK. IU». 

FUlton -5-2oea 

B & S. AUTOMATIC SCKEW 
MACHINE 

set u p rncn operators 
Drill press operators 

Day vvork, overtime 
Good vvorking eonditions 

KELIABLE SCKEW 

MACHINE PRODUCTS 

4438 W. Rice St. 

IIJSLP VVANTED — MOTERYS 

J i i ; i K A l d \ < i A 1'ADBJftJA NAt.MV 
RUOSOH DARBAMS, 

taip nal. ir ludij plovgja. Pa ty r i inan 
nolai t inas , išmokysiii ic. Kre ip t i s iis-
inonlftkai pas šcuniininkr ,,hoUHe-
kooper'4. 

S A K A U i i A C K i ; r r S I I A I ; N S O . \ 
. M I ; M < H I I A I I t i o M i ; 
1400 \V. Monroo St. 

MR. STEINERT 

&RTF0RSE, m. 
2320 §. Wes*ern Aveiiuc 

Vlrglnia 7-7400 
GENERAL OFFICE CEERK 
h\»r ph'.'iHani. snuill offlco. O o o l :i< 
l'igurprt ;iud dotail . Šonu; t\'piiu?. 
I 'crm Position, (}o",| Mtarthur sa lary . 

CHICAGO FLOWER 
GROlVERS 

1438 S, Wal>ash Ave. 

has several immodiafe -oprnJnsrs 
for KEY F I N C H OPERATORS 
Pleasant \vbrkins eonditions, li
beral company benafits, musie 
wliile you vvork. Apply or eall 
for personai Intervievv. 

3! 00 S. Wolcott 
FRimtirr .6 0330 

RK1KALIN'(;A in'yn^l siuvi 
nk. l.OO'S U i i i ! <•! 

Valstybė, žmoniškumo lop
šys, pasidarė to žmoniškumo 
karstu. — Boerne 

I s N U O M U O J A M A 

LsNUOJvlIIO.IAMAS 5 kamb. bu 
taii pietrytinėj miesto dalyj. 

Teirautis: 
VIetory 2-175(5 

' rišt.:) iir<;.. 
tljni iui>ii;--. 

( K R "^ VI I .VfMMM \ S 
M OI.A'I l N'I S- DARBAS 

\ , \ \ 7,AM ;m«! VM!.' M V.\ 
G222 "M. llals'«lC^Sinr| 

stat darbas m į^rra, proga 
gabiai 

STEMOGRAFEI 
išnuomojamas miegam, kamb.) <'•>••-' ••i;.u.,:,n,.. pauii^ms un u^- r 
• .1 n IMMIIHII II.SI;I IHOK\ Iki lonRu; i< M;ilo-
moteriai; mažoj šeimoj. 

Saukite: 
HEmloek 4-&J47 

„ « * — . . . 

Platinkite "Draugą" 

Knyga, gera ai bloga, priklau
so prie dvasines jtakos priemo
nių, kurios, kaip ir gamtos jė
gos, veikia nepastebimai ir ne
sulaikomai, platyn ir gilyn. 

•»- Piįua Xil 

mos (jardo ualygroK, i\.iiii<v-; p;noi^'»i-
;> dirni.1 ravaitf . C J U S I I S »O U 'la :.• 
KiiMptia <'!•> iiHinsU,) i • a r b a tr io ton u 
'lel i 111 r> i-'\ lov.'. 

Hcal thnior Inc. 
203 N. VVabash 
ANdover S-6500 

Perskaitė "Draugą",, duokite 
ji kitiertis pasiskaityti. 

PJI iKirE APSAUGOS BONUS 

į^lij^ljll^^^įĮ^įį^^U^^ ..ii I HH 'v;--.-
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SeStadicniB, vasario 21, 1863 DIENBAST1S DRAUGAS, CHICAGO. ILLINOIS 
— . 

KANADOJE 
VASARIO 16 MINĖJIMAS progą išklausyti puikaus kon-

TORONTE tcerto. Programoje dalyvavo, tu-

Didžiausią ir mieliausią s a > ė d a m a s P i r m j ^ v i e š * P a s i r o d y 
vo Tautos Šventę — Vasario 16 
Toronto lietuviai atšventė ir iš
kilmingai paminėjo vasario 15 
d. 

Iškilmingos pamaldos 

Šv. Pranciškaus didžiulėj baž
nyčioj buvo atlaikytos Šv. Mi
šios, pasakytas pamokslas ir 
sugiedotas Tautos Himnas. Šv, 
Mišias atlaikė vietos lietuvių 
parapijos klebonas kun. P. Ažu
balis, o dienai pritaikintą pa
mokslą pasakė kun. dnf J. Gu
tauskas. Pamaldų metu giedojo 
parapijos choras, vadovaujamas 

mą, Toronto Lietuvių choras, va
dovaujamas muz. S. Gailevi
čiaus, kuris mišrioj sudėty ir tik 
su vyrais išpildė 10 dainų (dvi 
buvo išprašytos "priedo"). Cho
ras savo pirmuoju pasirodymu 
publikos, toli gražu, neapvylė, 
bet nudžiugino. 

Torontiečiai pajuto, kad miš
riame ir vyrų choruose, vado
vaujamuose muz. Gailevičiaus, 
turima itin stiprūs ifieniniai vie
netai. 

Be to, meninėj programoj iš
girdome op. solistę Pr. Radzevi
čiūtę, kuri išpildė tris dalykus, 

kun. B. Pacevičiaus, smuiku so- ;sol. Br. Marijošių išpildžiusi 
lo grojo prof. S. Kairys ir duetu St. Gailevičiaus ir R. Schumano 
giedojo ščepavičienė ir Prankie- kūrinius ir gražiai pasirodžiusią 
nė. Pamaldose dalyvavo apie 2,-
500 lietuvių. 

Minėjimo aktas 

Didelėj italų salėj po pietų j -
vyko minėjimo aktas ir koncer
tinė fdalis. Minėjimą atidarė 
baigdamas savo kadenciją KLB 
Toronto apylinkės LOK-o pirm. 
J. R. Simanavičius (Vasario 8 
d. KLB Toronto apylinkė išrin
ko naują valdybą). 

Minėjime, kuris buvo pradė
tas Anglijos Himnu "God save 
the Queen", dalyvavo daug gar
bingų svečių: Ontario provinci
jos švietimo ministeris W. J. . 
Dunlop, Provincijos parlamento I l a l s v ę ~ l t l n s t l P n -

Toronto jūros skautų tautinių 
šokių grupę, vadovaujamą A. 
Šadeikienės - Ličkūnaitės, kuri 
pašoko tris tautinius šokius. 
Akordeonu grojo A. Žiobakas. 

Vyt. Kastytis paskaitė ketu
ris savo kūrybos eilėraščius. 

Solistams akomponavo muz. 
St. Gailevičius. 

Minėjimas užbaigtas Lietuvos 
Himnu. Minėjime dalyvavo apie 
2,000 lietuvių. Ypatingai gausus 
lietuvių dalyvavimas pamaldose 
ir minėjime parodo, jog Vasario 
16-tosios dvasia lietuvių širdy
se tebėra gyva ir viltis atgauti 

mą nešioja, bet ir fronto pir
mose linijose kovoja. 

Lietuvos konsulas dr. Dauž-
vardis priminė, kad didžiosios 
valstybės su Amerika priešaky
je niekuomet nepripažino Lietu
vos okupacijos, o dabartinio 
prezidento pareiškimai, kad Jun 
gtinės Amerikos Valstybės visuo 
met kovos už pavergtų tautų iš
laisvinimą, duoda mums skais
čios viltiem į greitą Lietuvos pri 
sikėlimą. 

Teisėjas Wells pasidžiaugė 
šiuo gražiu susibuvimu, skatin
damas bendromis jėgomis kovo
ti prieš bendrąjį priešą — ko
munizmą. 

Inž. A. Rudys kvietė visus 
likti tikrais patriotais, tokiais 
tapti daugiau gyvenime ir ma
žiau reklamoje. 

Architektas Kovalskis savo 
pareiškime sielojosi ypatingai 
lietuviškojo meno apsauga, ra-

Prieš išsiskirstant buvo pa-j Lincoln gatvės platinimo reika-
kviestas fotografas ir padarė at- ' lai i r 8 _ t o s , g a t v e s atidarymo 
minimui daug nuotraukų. ( i k i L e wis gatvės) klausimas. 

E. Gai&utienė Į susirinkimą bus pakviesti vi
si, kurie kandidatuoja į miesto 
pareigūnus. Vasario 24 d. bus 
renkamas mayoras, miesto val
dyba, todėl ateikite susipažinti 
su kandidatais ir išgirsti kas 
vyksta mūsų mieste. M. Z. 

Waukegan, 111. 
Nepriklausomybės minėjimas 

Amerikos Lietuvių Tarybos 
VVaukegano skyrius vasario 21 
d. 6:30 vai. vak. rengia Lie
tuvos Nepriklausomybės šven
tės paminėjimą Lietuvių sve
tainėje. Svarbiausiu kalbėtoju 
bus Kalvaitis. Meninę progra
mos dalį atliks šv. Baltramie
jaus parapijos choras. Solo 
dainuos Florence Butkus, o gra 
žių eilėraščių padeklamuos p-lė Lietuvių Evangelikų Refor 

flukos, gautos ALT Centre 
Vasario 16-sios proga ALT 

Centre gautos šios Chicagos or
ganizacijų ir pavienių asmenų 
aukos: 

Tamošaitis. Visi kviečiami į 
Lietuvos Nepriklausomybės mi 
nėjimą. Įėjimas nemokamas. 

Trumpai 

Šv. Onos Draugija vasario 
gino visus įsigilinti j liaudinės 2 2 d. 3 vai. p. p. ruošia metinį 

nariai : John Yaremko, Arthur 
G. P. Frost, Toronto miesto val
dybos atstovas, aldermanas 
Frank Chambers, Lietuvos gen. 
Konsulas Kanadai V. Gylys, Es
tų gen. konsulas Markus, Kana
dos Progresyviųjų Konservato
rių nominantas į Federalinį 
Krašto parlamentą sekantiems 

Kanadiečių spauda apie 
minėjįmą 

Rytojaus dieną Toronto "Dai
ly Star" įsidėjo lietuvaitės nuo
trauką ir pranešimą apie lietu
vių Nepriklausomybės šventę. 

Kitas dienraštis "The Globc 
and Mail" atpasakojo Lietuvos 

meno didingą simboliką 
B. Babrauskas atkreipė dėme 

sį dėl lietuviškų užrašų prie tų 
įstaigų, kurios lietuvių pinigais 
yra statytos išnykimo. 

D. Kuraitis, kuris tik neseniai 
iš kelionės po visą pasaulį su
grįžo, išreiškė ypatingą padėką 
kun. klebonui Linkui ir kaip ku 
nigui ir kaip lietuviui už jo mil
žiniškus darbus visose srityse 
ir perdavė sveikinimus nuo vi
sų tų lietuvių, kuriuos jis be
keliaudamas po pasaulį suraao. 

Paskutinioji kalbėtoja buvo 
ponia N. Gugienė. Ji priminė 
didelius darbus lietuvaičių, čia 
gimusių ir augusių, lietuviškos 
kalbos, tautinio meno, jos dai
nų ir gyvo žodžio puoselėjime 
ir ugdyme, kviesdama naują
sias imigrantes tų kilnių žibu
rėlių pėdomis pasekti. 

Pabaigoje kun. klebonui A. 
Linkui visi iš širdies sugiedojo rinkimams Mr. S. Frolick, latvių g e ? : " " " J J Vjrt. Gylio kalbą 

bei ukrainiečių visuomenės at-1 ™S l n ėJį į v a r d i n d a m a s : "Ike ilgiausių metų. Visi pageidavo, 

parengimą. Lietuvių svetainėje. 
Bus "bingo", užkandžiai. Visi 
kviečiami j šį parengimą. Pa
rengimo komisiją sudaro: Bronė 
Smažas, Genovaitė Samuelian, 
Anelė Šidlauskas, Ona Unemitz, 
Antanina Urban, Ona Vaitiekū
nas, Pranciška Tauchas, Alek
sandra Vosilius, Morta Adams-
ki. 

Anelė Kuzinskas, 821 Pres-
cott Str., kunigo Jono Kuzinsko 
mylima mamytė, buvo sunkiai su 
sirgusi ir turėjo sunkią opera
ciją šv. Teresės ligoninėje, kur 
išgulėjo dvi savaites. Jau grį
žo is ligoninės ir sveiksta na
muose. Anelė Kuzinskas yra 
šv. Teresės Altoriaus Puošimo 
Draugijos uoli veikėja ir Šv. 
Onos Draugijos gera narė. 

matų Kolegija per P. Variako-
j r$10, Chicagos Našlių ir Naš-
likių Draug. Klubas per M. Pet-
rauskį $5, Brighton Parko Mo
terų Klubas pre Mrs, Burbą $10, 
Joniškiečių L ir K. Klubas per 
Mrs. Burbą $10, K. Dabrila $10, 
V. Ramonas $10, J. Vaišvilas 
$5, L. ir S. Keruliai $5. 

Visiems aukotojams dėkoja
me. 

Visos betarpiškai ALT Centre 
gautos chieagiečių aukos bus 
skelbiamos spaudoje ir įskaity
tos į Chicagos vajaus kvotą. 

ALT Sekretoriatas 

S v e i k i n i m a i 

Seen Holding Key to Liberty". 

Rašinėlyje rašoma: "Naujojo 

kad tokie pobūviai būtų daznes 
ni, kad sunkioje kovoje visi pa-

JAV prezidento" EiUnhowerlo m i r ^ skirtumus pasijustume lie 
politika teikia visame pasauly-! tuviais, vienos tautos vaikais, 

.% 

Koncertas 

Pobūviui vadovavo kun. A. 
Stasys, paprašytas kun. kleb. 
A. Linkaus. A. Juška 

stovai, spaudos reporteriai ir 
kit. Visi svečiai išreiškė lietu
viams linkėjimus kuo greičiau 
susilaukti Tėvynės laisvės. Itin 
gražiai ir įspūdingai kalbėjo į je išblaškytiems lietuviams nau-1 broliais ir seserimi 
lietuvių visuomenę kandidatas į 
Krašto parlamentą Mr. S. Fro
lick, kuris net savo kalbą pra
dėjo lietuvišku sveikinimu: 
"Sveiki broliai ir sesės, lietu
viai!" Po to apžvelgė Lietuvos 
istorinę raidą net ligi šių tragiš
kų laikų, pradėdamas senovės 
gadyne. Kalbėtojas nepagailėjo 
aštrių žodžių nūdieniam didžiau
siam pasaulio priešui — bolše
vizmui. Raštu buvo gautas svei
kinimas iš Tarp. Antibolševiki
nio Fronto ir, galiausiai, dar 
kalbėjo KLB Krašto Valdybos 
pirm. J. Matulionis. Po to buvo 
priimta rezoliucija, kuri bus pa
siųsta Kanados Premjerui St. 
Laurent. 

s. 
jų vilčių dėl jų Tėvynės išlais
vinimo" — taip pasakė vakar 
gen. Lietuvos konsulas V. Gy
lys. 

"Konsulas kalbėjo gausinga
me posėdyje, kur vėliau įvyko 
ir koncertas, minint 35-tąją me
tinę sukaktį nuo Lietuvos Ne
priklausomybės atkūrimo. Ei-
senhowerio nutarimai ir pradė
toji akcija rodo tvirtesnį laiky-

IŠLEIDO PIRMĄJĄ LAIDĄ 

Comptometro klasė sėkmingai 
baigė 26 asmenys: 22 
terys ir 4 vyrai, 
lės klasė jau baigė anksčiau). 

Vasario 16 dieną puošnioj 
Lietuvių Auditorijos salėj įvyko mąsi prieš komunizmą, o tas , . , . , . 

reiškia, jog pavergtieji pasaulio S 1 0 S P»™OBIOS laidos išleistuves. 
žmonės gali turėti tvirtesnių vii- Mokyklos vedėjas Kesiunas įs
čių dėl greitesnio jų kraštų iš- d k l i n o kursantams baigimo pa-
laisvinimo. .žymėjimus ir palinkėjo geriau-

įsio pasisekimo naujoj profesijoj. 
"Mes ypatingai sveikiname j Kaip paprastai daroma, norėjo 

atšaukimą slaptųjų susitarimų, į geriausiai baigusį kursantą at-
padarytų Yaltoj, Potsdame irjžymėti dovanėle, bet kadangi vi-
Teherane, kurie buvo legalizavę |al gerai mokėsi ir gerai baigė, 

Po oficialiosios minėjimo da-| komunistų vergiją" — pareiškė'tai dovanėlė teko paskirti burtų 
lies susirinkusieji turėjo gražią konsulas Gylys. Pr. Alšėnas įkeliu ją laimėjo Matutienė. 

Kadangi tą pačią dieną išėjo 

CHICAGOS ŽINIOS 
Mes esame visi lietuviai 

Vasario 16 d. proga kun. kleb. 
A. Linkus praeitą pirmadienį 
suruošė kultūrininkams ir vi
suomenininkams pobūvį šv. 
Kryžiaus klebonijoje, kuri dėl 
savo jaukumo ir dėl lietuviškos 
širdies šeimininko patapo visų 
lietuvių namais, lietuviškos kul
tūros židiniu. Kultūrininko są
voka yra plati ir subtili. Jų ten 
praeito pirmadieno vakare su
sirinko net 75. Dalyvavo ten 
senieji imigrantai, čia gimusie
ji veikėjai, abi šias grupes yra 
čia įprasta vadinti profesiona
lais. Gal net didesnė dalis bu
vo tokių, kurie prieš kelis me
tus į šį kraštą atvyko, naujieji 
imigrantai, kurių dauguma da
bar dirba fabrikuose, bet kurie 
turi platų pasiruošimą ir išvys
tytą, visų pripažintą talentą — 
rašytojai, dailininkai, muzikai, 
architektai, inžinieriai, dakta-

iš spaudos Kesiūno romanas 
"Tarp žalsvų palapinių", tai šis 
romanas ir buvo įteiktas premi
ją laimėjusiai kursantei. 

Visas tas margas būrelis, | Kursantai savo ruožtu įteikė 

Agota Bokas, 825 Victory St., 
sunkiai serga. Buvo nuvežta į 
šv. Teresės ligonine ir ten jai 
pacla ryta operacija. 

Sesuo Kunigunda, sesuo Elz
bieta ir sesuo Charles su keliais 
savo mokiniais buvo nuvykusios 
į. Techny, 111., kur jaunuoliai 
ruošiasi misijų darbams. Ten 
studijuoja Jeronimas Urbick, 
chieagietis ir Jonas Palauskas, 
bostonietis. 

Antanas ir Onn Sutkus iš
vyko poilsiui į Floridą. 

Ona Leskis, 810 Victory St., 
ir Maleiių šeima išvyko į Flori-

mo-ldą. Ona L3skienė žada 3 mėn. 
(Masinė- pagyventi Flordioje. 

Cyrilius Rakauskas, 913 8th 
Str. sunkiai susirgo, guli ŠV. 
Teresės ligoninėje. 

Šv. Baltramiejaus bažnyčioje 
Gavėnios metu trečiadieniais 
bus giedami Graudūs Verksmai, 
penktadieniais bus apvaikščio
jami Kryžiaus Keliai, ir sekma
dienyje 3 vai. p. p. — Kryžiaus 
Keliai. 

Didelis susirinkimas. Vasa
rio 22 dieną 1:30 vai. po. pietų 
Lietuvių svetanėje šaukiamas 
namų ir žemės savininkų susi
rinkimas, kuriame bus aptarta 

Baltgudžin sveikinimas Liet. 
Nepriklausomybės proga 

ALT Sekretoriaus vardu gau
tas toks Baltgudžių Kongreso 
Komiteto Amerikoje sveikini
mas: 

"Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės proga prašau priimti 
geriausius Baltgudžių Kongreso 
Komiteto Amerikoje linkėjimus 
garbingai lietuvių tautai jos ko
voje dėl laisvės ir nepriklauso
mybės. 

M. Sccrs, M. D., 
Komiteto prezidentas" 

Laisvieji gruzinai sveikina 
lietuvius 

Lietuvos Nepriklausomybės 
sukakties proga gruzinų tauti
nė taryba Amerikoje, vad. A-
merican Council. i'or Indepen-
dent Democratic Republic of Ge-
orgia, ALT Centrui atsiuntė 
telegramą, kurioje perduoda lie 
tuviams savo sveikinimus ir 
linkėjimus "pasiekti pergalę ko
voje prieš komunistine priespau 
dą ir atstatyti nepriklausomą 
Lietuvos respubliką". 

Telegramą pasiršė Gruzinų 
Tarybos pirmininkas W. Aba-
shidse ir sekretorius dr. G. Ko-
bachidse. 

— Schvverin komunistų teis
mas ūkininką Fromm nuteisė 7 
metais kalėjimo už tai, kad šis 
papasakojęs kitiems vakarų 
Berlyno radijo paskelbtą žinią. 

rai.. 
susidedąs iš profesionalų • k ui 
tūrininkų, sudari lietuvišką 
smetonėle. 

Su pilnu nuoširdumu kalbėjo 
pats šio priėmimo šeimininkas 
kun. klebonas A. Linkus. Jis 

mokyklos vedėjui Lietuvos vaiz
dų albumą ir tautinę juostą. 

Lietuviškai stilizuotoj salėj 
prie puoduko kavos šios pirmo
sios lietuviškos profesines mo
kyklos absolventai drauge su 

pareiškė džiaugsmą, kad toks I mokyklos ir patalpų vadovybe 
didelis kviestųjų skaičius atsi
lankė, kvietė visus jaustis kaip 
savuose namuose, viešai ir pri
vačiai dar daugiau suartėti, vi
siems pasijusti tikrais lietu
viais, valandėlei pamiršti visus 
tuo dalykus, kurie mus skaldo 
ir būnant gerais šio krašto pi
liečiais, rūpintis lietuviškumo 
ugdymu, jo gražių papročių pa
laikymu, savos kalbos stiprini
mu. 

Dr. S. Biežis savo trumpame 
žodyje ragino visus tautiečius 
būti gerais kareiviais kovoje už 
Lietuvos laisvę ir nepriklauso
mybę. Anot jo,% tik tas yra pil
nas kareivis, kuris ne tik unifor 

labai draugiškoj nuotaikoj, pa
sikeisdami nuoširdžiais linkėji
mais ir dainuodami gražiąsias 
mūsų liaudies dainas, linksmai 
praleido keletą valandų, kurios 
negreit išdils iš visų atminties. 
Bendrai šioj mokykloj vyrauja 
labai draugiška nuotaika, todėl 
išsiskirstydami kursantai pasi
keitė adresais ir pasižadėjo prie 
pirmos progos vėl susirinkti va
landėlei, kad galėtų pasidalinti 
įspūdžiais, patirtais naujame 
darbe. Nors jau ir dabar beveik 
visi kursantai, nors dar buvo 
nebaigę ir mokyklos, jau yra 
gavę comptometristų tarnybas, 
o jeigu kam dar trūksta, tai tais 
pasirūpins mokyklos vadovybė. 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVĖS 

AGOTA DAINELIENE 
Jau sukako vieneri metai, kai negailestinga mirtis at

skyrė iš mūsų tarpo mylimą žmoną ir motiną. 
Netekome savo mylimos vas. 22 d., 1952. 
Nors laikas tęsiasi, bet mes jos niekados negalėsime už

miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną atilsį. 
Mes, atmindami jos liūdna pasitraukimą iš mūsų tarpo, 

užprašėme ketverias gedulingas šv. Mišias vas. 23 d., 6, 
6:30, 7 ir 7:45 vai. ryto, Sv. Antano par. bažnyčioje, Ci
cero, Illinois. 

Kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose pamaldos ir kartu su mumis pasi
melsti už a. a. Agotos sielą. 

Nuliūdę: Vyras, Dukterys, Sūnus, Marti, Žentas ir 
anūkai. • . • • 

Sporto žinios 
MŪSŲ ŠACHMATININKAI 

LSK Perkūno šachmatų ko
manda, dalyvaujanti Chicagos 
miesto farpklubinėse šachmatų 
pirmenybėse ,pereitą savaitę tu
rėjo 2 susitikimus. Pirmose 
rungtynėse, įvykusiose sausio 
3 d. Ciceroje, mūsiškiai įveikė 
VVest To.wn Chess Club 4:2. Pe
reitą sekmadienį įvykusiame 
antrame susitikime prieš Chica
gos latvius, laimėjimas iki šiol 
dar nepaaiškėjo, nes abi koman 
dos turi po 2,5 tšk. ir 1 (Zu-
jaus) partija yra atidėta, tru
putį geresnėje mūsiškio padė
tyje. Blogiausiu atveju ši par
tija gali baigtis lygiomis, o ta
da ir komandinių rungtynių pa
sekmė būtų 3:3. 

Pranešimas tinklininkėms 
Pranešama, kad kiekvieną tre 

čiadienį visoms klubo tinklinin
kėms vyksta treniruotės. Kvie
čiame taip pat ir nepriklausan
čias klubui, bet norinčias akty
viai įstoti į gintariečių eiles. 

Treniruočių vieta: prie 29-
toš ir Haisted gatvių kampo, 
parko salėje. 

Treniruočių laikas: trečiadie
niais 6 vai. vakare. 
Gintaro S. K. Moterų Sekcijos 

Vadovė 

LIETUVIŠKOJO SPORTO 
AKIRATYJE 

— Sausio 25 d. Londone, Ont. 
(Kanadoj), buvo susirinkę lietu
viai sportininkai ,kurie nutarė 

įsteigti sporto klubą ir jį pa
vadinti "Vilniaus" vardu. Klu
bas be sportinės veiklos numato 
reikštis ir mene prie savęs lai
kant ir tautinių šokių grupę. 
Valdybon išrinkti šie asmenys: 
Brazlauskas, Majauskas, Rep
šys ir Navickas. 

— Dabartinis Kanados šach
matų meisteris — P. Vaitonis 
Hamiltono dienraštyje The 
Hamilton Spectators pradėjo 
vesti šachmatų skyrių, šiame 
pasaulio, pateikiamos ir įdomės 
skyriuje be žinių iš šachmatų 
nės partijos. Paskutiniame sky
riuje tilpo viena tokia partija 
iš Illinois šachmatų pirmenybių 
tarp lietuvio Tautvaišos ir Ad
ams. 

New Yorko lietuvių futbo
lo komandai, žaidžiančiai Ger-
man — American augšt. lygos 
pirmenybėse, šiais metais eina
si gana sunkiai. 19 rungt. lie
tuviai turi 12 tšk. (iš jų 2 ga
vo be kovos prieš pasitraukusią 
Holą), įvarčių sant. 45:63 ir už
ima dešimtą vietą. Lietuvių vie 
nuolikę iš dalies lydi nesėkmė, 
ką rodo trys paskutinieji susi
tikimai pralaimėti 1 įvarčio skir 
tumu: prieš Swiss FC 3:4, Bro-
oklyno DSC 2:3 ir Eintracht 
SC 4:5. Taip pat, kaip New 
Yorko spauda praneša, mūsiš
kiams yra nepalankūs rungty-
šininkų komandas. -
nių teisėjai, kurie palaiko prie-

.MINKO DAKIKl 

Stipru* <;r> nietų . .vyras , page idauju 
dai'ljo priti namfj "pr iž iūrėj imo. 

5H02 S. .Mistine St. 
t ' h icago 3<$, 111. 

W% 

FADftKA 
A. t a. ANTANAS VARPUČENSKAS 

Gyveno 4708 W. 12th PI., .Cicero, 111. 
kuris mirė vas. 11 d., 1953 ir tapo palaidotas vas. 16 d., 
o dabar ilsis Šv. Kazimiero kapinėse amžinai nutilęs ir ne
galėdamas atidėkoti tiems, kurie suteikė jam paskutinį 
patarnavimą ir palydėjo jį į tą neišvengiamą amžinybės 
vietą. 

Mes atmindami ir apgailėdami jo pasitraukimą iš mūsų 
tarpo dėkojame mūsų dvasiškiems tėveliams kun. S. Gau-
čiui, kun. W. Urbai, kun. S. Petrauskui, kun. J. šauliui 
ir kun. Klebauskui, kurie atlaikė įspūdingas pamaldos už 
jo sielą. 

Dėkojame šv. Mišių ir gėlių aukotojams. Dėkojame Šv. 
Kazimiero Seselėms už atsilankymą į koplyčią. Taip pat 
dėkojame Šv. Kazimiero Akademijos Rėmėjų Draugijos 
nariams už atsilankymą koplyčioje ir už dalyvavimą lai
dotuvėse. Dėkojame vargonininkui p. Mondeikai ir ki
tiems vargonininkams. Dėkojame laidotuvių direktoriui 
Alfred Vasaičiui-Vance, kuris savo geru ir mandagiu pa
tarnavimu garbingai nulydėjo jį į amžinatstį, o mums pa
lengvino perkęsti nuliūdimą ir rūpesčius. Dėkojame grab-
nešiams ir visiems, kurie paguodė mus mūsų nuliūdimo 
valandoje ir pagalios, dėkojamo visiems dalyvavusiems 
laidotuvėse žmonėms; o tau, Antanai, lai Dievas suteikia 
amžiną atilsį. 

Nuliūdę lieka: žmona Marijona VarpueVnskiene, sūnus 
Stanislovas, marti Barbora, aniiJ.es Dolores. ir Darlene, 
uošviene Viktorija Masiliūnienė, seseryse Ona Valaitiene, 
Marijona Dvareckis, Berniee Sherkšnlene, Marcele Tot-
zauer ir jų šeimos, s 

JOSEPHINE 2EMGULIS 
RIMKUTE) 

(Pagal pirmą vyra KANIAUSKAS) 
Gyveno 4016 W. Courtland Street 

Mirė vas. 18 d., 1953,. 6 vai. vak., sulaukus 72 m. atnž. 
(»ime Lietuvoje. Kilo iš Telšių apskričio, Laukuvos parap. 
Amerikoje išgyveno 50 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras VValtcr Žcmgulis, se

sers sūnus Nikodemas Januška, jo žmona Petronėle ir jų 
šeima, sesers duktė Agota Vaičiukauskas, jos vyras Vin
centas ir jų šeima, pusseserių vaikai: Bronius Patinauskas, 
Vytautas Palinauskas, Vanda (Zigmantaitė), švogerka Do
micėle Šarkienė su šeima, kiti giminės, draugai ir pažįstami. 
Lietuvoje liko giminės ir draugai. 

Kūnas pašarvotas A. Petkaus koplyčioje, 68.12 S. Western 
Ave. 

Laidotuvės įvyks pirmad., vas. 2,'i d., iš koplyčios 9:30 
vai. ryto bus atlydėta. į St. Adrian's parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: vyras, sesers sūnus, sesers duktė ir kiti gimines. 
Laidotuvių direktorius A. Petkus. Telef. GRoveliili 6-0142 
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IS ARTI IR TOLI 
A. J. VALSTYBĖSE 

— Vasario 10 d. minėjimas 
Portland, Oregon. Lietuvos Ne
priklausomybes šventę Portlan-
do lietuviai, L. Vyčių kuopai 
vadovaujant, gražiai paminėjo 
vasario 15 d. Ryte 10:30 vai. 
šv. Vincento ligonines bažnyėio-

1 je kan. P. Aleksa atlaike pa-vos bei Vyrų Choro per Lie- . , . i - * . . • 
NT . . . . / - maldas ir pasakė šventei pri-tuvos Nepriklausomybes mine-

/ mus I 
X Amerikos Balso atstovas 

P. Labanauskas atvykęs j Chi-
cagą jrekordavo daugelio žy
mesnių lietuvių kalbas, „Daina-

Minės arkv. J. Skvirecko sukakti 

jimą išpildytas dainas; be to — 
specialiai buvo susišaukęs Ali-
ce Stephens vadovaujamą Me
no Ansamblį ir jrekordavo jo 
išpildytas Miko Petrausko dai
nas bei ištraukas iš jo operos 
„Žalčių Karaliene" ir operetes 
„Birute", šias Miko Petrausko 
dainas chicagiečiai dar turės 
progos išgirsti per koncertą ko
vo I d. Marijos Augštesniosios 
Mokyklos auditorijoje. 

X Muz. Broniaus Jonušo šei
moje, kurio vedamas vyrų cho-

taikytą pamokslą. 12:00 vai 
dalyviai susirinko j šv. Rožan
čiaus parapijos salę bendriems 
priešpiečiams ir programai, ku 
rią sudarė Amerikos ir Lietu
vos himnai, V. Juodeikas kal
ba, nuoširdūs latvių ir estų at
stovų žodžiai, jaukus vaidini
mas, tautiški šokiai, dainos ir 
gyvasis paveikslas. Vaidinimą | 
vykusiai atliko V. šateikis, Kos 

Jo Ekscelencija Dr. Juozapas 
Skvireckas, pirmasis Lietuvos 
R. K. Bažnytines Provincijos Me 
tropolitas ir Kauno Arkivysku
pas, pirmasis davęs viso pasau
lio lietuviams Šventąjį Raštą 
lietuvių kalba, 1953 metais rug
sėjo 18 dieną švenčia savo am-
•žiaus 80 metų sukaktį. 

šį garbingą ir didelių nuopel
nų turintį Bažnyčiai ir lietu
vių tautai Arkivyskupą, gyve
nantį Austrijoje tremtinio gy
venimu, Jo jubilejaus proga 
ruošiamasi visų lietuvių išsi
sklaidžiusių po platųjį pasaulį 
atitinkamai paminėti ir Jį pa
gerbti. Pagerbti kaipo didįjį mū 
sų tautos vyrą, kuris visą sa
vo tylųjį gyvenimą pašventė 
švento Rašto lietuvių kalbon iš
versti, tuo būdu įvesdamas Lie-

; tuvą į kultūringųjų krikščioniš-

mctų berniukai pavogė apie 500 
kapsulių su labai stipria sprog
stamąja medžiaga. Jie su drau
gais norėjo jas išardyti ir da-. 
ryti sau fejerverkus. Berniukai 

te ir Algis Garoliai. Tautiškų , , t 

šofci, ir gyvojo paveikslo - Į * * • g į j j * ! vysk V. 
Kenčianti Lietuva — bei daini- J 0 ' ' J y ' 
ninku grupę sudarė J . Kanana-

ras per Vasario 16 minėjimą >viėius, St. ir J. Steponavičiai, 
labai gerai pasirodė, praeitojo j studentės Irena ir Zenaida Ste-
antradienio vakarė buvo susi- ponavičiūtės, studente Ingrida 
rinkęs gausus būrys lietuvių, Juodeikai te, Marija Jagelavičiū 
kur prie Užgavėnių valgiais pa- te ir Algis bei Koste Garoliai. 
puošto stalo buvo pasidalinta j Gyvajam paveiksle Lietuvos ro 
mūsų muzikinėmis problemomis lę gražiai suvaidino J. Steponą 
bei pasikalbėta kultūrinėmis te vičienė. Jos gedulo šydu ap-
momis. Svečių tarpe matėsi pia gaubtas veidas, ją dengianti 
nistas Andrius Kuprevičius iš 
Argentinos, muzikė Alice Ste 

Brizgiui vadovaujant, Chicago-

je yra sudarytas šiam tikslui 
komitetas, į kurį įeina: TT. Jė
zuitų atstovas kun. J. Borevi-
čius, TT. Marijonų atstovas 
kun. V. Bagdanavičius. 

Lietuvos vyskupijų atstovai: 
Kauno — kan. A. Petraitis ir 
kan. V. Zakarauskas, Panevė
žio — kun. A. Stasys, Telšių 
— kun. St. šantaras, Vilkaviš
kio — kun. p. Karalius, Kuni
gų Vienybės a i stovas kan. J. 
Paškauskas, Kat. Federacijos 
atstovas kun. dr. A. Juška, 
Kat. Susivienijimo atstovas 
Mrs. Alb. Poškienė, Lietuvių 
Pasaulio Bendr. dr. P. Mačiulis, 
Ateitininkų Federacijos atsto
vas prof. V. Vitkus, Profesorių 
Draugijos atstov. prof. A. Fla
teris, Rašytojų Draugijos at
stov. B. Babrauskas, Lietuvos 
Vyčių atstovas p. J. Stoškus, Mondel šeimoje, gyvenančioje 
Kat. Moterų p. Sof. Sakalicnė, : 5 3 0 6 N - Rutherford ave., dvy 
Skaučių atstovė p. Strikienė ir l i k o « m e t U duktė kartais prašė 

' M . • . i . . 

CHICAGOJE 
Pavojingos kapsules 

- • • • • 

• • • • • • 

KAS, KĄ IR KUR 
— Lietuviu Universiteto Klu- tų kunigystės proga. Komisija, 

K Zenith" R7dio"Torp*7a.bri- 'b o (LUC)* susirinkimai būna (kuriai pirmininkauja D. Ka-
ko, 1500 N. Kostner ave du 12 lmėnesio trečią sekmadienį, bet | minskienė, o nariais yra Mor-

šį mėnesį, dėl Lietuvos Nepri 
klausom, minėjimo, klubo susi
rinkimas šaukiamas vasario 22 
3 vai. p. p. šis susirinkimas bus 
specialus, nes jis įvyks naujoje 

policijai prisipažino ką padarė J v i e t o J e , Dariaus-Girėno Posto 
ir dalį kapsulių grąžino, bet da ! r ū m u o s e ' 4 4 1 6 S" A r t e s i a n A v e -
lis esanti išmėtyta bei drau- ' B a i S u s posėdžio reikalus, bus 
gams išdalinta. Dar trūksta !įvairios diskusijos klubo veiklos 
100 kapsulių. Neatsargiai su jo r e i k a l u > ° P a s k u i pobūvis. 
mis elgiantis gali daugeliui jau« 
nuolių nunešti pirštus ar smar
kiai sužeisti. Policini perspėjo 
tėvus ir uoliai jieško užsilikusių 
kapsulių, lankydami vietas,, kur 
jaunuoliai daugiausiai renkasi. 

Byla del televizijos 

Skautų atstovas p. Gurėnas. 

Kuprevičiaus iono rečitalio belaukiant 
Lietuviai turi daug talentin 

gų muzikų. Vienas jų, kuris iš
siskiria iš kitų yra Andrius 
Kuprevičius. Dar man bestu
dijuojant Kauno Konservatori-

juodu kaspinu perrišta trispal- * * • ° v ė l i a u į v i j o j e , teko 
...,, .., ve vėliava, dainininkų grupės I s t e b ė t i i r s e k t i A - Kuprevi-

phens, ponai Peškiai, ponai Tve !jautriai ir sutartinai n iūn iuo ja -«aus , kaipo pianisto, brendi
mą Maironio „Lietuva brangi, j m a - K a u n o Konservatorijos 
mano tėvyne" tiesiog religiniai Profesorius Ružickis, augšto ly 
nuteikė šventės dalyvius ir ne; gio pianistas ir pedagogas, sta 

kaip buvo atlikti Čaikovskio ir 
Šopeno veikalai. Paminėtame 
koncerte dalyvavo ir kiti mū
sų menininkai, tad mūsų pia
nistui nebuvo galimybių pla
čiau parodyti savo sugebėji-

rai, Alf. Gečas, Vyt. Radžius 
i j- k t. 

X Kdwardas Srubas, 1602 
S. 48th C t , Cicero, 111., praei
tąjį sekmadienį buvo įvestas į 
Kolumbo Vyčių; 4-tąjį laipsnį. 
Kdvvardas yra gimęs šv. My
kolo parapijoje, North Side, da 
bar gyvena su žmona Lucy 
(buv. Sadauskaitė) ir dukrele 
Nancy savo name šv. Antano 
parapijoje, Cicero, 111. Jų duk-

vienam išspaudė gilią ašarą. 
Tautiškiems šokiams, dainoms 
bei gyvojo paveikslo grupei su 
dideliu atsidėjimu ir pasišven
timu vadovavo Koste Garolie-
nė". Visam posėdžiui vadovavo 
dr. V. Juodeika. Priimtos atitin 
karnos rezoliucijos Valstybės 
Prezidentui, Valstybes Sekreto
riui ir kitiems. Taip pat padą 

relė Nancy kovo mėnesį švęs . r y t a s m i n g a rinkliava krašto 
4-tą gimtadienį Edwardas y a [laisvinimo reikalams, 
northsidiečių Jono ir Hyacintos 
Srubų sūnus. — J u o z a s Stepdnakas (Sta-

pieka), VVorcester, Mass., pa-
X Nelės Mazalaites premi- laidotas vasario 17 d. Tą dieną 

juotos novel&a tęsinys spausdi- , už jo sielą buvo atlaikytos pa
namas kultūrinio priedo 8 pus- Valdos šv. Kazimiero bažnyčio-
lapyje. Atsiprašome, kad ket- je. 
virtoje skiltyje (tuoj po klišės — Mrs. Anthony Mascitis, iš 
parašo „Gražioje Lietuvoje") W h e e l įw . i g h t f Mass., yra Mary 
sumaišytos eilutes: posmelis, L a n e l i g o n i n ė j e ) W a r e > M a s s # 
pradedant ketvirta eilute ir bai I 
giant septyniolikta (pradedant ' 

tantis didelius reikalavimus 
savo mokiniams, A. Kuprevi
čių vertino kaipo savo vieną 
toliausiai pažengusį ir gabiau-
sį mokinį. 

Atvykus A. Kuprevičiui į 
Chicagą, man dažnai tenka 
girdėti klausiant ar jis, kaipo 
lietuvis pianistas, gali prilyg
ti kitiems jau išgarsėjusiems 
svetimtaučiams pianistams. At 
sakymas — taip, gali. 

Jis yra vienas mūsų labiau 
šiai subrendusių pianistų, sto
jęs Vokietijoje, Austrijoje, švei 
carijoje, Pietų Amerikoje, o 
dabar ir čia muzikos estrado
je į varžybas su įvairių tautų 
pianistų talentais. 

Po ilgesnės pertraukos man 
teko išgirsti jį skambinant Chi-
cagoje. Prisimename "Margu
čio" suruoštą koncertą. Lietu
vio pianisto vardas, jau pra

dėdavo prie televizijos iki pir
mos valandos nakties, su ja il
gai būdavo ir ketverių metų 
broliukas. Mergaitės sveikata 
ir mokslas dėl to ėmė nuken
tėti. Kadangi motina palaikė vai 
kų pusę tėvas iškėlė bylą teis
me. Teisėjas nusprendė, kad te
levizija dėl vaikų turi būti už
daryta jau 9 vai. vakaro, ir jei 
mergaitė turi ruošti pamokas, 

! ji tai turi padaryti anksčiau, 

Smulkesnių žinių galima gau
ti pas rast. panelę Ireną Zyzes, 
šaukiant telefonu YArds 7-
2863. A. K. 

— Liet. Bendruomenės stei
giamasis susirinkimas Bridge-
porte. šių metų vasario mėn. 
22 dieną 1 vai. 30 min. po pie
tų šv. Jurgio parapijos salėje 
šaukiamas Amerikos Lietuvių 
Bendruomenės steigiamasis su
sirinkimas. Kviečiama visa 
Bridgeporto ir apylinkės lie 

kūnienė, Motiekaitienė, Pakel-
tiene, Stučinskienė, širvinskie-
nė, V. Pavis ir B. Vitkus, deda 
visas pastangas, kad pagerbtu-
vės tikrai būtų sėkmingos. 

— Daugelis chieagiečiu dar 
nematė naujai pastatytos Ma
ria Augšt. mokyklos gražiosios 
salės (California ir 67 gatvių 
kampas). Ją pamatyti bus pro
ga „Dainavos4* ansamblio voka
linio koncerto metu š. m. kovo 
mėn. 15 d. (sekmadienį). Šioj 
lietuviškoj salėj pirmą kartą 
nuskambės didinga C. Sasnaus
ko kantata „Broliai". -k 

— P. Tautvaisos pagerbimas 
vasario mėn. 21 d. 7 vai. vak. 
Lietuvių Auditorijos žemutinė
je salėje, 3133 So. Halsted S t 
LSK Perkūnas ruošia savo na
rio, dabartinio Illinois šachma
tų meisterio Povilo Tautvaisos 

mų. 
šį sekmadienį vasario 22 n u f a l i a i n u o televizijos. Kai 

rengiamame A. Kuprevičiau, , v a i k a ! į g u l d y t i , motina vėl ga-
fortepiono rečitalyje Marijos į f S1S

U
Uktl m § ^ a m a - P " * ™ * 

y . ' . _ i , , • Toks buvo teisėjo sprendimas 
augstosiosios mokyklos naujo- * r 

tuviškoji visuomenė kuo skait- Pagerbimo pobūvį. 
lingiausiai šiame susirinkime __ Pasirodys „Lietuvis Teisi-
dalyvauti. Bus renkama valdy- trinkus" Nr. 6. Netrukus išeina 

Mergaičių skriaudėjas 
Teismas Teodorą Schermer-

horną, gyvenantį 3538 Monroe 

je salėje turėsime progos pa
sigerėti jo skambinimu ir ar
čiau jį pažinti. Visa progra
ma paskirta išimtinai fortepio-

, - . . T» , gatve, pripažino seksualiniu psi 
no kuriniams. Programa sko- > , ' * . r , _ * F . 

. . . A . . , , ~. ienopatu ir nuskyrė uždaryti i nigai ir gerai parinkta. Gir-k_ , ,. . , , / , . ; r> u « T^ i Menardo ligoninę. Jis mazame-desime Bacho, Šopeno D mol , - • v . . . . . . ,. , tems mergaitėms žadėdavo vaik sonatą, noktiurnus, etiudus, v 

žodžiais: „— Aš? — pasakė jis x ciiicagos estai mini Esti-
ir atmetė galvą" ir baigiant žo- j o s Nepriklausomybės sukakti d e n ž i « garsėti Pietų Ameriko 
džiais „taip baudžiama už grįži- š j sekmadienį (vasario 22 d.) : •• • — , - . . • 
mą k a r č i a m o n " t u r i būt i nu - 4 valandą p. p. YMCA McCor-
keltas į patį galą. mick Ballroom, 1001 No. Dear-

X Dr. P. Mačiulis buvo p a ^ b o r n S t Lietuvos vardu juos 
grindiniu kalbėtoju vasario 15 «v e ,£n j> L i ^ v o s k o n s u l a s d r -
d. Kenoshos lietuviams minint F* ^ " ž v a r a i s -
Liet. Nepriklausomybės šventę | x Vladas Baltrušaitis, nau-
Šv. Petro bažnyčioje ryte buvo jas šv. Jurgio parapijos vargo-
pamaldos už Lietuvą. Pvitaikin- nininkas, vasario 17 d. automo-
tą pamokslą pasakė klebonas (biliu išvyko iš Los Angeles JĮ*0* k * ** girdėjau, ką girdėjo 
kun. A. Miciiinas, MIC. Po pie-1 Chicagą; numatoma, kad šian- k l t i lietuviai. Jie rašė, kaip 
tų parapijos salėje įvyko pra- dien ar rytoj jau bus Chicagoje P i a r "s tas žavėjo klausytojus 
kalbos ir meninė programa. Au- ir pradės savo pareigas. * ° n o subtilumu ir technika, kas 

je, sutraukė keletą tūkstančių 
lietuvių ir jų tarpe daug sve
timtaučių. Dalyvavo ir žymių 
laikraščių muzikos kritikų. 
Klausėmės, kiekvienas kitaip 
klausė ir ir kitaip girdėjo. Ki
tą dieną godžiai skaičiau ame
rikiečių laikraščių recenzijas. 
Nei vienas kritikas neparašė 

B mol scherzo, vsą eilę prancū
zų kompozitoriaus Debussy 
dalykų (tocatą ir kitus), Čiur
lionio du preliudus ir noktiur
ną ir stambų Schumano kū
rinį — Simfoninius etiudus. 
Šių kūrinių išpildymas reika
lauja iš pianisto gilaus muzi
kinio subrendimo ir didelės 
fortepioninės technikos. 

Po šio koncerto pianistas 
vyksta į New Yorką, kur vie
noje didžiųjų koncertinių salių 
š. m. kovo mėn. 8 d. duos savo 
antrą fortepiono koncertą. 

Mums A. Kuprevičiaus atvy
kimas į Ameriką ir pasirody
mas didelėse koncertinėse sa
lėse daugiau reiškia negu ki
tiems muzikos mėgėjams. At
siminkime, kad jis gimė ir au
go mūsų tautos sūnus. 

Mes linkime jam, kad jo 
pirmieji žingsniai šiame krašte 
būtų sėkmingi ir kad lietuvio 
pianisto vardas vis dažniau 
būtų minimas Amerikos kon-

ščiojančias lėles ir nusiviliojęs 
bandydavo nuskriausti. Jei jis 
ligoninėje po kurio laiko ir bū
tų pripažintas pagijęs, tai dar 
turėtų atsakyti už septynis kri
minalinius nusikaltimus. Tas 
psichopatas vakarinėje Chica-
gos dalyje siautėjo 8 mėnesius. 

Girtų vairuotojų bylos 
Chicagoje stipriai griebiami 

girti vairuotojai. Teismuose su
sikrovė apie 100 neišspręstų by
lų už girtą vairavimą. Priskir
tas trečias teisėjas toms by
loms pagreitinti. Numatoma, 
kad bus duotas ir ketvirtas. Pa 
prasĮtai tokie vairuotojai nu
baudžiami apie $100, atimamas 
leidimas vairuoti automobilį 
mėnesiui ar daugiau, o kartais, 
sunkesniuose atsitikimuose, už
daromi ir į kalėjimą. 

ba ir aptariami kiti svarbūs rei 
kalai. 

— S t e n a m a s šv. Kazimiero 
Kolegijos Rėmėjų skyrius Šv. 
P. M. Nekalto Prasidėjimo pa
rapijoje. Ta proga vasario 22 
d. 3 vai. p. p. rengiamas po
būvis su programa Šv. P. Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos salėje. Visi kviečiami. 
Taipgi bus pagerbtas prel. L. 
Tulaba, Šv. Kazimiero Kolegi
jos rektorius, kuris dabar vieši 
Chicagoje. 

— Moterų Sąjungos Chicagos 
apskrities extra susirinkimas 
šaukiamas vasario 25 d. 7:30 
vai. vak. šv. Jurgio parapijos 
salėje. Prašome visų kuopų at
stoves gausiai dalyvauti susirin 
kime, nes reikės aptarti svar
bius klausimus. Atsiminkite, 
jog šiais metais Moterų S-gos 
Chicagos apskritis Illinois vals
tybėje šaukia seimą. 

— ALRK Federacijos Chica
gos apskritis nutarė kovo 29 d. 
suruošti Vyčių salėje savo dya-

Lietuvių Teisininkų Draugijos 
žurnalo „Lietuvis Teisininkas" 
Nr. 6. Turinyje daug įdomios 
teisininkams medžiagos. Rašo 
Č. Butkys, Br. Ivanauskas, L. 
Šmulkštys, J. Kairys, dr. J. Sa
kalauskas. Taip pat telpa me
džiaga apie organizacinį teisi
ninkų gyvenimą. 

— Lietuvių Piliečių Darbinin
kų Pašalpos Klubo mėnesinis 
susirinkimas šaukiamas vasa
rio 22 d. 12:30 vai. po pietų V. 
Neffo svetainėje, 2435 S. Lea-
vitt St. Visi nariai-ės kviečiami 
dalyvauti. 

James R. Cherry, sekr. 

— Solistai Vaznelis ir Krip-
kauskienė, akompanuojant Ku-
čiūnui, atliks meninę progra
mos dalį. Teisininkų koncerte 
šį šeštadienį (vasario 21 d.) 7 
vai. vak. L. Vyčių salėje, 2453 
VV. 47th Str. 

— L. Vyčių 13 kuopa (Town 
of Lake) vasario 24 d. 8 vai. 
vak. šaukia susirinkimą šv. Kry 
žiaus parapijos salėje. Visi na

šios vadui kun. I. Albavičiui pa riai prašomi atvykti, nes bus 
gerbtuvių vakarienę jo 40 me- renkama nauja valdyba. 

Velione paliko $7,100,000 
Mrs. L. Armour, skerdyklų 

savininko našlė, mirdama tes
tamentu paliko $7,100,000. Iš-

kų Alto reikalams sudėta arti 
$500.00. 

X Pavykę „Užgavėnių bly
nai". Studentų ateitininkų ruoš 
ti „Užgavėnių' blynai" vasario 
14 d. Tėvų Jėzuitų namuose 
praėjo labai gražioje nuotaiko
je. Skanius blynus iškepė stud. 
ateitininkės, vadovaujant V. Ba 
leišytei ir Rauchaitei. Meninėje 
dalyje puikiai pasirodė Laimu
te Smalinskaite padainuodama 
keletą dainų ir arijų. 

X Povilas Skridaila, prieš 
trejus metus atvykęs iš Vokie
tijos į JAV, šiomis dienomis 
netikėtai buvo patekęs tarp va
gonų buferių, kai dirbo Corn 
Products Refining CoM Argo, 
111. Buvo sužaloti keli jo šon
kauliai. 

X Anthony VVallons pagel
bės norintiems asmenims užpil
dyti income tax blankas nuo 
vasario 24 iki 27 d. „Draugo" 
raštinėje. 

X Algirdas Brazis, Metropo
litan Operos solistas, vasario 
23 d. dainuos „Tristan ir Isol-
de" operoje, o vasario 25 d. „La 
Boheme" operoje. 

X Albertas Statkus, Peoria, 
111., gana smarkiai serga influ-
ertza. Jis yra sūnus Onos Valai
tienės ir žentas Juozapo ir Ma
rijonos Vaičiūnų, iš Cicero, UI. 

X Demerackų jaunesniajam 
sūnui padaryta apendicito ope
racija. Jis yra Šv. P. Marijos 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
mokinys. 

X Antanas Varpučanskas pa 
laidotas vasario 17 d. Jis yra 
Valaitienės, Dvareckienės, Tot-
zauer ir šerkšnienės brolis. 

X Dr. V. Sruogienė sveiksta. 
Jos koja jau kuris laikas išim
ta iš gipso ir ji bando išlengvo 
vaikščioti. 

daugiau ar mažiau pavyko, 

Pasaulines prekybos konferencija 

certinėse estradose drauge su dalinusi arti $400,000 smulkes-
kitų garsių pianistų vardais, nėmis sumomis, kitus pinigus 
Geriausios sėkmės! ji pavedė globoti bankams, kad 

Antanas Nakas-^orvydtas iš nuošimčių būtų mokama jos 
dukteriai, Illinois Technologi
jos Institutui, Šv. Luko ligoni
nei, Chicagos Bendruomenės 

Skelbkites "Drauge" 

Vasario 17 ir 18 dienomis 
Chicagoje, Sherman viešbutyje 
Įvykusioje Pasaulinės Prekybos 
Konferencijoje (Chicago Worid 
Trade Conference) kalbėjusių 
dauguma pasisakė už JAV mui
tų tarifų mažinimą, apmuitini-
mo procedūros suprastinimą ir 
didesnį užsieninių prekių įsilei
dimą Amerikon. 

Chicagos Federalinių Reser-
vų Banko pirmininkas John S. 
Coleman pareiškė, kad Ameri
kos teikiama kitiems kraštams 
pagalba nepajėgia išlyginti pa
saulinės prekybos mokėjimų 
balanso. Amerika kasmet vidu
tiniškai eksportuoja už 5 bilio-
nus dolerių prekių daugiau, nei 
importuoja. Tas Amerikos pre
kybos balansas apmokamas iš 
mokesčių mokėtojų kišenės. 
Užsienio kraštai tegalės įsigyti 

Pasivijo šaudydami 
Policija pastebėjo automobi

liu važiuojančius du jaunus vy
rus, kurių automobilis neturėjo 
nei šviesų, nei numerių. Polici
jai davus ženklą jie bandė pa
bėgti automobiliu. Policija pa
leido į jų pusę kelius šūvius, 
kurių vienas pramušė padangą 
ir tada jaunuoliai pasidavė, Tai 
buvo H. Edwards ir J. Caudle, 
abu 21 metų. 

Pabrangs priemiesčių 
traukiniai 

North Western ir North 
Shore geležinkelių linijų trau
kiniai, kuriais palaikomas susi
siekimas su Chicagos priemies-

jiems reikalingus dolerius tik 
tuomet, jei jiems bus leista lais 
vai parduoti savo prekes Ame
rikoje. Kalbėtojo nuomone, yra 
atėjęs laikas, kad Amerika turi 
leisti laisvą konkurenciją tarp 
vįetinių ir užsieninių gaminių. 

Konferencijoje labai įdomų 
pranešimą padarė ir General tebuvo 4 m. amžiaus. M. Mon 
Electric Co. prezidentas W. R. I dragon rastas kalėjime diržu pa 
Herod, kuris optimistiškai gal- sikoręs.. Jo žmona laikoma irio-
vojo dėl Amerikos pramonės terų kalėjime už tą patį nusi 
galimybių ateityje. Milžiniškas kaitimą. 

Fondui, jos kitiems giminai-! ėiais, gavo leidimą pakelti važ-
čiams. m 3 tarp 15 ir 20%. Važmos pa 

kėlimas palies apie 60,000 kas-
Užmuše sūnų ir pasikorė 
M. Mondragon, 33 m. am

žiaus, gyvenęs 1649 Polk St., 
buvo uždarytas į kalėjimą, nes 
buvo taip sunkiai sumušęs sa
vo sūnų, kad tas mirė. Vaikutis 

gyventojų prieauglis pasaulyje 
ir kartu su gyvenimo standarto 
kilimu laisvojo pasaulio kraštuo 
se, ypač Azijoje, sudaro vis au
gančią rinką Amerikos gami
niams. 

Iš lietuvių konferencijoje da
lyvavo Rockwell Engineering Co. 
prezidentas Anthony J. Rudis. 

A* B* 

Tiesa vėžiu sergantiems 
Du vėžio ligos specialistai — 

dr. Sutherland ir dr. Alvarez 
— skatina vėžiu sergantiems 
pacientams pasakyti tiesą apie 
jų ligą. Esą tai geriau ir ligo
nio gydymui, ir jo psichiniam 
stoviui. Pasakyti turį gydytojai 
arba gailestingos seserys. 

dienių keleivių. 

Duoda senesnį pieną 
Įvairūs liudininkai patvirti

na, kad Chicagos pieninės dau
geliu atvejų duoda senesnį pie
ną, negu ant butelių parašoma. 
Tuo susirūpino miesto sveika
tos įstaigos. 

Lietuvoje gimusieji 
Chicagos amerikiečių spauda 

praneša jog, paskutinio surašy
mo daviniais, JAV-se yra 10,-
161,168 užsieny gimusieji žmo
nės. Daugiausia — gimusių Ita
lijoje: 1,427,145. Lietuvoje gi
musių yra 147,765. 

Naujausoji respublika 
Kiekvienais metais vis nau

jos tautos keliasi neprikaluso-
mam gyvenimui ir geresnei 
krašto gerovei. Bene pati pas
kutinioji- išsikovojusi laisvę yra 
Madive valstybė, kuri randasi 
to pat vardo salyne, maždaug 
400 mylių atstu nuo Ceylono (į 
vakarus), Indijos vandenyne. 
Sausio 1 d. po 836 sultonų val
dymo metų, sostinėje Malė, bu
vo pasirašytas su britais susi
tarimas garantuojąs nepriklau
somą gyvenimą 93,000 vietinių 
islamo tikybos išpažinėjų. Sa
los susideda iš 12,000 koralinės 
kilmės, kurių tik 200 yra apgy
ventos ir kartu užima 115 k v. 
mylių plotą. 
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Sekmadienį nauja SOPIIIE BARČUS radijo 
VALANDA IŠ NAUJOS STOTIES WOPA 1490 KBL. 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 lietuviuką 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. Rockwell St. Chicago 29, 
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