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Lietuvos kan Clčl SV©OŲ 5pauav^lt? 
JUOZAS L1NGIS 

ii 

Mfef bendradarbis Švedijoje 
Paskutiniu laiku ir švedų spau į Lietuvoje sovietai laikėsi tos pa-

doje pasirodo viena kita žinutė 
apie sovietų pavergtą Lietuvą. 
Š. m. vasario 20 d. švedų dien
raštis Stockholms Tidningen 
savo aktualių politinių straips
nių atkarpoje išspausdino ilgo
ką savo bendradarbio T. Norwid 
simpatingą straipsnį apie alina
mą Lietuvą. T. Norwid yra ži
nomas lenkas žurnalistas, jau il
gokai gyvenąs Švedijoje. Jis yra 
gerai painformuotas apie tai, 
kas dedasi sovietų satelitinėse 

čios taktikos, kaip ir visuose Ryt 
prūsiuose — centrinės miestų 
dalys, kur gyveno vidurinysis 
miestiečių luomas, buvo sumai
šomas su žeme, tepaliekami tik 
pakraščiai 

Stevenson politines 
morales pamoka 

LOS ANGELES, vas. 28. — 
Prieš išvykdamas kelionėn ap
link pasaulj, buv. demokratų pre 
zidentinis kandidatas Stevenson 
čia pasakė kalbą, kurioje ragino 
demokratus nevartoti demagogi
jos politiniam kapitalui krauti. 
„Geriau niekad nebelaimėti rinki 
mų, negu juos laimėti panašiu 

Karui pasibaigus, mažų mies- į būdu'4 - - pabrėžė Stevenson. 
Demagogijos pavyzdžius Ste

venson ėmė iš paskutinių rinki-
telių išvaizda visai nepasikeitė. 
Vienintelis pasikeitimas yra tas, 
kad visur tarp griuvėsių išdygo j mų. Pavyzdžiui, respublikonai, 
puikūs nauji MVD pastatai su. siekdami rinkimų pergalės, Ko-
vadinamais „vidaus kalėjimais"..rėjos karą vadino „Trumano ka-

Politinis teroras yra neišpasa-j ru" ir žadėjo greitas pergales bei 
valstybėse ir skaitomas vienu išjkytas, vargas ir alkis dar didės-,karo galą. Demokratai neturėtų 
gedausiu sovietinės politikos ži-ini. Algos žymiai mažesnės, negu džiaugtis, kad respublikonai to 

Britų pasiūlymai ūkio deryboms 
Nori žaliavoms rinkos ir kainų pastovumo. — Žada ma
žinti tarifus, bet nori finansines paramos kapitalinių 

gaminių pramanei išplėsti 
LONDON, vas. 28. ** Anglijos vyriausybė įteikė Washingto-

nui eilę svarbių pasiūlymų ūkiniais klausimais ir išsiuntė delegaci
ją derybų vesti. 

novų. 
Kokios gi žinios pasiekė Nor-

wid apie Lietuvą ? Tarp kitko jis 
rašo: 

Iš prieškarinių laikų taip žy
dinčios Lietuvos daug nebeliko. 
Visas krašto vidurinysis luomas, 
laisvi amatininkai, valdininkai, 
mokytojai ir kiti inteligentai jau 
seniai ištremti į Sibirą. Dalis jų 
dar gyvena kažkur Kazachstano 
stepėse ir dirba sunkiausiose 
vergų sąlygose. Jų namai buvo 
konfiskuoti ir apgyvendinti ru
sais. Oficialioji kalba nebe lietu
vių, o rusų, nors akims dumti 
administracijoje vartojamos abi 
kalbos. 

Karo nuterioto krašto didieji 
miestai Vilnius ir Kaunas tebė
ra griuvėsiuose. Vadovybė neap
sisunkina savęs privačių namų 
atstatymu. Pasitenkinama vien 
tik atstatyti viešuosius pastatus 
ir vienur kitur pastatyti naujus, 
ypač maisto pramonei plėsti. 

Vilniaus universitete lietuvių 
profesorių kaip ir nebėra, visi 
rusai. Ten studijuoja daugiausia 
vidurinės Rusijos jaunimas. 
Bet tatai nekliudo Lietuvoje lie
tuvių ir rusų kalbomis leidžia
miems laikraščiams kalbėti apie 
patriotizmą. 

Provincijoje padėtis beviltiš
ka. Prieš karą taip efektyvus 
Lietuvos žemės ūkis buvo visai 
sugriautas jį sukolektyvinant. 
Raguočių ir kiaulių ūkis suma
žėjo % palyginti su 1939 m. Ge
resnioji darbo pajėga atrinkta ir 
išvežta į Sovietų Sąjungą. 

Atrodo, sprendžiant iš sovietų 
ekonominės politikos Lietuvoje, 
kad rusai neskaičiuoja pasilikti 
krašte amžinai. Pokariniais lai
kais kiek didesnio kapitalo nebu
vo Lietuvoje investuota. Anks
čiau, palyginti, gana geras kelių 
tinklas dabar vargiai betinka va 
žiuoti. Per karą keliai buvo vo
kiečių ir sovietų tankų suardyti, 
o po to jų niekas netaisė. 

Geležinkelių teprižiūrima tik 
tie ruožai, kurie jungia Kalinin
grado sritį su didžiaisiais sovie
tų pagrindiniais ruožais. Visi 
kiti ruožai yra labai apgailėti
noje būklėje. 

Iš daugelio pirma taip gražiai 
žydėjusių mažų miestelių dabar 

pačioje Sovietų Sąjungoje; la 
bai retai lietuvis darbininkas už 
dirba daugiau 400 rublių per mė 
nesį, o to teužtenka tik patiems 

pažado negalės ištesėti ir nepa
krikštyti Korėjos karo „Eisen-
hovverio karu". 

Respublikonai skelbė, kad de-
būtiniausiems reikmenims, dra-j mokratai Teherane, Jaltoje ir 
bužiams ir kitam visai nelieka. Potsdame sudarė su Stalinu bai-
Vieninteliai gerai apsirengę yra siausius slaptus susitarimus, nu
rašai. Skirtumas tarp jų ir vie- kreiptus prieš visą pasaulį, bet 
tinių labai krenta į akis ir prime- prez. Eisenhoweris, ka^p JAV 
na net kolonijų padėtį. Rusai ir prezidentas, negalėjo tokios de-

Prezidentas su gubernatoriais. — Kaikurie gubernatoriai ir kon
greso vadai buvo pakviesti pas prezidentą tartis dėl kompeten
cijų padalinimo tarp federalinės valdžios ir valstybių mokesčių 
srityje. Sudaryta komisija pasiūlymams paruošti, čia matome 
prezidentą kalbantis su Texas gub. Shivers (kairėje) ir S. Ca-
rolina gub. Byrnes; abudu demokratai. (INS) 

apsieina kaip „ponų tauta". 
Dauguma katalikiškosios Lie

tuvos bažnyčių yra uždarytos, 
kunigai išvežti. „Reikia atsimin
ti", pabrėžia autorius, „kad Lie
tuva yra labai tikintis katalikiš
kas kraštas, bet, nežiūrint to, 
tikėjimas krašte vis didėja". 

Miškuose Lenkijos, buvusių 
Rytprūsių, Gudijos ir Latvijos 
pasieniuose dar ir dabar tebevei
kia partizanų daliniai. Juos dau
giausia sudaro vilties netekę ūki 
ninkai ir iš sovietų armijos pa
bėgę įvairių tautybių kariai. 

Nežiūrint visų grasinimų, par
tizanus ūkininkai remia, nes jie 
juose įžiūri vienintelį prieštero-
rinį įrankį prieš komunistų prie
spaudą. Rusų MVD daliniai kar
tais padaro krašte didžiules „ab-
lavas" ir už bausmę padėjus vie
nam kitam partizanui išveža vi
so kaimo gyventojus. 

Partizanų sąjūdis yra sponta
ninis ir, iš visko sprendžiant, be 
jokių politinių priemaišų. Pasi
priešinimo daliniai visgi turi pa
kankamai ginklų ir yra gana pa 
jėgūs pastoti kelius ir daryti 
juos nesaugius. 

Visą Lietuvą diktatoriškai vai 
do fanatiškas lietuvių kilmės ko 
munistas Sniečkus, kurį žmonės 
laiko atsakingu už krašto ekono
minį bei kultūrinį marinimą. At 
rodo, kad jo veikla patinka Mas 
kvai, nes jis už savo nepaprastus 
nuopelnus buvo apdovanotas Le
nino ordenu — baigia Norwid 
savo straipsnį. * 

BERUN, vas. 28. — Laisvųjų 
juristų Lyga gavusi iš sovietų 
zonos žinių, kad ten areštuoti va
rio kasyklų sindikato 6 vyriausi 
inžinieriai už tai, kad Mansfeld 
srityje esančių vario kasyklų ga 
myba pereitais metais pasiekusi 
tik 80 proc. nustatytos kvotos. 
Inžinieriai įtarti sabotavę gamy-

magogijos sankcionuoti — jis 
paprašė kongresą pasmerkti ne 
tuos susitarimus, bet Rusiją, ku
ri tuos susitarimus sulaužė. Ši
tą gėdingą Sov. Rusijos elgesį 
jau seniai pasmerkė demokratai 
ir respublikonai. 

Darbai sustojo, nes 
Višinskis tyli 

NEW YORK, vas. 28. — JT 
politinė komisija nutraukė po
sėdžius iki pirmadienio, nes nie
kas nenori kalbėti Korėjos klau
simu pirma neišgirdęs sovietų 
Višinskio atsakymo, kurį jis pa
žadėjo duoti po JAV Cabot Lod-
ge kalbos, kurioje Rusijai pri
skirta visa Korėjos karo sukėli
mo ir vedimo atsakomybė. 

Jei Višinskis neduosiąs iki pir 
madienio ženklo apie tai, kada 
mano savo kalbą pasakyti, JAV 
delegacija prašys apriboti laiką 
Korėjos klausimui svarstyti, kad 
tuo būdu atėmus Rusijos delega
cijai galimybę tęsti JT sesiją iki 
begalybės. 

Vokietija mokės senąsias skolas 
Atgauna teisę pardavinėti paskolų lakštus ir bendrovių 

akcijas tarptautinėje rinkoje 
LONDON, vas. 28. —- Vakar čia tarp V. Vokietijos ir apie 

30 valstybių pasirašyti susitarimai visoms Vokietijos užsieninėms 
skoloms sutvarkyti. 

Susitarimai apima ne tik kre
ditorius valstybes, bet ir priva
čius asmenis ar bendroves. Viso 
tų skolų susirado 3 bilionai ir 
270 milionų dol., iš kurių apie 
1% bil. dol. tenka JAV iždui ir 
privatiems asmenims bei ben
drovėms ar bankams, kurie turi 
dar prieš Hitlerio laikus Ameri
kos finansų rinkoje parduotų vo 
kiškų paskolų lakštų. 

Vokietija pradės mokėjimus 
balandžio 1 d., bet čia vakar pa
sirašytas sutartis turi ratifikuo
ti Vokietijos k kitų kraštų par
lamentai. Ratifikacijos nereika
lingi susitarimai, kurie atstato 
V. Vokietijos teisę pardavinėti 
savo paskolų lakštus ir akcijas 
tarptautinėje rinkoje. 

Šie susitarimai grąžina Vokie
tiją į tarptautinę finansinę rin
ką ir padės jai atstatyti tarptau
tinę prekybą. Visi pripažįsta, 
kad tokios apimties susitarimų 
tautų istorija dar nežino. 

tik griuvėsiai tėra likę. Per karą bą. 

kavo ir net negarbingi/laikė, 
nes, anot senų respublikonų sam 
protavimų, demokratai norėjo 
pateisinti savo klaidas šmeižda
mi ant žemės perblokštą Chiang 
Kai-sheką. Šiuo metu respubliko
nai tuo reikalu dar nėra nieko 
pasakę. 

Atsakymas vertas klausimo. — 14 metų berniukas M. Fitzpatrick, 
gyv. East St. Louis, Illinois, pasiuntė į Baltuosius Rūmus tokį 
klausimą: Ar sprausminiai lėktuvai gali išvystyti tokį greitį, kad 
galėtų pasivyti iš jų pačių paleistas kulkas? Prezidento štabui 
klausimas pasirodė labai įdomus ir berniukas buvo nukreiptas at
sakymo gauti į vieną sprausminių lėktuvų bazę Illinois valstybėje. 
Čia matome tą berniuką sėdint sprausminiame lėktuve su gen. 
McNaughton, kuris jam aiškina sprausminio lėktuvo veikimą. (INS) 

Formozą skaudina Baltoji knyga 
Be anglų negalima Kinijos blokada. — Greit padažnes 

Kinijos užpuldinėjimai 
TAIPEH, vas. 28. — Chiang Kai-sheko užsienio reikalų mi

nistras įspėjo, kad Kinijos blokada be Anglijos pritarimo ir daly
vavimo yra negalima. ( 

Jau negali būti kalbos apie 
tai, kad vienas Formozos laivy
nas ją galėtų sėkmingai vykdy
ti, ypač jei didžiosios jūrinės 
valstybės blokadą laužytų. 

Jis dar pridūrė, kad Formozos 
jėgos pradės gana greit dažniau 
lankytis Kinijoje, bet ne viską 
žinos spauda ir ne tuoj, kada kas 
bus įvykę. 

Veik visada valdžios nuomonę 
reiškiąs laikraštis „Kinijos ži
nios" ilgame straipsnyje įrodi
nėja, kad naujoji Amerikos ad
ministracija turi kuria nors for
ma atsiriboti nuo 1949 m. vals
tybės departamento išleistos Bal 
tosios knygos, aprašančios Ame
rikos — Kinijos santykius. Tuo 
dokumentu, kaip atsimename, 
Trumano administracija visų Ki 
nijos nelaimių kaltę sumetė 
Chiang Kai-sheko vyriausybei ir 
kritiškiausią valandą ją paliko 
be moralinės ir materialines pa
ramos. 

Kinai šį dokumentą laiko „dū
riu į nugarą kinų tautai", kuri 
buvo Amerikos sąjungininkė. Jei 
Eisenhowerio administracija da
bar nuo to dokumento atsiribo
tų, ji padarytų, Formozos ma
nymu, didelį patarnavimą lais
viesiems ir pavergtiesiems ki-
kinams. 

Amerikos respublikonai tą do
kumentą labai savo laiku kriti-

Anglija mažina 
laivyno personalą 

LONDON, vas. 28. — Britų 
laivyno vadovybė paskelbė, kad 
bus paleisti visi laivyno rezervis 
tai (8,200), kurie buvo pašaukti 
Korėjos karui prasidėjus. 

Bus paleisti namo ir jūrinin
kai, kurie sulaikyti ilgiau; negu 
turėjo tarnauti. Tai žymiai su
mažins laivyno personalą, kurį 
šiuo metu sudaro 151,000 vyrų. 
Tik kitais metais laivynui bus 
duota 4,000 du metus turinčių 
tarnauti naujokų. 

Sulėtinta ir laivyno statyba, 
kaikurių jau pradėtų statyti lai
vų statymą sulaikius. Didžiausia 
anglų laivyno dalis yra „vystyk 
luose". JAV karo laivyno perso
nalas yra maždaug 6 kartus di
desnis už Anglijos. 

• Bulgarijoje įrengta nauja 
koncentracijos stovykla 8,000 
politinių kalinių — praneSa Ju
goslavijos spauda ir radijas. 

P. Korėja neišlaiko 
savo kareivių 

SEOUL, vas. 28. — P. Korėjos 
kariuomenės vadovybė pripaži
no, kad nebepajėgia tinkamai 
maitinti savo kariuomenės ir pra 
šys tame reikale sąjungininkų 
pagalbos. 

Grynai korėjiečių divizijose 
esą kariai gauną tik po 2,900 ka
lorijų, kai jie turi gauti bent 
4,000, kad galėtų dirbti ir ka
riauti. Tinkamai maitinami tie 
korėjiečiai, kurie yra įjungti į 
Amerikos divizijas (po 2,500 vy
rų kiekvienoje divizijoje). Dėl 
blogo maitinimo plinta džiova ir 
kitos su nedavalgymu surištos 
ligos. Komunistai tą reikalą ge
rai išnaudoja savo propagandai. 

Belgijos vargai 
su karaliais 

BRUXELLES, vas. 28. — Pa
sinaudodami žinia, kad Belgijos 
karalius būdamas Prancūzijoje 
davęs vienam Žurnalistui politi
nį pasikalbėjimą (spaudoje betgi 
nepaskelbtą), Belgijos socialis
tai pabandė nuversti vyriausybę 
neva todėl, kad ministeris pirmi 
ninkas nepainformavęs tuo rei
kalu parlamento ir netinkamai 
tvarkąs karaliaus santykius su 
spauda. 

Ministeris pirmininkas atšovė, 
kad karalius kalbėjosi su žurna
listu privačiai ir nepolitiniais 
klausimais ir paprašė pasitikėji
mo, kurį gavo 107 balsais prieš 
95. Kad jokių nesusipratimų atei 
ty neįvyktų, karaliaus štabas pa
pildytas tarnautoju spaudos rei 
kalams. 

Delegacija, užsienio reikalų 
ministro Edeno ir iždo kancle
rio Butler vadovaujama, jau yra 
Atlante ant laivo. Ją lydi grupė 
įvairiausių ekspertų. JAV dele
gacijai vadovaus valstybės sekr. 
Foster Dulles, iždo sekretorius 
Humphrey ir savitarpinės pagal
bos administratorius Stassen. 
Buv. ambasadorius Londone 
Douglas bus vyriausias Dulles 
patarėjas. 

Britų pasiūlymai smulkiai ne
žinomi, bet diplomatiniai šalti
niai teigia, kad jie sukasi aplink 
šiuos klausimus: 

1. Londonas siūlo padėti sta
bilizuoti ilgesniam laikui kainas 
ir rinką svarbiausioms imperijos 

|žaliavoms, kaip vilna, guma, ci
nas ir kt. Šiuo reikalu bus siū
loma sudaryti ilgalaikių sutar
čių, nustatančių žemiausių ir 
augščiausių kainų ribas bei įsi
pareigojamus nupirkti produktų 
kiekius. 

2. Anglija norėtų gauti dau
giau Amerikos finansinės para
mos savo kapitalinių prekių ga
mybai išplėsti. 

3. Kad patrauktų daugiau JAV 
privačių ir valstybinių kapitalų 
į sterlingo zoną, ypač į britų ko
lonijas, Anglija pasirengusi pa
siūlyti naujų lengvatų. 

4. Siūlys atgaivinti 1936 m. 
sudarytą JAV — Anglijos — 
Prancūzijos valiutų stabilizaci
jos fondą, siekiantį 3 bil. dol., 
Amerikai parūpinant aukso ir 
dolerių garantiją. 

5. Anglija pasirengusi sulibe-
ralinti savo prekybą, kas reiškia 
sumažinimą muitų ir naikinimą 
importo suvaržymų, įvestų tau
pant dolerius. 

Washingtonui deryboms pa
siūlyti klausimai yra ne vienos 
Anglijos, bet visos britų ben
druomenės, kurios atstovai bu
vo susirinkę prieš Kalėdas Lon
done tam planui aptarti. 

Nors dabar Washingtone atei
nančią savaitę įvyksta pasitari
mai bus svarbūs, tačiau jie tik 
padės pagrindus daugybei kitų 
pasitarimų, iš kurių išeis kon
kretūs susitarimai. 

Kalendorius 
Vasario 28 d.: šv. Romanas. 

Senovės: Žigimantas ir Šile. 
Kovo 1 d.: 2-ras gavėnios sek

madienis. 
Oras Chicagoje 

Apsiniaukus, žymiai šalčiau. 
Saulė teka 6:29, leidžiasi 5:40. 

Saarą liečia 
nauji pasiūlymai 

ROMA, vas. 28. — Vokietijos 
kancleris Adenauer ir Prancūzi
jos užsienio reikalų ministras Bi 
dault čia labai ilgai kalbėję apie 
Saarą, tik nieko nesakoma apie 
kalbų rezultatus. 

Sakoma, kad Adenauer ragi
nęs prancūzus atsisakyti nuo 
ūkinių privilegijų Saaro krašte 
ir ten suteikti lygias teises vi
soms šešioms prie Schumano pla 
no ir Europos armijos sutarties 
prisidėjusioms valstybėms. 

Retas svečias 
TOKIO, vas. 28. — Neseniai 

buvo kalbėta, kad Korėjoje pasi
rodė naujas sovietų lėktuvas IL-
28, dvimotoris sprausminis leng
vas bombonešis, panašus į britų 
tokio pat galingumo Canberrą. 

Sąjungininkų aviacijos kalbė
tojas čia vakar paaiškino, kad 
toks lėktuvas tikrai buvo paste
bėtas šiapus Yalu upės, bet tik 
vieną kartą ir vengė kovos. Apie 
šį reikalą buvo kalbėta spaudai 
todėl, kad apie naujo tipo sovie
tų lėktuvus Korėjoje užsiminė 
Cabot Lodge, kaltindamas Sov. 
Rusiją norint tęsti Korėjos karą. 

Kanadą apsėdo 
didybes manija 

. MONTREAL, vas. 28. — Ka
nados finansų ministras Quebe-
ko provincijos liberalų partijos 
nariams įrodinėjo, kad Kanada 
turi geriausią pasaulyje ikšiol 
surastą valdžios sistemą, kad 
jos biudžetas subalansuotas ir 
kare dalyvaujant (Korėjos ka
ras) bei apsiginkluojant (Atlan
to pakto įsipareigojimai) ir kad 
jos pajamų mokesčiai yra že
miausi pasaulyje. Tiesa, jis tu
rėjo pripažinti, kad Kanados da
lyvavimas kolektyvinio saugu
mo organizavime gal ir nėra he
rojiškas, tačiau jis esąs realistiš
kas. 

LONDON, vas 28. — J An
gliją sugrįžo Egipto ambasado
rius, kas reiškia, jog vėl forma
liai atnaujinti senokai nutraukti 
diplomatiniai santykiai. 

Pirmas ambasadoriaus pareiš
kimas lietė Suezo klausimą. Jis 
skamba taip: pirma turi būti su
sitarta dėl britų pasitraukimo iš 
Suezo, o tik paskui gali būti kal
bos Vid. Rytų gynybos klausi
mais. 

Douglas McKay, vidaus reika
lų sekretorius, prašo kongre
są palikti valstybėm nuosavy
bės teises į naftą turtingus 
pajūrių plotus. (INS) 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— V. Vokietijos kancleris Adenauer atvyksta į Ameriką ba

landžio 2 d. Jį kviečia prez. Eisenhotoeris ir čia jis mano išbūti 
apie 2 savaites. Europos armijos paktą ir susitarimus su JAV, 
Anglija ir Prancūzija dėl okupacijos baigimo V. Vokietijos parla
mentas patvirtinsiąs dviejų savaičių bėgyje. 

— JAV ambasadorius Jugoslavijoje perkeliamas ambasado
riumi į Indiją, Kandidato Jugoslavijai dar niekas nesuminėjo. 

— Atstovų rūmų narys Carlson, artimas prez. Eisenhowerio 
draugas ir žinąs daugelį prezidento nuomonių bei planų, vakar 
pareiškė, kad Eisenhoweris vieną savo pažadą tikrai įvykdys <— 
sumažins valstybės išlaidas, kad galėtų sumažinti mokesčius. Jis 
pranašauja, kad išlaidos bus sumažintos nuo 8 iki 18 bil. dolerių. 

— Pirmasis atominis artilerijos sviedinys bus išbandytas atei
nančią savaitę Nevados dykumoje prasidedančioje atominių gin
klų bandymo serijoje. Tam reikalui yra pagamintas specialus pa
būklas, kuris buvo vežiojamas Washingtone prez. Eisenhotoerio 
inauguracijos parade, 

— Senato užsienio reikalų komisija vienbalsiai pritarė rezo
liucijai, smerkiančiai Sov. Rusiją, sulaužiusią karo metu su ja su
darytas sutartis. Rezoliucija priimta tokia, kokią patiekė prezi
dentas, nors dalis respublikonų norėjo, kad būtų pasmerktos pa
čios sutartys, 

— Vakar paskelbtas mėensinis pragyvenimo indeksas rodo, 
kad tarp gruodžio 15 ir sausio 15 d. pragyvenimas krito penktada
liu procento. Žemės ūkio departamento paskelbtas irgi vakar pra
nešimas sako, kad žemės ūkio produktų kainos smuko dar vienu 
procentu. 
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Naujosios Anglijos žinios 
Boston, Mass. bendradarbių, nes visi įsitraukę 

I į kasdieninę dabarties buitį ma-
Diskusijos spaudos klausimais |žiau begali kurti. Dr. J. Petro-

' nis kėlė reikalą išleisti humoris-
Ateitininkų sendraugių susi- t m į l a i k r a š t | t v i . Kulbokas pa

rinkime š. m. vasario 22 d. pa- b r ė ž ė k a d d i d e s n i a m skaičiui 
grindiniu klausimu buvo A m e r i - : s e n d r a u g i ų reikėtų aktyviai 
kos lietuvių katalikų spaudos 
reikalai. 

Pranešėju buvo K. Mockus. 
Apžvelgęs dabartinę lietuvių 
katalikų laikraščių būklę, pra
nešėjas kėlė šias mintis: 

reikštis spaudoje. 
Aptarus einamuosius reika

lus, nusistatyta kitame susirin
kime vykdyti naujos valdybos 
rinkimus ir kviesti visus narius 

spaudoj turi vyrauti informaci
ja ir kad per informaciją turi 
būti stengiamasi vykdyti net ir 
visuomeninio auklėjimo uždavi
niai, 

2. Skatinti redakcijas ir spau 

1. Remti nusistatymą, kad būtinai susirinkime dalyvauti. 
Juozapas ir Marijona 

Jeskcvįčiai, 

seni bostoniškiai lietuviai, uolūs 
ir aktyvūs parapijos darbuoto
jai, šventė savo vedybinio gyve-

doš' bendradarbius," "kad būtųjnimo 45 metų sukaktį. Š. m. va-
daugiau teikiama medžiagos iš sario 22 d. 10 vai. jų intencija 
pasaulio katalikų gyvenimo, sa-;*>uvo laikomos parapijos bažny-
kysim, mes per mažai žinome 'čioje giedotos šv. Mišios, kurias 
apie dabartinį popiežių ir jo vei- ***** specialiai iš New Yorko 
klą, apie katalikų misijų pasisc- atvykęs jų sūnus jėzuitas kun. 
kimą ir pan. d r - V1- Juškevičius. 

3. Nevengti žingeidumą ke-j šokiai parapijos mokyklos 
liančios informacijos iš atskirų) naudai, 
žmonių ir valstybių dabarties ir kuriuos rengė Šv. Vardo Dr-ja 

reiga yra dalyvauti. Bus įrašo
mi nauji nariai. 

Valerija Barmienė, 
mokytoja ir skautų veikėja, sa
vo dainomis paįvairinanti daug 
lietuvių susiėjimų, sunkiai su
sirgo. Carney ligoninėje vasario 
19 d. jai padaryta operacija. 
Linkime sveikatos. 

Ginčijasi L. PU. Dr-jos nariai 
Dėl pateiktos praėjusių metų 

valdybos apyskaitos draugijos 
susirinkime vyko gana aštrūs 
ginčai vasario 19 d. ir apyskai
ta liko nepriimta. 

Lietuvos laisvės reikalams 
dr-ja nutarė paaukoti $100. 

Mergaičių vienos dienos 
rekolekcijos 

Vyksta kovo 1 d. lietuvių se
selių vienuolyne Brocktone. Va
dovauja kun. A. Abračinskas. 
Kviečiamos dalyvauti augštes-
nės mokyklos ir 8 skyriaus mo
kinės. 

Baletas (<Florindos sapnas", 
kurį stato T. Babuškinaitė su 
savo studijos mokinėmis, bus 
kovo 1 d. 3 vai. p. p. So. Boston 
High School salėje. 

Seselės kviečia 
į gražią programą, kurią jos 
rengia kovo 1 d. 3 vai. p. p. pa
rapijos salėje pagerbti Šv. Ka
zimierą. Nereikės einant nieko 
mokėti. Programą atliks para
pijos mokyklos vaikučiai. 

Gaila, kad nebuvo Čiurlionio 
ansamblio 

Po gražiai pasisekusio Čiur
lionio ansamblio koncerto Hart
forde daug bostoniškių apgailes
tauja, kad savo laiku nebuvo 
galima susitarti su ALT Bosto
no skyriumi ir kad to ansam
blio koncertas neįvyko Bostone. 
Reikia tikėtis, kad toks koncer
tas Bostone neužilgo vistiek bus 
surengtas. 

Draugijos remia bendruomenę 
Lietuviai inžinieriai, rašyto

jų klubo nariai, kultūros rėme
liai ir leidėjai. Trūksta pinigų ir I atvykti. Įsirašiusiųjų narių pa- jai, ateitininkai sendraugiai nu-

praeities ir Moterų Sodalicija, gerai pa-
4. Jieškoti kelių labiau pri- :Sisekė ir rengėjai įteikė parapi-

taikinti vaikų ir jaunimo l a ik - , j o s klebonui gautą pelną $368. 
raščius prie dabartinių aplin-jTai gražus pasidarbavimas, 
kybių , 

5. Nevengti ir toliau vykdyti. ^ ^ ^ " V . ? ? , ' . 
laikraščių tobulinimą turinio .ir L R K f A vicepirmininkas, buvo 
technikiniais atžvilgiais. ****** * Po s e d> VVilkes-Barre, 

6. Vengti vien tik sugyvenimą\* ^ d a r n a s s u s t o J ° N e w Y o r k e 

ardančių diskusijų šiauresniais l r d a l v v a v o demokratų sureng-
potitiniais klausimais. tame pokylyje Jefferson-Jack-

7. Jieškoti būdų išleisti r e l i - ; s o n d i e n ^ k u r k a l b ^ s a k e b u v ^ s 

ginio turinio žurnalą p a n a š u > . d e m o k r a t ų prezidentinis kandi-
kaip buvo "Naujasis g y v e n i - ! d a t a s A d l a i s t e v e n s o n -
mas", reikalui esant geriau net j Bendruomenės didelis susirinki-
mažinant skaičių kitų religinio! mas, 
turinio laikraščių, kurie nė vie-, įvyksta vasario 28 d. .4 vai. pa
nas neatstoja "N. Gyvenimo", jrapijos salėje po bažnyčia. Su-

Pranešėją papildė B. IJraz-: si rinkime kalbės specialiai iš 
džionis, nurodydamas sunku- JNew Yorko atvykstąs Bendruo-
mus, su, kuriais susiduria jauni-i menės pirmininkas prel J. Bal-
mo ir vaikų laikraščių redakto-; kūnas. Visi lietuviai kviečiami 

tarė visi įsijungti nariais į Ben
druomenės Bostono skyrių. 

Daug naujų narių jau įrašy
ta. Narių įrašymas vyksta to
liau. X 

Atvažiuoja Metropolitan 
opera 

Opera numato gastroliuoti 
Bostone apie mėnesį laiko, Bile-
tus jau parduoda. 

p. Juška, 
vadinąs save studentu, atsirado 
Bostone iš Chicagos ir čia turė
jo įvairių sunkumų bei pridarė 
tų sunkumų kitiems. 

L. Čepienė, 
dirbusi kurį laiką sėkmingai 
mokytojos darbą Šeštadieninėje 
Mokykloje, dėl nesveikatos tu
rėjo iš pareigų atsisakyti. 

Henr. Kačinskas, 
žinomasis aktorius, dalyvaus 
kovo 22 d. rengiamame Bendruo
menės koncerte ir skaitys J. 
Grušo, A. Miškinio ir A. Gus
taičio kūrinius. Koncertu susi-
domėjimas didelis. 

A. a. Jurgis Mozuraitis, 
gyv. 365 Quincy St., Dorches-
ter, mirė vasario 17 d. 

Lewiston, Me. 
Lietuvos vadavimo reikalams 

suaukota $70.00 

Lewistone bei artimesnėse a-
pylinkėse gyveną lietuviai vasa
rio 22 d. paminėjo Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimo su
kaktį. 

Sugiedojus Lietuvos ir Ame
rikos Himnus, tėvas J. Vaškys 
laikė paskaitą, kurioje, tarp 
kitko, pabrėžė, kad svarbiausias 
yra nūdien mūsų tautos tikslas 
kovoti už Lietuvos nepriklau
somybės atstatymą ir už lietu
vybės išlaikymą, kad grįžę į nu-
teriotą gimtąją žemę turėtume 
pakankamai lietuvių ją apgy
venti. 

Amerikoje gimus ir augus lie
tuvaitė Arlene jBikulčytė gražiai 
lietuviškai padeklamavo patrio

tiškų eilėraščių ir padainavo 
keletą dainų, kurios priminė 
kenčiančią Tėvynę. 

Taip pat jaunas Amerikos 
lietuvis Babis Kwesell pagrojo 
akordeonu linksmą lietuvišką 
polkutę. 

Užbaigiant minėjimą, dalyvių 
akys nukrypo į mažą ekraną, 
kur tėvo J. Vaškio buvo demons
truojamas filmas "District of 
Columbia", kuriame atvaizduo
jama komunizmo veikla JAV. 

Suaukota: $70 Lietuvos vada
vimo reikalams. R. p. 

Worcester, Mass. 
Ip. Nauragis švenčia 25 metftj 

operos scenos darbo sukaktį 

Š. m. balandžio mėn. sueina 
25 metai, kaip operos solistas 
bosaj Ipolitas Nauragis pirmą 
kartą, debiutavo Kauno teatre 
operoje "Aida" vyriausio žynio 
Ramfiso rolėje. Tuo reikalu 
Tremtinių Valdybos pirmininko 
L. Leknicko iniciatyva buvo 
sušauktas VVorcesterio lietuvių 
veikėjų pasitarimas. Daugelis 
dėl įvairių kliūčių į pasitarimą 
nebuvo atvykę, tad buvo išrink
tas organizacinis komitetas su 
teise kooptuoti daugiau narių 
pagal reikalą. Į komitetą iš
rinkti šie asmens: L. Leknic-
kas, B. Kuodienė, M. Pauliukonie 
nė, J. Vizbaras, P. Alavošius 
ir St. Raudonis 

• 
Jubiliatui solistui pagerbti ba 

landžio 26 d. numatyta surengti 
koncertas, kurio programą at
likti pakviesti solistai: I. Nau
ragis, Baranauskas ir Griškaitė. 
Įdomus ateitininkų susirinkimas 

Vasario 1 d. įvyko ateitininkų 
sendraugių susirinkimas, kuria
me Pr. Pauliukonis turėjo pa
šnekesį apie dabartinius ateiti
ninkų veikimo uždavinius. Pa
šnekesys sukėlė gyvų ginčų. Pre 
legentas savo žodyje iškėlė ke
letą pareigų^kurių reikalauja 
gyvenamasis .mūsų; tautos mo

mentas: ateitininkas savo visu 
gyvenimu, darbais ir žodžiu tu
ri apaštalauti Kristaus mokslą; 
glaudžiau bendradarbiauti su sa 
vo parapijos katalikų veikimu 
ir rengti religinio pobūdžio aka
demijas, ypatingesnių švenčių 
metu; atkreipi ypat'ngą dė
mesį į tautinį jaunimo lavinimą 
ir kiek galima remti ateitininkų 
moksleivių organizavimą; kiek 
galima lavinti? patiems savo ide 
ologijoje, rengiant paskaitas ir 
skaitant atitinkamą literatūrą; 
remti kiekvieną tikrą lietuvišką 
kultūrinį judėjimą; kiek galima 
aktyviau dalyvauti lietuvių vi
suomeniniam darbe; daugiau 
dalyvauti kaimynų at-kų pa
rengimuose, stengtis sudaryti 
katalikiškai lietuviškas šeimas 
— lietuvybės išlaikymo židinius. 

Vasario 8 d. didokas at-kų 
būrys buvo išvykęs į Bostono 
at-kų šventę. 

Vasario 14 d. moksleiviai at-
kai surengė Vasario 16-sios mi
nėjimą. G. Pauliukonytė skai
tė rašinėlį apie Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimą ir 
lietuvių laisvės kovas. E. Šta
raitė padeklamavo. Be to, su
sirinkusiems kalbėjo sendrau
gių pirmininkas L. Leknickas 
ir Šv. Kazimiero parapijos mo
kyklos vedėja sesuo Perpetua. 

+ Vrž. 

Pajieškojimas 
l*uj ieškomas dėde Jurgis Masu vi

rius . kilęs' iš Suduikių km., Inturkės 
parapijos, Joniškio valse". Arba jo 
šeimos — sūnaus Antano. J Amerikų 
atvykęs 1909 metais ir anksčiau K.v-
voncn Manehester mieste. 
Pctvus .Masavieius, Sun Paulo, Kun 
dėmu Simpliciaim N. 46, - Brusil. 

PAJ1ESKOJIMAS - Vincas Milcška, 
gyv. 19 S. Ieonard St., YVatcrbury, Conn., 
kilęs iš Laižuvos valsč., Vokietijoje gyv. 
Augsburgo stovykloje, pa j ieško dčdes 

I Prano Garbenio iš Pakliaupčs km., Lai
žuvos valsč. J Ameriką išvykusio prieš 

Į dicljjj karą. Jei kas žino ką apie jj pra
šau pranešti, atsilyginsiu. 

Jau išėjo iš spaudos P. KKSICNO 
3-jų dalių romanas 

Tarp žalsvu palapinių 
šio romano veikojai Jorurvai suras 

kelią j kiekvieno lietuvio širdį, nes 
jio visi skaitytojui taip artimi ir 
mieli. Cia sutiksi savo brolį, did
vyriškai kovojantį del kilniausio ide
alo — d51 žrflOgaus laisvės, šalia Jo 
išvysi nemažiau ryžtinga Ir savo se
sutę. Pagaliau išgirsi beviltiškai vai-
tojančią ir savo motulę. Pagyvenk 
nors alarulf'ln ir Tu jų, kančiomis, 
pasisielok j u amais . 

292 pusi. Kaina $3.00 
Užsakymus su pinigais siųskite: 

DRAUGAS 
2334 So. Oakley Ave. 

Chicago 8, 111. 

Reikalinga Jums pinigu ? 
Imame komisan pardavimui 
naudotus, gerame stovyje esan
čius laikrodžius, foto, radio ir 
televizijos aparatus, rašomas ir 
skaičiuojamas mašinėles, žiū
ronus, siuvamas mašinas ir į-
vairias brangenybes papuošalų 
ar kitose formose. Krautuve at
dara: darbo dienomis ir sek-
mad. nuo 14—21 vai., šeštadie
niais nuo 9—21 vai. 

M. ZABLOCKAS 

IJniversal Sales & Service Co. 
3322 So. Halsted St. 

Chicago 8, 111. 
Tol.: CLiffside 4-7160 

D Ė M E JTlV!" 

I) i>M I-:si <) S.V VIXIN Ii AI! 
Gaukite apskaičiavimą dabar! (ja/.o 
ir alyvos pakeitimai. Atliekame vi
sokiu rūsiu krosnių Jvedimus; patai
symus; aptarnaujame katilus. V'irfc 
25 metų patylimas, .šaukite ..Mr. Allen 

O Mario 2-1811 
ADVANCK IIF.ATINt; 

l 109 VVashing'ion, \Vaukegun, III. 

• 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. Tris ta tomą \ visas 

; krautuves. 
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Miko 
Kartą Bus Perstatomi 

Dainų Vaizdai 

v I 
v i 

M-

Sekmadieni, kovo mėnesio 1 d., 1953 m„ 3:30 valandą po pietų 

Meno Ansamblis, Alice Stephens vadovaujant perstatys 3 scenas \i liaudies operų: „Egle, Žalčių Karaliene" ir „Birute" 

, . . . - : x > - ' • : » : . ; " . . • • • • • . - , - v • . - • • . - . . . t . v - . . 

ALICK STEPHENS, 
Meno Ansamblio vedėja 

įsigykite biletus iš ankato 

Biletu kaina: 
Rezervuoton vietos: $2.00; 

raitelyje $1.50: balkone $1.25 

GRAŽIOJE IR PUOŠNIOJE MARIA HIGH SCHOOL SALĖJE 
• . ' • Prie 67- fs Ir Oaliforni. O.tvly, Chlcagaj., III. 

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

s Liaudies Operų scenos. 

Jurgio Sapkaus nupieštos scenarijos; Stefanijos Traškienė$ siūti kostiumai ir Aldonos Va-
leišaitės koreografija bus scenoje Liaudies Operų perstatyme. 

JURGIS ŠAPKUS, 
Piešėjas scenarijos ir 
» kostiumo eskyzu. 

N 

P r o g r a m a t ę s i s 

d v i v a l a n d a s 

v 

file:///Vaukegun
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D R A U G A S 
THE IJTHUANIAN DAILY FRIEND 
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Membei of t h e Oathollr Prc-H* Att'n 
Fitbli.shėd duily. **xoppl Hurulsty*. 

b v t h* . 
l.Uhuanlan Cathollr* P o s s Socifriv. 
PRENUMERATA: M e t a i s 
ChlcugoJ ir Ciceroj $9.00 
Kitur JAV ir Kanadoje $8.<»o 
r*8l«nyj« $11.00 

Sl 'BSCRIPTION RATES 
$8 00 pėr yca.r outside oi Ohloago 
$S.OO per yVar in Ohieago & Cicero 
iŠ. .00 pt-v vear In Oanada 
l''oi>.iKii $ n 00 per yeac. 
v., m et g 9 min. 1 mfn 

fft.00 ta.Tfi It.Sfl 
$4. f . i» $^.f»<» $ . 1 0 0 
$&.&o ta.oo n.-sa 

Gera mums čia būti 
Į 

Redakcija straipsnius taiso savo nuožlAra. Nesunaudotų straipsnių ne
saugo, juos gražina tik IS anksto susitarus. Redakcija už skelbimų turlnj 
neatsako? sktdblmų kainos prisiunčiamos gavus prašymą. 

MŪSŲ tautos Globėjo diena 

Kun. K, Steponavuiius 

Laimingi žmonės, kurie nori 

čian mitologišku Prometiejurn, 
kuris mėgsta sukilimą prieš ben
drąją tvarką; ne Povilu, kuris 
gyvena Dievo malone, bet Pela-
gi jum, kuriam nereikia Dievo 

KAIP KURIAMA JUNGTINĖ EUROPA 
1052. IX. 22 d. sudaryta Eu

ropos Konstitucinė Komisija, į 
pagalbos; ne Christoforu, kuris, kurią įeina 26 pilnateisiai at-
nešioja Kristų, bet didvyriu, ku-( stovai iš 6 Europos kraštų ir 
ris nežino atsargumo, kantrybės, 13 stebėtojų iš likusių 8 Euro-
kitų branginimo ir atsižvelgimo 
l kitus. -» Apie senovės mergai
tes šv. Ambrozijns rašė: "Jų sa 
vybė yra drovumas", o šių laikų p a r i l 0 s e p i r m a J | , ^ i r 0 pos 
mergaitė prarado drovumą. Ji ^ į m U m p r o j e k t a . Minėtasis 

pos Tarybos kraštų, jai paves-
•tą klausimą visu atsidėjimu 

, a* studijavo ir šių metų pradžioje 
k u paruošė pirmai/ Europos Kon-

pasilikti ištikimoje vienybėje su ' J^ško gyvenimo už tėvu namų;'konstitucijos projektas turėjo 
" " • ' • ' • - • • " Ji nevengia ^art ino draugavimo b Q t i k t e n t i E 8 

su vyrais, JI interesuojas, ne t a ^ apsvarstytas ir 
tiek šeimos ..diniu, kiek sportu, i n u U e s t o s J i m £ n g 8

 y 

Kristumi, taip kaip laimingi bu
vo apaštalai ant Taboro kalno. 
Niekas tiek vidinio pasitenkimo 
neteikia, kaip ištikimybė, bet ir 

nenusistatyta. Siūloma pasi
rinkti vieną iš sekančių: arba 
vienalytė, arba proporcingai 
tautinė, arba kiekvieno krašto 
laisvai pasirenkama. Antroji 
institucija —^Senatas — susi
darytų iš 87 narių. Jis repre
zentuotų valstybes ir turėtų 
tas pačias teises, kaip ir At
stovų Rūmai. Senato atstovus 
rinktų kraštų parlamentai. Se
natorių padala kraštams butų 

tas europinės konstitucijos pro
jektas buvo sutiktas gana pa
lankiai. Visi buvo patenkinti, 
kad bent dalis Europos kraštų 
tvirtesniu žingsniu eina prie 
konfederacijos, kuri remiasi 
Montano Unija (CECA) ir Eu
ropine Apsigynimo Santarve 
(CED) ir kurios priešakyje yra 
numatoma bendra europine vy
riausybe. Buvo diskutuojama, 
ar suteikti šitai konfederacijai 
daugiau ar mažiau teisių, kaip 
pravesti atstovų skyrimą j or
ganus, kaip palaikyti santykius 

niekas tiek neįpareigoja, kaip moters savybės pavojui stato iš 
būti ištikimu savo šeimai, savo tikimybe 

keliavimu, technika, šios vyro ir , 
i., ... ..... ... .. konstituc 

tikslui 
Lietuvių tautos ir mūsų jaunimo Globėjo — Šv. Kazimiero j meilei ir priesaikai, 

diena yra kovo ketvirtąją. Tačiau mūsų gyvenimo sąlygomis, pa-
Pavojingos ir vedusiųjų nuo

taikos, kurios pasireiškia noru 

tokia: Italijai, Prancūzijai ir s u eitomis europinėmis institu 
gairės Vokietijai po 21, Belgijai, Olan-1 d j o m i a > k a i p apsaugoti mažųjų 

ĮJOS darbams, šiam dijai po 10 Tr Liuksemburgui j t a u t u i n t e resus , kaip palaikyti 
š. m. sausio 7—17 d. | 4. Atstovų Rūmų ir Senato na- s a n t y k i u s SU, pasaulio galybė-

Strasburge jvyko seimo ad hoc, riai reprezentuotų visą ben 
druomenę ir balsuotų individu Plieno-Anglies Seimo ir Patą-

«.v..« ,««. ™vu n^v w , ? Y v ^ w u ^ ? £ J Z !Ti Ištikimybė yra dorybė, kuriosU«u«ai i t l su W i n m » nflm»n<„ "amojo Europos Seimo posė 
prastai, jos šventę (čia, Amerikoje) nukehame~arba atkehame }\ / f i u- ctiaugauti su trečiuoju asmeniu. ... J x * • • *~ 4- , mes paprastai iš kitų laukiame, sekmadieni. Todėl ir Lietuvos Vyčiai, kurie kasmet švenčia tautos ; u , . » , . , . . , - , 

^ 1 V . . . ,. . ? . . . J . ... ., . . . , 4I . . . ,i bet kurią šykščiai tenorime duo-
ir savo Globėjo dieną atitinkamomis iškilmėmis, šventę atkele \ \ , • > , 
. #,< i;~ A A - x- r*- u - i - i ^ - ».„ r t.i kitiems. Mes visuomet skun-
r j t dieną. kv. Antano bažnyčioj, Ciceroj, bus jų iškilmingos pa- d ž i a m . , s . s t o k a b e t n i e k a ( J 
maldos, kuriose dalyvaus ir vysk. Brizgys, taip pat bus bendri 

džiai. 
1. Europos Konstitucijos pro-

aliai pagal savo nusistatymą, u i p l e n g v a i sprendžiama, ir bu 

mis: JAV ir CominOnvvealthu. 
Buvo rasta, kad visa tai ne 

pusryčiai. J švente yra pakviesti Ateitininkai ir Skautai. Tuo bū
du visas mūsų organizuotasis jaunimas bus atstovaujamas. Tuo 
tenka džiaugtis ir laukti, kad kiek galint daugiau jaunimo šiose 
iškilmėse dalyvautų. Suprantama, laukiama, kad ir kitų mūsų 
organizacijų veikėjai gausingai joj dalyvautų. 

Reikia manyti, kad visur ir visose lietuvių bažnyčiose, ne vien 
tik Ciceroj, bus surengtos specialės pamaldos ir bus sudaryti ga
limumai lietuviams savo maldomis kreiptis į savo tautos Globėją 
Sv. Kazimierą, kad šioj tragiškoj Lietuvos gyvenimo padėtyje, 
kuomet jos sūnūs ir dukros taip žiauriai persekiojami, iš Tėvynės 
ištremiami ir žudomi, Jisai išprašytų iš Augščiausiojo kantrybės 
persekiojamiems, drąsos jų garbingoje kovoje ir greičiau laimėti 
pergalę. Mes patys ta proga turime atnaujinti savo ryžtingumą 
ir toliau dirbti Šv. Kazimiero žemės išlaisvinimui. Bemaldaudami 
savo persekiojamai tautai globos, neužmirškime ir kitų svarbių 'ga abišalės meilės liepsnos. Iš 
dalykų: mūsų karštas maldas teseka ryžtingi ir vieningi darbai karto jos yra silpnos, bet ilgai-
ir tai ne žodiniai darbai, bet konketūs. Jei kuris nebūsime atlikę niui vis didėjančios ir didėjan-
savo būtiniausios pareigos, neatidavę savo metinio mokesčio Lie-jčios, kol pagaliau moterystėje 

Todėl šiais laikais yra "išras
tas" naujas būdas padaryt gy
venimą "malonesni", būtent: ne- ' J*k*»*- Sudarytas Europos 
silaikyti įsikibus j savo vyro Konstitucijos projektas duoda 

jos perteklium. Istorija giria iš- kelnias arba j savo moters s i - ! t i k l a b a i bendrus besivienijan-
tikimuosius, tautos laiko juos (joną, bet šalia savo tikro vyro , c : i o s Europos gyvenimo dėsnius 
didvyriais, o Bažnyčia skelbia ^ei tikros žmonos turėti dar vie- i r y r a vadinamas Europos sta-
juos šventaisiais. "Gerai, sako n ą "simpatiją", kuris turi pa- tu tu. Be to, jis tiesiogiai telie-
Kristus, ištikimasis tarne; ka 
dangi tu buvai ištikimas mažuo
se dalykuose, aš pastatysiu tave 
ant didelių" (Mt. 25, 23). Jei 
mes čia kalbame apie ištikimy
bę, tai kalbame ne vien dėl to, 
kad daugiau jos gautume, bet 
labiausiai dėl to, kad duotume 
jos daugiau tiems, kuriems esa
me skolingi. 

Vyro ir moters širdyse išside-

pildyti, ko trūksta saistančiai, čia 6 Europos kraštus, t. y. 
meilei. Prancūziją, Vokietiją, Italiją, 

"Dievas yra meilė" (1 Jo. 4, Belgiją, Olandiją ir Liuksem-
16), meilės ugnies židinys. Ta burgą, del to yra vadinamas 
meilės ugnis buvo iš dangaus at- Mažosios Europos konstitucija, 
nešta žemėn. Ir ko gi nori Die-1 Vykdomoji valdžia minėtu 
vaš? argi ne kad ji kūrentųsi? statutu pavedama dviem euro-
Ir ta ugnis suriša vyrą ir mo- piniams organams: Vykdoma-
terį bendram gyvenimui mote- j a į Tarybai ir Ministerių Komi-
rystėje. Jungtuvių valandą ji tetui. Vykdomoji Taryba, arba 
papuošia abu vedančiuosius ro- Europos Egzekutyvas, pagal tą 
jaus laimės ekstaze. Iš Dievo p r o j e k t ą turėtų 9 narius. Jos 
širdies kilusi meilė negali išsi- p į r m į n į n k a s būtų renkamas Mi-
laikyti kitur, kaip Dievuje. Ne be n i s t e r i ų Komiteto dviejų treč-

nenešdami atsakomybės prieš 
savo vyriausybes. 

Teisiamoji galia būtų paves
ta CECA ir CED teismui, ku
ris jau yra sudarytas. Jis ga
rantuotų teisingumą ir veiktų 
bendrais teisės principais. Jis 
apimtų konstitucijos, administ
racijos, baudžiamąją, civilinę 
ir vydomąją teisę. Teisėjus 

vo pavesta konstitucinei komi
sijai dar toliau darbuotis ir 
konkretesnius darbo rezultatus 
pateikti kovo niėn. pradžioje iš 
naujo. 

S. Montano ITiTijo* posėdžiai. 
Kad Europos konfederacijos 
reikalai daugiau išryškėtų, pa
sibaigus Konstituciniam susi
rinkimui, sausio 10—13 d. vy-

skirtų vyriausybės ar kraštų k o M o n t a n o U n i jos posėdžiai, 
parlamentai ribotam laikui. | k U a i p s a k a n t > Plieno-Anglies 

jonės, kad toksai mūsų aktas Lietuvos Globėjui bus malonus. Vi 
si, berods, gerai nusimanome, kad be maldų, be kovos — ryžtin
gos kovos, be darbų — vieningų darbų, be aukos — didelės aukos 
savo didžiojo, sakytume, šventojo tikslo nepasieksime. 

Taigi, šv. Kazimiero Diena tebūnie maldos už Tėvynę, mūsų 
ryžto dirbti ir kovoti atnaujinimo diena. 

Ar galimas Prezidento - Stalino pasimatymas 

rius parinktų Plieno-Anglies 
Bendruomenės pirmininkas, o 

tuvos laisvinimui, padarykime tai šv. Kazimiero dieną. Nėra abe- susilieja j vieną bendrą ugnies vimaT tUoSis šventoje vietoje! d a h U b a l S U d a u g u m a * š e š i s n a 

stulpą. Du židiniai kūrenasi, bet atsistojus prieš Dievo altorių! 
juodu išduoda bendrą vienos T u o m i j] p r i m e n a vedantiesiems, 
meilės ugnį. Juodu pasako v i e - j k a d m o t e rvs tė s patvarumui ir 
nas antram: "Aš esu tavo, tu esi tyrumui neužtenka judviejų vie 
mano". Po to "dviejų kūnų kam
baryje plaka tik viena širdis" 
(R. J. Sorge). Juodu kaip žmo
nės vienas antrame susiranda 
savo artimesnį gyvenimo tikslą, 
kaip mąstytojai — savo minčių 

Aną dieną Prezidentas Eisenhoweris spaudos atstovams pa-įir svajų tėviškę, kaip gyvenimo 
sakė, kad jisai vyktų (kur nors pusiaukelyje) susitikti ir kalbėtis klajokliai — ilgai jieškotą po-
su Stalinu, jei būtų šiokio tokio užtikrinimo, kad šitoks pasima- ilsio vietą. Vienas antram pri-
tymas pasitarnautų pasaulio taikai atstatyti ir jai palaikyti, šis siekia amžiną ištikimybę, kurią 

Bendroji veikla numatomai 
vyktų pagal jau priimtus 
CECA ir CED nuostatus. Už
sienio politikos klausimai būtų 
sprendžiami visos bendruome-

Seimo sesija. Posėdžiams vado
vavo to seimo pirmininkas tas 
pats P. H. Spaakas. 

Pradžioje padarė išsamų pra
nešimą Unijos pirm. Monnet. 

nės vardu, bet sutinkamai su | P r a n e š i m e b u v o n u p o d y t a t k a d 
Ministerių Komiteto sprendi 
mu. Bendruomenė turėtų bend 

jo pareiškimas ir spaudos, ir radijo komentatorių, ir Kongreso 
atstovų ir šiaip žymesnių politikų buvo įvairiai komentuojamas. 
Daugumas visdėlto jautė, kad prez. Eisenhoweris, susitikęs su 
Sovietų kruvinuoju diktatorium tikrai nesusitartų. 

"••"ir 
Mes savo nuomonę tuo reikalu jau esame pasakę tais atve

jais,, kuomet dar pats Stalinas buvo pasisiūlęs prez. Trumanui su
sitikti su juo. Mes tada aiškiai pasakėme, kad betkoks bandymas 
susitikti su Stalinu yra patsai bergždžiausias dalykas. Todėl mes 
manome, kad ir prez. Eisenhovveris visai be reikalo mini Stalino 
vardą ir daro aliuzijų, nors, tiesa, labai atsargiai ir rezervuotai. 
Kas bent kiek geriau pažįsta Staliną, kas žino komunizmo sieki
mus, tas tikrai nepritars Prezidento pasisiūlymui pasimatyti su 
Stalinu, nors jisai ir aiškesnių pasižadėjimu duotų. 

Buvusieji prezidentai (Rooseveltas ir Trumanas) matėsi su 
Sovietų diktatorium, kalbėjosi su juo, susitarė, Stalinas vis tik 
kaikuriuos susitarimus žadėjo vykdyti. Bet kas iš to išėjo. Visi 
pasižadėjimai ir susitarimai akyplėšiškai buvo sulaužyti. Juk ir 
patsai p. Eisenhoweris visai dar neseniai pareiškė, kad yra reika
linga atšaukti visus slaptus susitarimus su Sovietų Rusija. Rei
kia atšaukti visus susitarimus, nes nė vienas iš jų nebuvo įgy
vendintas. Bet kas iš to, jei ir atšauksi. Stalinui tai bus nei šilta 
nei šalta. Mums rodos, kad naujoji vyriausybė turi daug dau
giau ką padaryti. Ji turi pareikalauti, kad visos sutartys būtų 
vykdomos ir tai visa pilnuma. Būtų juokinga ir tikrai netikslu, 
net kvaila, bandyti daryti naujus susitarimus su Stalinu, kuomet 
jis nė vieno iš seniau pasirašytųjų neįvykdė. Juk tai yra aiškiau
sia garantija kad ir naujųjų sutarčių Kremlius negerbs, jas lau
žys, nors Stalinas ir pačiam Eisenhoweriui iškilmingiausia paža
dėtų jas vykdyti. 

Jei naujoji Jungtinių Valstybių vyriausybė yra pasižadėjusi 
iš vadinamosios "cointainmento" politikos pereiti į pavergtųjų 
tautų laisvinimą, tai tik apie tai dabar reikia galvoti, planuoti. 
Reikia mest į šalį betkokias aliuzijas, kad Stalinas geruoju, su
sitarimo keliu sutiks pasitraukti iš užgrobtųjų, Rusijai nepriklau
sančių teritorijų. Tai yra daugiau negu sapnas. Jis geruoju nepa
sitrauks nei iš Baltijos kraštų, nei iš Lenkijos, nei Balkanų, Ko
rėjos, Kinijos etc. 

Turint tiek daug skaudžiausių patyrimų su Sovietų Rusija 
praeityje, reikia mesti lauk iš galvos betkokias svajones apie pa
simatymus su Stalinu. Ne tik kad apie tai nereikia šiandien gal
voti ir kalbėti, bet jau laikas visus ryšius, diplomatinius ir kitus, 
nutraukti su Kremlium. Jau laikas ir iš Jungtinių Tautų orga
nizacijos Kremliaus budelius išprašyti. Juk tai yra didžiausia gė
da garbingosios Amerikos atstovams sėdėti prie vieno stalo su 
sutarčių, laužytojais, tautų pavergėjais, genocido vykdytojais, 
žmonių žudytojais. 

Mūsų manymu, prez. Eisenhiweriui ir užsiminti apie betkofcf 
pasimatymą su Stalinu nereikėjo. 

Bažnyčia užantspauduoja mote
rystės sakramentu. Sumainytas 
aukso žiedas yra tos ištikimybės 
simbolis ir nuolatinis primini
mas. Ištikimybė iki mirties yra 
kiekvienos moterystės pagrin
das. Kaip tik ji paliaus buvusi, 
nutrūks ir moterystės laimė. 
Jeigu jos pasigeida prekybinin
kai savo biznyje, kaip be jos ga
li apsieit šeima? 

Su skausmu širdyje tačiau rei
kia prisiminti, kad šių laikų vy
ras nebelaiko savęs šventuoju, 
kuris nori kilti aukštyn, bet gre-

Montano Unijos Autoriteto pir
mininkas ir Europos Apsigyni
mo Bendruomenės pirmininkas. 
Ministerių Komitetą sudarytų 
šešių kraštų vyriausybių skirti 
europiniai ministeriai. šis ko
mitetas būtų kompetentingas 
spręsti visus Plieno-Anglies 
(CECA) ir Europos Apsigyni
mo (CED) bendruomenių klau
simus. Jis spręstų dviejų treč
dalių balsų dauguma. 

{statymų leidžiamoji galia 
konstitucijos projektu yra pa
vedama dviejų rūmų seimui. 
Atstovų Rūmai būtų sudaryti 

K o m i t e t a s p i r k t i ' iš kraštų atstovų ir atstovautų 
Š v e n t r a š č i u i visuomenei. Jos atstovai būtų 

Chicagoje sudarytas komi te- renkami bendrais' ir tiesiogi-
tas, kurs rūpinsis nupirkti vie- niais balsavimais iš 261 atsto-
ną iš Gutenbergo išspausdintų vo. Italija, Prancūzija ir Vo-
šventraščių, jau 500 metų se- jkietija turėtų po 63 atstovus, 
numo. Pasitaiko proga, bet tam j Belgija, Olandija po 30 atsto-
reikės sukelti apie pusę mi- |vų ir Liuksemburgas 12 atsto-
liono dolerių. 'vų. Dėl rinkimų sistemos dar 

nų. Tarp vyro ir moters turi at
sistoti Dievas, kuris juos suri
šo bendram gyvenimui ir kurio 
galioje yra išlaikyti ir sutrauky
ti tuos ryšius. Taigi tuo trečiuo
ju asmeniu, "simpatija", kurio 
pasiilgo modernusis žmogus, te
būna Dievas. Tada jiedu galės 
kartoti šv. Povilo žodžius: "Vi
sa galiu tame, kuris mane stip
rina" (Pilip. 4, 13), arba su a-
paštąlu Petru: "Gera mums čia 
būti, savo šeimoje prie Dievo 
širdies prisiglaudus". 

rą biudžetą, kurį paruoštų 
Vykdomoji Taryba kasmet ir 
kurį tvirtintų seimas. Pajamos 
būtų sudaromos iš kraštų įna
šų, mokesčių ir kitų pajamų, 

kitus du sudarytų Aukštojo Ekonominėje srityje būtų eina
ma prie muitų panaikinimo, va
liutos subendrinimo ir stabili
zavimo. 

2. Debatai konstituciniame 
susirinkime. Paruošto europi
nės konstitucijos projekto ap
svarstyti sausio 7—9 d. buvo 
susirinkęs seimas ad hoc. Susi
rinkimas dėl savo paskirties 
gavo Europos Konstitucinio su
sirinkimo vardą. Buvo susirin
kę 6 kraštų atstovai kaip pil
nateisiai nariai ir kitų 8 euro
pinių kraštų atstovai stebėtojų 
teisėmis. Posėdžiams vadovavo 
nuolatinis tos institucijos pir
mininkas P. H. Spaakas. Posė
džiuose dalyvavo, Montano Uni
jos pirmininkas Monnet ir vice
pirmininkas Etzelis. 

Prasidėję debatai vyko gana 
draugiškoje dvasioje, nes 6 
aukščiau minėti kraštai yra 
rimtai pasiryžę sueiti į glau
desnę europinę uniją. Paruoš-

Europa, kurion įeina Belgija, 
Italija, Liuksemburgas, Olan
dija, Prancūzija ir Vokietija ir 
kuri apima 155 mil. gyventojų, 
1952 m. pagamino 240 mil. to
nų anglies, per 18 mil. tonų 
geležies rūdos ir 42 mil. tonų 
plieno. Toji mažoji Europa tu
ri beveik tiek pat gyventojų, 
kiek JAV ir apima 1,300,000 
km. teritoriją. Tačiau jos plie
no ir anglies gamyba yra toli 
atsilikusi nuo JAV, nors joje 
dirba apie 1,500,00 asmenų, ar
ba 10% dirbančių žmonių. Vis
dėlto plieno ir anglies gamyba 
besivienijančioje Europoje jau 
yra šiek tiek apjungta, pažy
mėjo pranešime J. Monnet. Yra 
sudaryti šiam tikslui šie orga
nai : Augštasis Autoritetas, 
Seimas, Teismas, Ministerių 
Taryba. Minėti organai jau yra 
užmezgę ryšius su vyriausybė
mis, tarpt, organizacijomis, ga
mintojais, darbininkais, preky
bininkais, vartotojai. Tuo pačiu 
tikslu Liuksemburge jau dirba 
apie 300 specialistų iš 6 kraš
tų ir yra sudarytas patariama
sis gamintojų, darbininkų ir 

(Nukelta j 5 pusi.) 
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dieną jie nutarė keisti gyvenamąją vietą. Gailėdama- Nuotaikas tikrai buvo neaiškios, kiekvienas jau
si vyro, Marija nieko nepasakė jam apie Vaitkūno pa-! tesi nesavo vietoje. Susidarė lyg du centrai: šeimimn-
sielgimą. Bet ji nutarė ir palaužė vyro neryžtumą, kad [ kai ir Pitirimas. Bet kada Pitirimas atvilko savo alų, 
ji, o paskui ją ir jis turi bėgti iš Kauno ir pasislėpti j staiga visiems paaiškėjo, kad kaip tik Pitirimas yra _ 
provincijoje. Jie tuoj sumetė gelbėjimosi planą. Pasi- sueigos šeimininkas. Ir tai juto Pitirimas. Kaip gerai 
sakys išvyksta į vasarvietę. Užsikas provincijos gel- ištreniruotas agitpropininkas, jis mikliai gnebe į savo 
mėse, kur jų niekas nežino. Kur nors kaime prie Pa- rankas sueigos formavimo iniciatyvą. Jis vare sueigą 
langos. Todėl jie buvo ramūs šioje sueigoje, nes žino- tiksliai nustatytu ir praktikoje išbandytu keliu. 

Pitirimas tuoj išvaikė visus bodlerus ir verlenus, 
pakišo jų vieton savo majakovskius. Neaiškius, prieš-
ginybių pilnus Vakarus jis pakeitė aiškiais ir paprds-

jo, kad rytoj jų čia nebebus. 
Vaitkūnas matė juos ramius ir siuto. 
Ponai Volkovai buvo nustebinti, kad salono ati

darymas įgavo keistą kryptį. Jie visad anksčiau par-
blokšdavo draugiją prancūzų kalba ir prancūzų poe-

Vaitkūnas negalėjo pagauti Marijos žvilgsnio. Jos t.ais- D ė l t o 'f dabar norėdami suteikti atidarymui sti-
akys vis dingojo nuo jo svaidomų iš paniūrų žvilgsnių. l l n S u m s * l r elegantiškumą, gr.ebesi už Verleno. P i t in 

— Ir nereikia, — su pagieža galvojo jis apie šat-
rius, sėdinčius greta vienas kito ant vieniškos mažos 
Bofutės. — Viskas greit pasikeis. Pasijuoks tas, kas 
juoksis paskutinis. Ji nieko nepasakė savo pastoriui, 
nes jis taip ramiai pažiūri į mane pro savo akinius. 

Vaitkūnas daug gėrė, bet negalėjo pasigerti. Tik 
jo veidas lyg temo, ir kaktoje virš tarpuakio įsmigo 

mo posakiai nustebino juos, ir jie susirūpino, ar nepra
šovę pro šalį. Jie laikė veiduose gerai ištreniruotus 
šypsnius, bet viduje stengėsi suvokti padėtį ir gelbėti 
ją. Net ėmė gailėtis, kad ryžosi tokio salono idėją į-
gyvendinti. 

Leonas buvo visą laiką susierzinęs. Jį erzino, kad 
čia viskas perpus. Jeigu gerti, tai gerti netaip kaip čia 

——— 

Lietuvos Gelbėjimo Vajus tenėsibaigia su Vasario Šešiolik
tosios minėjimu, bet tebūnie pratęsiamas kiek galint ilgiau, kad 
duotų progos visiems lietuviams savo pareigą atlikti — auką 
Lietuvos laisvinimui atiduoti. 

raukšlė. Jis gėrė degtinę, o girtėjo pagieža šatriams. I — i k i apsvaigimo; jeigu lošti kortom, tai lošti iki bank 
Jis norėtų juos užpulti, Įžeisti, užgauti. Jis* juto v i s ! r o t ° ; JeiSU ginčytis, tai nesivaržant, be stiliaus, ma 
savo rankose ir visame kūne Marijos prisilietimus, jai , n i e n i i r 3yPsniU- Tas stilius, kurį šeimininkai norėjo 
veržiantis iš jo glėbio. Tai kaupė jį gašlaus ir nuož- suteikti salonui, atrodė jam šlykštus ir nepakenčia-
maus geidulingumo Marijai, Jis norėtų griebti ją, su- m a s - J i s n o r ė 3 ° t r e n k t i kumščiu į stalą, iškeikti šei-
spausti, įskaudinti fiziniu skausmu, kad ji verktų, mal 
dautų jo. 

šatriai buvo ramūs. Jie atlankė tą nepaprastą su
eigą, nes bijojo pasirodyti keisti ir įtartini. Ponia Vol-
kovienė bijojo šatrių, kadangi laikė juos prisitaikiu
siais naujam režimui ir galbūt sekančiais Volkovus,vraščių ir jis juos deklamuos dviejų savo draugių aki-
Šatriai bijojo ponios Volkovienės, nes ji atrodė jiems, vaizdoje. Jo nekvietimas deklamuoti atrodė jam tikras 
vėjavaikiška, nenusistovėjusi, niekad drąsiau nepasi- j jo maltretavimas. 

Du neaiškūs tipeliai, panašūs į seno režimo prasi
gėrusius ir prasiskolinusius valdininkus, nesitraukė 

mininkus už tafc kad degtinė perpilta į krikštolinį gra
finą. Ir dar už tai, kad jie tą grafiną turi. Jo susier
zinimas augo, bet jis vis nerado prie ko prisikabinti. 

Jaunuolis su raudonu kaklaraiščiu pūtėsi vis dau
giau, nekantriai laukė, kada jį pakvies deklamuoti eilė-

sakanti — laikė ją net galima provokatore, suorgani 
zavusia šią sueigą dalyvių nuotaikoms aiškinti. 

šatr iai buvo, svarbiausia, ramūs dėl to, kad šian- 'nuo švediško stalo, lyg prilipę prie jo briaunos. 
... ( » . i 

tais Rytais. O Rytai • - tai tarybinė kultūra. Leonas 
tai matė; jis stengėsi sugalvoti ką nors, kad Pitirimo 
miklumas į tai atsitrenktų. 

Sueigos nuotaikos ryškėjo. Kai tik paaiškėjo, kad 
Pitirimas viso ko šeimininkas, visiems pasidarė aišku, 
kaip laikytis, ką sakyti ir kaip reikštis. Ir net quasi 
valdininkai, vis nesitraukia nuo švediško stalo, jau aiš
kiai persimetė į Pitirimo pusę: sekė jį akimis ir stvė
rėsi už jo alaus butelių. 

Buvo tvanku, pilna tabako dūmų ir lengvo balsų 
mišinio triukšmo. Tačiau jau buvo nuotaika — prore-
žiminė, protarybinė. 

Kada Pitirimas riktelėjo kažinką apie plačią ruso 
sielą, Leonas atsiliepė: 

— Juk tu, draugas Pitirimai, rusas? 
— T»4p, fij rusas, — atsakė Pitirimas, nuolankiai 

žiūrėdamas į Leoną. 
— Tai tu iš mūsų Rusnės. Rusnės vardas tau duo

tas. * 
— Kaip ? Iš kokios jūsų Rusnės ? Aš iš pavolgio, iš 

Syzranės. 
— Aš ne apie tai, — nekantriai numojo ranka 

Leonas. — Aš apie tai, kad mes, lietuviai, jus rusais 
pavadinome. 

Visi sužiuro į jį. Pitirimas, žinąs Leoną pokštinin
ku esant, žiūrėjo nuolankiai. 

, (Bus daugiau) 
Copyright, 1953, by Author 
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= Šeštadienis, vasar io 28, 1953 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
CLAS 

Waukegan, 111. 
TRUMPAI 

— Paminėjo Lietuvos nepri
klausomybės šventę. Waukega-
no lietuviai Vasar io 16 d. pami
nėjo vasar io 21 d. Lietuvių sve
tainėje. P r o g r a m a graži . Kalbė
to jas t rumpa i , bet gražiai pra
bilo i susir inkusius . Lietuvos 
vadavimo re ika lams su r ink ta 
$128.00. 

— &v. Onos Moterų ir Mergai
čių Draugija kovo 1 d. 1 vai. p. 
p . šaukia susir inkimą Lietuvių 
svetainėje. Visos narės kviečia
mos j susir inkimą. 
. — Šv. Baltramiejaus parapi
jos mokyklai palaikyt i Motinų 
Draugi ja šaukia kovo 3 d. 7 vai. 
vak. susir inkimą parapi jos 
mokyklos svetainėje. Kovo 22 
d .bus "bunco ir ca rd" parengi
mas . 

— Ona Zaburskis, sunkiai su
sirgusi buvo nuvežta į Sacred 
H e a r t sanatoriją, Milwaukee, 
W i s c , šiomis dienomis parvežta 
į Victory Memorial ligoninę, ku r 
dukrelė y r a slauge. 

organizacijų vėliavomis. Vakare 
parapi jos salėje įvyko iškilmin
g a s ak t a s i r meninė dalis. 

Po at idaromojo žodžio i r h im
nų, kun. dr. A. Deksnys sudarė 
garbės prezidiumą ir pakvietė 
kalbėtoją, svetį iš Chicagos, 
1951 meta i s žvejų laivu pabė
gusį iš Lietuvos laivo kap. L. 
Kublicką. 

Kalbėtojas L. Kublickas t rum
pais , bet vaizdžiais žodžiais nu
piešė dabart inį Lietuvos vaizdą. 
Kun. čepanis jo kalbą išvertė 
angliškai. 

Po kalbų buvo suredaguota 
i r pas iųs ta J A V prezidentui D. 
Eisenhower rezoliucija p rašan t 
Lietuvos reikalų užtar imo. 

Meninėje dalyje dalyvavo: 
Parapi jos choras (čia gimusių 
l ietuvių), vadovaujamas S. Stan
kuvienės; Tremtinių Vyrų cho
ras , vadovaujamas A. Paul ikai-

> M » » » » M » * » « 
REAL ESTATE 

MIDLOTHIAN APYLINKĖJE 
Dfil patogaus ir gero gyvenimo — de 
luxe 5 kamb. „ ranch" namas, su 
„utillty room", patlo, gazinis apšildy
mas, židinys, nerūdijančio .plieno vir
tuvą. Sklypas 62x133 , gražiai apso
dintas, Rock Island, 111. Central ir. 
autobusais transportactja, krautuvSs, 
mokyklos, bažnyčios. Parduoda savi
ninkas. $27,500. 

14040 S. Whtpi>le St. 
POSEN, ILL. 

FUIton 5-2098 

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 

Šaukite savininką: 
DAnube 6-1451 

2 SKLYPAI kiekvienas po 
100x125. Elektra ir gazas; 117th 
ir Keeler. Parduoda kiekvieną už 
$1,000. Greitam pardavimui skam
binkite savininkui 

WAlbrook 5-5920 

ANI> HELP WANTED ADVERTISEMENTS 
IŠNUOMUOJAMA 

BT OWNER 
Store for rent — Corner. Gas heat, 
basement. Excellent for lunch room 
pr tavern, or any other type business 

also 
For sale Grocery-Moat market. New 
Store. No\v fbctures. Near everything. 
Good business. Well establlshed. Fine 
opportunity for interested person. 

9708 Oottago Grovo Avc. 

Išnuomojamas 3 kamb. apšil
domas butas , be baldų. 

212 E . 79th St . 
HUdson 8-0476 

Pardavimui modernius mūrinis ,,bla-
niavas" naman, Du butai po S kam-

Čio; m e l o d e k l a m a c i j a — V . Č e r - barius. Naujas 2 autom, garažas, nau 
v . , . . A -hr -x« |W stokeris. Abu butai užimami tuo-
skute, piano — A. Mogenyte; jau> savininkas 2-me augšte. 
t remtinių pas tangomis pas ta ty
t a s 3 veiksmų istorinis vaizdelis 
" I šd rasky tas aro l izdas" — 

212 E . 79th St . 

HUdson 8-0476 

IŠNUOMOJAMAS micg. kambarys. Ga
lima matyti šeštad. po 5 v. v., sckmad. 
visą dieną. 

7251 S. ARTESIAN AVENUE 

IŠNUOMOJAMAS 5 kamb. butas su 
baldais ir apšildymu. 

Saukite 
Tcl. AUstin 7-2194 

Išnuomojamas 4 kamb. butas . 

1709 W. 46th St . 
FRont ie r 6-5886 

HELP WANTED — VYRAI 

Turime nuolatinį darbą švarioje 
dirbtuvėje ir darbininkus įverti
name. CRANE PACKING CO. da
bar ima 

• TURRET LATHE OPERS. • INSPECTORS • JANITORS 
• LAPPING MACH. OPERS. 
• MILLING MACH. OPERS. 
• TIMEKEEPER 

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

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

MORTON GROVE 

^^AmAAAAAMAAWAMAAAAAM^A^WAAMJ^^^ 
"DRAUGAS" AGENCY 
55 E . Washington St . 
Tel. DEarborn 2-2434 

2334 So. Oakley A ve. 
Xel. Vlrginia 7-6640—7-6641 

— Advokatas Tomas Pajūnas, Vaitkevičiaus. Šio scenos vaiz-j 
jo žmona Marijona ir sūnus To- delio pas t a tyme dalyvavo (alfa-: 
mas , jr . , išvyko poilsiui į Flori 
dą. 

— Ona Petroshienė su savo 
sesute Margare ta Trus t vasar io 
22 d. nuvyko į Rockford aplan
kyti savo sesers Kotrynos, ku
riai pada ry ta sunki operacija. 

— Juozapas Gilbert su savo 
žmona Ona praeitąją savai tę bu
vo nuvykę J tėvo Povilo Gilbert 
laidotuves Scranton, Pa . 

IfA • /> • 

E. St. Louis, 111. 
Iškilmingai paminėta Vasario 

16 d. 
Eas t St. Louis apylinkės Alto 

Pardavimui mūrinis namas 
beto t v a r k a ) : I. Gintautienė, O. j D u butai po 5 kambarius. $10,000. 
Petr ikienė, J. Dubickas, A. Gir-j 
čys, Z. Grybinas, J . Kleinaitis , 
J. Kučiauskas, A. ManvydaS, V. 

2019 W. 23rd St. ROckwell 2-4316 

Matulevičius, R. Pe t r ikas , A. 
Sakalauskas , K. Simonavičius 
i r C Vilčinskas. 

Reikia pasigerėt i visų scenos 
dalyvių geru pasirengimu, o O. 
Petr ikienė, I. Gintaut ienė, č*. 
Vilčinskas, Z. Grybinas, V. Ma
tulevičius ir K. Simonavičius su
kūrė visiškai užbaigtus perso
nažus. 

Kost iumus pasigamino pa tys 
dalyviai, o dekoraci jas piešė 
dail ininkas St. Grigoravičius. 

Šį veikalą s t a t a n t neapsiei ta 

B R I D G E F O R T E 
Pardavimui 2 namai 

Vienas 4 buttji mūrinis; an t ras na
mas su tavernos bizniu, 4 kamb. bu
tas užpakaly. i r 3 butai išnuomojami. 
Tuščias „lotas" šalia. 

Tel. CLiffside 4-6490 

BltlUHTON PARKU 
Išnuomojamas mteg. kamb. Su val
giu ar b« valgio.. 

4«:*t s. VVushtonavv Avc. 
(2-as augštaa iš priekio) 

PROGOS OPPORTUN1TIES 

BEAUTY SALON 
Modom, 2 booths, well ostablishcd 
cliontole. reasonable ront. good leaso, 
niust bo seon to appreciatc. Sacrl-
fino for immodiate salo duo to 
lllness. By ownen. 

2421 B u r r Oak 
FUIton 5-4673 

MAINTENANCK H E L P E R 

48 HR. WK. 
DAY SHIFT 

PERM. 
GOOD VVORKING 

CONDITIONS 
VVELFAKE B E N E F I T S 

Jim—-Taylor 9-1100 
A P E X SMELTING 

2537 W. Taylor 

pirmininko kun. dr. A, Dcksnio ir be priešingos akcijos. Buvo 
pas tangomis vasar io mcn. 15 d. a t s i radę asmenų — defetistų, 
buvo suruoš tas iški lmingas Lie
tuvos nepriklausomybės minėji
mas . 

Šv. Mišios už Lietuvą at la ikė 
kun. klebonas dr. A. Deksnys, o 
pr i ta ikytą tai dienai pamokslą 
pasakė kun. dr. I. Urbonas. Ne
kal to Prasidėj imo parapi jos baž
nyčioje, dekoruotoje tau t ine ir i 

REIKALINGAS BUTAS 

Vyras ii- žmona jiosko 3 a r 4 kamb. 
neapstatyto buto. Brlghton Parko ar 
Marcjuctte Parko savininkai turintieji 
butą prašome pašaukti. 21 , m. išgy
venom vienoj vietoj. 

Tcl. l'Alrfav -l-»«:M 

Triją HliaugUHlų u.smonu šeimai r<"i-
kaUngati 4 ar 6. kambariu butas. 
Pageidaujamas Brlghton 

GROSKUNfi, MfiSOS t R ŠALDYTO 

MAISTO KRAUTUVJB * 
DidolS moderni „self-servico" (sau 
pasi tarnauti) krautuve". Gerai einąs 
bizni*. Valandos nuo f) iki (5. sokm. 
uždara. Labai prieinama kaina. 

GAlumet 5-7834 

Skambinti nuo 6 vai. vak. tel 
YAitls 7-«5«3 kurie net š imtines norėjo t iest i 

an t stalo, kad iš šio bandymo 
nieko neišeisią. Tačiaus visų —<.<-...—...—..—,._»..—»«»<._,._.._..«».._» 
j , . . . v. , . , NAUDINGOS KNYGOS 
dalyvių tv i r to pasiryžimo dėka 
t ikslas pas iek tas : salė buvo pil
nutėlė patenkintų žiūrovų, o iš 
gautų pajamų per $250 pasiųs ta 
Lietuvos vadavimo reikalams. 

(G. r.) 

MAISTO KRAUTUVĄ 
Produktu, m$808 ir Saldyto maisto. 
Su visais patogu mala. Kaina $8.800; 
nuonu', |4ft.fl0 i ničnesj. Kreiptis: 

355.'? So. Washtena\v Avc. 
Parke . . Atdarai nuo 8:00 v. ryto Iki C>:00 

v .V. sekmad. ir šventomis uždara. 
šauki te: LAfayettii 3-0009 
po 6MM> v. \v . šaukite: 

Vlrginia 7-3005 

Chicaga turės meno parodą 
Tremtinių kultūrinis gyveni- menes Chicagoje pirm. P . Gau 

m a s J A V k a s k a r t įvairiomis čys. 
formomis gyveja. Paskut iniu 
laiku pasireiškė didesnis ir op-
t i mistiškesnis judėj imas ir dai
lininkų pasaulyje. 

Neseniai New Yorkc įsikūrė 
Lietuvių Dailininkų Organiza
cija. Jo s pavieniai nariai ir 
anksčiau rodė nemaža aktyvu
mą, dalyvaudami r inkt inėse ki
tų valstybių meno parodose. 

Kaip teko pat ir t i , New Yorko 
iniciatyva ir Chicago turės pro
gos pama ty t i žinomų lietuvių 
tapytojų, grafikų ir skulptorių 
darbus . 

Meno parodą, kuri bus nau
juose Sv. Kazimiero Akademi
jos Rūmuose, maloniai sut iko 
globoti J. E. vyskupas Brizgys, 
Lietuvos konsulas Chicagoje P . 
Daužvardis , Sanitarinio distrik-
to prezidentas Ą. OlJu, vyr. 
" D r a u g o " redaktoriutClL. š imu
tis., vyr. "NaujienųM^>red. P . 
Grigait is , "Sanda ros" red. M. 
Vaidyla ir Lietuvių Bendruo-

Perkame a r b a imame komi-
san pardavimui naudotas lietu
viškas knygas , žurnalus, laik
raščius, ga idas , paveikslus i r 
plokšteles ( records) . 

Tur ime ta ip pa t didžiausi pa
sirinkimą liet. spaudos ir paš
to ženklų. Knygynas a t d a r a s : 
da rbo dienomis ir sekmadieniais 
nuo. \14—21 vai., šeštadieniais 
nuo 9—21 vai. 

M. ZAĘLOCKAŠ 
3322 S. Hais ted S t 

Cbicago 8, UI. 

Šios parodos vienetą numato 
sudary t i t apyto jas A. Galdikas, 
graf ikas V. K. Jonynas , tapy
tojas V. Kasiulis, skulpt. V. 
Kašubą, t apy to jas J . Paut ie -
nius, skulpt J . Vaškys ir tapy
tojas K. ZoromsUis. 

Parodos Rengimo Komitetą 
sudaro arch. J. Mulokas, skaut . 
Z. Juškevičiene, jūrų kap. L. 
Kublickas, operos soliste Mo
tiekaitiene ir r ašy to jas M. Ka-

Ti ražas nedidelis, paskubėkite. 
Minėtas komite tas teiks vi- j Platintojams žymi nuolaida. 

suomenei smulkesnes žinias f ' 
apie parodos ruošimo eigą ir 
jos laiką. 

Knyga apie Lietuvos 
laisves kovas 

Viena iš geriausių šio sezono 
knygų yra pulk. J. Petruičio Lie
tuvos nepriklausomybes kovų at
siminimai 

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

bermontininkais, I tomas 
Vyresnio amžiaus lietuvis, ku

ris anuomet tuos įvykius sekė ar 
net dažnas pats dalyvavo Lietu
vos nepriklausomybes k o v o s e , 
skaitydamas atsiminimus LAISVĘ 
GINANT, vėl atgaivins savyje 

WOODWORKERS 

MACHINE H A N D IR 
CABINET MAKERS 

Nuolat inis ; geros darbo sąly
gos. Dienomis. 

J A Y F U R N I T U R E 
SPECIALTY CO. 

2541 W. Cermak Rd. 
3-čias aukš ta s 

LUNCH ROOM AM) FOUNTAIN 
(lamina savo ledus. Viono augsi o mfi 
rinls namas su 6 kamb. butu. Di-
d«>l5 apyvarta, biznis gali būli pa
didintus. Teisingai {kainuotas, dčl 
ligos nori skubiai parduoti. Vai. nuo 
7 ryto Iki B vak., 5 dienas savaitėj. 
Pamatę įvertinsite 

TOvvnholl a-inou 

AfAISTO — MfiSOS KRAUTUVU 
Pilnai j rengta ir pilna prekių. Oe-
roj apylinkėj su nuolatino klijcntū-
ra. Taip pat gyvenamas butas užpa
kalyje. Nori skubiai parduoti: par
duos kaip stovi už $6,000 grynais 
pinigais. 

Victory 9-0093 

L I K E R I Ų K R A U T U V E 
anuomet in į l ietuvių t a u t o s pa s i ry - j s ig y Vencs biznis. Fikčcriai ir visos pre-

• m i i i l l i l i l i : i -

JloSkoto darbo? PradCklto dirbti — 
liaukitėn jloškotl. 

AMERICAN AUTOMATIC 
- DEVICES C0. 

RKIKrA 
• PUNCH i ' iu:ss OPJOHS. 

• STOdK CL10HKH 
c* SI»OT WI;LI) I :KS 

O SHIPPING CLIOItlv 

« m:cr>iviNG CLKUK 

© IU0NCH ASSEMBLV 
Geros darbo sąlygos: gausus kompa
nijos priedai. Tremtiniai priimami. 
Turi kalbėti Ir suprasti angliškai. 

Atvykite: 

530 South Throop St . 
-'-ras aukštas 

J IEŠKO DARBO 

>.Stiprns tir> metų vyras, pageidauja 
darbo prie namų pri/.iūrejimo. 

5002 8. Justino St. 
Chicago 86. III. 

HELP WANTED MOTERYS 

HELP WANTED — MOTERYS 
Ar jūs domitės pastoviu darbu 

su saugia ateitimi? Turime vietą 
dabar pajėgiančiai 

TYPIST — BILLER 

Patyrusi, bet bus priimama ir 
pamokyta baigusi mokyklą. Malo
nios darbo sąlygos, įvairios parei
gos. 5 dienos savaitėje. Gausūs 
priedai. Gera proga sąžiningiems 
darbininkams. Susisiekite arba 
skambinkite pasikalbėjimui 

MR. W. A. JUERGENS 

Machinery & Welder Corp. 

1324 W. Pulton 

HAymarket 1-3620 

TYPISTS E X P E R I E N C E D 

Will consider capable beginners 
Will t rain. Some knovvledge of 
Shor thand helpful. Perm. 5 day 
40 hr. wk. Good working con-
ditions. Call for appt . 

Mr. Svvanton 

7530 S. Wes te ra Avc. 

WAlbrook 5-2301 

HELP WAXTED — MOTERYS 

Ar domitės nuolatiniu darbu su už
tikrinta atei t im? Turimo vietų dSl 

G E N E R A L CLERKS-TYPISTS 

Pageidaujamo patyrusiu arba pra
mokusiu mokykla baigusias. Malo
nios darbo sąlygos, j vairios pareigos, 
0 dienų savaite. Gera proga sąžinin
gom darbininkam. Kreiptis dfl in-
terviev? —> 

CHICAGO CYCLE SUPPLY 
CO. 

221 N. DespUiines St. 

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

• INSPECTORS 
• PACKERS 
• ASSEMBLY WORKERS 
• STĖNOS 
• DICTAPHONE OPERS. 
• TYPISTS 

Ar domitSs nuolatiniu darbu su atei
tim? 

H. J. HEINZ C0. 
Turi keletą vietų d51 

• DICTAPHONE OPERS. 
• TYPISTS 

Pageidaujame patyrusių, bet imsime 
pramokusias mokyklą, baigusias. Ma
lonios darbo sąlygos. Įvairios parei
gos, 6 dienų, 40 vai. savaitg. Gau
sūs priedai, kartu ir nemokamai gy-
vybSs draudimas. Kreiptis d€l inter-
view — 

4141 W. Chicago 

J I E Š K O T E D A R B O ? ? ? 

Sustokite j ieškoję — Pradeki te 
dirbti . Turime vietą del 

STEN0-C0MPT0METEII 
0PER. 

Pageidaujama patyrusi , bet im
sime pramokusią mokyklą bai
gusią. 'Malonios darbo sąlygos, 
įvairios pareigos. Laikas ir pu
sę virš 40 vai. Gausūs priedai. 
Kreiptis — 

SUNKIST PIE CO. 
3548 S. Shiehfg 

Čia yra nuolatinis darbas gabiai 
Bl'HAl/riOHftS l>AI>f;.lK.IM 

Malonios darbo sąlygos, (vairios pa
reigos, {skaitant NCR 200(» - - Typ«>. 
5 dienas savaitėj; gausūs priedai. 
Pamatykite Mr. kiranuiu r 

OKIG1NAL KItAMMFR I 'LHS 
11)0 No. Ntate 

^ ' ™ ' ! • • • • • ! • • • • • " » ^ — — • ' • I MII .11— I • ! • ! • • ^ • I I I I I l l l i , 

J I E Š K O T E D A R B O ? ? ? 
Nebejieškokite, pradėkite dirbti 

STENOGRAPHER 
Pageidaujame patyrusią a rba 
imsime budrią naujai pradedan
čią dirbti. Malonios darbo sąly
gos, įvairios pareigos, 5 dienų 
savaite, gausūs priedai. Geras 
pradinis at lyginimas. Kreiptis 
pas Mr. Olshavv 
6th Floor 700 W. Lake 

Dirbkite ar t i namų, sutaupyki
te kelionės laiką ir išlaidas. 

TYPIST - G E N E R A L CLERK 

Imsimo budrią naujai pradedančia 
Malonios darbo sąlygos, {vairios pa-, 
rejgott, 5 dienų savaite5, gausus prie-" 
dal. Atvykite arba skambinkite dčl 
Intervlovv - • M r. Oroy 

( IiiiTsido |-«055 

Pageiduajamos patyrusios, bot i " B E R T Y MOTOR F R E I G H T 
LINES 

2940 W. 36th St . 

žimą siekti laimėjimo prieš gau 
singesnius priešus. Gi jaunimui ši 
knyga yra tikra patriotizmo mo
kykla, parodanti vyresniosios kar
tos pastangas n' 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 Ifumboldt St., 
Apt. 23, Brooklyn 6, N. Y. 

kes. Biznj galima pirkli su mūriniu lia
utu arba be namo. 

2549 W E S T 6 9 t h S T R E E T 
G R o v e h i l l 6 -5590 

(HELP WANTKD VYRAI 

Platinkite Draii^ 
r? 

Išėjo iš Spaudos 
•*i 

' 

Vietoj • 

ŠONUS PALAIDŪNAS 
Studi ja Apie Vakarų Civilizacijos Krizę 

ftios knygos autor ius vysku
pas F . J . Sheen prieš pora sa
vaičių pradėjo savo Televizi
jos programą per "Du Mont" 
s tot | . Televizijos apara tų fir
ma "Admira l " šiai programai 
finansuoti paskyrė vieną mi
lijoną dolerių. 
Lietuviškos knygos Klubas 
džiaugiasi galėdamas savo 
skai ty to jam pateikt i šio įžy
maus kalbėtojo mint is už du 
doleriu. 

* 7 

pLERIŲ 

9 nOTKPTAI Z iAJI-^CtCl/Vl 

Rašykite „DRAUGUI*4 

1984 $•• Oakley Av0tr Chicago 8f III, 

. 

Ar domitCH nuolaliniu darbu? Mums 
i'elkullugl 

MACHINISTAI 
Ooroa darbo aulyVon, darbininke \>v\r-
dai. gtM-as allygiuimus. Imanui l>. !'• 
Ucikaliiiga kulbStl angliškai. Krftlp-
t iii — 

KUX MACH1NK CO. 
G7»5 N. Ridge Ave. 

•j..L t L J 

AUTOMOBILIO SAUiSMAft \yanted 
for Ghiu»fo'8 leading Oodgc-FMymoiilh 
dralcis. Incomc can be oviT;$1,000 prr 
monih for thc right įhan, trained under 
onr (|ualificd Supcrvision. Scc Sules 
Muiiiigcr. 

(;i;oR(;t: w. eovviiRS 
G430 S, Wcsteru Avenuc 

Čia yru nuolatinis darbas gabiai 

MAŠININKEI-RAŠTIN1NKEI 
GfcroH darbo sąlygos. j \ a irios paroi-
go.s jskaitanl, ..filliiR". Išmok.v sim<' 
gabią pmdedanrla. r» d. savailoj. (»au 
sius priedai. Al vykite at-ha ftaulvltc 
asjnonlftkani panlkalbCJImu 1. 

ACM K L E T T E B CO. 
(UI I M. PlymouCb VU 

HAillsou 7-2040 

Ar domitės nuolatiniu darbu su 
ateitim ? 

STENO-GKNERAL CLERK 
Pageidaujama, patyrusi, b"-! Imsimo 
pramokusia, naujai baigusia, mokyk
lą. Malonios darbo sąlygos, įvairios 
parrigotf, r> dienu sa\aito. (Jaustui 
priedai. Pulki I ransportaoija. I »čl su 
sUarlmo krelptki — 

M19 8o. Poplar 

CAhunet 

imsime budrias naujai pradedan
čias. Malonios darbo sąlygos, įvai
rios pareigos. Visi darbininkų 
priedai. Pastovioms darbininkėms į MERGAITft AR MOTERIS 
p r o g a ^progresuot i . Kre ip t i s Mr. j Namu ruošos darbui ir rūby skalbimui 

Atskiras kambarys ir vonia. 
Gyventi vietoje; 

Čhas . S e a t o n . 

CRANE PACKING CO. 
6400 W. Oakton 

KEystone 9-4534 Morton Grove 

$40.00 j Savaitę 
Saukite Colicct 

VVILMETTE 3044 

. m : š K i y r i ; 
l-iaukitos jmškojv 

DAUUp??? 
1'rnd^kKc dirbti | 

MniiiH rot kalinga gabi 

STENO - MAŠININKE 
Malonioa darbo sąlygos. j \a ir ios pa
reigos, .r> d. savailoj. I'rledul. Proga 
vartoti savo gabumą musii pardavi
mo laštiiif-j. Alv.vkitc arba. .šaukite 
asimnišUa m pasikalbojimul. 

BRKTT JV1ACHINIJKY CO. 
1 No. Crawl'ord Avc. 

Km. u2H 

SAcramento 2-1200 

Ar norite darbą su proga? 

OKNKKAL CLKKK TYPIST 

I'ageidanjama patyrusi, bot. iuisiui* 
pramokusia mokyklą baigusi.j. Ma
lonios darbo HąlygOH, įvairios paroi-
gort. fi dloną savailo. gausiu; prūdai 
Proga vartoti savo inioiatyv;;. | ui in 
torviov.' kroiptiH 

KOCOUR OOMPANY ^ 

1800 S. S t. Louis 

Vlrginia 7-1111 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

HELP WAJ\TKI> — IŠMALK 

^ 

5-MaQ 

i 

H0*>R ^%> 

IliJimilSIUktimil^lIiililIlIliKIIKlIl^lllilIll : " •• '>"* • • .•• w w HMIM-I ; . ! K-II^H .m, m I i i ,^i- i iPinil i'ifįr tfiMĮp • * - •• 

Ar jUH osalo susidomčję nuolatiniu 
darbu su užtikrinta ateit im? Mums 
reikalinga 

• PUNUH PRi;SS OPIJ tA ' IOI lS 
# 

• s p o T \vt;iii>ii;HS 

A r domi tės da rbu su a t e i t i m ? T u r i m e keletą vietų gab iom 

• KTKNOGR/U'HKIUS • l<TLK C L K R K S 
• T V P I S T S • ( i E N K R A L O L K R I C A L 

• ( L K R K T V P I S T S 

Page idau jame patyruaiŲ a r b a naujai prndedai ie ias d i rb t i . Malo
nios d a r b o są lygos , /vai r ios pare igos . # diemj sava i te , g a u s u s 
priedai . Sąž in ingoms d a r b i n i n k ė m s p r o g a p rogresuo t i . Dėl in-
tervievv kre ip t i s -— 

FACT0RY INSURANCE ASS0CIATI0N 
175 VV. Jaeksoo Room 1935 Į 

^ . • ,_, . _ rrrr & 

HKLP WANTBD — W R A I 
Cioioa darbo Halygoa — jvairua kom- J/ 
panl.loa priodai. Oora proga. Hiižinin 
gifinia darbininkąma. Atvykite dabar 
amuoniskaiu pasikalbėjimui. 

530 So. Throop St. 
2-traa aukštas 

8kelbtt« "DRACOF/' apsirnoU* 
nen jis ;tw pteUntykti fMtoma* 

stovią dtenr'jgtl?, o slc«!biin9 

: ^ 

Automobile Engine Assemblers 
Patyriinas nebūtinas, mes išmokysime vyrus, kurie turi 

mechaniškus gabumus 
Geras pradinis atlyginimą* 
Automatiški pakėiituai 
Nuolatinis darbas 

Laikas ir pusė ui viršvalandžius, apmokamos atostogos ir šven
tadieniai. X). P. Priimami, reikia kalbėti ir suprasti siek tiek 
anglfškai. Kreiptis -

ILLINOIS ENGINE EXCHAN6E 
817 W. 21st St. 

W9ĘB s= &~rC 33; 
» • 

1 :: T.TT. SS: 

' l"IĮ • • '-"' ' *" ''" 
. ^ y ^ M Skaitykite ir platinkite dienrašti "Dranįi" ? 

•• 

''••' T r * -™ ' . ' »:> 

v \ 

-
-

' ' 1 Hlfenjfcf mm 
• 
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file:///yanted


Šeštadienis, vasario 28, 1953 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO. IUINOIS 

Pirmosios zmios apie ALT vajų 
Vasario šešioliktosios minėji

mai, kurie yra ir ALT vajaus 
viršūnė, daugiausiai koncentra
vosi apie vasario mėn. 15 d., sek
madienį. Tačiau dėl įvairių ap
linkybių kai kurios kolonijos šią 
progą atšventė 

auditorijoje. Dėl to Chicagos 
Lietuvių Taryba aukų rinkliavą 
pratęsė iki kovo mėn. 15 d. 

Detroite aukų suma irgi re
kordinė — beveik $3,000. Cleve-

vasano men. 8 l ^ e 8&f^ieJ2;000' WaiįT 
būry — $2,050, Bostone — $1,-
848.11. Iš šių suminėtų vietovių 
;enka išskirti Waterbury, kuria- Į 

vasario mėn. 15 d. siautė nuo 
pat ryto trukusios liūtys, kurios 

d. Eilėje miestų minėjimai vyko 
vasario 21 ir 22 dd. 

Jau žinoma apie vajaus re .,... . . 
zultatus kaikuriose vietovėse. m e P»ska.toma vos 8 000 lietu-
Pirmieji skaičiai leidžia spręsti, y.ų, bet kuris visuomet Lietuvos 
kad šiais metais pasireiškė di- l a , s v e s d a r . b u P a r a m ° J e . k o n k u -
desnis nusiteikimas aukoti. Chi- ™°Ja s u . z y m l a l Pajegiaauais 
caga ypačiai ryškiai šitokį nusi- k a i m y n a l s - i 
teikimą pademonstravo. L I s mazesn.ų kolonijų pazyme-

Mažiau laimingos buvo ko]o.\tmos: Racme ( W i s . > - $ 6 3 0 8 1 , 
nijos Atlanto pakraštyje, kur * - • * • < " * ~ * g " J * į 

rose Park (111.) — $310.00, Ak-
ron (O.) — $200. Šios sumos, 

sulaikė daugelį nuo dalyvavimo' k a f i r į s p ū d i n g o s , tačiau pa
rengiamose iškilmėse. Aišku, tai, ̂ a l gyvenančių lietuvių, skaičių 
atsiliepė į aukų sumas. fvra v e r t o s y P a t i n ^ ° d e m e s l a ' 

Chicagoje sudėta rekordinėj Tai tik pirmosios žinios apie 
suma — daugiau kaip $9,000. Ją vajaus eigą. Kasdien pranešama 
dar gerokai padidins minėjimo j apie įvairiose vietose vykusius 
parengimo pajamos. Be to, daug minėjimus ir gautas aukas, 
chicagiečių nuolat tebesiunčia Daug kur labai sėkmingai jau į-
savo aukas arba į ALT Centrą! gyvendintas ar gyvendinamas 
arba Chicagos skyriaus iždinin-1 principas, kad kiekvienas sąmo-
kui. rungas lietuvis šiais metais pa-

Chicagos kvota yra 25,000 i aukotų bent vienos dienos už-
dol. Kad ji būtų įvykdyta, reikia .darbį. Jei šis principas bus vi-
paramos ir tų lietuvių, kurie dėl suotiniai pritaikytas, šių metų 
tam tikrų priežasčių negalėjo 
atvykti į iškilmes Ashland Blvd. 

vajaus tikslas — $100,000 bus 
lengvai pasiektas. 

LIETUVIAI REIKALAUJA 
ekonominį ir politinį gyvenime, 
bet ir tenai nėra nei vieno lietu
vio! 

Vyrai ir moterys, visi susijun
kime į vieną grupę ir reikalauki-! 
me, kad demokratų partija už-! 
dėtų lietuvį ant tikieto, o mes vi-; 
si bendromis jėgomis galėsime jį 
išrinkti, kadangi tame distrikte! 
yra didžiausias lietuvių skaičius, i 

Šiandien mūsų vadai dažnai j 
važiuoja į Wasningtoną Lietu
vos reikalais, bet jiems būna 
dažnai durys uždarytos, kadangi 
neturim savo tautos atstovo Wa 
shingtone. Šiuo laiku yra mums 
auksinė proga atsiekt tą tikslą, 
jei mes visi susijungsime į vieną 
lietuvišką, patriotišką grupę. 

Lietuviai demokratai, vado
vaujami Lithuanian Democratic 
League of Cook County,vInc, rei 
kalauja, kad mirusio kongres-
meno Sabath vieta būtų užleista 
lietuviui kongresmenui. Šitame i 
distrikte didžiausia gyventojų 
dalis yra lietuviai. Į jį įeina dvi 
lietuviškos parapijos ir du lietu
viški dienraščiai. Paprastai Con-
gressional distrikte būna nuo 
200,000 iki 700,00 balsuotojų, 
bet Sabath distrikte yra tiktai 
204,526 — tai yra mažiausias 
distrlktas visame State of Illi
nois. 

Kodėl lietuviai reikalauja 

Kongresmenas Sabath buvo 
gimęs Čekoslovakijoje ir jis bu
vo palankus lietuviams ir vi
soms kitoms mažųjų tautų gru
pėms. Logiškai ir praktiškai kai 
bant, demokratų partija turėtų 
pripažinti lietuvį kandidatą į 
kongresmenus. Mums lietuviams 
yra gėda, kad mes, turėdami 
150,000 lietuvių Chicagoje, nega 
lime gauti nei vieno atstovo į 
kongresą. 

Mūsų sostinėje yra 435 kon
gresmenai ir visų tautų yra po 
kelis, net iš Chicagos vienas yra 
negras, bet iki šios dienos demo
kratų partija, turbūt, „gėdinasi44 

paskirti vieną lietuvi kandidatą 
į kongresmenus. 

Lietuviai, susijunkime! 

Mes būtinai šį kartą turime 
gauti kandidatą į kongresmenus. 
Demokratų lyga turėjo specialų 
susirinkimą ir nutarė pasiūlyti 
vienam ar antram lietuvių laik
raščių redaktoriui, kad kandida
tuotų į kongresmenus. Jeigu jie 
nenorėtų, tada mes būtume pa
tenkinti, jei jie rekomenduotų 
kandidatą į tą distriktą. 

Lietuvių įžeidimas 

Kongresmenai ir valstybės le-
gislatūros vadai užima svarbias [oktavų perėjimuose buvo pašte-1 
vietas. Kongresmenai turi teisę |bima neatsargumų. Lygiai tokį j 
padidinti arba sumažinti pajamų .pat trūkumą buvo. galima pat, | 
mokestį (income t ax ) . net turi Itebėti ir pirmame jo pasirody-
teisę perleisti įstatymus, kad |me Chicagoje. Nepaisant to., lie-
mūsų sūnūs ir dukterys eitų į tuviai Kuprevičium teisingai ga-
kariuomenę. Ii didžiuotis ir laikyti jį vienu 

. „ . , . . . • , * iš geriausių koncertiniu pianis-
Illinois valstybes legislaturos « £ , šimutis, 

nariai taip pat turi vietinę galią, 
pavyzdžiui, pakelti taksus ant 
nuosavybių, nuspręsti, kokias 
valdininkai turi gauti algas ir 
kokios knygos turi būti vartoja
mos mokyklose. State tegislatū-
ra turi 153 atstovus ir 51 sena
torių. Tie valstijos atstovai ir 
senatoriai nustato mūsų visų 

Kuprevičiaus koncertas , 
Pianisto Andriaus Kuprevičiaus 
koncertas praėjusį sekmadienį 
sutraukė daug žmonių. Marija 
augštesnėsės mokyklos audito- i 
rija buvo veik perpildyta. Ta* j 
parodo, kad mūsų publika mėgs-; 
ta muziką ir vertina gerai pa
siruošusius menininkus muzi
kus, i 

Tenka pasakyti, kad p. Kupre
vičius šį kartą žymiai rūpestin
giau ir labiau vykusiai parinko 
kūrinius, kuriuos jis meistriškai 
išpildė. Praeitam gruody ^'Mar
gučio" surengtame koncerto 
Orchestra Hali kiek sunkiau bu
vo galima spręsti apie artisto, 
tikrąjį sugebėjimą "valdyti"! 
pianiną. Šį kartą jau kas kita.. 
Šį jo pasirodymą reikia laikyti j 
debiutu Chicagoje pilna to žo • 
džio prasme. Praėjusį sekmadie~| 
nį turėjome galimumus patirti , 
kad p. Kuprevičius yra išugdęs 
tikrai augštą techniką ir sugeuč 
įdėti daug jausmo į pildomus 
kūrinius. Tos dvi ypatybės pia
nistui yra svarbios. Tiesa, kai-
kuriuose kūrinių skubesniuose 

Kaip kuriama Jungtine 
Europa 

(Atkelta iš 3 psl.) 

vartotojų organas iš Oi atsto
vo. Tarpt, plotmėje Plieno-Ang-
lies Bendruomenė jau palaiko 
ryšius su JAV, Anglija ir Šve~ 
dija. Tie kraštai Bendruomenę 
pripažįsta legalia ir yra pasiun
tę savus atstovus su diploma
tine misija. Augštasis Autori
tetas savo veiklai gauna 1% 
mokesčių iš darbdavių ir nu
mato savo veiklą plėsti. Pirmo
je vietoje bus stengiamasi pa
kelti produkciją bent iki 3 % , 
per 5 metus pastatyti kasmet 
bent 50,000 butų darbininkams 
etc. 

Debatuose, kur dalyvavo tix 
6 kraštų atstovai, buvo gyvai 
studijuojama, kaip plieno iv 
anglies produkciją derinti su 
kitomis ūkio šakomis, kad vie
no sektoriaus suaktyvinimas 
neigiamai neatsilieptų į kitas 
gyvenimo sritis. Įvairių kraštų 
atstovai, iškėlę savo kraštų 
ūkinius sunkumus, pageidavo, 
kad šalia plieno ir anglies ga
mybos nebūtų užmiršti ir kiti 
reikalai. Taip buvo konstatuo
ta, kad žemės ūkio, prekybos, 
transporto, socialiniai ir kiti 
reikalai yra tiek pat svarbūs 
ir kad tenka siekti, jog būtų 
sudaryta Europos Politinė Ben
druomene, kur visų kraštų ir 
visos Europos reikalai būtų de
rinami. 

4. Patariamojo Europos Sei
mo nepaprasta sesija. Europi
nės Konstitucijos klausimų 
svarstyti buvo sušaukta sausio 
14—17 d. Patariamojo Europos 
Seimo ekstraordinarine sesija. 
Buvo svarstyti Europos ūkio 
klausimai ir Politinės Bendruo
menės steigimas. Ypač gyvas 
diskusijas% sukėlė pastarasis 
klausimas. Buvo pasisakyta už 
konstitucijos projekto reviziją, 
kad ji būtų pritaikyta prie re
alios Europos padėties. Dau
guma kalbėtojų pasisakė prieš 
veto teisės suteikimą Ministc-
rių Komitetui ir nurodė reikalą 
daugiau sujungti 6 kraštų ben
druomenę su likusiomis valsty
bėmis. Iš anglų ir skandinavų 
pusės buvo irgi šiuo reikalu 
teigiamai pasisakyta, todėl ti
kimasi, kad netrukus Europa 
susilauks konstitucijos,, kuri 
bus visiems priimtina. Naujas 
konstitucijos projektas numa
toma paruošti kovo mėn. pra
džioje, — pažymi savo prane
šime Lietuvos Europinio Są
jūdžio Tarybai jos gen. sekr. 
K. J. Krivickas. (Elta) . 

.••J r ~ 

ŠEŠTAD. MAŽOJOJ SVET. 
groja trio: smuikas — Balys 
Pakštas, violenčelfi — Arturas 
Jakavičlus, piano — Rytas Ba
bickas. Įėjimas nemokamas. 

Pradžia 7 vai. vakare 

KOVO MEN. 1 D. — SEKMADIENĮ 
J. NAUMIESTIŠKIO 3-jy veiksmu pjesė 
B A I S U S I S BIRŽELIS 

Režisorius Julius Balutis. Įėjimas $1.00 Pradžia 4:00 vai. vakare 

\ LIETUVIŲ AUDITORIJA 
i 3133 So. Halsted St. 

— 0 ^ 

4 Telef. VICTORY 2-6172 

Lietuvos teisininku etika ir tradicijos 
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KO NOKS RKIKĖS, * 

būtent, jeigu reikės gintarinių, 
lietuviškų meno kūrinių — me
džio, odos, rankdarbių ir kitko 
kas tik rišasi su Lietuva, tai 
didelį pasirinkimą rasite pas 
Karvelį, 3249 So. Halsted Str. 
Chicago 8, IU. Tel. DAnubą 6-
1136. O rašomų mašinėlių »u 
lietuviškais raidynais, siuvamų 
mašinų nuo $7 — šveieariškų 
laikrodžių, loto aparatų, barz
dai skusti ir kirpti visokių ma-
šinų-mašinelių ir daug kitokių 
prekių pas jį rasite gerą, gei*ą 
pasirinkime. 

miiiiiitiimmiiiiimiiiiiiiiiiiiiimumiiiii 

Lietuvos teisininkai per eilę 
mūsų valstybes nepriklausomojo 
gyvenimo metų išryškino savo 
morales veidą, savo etiką, geruo
sius įpročius ir tradicijas, kurios 
rėmėsi demokratine dvasia, asme
nybes gerbimu ir iš to išplaukian
čia plačiąja tolerancija. 

Savo etinius pagrindus ir tra
dicijas mūsų teisininkai išryškino 
tiek savo privatiniuose santykiuo
se, tiek visuomeninėje veikloje, 
tiek, pagaliau, , ir oficialiniame 
valstybės darbe. 

Privatiniuose santykiuose Lie
tuvos teisininkai visuomet būdavo 
draugiški, nuoširdūs, visuomet va
dindavo vienas kitą "kolega", ne
žiūrint vienas kito rango ar padė
ties oficialinėse pareigose. 

Jei kartais mūsų teisininkams 
tekdavo išstoti prieš vienas antrą 
kurioje pasaulėžvalgineje ar poli
tinėje kovoje, tai ta kova visuo
met būdavo tiesi, atvira, bet kar
tu ir dorų metodų, niekad neiš-
virstanti j vienas antro niekinimą 
ar negarbingą ir nepadorų įžeidi
nėjimą. 

Lietuvos teisininkas suprato, 
kad žmonių pasiskirstymas pasau-
lėžvalgomis ar politinėmis pažiū
romis yra natūralus ir neišven
giamas. Kiekvienam gi valia sa
vaip suprasti pasaulį ir iš savo 
atžvilgio vertinti gyvenimą. Kiek
vienas gi turi teisę savo pažiūras 
ir principus ne tik turėti širdyje, 
bet ir juos viešai reikšti, skelbti, 
propaguoti, del jų kovoti, juos 
ginti, jų šviesoje vertinti gyveni
mo realybę ir dėti pastangas dėl 
jų įgyvendinimo. Idėjinė—pasau-
lėžvalginė ar politinė kova, jei tik 
ji vedama dorais metodais, Lietu
vos teisininko buvo laikoma pozi
tyvia, kūrybine, natūralia. Abi 
tos kovos šalys buvo laikomos 
vienodai garbingos ir abiems bū
davo pripažįstamos lygios teisės. 
Dėl to tad ir buvo Lietuvos teisi
ninkų tarpe vienas antro gerbi
mas ir asmenybių vertinimas, ne
atsižvelgiant į jokius pasauležval-
giniua ar politinius skirtumus. 

' Oficialinėse pareigose* mūsų tei
sininkai irgi laikėsi tų pačių de-

' mokratimų ir plačiosios toleran
cijos principų. Lietuvos teiesmų 

'teisėjais (neskaitant išimčių pačiu 
paskutiniu tautininkų valdymo 
metu) būdavo skiriami visokių 
pasaulėžvalgų žmonės. Jų tarpe 
turėjome net ir aiškiai pasireišku
sių komunistų (pvz., Šiaulių Apy
gardos Teismo teisėjas Kęstutis 
Domaševičius). Prokurorais ski
riant irgi nebuvo atsižvelgiama į 
pašau lėžvalginius ar politinius įsi
tikinimus — pvz., Kauno Apygar
dos Teismo prokuroro pad. buvo 
žinomas prokomunistas (dabar di
delis komunistų veikėjas % Lietuvo
je) Povilas Pakarklis. Būdavo pa
sitikima žmogum ir gerbiama as
menybė be jokių skirtumų. 

Lietuvoje buvo visuotinis pasi
tikėjimas mūsų teisininko morale, 
jo charakterio švarumu, jo vals
tybingumu. 

Lietuvos teismo ir teisėjo gar-
I be buvo saugoma, žinant, kad pa-
| sitikejimas valstybės teismu yra 
i lygus pasitikėjimui valstybės pa
grindais. Lietuvos Teisingumo Rū
mų fasade auksinėmis raidėmis 
įrašytas devizas: "Justitia est 
fundamentam regnarum" (teisin
gumas yra valdžios pagrindas) 
buvo giliai ir Lietuvos teisininko 
sąmonėje bei širdyje. 

Teisininku korporacijos turėjo 
dar specialias savo etikos taisyk
les. Ypač tuo buvo turtinga mūsų 
advokatų kolegija*: Teisininko gar
bės pajautimas ypač buvo diegia
mas kiekvienam jaunam tos ko
legijos nariui. Už mažiausią nusi
žengimą, kuriuo pažeidžiama kito 
teisininko, o ypač teismo vardas 
ir garbė būdavo baudžiama discip
linarine tvarka. 

H»-OMM>«MlfrtM 

Kai žmogus myli, jis tiki, 
kad jo meilė, ir tiktai ji vie
na, nusitęs net anapus gyveni
mo, o kas jam amžina, tas 
brangiausia už visa, kas turi 
laiko ribos. —C. Grincevičius 

įsigykite įdomią, intriguojančio 
turinio istorinę apysaką, turinčią 
307 pusi., 43 spalvuotus paveiks
lus ir įrištą į kietus viršelius 

SIELA UŽ SIEL£ 

Parašyta italo seleziečio D. 
Pilla ir sulietuvinta misionieriaus 
A. Sabaliausko "Nuo Imsrės iki 
Orinoko" autoriaus, 307 puslapių. 
Kaina $2.00. 

Užsakymus su pinigais siųskite: 
D R A U G A S 

2334 So. Oakley Ave. 
Chicago 8. UI. 

s 
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Jau Išėjo iš spaudos , 
Mariaus Katiliškio knygą 

U Ž U O V Ė J A 
„UŽUOVĖJA" — apysakų knyga ift 

šiaurės Aukštaitijos kaimo bui
ties, šiaurės Aukštaitijos kaimo 
vaizdai su žmonomis* jų džiaugs 
mals ir rūpesčiais, besikeičian
čiais su melu laikais ir vel gr|ž-
tunčiai su pavasariais. 

..UŽUOVĖJA" — pats geriausias vie
no geriausiųjų mūsų Jaunųjų be
letristų veikalas, knyga, pulki sa 
vo stilium, dideliu kaimo, kai
miečių ir jų gyvenimo pažini
mu., miela giliu nuoširdumų. 

„UŽUOVĖJA" — tai savos žemės sau 
Ja mtlsų knygų lentynoje, kny
ga, skirta toli pasilikusio mūsų 
kaimo prisiminimui, kasdien vis 
pilkėjančiam mūsų atmintyse. 
3(»2 psl.. kaina 3.50 dol. 
Užsakymus ir pinigus siųskite: 

D R A U G A S 
2334 So. Oaftlė^ Avė. 

Chicago Š, Iii 

Lietuvos teisininko etika, išryš
kinta jų praktikuotais geriausiais 
įpročiais ir tradicijomis yra dide
lis mūsų teisines kultūros lobyno 
turtas, kurį mes turime saugoti 
ir perduoti sekančioms teisininkų 
kartoms. 
Kaip elgiasi lietuviai teisininkai 

tremtyje r 
Mes džiaugiamės Lietuvių Tei

sininkų Draugijos Užsienyje veik* 
la ir jos pastangomis sutelkti 
tremtyje išblaškytas Lietuvos tei
sininkų jėgas pozityviam teisės 
darbui. Galėtume priskaičiuoti čia 
visą eilę šios draugijos ir jos ak
tyvių narių indelius j mūsų teisi
nės kultūros lobyną. 

Bet turime ir visai nedžiuginan
čiu reiškinių. Per šiuos kelius sa
vo veiklos metus USA lietuviai 
teisininkai tremtiniai yra pasireiš
kę ir (horribile dietu!) destruk
cine veikla, kuria mes turėtume 
daugiau susidomėti, negu savo 
pasiektais pozityvaus darbo rezul
tatais. 

Štai, sakysim, ištisus metus vie
name mūsų laikraštyje (kurio re
daktorius yra dargi lietuvis teisi
ninkas!) tęsiasi Lietuvos teismų 
ir teisėjų niekinimas dėl jų darbo 
pačiose sunkiausiose sąlygose — 
vokiečių okupacijos metu. Tokios 
"akcijos" mes tiesiog negalėjome 
ir įsivaizduoti Lietuvoje. 

Tuos Lietuvos teismų, teisėjų, 
pagaliau, pačios vienintelės mūsų 
Teisininkų Draugijos Vadovybes 
puolimus vykdo asmenys ne atvi
ru veidu, bet prisidengę įvairiais 
pseudonimais ar pasirašą dirbti
nais inicialais. Kam tas dangsty-
masis, kurio mes teisininkų tarpe 
niekad nepažinome Lietuvoje? Ogi 
tam, kad tą "kūrybą" tiesiog gė
da pasirašyti. Bijomasi visuotinio 

teisininkų ii lietuvių visuomenės 
pasmerkimo. 

P. Stravinskas 

Kaip ugny slypi gėris ir blo
gis, taip ir meilėje. Nepanau-
dokite jos blogam: ji gali su
deginti Jūsų. gyvenimą. 

—P. Abelius 

MŪSŲ BRANGIAJAM 

Kunigui 
Mykolui Švarliui 

mirus, vyskupui Brizgiui, 
prelatams, kunigams, gimi
nėms, draugams, parapie-
čiams, draugijų nariams ir 
visiems, kurie lankė pašar
votą, dalyvavo gedulingose 
pamaldose ir nulydėjo į am
žino poilsio vietą bei reiškė 
užuojautą mums gilaus liū
desio valandoje, tariame ačiū 
ir prašome ir toliau neuž
miršti savo maldose. 

Nuliūdę: motina Pranciš
ka ir seserys JiiHana, Auctte 
ir Josephinc. 

Vienų Metų Mirties Sukaktuves 

A. A. * 
KAZIMIERAS MILIAUSKIS 

Gyveno 4501 S. Hennitagc Aveniu 
Chicago, IU. 

Prieš vienus metus negailestingo
ji mirtis atskyrė iš mūsų tarpo 
mylimą vyrą ir tėvą. 

Netekome savo mylimo kovo m. 
4 d., 1952 m. 

Laikas bėga, bet mes negalime 
užmiršti savo mylinio. Tegu gai
lestingas Dievas suteikia jam am
žiną atilsį. 

Mes, atmindami jo liūdną pasi
traukimą iš mūsų tarpo, užprašė
me trejas gedulingas šv. Mišias (su 
egzekvijomis) kovo men. 4 d., 8 
vai. ryto, Šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčioj. 

Kviečiame visus gimines, drau
gus, kaimynus ir pažįstamus daly
vauti šiose, pamaldose ir kartu su 
mumis pasimelsti už a. a. Kazimie
ro sielą. 

Nuliūdę: žmona Julija, dvi duk
terys: Albina LuspLn, žentas Jo-
seph ir Jennic Kudulis, žentas 
Adolph. Du anūkai: Joscph ir 
VVarren. 

Lietuvių tautos kelias 
II DALIS 

PROF. MYKOLrf) BIRŽIŠKOS 
245 pusi. Kaina $3.00 

Galima gauti "DRAUGO'' 
Administracijoje 

2334 So. Oakley Ave. 
Chicago 8, 111. 

A. 

PADĖKA 

-K 
MAGDKLENA 

PIKTURNA 
(i»tcrroiVfc£AN) 

kuri miro vasario is d., 1 !*">:* 
m. Ir tapo palaidota vasario 21 
d., o dabar ilsiu šv. Kazimiero 
kapinėse amžinai nutilus ir n e 
g&16dama atidėkoti tlemsi, Ku
rie suteikS jai paskutinį patar
navimą. Ir palydėjo Ją j ta- ne-
l&Vnngiama amžinybės vieta. 

Me.< atmindami ir apgailė
dami jos pasitraukimą, is mūsų 
tarpo, dėkojanm mūsų dvasiš
kiems tėvams kun. A. Valan-
ėiui. kun. J. Vaškui, kurio at
laikė įspūdingas pamaldas už 
jos tfiėla Ir kitiems kunigams, 
kurio dalyvavo laidotuvėse. 

Dėkojamo šv. Mišiij ir gėjiu 
aukotojam;',. 

Dėkojamo laki. direktoriui 
.Jurgiui V. Rudmlnul, kuris 
KUVO geru Ir mandagiu patar
navimu garbingai nulydėjo ja. 
į amžinastj, o mums palengvi
no perkošti nuliūdima ir rūpes
čius. Dėkojanir prrabmšiain.s ir 
visiems. kurie paguodft mus 
nuliūdimo valando.jo Ir pada
liau, dėkojamo visiems dalyva-
vųsiem i laidotuvėse žmonėms: 
D tau Magdolerin, lai Dievas 
suterki;', amžiną atilsį. 

Nuliūdo lieka: vyras, dukte
rys, -/.ental, brolis, broliene, 
anūkėm ir švoarriaJ. 

— I I I III II 
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VIENERIŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVĖS 

A. A. 
ALEKSANDRAS POULCE 

PAVILIONIS 
Gyveno 6320 M. Artostan Ave. 

Miro vas. "Jf. d., I !H>:*. L! yuj. ' 
p.p.. sulaukęs pusės amžiaus. 

(Jlmo Lietuvoje. Kilo iš Pa
nevėžio apskričio, Ramygalos 
parapijos. Katinu kaimo. 

Pasiliko dideliame nuliūdimo 
brolis Povilas, teta Paulina 
Kalvis. Jos dUktor.VH( Ulizabotli 
Ir Stella. šeši pusbroliai: Juo
zas Ir Stanislovas Pavilionis ir 
JŲ .šeimos. .Jurgrls ŽotyialtlH su 
šeima (Pittsburgh. Pa.). An
tanas Pūkis. Juozapas Miknis 
(Ne\v Yorkc), Louls Pukls 
(VVostville, 111.), dvi pusseserės: 
Anastazija Modžis su šeiniu 
(Nacine, Wtfl.). Ir Patherlno 
Liebonaw su šeima (Venlce, Ca 
lifornla), kiti giminės, drau
gai Ir pažįstami. 

Priklausė Dariaus - Oir6no 
Am. Leg. Post No. 271, Mar-
quette Pk. švento Vardo drau
gijai. Ir Teisybes Mylėtoju 
Draug. 

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
ir Evans koplyčioje, 6845 So. 
/VVestern Ave. 

Laidotuves jvyka pirmadieuj. 
kovo ? d . iš koplyčios S 30 
vai. ryto bus atlydėtas į Gl-
milttio Paneles švenč'. parapijos 
bažnyčią, kurioje Įvyks gedu
lingos pamaldos už veitonies 
sjėla. Po pamaldų bus nulydė
tas į sv. Kasimierb kapinės. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: v 
gimines. drHugus ir pažjstamus 
dalyvauti gfo$j& laidotuvėse. 

Nuliūdę: Brolis, teta it lti'tt 
g iminė j 

Laidottlviil direktoriai: Mi -

S O F I J A (Kiupel ls) -
A N T A N A I T I S 

Jau sukako vieneri metai, kai negailestinga mirtis at
skyrė iš mūsų tarpo mylimą žmoną ir motiną. 

Netekome savo mylimos kovo 5 d., 1952. 

Nors laikas tęsiasi, bet mes jos niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną atilsį. 

Mes, atmindami jos liūdną pasitraukimą iš mūsų tarpo, 
užprašėme gedulingas šv. Mišias (su egzekvijomis) kovo 5 
d., Šv. Petro ir Povilo parapijos bažnyčioje, 8 vai. ryto. 

Kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose pamaldos ir kartu sU mumis pasi
melsti už a. a. Sofijos sielą. Po pamaldų kviečiame gimines 
susirinkti į parap. svetainę. 

Nuliūdę: vyras Domininkas Antanaitis, dukterys Sophia 
Malloy, Agota Kiupelis, Lorraine Puvhkors ir sūnūs A t įti
nąs, Mateušas ir Kazimieras Kiupcliai bei anūkai. 

mmum—mnmftm 53! 

JUOZAPINA ZAKARAS 
VIELICTf i 

Gyveno 4511 So. Hormllage Ave. 
Mirė vas. 25 d., 1953, 4:05 vai. popiet, sulaukus 62 m. amž. 
(Jimė Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskričio, Kaltinėnų pa-] 

rupijos, Pagrybės kaimo. : 
Amerikoje išgyveno 40 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdimo vyras Juozapas, trys dukte

rys: Bernice. žentas Clarence Adler, Josephine, žentas Bru-Į 
no Martinkus Ir Stella. žentas John Eshkon, septyni anūkai, 
du broliai: Antanas Vielius su šeima ir Kazimieras Vielius 
su šeima, dvi švogerkos: Juozapina Kolelis" su šeima ir Ona| 
Sakalauskas su šeima, švogeris Aleksandras Zakaras, kiti gi
minės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas John F. Eudeiklo koplyčioje, 4(505 SoJ 
Hermitage Ave. t Į 

Laidotuvės įvyks pirmad.. kovo 2 d., iš koplyčios 8:301 
|* vai. ryto bus atlydėta i Sv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, 

kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pa-| 
maldų bus nulydėta į Sv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai -kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti" šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: vyras, dukterys, žentai, anūkai, broliai ir kiti] 
giminės. 

Laidotuvių direktorius John 1*'. Eudeikis Tel. YArds 7-1741 

-
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CHICAGOS ŽINIOS 

X Atsimink, kad rytoj (ko
vo I d.) 3:30 vai. p.p. (punk
tualiai) ims pakartotas dienraš 
c'lo „Draugo" koncertas Maria 
Augšt<>sn£je Mok.vklo.je, C'ali-
J'omia ir >larquette Kil., Chi-
cagii, lil. Programoje: „Miko 
Petrausko dainų vaizdai", trys 
scenos liaudies operų — „Eglė, 
žalčių karalienė" ir „Birutė". 
Koncertas bus nepaprastas ir 
didingas, nes įnešta patobulini
mų ir pagerinimų, o, be to, at
siminkime kad šis koncertas 
kartojamas didingoje Maria 
Augštesnėje Mokykloje. Progra 
rna a i liks Meno ansamblis, va
dovaujamas Alk* Stephens. Bi
le tų kainos: rezervuotos vietos 
$2.00, parteryje $1.50, o balko
ne $1.25. Būtinai dar kartą at 

Prieš kriminalus Chicagoje 
Didžiosios Chicagos Piliečių 

Organizacija, netaip seniai su
sikūręs sąjūdis, kurs sau užda
viniu stato kovą su kriminali
niais nusikalŪmais Chicagoje, 
turėjo savo konferenciją Con-
gresso viešbutyje. Buvo sUsirin 
ke atstovai nuo 700 miesto ben
druomenių grupių bei nuo talki 
nančių jiems 46 organizacijų iš 
priemiesčių ir išrinko 42 direk
torius. Visam sąjūdžiui vado
vauja Fred Hohler, buvęs Illi
nois viešosios gerovės departa
mento direktorius. 

Pasitarimai užsitęsė visą die
ną ir buvo diskutuojama šie I 

Kaip su nuomų kontrole? 
Chicagos miestas paskyrė tri 

jų asmenų ~ komisiją, susidedan
čią iš trijų seniūnų, kuri turės 
išstudijuoti nuomų kontrolės 
jstatymdavyste ir patiekti sa
vo pranešimą kovo mėn. l t die 
ną, prieš pradedant svarstyti 
naujus nuostatus Springfielde. 

Municipalinio teismo teisėjas 
Scheffler, numatydamas, kas 
galėtų dėtis "panaikinus butų 
kontrole, siūlo bent gi kontro
liuoti teisę nuomininkus išmes
ti. Pagal jo planą būtų teisė
jams palikta galia sustabdyti 
Nuomininko iškėlimo .dekretą 
iki šešių mėnesių, jeigu savi
ninkas ir nuomininkas su tuo | klausimai: kova su nusikalti-
iutinkar. Kol nuomininkas gy- j maią, miesto vadovybės reika- ! 

fAKOfeft MIESTE 
KAS, KĄ IR KUR 

ventų, jis turėtų mokėti nuomą 
iv atlikti kitas pareigas. Tokiu 
Uveju nuoma negalėtų būti mo 

lai, miesto finansai, pakeitimai 
kriminalinio kodekso ir pakeiti
mai teisėjų rinkimo sistemoje. 

vyk pamatyti liaudies operų, i nemokėtų tokio padidinimo, tai 
kuriose dainininkai gražiai at- įsikištų teismas ir įsakytų ne
lieka savo roles. Atsilankymu atidėtiną iškraustymą. 
pagerbsi Miką Petrauską ir pa-! Spėjama, kad nuomų kontro-
remsi ,,Draugą". Rytoj pasima-1 lės panaikinimas Chicagoje pa

nama didesnė, kaip 15</0 nuo Pasitarimuose dalyvavo ir nevv-
yorkietis K. Childs, autorius 
knygos „Civic vietories". Jis pa 

Kai gražiausios mokyklos mo
kytoji-, Nei! Owen. iš Dalias, 
TexM lankėsi Hew Yorke, mies 
t j mayoras Vineent Impelit-
lerri parode jai miesto vaiz
d e ( INS) 

cos nuomos, kuri buvo mokama 
balandžio 1 d. Jei nuomininkas 

tysime „Draugo" koncerte. 

X I.. Vyčių 13 kuopa vasario 
24 d. (šv. Kryžiaus parapijos) 
išsirinko 1953 m. naują valdy
bą: pirmininkė Pat Kamaraus
kas, I vicepirm. Eleanor Lau-
rin, II vicepirm. Frank Kansul, 
sekretorė Jean Tervainis, finan 
sų sekretorė Anne Aušra, iž-
dininkė Lucy Ditkus, trustees 

Jerry Jesulaitis, Al. žemai
tis ir Al. Schulicki. Kun. Julius 
Orinis yra dvasios vadas. De
legatai j 4-tą elistriktą: Bernice 
Novom, Loretta Sprainis, Cla-
rissa Jurgaitis, alternatai į 4-tą 
distriktą — Ann Butkevičius, 
Mr. & Mrs. Richard Jurgaitis. 

didintų nuomas nuo 40 iki 60%. 
Labai padidėtų nuomininkų iš
kėlimo atsitikimai. 

Ketvirtadienį, tarp J10 lan
kytojų, kurie buvo užregistruo
ti priėmimui pas Illinois gu
bernatorių, pirmieji penki buvo 
Chicagos Back of the Yards 
Counciį nariai. Jie gubernato
riui įteikė gimtadienio tortą ir 
prašė panaudoti savo įtaką, 
kad nuomų kontrolė Chicagoje 
būtų palikta. 

Išnešė 16 moterų 
Staigus gaisras apėmė fa

briko pastatą, esantį 1925 Cly-
bourn. Daugeliui darbininkų bu 

Aklam žmogui $169,900 

— Tikrai įdomi paroda ir 
„eard party". Ateinantį trečia
dienį — kovo 4 dieną Chicago 
Lietuvių Moterų Klubas rengia 
card party ir skrybėlaičių pa
rodą. Lietuvių Auditorijoj, 3133 
S. Halsted Str. Skrybėlaitės iš-
statysv The Pair krautuvė iš 
Mvergreen Plaza. šią parodą 
verta visiems pamatyti. Klubo 
vadovybė kviečia visus mielai 
atsilankyti į šį pobūvį. Jžan-
ga tik $1.00 ir visas gautas pel
nas bus paskirtas labdarybei. 

Mūsų klubo parengimai būna 
įdomūs ir geri. Ir šiuo paren
gimu nebūsite nusivylę. Yra pa 
skirta nemažai taip vadinamu 
„door prizes", ir tam tikras iš
statytų skrybėlaičių skaičius 
bus išdalinta dovanai. • 

Šį klubo parengimą suorgani
zuoti ir pravesti yra sudaryta 

I komisija, kuriai pirmininkauja 
-1 ponia Adelė Miksis; ją pava-

Iduoja ponia Irena Zibas ir gra
žus būrys narių: ponios B. Am 

— Zita Kulikauskiene iš 
Brighton Park dainuos per Tė
vų Marijonų Bendradarbių 10 
skyriaus (Bridgeporto) paren
gimą. Programoje taipogi pasi
rodys seserys Blandytes. Vaka
rienė įvyksta sekmadienį, kovo 
1 d.; G vai. vak. šv. Jurgio pa
rapijos salėje. Auka už vaka
rienę $1.25. Pelnas skiriamas 
Naujos Statybos Fondui. 

— fcv. Kazimiero Seserų R& 
įnėju 8-tas eis prie šv. Komu* 
nijos kovo 1 d. per 8 valandos 

— fcv. Kazimiero Akademijos 
Rčmeju 6-tas skyrius (Bright
on Park) eis prie šv. Komuni
jos kovo 1 d. 8 vai. ryte. šv. Mi 
šios užprašytos rėmėjų. 

Prašome nares gausiai susi
rinkti į mokyklos kambarį 7:30 
vai. Neturinčios ženklelių ga
lės įsigyti. Po šv. Mišių bus 
bendri pusryčiai.^ 

Vaidyba 

— PetronSle Dubinskiene, Te 
vų Marijonų Bendradarbių 6-to 
skyriaus, pirmininkė, Mar-
ąuette Park, ruošiasi priimti vi 
sus svečius sekmadieni, kovo 
15 d., 6 va), vak. parapijos sa-

šv. Mišias. Po šv. Mišių — pus-1 lgje, per ruošiamą vakarienę su 
ryčiai, po pusryčių tuojau bus j programa. Užkvietė garbingų 
susirinkimas. Prašome visas na j svečių į draugijos me'inį pa-
res gausiai dalyvauti susirinki- j rengimą, 
me, nes teks apsvarstyti vajaus 
vakarienės klausimas. Vakarie
nė ruošiama kovo 8 d. 6 vai. 
vak. 

zis, A. Brazis, C. Hofer, V. Ka-
Della Kuraitis, J. 

brėžė reikalą pagerėjimo jieš-1 Miesto teismas priteisė chi i f e r o z e j B a r s h e w s k y Ona Bie-
koti rinkimų keliu pastatant tin cagiečiui, pavarde W. Karas, \xl * 
kamesnius žmones miesto va- 34 m. amžiaus, gyvenančiam 
dovybėn. Susipratę piliečiai tu- , 5515 Lake Str., $169,900 a t - ! - . , _, ^ ,. „ T^I 

. . . . . . . i * i • • i i 1 - , -±. :Osinskas, E. Palionis, G. Pol-n eiti iš namų \ namus ir pa- j lyginimo, kurį turės sumokėti Į J a c k p g i n k u S F s t r i k o l L . 
veikti į tuos, kurie neskaito policininkas J. Snell. šis polici-|Tr ' " . . . . 1T ' „ . . , . ' „ ' 

, . - . , 1 f t , A . . / „ , Vanagaitiene, H. Woidat, P. 
spaudos ir neturi savo nuomo- ( nmkas 1950 m. gruodžio 1 d. \„_„.„ .__™ ^ 
nės. j susiginčijęs su Karu restorane 

Childs pabrėžė, kad tuo ke
liu daugelis JAV miestų sėk
mingai nugalėjo korupciją i r ! 0 _„ v „„ v ... , . . . 

I T . »* ' V « J A *• I *i i 11 T̂  u Axa i A iterų Klubo parengimą ateinantį 
patarė šiuos budus panaudoti siškai aklas. Karas liūdno, kad .t ;. ,. , *. . . . T . . 
r r ' .. ,. . L* \ trečiadienį (kovo 4 d.) Lietu-

jis dirbo savo tėvo restorane . . * .. . _, , M , . , . . . . , , . . . vių Auditorijoj. Parengimas kaip kasininkas ir tada atėjo . , , - AA ' , , r . . , c „ . . . . prasidės 7:00 v. vak. policininkas Snell, girtas ir prie v 

kabus. Kilo ginčas ir Snell, 
kurs tada nebuvo pareigose, be 
jokios kaltės iš Karo pusės, 
išsitraukė revolverį ir paleido 
šūvį. Policininkas tvirtino, kad 

Zallys ir F. Shugrue. 
801 Jackson peršovė jį taip ne-! D a r k a r t ą m a l o m > i visus 
laimingai, kad kulka pakirto r e - l k v i e č i a m e atsilankyti į šį tikrai 
gėjimo nervus ir Karas tapo vi l d o m ų i r n a u d i n ^ C h i c a & ° M ° -

Chicagoje. Pavyzdžiui jis sumi
nėjo Bostoną, Denverį, Cinci-
nati. 

Pirmininkas Haehler savo kai 
boję pažymėjo, kad bloga mies
to vadovybė dažniausiai yra 
ženklas pačių rinkėjų apsileidi
mo ir abejingumo. 

Laukiame visų j r dėkojame 
iš kalno. Klubo pirmininkė po
nia Antanina Kazanauskas. 

vo užkirstas kelias išeiti. At 
X Chicagoje gyvenantieji vykę gaisrininkai išnešė 16 mo 

Balto direktoriai — Ant. OHs, jterų iš liepsnojančio pastato, o i nešti policijai. Jeigu nieko nėra 
kun. dr. A. Ju«ka, Nora Gu- l a pie 50 kitų asmenų išbėgo at- daroma, tada kreiptis^augščiau. 

Illinois prokuroro pirmas pa- j jis norėjęs areštuoti Karą už 
dėjėjas R. Austin priminė, kad, netinkamą elgesį ir kad šovęs 
įvairių miesto dalių organizuoti ( t ik save gindamas. Aklasis jau 
piliečiai turi, pastebėję ką blo- '• kiek anksčiau gavo $38,000 iš 
go savo apylinkėje, tuojau pra- j restorano savininkų. ' 

gienė, Petronėlė Grybienė ir 11 sarginiais išėjimais. Nuostolių 
Skorupskas posėdžiavo vasario j padaryta apie $75,000. 
25 d. ir nutarė pravesti Balfo ! 

vaj.ų gegužės mėnesį. A. Olis j x Lietuvių Prekybos Namai 
pasižadėjo daryti pastangas iš- L . Furniture Center, 3222-24-26 
rūpinti viešą rinkliavą Chica-|So. Halsted Str., Chicago, 111., 
gos gatvėse. 

Tokia ryžtinga akcija galima 
daug pasiekti. 

Fotografuoja nematomus 
dalykus 

Chicagos mokslininkė Mar-

Profesoriui bausme — $1 
Chicagos miesto teismas nu

baudė profesorių Dale Pontius 

įsisteigę prieš pusmetį, Ameri- i - . „ ,. . XJ . , „ 
X I ^ r a t ū r o s premijos šven k o s lietuvių Tarybai prisiuntė !*£ S S L S S Stuto" 

tė, kurios metu Aelei Mazalai- imančio turinio laišką: ^ C J ^ f i 1 2 
tei bus įteikta metinė Rašytojuje »vo gyvenimo Ong.,^ i S ° W m S i E 
T^^IL nr,mii« »i ios .QL ieidami> š i ^ kuklią $250.00 auką | a K l m i n e m a t o m a s o r o sroves ir 

skiriame tam didžiajam Lietu
vos laisvinimo tikslui". 

Draugijos premija už jos „Gin 
tarinius vartus41, įvyksta kovo 
8 d. 4 vai. Lietuvių auditorijo
je. Po oficialiosios dalies bus 
įvairi literatūros ir dainų pro
grama. . Visuomenė 
gausiai atsilankyti. 

kviečiama 
kolo bažnyčia. Jos adresas: 
1644 Wabansia Ave. Gavėnios 
laike Kryžiaus Keliai einama 
trečiadienio ir ketvirtadienio 
vakarais. 

X R. Mieželis, Urbanos Lie
tuvių Studentų Draugijos pirm., 
vadovavo lietuvių programai 
tarptautiniame pasirodyme. Po 

X Leitenantas Fabijonas'programos Illinois Universiteto 
Daužvardis, Lietuvos konsulo j prezidentas per Mieželį išreiškė 

X Vytautas remarka, tar
naująs Jungtinių Amerikos Vai 
stybių kariuomenėje, vasario 21 
d. aplankė savo motiną Mariją 
Cemarkienę, 4616 So. Wood Str. 
Vytautas greitai grįš namo, 
garbingai atlikęs karišką tar
nybą. 

verpetus, susidarančius nuo 
greit skrendančių sprausminių 
lėktuvų. Ji panaudojo vokiečių 

X Nauji lietuviai, atvažiavę j pritaikytą būdą. Tos fotogra-
ir apsigyvenę North Side ne vi-;fijos padės studijuoti kaip rei-
si žino kur yra lietuvių šv. My- jkia sukonstruoti dar greites-

— P. L. Bendruomenes 
Bridgeporto apylinkes steigia
masis sus-mas, šauktas vasario 
22 d., dėl mažo dalyvių skai
čiaus, apylinkės suorganizavi
mą atidėjo. 

Sus-me išrinktas organizaci
nis komitetas, kuris kovo mėn. 
8 d. 12 vai. šaukia kitą susirin
kimą L. Auditorijos salėje. 

Bridgeporto lietuvių visuo 

Mrs. N. .šatūnas, pirm. 

— Marcelė Aitutienė smar
kiai ruošiasi prie Tėvų Marijo
nų 19-to skyriaus parengimo, 
kuris įvyksta sekmadienį, kovo 
8 d., 6 vai. vak., Aušros Vartų 
parrap. salėje. Išsiųsta dovanų 
knygelės už $1.00. Per parengi
mą bus lošimas ir dovanų da
linimas. Prašome narių į paren
gimą atnešti „prizes". 

— šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjui 10-to skyrius rengia 
„bingo" kovo 1 d. 6:30 vai. vak. 
Aušros Vartų parapijos salėje 
(West Side). Bus įvairių do
vanų. Skyriaus narės -turi būti 

The Mobra, 2409 S. Hoyno 
Ave., ,,gimė" 1948 m. kovo 1 d. 
Tą klubą atidarė Algirdas Bra
zis ir Stanley Molis. Algirdas 
Brazis, tapęs Metropolitan ope
ros solistas, nebegalėjo tuo klu
bu rūpintis. Dabar klubu rū
pinasi Stanley Molis, kuris ko
vo 1 d. ruošia „Mobra" 5 metų 
gyvavimo sukaktį. 

— Vilniaus Krašto Lietuvių 
S-gos Chicagos skyriaus narių 
susirinkimas bus . kovo mėn. 1 
d. (sekmadienį) 2:30 vai. p. p. 
Lietuvių Auditorijoje, 3139 So. 
Halsted Str. Šis susirinkimas 
labai svarbus, tad prašome vi
sus narius būtinai dalyvauti. 

Skyriaus valdyba 

— Melrose Parke sekmadienį, 

skiriamas Marijos Augštesnės ty salėje įvyksta „bingo" pa-
Mokyklos S U Ū . ' V U ' M ^ rengimas pasveikinti Tėvų Ma-

njonų Bendradarbių seimą, ku-

sūnus, pervyko kelioms die
noms aplankyti tėvų, prieš iš
vykstant į Pacifico apylinkę. 
Jis yra paskirtas air rescue ko
mandoje. Jisai šių metų vasa
rio 25 dieną baigė karo aviaci-
vasario 25 d. baigė karo aviaci
jos kadetų mokyklą, Elington 
(netoli Huston), Texas, gauda
mas „sparnus" ir 2-rojo leite
nanto rangą. 

X „Dainavos" ansamblio re
peticijoj lankėsi ukrainiečių du 
žymūs veikėjai: prof. John Ba-
raba&h ir Alex J. Zabrosky, ku
rie pakvietė „Dainavos" an
samblio chorą dalyvauti ukrai
niečių muzikiniame festivalyje. 

X Patikslinimas. Vasario 26 
d. skyriuje „aplink mus" žinio
je „Aktorių pasitarimas" turė
jo būti: Lietuvių Bendruomenės 
Chicagos Valdybai, o ne Liet. 
Tremtinių Bendruomenės Chica 
gos Valdybai. 

savo pasigerėjimą ir padėką vi
siems lietuviams studentams. 

X A. Krikščiūnaite ir Ger
manas rūpestingai tvarkė lietu
vių parodos skyrių Illinois Uni
versitete, Urbanoje, ir besilan
kantiems žiūrovams aiškino a-
pie Lietuvą ir jos kultūrą. 

X Zita švedaite, Cicero, Illi
nois, mokyklinio amžiaus mer
gytė yra pati jauniausia žur
nalistė Ciceroj, ji parašo lietu
viškiems laikraščiams gana vy
kusių korespondencijų iš vie
tos lietuviško jaunimo gyveni
mo. 

X Šv. Mykolo parap. bažny
čioje kovo 8-9-10 d. bus 40 va
landų atlaidai. Kleb. kun. P. 
Gasiūnas ragina visus pasinau
doti Dievo malonėmis. 

X Bronė Lukštai te (ne Luk
šaitė, kaip per klaidą išspaus
dinta Moterų skyriuje) lanko 

(Chicagoje Illinois Universitetą. 

nius sprausminius lėktuvus ir 
tuos, kurie skrenda greičiau už 
garsą. Studijos taipgi bus nau
dingos eksplozijų tyrimui, kros 
nių veikimo stebėjimui, spraus-
minei inžinerijai, balistinėms 
studijoms, karščio judėjimui ir 
degimui aiškinti. 

Apie tabaką ' 
Dienraščio „Sun-Times" svei

katos patarėjas dr. W. Alvarez, 
išstudijavęs specialistų patyri
mą, skaitytojus perspėja, kad 
ypač visi astma sergantieji tu
rėtų mesti rūkyti. Astmatikų 
bronchos ir nervai yra itin jau
trūs ir reikia vengti bet kokio 
jų erzinimo, o rūkymas kaip 
tik gerokai juos arzina, dėl to 
daugelis rūkorių taip dažnai 
kosti. 

Taipgi tų, kurių gyslos užsi
kemša, kurių kraujo spaudimas 
kyla, sveikatai labai toltų nau
dinga mesti rūkymą. Kūnui tuo 
suteikiama daug daugiau gali
mybių nugalėti ligą. 

Mirtis iš neatsargumo 
Savo namų rūsyje žmona at

rado negyvą dr. I. Henderson, 
62 m. amžiaus, su kulkos žaiz
da galvoje. Netoliese gulėjo re
volveris. Policija tvirtina, kąd 
velionis bus nusišovęs įvykus 
nelaimei, bevalydamas revolve
r į 

• ~ - • <•'*& •• 

vauti. 

vienu doleriu pabaudos, o visas ( menė turėtų daugiau domėtis 
tas teismas mokesčių mokėto-j gyvybinio reikalo įgyvendinimu 
jams kainavo apie $245. Prof., įr kovo 8 d. skaitlingiau daly-
Pontius dėsto Roosevelto kole
gijoje. Jis dabar turi 46 m. am
žiaus. Jo nusikaltimas: kai per 
televiziją kalbėjo sen. McCar-
thy (respublikonas iš Wiscon-
sin) prof. Dale Pontius pakar
totinai užriko „Tai ne tiesa", 
tuo trukdydamas transliacijas. 
Vėliau jį policija išvedė į kitą 
kambarį. 

Daug suvartoja dujų 
Chicagoje esanti Peoples Gas 

Light and Coke kompanija pra
nešė, kad per 1952 metus ji tu
rėjo 30 milionų dolerių pajamų 
daugiau, kaip 1951 metais. Iš 
viso 1952 m. pajamos siekė 
$122,747,255. Bendrininkams 
bus mokama po $8.26 už akci
ją (šėrą). Didžiausia bendrovės 
problema — sunkumas parūpin 
ti tiek dujų, kiek ,yra pareika
lavimo. Manoma tą dalyką pa
gerinti padidinant natūralių du 
jų persiuntimo vamzdžius ir į-
rengiant atsarginius rezervua
rus netoli Chicagos. 

Automobiliams statyti 
vietos 

Chicagos miesto centre dide
lis sunkuma^ surasti vietą au
tomobiliui pastatyti. Chicagos 
Tranzito Tarybos pirmininkas 
Ralph Budd siūlo įrengti auto
mobiliams statyti aikštes kur 
nors toliau nuo centro, bet prie\ 
iškeltojo tramvajaus (elevated) 
stočių, kad pasistatę automobi
lius vairuotojai galėtų ir iš to
liau greit pasiekti miesto cent
rą. 

Tiria policiją 
Penktadienį vėl pradėta tęsti 

ciami. 
Mrs. M. Dobrovolskis, pirm. 

— Dan Varnas American Le-
gion Au.viliar.v vienetas 986 ko
to) 1 d. 2:30 vai. p.p. ruošia pa
rengimą — „pavasario madų 
parodą ir arbatą" šv. P. Mari
jos Gimimo parapijos salėje, 
6812 So. Washtenaw Ave. Pa
rodą globoja Troy Lane krau
tuvė, ir Laverne skrybėlių krau 
tuvė. Madų parodos vedėja yra 
Ann Schulmistras. 

— Tėvų Marijonų Rendradar 
bių 35-to skyriaus (Brighton 
Park) mėnesinis susirinkimas 
šaukiamas kovo 1 d. 2 vai. p.p. 
Šv. P. M. Nekalto Prasidėjimo 
mokyklos kambaryje. Pirminin
kė Anele Skrabutienė ir valdy
ba prašo visų narių atsilankyti 
į susirinkimą. Nariai turės pro
gą užsimokėti nario mokestį. 
Norintieji įsirašyti į skyrių — 
prašomi atsilankyti į susirinki
mą. 

— Visų lengvaatletę žiniai. 
Pranešama, kad visi lengvaat-
letai, gyvenantieji Chicagoje ir 
apylinkėse ir norintieji daly
vauti lengvosios atletikos treni 

ris įvyks kovo 22 d. Aušros Var 
tų parapijos salėje. Skyriui 
pirm. Kazimieras Kontautas. 

— Tony siutas su dalininku 
Jonu Talandžiu jau visai baigia 
įrengti vartotiems automobilių 
sklypą, 5805-07 So. VVestem 
Ave. Jei norėtumėte daugiau 
informacijų, paskambinkite į 
Harmony Motors. 

— Kęstučio Pašalpos Klubo 
mėnesinis susirinkimas bus ko
vo 1 d. 1 vai. p. p. Hollywood 
salėje, 2417 W. 43th Str. Nario 
mokestis bus priimamas nuo 
10 vai. ryto. % Valdyba 

Mg£:C3aBgr:^i 

apklausinėjimai policijos ir ki- ruotese, "skubiai registruotųsi 
tų miesto pareigūnų, stengiau- j p a g Z i g m ą 2 l u p s n i > a d r e B U . 
tis nustatyti a r jie neturi ry- ' 3 2 1 9 s # W a l l a c e ^ 
šio su nusikaltimu. Kpvotojai i 
su kriminalais nori, kad kaiku-. Treniruočių tiksli vieta ir lai 

i 

Nebus medinių kopėčių... 
Spaudoje kilęs ginčas dėl me

dinių kopėčių Chicagos ugnia
gesiams baigėsi tuo, kad mies
to užpirkimų agentas J. Ward 
atmetė sutartį užpirkti tokias 
kopėčias. Jis skatino ugniage
sių vadą duoti galimybes pasiū
lyti visokių rūšių kopėčias ir 
paskelbti firmų tarpe varžybas 
— kuri prieinamesnėmis kaino
mis ir tinkamesnes kopėčias pa 
rūpins 

Vedė Aliaskoje 
Chicagietis E. W. Yocius, gy

venąs 6416 Komensky av., Chi
cagoje, dabar būdamas Aliasko
je, susituoks Hilside koplyčioje 
su E. A. Key. 

rie augštesni pareigūnai po prie 
saiką duotų parodymus apie 
savo pajamas, kad būtų panau
dota melą aiškinanti mašina 
policijos kapitonams atsakant, 
ar jie kada nors nėra ėmę ky
šio ir 1.1. 

Mirtis garaže 
Užrakintame savo namų ga

raže, 4859 Balmoral, buvo ras
tas negyvas 50 m. amžiaus. J. 
Burica. Policija spėja, kad jis 
sėdėjo savo automobily, kai ma 
šina buvo paleista ir nutroško 
nuo monoksido garų. 

Kiek suvartoja benzino 
Chicagos dienraštis Tribūne 

praneša, kad per 1952 metus 
automobiliams JAV-se buvo su
naudota 40 bilionų galionų ben
zino. 

kas bus pranešta vėliau. Prime
nama, kad treniruotės bus pra
vedamos bendrai visiems Chi
cagos sporto klubų sportinin
kams. Treniruotės numatomos 
pradėti kovo mėn. pradžioje. 
Kad darbas nesitrugdytų sku
biai registruokimės. Dėl įvairių 
informacijų galima skambinti 
telefonu HE 4-9052. 

J . S. 

"SIELA UŽ SIELĄ" 
307 puslapiy 43 iliustracijos 

Kaina $2.00 

Knyga parašyta labai vaizdžiai, o Kun. 
A. Sabaliausko puikus vertimas knygą 
dar padaro {domesne. Labai tinka pa
siskaitymui gavėnios laike. 

"NUO IMSRĖS IKI 
0RIN0K0" 

225 puslapiu didesnio formato 
Kaina $2.50 

Jdomūs pergyvenimai misijonieriaus 
Kun. Antano Sabaliausko, vaizdžiai ap
rašyti knygoje. Kartu su autoriumi ke
liausite Europoje, paslaptingoje Indijoje 
ir Piety Amerikoje. 

"ALEKSANDRIJOS ŠEIKAS 
IR JO VERGAI" 

Haufo pasakos 
94 pusi. Kaina $1.25 

Jdomūs Aleksandrijos Šeiko nuotykiai. 
Knyga tinkanti jaunimui. 

Šias visas tris išvardintas knygas galite 
gauti "Drauge". 

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

Chicago 8. Illinois 
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Sekmadieni nauja SOPHIE BARČUS radijo 
VALANDA IŠ NAUJOS STOTIES WOPA 1490 KIL. IR 

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

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

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

Bile reikalu skambinkite: HEmlock 4-2413 
7121 Šo. Rockwell St. Chicago 29, m. 
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http://Mok.vklo.je

