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KAD STALINAS JAU MIRĘS 
Dailininkai JT rūmuose 

Jų fantazija pralenkė diplomatų sugebėjimus 
SALOMĖJA NARKĖL1ŪNA1TĖ 

Mūsų speciali korespondentė Jungt. Tautose 
JUNGTINĖS TAUTOS. — Tuo metu, kai posėdžių salėse še

šiasdešimt tautų diplomatai kalba pasaulio taikos ir saugumo rei
kalais, jų dailininkai puošia JT rūmus savo kuriniais, simbolizuo
dami JT idėjas. 

šią savaitę ispanu dailininkas 
pabaigė paveikslą, kuris čia bus 
viena didžiausių dekoratyvinių 
brangenybių nuo to laiko, kai per 
nai rudenj prasidėjo Generalinės 
Ansamblėjos sesija dar galutinai 
neišbaigtuose rūmuose.-

Triumfuojanti taika 
Pasirodo, kad dailininkui yra 

daug lengviau kurti negu diplo
matui. Jis pasėdėjo metus, pada
rė eskizus, o per kitus metus dir
bo ir visą savo mint] perkėlė į 
sieną dažų ir teptuko pagalba. 
Jo paveikslas, atliktas panašia 
freskoms technika, užima visą 
20 jardų ilgumo ir beveik 4 pla
tumo sieną, kuri yra tarp Saugu
mo Tarybos ir Ekonominės ir 
Socialinės Tarybos salių. 

Trisdešimt devynerių metų 
amžiaus Jose Vėla Zanetti, pats 
civilinio karo metu Ispanijoje pa 
tyręs karo žiaurumus ir jo pa
sėkoje atsiradęs tremtyje, visą 
laiką ilgėjosi ,norėdamas paveiks 
le atvaizduoti karo baisumus ir 
įtikinti žmones, kad Jungtinės 
Tautos siekia pastovios taikos. 

Jo paveikslas — tai Ištisa žmo 
nių grupė, viena šeima, kuri ka
ro išardoma, kenčia, bet paskui 
dvasiniai ir materialiai atgims
ta. Koncentracijos stovyklos, 
bombardavimai ir visa ta moder
niojo karo agonija simbolizuoja
ma dramatiškuose piešiniuose, 
kurių centre gigantiška figūra 
keturiomis rankomis laiko Jung
tinių Tautų emblemą. Nuo tos 
vietos paveiksle dominuoja tiesa 
ir teisingumas, vyksta ekonomi
nis ir kultūrinis karo sugriautų
jų vertybių atstatymas — ir pa
galiau ta anksčiau buvusi nelai
minga šeima atgyja ir viltingai 
žiūri į ateitį, kuri užtikrina pa
stovią taiką ir gerbūvį. 

Buvo dėmesio centre 
Kai septintoji sesija rinkosi 

posėdžiams, dailininkas jau se
niai buvo pasistatęs palapinę ir 
joje kantriai dirbo, nors tiek dip 
lomatai, tiek lankytojai, dažnai 
praeidami pro šalį, praskleidę 
audeklus stebėjo teptuką, daili
ninko rankose vikriai judantį 
mūrinėje sienoje. 
. Protarpiais, prastūmęs k o k 
čias į šalį, jis girkšnodavo juodą 
kavą, kurios per savo darbo die
ną jis išgerdavo nuo 15 iki 20 
puodukų, šalimais visada būda
vo dėžė alaus bonkų, o jis pats 
visada ,su pypke dantyse. Jis 
pats gyrėsi, kad per dieną surū
kąs apie svarą stipraus tabako. 

Šis didžiulis paveikslas yra da
lis jo darbo, kur| dailininkas turi 
atlikti Guggenheim Fundacijai 
New Yorke. 1951 m. laimėjęs 
šios Fundacijos Ispanų - Ameri
kai dailės konkursą, iš San Do
mingo jis atvyko | JAV. Tenai 
jis buvo keletą metų Meno mo
kyklos direktoriumi. Gimęs yra 
Ispanijoje, o studijavęs Italijoje. 
Savo darbų parodas yra suren
gęs Ispanijoje, San Domingo, 
Brazilijoje, Puerto Rico ir JAV. 
Šiuo metu jo darbų yra išstaty
ta New Yorke vykstančioje nū
dienio ispanų meno kūrinių paro 
doje — Shaeffer galerijoje. 

gumo Tarybos salės pagrindinė
je sienoje Jungtinių Tautų idė
jas simbolizuoja norvego Per 
Krohg paveikslas. Jis vaizduoja 
ateitį su pastovia taika ir pavie
nio žmogaus laisve, pasiekiama 
Jungtinių Tautų šeimoje. 

Paveikslo centre matyti iš ug
nies ir pelenų kyląs paukštis — 
tas legendarinis feniksas, apie 
kurį sakoma, kad jis kas 500 me
tų susidegina ir paskui vėl nau
jai atgyja, šita mintis taikoma 
Saugumo Tarybai, kuri yra vy
riausia pasaulio taikos ir saugu
mo budėtoja ir, ištikus reikalui, 
savo posėdį gali sušaukti 24 vai. 
bėgyje ir daryti lemiančius nu
tarimus. 

Tai tokia paveikslo mintis, 
bet, kaip praktika parodė, toje 
Saugumo Taryboje nėra jau taip, 
kaip norima. Esant čia veto tei
sei, kuria, kaip žinia, daugiausia 
naudojasi sovietai visiems svar
biesiems nutarimams trukdyti, 
nieko nepadeda nė fenikso sim
bolis. 

žmonės ateina, žiūrinėja tą 
paveikslą ir galvomis kraipo, pra 
džioje nesuprasdami jo, ligi va
dovės paaiškina. Bet užvis labiau 
šiai mįslingi yra prancūzo moder 
nisto piešiniai Generalinės An
samblėjos pilnaties salėje. Tie du 
piešiniai, vienas iš vienos sienos 
pusės, kitas iš priešingos, tai su
raizgytos sumazgytos spalvotos 
įvairaus storumo linijos. 

Prezidentas Eisenhoweris, pir 
mą kartą čia apsilankęs ir juos 
pamatęs, nerado kitokio žodžio 
savo nusistebėjimui išreikšti, 
kaip tik: „Oh, brother!" 

Kritikai įvairiai tuos piešinius 
vertina, nors nepaaiškina nei jie, 
nei pats autorius, kas juose vaiz
duojama. Bet užtat publika, kuri 
čia kartais ir labai sąmojinga pa 
būna, sako, kad jie tinkamiausiai 
atvaizduoja Jungtinių Tautų idė 
ją — kažkoks neaiškus linijų ir 
spalvų mišinys, kaip ir tas JT 
politinių linijų ir veido spalvų 
tautų konglomeratas. 

Dar du nauji piešiniai netru
kus bus pradėti delegatų patal
pų vakarinėje ir rytinėje sieno
je, šiuo metu dailininkas yra pa
baigęs eskizus, kurie jau yra se-
kretariato patvirtinti. Tai bus 
Brazilijos vyriausybės dovana, o 
dailininkas yra Candido Portina-
ri, garsus savo freskomis Brazi
lijoje, o čia New Yorke buvęs ir 
tvarkęs Brazilijos skyrių 1939 
metų pasaulinėje parodoje. 

Ir šie paveikslai simbolizuos 
Jungtinių Tautų pastovios taikos 
ir žmonijos gerovės siekimus. 

Su laivu vandenyno dugne. — šie vyrai yra keli iš 23, kurie 
uždaryti povandeniniame laive Haddock gyvena Atlanto vande
nyno dugne prie New London, Conn. Su jais daromi bandymai 
ryšium su statymu povandeninio laivo, kurį varys atominė ener
gija. Bandymai bus baigti kovo vidury ir laivas su vyrais išners 
į paviršių. (INS) 
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Jei reikia pribaigti Migą, 
v galima įskristi Mandžiūrijon 

VVASHINGTON, kovo 6. — JAV aviacijos vadovybė paaiški
no, kad tam tikrais atvejais sąjungininkų lakūnams Korėjoje leis
ta vytis priešo lėktuvus anapus Yalu upės. 

Šitai jau yra daroma nuo pe
reitos vasaros JAV atsakomybe, 
nes kitos Korėjos kare dalyvau
jančios valstybės oficialiai už-

Kinijos komunistai jau kelis 
kartus yra skelbę, kad amerikie
čių lėktuvai buvo Mandžiūrijoje, 
bet vyr. sąjungininkų vadovybė 
niekada nereagavo: nė patvirti
no, nė paneigė. Spaudos atstovai 
VVashingtone kiekvieną kartą tei 
raudavosi kaip ten iš tikro buvo, 
bet tik dabar buvo paaiškinta, 

Kiti paveikslai JT rūmuose 
Netoli Zanetti kūrinio, tik ke

liasdešimt žingsnių priekin, Sau-

Nesiekia sutarčių, 
tik aiškinasi 

VVASHINGTON, kovo 6. — 
Dabar vykstą ūkiniai pasitari
mai su britų delegacija nesiekia 
įsipareigojimų ar formalių susi
tarimų, bet tik pagrindinio susi
pažinimo su britų commonwealth 
parengtu planu. Jei bus reikalin
gos formalios sutartys, jos bus 
sudaromos vėliau ir apims ne 
Angliją ir Ameriką, bet daug 
kraštų. Po pasikalbėjimų Wa-
shingtone, Londonas turės tartis 
ir su Europos kraštais dėl valiu
tų santykiavimo. 

Gen. Van Fleet aiškina kon
greso komisijoms Korėjos rei
kalus. Jis pasisakė už karinę 
pergalę ir Korėjos suvieniji
mą. (INS) 

kad yra toks nerašytas įstaty
mas, jog sąjungininkų lakūnas 
gali perskristi Yalu upę tuo at
veju, jei jis turi savo ginklų ug
nyje priešo lėktuvą, bet šis jau 
ritasi per sieną Mandžiūrijon ir 
tik kelių papildomų šūvių berei
kia jį pribaigti. 

Tokiomis aplinkybėmis ana
pus Yalu upės atsiradęs sąjungi
ninkų lakūnas turi susilaikyti 
nuo žemėje esančių taikinių bom 
bardavimo ar apšaudymo kulko
svaidžiais ar kitais lėktuvo gin
klais. Tebėra nepakeista taisyk
lė, kad negalima skristi Mandžiū 
rijon priešo taikinių bombarduo
ti ir todėl teoretiškai tebėra sa
koma, kad karo zona nėra išplės
ta, nors besivejant priešo lėktu
vą ir įskrendama kartais Man
džiūrijon. Tas įskridimas Man
džiūrijon pasidaro ypatingai ak
tualus tada, kada bombarduoja
mi taikiniai prie Yalu upės ir 

> 

bombonešius saugoją sąjunginin
kų naikintuvai turi susikibti su 
taikinius ginančiais priešo Mi-
gais. '-

Gen. Clark lankys 
Indokiniją 

TOKIO, kovo 6. — Vyr. sąjun
gininkų vadas gen. Clark šiuo 
metu yra Korėjoje, kur jis ma
tysis su 8-sios armijos vadu gen. 
Taylor ir kitais atsakingais ka
rininkais, su P. Korėjos prezi
dentu Syngman Rhee ir su JAV 
ambasadoriumi Korėjoje. Vienas 
iš dienos rūpesčių dabar yra blo 
gas maistas P. Korėjos kariuo
menėje, kuri blogiau maitinama 
negu komunistų belaisviai, nes 
šie turi būti maitinami pagal 
tarptautinės konvencijos reika
lavimus. 

Pranešta, kad Prancūzijos vy
riausybė pakvietė gen. M. Clark 
atvykti į Indokiniją, kur jis vyks 
kovo viduryje ir ten per kelias 
dienas susipažins su Indokinijos 
karu. Spėjama, kad prez. Eisen-
hower panorėjo apie Indokinijos 

Lenkijos lakūnas 
pabėgo su Migti 

KOPENHAGEN, kovo 6. — 
Viename Danijos aerodrome nu
tūpė lenkų lakūnas su sovietiš
ku MIG-15. Tai yra lėktuvas, ku 
ris naudojamas Korėjoje ir ku
ris dar niekad sveikas nepateko 
į vakariečių rankas. 

Danijos policija veikė tokiu 
greičiu, kad niekas nespėjo pri
eiti prie lėktuvo ar pasikalbėti 
su lakūnu: lakūnas išvežtas tar
dymui ,0 lėktuvas apstatytas 
policijos grandine. 

Spėjama, kad bėgantį lėktuvą 
kažkas vijosi ir net apšaudė, bet 
jį lydėjo laimė. Lakūnas ja*u ga
vo politinio pabėgėlio teises, tik 
dar abejojama, ar lėktuvas bus 
grąžintas Lenkijai. 

Korėjoje vis trukę 
amunicijos 

VVASHINGTON, kovo 6. — 
Gen. Van Fleet vakar pasakojo 
apie Korėjos karą senato krašto 
apsaugos komisijos nariams ir 
piršo karinę pergalę Korėjoje, 
kad atstatytų Amerikos presti
žą Azijoje. Jis negalėjęs tos per
galės ikšiol pasiekti todėl, kad 
turėjęs permažai žmonių ir me
džiagų, ypač municijos. 

LONDONAS, kovo G. «— Radio pranešimai skelbia 
Maskvoje, kad Stalinas jAu miięs. Biuletenis iš Mas
kvos gautas 8 valandą vakaro New Yorko laiku. 

MASKVA, kovo 6. — Vakar paskelbtas trečias gydytojų pra
nešimas apie Stalino sveikatos stovį sako, kad visi organai dirbo 
blogiau ir visos pastangos pagerinti ligonio kvėpavimą ir kraujo 
cirkuliaciją liko be rezultatų. į 

Kad kraujo spaudimą suma
žintų, buvo panaudotos net siur
bėlės. Ligonio organizmo funk
cionavimas aprašytas nepapras
tai smulkiai, kas labai stebina 
gydytojus šiapus geležinės už
dangos. Gydytojai sprendžia, 
kad vystosi plaučių uždegimas, 
jei Stalinas dar tebėra gyvas. 

Antrame gydytojų pranešime 
pasakyta, kad kraujas užliejo di
desnį smegenų plotą, kad arteri
jos pasirodė labai sukalkėjusios, 
kad kraujuje žymiai sumažėjo 
deguonis ir kvėpavimas bei krau 
jo cirkuliavimas dar labiau su
triko. Jokios priemonės nepadė
jusios tų reiškinių blogėjimo su
stabdyti. 

Kai Associated Press atstovas 
vakar perdavė užsieniui trečią 
gydytojų pranešimą, tai buvo ir 
pastaba, kad labai greit lauktina 
oficialaus pranešimo apie Stali
no mirtį. Kadangi cenzūra tą sa
kinį praleido, tai šiapus Krem-

Siūlo didinti Amerikos importą 
Mažinti importines kvotas, muitu tarifus ir prastinti 

liaus sienų manoma, kad Stali
nas bus miręs daug anksčiau, ne 
gu apie tai bus pranešta. 

Kas po Stalino mirties ? — te
bėra visų lūpose. Ofic;3iipii vv-
riausybių nariai susilaiko nuo 
spėliojimo, bet mažiau atsako
mybės turį užsiima pranašavi
mu. 

Prabilo ir Kerenskis, dėl savo 
žioplumo Rusiją Stalinui ir bol
ševikams anais laikais atidavęs. 
Greitų pjautynių Stalino įpėdi
nių tarpe jis nemato, bet vėliau 
tikisi jas atsirasiant. 

Vakarinio Berlyno burmistras 
Reuther ragina Vakarus pradė
ti veikti, nes reikalai pajudėjo ir 
laikas pakeisti klimatą. Anot jo, 
Vakarai turi pademonstruoti nu 
sistatymą išvaryti Rusiją iš Eu
ropos. Tik neturi padaryti psi
chologinės klaidos — nesakyti, 
kad nori užvaldyti Maskvą. Mas
kvos vyrai dabar yra silpni, nes 
jie tikrai nežinos ką bedaryti. 

• Paskutinis pranešimas iš 
Maskvos sako, kad žymiai su
streikavusi Stalino širdis. 

mportines kvotas, muitų tarifus 
muitinių procedūrą 

VVASHINGTON, kovo 6. — Dar prez. Trumano paskirta ko
misija baigė darbą su pasiūlymu padidinti JAV importą, kad atei
tyje nereikėtų mažinti eksporto. 

Dvylikos asmenų komisijai 
buvo pavesta ištirti užsienio pre 
kybos padėtį ir pasiūlyti būsi
mos politikos kryptį. Komisija 
pasisakė prieš laisvą prekybą, 
bet vienbalsiai pabrėžia, kad 
JAV turi padidinti importą iš ki 
tų kraštų iki vieno biliono dole
rių, nes tik tokiu būdu būsią ga
lima užsitikrinti užsienio rinkas 
savo žemės ūkio ir pramonės ga 
miniams. 

Komisija tvirtina, kad impor
to padidinimas nedarbo nepadi
dins, tik gal apie 60,000 darbi
ninkų turės pakeisti darbo vietą, 
Jei tą reikalą kas iš anksto pa-
planuptų, tai gal tik apie 30,000 
darbininkų nebetektų darbo se
nose vietose, nes kita pusė galė
tų būti aprūpinta darbu senose 
vietose naujus produktus pradė-karo reikalą turėti žinių iš savo 

generolo pirmiau, negu planuosi jus gaminti. 
to karo užbaigimo paskubinimą. I Komisijos siūlymai yra šie: 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Valstybės sekretorius Dutles prašė vakar senatą pasku

binti patvirtinimą Bohlen, kuris turi skubėti į Maskvą ambasa
doriaus vietos užimti. 

— Ryšium su įvykiais Maskvoje atidėtas viso pasaulio žydų 
atstovų suvažiavimas, kuris turėjo įvykti šį mėnesį Šveicarijoje 
ir svarstyti priemones kovoje su anapus geležinės uždangos pa
sireiškusiu antisemitizmu. 

— Washingtono jury išteisino atominės fizikos speciaMstą 
Weinberg, kuris buvo kaltinamas melavęs, kai sakė niekad ne
priklausęs komunistų partijai ir nedavęs Rusijai atominių pas
lapčių. 

— Sąjungininkų aviacija vakar bombardavo Chongjin apylin
kes ir miestą, kuris yra netoli Rusijos Sibiro sienos rytiniame Ko
rėjos "pusiasalio krante. 

— Ispanijos užsienio reikalų ministras vakar buvo Formozoje 
ir Chiang Kai - shekui įteikė vieną iš Ispanijos ordinų. 

— Po Argentinos prezidento Perono apsilankymo Čilėje, ten 
skelbiama, kad bus pravestos panašios socialinės reformos, kurios 
vedamos ir Argentinoje. 

— Atstovų rūmų pirmininkas Martin pasisakė už karo laivų 
davimą Formozai, nes Formozai esą daugiau pagrindo duoti laivų, 
negu jo buvo 19^0 m., kada Amerika davė Anglijai 50 laivų nai
kintojų. 

— Maskvos Pravdoje paskelbta, kad nebus pakeitimų paUti-
koje Stalinui mitrus, nes krašto reikalus tvarkys jau patyrusi par
tijos vadovybė. 

1. Prekybos politiką tvarkant 
atsižvelgti ne į atskiros pramo
nės šakos, bet į visos tautos rei
kalus; 

2. reikalingas naujas, žymiai 
suprastintas, muitų įstatymas, 
sumažinąs importo tarifus ir §u-
skirstąs juos į septynias grupes, 
vietoj dabar esamų šimtų gru
pių; 

3. prezidentas turėtų gauti tei
sę sudaryti su kitais kraštais 
prekybos sutartis neribotam lai
kui ir sumažintais tarifais, jei 
tokių pat nuolaidų galima gauti 
ir Amerikos produktams; 

4. turi būti žymiai suprastin
ta prekių apmuitinimo tvarka; 

5. pirmoje eilėje panaikintinos 
kvotos kaikuriems užsienio že
mės ūkio produktams; 

6. muitai turėtų būti žymiai 
sumažinti arba visai panaikinti 
tiems iš užsienio įvežamiems me
talams ir mineralams, kurių ne
daug tėra savoje rinkoje; 

7. akcizo mokesčiai panaikin-
tini užsieninei naftai; 

8. kraštai, kurie leidžia Ame
rikos prekinių laivų bendrovėms 
konkuruoti su savais laivais ly
giomis teisėmis, neturėtų būti 
verčiami bent pusę Amerikos pa
skolomis ar dovanomis apmoka
mų prekių pervežti Amerikos lai 
vai s; 

9. kongresas turėtų leisti vy
riausybei prisidėti prie naujos 
tarptautinės organizacijos tarp
tautinės prekybos suvaržymams 
laipsniškai šalinti. 

Komisijos pranešimą su pa
siūlymais prezidentas tuojau per 
davė atitinkamoms įstaigoms su 
sipažinti ir vykdymui pasirengti. 
Šis darbas buvo padarytas ry
šium su naujai kilusiais balsais, 
kad mažiau reikia duoti kitiems 
kraštams dolerių paskolų ar do
vanų pavidale, bet leisti tiems 
kraštams gauti dolerių parduo
dant savo prekes Amerikos rin
koje. 

• Sovietų delegacija Jungtinė
se Tautose praneša, kad užsienio 
reikalų ministras Višinskis šian
dien iš New Yorko išskrenda į 
Maskvą. 

Nesutinka ilginti 
karinę tarnybą 

VVASHINGTON, kovo 6. — 
Prez. Eisenhoweris vakar spau
dos konferencijoje pareiškė, kad 
nesutinkąs su gen. Van Fleet pa
siūlymu pratęsti privalomą ka
rinę tarnybą iki 30 ar net 36 mė
nesių (dabar yra 2 metai). 

Klausinėjamas apie Stalino 
mirties pasekmes, prezidentas 
pasisakė atydžiai sekąs įvykius 
ir esąs pasirengęs susitikti su ki
tu Rusijos vadu, jei tik tas susi
tikimas tarnautų taikai ir nebū
tų priešingas Amerikos tradici
joms. 

Trečia, prezidentas paneigė ži
nią, kad esąs susikibęs su sen. 
Taft dėl rezoliucijos, smerkian
čios Sov. Rusiją už karo metu 
su ja sudarytų sutarčių panau
dojimą kitoms tautoms paverg
ti. Prezidentas mano, kad viskas 
bus išlyginta užmirštant parti
nes ambicijas. 

Vokietija pagalbos 
prašys pabėgėliam 
BONN, kovo 6. — V. Vokieti

jos parlamentas konstatavo, kad 
vokiečių bėgimas iš sovietų zo
nos yra šaltojo karo pasekmė ir 
todėl pabėgėlių aprūpinimo pro
blema nebėra vienų vokiečių rei
kalas, bet visų laisvosios Euro
pos tautų ir pasaulio reikalas. 
Vyriausybė įgaliota kreiptis į 
visas valstybes su prašymu pa
dėti pabėgėlius aprūpinti maistu, 
apranga ir pastoge. 

Kalendorius 
Kovo 6 d.: šv. Perpetua. Seno

vės: Raminta ir Sungilda. 
Kovo 7 d.: šv. Tomas Akvinie-

tis. Senovės: Rimtautas ir Vai
dilutė. 

Oras Chicagoje 

Giedras, šaltokas oras. Mažiau 
drėgmės. Temperatūra be pasi
keitimų. 
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bacher 1:0, Turjansky — Men- HANSĄ VEDA "INDOOR 
gelis 1:0, Czernecki - Cohen SOCCER" PIRMENYBĖSE 
0:1. 

Taip pat per šį laikotarpį ba

tui. Žinoma, niekas nesako, 
kad patys komiteto nariai tu
rėtų pirkti tą taurę t Reikia tik 
paskatinti mūsų sporto bičiu
lius susimąstyti ir dėl šio klau
simo. 

Kas išrinktų tą geriausią spor 
tininką?. P. Gan vytas sako: 
"Kiekvieno lietuviško periodinio 
leidinio sporto skyriaus redak
toriui būtų suteikta feialsavimo 
teisė. Balsuojama už 3 (arba 
5) sportininkus, neatsižvelgiant 
į lytį ar amžių". Manau, kad 
tai būtų pats tiksliausias geriau 
sio sportininko išrinkimo būd&s. 
Apie tai daugiau turėtų pasisa
kyti mūsų sportinės spaudos 
darbuotojai. Vėlgi netaip jau 
svarbu kaip tą reikalą sutvar
kytume, bet svarbu, kad jau 
dabar šiuo klausimu būtų susi
domėta ir pradėta rūpintis. 
Tad pagalvokime ir pradėkime 
mūsų sportinę veiklą judinti, 
išrinkdami geriausią lietuvį 
sportininką 1953 metams! J . Š. 

TINKLINIO REIKALU 

Kovo 7 d. 1 vai. p. p. Gintaro 
tinklinio komanda žaidžia Chica-
gos miesto tinklinio pirmeny
bėse. Visus sporto bičiulius kvie 
čiame atvykti. Įėjimas nemo
damas. Vieta: Gage Park sa
lė, prie 55-tos gatv. ir Western 
Ave. kampo. 

Gintaro Tinklinio Sekcijos 
vadovai 

CHICAGOS ŠACHMATŲ 
PIRMENYBES 

Kovo 1 d. buvo pravestas Chi 
cagos miesto pirmenybių ket
virtasis ratas, kuriame mūsiš
kis P. Tautvaisas pelnė trečiąjį 
tašką, įveikęs stiproką varžo-
vį — Angelo Sandrin. Kitas 
lietuvis — Zujus turėjo supa-
suoti Norin'ui, o jaunasis Jakš
tas prieš V. Tums savo partiją 
nebaigė ir ji atidėta jam nepa
lankioje padėtyje. Likusieji su
sitikimai: Al. Sandrin — Grom-

Geriausio sportininko, reikalu 
Paprastai, žmonės geriau sten las — simbolis. Tai būtų vie-

giasi atlikti tą darbą, už kurį nas iš labiausiai skatinančių 
tikisi gauti atlyginimą. Tai yra veiksniu lietuviams sportinin-
natūralu. Nedaug žmonių yra, kamr. daugiau veikti, energin-
kurie aukojasi kitų gerovei, giau dirbti. 
Daugumas mūsų norime gauti Kas tą sportininką išrinktų 
atlyginimą: moralinį ar medžią- ir kas rūpintųsi tos taurės įstei-
ginį. Maždaug tas pats tikslas gimu, tai yra jau kitas klausi-
yra ir pas sportininkus. Visi mas. Svarbiausia yra, kad ši-
mėgėjai sportininkai dalyvauja tas dalykas liktų neužmirštas, 
varžybose, tikėdamiesi laimėji- Puiku, būtų, kad jau 'šiais me-
mo t. y. moralinio atlyginimo kad sportę šventės Chicagoje 
už savo darbą. Visi profesiona- metu visi pamatytų mūsų gė
lai sportininkai stengiasi atlikti riausią sportininką-e. Svarbu 
savo darbą kuo geriausiai, ka- j taip pat yra, kad atsirastų rė-
dangi nuo to priklauso jų pi- mėjų, kurie susidomėtų ta tau-j 
niginis atlyginimas. re. 

_. , . . , . . . . . Šiuo reikalu P. Ganvytas siū 
Dabar stabtelėkime ir paklaus . — ( - , , n A O i r 

„ v • lo pasirūpinti mūsų Vyr. FASK-
kime: ką gavo lietuvis sporti
ninkas? Kas jam suteikė mora
linį atlyginimą už jo pasiauko
jimą ir triūsą? Apie bet kokį 
materialinį atlyginimą negalima 
kalbėti, kadangi tai būtų nemė-
gėjiška. Mėgėjas sportininkas 
materialinio atlyginimo negali 
gauti, tačiau moralinis atlygini
mas turėtų būti suteiktas. Kas 
tas moralinis atlyginimai yra, 
žvelgiant iš visuomenės pusės, 
čia ir norisi bent trumpai pri
siminti. x 

Neseniai Ateities žurnalo pus 
lapiuose (žiūr. Ateitis, 1953.1.1, 
pusi. 16) sporto skyriuje P. 
Ganvytas iškėlė gana įdomų 
dalyką: būtent moralinio atlygi 
nimo reikalą lietuviui sportinin
kui. Jis sako: "O kaip yra su 
mūsų sportininkų pagerbimu? 
Kokiu būdu mes esame bandę 
tų idealistų pastangas įvertin
ti ir savo pritarimu . paskatinti 
juos tolimesniems žygiams ir 
darbams?" 

Tai yra gana opus ir rimtas 
dalykas, kadangi iki šioliaf nie
kur nebuvo matyti nė mažiau
sio susidomėjimo šiuo reikalu. 
Daug kartų spaudoje buvo ra
šoma, ką sportininkai daro ir 
ką. turėtų daryti. Daug kalba
ma apie jų neveiklumą. Bet iš 
visuomenės pusės, deja, nieko 
nebuvo padaryta tam neveiklu
mui pašalinti. 

Kas darytina mūsų sportinės 
veiklos išjudinimui ? Yra daug 
būdų. Apie vieną iš jų P. Gan
vytas ir rašo. Prisiminęs, kad 
beveik kiekviena tauta kaip 
nors stengiasi padėti savo spor
tininkams, sako: "Ar nebūtų 
džiugus reiškinys, jei pradedant 
1953 metais kasmet būtų įver
tinamos lietuvių mėgėjų sporti
ninkų pastangos ir nustatytu 
būdu išrenkamas geriausias tų 
metų lietuvis sportininkas, ku
riam būtų skiriamas koks nors 
trofėjus ( taurė)". Jis pažymi, 
kad taurės medžiaginė vertė ne
svarbu, svarbu yra pats ženk-

vo sužaistos dvi iš I rato užsi
likusios partijos: Turjansky —-
Al Sandrin 1:0, Cohen — Grom 
bacher 0,5:0,5. Be to, baigta 
nutraukta partija Turjansky — 
Czernecki, kurioje pergalė ati
teko pirmajam. 

Po 4 rato pirmenybių daly
viai, rikiuojasi sekančia tvarka: 
1. Cohen 3,5 tšk., 2. Turjansky 
3 ir 1 atidėta, 3. Tautvaišas 3, 
4. Norin 2,5, Jakštas 2 ir 1 ati
dėta, 6 7. Zujus ir Al San-

Praeitojo sekmadienio rung
tynėse, Chicago Avenue Armo-
ry, Hansos futbolo komanda, 
įveikusi lenkų Eagles 1:0, "Ma-
jor" lygos lentelėje atsistojo I 
vietoje su 15 taškų. $ioje ly
goje yra belikęs tilt vienintelis 
susitikimas tarp Falcons ir Ne-
caxa komandų, kuris nulems 
pirmos;03 vietos laimėtoją. Fal
cons šiuo metu turi 14 taškų 
ir jiems paskutinėse rungtynėse 
pakanka lygiųjų I v. užsitikrin
ti, nes tada taškų skaičiumi su
silygintų su Hansą, kuri tačiau 

drin po 2, 8 - 9. O^rnecU j r I į ^ J J į f t ^ p ^ į ^ 
Grombacher po 2, 10. Angelo 
Sandrin 1, 11. V. Tums 0 ir 2 
atidėtos, 12. Mengelis 0.31 

Tuo pačiu čia atitaisomas ne
tikslumas įsivėlęs' praeitos sa
vaitės Sp. Apžvalgoje. Ten bu
vo pažymėta, — Jakštas — Zu
jus 1:0 ,turi būti — 0:1 (laimė
tojas Zujus). 

P. VAITONIS LAIMĖJO 
ONTARIO PIRMENYBES 

Dabartinis Kanados šachma
tų meisteris lietuvis Povilas Vai 
tonis laimėjo 1953 m. Ontario 
(Kanados provincijos) šachma
tų meisterio vardą, j i s surinko 
5,5 tšk. iš 6 galimų, sužaidęs 
lygiomis su 1951 — 52 Ontario 
meisteriu F. Andersonu. 

• P. Vaitonis yra pelnęs šiuos 
vertingesnius laimėjimus Kana
doje: 1950 m. Ontario pirmeny
bes, 1951 m. Kanados meisterio 
vardą, 1952 .matčą su Ontario 
meisteriu F. Andersonu 4,5:1,5, 
1953 m. — antrą kartą Ontario 
pirmenybes. 

S. RESHEWSKY CHICAGOJE 

S. Reshewsky kelis kartus 
buvęs JAV šachmatų meisteriu 
šiuo metu geriausias laisvojo 
pasaulio (išskyrus rusus ir jų 
užimtas šalis) šachmatininkas 
praeitąjį savaitgalį viešėjo Chi
cagoje. Temple Community 
Huose jis žaidė simultaną prieš 
90 žaidėjų: laimėjo 79, pralai
mėjo 3 ir 8 baigė lygiomis. Jo 
priešininkų eilėse buvo ir vienas 
jaunas šachmatininkas, 5 ir pu
sės metų amžiaus, Richard 
Strauss. 

čių santykio. 

Kalbant apie Hansos koman
dą, tenka pasakyti, jog prie jos 
iškilimo daug prisidėjo lietuvis 

meryje tilpusiame Chicagos liet. i ^.-
futbolo komandos vadovybės \\ PARDUODAME ANGLIS IR 
pareiškime įsibrovė korektūros j | PEČIAMS ALIEJŲ 
klaida. Ten pažymėta: Ch'ca- PERKRAUSTOME BALDUS 
gos Lietuvių Sporto Klubo "Per ' I Patarnaujame gerai ir pigiai 
kūnas" futbolo komanda (sek
cija) po dviejų sezonų veiklos... 
Turi būti: ...futbolo komanda 
(no sekcija).., 

TELEVIZIJOS 
I R R A D I J O * 

APARATŲ TAISYMAS 
Sąžiningas Ir garantuotas darbas 
DARBO VALANDOS: 6 v.v.—10 v v 
SoStadlenlals: S v. ryto — 10 v vak 

M. RIMKUS, 4110 So. FrtinclsCo 
felef. YA. 7-1099 

STASYS FABIJONAS 
2 1 4 6 SO. H O Y N E A V E . 

Te l . V I r g i n i a 7 -7097 

• " « " » " « » < > « M » 0 « 
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Lietuviij tautos kelias 
II DALIS 

GRovehill 6- 16$f> 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
AKIC LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS .. 
Valandos: 9— 12 ir 7 ~9 v. v. pagral 

susitarimą tšflkyrup trečiadienius 
2 4 2 2 W e » t Worai i«*t* R d 

Telef. offtoo SKeley t - « l S t 

DR. L. SEIBUTIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ROOSEVBLT MEDICAL CENTBR 
1212 So. Ashland Ave. 

Vai.: kasdien nuo 12:00—8:80 p. p 
Resiri. (J J19 So. Mupleuood 

Telef. HEmlock 4-5445 

Bačinskas, žaidęs gynimo pozi- N • 
cijoje. Chicagos didieji dienraš- P R O F . MYKOLO BIRŽIŠKOS 
čiai Hansos gyni kus įvertino ge-

s 

riausiais visoje Chicagoje, o iš 
jų ypatingai išskyrė mūsiški Ba 
činską. Jo nutraukos 2 kartus 
tilpo Sun-Time (vasario 15 ir 
22 d.) dienr. su labai palan
kiais užrašais. 

TARPMIESTINES "INDOOR 
SOCCER" RUNGTYNES 

Pradedant kovo mėn. 8 d. per 
visą šį mėnesį, Chicago Ave. Ar 
mory, 234 E. Chicago Ave., į-
vyks eilė tarpmiestinių futbolo 
susitikimų halėje. Šį sekmadie
nį viešės Milwaukės Brevvers 
futbolininkai, vėliau atvyks ge
ros futbolo komandos iš Detroi
to, Toledo, St. Louis, Windsor 
arba Kansas City. Be to, kiek
viena sekmadienį bus eilė su
sitikimų tarp vietinių futbolo 
vienetų. 'Žaidimų pradžia 1 vai. 
po pietų. 

PATIKSLINIMAS 
Praeitame Sp. Apžvalgos nu-

Dr. Vytautas Avižonis, M.D. 
AKIU, AUSŲ, .IUGMJCS IK GERK LRS 

LIGOS, 
30 K. 60th St. New York City 

To! f r. Muray Hill 8-8(177 
12 S h o r e -Lane, B a y S h o r e ; L . I. 

Tek f. Murray HIH 8-8«77 
VALANDOS: Susitarus — kct.v. Ir 
šost. nuo 6 iki 8 v. v. Susitarus -
pirm., antrad.; Įree\ ir penki, visą 

dieną Ir šc.št. tik iš ryto. 

PLATINKITE ~"DRAUGft" 

245 pusi. Kaina $3.00 

Galima gauti "DRAUGO" 

Administracijoje 

2384 So. Oaldey Ave. 

Chicago 8, 111. 
IIHIIIIIIIIIlIlIlIlIlUmilllllllllllllliKHUIIII 

DR. JUZE AGLINSKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Vaiku ir moterų ligos 
5 1 5 9 S o u t h Diimr.il A v e n u e 

Mcdicine and Surgery Builriing 
Vai: antr. 9-r-l ir 7—9 p. p., pirm., 
trec., penkt. 10—4 p. p. gest. 10—12 

Ofiso tel. PR. fl-7800 
Namu tol. TR. 4-1705 

Ofiso Ir buto tel. OL. 2-1381 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1336 &>. 49<h Ct., Cicero 
Kasdien 10—12 ryto Ir 6—8 v vak 
Šeštadieniais 10—2 v. ir 4—6 v . v . 

Italas 1832 So. 40th Ct. 

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

N a u j a s a d r e s a s : 4 2 5 5 W . 6 3 r d S t 
Ofiso tel. RKltunco 5-4410 

Rozfd. Utet GllovebiU 6-0017 
Valandos: 1—3 p. m. 6—8 p. m. 

Trečiad. ir šešiad. pagal sutarti 

Tel Ofiao TR. 4-6000 Rez. RO, 2-5861 

DR. J. STARKUS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

653 Wes t 79th S t r ee t 
Rezid.. 1908 South Troy Street 
Vai. pirm., antrad.* ketv., penki. 

1—4 ir 7—8:30 
trečtad. ir šežt. 9—12 

Telefon.is RKlianer 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
PHYSICIAN and SURGEON 

(UHTUV'IS GYDYTOJAS) 
8925 West 59th Street 

VAU 2—4 poplot, 6:8.0—8:80 vak. 
Treeiad pajra] sutarti 

Tel. ofiso Ir buto OLympic 2-1159 

DR. P. KISIELIUS 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 

1435 S o . 4 9 t h Ct. , Cicero 
Kasdien 1—8 v. ir 6—8 v. vakaro. 
SefitadleniaJi 12-—2 v. ir ?.-—6 v. v. 

But04 1601 So. 49tli Ave. 

Tel. ofiso HK. 1-««9», rez. P R 6-7333 

DR ANTANAS ALEKNA 
G Y D Y 0 O J A S I R C H I R U R G A S 

1 9 5 7 W . Garf i e ld B l v d . 
VAL: 1—4 ir 6—9 

šeštadieniais nuo 12 iki 4 vai. p. 
išskyrus ketvlrtad. Ir s^krhad. 

!>• 

Ofiso telef. LAfayette 8-821^0. Jei 
r!pii**ili«pla gaukite KlOdzie 8-2868 

DR. EM1LY V. KRUKAS 
G Y D V T O J A TR C H I R U R G E ' 

4 1 4 6 S . A r c h e r A v e . 
VAL. Kasdien popiet nuo 12-55:80 v. 

pirm., antr.. kfttvlrt. 6-8:80 v 
Tročiadienj tik susitarus 

Vak. 

Tbl. ofiso Y A i t ]\K. 7-4 ' JC; 

4= 

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

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

JUSTIN MACKIEWICH 
President and Manager 

STANDARD FEDERAL SAVINGS 
A N D L O A N A S S O C I A T I O N 

OF C H I C A G O 

4192 ARCHER AVE., CHICAGO 32 
PHONE: VIrg in ia 7-1 141 

Tel. ofiso ST 3-2»20. rez. H E 4-4030 

DR. JONAS BAKŠYS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

745 West 77 St. 
Rez. 0053 Washtenaw Ave. 

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

Treč. Ir češtad. 2—4 y. p.p» 

Tel. ofiso VI. 7-0583. rez. B E . 7-780?' 
DR. BIEZIS 

G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 
2 2 0 1 W e s t C e r m a k K o a d 

VAL.: 1—8 popiet ir 7—8 v. vak 
rrečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas 
Šeštad. tik nuo 1—8 vai. popiet. 

Ke/Jd. 3241 W. OOth PLAC1S 

m. mum a. KWINH . 
(KVlKCINSKAS) 

G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 
1 6 5 1 W e » t 4 7 t h S t r e e t 

LIGONIUS PRIIMA Kasdien nuo 2 
vai. ilvi 4 v. popiet. Nuo V v. IK j 8:30 
v. v. Išskyrusi tročiad. iv šrt.šinrj. val< 

Pel. ofiso HE. 4-B849. rez. HTC. 4-2824 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai. Pirm,, ketvir.. penkt. 1-4 ir 7-9 
Vntr. 1-6, treč. ir žešt. pagal sutarties 

*<!\Ba* Ir rezidoneUfl V \ r d 8 7-I52« 
ir YAi-ds 7-74J0 

DR. JONAS VALAITIS 
Gydytojas ir chirurgą* 
40S8 So. Archer Av* 

VAL.: pirmad., trečiad., ir penktad. 
6:80 iki 8:30 P. M. 

Kitomis dienomis susitarus. 

fel. ofiao WA. 8-8060. re». OO. 4-118'< 

DR. Z. DANILEVIČIUS 
G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 

1 0 7 4 8 S o . M i c h i g a n A v e , 
VAL.: ( išskyrus SeStad. ir sekmad. ) 
Nuo 1 Iki 4 v. p. p.; 7—9 v. vak. 
Ligonius priima tik pagal susitarimą 

Bezld. : 10833 So. Wabash Ave. 

DR. ANTANAS LOŠKIS 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 

420C \ V e s i 2 6 t h S t r e e t 
Vai. antrad., ketvlrtad. ir šošiad. 7-0 
v. v. Kitu laiku pagal susitarima. 
Tel. Ofirt. LA 1»4316; IU*. CK 7 S'.iir-

Tel. ofiso GH. 6-5399, PR. 6-4782 

DR. A. MACIŪNAS 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 

2 4 2 8 W e s t 6Srd S t r e e t 
(kampas 63 ir Artesian) 

VAL. 2~-4 p. p. Jr nuo 6—8 Vv vak 
ŠoSbįid. 2—4 p, p. 

Trcciad. ir sekmad. uždaryta 

Telefonas — J ' l l ln ian 5-8277 

DR. I. E. MAKARAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išnkyrus trečiadienius 

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

VA I J. nuo Z- 4 ir t — 8 ; trečiad., šeš 
tad ir sekmad. tik pagal sutartj. 
Tel. ofiso YA. 7-4787, re / . P R . ft-l&SO 

Jei neatsilieps vlršmlnfiti telefonai, 
ftaukltfl MTldway 3-0001 

OB. FL. TALLAT-KELPSA 
(GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spoo. clilrur^inos ligon 

D R . E . T A L L A T - K E L P S A 
G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 

5 0 0 2 VVest 1 6 t h S t r e e t 
Valandos: kasdien 2—8 p. j». 

^cftttjdicnla's 10—12 ir 2—4 p. p. 
li'I, o f i so TO 8-0059 Re/..: RO 2-2887 
Jei neatsiliepia šaukit CKntral 6-2294 

Tel. Ofiso HE. 4-2123. re/ . 1»R^0-848J 

DR. V. P. TUMASONiS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Sp<-e. chirurginės lig'OH 
0 2 5 5 S o u t h VVestern A v e n u e 

VAL. kasdien 2 - 4 p. p. ir «-—8 vak 
Sofitad. 2—4 p. 4> Trečiad. Ir 

sekmadieniais uždaryta 
Telefonas DAnube 6-1125 

DR. £. VALIS-LAB0K&S 
G Y D Y T O J A S IR C H I J t U R G A S 

Spec . M o t e r ų L i g o s 
Smi S. H a l s t e d S t . 

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

Tel. ofiso VI 2-15S1 Re/.. I) i l 3-0756 

M . ' V . VILEEŠSS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Įtampas Halsted ir 31-os gatvių 

8 0 2 \V. S I s t S t r . 
Priėmimo valandos 
(J - -S v. V. Š-.š(ad. 

p. j), li
po piet i j 

Ofiso tel. 1»U 5-5575, rez. VI 7-2481* 

M. F. MAŽEIKA 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 

1 0 7 5 Č S. Mic l i igan A v e . v 

Pirmad., antrad., ketvlrtad. ir penkt. 
nuo 4:H0 po pietų iki 8 vak. įšeštad. 
nuo 12 iki 3 vai. po pietij. 

Trečiadieniais tik susitarus 

f 1 

• • -

• 

/ 

TAUPYKITE SAUGIAI IR PELNINGAI ! ! 
Mes kviečiame iieruvius pasideri gavo taupomus pinigus i Chicago Savings and Loan Association, kuri yra proporcionaliai viena ii 

smarkiausiai augančiu taupymo įstaigų visoj Chicagoj. Pas mus kiekvieno taupomi pinigai yra pilnai apdrausti iki $10,000.00 by an 
Agency of thc linited Statei Government. 

Chicago Savings suvirs 28 metai kaip saugiai ir pelningai taikia visiems teisingą ir mandagu patarnavimą. Ji U anksto neprižada, bet 
visada išmoka aukšta dividendą. 

-

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

and LOAN ASSOCIATION 
62^4 South Westem Ave y Chicago 

JOHN PAKEL, President 
Phone GRovehill 6-7575 

l ' J I . H T I J R f l Į O l A I U / 1 ^ ^ * ^ J c f * y 1 f a * « ^ » > » » • • 9 « « « k « o . 1Vrfkdi«i i i . i . O d u y o vu% d t e n . Srfu<U«.Ui. 
ano 9 ryto in* t. po psotu. 

mmmmmm• , i •• » i ^̂ ^̂ ^̂ ^ 

^el. Ofiso VI. 7-0600. rez VT 7-780''' 

DR. BR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Spec. motery l igos ir akušerija) 

4055 Archer Ave. 
Kampas Archer ir Calil'ornla Ave 

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

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

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street 
(kampas Halsted ir 35-ta gatv6) 

VAL. 1—4 ir 6:30—8:30 p . p . kas-
iion išskyrus xtrečiariienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai. 
M . 

' T E L E F O N A I 
Ofiso Buto 
FlJlmore 3-2007 COlumbus t-6190 

DR, K. JABLONSKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

154 North Broadway 
M E L U O S E P A R K , 1 L U . 

Vai. 6:80-9 vai. vak., išskyrus sekm. 

Ofiso GRovehil l 6-4020 
Kezidencijos Hl l l top 6-1660 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 
2 4 2 3 VVest M a r q u e t t e Kd . 

VAL. 2—4 p. p. ir nuo 7—9 v. vak 
Trečiad. ir šoštad. panai sutartj 

mol. ofiso P R 6-883S. rez. RE. 7-9199 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS y 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 VVest 63rd Street 

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:80 
Iki 8 vai. Trečiad. ir Sešt. uždaryta 

Dr. Edward B. MURAUSKAS 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 

2 7 5 0 VVest 7 1 s t S t r e e t 
(prie Oalifornta Ave.) 

LIGONIUS PRIIMA: kasdien nuo 1 
fki 4 ir nuo 7 iki 9 v. v. SeStad. nuo 
'l iki 4 v. Trečiad, pagal susitarimą. 

Susitarimui skamb. GRo. 6 - '321 . 
jei neatsiliepia -- VTnoennes 6-8SO0 

Ofiso Ir buto įclet. HEmlock 4-58 usj 

DR. A. NARBUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 S. VVcsteru Ave. 
Vai.: 6l#p*>8:80 vai. vak. 
TreČ. ir šoftt. 2-4 p. p. 

šešt. vak. ir sekm. uždaryta 

of i so reiefons* Virjjinla 7-1886 

DR. AL RAČKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archor 4venae 
V A L kasdien nuo 2:0n iki <j:00 s 

Tel. uftso J'U. 6-6446, rez. »ii.. 4-6160 

DR. F. C, W!NSKUNAS 
G Y D Y T O J A S JR C H I R U R G A S 

2 1 2 0 W e s t M a r q u e t t e R d . 
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 iki 8 vak. 

Trečiad. ir «<-šlad. pagal 'sutarta 

TeJ. ofiso OA. 6-0267. rez. TR. 6-0659 

M. P. Z. ZALAT0RIS 
G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 

1 8 2 1 S o . H a l s t e d S t r e e t 
He/ltL 6600 S. Arlesian Ave. 

VAL. JI v. r. iki 8 p. p.; 6—8 v. * 

Telefonas OLympic 2-1276 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
D A N T I S T A S 

1446 S o . 491b Coi irt , C icero 
VAL. antr., kotv. 10-12, 2-6,7-9 p.p 

penkt. V—6. T—9 p p. 
SI 47 3. Halsted Si., Odcagf 

VAL.: pirm., treč., šešt. t — 8 p. p. 
penkt. 1 0 — U ryte 

~ Ū R T B. 0. BRUŽAS 
DAJSTTISTAS 

Priėmimo valandos pagal susitarimą 

4003 Archer Avenue 
TruputJ j rytus nuo California 

Tel. YArds 7-7772 

DR. A, P. STULGA 
DANTISTAS 

2723 VVest 71st S t 
Pri6mimo laikas pagal susitarimą 

Telefoną* CJJtovehlll 6-6785 

DR. ANTH0NT WILLIAMS 
( V I L I M A S ) 
DANTISTAS 

6322 South tVestern Avenae 
Priėmimo laikas pagal susitarimą 

telefonu. 
Tftlefnittu OIlnvMhlll A-AA4S 

. G. SERNER 

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

keičia stiklus ir rSmus. 
1701 S. Daraen Ave., Chicago, Ui 

šaukite .— YA. 7-7S81 
Priima: vakarais 6 iki », ^^štad 
10 ryto iki 4; trečiad. Ir sekmad 

tik susitarus 

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
/ 95 motų patyrimas 

.**3 

Tel. ofiso Cl/. 4-02-»S. rt-/.. YA 7-e38*-

DR. A. 1. ŠAULYS 
GYDYTOJA IR GHLIRUBGft 

1645 Ho. AslilHiiil A v e (kninh. 911) | 
Vai; 12-8 ir 6: « o„ ?:. 8 0 p p 

Trc-^ -ir fio$^- • 4 \> r 
H«z. 4420 Ho. /'aiman Aro. 

VAI. 

Tel. YArd* 7-182t 
Pritaiko akiniua 

Kreivas aki* 
ifttaiso 

t^fisius Ir akiniu dirbtuve 
7 5 6 W e s t 35t l i S t r e e t . 

nuo Ifl Jki 2. nuo 6 iki 8, tre Mari. nuo Hl.—12; Sefctad. 10—8 p. p 

Tel. ofiso YA T»0564, rea. Ml 8-2880 

DR, CHARLES SEGAL 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 

4 7 4 0 S o . A s h l a n d A v e n u e 
(antraa augStas) 

OFISO VJCn: 10 iki 12 v. l y to nuo 
2 iki 4 v. p.p.; nuo 7 iki 8:80 v. v. 

M. J. J. SMETANA, JR. 
O F r O M E T R I S T A S 

1801 S o . A s h l a n d A v e n a e 
VAL. pirmad.. antrad., ketvlrtad., 
ponkta«I. 9:30—18; J :80—8 v. v. 
trinia i uždaryta. ^oJsUid. 9:80 iki 

12; 1:8" iki 8 vai. po pie«tų 
CAn«l 6-0523 Plat t Bld«. 

DR. SELMA E. SODEIKA 
O P T O M E T R I S T f i 

l-'iičiniino val;«ndos pagal sutarti. 
Trečiadieniais uždaryta 
5 8 4 2 S. K e d z i e A v e . 
Te l Proupec t 6 - 2 6 8 5 
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THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

2834 S. Oaklej Av©., Chlcago H, 111. Tel. Vlrginla 7-6640; 7-6641; 7 :6642 
Entered as SeoonU-Class Matter March 31, 1916, at Chlcago, Illinois 
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Vokiečių armijos žlugimas 
/ DR. V. U T A S 

šertosios vokiečių armijos žiu įtikinėjimo, kad vokiečių kariuo-
girnas prie Stalingrado sudaro menės sparnams gresia rusų pa-
II pasaulinio karo posūkį. Dabar vojus, Hitleriui nepatinka, todėl 
nuo Aito žlugimo praėjo daugiau jis atleidžiamas iš pareigų. Bet 
dešimties metų. ir naujasis vokiečių kariuomenės 

1952 metų lapkričio 19 diena, štabo viršininkas gen. Zitzler 
Ketvirtadienis. Tarp Volgos ir šitą pavojų Hitleriui prikiša. 
Dono 26°C šalčio. Didelė sniego Kaip tik tuo laiku susvyravo 
audra. Naktis labai tamsi. Vy- siaurės Afrikos frontas: Rom-

mėlis sumuštas, anglai ir ameri
kiečiai išsikėlė Maroke ir Alžy-

NUSIFOTOGRAFAVO SU PREZIDENTU 

šeštosios vokiečių armijos žlugi
mas prasideda. Dabar klausi
mas, kaip prie to prieita. 

1942 metų birželio 28 dieną 
pietinė vokiečių armijų grupė 
prie Dono pradeda ofenzyvą. Hit 

Stalinas ir komunistu pasaulis 
TIRIA NUOTAIKAS 

Visos aplinkybės sako, kad Stalinas jau bus miręs prieš 
porą dienų. Kaip ten bebūtų, jo politinė karjera užsibaigė. Jo, 
kaip diktoriaus, pareigas perima kiti. Apie Stalino mirtį nesi
skubino pranešti todėl, kad turėtų pakankamai laiko patirti 
Rusijoj ir jos satelituose nuotaikas ir susitvarkyti vyriausiųjų j Ietis, šitą ofenzyvą pavadinda-
komisarų tarpe, numatyti kandidatą diktatoriaus postui. Krem- ;mas „mėlynąja operacija'4, visų 
liaus radijas pakartotinai atsikreipia į visuomenę tiek Rusijoj, pirmiausia siekė užimti K.-uiku 
tiek kitur, kad ir toliau pasiliktų su "liaudies" partija, su ko
munistais, kad nedrįstų suabejoti komunizmo ateitimi po Stali
no. Jo idėjos, jo planai ir toliau skrupulingai būsią vykdomi. 
Reikšmingas dalykas yra ir sukvietimas į Maskvą satelitinių 
diktatorių. Jie specialiu būdu bus prašomi pasilikti ištikimi 
Kremliui. Kad Kremlius bijo satelitus nueisiant Jugoslavijos 
Tito keliais, apie tai vakar trumpai rašėme. Todėl į tuos kraš
tus "naujoji" diktatūra daugiausia kreips dėmesio. 

riausioji Fuhrerio būstinė, kuri 
dabar persikėlusi į Salzbergą, 
praneša, kad prie Dono iš ryto j re, 
prasidėjo priešo ofenzyva, šitą. D v i e m D | i v a l t ė m v ė l i a u u ž g i < 
ofenzyvą I uhrens „pramatė .! b & . g ė r a m y b . g ^ ^ , l a p k H < 

AR BUS ESMINIŲ PASIKEITIMŲ 
Dabar jau žinoma daugumo žymesnių pasaulio politikų nuo

monė šiais svarbiais klausimais, ar pasikeis bent kiek sovietinė 
santvarka, ar bus duota žmonėms bent kiek daugiau laisvės, ar 
Stalino pavaduotojas ar pavaduotojai bus bent kiek sukalba
mesni svarstant pasaulio taikos klausimus? 

Daugumo nuomone nei vienu, nei antru, nei trečiu atžvil
giu jokių esminių pasikeitimų nebus. Ir mes prisidedame prie 
šitaip manančių. Vidaus politika bus taip žiauri ir kruvina, 
kaip ji buvo prie Stalino. Jei pačioj pradžioj vadai nesusitars 
dėl naujo diktatoriaus išrinkimo, jei jų tarpe kils varžytynės, 
pasikartos tų laikų istorija, kuomet Stalinas, norėdamas užimti 
diktatoriaus Lenino vietą, skerdė savo artimiausius draugus ir 
bendradarbius. Skerdžiamieji fiziškai negalėjo pasipriešinti, nes 
Stalinas savo gudrumu pajėgė paimti į savo rankas kariuomenę 
ir policiją. Ir teismai buvo griežčiausioje kontrolėje. Ką Sta
linas padiktavo, taip "teismas" nusprendė, ką jis įsakė* nu
teisti, tą nuteisė. 

KURIS fft J Ų ? 
Darant spėliojimus, kuris iš trijų minimų komisarų: Molo

tovas, Beria ar Malenkovas užims Stalino vietą, reikia turėti 
galvoje šiuos dalykus: 1) Beria valdo didelę galybę — kariuo
mene, policiją ir šnipus, 2) Molotovas stovi kabineto prieša
kyj?, 3) Malenkovas yra generalinis komunistų partijos sek
retorius. Vadinas, visi t rys yra "galingi". Bet jei toks Beria 
panorėtų būti diktatorium ir jei jis turi tokią įtaką kariuomenėj 
ir slaptoj policijoj, kaip skelbiama, nieks negalėtų jį sulaikyti 
nuo įsiveržimo Stalmo vieton. Bet kaip su Malenkovu? Jo ga
lybė taip pat yra didelė. Juk ten partija laikoma augščiau už 
valstybę ir už viską kita, net už Dievą. Todėl atrodytų, kad 
jam priklausytų diktatoriaus sostas. Bet ar be kariuomenės 
ir policijos pritarimo jisai to pasieks, tenka labai stipriai abe
joti. Molotovas mažiausiai turi jėgos. Jo jėga būtų maža ir 
tuo atveju, jei jis ir paties Stalino būtų paskirtas diktatorium. 
Kaip Lenino paskyrimas savo pavaduotojų neturėjo reikšmės, 
taip jos neturėtų ir Stalino paskyrimas. Kaip Stalinas pajėgė 
iš kersti Lenino parinktuosius ir net savo draugus, taip pada
rytų, ar bent bandytų Beria su Malenkovu. Pas tuos ponus 
nėra jokio žmoniškumo jausmo, jokio pasigailėjimo. Juo žiau
resnis, juo daugiau žmonių kraujo praliesi, juo būsi laikomas 
tinkamesniu komunistams ir sovietinia.m režimui vadovauti. 

MALENKOVO IR BĖRIO SUSITARIMAS? 
Jei šiandien daugiausia yra kalbama už galimumus Malen-

kovui iškilti diktatorium, tai gal būt dėl to, kad Beria tokių 
ambicijų neturįs ir esąs nutaręs remti Malenkovą ir jam pa
klusti. Jei taip, tai abejonių neliktų, kas atsisės vyriausiojo bu
delio kėdėn Kremliuje. Susikombinuotų dvi didžiausios jėgos — 
kariuomenė ir komunistų partija. Tuo būdu Sovietų Sąjunga 
turėtų gal dar žiauresnį režimą, negu Stalino laikais. Policinė 
valstybė, ypač po įvykusių didesnių sukrėtimų, kitaip negali lai
kytis. Stalino mirtis tai jau didelis sukrėtimas Rusijoj ir ki
tuose komunistiškuose kraštuose. Bus baimės, bus įtarinėjimų, 
o tie dalykai kaip tik ir veda prie skerdynių, prie kraujo pra
liejimo. 

ŽIAURIAUSIAS TIRONAS 
Stalinas bus įjungtas pasaulio istorijon, kaip didžiausias 

tironas, pikčiausias ir kruviniausias valdovas. Tokia Rusija sa
vo istorijoj turėjo žiaurių valdovų, piktų carų, daug skriaudų 
padariusių patiems rusams ir kaimynams. Ne vienas jų buvo 
imperialistas, siekęs kiek galint daugiau užgrobti, užkariauti. 
Tačiau Stalinas savo žiaurumu, savo imperialistiniais siekimais 
visus toli pralenkė. Jo režimas milionus nekaltų Rusijos žmo
nių išžudė, jų kelias dešimt milionų į koncentracijos stovyklas 
uždarė ir juos marina baisia, $ta mirtimi, nukankina. Jis, su
sitaręs su kitu kraugeriu Hitleriu, pirmiausia be jokio įspėjimo, 
iš pasalų smogė Lenkijos nugaron, vėliau sulaužęs visus susita
rimus užgrobė Lietuvą ir kitas Baltijos valstybes, veik pusę jų 
gyventojų ištremdamas į Rusijos gilumą mirčiai. Įvairiais smur
to, apgavysčių keliais jis pagrobė į savo kontrolę Lenkiją, Če
koslovakiją, Balkanus, Kiniją etc. Visur įvestas žiaurus komu
nistinis režimas, visur žmonių persekiojimas, visur kančios, žu
dymai. Negana nė to. Jis siekė visus dar laisvėje tebesančius 
kraštus pavergti. Visur darė kurstymus, visur organizavo penk
tąsias kolonas. Ne kas kitas, bet jisai sutrukdė atstatyti pasau
lio taiką, pradėjo Korėjos karą ir prie kitų agresijos žygių 
rengėsi. , 

Taigi, šitokius atsiminimus Stalinas palieka pasauliui. Gai
la, kad nėra daug vilčių, jog netrukus po jo Rusijos žmonėms ir 
kitiems pavergtiesiems nušvistų laisvės žiburėlis. 

zą, užvaldyti naftos šaltinius, po 
to suduoti smūgį Artimiesiems 
Rytams, suderinant Rommelio 
šarvuočių armijos grėsmę Egip
tui. Rugpjūčio mėnesio 22 dieną 
šešioliktoji vokiečių šarvuočių 
divizija pasiekia Volgą. Rusų 
fabrikai ir darbininkų kvartalai 
dabar pasidaro karo laukas. Ši
tas mūšis trunka vienuolika sa
vaičių. Namų ir gatvių kautynės 
pareikalavo milžiniškos kraujo 
srovės. Artilerijos pabūklai, 
liepsnosvaidžiai ir šarvuočiai pa
sigailėjimo neturi. Vokiečių ka
riuomenės pagrindą prie Stalin
grado sudarė šeštoji armija, ku
riai vadovavo gen. F. Paulus. 

Šeštosios armijos ir ketvirto
sios šarvuočių armijos pradinė 
žygiavimo forma priminė ištęs
tą trikampį, kurio smailiausia 
viršūnė atsirėmė į Stalingradą. 
Senas rusų priežodis sako,'kad, 
perkirtus Volgą, Rusija nugalė
ta. Bet Volgos perkirtimas nėra 
paprastas įsikaląs. Rusai atkak
liai gina vakarinį Volgos prie
tiltį, kurį sudaro miesto griuvė
siai. Užtrukusios Stalingrado 
gatvių kautynės sudaro pagrin
dą rusų priešpuoliui. Rytiniam 
Volgos šone rusai sukoncentra
vo milžinišką karinių pajėgų ma 
sę. Karo atmaina artinosi. Ru
sų artilerijos masingumas vo
kiečius pribloškė. 

Hitlerio fanatiškas užsispyri
mas Stalingrado mūšį pravesti 
ligi galo liko neperkalbėtas. 
„Stalingradas turi būti paimtas, 
todėl kareivių aš neatitrauksiu", 
šaukė dusliu balsu Puhreris. 
Gen. Halderis, vokiečių kariuo
menės štabo viršininkas, po ilgo 

čio 19 d., kada didelės sniego pū 
gos siautė, tarp Dono ir Volgos 
rusai atidarė milžinišką artile
rijos kanonadą. 600 baterijų py
lė ugni abipus Serafimovitsch 
prie šiaurinio f lanko ir Beketov-
ka Stalingrado pietuose. 5 vai. 
ryto iš rūko, sniego audros ir 
nakties tamsos išlindo rusų tan
kai, kuriuos buvo tirštai apgulę 
pėstininkai. Rusų puolimas nu
kreiptas prieš trečią rumunų ar
miją. Dvi rumunų divizijos lai
kėsi iki paskutinio atodūsio. 
Trečioji divizija atsitraukė. Už 
rumunų armijos stovėjo mišri 
vokiečių - rumunų gen. Heim 
šarvuočių armija, kuriai stigo 
degalų. Po ilgesnio nenaudojimo 
gen. Heimo šarvuočiai apgedo, 
todėl staigus jų panaudojimas 
pasidarė problematiškas. Ant 
Heimo Hitleris užsiuto. Rusų 
šarvuočių masė slinko Kalatsch 
kryptimi ir užėmė svarbų Dono 
tiltą. Vokiečių sunkioji artileri
ja, neturėdama įsakymo, kažko
dėl nešaudė. Rusų šarvuočiai, 
užimdami vokiečių maisto ir 
municijos sandėlius, lauko aero
dromą, šeštosios vokiečių armi
jos užnugary sukėlė paniką. Prie 
Stalingrado šeštąją vokiečių ar
miją sudarė 22 divizijos, kurių 
bendras skaičius siekė 330,000 
vyrų. Reikia pasakyti, kad šeš
toji vokiečių armija toli pralen
kė kitas rytų fronto vokiečių ar
mijas, todėl jos netekimas vokie 
čiams buvo skaudus smūgis. 

1942 metų lapkričio 22 d. ru
sų šarvuočių pietų ir šiaurės ky
liai prie Dono kilpos susijungė. 
Vyriausiojo vokiečių kariuome
nės štabo komunikatas nurodo, 
kad šeštoji armija atkirsta tarp 
Volgos ir Dono. Nurodoma, kad 
vyksta sunkios gynimosi kovos 
tarp Stalingrado ir Dono. 

Lapkričio 22 buvo šeštosios 
armijos likiminė diena. 22 die
nos vakare gen. Paulus Fuhre
rio štabui praneša, kad šeštoji 
armija atkirsta, degalų ir muni-

Mrs. Rhode.s, iš Augusta, Ga., laikanti savo kūdiki rankose, nu
sifotografavo su prezidentu Eisenhovverhf. (INS) 

ei jos sandėliai užimti, o maisto pažadų išpildymu. Paulus'o pa
tik šešiom dienom. Gen. Paulus klusnumas šeštajai armijai atne-
prašo laisvo apsisprendimo tuo 
atveju, jeigu nepavyktų atstaty
ti prarasti ryšiai: Paulus norįs 
iškovoti prasilaužimą. 

Bet Hitlerio yra tik vienas 
sprendimas: šeštoji armija turi 
likti ten, kur ji stovi. Hitlerio 
fanatizmas lankstumo nedaro, 
šeštoji armija dar galėjo prasi
mušti sugrįžimą ir prie Dono su
sijungti su kitom vokiečių armi
jom. Toliau šeštosios armijos pa
silikimas prie Stalingrado netu
rėjo pagrindo, nes visas vokiečių 
pietų frontas susvyravo. Stalin
grado likimas grėsė vokiečių 
Kaukazo ir Kubanės armijoms. 

Gen. Zeitzler priminė Hitle
riui, kad šeštosios armijos pali
kimas prie Stalingrado esąs nu
sikaltimas. Gen. Weichs nuspren 
dė duoti Paulus'ui savavališką 
įsakymą vykdyti prasilaužimą. 
Bet kada Weichso štabas įsaky
mą formulavo, Hitleris atsiuntė 
Paulus'ui telegramą, nurodyda
mas, kad šeštosios armijos apsu
pimas esąs laikinas reikalas ir 
kad armijos aprūpinimą sutvar
kysiąs. 

Šeštoji armija, Hitlerio nuro
dymu, turi atlikti pareigą. Oro 
paramą Paulus'ui pažadėjo Goe-
ringas, nors vokiečių oro pajėgos j 
turėjo daug darbo Tunise. Hit-< 
lerio ir Goeringo prestižas nuga
lėjo protą. Šeštosios armijos ap
supimas pasidarė nepralaužia
mas. 

Gen. Paulus Hitlerio įsakymo 
paklausė, galbūt, pasitikėdamas 

šė mirtį. 1942 metų lapkričio 
mėnesio 24 dieną Vokietijos 
VVehrmachtas paskelbė praneši
mą: „Į pietų rytus nuo Stalin
grado ir didžiajam Dono lanke 
sovietai, sutelkę milžinišką žmo 
nių ir karo medžiagų masę, įsi
laužė į mūsų gynybos frontą". 
O lapkričio 25 dienos vyriausios 
vokiečių karo vadovybės prane
šimas šitaip sako: „Fuhreris į 
šeštosios armijos padėtį žiūri su 
pasitikėjimu". Bet šeštosios ar
mijos apsupimas nulėmė 330,000 
vyrų likimą. Dalis šitų vyrų dar 
ir šiandien yra sovietų karo be
laisviai. 

Ką žmonės vadina likimu, tai 
tik, oaprastai, yra jų pačių 
kvaili bruožai. — Schopenhauer 

Anglai turi savo atominius 
išradimus 

Britų vyriausybė paskelbė, 
jog Anglija įstengė pagaminti 
savo, naujo tipo, atomines bom 
bas ir atominius sviedinius ir 
pagerinti sparnuotas bombas, 
kurios būsiančios aprūpintos 
atomine sprogstama medžiaga. 

ŽILI PLAUKAI PRANYKSTA 
BE DAŽYMO 

Puikus mišinys yra galimas da
bar gauti, kuris pakeičia jūsų 
plaukus atgal į natūralią tamsią 
spalvą, beveik kaip magiškai. Var
tojant kasdien per trumpą laiką, 
palengva, ir stebuklingai pasikei
čia žili į natūralią — atrodančią 
spalvą, šis nėra skubus dažas. At
siminkite, kad tamsūs plaukai 
jaunina išvaizdą. 

Jei jūs norite išmėginti šj ne
paprastą mišini be jokios rizikos, 
tiktai pasiųskite šią iškarpą j 
TRYSAN CO., Dept. 506, Peeks-
kil, N. Y. Jie atsiųs jums du $2.-
50 vertes buteliukus už $4.00 plūs 
80 centų taksų mokesčiui. Tai yra 
$1.20 nuolaida nuo reguliarios 
kainos. Jei. kaip jūs pavartosite 
pagal nurodymus, ir nebūsite pa
tenkinti del kokios nors priežas
ties, jūsų pinigai bus pilnai grąži
nami. 
Pava rd8 
Adresas . . . 
I\fip.stus Valstybė 
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(Tarinys) 

tik nujaučia ir kartu jais abejoja. Senis tiki tik mate- mą ir domėtis Renanu ir Jaroslavskiu. Tačiau jis pui-
rija, o stebuklas? Kam jis jį prileidžia knygos įvade., kiai žinojo, kad dabar jis negalės susitikti su Marija 
Stebuklas tiktai žmogaus sąmonėje > y k s t a . Žmogus ir j ir pažiūrėti jai į akis. 
nepamato stebuklo, tik jo padarinius mato. Tada jau | Išgirdęs Leono žodžius, Pitirimas taip ir pašoko 
galima stebuklą pritempti ir prie fizinio pasaulio ap- j iš vietos. 
sireiškimų. — Melas, nesąmonė, religinis pamišimas. Pasiti-

Dabar Pitirimas ir Vaitkūnas pažiūrėjo į Leoną. , kėjimas socialine idėja nereiškia religingumo, čia ti-
— Tu, ką gi, tiki stebuklų histerizmu? — sušuko kima ne antgamtiškumu, bet materija, čia ne histeriz-

Pitirimas. , m a s » čia gyvenimas. Kas yra pasaulis ? Pasaulis yra 
— Aš? Aš tai kitas klausimas, — atsakė Leonas,! materijos judėjimas. Taip aiškiai atsako mūsų doktri-

— aš nežinau, kas aš ; ar skeptikas, ar tikintis. Bet jis, na. Kas gi, galų gale, pats žmogus? žmogus yra gam-

36 
Dvi knygos gulėjo prieš Vaitkūną: Agitatoriaus 

palydovas ir Renanas. Komląstelės instruktavimo dar
be nuolatos reikėjo liesti religijos klausimus. O liesti 
tuos klausimus Vaitkūnas norėjo giliau, su erudito iš
vaizda. 

J is įžiūrėjo, kad Agitatoriaus palydovas ir dar 
žurnalas Bedievis perdaug primityvi, paviršutiniška 
medžiaga. Tų leidinių straipsnių atpasakojimu jis ne
įsigis erudito reputacijos. Jis susijieškojo Renaną. 

Religijos transcendentiškumo nuvainikavimas tu
ri eiti dviem etapais: įteigti, kad Evangelijos mokslas 
nėra kažinkas antgamtiška, bet Galilėjos prasčiokėlio 
mąstymų vaisius ir, antra, įteigti kad ir tas Galilėjos 
prasčiokėlis tėra tik kitų, vėlesnių amžių vaizduotės 
padaras. 

Užgulusį knygas ir išrašantį citatas Vaitkūną už
tiko Pitirimas ir Leonas, sugrįžę iš Kauno. Leonas su
sidomėjęs paėmė storąjį Renaną ir pradėjo skaityti 
garsiai: jeigu stebuklas bent kiek įmanomas, tuo atve
ju mano knyga yra ištisa klaida. 

Leonas pažiūrėjo į Pitirimą ir Vaitkūną ir pakėlė 
rodomąjį pirštą, kaip mokytojas. 

Jis pasakė: 
— Girdite, ką Renanas sako apie stebuklą. Vadi

nas, jis neneigia stebuklo absoliučiai. Aišku, Renanas 
jieško tiesos. Mąstymo procesu jis stengiasi suprasti 
reiškinius, kurie yra anapus fizinės gamtos. Jis juos bet tai labai padėjo jam stumti iš sąmonės jo pasielgi 

— jis nurodė Vaitkūną, — jis yra neabejotinai religin
gas, tikintysis. 

— Nekalbėk niekų, kada liečiamos tos temos, — 
nutraukė jį Vaitkūnas. 

— Aš savo žodžius įrodysiu, kaip dukart du ketu
r i ! — dar karščiau sušuko Leonas. Pitirimas pradėjo 
juoktis. 

— Visų pirma žinok, kad tu tikrai esi religingas. 
Tai plačiu, kosminiu mastu, — pasakė Leonas. — Tu 
net fanatiškai religingas, nes norėjai tikėti, jtikėjai ir 
tiki. Tu tiki ateizmu, materialistine doktrina. Kiti tiki 
teizmy, o tu ateizmu. Visi vienodai tikintieji. Renanas 
gi buvo skeptikas; jis abejojo. Tu tiki neabejodamas. 
Įkarščio tu turi daug, o skepticizmo niekad neturėjai. 
Jeigu tu turėtumei skepticizmo, tu neitum į kalėjimą. 
O tu kalėjime buvai, reiškia, esi savo tikėjimo kanki
nys ; tu kentėjai už savo tikėjimą. Tu pergyvenai visus 
religingo žmogaus tikėjimo niuansus. 

Vaitkūnas pradėjo juoktis. Jo juokas buvo nena
tūraliai garsus. Atėjus Leonui ir Pitirimui, jis jau bu
vo besirengiąs paklausti juos apie Šatrius. Savo vidu
je, pats dangstydamasis nuo savęs, jis žinojo,. kad jo 
pasielgimas su šatrių vaikučiu neetiškas ir dėl to bjau
rus, pamišėliškas. Bet jis tuoj sugalvojo teoriją: jis 
smerkė ne save,bet savo pasielgimą. Jis skyrė save nuo 
savo pasielgimo. Ir teisinosi, kad impulsas taip pasielg
ti nebuvo jo valios reikalas. Kad jis buvo paveiktas ap
maudo ir alkoholio. Tai buvo žaidimas su savo psichika, 

iri 

tos dalelė, pasaulio dalelė. 
Ir kas yra žmogaus sąmonė? Tiktai tobulai orga

nizuotos materijos padarinys. O pasaulis, tai yra visa 
tai, kas egzistuoja už žmogaus sąmonės ribų, nepri
klauso, ne, nepriklauso, mano mielas, nuo žmogaus. Ir 
sąmonėje ir mintijime atspindi tiktai atvaizdai, o pasi
tikėti atvaizdais vienais ir nepasitikėti atvaizdais ki
tais galima tiktai patyrimo keliu. 

.'.,.;— Palauk, palauk! — suriko Leonas. — Pasaulis 
ir reiškinių atvaizdai atspindi sąmonėje su paslaptin
gais komentarais. Sąžinė tai? Ar siela? 

— Nesąmonė! — atkirto Pitirimas. — Tai įprati
mas vertinti reiškinius etiniu požiūriu. Tai yra įprastos 
moralės požiūriu. Dėl to grubų ir neetišką elgesį įver
tiname kaip nenaudingą ir nepatenkinamą. Dabar nau
dinga, kad revoliucinė moralė prasisunktų į žmonių są
monę. Dėl to ir toks lūžis per revoliuciją. Ta sąmonė 
dabar etikos mastas. Net teisėjas atideda įstatymų ko
deksą ir griebiasi revoliucinės sąžinės, nes tai yra augš-
čiausias etikos mastas. 

Leonas vis stengėsi priešintis. 
— Bet štai iš kur tu, gindamas savo doktriną ir 

gaudamas iš to dvasinį pasitenkinimą, gauni įsitikini
mą, kad ta doktrina absoliuti? Juk Vaitkūnas ėjo ka-
lėjiman, o pirmieji krikščionys ant laužų, tikėdami, kad 
kenčia už absoliučią doktriną. 

Pitirimas pasakė ryškiu balsu: 
(Bus daugiau! 
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Raudonoje Kinijoje siaučia žiaurumai 
Traukinys iš Kantono susto- tančius vaikus j gatves žiur-

jo pasienyje tarp Kinijos ir Bri kėms, išdraskant vaistų gami-
tų Hong Kongo. Tarp keleivių nimui — vienas iš ankstyviau-
buvo saujelė amerikiečių ir eu- sių kinų prietarų apie svetim-
ropiečių misijonierių, kuriuos salius. Katalikai misijonieriai 
komunistų sargybiniai panieki- buvo vaizduojami vagią našlai-
nančiai praleido per špygliuo- tynų atsargas, kad galėtų pra-
tas vielas j anglų žemę. 

Tremiami iš Kinijos 

Priekyje ejo du katalikai ku 
nigai: vienas iš jų amerikietis, 
kuris buvo praleidęs aštuonis 

bangoj gyventi ir parduoda 
tuos našlaičius, kurie sugebe-

"Jis įsivarė iki įšelimo šauk
damas tuos kaltinimus j mane", 
— sako Tėvas Sullivan. "Tada 
jis davė man smarkų smūgį į 
galvos šoną. Tai buvo baisus 
patyrimas matyti tiek daug 
neapykantos žmogaus akyse". 

Kitas vyras dramatiškai ap
kaltino Tėvą Sullivan dvidešimt 
kartų išprievartavus jo apyse
nę tetą. "Miršdama ji visus 
mus pašaukė prie savo lovos", 

rastis. 
mėnesius kalėjimo vienutėje; P a r e i g ū n a i privertė vienuoles 
kitas — italas, kuris pusę me 
tų praleido namų arešte. Po jų 
ėjo baltplaukė moteris, ameri
kietė daktarė, neseniai išmesta 
iš kinų ligoninės, kur ji dirbo 
beveik visą savo amžių. Ją se
kė vidutinio amžiaus anglas 
profesoriavęs dvidešimt metų 
viename krikščioniškame kinų 
universitete. Jo studentai ap
šaukė jį šnipu. Keturios seno
kos katalikes vienuolės ėjo pa
skiausiai, jos buvo apkaltin
tos našlaičių žudymu. 

Jau daugiau kaip metai to
kios grupės kasdien atvyksta 
į Hong Kongą. Jų išvykimas 
reiškia krikščionių misijonierių 
Kinijoje darbo galą ir nutrau
kimą stipriausio ryšio tarp va
karų (ypatingai JAV). Prieš 
porą metų Kinijoje buvo maž
daug 1,000 ir 10,000 misijonie
rių. 

Dabartinio išvykimo tempu 
šių metų gale nebus nė vieno 
misijonieriaus Kinijoje, išsky
rus tuos, kurie sukišti į kalėji
mus. Iš apie 1,000 amerikiečių 
misijonierių Kinijoje 1951, šian 
dien nėra likę 100. 

Jau daugiau šimtą metų mi
sijonieriai bandė pagerinti pa
prastų kinų kasdieninį gyveni
mą. Jie įvedė vakarų mediciną 
ir sveikatos apsaugą. Jie sutei
kė pirmąsias jėgas judėjimui 
išlaisvinti kines moteris. Krikš-

(Javo išlikti gyvi — "tik 126 _ šaukė kinas. "Ji sakė: 'Man 
iš 10,000" vienoje institucijoje, buvo gėda kalbėti apie tai ank 
— rašė vienas komunistų laik- sčiau. Dabar aš prašau jūsų at

keršyti '" Šaukdamas histeriš-
kai vyras tvojo su geležine laz
da Tėvui Sullivan per ranką. 

"Komunistai buvo išdalinę 
žmonėms lapus su atspausdin
tais šūkiais", — sako Tėvas 
Sullivan, "ir vienas komisaras 
vadovavo jų šaukimui. Su šiuo 
smūgiu kažkas riktelėjo: 'Ge
rai suduota!' ir žmonės pakar
tojo šūkį". 

Pagaliau burmistras kreipė
si į žmones: "Eikite namo. Mes 
šį dalyką lengvai sutvarkysi-

ir kunigus iškasti palaikus mi
rusių kūdikių. Viename mieste 
šešios seselės ir keletas kunigų 
dirbo dešimt dienų nuo ryto iki 
vakaro prie šio baisaus darbo. 
Tada tūkstančiai žmonių jų 
tarpe ir mokiniai turėjo orga
nizuotai pražygiuoti pro misi
jų namus ir žiūrėti į dideles dė
žes su uždegančiais užrašais. 
Misijonierių areštai tuojau sekė 
kartu su valdžios diriguojamais 
pasipiktinimo mitingais ir vie
šais teismais. 

VVuchang mieste centrinėje 
Kinijoje vietinė valdžia suvarė 
84,000 apkaltinti du pranciško
nus vyskupą Rembert Kowals-
ki iš Calumet, VVisconsin, ir Tė
vą Siegfried Schneider iš Louis 
ville, Kentucky, svarbiausiais 
nusikaltimais vedančiais prie 
daugiau kaip 16,000 kūdikių 
mirties. Ant platformos su 
dviem kunigais buvo penki di
deli karstai pilni kaulų. Stu
dentai, darbininkai, religiniai 
vadai ir du našlaičiai su ašaro
mis akyse kaltino tėvelius. Žmo 
nes minioje šūkavo: "Atkeršy
kite mūsų skriaudas! Nubaus-
kite žmogžudžius!" Sargybiniai 
po to nuvedė misijonierius į ka 
Įėjimą. 

Nenorėdami pasmerkti arba 
net kritikuoti žmones, kurie 
viešai prieš juos kovojo, mi
sijonieriai sako: "Niekas, kas 

tinti dr. VVilliam VVallace, bapti 
stą daktarą, kuris mirė komu
nistų kalėjime (manoma po 
kankinimų). 

Bendrai paėmus, neamerikie-
čiai misijonieriai ištrūksta leng 
viau negu amerikiečiai. Komu
nistai elgiasi žiauriau su kata
likais negu su protestantais, 
nes katalikai vistiek laiko mi
sijonierius Kinijoje, vietoj juos 
atšaukę. Be to, komunistai 
žiūri j Katalikų Bažnyčią kaip 
į jų pasaulinio masto priešą. 

Vyskupas Adolph. J. Pa-
schang, 37 metų vyras, ameri-

turįs siųstuvo, 3) paslėpus 
siųstuvą taip gerai, kad dar 
niekas negalėjo jį rasti. Siųs
tuvas, dėl kurio dar kitas mi
sijonierius buvo apkaltintas, 
buvo viešai rodomas — s e n o s 
mados mašinėlė. 

Misijonieriai, kurie atvykstą 
į Hong Kongą, nors laimingi, 
kad atgavo laisvę, yra pilny 
baimės dėl apleidimo kinų, ku
riuos jie myli, gerbia ir kurių 
gailisi*. Daug jų išsiskirsto į 
kitus pietryčių Azijos kraštus, 
kur irgi yra daug komunistų. 
Didžiausia protestantų misija 

kietis Maryknoli, misijonierius, Kinijoj yra įsteigus centralinę 
buvo du kartus brutaliai ap - ! jstaigą Singapūre ir yra išsiun 
daužytas, kai jis negalėjo už- tinėjus pirmuosius 6C0 ar 700 
mokėti reikalautų iš jo 65001 misijonierių į Siamą, Malajus, 
dolerių (JAV), būk tai už sko- j Japoniją, Britų Borneo, Ceylo-
las. kurias jis buvo skolingas ną, Indoneziją ir Filipinus. 

leido 30 metų Kinijoj, "žengia 
į didelių bandymų ir persekio
jimų laikotarpį. Bet krikščiony 
be gimė persekiojimuose. Ši
tuose naujuose persekiojimuose 
ji gali būti net sustiprinta. Dik 

— Laisvajam pasauliui mes 
duodame pasiūlymą: tebūnie 
leista tarptautinei komisijai ap
lankyti anapus geležinės uždan 
gos kraštus, tebūna leista tie
sioginiai patikrinti, į kokias są-

tatūra negali užgniaužti krikš-1 lygas sovietinis režimas yra nu 
čionių tikybos. Verte P. A. 

Skclbkitės "Drauge" 

stumęs Bažnyčią. Komunizmas 
teišdrįsta, pagaliau, parodyti sa 
vo tikrąjį veidą". 

— Francis Hodur, 86 metų, 
įsteigęs 1897 m. lenkų tautinę 
sektą, mirė Scranton, Pa. 

Didelis Išpardavimas 

me 
Policijos nuovadoj pareigū

nai bandė priversti Tėvą Sulli
van pasirašyti iš anksto paruo 
štą prisipažinimą, kuriame bu
vo visi kaltinimai padaryti mi
tinge. Jis atsisakė. 

"Jūs būsite bet kokiu atve
ju", — sakė burmistras. "Jei 
jūs prisipažinsite, mes būsime 
nuolaidesni". s 

"Aš negaliu prisipažinti ko 
aš esu nepadaręs", sakė Tė
vas Sullivan. 
Ištraukė iš kišenės sprendimą 

Pagaliu burmistras išsitrau
kė iš kišenės sprendimą iš
metantį kunigą iš Kinijos. 

Daug kinų krikščionių ir ne
krikščionių užsispyrusiai atsi
sakė kaltinti misijonierius, nors 
toks drąsus pasiryžimas dažnai 
privesdavo prie apkaltinimo. 
Nežiūrint ilgų pastangų, vieti
niai pareigūnai negalėjo nieko 

per dešimtmečius Kinijos "žmo 
nems". i Pietryčių Kinijoj val
džia laikė tris katalikus kuni
gus viršutiniame namo .augšte 
daugiau kaip pusę metų vers
dami kines vienuoles gyventi 
pirmame augšte. Komunistai 
paleido gandą, kad kunigai lai
kė moteris ten nemoraliems 
tikslams. Pareigūnai klausinėjo 
kunigus be galo, kaltindami 
juos slepiant ginklus ir susi
siekiant radijo su Formoza. 

Po to kai jie buvo apkalinc 
jį penkis mėnesius, komunistai 
prieš galutinai išmesdami vieną 
protestantų misijonierių iš Ki
nijos, perskaitė jam šiuos kal
tinimus: 1) turint radijo siųs
tuvą, 2) meluojant, kad jis ne-

'. Nežiūrint komunistų, misi jo 
nieriai. yra tikri, kad krikščio
nybė išliks Kinijoj. "Kinų baž
nyčia", — sako vienas ameri
kietis misijonierius, kuris pra-

SIUVAMOS MASINOS 
Ir .. 

RAŠOM. MAŠINĖLES 
gaunamos jcerlausicmiB sąlygomis 

ARCHER SIUVIMO CENTRfc 
4170 S. Archer BIshop 7-1046 

i 'erka, taiso, elektrifikuoja 

-**«** s***- -••*«.> 

čioniški universitetai atnešė į j negyveno po komunistų režimu Į priversti apkaltinti vieną pro 
Kiniją mokslines technikas bei | negali įsivaizduoti nuolatinį ir 
vakarų politines, socialines Ir 
ekonomines teorijas. Jie padė
jo sudaryti charakterį ir idea
lus daugelio Kinijos vadų. Treč 
dalis vardų minėti Kinijos žy
mių žmonių namuose po pir
mojo pasaulinio karo buvo iš
auklėti krikščioniškų mokyklų. 

Nuo pat įsikūrimo kinų ko
munistų partija kaltino misijo
nierius esant "vakarinių impe
rialistų" šnipais ir agentais. 
Kai nacionalistų valdžia krito kad 1951 metų sausį niekas ne-
1949, komunistai nors pakarto- drįso užkalbinti jį gatvėje ir 

klastingą spaudimą, kurį kinai 
turi pakelti". 

Kaltinimai iš piršto išlaužti 
42 metų amžiaus pranciškonas 

kunigas iš Detroito, Tėvas Leon 
Sullivan buvo praleidęs 13 me
tų Kinijoje. Kai komunistai 
atėjo į jo miestą, jis vadova
vo mokyklai, dispanseriui ir 
bažnyčiai. Valdžios prieš ame
rikietiška propaganda sukėlė 

testantę misijoniere, kuri 30 
metų dirbo pačio Mao-Tse-tun-
go provincijoj. "Ji myli kinus 
ir visada mums padėdavo", — 
spyrėsi kaimiečiai. Komunistai 
negalėjo priversti kinus apkal 

D ft M E S I O ! 

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

13 WGES Stoties — Banga 1300 
PIRMAD. . iki •-PP3NKTAD. 

8:45 iki 0:30 vai. ryte 
ŠUSTAD. $:30, ik i 9:30. ryte 

PIRMADIENIO vak. mio 7—8 v. 
Sekimui. 0:00 vai. ryto iš stoties 

WOPA — 14U0 kll. 

7 l2 t SO. R O O K W E L I J ST. 
Chicago 29, III. HEmtock 4-2413 

Į jūrą, į mėlynuosius vandenis! 
Jums vadovu bus naujai išėjusi 
B. Stundžios knyga 

"Buriavimas ir jurininkystS" 
Ją įsigyja kiekvienas buriuotojas, 

tiek daug baimės tarpe kinų, buvęs ar esąs jurų skautas, jūros 
bičiulis, vandens sporto mėgėjas. 
Taip pat puiki dovana jaunimu'l 
įvairiomis progomis. 

tinai prižadėdami gerbti religi
jos laisvę, pradėjo kovą sunai
kinti visas krikščioniškas misi
jas, ypatingai amerikoniškas. 
1950 m. jie jau buvo įvedę tau 
tinę propagandą pažeminti sve-

vaikai jau buvo bepradedą mė
tyti į jį akmenis. 

Vieną lietingą dieną, po tos 
penkių mėnesių izoliacijos, 15 
kareivių areštavo Tėvą Sulli
van, kaltindami esant imperiali 

timšalius, nugąsdinti kinus nuo stų šnipu. Jis turėjo per lietų 
bet kokio sąryšio su jais ir duo 
t i valdžiai tariamų priežasčių 
juos ankaJinti ar išmesti. 

Snifi&iai j našlaity nus 

1951 melų pavasaryje val-

ir purvą eiti dešimt mylių į ar
timiausią kalėjimą. Tenai jis 
buvo patalpintas vienutėje. 

Dviem savaitėm praėjus, sar 
gybiniai nuvedė j] į didelį pa-
vilioną jo parapijoje, kur pa* 

tižia" prartejo kreipti specialius 'reigūnai buvo .surinkę apie 10 
smūgius į katalikų našlaitynus. 
Per dešimtmečius šitos institu-
rijos priimdavo naujagimius kū 
dikius, paliktus gatvėse, nes 
jie buvo nenorimi, mirštą, akli 
ar deformuoti. 

Komunistai apkaitino vienuo 
les ir kunigus surištus sd ši
tom institucijom ba įu marU 
nant, mušant ir žiauriai šu-

f.ukstančių žmonių. Jie nuvedė 
jį prie platformos, kur buvo 
susėdę valdžios pareigūnai ir 
liepė jam klauptis. 

Apkaltinimai prieš jį tęsėsi 
dvi su puse valandos. Vienas 
iš jo kaltintojų pretendavo, kad 
Tėvas Sullivan apgalvotu kan
kinimu privedė prie nusižudy
mo nabegėlių stovykloje vieną 

ATISTOMITBALDUS 
ir KITUS ĮVAIRIUS DAIKTUS 

vietoje ir iš tolimesrifų distancijų 
Patarnaujame pigiai ir sąžiningai 

KOSTAS EIDUK0NIS 
6930 So. Talman Ave. 

CHICAGO 2!», I U,. 

Tol. (atovehiU (1-70011 

NUO UŽSISENEJUSIįJ 

Skaudančių žaizdų 
IR ATVIRA ODOS LIGŲ! 

Tie, kurie kenčia nuo SKNŲ AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ t ŽAIZDŲ, jio 
negali ramiai sCdSti ir naktimis mie
goti, nes Jų užsisonejusios žaizdos 
niežti ir skauda. Kad pagalinti tą 
niežgjlmą ir skaudėjimą senų at
virų ir skaidančių žaizdų, uždekite 
Į.IOGUT.O Oin tmen t . J o g y d o m o s 
ypatybSa palengvins Jūsų skaudėji
mą ir galSsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jj taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. J is taipgi pašalina niež6-
lima ligos, vadinamos PSORIASIS. 
Taipgi paSalina peršėjimą ltgos, vadi
namos ATHL.ETE'S FOOT, sustabdo 
džiovinimą odos ir perplySimą tarp-
plrščlų. Jis yra t inkamas vartoti nuo 
džiustančios Ir suskilusios odos. Jis 
yra gera gyduolS visų išviršinių 
odos ligų. LEGULO 
Ointment Suteiks jum 
pagalbą nuo nuvar
gusių, perštamų i r 
nležlnčlų kojų. L,egu-
lo Ointment yra par
duodamas po 75 et., 
$1.25 ir $3.50. Pirki
te vaistinėse Chicago 
ir apylink6.se Ir Mil-
waukee, a r b a a t-
siųskite rnoney orde-^ 
rj i - r 

IJSGULO, Department D 
5618 W. Eddy St., Ohicago 34, UI 

MITlherry 5-3694 

Taipgi turime visokį pasirinkimą reikalingų 
dalykų: vyrams, moterims ir vaikams. 

Gavome didelį kiekį naujų pavasarinių 
rūbų ir baltinių, ii parduodame suma
žintomis kainomis. 
KVIEČIAME ATSILANKYTI — BOSITE 

PATENKINTI MOŠŲ KAINOMIS IR 
PATARNAVIMU 

L i e t u v i ų k r a u t u v e 

JOSEPH'S DRY GOODS STORE V 
3218 South Halsted Street Chicago 8, Illinois 

"mm mm 
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SEGHETTI TRAVEL BUREAU 
3451 So. CHkley Ave. CHICAGO 8, ILL. Tel. YArds 7-3278 Ir 79 

K E L I O N E S ; 

LftKTUVAIS, GELEŽINIUS 
IJAIS, AUTOBUSAIS, 

LAIVAIS 
i "'iirū|*ui»nut* hlleiit*, »fa&buc!tr* Ir sutvarkome visu; MU Kelmine »urlstiifl 

, dalyku*.' D K i M i Lil U VU 8HYKIII, Pildome atMeviUi* Kelione* 
[ planuokIM- I* Hilk*lo kitiem.-* uieiani.s. Aiik-nėlau Uiftd*H*»>I*n- Mietu kaip 

iPktm<«fe taip Ir laivai*, tai busite tikri, kad tikrai gausite vietas. Pirk
dami fiiietiiM I»HM mus renHiUesiJe brangiau ir idvengsit" laiko sufruk-
d>n»«», '»*'•' ueretkea lankytis nei | geležinkelio Kt<><< nr *er<»dromo nes 
vr«,. M.I • i » I O , , » r v J e n o V v | o t O < " - »*A V M l ' S 

t^,l M&^Ž. ,'Šį <Š^Kg&. :v .« >. . < r = ^ ^ ^ < į > , ^ = ^ 

125 pusi. Kaina $2.00 
Užsakymus su pinigais siųskite 

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

Chicago 8, 111. 

da^t kū4ikius ; išmetant nu.*š- seną žmegų. 

CONRAD'AS - FOTOGRAFAS 
(LIETUVIS) 

Moderniškai įrengta vieta 
įvairiom nuotraukom. Spe-
cialybS - vestuves. Jauna
vedžiams duodama puiki 
ir brangi dovana. Sąžinin
gas ir gražiai atliktas dar
bą*. 

414 WEST 63rd STREET 
Tel. ENng. 4-5883 arba ENg. 4-5840 

PERKRAUSTAU BALDUS 
VIETOJE IR tS TOLIMESNIŲ 

DISTANCIJŲ 
TURIS ILGA PATYRIMĄ 

IU0ZAS NAUJOKAITIS 
6819 So. Bodbvdl Street 

. CHICAGO )9* ILL 
M. WA&oa& 5-9200 

i . • . • • • » 

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

|BRIGHTON SAVINGS and LOAN ASSN. 
H 4071 Archer Ave. į vakarus nuo California Ave. 
== 1 . CHARLES ZEKAS, Sec'y 
= = OFISO VALANDOS: 
= plrmad., antrao. . penktad ir Sešt. | Trečlad, 9 ryto Iki 12 v. d. 
—E 9:00 ryto iki 4:30 p. p. I Ketvirtad. 9 ryto iki 8 vak. 

f 
VISKO UŽTEKTINAI — TUOJAUS PRISTATOMI 

Baldus, Šaldytuvus, pečius, skalbiamas mašinas, lovas, matracus* 
kilimus, radio, televizijos setus, vaikučiams baldus, 

žemos kainos, lengvi išmokėjimai. Turime didelį pasirinkimą 

Mes pagaminame baldus ir 
pagal jūsų užsakymą 

R00SEVELT FURNITURE 
C0MPANY, INC. 
Lietuviu krautuve 

2?I0 W. Roosevelt Road 
Tel.; SEeley 3-4711 

fytmim'• ,pixm^i\^r\if) Ii, heUt.kadl^plo, vakaraia' ' iki \iį04 
,. rAhdažra eoltmadifeniaia j^o^.iVlykJ,. i;fS'6^VAl..:pdftiCt V'TV L 

: ^ 

y 

Kiek sutaup^hiie šiais metais? 
Dabar, pradedant naujus metus, laikas užsibrėžti 
t ikal | sutaupyti tam tikrą sumą. Apdraustoje 
įstaigoje bus nesunku taupyti ir gauti gerus di
videndus. 

Taupykite asmcnjftkai arba per pastą 

UNIVERSAL SAVINGS AND 
LOAN ASSOaATION 

ĮSM So. Halsted Street Chicago 8, IUUUMS 
Telefonam UAjm*xktt 1-24TCS 

Valandor Pirmadieniais, antradieniaif Ir 
penktadieniais nuo » ryto iki 4 vai. va
karo. Ketvirtadieniais nuo 9 ryto iki t 
vakaro. Trečiadieniais uždaryta, šešta
dieniais nuo 9 vai ryto iki 3 vai p. p 
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SKAITimE E PIAIIMU DRAUGĄ 
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ŠVENTOJ* VALANDA Svarbiausias motyvas, kuris 
privertė sustabdyti naujųjų imi
grantų organizacijos veiklą bu
vo tai, kad norima sukoncent
ruoti visų lietuvių jėgas, nesi-

, blaškant po kelias tų pačių tiks-
rengiama šventoji valanda nuo L . . . . iw«.«* 

.f, , y , • u - Uu organizacijas ir negaisinant 

Šį sekmadienį, kovo 8 d., pa
gerbiant Lietuvos globėją šv. 
Kazimierą ir prašant jo palai
mos mūsų kenčiančiai Tėvynei, 

4 iki 5 vai. šv. Jurgio bažny 
čioje. Pamokslą pasakys kun. 
Albinas Spurgis; parapijos cho
ras, vadovaujamas varg. P. Am 
brazo, giedos tikintiesiems ir 
solistai Natalija Aukštuolienė, 
Juzė Krištolaitytė, Vacys Jur-

laiko lygiagrečius reikalus be
sprendžiant. Specialiems buv. 
D. P. reikalams tvarkyti bus 
pakviesti asmens prie A. L. 
B-nės. 

Tremtinių Draugija savo per
einamuoju laikotarpiu atliko gra 

gelis, Julius Kazėnas ir Aldona, „. , . ., - . . . „„ r,^ 
* _ , Z . , , v. . ^zių darbų, dažnai atstovavo Cle-
Stempuziene išpildys gražiųjų . , .. . . . . „ ,. 
, „ l . . , . . . * . J „ ,•5 velando lietuvius visur, kur l c 
bažnytinių kurinių. Keletas po- . , ., , ., . . 

. . . . • , . , . tuvių interesai reikalavo, rėme 
pulanų giesmių bus giedama vi- T . . . .... . . . 3»į%.m 

1 kultūrinius lietuvių užsimojimus, 

mana Nebr, * 
{steigta PLB apylinkė 

Nors Vasario Šešioliktoji yra 
mums džiaugsmo ir pąsididžiavi 
mo diena, tačiau tremtyje ji 
virsta tikėjimo į tautos ateitį 
stiprinimo ir kovai dėl tautos 
laisvės telkimo švente. 

Šios minties vedami, Omabos 
lietuviai vasario 22 d. ir at
šventę šią visiems lietuviams 
brangią dieną% 

Jau vasario 21 d. jie gausiai 
susirinko į Šv. Antano parapi
jos bažnyčią prisiminti žuvu
sių ir žūstančių dėl laisvės. 
Karstas apdengtas tautine vė
liava ir skautų garbės sargyba 
priminė tautos didįjį skausmą... 
Sekmadienį vėl renkasi visi į tą 
pačią šv. Antano bažnyčią pra
šyti Augščiausiojo palaimos ir 
ištvermės ateities žygiams. Pa
maldas laiko buvęs Švėkšnos 
klebonas kun. Tautkus, primin
damas tėvynėje likusių aukas 
dėl tautos laisvės ir raginda-

Sekretoriui, vietos Arkivyskupui 
bei kitiems. 

Kad kova dėl tautos laisvės 
įgautų konkretų pavidalą, tą 
pačią dieną įsteigiama PLB 
Omahos apylinkė, kuriai jau iš 
anksto buvc> pasiruošta ir sau
sio 10 d. išrinktas laikinasis or
ganizacijos komitetas, šis ko
mitetas sudarytas iš J. Paukš-
taičio, tremtinių bendruomenės 
pirmininko, kuriam ir teko neš
ti didžiausią organizavimo naš
tą, ir šių asmenų: kun. J. Ju-
sevičiaus, K. Kušleikos, F. Pabi 
lionio, F. Petručionio, J. Sakalo 
ir J. šiugdino. 

PLB svarbą iškelia trumpais, 
bet nuoširdžiais žodžiais para
pijos klebonas kun. J. Jusevi-
čius, o steigimo aktą sureda
guoja ir skaito žurnalistas J. 
Cicėnas. Audringu visų pritari
mu ir Tautos Himnu baigiama 
šioji dalis. 

Po trumpos pertraukos seka 
meninė dalis, kuri buvo ypač 
įspūdinga ir savotiškai origina-

STATYBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
VISOKIŲ RUSIŲ 
MEDŽIAGĄ 

CARRMOODY 
LUMBER C(X 

STASYS UTWINAS, Prez. 
8039 S(K HALSTED SI. 

Tel. VIctory 2-1272 
APKATNAVIM4 IR PREKIŲ PRI

STATYMĄ TEIKIAME 
NEMOKAMAI 

RASTINE ATIDARYTA kasdien nuc 
8 vai. «yto Iki 6 vai. vakaro Ii 
šeštadieniais ijti 3 vai. vakaro 

ALBINAS BENIULIS 
ATLIEKA PERKRAUSTYMUS 
ir {vairių daiktų perkraustymus 

Taip pat persiunčiame J užsieni 
paklotei i us {vairaus maisto 

Kreiptis: 
2554 SO. HALSTED STREET 

Tel. DAnube 6-8245 

sos bažnyčios. Gavėnia — mal
dos laikas, ta datraskime nors 
valandėlę laiko ir atvykime pa
simelsti už Lietuvoje likusius 
artimuosius. 

KILNIAM TIKSLUI — 
paremti lietuvių R. K. semina
rijai Romoje — surengtasis nau 
jojoje parapijoje kortavimo va
karas sutraukė tik apie šimtą 
geradarių. Gardžiai šeimininkių 
parengti užkandžiai ir gera nuo
taika susirinkusiems leido jau
kiai praleisti vakarą, ir nors 
kukliai padėti lietuviškai jstai-

M. Leškio vedamas choras ir 
lituanistinę mokyklą, P«gerb*; t a u t i E t e ^ a k a u t ų ^ į a v o s su-

daro tėvynėje buvusių pamaldų 
įspūdį. 

mas sekti jų pėdomis. Muziko liai paruošta. Gražių Totilos 
pieštų dekoracijų fone suvaidin-

tremtiniu geradarius, surengė 
minėjimų ir parengimų, įrengė 
naujosios parapijos bažnyčios 

i didelį vitražą, lankėsi pas Ohio 
gubernatorių ir tt. Tokius ir 

4 vai. p. p. parapijos mokyk
los salėje įvyksta iškilmingas 

panašius reikalus nuo 
tvarkys A. 
Apylinkė. 

L Bendruomenė.:* 

DIDYSIS BALETO 
KONCERTAS, 

rengiamas Ateitieą Klubo, įvyks 
š. m. gegužės 17 d. Jame daly
vaus televizijos šokėja, koncer
tavusi beveik visuose Europon cėną, J. Šermukšnį, J. Paukštai-

.gai. juosiančia, naujus lietuvis- d i d r i l l o s e m i e s t u o s e , Pietų Ame-| t į ir J. Sakalą, kuris ir vado-

dabar aktas, kurį atidaro šventei ruoš
ti komiteto pirmininkas F. Pet-
.učionis, jautriais žodžiais su
stodamas prie Lietuvos praeities 
ir ragindamas aukotis dėl jos 
laisvės. Į garbės prezidiumą pa
kviečia: kun. kleb. J. Jusevičių, 
kun. dr. Baltinį, K. Kušleikį, J. 
Šiugdinį, G. Aukštuolienę, J. Či

le ų dvasininkų kadrus būsimai 
laisvai Lietuvai. Pobūvy daly
vavo vos keletas naujųjų mig
rantų, tartum atrodytu, kad 
jiems šia reikaals neaktualus ir 
nerūpi busimosios Lietuvos dva
siniai reikalai. 

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

l \ l ;m»Mirs lietuviško* nulio girojgftfc 
mos ĮI.I \VSKX stoti. M*)*' bailfta 
M«'kvi n;.i poitkttt«ttc*n)* 7 \al . vakaro 
l'i'ogranio tvarko l,i«'tu\iu Kailiu 
klubas. I'iiin. .Iiumts Stcmpužis. 1163 
Kilius K«l... t . l . S\V i-tP00, IVo^ia-
IUOS v<(h";.ia.s Hal.vs Anirlims. 1661 15. 
7«> St.. tv). KX l-r.:t!»:^. skelbimu rei
kalais kretptta j Vaciu Kooovlt'ii.i, 
i:«i;> i:. *I»S si., tol. R A I - K I>»I». 

K: ,JH#MO!2 

rikoje ii' šiuo metu aktyvi New 
Yorko didžiųjų televizijos ben
drovių balerina Aldona Sle-
petytė ir baletininkas St. Lie-
pina::. Tiksli programa bus pa
skelbta vėliau.. 

CSI'KLIONIĖčIAI 
:av•:> metini koncertą rengia ge-

I gūžės 10 d. Sevcrance salėje. 

ST. LAZDINIS 
perėmė Clevelando D. L. K. Vy 
tauto D;džiojo draugovės drau
gininko pareigas iš psk. K. Pa-
remėno. 

MK1). KANI). ALG, ČEPULIS, 
prieš metus laiko išvykęs baigti 
medicinos mokslus Vokietijoje, 
šią savaitę sugrįžo atgal Cleve-
landan atostogų ir po poros mė 
nesių grįš atgal baigti laikyti 
valstybinius egzaminus ir įsigy-

rauja posėdžiui. 
Po įspūdingos invokacijos, ku-

i'ią atlieka, kleb. J, Jucevičius, 
Vasario Šešioliktosios dienos ak
tą perskaito savanoris kūrėjas 
J. Šermukšnis. Toliau seka kun. 
A. Baltinio paskaita: "Vasario 
Šešioliktos prasmė tremtyje", 
rezoliucijos bei sveikinimas 
JAV Prezidentui, Valstybės 

ta "Auka", vaizduojanti Krivai
tį prie amžinosios ugnies, vai
dilučių apsuptą, pašokta įdomus 
"Trispalvės šokis", būdingas 
tuo, kad šokėjų kostiumai po
romis sudarė lietuvišką trispal
vę. Gražiai skambėjo muziko 
M. Leškio paruoštos dainos: du
etas ir solo, publikos ypač šiltai 
buvo priimta jauna dainininkė 
Šarkaitė. Nuotaiką giedrino M. 
Pratkelienės rūpestingai paruoš 
tos mažųjų deklamacijos ir M. 
Aukštuolio tautiniai šokiai. 

Šventė paliko gražų įspūdį vi
siems atsilankiusiems, kurie ne
tilpo salėje, suartino juos ir su
kėlė ryžtą didžiajai laisvės ko-
/ai. 

Kaip šio ryžto išdava, Tau
tos Fondui suaukota $494.25. 
Šventė parodė, kad lietuvybė 
Omahoje gyva ir ten daug pa
siaukojusių nuoširdžių lietuvių 
senųjų ir naujųjų ateivių tarpe. 

A. B. 

SUTAUPYSITE 
DAUG PINIGU 

ĮSIGYSITE 
GERESNIUS 

GARANTUOTUS 
NAMŲ REIKMENIS 

I š PIRMOS 
IR SENIAUSIOS 

LIETUVIŲ 
BENDROVES KRAUTUVAS 

KURIAI 
40 METŲ VADOVAUJA 

PATYRĘ ŽMONES. 
VISUOMET KREIPKITĖS 
Į ERDVIA IR PATOGIĄ 
LIETUVIŲ BENDROVES 

KRAUTUVĘ 

MHMMI 

JftGŲ KONCENTRACIJAI 
didinti ir lietuvių vienyoei su
stiprinti praeitąjį sekmadienį 
paskutinis Tremtinių Draugijos 
susirinkimas, nusprendė sustab-
dyti penkerius metus veikusios j U "Mdlcmoa daktaro teipinj, 

SPAUDOS KIOSKE 
gali pratęsti visų laikraščių pre
numeratas, įsigyti naujausių lei 
dinių lietuvių kalba ir. užsisaky
ti Lietuvių enciklopediją. Apsi-
lankyk Spaudos kioske kiek-

j vieną sekmadienį po liet. su-
] mos šv. Jurgio parapijos salėje. 

Milda Buick, Inc. 
Sales and Service 

Tremtiniu Draugijos veiklą Ir 
aktyviai įsijungti į Amerikos j 
Lietuvių Bendruomenės sąjūdį. 

Garbės prezidiumai] buvo pa-
kvie-ti visi buv. draugijos pirmi 
ninkai. Susirinkimui vadovavo 
St. B.irzclukas. A.. L. B-nės Cle
velando apylinkėj pinu., apie 
draugijos nueitą krlią kalbėjo 
Stp. Nas vylia, apie paskui i-
niųjų metų veiklą referavo pask. 
pirm. Ed. Karncnas, finansų? 
padėt) nušvietė V. Braziulis, A. 
Balašaitienė davė gražnj suges
tijų kaip perorganizuoti Tremti
nių Draugiją. 

TfcVAK J. KIDIKAS, SJ, 
Clevelando atsilankymo proga 
[nvc}<< religinių pasikalbėjimų 
s" Clevelando lietuviais l'etuvig 
saJ 

Vestuvines Nuotraukos 
Aukštos Rūšies Fotografijos 

Mūsų Specialybe 

Precin Photo Studio. 
Inc. 

"! f) V ARDAU J ITL1&, 8a v 

'4068 Archer liveune 
Telefonas VIrginia 7-2481 

•Ęsšn^j 

418^83 ARCHER AVE. 
Telef. LAfayette 3-3171 
Brighton Parko Kolonijoje 
Rakandai, Refrigeratoriai, 

Kaurai, Plovyklos, Televizijos, 

Lengvi išmokėjimai 
pritaikomi visiems 

\ 

Dauguma IS kalbėjusių 
Daugėja, Kd. Karnėnas, A. 

(J. 
Jo-

I \ I N . IHL KA/JMIKK^ 
iIRVAITI , M 

jo vardiniu proga sveikino (Jie-
naitis, P, Stnivio kas, Ed. ote- į velando ateitininkai, skautai, li-
ponavieįua ir kiti) aiskiia pasi-1 tuanistino mokvkla ir kitos or-
sakė už dabartinės Tremtinių 
Dra'ig'jfis veiklos įjungime ) A. 
hicL B-nc, u kiti (St. Lazdi-
nis, teigdamas, kad A. L. Bon<\ 
nu.menės nesą). Jaun Na-vy
tis (reikalaudamas, kad drau
gija būtų likviduojama tik na
rių daugumos nutarimu) norė
jo jau savo misiją, atlikusią se
paratistinės Tremtinių Draugi-
)•>« likvidaciją užvilkinti. 

Susirinkimas, posėdžiavęs apie 
I ris valandas, išklausęs viso-
kiausų pasiūlymų, balsavimo 
keliu nutarė draugija likviduoti 
n jos kasą — $153.07 bei ar-
chvvą perduoti Clevelando ALB 
Apylinkei. 

ganizacijos. S. G. 

LiEflJVfl! TftATKAV 

Ĵ . m. kovo 7 d. Lietuvių Te
atras vaidinu Antano Rnkn link 
amą nutikimą "Bubulj ir Dun
duli" Public Auditorium bittle 
Theatre salėje, Lakeside ir East 
8 gatvė.-; kampas? Spektaklio 
pradžia. 7:30 vai. va k, 

Reik'a manyti, kad lietuviš
kas, linksmas veikalas ir paties | 
Rietuvių Teatro suorganizuotas j 
pektakiis susilauks pilnos žiū-1 

rovų salės, kas biitų paskatini-1 
:uas teatrui suorganizuoti iš-
•ykas ir j kitai* lietuvių gyve

namas vietoves. Kor. 

Savininkas Dari Kuraitis 
šiomis dienomis grįžo iš ke
lionės aplink pasaulį ir vėl 
randasi savo raštinėje, 907 
West 35th S t , kur aprūpina 
visus norinčiuosius naujais 
1953 Buick'ais ir gerom var
totom mašinom. 

Dan Kuraitis ta pačia pro
ga praneša, kad Milda Buick 
šiuo metu turi didelį pasirin
kimą n a u j ų 52-čių metų 
Buick'ų, visokiausių modelių 
ir spalvų, bei didelį skaičių 
g e r ų vartotų automobilių, 
nuo visai nesenų iki pigesnių. 
Kuraitis ir jo štabas malo
niai kviečia visus lietuvius 
aplankyti jų įstaigą adresu: 

907 West 351h Street 
CHICAGO 9, ILL. 

Milda Buiek telefonas su
sitarimui ar pasiteiravimui— 

L/U&yette 3-2022 
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™ BUY By The CASĖ & SAVE SAVE! 

Skip's Liquors 
5511 South Damcn Avenuc ' 

WAlbrook 5-8202 

3 $ 

• • 

* 

190 Proof 
GRAIN ALC0H0L . , 
IMP0RTED THREE STAR 

C0GHAC . 
SOUTHERN 

CINZAN0 
VERMOUTH . . 
PABST BEER 

24 - I I oi. can$ . 

Filth 

Fiith 

Filth 

$499 " 

Fifth 

Case 

$399 

$149 

$369 

•H 

R0CK & RYE 
or 

KUMMEL . 
IMP0RTED 
BENED!ST*M 

Full Quart 
$269 

m JtH ii •• * > * - » • • ' 

Fifth\ 

i,lH)|jl rt 1 H|l?|i mini 

>H 

350 

• 

I š t u š t i n i m a s ! . . ; 

TELEVIZIJŲ 
Išpard avimas 

TIKTAI PER 5 DIENASI 
Jūs galite sutaupyti 

*40-*60- $100 - $150 

Pavyzdinių Prekių Išpardavimas 
Pajegingi Televizijos Setai 

Visi Nauji — Pilnai Garantuoti! 

• %0-lnch Cylindrical Herce n! 
• Povoerful Long-Distancc Chassis! 
• Provision for All-Channcl l J H F! 

$279.95 VERTĖS 20" TELEVIZIJA 
$40.18 sutaupoma! Mahogany ven-
ecred kabinetas su pritaikytomis 
kojomis. Išlenktas išimamas sau
gus stiklas. Pritinkąs prie UHF 
stočių $10 jmoketi, $11.5:) men. 

17 coliu Trans-Vue Conso^e $279.95 vertes už $ " | " 7 0 9 5 
17 colių Travler $299.95 vertes už $ -j 3Q95 
21 colio Travler, $329.95 vertes už $22995 
17 colių Admiral . . . . . . $ - | g Q 5 0 
17 colių Dumont $"S"7C^5Ū 
17 colig Raytheon Console, $349.00 vertes. $ 2 4 ^ 0 0 
21 coliu Console TV setas su automatišku 
phonografu ir radijo kombinacija, buvo $495 | | O J S O Ū 
21 colio Magnavox kombinacija, vertes $700 
21 colio Natalie Kaimus, vertes $069.50 . . 
17 coliu Philco Console, vertes $299.00 už . . 
21 colio RCA Victor Console, vertes $325.00 
Philco 12*/. colio Console 

LENGVI IŠMOKĖJIMAI 

DYHAI DOVANOS! 17 akmenų Auksinis Riešo Lafrrode-
lis, vertes $59.00 ar Elektrinis Gramofonas arba Hoover 
Valytuvas duodamas DYKAI su kiekvienu Televizijos pir
kimu šią savaitę! 

DIDELE MAMOMIS NUOLAIDA UŽ 
JŪSŲ SENA TV ARBA RADIJĄ 

$49500 
$399^0 
$19950 
$26500 
• $9000 

Jo .1 1*11111 I i iJ 
3241 So. Halsted Street 

n& 
Tel. VICTORY 2-9542 ir CALUMET 5-7237 

Krautuve atidaryta pirmadienio ir ketvirtadienio vakarais 

Budriko Badio Valanda leidžiama kiekvieno ketvirtadienio vakare 
Į nuo 6 iki 7 vai. vakaro iš stoties WHFS, 1450 kilocycles 

- ^ 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, OHICAGO, ILLINOIS 
f u I 111 i i ii v y r 11 u = = = = = ss t 

Penktadienis, kovo 6, 1953 
s s a ^ 

MARŠAS LIETUVIUI KUNIGUI 
KUN. A, SUftlNSKUI Iš PITTSBURGUO IŠVYKSTANT 

Praėjusią savaitę pittsbur- Sušinsko radijo darbas. Nuo 
ghiediua sujaudino nemaloni ži- pat Lietuvių Katalikų itadijo 
nia — kun. A. SuSinskas iš valandos jsteigimo beveik kas 
Pittsburgho iškeliamas. Nuo sekmadienį ir vasaros karš-
vasario 26 d. kun. A. Susins- čiuose ir žiemos šalčiuose jo 
kas, vyskupo parėdymu, pra- balsas ir gili, kartu ir supran-
dėjo dirbti naujoje Tarentum tama lietuviška mintis pasiek-
miestelio šv. Klemenso parapi- davo kelių tūkstančių lietuvių 
joje. Parapija yra slovakų ir namus. Jo kalbos ne vieną su-
apie 25 mylias nuo Pittsburgho. tingusj lietuvį išjudindavo į lie-
Toki šalti faktai. Tačiau mums tuvišką koncertą, minėjimą, su-
pittsburghiečiams jie yra liūd- sirinkimą ar pagaliau pikniką, 
ni. Kun. A. Sušinsko asmenyje 
mes netenkame ne tik taurios 

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADVERTISEMENTS 
PROGOS — OPPORTUNITIES PROGOS — OPPORTUNITIES 

IKI '1-'"HI ) 
TAVERN ANT> 2 STORV 

Brick bldg. 3 bedrooms with largo 

HELP WANTED — VYRAI 

AUTOMOBILE SALESMAN wantcd 
KEPYKLA 

'i% vyrų kepykla. $8o0 . ,, 
navalte. Pilnai jrengtn, kartu ir „re- oldUti, large livlng room & Ule bath ' o r Chicago's leading Dodge-Plymouth 
volving" krosnis, ,,reep freeze" - j upstairs. Kifehen facllitles. Dalnoo dealcrs. Income can be over $1,000 per 

at tavern auto oil month for the right man, traincd under 
a.ke Q e neva & Dela- ^,.„ utt^A .. ?..•.!_ o.„ o_i__ 

van at Lake Corna. Laeorna Gardens, 
Rte. 2 Lake Goneva. Othar Inte ręsta 
compels immed. sale. 

Phono Lake Gerieva 8J05 

šildytuvas. Gražus tj kamb. butas i room in rear 
viršuj. Prieinama nuoma, goru su- heat. Betvveen lak 
tartis, pamate Jvertinslte. Nebran 
giai, $9,fi00. saukite savininkų — 

BFimont 5.007.1 

COCRTAIIJ LOl rNQF. 

Good going busiuess on far 
«ide, Ali niw modern fi.vtures. Kent 
$75. Good base. Ideal spot for 

our qualified 
Manager. 

supervision. See Sales 

Užkandinfi — 2(> sSdynes; gerai ei-
South I nąs biznis trumpos valandos sekmad. 

GEORGE W. BOVVERS 

6430 S. VVestern Avenue 

uždara; naujai jsdekoruota — Sva
ri, idoallftka vieta porai. Nuoma $60. 

couple. Mušt be seen to appreclato. , Gera sutartis; gyvenamas butas. Tu
rite pamatyti, įvertinti. Vienas no-
gali apsidirbti. Parduoda už $3,5<J0. 

3825 \V. \Vabansla 
arba saukite savininką: 

t l l rnbohlt fl-1028 po 6 v. po pietį; 

Prle©d right for iinmedi&to sale. i.ea-
ving for Calii'ornia. rali owner. 

CEdarcrest 3.9830 

žymus pamokslininkas 
šie keli sakiniai tėra tik nuo-

širdies suprantančio ir nepa- b r a j ž a y i 8 o d a r b o k u r | k u n 

ilstančio kunigo, bet ir užgru- A S u 4 i n 8 k a s a 0 i k o p j t t s . 
dinto, energingo ir nepama.no- Q l i e t u v i u o s e . R e i k i a a t . 

; pajamos $7,000; arti rjerai einąs biznis ideališka vieta po-
ko. j kainuota tinkamai | ,..,,. p n , . i nama nuoma; Ilga sutartis; 

mo lietuvio patrioto. Iš kitos 
pusčs - džiaugiamės, kad paga
liau malonusis "mūsų kunigas", 
kaip jis daugelio savo bičiulių 

siminti, jog jis turėjo ir tiesio
gines savo pareigas kaip lietu
vis kunigas. Nors Šv. Kazimie-

1AM OMAVIMl l NAMAS 
Parduoda arba išnuom. pagal susi
tarimą — i-' su virtuvėmis butų, 
visi apstatyti 
1. C, ir paj 
skubiam pardavimui. Turite pama 
tytl Įvertinti. Saukite savininką nuo 
12—fi v. po pietų. 

NOuiml 7-9040 
1405 E. Onth PlRCfl 

REAL ESTATE 

TAVFItNA HYDE PAKR'r; 

dfil kitų susidornPjlmų turi parduoti. 
Viską parduoda kaip stovi už $.t,fi00 

šaukite savininkų 

Phv/a 2-9518 po 7 v. 

žasI is 

pirmiesiems, tiek naujiesiams 
ateiviams. O kur šimtai kitų 
kunigiškų pareigų? Del to ir 
vyskupas, perkeldamas jį nau-
jon parapijon, suteikė jam vi
sas vikaro teises ir privilegi
jas. 

Pittsburghiečiams s u n k u 
skirtis su kun. A. Sušinsku. 
Per paskutinius jo pamokslus 
lietuvių ir anglų kalba dažnas 
nubraukė ašarą atsisveikinda
mas su žmogum, kunigu ir lie
tuviu, kuris kiekvienam buvo 
artimas, brangus, bičiuliškas. 
Nors kuo norėdami atsidėkoti 
pittsburghiečiai suruošė kun. 
A. Sušinskui šaunią ir gausią 
atsisveikinimo puotą. 

Baigiant norime linkėti kun. 
A. Sušinskui gausios Dievo pa
laimos naujoje vietoje ir, gal
būt, netolimoj ateityj didžiosios 
vilties išsipildymo — grjžimo į 
laisvą Tėvynę, kurios garbei ir 
naudai jis taip nenuilstančiai 
dirbo tarp jos vaikų Pitts-
burghe. — A. E. 

* BŽS*ESTA5FE 

• - naAlfi moteris. 

Kreiptis — 

1049 W. 59th St. 
WAlbrook 5-1443 

Naujas medinis I\larquetle Parke* 72 
ir Campbell A ve. du po 4 kam b. ir 
vienas dviejų, 60 pPdų lotas. Į mok SU 
$5,oi»o, savininkas duoda paskolų is 
4%. 

Proga siuvėjams: 2-jų butų na
mas su drabužių krautuvo Ir siu
vykla. VVestern ir 23nd St. 

VI. Šimaitis, Real Estate, 8462 So. 
Halsted St., tol. YArds f.«9838, sek
mad. Hisliop 7-04SO. 

' V C T Jl° — H B « v - « ; « ' - " « » * r o pa rap i jo j j i s t ebuvo svečias , Mnuomojama taverna m visais Jren-
vadinamas, galės atsidėti didės- . , . ... x. ,. , .. «im*ia; arba parduos a butų namų 

. b . . , t ač i au parap i j i eč iams di rbo dl- su taverna; 2 autom, garažas. Prie-
niems rasto darbams, kuriems d ž i a u s J a j a j r i š v e n t i . 
planą jau senokai yra sumetęs. m u J Q , i e t u v j š k i p W o k s l a i n e 

Per tris savo buvimo Pitts- vieną kartą spaude ašarą tiek 
burghc metus kun. A. Sušins-
kas lietuviškuose dirvonuose 
yra įmynęs gilią pėdą. Nuo pat 
pirmos dienos jis su jaunatviš
ka energija ir stebėtinu darbš
tumu puolė j lietuviškos veik
los barus. Savo miklia plunks
na jis prirašė nemažą glėbį 
straipsnį dar tuomet Pitts-
burghe leidžiamoms "Lietuvių 
Žinioms" Tačiau tuo jo spau
dos darbas nesiribojo. Kas mė
nuo lietuviškasis jaunimas gė
risi jo straipsniais "Ateityje" 
ir "Vytyje" ar "Drauge". Pa
skutiniu metu, atitrūkęs lais
vai valandėlei kun. A. Sušins-
kas ruošia naują "Maršo jau
nystei" laidą ir rašo dar dvi 
panašaus turinio knygas. 

Veikla liet. organizacijose 
Lygia dalia kun. A. Sušins-

kas dirbo lietuviškose Pitts
burgho organizacijose. Nebuvo 
ALT skyriaus posėdžio, kad jis 
nedalyvautų, čia patardamas, 
ten sudrausdamas, dar kitu at
veju atlikdamas įvairius spe
cialius darbus laikraščių redak-l 
cijose ir kitose įstaigose. Uolus 
jis ir Balfe, kuriame dirbo 
kiekvieną darbą, pradedant val
dybos posėdžiais ir baigiant dė
žių pargabenimu ir suaukotų 
iŲbų ir avalynes pakavimu. Su
sikūrus lietuviškajai bendruo
menei kun. A. Sušinskas ant 
savo pečių pasiėmė ir valdybos 
pirmininko naštą. Jis buvo ir 
pirmasis susirūpinęs lietuvių 
kalba tarp saujeles inteligentų, 
kur subūręs juos krūvon ragi
na ją geriau išmokti, branginti 
ir puoselėti. Katalikų Federaci
ja, Ateitininkų kuopele, Vyčiai, 
Tremtinių draugija — ir čia 
kun. A. Sušinskas buvo kaip 
darbšti bitelė nepakeičiamas. O 
kur nesuska/toma gausybė ma
žų darbų darbelių, kurie daž
niausiai supuldavo ant jo pečių 
ir kuriuos jis sąžiningai ir kant
riai atlikdavo, jei tik reikalas 
lietė lietuvybę ar lietuvius. 

Atskirai minėtinas kun. A. 

VVisoonsin'o 200 akerlų bendram 0-
Uiui žomS —1 centriniam VVlse. 25 
mylios pietuose nuo Steven's Polnt: VVllmette — 1 iki 10 pagerintų skly-
prie 2 ežerų; arti plento — gražus ' pi.i. Kiekvienas 76x180; taip pat pa-
9 kamb. namas; krosnim apšildo 

Pardavimui mūrinis namas su pro
duktų Ir mčsos krautuvo, l'žpakaly 
4 kamb. butas. Karštu vandeniu ap-
Alld. 2 butai po 4 kamb. virSuJe; 2 
aulom, mflrinis Karažas. 

3307 S. Wallace St. 

BOulevard 8-4052 

St, Rlta's Parapijoj 
fl kamb. mflrinis ,,Bungulo\v" sti
liaus namas; karštas vanduo; alyva 
apšildoma: koklių virtuve ir vonia; 
uždara veranda; 2 autom, mūrinis 
garažas; naujai pagražintas sklypas; 
savininkas parduoda už $20.000; ve
neciškos užuolaidos Ir karnyzai. 

oioo so. Oallfornla 
RKpuhUo 7-0041 

1 1 1 

MAKQI'KTTi: P AUK'I, 
Parduodama taverna su arba be na
mo 4 gyvenami moderniški kamb. 
užpakalyje; š] murin] namų galima 
pirkti su mažu jmokčjimu; išsimo-
kejimo sąlygos; gerai einas bi/.n s; 
taip pat tavernoje patiekia pietus. 
Galite tuojau* užimti vienų butų. 
Saukite; 

HEmlook 1-0278 
(po 8:00 v. po pietų) 

<ii<oserit5 Ir mokyklos reikmenų 

k raut u \S 

Ant judraus kampo prieš gimnazijų. 
f) kamb. butas viršuje, žema nuoma, 
gere, sutartis; pulki proga misinin
kui; turito pamatyti jvertlntl. Par
duoda už $2.800 skubiam pardavimui 
d ei lig-on. 

058 mekens Avenue 
GRaceland 7-277S 

Pakery T— dviem vyram kepykla, 
tvirtai Įsigyvenęs, gerai einantis biz
nis. Pilnai j rengta, 12-os formų, kros
nis su rodyklėm. Žema nuoma, gera 
sutartis. D§1 silpnos sveikatos ver-
ėiamas parduoti skubiai, nebrangiai. 
Pilna kaina $2,750. 

COMMPNITY BAKERY 
917 W. 57th Street 

I WEnt\vorth 6-lCOt 
t — — • — — — — — 1 — — m 1 1— 

Namų reikmenų —» televizijos parda
vimai ir aptarnavimas. Gerai Įsteig
ta; gera šiaurSs vakarų apylinkė; gra 
žus 6 kamb. butas užpakalyje; su 
arba bo namo: arba gera sutartis 
ir žema nuoma su manymu pirkti. 
Jkainuota skubiam pardavimui dSl 
kitų susidomėjimų, šaukite savininkų 
pasikalbėjimui. , 

Ili:mloek 4-4787 

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

• TURRET LATHE OPERS. 
•INSPECTORS 
• JANITORS 
• LAPPING MACH. OPERS. 
• MILLING MACH. OPERS. 
• TIMEICEEPER 
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 9-4584 

MORTON GROVE 

"DRAUGAS" A G J E N C Y 
55 E. Washington S t 
Tel. DEarborn 2-2434 

2334 So. Oakley A ve. 
1 ^ . VIrginia 7-6640—7-6641 

«• -- •» <• ^ m m w m*~ 

HELP WANTED — MOTERYS 

BILLING MACHINE 
OPERATORS 
(Burroughs) 

Permanent position. Congenial. 
Associates, Clean Attractive 
offices. 

STEEL SALES CORP 
3348 S. Pulaski Rd. 

BlHhop 7-7700 

GENERAL OFFICE 
VVill consider siightly handi-
cąpped man. Perm.; Days. 

5 Vo day vveek 
• Pd. Holidays 
• Pd. Vacation. 

Hospitalization 

THER ELECTRIC 
AND MACHINE \VOKKS 

19 S. Jefferson 
Rand 6-1125 

This ad is for girls who ha ve 
EVERYTHING 

but a good job. And you can 
have that too, at 

BORIN ART PRODUCTS 
CORP. 

HELP WANTED — MOTERYS 

Ar domitės darbu su ateitim? 
SUN LIFE ASSURANCE CO. 

OF CANADA 
Tt'RI V1ET,\ 

CLERK-STENOGRAPHFR 
Malonios^aibo sąlygos, j va irios pa-
pelgoš, r» dienų savaiie. guiisus pi !••• 
dai. imsime budrio naujai prad*1-
daru'Uj. Kreiptis asmeniškai :<r t<-
lefonu d^l lnterview. 

1 N. La Salle 
FRanklin 2-2390 

Room 700 

Dirbkite arti namų, sutaupyki
te keliones laiką ir išlaidas. 

TYPIST - GENERAL CLERK 
Imsime budrių naujai pradedančių. 
Malonios darbo sųlygos, /vairios pa« 
reigos, 6 dienų savaite, gausas prie
dai. Atvykite arba skambinkite dčl 
lntervlow — Mr. Orey 

CMffshlH 4-66RS 

LIBERTY MOTOR FREIGHT 
LINES 

2940 W. S6th S t 

TYPISTS EXPERIENCED 

CLERKS 
VVill consider capable beginners 

TYPISTS Will train. Some knovvledge of 

• BKAUTY SHOP 
Rstabllshed Clientele Pully egulppod 
for 3 operators. Reni. $f)r». Heated. 
Clood lease. Mušt. be seen to appre-
eiate. Saerifiee $950 for Immedlato 
sale due to illness. . 

245K X. lrfii'amie 
NAtlonal 2-1510 

ma karatas Ir Salias bėgantis van
duo; moderniška prausykla; {skai
tant visus kitus ūkio pastatus. Par
duoda už $15,000 skubiam pardavi
mui, šaukite šunininkų: 

POrtMi ioi i i l i 7-AOOft 

Pardavimui 2-JŲ butų mflrinis namas 
Vienas butas 6 kamb.. antras 7 
kamb. Automatiškas aliejinis apšil
dymas, automatiškas karsto vandens 
MldytuvaSi naujas katilas, naujas van 
dontlekis Ir kanalizacija. $18.000. 

30SD W. FranRIIn Blvd. 
REdjte JJ-77«8 

po 5 v. v. 

Siivlninkiut imi-duoda už — $18,000 
2 butų — 6-4 kamb. namų; abudu 
butai gali bflti užimami. Didelis rū-
svs; 2 autom, garažas: krosnis alie
jum apšildoma; 4000 Siauroj — 2100 
vakaruose; arti katalikiškos bažny
čios ir vleSos mokyklos, prokybos ir 
gero susisiekimo, šaukite: 

KEystone 9-6050 

statysime namus ant šių sklypų, pri
einama kaina; Si gera apylinkę ant 
VVllmette yra prie pat $U6,000 namų 
naujose apylinkėse. Arti prie Nortli 
Shore susisiekimo, mokyklų Ir nau
jos prekybos centro — taip pat geri 
nauji „Colonlal" stiliaus namai jkai-
nuoti net tiktai 80's, šaukite — 
Financial 0-2098 arba Ullmcttc 8204 

po C vai. vakaro 

PIRKITE APSAUGOS BONUS 

B E Al JT V SAIiOiV 
2 operator Shop. $12,000 year bu-
sines. Latest eųuipment can flnance. | 
DUIVM-IN on highway. Near (.:hica-
go \vlth livlng ouarters. Property 
optional Orocery lląiior store $17,-
000 year busiuess. Prlce approxima-
telv '$17,000. 

(<)X IIKAIJ ESTATE 
DF^ii'born 2-1057 

BAKERY 

įsigyvenęs biznis, pilnai jrengtas. 
Nuoma $60, gera sutartis. Ideali vie
ta porai. Pamatę Jvertinslte. DS1 ki
tų interesų nori skubiai parduoti, ne
brangiai, $2,250. 

1055 E. 05tli Street 

FAlrfax 4-3133 ] 

Savininkas parduoda 
Skalbykla — SiaurSs pj,etuose 

Gerai jstelgta, gerai einųs biznis; 
daugiausia „drop" apyvarta. Pilnai 
{rengta, prieinama nuoma; gera su
tartis. Parduodama už $2,250 sku
biam pardavimui dčl kitų susidomė
jimų. 

4947 Sherldan Rd. 
IiOngbeach 1-8912 

GENERAL FACTORY 
HELP 

Perm.; Day vvork. Overtime. 
Good starting rate & good 
vvorking conditions. Ęmployee 
benefits. 

INTAG DIVISION OF 
INTERCHEMICAL CORP. 

3030 West 51st St. 

• ACCT. CLERKS 

Pleasant vvorking conditions, 
diversified duties, 5 day, 40 
hour vveek, paid vacations and 
holidays. Trained graduates ac-
ceptable. Apply for personai in-
tervievv. 

2500 W. 21st Place 

HELP WANTJED — VITRAI 

(P 

rJ? 

Krautuvfi atidarą pirnyidlenio ir ketvirtadienio vakarais iki 9:80 
P. M. Kitais vakarais iki 6 vai. vakaro. Nedeilomts uždaryta. 
Hudriko Kadio VALANDA leidžiama ketvirtadienio vakarais 

kaip 6-tą valandą IS stoties VVHFC, 1460 kllooycles. 

Perskaitę "Draugą", duokite 

jj kitiems pasiskaityti. 

RAKANDAI VISŲ IŠGARSEJUSŲ 
IŠDIRBYSCIŲ 

KAINOS IR SĄLYGOS VISIEMS PRIEINAMOS 
Mes turime parodoje didžiulį pasirinkime: 

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

3 Aukštai Puikių Baldų ir Namams Reikmenų 

JOSEPII F. BUDRIK. Incorporated 
3241 So. Halsted Street Tel. CAIumet 5-7237 

•ag 
— 

= 
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Kxcoptlonally hlgrh Hourly & Ploco vvork earnlngrs now being 
offererl at — 

B 0 R G & B E C K 
WE ARE NOW HIRING 

• TOOL & DIE MAKKKS • ASSEMBLERS 
• MACHINE REPAIR • MILLWRIGiHTS 

• INSPECTORS 
Day & Nite Shifts open. Bonus for Nito work. Good worklngr con
ditions, oomplote ęmployee benefits plan. If a steady job with a 
b(^tter than average starting rate Is what you want then apply for 
personai intorvUnv. l̂ . P's \velcome. Mušt speak &. understand some 
Engllsh — 

BORG 8C BECK 
DIVISION OF BORO WARNER COfcP. 

5950 West 66th Street 
Employment offlee open dally 7:80 a. m. to 6 p. m. 

Satui-day 8 a. m. to noon 

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

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

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

CRANE PACKING CO. 
6400 W. Oakton 

KEystone 9-4534 Morton Orove 

Ar domitės nuolatiniu darbu su 
užtinkrinta ateitim? 

Turime vietą 

STENOGRAFEI 
Malonios darbo sąlygos, įvai
rios pareigos, 5 dienų savaite, 
gausūs priedai, proga naudotis 
savo iniciatyvą. 

The Stanford Miliams 
Co. 

618 So. Kilbourn 

SAcramento 2-5642 

Shorthand helpful. Perm. 5 day 
40 hr. wk. Good working con
ditions. Call for appt. 

Mr. Svvunlon 

7530 S. Western Ave. 

WAlbrook 5-2301 

Ar Jūs neseno i baigusios mokykla 
Ir JleAkoto įdomaus darbo? 

KENOSHA AITO TRANSPORT 
reikalinga GENlORAh CLERK. ^Ma
lonios darbo .sfjlygos. f» dienos sa
vaitėj. Priedai. Proga panaudoti sa
vo gabumus. lOleetric billingv Susisie
kite šiandien. 

808£ 8. CICERO 

T'ia yra nuolatinis darbas su 
progomis gaidai 

MA^ININKKI-RAATININKEI 
Malonios darJjo sąlygos, /vairios pa
reigos. Gabi pradedanti priimama; 
5 dienas savaitėj; kompanijos prie
dui; gerus atlyginimas; 

Board oi' Trade Bldjį. 
šaukite; JVfl*. >l»'Vainee 

• pasikalbėjimo 

WAbash 2-8400 

•iri 

Ar domltSs nuolatiniu darbu su už- Sis skelbimas yra mergaitėms, ku
rios turi viską išskyrus gorų tarny
bą. Mums reikalingos 

tikrinta ateitim? 

STENOGRAPHER 

Pageidaujama patyrusi, bet imsime 
pramokusią mokyklą, baigusia. .Malo
nios darbo sąlygos, jvairlos pareigos, 
kartu skaičiavimai ir mašinraštis. O Kvieėiarm 
ra prOga sąžiningai darbininkei. 

• STENOGRAPHERS 
• TYPIST-CLERK 

SHEET METAL MECHANICS 
LAYOUT MEN 

ANGLE ROLL OPERATORS 

HANDYMEN 

Darbas viduje per visus metus. 
Daug viršvalandžių ir ekstra 

priedų 

CHICAGO METAL MFG. CO. 
3724 S. RockweU St. 

Kreiptis — 

FIT-RITE MFG. CO. 

2538 W. Madison 

SALAD GIRL 

for 

Company Cafeteria. Perm.; 

Good tforking conditions. 
5 day 35 hr. week 

Monday thru ' Friday 
Meals & Uniforms furnished 

A. STEIN & CO. 

1143 West Congress 

PARDUODAMA 

AMERICAN CAN COMPANY 
SIŪLO JUMS: 

A nuolatini darbą — B Svarią dirbtuvę -— 
C pilną darbininkams priedų programą 

MUMS REIKALINGA: 
• LABORERS • SEALERS 
• OFF-BEARERS • LOADERS 

• MACH. OPERATORS 
Patyrimas nereikalingas! Mes išmokiname są
žiningus darbininkus. Nuolatiniai darbai. Kom
panijoje kafeterija; užmokama grupine apdrau 
da. Užmokamos šventSs; užmokamos atosto
gos. Naujas padidinimo atlyginimo planas. Už
mokamos pensijos planas. Atvykite šiandien 

asmeniškam pasikalbėjimui, i 

6033 SO. WESTERN AVE 

— ^ 

i i 

Reikalingas vyras 
DŽENITORIAUS DARBUI 
Pietvakarinėj miesto daly. 

Kreiptis — 
562 W. Adams St. 
Pirmadienio rytą 

IŠNUOMUOJAMA 

Išnuomojamas patogus kamb. antra
me aukšte. Taip pat atskirai Išnuo
mojamas ir garažas. 

6922 So. Rockwell St. 

ONOOLN 

4 door Sedan 1949 
Radio Heater and Whlte Wall Tires. 

I n perfect conditions. 
VVill sell for balahce $1,14 5 

Seejit 1787 N. Mozart 
or call owner 

KV-eiglade 4-1IU85 

REIKALINGAS BUTAS 

Vienam asmeniui reikalingi nuomai 
du su atskiru JSjlmu apstatyti ar 
pusiau apstatyti kamb. Marquette 
Park'o apyllnk6je. Jei kas turėtumė
te tokius arba panašius kamb. (kad 
ir viena) išnuomoti, prašome skam
binti sekančiu telefonu nuo 6-tos 
v. v. iki 7-tos vai. v. 

REpublic 7-0235 

budrias naujai pradedan
čius dirbti. Malonios darbo s.tlygos. 
jvairlos pareigos, 5 dienu savu 11 f;, 
gausūs priedai. Nepaprasta proga 
sąžiningom darbininkam. Knipiis (i«~i 
intervieu". 

MOTIOGRAPH, INC. 
4481 W. Lake S t. 

Turime nuolatinj darbą gabiai 
ASST. BOOKKKEPKIl-TYPIST 

rmsime prainokusia mokykla baigu
sia. Malonios darbo sąlygos, įvairios 
pareigos kartu ir „comptometer". r> 
dienų, 40 vai. savaite, gausūs prie
dai, gera proga sąžiningai darbinin
kei. Kreiptis asmeniškai ar telefonu 
del lntervlow. 

COU'MlilA OORNED BKKF 
1287 Georgo st. 

LAkmiėw 5-4«o« 

REIKALINGA MJOTERI8 
BENDRAM NAMŲ RUOŠOS 

DARBUI 
Atskiras kambarys, darbas nuolati
nis, Beverly Hllls rajone. Virti ne
reikės. Rekomendacijos reikalingos. 

BEverly 8-6798 

DĖMESIO 

I>ftMi:SI() SAVININKAI 
Išnuomavlmui namas — 19 „house-
keeping" kamb.; visi pilnai apstaty
ti; pajamos $12,000 pilus 4 kamb. 
butas savininkui; automatiškai aly- Gaukite apskaičiavimus šiandien ant 
va apšildoma; nuoma $275; 6 metų visokių rūšių dailydSs darbo, pertal-
sutartls; parduoda už $7,600; sku- symo palSplų Ir rūsių J butus. Pa-
biai turi parduoti, nes apleidžia mies
tą..-

Nejieškokite, Štai čin tas nuolatinis 
darbas, kurio jfis jleskote 

TYPIST-GENERAL CLERK 
Pageidaujama patyrusi, bet imsimo 
pramokusių, mokyklų baigusių. Ma
lonios darbo sąlygos, jvairlos parei
gos, kartu „dictaphone" ir skaičia
vimai. 6 dienų savaite, gausūs prie

dai. Saukite arba matyk it o Miss 
Kosen d61 interview. 

Standard Unit Parts 
Corp. 

515 W. 35th St. 
KEnwood 8-3200 

7600 South Shore 
BEverly 8-2451 

statome garažus Ir pertaisome. 

ONtario 2-071S 

Čia yra nuolatinis darbas gabiai 
MAŠININKEI 

Malonios darbo sąlygos, jvairlos pa
reigos; 6 dienas savaitėj; maža raš
tini — proga vartoti savo gabumus. 
Pramokusi baigusi mokyklą bus pri
imama. Kreipkitės: 

PASLODE CO; 
1325 W. Webster 

. 
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Penktadienis , kovo 6, 1953 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO. ILLINOIS 

ko j o : Indiana H a r b o r Tremti
nių Draugi ja $50, Jok imas 
Aukškalnis $20, Danys Mike-
liūnas $15, American Li th-
uanian Sočiai Club of Indiana 

Amer ikos Lietuvių T a r y b o s !
 ( M i c h į g a n City) $15, Amerikos 

Lake County skyr ius suruošė polit ikos ir Pašalpos Kluoas 
Lietuvos Nepriklausomybes mi- G a r V | I n d t j $ 1 2 , J o n a s Klimas 

Gary, 
Kovai už Lietuvos l a i svę 

su r ink t a $823.65 

riejimą vasar io 15 d. Gary, Ind. 
Amer ikos legionieriai įnešė 
J A V ir legiono vėliavas, o Lie
tuvos vėliavą įnešė vyčiai, ly
dint taut in ia is rūbais pasipuo
šusioms merga i tėms , į šv . Ka
zimiero parapi jos bažnyčią, ku r 
u£ Lietuvą a t la ikytos šv. Mi
šios. Vietos klebonas kun. J . 
C. Vichuras pasakė gražų mo
mentu i pr i ta ikytą pamokslą. 
Pamaldų m e t u giedojo solistas 
S ta sys Ba ranauskas . Pr ie baž
nyčios taut in ius ženkliukus se
ge Adomait iene i r Mary tė Ruz
giene. 

Amerikos legionierių svetai
nėje v a k a r e buvo oficiali minė
j imo dalis. Minėjime dalyvavo 
svečių iš a r t i i r toli. A. L. Ta
rybos skyr . p i rm. Alber tas Vi-
nikas pakvietė visą valdybą ir 
svečius prie ga rbės stalo. Le
gionieriai įnešė vėliavas, taipgi 
buvo įnešta i r Lietuvos vėliava. 
Susikaupimo valandėle buvo 
pagerb t i žuvę už laisvę. Sugie
dota Amerikos ir Lietuvos 
Himnai . Minėjimo vedėjas bu-
vo>Jiun. J . Vichuras . Maldą a t 
kalbėjo kun. dr . P . Celiešius. 

Kalbėjo Gary miesto kontro
lierius George, Chachar is , dr. 
Juozas Tautvilą, o pagrindinę 
kalbą pasakė prof. G. Galva 
iš Chicagos. Tautiniais rūbais 
pasipuošusios J anu to Tautvilie-
nė, Teresė Ber taš ius ir Mary tė 
Ruzgą r inko aukas 
vadavimo reikalams. Buvo pri
imtos rezoliucijos, kurios pa
siųstos prezidentui Eiscn-
howeriui, Jung t . Tau toms ir ki
toms įs taigoms. 

Minėjime buvo perska i ty tos 
proklamacijos Indiana guber
na to r i aus i r E a s t Chicago i r 
Michigan City merų Vasario 
16 d. proga. Indianos kongres-
m a n a s K a y Madden pasakė 
kalbą Kongrese Washingtonc 
Lietuvos nepriklausomybės pro
ga . 

$11. 

Po $10 auko jo . 
Lietuvių Demokratų Lyga 

(Gary) , Šv. Cecilijos choras 
(Šv. Pranc iškaus p a r a p . ) , Al
ber tas Vinikas, Westsidės Po
litikos ir Pašalpos Klubas (Ga
r y ) , Amerikos Legionierių Vy
tau to Pos tas 284, kun. J. C. 
Vichuras, George Chacharis , 
Rumiškietis, Jonas Mikeliūnas, 
An tanas Ciakas, Vyt . ir P ru -
dencija Bičkai, kun. P . Celie
šius, T. Mason, J . ir J. Matu-
sevičiai, P . i r Stp. Karveliai, 
Lietuvių Baltosios Rožės Politi
kos Klubas. 

Chicagoje 

Po $5 aukojo : 

Lietuvių Susivienijimo Ame
rikoje 284 kuopa, Gary, Ind., 
Gyvojo Rožančiaus D-ja Gary, 
Sv. Vardo ©-ja (Šv. Pranciš
kaus parap . ) Ind. Harbor , Šv. 
Pranc iškaus parap . sodalietės, 
Antanina Nenienė, Gumuliaus-
kai (Michigan Ci ty) , Grouch 
(Michigan Ci ty) , Laša s (Michi
g a n Ci ty) , Mikšys (Michigan 
Ci ty) , Simon Griens, J. Klevic-
kas , Jonas Rimkūnas , An tanas 
Kazlauskas, O. i r A. Juodvai-
kiai, Peckaičiai, F r a n k Migas, 
Jokūbas Karvelis, K. Norkut i s , 
Alfonsas *Moliejus, J advyga 
Viršilienė, Edva rdas Vilutis, 
S tasys Baranauskas , Vladas 

Lietuvos ! Ruzgą, Zigmas Moliejus, Kelis 
Zoviša, kun. Kulbis, K. Kami
čaitis, A. Urbait is , Kazys Do-
markos , Valavičius, G. ir A. 
Mackevičiai, A. ir S. Vidučiai, 
Bernardas Rūkas , John Sidau-
gas, J . ir E. Pečiuliai, Bronius 
Bokas, Jonas Vaiceliūnas, Bro
nius Nainys . Viktoras Makie-
jus aukojo $4, Ona Rūkas ir 
Juozas Nav ikas — po $3. 

P o $2 auko jo : 
V. Rimkevičius, Zofija Kilie-

nė, Meškauskas , Pe t rauskas , 
Pc te r JLola, Kazimieras Taf tas , 

Chicagos lietuvių 
visuomenei , 

Š. m. vasar io 16 d. sukako 
35 metai nuo Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo. 

Dalyvaujant gausiai Chicagos 
lietuvių visuomenei, t a s istorinis 
lietuvių t au ta i įvykis buvo iš
kilmingai paminėtas Ashland 
Blvd. auditorijoje š. m. vasario 
15 d. ir t a proga Lietuvos lais
vinimo reikalams mūsų visuo
menė dėjo savo aukas . 

Skelbtis "DRAUGE" apsimoku 
uea jis yrn pJaltaosia*) skaitomas* 

otuvię dienrašti*, o •kelbimf 
Kaina yra prieinama visiem*. 

MARIJA POŠKIENE 
(Pagal pirmų, vyrą Vaičiene) 

TARVYDAITĖ 
Gyveno 8328 H. Lowe Avc. 
MlrS kovo 8 d., 1053, 8 vai. 

ryto, sulaukus puses amžiaus. 
Oiino Lietuvoje. Kilo iš Tau

ragės apskričio, Kvėdarnos pa
rapijos, Guvainiu kaimo. 

Amerikoje išgyveno 47 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdimo 

vyras Kazimieras, du silnūs: 
\Valter Vii Irius, mart i Mary ir 
Al bert Vaičius, marti Lueille, 
dvi anūkes Claudla ir Carol 
Ann Vaičius, du posūniai: ig-
nacas ir Jonas Poškus ir jų 
šeimos, pussesere" Kazimiera 
Najulls, kiti gimines, draugai 
ir pažįstami. 

Priklauso šv. Kazimiero Aka 
demljoa R8m6jų Draug. ir 
Žemaičiu Kultūros Klubui. 

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 Jiilua-
niea A ve. 

Laidotuves įvyks še'šlad.. ko
vo 7 d., iv koplyčios 8:80 vai, 
ryto bus / t t lydeta j S v. Jurgio 
parapijos bažnyčiai kurtoje i-
vyks gedulingos pamaldos už 
vclionCs eicįa, i'o pamaldi;- bus 
nulydėta i šv. Kazimiero kap. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus, ir pffįstomua 
dalyvauti*%fo&e* laTdotuvesė.' 

Nuliftde: vyras, sūnūs, posfi-
niai, marčios, anūkai ir kiti 
gimines. 

Laidotuvių d i r e k t o r i u s Anta
nas M. Phil l ips . Tel. Y A 7-3401 

šv . Kazimiero parapi jos mo- | R J a s a s > B P r o k u r o t i e n e , 
kyklos mokiniai, vadovaujami J u o d v a i K i e n ė , Drovinskas, Gr. 
sesers Elenos, suvaidino labai 
gražų vaizdą: I š tolimos Lietu
vos. 

Šv. Cecilijos choras , iš In
diana Harbor , Ind., vadovauja
m a s Šv. Pranc i škaus parap . 
varg. Rimkaus , sudainavo 5 dai 
n a s : K u r bėga Šešupe, Aš no
riu supinti , Nudavė dukrelė, 
Jaun imo daina ir Kur gir ia ža
liuoja. 

Indiana Harbo r jaunimo šo
kėjų g rupe t ikra i žavingai pa
šoko lietuvių taut inius šokius : 
Karvelėlį, Žiogelį, Kepurinę ir 
Lenciūgėlį. 

Vaikų vaidinimas, šv . Cecili
jos choro dainos ir tautiniai 
šokiai žiūrovams paliko malo
nų įspūdį. 

Minėjimas baigtas malda, 
kurią a tkalbėjo kun. Kulbis. 

Aukotoju są rašas 

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Lake County skyriui Lietuvos 
nepr iklausomybės minėjime au-

Bartušiene, H. Sparkovich, J 
Kazlauskis, Dulkytė. 

Nevardinių aukų po $1 ir po 
mažiau buvo $60.35. Viso su
r ink ta $576.35, da r pridėjus 
įeigas prie durų $247.30, Lie
tuvos laisvės re ikalams g a u t a 
$823.65. — Rengimo Komisija 

VLADAS ŠIMAITIS 
Real Estate 

3452 So. Hals ted S t r . 
Chicago 8, III. 

Tel. YArds 7-8333 
Blshop 7-0480 

Namu pirkimas, pardavimas, nuo
mavimas, nuosavybes dokumentai, 
valdymas, paskolos. PorraftinCjlmai, 
vertimai, pajam u mokesčiu pareiški
mai, nuomų pakSlimul blankai, imi
gracijos ir natūrai, pagalba. 

^^BĘfe'--J.-S; fcShjiiSIIrtte?*-. 

i » Skclbkites "Drauge 

Platinkite "Draugą" 

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 I ? G I N A N T 

Lietuvių kovos su bolševikais ir 
bermontininkais, I tomas 

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

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

Tiražas nedidelis, paskubėkite 
Platintojams žymi nuolaida. 

<? ''' 
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Prašome pasilaikyti šį pranešima ta) dienai, kurioje mūsų patarnavimas gali jums 
būti reikalingas. Tai gali būti savaitgalyje arba kuomet juuų dantistas nepasie* 
Mamas, o jus baisiai nenorėtumėt būti be.dantų! 

<••- 1 V ALANUOS PATARNAVIMAS DANU' PLOKŠTELIU PATAISYMAMS 

Senos plokštelės pertaisomos į naujus „plasties". Laisvos plokšteles pamušamos. įtrūkusius plokš
teles — nulūžę dantys pataisomi tą pačią diena. 

SPECIALUS DĖMESYS KREIPIAMAS Į DALINAS PLOKŠTELES 
Savo plokšteles siųskite paštu arba atvežkite. Malonia^suteikiame apskaičiavimus." 

n 

4 328 Lake Su, Oak Park EUclid 6-6162 
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Tačiau dėl įvairių priežasčių 
ne visi galėjo dalyvauti minėji
me ir ne visi galėjo savo auko
mis paremti Lietuvos laisvini
mo darbą. 

Gyvename* didelio politinio 
įtempimo momentą, kiekviena 
diena gali atnešt i net ikėtumų 
ir dėl to tur ime nuolat budėti 
ir būti pasiruošę kiekvieną pro
gą visur ir visada išnaudoti Lie 
tuvos laisvinimui. 

Kiekvienas mūsų žygis rei
kalauja lėšų, dėl to ALT Chi
cagos skyr ius piniginių lėšų tel

kimą pra tęsė iki š. m. kovo 15. 
Supraskime reikalo svarbą ir 

nuoširdžiai atlikime lietuvio pa
reigą. Kas dar nėra t am kil-j 
niam tikslui aukojęs, prašoma 
aukas siųsti ta rybos iždininkui 
šiuo adresu: A. Valonis, 2201 
W. Cermak Rd., Chicago, 111. 

ALT Chicagos skyr ius didžiai 
vert ina kiekvieno lietuvio auką 
ir mano, kad neliks nei vieno 
neprisidėjusio savo įnašais t ė 
vynei gelbėti. 

ALT Chicagos Sikyrms 

TELEVIZIJOS, RADIO 
FONOGRAFAI , 

IR 

A A 
GEORGE NORBENT 

i-jo Karo Veteranas 
Gyveno 2143 S. .Marshall Blvd. 

Mir5 kovo 4 d., 1968, 1:80 
vai. popiet. 

Pasiliko dideliame nuliūdime 
žmona Bįernlce (pagal tSvus 
ZteUnski), duktė Dolores Ku-
harcliuk, žentai Alex Kuhar-
ehuk, dvi svognrkos Catherine 
Kaszulte ir Francos Zielinski, 
pusbroliai: John ir Just ina Po
ciui kas, Barbara ir Josoph Ko-
puaolfl ir A. Chapas, kiti gimi
nia, draugai ir pažjstaml. 

Priklauso šv. Vardo Draug., 
šv. Adalberto parap., ir Ameri
can Leglon Post Nr. 271. 

KO nas pašarvotas Lubejko 
Funeral Home, 1705-09 West 
ISth St. 

Laidotuves j vyks šeštad., ko
vo 7 d., iš koplyčios 10:30 vai. 
ryto bus atlydėtas j St. Adal-
berfo parapijos bažnyčia, ku
rioje Jvyks gedulingos pamal
dos už velionies siela. I'o pa
maldų bus nulydčtas j šv. 
Adalbert 'o kapines. 

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

Nuliūdę: žmona, duktė, žen
tas ir kiti gimines. 

Laidotuvių direktorius Iii-
ehard laibejUo. Tel. CA G-124G 

MARIJONA TAKWĄIN1S 
RAČKAUSKAITE 

Gyveno 3553 W. Douglas Blvd. 
Mirė kovo 4 d„ 1953, 9:31) 

vai. ryto, sulaukus 61 m. amž. 
Gimė Lietuvoje. Kilo š Tel

šių parapijos, Niurkęs kaimo. 
Amerikoje išgyveno 43 m. ' 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vyras Aleksandras, penki sū
nūs: Anthony. marti Helen. 
Alexander, marti Tina. George, 
Peter ir Edvardą, marti Carole 
Mario, trys anūkai, kiti gimi-
nčs, draugai ir pažjstaml. 

Kūnas pašarvotas A. Petkaus 
koplyčioje, 1410 S. 50tb Avc, 
Cicero, 111. 

Laidotuves Jvyks šeštad. ko
vo 7 d., iš koplyčios 8:30 vai. 
ryot bus atlydėta j šv. Antano 
parapijos bažnyčia, kurioje j -
vyks gedulingos pamaldos už 
velionOs siela- Po pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero kap. 

I 
Nuoširdžia- kviečiame visus: 

gimines, draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: vyras, sūnūs, mar
čios ir anūkai . 

Laidotuvių direktorius Anta
nas Petkus. Tel. TO 3-2109 

Vienerių Metų Mirties Sukaktuves 
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STANISLOVAS GILVIDAS 
Jau sukako vieneri metai , kai negailestinga mirt is a t

skyrė iš mūsų ta rpo mylimą dėdę ir švogerį. 

Netekome savo mylimo kovo 7 d., 1952 m. 

Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime už
miršti . Lai gailest ingas Dievas suteikia j am amžiną atilsį. 

Mes, a tmindami jo liūdną pasi t raukimą iš mūsų tarpo, 
užprašėme gedulingas šv. Mišias (su egzekvijomis) kovo 
7 d., Šv. Antano parapi jos bažnyčioje, Cicero, 111., 7:33 
vai. ryto. 

Kviečiame visus : gimines, draugus , kaimynus ir pa-
žjstamus dalyvauti šiose pamaldose ir ka r tu su mumis 
pasimelsti už a. a. Stanislovo sielą. 

Nuliūdę: brolio sūnus Bruno Gilvidas, brolio dukterys 
Stella VVoJfe su šeima ir Sophlc Krause su šeima, švoge-
ris Jul i jonas ir švogerka Zofija Šiauliai ir kiti gimines. 

StPUTiS 

«&**»'*» 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELS0N 
— savininko — 

St. Casimir Monument 
Company 

3914 West 111 th Street 
Vienas blokas nuo kapinių. 

Didžiausias paminklams planų 
pasirinkimas mieste 

Telei. CEdarcrest 3-6335 

"Servlng you slnce 1922' 

^#llpPfP'^ 
ST. ANTHONY SAVIN6S & 

L0AN ASS0CIATI0N 
1447 S. 49Ui Ot., tei. TOwnhaU 3-8131 

CICERO 60, 
• •" • •" • 

I L L I N O I S 

Kviečiame kreiptis v pas mus 
su pirmų mortglčlu reikalais 
d§l perkamo arba statomo 
namo. 

DUODAME PASKOLAS 
ANT NAMŲ 

• Su įMoit it t mokėjimais 
• Ant ilgu ix t rumpų metij 
• Chicagos apylinkėje 

Patarnavimas greitas 
Istaigoa valandos: 

Kasdien nuo 9 iki 6.; pirma
dieni nuo 9 ik) 8: šeštadieni 
nuo 9 iki 1; trečiadieni už
daryta visą dieną. 

Dabartinis divldendaa 3 % 
ant padStų pinigų taupymo 
sąskaitoje. 

JUOZAS GRIBAUSKAS. 
vedfcjaa 
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G E K A N U O L A I D A 
Garant i ja — IšsimokSjimai 

APARATŲ SUTAIKYMAS 
dlrbtuv8s« ir namuose atliekamaa 
prityrusių Inžinierių. Sąžiningas Ir 
geras patarnavimas garantuotas. 

OTCLCvision 
(sales z service) 
3I20S. Halsted- DA-6-6887 

lįS^^lCSi" 
Jau išėjo iš spaudos 

C. GRINCEYICIAUS 

VIDURNAKČIO VARGONAI 
Su Grincevičium nenuobodu ke
liauti Alpėmis ir gėrėtis miegan
čia graike; su juo įdomu lankytis 
senuose Lietuvos šventoriuose ir 
klausytis triukšmingo šventųjų 
ginčo ar vidurnakčio vargonų mu-
zikos *̂ 
131 pusi. Kaina $1.50 
Užsakymus su pinigais siųskite: 
„Draugas", 2834 So. Oakley Ave, 

Chicago 8, 111. 
mm 

STOP GENOCIDE 

U«s» V^šM 

Platinkite "Draugą" 

Atlik savo pareigą, ^igryk ir 
.ant visų laiškų bei siuntu klijuok 
"Stop Genocido" Ženklelius. Tuo 
populiarinsi Lietuvos vardą ir jos 
kančias. 

Surinktos ICftos ims panaudotos 
kovai prieš Lietuvoje vykdomą 
genocidą. 

Ženkleliu Ir visos "Stop Geno
cido" akcijos reikalais rašyti: 

Lithuanian National 
Martirology Scction 

l». O. B o \ 120'J 
CLEVBLAND, OHKl 

immmmammmmmmmmtmm^aammtammi 

John F. Eudeibis 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TltVS MODERNIOS KOPLYČIOS 

460S-07 South Hermitage Ave-nun 
TeL YArds 7-1741-2 ir Blshop 7-9481 

4330-34 South California Avenue 
Telefonas Blshop 7-9719 
AMUULANCE DIENĄ IR N A (i 11 

ANTHONY PETRUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0. VVESTERN AVE. 1410 S0. SOth AVE. 
CHICAGO, ILL. CICERO, ILL. 

GRovchilI 6-0142 
HEmlock 4-2644 
T0wihall 3-2109 

LIŪDESIO VALANDOJ 
Sšukitt 

MAŽEIKA * EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6845 So. VVestcrn Ave. Air Conditioned koplyčia 
REpublic 7-8600 — 7-8391 Automobiliams vieta 

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

SEKANTIEJI YRA NAMAI CHICAGOS LIETUVIC 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ainhiilansi; patarnavi
mas y r a teikiama^ 
diena ir n a k t J. «i*-> 
kale šaukite 
mus. 

Mos turime koplyčias 
v i s o M e Chicagos ir 
Kosclanrio dalyse 1 r 
tuo jaus patar
naujant. 

STEPONAS C. LACHAWICZ 
2814 West 23rd PLACE Tel. Vlrginia 7-6672 
10756 S. MICHIGAN AVE. PUllman 5-1270 

PETRAS P. GURSKIS 
65b West 18th STREET Tel. SEeley 3-571J 

T " ALFREDAS VASAITIS-VAHCE 
1446 South SOth AVE., CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1003 

r ^ r f y, . , « . — 

POVILAS J. RIDIKAS 
8354 S. HALSTED STREET Telepbone YArds 7-191! 

, . _ • » * . • • • • — • 

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

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

ANTANAS M. PHILLIPS 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 S. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-1138—1130 

v JULIUS MULEVIČIUS 
4348 S. CALIFORNIA A \ E . TeL LAfayette 3-3572 

LEONARDAS A. EŽERSKIS 
1646 \VEST 46th STREET Tel. YArds 7-0781 
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IŠ ARTI IR TOLI 

A. J. VALSTYBĖSE 
Ką rašo Bostono laikras-

VOKIETIJOJ 
Balfas Šelpia Spankenber-

.r 

X Pianisto Andriaus Kuprc 
\i<ians visą koncertą, skambin 

rašty „Boston Daily Globė" ka
nadietis Gerard Filion rašo, ką 
yra matęs Maskvoje. Jam kri-

, to j akį prasti žmonių rūbai ir tą Mana Augštesnes Mokyklos s ^ k a i 

salėjo, Antanas Martmkus> ,re- f a n t a s t i š k o g > l š v e r t u s r u b l i u s ) 
kordavo į magnetinę juostą, o d o l e r i u a D a s r a i o f i c i a l i k u r a a ( 4 
dr, Gediminas Bylaitis po kon- r ^ T T P g ! , f? * w ^ ą ( 

rubl. lygu 1 do l ) , Maskvoje 
mokama: už kilogramą (2,2 sva 
ro) dešrelių (sausage) nuo 19 
iki 46 rub. arba $4,75—$11.50; 

ūv. Gediminas Bylams po 
certo A. Kuprevičių skambinant 
nufilmavo. 

A. Kuprevičiui, laikinai iš
vykstant iš Chicagos j rytines kiaulienos kg — $8,60; vištie-
valstybes koncertuoti, jo prie- nos — $6,35. Muilo gabalas kal
teliai ir pažįstami vasario 25 d. riuoja $1, vyriškas kaklaryšis 
suruošė pas A. Martinkų, 5559 — $9, moteriška suknelė $150, 
So. Green St., išleistuves. Išleis lapės sidabrinė apykaklė — 
tuvių dalyviai turėjo progos $650. 
dar kartą gėrėtis rekorderiu 

tls apie Maskvos kalnas? Pla- go lietuvius. Nuo 1952 m. va-
ėiai skaitomam Bostone dien- saros pradžios Spakenbergą daž 

niau pradėjo pasiekti Balfo 
siuntos su maisto produktais, 
rūbais, avalyne ir, pagaliau, 
net piniginės perlaidos. Pasku
tinių 7 mėnesių laikotarpyje a-
pylinkės šalpos komisija gavo 
ir išdalino apylinkes lietuviams 
120 svarų lašinių, 762 sv. tau
kų, 1,050 sv. kiaušinių milte
lių, 1,800 sv. cukraus, 14 mai
šų drabužių ir 5 maišus avaly
nės. Be to, gauta ir pinigais. 

CHICAGOS ŽINIOS 
Byla pieninėms 

JAV Distrikto Teisme Chica-
goje pradėta byla prieš penkias 
miesto didžiąsias pienines, kal
tinant jas sulaužius trustus 
kon troliuojančius įstatymus. 
Buvusieji pieninių tarnautojai 
liudijo, kad šios pieninių bend
rovės, duodamos dovanas pini
gais, dovanodamos lempas bei 
šaldytuvus išstūmė eilę kitų pie 
ninių iš įvairių verslo įstaigų. 
Byla iškelta prieš Borden Co., 
Belmont Dairy Co., Bovvman 
Dairy Co., Ridgeview Parms 
Dairy, Inc. ir Beloit Dairy Co. 
Siekiama teismo keliu uždrausti 

HEROJUS VAIKAS 

perduotą pavykusį koncertą. Gi 
pats solistas A. Kuprevičius 
šiuo kartu pabuvo tik... kukliu, 
tarpais rimtai susimąsčiusiu, 
tarpais besišypsančiu klausyto-

X Lietuviu Prekybos Namai 
— Furniture Center, Inc., 3222 
S. Halsted st., Bridgeporte, bu
vo suorganizuoti prieš pusę me
tų, lietuvių prekybininkų, kurie 
savo veikimą sėkmingai plečia, 
lietuvių visuomenei aktyviai re
miant jų prekybą. 

Dabar, Lietuvių Prekybos Na 
mų Vadovybę sudaro: M. Rėk
laitis — pirmininkas, A. Gaška 

vicepirmininkas, A. Gintne-
ris — sekretorius, V. Malinaus
kas — kasininkas ir J. Liepo
ms — valdybos narys, kuris 
yra pasamdytas bendrovės rei
kalų vedėju. Revizijos komisija 
— A. Balys, K. Kleiva ir J. 
Šklėrius. 

— Gėrisi naujuoju romanu. 
Draugo skaitytojas Vincas Ta
mošiūnas rašo romano „Ora 
pro nobis" premijavimo proga: 
skaitau ir jau negaliu atsigė
rėti. Romanas šia tema yra 
mano svajonė ir tai bus neišpa
sakytai didelis įnašas mūsų tė
vynės tragedijai nušviesti. Ši
tokio veikalo laukė mūsų žudo
mi ir kankinami broliai. Lūkes
tis išsipildė su viltimi. P. Gliau-
dos plunksnos rašalas nenu
džius ir jis duos daug gražaus 
ir vertingo mūsų literatūrai. 

— Religijos padėtis dabarti
nėje Rusijoje. Kovo 8 d. De
troito Art Institute patalpose 
(Lecture Hali, Detroit, Mich.) 
kalbės rusas kunigas jėzuitas 
A. Ourousoff (Urusovas). Pa
skaita prasidės 8 v. 30 min. va
kare. Paskaitos tema: Religi
jos padėtis dabartinėje Rusijo-

Likusiųjų Vokietijoje, ypač t o m s pieninėms kainas tvarky-
SchlesvTig - Holsteino krašte, ^ papirkinėti parduotuves ir 
tremtinių padėtis tikrai nepa- Bowmano bei Bordeno pieni-
vydėtina. Darbo gauti neįma- , n ė m s siekiama uždrausti supir-
noma, nes beveik kasdien net Įminėti daugiau sau naujų pieni-
tūkstančiais auga pačių vokie- m — bendrininkių, 
čių bedarbių skaičius, kadangi 
kasdien 2,000—3,000 atbėga iš 
rytų zonos. Kaikurių maisto 
produktų kainos rodo tendenci
jos kilti, gi bedarbių pašalpos, 
iš kurių mes gyvename, nedi-

Trumpai is visur KAS, KĄ IR KUR 

Alexander Nadeau, 11 metų, 
smarkiai apdegė, kai jis bėgo 
į degantį namą gelbėti sesu
čių ii broliukų New Yorke 

(INS) 

Psichiškai nesveiki 
užpuolėjai 

Prisiekusiųjų teismas nusta-

I Washingtoną dėl 
kontrolių 

Back of the Yards organi
zacijos sekretorius Juozapas 
Meegan pakviestas į VVashing- t^ k a d R į c h a r d Cross, 23 m. 

dinamos. Todėl kiekvienas sva-1 toną padaryti pranešimą apie amžiaus, kurs prisipažino už-
ras gautų produktų yra mūsų nuomų kontrolės reikalus Chi- pUOięS 13 metų mergaitę, yra 
tautiečiams reali parama, nes cagoje. Jis savo liudymą pa- psichiškai nesveikas ir "dėlto 
padeda jiems lengviau subalan- tieks House Banking and Cur- n u S p r e n d ė jį uždaryti į Illinois 

rency komitetui. Jo apklausinė- Security Hospital, esančią Me 
jimas bus kovo 19 dieną. Mee 

— Gerėja ekonomine padėtis 
Australijoje. Prieš keletą savai
čių Pietų Australijoje pranešta, 
kad pagrindinis atlyginimas nu 
muštas 4 šilingais. Nuo nuola
tinio atlyginimo kėlimo prieita 
prie jų numušimo — sukėlė 
tam tikrą nusistebėjimą. Ta 
proga vyriausybės sluogsniai 
pranešė, jog ekonominė padėtis 
stabilizuojasi ir pradės eiti ge
ryn. Tie patys sluogsniai tei
gia, kad šie metai bus geriausi 
Australijos istorijoje. 

— Misijų likimas raudonoje 
Kinijoje. 1952 metų laikotarpį 
1,115 katalikų misionierių buvo 
priversti palikti Kiniją, jų tar
pe 750 kunigų, 61 vienuolis ir 
304 vienuolės. Iki š. m. fausio 
20 d. jau buvo ištremti 36 ku
nigai ir 14 vienuolių, šiuo lai
ku Kinijoj yra likę ne daugiau 
Kaip 435 užsieniečiai kunigai, 
iš kurių apie 100 yra kalėji
muos. 

— Popiežiaus pagalba nuken 
tėjusiems. Šv. Tėvo rūpestis di-

— Gavėnios rekolekcijos mer 
gaitėras. Kovo 13, 14 ir 15 d. 
įvyks uždaros rekolekcijos mer 
gaitėms (16—21 metų am
žiaus) Nekalto Prasidėjimo Vie 
nuolyne, Putnam, Conn. Lietu
vių kalba rekolekcijas ves Pro-
vidence Kolegijos prof. T. A. 
Jurgelaitis, O. P. 

Nuoširdžiai kviečiamos visos 
lietuvaitės pasinaudoti šiomis 
dvasinio susitelkimo dienomis, 
čia atvykusios galėsite atgai
vinti savo dvasią lietuviškoje 
aplinkoje bei tinkamiau pasi
ruošti didžiai Kristaus Prisikė
limo šventei. 

Rekolekcijos prasidės kovo 
13 d. 8 vai. vak. ir baigsis kovo 
15 d. 4:00 vai. p.p. Atlyginimas 
už visą rekolekcijų laiką $7.00. 
Prašoma įsiregistruoti šiuo ad
resu: Rev. Sister Superior, Im-
maculate Conception Convent, 
R. F. D. 2, Putnam, Conn. Tel. 
Putnam 8-5828 

— Lithuanian Chamber of 

suoti kuklų savaitinį biudžetą. 

DID. BRITANIJOJ 

X Irena Jonušys ir Genovai-

— Gražiai dirba. Neseniai 
Anglijos lietuvių savaitraščio 
„B. Lietuvis" redakcijoje pra
dėjo dirbti Leonas Triliipaitis. 
Jis nesitenkina darbu tik lietu
viškoje spaudoje, bet patiekia 
lituanistinių žinių ir anglų laik
raščiams. Neseniai „Daily Ex-
press" didžiulis dienraštis at
spausdino jo patiektą medžiagą 
apie sovietų agentus lietuvių 
tarpe. 

— MirS. Londoną šiais me
tais net kelias savaites vargino 
tirštos miglos, kurios pareika
lavo net aukų. Tuo metu Lon
done savo bute buvo atrastas 

je. Ruošia Krikščirnių Kultūros 
| Draugija. 

— Balys Petkauskas, garbin 
te Macyte, abi Alice Stephens g a i atleistas iš JAV kariuome-
Meno Ansamblio dainininkės, nes, šiomis dienomis grįžo atgal 
giedos kovo 22 d. Aušros Var- į Detroitą. Pasinaudodamas 
tų bažnyčioje per sumą Tėvų buv. kariams teikiamomis ^ ' ^ ^ " ^ t t t l r t ^ t f 
Marijonų Bendradarbių 26-to vatomis, jis galvoja tęsti dar J ™ « * Velionis i l g i n į 
seimo proga. sv. Misiąs tą die- Pabaltijo Universitete p r a n t a * " g u { j a u t § s i i r b u v * 
ną atnašaus kun. Antanas i\Ii- medicinos studijas. . : „JTlJ l 
ciunas, MIC, šv. Petro ir Povi- j r o k a l n u s l l P e s -
lo parapijos kleb., Kenosha, j x Liudos Kačanauskas šei 
Wisc. ima yra pajieškoma The Bi 

X Juozas Olekas įkūrė jas ir s h o P ' s Resettlement Committee ! — Lietuviai išėjo į viešumą. 
vedėjas Amerikos Lietuviu Mo- Archdiocese of Chicago, 228 N. Šveicarijos lietuviai šiemet pir-
kyklos, 816 W. 33 Place, pra- L a S a l l e s t r-> Chicago 1, 111. J i jmą kartą išėjo \ viešumą. Dau-
dėjo švietimo srityje 41 metus. P a t i a r žinantieji apie jos šei- giausia šveic. L. B. Valdybos 
Rekordai rodą, jog jo mokyklo- m a prašomi kreiptis nurodytu pirm. inž. J. Stankaus energija 
je mokėsi daugiau 8,000 vyrų a d r e s u - i Zueriche surengtą Lietuvos ne 
ir moterų. Dabar jo mokyklą x 0na Klimienė, 2445 W. K ^ S S p a S 

Li:k
k\TrSetiek mokinių' 2 .r%tavrs

fi1oTrk§ ^t^iS^S& 
kiek n praeityje. E m l l i j a S u r v U I , 8 1 0 0 S o . H a r - | s e b u V Q į d - t o s k o r e s p o n d e n c i . 

X Literatūros premijų įteiki- l e n \ A v e - ° a k L a w n Prijos i j o g > k u r i o s e n e s i t enk in ta vien 
mo šventėje kovo 8 d. Lietuvių seržanto žmona, išvyko poilsiui m i n § j i m o aprašymu, bet taipgi 

gano atstovaujama organizaci
ja yra už nuomų kontrolės pa
laikymą Chicagoje. 

Pažymėtina, kad Juozapas 
Meegan yra didelis lietuvių bi
čiulis, daug yra bendradarbia
vęs ypač lietuviškų parapijų vei 
kime. 

Drąsus šoferis 
Netoli Michigano susidūrė gy 

vulius vežęs sunkvežimis auto
mobilis, mokyklos vaikus vežęs 
autobusas ir benziną gabenęs 
sunkvežimis. Mašinos užsilieps 

nardė. 
Į tą pačią ligoninę uždarytas 

ir Robert James, 43 m. am
žiaus, kurs prisipažino užsmau
gęs savo žmoną, 40 m. mažiaus, 
jos kūfną vėliau palaidojęs po 
savo namų prieangiu, 1621 N. 
Winchester. Jeigu jis vėl atgau
tų sveikatą, byla jam būtų iš 
naujo iškelta. 

Didžiulis universitetas 
Springfieldo įstatymdavystės 

įstaigos pavedė specialiam ko
mitetui, sudarytam iš senato ir 
žemųjų rūmų atstovų, išstudi 

džiųjų potvynių aukomis su gi-, C o m m e r c e n a r i u susirinkimas. 
liu dėkingumu buvo sutiktas vi- K o v o u d 8 y a , 3 0 m i n y a _ 
soj Olandijoj tiek katalikų tiek k a r e D a r i a u s i r G i r ž n o s y e t a i . 
protestantų tarpe. Pažymėt ina , j n g j e ( i m g o u t h W e g t e r n A v e > 

nojo. Gyvulius vežusio sunkve- juoti planą sukūrimo didžiulės 

ŠVEICARIJOJ 

auditorijoje savo lyrikos skai- * H o t Springs, 
tys poetė Gražina TulauskaitS, ] x Felicija Urbeliene, gyv. 
o savo linksmus samprotavi- j Melrose Park, po sunkios, ge-
mus „Kultūriniai partizanai" r a i pavykusios operacijos gy-
paskaitys feljetonistas Albinas dosi namie. Operaciją sėkmin

gai padarė dr. A. Valis-Labo-
kas. 

pasinaudota proga aprašyti lie
tuvių tautos vargus bolševikų 
okupacijoje. 

— Prof. Juozo Ereto dukte
rys yra gabios ir talentingos. 
Aldona yra gabi teatro vaidin-

X Vyr. skautininkas K. P a l - | K a s - to ja, jau kritikų dėmesį atkrei-
čiauškąs, gilios erudicijos žmo-| x Aleksas Siliflnas, buvęs pe, Laisvute reiškiasi tapyboje, 
gus, visuomenininė asmenybė, Vliko narys, po staigaus prie- .paišyboje, mozaikoje, Birutė 

Valentinas. 

žirnio šoferis buvo užmuštas. 
Vaikų autobuso vairuotojas pa 
rodė daug drąsos ir šalto krau
jo. Jisai motorą įjungė į lėčiau-
sį bėgį, autobusą paleido važiuo 
ti tolyn nuo užsidegusio benzi
no tanko, o pats padėjo vai
kams gelbėtis. Jie išsigelbėjo 
visi. 

• 

Griebs narkotikų 
pardavėjus 

Chicagos Nusikaltimų Komi
sijai remiant įneštas sumany
mas Springfieldo įstatymdavys
tės įstaigose griežčiau bausti 
pardavinėjančius narkotikus ne 
pilnamečiams. Pirmą kartą nu-
sikaltusieji bus baudžiami m? 
mažiau vienerių metų ir nedau
giau 10 metų kalėjimo. Pakar
totinai nusikalstą galės būti 
baudžiami kalėjimu visam gy
venimui. 

kad Olandijos radijas tuoj po 
karalienės Julijonos kalbos pa
kvietė tarti žodį šv. Tėvo ypa
tingą pasiuntinį Mons. Lam-
bertini, kuris išreiškė Popie
žiaus užuojautą ir pranešė a-
pie šv. Sosto teikiamą pagalbą. 

— Arkivyskupas Antonio 
Samore, buvęs laisvoje Lietu
voje Nunciatūros sekretorius, 
ir buvęs Apaštališkosios Dele
gacijos VVashingtone tarėjas, 
popiežiaus Pijaus XII paskirtas 
šventosios kongregacijos nepa
prastiems bažnyčios reikalams 
sekretoriumi. Pastaruoju laiku 
jis buvo nuncijus Columbijoje. 

— Vakaru Vokietijoje 23 pro 
centai yra bevaikių šeimų. šakos Illinois Universiteto Chi

cagoje. Tam reikalui numato
ma $85 milionai. Dabartinis U-
niversiteto rektorius G. Stod-
dard pasisakė už tokį planą. U- ' IsigyMte Lietuvių Rašytojų Drau 

V , 1 , ,.,v. ,. , gijos 1952 m. premijuotąjį veikalą 
niversiteto toks didžiulis padą- ' * 

įvyksta pirmas šiais metais vie
šas Lithuanian Chamber of 
Commerce of Ulinois narių su
sirinkimas. Susirinkime bus na
riams perstatyta nauja 1953 
metams išrinkta Prekybos Rū
mų vadovybė. Vakaro progra
mai numatyta dr. Stepono Bie-
žio paskaita apie vėžio ligą, ir 
neseniai iš kelionės aplink pa
saulį sugrįžusio Chamber of 
Commerce nario Dan Kuraičio 
pranešimas apie lankytus kraš
tus. Po pranešimų ir paskaitų 
visi dalyviai bus pavaišinti ka
va ir užkandžiais. 

A; B. 

linys planuojama sukurti va
karinėje Chicagos dalyje. 

Kova su žiurkėmis 

NELĖS MAZALAITES 

GINTARINIAI VARTAI 
Jury komisija atkreipė dėmesį į 
ai, kad šiame veikale Autorė į 

A. Marks, kuriam pavesta i \ rasmina kentėjimus ir kelia švie-
tvarkyti kovą su žiurkėmis Chi-1 *«nlo m ^ t o o t f « L l « 
cagos mieste, pasiuntė grupę 

"apsinaminęs" ir įsikūręs puolio paguldytas į ligoninę, 
Ciceroj, Illy^ois. Namelis nedi
delis, bet savas. Atsiremontavo, 
nusidažė iš vidaus ir lauko, la
bai gražiai atrodo. 

X Donald Petraitis, Airman 
2nd Class, sūnus Florence ir 
Niek Petraičių, gyvenančių 107 
N. 20 Avenue, Melrose Park, 
111., baigia karo tarnybą Korė
joje ir grįš į JAV. Jauno lakū
no tėvai rūpestingai ruošiasi su 
naus sutiktuvėms. 

X J . Grybinas, buvęs Šakių 
apskrities, Gelgaudiškio vals
čiaus raštinės sekretorius, da
bar Chicagoje yra gražių mo
derniškų namų savininkas ir tu 
ri gerai apmokamą darbą. 

X Dr. Bronius Beinoris, tu
rįs gydytojo ofisą 6656 So. 
Halsted, šio mėnesio pabaigoje 
šaukiamas į JAV kariuomenę 
ir ten eis gydytojo pareigas. 
Jis gavo kapitono laipsnį. 

kur jam padaryta operacija. Li
gonis sveiksta dr. Tumasonio 
priežiūroje. 

X Dali. Povilas Kaupas, ku
ris vėl grįžo prie dekoravimo 
darbų, atostogų metu nupiešė 
kelis didelius, techniškai įman
trius „nature morte". 

X M r. ir Mrs. Nasakaičiai, 
kurį laiką sirgę, jau pradeda 
stiprėti. Jie yra gerų darbų 
stambūs rėmėjai. 

X Maria High School moki-

yra konservatorijoje smuikinin
ke, tik Julyte dar bendruoju 
išsilavinimu trina gimnazijos 
suolą. 

VENECUEL0J 
— Arkivyskupas Rafael A. 

Blanco išgyrė lietuvius ir pa
state pavyzdžiu vietos gyven
tojams. 1953 m. vasario mėn. 
15 d. Vasario 16 išvakarėse vi
sose Venecuelos liet. bendruo
menėse iškilmingai buvo atšvęs 
ta Lietuvos Nepriklausomybės 
sukaktis. Respublikos sostinės 

nes, minėdamos Vasario 16 d., Caracas lietuvių bendruomenės 
Lietuvos išlaisvinimui per Altą 
suaukojo $50.00. 

X Kan V. Zakarauskas nuo 
kovo 8 d. iki kovo 15 d. ves mi 

pamaldose dalyvavo Caracas ar j 
kivyskupas Rafael Arias Blan
co ir pasakė karštą kalbą, mū
sų pavergtosios Tėvynės padėtį 

Pakaltina penkis 
detektyvus 

Penki Chicagos detektyvai: 
J. Morris, M. O'Connell, M. Hig 
gins, J. Blythe ir J. Ponicki ap
kaltinti, kad jie mušė kalinį, 
norėdami išgauti jo prisipažini
mą. Detektyvai teisinasi, kad 
jie nekaltį, kad kalinys susi
žeidė krisdamas. Ta byla da
bar atsidūrė teisme. 

Uždraudė masažuoti 
Masažistas W. Kristinar, 31 

m. amžiaus, kurį policijos tar
nautoja sugavo moterim* da
rant nepadorius pasiūlymus, 
buvo areštuotas ir dabar mies
to meras Kennelly atėmė iš jo 
leidimą verstis masažisto darbu 
Chicagoje. 

savo tarnautojų į 30-tą vardą. 
Cia bus apeitas kiekvienas blo
kas ir į žiurkių urvus pripilta 
nuodų, perspėti gyventojai, jei
gu jų atmatų dėžes yra netin
kamos, bus imtasi ir kitų kovos 
priemonių. 

Narkotikai vieton 
kariuomenes 

Narkotikų skyriaus policijos 
leitenantas J. Healy tvirtina, 
kad apie 60 Chicagos jaunuolių 
pradėjo vartoti narkotikus tik 
tam, kad išvengtų karinės tar« 

jokiame veikale Jūs nerasite tiek 
daug pagrįsto optimizmo, kaip šio
je premijuotoje knygoje. 
Telefonu ar laiškais siųskite užsa
kymus: 

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

Cbicago 8; Illinois 
Telephone — Vlrginla 7-6640-41 

Užsakymai bus tą pačią dieną iš
pildyti. Knyga turi 248 psl. ir 

kainuoja tik 2 dol. 

f 

— Studentų žiniai, š. m. ko
vo mėn. 7 d. 6 vai. vakare Hol-
lywood salėje (2417 W. 43rd 
St.) šaukiamas svarbus Chica
gos Lietuvių Studentų Draugi
jos susirinkimas. 

Visi nariai yra kviečiami su
sirinkime dalyvauti, nes jo me
tu bus papildomi rinkimai į Ch. 
L. S. Dr-jos valdybą. 

Kviečiami atvykti ir kiti šiai 
draugijai nepriklausę lietuviai 
studentai. Ch.S.D. pirmininkas 

— Kunigaikštienės Birutes 
D-jos Chicagos skyrius rengia 
balandžio mėn. 11 d. pavasarinį 
balių, kuriame maloniai sutiko 
dalyvauti L. Valstybės Operos 
solistė Vincė Jonuškaitė ir 
prof. V. Jokubenas. 

Pelnas skiriamas laisvės ko
vų invalidams ir sergantiems 
kariams Vokietijoje. 

— Stefanija Kazanauskaite, 

issr 2§n̂ c ^ 8 ^ ^ ? mmmm ' M. Aitutienė, Irena Jonušys, C. 
"SIELA UŽ SIELĄ" 
307 puslapių 43 iliustracijos 

Kaina $2.00 
nybos. Kaikurie iš jų dabar s a - ' K n y g a p a r a $ y t a iabai vaizdžiai, o Kun. 
ko ger iau būtų ėję į kariuome- į A. Sabaliausko puikus vertimas knygą 

dar padaro įdomesne. Lai 
siskaitymui gavčnios laike. nę, nes dėl narkotikų turi d a u g ' d a r P a d a r o i domesne ' L a b a i t i n k a Pa> 

sijas šv. Antano parapijos baž-1 pū™\ ^šv iesdamas , jos grei-
nyčioje, Cicero, 111. ** l a i s v e s a t S a v i m * pranašau

damas ir lietuvius statydamas 
X Rože ir Pranas Katkus, šio krašto gyventojams pavyz-

chieagiečiai, atostogauja Los džiu. Garbingasis Bažnyčios hle 
Angeles, Calif. | rarchas gėrėjosi lietuvių pa-

Daugiau skaito 
Dienraštis „Sun-Times" rašo, 

kad šiuo gavėnios metu Chica
goje žymiai daugiau yra skaito
mas Šv. Raštas . s 

maldose gausiu dalyvavimu, o 
ypač jų puikiai giedamomis gies 
raėmis. 

visokeriopai nukentėti. 

Šimtamete 
Maria Lindstrom, švedų kil

mės chieagietė, sekmadienį sa-
|vo namuose, 10935 S. State st., 
švęs šimto metų sukaktį. Toje 
šeimos šventėje dalyvaus 28 jos 
vaikai, vaikaičiai bei provaikai
čiai. 

Girtas nevairuok 
Policija sugavo P. House, 28 

metų dažytoją, bevairuojantį 
automobilį būnant girtame sto
vyje. Teisėjas jį nubaudė 10 
dienų kalėjimo ir atėmė šoferio 
leidimą pusei metų. 

"NUO IMSRĖS IKI 
0RIN0K0" 

225 puslapiu didesnio formato 
Kaina $2.50 

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

Sargybos prie tavernų 
Griežčiau kovodama su nusi

kaltimais Chicagoje policija pa
statė savo sargybas prie šešių 
įtartinų tavernų, kad budėtų 
jog tenai nebūtų kokių veiksmų 
prieš Įstatymus. 

"ALEKSANDRIJOS ŠEIKAS 
IR JO VERGAI" 

Haufo pasakos 
94 pusi. Kaina $1.25 

Įdomūs Aleksandrijos Seiko nuotykiai. 
Knyga tinkanti jaunimui. 

šias visas tris išvardintas knygas galite 
gauti "Drauge", 

,';-: . . 

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

Chicago ft, minolfl 

Copek, A. Radzevičius, C. Ko-
vvalski, Zalatoris, P. Rimkienė, 
Jonas Brenza jau grąžino do
vanų knygeles su $1.00 auka. 
Visos narės prašomos dovanų 
knygeles grąžinti per dovanų 
dalinimo vakarą kovo 8 d. 6 v. 
v. Aušros Vartų par. salėje a r - \ 
ba atnešti į „Draugo" raštinę 
ir įteikti dvasios vadui kun. V. 
Andriuškai, MIC. Narių prašo
ma į parengimą atnešti dova
nų. Visiems prie parengimo pri
sidėjusiems iš anksto tariame 
ačiū. 

— C. Plesic, Aušros Vartų 
parapijos narė, vakar grąžino 
išplatinusi Tėvų Marijonų Ben
dradarbių 10-to skyriaus do
vanų knygelę. Dovanų dali
nimo parengimas bus kovo 
8 d. 6 vai. vakare. Atnešė taip
gi gražų išmegstą priejuostę. 

— Lietuvos šaulių grupes 
prašymu š. m. kovo m. 22 d. 
9 vai. rytą, sekmadieni, bus at
laikytos Šv. Mišios Šv. Kryžiaus 
bažnyčioje už L. S. S. kūrėjo 
a. a. Vlado Putvio sielą. š . m. 
kovo 5 d. suėjo 24 mt. nuo jo 
mirties. 
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