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Iš pavergtos Lietuvos — 

Okupantas nesijaučia ramus 
Vylioja jaunimą iš Lietuvos, siūlydami pamatyti Rusiją 

Čia skelbiami duomenys yraj pitono pavad. drg. Kairys ir Ru-
paimti iš Vilniaus radijo, taipldzinskas, jūreiviai Stankus ir 
pat Klaipėdos, Kauno, Šiaulių 
radijo mazgų ir kitų sovietinių 
radiofonų pranešimų. Suklasto
tais statistiniais skaičiais ir iš
pūstais duomenimis sovietinė 
propaganda stengiasi suniekinti 
Nepriklausomos Lietuvos gyve
nimą ir pavaizduoti, kad tik bol
ševikams užgrobus Lietuvą pra
sidėjęs „tikrasis gyvenimas", pa 
kilusi „kultūra", suklestėjusi eko 
nominė gerovė. 

Ypačiai prieš vasario 22 d. 
rinkimus į vadinamas „tarybas" 
komunistai per savo agitatorius, 
spaudą, radijus ir visą adminis
tracini aparatą kalė j galvas, jog 
tik Leninas su Stalinu „nenuils
tamai" rūpinasi Lietuvos reika
lais. Vilniaus radijas sausio 21 
d. teigė, kad „Leninas ir Stali
nas buvo tikri Lietuvos valsty
bingumo kūrėjai..." Netenka ste 
bėtis, kad Lenino mirties sukak
tis buvo bolševikų atžymėta su 
ypatinga pompa. Sausio 21 d. Lie 
tuvos radijai visą popietinę pro
gramą pertransliavo iš Maskvos, 
bet per Lenino mirties minėjimą 
ten Lietuva nebuvo užsiminta nė 
kartą. 

„Tiesa" savo vedamajame skel 
bė, kad „Lietuvos darbo žmones 
žiauriai išnaudojo visokie Lape
nai ir Ilgauskiai... Bet 1940 m. 
išsipildė lietuvių tautos svajonė. 
Su Tarybų Sąjungos pagalba Lie 
tuvos darbo žmonės nusikratė 
buržuaziniu - nacionalistiniu jun
gu ir įstojo į broliškų tarybinių 
tautų šeimą". Dieną anksčiau 
Kauno „Tiesa", nors ir pasigyru-
si, kad „Tarybų Lietuvoje į šipu
lius sumalta išnaudotoja buoži
ja", skundėsi: „tačiau mūsų tar
pe dar yra likę fašistinių lieka
nų... Sutriuškintų krikščionių de
mokratų, tautininkų, socialde
mokratų ir žydų nacionalistų 
partijų šalininkai mėgina Jsibrau 
ti i mūsų eiles ir griauti mūsų 
kūrybini darbą... Imperialistai 
anglai ir amerikiečiai vis dar te-
besiunčia } mūsų šalį savo šni
pus, diversantus, kenkėjus..." 

Šis ir panašūs straipsniai sa
ko, kad vyksta sustiprintas va
lymas okup. Lietuvoje. Tuo tar
pu ne tik pionieriai, bet ir visi ki
ti moksleiviai su suaugusiais pa
skatinti kiek galint geriau mo
kytis rusų kalbą, „nes tai yra 
Lenino ir Stalino kalba". 

Net ir Klaipėdos išsivadavimo 
sukaktis išnaudota bolševikinei 
agitacijai varyti. Bolševikai kaip 
įmanydami įrodinėja, esą, tik jie 
„sujungę visas Lietuvos žemes", 
bet faktiškai yra pagrobę visą 
kraštą ir jį jėga inkorporavę į 
Sov. Sąjungą. Sausio 28 d. bol
ševikai minėjo 8-rių metų sukak 
tį, „kai buvo iš hitlerinių grobi
kų išvaduotas Klaipėdos uostas". 
Dabar jis tapęs „vienu iš svar
biausių Baltijos jūros prekybos 
uostų". Klaipėdos srities kom
partijos sekretoriaus Grigolavi-
čiaus pranešimu, vokiečiams be
sitraukiant „buvo susprogdinta 
ir sudeginta 1,200 gyv. namų su 
282,000 m2 gyvenamojo ploto, o 
daugiau kaip 200 žvejų laivų bu
vo paskandinta jūroje". Bet da
bar, girdi, „Klaipėdos uostas, 
broliškoms respublikoms pade
dant, pilnai mechanizuotas. Da
bar Klaipėdoje veikia 11 pradi
nių, 7 septynmetės, 4 vidurinės 
ir dvi darbininkų jaunimo mo
kyklos, kuriose mokosi daugiau 
kaip 9,000 mokinių. Be to, dar 
veikia jūrininkų mokykla, peda
gogikos mokykla, žemės ūkio 
technikumas ir mokytojų insti
tutas"... 

Vilniaus radijo pranešimu, 
žvejybose Atlanto vandenyne 
„geriausiai užsirekomendavo ka-

Lyzas, motoristai Kaplanaitis ir 
Navickas". Toliau giriamasi, ži
noma, taip, kaip tik bolševikai 
tegali meluoti, kad, esą, „dabar 
Klaipėdos krašto įmonės duoda 
šaliai daugiau kaip 120 produk
cijos rūšių". 

Tokių bolševikų pagyru būtų 
galima priskaičiuoti visą galybę, 
tačiau ko jie verti, parodo kad ir 
sausio 28 d. per Vilniaus radiją 
paskelbta žinia, kad žvejybos 
„floto viršininkas" yra „lietuvis" 
Aleksandras Kaidonovič, pasiva
dinęs lietuviška Kalendos pavar
de. Kai radijo reporteris atsilan
kė su mikrofonu į uostą, tai ne 
tik nesurado nė vienos lietuviš
kos komandos, bet ir nė žodžio 
nebuvo galima išgirsti lietuviš
kai. Tenka manyti, jog ir toliau 
lietuvių žvejų bei jūrininkų var
du ten kurdinami žvejai nuo Juo 
dosios jūros pakrančių. 

Bolševikai taip pat giriasi, 
kad prie Klaipėdos užėmimo pri
sidėję ir „lietuviškojo junginio 
kariai". Tačiau tam daliniui, pa 
dėjusiam pulti Klaipėdą, kaip 
Vilniaus radijas sausio 29 d. pra 
neša, vadovavęs „lietuvis" Glot-
kovas. 

Sov. Rusijos žuvies pramonės 
ministerija Lietuvos spaudoje 
skelbia, kad „telkia darbininkus 
šiuose miestuose: Klaipėdoje, Le 
ningrade, Kaliningrade, Mur
manske ir kituose miestuose. 
Reikalingi žvejai, jūreiviai, ku-
biliai, dailidės, laivų motoristai 
ir kiti darbininkai". Centrinė vie 
ta, kur tokie renkami žvejybos 
specialistai turi registruotis, nu
rodyta Vilniuje, Ukmergės gat
vėje Nr. 41, Kad ir su šiais spe
cialistais taip neišeitų, kaip išėjo 
su „miško pramonės specialis
tais", pasiųstąja „savanoriškai" 
miškų kirsti į Archangelsko dar 
šiauresnes sritis... Vilniaus radi
jas sausio 26 d. pripažino, kad 
ir studentai „išvyksta atlikti ga 
mybinės praktikos į Maskvos, 
Baku ir kitas šalies pramonės 
įmones". Kadangi „plačioji tėvy
nė" traukiasi nuo Klaipėdos ligi 
Vladivostoko, tai nenuostabu, 
kad įvairiausių sričių specialis
tai „pasitobulinti" ar atlikti įvai 
rių „praktikų" išskirstomi po 
tolimiausius užkampius, tik daž 
niausiai jų negali atlikti Lietu
voje. Panašiu būdu įvairiems 
Sov. Sąjungos rajonams „gele
žinkelių transporto specialistus" 
turi verbuoti ir Lietuvos susisie
kimo ministerija. 

Kad ir kaip girdamiesi įvai
riais tariamai pasiektais „laimė
jimais", bolševikai niekaip ne
įstengia išvengti įvairių trūku
mų ir nepriteklių, už kuriuos paa 
kiaušiai „kenkėjams ir sabotaži
ninkams" pradėjo kelti plačiu 
mastu bylas. Tokių trūkumų ne 
šališkas stebėtojas surastų žy
miai daugiau, negu jų drįsta bol 
ševikai viešai minėti. 

Nuversta Japonijos vyriausybe 
Paleistas parlamentas, nauji rinkimai balandžio 19 d.— 

Suskilo liberalai ir apgriovė Yoshidą 
TOKIO, kovo 16. — Pereitą šeštadienį nuversta Japonijoje Yo

shidą vyriausybė, bet paleistas parlamentas ir nauji rinkimai pas
kelbti balandžio 19 d. 

Čia matosi per vieną dieną iš sovietų zonos į vakarinį Berlyną atbėgę žmones. Jie atbėgo tą 
dieną, kada buvo pranešta apie Stalino mirtį Pasitalpine jie čia laikinai vienoje fabriko sa
lėje. (INS) 

Kodėl demonstravo 
prie Vokietijos? 

BONN, kovo 16. — šaudymas 
į vakariečių lėktuvus buvo sąmo 
ninga demonstracija, o ne nelai
mingas atsitikimas. Kodėl Mas
kva pademonstravo V. Vokieti
jos pasieniuose? Atsakymo ten
ka jieškoti fakte, kad šią savai
tę V. Vokietijos parlamentas bal
suos Europos armijos paktą ir 
laikinąją taikos sutartį. Komu
nistai pademonstravo, kad šiuo 
momentu jie pirmauja ore Vo
kietijos erdvėje. 

Antra.galima prileisti, kad šia 
provokacija Maskva nori ati
traukti iš Korėjos ir iš kitur 
amerikietiškus F-86 sprausmi-
nius lėktuvus, kad jie galėtų bu
dėti Europoje vietoje F-84, ku
rie yra daug lėtesni už sovietiš
kus Migus. Jei taip, tai komunis
tai nedavertina Amerikos gamy
binės jėgos ir jau pasiekto ka-

Mirė Slanskio ir Co. žudikas 
Spėlioja mirtiels priežastis: nužudytas ar Maskvos šal
čio bei alkoholio auka. — Aštrus įpėdinystes klausimas 

PRAHA, kovo 16. — šeštadienį?mirė Čekoslovakijos preziden
tas Gottwald, neseniai sunaikinęs itadaise Maskvai labai patiki
mą Slanskį ir aplink jį susibūrusią žydų komunistų grupę. 

Didelis komunistas ir toks pat 

Prieš 5 mėnesius absoliučią 
atstovų daugumą laimėjusi libe
ralų partija nesulipdomai suski
lo susipešusi dėl partijos ir 
krašto vadovybės — vienas 
sparnas yra sukilęs prieš Yoshi-
dos perdaug atvirai rodomą pak
lusnumą Amerikai. 

Progą nuversti Yoshidą ir iš
provokuoti naujus rinkimus ar
ba Yoshidos pašalinimą ir be 
rinkimų davė Yoshidos pavadi
nimas vieno socialisto atstovo 
kvailu idiotu. Tas atstovas biu
džeto diskusijų metu komisijoje 
kalbėjo ne apie biudžetą, bet apie 
tai, kad Yoshidą atstovauja ne 
Japonijos, bet Anglijos ir Ame
rikos interesus. 

Nors Yoshidą už nediplomatiš-
ką žodį tuoj atsiprašė, tačiau 
visa opozicija, žinodama libera
lų partijos suskilimą, pradėjo 
spausti, kad premjeras būtų pa
peiktas už socialisto pažemini
mą. Yoshidos nemėgstantiems 
liberalams padedant parlamen
tas nubalsavo papeikimą Yoshi-
dai, o vėliau ir nepasitikėjimą, 

didelis girtuoklis Gottwald prieš 
savaitę dalyvavo Maskvoje Sta
lino laidotuvėse, kur žygiavo lai
dotuvių parade visai arti pačios 
Rusijos komunistų vadų — ar
čiausiai visų kitų satelitų įžymy
bių. Apie jo ligą* buvo pranešta 
tuoj, kai tik grįžo iš Maskvos. 
Po kelių valandų nuo pirmo pra
nešimo sekė nurodymas, kad 
plaučių uždegimas ir plevritas 
taip stiprus, kad Gottwald nete
ko sąmonės. Dar už kelių valan
dų sekė pranešimas apie mirtį. 

Yra manančių, kad Gottwald 
nužudytas, bet seniai jį pažįstąs 
vienas čekas emigrantas mano, 

rinio pasirengimo: jau šiandien k a d M a s k v o s šaltis ir alkoholis 
Amerika visus F-84 sprausmi- j y r a Gottwald mirties kaltinin-

Vilniaus radijas sausio 20 d. 
užsipuolė „Valstiečių Laikraš
tį" ir žurnalą „Literatūra ir Me
nas", kad jie esą laikraščiai ap
sileidėliai ir „permažai kreipia 
dėmesio į rinkiminę kampaniją", 
nesugebą tinkamai išnaudoti pa 
gal bolševikinius reikalavimus 
visų progų. Sausio 23 d. „Tiesa" 
surado „didelių trūkumų ir klai 
dų politiniam agitatorių darbe 
Kauno mieste". Rinkiminei kam
panijai įpusėjus, tarp jų buvo 
dar tokių vedėjų bei agitatorių, 
kurie „dar nė nepradėjo savo 
darbo". Matyti, baramieji agita
toriai ir vedėjai galvojo: ir kam 
— juk vis tiek, agituosi ar ne, 
išrinks tik tuos, kurie yra iš 
anksto parinkti. 

nius lėktuvus Europoje gali pa 
keisti F-86, kurie skina Migus 
Korėjoje (Vokietijoje sovietai 
iš Čekijos įpuolę numušė F-84). 

Skraidys ginkluoti 
BONN, kovo 16. — VišT trys 

augštieji komisarai įteikė sovie
tų gen. čuikovui protesto notą 
dėl britų bombonešio numušimo 
ir įspėjo, kad panaši sovietų la
kūnų bravūra gali pavojingai į-
tempti okupacinių pajėgų santy
kius Vokietijoje. 

Britų bombonešiai ir toliau 
atlikinės mokomąsias keliones, 
bet dabar jau turės amuniciją ir 
užkabinti atsišaudys. 

Sovietų ligoninėje mirė pas
kutinis numuštojo bombonešio 
įgulos narys. 

Pirmieji Trygve 
įpėdiniai krito 

NEW YORK, kovo 16. — 
Pirmą balsavimą Saugumo Ta
ryboje pravedus, sumušti visi 
ikšiol pastatyti kandidatai JT 
generalinio sekretoriaus vietai. 
Sovietų kaididatas, Lenkijos už
sienio reikalų ministras, gavo I 
tik vieną Sov. Rusijos balsą, į 
JAV kandidatas filipinas Romu 

kai. Jam 56 metai. 
Dabartiniam Sov. Rusijos at

stovui Jungt. Tautose Zorin va
dovaujant, Got 

M l i i i ^ n k 1 twald ir Slans-
ky 1948 m. va
sario mėn. su
naikino Masa-
ryką ir Benešą 
ir užkišo Čekos 
lovakiją už ge
ležinės uždan
gos. Paskutinis 
Gottwald" dar-

, bas Maskvai bu 
Kletnent Gothvald 

vo Slanskio ir Co. nužudymas. 
Gottwald yra gimęs Moravijo

je, bet nuo 1938 m. iki 1945 m. 
gyveno Rusijoje dirbdamas Ko-
minterne. Grįžo į Čekoslovakiją 
su sovietų armija ir tuojau buvo 
priimtas į vyriausybę, nes Be
nešąs daugiau pasitikėjo Mask
va, negu vakariniais sąjunginin
kais, kurie Prahos užėmimą pa
liko raudonajai armijai. 

Slanskį nužudžius, Gottwald 
paėmė į savo rankas visus val

džios siūlus: jis buvo preziden
tas, kariuomenės ir slaptosios 
policijos vadas, kompartijos ge
neralinis sekretorius. Kas jį pa
veldės? Yra du varžovai: dabar
tinis ministeris pirmininkas Za-
potocky ir krašto apsaugos mi
nistras bei Gottwaldo žentas 
Čepicka. 

Amžina baime 
BERLIN, kovo 16. — Atbėgą 

iš sovietų zonos tvirtina, kad 
sienos apsauga tarp Rytų ir Va
karų Vokietijų dabar esanti sus
tiprinta ir daugiau sovietų ka
riuomenės sienos link esą pat
raukta. 

Išilgai Braunšweigo — Berly
no kelią Magdeburgo apylinkėse C n m i r | ^ u V i n i i e 
išsidėstę dideli skaičiai parašiu- » P W « « W * p . K i i i U b 
tininkų. Prie Berlyną su V. Vo
kietija jungiančio kelio pradėti 
statyti cementiniai bunkeriai, 
signalizacijos įrengimai ir pro
žektoriai. 

Lenkam atiduoda 
suardytą Migq 

KOPENHAGEN, kovo 16. — 
Šiandien Lenkijai žadama pasa
kyti, kad ji gali gauti savo Mi-
gą, kurį vienas jos lakūnas at
skraidino pereitą savaitę į Dani
ją. Migą išardė ir su juo gerai 
susipažino vakariečių aeronauti
kos ekspertai. 

Danijos užsienio reikalų mi
nistras paneigė trijų civilių 
amerikiečių pranešimą, kad Mi-
gas atskraidintas į Bornholmo 
salą vakariečių agentų veiklos 
dėka — lakūnas pabėgęs su lėk
tuvu patriotiniais, o ne biznie
riškais sumetimais. 

Pratimai pietuose 
ROMA, kovo 16. — šiandien 

Atlanto pakto sąjungininkai pra
deda bandyti orinę pietinės Eu
ropos apsaugą. Kartu vyr. lai
vynų vadas Viduržemio jūroje 
adm. Mountbatten bandys jūri
nių kelių apsaugą. 

Nuo lėktuvnešių pakilę lėktu
vai puls pietinės Prancūzijos, Š. 
Afrikos, Graikijos, Turkijos ir 
Italijos miestus bei Maltos salą, 
o bazėse išdėstyta aviacija ir 
priešlėktuvinė apsauga darys 
savo darbą. Pratimai baigsis 
kovo 24 d. 

Tito Londone 
LONDON, kovo 16. — Čia 

lo^esu^ini ;o^l^sur*(rdki r 7), l ^ ^ ^ f ^ į S M ^ 
Kanados užsienio reikalų minis 
tras Pearson gavo 9 balsus, bet 
jį nutrenkė sovietų veto (jau 
56-tas). Posėdis pertrauktas iki 
ketvirtadienio ir penkioms did
žiosioms valstybėms pavesta 
bandyti privačiai susitarti dėl 
kandidato. 

• Sen. Taft sūnus skiriamas 
ambasadoriumi į Airiją. Tos vie
tos jis pats prašėsi, o Eisenho-
weriui svarbu geri santykiai su 
būsimo ambasadoriaus tėvu. 

prezidentas Tito ir pasiliks Ang
lijoje iki šeštadienio. Greičiau 
nebus pasirašyta formalių susi
tarimų, tačiau bus aptarta visa 
tarptautinė padėtis, būsimi Ju 

Malenkov ir kiti 
vakar patvirtinti 

Burmos miškuose 
RANGOON, kovo 16. — Bur

mos vyriausybė skelbia, kad jos 
kariuomenė privertusi Chiang 
Kai-sheko kinus Burmoje trauk
tis iš vienos bazės, kurią jie bu
vo įsirengę gana toli nuo Kini
jos sienos derlingesnėje vietoje, 
kad galėtų augintis maisto savo 
reikalams. 

Burmos kariuomenė iš kelių 
pusių eina prie tų vietų, kur, ti
kima, yra iš Kinijos persikėlusių 
Chiang karių. Reikia laukti, kad 
kinai pradės priešintis, jei bur-
miečiams pasiseks iki jų per 
džiungles prasimušti. 

netikėtai sužinoję, kad tuo mo
mentu buvo pakankamai balsų 
Yoshidai nuversti. 

Nebesitikima, kad liberalų par 
tija išeitų iš rinkimų laimėjusi 
tiek atstovų, kad viena galėtų 
valdyti. Teks daryti koaliciją su 
Shigemitsu progresyvine parti
ja. Nėra baimės, kad ir tokia ko
alicija atskirtų Japoniją nuo 
Amerikos, bet ji tikriausiai bus 
nacionalistiškesnė. 

Mirė kun. Čegis 
Vakar gauta žinia, kad Phila-

delphijoje šeštadienį mirė kun. 
Vladas Čegis, vienas iš grupės tų 
kunigų, kurie 1933 m. kartu su 
vyskupu Matulioniu Lietuvos 
vyriausybės buvo išlaisvinti iš 
bolševikų kalėjimų ir koncentra
cijos stovyklų Rusijoje. Laidoja
mas ketvirtadienį. 

Nenori Bohlen 
VVASHINGTON, kovo 16. — 

Nežiūrint prezidento ir Dulles 
prašymo, kad greičiau būtų pat
virtintas Bohlen ambasadoriumi 
į Maskvą, grupė respublikonų se
natorių, prie kurių prisidėjo ir 
užsienio reikalų komisijai nepri
klausąs sen. McCarthy, bando 
įtikinti prezidentą, kad jis at
šauktų Bohlen paskyrimą, nes 
šis, girdi, esąs buvęs perdaug 
arti demokratų prezidentų ir 
valstybės sekretoriaus Acheson. 
Manoma, kad McCarthy senato 
posėdyje pasakys prieš Bohlen 
kalbą, jei komisija Bohlen Ir pra
leistų. 

Kalendorius 
Kovo 16 d.: šv. Julijonas. Se

novės: Vaidotas ir Bitonė. 
Oras Chicagoje 

Daugiausia giedra; tempera
tūra kilsianti iki 42 laipsnių. 

Saulė teka 6:03, leidžiasi 5:38. 
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Arthur F. Burna, Columbia 
universiteto ekonomikos pro
fesorius, paskirtas prezidento 
ūkio patarėjų pirmininku (INS) 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
—Notre Dame universiteto kasmet nuo 1883 m. skiriamas Lae-

tarė medalis šiemet paskirtas St. Paul pramonininkui O'Shaug-
hnessy už dideles dovanas kataliku mokslo įstaigoms, šis meda
lis skiriamas pasižymėjusiam katalikui pasauliečiui. 

—/ JAV atvyko Belgijos užsienio reikalų ministras Van Zeer 
MASKVA kovo 16 Auešč ^an^" Europos vienybės ir Europos kraštų ekonominiai santykiai 

Taryba vakar pradėjo posėdžius bm Pniktdbėjimų tema, nes Van Zeeland yra Europos ūkinio 
Kremliuie Trumpa kalba į ku- oen^ra^aro^a'v^nio organizacijos, sukurtos ryšium su Marshallo 
rią buvo įkišta per Stalino laido- Planu> Pirmininkas. 

—Šeštadienį prasidėjo Anglijos-Egipto pasitarimai dėl Anglu 
jos pasitraukimo iš Suezo kanalo zonos. Pirmame posėdyje daly
vavo gen. Naguib, britų ir JAV ambasadoriai. 

—Viesulas siautė Arkansas ir Mississippi valstybėse. Žuvo 18 
žmonių, medžiaginiai nuostoliai milionais skaičiuojami. 

—Vienoje nugirstas pranešimas per Bulgarijos radiją, kad te
gul nekelia galvos priešiški elementai, nes Stalino mirtis komu-

tuves pasakytoji, pasakė Stalino 
įpėdinis Malenkovas. 

Jis pareiškė, kad visi ginčai 
su visomis valstybėmis, neišski
riant ir Amerikos, gali būti iš
rišti taikiai. Sov. Rusija karo 
nenori, stiprins savo santykius 

goslavijos santykiai su Angli- .iki kraštutiniausio draugiškumo nistų nesugniuždė. 
Popiežius Pijus XII vakar pirmą kartą po ilgos pertraukos 

dėl ligos priėmė grupę lankytojų profesorių, dalyvaujančių vie* 
ja, Triestas, Balkanų santarvė, jsu „liaudies demokratijomis'' ir 
ginklai Jugoslavijai, nes Tito su didžiąja Kinijos tauta, o su 
nori jų gauti kiek tik galima, kitais nori gyventi korektiškai, name 8wva&avime Romoje. 
Anglijai patirikla, kad gali suda- Malenkovo paskyrimas prem- —Iš Europos grįžta šiandien generolai Bradley ir Vandenberg 
ryti su Jugoslavija šiltesnius jeru ir visi kiti po Stalino mir- ir parsiveža Nato karinių pajėgų Europoje štabo viršininką gen. 
santykius, nes jie jai ypatingai ties padaryti pakeitimai ministe-
naudingi toje vietoje karo atve- rių kabinete patvirtinti vienbal-
ju. Isiai. 

Gruenther. Jie visi atveža prezidentui žinuzs apie šaltąjį karą iš 
Europos perspektyvos bei apie Europai ginti organizuojamų pajė
gų pažangą. 
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Pavergtoje Lietuvoje 

" SUGRI2US1ŲJV VOKIEČIU PASAKOJIMAI 
Ta pati vokiete, kurios pa- j tams pasitarnavusi karo ir po-

sakojimą jau Jdejome praeita- kario metu, ir galinti vokietei 
rae biuletenyje, papasakojo dar 
šiuos savo prisiminimus: 

I r kapai naikinami 
Vienoje vietoje buvę palai

doti du žuvę partizanai. Ūki
ninkas, pas kurį ji gyvenusi, 
nusiskundęs, kad jų kapai esą 
apleisti, apžėlę piktžolėmis, nie
kas jų neprižiūrįs, nes visi bi
jo prie jų prieiti. "Nors jis man 
ir nesakė, kad šiuos kapus su
tvarkyčiau, bet supratau, jog 
būtų labai patenkintas, jei tai 
padaryčiau" — pasakoja vo
kiete. 

Žinodama, kad vietiniams 
tikrai yra pavojinga tuos ka
pus tvarkyti, ji nuėjusi ir juos 
apravejusi' padariusi po kry
želį ir galimai gražiau aptvar
kiusi. Eidama atgal, pamačiusi 
ateinant kelis milicininkus su 
stribais. Kadangi kapai buvo 
netoli kelio, tai jie, matyti, ją 
buvo pastebėję. Ji sustojusi ir, 
susirūpinusi, . pamate, kad jie 
priėjo prie kapų. Kadangi buvo 
jau tolokai nuėjusi, tai negalė
jo matyti, ką jie ten veikia. 
Po poros valandų nuėjusi pa
žiūrėti ir, nustebusi, rado šiuos 
kapus sutryptus ir su žeme su
lygintus. Pasipiktinimo pagau
ta, ji vel, nors ir ne taip gra
žiai, kaip pirma, kapus sutvar
kiusi. 

"Rūpestingas" grįžusioje 
sutikimas 

Toliau ji pasakojo, kaip vie
nas lietuvis, suviliotas įvairiau
sių rusų pažadų, grįžęs iš Va
karų Vokietijos j Lietuvą. Ji 
girdėjusi, kad iš Vokietijos šis 
lietuvis atvykęs su dviem laga
minais, pilnais gerų daiktų, ap
sirengęs geru kostiumu, turė
jęs gerą laikrodį. Atvykus jam 
į Lietuvą, pereinamajame punk
te jis turėjęs eiti į pirtį. Visus 
daiktus palikęs nusirengiama
jame kambaryje. Išėjęs iš pir
ties savo daiktų neberadęs. 
Kai ėmė klausinėti tarnautojus, 
jam buvę paaiškinta, kad jis 
savo daiktus turėjęs perduoti 
apsaugai administracijai, ir 
kad, matomai, jo daiktus kas 

• nors pavogė. 
Gavęs šiokius tokius menkos 

vertės drabužius ir batus, išė
jo pradėti "laimingo gyveni
mo" sovietinėje tėvynėje. 

Prisimindama Lietuvoje liku
sius lietuvius, ji sako: "Lietu
viai yra labai kieti ir jų rusai 
nepajėgs suvirškinti. Lietuvai 
atgavus Nepriklausomybę, bū
tinai tenai nuvažiuosiu." 

PARTIZANAI VEIKIA 

Komuniste spekuliante 
Kiti. vokietė, taip pat nese

niai grįžusi iš Lietuvos, pasa
koja, kaip kartą Karaliaučiuje 
susipažinusi su viena jauna lie
tuve, turgavietėje spekuliuo
jant. Ši jai pasigyrusi, kad 
esanti komunistė, daug sovie-

padėti. Ir tikrai, po kelių sa
vaičių minėta lietuvė komunis
tė atvykusi vėl su sovietiniu 
sunkvežimiu ir keliais rusų ka
rininkais ir ją išsivežusi Lietu
von. Čia ji kelis mėnesius iš
buvusi viename kaime, pas tos 
komunistės tėvus, bet vėliau, 
partizanų įspėta, persikėlusi 
gyventi pas kitą šeimą. Ją at-
sivežusioji lietuvė gyvenusi 
Šiauliuose ir dažnai atvykda
vusi pas tėvus. Ji tikrai spe
kuliuodavusi įvairiomis prekė
mis, kurias veždavo į Rytprū-

„LIAUDIES PRIEŠAI KOM. PARTIJOJE" 
Komunistai bijo lietuvių patriotų. Komunistai stiprina 

„politinį budrumą" ii socialistinę „žvalgybą11 

Kad okupantams nepavyksta kanomis, kaip to reikalauja 7 
jokiomis priemonėmis palaužti LKP suvažiavimo nutarimai. 
lietuvių tautos dvasios, rodo ir 
tie nuolatiniai barimai, kuriuos 
tenka girdėti per jų radijus ar
ba skaityti komunistinėje spau
doje. Imkime, sakysime, kad ir 
1952 m. gruodžio mėn. 10 d. 
„Tiesos" vedamąjį, pavadintą 
„Stiprinti politinį budrumą". 

Tiek amerikiečių, tiek anglų 
spauda nurodė, kad po, kom. 
partijos paskutinio suvažiavimo 
Maskvoje naujų narių priemi 

To reikalauja tarybinės tėvynės 
stiprinimas". Tad kas beliks ko 
munistams „ištikimas"? (Elta) 

— Kiek yra Lietuvos komu
nistų? XIX visasąjunginės KP 
suvažiavimo žiniomis, Lietuvo
je yra 36,000 KP narių. Taigi 
tik 1.2% visų gyventojų pri
klauso partijai. (Lietuvoje pa
gal 1951 m. rinkimų duomenis 
buvo apie 3 mil. gyventojų). So 

mas į partiją visuose kraštuo- vietų Sąjungoje komunistų par
še, tarp jų ir okupuotoje Lietu
voje, buvo labai pasunkintas. 

sius ir iš ten parveždavo kitas.: Mat, pasirodę, kad į komunis-
Visa šeima buvusi gana turtin- tus daug kur pralindę net ir 
gai. įsitaisiusi. Visas kaimas ir j „liaudies priešų". Tai konstata-
apylinkė jų nekentė. Patys te-, vęs Sniečkus savo kalboje, tai 

nebuvo komunistai, bet taip pat paaiški ir iš šios die
nos „Tiesos" vedamojo, kuria
me, be kita ko, rašoma, kad 

vai 
dukteriai nieko nesakė. 
Nukabino šventąjį paveiksią 

Kartą, kai tos komunistės 
tėvas iš malūno parsivežė 7 cnt. 
supikliavotų kviečių ir valgė 
pirmą iš jų pagamintą vaka
rienę, atvyko apie 10 partiza
nų ir ėmė klausinėti, kur duk
tė. Visą šeimą suklupdė ir lie
pė kalbėti poterius. Pasirodo, 
kad duktė turėjusi tą dieną 
atvykti, bet atsitiktinai neat
vyko. Partizanai paėmė to ūki
ninko arklius, susikrovė visus 
7 cnt. miltų, kiaules ir kitką. 
Ant sienos kabojo Dievo Moti
nos paveikslas, kurį partizanai 
nukabino ir pasiėmė su savim, 
sakydami, kad tokiuose na
muose šis paveikslas netinka. 

Tėvas mėgino prašyti ir tei
sintis, bet partizanai pasakė, 
kad jis galįs savo dukteriai 
dėkoti už tai, kad jie taip tu
rėję pasielgti. Be to, liepė pra
nešti dukteriai, kad ši prieitų 
išpažinties, nes jos dienos esan
čios suskaitytos. Ši lietuvė bu
vusi vienintelė komunistė toje 
vietovėje. Rusams užėjus, ji 
vaikščiojusi enkavedistų uni
formą apsivilkusi ir per ją 
daug šeimų buvę ištremta. 
Žmonės laukia išsilaisvinimo 

Du vokiečių vaikai, sesuo ir 
broliukas, 1947 m. rudenį, ba
do vejami, pėsčia nuvyko Lie
tuvon ir apie metus laiko elge
tavo po Tauragės apskritį, kol 
juos priglaudė vienas lietuvis 
ūkininkas. Tačiau šis netrukus 
buvo ištremtas Sibiran, tada 
vaikus pasiėmė kitas to paties 
kaimo ūkininkas, kur jie ir iš
buvo iki 1951 m. gegužės mėn., 
kol buvo grąžinti Vokietijon. 

Papasakoję apie savo įspū
džius ir gyvenimą Lietuvoje, 
kuris ir jų, vaikų, akimis žiū
rint, yra prislėgtas ir be pro
švaistės, jie priduria: "Žmonės 
laukia išsilaisvinimo ir iš lėto 
praranda viltį." 

(PLB. Vok. "Informacijos") 

nors „lietuvių tauta išmetė bur
žuazinę santvarką lauk ant is
torijos mėšlyno", tačiau vis tiek 
reikia nepamiršti „politinio bud 
rūmo" ir stiprinti socialistinę 
„žvalgybą" nuo sabotažo, žmog 
žudžių ir kenkėjų, kurie, esą, 
stengiasi sutrukdyti socialisti
nės statybos vyksmą... „Buržu
azija kalbėdavo apie tautos „vie 
nybę", bet kokia galėjo būti vie 
nybė tarp fabrikanto ir darbi
ninko, kulako ir bežemio, eks
ploatatoriaus ir išnaudojamojo" 
— šaukia „Tiesa", tačiau ir ji 
pati toliau pripažįsta, kad „dar 
yra pasislėpusių tautininkų, liau 
dininkų, eserų ir sionistų, pik
čiausių lietuvių liaudies priešų, 
kurie, anksčiau tarnavę fašis
tams, kaizeriams ir carams, da
bar parsidavė amerikietiškam 

tijos nariais yra 3.88% visų gy 
ventojų. Lietuvon atgabenti ru
sai visuomet persirašo į Lietu
vos KP narius. Reikia tad ma
nyti, kad didelė dalis — jeigu 
ne didesnė dalis —c Lietuvos 
KP narių yra atsibastėliai ru
sai. 

— Žmonės tiki Lietuvos ne
priklausomybės atgavimu. Ne
paisydami antireliginės propa
gandos ir grasinimų, žmonės 
lanko bažnyčias. Išvežta daug 
kunigų, ir vienam kunigui ten
ka neretai aptarnauti po kelio

lika parapijų. Tačiau skamba 
bažnyčių varpai, ir žmonės tiki, 
kad ateis diena, kada jie pra
neš vergijos galą ir laisvės die
nos pradžią. 

Ofiso i r b u t o te l . OL. 2-1381 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1386 So. 49th Ct., Cicero 
Kasdien 10—Vi ry te ir 6—8 v vak 
Šeštadieniais 10-—^ v. ir 4- fi v v 

l i ū t a s 1832 So. 4l»th Ct. 

ALBSNAS BENIULIS 
ATLIEKA PERJįtRAUSTYMUS 
ir įvairiu daiktų perkraustymus 

Ta ip pa t p e r s i u n č i a m e j užslon} 
pak ie tg l ius jva i raus ma i s to 

Kre ip t i s : 
2554 SO. HALSTED STREET 

Tel. DAnube 6-3245 

Vestuvines Nuotraukos 
Aukštos Rūšies Fotografijos 

Mūsų Specialybe 

Precin Photo Studio, 
Inc. 

fcJDVARLAb J UL1S, Sav 

4068 Archer flveune 
Telefonas VIrginia 7-2481 

38"t3 J8STS1J5 

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

18 W G E S Stot ies — B a n g a 1390 
P I R M A D . Iki P E N K T A D . 

8:45 ik i 9:30 va i . ry t e 
ŠEŠTAD. 8:30 lk l 9 :30 ryt© 

P I R M A D I E N I O r a k . n u o 7—8 v. 
Sekimui . 9:00 vai . ry to Iš s to t ies 

W O P A — 1490 kil . 
7121 SO. ROCKVVEI/L ST. 

Chlcago 29, 111. H E m l ^ c k 4-2418 

DR. JUZE AGLINSKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

V a l k u ir m o t e r ų ligos 
5159 South Damen Avenue 

Medieino aiul Surgcry BiUKUng 
Vai: a n t r . 9—1 ir 7 - 9 p. p., p i rm. 
tree\, penk t . 1 0 \ p. p. šo.št. 10—J: 

Ofiso tel . IMI. 6*7800 
Namu tel . T R . 4-1705 

(•'•i' iuoa« ftlOliittio' . V i s l i 
DR. WfttTER J. KIRSTUK 

PrįYSlGfAN and SURGEON 
(LIKTI \ 18 G Y D Y T O J A S ; 
8925 VVest 50th Street 

VAI. L' 4 popiet, 6:80 - 8 : 8 0 vsk . 
Trečia d. paga l s u t a r t i 

IVl ofiso ir h u t o O L i m p t e 3-4150 
DR. P. KISIELIUS 

G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 
1 4 3 5 S o . 4 9 t h Ct . , C i c e r o 

Kasdien 1—3 v. ir 6—8 v. vaka ro . 
Šimtadieniais 12—2 v. ir ft—5 v v 

i m t a s 1004 So. 49th A m 

DR. STRIK0L 
G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 
4645 So. Ashland Ave., Chlcago 

VAL. nuo 2- -4 ir 6 - 8 ; t rečlad. , Sofi 
tad. i r s e k m a d . t ik pagal s u t a r t j . 
Tel ofiso VA. 7-4787, r e / IMt. 6-1980 

J«:i neats i l ieps vlr? minėt 1 t e le fone ' 
gauki te M l d u a j .'{(1001 

DR. FL. TALLAT-KELPSA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. ch i ru rg ines , l igos 

DR. E. TALLAT-KELPSA 
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 

5002. West 16th Street 
Valar idos: kasd ien 2—8 p. p. 

Š< .štadicnia 's 10 —11! ir 2—-4 p. p. 
Tel. Ofiso T O 3-0959 Re/. . : R O 2-2387 
Je i nea ts i l iep ia š a u k i t C E n t r a l 6-225*4 

NUO USSISENEJUSrę 

Skaudančių žaizdų 
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ! 

i . . : T ; « U I ^ « ; „ i n a a i , Tie1, k u r i e kenč i a n u o S E N Ų AT-įmpenahzmui. Jie bijosi viešai Į ̂ ^ l r SKAUr>2lŲ ŽAIZDŲ, JI« 
rodytis, tad stengiasi visur in-
filtruotis, skverbiasi net į pačią 
partiją ir jai savo veikla ken
kia. LKP VII suvažiavimas iš
kėlė tą blogybę". 

Nurodyta į Druskininkų, Jur 
barko ir kt. vietų rajonus, kur 
kiti partijos nariai „netgi to
leravo tokį reiškinį". Gale „Tie
sa" reikalauja: „reikia kovoti 
griežtai ir be pasigailėjimo su 
visokio plauko nacionalistais ir 
katalikiškojo klerikalizmo lie-

negal i r a m i a i sčdCti lr n a k t i m i s mie 
goti , nes jų užs isenčjus ios žaizdos 
niežt i i r s k a u d a . K a d paša l i n t i t ą 
niož6jimą i r ^ - s k j į u d š j i m a senų a t - Tel. ofiso H E . 4-5849. rez. H E . 4-2324 
virų ir sk^^dancTų žaizdų, uždek i t e — • 

Tel. ofiso H E 4-««»• , re/ . P R 0--7SS3 

DR ANTANAS ALEKNA 
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield Bivd. 
VAL: 1—4 ir 6—9 

.Šeštadieniais nuo 12 iki i vai. p. p. 
i š skyrus ke tv i r t ad . ir s s k m a d . 

Tel. ofiso ST 3-2320, rez . H E 4-4039 

DR. JONAS BAKŠYS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

745 VVest 77 St. 
Rez . 6053 W a s h t e n a \ v Ave. 

Vai.: p i rmad . , a n t r a d . , k e t v i r t a d . lr 
p e n k t a d . 2—4 po pietų, 7—9 vak. 

T reč . lr SeStad. 2—4 v. p .p . 
• ^ 1 — — — — I " I I • • * I I I I W 1 I 1 | B M | | . H I l M H I I Į 

Vel. ofiso VI. 7-6583. rez. R E . 7-7H6S 

DR. BIEZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 VVest Cermak Road 
VAL.: 1—3 popie t lr 7—& v. vak. 
Trečlad . ir s e k m a d . ofisas u ž d a r y t a s 

Šeštad. tik nuo T—8 vai. poplot . 
Koziri. 3241 \V. 66th P L A C E 

Ofiso telef. LAfayet te 8-8210, Jei 
nr-Kt^iiiepia, š a u k i t e KEdz ie 8-2868 

DR. EMIl,Y V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Ave. 
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:80 v. | 
Vak. p i rm. , an t ; . , ke tv l r t . 6-8:30 v j 

Treč iadieni t ik su s i t a ru s 

Tel. Ofiso YA. 7-5557. rez. R E . 7-4966 į 

DR. FRAMff C. ftVNNIT 
( tCVIEClNSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street 

LIGONIUS P J i l I M A : Kasdien nuo 2 
vai. Iki 4 v. popiet . Nuo 7 v. iki 8:80. 
v. v. Iftskyrus t reč iad . Ir šeš tad . vak. 

DR. ANTANAS LIPSKiS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4206 VVest 20th Street 
Vai. a n t r a d . , ke tv i r t ad . ir šeš tad . 7-9 j G 
v. v. Ki tu la iku pagal sus i t a r imą „ 

Tel . ofiso II E. 4-2123, rez. IMI. 6-8484 

DR. V. P. TUMASONIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. c h i r u r g i n e s ligos 

6255 South VVestern Avenue 
VAI,, kasd ien 2—4 p. p. ir 6—8 vak 

£e«tud. 2 - 4 p. p. Treč iad . lr 
s e k m a d i e n i a i s u ž d a r y t a 

Telefonas D A n u b e 6-1 i25 

DR. A. VALIS-LAB0KAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. Moterų Ligos 
3267 S. Ifalslcd S t 

Vai. : 1-4 ir 6-8 vak. 
š e š t ad ien ia i s 1-4 v. p p. 

Tel. ofiso V r 2-1581 Rez . D R S-G756 

DR. V. VILEIŠIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
į t a m p a s Halsteri ir tti-os gatv<q 

802 VV. 31st Str. 
I ' r ič inimo va landos 2 4 p. p. i'' 

N v. v. Seštud. 2—4 !><> p i ' t ' j 

Tel, Ofls. LA 1-4316; Rez . CK 7 - 8 3 1 5 ' T e l . ofiso P R 6-6446. rez. III 

Tel. ofiuo GI'.. 6*6399, V)\. 6-4782 

, DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 VVest 63rd Street 
( k a m p a s 63 i.' A r t e s i a n ) 

VAL. 2—4" p. p. lr nuo C—8 v. vak. 
ŠėStad. 2—4 p. p. 

Treč iad . ir s e k m a d . u ž d a r y t a 

Telefonas — 1M l lmau 5-8277 

DR. I. L MAKARAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

11750 S. Pamell 
Vai. kasd ien Z—4 pepie t lr 6—8 v. v. 

Išskyrus t r eč iad ien ius 
Ofiso tol. 1MJ 5-5575, rez. VI 7-2189 

M. F. MfižEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10756 S. Michjgan Ave. 
Pi rmad . , an t r ad . , ke tv i r tad . ir penkt . 
nuo 4:30 po pietų iki 8 vak . Šeštad. į 
nuo 12 iki 3 vai. po pietų. 

Treč iad ien ia i s t ik su s i t a ru s 

DR. F. C, VVINSKUNAS" 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2120 VVest Afarquette ltd 
VAL. n a o 2 iki 4 p. p . : 6 Iki 8 vak 

pa Kai su t a r t j Treč iad . ir sešU«d, 

Tel, ofiso ('A. 6-0257. rez. IMI. 6-6659 

DR. P, Z. ZALAT0RIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So Hiilsted Street 
Ui /.iri. 6000 K. A r t ė l i a u Av« 

VA f j . N v. r. iki 3 p. p . ; 6—h v . 

v. Telefonas OLympio 2-1276 

m, P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

!44« So. 40lh Court, Cicero 
VAJii. ant tv , ketv. M). U;. v--';.7-9 p.p 

-penkt '* • •'• ? - ;• p 
M.& b. j&ftlstMl -Stv Chicngo 

•^•ij.: p*.rai t.rtč 
DftfrkV 1C 

ffbt. 1 --8 p 
12 rvtvsi 

— a — • 

P A J I E Š K O J I M A S 

L E G U L O 0>»44nent. J o g y d o m o s 
ypa tybSs pa l engv ins jūsų s k a u d ė j i 
mą ir gale-site r a m i a i miegot i n a k -
tj . V a r t o k i t e j} t a ipg i n u o skaudž ių 
nudeg imų . J i s t a ipg i p a š a l i n a niežė
j imą ligoa, v a d i n a m o s P S O R I A S I S . 
Ta ipgi pa ša l i na perSSjima Ilgos, vad i 
n a m o s A T H L E T E ' S F O O T , s u s t a b d o 
džiovin imą odos ir perp lySlmą t a r p -
pirščių. J i s y r a t i n k a m a s v a r t o t i nuo 
dž ius tanč ios lr susk i lus ios odos. J i s 
y r a g e r a gvduolS visų išvirš inių 
odos ligų. L E G U L O 
O i n t m e n t su te iks Jum 
paga lbą nuo n u v a r 
gusių, p e r š t a m ų i r 
niežtnčių kojų. Legu-
lo O i n t m e n t y r a pat • 
d u o d a m a s po 75 c t , 

, 11.26 ir $3.50. P l r k i -
1'ajieSkau brol io Bron i s lovo š u l - . t e v a l s t i n6se Chlcago 

č iaus ir jo š e i m o s : pusbrolivj: J o n o , a p y l l n k 5 s o i r M i l 
ir Kaz imie ro sulč tu ( J u o z a p o su- \ * r f . 
n ū s ) ; pussese res Tek lė s šu l čy t č s ir w a u k e e , a r b a a t 
sese r s Onos šu lčy tčs . Iki a n t r o j o pa
sau l in io k a r o visi gyvenin io P a n e v ė 
žio a p s k r . Ir valsč. , š i la ičių a r Smi l 
t y n e s v ienkiemyje . J i e p a t y s a r b a 
ap ie j u o s ž inant ie j i p r a š o m i p r a 
nešt i — Louis Schul tz , 1700 S. l i ub lo 
St., Ch lcago 16, 111. 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street 
Vai. P i rm . , ketvir . , penk t . 1-4 iv 7-9 
A.ntr. 1-6, t r eč . ir šešt . paga l s u t a r t i e s 

Dr. Etfward D. MURAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2750 VVest 7lst Street 
(p r i e Califortt la Ave.) 

s iųsk i te money o rde - , 
rl i — 

LEGULO, Department D 
5618 W. Eddy St , Chlcago 34, UI. 

MUlberry 5-3694 

v<iaa& lr rez idenc i ja 
U- YArds 7-7416 

DK. JONAS VALAITIS 
Gydytojas ir chirurgą* 
4038 So. Archer Av* 

VAL.: p i rmad . , t reč iad . , lr p e n k t a d . 
6:80 iki 8:30 P . M. 

K i tomi s d i enomis s u s i t a r u s . 

'«'el. ofiso WA 8-80G0; res . CO. 4-1187 

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Ave. 
VAL.: ( i š sky rus šeš tad . Ir s e k m a d . ) 
N u o 1 iki 4 y. p . p . ; 7—9 v. vak 
Ligonius p r i i m a t ik p ag a l sus i t a r imą 
. Rosriri.: 10838 Ko. W a b a s h Ave. 

LIGONIUS P R I I M A : kasd ien nuo l 
iki 4 !r nuo 7 iki 9 v. v. šefttad: nuo 
2 il{i 4 v. Trečlad pagal sus i t a r imą . 

Sus i t a r imui s k a m b . GKo. 6-i 321, 
YArdfl 7-1526 JJ°J ll '> > , , <^į)jp p 'a ; Vlmvnruia fi-.':9.K. 

Ofiso lr bu to telef. I IKmloek 4-5815 

DR. B. C. BRUŽAS 
. DANTISTAS 

i emmio valandos pagal i*ijisirarurii» 

1003 Archer Avenue 
T r u p u ' į j rv tus nuo (Silifornia 

Tel. YArds 7 - : 772 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6757 S. VVestern Ave. 
Vai.: 6:30-8:30 vai. vak. 
Treč . ir šešt. 2-4 p. p-

tW;t. vak. ir s ekm. uždary ta 

»*i«o te lefonas IVItglnJa 7-IČ86 

DR. A L RAčiCUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1204 Archer Avenne 
VAL. Kasdien nuo 2:00 iki 9,(>o v. 
Tr*»<*i/jd lr «"kTr->Hr< tIU «r,iK(lt-«ru« 

DK. A. P.STULGA 
DANTISTAS 

2723 VVest 71st St. 
P r i ė m i m o la ikas pagal sus i t a r imą 

Telefonas GHovehl l l 6-«7S5 

PUTINKITE "DRAUGĄ" ! -

PLANINGAS TAUPYMAS VISUOMET 
MOKA GERUS DIVIDENDUS! 

MUTUAL F E D E R A L SAVINGS 
AMO I O A N A S S O C I A T I O * 
2202 W. C«rmok RdL • Chicago 8, HL 
X>HN J. KAZANAUSICĄS, Prw. •Tel VI rglnla 7-7747 
Sovings Intured to $10,000 by F .S .LLC 

•M»<| 

I 

TAUPYKITE SAUGIAI IR PELNINGAI ! I 
Mes kviečiame lietuvius prfjMį MVO taupomiu pinigus i Chicago Savings and Loan Association, kuri yra proporcionaliai viena U 

rimla U n X ^ ^ d ^ l d l a , C t a i W P " " * " ^ ******* ***** **"** ****** b ******* P»*«n»viin«. Ji U anksto nepriiada, bet 

MŪSŲ TURTAS 8I£KIA DAUGIAU DEŠ1MT1KS MILIJONŲ DOLERIŲ ($10,000,000.00) 

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 
6234 South Weste*n Ave. Chicago 

JOHN PAKEL, President 
one GRovehill 6-7575 

I J F . T I I V K K A I V T A I f i A y^^^J^m^U^ nuo 12 iki B vai. vakaro. Antradieniais ir penktadieniaū nuo 9 iki 4 
U I U 1 U f 1 Jnn įiMlUUtl po piety. Ketvirtadieniai! nuo 9 ki 8 vakaro. Trečiadieniau uždaryto viia diena. Scitadieniaii 

auo 9 ryto iki 2 po pia*. 

^e l . ofiso VI. 7-0600. roz. VT. 7-7808 

DR. BR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Spec . m o t e r ų lljcos i r a k u š e r i j a ) 

4055 Archer Ave. 
K a m p a s A r c h e r ir Cal i forn ia Ave. 

VAL..: 2—4 ir 6—9 v. p. p . 
i š sky rus s e k m a d i e n i u s . 

Tel . ofieo TA. 7-1166. roz. DA. 6 - U 2 6 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street 
( k a m p a s Ha l s t ed ir 35- ta ga tv6 ) 

v'AL. 1—4 ir 6:'.i0—8:30 p. p. k a s -
»ion i š skyrus t r eč iad ien ius . At ida rą 

šeš tad ien ia i s 1—4 vai. 

. T E L E F O N A I 
Ofiso Huto 
FUlmore s-2007 OOlumbus l-6JJ)0 

DR. K. JABLONSKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

154 North Broadvvay 
M E L U O S E r A R K . ILLi. 

Vai. 6:30-9 vai. vak. , i š skyrus sekm. 

Ofiso GRovehi l l 6-4020 
Rezidenci jos H l l l t o p fi-15.60 

Dr. Alexander J. Javois 
( JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 VVest Marqiiette Rd. 

VAL. 2—4 p. p. ir nuo 7—9 v. vak. 
Treč lad , lr šeš tad . paga l s u t a r t i 

• UI .HIMI — I-III — I W > ^ « » « — ^ ^ » . « » « ^ l . l l « M ^ — — — — • " > — - ' — • •"• • • ! • — 

Tel. ofiso PR . 6-8838. rez. R E . 7-9199 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

( L I E T U V I S G Y D Y T O J A S ) 
2500 VVest 63rd Street 

VAL. kasd ien nuo 2—4 p. p . lr 7:30 

Dr. Antanas R«e8skas, 0. D. 
Tikr ina a k i s ; priUUko akiniin.. 

ke i r la s t ik lus lr rStniia 
4701 S. Damen Ave., Chiea&o, III 

Sauki te — YA. 7-7881 
P r i i m a : v a k a r a i s 6 Iki 9, š»-štad 
10 ry to Iki 4; tn jČlad, lr s e k m a d 

t ik s u s i t a r u s 

DR. ANTHOffY Vl'SLLIAMS 
( V I L I M A S ) 
DANTISTAS 

0322 South VVestern Avenue 
P r i ė m i m o la ikąs paj?ai sus i t a r imą 

telefonu. 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS 

?5 !n«-tų patyrbnn>> 
Tel, \\riU 7-1829 

P r i l a i k o ak in iu* 
K i-civas a k l i 

•Maiao 
Ofisas ir ak in iu d i r b t u v e 
756 VVest 35th Street 

VAL. n»o 10 lKi 2, nuo 6 iki 8, t re-
eiad. nuo 10---12; šeš tad. 10"~S p p 

Tel. ofiso OL. 4*0253. r e / . VA. V-ti38>-

DR. A. 7.. ŠAULYS 
G Y D Y T O J A I R CfcllRLRGfc 

4615 So. Ash land Ave. ( k a m h . 811) 
v ai )z~'4 ir 6:80-8:8*) p p . 

Tre6. Ir šešt. L4 p p 
Re/.. 4126 So. T a l m a n i%ve. 

TeJ. ofiso VA 7-0551, rez. MI 3-2880 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 So. Ashland Avenue 
( a n t r a s a u g š t a s ) ^ 

OFISO VAL.: 10 iki 12 v. ry to nuo 
2 iki 4 v. p .p . : nuo 7 Iki 8:3<» v. v. 

DR. J. J. SMETANA, JR. 
OPTpMETRISTAS 

1801 S o. Ashland Avenue 
\ 'AL. p i rmad . , an t r ad . , kutvir tad. , 
penk tad . !»;3u—12; i :8u—a v. v. 
• ročiad." u ž d a r y t a , - š e š t a d . 9:80 jki 

12; 1:30 iki 8 vai. po pieitu 
CAnal 0-0523 P l a t t RId«. 

Telef, offiso KIVlej » - « l » * 

DR. L SEIBUTIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ROOSIOVELT MED1CAL C K N T E P 
1212 So. Ashland Ave. 

Vai.: kasd ien nuo 12:00 8:30 p p 
Resid . (1410 So. Muplewood 

Telef. U E m l o e k 1-5445 

. S. VAITUSH 0PT. 

GRovehi l l 6-1695 

DR. ALDONA A, JUŠKA 
AKIŲ LIGŲ SPECIAUSTfl 

P R I T A I K O A K I N I U S 
Valandos : 9—12 ir 7—9 v. v. paga l 

s u s i t a r i m ą i š skyrus t r eč i ad i en ius 
2422 VVest Marquette Rd. 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 03rd St 
Ofiso te l . R E l i a n e e 5-4410 

R e / i d . teief. GRovehi t ) 6-6617 
Va landos : 1 3 p. m. 6—8 p. rn 

Troftiad i r ' š e š t a d . panral su t a r t j 

T t i Ofiso TH. 4-6000 R(>? R f) '^-SBfi' 

BR. i. STARKUS 
G Y D Y T O J A S ir C H I R U R G A S 
6,53 VVest 79t:h S t r e e t 

Rczid. 1908 South Troy Street 
Vai. pirm., antrad. , ketv., penkt-

1—4 lr 7 - - 8 : 8 0 
t reč iad : ir Best. 9—12 

l\ilcni',\ inu .ikiu įteiupiiUH kmis yt.i 
priežastimi galvos _etkaudCjimo, svaigimo 
ir ^įk.iud.niriu .akiy karučio. Atitaisau 
trumparegystę ir toliresjyste. 

Prirenku leisiklingai akinius. Visi rg-
•/;iinina\u'u.ii 'kuomi su elektriniais instru
mentais parodančiais mažiausias truku-
I I 1 . I S . 

Speciali atyda kreipiama į mokyklos 
vaikus 

4712 So. Ashland Avenue 
Y A r d s 7-1373 

Vai.: 10: 10 - 7 v.v., sc^kid 10:30 - b v.v. 
sekm. ir t i re . uždara 

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

Pr lSrnimo va landos paga l s u t a i t j . 
Treč iad ien ia i s u ž d a r y t a 
5 8 4 3 S . K e d z l e A v e . 
T e l . Pro«p#»ct *«-2«3P» 
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Enter«d aa Second-ClaM Matt^r Murch 81, 1916, at Ohloago, HHnota 

t 'nder th« Act of Maroh 3, 1879. 

Malcnkov - naujasis SSSR diktatorius 
Jo kelias iš politinio komisaro į Kremliaus sostą 

JUOZAS PRUNSKIS 

M«inh*T of the Cathollo Pre.HH Ass'n 
Pnbllshfd daily, oxoept Suntlays, 

by the 
r.ithuanlan Cntholio Pr*\sa Soolety. 
1»H K N C M KRA T A: M eta ma 
Chlcagoj ir Cicero} $9.00 
Kitur JAV ir Kanadoje $8.00 
t'ž.si<;iiyje $11.00 

RCRKCRIPTION RATUS 
$8.00 per year outsido of Ohloago 
$9.00 per year in Chieago & Cicero 
$8.(io per year ln Canada 
Poretgll $11.00 per year. 
M> metų 3 m6n. 1 m8n 

$f,.0(i $2.75 $1.25 
$4.50 $2.50 $.100 
$5.50 $3.00 $1.35 

Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių ne
sauso, juos grąžina tik Iš anksto susitarus. Redakcija už skelbimų turln) 
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus piaft}ma. 

Krikščioniškasis humanizmas 
KODF;L POPIEŽIUS MELDfiSI Ufc STALINE? 

Vienas mano bičiuils iiuo reikalu rašo: "šiandien bemaž visą 
dieną kovojame rodos Ir su gerais katalikais dėl Popiežiaus 
maldų už Stalino atsivertimą. Mano draugai sako, girdi, 19 
ar 20 milionų žmonių išžudė ir ko vertas butų jo atsivertimas, 
prileidus, kad jis ir įvyktų? Ką tuo atveju Popiežius turėtų 
daryti? Palaiminti? Melstis už to budelio vėlę? To tik be
truktų, kad komunistai paskelbtų atsivertimą". Mano bičiulis 
toliau savo laiške rašo, kad rodos ir nekalta Popiežiaus inten
cija padaryti intervenciją Baltuosiuose Rūmuose, prašant pasi
gailėjimo dviems šnipams, jo bendradarbių tarpę sukėlė ne
mažų abejonių. Ką apie visa tai manyti? 

PEKDIDELIS TIKĖJIMAS I ŽMOGŲ 

šios mano bičiulio ir jo draugų diskusijos vyksta tada, kai 
popiežius Pijus XII švenčia keturioliktas savo vainikavimo su
kaktuves. Ir šios diskusijos, h* tos sukaktuvės skatina mus 
atkreipti dėmesį į čia iškeltus klausimus ir pasvarstyti Popie
žiaus veikimo motyvus. 

Visų pirma mes turime atkreipti dėmesj į nepaprastą prie
kaištų pobūdį, kurie iškilo šiose diskusijose. Paprastai iš vy
riausio Bažnyčios autoriteto mes girdime įvairius, perspėjimus, 
paskatinimus, nurodymus, kaip dera ir kaip nedera krikščioniui 
elgtis. Dėl tos priežasties Popiežius mums nekartą atrodo tarsi 
griežtas judėjimo policininkas, tvarkąs susisiekimą labai judrio
je kelių sankryžoje. Mums kartais atrodo, kad jo patvarkymai 
yra perdaug griežti, perdaug visiems bendri, nežiną jokių iš
imčių ir neturį jokio pasigailėjimo. Iš čia kyla ir daugumas 
mūsų priekaištų. 

Tačiau tie priekaištai, kuriuos malonėjo man atsiųsti mano 
bičiulis, yra visiškai priešingo pobūdžio. Atrodo, kad tas griež
tasis judėjimo tvarkytojas pakėlė visus barjerus, uždegė žalias 
šviesas ir nei kiek nežiūri, kad yra važiuojama be jokios tvar
kos. Popiežius, jei galėtų, prašytų pasigailėjimo mirtin pasmerk
tų komunistų šnipų. Jis taip pat meldžiasi už žmogų, kuris yra 
praradęs teisę į mažiausią gero vardo likutį viešojoje pasaulio 
opinijoje. Popiežius' šį kartą yra kaltinamas už perdidelį libera
lizmą ir humanizmą. Jos ko nors tikisi iš tokio žmogaus, iš 
kurio jau niekas nieko gero nesitiki. 

POPIEŽIAUS TRAGIZMAS 

Popiežiui tenka susilaukti priekaištų iš abiejų pusių. Ko
kią išvadą visų pirma mes galime padaryti apie Popiežiaus 
veiklą iš tų skirtingų priekaištų buvimo. Mes turime padaryti 
išvadą, kad Popiežiaus veikla nėra tik žmonių sargo, jų per-
spėjėjo veikla. Ji yra visų pirma žmonių gelbėtojo veikla. I r 
ta jo gelbėjimo veikla eina taip toli ir taip giliai, kad ji žmo
nėse sukelia ne mažesnio nusistebėjimo ir net pasipiktinimo, 
negu jo perspėjimai. Daugelio žmonių akims jis visad yra: ar
ba pergriežtas, arba pergeras, bet niekada nėra geras taip, kad 
visus patenkintų. 

Čia ir glįūdi Popiežiaus tragizmas. Nėra lengvas uždavinys 
suprasti tuos motyvus, kurie Popiežiaus veiklą taip plačiai iš
plečia, iš vienos pusės padarydami jį griežtu perspėjėju, iš kitos 
pusės padarydami jį labai toli einančiu žmogaus gelbėtoju. Ir 
beveik nėra vilties, kad šią Popiežiaus veiklos platybę suprastų 
tas, kas neturi katalikiškos pažiūros į žmogų. Tas, kas žjnogaus 
gyvenimą aiko tik žemišku reiškiniu, tai Popiežiaus pastangose 
išgelbėti pasmerktą nusikaltėlį dar gal būt galėtų įžvelgti tam 
tikro poetiškumo ar humaniškumo. Tačiau jis niekaip nemokės 
suprasti Popiežiaus maldos už mirštantį didelį nusikaltėlį. 

KRIKŠČIONIŠKASIS HUMANIZMAS 

Ką reikia iš viso manyti apie žmogų, kad galėtum melstis 

Stalino įpėdinis, naujasis So
vietų Sąjungos diktatorius -
daugeliui iš mūsų yra mį lė. 
Nst pačioje Didžiojoje .Sovietų 
Enciklopedijoje, išleistoje prieš 
paskutinį karą, Malenkovui ne
randame paskirtos nė vienos ei
lutės (Lomas, kuriame jo var
das turėjo būti, išleistas 1038 
m.; dabar leidžiama nauja tos 
enciklopedijos laida, bet iki Ma 
lenkovo dar nepriėjusi). 

Politinis komisaras kavalerijoje 

Malenkovas nėra iš tų vyres
niosios karto-' bolševikų, kurie 
vairavo revoliuciją. Jis gimęs 
1002 m. sausio 8 d. (taigi,-— 
turi 51 metus), kazokų šeimoje 
paJiai Uralą. 

Revoliucijos metu jis tebuvo 
15 16 metų ir išaugo jau 
sovietinėje Rusijoje. Jis greit 

turėdamas apie 20 m .amžiaus, 
tapo vyriausiu sovietinės Tur-
keslano armijos komisaru. 

Inžinierius ir Stalino sekretorius 

Pa ibaigus civiliniam karui 
Malenkovo pastangos atkreipė 
dėmes;. Lazaro Kaganovičiaus, 
vien) iš artimųjų Stalino drau
gų, kurs Malenkovą pasiuntė į 
Augštesnę Technologijos Mo
kyklą" Maskvoje. Kaganovičius 
davė Stalinui suprasti, kad tas 
jaunas fanatikas gali būti ka-j 
da naudingas, nes j.'s įstengė 
daug ir atkakliai dirbti ir be 
dvejojimo vykdė įsakymus, ne
paisant kaip žiaurus jie bebū
tų. Ir pals Stalinas turėjo pro
gos jo gabumus pižinti dėstyda
mas toje mokykloje. Malenko
vas tapo komunistų celės va
dovu mokykloje. 

CBJKtJ KULKOS NEPATAIKft 

Baigęs mokyklą (1025 m.) su 
pritapo prie raudonojo režimo, a t s i ž y m ė ; j i m u i r g a v ę s įnžinie. 

Lt. Donald C. Smith, 21 metų, 
Marysville, Ohio, vienas iš pi
lotų, užpultas ore čekų spraus 
minių lėktuvų amerikiečių zo
noje Vokietijoje. Smith pabė
go su savo lėktuvu. Lt. War-
ren G. Brown, 31 metų,' Hen-
derson, Col., turėjo šokti pa
rašiutu iš lėktuvo, kai MIG 
kulkos jo lėktuvą smarkiai 
sužalojo. (INS) 

įstodamas į komunistų partiją 
1020 metais. Teturėdamas 18 
metų jis jau gavo paskyrimą ir 
pasižymėjo kaip kavalerijos es
kadrono politinis komisaras. Jo 
uždavinys buvo stengtis karinin 
kus perauklėti į komunistus. 
Kadangi visa eilė karininkų bu
vo krikščioniško nusiteikimo, 
jie buvo prievarta varomi klau
syti jauno Malenkovo ateistinių 
ir marksistinių paskaitų. Jo 
dalinys tada netoli jo tėviš
kės - Ornburgo — malšino 
baltųjų sukilimus. 

Jei karys reiškėsi priešingo
mis komunizmui pažiūromis ar
ba jeigu rodė tikėjimą į Dievą, 
Malenkovas tokį nedvejodavo 
perduoti slaptajai policijai su
tvarkyti. 

Savo ryžtingumu jis įtiko vy
resniesiems ir jau 1021 metais, 

riaus la ;psnį; jis buvo padary
tas Stalino privatiniu sekreto
riumi. Jo stipri atmintis bu
vo gera savybė kartotekos tvar
kytojui. Kadangi Stalinas kontro 
liavo partijos ir valstybės gy
venimą, tai slaptuose Stalino są 
rašuose ir dokumentuose Ma
lenkovas turėjo progos pažinti 
visus svarbesniuosius sovietų 
žmones ,su jų geromis savybė
mis ir ydomis. Stalinui Malen
kovas buvo besąlygiškai atsi
davęs ir pataikavo. Net ir sten
gėsi rėdytis tokiu pusiau kariš
ku švarku kaip Stalinas. 

Keletas ankstyvesnių Stali
no privačių sekretorių buvo nu
šalinti — ar tai jie nebuvo rei
kiamai diskretiški, ar per gai
lestingi politiniams oponentams. 
Malenkovas vykdė Stalino no
rus be skrupulų. 

Seklys Stalino tarnyboje 

Vėliau Stalinas patikėjo jam 
pirmą savarankišką darbą: va- | 
dovauti Maskvos Orgbiurui, ku- b i r e i r * P a b a i ^ P r i v e d ė PJ ' ie 

rio uždavinys buvo sekti vals- to>. k a d R u s i J a per metus jau 

Keletui dienų praslinkus po 
tos kalbos Malenkovas buvo jau 
parinktas į Politbiurą — augš-
čiausią valdančiųjų postą So
vietų Sąjungoje. 

Lėktuvu ir tanky gamybai 

Karui prasidėjus Malenkovas 
vadovavo Lenkijos ir Baltijos 
kraštų susovietinimui ir čia, vie
šumoj nelabai rodydamasis, 
bet laikydamas siūlų galus sa
vo rankose, žiauriai likvidavo 
vadovaujančius patriotus ir' re
liginių sąjūdžių vadus. 

Kai 1041 m. vokiečiai puolė 
Rusiją, Malenkovas buvo pa
kviestas į Stalino vyriausybę, su 
sidedančią iš penkių narių. 

Ypatingai jo globai buvo pa
vesta lėktuvų ir tankų gamyba. 
Daug SSSR fabrikų vokiečiai 
užėmė jau pirmomis karo dieno
mis. Malenkovas parodė daug 
energijos viską, kas tik galima, 
perkeldamas į rytus, kur vokie
čiai nepasiektų. Sukūrė naujus 
aviacijos ir tankų fabrikus Si-

tybės ir partijos pareigūnus galėjo pagaminti 40,000 lėktų-
SSSR sostinėje ir pranešinėti v u - Pasivėlavusius į darbą vy-

Tam tikslui reikia, kad jis, tikėdamas į Dievą, apgailėtų savo 
kaltes. Šiuo savo kalčių pasmerkimu jis save išlaisvintų nuo 
savo blogų darbų ir pasidarytų Kristaus malonei prieinamas. Jos 
dėka, nors ir skaudžiausios skaistyklos keliu, jis galėtų galutinai 
su Dievu susiderinti. 

Rašydami šiuos dalykus mes tačiau liekame grynai teori
nėje plotmėje ir nieko nesakome ir negalime sakyti apie amži
nąjį Stalino likimą. Tai nėra prieinama žmogausi žinojimui. 
Kalbėdami apie maldą už Stalino atsivertimą, mes čia turime 
galvoj tik privačią maldą. Bet kokių viešų pamaldų ruošimas 
būtų labai apgailėtinas nesupratimas to vaidmens, kurį Stalinas 
yra suvaidinęs viešajame gyvenime. Toks meldimasis būtų 
greičiau solidarumo pareiškimas su jo nusikaltimais, negu su 
jo tariamu atsivertimu. V. Bgd. 

Stalinui. Tokiu būdu Malenko
vas pasitarnavo Stalinui ruo
šiant valymus, projektuodamas 
ką reikia likviduoti, ką tik įka
linti. Gailesčio jis nerodė ir ge
rokai yra prisidėjęs prie to, 
kad tūkstančiai rusų šeimų bu
vo išskirta, ištremta, sušaudyta. 

Stalinas ja.m buvo dėkingas 
už besąlyginį atsidavimą ir pa
kvietė į bolševikų centrinio ko
miteto narius. Porą metų Ma
lenkovas dirbo tyliai, tačiau 
apie 1041 metus, kai Stalinas 
nusivylė kaikuriais vadovaujan
čiais pareigūnais, panaudojo 
Malenkovo rankas jiems išplak
ti. Savo kalboje, kuri buvo iš-
spausdinta pirmuosiuose laik
raščių puslapiuose, Malenkovas 
puolė daugelio augštų pareigū
nų tingumą, susikoncentravimą i 
į asmeniškus reikalus. Tie, ku 
rie girdėjo ir skaitė šias Malen
kovo kalbas, lengvai suvokė, 
kad sava iniciatyva ne taip jau 
žinomas asmuo nedrįstų pulti 
taip augštų pareigūnų. Jautė, 
kad jo užnugaryje yra pats 
Stalinas. Raudonojo diktato
riaus pavedamas Malenkovas 
nepabūgo išplūsti net Molotovo 
žmoną ir Mykolą Kaganovičių, 
brolį kitados jį iškėlusio Lazaro 
Kaganovičiaus. 

rus jis nesivaržė tremti Sibiro 
gilumon ir šaudyti tuos, kurie 
neišpildė skirtų kvotų. 

Atstatymui ir kominformui 

Kai vokiečiai ėmė trauktis, 
palikdami sunaikintus ūkius ir 
sugriautus namus, Malenkovui 
buvo pavesta maitinti gyvus iš
likusius, atkurti išgriautus fab
rikus ir farmas. Sunaikinimas 
buvo šiurpus, bet Malenkovas 
ir čia įstengė daug pasiekti. 

Apsitvarkius su pagrindiniais 
karo nuteriojimais, sustiprėjo 
bolševikų pastangos siekti pa
saulinės revoliucijos ii' Malen
kovas buvo paskirtas į komin-' 
formą, kurs visų pirma Euro
pos komunistų partijas turėjo 
įjungti į pasaulio užkariavimą 
bolševizmui. 

Čia Malenkovas dirbo su kitu 
Stalino patikėtiniu — Ždanovu. 
Buvo laikas, kada ždanovo 
žvaigždė buvo gerokai augščiau 
iškilusi. Malenkovui teko stoti 
į varžybas dėl Kremliaus valdo
vo malonės. Ir... Ždanovas štai 
ga mirė. Vaikščiojo gandai, 
kad Malenkovas pagelbėjo jam 
išekeliauti į aną pasaulį. Tie 
gandai dar labiau pasitviritno 
per paskutinį žydų gydytojų 
procesą Maskvoje, kai jie buvo 
pakaltinti Ždanovą nužudę. 

Stalino įpėdinis 

Artėjant Stalino mirčiai Ma
lenkovas jau buvo tarp augš-
čiausių komunistų, kurie valdo 
Rusiją — Politbiure; jis buvo 
vienas pagrindinių kompartijos 
sekretorių ir turėjo galimybės 
savo šalininkus įstatyti j vado
vaujamus postus; jis vadovavo 
karo sunaikintų Rusijos dalių 
atstatymo organizacijai ir buvo 
centrinis asmuo kominfor.mf\ 
kurs planuoja pasaulinę revoliu
ciją; pagaliau jis buvo centre 
Orgbiuro, kontroliavusio pati
kimumą kandidatų politinėms 
tarnyboms Rusijoje. 

Jis stengėsi net ir taip vaikš
čioti, ir kalbėti, ir* dėvėti, kaip 
Stalinas. Paskutiniu laiku Ma
lenkovas buvo dažniau paren
kamas sakyti pagrindines kal
bas, dažniau buvo fotografuoja
mas su Stalinu, ypač pozose, 
kada Kremliaus valdovas ploju 
svarbesnėms Malenkovo kalbos 
dal imi Jei dar pridėti, kad Ma 
lenkovo santykiai gana glaudūs 

(Nukelta į 4 psl.) 
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Gražiausios, rinktinės mūsų 
žmonių pasakos. Apie šią knygą 
AIDUOSE CNr. 10, 1952) para
šyta taip: 

"Juozas švaistas davė gražų ir 
įdomų rinkinį. Jo parengimas at
liktas sėkmingai: pasakos teka 
natūraliai. Visa tai pasekama 
vaizdingai ir gyvai. Turime pro
gos džiaugtis pasakų meniniu 
pranašumu, sveika epine nuotai
ka, vaizdingumu, žodžio kultūra 
Ir poezija. Knyga trauks ne tik 
jaunuosius, bet ir visokio am
žiaus skaitytoją, kuriam brangi 
ir įdomi mūsų tautos kūryba." 

Knygoje AUKSO KIRVIS 224 
psl. ir per 30 iliustracijų. Kaina 
$2.50. Gaunama DRAUGE, 2334 
So. Oakley Ave., Chicago 8, III., 
ir pas knygininkus. 
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ANTROJI DALIS 
(T«dnyi) 

Pamatęs sustojusius prie vartų, kareivis suriko 
grasinamai ir pakratė šautuvą. Jaunuolis sugriebė už 

beletristikos ir kiek politinio, t a i yra, komunistinio 
švietimo knygų. 

Raštas buvo gautas iš Maskvos. Jame buvo be
galybė pastraipų, skyrelių, paragrafų. Lietuviškas pa
vardes reikėjo rašyti rusų raidėmis. . . _ v. . 

ša t rys pasėdėjo pusvalandį; jis jautėsi negalįs l r k a u P i e s i pojūčiais, 
dirbti visų statistinių nesąmonių, kada jame šalies pra- Nepergyvenoji pasaka - ateitis - nežinoma; bet 
žūties jausmas. Prieš masinę, valstybės įteisintą d e - f a r l J a i a t r o f ' * a d tai jai jau žinoma: tai Palanga 

Ateitis —- tai nepergyventoji pasaka; praeitis — 
pasaka išgyventoji. Ir ateitis, ir praeitis neegzistuoja, 
tėra tiktai ši minutė, tiktai ši akimirka, kurioje gyveni 

už didelį nusikaltėlį? Kad galėtum melstis už didelį nusikaltėlį, rankos šatrį, bemėginantį eiti pagalbon senai moteriai. 
reikia, kad turėtum į žmogų tokią augštą pažiūrą, kurios neį
stengia sunaikinti jokios nuodėmės, jam dar gyvam tebesant. 
Nepaisant žiauriausių nusikaltinmų, žmoguje dar glūdi dvasinių 
jėgų, kurios dar gali sukliudyti iki galo pasireikšti nuodėmės 
logikai ir visą klaikiai pasireiškusį žmogaus blogumą nugalėti. 
Tai yra šiurpulingai nuostabus mokslas apie žmogų. Ir nežinia, 
kuo čia reikia labiau stebėtis: ar tuo dorinės žmogaus konstruk-

Civilis parėmė už pažastų moterį, ir ji užšliaužė. Tuoj 
civilis užmetė kopėčias į sunkvežimį, užtrenkė užpa
kalinę platformos užtvarą; kareivis, kaip katė, įšoko 
šoninėmis kablių pakopomis ir sustojo kampe platfor
mos, durtuvu saugodamas deportuojamą moterį. Mo
teris sunkiai atsistojo, ir jos figūra iškilo sunkvežimio 
platformos viduryje. Bet šoferis davė gazą, autoveži 

portaciją nėra jėgų kovoti. Buvo taip sunku būti čia, 
tame kambaryje, kur iš penkių bendradarbių du yra 
aiškūs šnipai ir provokatoriai. 

N Šatrys labai retai rūkė, bet dabar jis jautė troš
kulį rūkyti. Jis išėjo iš kambario ir nusileido į kori
dorių, einantį prie išėjimo durų. Jis ėjo į krautuvėlę, 
kur parduodama papirosai ir degtukai. Į gatvėje esantį 
kioską. 

Kada jis jau buvo koridoriaus gale, netoli išeina
mųjų durų, jis staiga viską pradėjo suvokti keistu 
jausmu, nuojauta. Pro stiklines sukamas duris jis pa 

kur vyro veidas buvo toks stebuklingas, kūrybos įdva
sintas. 

Kaunas buvo ir pranyko kaip siaubulio vaidalas: 
dukrelės mirtis, Vaitkūno poelgis, Šatrio minties prie
vartavimas. Bet jie bėga, slepiasi. Toli, giliai, nesu
randamai. 

Tik stiprumo, tik vilties laukti didžiųjų įvykių, nes 
rytų ir vakarų grobuonių susiėmimas. neišvengiamai 
artėja. Pagal 1914 metų karo pabaigos receptą gims 
laisvė, savas gyvenimas. 

Marija išėmė iš rankinuko dukrelės marškinėlius, 

cijos tvirtumu, kuriuo jis būva sutvertas, ar ta neprilygstama m i s staigiai ir smarkiai šoko pirmyn. Moteris susver-
o, metėsi atgal ir sunkiai griuvo ant platformos 

guje iki paskutiniojo sąmones akimirksnio. Gerasis ganytojas g r i n d u Sunkvežimis nešėsi tiesiai ant vartuose susto-
kiekvienos paklydusios avies eina jieškoti labai toli, visą šimtą 
kitų avių palikęs, ir kartais jų nepasitenkinimą sukeldamas. 
Kristus, kalamas prie kryžiaus, meldėsi už tuos, kurie jį žudė. 
Ir kai Popiežius meldžiasi už Stalino atsivertimą, jis nedaro 
nieko nei daugiau, nei keisčiau, kaip Kristus, kuris ant kry
žiaus sakė: "Viešpatie, atleisk jiems". 

BLOGŲ DARBŲ PASEKMES 

jusiu žmonių. Jie atšoko į šonus. Kareivis atsisuko ir 
turbūt keikdamasis pagrasino šautuvu. 

įstaigoje buvo panika. Bet t a panika buvo slepia
ma kiekvieno viduje. Išviršiniai reikėjo laikytis ra
miai. Reikėjo ateiti tarnybon, sėsti prie rašomojo sta
lo, atskleisti ant stalo tarnybinius susirašinėjimus, n^r iėsuik^mpia is : 

. . , . . , .v, . , , .v prisiglaudė prie marškinėlių veidu ir pradėjo verkti, 
mate du čion einančius vyrus: civili ir kariški. Kanš- T y l i a i [ r s k a u d ž i a i 3i v e r k ė > n e s ž i n o j o > k a d g r e t a vaiko 
kio kepurė su mėlynu aplanku. Jis pamate juos taip m i r t i e s a t e i t i g n i e k a d nenustelbs praeities, kad visad 
aiškiai, tar tum jų jis % čia ir išskubėjo pasitikti ir jų 
tik ir lauktų ateinant. J i s lyg atpažino juos, kad štai 
pagaliau jie turi gi ateiti ir prieiti prie jo. 

Šatrys ėjo tiesiai į juos, o jie, praėję sukamas du-
• • • • 

n s , i JI 
Dabar jų veiduose, vis ta keista nuojauta, jis at

pažino klausimą. Ir kada jie susidūrė koridoriuje prie 
pat durų, civilis žvilgterėjo | Šatrį ir paklausė. Jo 
balso neišgirdo Šatrys, tik suvokė jį visais savo są-

bylas, sukaupti dėmesj ties tarnybos reikalais. 
Panika buvo vidinė, bet jos nebuvo galima ap-Mano bičiulio draugai klausia: Kas būtų buvę, jei Stalinas 

būtų atsivertęs? Ar dėl to jau būtų galima sakyti, kad visi .reikšti ir išduoti. Buvo tiek daug nepatikimų aplink. 
Stalino padaryti blogumai yra kaip neįvykę? O, ne. Jie yra jAbipusinis nepasitikėjimas vertė tuos žmones ir šią 
įvykę ir niekas iš žmogaus gyvenimo tikrovės jų neprašalins., dieną teikti ramiai raštinėje dirbančių išvaizdas. Ap-
Ir nuo Stalino asmeninės atsakomybės jie nebus automatiškai gaulinga [ r melo kupina išvaizda žmonių, nesiintere-
a t jungti. Nuo šios atsakomybės jis galėtų pasiliuosuoti, jei ati- suojančių tuo, kas vyksta gatvėse. Jie buvo čia tary
ta nkamas dvasinio gerumo kiekis u? juos kokiu nors būdu būtų kiniai tarnautojai. 
sumokėtas. Tačiau ,nepaisant ir • >kios didžiulės kaltės naštos, Prieš šatr į gulėjo planas sekantiems metams, ku 
žmogiškumas gali būti išgelbėtas. 

Ko reikia, kad Stalino pomirtinė kančia nepavirstų jam į 
beviltišką amžinybę, bet kad ji taptų skaistinanti ir apvalanti. 

— Ar nežinote, kur čia dirba draugas Šatrys Alek
sandras? 

{ 

atsišauks netekimo kančia. Kad neegzistuojančioji pra
eitis egzistuoja niekad neišnyksiančioje netekimo kan
čioje. 

Ji rankiojo mintyje visus švelniausius, mielus var
dus, kuriais ji vadindavo vaiką. Kiekvienas toks var
das, tada toks linksmas ir mielas, dabar įgaudavo nau
jas, slėpiningas, simbolines reikšmes. 

J i jauna. Jie turės vaikų. Bet ar kuris vaikas pa
vaduos pirmagimę? Visi naujieji ateis toje nepergy
ventoje pasakoje — ateityje — ir visi bus mylimi. Tai 
bus, tai įvyks. Bet dabar tėra įsitikinimas, kad pra
rastas vaikas niekad neišnyks iš jos meilės ir visad jį 

ša t rys staptelėjo ir atsakė lengvai ir paprastai; Į m i n i n t b u s a i t r i a i s k a u d u > T o g p r a e i t i e s n i e k a d ne_ 
— O! Šatrys. ' J i s kambaryje numeris penktas. / 

Antrame augšte. — Paskui lengvai pamojo ranka ir 

riame reikėjo surašyti išleistinų leidinių rūšis. Pagal 
partijos pasiūlymą reikėjo į tą sąrašą įtraukti, kiek 
išleistina gamtos mokslų populiarizavimo leidinių, kiek | į šaligatvį. 

parodė: 
— Štai šitais laiptais. 
Kariškais kilstelėjo jam pagarbą, tingiai ir be dė

mesio. Abu vyrai lengva, įsivogiančia eisena greitai 
nuėjo prie laiptų koridoriaus gale. 

ša t rys pastūmėjo sukamas stiklines duris ir išėjo 

nustelbs ateitis. 
Tamsūs daiktų siluetai slinko už lango. Tai buvo 

prie geležinkelio esą pavidalai: sargų būdelės, juodi 
medžiai, telegrafo stulpai. Tie daiktai, atkartodami 
traukinio ūžesį, kai vagonas bėgo pro juos, lyg patys 
ūžė, kaip medis ūžia vėjuje. Viską stelbė naktį liūliuo
jąs, netilstąs ritmingas riedančių bėgiais ratų ūžesys. 

(Bus daugiau) 
CoDyright, 1933, by Author 
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Pricšpavasarinis 
IŠPARDAVIMAS 

ĮDOMI ŠNIPŲ ISTORIJA 
Atrodo, kad ne vien tik fil

me, televizijoje, bet ir kasdieni
niame gyvenime pasitaiko sa
votiškai intriguojančių ir pa
slaptingų nutikimų XX-jo am
žiaus šnipų gyvenime. Vakarų 
pasaulį dabar jaudina keturių 
amerikiečių Fields paslaptingas 
dingimas anapus gelež. uždan
gos. 

Jei tikėti paskutiniojo čekų 
parodomojo teismo komedijai 
ir vieno austrų laikraščio rėva-
liacijoms, atrodo, kad visi 
Fields yra kuriame nors komu
nistų kalėjime. Jungtinės Val
stybės labai norėtų tuos Fields 
sugrąžinti atgal. Noel, vienas 
iš Fields brolių, eilės amerikie
čių, jų tarpe VVhittaker Cham-

iSSSSa o^SSST' " ^ ' " " ^ ' b e r s , kaltinamas buvus raudo
nųjų šnipu šiame krašte. Ypač, 

Atnešęs šj skelbime, gausi 
svarą saldainiu dykai. 

viduj 

• Costumo J©welry, Recordą 
• Phonographs, Hariios, 
• Televizijos, Siuvamos Mašinos. 

SUverware, 
• I ;iikr«i«|/i,-ii. žiedai — |nis."s kai

nos "MOIO prlee". Taip pa t 
• l.niiuam- ir lėkštes, i 'uikns sezoni

niai papuošalai: Krin>touii.i ir 

špilkos, 
I laukiniai laikrodėliai 17 akmom;, 

Kold filletl caso $24.00 vertS.s. , , , , 
ttk $i i.oo ka(* J1S buvo aktyvus rusų spio 

j \ uksines pluksnos, 
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,lSy < $-4." 

:4.f\ voites. tik po $1.1 
50 
00 

po . . . 
Paveikslai. $ 
Tapo rccoi-U8, $120.00 vertes, 

tik $09.00 
Hfkordu alKninai. $l.f»(> vertes, 

po % 75c 
Hlektnfi isdekoruota dcž6 

(bosket). tik »0c 
l'Jkeo nikolio ir» vario puodai, 

viso 10 gabalu, $32,00 vertos, 
tik $19.95 

Auksiniai žiedai. $10.00 vertės, 
tik po , $9.00 

l.aikrodelii; apyrankės, vėliausiu 
madų,' ffold filled, 14.60 vertės, 
dabar po . $2.00 

Automatiški toasteriai, $19.96 ver
tės, po $7.95 

Klektrlkilital .šildomi pečiukai $J».oo . 
vertės, tik po $1.50 

KJektrikines britvos, pereiti; moti; 
modelio, vertes $IŲ, tik po $1.50 

"Ibinstonii; neeklae*", $4.00 vertės, 
t i k po $1.00 

Perlu "ehokers", $;i vertes, po $1.00 
CiKareėhj žrebtuvčliai, vertės $2.f>«. 

po 89e 
Vyriški; marškinli; sagos Ir špilka, 

$2 vertės, po 50e 
Vyriški; marškiniu sagos ir špilka. 

$;"» vertės, po $1.50 
Mergaičių papuošalų setas — apy

rankė ir širdelė — $f> vertės, 
t i k $2.0f> 

Identifikacijos apyrankės, sidabrinės 
ir K«)ld fillod. " $10.00 vertės. 
t i k po $3.00 

Trijų gabalu Oressor setas, aukso 
Kėliu ornamentais, $G vertės, 
tik po $2.95 

(iramiausios lėlės nuo $1.00 Iki $12.95 
r.udriko krautuvėj*" gausite puoš

niu ir stilingu sidabro sorvyzu arba 
pavieniu indeliu u?, du trečdaliu kai
nos. Taip pat naujausiu madų jiuto-

nažo narys 1930 m. Valstybės 
Departamente. 

Dabar YVashingtonas. oficia
liai, pareikalavo Čekoslovakiją, 
kad toji paaiškintų, už ką jie 
yra areštuoti, leistų Amerikos 
konsului su jais pasimatyti ir 
grąžintų Jungt. Amerikos Val
stybėms. 

Ar jie buvo šnipai? 

Neaišku, ar tie Fields tikrai 
buvo šnipai, jei taip, kam bu 

ir perėjo dirbti į Unitarionų 
Sveikatos Komitetą, bet pasili
ko gyventi Ženevoje. 

Yra galima, kad Allen Dul-
les, dabartinis direktorius Cen 
tral Inteligence Bureau, bet ta
da OSS vadovas Šveicarijoje, 
naudojo Noel įvairioms parei
goms. Bet OSS archyvai nie
kur nerodo, kad Noel būtų bu
vęs jų sąrašuose.. 

Kiti. europiečiai liudininkai, 
kurie savo metu buvo aktyvūs 
komunistai, bet dabar jau nu
sigręžė nuo jų, teigia, kad Field 
visą laiką turėjo ryšių su rau
donaisiais. 

Pirmomis gegužės mėnesio 
dienomis, 1949 m. Noel išvyko 
iš Šveicarijos, norėdamas pa
siekti Pra-gą "pasirinkti me
džiagos straipsniams ir numa
tomai rašytų knygai". Jo žmo
na turėjo jį pasiekti Pragoję, 
kaip tik sulikviduos namų rei
kalus Ženevoje. Atvykęs čekų 
so-tinėn, Noel įsiregistravo 
Palaco Hotcl. Kiek vėliau, jį 
aplankė vienas jo prietelis, bet 
atidaręs kambario duris, nieko 
nerado. Tiesa, jo daiktai tarsi 
rodė, kad savininkas tuoj grį
šiąs, bet tai iir viskas. Jis ne
begrįžo ir iki šiai dienai. Nuo 
tada nieko nesigirdėjo apie din 
gūsį jį, kol po trijų metų atsi-

NUMUŠĖ 12 LĖKTUVŲ 

Pulk . Roya l N . Bake r , iš Mo 
Kinncy, Tcx. , Korė jos k a r o 
l auke n u m u š ė 12 komuni s tų 
lėk tuvų. ( I N S ) 

Malenkov — naujas SSSR 
* diktatorius 
(Atkelta iš 3 pri.) 

su Beria, kuris kontroliuoja 
SSSR policiją, nieko nuosta
baus, kad jis iškilo į naujus 
diktatoriui. 

Jo privatus gyvenimas 
Ricbuilis Malenkovas neturi 

ypatingų pomėgių, nebent ret
karčiais pamedžioti, o šiaip j."s 
kietai ir atkakliai dirba savo 
raštinėje, kartais prie darbo iš
būdamas 24 valandas iš eilės, 
tik trumpai užkąsdamas. 

Malenkovas yra 5 pėdų 7 co-
1.1'Ų augščio. Negeria, nerūko, 
retai telanko teatrą, nors jo ant j P u o š i a d a b a r vilkimus skudu-

Chiang generolai 
Hong Kongo pabėgėlių stovyk 

loję, atskiroje lūšnelėje įsteig
tas taip vadinamas "Generolų 
Klubas". Narių tarpe nėra že
mesnių uf; generolą majorą. Vi
liuje susėdę tie kariškiai taria
si bėgamaisiais dienos klausi
mais. Nelaiko rankose alaus 
bokalų ar stonų cigarų, užten-

ir neįsileido į Formozą, nors 
Hong Kongo įstaigos būtų su
mokėjusios jų perkėlimo išlai
das. ' 

Dabar, prisiminęs juos, 
Chiang pradž'ai nori 646 iš jų 
atsivežti. Formozon. Aišku, kan 
didatai turi pereiti gerokai sun
kius "gerceningus", bent šiuo 
metu žinoma, kad iš to skal

ioji žmona puiki aktorė. Sa
vo raštinę ir butą. Malenkovas 
turi Kremliuje, kur jis pralei
džia beveik visą laiką. Netoli 
Maskvos turi vilą, kur būna jo 
žmona ir du vaikai. Pirmoji jo 
žmona buvo Molotovo sekreto
rė. Su ta išsiskyrė. Dabartinė 
žmona yra Maskvos Universi-

I toto direktorė. Marksizmo te

ka, kad suranda kur ant gat- čiaus kolkas tik 197 išlaikė vi-
vės grindinio begulinčią nuorū- ;sus kvotimus ir jau užangažuoti 
ką. Jie generolai? Taip. Ne-į į Chiang armijos eiles. Atrodo, 
žiūrint, kad jų uniformas jau j kad formuojant didesnius taut. 
sunkiai beįžiūrėsi, bet jų būvu- | Kinijos dalinius reiks mažinti 
sią garbę dar galima įžvelgti iš prięnrmo reikalavimus, tada 
tų gausių medalių, kuriais jie atsiras galimybė ir likusiems 

generolams, kad ir be armijų, 
vėl pradėti karinę karjerą. rus. Jie sudaro gana liūdn? 

vaizdą. Maždaug tokiais žo
džiais pateikia savo įspūdžius 
Kemnews agentūros reporteriai 
ir jie neklysta. Tai likučiai iš 
kitados buvusių garsių Chiang 
Kai-shek armijų. 

Jie visi gyvena kartu su ki
tais 2,000 Chiang sekėjų, pa
bėgėlių stovykloje Pennies Mill 

dar pasilikęs Field šeimos na-1 
rys vak. pasauly yra dr. Elsie 
Field Doob, gydytoja ir žmona 
vieno Illinois universitete) pro
fesoriaus. Ji tikina, kad jos 
broliai niekada nebuvę komu
nistais. 

Štai, pasak didžiąją spaudą, 
įdomi iškarpa iš aktyvių šni-Įrus užgrobtus satelitinius kraš-, P a b ė S ė m l užplūdo Hong Kongą. 

tus. Jis dalyvavo Stalinui su- J ų t a r p e b ū t a k a r i u ' 

— 108 metų moteris. Eliza-
beth Whitehead, 108 metų, gyv. 
Bournemouth, Anglijoje, mirė 
kovo 5 d. 

P A D E R A 
Mūsų sūnui E . P e t r u i i še inant j 

US ka r iuomenę , p. p. Ka lva ie iams r»v>iinio Mnlpntnuua norą oiln« • . .— '' , u r t Kariuomenę, f). D. rY.HlVaiC 

or joje Malenkovas nėra gilus,. vietovėje, prie Junk įlankos. Jie u ž suruoštus Chicagoj pietus, 
bet kalbėtojas geras. Komu-jgaĮ j r toliau, būtų buvę visų už- : Auroroj gi ponam 
nistų kongrese spalio mėnesį Jis! miršti jei ne paskutinysis TAV • L a u r . v n a m s . Šoriams, 
kalbėjo net penkias valandas j n u t a r i ' m a s fa F o r m o 2 0 s a'tblo-1 „ - ^ Š M U V T S lapini 

10 minučių. ! kavinio. Mat, kai baigėsi civili-
Užsieny jis nėra buvęs, išsky- i n i s k a r a s Kinijoje, bent 16,000 

n 

tent jie tikrumoje dirbo. Aiš-' I i e P ė a u s t r u ^ r a s t i s iir čekų 
' v i ' * 

ku, tą tiksliai žino abiejų pu- racujas. 
siu saugumo organai, bet ne-1 N o e l ž m o i i a r a m i * i tapėjo Žc 
reikia laukti paslapties išaiš- n e v o J c b e n t t r i s mėnesius. Vė-
kinimo, nes tai pakenktų tiems, | l i au> nesulaukusi jokios žinios 
kurie įstatyti "darbui" atitin- i i š vy ro> J1 d a v ė ž i n i a- J° b r o l i u i > 
karnose vietose ir be laiko iš-

Clevelando architektui Herman 

PU gyvenimo. Paslaptis ir ne
tikrumas, kurie dengia Field 
įvykius, aišku, dar nesibaigia. 
Tai truks tol, kol kas nors šio
je ar anoje purėje galės laisvai 
papasakoti visą teisybę. A-is 

.Nelaimingas atsitikimas, .sugedo; 
laikrodis, rašomoji -siuvamoji maši
na, dulkiasiurbly*), plunksnakotis- -

a i šk in tų kitUS s l a p t u s agentUS * ' i c l d ' k a d N o e l y r a d ingęs . purke«-lH luojau praneškite Karve 

I o'i. jis (įlo
jau sutaisys labai nebrangiai, o jel-
«*u sutaisyti negalima britų, tai pa
ketu naujomis prekSmis su mažyčiu 
priedu. 

nesiliau-1 Afcu» jieškojimo tikslu, atsidū- l""^,, '2^^ ^Amib'fc'l 

Kasomos maftlnllia Hmlth Cofona 
$7t> vertos pardiiodainos po SHMHl. 
I'oi'tuble lasomosios mašinėles Hoyal. 
Sniitb Corona ir kitos nuo .s.'dUMi ir 
aukšOiaii. H(> to ria gflUBltfl rašomą
sias mašinolrs Kovai firmos įvairiau
siom iš kalbomis Ir kiti; profeatjų 
raidynais su paskutiniais patobulini
mais, suma/.intomls kainomis ir net 
su ss lietuvišku ženklu raidynu, npe-
cialitil fabriko prcri/.iskai jnionluo-
loinis lietuviškomis raidomis. tylio
siose Quit«- tie lu\e ma.šiuglCse. 
Parduotos ina.šintlies Išsiunčiamos ta 
pačia diena. 

juos operuojant 

ar sulaikytų, galbūt, 
jantį slaptųjų ir vertingųjų ži- & P i g o j e , o Herman dar pa-
niu plaukimą. siekė ir Varšuvą. Bet besibai

giant Lenkijos vizitui, ji pasie-
Austru komunistų laikraštis k ė l e n k ų , o s t n ė s a e r odromą 

"Volkstimme" parašė, ir P r a - s k H s t i a t g a l j P r a g ą h> č c k ų 

matišku kavos virdulig Ir pigiausia gOS r a d i j a s pa tv i r t i no , k a d Noe l lA|rfT,i„, ^̂ /̂ nr̂ er̂ vAQ• t!<ini ,"i! rn 
kaina pollhi bei Šaukštu setu. Vie- j . u r - i 3 u **. ' n,&Ę,uvv* HW»UlUVCS» z>ąia^ai I U 
nas -stainiess-šaukštas tik 15 vent,,. l*' Herman Field buvo arestuo-
Stainlesa 32 gabalų setas $0.00 Uj SUgaVLlS 
Dlektrikmis pbonografas. $15.00 ver- • 

tr-s, tik UŽ — ; — $o.o,-i Amerikos špionažo radijo sto 
Kanka, u /sukamas pbonografas, 

$'.'J».0r> vertes, lik po . . . . $10.05 
lladlo ir pbonographo kombinaeija, 

$59.00 vertės, tik $80.00 
J'lionola aukšeiausios rūšies pho-

nografas. automatiškas, trijij grei-
ebj, $79.00 vertes, dabar tik $50.00 

('onsole automatiškas radi o Ir 
phonoffrafo kombinaeija, 
$175.00 ve r 16a tik $110.00 
Pridedame nuo -f> iki .'»o rekordi.i 

dovanai. 
Hudrlko krautuvėje gausite televi

zijas ir radlo visų geriausių išdir-
byaeltj Amerikoje: KVA Vletop, flO-
neral i:U>otrU', l 'b ibo. Otimont, Ad-
mital, /.enit'i ir l'.inlriko nuoflftvu 
b'ibeiiu. l'ilna garantija ištisus me
tus ir paveikslo bei tūbelės 2 metus. 
Visiems duodama didele nuolaida. 
Pri imama mainais bot ka Ir duoda
ma nuolaida iki 100 dolerių. 

tį. Tas gal ir tiesa, bet tai dar 
ir neįrodo, kad Fields tikrumo
je buvo amerikiečių šnipais, 
kaip pastebi šio krašto spau
da. Galimas dalykas, kad jie
du galėjo šnipinėti JAV nau
dai, ypač, kad buvo, skelbta, 
jog jie yra raudonųjų simpati-
kai. Tokia rolė galėjo jiems 
duoti naudingų VVashingtonui 
žinių. Bet iš kitos pusės, jie 
galėjo vaidinti ir lojalius ame
rikiečius, tuo pat laiku aprū
pinant Maskvą vertingomis in
formacijomis. 

Nebūtų negalima, jei paaiš
kėtų, kad jie buvo abiejų kraš
tų šnipais vienu metu. Tokie 
atvejai nėra jau taip reti da
bartinėje tarptautinio špionažo 
grandinėje. 

Kaip visa prasidėjo? 

1926 m. Noėl Haviland Field 
atvyko iš New Yorko VVashing 

Rakandus, šaldytuvus, Siurblius, 
Televizijas. Jevvelry, raSomastas ma
rinėles. Deimantus, laikrodėlius par
duodame lengvais išmokėjimais, bo 
nuošimčiu. Atsilankiusieji Budrlko , , . 
prekybos namuose ras daugybę kitų tOlian. JIS Kilęs 1S kvaker ių SC1-
ela nepaminėtų prekių, kurias sunku i m o s ( ) p-jmpu Londono Vplinn 
visas ir surašyti. Taukiame klekvie- j tUMm> ° S""V8» ^OnaoilC. VCliaU 
no malonaus atsilankymo. Budrtko I gyveno Švelcarijeie. Baigė mok 

dė, kad Herman turėjęs būti 
tam lėktuve, bet lėktuvui nusi
leidus Pragos aerodrome ke
leivių tarpe jo nerasta. Ir apie 
j] nieko nebuvo girdima iki pa
skutinių dienų, kol buvo pra
nešta, kad jis areštuotas kaip 
amerikiečių agentas. Oi Mrs. 
Noel Field dar rašė laiškus iš 
Pragos iki 1949 m. rugpjūčio 
mėn. 26 d. Tada ir ji išnyko be 
pėdsakų, 

Paslaptis dar nesibaigė 

Tada jieškoti tėvų sumanė 
F ekiu. adoptuota duktė Mrs. 
Erika Glaser \Vallach. Ji pa
sielgė Berlyną 1950 m. rugpjū
čio 26 d. ir nusileido Tempel-
h o f o a e r o d r o m e , č i a a t l i k o m u i 
tinės ir kitus kontrolės forma
lumus ir... dingo. Vienintelis 

, PERKRAUSTAU BALDUS 
VIETOJE IR IS TOLIMESNIŲ 

DISTANCIJŲ 
TUR|S ILGA PATYRIMĄ 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
6819 So. Rockwell Street 

CHICAGO 29, ILL. 
TcL WAlbrook 5-9209 

darant šaltojo karo politiką ir 
planuojant, užgrobimus ginklo 
keliu Azijoje ir kitur. Malenko
vas — fanatiškas siekėjas pa
sauli laimėti bolševizmui, ryž
tinga-; bet kokių priemonių pa
sirinkime, žaurus politinių prie
šų atžvilgiu ir jo atėjimas sos-
tan vietoje Stalino daug gero 
nežada. Atrodo, kad jo planuo
se yra pirma užgrobti Aziją ir 
tik tada atsikreipti j Europą. 

L i n k s m a i p ra l e i sk i t e la iką s u 
(luinu r inkin iu 

D A I N U O K 
\2 dailių r i nk inys v i enam ir 
dv iems b a l s a m s su for tep ionu . Me 
lodiją ir žodžius p a r a š ė J o n a s 
( Jva /da i t i s . F o r t c p i o n u i p r i t a r i m ą 
p a t v a r k ė J u o z a s Žilevičius. 

K a i n a $2.50 
U ž s a k y m u s s i ų s k i t e : 

O K A U G A S 
2384 So. Oakley Ave. 

CHICAGO, ILL. 

jų g i m i 
nių, bet ir provokatorių bei įvai-
rių nusikaltėlių. Chiang tuomet 
jų atžvilgiu' nusiplovė rankas 

p o n a m s b ro l i ams 
Levu l i ams 

s u r u o š t a s šau-
pinigines dova

n a s . T a i p pa t už visas d o v a n a s 
m u m s k u r i a n t i s š i rd ingai dėko
j am. 

T a i p p a t dėko jam p o n a m s Ze-
koniams , J a b l o n s k i a m s ir Kak-
š t e i n a m s už malon ius l inkėj imus . 

Visiems t a r i a m nuoširdų ačiū. 

I). J. Vizgirdai 

"Servlng you slnce 1922" 

ST. ANTHSNY SAVINGS & 
LOAN ASSOCIATION 

1117 S. lytli Ct., tel, TO\vnlmH 3-8131 
CJCF-HO 50, ILLINOIS 

ICvloClamo kreiptis pas tnua 
HU pininj iiiortKi^iil reikalais 
<lol perkamo arba statomo 
namo. DUODAME PASKOLAS ANT NAMŲ 
• Su inrn. HtmoUf'jiumlH 
• Ant ilgu Ir truinpi.i metų 
• ChlcRffoa apylinkėje 

l'alarriavima.s preltoa 
fsiaiffoa valandos: 

Kasdien nuo I) Iki 6; pirma
dieni nuo 0 iki X; fiožtadienj 
nuo 0 iki l; trečladlenj už
daryta visą dien.'j. 

Dabartinis dividendas 7>r/r: 
ant padCtij pinige taupymo 
B;{ skaliojo. 

JUOZAS GUlBAUSKAS. 
vedėjas 

t g t c ; ^ t ^ : ^ ^v;^«i 

SEGHETTI TRAVEL BUREAU 
2451 S.,. Oalflfly Ave. CHICAGO 8. ILL. Tel. VArds 1-^i% k. ">9 j 

KELIONES; 

Neatsiliepus skambinti l.V :i-97."> 1 .„•»,.-.„—. 

LIETUVIŠKA IŠTAIGA 

Krautuve a tdara pirnmilieui 
Hit i i i icnm vakarais iki velninus, o 
nedeliomis nuo to vai. ryto iki 5 v. 
po pietų. 

JOS. IBIMIK. Inc. 
3241 So. Hakted St. 
Telef. CAIumet 5-7288 

Bud riko radlo programos su gra
žia lietuviška muzika kr naudlnKtiis 
pra m'dmais duodamos kiekvienų, ket
virtadieni nuo i; 7 vai. vak. iš ratilo 
stotieji \VHFC. I4&U kll. \ 

n~r 

CONRAD'AS - FOTOGRAFAS 
(LIETUVIS) 
Modoruiftkai jrengta vie
ta /vairiom nuotraukom. 
Hpeclalybfl — vestuves. 
Jaunavedžiams duodama 
puiki ir brangi dovana. 
Sųžiningas Ir gražiai a t 
liktas darbas. 

414 W E S T (Mird S T R E K T 
Tel. ENg. 4-5883 a rba eNg. 4-M4U 

REMK1TE "DRALGĄ »>T 

sius Harvardo universitete. Tai 
gi, tais metais jis gavo tarny
bą Valstybės Departamente. 
Jis buvo ten įvertintas, kaip 
kalbąs keliomis kalbomis, buvo 
inteligentiškas ir darbštus. Bet 
Kongresiniame komitete minė
tasis Chambers ir Mrs. Hede 
Massing nedviprasmiškai teigė, 
kad Noel būta aktyvaus ko
munisto, jų agento. 

1936 m. jis rezignavo iš sa~ 
vo užimamos vietos ir išvyko 
Ženevon, kur Tautų Sąjungos 
sekretoriate gavo neblogą tar
nybą. Cia, sekant Chambers pa
rodymu, Noel tik prisidengė 
Tautų Sąjungos darbu, kad ga
lėtų sėkmingiau užsiimti savo 
raudonąja veikla. 

Dar daugiau, jis esą buvęs 
gen, VValter Krivitsky, rusų 
saugumo viršininko vak. Euro
poje, uoliu agentu. 1942 m. jis 
paliko Tautų Sąjungos tarnybą 

STOP GENOCIDE 

Atlik savo pareigų. ^ Igyk ir 
ant visų laiAku bei siuntų klijuok 
"Stop Genocido" ženklelius. Tuo 
populiarinsi Lietuvos vardą ir jos 
kančias. \ 

Surinktos |6šos bus panaudotos 
kovai prieš Lietuvoje vykdomą 
genocidų. Į 

Ženkleli I; ir viaoa "Stop Geno-
cide" akcijos reikalais rašyti: 

Lithiianian National 
Martirology Sectiou 

p. o. Box įaoy 
CLEVELAND...U.H10 

II II i I I H E — • — — m — i — — 

5AFETY OF YOUR 
SAVINGS 

LĖKTUVAIS, GELE2INKK-
UAIS, AUTOBUSAIS 

LAIVAIS 
i 'arOpluame Idlt-tiM, vlešbučlnti tr sutvarkote- v\<*%» «•> keitnut- «uiidtii(« 
dairkus. TI ' l t fMi: IJKTUVIV BKYBIV. i*ildoiue 4fjdcvlt..v Ke l ione 
planuokite *s anksto kitiems metams. Anksčiau u/uimtkykiU' htlctu^ kaip 
lėktuvai* iiiip ir laivais, tai būsite tikri, kad tikrai t a u :n viela*. IMrU-
daml Mietu/- pa- mus nemokėsiu* braukiau ir išvengsiu1 laiko sutruk-
d.vmo, »•*•> fM'i'.'ll-čs lankyte- nei t geležinkelio Bl4»l'| »» a«ro<lr«nn». n«v< 
visi* tai atliksite vienoje vietoie — PAS M«'« 
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I JĮJjjj ^te's^ ̂  K"s' ^ s m a s Sutaupęs! § 
M Taigi, dabar pradekite taupyti šiose lietuviškoje §Į 
1 įstaigoje. BRIGHTON SAVINGS & LOAN moka 3% g 
=f pelno ant jūsų suiaupu. g 
S Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $HMNNI.(MI. Ę~ 

| BRIGHTON SAVINGS and LOAN ASSN. | 
H 4071 Archer Ave. į vakarus nuo California flve. i= 
= CHARLES ZEKAS. Sec'y H 

O F I S O VALANDOS: 
PJrtnad., antraa., penktad Ir ft«St. | Trečiad 

!*:(>n ryto Iki 4:.'<0 p. p. 
!» ryto Iki 12 v d. 

Ketvlrtad. 9 ryto iki 8 vak. 

I. 

tf 
VISKO UŽTEKTINAI — TUOJAUS PRISTATOMI 

Baldus, šaldytuvus, pečius, skalbiamas mašinas, lovas, matracus, 
kilimus, radio, televizijos setus, vaikučiams baldus. 

2emos kainos, lengvi išmokėjimai. Turime didelį pasirinkimą 
Mes pagaminame baldus ir 

pagal jiisu užsakymą 
ROOSEVELT FURNITKRE 

COMPANY, INC. 
Lietuviu krautuve 

2310 W. Roosevelt Road 
Tel. SEeley 3-4711 

: ^ 

Kiek sutaupykite šiais metais? 
Dabar, pradedant naujus metus, laikas užsibrėžti 
tikslą sutaupyti tam tikrą suma. Apdraustoje 
fstaigoje bus nesunku taupyti ir gauti gerus di
videndus. 

Taupykite asmeniškai arba per paštą 

UNIVERSAL SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION 

lftftft So. Halsted Street €hi«ų*;o 8, IUinois 
Ttsltl*amst HAyaftrket U « n 

• • "*"i« 

Atidarą pirmadienio U ketvirtadienio vakarais iki 9:80 
Atidarą sekmadieniais nuo 11 iki 4:80 vai. popiet 

n T u • • • • « • • • • •*• • » . . . I I •. r I I I i , » . « • • . • ! • • • ..t i-> 

LMįWWOMi«W 

Valandos: Pirmadieniais, antradieniais ir 
penktadieniais nu© » ry to iki 4 vai . va
karo. Ketvirtadieniais nuo 9 ryto iki • 
vakaro. Trečiadieniais uždaryta , šešta
dieniais nu* t vai. ryto iki 3 vaL pi p. 

W W M W M W 

v. v. > _ 

mif-
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Skaitykite ir platinkite dienraštį "Draugą" 
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Pirmadienis, kovo 16 d., 1953 DTTCNKAaTIS DRATTOAS CHTCAOO TLLINOI8 

URUGVAJAUS 2EMEJE 
T. J. BRUŽIKAS, S. J. 

Gruodžio 28 d. įvyko istoriškos Per tuos 25 metus buvo pasi-
iškilmes lietuvių kolonijoj Urug- maiš? ir pora netikrų kunigų, 
vajuj. J. E. Montevide^ Arkivys- bent vienas iš jų kiauše išpažin-
kupas An.anas Barbieri pašvėnti- čių, sakė pamokslus ir laike mi
no būsimos lietuvių hažnyčios ker- šias, visai nebūdamas kunigas, 
tinį akmenį, į kurį buvo įdėta net Kai sužinojo vyskupas, tuoj juos 
iš 8 Lietuvos kampelių atvežtos išginė lauk. Jie atsibastė čia į 
žemės. Jos atvežė bėgdami iš Lie- Ameriką ir dabar neva kunigauja 
tuvos tremtiniai, o man teko jos i taip vadinamose "nezaležninkų" 
gauti, kai atsišaukiau "Drauge", parapijose. Sis įvykis irgi labai 

PRADĖTAS VELYKINIŲ ŽENKLŲ VAJUS 

Susilaukiau net iš stebuklingos 
Lietuvos šventovės Šiluvos ak
mens dalele, kurią atvežė p. Edv. 
Vilučio žmona. 

daug prisidėjo, kad daugelis metė 
tikėjimą ir padidino komunistų 
eiles. 

Dėl to ir į mus, kai nuvykome, 
J kertinį bažnyčios akmenį su- ne vienas žiūrėjo su dideliu nepa-

dėjome pergamente surašytus baž- sitikėjimu, kad čia irgi kokie ap-
nyčios statymo dokumentus, ku 
riuos pasirašė visų pirma vietinis 
Arkivyskupas, paskui pilnateisis 
Lietuvos Ministeris Pietų Ameri
koj Dr. K. Graužinis ir jo žmona, 
po to sekė tėvų jėzuitų ir daugy
bės vietinių lietuvių parašai. Vi
sos iškilmės buvo nufilmuotos. 
Žmonių susirinko labai daug, nors 
buvo manyta, kad dėl vasaros 
karščių vargiai kas ateis, nes 
dauguma bus išvažinėjusi į laukus 
ir į pajūrį. Bet Dievas taip su-

gavikai, o komunistų laikraštis 
pagarsino, būk mes esą šiaurės 
Amerikos kapitalistų atsiųsti 
agentai ir liepė pasisaugoti. Tik 
laikui bėgant dauguma įsitikino, 
kad visgi — tikri kunigai, nes ir 
Arkivyskupas mus remia ir da
lyvauja lietuviškose iškilmėse. 

T T Marijonai daug gero pada
rė Urugvajaus lietuviams katali
kams, nes iš Argentinos nuolat 
siuntė savo kunigus ir palaikė ti
kėjimo dvasią ij? net galvojo pa 

Freddie \Vilson, 9 metų, Reno, Ney., įteikia 1953 m. velykinius 
ženklus Mrs. Dwight D. Eisenhovver YVashingtone, D. C. Iš tų 
ženklų gautas pelnas skiriamas pagelbėti raišiems vaikams. 
Freddie, raišas vaikas, atskrido į VVashingtoną dalyvauti iškil
mėse. (INS) 

tvarkė, kad iš vakaro smarkiai statyti bažnyčią ir įsteigti lietu-
iijo, ryte oras atvėso ir žmones viską parapiją, 
sustabdė nuo išvažiavimo. Bet lie
tuviai ir taip būtų atvykę, kadan
gi su didžiausiu įdomumu dauge
lis laukė tų neregėtų savo gyve
nime iškilmių. Na, o be to, juk 
kilniausias kolonijos istoiiškas 
įvykis. 

Kini. St. Grigaliūno nuopelnai 
Bet štai pagaliau atvyksta iš 

Brazilijos labai geras ir uolus ku
nigas St. Grigaliūnas, kuris smar
kiai griebėsi darbo ir par trumpą 
laiką atgaivino lie.uvių katalikų 

Palikes Urugvajuj du jėzuitus: | gyvenimą, bet taip pat nebegale 
Tėvą Vladą Mikalauską ir nese
niai Ispanijoj baigusį mokslus jau 
ną ir labai energingą Tėvą Joaą 
Giedrį, laikinai atvykau į USA 
kiek pasilsėti, pasigydyti iš reu
matizmo ir. kiek bus galima, Ame
rikoj pravesti lietuvių parapijose 
misijas, o po metų, ar kiek ve

damas išsimaitinti, persikėle į 
urugvajiečių potrapiją. o pas lie
tuvius atvažinedavo kartą į mė
nesi su pamaldomis. Kaip uolus 
Kristaus apaštalas nebegalėjo to
liau žiūrėti, kaip Bažnyčios prie
šai naikina katalikų tikėjimo dva
sią, pats kreipėsi į lietuvius jėzui-

be abejo, vykdins savo prižadus, bėda, kad jie daugumoj biednu-
duotus Fatimoj. , čiai, bet ir jie dedasi iš pasku-

. , . « , ., • i I tinųjų. Net vaikučiai, nutraukda
vau antri metai kaip veikia ką- m i n u o saklainių, jau įtaisė Ma-

tahkiško radio_ pusvalandis. Anei- r i j o s F a t į m 0 s statulą, o kiti du 
vyskupas mane kad gausime do- v a l f e a l s u t a u p ė per metus net po 
vanai, net skambino i radio vado-1 1 0 0 a r b a 3 6 d o , B e t a į . 
vybe, bet negavome. Bėgiojome l a k a d t u o l i k a t a l i k ų d a r

 6
n e . 

pc žmones, kad kas apsiimtų mo- ' 
keti nors po pezą į mėnesį. Iš 
pradžių buvo sunku, bet pamatę 
radio naudingumą ir išgirdę lietu
viškas dainas ir prakalbas, patys 
pamilo, ir šiandien radio gyvuoja, 
'au daugelis atsirado, kurie mo
ka kas mėnesį net po 5 pezus, o 
kiti apmoka net visos savaitės iš-
' aidas savo vardinių ar kitokio
mis progomis. 

bau, vėl grįšiu į numylėtą Urug-" tus, "kad jie atvažiuotų į Urugva- į Per tuos du metus Montevider) 
vajų tęsti pradėto darbo. Laikinu jų ir talkininkautų išganymo dar-j mieste jau pravestos dvejos reko-
mano vieton jau išvyko Tėvas 
Juozas Venckus. Bet bažnyčios 
statybos darbas jau bus pradėtas 
po ateinančių Velykų, vadovau
jant likusiam Urugvajuje T. VI. 
Mikalauskui. 

Lietuvių įsikūrimas 

Lietuviai į Urugvajų ii- bendrai 
į Pietų Ameriką išemigravo dar 
prieš 25 metus. Jie išvyko tuo 
metu, kai Lietuvoj po pirmojo 
karo viešpatavo skurdas, nes ka
ro nualinta Lietuva buvo tik kū
rimosi stadijoj. Jie išvyko daugu
moj nepatenkinti gyvenimu Lietu
voje ir tą nepasitenkinimą nuolat 
ir dabar primena, kai lankome šei
mas. Dauguma pasuko į komunis
tų eiles, nes jie manė, kad Lietu
va jokios pažangos nepadarė ir 
iki paskutinių laikų buvo didelia
me skurde, kokiame jie išvažiuo
dami ją paliko ir todėl mano, kad 
atėję komunistai Lietuvą išgelbė
jo iš to skurdo ii- padarė ją lai
mingą. Kad taip jie galvoja, ma
toma ir iš to. kad pasibaigus ka
rui, daugelis mūsų tautiečių nu
siskubino pas rusų pasiuntinį 
Montevideo mieste ir savo lietu
viškus pasus pakeitė į rusiškus, 
kad tik. galėtų kuo greičiausiai 
vykti Lietuvon į išsvajotą rojų, 
bet ir iki šiandien jų, niekas ne
įsileidžia. Tremtinių, išskyrus' dvi 
ar tris šeimas, neturime, ndš 
Urugvajus jų nepriėmė, tai nėra, 
kas nušviečia dabartinę Lietuvos 
padėtį. Gi komunistų propaganda 
ir komunistų laikraštis, kuris yra 
vienintelis šiuo momentu lietuvis-
kas laikraštis Urugvajuj, kadangi 
mes dar ne/stengiame išleis i sa- ' 
Vo, nuolat ir nuolat įtikinėja žmo-! 
ne s, kokia yra laiminga dabartinė ; 
Lietuva. 

Kiek yra lietuvių Urugvajuj, i Kražiai 
tikros statistikos dar neturime j m u tautų 
bet spėjama, kad yra tai]) 6 ir 10 
tūkstančių. 

Dvasiniai reikalai 
Kai kas klausia, argi tenykščiai 

lietuviai neturėjo iki šiol savų ku-į tiečių jau grįžo į savo tėvų tikę 

be. 1949 metais vyksta į Pietų I lekeijos ir dvejos misijos. Taip 
Ameriką lietuvių jėzuitų vyresny- Į pat Argentinoj ir Brazilijoj irgi 
sis T. Jonas Kidykas ir pravedęs aplankyta su misijomis per tuos 
daugelyje vietų misijas, pagaliau du metu 20 lietuviškų kolonijų, 
pasiekia Montevideo miestą. Pa- * « . • , . , , 
matęs, kaip sunku vienam pačiam j šeštadieniais turime vaikų pa-
kun. St. Grigaliūnui darbuotis, jo į m o k ^ . n u o l a t rengiame teatre-
prašomas ir kviečiamas, sutinka j h u s „{«» d a u S darbuojasi p 
parūpinti nors du irimio-n ttniHii I ueviciene), kinus, 
i talką. Tasai p 
man ir T. VI. Mikalauskui. Už šią 
misiją mes esame labai dėkingi 
lietuvių kapelionui kuri. St. Griga
liūnui, kuris nuo pat mūsų atvy
kimo dienos, kaip tėvas mumis 
rūpinasi, atsiskubina mums į pa
galbą, pakalba p?r radio, daly
vauja iškilmėse, o dabar yra Lie
tuvių Bendruomenės visame Urug
vajuje pirmininkas. Tai didelė ir 
sunki našta, nes jo pareiga: su
jungti visus lietuvius i vieną di
delį ir stiprų frontą, nežiūrint ti
kėjimo ir- nuomonių skirtumo, bet i 
tik yra lietuvis ir ilgisi nepri
klausomos Lietuvos. Šį darbą jis 
sėkmingai vykdo ir matosi gra
žūs to veikimo vaisiai. Kun. Gri
galiūnas pereitais metais atšven-
;e savo 26 metų kunigystės jubi- I 
!ėjų ir kartu 50 metų savo am
žiaus sukaktuves. Jis yra dar pa- [ 
eiam uolumo ir darbingume apaš
talas. Juo Arkivyskupas yra la- ; 
bai patenkintas ir pats mačiau | 
vyskupo raštą, kuriame labai iš~ 
giria ir išaugština kun. Grigaliū- į 
no nuopelnus vietinės urugva jie- i 
čių parapijos vadovavime. Peržiū
rėjęs tą raštą pats jam į akis pa
sakiau, kad neišvengsi pakėlimo į 
Bažnyčios dignitorių eiles. Jis tik 
nusijuokė, nesižavįs tokiais iš-
nugštinimais. Bet ypač visai mū
sų lietuvių tautai yra garbė, kad 
mūsų lietuviai moka visur sėk
mingai veikti ir kalbas išmokti ir 

vadovauti, nors ir sveti-
parapijose. 

Anaštalavima vaisiai 
Taip sutartinai besidarbuojant 

sielų išganymui, jau ir vaisių su
silaukėme. Daugelis atšalusių tau-

a kunigu jėzuitu i nevičienė) kinus 
askyrimas teko j l » r i ™ katalikiško 

Sta-
tsvažiavimus, 

jaunimo orga
nizaciją, gyvojo rožančiaus tris 
vainikus, kiekvieną sekmadienį ka
pucinų bažnyčioje vyksta gausiai 
lankomos lietuviškos pamaldos. 
Turime gražų p Gabaliauskienes 
suorganizuotą chorą, kuris ir per 
radio ir bažnyčioje ir parengimuo
se gražiai pasirodo. Per tą trum
pą laiką nupirktas nemažas že
mes sklypas, ant kurio išsiteks 
bažnyčia, mokykla, kunigų ir se
serų namai ir dar jaunimui dide
lė žaidimų aikštė. 

Stoka lėšų 
Pas žmones entuziazmus didelis 

del bažnyčios statybos, tik visa 

daug turime, nes 90 nuošimčių iš 
visų lietuvių (6,000) dar priklau
so ir raudonam ir kitokiam gai
valui. Staiga vėl iš tų pačių ka
talikų reikalauti naujų aukų baž
nyčiai, kada neseniai davė — ne
įmanoma, juoba, kad nuolatiniai 
streikai ir virš metų užsitęsęs ne
darbas daugelį varo į bankrotą. 
Be to ir pirmiau lietuviai Urugva-

1 juj daugumoj buvo neturtingi, tik 
vos saviems reikalams vieną kitą 
centą susitaupydavo. 

Buvo atsišaukta ir laiškais ir 
per spaudą, ar neatsiras geros 
širdies katalikų, kurie paremtų šį 
darbą. Ačiū Dievui, jų atsirado 
netikėtai didelis skaičius, bet ne 
toks didelis, kad užtektų pradėti 
bažnyčios statybą. Statybininkai 
reikalauja turėti nors pus? pini
gų. Čia ir yra visas sunkumas. 
Dar vis laukiama ir laukiama, 
kad atsirastų nors 10 stambių au
kotojų, kurie taptų Garbės Fun
datoriai, įnešdami stambias su
mas, sakysim, pradedant tūkstan
čiu dolerių. Bet tokių dar iki šiol 
nė vieno nesulaukta, del to ir baž
nyčios statyba vis atidedama to
lyn. 

Kokia bus parapija? 
Ji bus grynai lietuviška. Dabar

tinis popiežius Pijus XII rugpjū-

VLADAS SIMAITIS 
Real Estatc 

8452 So. Ilaisteū Str. 
Chicago 8. 111. 

Te L YArds 7-8333 
HIshop 7-0480 

Namų pirkimas, pardavimas, nuo
mavimas, nuosavybes dokumontal, 
valdymas, paskolos. PorrašinSjimal. 
vertimai, pajamų mokesčiu pareiški
mai, nuomų pakėlimui blankai. Imt 
gracijos ir natūrai, pagalba. 

Milda Buick, Ihc, 
Sales and Service 

nigų? Taip. Vienas kitas nuvyko, 
. bet vdl išvažiavo, nes buvo sunitu 

pragyventi. Ir mes nepragyventu-
n»e. jeigu vietiniai jėzuitai nelai
kytų mus savo -vienuolyne dova
nai. 

jimą. o kurie dar nesugrįžo, 
ir jų tikimės greitu laiku susi
laukti, ypač kai pasistatysime Fa-
timos Marijos širdies bažnytėlę, 
nes žmonių prielankumas vis di
dėja ir didėja, ir Dievo Motina, 

r ^ \ v 

RAKANDAI VISŲ IŠGARSEJUSŲ 
IŠDIRBYSCIŲ 

KAINOS IR SĄLYGOS VISIEMS PRIEINAMOS 
Mes turime parodoje didžiuli pasirinkimą: 

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

3 Ankstai Puikiu Baldu ir Namams Reikmenų 

JOSKPII l BllftRIK. Incorporated 
3241 So. Halsted Street Tel. CAIumet 5-7237 

Krautuvo atidarą pirmadienio ir ketvirtadienio vakarais tkl 9:30 
l*. M. Kitais vakarais iki t> vai vakaro. NedSlioinia uždaryta. 
Budriko Radio VALANDA leidžiama ketvirtadienio vakarais 

kaip 6-tą valandą iš stoties WHFC, 1450 kllocycles. 

STATYBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
VISOKĮif m.*si v 
MEDŽIAGĄ 

CARR MOODY 
. LUMBER CO, 

STASYS LITVVINAS, Prez. 
3039 So. HALSTED ST. 

Tft . VIctory 2-1272 
A I ' K A I N A V I M Ą J R PRICKII, ' P I U 

ST A T Y M A T KIKIA M K 
NKMOKAMAl 

RASTINE ATIDARYTA kasdien nu< 
8 vai «yto Iki d vai. vakaro Ir 
šeštadieniais iki 3 vai. vakaro 

PARDUODAME ANGLTS [R 
PEČIAMS ALIEJŲ 

PERKRAUSTOME BALDUS 
Patarnaujame gerai ir pigiai 

STASYS FABIJONAS 
2146 SO. HOYNE AVE 

Te!. Vlrglnia 7-7097 

TELEVIZIJOS 
I R R A D I J O 

APARATŲ TAISYMAS 
.Sąžiningas ir garantuotas darbas 
DARBO VALANDOS: 6 v.v. —10 v.v 
šeštadieniais: 8 v. ryto — 10 v. vak 

M. RIMKUS, 4119 So. Franclsoo 
felel. YA. 1-1099 

Dan Kuraitis 

Savininkas Dan Kuraitis 
šiomis dienomis grįžo iš ke
liones aplink pasaulį ir vel 
randasi savo raštinėje, 907 
VVcst 35th St., 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 Wes! 351h Street 
CHICAGO 9, ILL. 

Milda Buick telefonas su
sitarimui ar pasiteiravimui— 

. LAfayette 3-2022 

čio 7 d. pereitais metais išleido 
j raštą "Exul Familia", kuriame 
aiškiai sako, kad visame pasauly
je iš imigrantų steigtųsi tautiškos 
parapijos. Del to ir Urugvajuj 
bus grynai tautiška lietuvių pa
rapija, lietuvių jėzuitų vadovau
jama. Prie jos priklausys viso 
Montevideo ir viso Urugvajaus 
lietuviai. Bus įsteigta mokykla ir 
salė, lietuvaitėms seselėms name
lis ir TT jėzuitų rezidencija. Vė
liau, jei liks lėšų, manoma pasta
tyti senelių prieglaudą, nes senes
ni žmones, arba invalidai, lieka ba 
jokios globos. Tai dar vis ateities 
planai. Būsimos bažnyčios vardas 
bus: Nekalčiausios Marijos Šir
dies, arba Marijos Fatimos šven
tovė. Jau pargabenta iš pat Fati
mos Marijos Širdies statula, tik 
laukiama, kada bus galima ją pa
talpinti būsimos bažnyčios didžia
jame altoriuje. 

PASTABA. Jei kas norėtų siųs
ti aukų naujai lietuviškai bažny
čiai Urugvajuje, prašoma siųsti 
arba mano vardu: Rev. J. Bruži-
kas, ą. J., 5541 So. Paulina St., 
Chicago 36, 111., arba Rev. VI. Mi
kalauskas, S. J., Caigua 3711, 
Montevideo, Uruguay, S. A. Pa
togiausias siuntimas privačios 
knygelės ar banko čekiu. Paštu į 
Urugvajų nepatogu, nes daug nuo 
dolerio atskaito. 

Jr = %. 

SUTAUPYSITE 
D A U G P I N I G U 

ĮSIGYSITE 
GERESNIUS 

GARANTUOTUS 
NAMŲ REIKMENIS 

1$ PIRMOS 
IR SENIAUSIOS 

LIETUVIŲ 
BENDROVES KRAUTUVĖS 

KURIAI 
40 METŲ VADOVAUJA 

PATYRĘ ŽMONES. 
VISUOMET KREIPKITĖS 
| ERDVIA IR PATOGIĄ 
LIETUVIŲ BENDROVES 

KRAUTUVĘ 

Compare 
FEATURE-BY-FEATURE 

$h<ĮI/OŲ'//choose. the. 

Louse 
: 

ĮAUNDRCMAT 
WEIGH-T0-SAVE D00R 
VVeighs exact size of 
each load. 

VVATER SAVER 
Automatically meas-
ures amount of vvater 
to mateh size of load. 

FLEXIBLE CONTROi 
Start , stop, or repeat 
aijy par t of washing 
cycle a t any time. 
And . . . you ha ve 3 
vvater lemperatures, 

AGI-TUMBLE ACTI0N 
(Jentle, yet thorough; 
VVashes everythinijr 
elean . . . .safely. 

H ere are othci features you'll likę; i i < 
SLANTING FRONT. Designed for your convenienee. No ' 
bending, stooping, or heavy lifting \vith your Laundromat. 
SELF-CLEANING. AU sediment and lint are flushed away. 
VVARRANTY. Guaranteed to be free from defects for one f 
year. Transmission is unconditionally guaranteed for fiva 
iull years. 
CORROSION and RUST RESISTANT. Ncvv patented synV 
thetic finish eliminates worry about rust or corrosion. ^* 

Wa$h Everything—Even New Miracle Fabrics 
C L E A N I R . . . S A F E R . . . F A S T E R ~ 

You may select low temperature, minimum wash time for ' 
miracle fabrics—hot temperature, longei* wash periods for 
heavy, dirty clothes . . . and aū corae out sparkbng cleanl 

) 

>'^::,:-A 
L0W D0WN PAYiyiENT • C0NVENIENT TERMS 

Make V/ashdays Complefely Automatic 
v/lt h America'i Favorite Laundry Twin$l 

Identically styled to the Laundromat, , 
is the VVe.stinghouse Electric Clothes 
Dryer vvith exclusiye handy Loading 
Door Shęlf, 3-Way Dry Dial, Singing 
Signal, direct air flow system. " 

¥QU CAN * f SURE.. . IF IT'S epušėj, 

TURE 
4181-83 ARCHER AVE. 
Telef. LAfayette 3-3171 
Brighton Parko Kolonijoje 

Rakandai, Refrižeratoriai, 
Kaurai, Plovyklos, Televizijos, 

Lengvi išmokėjimai 
pritaikomi visiems 

GUARANTEED. ELECTRIC APPLIANCES 
and FURNITURE COMPANY, Ine, 

2818 W. Cermak Rl., Tel. BI 7-3333 
^ ss 

^ 

i'Ki «A I/M08, RADIO IR 
FONOGRAFAI 

GEH\ MTOLAIDA 
Garantija — Išsimokė jimai 

APARATE SUTAISYMAS 
1lrbtuv6ae Ir namuose at l iekamai 
prityruHiu Inžinierių. Sąžiningas \* 
flr«'raa patarnavimas garantuotus 

OTCLCvision 
Csa.Ies - service) 
3I20S. Halsted « DA-6-6887 

APSIŽIŪRĖK IR TAUPYK SAUGIAI 
STANDARD FEDERAL t u r t a s virš $35,000,000.00 
Atsa rgos Fondas 3,000,000.00 
STANDARD F E D E R A L yra narys Fcdcral Savings & 
Ins. Corp. ir Federal Home Loan Bank System. 
ĮSTAIGOS VALANDOS: Kasdien nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. po 

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

JUSTIN MACKIEWICH 
President and Manager 

STANDARD fEDERAt SAVINUS 

-•*••..:'. ' •. n mmm^^-n^ 
r<mtiwmtimemtmxxĖ 

^ . ^ ^ 
n 

Biznieriams apsimoka skelbtis "Drauge". 
^ 

IŠVENKITE 
^ 

Prašome pasilaikyti š| pranešimą tai dienai, kurioje mūsų patarnavimas gali jums 
būti reikalingas. Tai gali būti savaitgalyje arba kuomet jūsų dantistas nepasie
kiamas, o jūs baisiai nenorėtumėt būti be dantų! 

I VALANDOS PATARNAVIMAS DANTŲ FLOKšTKLIV PATAISYMAMS 
Senos plokštelės pertaisomos į naujus „plastios". Laisvos plokšteles pamušamos. Įtrūkusios plokš

teles — nulūžę dantys pataisomi tą pačią dieną. 

SPECIALUS DĖMESYS KREIPIAMAS ) DALINAS PLOKŠTELES 
Savo plokšteles siųskite paštu arba atvežkite. Maloniai suteikiame apskaičiavimus. 

OAK PARK DENT4L LABORATORY 
OakPark EUclid 6-6162 M 328 Lake St., 

# 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, I U J N O I S Pirmadienis, Irovo 16 d., 1053 

JAV oro jėgos Anglijoje 
Ar tik ne pirmą kartą viešu- • Šitas amerikinis miestas Ang 

mai leista paskelbti kiek jdo- lijos centre gali* aprūpinti va-
maujančių žinrtj apie šio krašto kariečių pajėgas kontinente 

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADVERTISEMENTS 
REAL ESTATE 

aviaciją užjūriuose, šiuo kartu, 
žurnalisto Philip Clarke įspū
džiais, norima apžvelgti ameri
kinius sparnuočius, jsitaisiusius 
miglotose anglų salose. O ame
rikinė Air Force moka ne tik 
sunaudoti veik pusę viso karinio 

bent keletai savaičių, kol būtų 
suorganizuotas normalus papil
dymų pristatymas per Atlantą. 
Aišku, skaitomasi su galimybe, 
kad Burtonwood gali būti pačiu 
pirmuoju priešo taikiniu, bet 
tikima ,kad amerikiečių, kartu 

biudžeto, bet ir tinkamai dirbti, su britais, gynyba būtų tiek 
budėti jautriausiose pasaulio efektyvi, kad priešo lėktuvai bū 
dalyse, štai, ir tie patys Ang- j tų grąžinti atgal, dar nepasie-
lijoje bazuojami oro daliniai, kus taikinio, 
reikalo atveju, būtų pajėgūs I Bet ir šita bazė dar tobuli-
per 90 min. priešui duoti tinka- narna, plečiama. Dar numatyta 

SAVININKAS PARDUODA V7. 
$10,500 

4-4 kamb. namg; plytomis apmuSta; pa-

PROGOS — OPPORTtJNITIES 

Delikatesu, — Mokyklos reikmenų 
krautuvS, arti dviejų mokyklų. Ge
rai jaigyvenęs biznis. Modernūs Įren
gimai, daug prekių. Puiki proga mfi-

jamos $125 mėn.; krosnim apflild. pirmos .sininkui. Nuoma $3f». gera sutartis. 
rūSies padėtyje; ištisas rūsys; kreipkitės Išeina 1 pensijų, parduoda nebran-
iš* priekio pirmame aukSte pas Joseph S ' 0 ' . $3,250. Pamatę Įvertinsite. 
Trizinski 1716 N. Boxworth arba šau
kite: BRuasvviek 8-80G2 po 5 v. p. p. 

• . 

Heverly — savininkas pni'<luo<lii 
031 fl Ynmlorpoel 

r> kamb. mflrini namų su uždara 
veranda: užtvertas medžiuotas skly
pas; natūralus židinys; stiklo ir veid įtfilc'a ^o7aiT''nWa"iro.psi7iVbti, '117-
1°?}}1 - K*™lkl&..J*B,^A}]$?™*;1 duoda tiktai už $(550.00 skubiam par 

KreipkitSs pas savininkų 

4467 S. YVelLs St. 
BOulevard 8-0238 

Valykla ir rūbų pataisymo dirbtuve 
— gerai einasi biznis; geras Įsteigi
mas; puiki proga siuvėjui; žema nuo 
ma; apšildoma; gera sutart is; idea-

HELP WANTED — VYRAI 

žaidimo kam h.'; užuolaidos, kilimai 
Šaldytuvas ir plyta; patogu - prie 
R. ls., prakybos, mokyklų, bažnyčių. 
Parduoda už $18,900 skubiam par
davimui. BKverly 8-«88(J 

davimui. 

Nebrangiai parduodamas medi-
mą kontrataką. Ir tai yra ne- naujų įtaisyme už $9,000,000. .nis namas-cottage, kurį galima 

900 Ccorge St. 
EAstgate 7*0307 

paprastai didelis skirtumas, Ypač kreipiamas dėmesys į pa-
pvz., kad ir su padėtimi, būvu- kilimo — nusileidimo takų il
sia prieš keturis metus. Šian- ginimą, kad jie tiktų ir patiems 
dien bent 45,000 aviatorių ir 
atitinkamas skaičius padedan-
čųjų žemės pajėgoj yra išdės
tyta 28 mažesniuose ir dides
niuose taškuose po visą Angli
ją. Daugumas tų bazių tėra 
vos 3 vai .nuotolyje nuo Mask
vos. Oi jei prie amerikiečių pri 
dėti ir pačių britų aviaciją, kuri 
prašoka per 264,500 vyrų, bei 
vieną dalinį kanadiečių "Sabre-
je ts" lėktuvų, gautųsi gana im
pozantiška oro kumščio jėga. 
Gi sovietiniai taikiniai, kaip nrnė 
ta ,ne už kalnų ar vandenynjų. 

Amerikiečių aviacija atsi
kraustė atgal liepos 17 ir 18 
dd. 1948 metais, kada dvi gru
pės didžiųjų B-29 "skraidan
čiųjų tvirtovių" nutūpė Marham 
aerodrome. Ka ;p žinoma, bri
tai be jokio užmokesčio atidavė 
buv. amerikiečių karo bazes, iš
likusias dar nuo II-jo pasaulinio 
karo. Daugumą jų reikėjo pa
grindinai pertaisyti, įvesti nau
jovių, dastatyti, padidinti. Net 
ir dabar armijos inžinierijos da
liniai veda tvarkymo darbus 
dar dvejose ano karo bazėse. 

Pats didžiausias Amerikos 
strateginio aprūpinimo centras 
vak. Europoje, kaip tik yra Bur 
tomvood. Ten esantieji aviaci
jos įrengimai yra tokie dideli, 
milžiniškos apimties, kad jų vi
sų nesunaikintų jokia iki šiol 
žinoma atominė bomba. Tame 
milžiniškame plote (27 myl. plo 
čio) yra sandėliai įvairiausių 
dalykų, kurie skaičiuojami mi-
lumais. Pradedant specialiai 
saugomais ir įpakuotais , bom
bonešių motorais ir baigiant 
džiovintais kiaušinių milteliais. 
Pilnas tos bazės pavadinimas 
skamba - United States Air 
Force 59th Air Depot. 

tuojau pat užimti. 4 kamb. že
mai ir 2 kamb. viršuj. Teirautis 

4102 Archer A ve. 
Chicago 32, 111. didžiausiems amerikiečių lėktu

vams. Bet šalia karinių įrengi
mų neužmirštama ir ten gyve
nančių karių šeimų. Jų reika
lams pastatyta e:lė krautuvių, •or&ntd p"oren7' atorm"wimiows & 

Bcroons for all wlndows, 2 oar gu-

BY OWNER — $21.500 
boau. inodern deluxe Georgian. b Igo. 
rms.. 1 extra Igo. rm. in bsmt., bireli 
kitohen, oabliuts & \vood\vork 
thruout. Pouble plumbing, 

Taverna ir užkandine — gerai ei-
nųs biznis; visi moderniški Įrengi
mui; galimybes pasilinksminimui; že 
ma nuoma; ilga sutart is; ideališka 
porai. Parduoda viską kaip stovi už 
$f) ,UO0. 

018 E. 71st Št. 
RAdclIffe 3-9327 

(lA'lO STOTIS 

mokyklų, bažnyčių. Tuo būdu 
norima sudaryti jiems aplinką, 
panašią į Amerikos. A-is 

rage, ereeping bent luvvns, h. \v. oil 
heat, home in perfeet eondltlon wtth 
largo back yard & A-l t ransp. Just 
1 Ms bloeks from sehools &St. Tu-
ribius ehureh. 4010 AV. 57 Place 

I'< >rlsinoiilh 7-0417 

Parduodama arba pagal susitarimą 
- - Ii moderniškos ,,bays", 1 keltu
vas. Gerai einas biznis; puiki proga 

Ijco. mechanikui — savininkas iSelna j 
poils;. Įkainuota skubiam pardavi
mui. 

3220 N. I'iilnskl 
AVenue 3-9081 

Ti ipp*— Alnnlee apylinkėje savinin
kas parduodu Už $23,600 4 ml©g-, tuū-

namas; gazo karšto oro apsild.; in-
Hulluota; dvigubi langai (su kiemi
niais langais) graži g plyt u veranda; 
dvigubas garažas: daug priedo; arti 
parko, prekybos, susisiekimo, mo
kyklų Ir bažnyčių. Apleidžia miestą. 

PKnsooola 0-0001 
• • , . . i i 

Pelningas namas. Savininkas parduo 
da 2-Jų augštu m Ori n) namų 8 bu
tai po 4 kamb., 2 po 2, automatiš
kai karštu vandeniu apšildomas, mo
dernios vonios. Geros pajamos, arti 
prie visko. Nori skubiai parduoti, ne
brangiai, $24,000, su baldais ir įren
gimais. Pamatę Įvertinsite. 

1733 W. Potomae 
I I I -ailioMf. 0-7778 

Lenkijos komunistų 
šmeižtai 

Vasario 8 d. Varšuvos radi
jas su įtūžimu pradėjo pulti 5 
lenkų vyskupus: jau areštuotą 
Lwowo vysk. Baziak, Balstogėj 
gyvenantį buv. Vilniaus vysk. 
Jalbrzykovvski, Siedlice vysk. 
Svirski, Gniezno koadjutatorių 
Bernacki ir Varšuvos koadjuta
torių Majevvski. Kaip paprastai 
panašiais atvejais jie visi buvo 
išvadinti liaudies priešais. Vys
kupų kaltinimas yra tik įžanga 
I nuają persekiojimų fazę, kuri 
oficialiai buvo pradėta paskel
bimu Lenkijos vyriausybės dek
reto, kuriuo komunistinė vyriau 
sybė savinasi teisę- skirti kuni
gus ir iš kiekvieno naujai pa
skirto dvasiškio reikalauja išti
kimybės priesaikos liaudies res- Savininkas parduoda kampi-
publikai. Dekretas yra lygiai nį sklypą 60x125 pėdų. Visi 
toks pat, kaip prieš kiek laiko pagerinimai. Broadvievv arti 
buvo išleistas Čekoslovakijoje North Riverside. Parduoda už 
Jo tikslas labai aiškus: j Bažny $2,500 greitam pardavimui, 
čios administraciją infiltruoti 
komunistinius agentus, bandant 
Lenkijos Bažnyčią atskirti nuo 
Romos. Tam pačiam tikslui tar
nauja ir visi šmeižtai prieš ka
talikų dvasiškiją, prieš Popie
žių ir prieš Vatikaną. 

Beauty Sliop in Bungalo\v. Well 
Kstab. Rus. in bsmt. of f> rm. Brk.; 
gtokei' bot vvttter heut auto. water 
htr . Insul . floorod Attio. Knel. slpg-. 
poroh. Drapes oornloes. Blinda, 

rini „Rungalovv"; gražus 8 kamb. Storms & sereens 2-car garage. .Leav 
sale. ing tovvn. Prieed for lmmed 

10043 s. Raelne A v. 
ovvner CHiluigrest 3-8732 

a f t. 'A p. m. 
Call 

Restoranas — judri North Shore 
apylinke; 50 sSdynių; taip pat už
kandžiam* aptarnavimas; gerai ci
nus biznis: prieinama nuoma; gera 
sutart is ; ideališka vieta porai; turi te 
pamatyti Įvertinti; Įkainuota sku
biam pardavimui dSl kitų susidomė
jimu. 

874 Greenbay Romi 
\VInnetkn 0-5141 a rba Ghoncoc 1594 

Vieno augšto mūrinis namas ir krau
tuve1 su modernišku 7 kamb. butu 
užpakalyje; kilimai; veneciškos užuo
laidos; kombinacijos žieminiai lan
gai ir sieteliai; k rautu vč t inkama 
bent kokiam bi/.niul. Automatiškai 
alyva apSildoma; savininkas parduo
da už $28,500. Turite pamatyti jv<'r-
tiuti. ' 

0042 W. Piversey 
l i l . ikshi iv 7-5384 

Garsiausias amerikietis 
Detroito Universiteto studen

tai garsiausiu dabarties ameri
kiečiu išrinko kun. James Kel-
ler, Christoferių sąjūdžio stei
gėją ir vadovą. 

HELP WANTED — VYRAI 
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Mes turime daugelį getų vietų 

BENDRIEMS MAŠINISTAMS 
mūsų moderniškoj niasuiu dirbtuvėj. 

Mes priimsime ir nemokančius kalbėti 
angliškai - tremtinius. 

v 

Atvykite asmeniškai. Prašome nerašyti. 

WYMAN 
146th and Wood Harvey, Illinois 

Telef, STanley 8-6761 
2 BUTŲ akmens plytų pamatas . 

1—Ąf i—4yž kamb. Aluminum ap-
mufita. Stokerio arba aliejaus šildy
mas. Automatiškas karštas vanduo. 
Pilnas rūsys. Garažas ir 5 kamb. na
melis užpakaly sklypo, ų žemai. 2 
angštai. Specialios durys. Moderniš
ka virtuvS. DidelS vonia aliejum šil
doma. Automatiškas karš tas vanduo. 
GRaceland 2-8072. 

(5 kam i), namas: H mtejf. kamb. 
Pajamos nuo 4 kamb. l>uto; 2 auto. 
garažas. Central'lnls apšildymas. Alu-
mino langai su sieteliais, Arti baž
nyčios, mokyklos, pasiplrkimo ir 
Fiock Island stoties. Savininkas iš
vyksta iš miesto. Parduoda už 
$16,000 greitam pardavimui. 11240 S. 
Homevvood. Hllltop &-2r>«4. 

By o\vner — Leaving City 
6 room briek home, 3 bedrms; 6 
nionths old mod. Forced air oil 
heat; full basemt.; auto. hot water 
heater ; all landseapod. Aluminum 
storm windows on bldlg.; elose to 
school, churches, shopping & good 
transportation. Full price $18,000 
including all new carpeting. 7418 W. 
Palatine Ave. ROdney 3-5552. 

GrosernS ir delikatesu — sušaldyto 
maisto krautuvg; 22nd S. 6Gth Ave., 
Cicero apylinkėje; gerai einąs blz-
ala; isigyvenusi apylinkes klljefntOra; 
pulki pioga porai; arti mokyklų, baž
nyčių, susisiekimo: nuoma $75: ap
šildoma; 3 metų sutartis. Turite pa
matyti įvertinti gerų. vertę. Saukite 
tavlnlnką: 

OLymplo 2-41(16 

Restoranas ir namas; didelis 8 kamb. 
butas užpakalyje; ištisas rflsys; 
autom, pasldejimo sklypas užpaka
lyje; gerai įsteigta vairuotojų klijen-
tūra; ideališka vieta porai. Parduo
da už $7,500 skubiam pardavimui; 
apleidžia valstybe dčl Ilgos. 

U14, W. 18th Street 
CAnal 0-8707 

SPAUSTUVĄ parduodama, savi
ninkas serga. Labai prieinamai, gali 
bflti finansuota. B-Kelly pilnai per
statytas. Kluge automatiškas, r anka 
paduodamas Gorden presas. Kilnoja
ma purkštykie ir visi kiti reikalingi 
Įrengimai. Puiki proga. Dienomis 
skambinkite M£>nroe 6-0589, vaka
rais — ARdmore 1-8238. 

BTTT\T VIEŠBUTIS 
60 butų — 1-2 ir 8 kamb. butai; visi 
apstatyti Ir su kilimais; prlvatlškoms 
vonioms; 5000 šiaurėje art i ežero; 
pajamos $55,000 kas metas; kaina 5 
kar tus pajamų; $150,000 „morgl-
člus". 

STEINBOCK & ALAXANI>RR 
201 N. WelLs St. 

STate 2-2380 

Taverna ir prekes išsinešimui — ge
rai einąs biznis; gerai jsteigta apy
linkes klijentūra; an t kampo; gražus 
6 kamb. butas užpakalyje; 1 autom, 
garažas; ilga sutart is ; prieinama nuo 
ma; turi te pamatyti j vertinti puikią, 
vertę; parduoda skubiai dei ligos. 

8600 S. Muskeegan 
ESsex 5-0480 

DĖMESIO 

PRIĖMIMO (STAIGA ATIDARĄ 
8:00 vai. ryto iki 4:00 vai. po pietų 

» 

kasdieną įskaitant šeštadieniais. 

•s* 

SIUVAMOS MAŠINOS 
ir 

RAŠOMOS MAŠINĖLES 
gaunamos geriausiomis sąlygomis 

ARCHER SIUVIMO CENTRE 
4170 S. Archer BIshop 7-1045 

Perka, taiso, elektrifikuoja 

Automobilių daliu ir pataisymo dirb
tuve. „Carburation & Iąuition"; pil
nai Įrengta automobilių jrankių ap
tarnavimas; 27 metai kaip jsteigta; 
gera sutart is ; prieinama nuoma; par 
duoda už $7,600 skubiam pardavi
mui d61 kitų susidomėjimų. 

639 VVashington, Gary, Ind. 
Gary 2-1849 

Skelbtis "DRAUGE" apsimoka 
nes jis yra plačiausi*) skaitoma. 

* tuviu dienrašti:* o •kelbimv 
*•»»«> %-«» rrrlAtaam* visiems. 

Maisto ir delikatesų krautuve, šal
dytas maistas. Gerai einąs biznis. 
Jsteigta prieš 45 metus. Viskas nau
ja, modernūs Jrengimai. 8 gyvenami 
kamb. Gera vieta mėsininkui, žema 
nuoma. Gera sutartis. Parduoda už 
$8.600 greitam pardavimui. Parda
vimo .priežastis — kiti reikalai. 
.'U8» N. ttlston Ave. IRvlng 8-3938 

Perskaitę "Draugą", duokite 
jį kitiems pasiskaityti. 

PIRKITE APSAUGOS BONUS 

HELP WAMTED — VKRA1 
t? = ^ 

ATLAS BOXMAKERS, Inc. 
TURI JUMS 

A — pastovų darbą, B — geras darbo sąlygas, 
C — gausūs darbininkams priedai 
KLASĖS A MAINTENANCE MEN 

Dienos darbas. 6 dienos — 48 valandos savaitėje. 
Prašytume turėti pagrindą anglų kalboje.. 

5025 W. 65th Št, POrtsmouth 7-3400 
- ^ ' • ^— i - — P 
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Relioble Man 
To Drive Mail Trurk 

Part of day and also 
For light clerical work 

Balance of day 
Steady; 5 day - 40 hr. wk. 

$250.00 per month 
Opp. for advancement 

Cood vvorking conditions 
Hi^h Schooi education desirable 

Apply 

3200 S. Western Ave, 
SHEET METAL MECHANICS 

LAYOUT MEN 
ANGLE ROLL OPERATORS 

HANDYMEN 
Darbas viduje per visus metus. 
Daug viršvalandžių ir ekstra 

priedų 

CJdcago MeUl Mį. Co. 
3724 S. Rockwell St. 

Nuolatiniai darbai nuolatiniams vyrams 
VVOODVVORKERS 

ALL AROUND MACHINR HANDS 
Patyrę su: 

Sticker - Trim savv ir Rdge Sanders 
Geros darbininku sąlygos; gausūs prie
dai jskaitant užmokamas atostogos ir 
šventes; virsValandžiai; Jeigu jūs norite 
gerą darbą su goru atlyginimu tuomet 
atvykite dabar: 

GRAND AMERICAN 
FURNITURE 

1812 Wesl Hubbard 
(2-tras aukštas) 

HELP WANTED — MOTERYS 

Ar domitės nuolatiniu darbu su 
užtikrinta ateitim? 

GENERAL CLERK-TYPIST 

Pageidaujama patyrusi, bet im
sime budrią naujai pradedančią. 
Malonios darbo sąlygos, įvai
rios pareigos, 5 dienų savaitė, 
gausūs priedai. Proga naudoti 
savo iniciatyvą. Šaukite Mr. A. 
W. Peters. 

WAlbrook 5-9800 

"DRAUGAS" AGENCY 
55 E. Washington St. 

Tel. DEarborn 2-2434 

2834 So. Oakley Ave. 

Te]. VIrginia 7-6640—7-6641 

}y?£Fffl7??^^™/,VV-7T£rt&įi 

HELP WANTED — MOTERY* 

Aro you lodking for a ppimanont 
Intereslln^ position? 

WE HA VE AN IMMEDIATE 
Šis skelbimas yra mergaitėms, OPENING FOR SECRETARY 
kurios turi visus pageidavimus 5*8;*!* tra,inH,d *^d U f t t e w i , h , in i-

r • tiative aecepUibli'. Pleasant \vorking išskyrus gerą darbą. 
SEABOARD ACCEPTANCE 

CO. 
reikalinga 

• Mašininkes • Raštininkės 

eond. Diversifiod dutus . r> d;, y 
hr. week. Exr-oll»mt opportunity. C'uil 
for .intervlew appt. 

SUperior 7-3639 

Tliis ad IH for giris wlio havf evorv-
Puiki proga daryti pažangą; 5 tulns< b u , li ^ood i°,J a , u l >'°" <i(fl 

, . . . . . . i • j j have tiiat loo. Now Ronth\vfsi si<l«> 
d. savaitėj; priedai; pradedan
čios prašomos; malonios dar
bo sąlygos, įvairios pareigos. 

furnitūra storo noods 

General Office Oerks 
100 N. LaSalle St. 

MAN FOR GENERAL 
VVAREH0USE W0RK 

Steady 
5 day - 40 hr. week 
$284.00 per month 

Opp. for advancement 
•,Good Working Conditions 

Apply 

3200 S. Western Ave. 
LABORERS 

FOR 
Steel Warehouse 

Work 
APPLY 

1945 N.- Cornell 
MELROSE PARK, ILL. 

Lengvam fabriko darbui reikalingos f i o n 

DVI MERGAITES 
18 iki 35 m. amž. 

nuo 2 v. popiet iki 10 v. v. 
Geras atlyginimas. Nuolatinis dar
bas, galima progresuoti. 

MIDWEST TEA PACKING Co. 
2320 S. Western Ave. 

Ar jūs jieškote nuolatinio dar
bo su užtikrinta ateitim? Mes 
turime vietą 

STENOGRAFEI 

Plfa.sant vvorking conditions, div<>r-
sified d uties eiianee to us<> your 
own initiative; 5 d, week; p:iid va<"a-

ąnd iiolidays; recenl traiii><l 
graduatos aeeeptablb. h a joli svith 
a fu ture is wliat. you u a n l thon <all 
Mr. lt(»s«? for lnteWlo\v uppoinl IIHMII . 

MAROUETTE PARK 
AREA 

EStebrook 8-4035 
Oia yra nuolatinis darbas gabiai 

STENOGRAFEI 
Patyrusi, brt priimsime gabią pradedan
čią. Malonios darbo sąlygos, įvairios pa
reigos. 5 d. sav.; gausūs priedai. Getas 

Malonios darbo sąlygos, įvairios atlyginimas gabiai darbininkei Atvykite 
c: J • ! - • - i a r b a saukite Mr. AVaddell pasikalbėjimui 

AUŠROS VARTŲ 
DIEVO MOTINOS 

PAVEIKSLAI! 
Tai meniškai keliomis spal
vomis atspausti garsiosios 
Vilniaus šventoves paveiks
lai. Jis gražiai puoš kiekvie
no lietuvio butą ir gyvai pri
mins mums Vilnių ir jo šven

tovę — Aušros Vartus. 
Paveikslo kaina labai žema — 

tik 1 doleris 
Platintojams duodama nuolaida, 
Pinigus su užsakymai? 

siųskite: 
„ D R A U G A S " " 

2334 So. Oakley Ava 
Chicago 8, 111. 

pareigos; 5 d. savaitėj; gausūs 
priedai; proga vartoti savo ga
bumą. Atvykite asmeniškam 
pasikalbėjimui. 

The Slanfonl Williams 
Company 

618 So. Kilbourn 

CLERK 
With Liking for Figures 

and Knowledge of simple typing 
Perm.; Excellcnt Dpportunity for 

Advancement 
5 Day Week 

Hours: 8:45 a. m. to 5 p. m. 
Profit Sharing Plan and 

Rmployee Benefits 

J 0 S L Y N 
MFG. & SUPPLY C0. 

3700 S. Morgan 
VArds 7-1420 

Ar jūs jieškote nuolatinio darbo su 
užtikrinta ateitim? 
STENOGRAFfiS 

Patyrę, bet priimsime ir gabias prade
dančias. Malonios darbo sąlygos, įvai
rios pareigos. 5 d. sav.; atvykite asme
niškam pasikalbėjimui. 

THE FREDERICK POST CO. 
3650 North Avondale 

(3500 šiaurėj 3700 vakaruose) 

1018 S. YVabash HArrison 7-0585 

DO YOU WANT 
A sloady jol>. Cood work. eond. I 'm-
ployce eon.sidiT.'ition. 

CUDAHY PACKING CO. 
TFas nn inimediate oponlng for ;i 
enpablo yoting man 

PAYROLL- INVK1VTORY 
CLERK 

T-lvp. bill a!<-it bofclnnor neeeptahle . 
Diversit'ied <1 itt ics [neluding typ ing 
*M- eot i ip tometer . f. day \voek. I.ihir.il 
l>« nefits. i:\c<Hent opp. t'o» a d \ a m ' < -
niciit. Her- or <';tll Mv. Kili. 

9101 S. Baltimore 
REgent 4-8000 

IINFOMUOJA^IA 

ISNUOMUOJAMI Kambariai 
Galima naudotis virtuve. 

Vvr.itns. 

Kreiptis: 
7017 South A r tęsia n Avenue 

IsNI'OMAVlMI 1 
i;Oi)(;i: HAM* ( s \ i : r . \ i \ f ) 

1519 \VfiHi «:t st . 
savaitgaliu HUKiiinkinianis brolifi-
konis organizacijoms \<stu\iu po-
kyliuntH, šiokiomis dienomis vakarais, 
šeštad. ir sekmad. po plotu ir va
karais. 

Saukite .1. \Vhiston 
I Kanklin 2-Mi8() 

Nesena' lSBjusl Kun. P. 
KLirvelalčio paruosta maldaknyge 

JAUNUOLIŲ MALDOS 
yra t inkamiausia lietuviška mal
daknyge jaunimui. 

Kaina pagal {rišimą: 

$1.00; $1.80 Ir 91.60 
r/ .sakymus su pinigais siuskite: 

"DRAUGAS 
2384 So. Oakley Ave. 

Chicago 8. UI. 

Dirbkite arti namu...sutaupykite ant 
važinėjimo išlaidas ir laiką 

STENOGRAFE 
Patyrusi, bet priimsime gabią pradedan
čią. 5 d. sav.; gausūs priedai; proga var
toti savo gabumą; atvykite asmeniškam 
pasikalbėjimui. John Hancock Inc. Co. 

6549 South Halsted Street 

40HJ*I« 

#^*4vm©s 

SWITCHBOARD 
& 

RECEPTIONIST 
Malonios darbo sąlygos. įvairios pa
reigos iškaitant mašinrašti. 6 dienas 
savaltgj; gausūs priedai; puikus su
sisiekimas; l^ake St. L iki Ogden 
Ave. Atvykite arba šaukite asmeniš
kam pasikalbėjimui. 

LIBERTY TRUCKING CO. 
1401 W. Fulton 

HAymarket 1-2100 
Matykite arba kalbėkite su 

Mr. Pr ince 

JDOMIOS KNYCJOS 

mm:::m 
Jau išėjo iš spaudos 

C. GRINCEVICIAUS 

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", 2334 So. Oakley Ave, 

Chicago 8, 111. 
^ 5 * ; . - : . ^ ^ ^ ^ ^ v . - - - ^ * 

/HELP WANTED — VYRAI 

TROKO VAIRUOTOJAS 
Pristatyti mėsą į viešbučius ir 

restoranus. 

BERTASH & CO. 
VIrginia 7-7300 

Skelbkites "Drauge" 

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

SIELA U2 S IEL4 

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

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

2334 So. Oakley Ave. 
Chicago 8, 111. 

Platinkite "Draugą" 
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Pirmadienis, kovo 16 d., 1P53 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO. ILLINOIS 
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Budriko krautuve bus atdara ir sekmadieniais (Neclelio-

inis) nuo 10 vai. ryto iki 5 vai. po piety. 
> 

v 

Budrikas aplaike 22 trokus įvairių namams reikalingų 
prekių, 1953 metų modeliai: Karpetai, Parlor setai, Minkšti 
krėslai. Dienomis minkšta sofa, o naktim — minkšta lova, 
Hide-Bed, Sleepo-Lounge, Sleeper, visų žymiausių išdir-
bysčių: Kroehlcr, Pullman, Simons, už kainas 25 nuošim
čiais pigiaus kaipx kitur, todėl, kad Budrikas perka daugu
mą už grynus pinigus ir niekam nereikia randos mokėti, 
nei šerininkam procentų. Todėl Burikas gali pigiaus par
duoti ir duoti dvejus metus išsimokejimui. x 

h a I A \ JLl A.Į_AJ 
« I n J | , M ^ M - n»n..i.... j i r." ." .. .-.. ' . .",". ' ." •-••<»•"" 

Geriausios išdirbystės 

rakandai! 

Pas Budriką gaunami geriausi pečiai UN1VERSAL, 
MAG1C-CHEF, MAYTAG. HOOVER dulkių valytuvai. Šal
dytuvai : GENERAL-ELrXTRIC, PHILCO, ADMIRAL, 
KELVINATOR, CflOSJLKY. 

Televizijos visų žymiųjų išdirbysčių: RCA Victor, DU-
MONT, ADMIRAL,- PHILCO, GENERAL ELECTRIC, ZE
NITU ir BUDRIKO privatiškų RCA license lcibeliu su 
2-jų metų garantija ir 1-nų metų dykai patarnavimu. Tū
bos, dalys — viskas dykai, antena dykai. Prie to dykai 
gražus rankinis laikrodėlis. 

i 

Perkant televiziją, duodama didele nuo
laida visiems nuo 00.00 iki #100.00 už JŪSŲ 
senę radio ar mažą televizijos setą. 

• H W M . - I . I I •»'•«•« • - m.* II-II ^ m f Į m u u — ę . m. m.mmm* 

Lengvi daliniai išmokėjimai be nuošimčiu 

JOS. F. 

« * 

3241 South Haisted Street 
* 

Tel. CAlumet 5-7237 

Atdara NEDfiUOMlH-SEKMADlENĮaJS nuo 10 v. ryto iki 5 v.v p.p. 
Atdara VAKARAIS Pirmadienį ir Ketvirtadienį 

Pasiklausykite Budriko radio valaudo.s KETVIRTADIENIO vakarais 
nuo t> iki 7 vai. Stotis WHFC. 1450 kll. 

MŪSŲ KOLONIJOSE 

Kearny, N. Jf 
Ragina daugiau aukoti 

Sopulingosios Dievo Motinos 
parapijos klebonas kun. L. Voi-
cekauskas, primindamas, kad 
naujos bažnyčios statymo dar
bai jau čia pat, skatino para-
piečius būti dosnesniais ir 
daugiau aukoti bažnyčios sta
tymo fondui, o taip pat labiau 
remti visus fondo komiteto su
manymus, kuriais didinamos 
fondo lėšos. 

Ta proga kleb. kun. L. Voi-
cekauskas atkreipė dėmesį įr 
į tuos parapiečius, kurie ligšiol 
iš viso dar nėra aukoję bažny
čios statymui, arba yra davę 
labai mažas aukas, nors jų iš
tekliai yra gana geri. 

Kleb. kun. L. Voicekauskas 
priminė taip pat, kad didelės 
viltys buvo dedamos į Kearny -
Harrison lietuvius biznierius, 
iš kurių tikėtasi gauti stam
besnių aukų. Tačiau ligi šiol 
nė vienas jų stambesnės aukos 
nėra davęs. Tikimasi visdėlto 
tos paramos sulaukti, 

Fondo veikla 

Naujos Bažnyčios Statymo 
Fondo Komiteto veikla į pava-
saA" įpagyvėjo. 

Kovo ,mėn. pradžioje įvykdy
tas parapijos bazaras bažny
čios statymo fondui davė gra
žaus pelno — $2,500, 

Dabar ruošiamasi kitam pa
rengimui ---• šokiams, kurie 
Įvyks gegužės mėn. 16 d. Jack-
aon's auditorijoje, Harrisone. 
Šio parengimo globėjas (spon-
sorius) Kearny — Harrison L. 
Vyčiai. 

Dar šį mėnesį vajus naujai 
bažnyčiai statyti bus vykdomas 
Tutley ir Belleville apylinkėse. 

Komitetas užprenumeravo 
du lietuviškus laikraščius: 
"Draugą" ir "Darbininką", kad 
galėtų bažnyčios statymą lie
čiančias žinias surinkti ir vė
liau panaudoti būsimos bažny-
čios istorijai. > 

Naujos Bažnyčios Statymo 
Fondo kasoje grynų pinigų 
šiandien yra $153,000, I. M. 

Omaha, Nebr 
Misijos 

v 

4> 

Kun. Juozas Jusevičius pra
nešė, kad prieš Velykas Didžio
je savaitėje mūsų bažnyčioje 
turėsime misijas. Misijos pra
sidės Verbų sekmadienio vaka
re ir tęsis visą savaitę vaka
rais. Lietuvių kalba misijos 
bus 6.45 vai. vak., o anglų 
7.45. Šiais metais esame lai
mingi gaudami garsų pamoks
lininką kun. Joną Kidyką, S.J. 
Jis jau pas nius daug kartų 
vedė misijas ir mūsų parapie-
čiai yra susižavėję jo^ pamoks
lais. 

Kas norės galės įsigyti liet. 
kalba maldaknygių, rožančių, 
škaplierių ir kt. dalykų. 

Seserims kazimierietėnis 
parengimas 

š. m. kovo mėn. 8 d. geros 
širdies moterys suruošė paren
gimą mūsų mokyklos seserims 
kazimierietėnis. Jos susirinko 
mokyklos salėn pagerbti seserų 
ir jas dosniai apdovanoti. Tuo 
parengimu rūpinosi Navickie
nė, jos duktė Jokapee ir kitos 
moterys. 

Ne tik stato, bet ir perka 

Petras Kloviškis neseniai 
nupirko namą 32-je gatvėje. 
Jis pats dirba prie namų sta
tybos. Nors jam buvo progos 
įgyti namą kitur, bet jis lau
kė, kol rado progą pirkti namą 
netoli mūsų bažnyčios." Jis no
ri kartu gyventi su lietuviais, 
^aipgi Laureckienė nupirko 
namą 31 gatvėje, irgi netoli 

mūsų bažnyčios. Laureckienė 
su dviem mokyklinio amžiaus 
dukrelėmis gerai tvarkosi ir 
pavyzdingai gyvena. 

Mirė 

Žiemos metu mirtis aplankė 
mūsų koloniją ir keletą senes
nės kartos žmonių pasiėmė su 
savim. Atsiskyrė su šiuo pa
sauliu Ona Bamberienė, kuri 
ilgai gyveno Omahoje. Taipgi 
mirė Antanas Balkus. Jis bu
vo geras parapietis ir pavyz
dingas katalikas. Jis yra kilęs 
iš Vilniaus krašto ir buvo la
bai nuoširdus. Nors pats jau 
seniai neoegalėjo dirbti, o pa
rapiją vis rėmė. 

Po ilgos ligos mirė Juozas 
Sukis. Jis dirbo skerdykloje, 
išaugino tris sūnus, kurie visi 
priklauso prie mūsų parapijos. 
Jasnoskų 5 metų dukrelė labai 
apsidegino ir po ilgų kančių 
mirė vaikų ligoninėje ir jos 
palaikai buvo palydėti iš mūsų 
parapijos bažnyčios į kapines. 
Motina dukrelės atminimui 
paaukojo mūsų mokyklos sta
tybai $120.00. Ji pasakė: "Nors 
mano dukrelė nelankys šv. An
tano mokyklos, bet tegu kiti 
vaikučiai, naudojasi ir būna 
auklėjami katalikiškai". 

, Vietinis 

Philadelphia, Pa. 
Sveikina savo dvasios vadą 

Nors šv. Andriejaus parapi
ja yra jauniausia lietuvių pa
rapija šiame mieste, bet pasi
žymėjusi yra visame veikime, 
nes turi gabų ir nenuilstamą 
vadą kun. Juozapą Čcpukaitį. 
Nuo pat įsikūrimo parapijos 
klebonas su parapiečiais labai 
rimtai ir intensyviai dirba pa
rapijos naudai. Pergyventa tar 
pais labai sunkių metų, nes 
vargina didelės skolos našta. 
Prie to dar praeitųjų metų pra
džioje nauja bažnyčia apdegė. 
Daug rūpesčio buvo. Bet ačiū 
Dievui viskas išėjo gerojon 
pusėn. Dabar turime gražiai 
atnaujintą erdvią bažnyčią, 
kleboniją, koplyčią, mokyklą ir 
seserų mokytojų namą. Visi 
pastatai pilnoje tvarkoje ir 
svarbiausia, kad visos skolos 
išmokėtos. Su mūsų parapijos 
dvasiškiais džiaugiasi visi pa-
rapiečiai. 

Šv. Juozapo dieną, mūsų kle 
bono vardinių proga, dėkingi 
parapiečiai sveikiname mūsų 
parapijos vadą kun. Juozapą 
Cepukaitį ir linkime, kad gera
sis Dievulis suteiktų jam ir to
liau geriausios sveikatos ir 
ilgiausių metų darbui Dievui ir 
tėvynei, Šv. Antano parapijoje 
ir daug, daug malonių vardinių 
sulaukti. Ilgiausių metų! 

Gardner, Mass. 
v 

Įdomi kun. J. Bakano kalba 
Vasario lb minėjimą suruošė 

šv. Petro ir Povilo Draugija. 
Kun. Jonas J. Bakanas atidarė 
susirinkimą ir pasakė kalbą, ku
rioje pabrėžė ,kad svarbiausioji 
priemonė Lietuvos laisvei at
gauti yra būti susipratusiais lie 
tuviais. 

Žuvusieji už Lietuvos laisvę 
buvo pagerbti minutės tyla. 
Worcesterio, Mass., Meno Ra
telis padainavo kelias dainas. 

Suvaidinta veikaliukas "Bėda 
w » 

su svetima žmona". To vaidini
mo pastatymui vadovavo J . Be-
nešiūnas. Artistai roles atliko 
gerai. Vakaras pasisekė — pa
skirta pelno Altui ir Balfui. 

Didelė auka 

Veronika Grigaliauskienė pa-
kojo akerį žemės bažnyčios sta
tybai. Šia auka ji nori įamžin
ti savo vyro a. a. Antano Gri-
galausko vardą. Vyskupas 
VVright ir vietos klebonas msgr. 
Tracy labai dėkingi už stambią 

Šuolis į mirtį 
Iš Tolimųjų Rytų regiono pra 

nešama apie tikrai nelaimingą 
žuvimą kapt. Jesse C. O'Brien, 
kuris buvo laikomas vienu iš 
gabesniųjų šio krašto karo la
kūnų. 

Kapt. O'Brien kartu su Įeit. 
C. W# Harris, jr., išskrido eili-
nėn žvalgybos misijon virš šiau 
riausios Japnojios salos Hokkai 
do. Tai būta vienos iš tų pa
vojingųjų, staigių misijų, kada 
lakūnas netikėtai yra iššaukia
mas uždaviniui, bėgte turi pa
siekti savo lėktuvą, užsivilkti 
gelbėjimosi rūbus, prisitvirtinti 
nesuskaitoma daugybe diržų 

auką. Vietos, laikraščiai labai Į lėktuvo viduje ir pakilti į orą. 
Tas viskas tegali trukti tik 5 
min. O'Brien, nors ir buvo pa
pratęs prie tų visų pasiruoši
mų, bet tuo kart jis kažkaip 

plačiai aprašė šį įvykį. 

Pavykę misijos 
Kovo 8 d. pat mus įvyko misi 

jos ,kurias vedė T. A. Meslis, | nerūpestingai prisitvirtino savą-
SJ. Choras giedojo lietuviškas j jį parašiutą, pamiršo pritvirtin-
giesmes. Misijos pavyko. V. jti kojų raikščius. Kai lėktuvas 

pasiekė Asahi Dake ugniakalnio 

kabėdamas ore aiškiai matė ir 
draugo parašiutą leidžiantis. Jis 
gerai įsidėmėjo vietą ir nusilei
dęs pranešė skubančiai pagal
bai. Deja, buvo rastas Brien 
parašiutas, įsikabinęs į 90 pė
dų augščio eglę, bet nei ženklo 
lakūno. Pasirodo, kad nelaimin
gasis lakūnas krisdamas iš lėk
tuvo išslydo iš parašiuto kilpų. 

Jo kūnas tebuvo rastas tik 
praslinkus mėnesiams, kada ne
toli tos vietos medžio kirtėjai 
pastebėjo iš sniego kyšančią 
žmogaus ranką. Buvo atpažin
tas kapt. O'Brien. 

Perskaitę "Draugą", duokite 
jį kitiems pasiskaityti. 

Eii c Williams 

Medinis Arklys 
Tai viena nuostabiausių moder

niųjų laikų apysakų. 

N e w York. N. Y. 
Nauja valdyba 

New Yorko skyriaus žurnalis 
tai šio mėn. 8 d. išsirinko nau
ją valdybą: Tomas Žiūraitis, 
OP — pirmininkas, Pranas Nau 
jokaitis — vicepirmininkas, An
tanas Sodaitis — sekretorius, 
Juozas Valakas — iždininkas, 
Jonas Karys — valdybos narys. 
Valdybos kandidatai: K. Mic
kevičiūtė, Vyt. Vygantas, Vinc. 
Gervickas. 

Revizijos komisija: Alb. Gra-
žiūnas, Kęst. Čerkeliūnas, B. 
Vyliaudas. T. Žiūraitis, OP 

Tai pirmaeile istorija apie žmo-
viršūnę, netikėtai sprogo spraus ' &a"s pasiryžimą ir dvasinę galią. 

190 pusi. Kaina $2.00 
Užsakymus su nmigais siųskite: 

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

Chicago, XII. 

minio motoro kompresorius. 
Dar sekančia minutę lėktuve, 
kuris tuo metu skrido 15,000 
pėdų augštyje, pasirodė lieps
nos. Lakūnams nebeliko nieko 
tik šokti laukan. Leit. Harris 

Patikslinimas 
Š. m. kovo 4 d. "Draugo" lai 

doje tilpo korespondencija iš 
VVhite Plains, N. Y. Dėl jos rei 
kia kaikurių patikslinimų. 

ALB Apylinkės Valdybos pir 
mininkas yra ne J. Mažeika, 
bet Albertas VVhite. Vasario 
16 dienos minėjimą atidarė ne 
J. Mažeika, bet vicepirmininkas 
P. Mažeika. Šventės dienai pri
taikytą referatą skaitė ne Ko
losas, bet V. Kaliasas, ir ne ne 
valdybos narys. V. K. 

John F. Eudeiki^ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

4605-07 South Hermitage Avenu* 
TeL YArds 7-1741-2 ir BIshop T-9481 
4330-34 South Caliiornia Avenue 

Telefonas BIshop 7-9719 
AMRULANCE DIENA IR NAKTĮ 

ANTHONY PETKUS 

v^w#-,' 
A A 

ELIZABETH GRONSKIS 
Gyv. 7145 S. Chrlstianu Ave. 

Po r UgUB metus gyveno 1721 
So. Rublo Street 

Mirė kovo 13 d., L958 m., 
7:50 vai. vakare, sulaukus pu
sės amžiaus. 

Gimė Lietuvoje. Kilo is 
Pakruojo valst"., Šiaulių apskr.. 
Žvirgždžiu n u kaimo. Amerikoje 
Išgyveno 4 2 m. 

I'asiliko dideliame nuliūdime 
duktė Herniee Dargiu, žentas 
Adolph, anūkai Gerold Ir Den-
nis; brolis James Samuolis, Jo 
žmona Mary — gyv. Detroit, 
Mieli.: sesers vaikai - - kuni
gas Mikolas, Jonas ir Juoza
pas Ožallai: I'a ui i m- Nako Ir 
kiti giminės, draugai Ir pu-
žjstami. 

Priklauso prie šv. Antano ir 
ChlcagOS Lietuvių draugijų. 

Kūnas pašarvotas P. Gurs
kio koplyčioje, 659 w . m i ^ 
St. Laidotuves Jvyks antrad., 
kovo 17 d. IS koplyčios x:yo 
vai. ryto bus atlydėta ) Dievo 
Apvaizdos parap. bažnyčių, ku
rioje jvyks gedulingos pamal
dos už veltonles stelą,. Po pa
maldų bus nulydėta j švento 
Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame, visus 
gimines, draugus ir pažjstainuH 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: duktė, brolis, sesers 
vaikai ir anūkui, 
niines. 

Laidotuvių direktorius Pet
ras Gurskis, tel. SIO 3-5711. 

I 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
6812 S0. VVESTERN AVE. 1410 S0. 50th AVE. 

CHICAGO, ILL CICERO, ILL. 
GRovr.li i H 6-0142 
HEmlock 4-2644 
TOvrihali 3-2109 

?M 
LIŪDESIO VALANDOJ 

šaukiu 

M A Ž E I K A & EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

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

SEKANTIEJI YRA NAKIAI CIIICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

AmhulansiĮ patarnavi
mas y r a teikiama*) 
dieną ir a a k t j . Rei
kale šaukite 
mus. 

Mos turime koplyčias 
v i s o s e (.'h (Gagos ir 
IloKCIancIo dalyse i r 
(imjaii.s patar
naujant. 

'ATjS. 

mvsma® 
Jfc 8$$&8ft ils 

H M M M M M I H 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELS0N 
— savininko — 

St. Casimir Monument 
Company 

3914 West 111 th Street 
Vienas blokas nuo kapinių. 

Didžiausias parniūkiama planų 
pasirinkimas mieste 

Telei. CEdarcrest 3-6335 

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

PETRAS P. GURSKIS 
65b West 18th STREET Tel. SEeley 3-5711 

ALFREDAS VASAITIS-VANCE 
1446 South 50th AVE., CICERO, ILL. Tei. OLympic 2-1003 

PQVILAS J. RIDIKAS 
8354 S. HALSTED STREET Telephone YArds 7-1911 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
10821 S. M1CHIGAN AVE. Tel. COmmodore 4-2228 

3307 S. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-8401 

ANTANAS M. PHILLIPS 
JURGIS F. RUDMIN 

8319 S. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-1138—1139 

TIULIUS LIULEVIČIUS~ 
4348 S. CALIFORNIA AVE. TeL LAfayette 3-3572 

LEONARDAS A. EZERSKIS 
1646 WEST 46th STREET Tel. YArds 7-0781 

http://�hwm.-i.ii
http://GRovr.li
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IŠ ARTI IR TOLI 

A. J. VALSTYBĖSE 
— Kun. F. Norbuta*, šven-

jčiąs 25 metu kunigystės jubi-
lėju, ragina jaunimą mokintis 
lietuvių kalbos. Kun. P. Norbu-

X R. Blinstrubas lanko šv.! tas, Norvvoodo, Mass., lietuvių 
Ritos augšt. mokyklą Chicago
j e ši mokykla turi savo laik-

parapijos klebonas, šiais me
tais švęs 25 metų kunigystės 

1: 

— Ii. žurnalistu Sąjungos 
susirinkimas. Kovo 8 dieną 

KANADOJ 
— Jaunimas ne tik gražiai 

veikia, bet ir senimas talkinin
kauja. Pastaruoju metu Toron
to lietuvių tautinėj veikloj vis 

Brooklyne, Apreiškimo parap. j l a b i a u r e i š k l a f l j lietuviškasis 
salėje, jvyko metinis Lietuvon jaunimas: jaun. ateitininkai, 
Žurnalistų S-gos New Yorko , . , . skautai ir Maironio vardo pra-
skynaus susirinkimas. Apsvar- d l n § a m o k y k l o 8 m o k i n i a i . J a u . 
styti bėgamieji reikalai, išklau- n i m a s n e U k a t s k i r a i ._ 
syti L2S Centro valdybos at- z u o j a j v a i r i u s v i e g l l f l u 

stovo (V. Rastenio) ir Tarp- m u ą b e t l r talkininkauja suau-
taut. žurnalistų S-gos atstovo ' g u s i e m s < M a i r o n i o v a r d o ^ 
(dr. Dambravos) pranešimai, Ir L , m o k y k l a i r s k a u t a i y į 
išrinkta nauja skyriaus valdy- organizavę net chorelius ir tau 
ba, kurion įėjo: Ant. Sodaitis,; t i n i u š o k i ų g r u k u H o g d a_ 
kun. Tomas Žiūraitis, O. P., Jo- l y v a u j a į v a i r i ų p a r e n g i 

. . . . , . nas Karys, .I. Naujokaitis ir Va : p-roTYinan 
voje, ir kaip jis su savo tėve-1 vauja energingas šios parapijos | { . v v e a n t a s Mickevičiūte srVnoa?' . 
liais, pabėgę nuo žiauraus prie-i vikaras kun. P. šakalys. Ši L T ^ L , ! , ™ ^ i l ^ l ^ i S i I ; T a u n i m u i suteikimas progos 
šo, atkeliavo į Ameriką. Kitoje j šventė įvyks gražiausiu pavasa 
straipsnio dalyje aprašytas ki-jrio laiku — gegužės mėn 

raštelį „The Ritan", kuriame jubilejų. Į šią šventę pažadėjo 
kovo 6 dienos numeryje R. į atvykti ir dalyvauti vyskupas 
Blinstrubas yra parašęs dideli f V. Brizgys ir daug kitų gar-
ir gražų straipsnį apie Lietuvą, i bingų svečių. Šios parapijos na-
Straipsnyje rašoma apie Rusi- j riai stropiai pradėjo ruoštis 
jos bolševikų okupaciją Lietu- šiam minėjimui, kuriam vado-

CHICAGOS ŽINIOS 
Sugavo tris iš plėšikų i Peilių prekyba 

gaUJOS Chicagoje gana išsiplėtusi 
Policija suareštavo tris jau- j peilių prekyba. Yra parduotu-

Filipinų mokyklose 
Dievo Žodžio vienuolija Fili

pinuose turi 58 mokyklas, ku
rias lanko 20,550 moksleivių ir 
studentų. Tų mokyklų skaičiuje 
yra ir septynios kolegijos, pen

ias tos mokyklos mokinys Hi-
chiro Takeuchi, neseniai atva
žiavęs iš tolimos Japonijos. 
Laikraščio pirmame puslapy 
įdėta šių abiejų mokinių nuo
trauka. 

X Kun. A. Linkus, Šv. Kry
žiaus parapijos klebonas, Lab
darių S-gos žymus veikėjas, 
praeitąjį trečiadienį per Labda
rių komiteto banketui ruošti po 
sėdį, nupirko 10 biletų (po 
$25.00) senelių prieglaudos gy
ventojams, kurie turės progą 
dalyvauti didingoje labdarių va 
karienėje balandžio 21 d. Kon-
rad Hilton viešbutyje. Tame 
bankete pasižadėjo dalyvauti 
Chicagos arkivyskupas kardino 
las Sumini Stritch. Banketo 
pelnas skiriamas senelių prie
glaudos reikalams. 

X Rašytojai Pranas Naujo
kaitis ir Stepas Zobarskas pa
skirti Rašytojų Dr-jos atsto
vais sekančio Draugo romano ' jo auklėjimą ir švietimą lietu-
konkurso Ju ry Komisijon. Ne- viškoje dvasioje. Šiam tikslui 
trukus ir Draugas paskirs liku- Jis realiai pasireiškė šiais me-
sius komisijos narius, taip pat tais pasiųsdamas $100.00 Diep-
iš New Yorko. šių metų, taigi h o l z o lietuvių gimnazijai Vokie-
jau trečiam, Draugo romano tijoje. Minint Vasario 16 dienos 
konkursui rankraščiams įteikti .P ro&* Lietuvos vadavimo rei

kalams paaukojo $50.00. Jis 

Kun. F. Norbutas, be savo 
tiesioginių pareigų, gyvai reiš
kiasi ir lietuvių visuomeninia
me gyvenime. Jis yra gilus ir 
nuoširdus savo senos tėvynės 
mylėtojas, gyvena jos dabarti
niais vargais, rūpinasi jos liki
mu. Jis nuolat sielojasi dėl lie
tuvių tautos mažėjimo ir skati
na lietuvių jaunimą mokytis lie 
tuvių kalbos ir tėvynės pažini
mo, šiam tikslui jis savo pa
rapijoj įsteigė šeštadieninę litu
anistikos mokyklą, parūpino 
mokytojus ir savo asmeniniais 
ištekliais ją išlaiko. Mokyklą 
lanko 140 vaikų, mokina trys 
mokytojos — lietuvaitės vienuo 
lės iš Brocktono. Dėl šios mo
kyklos jis turi labai gražių su
manymų, kuriuos jau dabar pra 
deda realizuoti. Jo jautri širdis 
siekia lietuvį, kur tik gali pa
siekti, kad palengvinus jo var
gą. Atjausdamas Vokietijoje 
auganti lietuvių jaunimą remia 

r Gervickas - kandidatai. Pir-! r e i k š t i s tautinėje veikloje stipri 
minmkaus kun. Žiūraitis, sekre : n a j o lietuvišką dvasią, 
toriaus Ant. Sodaitis. 

terminas nustatytas 1953 m. 
lapkričio 1 d. 

X Tėvas Tomas Žiūraitis, O. 
P., gėrisi „Sūnum Palaidūnu". 
Jis savo laiške vertėjui tarp 
kitko rašo: „Didysis amerikie
tis Fulton J. Sheen jau seniai 
stebina pasaulį. Išgirsti jį sava 
kalba — didelis malonumas. 
Jūs, mielas Vertėjau puikiai 
vyskupą Sheen prakalbinote lie 
tuviškai". 

- X Pranas Gužauskas, Lucky 
Tavern savininkas, 3000 W. 
47th S t , po sužeidimo buvo iš
vykęs poilsiui į Floridą. Grįžo 
Chicagon gerai pailsėjęs ir gra
žiai nudegęs saule. Floridoje 
jam daug pagelbėjo susipažinti 
su vietos lietuviais Petras Ste-
vens, kuris yra vargonininkas 
Miami, Fl., katalikų parapijoje 
ir1 duoda muzikos pamokas sa
vo namuose. 

X „Snieguolė ir septyni nyks 
tukai" ir šokių suita „Kalėdų 
naktis" buvo pastatyta L. Gri-
galiūnaitės - Lazauskienės, o 
ne P. Grigaliūnaitės - Lazaus
kienės ir A. Valeišaitės, kaip 
buvo parašyta po paveikslu 
„Moterų Gyvenimas" skyriuje 
kovo 14 d. 

> • 

X Ona 'fasiukiciie, prieš kiek 
laiko iš Anglijos atvažiavusi į 
Detroit, Mich., šiomis dienomis 
atvyko į Chicagą ir, lydima 
Rimkaus, Ind. Harbor lietuvių 
parapijos vargonininko, čia lan 
ko gimines ir pažįstamus iš Lie 
tuvos. Užėjus bolševikams ji 
su dukra pabėgo į Vokietiją, o 
jos vyras, buv. Seimo narys, su 
sūnum pasiliko Lietuvoje. 

X Venecuelos Lietuvių Bend
ruomenė — pernykštės litera
tūros premijos mecenatai at
siuntė šiemetinei premininkei 
Nelei Mazalaitei premijos lai
mėjimo proga gražų sveikinimą. 
Venecuelos lietuvių bendruome
nei vadovauja inžinierius Vla
das Venckus. 

New Yorko skyrius glaudžia 
žurnalistus ne tiš iš paties New 
Yorko, bet ir visus tuos, kurie 
išsiblaškę po to didmiesčio pla
čias apylinkes. Dabar neužsire
gistravusieji žurnalistai kviečia 

|vmi registruotis. New Yorko 
skyr. pirmininko adresas yra ši 
toks: Rev. Thomas Žiūraitis, 
O. P., P. O. Box 592, Metuchen, 
N. J. (telef. Me 6-2555). Sek
retoriaus adresas: Mr. Ant. So
daitis, 5756, 63 Street, Maspeth 
78, N. Y. 

— New Haven, Conn., lietu
viai paminėjo Lietuvos nepri
klausomybės šventę. Kun. A. 
Zanavičuis atlaikė šv. Mišias 
vasario 22 d. už Lietuvos žuvu
sius karius, partizanus ir visus 
lietuvius, šventės proga pa
mokslą pasakė kun. kleb. A. E. 
Gradeckas. Po šv. Mišių sugie
dotas Tautos Himnas. Šv. Ka
zimiero parapijos salėje po pie
tų buvo oficiali minėjimo da
lis. Įžanginę kalbą pasakė ALT 
vietinio skyriaus pirm. M. Vo
kietaitis, kuris taipgi vadova
vo programai. Kalbas pasakė: 
kun. kleb. A. E. Gradeckas, 
prof. R. Lemkin, Yale Univer
siteto teisių profesorius. Prin
cipiniu kalbėtoju buvo Bielinis, 
Lietuvos Laisvės Komiteto na-

— Reikėtų daugiau koordi
nacijos veikloje. Toronto lietu
viškų organizacijų apstumas 
(priskaičiuojama apie 34) ir jų 
nesusiderinimas veikloje yra 
nuostolingas ne tik joms pa
čioms, bet ir visuomenei. Atsi
tinka, kad tą pačią dieną įvyks
ta keli parengimai, kurių nė vie 
nas nėra gausus. Mat visuome
nė negali suspėti visur tuo pa
čiu metu dalyvauti. Reiktų, kad 
koks dar vienas organas šią 
veiklą koordinuotų. 

— Iškilmingai paminėta šv. 
Kazimiero švente. Šv. Kazimie
ro iškilmingas minėjimas To
ronte, ruoštas jaun. ateitinin
kų ir skautų bendromis jėgo-
misį įvyko š. m. kovo mėn. 8 
d. Paskaitą skaitė A. Gurevi
čius,, o meninę programą atli
ko rengėjai, talkininkaujami 
vietinės lietuviškos mokyklos. 

Rengėjai į šį parengimą įdė
jo daug pastangų, bet visuome 
nė per maža jomis pasinaudojo. 

vių, kurios vien kišeninių peilių j kios kunifcų seminarijos ir vie
nas universitetas. 

Mero šeima 
St. Louis miesto meras Juo

zapas Darst pirmasis save ir 
savo šeimą paaukojo šv. Jėzaus 

nuolius, l<urie, policijos tvirti 
nimu, priklausė prie šešių asme ' tur i apie 300 rūšių, tarp jų esa 
nų gaujos, kuri per keturius ma net tokių, prie kurių jtai-
paskutinius mėnesius įvykdė, syta apie 100 įvairių kitų įran-
apie šimtą apiplėšimų, pagrob-'kių ir jie kainuoja po $300. Chi 
darni vertybių apie $30,000. Su-! cagoje yra keletas peilių fabri-
areštuoti: James Naujokas, 24 kų ir dabar stipriai plečiasi ga
ni., gyvenąs 607 W. 32 S t , W. myba peilių iš nerūdijamo plie-
Craig, 24 m., gyvenąs 6448 Kim no. Daug kur parduodami išti- i širdžiai, kai jėzuitas E. Mur-
bark, buvęs kalinys; be to dar si peilių rinkit*lai, pvz. Ekco phy pradėjo sąjūdį — milioną 
suareštuotas šio švogeris Le- bendrovė turi net 44 įvairius šeimų sutelkti Jėzaus širdies 
Roy Krynock, 24 metų, gyve
nęs ten pat. Jaunuoliai daugiau 
šiai užpuldinėjo parduotuvių ir 
saliūnų savininkus bei šoferius. 
Naujokas dalyvavo 30-je api
plėšimų. Trys buvo suareštuoti, 
kai po apiplėšimo Edvvard 
Arndt tavernos, 2536 Southpori 
ave., kur jie pagrobė $700, ne
galėjo užvesti savo mašinos ir 
policija susekė, kad ji buvo 
Naujoko. Jaunuoliai apiplėšinė
jo per penkias dienas savaitėje, 
o savaitgaliais praleisdavo pi
nigus kabaretuose. 

Nuk-ntejusiems — $5 
milionai 

Sekmadienį visose katalikų 
bažnyčiose Chicagoje padaryta 
rinkliava nukentėjusiems nuo 
karo ir kitų nelaimių, šiuo kar
tu visose JAV-se katalikai pa
siryžę tam reikalui surinkti 
$5,000,000. Tos rinkliavos daro
mos kasmet ir iš jų savu laiku 
buvo nemažai paremti ir lietu
viai tremtiniai. 

peilių rinkinius, sudarytus iš 70 tarnybon, 
visokiausia peilių. 

Chicagoje gerokai išsiplėtusi I Po r tuga l i j o j e 
ir peilių < ^andinimo priemonių j Pagal paskutinį gyventojų 
gamyba. Cory bendrovė prieš 'surašinėjimą Portugalijoje yra 
ketverius metus pradėjo gamin J8,167,457 katalikai, kas sudaro 
ti elektrinius peilių galąstuvus, 196,7% visų gyventojų. Portu-
1 . . . . . } . . J ? . - j _ i - - » ' kurių jau pagaminta daugiau, 
kaip pusantro miliono. 

Aautomobilių paroda 
Šeštadienį International Am-

phiteatre patalpose atidaryta 
didžiausia iki šiol Chicagoj bu
vusi automobilių paroda. Ji tę
sis visą savaitę, iki kovo 22 d., 
atdara kasdien nuo 11 vai. ryto 
iki 11 vai. nakties. 

Peršovė mergaitę 
Dvylikos metų šv. Lucijos 

mokyklos auklėtinė Phyllis 
Solch, gyvenusi 600 N. Austin 
blvd. buvo peršauta į šoną sa
vo namuose. Nelaimė įvyko per 
neatsargumą, kai jos mokslo 
draugas R. Carbonel, 13 metų, 
rodė seną savo tėvo pistoletą. 

gali joje šiuo metu yra 143 įvai 
rios vienuolijos. Vienuolika šei
mų turi daugiau kaip po 20 
vaikų. 

šaukia vienybėn visus dėl lie
tuvybės išlaikymo čia ir vienin-
gan darban Lietuvos reikaluo- rys. Šv. Kazimiero parapijos 
se. Tai gražūs pavyzdžiai ska- choras, vadovaujamas varg 
tina daugelį sekti. Aug. Rosselli, atliko meninę pro 

gramos dalį. Lietuvos .'aisvini-
X Silvestras Augūnas, 53 . mo reikalams aukų surinkta 

Mendon St., VVorcester, Mass., 
mirė nuo širdies smūgio penk
tadienį, kovo 13 d., Šv. Vincen
to ligoninėje. A. a. Silvestras 
yra Elzbietos vyras, tėvas kun. 
Juozo Augūno, MIC, Niagara 
Falls, N. Y., lietuvių parapijos 
klebono ir sesers kazimierie-
tės M. Daratos, kuri dabar yra 
Nebraskos vienoje ligoninėje 
slaugė. Laidotuvės įvyks rytoj 
iš Šv. Kazimiero parapijos baž
nyčios, VVorcester, Mass.; ve
lionis bus laidojamas Notre 
Dame kapinėse. Kun. Augūnas 
kurį laiką buvo vikaru Aušros 
Vartų liet. parapijos Chicagoje, 
ir lietuvių parapijoje, Racine, 
Wisc. 

-X Dr. S. Biežis ir jo žmona 
Ona, vykstant į New Yorką, 
sustojo aplankyti savo vientur-įmi. 

jtės dukrelės, kuri įstojo į Šv. 
Pranciškaus seserų Viearaoiyną 
Plttsburgh, Pa. 

X šv. Juozapo parapija, ku
rios klebonu yra kun. V. Čer
niauskas, neužilgo turės naują 
mokyklą, nes pradėtas darbas 
varomas pirmyn. 

$360.00. Minėjimą suruošė Ame 
rikos Lietuvių Tarybos New 
Haven skyrius. 

- Dr. Vladas Juodeika išrink 
tas Citizen of the Year Port-
lande, Oregon. Ta proga laikraš 
čiai parašė apie Lietuvos tra
gediją ir davė biografinių žinių 
apie išrinktąjį, įdėdami jojo at
vaizdą. Stambesnių įmonių lan
guose ir autobusuose taipgi bu
vo įdėtas jo paveikslas. Dr. Juo 
deikai teko š. m. vasario 22 d., 
t. y. Washingtono gimimo die
ną, pasakyti kalbą Portlando 
auditorijoje, dalyvaujant guber 
natoriaus atstovui, miesto ma-
yorui ir kitiems pareigūnams. 
Susirinkusiųjų buvo daugiau 
3,000. Dr. Juodeika yra Port
lando Universitete pjr&fvsrforiu-

PRANCŪZIJOJ 
— Lietuviai neteko draugo. 

Š. m. kovo 2 d. širdies prie
puoliu staiga mirė Paryžiuje re
ziduojąs Royall Tyler, genera
linis NCFE delegatas Europoje. 
Jis gerai pažinojo Lietuvos ir 
lietuvių reikalus ir jojo dėka 
ne vienas lietuvis studentas ga
vo stipendiją Strasburgo Kole
gijoje ar Paryžiuje. IŠ viso ji
sai labai rūpinosi lietuviais ir 
stengėsi kuo galėdamas jiems 
padėti. Suprantama, to komi
teto nusistatymas Europoje lie
tuvių atžvilgiu nepasikeis, bet 
visi lietuviai studentai ir or
ganizuotoji lietuvių visuomenė 
gedi netekusi savo bičiulio. 

P. R. Tyler buvo labai augš-
tos kultūros žmogus — istori-
kas-kultūrininkas, pažinęs ge
rai Europos problemas ir padė
tį. Jis Europos reikalais rūpi
nosi jau prieš 1939 metus, ka
da buvojo Vengrijoje, kaip eks
pertas vengrų paskolos reika
lais. 

— Prancūzijos, lietuviai pa
mini šv. lazimierą. Kovo 8 d. 
Lietuvių Katalikų Misijos di- dieniais ir visais sekmadieniais. 

[VAIRIOS ŽINIOS 
Kasenkina į vienuolyną? Moterystes ' Institutas 
Rusų mokytoja Oksana Ka» Notre Dame Universitete bū-

senkina, kuri 1948 metais iššo- j na Moterystės Instituto paskai-
ko iš rusų konsulato New Yor- tos. Kovo 26 dieną bus nagn-
ke namo trečiojo augšto, nes nėjami šie klausimai: „Ar yra 
nenorėjo grįžti į Rusiją, pa- meile iš pirmo pamatymo*', 
reiškė, kad ji neužilgo planuo
janti įstoti į katalikų vienuo
lyną. Ji yra tapusi rytų apeigų 
katalikė. Kai ji buvo paklausta 
nuomonės apie Stalino mirtį, 
Kasenkina pareiškė: „Aš ma
nau, kad rusų tauta sukils ir 
nuvers komunistų vyriausybę. 
Mano tauta per 35 metus per
vargo valdoma vyriausybės, ku 
rios valdymo padarinys tik 
kraujas, kraujas ir kraujas. Aš 
manau, kad jau atėjo laikas re
voliucijai". Kasenkinos ryšys 
su katalikų Bažnyčia susidarė 
dėka christoferjų sąjūdžiui. 

Mišios v karais 
Pas!nau4ojar nauju Šv. Tė

vo Įeičiau P ' įladelphijoje, šv. 
Jono Evangelisto bažnyčioje, 
pradėtos mišios vakarais. Jos 
bus visais gavėnios penktadie-j 
niais, pirmais mėnesio penkta 

„Kas turi kontroliuoti šeimos 
iždą". 

Sutvirtino 400,000 
Apie neseniai Vokietijoje mi

rusį Paderborno vyskupą Aug. 
Baumaną rašoma, kad jis su
tvirtinimo sakramentą suteikė 
400,000 asmenų. Vyskupu jis 
buvo konsekruotas 1932 me
tais. 

Įsigykite Lietuvių Rašytojų Drau
gijos 1952 m. premijuotąjį veikalą 

NELĖS MAZALAITfiS 

GINTARINIAI VARTAI 
Jury komisija atkreipė dėmesį į 
*ai, kad šiame veikale Autorė į-
prasmina kentėjimus ir kelia švie
sesnio gyvenimo viltis. Iš tikrųjų, 
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., 

Chieago 8, Illinois 
Telephone * - Vlrginia 7-6640-41 

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

kainuoja tik 2 dol. 

"SIELA Už SIELA" 
307 puslapių 43 iliustracijos 

Kaina $2.00 
Knyga parašyta labai vaizdžiai, o Kun. 
A. Sabaliausko puikus vertimas knygą 
dar padaro įdomesne. Labai tinka pa
siskaitymui gavėnios laike. 

f t. NUO IMSRĖS IKI 
0RIN0K0" 

225 puslapiu didesnio formato 
Kaina $2.50 

Įdomūs pergyvenimai misijonieriaus 
Kun. Antano Sabaliausko, vaizdžiai ap
rašyti knygoje. Kar*u su autoriumi ke
liausite Europoje, riaslaptingoje Indijoje 
ir Piety Amerikoje. 

"ALEKSANDRIJOS ŠEIKAS 
IR JO VERGĄ'" 

JSaufo pasakos 
94 pusi. Kaina $1.25 

r\ j \ . • • i • f įdomus Aleksandrijos Seiko nuotykiai. 
D U a d V O k a t a i l k U n i g U S | K n y g a tinkanti jaunimui. 
Du sėkmingai dirbę Bostono i -. , . :„ .. „ . ... 

m T ' Sias visas tris išvardintas knygas galite 
gauti "Drauge". 

advokatai, *f»lW< Robertas ir 
Jonas Wmte, 27 ir 29 metų 
amžiaus, mete pelningą advo
katų profesiją ir pasiryžo būti 
kunigais. 

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

Chieago 8. IllinolH 

SS 

X Lietuviška valgykla. Leo
nas ir Aleksandra Gyliai atida
rė valgyklą „Lithuanian Res-
taurant" 3236 So. Halsted St., 
Chieago, 

. 

X George Wallace« 3231 So. 
Emerald Ave., sudarė affida-
vitus V. Maleckui ir jo šeimai 
Anglijoje, kurie netrukus ga
lės atvykti į JAV. 

X Sofija Zalageniene, 3254 
So. Emerald Ave. išvežta \ Lit-
tle Company of Mary ligoninę. 

X Vaistininkas Povilas Da-
len išvyko į Miami, Floridą ir 

| ten išbus keletą savaičių. 

Kim. Norbertas Pakalnis, 
Apreiškimo parapijos klebonas 
(Brooklyne), išklausęs Tėvų Ko 
miteto pageidavimų, kalbėjosi 
su šios mokyklos seselėmis, ku
rios tuo tarpu deda visas gali
mas pastangas, kad praplėstoji 
lituanistika sėkmingai gyvuotų. 
Pirmojo pusmečio mokinių pa
žangumas lietuviškuose ir ang
liškuose mokslo dalykuose tė
vus džiugina. Mokinių skaičius 
daugėja. Darbo nuotaikos yra 
malonios. 

— Stipriai sunegalavo prel. 
J. Balkūnas. Populiaraus kalbė
tojo, įžymaus dvasiškio ir dau
gelio lietuviškųjų organizacijų 
vadovo prel. J. Balkūno sveika
ta kiek pašlijo. 

—Severis Kitkauskas, gyv. 
Worcester, Mass., palaidotas ko 
vo 9 d. Už jo sielą pamaldos 
atlaikytos šv. Kazimiero baž
nyčioje. 

rektorius kun. dr. F . Jucevičius 
atlaikė iškilmingas pamaldas už 
Lietuvą Lietuvos globėjo šv. 
Kazimiero šventės proga. Šalia 
altoriaus buvo išstatytas šv. Ka 
zimiero paveikslas, pieštas V. 
Vijeikio ir papuoštas tautinių 
spalvų gėlėmis. Pamaldų metu 
Tautinę Vėliavą laikė iš Stras-

Pirmą kartą jas laikant susi
rinko 1,600 žmonių, net nega
lėjo tilpti bažnyčioje. Net 500 
tikinčiųjų ėjo prie komunijos. 

Komunistai ir Meksikas 
mokyklos 

Vadovaujantis Meksikos dien 
burgo atvykęs stud. Petras KV rastis iškėlė komunistų pastan-
mas ir jam asistavo studentės gas laimėti kaimų mokytojus, 
lietuvaitės pasipuošusios tautiš užgniaužti privatines mokyk-
kais drabužiais, V. Augustaity- les ir įvesti kuo daugiau mark-
tS ir U. Karvelyte. jsistinių vadovėlių. $iame darbe 

laikraštis pakalti i . ; švietimo 
pasekretorių dr. J . G. Robledą 
ir jo raštininką prof. M. San-
chez. 

VOKIETIJOJ 
— J. Balsys per Vasario 16 

d. minėjimą Augsburge perskai 
t§ savo eilėraštį „Vasario 16-
ta i" ; kuriame išreikšta Lietu
vos istorijos santrauka. Tame 
eilėraštyje nusakomas lietuvių 
tautos gyvenimas nuo V. Di
džiojo laikų ligi šių dienų, po 
minėjimo kun. Bunga pade
monstravo garsinę filmą, ku
rioje parodė žymesnes Lietuvos 
vietoves. 

Džingis Chano garbintojas 
Prieš dešimti metų senajto-

rius Dies pareiškė mintį, kad 
po Stalino mirties jo įpėdiniu 
būsiąs Jurgis Malenkovas. 
Dies'o turimomis žiniomis Ma
lenkovas jau tada sau pavyz
džiu laikęs Džingis Chaną. Apie 
tai praneša „The Register". | ^ , 

Lietuvos dainiaus 
MAIRONIO 

20 Mėty Mirties 

Sukakties Minėjimas 
SEKMADIENĮ, KOVO 22 d. 

3:30 vai. po pietų 
MARIJOS AUKŠTESNES 

MOKYKLOS SALĖJE 
California ir Marquette Blvd. 

Chieago, Tllinols 
Įžanga $1.00 asmeniui 

Prof. Juozas Brazaitis skaitys paskaitą apie Maironį? 

kūrybą. 

Marijos Augštėsnės Mokyklos choras išpildys Mairo
nio giesmes ir dainas, pasirodys ir tos mokyklos tautiniu 

s , 
šokių grupe. 

Dienraščio Draugo Bendradarbių Klubas, kuris rengia 
šį minėjimą, visą pelną skiria Marijos Augštesnes Mokyk-

9 

los lituanistinei bibliotekai plėsti. 

Vėliau bus paskelbta kaikurie kiti programos įdomumai 
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