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Guzenko karą pranašauja 
VYT/ KASTYTIS, Kanada 

Jau aštuonis su^puse metų Kremliaus agentai jieško, jų aki 
mis žiūrint, didžiausio išdaviko Igorio Guzenko, tačiau jų pastan 
gos ligšiol nedavė jokių rezultatų — Guzenko tebėra gyvas. 

Praėjusių metų rugsėjo men. 
po ilgesnės tylos Guzenko davė 
pirmąjį interview „Maclean's" 
redaktoriui Blair FVaser. Tada 
pirmą kartą paaiškėjo, kad Gu
zenko per aštuonis metus šešis 
kartus yra pakeitęs savo gyve
namas vietoves ir du kartus kei
tęs pavardę. 
Pasikalbėjimas su ..Maclean's" 

redaktoriumi daugiausia lietė 
Guzenko naujai parašytą knygą 
„Titano žuvimas", kurioje jis 
vaizduoja paskutines Maksimo 
Gorkio dienas sovietiniame ro
juje. Vyriausių veikėjų tarpe 

cionalizmo mint] ir pažadėjo ge
resnį gyvenimą po karo. Ši min
tis padarė stebuklus — sovietų 
kariai pradėjo kautis. Stalino 
dievybės aureolė, kurią jis taip 
rūpestingai ugdė visą amželį, nu 
stojo prasmės. Ji neveikė pilie
čių, bet-juos veikia nacionaliz
mas. Štai kodėl šiandien Malen-
kovas su Politbiuru pasirinko 
nacionalizmo arkliuką. 

Bet be nacionalizmo reikia ir 
šiokio tokio gerbūvio pakėlimo. 
Malenkovas pažadėjo daugiau 
kasdieninio gyvenimo reikmenų. 

randamas pats Stalinas. Slapto- j Tą jis galėjo lengvai padaryti, 
šios policijos viršininkas Veria 
perdaug jau primena Beriją. Gu
zenko sako, kad dalis veikėjų 
yra tikri, o kiti išgalvoti. Blair 
Fraser nuomone, knyga verta di 
delio dėmesio. 
Nutraukia tylą antram puolimui 

Daug ginčų tarp Kanados ir 
JAV organų sukėlė Guzenko pa

neš ginklavimosi srityje dabar 
pagrindinis dėmesys skiriamas 
atominiams ginklams, o jiems 
gaminti užtenka kelių fabrikų. 
Kad nemaištautų į agrogradus 
suvaryti kolchozininkai, Krušče 
vas pažėrė jiems lengvatų. Nė 
Malenkovas nė Politbiuras neti
ki gerbūvio pakėlimu, nes ekono 
minė gerovė žengia kartu su lais 

Naujausias JAV laivyno sprausminis kovos lėktuvas, pratimų metu besirengiąs pakilti nuo lėktuv
nešio Coral Sea denio. Jis gali operuoti visokiam otrui esant, skrenda daugiau kaip 650 mylias per 
valandą, ginkluotas 20 mm. patranka ir pasiima su pavim dar daug bombų ir raketų. Jis jau gamy-
boie. (INS) 

sisiūlymas duoti parodymų sena ve. Laisvės jie Sovietų Sąjungos 
toriaus Jenner komitetui. Tai bu Į gyventojams negali suteikti. 
vo Igorio Guzenko antras išėji-Į 
mas į ofenzyvą prieš Sovietų Są
jungą. Senatoriai McCarran ir 
Jenner, sugrįžę pasimatę su Gu
zenko pareiškė, kad gavę nema
ža svarbios medžiagos ir net pa
vardžių. Tuo tarpu pats Guzen
ko, atrodo, pagrindinį dėmesį 
skyrė penkių punktų programai, 
siekiančiai pagauti daugiau šni
pų. Ta jo programa labai pa
prasta: 1) kiekvienam sov. šni
pui, kuris su dokumentais per
bėgtų į vakariečių pusę, tuojau 
duoti pilietybę; 2) iki amžiaus 
galo suteikti jam apsaugą; 3) 
aprūpinti medžiagiškai, nes tai 
pirmutinis pilno saugumo lai
das; 4) padėti jam surasti dar
bą; 5) išduoti oficialų raštą, su
teikiantį teisę kiekvienu metu 
prašyti vyriausybės pagalbos. 

Guzenko pasiūlytasis kelias so 
vietų šnipams vilioti gal ir ne
duos didelių Yezultatų, bet mė
ginti galima, jeigu jau JAV ne
pašykštėjo 100,000 dolerių korė
jiečiui lakūnui, atskraidinusiam 
pirmąjį sovietų Migą. Sovietų 
šnipinėjimo tinklų likvidavi
mas šiandien yra svarbesnis už 
tūkstantį sovietinių Migų. 

Guzenko straipsnių serija 

Žymiai daugiau dėmesio yra 
verti Guzenko įspėjimai Kanadai 
ir Amerikai keturiuose jo paties 
parašytuose straipsniuose To
ronto dienraštyje „The Tele-
gram", kur jis iš sovietinio žmo
gaus taško apžvelgia Malenkovo 
atėjimą į valdžią, žemės ūkio re
formas, dabartinės sovietų dip
lomatijos triukus ir prieina vie
nos išvados: Sovietų Sąjunga 
ruošiasi karui. Karas, Guzenko 
nuomone, esąs neišvengiamas. 
Jis turėtų prasidėti maždaug už 
penkerių metų, kada Sovietų Są
junga bus pilnai pasiruošusi. Pa
sekime jo svarbesniąsias mintis. 

Malenkovas — Stalino režimo 
atbaigimas 

Taikos ištroškęs Vakarų pa
saulis, Malenkovui atėjus į val
džią, pradėjo spėlioti, kad dabar 
bus galima su Sovietų Sąjunga 
visus klausimus taikiai išspręsti. 
Tai yra didžiausia nesąmonė. 
Stalinas buvo užimtas savo dik
tatūros sustiprinimu krašto vi-

Valdzios iš savo rankų jie nie
kada nepaleis. Bet ir nieko neda
ryti jie negali, nes Vakarų pašau 
lio įtaka skverbiasi į Sovietų Są
jungą ir siūlo geresnį gyvenimą 
anapus geležinės uždangos. Pra
sidėtų neišvengiami bruzdėji
mai. Išeitis belieka viena — su
naikinti Vakarų pasaim, mesti 
Sovietų Sąjungą į karą(ir paskui 
visas blogybes suversti karui. 

Pasitiki plotų didumu 

Dabartiniai Sovietų Sąjungos 
vadai visą strategiją grindžia 
savo krašto didžiaisiais plotais, 
kur suklupo Napoleonas ir par
griuvo Hitleris. Jie gerai žino, 
kad atominės bombos karo atve
ju išves iš apyvartos visą pra
monę. Tą patį, žinoma, sovietų 
atominės bombos padarys Jung
tinėms Amerikos Valstybėms. 
Todėl tiksliausias būdas karui 
laimėti yra slapti karo medžia
gų sandėliai, išmėtyti po visą 
Sovietų Sąjungą. Jų nebus įma
noma sunaikinti. Sovietai šiuo 
metu tikriausiai krauna į sandė
lius ne tiktai atomines, bet lėk
tuvus, tankus, patrankas, amu
niciją, maistą, skystą kurą ir k. 
Kada sovietai prikraus sandė
lius, išprovokuoti karą ir sumes
ti kaltę „kapitalistams" bus la
bai lengva. 

Sovietų diplomatija, maskuo
dama militarinius pasiruošimus, 
migdo Vakarų pasaulį apgaulin
gos taikos aliuzija. Tie patys dip 
lomatai, kurie kartu yra ir pro
pagandistai, mėgina kompromi
tuoti amerikiečius kiekviename 
žingsnyje. Jaltoje jiems pavyko 
prišnekinti Rooseveltą ir Chur-
chillį prievarta grąžinti soviete 
piliečius. Ką tie nelaimingieji, 
kurie buvo grąžinti ir uždaryti į 
koncentracijos stovyklas, šian-Į 
dien turi galvoti apie amerikie-j 
čių ar britų idealizmą? Korėjos 
karą baigiant buvo mėgintas pa
našus ėjimas; gerai, kad klaida 
nepakartota, nors pagunda buvo 
didelė. 

Guzenko mintys, nors ir labai, 
nemalonios Vakarams, turi rim
to pagrindo. Toronto laikraščiai, 
pavyzdžiui, paskelbė pulk. Įeit. 
H. W. J. Peck pareiškimą, kad 
Kanada turi vos 18,000 vyrų sa 

V. Vokietija keičia 
savo konstituciją 

BONN, saus. 16. — V. Vokie
tijos parlamentas (žemieji "rū
mai) pirmuoju skaitymu pritarė 
konstitucijos pakeitimams, įsak
miai leidžiantiems kurti karines 
pajėgas. Ikšiolinė konstitucijos 
redakcija kelia abejonių, kad Vo 
kietija galėtų ginkluotis. 

Tuo pagrindu socialdemokra
tai ir įteikė konstituciniam teis
mui prašymą, kad šis nutartų, 
jog planuojamas V. Vokietijos 
apginklavimas (jos pasirašytas 
Europos armijos paktas) yra 
priešingas konstitucijai. Kai pa
keitimai bus galutinai priimti, 
teismas socialdemokratų prašy
mo svarstyti nebegalės. Adenau
erio koalicija senajame parla
mente konstitucijos pakeisti ne
galėjo, nes neturėjo % daugu
mos. Dabartiniame parlamente 
tokią daugumą jau turi. 

Maloni pagunda 
nepatogiu laiku 

VVASHINGTON, saus. 16. — 
Specialiai paskirta komisija kon 
greso narių ir federalinių teisė
jų atlyginimams patyrinėti įtei
kė pasiūlymus tuos atlyginimus 
žymiai padidinti. 

Pasiūlymai šie: kongreso na
riams siūlo pridėti po 12,500 dol. 
metams, augščiausio teismo na
riams — po 14,50^ dol., kitiems 
federaliniams teisėjams — po 
12,500 dol. 

Atlyginimų pakėlimui turi pri 
tarti kongresas, bet šie metai to
kiam sprendimui labai nepato
gūs — juk visi atstovų rūmų na
riai ir trečdalis senatorių turi ko 
voti už perrinkimą kitam termi
nui. 

Puse Berlyno konferencijos 
9 

posėdžiaus sovietų zonoje 

Senatorius prikišo ambasadoriui 
kurstant pataikauti komunistam 

WASHINGTON, saus. 16. — Senate netikėtai užpultas spe
cialus JAV ambasadorius Dean, vedęs derybas su komunistais 
dėl Korėjos taikos konferencijos suorganizavimo. 

Jam pulti respubl. sen. VVelker ~ . 7" *.. 
Per Peipingo radiją 

bandoma gąsdinti 
TOKIO, saus. 16. — Nors In

dija pranešė, kad belaisvių pa
leidimas sausio 23 d. bus paliau-

riais keliais nuomones, kad rei- t ^ laužymas, o Peipingo radijas 
kia mesti Chiang Kai-sheką per | skelbia, kad tai sugriaus net Ko-
tvorą ir kuogreičiausiai pradėti | rėjog paliaubas, tačiau vyr. są-
bendradarbiauti su kom. Kinijos į jungininkų vadas gen. Hull turįs 
vyriausybe, nes taip diktuoją Washingtono instrukcijas belais 

iš Idaho paskyrė senate visą kal
bą. Jis teigia, kad grįžęs iš Ko
rėjos derybas nutraukęs prezi
dento specialiu ambasadoriumi 
paskirtas, bet senato netvirtin
tas, Dean pradėjęs skleisti įvai-

PARIS, saus. 16. — Čia skelbiama, kad dėl posėdžių vietos 
parinkimo Berlyno konferencijai bus padaryta nuolaidų, nes neno
rima užsitraukti priekaištų, kad menku reikalu užsispirta 

Taip informuoja Prancūzijos 
užsienio reikalų ministerija ir 
neoficialiai patvirtina gandą, 
kad nutarta patenkinti Sovietų 
reikalavimą pusę posėdžių da
ryti sovietų zonoje. 

"VVashingtone painformuota, 
kad Berlyno komendantų dery- S areštuoti todėl, "kad jieško jo pa
bos dėl posėdžių vietos nėra nu- j galbos ir pas anglus ir pas ko-

Muzulmony Brolija 
rengusi sukilimą 

CAIRO, saus. 16. — Egipto 
vyriausybė skelbia, kad Muzul-
monų Brolija paleista ir vadai 

trauktos, tik pertrauktos, kad 
derybininkai gautų naujas ins
trukcijas. Reikalas buvo aptar
tas Paryžiuje, kur JAV, Angli
jos, Prancūzijos ir V. Vokietijos 
ekspertai rengia medžiagą Ber
lyno konferencijai. 

Instrukcijos greičiausiai jau 
yra pasiekusios augštuosius ko
misarus Bonnoje, nes vakar ten 
buvo atvykę ir visi trys vakari
nio Berlyno komendantai. Kai 
jie sugrįš į Berlyną, tai bus žen 
klas, kad tuoj bus pasiūlyta de
rybas tęsti. 

Vakariniai sąjungininkai nu
tarę padaryti šią nuolaidą todėl, 
kad- Berlyno konferencijos su
griovimas vien tik nepadarius 
nuolaidos dėl posėdžių vietos pa
kenktų jų prestižui. Žinoma, dar 
nėra tikrumo, kad besikalbant 
kitais procedūriniais reikalais 
neatsiras naujų kliūčių. Juk ko
munistai be šios rūšies pasity
čiojimo niekad neapseina. 

• Nash ir Hudson automobi
lių bendrovės nutarė susijungti 
ir veikti American Motors var
du. Tai bus ketvirtas didumu au
tomašinų gamintojas. 

duje. Malenkovas šiandien yra l v o k a r i Uomenėje. Dviem šimtam 
logiška Stalino režimo užbaiga: | k v a d r a t į n i ų mylių tenka vienas 

kareivis. Ar tokiu atveju Kana savo rankose jis turi priemoens, 
kurių Stalinas nesuskubo panau
doti. Atominės ir vandenilio 
bombos jam duoda daug vilčių. 

Paskutinio karo metu sovietų • P. Afrikoje rasti nauji tur-
propaganda metė piliečiams na-1 tingi aukso rūdos klodai. 

doje būtų sunku nusileisti sovie
tų parašiutininkams? 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Dabar posėdžiaujanti Arabų Lygos politinė komisija, kaip 

iš vakar paskelbto komunikato aiškėja, šaltai sutiko Irako projek
tą jungti arabų kraštus į federaciją. Syrija vadovauja opozicijai, 
Jordanas remia Irako planą. 

— JAV atstovų rūmų krašto apsaugos komisija vakar pri
tarė aviacijos akademijos steigimui. Vieta akademijai dar nepa
rinkta. m 

— Ispanija pranešusi Londonui, kad gali kilti nedraugiškos 
demonstracijos, jei grįždama iš Australijos ir Afrikos karalienė 
sustotų, ir Gibraltare. 

— Ilgametis Prancūzijos parlamento pirmininkas ir politikas 
Herriot paskelbtas parlamento garbės pirmininku. Tai jam duos 
teisę gyventi parlamento pirmininkui skirtoje oficialioje reziden
cijoje. 

— Prekybos sekretorius Weeks vakar pareiškė, kad nebus 
duotas leidimas parduoti Sov. Rusijai sviesto ir sėmenų aliejaus 
iš valdžios iš ūkininkų supirktų atsargų. Bet jis nieko nepasakė 
apie tai, ar bus duotas leidimas parduoti Rusijai tų prekių norma
liomis kainomis. 

— Izraelio vyriausybė paprašė įleisti jos atstovą į Berlyno 
konferenciją stebėtojo teisėmis. Prašymas pasiųstas JAV, Angli
jai, Prancūzijai ir Sov. Rusijai. 

— Vėl laukiama naujų komunistų puolimų Indokinijoje prie 
Mekong upės, nes priešas, pasirodo, netoli turėjo daug daugiau 
jėgų, negu buvo manyta pajėgus jį pirmą kartą nuo prancūzų ba
zės ten atmušti. 

munistus dabartiniam režimui 
nuversti. Rengiama didelė byla 
už sąmokslo organizavimą. Nu
savinti visi brolijos turtai. 

Visame krašte paskelbtas ka
ro stovis, kad būtų mažiau for
malumų vykdant areštus ir su
tramdant pasipriešinimą, jeigu 
toks atsirastų. Labiausiai sau
gojamas sostinės universitetas, 
nes ultranacionalistinė muzul-
monų brolija turi daug šalinin
kų karštagalvių studentų tarpe. 
Bruzdėjimo ženklų ten būta 
(bandyta muštis su gen. Naguib 
šalininkais), bet trečioji jėga 
buvp stipresnė už anas dvi be-
bandančias susikibti. 

Vietnamas neskubės 
spausti prancūzų 

SAIGON, saus. 16. — Šian
dien pradeda eiti pareigas nau
joji Vietnamo vyriausybė (vie
na iš Indokinijos valstybių), bet 
premjerui artimas šaltinis skel
bia, kad pirmiausiai bus rūpina
masi krašto vidaus reikalais, o 
tik paskui derybomis su Pran
cūzija dėl pilnesnės nepriklauso
mybės sąjungoje su Prancūzija. 

Vietnajnui pirmoje eilėje rei
kia rūpintis atgauti plačias teri
torijas iš Ho Chi Minh, kuris jų 
turi daugiau, negu Saigono Vy
riausybė. Nesiskubina su forma
lia nepriklausomybe Vietnamo 
vyriausybė dar ir todėl, kad Viet 
namo intelektualai daugiau ne
gu Laos ir Kambodijos valdan
tieji pasitiki prancūzais, kuriuos 
jie geriau pažįsta. 

Nedavė pasitikėjimo, 
pasmerkė planus 

CHICAGO, saus. 16. — Cia 
posėdžiaujanti žemės ūkio koo
peratyvų taryba atmetė rezoliu
ciją, siūlančią pareikšti pasitikė
jimą žemės ūkio sekretoriui Ben 
son. Suvažiavimas taipgi pasi
sakė prieš prez. Eisenhower kon 
gresui jau įteiktą žemės ūkio 
produktų kainų palaikymo pla
ną, siūlantį atsisakyti tvirtų pri 
mokėjimų ir pereiti prie svyruo
jančių. Pats Benson buvo suva
žiavime ir gynė savo planus. 

kieti faktai. Šie faktai esą šie: 
Kinijos komunistai, esą, visai ne 
sidomį tarptautiniu komunizmu, 
bet tik Kinijos reikalais ir savo 
kailiu Kinijoje. 

Sen. Welker nori žinoti, kieno 
vardu Dean siūlo keisti JAV po
litiką Kinijos atžvilgiu. Jei jis 
būtų privatus asmuo, tai tik už 
save atsakytų, bet dabar jis te
bėra specialus JAV ambasado
rius, todėl savo pareiškimais ga
li duoti pagrindo manyti, kad 
tokia yra valstybės departamen
to ir prezidento nuomonė. 

Valstybės dep. tuo reikalu dar 
nieko nepasakė, bet pats Dean 
spaudą susikvietęs New Yorke 
paneigė priekaištą, kad jis sąmo 
ningai ar nesąmoningai sėdįs ko
munistų šalininkų vežime. 

vius paleisti sausio 23 d. ir juos 
aprūpinti pagal numatytus pla
nus, sutartus su P. Korėjos vy
riausybe ir Chiang Kai - scheku 
Formozoję. 

Peipingo radijas tą reikalą 
aiškino specialiai kariuomenei 
skirtame pranešime, kas turėtų 
reikšti, kad jis yra grasinamo 
pobūdžio. Sąjungininkų pusėje 
betgi neprileidžiama, kad komu
nistai galėtų kariškai trukdyti 
Indijos kariuomenei belaisvius 
atgal sugrąžinti kariaujančioms 
šalims. 

Kolumbijoj atsigauna 
politinis banditizmas 

BOGOTA, saus. 16. — Atrodą, 
kad Kolumbijoje vėl atsinauji
nęs politinis banditizmas, vyk-

Dean nėra joks diplomatas ar domas konservatorių ir liberalų 
tais reikalais kaip mėgėjas do-: partijų per savo ginkluotus da-
mėjesis. Paskirtas vykti Korė- linius, komplektuotus iš neaiš-
jon derybų vesti jis buvo tik to- i kių elementų. 
dėl, kad yra Foster Dulles bi 
čiulis, nes abudu kartu turi teisi
nių patarimų firmą. 

Į Korėją jau jis vargiai be-
vyks, nes ir pats spaudai pasą 

Tas dviejų už valdžią besivar
žančių partijų vykdomas politi
nis banditizmas privedė pereitą 
vasarą prie kariškių sukilimo, 
po kurio būta daug vilties, kad 

kė, kad Welker priekaištai jo mi | kraštas nuo tos nelaimės bus pa
sijai Korėjoje labai pakenkė. 

Be sąlygų nesutiko 
atnaujinti derybų 

PANMUNJOM, saus. 16. — 
Komunistų ryšininkui pasakyta, 
kad derybos dėl Korėjos konfe
rencijos suorganizavimo nebus 
pradėtos, jei komunistai iš pro
tokolų pirmiau nesutiks išbrauk 
ti Amerikai primestų įžeidžian
čių priekaištų. Komunistai buvo 
pasiūlę derybas šiandien atnau
jinti, bet šiandien tik ryšininkai 
dar susirenka. Neatrodo, kad są
jungininkai skubėtų derybas at
naujinti prieš belaisvių paleidi
mą. 

• 8-sios armijos vyrai Korė
joje sudėjo 50,000 dol., kad būtų 
atstatytas neseniai sudegęs Pu- ! Gali snigti, 
san miestas. Saulė teka 7:15, leidžiasi 4:46. 

gydytas, abiejų partijų nuosai
kiesiems elementams bendradar
biaujant. 

Kiek politinio banditizmo pa
vojus yra vėl rimtas, kraštas 
dar nepainformuotas, nes vyriau 
sybė prašė spaudos žmonių pa
laukti tikresnių žinių. 

• Maskvos radijas skelbia, 
kad pasitraukė Bulgarijos vy
riausybė ryšium su neseniai įvy
kusiais parlamento rinkimais. 

Kalendorius 
Sausio 16 d.: šv. Marcelis. Se

novės. Jovaras ir Gedanė. 
Sausio 17 d.: šv. Antanas, 

abatas. Senovės: Auseklis ir 
Tul valdė. 

Oras Chicsųcoje 
Apsiniaukus, žymiai šalčiau. 

Oi, oi, kaip skauda! — Marinų korpo sanitarinio personalo narys 
skiepija malą Š. Korėjos pilietuką nuo šiltinės ir raupų. Gyven
tojų skiepijimas dabar vyksta plačiu mastu, kad nekiltų šiltines 
epidemija, (INS) 



. 

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS 
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Šeštadienis, sausio 16, 1954 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Wcrterbury, Conn. 

A. Smetonos mirties sukaktis 

Kelių šimtų lietuvių auditori 

A. Aleksiui tvarkant ir akompa
nuojant, Snydericnei, M. Andri-
kytei ir S. Stulginskaitei vedant, 
buvo sugiedoti JAV ir Lietuvos 
himnai; S. Stulginskaitė solo 
giedojo Ave Maria, o K. Selio-
kas — J. Naujalio Skausmą. B. 
Brazdžionio Testamentą dekla
mavo D. Malakauskaitė, gi M. 
Čampė — Nepakeliamąją baus
mę. 

I garbės prezidiumą šalia kun. 
J. Valpntiejaus ir abiejų pagrin-

T A X I C A B UŽŠOKO A N T AUTOMOBILIO 

ja Eltono viešbučio didžiojoje 
salėje sausio 10 d. paminėjo 
buv. Lietuvos prezidento Anta
no Smetonos mirties 10 metų 
sukaktį. 

Po himnų, lietuvių parapijos 
klebono kun. J. Valan tie jaus pra 
vestos ir visų dalyvių sektos 
maldos už mirusįjį, mokytojas I dinių kalbėtojų A. Simučio ir 
VI. Varneckas. taupiai įterpda- j VI. Varnecko, buvo pakviesti žy 
mas savo paaiškinimų, paskaitė j miųjų lietuviu organizacijų (Al-
ir dabar aktualių velionies min- i to, Bendruomenės, ateitininkų, 
čių iš jo publicistinių darbų. Vi- skautų, tremtinių, ramovės ir 
cekonsulas A. Simutis iš Newj k.) atstovai ir šiaip mūsų visuo-
Yorko savo paskaitoje minėjimo | menės elito žmonės: po komp. 
dalyvius supažindino su buv. j A. Aleksio sekė ketvirtąjį kartą 
Prezidento darbais Amerikoje, j išrinktojo Waterbūrio miesto 

Programą paįvairinant gies-j majoro žmona E. Snyderienė, S. 
mėmis, rimtomis dainomis ir pri- Venclauskienė, M. Zailckienė, A. 
taikytomis deklamacijomis, vie- Dzimidas, dr. P. Vileišis, A. Ma
ną kitą prisiminimą iš santy- lakauskas, J. Kazlauskas, A. 
kių su velioniu arba bendrai ak- Vaišnys, pik. šova, I. Pesytė, 
tualiais ir tokia proga pasaky- dail. Ed. Krasauskas, Ed. Vait-

i 

KANADOJE 
'Vinnipe'g, Man. 

Tax i cab užšoko a n t automobi l io Bostone . Mass . T,axi cab va i ruo to jas sunk ia i sužeis tas , o a u t o m o 
bilio va i ruo to jas liko sveikas . ( I N S ) 

Mirė 
1954 m. 

Leonas Juška 
sausio 6 d. mirė se-

vo vienintelį sūnų Leoną Jušką 
Winnepege, kuri paskutinius 10 
metų ir praleido. 

Kanadoje likc 30 pastangomis 
nas kanadietis ateivis Ikonas atgabenti į šį kraštą brolių vai-
Juftka, sualukes 82 metų am- kai: Tadas Juška, kurio žmona 
"iaus. Jis gimė ir užaugo Lie- su trimis vaikais (dar prieš ka-
tuvoje Dvarelio km., Ylakių v., rą) likusi Lietuvoje, Jonas Juš-
MaSeikių aps. Jo tėvai turėjo ka (dirba kasyklose), Sofija 
58 ha ūkį. Prieš Pirmąjį Pašau- Juškaitė -^- Gustaitienė VVinnipe 
linį karą atvyko Kanadon, kur ge, Domicėlė Juškaitė — Dab-
buvo pašauktas į kariuomenę, kūnienė, gyv. JAV Baltimorėje, 
Didžiąją dalį karinės prievolės ir Tadas Juška (kito brolio vai-
praleido Prancūzijoje. Pasibai- kas), gyv. 120 Cauchon St., Win 
gus karui, jis vėl grįžo į Kana
dą, kaip karo veteranas, gauda
mas iš valdžios pensiją. Atleis
tas iš kariuomenės beveik nebe
dirbo, nes buvo pašlijusi sveika-

nipeg. Man., nuosavuose namuo
se. Mirusiojo žmonos giminai
tis ats. kap. Narmontas gyvena 
tremtyje, tik nežinia kur. 

A. a. L, Juška buvo giliai re

tinas lietuviškaisiais reikalais 
pakalbėjo ir kaikurie svečiai iš 
šventės garbės prezidiumo. 

Mūsų kolonijos dvasios vadas 
kun. J. Valantiejus, priminęs, 
kas Waterburio lietuvių koloni
jos dar I Pasaulinio karo metu 
ir vėliau padaryta Lietuvos at
statymui ir kas tebedaroma jos 
išlaisvinimui, kvietė visus lietu
vius, kaip mažos tautos vaikus, 
stoti vieningai, petys į petį, ir 
dirbti savo tautos reikalams; ra 
gino mesti visokius kivirčus, už
puldinėjimus, įnirtimus ir kitas 
panašias piktybes iš lietuvių 
tarpo; nurodęs skruzdžių pavyz
dį, klebonas skatino viską, kas 
nebūtina, padėti į šalį ir su Kris
tumi dirbti lietuvių tautai. 

Pagrįstai laikomas mūsų mies 
to lietuviškoo»gyvenimo smuiku, 
kompozitorius A. Aleksis pasakė 
gražią kalbą. Jis ragino vienin
gai dirbti, kad Lietuva būtų 
greičiau išlaisvinta. Alto pirm. 
Aleksis ragino kultūringai ir su 
tolerancija visiems lietuviams 
dirbti tautinį darbą, nes, kalbė
tojas pabrėžė, jei nebus Lietuva 
išlaisvinta, ir jei neišliks lietu
vių tauta, žus ir visos mūsų par
tijos bei srovės, dėl kurių dabar 
kaikieno taip graudžiamasi. 

kevičius ir kt. 
Minėjimą dailiai pravedė dr. 

M. J. Colney; svečiams ir paren
gimo talkininkams padėkota. 

Po iškilmingosios dalies minė
jimo dalyviai turėjo progų prie 
kavos puodelių pasišnekučiuoti. 

Buv. Lietuvos prezidento mi
nėjimas buvo pradėtas šeštadie
nį: ryte šv. Juozapo lietuvių pa
rapijos bažnyčioje pamaldomis; 
po to minėjimu Lituanistikos 
kursuose ir vakare dr. M. Col
ney vedamojoje lietuvių radijo 
valandoje. 

Visi minėjimai buvo kultūrin
gi, rimti ir jokiu atveju nieko 
neužgauna. 

Sekantis vieningo tautinio pa
sireiškimo bendras visų mūsų ko 
lonijos darbas bus mūsų Alto or
ganizuojamas Vasario 16 d. mi
nėjimas, prie kurio pasisekimo, 
kaip jaučiu, bus jau gražiai pri
sidėjęs ir ką tik įvykęs buv. Lie
tuvos prezidento pagerbimas. 

A. Katilaitis 

Taikina skautų rėmėjai 

Lietuviams skautams-ėms pa
remti tėvų ir rėmėjų prieš kelis 
mėnesius buvo sudarytas laiki
nasis komitetas 

d., antras — gegužinė — birže
lio mėn. Trečias parengimas — 
"Šurum — burum" vakaras — 
įvyks rudenį. , 

Bingo paruošimo komisiją su
daro šios narės: Ona Chapienė, 
Ona Drew, Monika Dragūnienė 
ir Lucija Gerjal. Komisija kvie
čia visus į bingo parengimą. Bus 
gražių dovanų. Įėjimas tik 50c. 

Šv. Onos Draugija, turinti 
163 nares, gražiai veikia. Drau
gija nuo sausio mėn. iki liepos 
mėn. vykdo naujų narių vajų. 
Visos lietuvaitės, nesulaukusios 
40 metų, kviečiamos įsirašyti šv. 
Onos Draugijos narėmis. Duo
dama ligos metu pašalpa ir po
mirtinė. Susirinkimai būna pir
mą mėnesio sekmadienį 1 vai. p. 
p. lietuvių svetainėje. 

Kitas susirinkimas bus va
sario 7 d. 1 vai. p. p. 

Draugijų susirinkimas 

Šv. Baltramiejaus, šv. Juoza
po ir šv. Antano draugijų meti
nis susirinkimas įvyko sausio 
10 d. lietuvių svetainėj. Išrinkta 
nauja valdyba: pirmininkas — 
Pranas Bujanauskas, vicepirm. 

Leonas A. Sutkus, protokolų 
rast. — Pranas Petroliūnas, fi
nansų rast. — Antanas Vence-
vičius. iždininkas — Petras V. 
Urbick. Šios draugijos turi 265 
narius ir gražų namą, kuriame 
yra lietuviška užeiga (taverna) 
ir didelė salė, kurioje būna vi-

liepos mėn nusilaužusi peties Indiana Harbor, Ind. 
kaulą, guli ligoninėje Kalifor
nijoje. Vasario 16 d. minėjimas 

— Šv. Baltramiejaus parapi-, Sausio 10 d. šv. Pranciškaus 
jos bažnyčioje sausio 17 d. per lietuvių parapijos salėje buvo 
visas šv. Mišias bus rinkliava. ALT Lake County skyriaus me-
seserų kazimieriečių reikalams. | tinis susirinkimas, kuriame pa-

M. Z. 

Wilkes-Bare, Pa. 
Pagerbtas švč. Trejybės parap. 

choras 

Š. m. sausio mėn. 10 d. Drez
deno viešbučio patalpose Švč. 
Trejybės parapijos klebonas 
kun. J. K. Miliauskas parapijos dėjo parūpinti tai dienai gerą 
choro dalyviams suruošė šau- j kalbėtoją ir pakviesti garbingų 
nią vakarienę. Vakarienės ve- svečių. Numatoma kviesti ir kai 
dėju buvo kleb. kun. J., K. Mi- myninių tautų atstovus ir už 
liauskas, kuris savo kalboje pa geležinės uždangos kilusius, 
žymėjo, kad ši vakarienė teikia-: ALTo pirmininkas A. Vinikas 
ma choro dalyviams kaip pade- pasižadėjo pasirūpinti, kad ir 
ka už jų pasišventimą dalyvau- šiais metais Indianos valstybė-
jant vietos bažnytiniame chore ;je gubernatorius paskelbtų Va-
ir už ypatingai gražų, menišką sario 16 dieną Lietuvos diena, 
giedojimą. <• Klebonas palinkėjo Be to, Gary, Ind., atstovai pa-
chorui stiprybės bei sėkmės ir sižadėjo, kad ir jie padarys ati-

sitarta įvairiais bėgamaisiais Žmonai mirus jis atsikėlė pas sa-
reikalais, Vasario 16 dienos mi
nėjimas bus vasario 21 d. Minė
jimas pradedamas šv. Pranciš
kaus lietuvių parapijos bažny
čioje iškilmingomis pamaldomis, 
vakare parapijos salėje bus iš
kilmingas aktas ir meninė da
lis. 

Prel. K. Bičkauskas pasiža-

ta, todėl didysis jo pragyvenimo ligingas, todėl ir VVinnipego pra 
šaltinis buvo gaunama pensija, dėtai statyti lietuvių katalikų 
Lietuvoje buvo vedęs Domicėlę bažnyčiai paliko daugiau $500. 
Narmont'aitę iš Kalnėnų km.,' Jis iš anksto nusipirko greta 
Ylakių valse., kurią buvo atsi- žmonos kapo sklypelį žemės, 
vežęs į Kanadą. Būdamas silp- Žmonai pastatytą paminklą ati-
nos sveikatos jis įsigijo namus traukė ant vidurio, kur greta iš-
užmiestyje Fort VVhite rajone, kaldino savo vardą, pavardę, gi 
1940 m. mirė jo žmona, kurią pa mimo metus ir tik beliko iškalti 
laidojo Fort VVhite kapinėse, jo mirimo metai. 

K. Strikaitis 

Dr. P. Vileišis papasakojo savo . g u d ė t a g r a ž į g u m a p i n i g ų m e d ž į a 

_ . , . . .'. ,v . v šoki parengimai. Dabar to na 
Tėvų bei remejų pradžiai buvo r . 

prisiminimų apie mirusi prezi 
dentą. Su kalbėtojui būdingu 
karštumu dr. Vileišis kvietė lie
tuvius įsijausti į Bendruomenės 
idėją ir įnešti naujų motyvų į 
Amerikos lietuvių visuomeninį 
gyvenimą. 

Įžymi katalikiškosios visuo
menės veikėja ir ilgametė Šv. 
Onos Moterų Draugijos pirmi
ninkė M. Zailckienė, pasigėrėju
si Nepriklausomos Lietuvos dar
bais ir jos vadais, padėkojo mi
nėjimo rengėjams. 

Seniausia tremtinė, žinoma vi
suomenininke, labdarė ir kultū
rininkė dar iš praeitojo šimtme
čio St. Venclauskienė papasako
jo savo įspūdžių iš bendradar
biavimo su a. a. Smetona net iš 
garsiųjų gegužinių — suvažiavi
mų laikų 1898 m. Šiltais žo
džiais minėjo ir S. Smetonienę, 
su kuria kalbėtoja turėjusi pro
gos susitikti ir anais laikais, ta
da dar su jauna, bet tvirtai lie
tuviškai apsisprendusią mergai
te. 

Po A. Dzimido ir dail. Ed. 
Krasausko trumpų momentui 
pritaikytų kalbų, žodį pasakė 
Tremtinių Draugijos pirminin
kas A. Malakauskas, pasidžiau- Šv Onos Moterų ir Mergaičių 
ges, kad šiame įžymaus lietuvio Draugijos susirinkimas buvo š. 
pagerbime dalyvauja visų natrio m. sausio 3 d. Valdyta 1954 me 
tinių grupių ir įvairių įsitikinimų 

giniai skautų veiklai palengvin
ti. Vėliau parapijos salėje buvo 
suruoštas gerai pavykęs kaukių 
vakaras. 

Komitetą sudaro: S. Augaitis 
(pirm.), E. Liaukuvienė, M. Pe-
sienė, S. Vaitkevičienė ir Ild. 
Jankauskas. 

K-tas ruošiasi gal dar ir sau
sio mėn. sukviesti visų skautų-
čių tėvų bei rėmėjų susirinki
mą įvairiems reikalams aptarti 
ir nuolatinei rėmėjų valdybai iš
rinkti. 

VVaterburyje yra skaučių dr-
vė (draugininke v. s. Michaely-
tė) ir skautų draugovė (drau
gininkas v. s. A. Zelenkevičius). 
Be to yra apie 10 skautininkų-ių, 
kurie yra įsijungę į savo ramo
vę (pirmininkas yra vyr. sktn. 
A. S a u l a i t i s ) . N e m a ž a s s k a i č i u s 
yra ir vyresniojo amžiaus jauni
mo aktingai s'iautavusio, o da-
b?r j vairiais atvejais palaikan
čio hent proginius ryšius su 
skautybe. Skt. 

Waukeaan, 111. 
Moterų veikla 

mo virtuvė yra remontuojama 
ir daromi name patobulinimai. 

Motinu Klubas 

ateityje. Oia buvo prisiminta ir 
choro veteranai, išbuvę chore 
daugiau 20 melų — A. Smaidžiū 
nas, P. Smaidžiūnas, J. Juaice, 
K. Leškauskas, V. šergalis. Taip 
pat š. m. sausio mėn. 6 d. miręs 
A. Volungevičius, choro vetera
nas, buv. vietos mėgėjų teatro 
artistas bei veikėjas, už kurio 
vėlę visi atsistoję pasimeldė. 

Kalbas pasakė taipgi kun. J. 
Valiūnas, choro vedėjas muz. 
V. Ramanauskas, ir svečiai M. 
Hayden ir muz. Br. Voveris. 

Vakarienei taip pat buvo pa-
Šv. Baltramiejaus mokyklos kviesti ir vietos parap. kolekto-

Motinų klubo metinis susirinki- riai. Al. Drevė 
mas įvyko 1953 m. gruodžio ' 
mėn. ir išrinkta nauja valdyba, 
kurią sudaro: pirmininkė — 
Bernice Paulson, vicepirm. — 
Bernice Rompela, protokolų raš-
tinink. — Louise Bagdonas, fi
nansų rast. — Antanina Vande-
vere, ižd. — Marijona Geragh-
t y - v 

Motinų klubas darbuojasi mo
kyklos naudai. To klubo paren
gimas bus balandžio 4 d. Motinų 
klubo susirinkimai būna kas mė
nesį pirmąjį antradienį 7 vai. 
vak. mokyklos svetainėje. 

PAJ IEŠKOJIMAS 
Pa j ieškau pusbrolį Petrą; Plienui tį. Kuris 
1950 m. birželio 7 d. įplaukė į Bostono 
uostą, su laivu, General Sturęis. 

Jį patį, arba žinantieji apie Jį prašau 
rašyti: 

J. PLIENA1TIS 
5428 South Morgan Street 

Ghieago 9, Illinois 

tinkamus žygius pas Gary mie
sto merą, kad ir jis Gary mies
te paskelbtų Vasario 16-ją Lie
tuvos diena. 

A. Liet. B-nės apylinkės pir-
min. dr. J. Paukštelis pasižadė
jo pasirūpinti menine dalimi. 

Šiems metams palikta senoji 
valdyba, kuriai sėkmingai vado
vauja jau 13 metus Albertas 
Vinikas. Iždininkui išvažiavus 
io vieton išrinktas Pr. Rūdinin
kas iš Gary, Ind. 

- Jonas Ervydis 

OPEN BOVVLING 
Kvery night 12 noon to 2 a. m. 

Saturday and Sunday 9 a. ni. to 
elosingr. LeajriH' rosorvations no\v 
belBC aeeopted for the 1954-55 sea-
son. (A tV\v ehoice datos available). 
New ALL n<įiv 

M O N T E C R 1 S T O B O W L 
<"onipl*»tely modornized all now 

Hrunsuiek cmiipment. 

3326 W. Montrose Ave. 
.11/įlipei- 8-1213 

NEW 
START YOUR OWN BUSINESS. 

PATENTED 
ELECTRIC MACHINE 

FOR BAKING: FRANKFUftTERS, HAMBURGERS, 
CHEESEBURGERS. WAFFLES & DO-NUTS. 

N o F a t - N o G r e a s e 
Not coin operated 

SUCCESSFULLY OPERATED IN THE LARCEST 
DEPARTMENT STORES I $ T H E f c o U X T R Y . 

NOW OPERATING FROM COAST T O COAST 
AND IN SOUTH AMERICA 

WRITE FOR STORE PLAN OR ROAD STAND 

lOCKc CO-OPERATION 

A T E N T I O N : Mail order houses in the 
> v United States and foreign countries 

and Distributors, State and Counties 
MASS PRODUC1NG 

COMMERCIAL MACHINES 
f OR 

OUR HOUSEHOLD MACHINES 
MAKING THE ŠAME ITEM 

JUST THE THING FOR 
COCKTAIL PARTIES, PICNICS 

WEDDINGS OR BARS. • 
The only machine of this kind in the world. 

E x p o r t e r s I n v i t t d 

-BURGER Corp. 
293 E a s t 149th Street York 51 , N . Y. 

V J 
jmmmm 

nansų rast'. — Darata Masotai-

veikėjai, kvietė lietuvius įvertin
ti veikėjus. 

Daugeliu atvejų jautriais žo
džiais buvo prisiminti ir kiti du 
Lietuvos prezidentai Al. Stul
ginskis ir dr. K. Grinius; tai 
gražiai harmonizavosi su visa 
minėjimo nuotaika. 

Iškilmių pradžioje skautą i-ės 
įnešė tautinę ir savo vėliavas ir 
Tia* laiką, pasikeisdami, prie jų 3 parengimus. Pirmas parengi-
stovėjo garbės sargyboje. Komp., mas — "bingo" bus vasario 7 

Trumpai 
— Virginija Martinaitis, Su-

zanos Martinaitienės duktė, tar-
naujenti laivyne, buvo parvyku
si šventėms į namus. Dabar yra 
Great Lakęs mokykloje. 

— Šv. Baltramiejaus Taupy
mo Bendrovė ir direktoriai kvie
čia visų šėrininkų susirinkimą 
sausio 18 d. 7:30 vai. vak. lie
tuvių svetainėje. Bus aptarta 
daug svarbių klausimų, tarp jų 
ir naujo namo statyba. 

Agota Grigutienė ir Kotry
na Mikalauskienė susirgo ir guli 

tams išrinkta ta pati: pirminin
kė Mikalina Zavcskienė, vice
pirm. — Emilija Kuzmickienė, šv. Teresės ligoninėje. Jos yra 
prot. rast. - Veronika Gust, f i- Šv. Onos Draugijos narės. 

Marei jonai Margienei pa-
tė. jos pagelbininkės yra Irena u m M c i j a . D a b a r 
Laura.tis ir Ona Zigiene . i r i . - d o s j ^ 
Ona, Butkus, maršalkos — -! 
Pranciška Tauchienė ir Mari jo-; — Kotrynai Dkijurgienei padą 
na Gečienė. ryta operacija Billings ligoninė-

Susirinkime nutarėme turėti je, Chicagoje. Jau grįžo namo. 
— Joana Bičkauskienė, Šv. 

Onos Draugijos narė, 1953 m. 

«?asi^^^i^ss%?s^ imBNUH l.ft^SCS*>J 

Gelbėkite Baigti Statyti FATIMOJ SEMINARIJĄ 
Toj vietoj kurie šv. Mergele pašventino! 

ĮUiurimnią 
Seminarijoje 

„ Vyskupas atlieka 
Kas galėtų J ą daugiau pa tenkin t i , ka ip kad pa- • l l * t l •*•••» 
ba ig imas šios DIV1NE WORD S E M I N A R I J O S 
kur i su te iks gal imybę duot i daugiau apaš ta lų jos 
Visagal iam Sūnui? 

KOPLYTĖLE T V t t S 14 ALTORIŲ 
KURIE VISI TURI BCTI APSTATYTI 

KAIP JOS GALITE PAGELBĖTI: 

ALTORIŲ KORTELĖS 
GftLIŲ FLAKONAI -
2VAK&Š 
MIŠIOLAS 
KRYŽIUS 

- $5.00 STACIJOS 
$10.00 GYVOJI LEMPA* 
$15.00 BA2NYT. RCBAI 
$25.00 STOYYLOS 

$75.00 
— $100.00 
— $L50.00 
— $200.00 

$50.00 LANGŲ VITRAŽAI — $500.00 
4 DIDELI LANGŲ VITRAŽAI KIEKVIENAS PO $2,000.00 

Ko* |Mtauko> *.YOO arba daugiau. j« p* 
«%ardč> bus |vul»"l«v )Mi didi . altoriumi 
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laisve ir nepriklausomybe visoms Lietuvos 
žemėms 

KLAIPĖDOS ATVADAVIMO SUKAKTIS 

Vakar šioje vietoje trumpai buvo užsiminta apie Rytprūsių 
padalinimą ir apie prijungimą prie Lietuvos kaikurių jų dalių. 
Neabejojame, kad kiekvienas lietuvis sutinka su tuo, kad, kovo
dami dėl Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės, kovojame už 
kiekvieną žemės pėdą, kuri priklauso Lietuvai. 'Rikio klausimo, 
berods, ir kelti nereikėtų. Tačiau, apvertę medalį kita puse, įžiū
rime sunkumus atstatant' sienas ir Vakaruose ir Rytuose. Todėl 
reikia apie tai kalbėti ir rašyti. 

Lietuvių tauta bus laimnga, jei po dabartinių jos vargų ji 
atsikels nepriklausomam gyvenimui būdama čielybėje, t", y. su 
visomis savo teritorijomis. Po pirmojo Pasaulinio karo, kaip 
atsimename, jai teko kurti savo valstybę ir be Vilniaus ir be 
Klaipėdos kraštų. Klaipėdos kraštas įsijungė į Lietuvą tik 
1923 m. sausio 15 dieną, kuomet Vilnius tesugrįžo ten, kur jis 
priklauso, tik 1939 metais. Ir jis sugrįžo tiktai tada, kuomet 
Hitleris jau buvo užgrobęs Klaipėdą. Neilgai džiaugtasi ir Vil
niaus grįžimu, nes netrukus Sovietų Rusija, sudarius sutartį su 
naciškąja Vokietija, visą Lietuvą okupavo. 

Reikia, visdėlto, tikėti, kad, ar vėliau ar anksčiau, pasau
lyje bus atstatyta teisinga ir pastovi taika ir kad Lietuva bus 
laisva ir nepriklausoma. Todėl Lietuvos politikai su atitinkamų 
mokslų sričių žmonėmis turi būti pasiruošę taip ginti Lietuvos 
bylą, kad šį kartą ji atsistatytų su visomis jai priklausančio
mis žemėmis. ° 

RIMTIES 

Šventadienio rimčiai 
MINTYS TO, KURS KELIA
MAS Į ALTORIAUS GARBĘ 

Į taurią lietuvio arkiv. 
Jurgio Matulevičiaus asme-
nybę atkreipė dėmesį krikš
čionybės centras ir yra ei
nama prie jo paskelbimo 
šventuoju. Jei šiuo lietuviu 
taip domimasi krikščioniš
kosios kultūros židinyje, 
tuo labiau turėtume juo su
sidomėti mes, lietuviai. Jo 
didinga asmenybė, iš da
lies, atsispindi neseniai iš
leistuose to tauriojo lietu
vio "Užrašuose". &i knyga 
yra labai rekomenduotina 
skaitymui. Ji daug kiekvie
no sielai duoda. Čia deda-

lauja Kristaus didesnė garbė ir 
Jo Dainy (tos didesni nauda. Jei 
iš kur mus išguis per vieną lan
gą, lipkime atgal prr kitą, kad 
tik visur Kristaus dvasią įneš
tame ir viską Kristui laimėtu
me... 

e • * 

Įmanytum, visą kraują po šla
kelį atiduotum, kad tik tuos sa-
vo brolius, t'! buvo šeimynt.'. . 
prie Dieve atvestum, su Bažny
čia, su Kristumi juos suvieny
tum. Kai Dievo nu Uė į mūsų šir
dį įžengusi ją praplečia, tada jo
je taip erdva pasidaro, kad visi 
žmonės, be jokių skirtumų ar 
tai luomų ar tautos, į ją sutel
pa. 

• # * 

Varginimasis turi padaryti 
kūną palankesniu dvasios įran
kiu, o ne bereikalingai sunaikin
ti ir sudildyti. 

! 
PAf.mMfTE VYRAI 

Viešpatie, kaip aš Tave my
liu. Duok, kad ir mylėčiau, ir 

me bent keletą iš jos išim- mylėti nenustočiau niekados, 
tų minčių. J. Pr. širdis mano dega... Viską Tau 

* * * pašvenčiu. Jei valia prašyti, tai 
Nereikia tik bijotis dėl Dievo duok, Viešpatie, kad aš būčiau 

garbės ir Bažnyčios naudos nu- Tavo Bažnyčioje nelyginant ta 

Du kongresinio medalio laimėtojai stovi kartu su prezidentu Bal
tuose Rūmuose po ceremonijų. Lt. Edward R. Showalter, jr. (kai
rėje), Metain', La., ir Pfc. Ernest West, Russell, Ky., apdovanoti 
medaliais dėl/ pasižymėjimo kovos lauke. (INS) 

niai £en. Gruenthern pareiškė, 
kad sovietai iki Šiol nepuolė Va
karų Europos dėl to, kad jie 
padarė didelę pažangą "šalta
jame" kare. Tai yra tiesa, dar 
reikia pridėti, kadėl sovietai ne 
nori karo šiuo laiku Europoje: 
mat, pradėdami žygį į vakarus, 
užnugaris gali sukilti, nes dar 
satelitiniai kraštai nėra sovieti
ne prasme pasmaugti, kas pa-
j-odė spontaniškai iškilęs Rytų 
Vokietijoj (1953 m. birželio 
mėn. 16—17 d.) sukilimas, dar
bininkų streikai Čekoslovaki
joj, Lenkijoj, Rumunijoj ir Ven 
arijoj. 

RUSŲ liaudies simpatija 
Amerikai 

Be to, sovietai dar negali įti
kinti savo liaudį, kad jie yra 
galingiausi pasaulyje. Rusų 
žmonės turi daug simpatijų 
Amerikai, jie žino, k a i Ameri
ka dar yra galinga ir turtinga 
šalis. Taipgi bolševikai nenori 
tiesioginiai susikibti su ame-

pą, tegul ir aš taip tapčiau su- vietai pasitraukė iš Ažerbaidžia rikiečiais, nes jie yra toli pasi-
vartotas ir sunaudotas, kad tik no, nors tarp Persijos kariuo-' uke atominių hydrogeninių 
Tavo Bažnyčioje būtų nors koks \ menės ir raud. armijos konf- ginklų gamyboje, jie neturi to-
kampelis geriau išvalytas, kad liktas rodės nebeišvengiamas. ]cįos strateginės oro pajėgos, 
tik Tavo name būtų šiek tiek, 1948 m. Tito paspruko iš Krem- fcac| galėtų karą vesti globaline 

kęsti nereikia bijotis, taip sa- mazgotė, puodkelė, kuria viską švariau ir skaisčiau. Tegul pas-J liaus globos, o toks žygis, anot prasme. O naujojo diktatoriaus 
kant, rizikuoti... Jei tik tikrai < valo, o suvartoję, meta šalin kur kui mane numeta kur, kaip tą Jugoslavijos diktatoriaus, reuV (Malenkov) įsigalėjimas Krem 
viso ko būsi išsižadėjęs ir viską į tamsiausią ir bjauriausią kam- \ mazgotę, suterštą, sunešiotą. Į kė karą tarp SSSR ir Jugosia-' i i a u s r a u ( j . SOste yra labai vin-
būsi dėl Dievo apleidęs, ką žmo
nės gali tau padaryti? Dievo tau 
neatims, dangaus prieš tave ne
uždarys, į pragarą tavęs nenu
varys, jei pats ten eiti nenorėsi. 
Net nuo žemės tavęs nenustums. 
Kur nusiųs, ten rasi žmones, ten 

AR KREMLIUS NORI KARO? 
JONAS BRAZDŽIONIS, Chicago, 111. 

Lūžo Hitlerio — Mussolinio vakariečių stovyklose, va'ka-
,— Tojo ašis, subyrės ir sovie-' riečių padarytos lemtingos klai 

galėsi jų išganymui darbuotis. l tįškQ.. i m p e r i j a * K a i k a g s a k o > d o s , p i g u s pasitikėjimas (vieni 
P a ? ^ l T ^ I l ^ ^ I V t " kad sovietai turėdami atominę'^araudonėsim, kiti pabalsim ir 

ar hydrogeninę bombą gali pra'pasaulis laimingai gyvens po 

vijos. Gi 1948 m. Berlyno blo
kada nenugąsdino vakariečius, 
Maskva nusileido, o Korėjos ka
re Kremlius veikė labai atsar

g i a i ir perdaug giliai ncįsivel-
damas. 

sur vienoks kelias į dangų. 
* * * 

giuotas, tai ką bekalbėti apie 
karą, kada viduje vyksta šavi-
žudynės ir "valymai". Paskuti
nieji Maskvos ženklai rodo, kad 
šiais metais Kremlius nori su
sitvarkyti viduje, sutinka dau-

Bijo, kad užnugaris nesukiltu [ giau eiti į pasikalbėjimus (ar 
Kremliaus tvirtovėje užsiba! t a s b u s naudinga pasauliui -

rikadavę valdovai puikiai a t - ! k i t a s kausimas) su vakarie-
kad tik laimėtų daugiau simena, kas darėsi armijos ei-j fiais' 

Rooseveltas) Stalino i ė s e , kada Hitleris pradėjo žy- , a i k o nekomunistinę pasaulio 

Geriau mažiau turėti taisyk 
lių, bet jas vykdyti. 

» # * 

Geram susiorganizavimui ne
reikia nieko gailėtis, nes tame 
mūsų stiprybė. 

I džiai ir savižudžiai visą laiką i komunistinės vergijos teritori 
buvo labai atsargūs karu, nors jas. 
jie turėjo daug progų pasiimti 
svetimų teritorijų-

Praeities padrąsinimas 
Šiomis dienomis minėdami Klaipėdos krašto atvadavimą, 

drąsiai galime kalbėti apie visų lietuviškųjų žemių apjungimą. 
Kodėl taip? 

Neužmirškime, kad Klaipėdos krašto gyventojai patys sa
vo valia, savo laisvu noru jungėsi prie nepriklausomos Lietu
vos. Vokiečiai, tą kraštą valdę ir germanizavę per septynis 
šimtmečius, niekuomet nemanė, kad ten lietuviuose dar yra li
kę tiek tautinės gyvybės, kad panorėtų įsijungti į visos tautos 
kamieną ir gyventi nepriklausomu gyvenimu su visais savo bro
liais lietuviais. Tai parodė, kaip atspari yra mūsų tauta. Reikia' Ką nedaro žmonės, kad turtus v o s v o r j a n t iaįmėjimo svars-
manyti, kad anų laikų klaipėdiečių drąsa, jų padaryti žygiai I kokius susikrautų. Apleidę ne tyklių". Komunistinis bandttiz-
bus gyvu pavyzdžiu visų Rytprūsių lietuviams glaustis prie tik savo tėvynę, savo pažįsta- j m a s t u r i k i t u s helius savo įta-
Lietuvos tada, kada ji ir vėl atsistatys savo nepriklausomą vai-j mus ir gimines, bet ir pačią, ir Į k a i i r jsįgaiėjįmui plėstis, nes 
styhę. Mažosios Lietuvos lietuvių organizacijos, besidarbuojan- vaikus, keliauja į svetimas šalis k o m * v a d a i ~ e r a i iino k a d k a_ 

dėti "paskutinį lemiamą mūšį" Į karo 
Reik* pavojų saugotis bet. fo u ž k a r i a v i m u i T a č i a u , ! " g e r a i s norais 

kai pnseina, reikia mokėti sta- i t i e g ^ ^ k ^ ^ d i k n u n e š t i II Pasaulinio karo lau- r o d ė nelojalūs komunistiniam m o ^ i r K'ampyneje. sutin* 
ciai ir drąsiai pavojui | akis pa- f _ . Q ^ Q . ^ ^ . _ _ . r i i o m%Am9^ „ „ „ ^ išmesti ~?;™n; QfQimQC loiirin^ n»«., \ derybas, derėtis, delst 
žiūrėti. 

suteikė SSSR -J i R u s į j ą ; aidelė dalis pasi- d a l* l a ik>* t i bai™ėje, netikru-
moje ir klampynėje, sutinka ei-

var-tuoja kitką: Kremliaus žmogžu- rus, sudarė galimybę išplėsti, režimui, Stalinas laikinai pas
lėpė komunistinę - bolševikinę ? m t i vakariečių nervus ir, zi-
išmintį ir griebėsi tautinių mo- n o m a < n , e k a d o s nesusitart o 

Jau 1925 m. sausio mėn. 19 
d. Stalinas pasakė: "Kada ateis 

kutiniai su tikslu uždėdami sa-

per jūras, nesibijo nei šalčio, nei iraLS n ė r a a k t u a l u s dalykas ir 
karščio, po žeme lenda ir di- \ v i g ų p r i i m t i n a s veiksmas. Juk 
džiausiu yavojų neatbaidomi n « s t a l i n a s g e r i a u s u t i k o p r i i m t i 
savo sveikatą pamiršdami, o vis • „ t y l ų „ s u t i k i m ą i š Hitlerio gau
tai dėl niekniekio, dėl skatiko... n a n t P a b a l t i j o k r a š t u s , pusę 
Ar neturėtume stengtis visur %- L e n k i j o S ( dalį Suomijos, Besa-
lysti, įsibrauti, kur tik galima:; r a b i j o g i r Maldavijos, negu vi-
ką nors Kristui ir jo Bažnyčiai ; g& ^ vykdyti oficialiu karu. 
laimėti?... _.. . . . . . . . 

m * * Tik vakarų sąjungininkų kan

čios užsienyje — tremtyje, be abejonės, laiku ir efektingai pa
naudos savo įtaką, kad mūsų broliai Rytprūsiuose nepadarytų 
klaidos, kad nenuklystų. Aišku, kad jiems padės visi Lietuvai 
laisvinti veiksniai. 

Rytprūsių lietuviais yra susirūpinusi ir Amerikos Lietuvių 
Taryba, Savo laiku ji net Jungtinių Amerikos Valstybių vyriau
sybei įteikė išsamų memorandumą, įrodydama, kad padaryta 
didelė klaida Karaliaučiaus sritį pavedant, kad ir laikinai, So
vietų Rusijai, nes toji sritis yra lietuviška ir todėl ji prie Lie
tuvos turi būti jungiama. Netrukus po to, Altas sudarė spe
cialią komisiją, kad ji rūpintųs lietuviškųjų žemių Rytprūsiuose 
reikalais. Kai Lietuvos Laisvės Komitetas (New Yorke) plačiau 
išvystė savo veiklą ir daugiau jėgų jon įtraukė, šis darbas buvo 
jam pervestas. Mūsų žiniomis, tasai Komitetas jau yra nemažai 
darbo atlikęs. Yra paruoštas naujas žemėlapis su paaiškinimais 
ir stipriais įrodymais, liečiančiais Rytprūsius, Rytų ir kitas Lie
tuvos sienas. Tasai žemėlapis gal netrukus ir pasirodys. 

Tad, minėdami Klaipėdos krašto atvadavimo sukaktį, at
naujiname savo ryžtingumą dirbti ir kovoti už laisvę ir neprik
lausomybę visoms Lietuyos žemėms. 

"Vienuoliktosios valandos atsivertimas" 
Tokią antraštę "Newsweek" savo vėliausioj laidoj įdėjo 

ypatingai įdomią žinelę, kuri turinti būti patikrinta, nes tos 
žinios iš už geležinės uždangos retai kada esančios tikslios. 

Anot tos žinios, Lavrentyj Berija prieš pat savo mirtį atsi
vertęs krikščionybėn. Liubliankos kalėjime jisai paprašęs Šven- aprūkusio pečiuko. Prie pečiuko kampuotas žmogėnas, 
tojo Rasto, prieš kurį jis visą savo gyvenimą kovojo, ypač apsisiautęs sovietišku vatinuku, kažką maišė skardi-
smarkiai kovojo tada, kuomet buvo visos Sovietų Rusijos pa- niam dubenėly. 
čio8 galingiausios sovietinėje santvarkoje institucijos — slap- — Kiek laiko ? — paklausė Julius, 
tosios policijos vadas. Tuo pačiu kartu skelbiama dar didesnė Žmogėnas atsuko į jį savo didelį, beišraiškį veidą, 
sensacija: paskutinę jo gyvenimo dieną jį lydėjęs su malda ta- kaip juodžemio gabalą, ir vėl nusisuko, 
me pačiame kalėjime esąs Lenkijos kardinolas Wyszynskis. 

Nėra abejonės, kad savo laiku sužinosime, ar toji žinia 
turi bent kokį pagrindą, ar ne. 

Po II Pasaulinio karo sovie
tai turėjo daug progų pradėti 
vienoj ar kitoj vietoj savo įta-

| ką išplėsti karu, tačiau jie bu-
i vo atsargūs ir susilaikė nuo kari 

karas, mes karan įstosime pas- . ., v . . . j o l i m Q „ 
. . . . . * . . . . , . nių veiksmų. Kremliui daugiau 

priimtinas "šaltasis", "nervų" 
karas, negu karštasis. Kom. va 
dai laukia kol vakarai pavargs 
ir išsisems... Štai ką sako ne
tolima praeitis: 1945 m., 1946 
ir 1947 m. Anglija ir Prancūzi
ja buvo silpnos. Prancūzijoj ir 
Italijoj komunistinės gaujos žy 
dėjo. Amerikiečių divizijos va
žiavo namo. Vakaruose pilnu 
tempu demobilizacija. Raudo-

tyvų padėtį gelbstint. Tik •*- *tf«*w*imi vykdyti komunis-
liau, kada vokiečiai parodė b*- « " • strategijos užmačias: or-
laisvių ir užimtų teritorijų a t . , ^ n i z u o t i laisvame pasaulyje 
žvilgiu savo tikrą veidą, Stali- - sk i l imus , riaušes, streikus, 
nas lengvai galėjo patraukti sa- £ r i a u ^ P 1 " ^ " . e i I ė J . * * r o P ° ? 
vo armijos į kovos lauką. Kai I P l a t u s , didinti savo jtaką Azi 
Pasauliniame kare rusams n u . : Jos kontinente ar vesti karą sve 
sibodo kariauti, jie pavargo ir1 t i m o m i s rankomis ir krauju. 
atsidūrė komunistiniame pra
gare, taip ir II-ras Pas. karas 
paliko skaudžius pėdsakus: 
vien tik žmonėmis SSSR nete
ko apie 15 mil. kareivių, o apie 

Gausioms šeimoms 
Portugalijos prezidentas Lo

pęs 120 šeimų su gausiais vai
kais apdovanojo dovanomis. 

30 mil. žmonių tapo išvesta iš j Ypatingai buvo pagerbta šimtą-
rikiuotės. Užtat sovietų valdo
vai savo "taikos" ofenzyvomis 
vertė užmiršti karo nuostolius 

noji armija lengvai galėjo atsi- Sovietijoj mulkindami pasaulį. 
d u r t i P a r y ž i u j e , R o m o j e i r p a - k a d t i k k o m u n i s t a i y r a p i r m i e j i 
siekti Gibraltarą. 1945 m. iški- taikos "apaštalai", šiandien so
lo ginčas dėl Kars ir Ardahan vietai dar nenori karo, nes dar 
provincijų bei Dardanėlių tarpi nėra užgijusios karo žaizdos, o tos lempos kainuos tarp $54 ir 

metė senute, išauginusi 16 vai
kų. 

Pinga televizijos lempos 
General Electric bendrove at

pigino televizijos aparatų lem
pas nuo $1 iki $8.50 ir dabar 

Jei iš kur mus išvaro per vie-!nė pagalba, Stalino suktos kom 
nas duris, grįžkime per kitas,' binacijos ir jo agentų išplėtimas (Turki jos ir SSSR. 1946 m. so-l pagaliau, kaip Europoje^ nese- $84.25. 

ALGIRDAS LANDSBERGIS 

K E L I O N E 
R O M A N A S 

Pro pelenuotą ligos spalvą, Aramo veide dar ma-, — Tai ką, eisim j darbą, — bakstelėjo jis Julių. 
tesi tolimų vasarų rudumas. Jo akys buvo papurtę, bet — Statysim lėktuvus Naujajai Europai. Sakyk, kada 
jo mėsingų lūpų kampeliuose žaidė vaikiškas links- baigsis karas 
mumas ir jo didelės šnervės nuolat judėjo. Jo balsas — Niekada, — atsakė Julius, čiulpdamas pami-
buvo sodriai šiurkštus, kaip liaudies daina. dorą. 

Draugas? — Mes suvalgysim visus Vokietijos špinatus, ir 

(Tęamys) 

5. 
Pro savo pėdas kyšančias iš po antklodės, Julius 

matė žadintuvą tiksintį ant medinės lentynėlės virš 

Julius prisiminė jo praėjusios nakties šauksmą tada — baigta su karu, — jaunuolis perbraukė pirštu 
ir negalėjo sulaikyt šypsenos. į per kaklą ir, mosikuodamas maišeliu, nuėjo prie durų. 

Draugas. Į — Tai Serioža, — bambtelėjo Aramas. — Jaunas 
— Užsimerk, — paliepė Aramas. j ir durnas, bet neblogas. 
Juliui atsimerkus, Aramas laikė ištiesęs jam pa- j — Kas jis? — Julius parodė pirštu į tylųjį mil-

purusį pamidorą. Seilės susirinko Juliaus burnon. bet žiną, maišantį sriubą prie pečiuko. 

Julius, tebegulėdamas, iškišo galvą ir dairėsi. 
Nakties dvokimas, tartum, sutirštėjo ir įgavo pavida
lą. Julius suskaitė vienuolika dviaugščių medinių lo
vų, atremtų į nusišėrusių lentų sieną. Tarp lovų ir ki
tos sienos buvo dviejų žingsnių tarpas. Ant grindų, pa
juodusių nuo įsiėdusių ir sukietėjusių žemių, stovėjo Prezidentavimas patinka 

Arčiau stovintieji prie Baltųjų rūmų teigia, kad gen. Eisen- geležinis pečiukas su vamzdžiu, įremtu sienon šalia 
howeriui prezidentavimo darbas vis labiau patinka. Reiktų, t'o-! durų. Abiejuose barako galuose langai buvo užkišti 
dėl, manyti, kad jis ir 1956 metais bus kandidatas, nepaisant kartonu. Aprūkusių lentų lubos beveik siekė viršutines 

lovas. 
Grindys girgždėjo su kiekvienu žingsniu. Keli pil

ki darbininkai trynėsi aplinkui, nežiūrėdami į jį. Julius 

to fakto, kad jau bus sulaukęs 66 metų amžiaus. 
Pasirodo, kad ir p. Thomas Dewey patinka gubernatbria-

vimas, nes kandidatuosiąs ketvirtam terminui. Aišku, patiktų 
jam ir prezidentauti. Nors jau du kartu jis kandidatavo ir ne įsimovė į batus ir atsidarė medinę dėžutę gale lovos, 
vieną kartą nebuvo išrinktas, tačiau, jei p. Eisenhoweris pasi- Jis jautė keistą pasitenkinimą, prisimindamas praėju-
tenkintų šiuo vienu terminu, jis ir vėl norėtų kandidatuoti, j šios nakties paklydimą, kai tamsuma rodėsi neišbren-
Sakoma, kad tuo atveju pasiskelbtų kandidatais — dabartinis j dama. Dabar jam nebebuvo pavojaus paklyst. Jis tu-
viceprezidentas Nixonas ir senatorius Knowlandas. Supranta- rėjo lovą, spintelę ir bendradarbius, 
ma, atsiras ir daugiau kandidatų. — Ei, drauge, — pasigirdo iš viršaus. 

jis pažiūrėjo į Aramo įdubusius skruostus ir papurtė 
galvą. 

— Tu pats valgyk. 

Aramas iškėlė rankas. 
— Akmuo! Nieko nežino, nieko nesupranta. Jo 

brolis irgi toks pat, dirba prie geležies laužo kitoj pa-
Aramas išdidžiai išsitiesė lovoj. Jo lūpos suvirpo, mainoj 

, 

t 

ir jis vos nesutraiškė pamidoro. Jo akys kibirkščiavo, 
kaip šokančiojo durklų šokį. 

Julius paėmė pamidorą, ir Aramas vėl nušvito. 
— Aš turiu daug. Vokiečiai lentas grauš, o aš 

vistiek turėsiu valgyt. Reikia mokėt... kaip tavo var
das? 

— Julius. 
— Juliau, reikia mokėt gyvent. Kas turi raktus 

nuo maisto spintų? Bobos. Kas turi raktą į bobų šir
dis? Kas, Juliau? 

Jis išdidžiai pakedeno savo tankius plaukus ir 
smaližium perbraukė ūsus. 

— Tu, Aramai. 
— Aišku, aš. Bet dabar papasakok apie save. 
Julius atvėrė burną, tačiau Aramas neleido jam 

pradėt. 
— Pamidoras, ha! Namuos aš būčiau vaišinęs ta

ve šašliku, kiauliena, grietinėle, vynu. Erevenės bur
mistras pas mus užmigdavo po stalu. Erevene mano 
sužadėtine! 

Prie jų priėjo jaunuolis mėlynu, jam perdideliu, 
palaidiniu ir giliais juodais poakiais. 

i . 

—Kur tavo kiaulės, Aramai ? — sušuko praeida
mas vyrukas ilgais garbiniuotais plaukais. 

— Namuos. Gal netiki? — piktai ištarė Aramas 
ir pasilenkęs prie Juliaus sušnabždėjo: — Labai dur
nas. 

— Nežinau, — abejojo garbiniuotasai. 
— Tu netiki man, — sušuko Aramas. — Atsipra

šyk, tuojau atsiprašyk! 
— Atsiprašau, — žemai nusilenkė garbiniuotasai, 

matyt, kartodamas visiems žinomą eigą. 
Jis linkterėjo Juliui. Keletas darbininkų taip pat 

sustojo ratu apie Aramo lovą. Julius žiūrėjo į jų įdu
busius skruostus ir suprato, Jcad netrukus ir jis atro
dys, kaip vienas iš jų. Tada Aramas įsirėžė, atvėrė bur
ną ir pratrūko kosėt. Jis atvirto atgal ir kretėjo. 

Vyriškis spalvota skarele ant kaklo ir rūpestin
gai apskustomis pažandėmis priėjo prie Aramo ir pa
taisė jo pagalvį. 

— Jūs, rusai, visi perdaug kalbat, — burbtelėjo 
jis ir atsigręžė į Julių. 

(Bus daugiau) 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, HJL Šeštadienis, sausio 16, 1954 

Šis tas naujo komunistų byloje 
Detroite jau kuris laikas vyk- susipažinęs su įvairiausiomis pa 

sta šešių Michigano valstybės šaulio problemomis ir reikalais, 
komunistų partijos vadų byla. Vykstant iš pobūvio namo, 
Kaip ir kitose raudonųjų bylose Schatz savo gudraus bendrake-
maia l kas iškeliama naujo, įdo- leivio ir paklausęs, iš kur jis 
maus. Tiek kaltinimai, tiek ir imąs visas savo žinias ir infor-
nusikaltimai, kaip ir visų komu- macijas. Paaiškėjo, kad jaunuo-
nistų partijos narių — norėji- lis esąs Young Communist Lea-
mas prievartos būdu nuversti gue narys ir iš ten semias visus 
teisėtą krašto valdžią. Valsty- "mokslus". Schatz ypač susiža-
bės gynėjai, aišku, turi pakan- vėjęs jaunojo komunisto pažiū-
kamai faktais ir dokumentais pa ra ir aiškinimu apie depresiją ir 
remtos kaltinimo jnedžiagos ir nasaulyje vykusius karus. Ka-
neįtikėtina.kad kaltinamieji "sau dangi kaltinamajam viskas ta^ę. 
sai" išlįstų bylos galo sulaukę, "aišku", 1935 m., turėdamas 21 

Mus domina viena kita žine- m. amžiaus, jis ir įstojęs į YCL 
lė, faktas, paaiškėjęs kaip tik narių tarpą. 
pastarosios Michigano komunis- Kitą kartą, kaip Berniukų 
tų bylos metu. O tie faktai kai Klubo atstovas, jis kartu su ki-
kam gali būti labai ir labai ne- tų jaunimo organiazcijų atsto-
malonūs. Bet jais patvirtinama vais viešai vedę diskusijas, aiš-
tai, ką naujai atvykusieji lietu- kinosi, gvildeno bėgamuosius die 
viai, gyvenę Europos pabėgėlių nos ir politinius klausimus. Po 
stovyklose, žinoję ir tikėję kur- to ponia Roseveltienė visus jau
kas anksčiau. Gera tik, kad lie- nimo organizacijų vadovus pa
tu vių teigimai pasirodė ne tik sikviet'ė pas save ir pati akty-
teisūs, bet pačių kaltinamųjų žo- viai domėjosi visomis reiškiamo-
di iu patvirtinami. Trumpai — mis mintimis, idėjomis. 1943 
ponia Eleonora Rooseveltienė, m. YCL organizacija buvo iš-
kuri tiek daug įvairiomis pro- formuota, bet tuoj ir vėl pasiro-
gomis yra pareiškusi ružavų dė kur kas nekaltesnių Ameri-
minčių, kuri tiek stebėjosi, kodėl^ can Youth for Democracy var-
lietuviai negrįžta į "išlaisvintą" *lu. 

tėvynę, kuri kaltinusi mus ir ki- Detroito spauda gyvai domisi 
tas ryt. Europos tautas, kad ne- bylos eiga ir kasdien informuoja 
mokame taikingai sugyventi su skaitytojus iš teismo salės. Šią 
rusais, ir toji pati buvusi šio trumpą iškarpą norėtųsi baigti 
krašto pirmoji moteris, kuri ne- vieno Detroito laikraščio didžią-
pelnytai kaikur ir šiandien be ja antrašte: "Schatz pasakoja 
reikalo velkasi jos vyro prezi- apie raudonųjų posėdį Mrs. Roo-
dento Roosevelto geru atminimu seveltienės namuose". Ar laik-
amerikiečių masėse, pasirodo rastis klydo? 
yra šiek tiek ir aktyviau pasi-
reiškusi raudonųjų veikloje. £ ^ 5 5 S £ £ 

Vienas Detroito proceso kalti- Lm , 
namųjų Philip Schatz, tiesiai IŠNUOMOJAMAS 3 kamb. bu-
teismui ir pareiškęs, kad pirmą tas. šaukti po 6 vai. vakaro. 
kartą jis susižavėjęs komunizmu HUdson 8-1533 
ne kur kitur, o ponios E. Roose- 1 § N U 0 M . 2 kamb. su privačia 
veltienės N e w Yorko namuose, vonia Evergreen Parke. Kytais 

, Vieni ten vykusio pabūvio metu šaukti: GArden 2-7554. Po pietų: 
kaltinamasis susipažinęs su jau- G R o v e h m ti"9569' 
nuoliu, kuris jį ir užangažavęs igNUOM. kamb. viengungiams 
stoti į Jaunųjų Komunistų Lygą vyrams su atskirais įėjimais ir 
(anghškai Y C L , . Tas jaunuo- ^ J » c m + £ g £ 
lis, Schatzo žodžiais, pasirodė 
esąs kur kas labiau išprusęs už IŠNUOMOJAMAS kambarys vy-
pobūvyje buvusius demokratų r u l- ^ i į * 1 8 / , _ , , „. 

U l . , , - ;1 • 4735 So. Holcott St. 
ir respublikonų vadus ir giliai LAfayette 3-4946 

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADVERTISEMENTS 
III II .MM. & REMODELING 

I l»\\ U I D E. S C H A I B 
(ieneral Contractor aiul Builder 
Spt'cializinjc ln new homes and in 

moderntzing old buildinRS. Attic an 1 
basement flats. Spccial rooms de-
signed, complete modern kitcbens 
and eustom made cablnets. Free 
csttmates with expert advice. 

9023 Cermalk Rd. 
Plione ItUersklo 7-««27 

P A U L SUNDQUI ST 
Bendra* jkontraktorlua 

REAL ESTATB PROGOS — OPPORTUNITIES 

7 kamb. moderniškas butas 
2-tram augš te ; centralinis šil
dymas; auto. alyva degintuvas; 
insuliuota; kabanti kanalizaci
ja; kasa ir geri moderniški 
krautuves įrengimar; Sumažin
ta kaina skubiam pardavimui; 

Visokiu stilių namų pertaisymai: 
paippių ir skiepų specialistas; butai, i priežastis — išeina pensijon. 
verandos — taip pat cemento dar
bas: namo apkalimai ir stog-o uždė
jimas. Nemokami apskaičiavimai. 

PKiutacola 6-8960 

Pietinėj miesto dalyje par-l P R O D U K T V ir mftsoa krautuve su 
i l i i o r i i m i k r n n f i i v o 9 « W 1 9 Q l» 8 k a m b b u t u viršuj; patiems pasi-

l a m a KI H \ e 4 5 X J tarnavimas; nėra konkurencijos; pul-
kus biznis: geroj apylinkėj; 2 auto. 
garažas; karštu vandeniu Šildoma. 
Htokerlu; Žema nuoma: ilga sutartis; 
išeina pensijon; (kainuota t inkamai 
skubiam pardavimui: pamatykite 
Įvertinimui. 38-tos ir Kedzie apylin
kėj, išaukite savininką susitarimui. 

I^Afayettc :;:;»»»; 
MOTEL. (VIEŠBUTIS) Naujas, mo
derniškas 10 dalių, mūrinis. Didelis 
5 kamb. butas; 3 akeriai; 250 p£dų 
priekis, prie gero plento; 15 minu
čių, j aerodromą: 30 minučių \ mtea-

ATKREIPKITE DĖMESĮ 
Į ŠIUOS SKELBIMUS! 

Kiekvienas iš šių skelbėjų yra 
pasirengęs jums patarnauti ar
ba padėti jums įsigyti tai kas 
reikalinga. 

Norint sutaupyti laiko ir pini
gų, iškirpkite šią skilti ir lai 
jums suteikia pagalbą kaip ki
tą kartą eisite pirkti. 

PAINTm^^&^D^CORATORs" 

\VALTER CIESIKIi 

Kil imų specialistas 

Bendras pertaisymas. Moderniškos 
virtuvės, prijungimai ir žaidimo 
kam. šaukite: 

TAloott 3-2882 

Kreiptis pas savininką: 

6346 So. Ashland Ave. 
GRovehill 6 9292 

• " D R A U G A S " A G E N C Y • 
55 E a s t Washington Street 

TeL DEarborn 2-2434 
2334 South Oakley Avenue 

TeL Vlrginia 7-6640; 7-6G41 

HELP WANTED — VYRAI 

RELIEF CLERK MALĖ 
Mušt know transeript. Three daya 
weekly — morning. noon. midnite, 

tą." ūžtmama $6% 4 mCn. laikotarpy, j $10 per day; see Mr. Callas, Mgr. 
100*5$: 8 m5n. laikotarpy; 3 m e t ų ; pajamos bus lygios pardavimo kai 
nai $75,000; saukite savininką susi
tarimui. GArden 2-5560. 

X EPAPKASTAS DEKOItAVIMAS 
U i DAŽYMAS 

Del žmonių turinčių skirtingus sko
nius už prieinamą kainą. Priklauso 
prie unijos — darbas garantuotas. 

RERT WALKER 
Banktte: l l l ckinghum 1-0715 

EKSPERTIfiKAB DEKORAVIMAS 
Viduj ir iš lauko dažymas. Si«-nu 

plovimas, sausas valymas. "Caleimin-
iup" ir "Sheet Rock Taping". šauki
te mus nemokamiems apskaičiavi
mams greitam. tvarkingam darbui 
už specialias žiemos kainas. 

E—B DECORATORS 
(Mllberry 5-8590 

Aukščiausios Rūšies 
DAŽYMAS IR POPIERAVIMAS 
Rezidencijose, butuose ir įstaigose 

Skubus aptarnavimas, geriausia medžiaga, 
prieinama 

E. FORTNEY 
Šaukite BF.verly 8-0184 

R1TCHIE & 8MITH 
Puiitting and tlecorutlng 

Sienos Ir langai nuplaunami, Už
baigimai grindų ir skiepai apsaugo
mi nuo vandens. Koridoriai yra mū
sų specialybe. Nemokami apskaičia
vimai su prieinamom kainomis. 

ALbany 2-9<Ui7 

GERAS PIRKINYS 

FRANK LYNCH 

Bendras pertaisymas ir pataisy
mas. Rezidencijas ir įstaigas. Ga
lima padengti darbą per F.H.A. 
Nemokami apskaičiavimai. 

RAdcliffe 3-2714 
1 ę 

Dėmesio, nuosavybių sa l in inkai 
MARK BERG, CONTRACTOR 

Virtuvių ir prausyklų specialistas. 
Pertaisymai, padaro butus palėpėse 
ir rūsiuose, visokių rusių stalininkys-
tės pataisyfiial. Gaukite apskaičiavi
mus — mieste ir priemiestyje. 

GArden 4-3919 

FIIANK LESNIAK 

Exi>ert Carpentry & ltemodel ing 

Porches. dormers, attic and base
ment flats. Ne\v additions, cellinfrs 
and \vall tiling. Frec estimates and 
advice. 

Pbuiie GArden 4-0549 

ŽIEMOS KAINOMIS 

PARDUODAMA 2 namai su ta-
j verna: abu namai ant vieno sklypo*. 
| l - m a m name taverna su 3 kamb. 

butu; karstu vandeniu Šildoma: 2-am r d u o d a t i a l 
name 2 butai po 4 kamb.; 2 autom. . „ . 
garažas. Kreiptis: 2532 W. 47th St | susidomCjimai. Saukite 
arba Saukite savininką: 

PRODUKTU ir delikatesų krautu
ve; daug metų kaip jsteiKta; puiki 
bizniui vieta: moderniški įrengimai; 
patiems pasitarnavimas; geras biz
nis; negali apsidirbti; savininkas 

priežastis — kiti 

RFJiance 5-0508 

Dabar galite 
stalininkystes 
pataisymams. 

pasinaudoti vidiniam 
darbui, pertaisymui. 

B U S I N E S S SERVICES 

IŠRINKITE "TRANTUS" 
iš skiepų, palėpių, rūbinių, 

nes sekantis degantis namas jjali bū
ti jūsų. Privatiška.s senų daiktų paė
mimo patai na\ imas. 

METRO SCAVENGER 
SERVICE 

MOS Il4sisevelt Rd. 
VArds 7-0200 
Blsfcop I - S t M 

IŠNUOMOJAMAS kabinetas vie
nam arba dviem daktaram. Kreip
tis: 2435 W. 69 St. Dienomis šau
kite: REpublic 7-9263. Vakarais: 
GRovehill 6-8024. 

ISNUOM. miegamasis kamba
rys vyrui arba moteriai 1-mam 

i augšte. Kreiptis: 
2931 So. Emerald Ave. 

IŠNUOM. gražus kamb. mažoj 
lietuviškoj šeimoj. Teirautis po 5 
vai. vakaro. 6526 So. Talman Ave. 

HEmloek 4-3353 

VKRTIMiAS K r PONAS 
Tiktai ribotam laikui, šis kuponas 
yra del 17 "full je\vel" paauksuo
to laikrodžio, kurį galite gauti 
tiktai už $10.95 paštas užmokėtas. 
Siųskite čekį arba money order. 
Visi laikrodžiai garantuojami vie
nam metui. 

AM8TERDAM SALES CO. 
• U West HSrd St. 

į s u p k i t e ir atsiu.skite šiandien 

1)A WITT CONSTRl'CTION C O. 
HOg. Pk. 4-1764 GRaoe 7-1301 

REAL" ESTATE " 
2 BUTŲ mūrinis namas — puikus pir 
kinys. 6 ir 6 kamb.; galimybes padaryti 
3 kamb. butą rūsyje, karštu vandeniu 

I stokeriu šildoma; gazinis autom, vandens 
šildytuvas,, kokliu virtuve ir vonia; ga
ražas; uždaromos verandos; geros paja
mos; vienas butas tuščias. Atdara apžiū
rėjimui šeštadienį ir sekmadienį nuo 2-6 
v. v. Privatus asmiio parduoda. Kaina 
$15,750, įmokėti $4,500. Kreiptis: 

. 5740 South May Street 
arba šaukite 

REliance 5-0936 

Dėmesio savininkai kurir turite i<a/o į-
dejimui leidimus! Gaukite .ip*k.ii<5iaviniu-s 
šiandien. Gazo ir alyvos pakeitimai: vi
sokių rūsių k.iršto vandens ir katilų pa
taisymai. 35 metų patyrimas garantuo- , 
ja jums geriausią darbą ir žemiausias 
kainas. 

AVALON ENGINERR1NG CO. 
ABerdeen 4-8817 

Mieste ii priemiesčiuos*: 

(ia/M ir a h \ o * itUdymo Įdėjimai 
už /einuiu>ia<« ka imo 

Jdedame ir pataisome kanallzaeiją. 
Pertaisome moderniškai vidų Ir iš 
lauko daiynuui. Nemokami apskai
čiavimai — mieste ir priemiestyje. 

BOuIeianl 8-7087 

IŠNUOMOJAMAS kamb. rim
tam vyrui. Visi patogumai. 

Kreiptis: 
6919 So. Talman Ave. 

TlEiKO^BuTcT 
"DKAl'OO" tarnautoja ieško 3-4 

kambariu buto (neapstaty to) priei
nama kaina. Z anmenų fteima — abu 
dirba. Pageidaujama (lage arba Mar-
ųuctte Parkų apylinkėse. Telefbnuo* 
t i darlK) laiku Vlrginia 7-t»tU0 Jani
nai Oabal. 

PUZK08 NAUJI NAMAI už n. pa
prastai žemas kainas. Trys o kamb. 
mūriniai bungalows tam pačiam blo
ke, ant 8 - 6 ^ x 1 2 5 sklypų. Gazu šil
doma; ištisas rūsys. Randasi 12513, 
12537 ir 12539 S. VVinehester. Kaina 
$13.700; $1.500 įmokėti, likusius že
mais mėnesiniais išsimokejimais. Ga
lima'- tuojaus užimti, .saukite: 

STale 2-02«4 

TAIIX>KI.I) SUKTO, GO\VNS 
AND l U t l . S S r S 

pritaikomos ir pasiuvamos panai 
kiekvieno atskirų skonį ir pageidavi
mų. Gražio* šliubines sukneles, ko
munijai ir balinta .sukmičs mūsų 
speeialybč. Pataisymai už prieinamas 
kainas. Apskaičiavimai ir 1954 ma
dos maloniai suteikiama, šaukite; 

.M nipei 8-8701 

PAJAMŲ pastatas: 2 butų — virš 
$500 per m€n. pajamų: 14 kamb. su 
virtuvams; pilnai apstatyta; auto 
alyva, garais ši ldoma: švarūs ir ge
ram stovyje. Pilna kaina $18,000; 
pamatykite įvertinimui. 4814 For-
restville. šaukite savininką 

OAkland 4-3879 

NIEKADOS PIRMIAU! 

$136 pajamų plius savininkų mo
derniškas 4 kamb. butas; 2 butų. 
mūrinis; 2-4 kam. 2 vonios ir virtu-. 
v6; kilimai ir pilnai apstatyta; ištisas 
rūsys; karstu vandeniu apšildoma. 
stokeriu; 2 autom, mūrinis garažas. 
arti Millard ir 25-tos; kaina $13,850. 

GKovehtll 6-20*8 

TAVERNA ir namas pardavimui; 
su 6 kambarių butu; 3 kamba
riai pal§p€je. sKaršto vandens ši luma 
ir šildytuvas. Ištisas rūsys. Pastatas 
su visais Įrengimais. $22,000. 4624 8. 
California Ave. 

Vlrginia 7-8540 

$2,000 arba $3.000 įmokėti; 50 nau
ji mūriniai namai 2 arba 3 mleg. 
Graži pietvakarine apylinke. 

$3,000 {mokėti, gražus mūrinis 2 
>utų, 5 ir 6 kamb. namas; alyva, 
;arštu vandeniu ši ldoma; 2 autom. 
pūrinis garažas: abu butai tušti ir 
\audai dekoruoti. Pulkus pirkinys, 
iktai — $15,500. 

HNATEK FEALTY 
4319 W. Cermak Road 

LAumlalc 1-8340 

MINSOl KI VALSTYBĖJ 
NAUJAS, moderniškas 4 kamb. na-
las ir 14 akerių prie plento 54: ar-
i lAke of the Ozarks; t inkama d£l 

/isšbučio, namelių arba paukicių 
akiui. Pilna kaina $7,000; išsimok6-
iimui, jei pageidaujama, šaukite sa-
.ininką: HUmboklt 9-092t ryte arba 
Lincoln 9-6447 vakarais. 

LOMBARD 
Gd. transportation. Nr. school and 
churrh: modern 4 room ranrh home; 

Restoranas — nereikia dirbti sekmad. 
bei per šventes. Geras biznis: puikioj apy
linkėj; 20 sėdynių; pilnai (rengta; pri
einama nuoma; gera sutartis; idealrika 
vieta porai; vienas negali apsidirbti; 
priežastis — bloga sveikata; tuojaus ga
lima užimti — kaina $1,750; pamatykite 
įvertinimui. 
1548 East 64 Street PLaza 2-9775 

P R O D U K T U - M£SOS K R A U T U V E 
Geras biznis; visi moderniški įrengimai; 
galima gauti butą; prieinama nuoma; 
gera sutartis: ideališka porai: įkainuota 
skubiam pardavimui: priežastis — liga: 
pamaytkite įvertinimui. 

2851 WEST S8th STREET 
LAfayrtfe 3-1966 

LIQUOR store abd pour; 18 years 
at šame location; very little eompe-
tition: plenty room to make bar: 
wonderful opportunity—right party; 
$15,000 for equip. plūs stock; wal-
nut fixtures & ice box; has to be 
seen to appreeiate a real value. Re-
tiring. 8427 Kast 75th Str. cor. of 
Phillips. KAginan 1-2010. 

. 
PRODUKTV ir delikatesų krautu- ! 

v£; 2 kamb. gražus hutas: gerai ! 
įsteigia apylinkes klijentūra; nuoma 
$65; apšildoma; gera sutartis; puiki 
proga mėsininkui: parduoda u i 
$2,85n skubiam pardavimui: priežas
tis — apleidžia miestų; pamatykite 
įvertinimui. 3840 So. Albanv. 

KIshop 7-1730 

DEVONSHIRE HOTEL 
19 E. Ohio SU. 7-4900 

(2) CASE WORKERS 
QUALIFIED 

Immediate openings. 

RCK^CFORD CATHOUC 
CHARITIES 

Phonr Bockford 5-0623 
ROCKPORD, ILL. 

P U N C H P R E S S 
O P E R A T O R S 

( H E A V Y ) 
Experienced only — Everage 
e a m i n g s over $2 per hour. 40 
hour week; liberal benef i ts; 
(mušt speak some Engl i sh) . 

Apply 
BORG Si BECK 

5950 W. 66th S t 
Personnel office opeh 
7:30 to 5 p. m. dafly 

W A N T E D 

In cleaning room in g r e y iron 
foundry. Heated arėa. Steady 
year round work. 

Apply 

VIERLING STEEL 
WORKS 

313 We»t 23 Street 

HELP WANTED M O T E R Y S 

Wby Not Hork Near Home 

\N onderful Opportueity For 

CLERK - TYP1ST 

ELMHUR8T, ILL, 
Jūsų išsvajotas namas. Namai pa

gal kiekvieno kišene ir skonį. 
Informaeijoins saukite At*. 7-7271 

VANDIVERE REALTY CO. 
531 S. York 

Unil iurst U06, 
priemiesčio telef. numeris 

PA<iAl> IŽ.SAKYMA 
VlKTl A l į KABINETAI 

užsakant iš mano dirbtuves da«f su-
taupysite. AugSėiausios rūšies darbas 
iš geriausio medl io IKTŽO. ''kori-
na" arba , ,knott> pine". Nemokamai 
apskaiėiavitnas. planavimus ir sti
liaus suteikimas. 

\V A LT F. U TENER 
siiukite: NAtioiuil 2-lH."»» 

KAMINAI ĮTIKSIĄ MI 
GAZO ŠILUMAI 

Kaminai taip pat perstatomi ir pataiso
mi, iššluojai'ni nuo pat viršaus, lemyn. 
Krosnys ir katilai išvalomi. Pilnai ap-
drausta-darbas i<arantuoU^. 

MILLS CHIMNČY SKRVICK 
CE 3-7101 CE 3-2064 

E L E C T R I C A L C O N T R A C T O R S 

ELEKTROS KONTRAKTORIA1 
i ; u ; K T m K \ r 

Dabar gaunami sausio ii vasario 
men. Dabar yra pats laikas pataisyti 
jūsų namuose elektra. Ar jūsų elekt
ra nutruko švenčiu metu? 

1 Hiodarnė apekalčiavimus. 
WIODAHL BLBCTRIC CO. 

Pli iMieola «-97»I 

S'i.'Ai už patarnavimo pašatikiiiius 
NAKTIMIS Ilt DlENOMtg 

Lempos garantuojamos 1 metams 
LOGAN ELECTRONICS 

2650 Milwaukee Ave. 
KPauIding 'Z-iZ.i'Z 

t rioun 8-;;:;»» 

REAL ESTATK 

LYONS, ILLINOIS 
Moderniškas 5 kamb. mūrinis 

"bungalow"; geram stovyje; pla
tus sklypas; garažas; $1,000 gry
nais pinigais; likučius kas men. 

fiNgletvood 1-7700 

produktu krautuve su 4 kamb. butu. 
venetian blinds; fireplace; 60 foot lot; | Apšildoma; geroj apylinkėj; nuoma 
$13,600 including stove, refrigerator. » | $175; įskaitant įrengimus. Gali pirk-

4 dalių pastatą. Tuojaus galite 

35 hr. week — ezcellent salary. Ea-
ISNTX)MAVIML*I arba pardavimui perience preflerred, but vriU train. 

Call O^ner 

Phone KEdzie 3-8991 

ii VIRŠAUS UŽDAROMOS 2 AUTOM. GARAŽO DURYS 
. F I L N A I {DEDAMOS 

TIRTAI Už $ 1 6 5 ' ° ° 
įskaitant pašalinimą centrinio stulpe, įdedant "header — aide jams 
and tiim". FHA issimokėjimai. Pertaisymo ir pataisymo darbas 
pilnai garantuotas. Kreipkitės tiesiai j kontraktorių ir taupykite. 
Nemokami apskaičiavimai. 20 metų kaip įsteigta. 

JOSEPH GASS 
(APSIDRAUDĘS) 

3010 K. 79th Place . BAyport 1-7840 po 6 v vak. 

JL15 N. LATROBE. Neseniai vis
kas išdažyta, taip pat viskas mo
derniška; karštu vandeniu alyva 
biiaoma; uždaromos verandos; mo
linė virtuve; kabinetai; kilimai; 
užuolaidos; susitarimui šaukite 

CO. 1-1090 

PALOS HEIGHTS — mūrinis 
pastatas su 3 krautuvėmis ant 

sklypo. Metinės pajamos 
savininkas nori skubiai 
Šaukite Mr. Mitchell 

83x225 
$5,000; 
parduoti. 

P R o s p c e t 6 - 6 1 0 0 

CARPET CLEANERS 

SAM T H E C A R P E T M A N 
Išvalo kilimus ir dekius Baldai 
išvalomi jūsų namuose. Eks -
pertiškas kilimų pata isymas ir 
įdėjimas. 

BErkblifre 7-0855 

PI R K IT B ūkį už žemiausią kaina! 
127 ak<«rių — geri pastatai $20.000. 
S6 akerių, gražioj apyiinkCj $16.000. 
80 akerių — geras namas $12,000. 
:<2(i akerių, pastatai — $125.00 už 
akerj. l .eng\ i issimokėjimai. Dabar 
galite užimti. Pamatykite — šauki
te — Kasykite. 

GKOKGH MILKS KKALTOK . 
121 \V G HITO IM.Yiiioutli. Indiana 

Štai puikus pirkinys — 8 kamb. 
namas su pajamomis. Didelis dušas 
skiepe; "Congo" koklių prausykla. 
Stokeriu, karštu vandeniu šildoma; 
kabinetų virtuve: asl>e»tais apmuš
ta; 1 autom, garažas; arti .susisieki
mo, bažnyeios ir mokyklų. Informa
eijoins šaukite po 6 v. v. š iokioms 
dienoms. Visų dienų sekm. 

i;S*ex 5-3225 

G:i08 W. GDADYS Ave. Nepaprasti 
nauji t> kamb. "ranch" stiliaus na
mai: pilnai "earrier air eonditioiied"; i 

: "erab orchard stone" ir gražių plytų: j 
aluminiai langai: molinių koklių j 
prausyklos ir kabinetų virtuvė: arti , 
mokyklų, bažnyėių ir krautuvių; ge
riausias pirkinys vidutinių kainų | 
klasėj. Atdara sekmadieniais apžiū
rėjimui. MA, 0-2800. 

7 BL'TC mūrinis namas arti t>9-os 
; Ir l'nion Ave. $35,000. 

6 butų mūrinis, arti Arthington ir 
j Homan $16,500. 

3 pastatai ant 5 sklypų; vaisme-
džiai ant sklypo; arti mokyklos; la-

' bai prieinama kaina, mažas įmoke-
' jimas. Informaeijoins šaukite. 

FA. 4-3101 

SKOKIE 
3800 VVRIGHT TERRACE 

Kampinis sklypas, 8 3 x 1 2 5 ; guzu šil
doma: natūralus židinys; 2 autom. 

I garažus; elektrinas iš vlrSaus užsida-
raneios durys; \% koklių prausykla 
I-am augšte: indų plovimui mašina, 
kilimai, užuolaidos, šėtros, žieminiai 
langai ir sieteliai: žaidimo kamb. 
su židiniu; dirbtuve, vlrtuvg ir prau
sykla skiepe; lauke daržinė: "patio 
&: bar-b-que. Savininkas parduos pi
giai skubiam pardavimui. Dienomis 
l'.t rk^liire 7-0000, sekm. ir vak. 

OKchard 3-7791 

CH1CKEN AND DAIRY FARM 
FOR SALE 

55 miles from Chicago in Michi 
gan. Writ&: 

RAY SHOOP 
141 W. Ohio St, 7th tL, 

qmcAGO, etų. 

REAL ESTATE AUDITORIUM 
3133 So. Halsted Street 

Tel. DAnube 0-2793 
P. stankn\ irius ir K. Juknis 

patarnauja perkant-parduodant na
mus, biznius, ūkius. Padeda išrūpin
ti paskolas ir sudaryti morgiėius. 
Sudaro dokumentus. 

Dirbama 9—12 ir 1—8 vai. 

41-ma gt. ir Maplewood Ave. 2 
butų. mūrinis nanvas; po 6 kamb. 
kiekvienam; geriausiam s t o v y j e ; 
augAta palėpe; ištisas rūsys: uždaro
mos verandos: 2 autom, garažas; iš 
šono įvažiavimas. Klshop 7-290O ar
ba liAfayette 3-5319. 

• 

i ĮSIKRAJJSTYKITE 
1 DABAR 
] $1,500 Įmokėti j 

2-Miegainųjų. "Randi1 Namas | 

( Įskaitant 68x147 pėdų sklypą. Priei- į 
natni mėnesiniai mokėjimai. Gazu šil-1 

f doma; pilnai dekoruota: kabinetų v i r - | 
I tuvė: auto. gazinis karšto vandens' 

šildytuvas; koklių prausykla: taip pat į 
yra įvestos vielos elektriniai plytai, i 
Puikus pirkinys. Pamatykite įvertini-j 
mui. 

TAIP PAT 
T R I - L E V E L i 

3-Micgamųjų Namai ir Rūsys 
arba 

$295 Įmokėti 
Turėsite pradžią savajam sklypui 

ATVAŽIUOKITE SESTAD. ( 
ARBA SEKM. 

ti 
užimti. 
P P-

šaukite savininkų po ' 4 vai. 

OLympic 2-9128 

- PARDUODAMA Taverna — mo
derniška; gerai įsteigta ir yra labai 
geras biznis; įskaitomas baras ir 
įrengimai; pilnai įrengta ir prekės. 
Geroj vietoj; pamatykite įvertinimui. 
.šaukite; Vlrginia 7-8481 

711 West 34 St. 

I)rt>KL£ krautuvė ir 2—6 kamb. 
butai; uždaroma veranda; karštu 
vandeniu šildoma, stokeriu. Krautu
vė tušėia bizniui pirkėjui. 35-to« ir 
Areher apylinkėj: mūrinis 1 autom, 
garažas; prieinama. * 

Dienomis ATIantie 5-5050 • 
Vakarais FA. 4-7223 Air. Bernard 

FOR SALE by owner tavern and 
building. 5 room flat over tavern: 
near all transportation and shopping. 
Fully equipp»«d. well established; ex-
eellent bu»ine«« and Iocatįon: ideal 
set up for eouple: mušt be seen to 
appreeiate a real value. Call 

Pleasant working conditions. Prnnanent 
poiiuon. 

ILLINOIS CREAMEBY 
SUPPLY CQ. 

717 South Damen Aveaue 
MRS. SINCHER \ 

SEeley 8-6877 > 
— 

l l l ilMHi 8-1540 

LKTIV1ŠKA l'ŽlvIGA: gerai einąa 
biznis; puikus kampas: nuoma tiktai 
$100 į mėn. su 5 kamb. Visi patofm-
mai ir automatiškai aliejum apšildo
ma: puiki proga porai; jeigu ypa
tingai naudosite su valgiu; įkainuota 
greitam pardavimui; reikia matyti, 
kad įvertinti gerą pirkinį; ilga »u-
tartis; šaukite savininkų: 

TOunlmll 3-9539 
arba pamatykite 

5000 \Vesl 14 Stri'ei Cicero, lll . 

PARDAVIMUI 

i 
Į 

7536 South Harlem A\ enue į 
(7200 Hest) I 

SUNKVEŽIMIS (truek) 1960 — 
1 tono International: 2 % eolių pilnai 

PERMANENT home for Voman 
who wants a good.home (2adults) 
5V2 room apt. (no laundry) to 
operate as she would her OWB 
home. Small salary. 

REgent 4-0763 

W h y not work near home, 
save t ime and carfare? Excel-
lent opportunity — immediate 
opening for 

TYPIST — BILLER 

Type orders on IBM electro-
matic machme; 5 day, 40 hour 
week — good salary; pleasant 
working conditions; m a n y com-
pany benefits; permanent posi-
tion. 

Apply 
D U P O N T CX). 

4251 So . Crawford Ave. 
Or call 

CLiffside 4-7676 

Th^hO DARBO"" 

I N f KUGKNTfc lietuvę tremtinė 
moteris ."»3 m<^ų aintiaus. y -ros »v«t-

, katos. ie iko namų ruoAos darbo. Oa-
insuliuotaK; A-l stovyje; parduoda ,, a tva i in#t i arba gyvonti v ie toje 
už |l,£»00 skubiam pardavimui: pa- i jeigu būtų atskiras k t m t e n a . » 
matykite įvertinimui. 4725 N. Central 

S A B G O L R E A L T Y O R G . j | r a r k "im, fcinkite «vinįnM 
i i 

.11 niper 0-4374 
KkambinU: 

roufiluill 3-IS53 

(iUAŽl'S. naujas "ranch" stiliaus 
namas Mayvvood'e, Mūrinis BU Ten-
nessee marmoro priekiu; ant didelio 
sklypo; patogioj vietoj — 1 blokas 
nuo didžiosios prekybos centro. I 
blokas nuo 2 autom, linijų Cliicagon 
ir 'Z blokai nuo traukinėlio stoties. 
Yra didelis salionas. 3 miegam, kam
šų dideli m rūbinėm: "dlnette" |r 
koklinė virtuvė: su "pickled finish" 
beržiniais kabinetais ir pagražinimu. 
Prausykla taip pat koklių: vėdina
mus: įkainuota žemai skubiam par
davimui -— $32.500 su pagedauja
mais issimokėjimais. 

Atdara kasdien upjžiūrčjtmut Ir 
sekmad. 807 K. Kourth Ave.. May-
vvood. 111. Speeialiam susitarimui 
iki ūkite 

I IlItiH.re 4-4»*5 

SkMtytit« "Draužą"! 

HELP WANTEO — VYRAI 

^ 

IMMEDIATE OPENINGS! 
TOP VVAGES TO E X P E R I E N C E D M E N 

• IMK CAST MAKLKS • TRIM D I E Mi 
• STAMPING IME M A K E R S • P L A T E E A Y - O U T 

• CASTING INSPlfiCTOR 
• BRIGHT CHROME P L A T E R 

MUŠT B E A B L E TO M A I N T A I N SOLUTIONS 

Product Engineering & Manufacturing Corp. 
BRIDGMAN, MICHIGAN 

Located 80 miles from Chicago. 25 miles from Michigan City, 
only 12 miles from 6t. Josept. 

• U U P U i I i«=M mimi 
-~ i" tf 
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ŽINIOS 4 5 PAVERGTOS LIETUVOS 
Lietuviai prievartaujami Kad negalvotų apie Sibirą 
Lietuviai pavergtoje tėvyne- p iKta i 

je verčiami minėti ne tik dar Kad mūsų tautiečiai negalvo-
carų įvykdyto Ukrainos paver-! tų apie Sibirą taip piktai, į Vil-
gimo 300 metų sukaktį, bet ir I nių, Kauną, Šiaulių*. Klaipėdą 
Kapsuko „valdžios" 35 m. „ju- j ir ki tur buvo pasiųstas jų „švic 
bilėjų". Vilniaus radijas t am rei 

IŠGELBĖJO GYVYBĘ 

st i" dar pilietinio karo metais 
kalui 1953 m. gruodžio 16 d j susikūręs bolševikinis Novos.-
paskyrš net žymią dalį savo ' birsko liaudies ir šokių ansam

blis, kuris savo programomis 
„atskleidė nuostabų Sibiro gro-

transliacijų. 

Būdinga, kad tiek tą dieną, 
tiek per gruodžio 23 d. t rans-
liaciją bolševikai atvirai prisi
pažino: „tik 1940 metais, TS 
lemiamos pagalbos dėka, ši ko
va pasibaigė galutine pergale 
— tarybinės santvarkos Lietu
voje atkūrimu". Taigi, dabar 
j au atvirai pripažįstama, jog 
be tos „lemiamos pagalbos", iš 
t ikro pasireiškusios Sovietų 
šarvuočiais ir durtuvais, bolše
vikinė santvarka Lietuvoje nie- Į m e t u g p a n c v ė ž y j e iš viso esą 
kados nebūtų buvusi įvesta. 

ŽĮ"... 

Vaikams bolševikinu 
žurnalas 

Vaikams boiševikinti pradė
tas leisti žurnalas „Genys", taip 
pa t išleistas „Tarybinio Moky
tojo" pirmas numeris. 

— Kiek Panevėžyje pasta ty
ta namų? Per pastaruosius 8 

Maisto perteklius — t Rusų dramos teatras 
kūdikiams gelbėti į ų šeštadienį, sausio ie d. Ru 

Chicaga daro pastangų gau i sų^Dramos tea t ras Chicagoje, 
tam tikrus kiekius maisto iš tų klubo „Rusland" patalpose 
vyriausybės susidariusių pertek (2150 W. Nor th ave.) ruošia 
lių. Tuo norima kovoti prieš j kabaretinį spektaklį. Progra-
kūdikių mirtingumą. Pastebėta, į moję vieno veiksmo škicas „Pa 
kad daugiau kūdikių mi i š .a p r i m e s t o j i " , inscenizuotas Cecho 
momis trimis savo gyvenimo ~vo pasakojimas „Užmiršo", Nu-
dienomis, kaip per visus pirmuo šičo groteską „Muse", Molnero 
sius metus. Priežastis to — groteską „Užburtos lėkštas", 
motinos nepakankamai maiti- daina „Chanson de Par is" . Pro 
naši, ypač neturtingose seimo- gramai vadovaus Paryžiaus 

MChT grupės ar t i s tas A. Ve-
reščagin. Pradžia 7 v. 30 min. 
vakare. 

Sunkumai teismuose 

Pertvarkys policijos 
archyvus 

Chicagos policijos vadas O' 
Connor pranešė planą visus po
licijos archyvus suvežti į vieną 
vietą, tada apie atskirus asme
nis žinios būtų sukoncentruo
tos : a r j is gavo pabaudą už au
tomobilio vairavimą ar kokį ki
tą dalyką — viskas būtų toje 
pačioje vietoje žinoma. 

Investuos $16 milionu 
Kai spauda iškėlė, kad Cook 

apskrities rezerviniai fondai 
guli bankuose nenešdami apskri 
čiui jokio nuošimčio, apskri t iss 
pareigūnai suskato reikalus ge
riau patvarkyt i . Jie dabar ren
giasi net $16 milionų investuoti 
į t rumpalaikius vyriausybės bo
nus. 

I r pirmą kartą bolševikinę 

Ibi* 
Gottfried Eder, 8 metų, gyv. 

Innsbruck, Austrijoje, sėdi lovoje 
ligoninėje, kur jo gyvybė buvo iš
gelbėta, kai pradėjo smarkiai bėg
ti kraujas ištraukus jo dantį. Jo 
gyvybę išgelbėjo Amerikos vais-

pas ta ty ta 400 gyvenamųjų na- tas, atgabentas laivyno lėktuvu iš 
3— 5̂ kambarius (išeina Michigan valstybės laboratorijos, mų po 

okupantų primestą Kapsuko vidutiniškai po 50 namų — po1 

„valdžią" iš Lietuvos išgujo ne vieną butą — kas metai. Pane-1 
kokie nors „Vakarų imperialis- vėžyje gyventojų y ra per 30,-
tai" , bet tie patys lietuviai, sa- 000. Tie visi namai turi ap'e 
vanoriai, kariai ir partizanai, 
kurie veik plikomis rankomis 
įveikė kur kas geriau ginkluo
tą priešą. 

Komunistams nesiseka 
žemes ūkį pakelti 

I š sovietinės spaudos ir Vil-

17,000 kvadratinių metrų gyve
namojo ploto (vienam namui 
išeina apie 42 kv. metrai , t. y. 
po 3 nedidelius kambarėl ius) . 

esančios Lans ing , Mich. CINSJ 

Trumpai iš visur 

se. Dėl to jos kar ta is susilau
kia ir perankstyvų gimimų. 
Miesto Sveikatingumo vadovy
bė nori dabar gauti tų maisto 
a tsargų ir jas paskirstyt i rei
kalingiausioms motinoms. Iki 
šiol iš tų pertekliaus a tsargų C h i c a S 0 S teisėjai savo pareiš-
buvo gaunama maisto mokyklų k i m u o s e spaudai iškėlė, kad vi- Zb m e t a i k a l ė j i m o pleSlKUl 
vaikams. 

Daktarų orkestras 
Chicagoje susirašė 58 gydy

tojai, dentistai, .medicinos tech
nikai ir gailestingosios seserys 

— Drąsus anglų parlamento 
pasisakymas prieš žmogaus tei
sių paneigimą. Laisvojo pasau-

— Antanas Golubas yra že- i i 0 spauda su dideliu pasitenki-
mės ūkio ministerijos vyr. vai- n į m u komentuoja Didžiosios Bri 
dybos vyriausias agronomas. tanijos parlamento pasiūlytą ir 

— Raudonėje esanti atidary-
niaus radijo pranešimų matyti , i t a ligoninė, kuri tačiau teturin-
kad bolševikams niekaip nepa- j ti tik 10 lovų. 

vyriausybės priimtą nutarimą 
įteikti Lenkijos vyriausybei pro 
testą prieš jos vykdomus Ka
talikų Bažnyčios persekiojimus 

vyksta sukomplektuoti reikalin , _ A I b i n a s M a r t y _ :> i t i s y ra D r ą s u s a n g i ų parlamento pasi-
gų kadrų žemes ūkiui pakelti, ; M a i s t o P r e k i u P r a m o n ė s minis s a k y m a s prieš žmogaus teisių 
nors jie gaudomi valdžios jstai- t e r i j o s p i a n a v i m o ekonominės paneigimą su džiaugsmu buvo 
gų ir policijos pagal anksčiau v a i d y b o s viršininkas. 

— Pe t ras Vyšniauskas yra 
Kauno mėsos kombinato (buv. 
..Maisto") direktorius. 

sa eile bylų laukia svarstymo, 
bet prie jų neprieinama dėl sto
kos tarnautojų. Teismo tarnau
tojų esą permažai ir jie nepa
kankamai esą atlyginami. 

Chicagos Teisininkų sąjunga 

ir įsteigė" orkestrą, pasivadinu- P a k ^ balss*« k a d r e i k i a s u t v a r 

8į Physicians' Philharmonic So k ^ paveldėjimų teiraią, kurio 
ciety of Chicago. Šią savaitę jie t c i s 6 J u i m i r u s d a b a r t v a r k o d a " 
turėjo pirmą savo repeticiją Or l v k u « rašt ininkas. J is savo po-
kestrui vadovauja Ar thu r Zak, d u k r a i a t i d a v § informatorės -
Rockfordo Civilinio orkestro di- reporteres pareigų monop U, 
rektorius, įsteigęs o r k e s t r u s ' s u r i š t a - s u S 6 9 ' 0 0 0 Pajamų. Pa-
Gary, Ncw Orleans ir Cincinna- s t e b č t i i r v i s a e i l § neteisingu-
ti. Į Chicagos medikų orkestrą ml*-
prisirašė mėgėjai muzikoje jieš 

Iš Chicagos kilęs plėšikas 
VVilliamson, 47 m. amžiaus, 

; kurs buvo sugautas iš Pirmo 
' Clewistono banko, pagrobęs 
j $271,000, nuteis tas 28 m. kalė-
; jimo. 

Saugo dieną naktį 
Luois Berman, 70 m. am

žiaus, demokratų ats tovas Illi 
nois senate, policijai pranešė, 
kad po to, kai jis buvo parink
t a s vėl išstatyt i . kandidatūrą 
naujam perrinkimui, du sykiu 
jam buvo pagrasinta • mirtimi, 
jeigu jis neatsisakys nuo kan
didatavimo. S«natorius lakos i 
savo nusistatymo, tačiau polici
ja prie jo pas ta tė sargybą, ku
ri budės dieną ir naktį. 

Modernieji keliai skersai 
kontinentą 

Bręsta mintis suorganzuot i 
au tos t radas — plačius, moder
nius kelius nuo vieno kontinen
to kraš to iki kitam, kad gali
ma būtų važiuoti nekliudant jo
kioms kryžkelių lempoms Tuo 
reikalu numatomi atskiri JAV 
dalių susitarimai. J au 1955 me
tais toks platusis kelias nuo At
lanto bus tik už 90 mylių nuo 
Chicagos, kai savo dalį įtaisys 
Indianos valstybe. 

koti sau nervų poilsio ir šiaip 
muzikos mėgėjai. 

Byla del $200,000 
Chicagoje mirė Cora M. Dra-

pier, palikdama $200,000 vertės 
turtą. į s t e b ė t a , kad į jos t e s 
tamentą įrašė savo vardą advo
ka tas Pierre Peoąuin, padary-

sudary tus kp sąrašus. Tą ne
sėkmę pripažįsta ir pa tys bol
ševikai. Vilniaus radijo 1953 m. 
gruodžio 20 d. pTaftėSmiu, Lie
tuvos kp ck 8-sis plenumas tie
siog mobilizaciniu būdu įsakė, 
kad da r šiais metais būtų at-

— Telšių rajono laikraštis va 
dinasi ,.Komunizmo Aušra". Jo 
redaktorius y ra Endriukaitis. 

r inkta ir pasiųsta iš įvairių ži- Telšių rajono kompartijos sek-
nybų į MTS 100 inžinierių me- j retorius — Zubavičius 
chanikų ir 150 technikų, į MTS 
kolūkiams aptarnaut i 700 agro 
nomų ir zootechnikų su aukš
tuoju ir viduriniu mokslu ir 700 
agronomų su 200 technikų turi 
būti parinkti taip, kad kiekvie-

— Kenevičius y ra Vilniaus 
miesto kompartijos sekreto
rius. 

Berijos klaida. Manoma, 
kad didžiausią savo tarnyboje 

Juozas Banaitis, 1 9 4 0 - 4 1 klaidą Berija y ra padaręs pats 
m. buvęs Kauno radiofono di- asmeniškai a tvykęs į ryt . Vo-

10 dienų kalėjimo už 
mokytojos mušimą 

Rosie Pat terson, 40 m. mo-
S t l k U ^ a ' t a « n 7 ^ į » n ^ t e r i s - S a v o 1 0 d i c m * k a l ė 3 i m o i r , damas save tų tu r tų paveldėto-
ir visame katalikų pasaulyje. i š t i s u s m e t u s bandymo laikotar j u . P rokuroras užprotestavo, pa 
XT , . i m n f . „,. -iUiii pio už tai, kad buteliu Uenke į. re ikšdamas, kad tes tamentas 
Nors neturima ypatingų vilčių,,*7 . » A „ . , , % 
kad Varšuvos vyriausybė grei- mokytoją Svbilc Dungce, 30 m. i net ikras. Advokatas Peoąum 
tu laiku pakeistų savo laikyse- amžiaus. Teisėjas taipgi tai mo- tvirtina, kad palikimas kaip tik 

tačiau manoma, kad griež- t e r i a i uždraudė įžengti į mokyk jam turįs tekti , jo vardas ture-
los rūmus be mokyklos vedėjo jęs būti į rašytas , tik sekreto-
leidimo. Nesusiprat imas kilo, j r ius per klaidą apleidęs, o jis 
kai Pet terson mergaitei, kuri dabar į tuščią vietą įrašęs. Dėl 
yra ' pirmame skyriuje, t a Ha- šio paveldėjimo vyksta byla 
yes viešosios mokyklos mokyto
ja liepė persirengti, kai ji atėjo 
sušlapusi nuo sniego. Mergaitė 
nepastebėta apleido mokyklą ir 
neįprastais drabužiais sugrįžo į 
namus. 

ną, 
t a s Didžiosios Britanijos vy
riausybės protes tas gali pri
versti pagalvoti religijos perse
kiotojus apie jų užsispyrimo pa 
sėkmes. 

P A D Ė K A 

nu metu galėtų būti pasiųsti rektorius, dabar yra švietimo kietiją malšinti garsųjį praeitų-
kur reikiant susidariusioms ministerio pavaduotojas 
spragoms užkišti. Plenumas _ 
konstatavo, kad „atrinkimas i r i 
pasiuntimas specialistų" į kai
mą vyksta labai lėtai — ir tam 
„reikia užkirsti kelią". 

Už "nepriekaištingą darbą" 
— Lenino ordinas 

Lietuvoje Lenino ordinu už 
„nepriekaištingą darbą" apdo- ! 

vanoti „lietuviai" Solovjov, dir
bęs valst. draudimo valdyboj2, 
ir Vilniaus geležinkelių skyriaus 
ta rnautojas Cekopsevas. Pana
šiais medaliais apdovanota ir vi 

Iš universiteto į vienuolyną 
Cer 1953 m. iš Marąuette uni

versiteto (Milwaukėje) studen
tų ir baigusių ne t 52 asmenys 
įstojo į vienuolynus, a r ruošiasi 
kunigais. Daugiausia vyrų įsto- į v e ž i m ą iš Idlewill aerodromo 

jų metų sukilimą. Sukilimas v s 
vien plėtėsi ir negreit pavyko jį 
užgniaužti, o Berijos nebuvimą 
Maskvoje, jo priešai ir išnaudo
ję geresniam paruošimui jį su
imti ir savo žmones į svarbes
nius postus sukišti. 

— Lėktuvu pigiau. Taksi už 

A I A 

jo į jėzuitus. 

KAIP GALIMA SUTAUPYTI 
PINIGUS IR LAIKA? 

Įsigijus rašomą mašinėlę i š 

į Newark lėktuvų stotį ima nuo 
$12 iki $15. Ta kelionė t runka 
apie 80 min. Tą patį a ts tumą 
helikopteris nuskrenda per 19 
min. ir ta i kaštuoja tik $10. 

— Australai gerai valgo. Vi-

Isterike nušovė vyrą 
Lucille Simpson, 32 m. am 

žiaus, gyvenanti 501 S. Kil 
bourn, t r imis šūviais nužudė | 
miegantį savo vyrą ir tik piža
ma apsivilkusi išėjo į užpakalinį 
kiemą ir padavė namų savinin
kui revolverį, pasisakydama nu 
šovusi vyr^į. Atgabenta į porci
ją įpuolė į tokią isteriją, kad | 
net negalėjo paaiškinti, kodėl tą 
žmogžudybę padariusi. 

Kova prieš gemblerius 
Illinois gubernator ius St ra t -

geriausių Vokietijos ir Ameri- d u t a u s t r a l ° d i e n ° s maistas su ton kreipėsi į savo valstybėje 
sa eilp kitų „lietuvių". Būdinga, k o g f i r m ų ; g e r ą p Į u n ksnako t į d a r o 3 ' 3 0 5 k a l o r i J a s - Tuo būdu esančių policijos dalinių vadus, 
jog ir reikalavime Berijai su jo M O N B L A C K , skaičiavimo ma- a u s t r a l a i daugiau suvalgo už ( į sakydamas griežtai griebti 
draugais „griežtos bausmės" p i » i n ą i r k i t ų įv a i r i a u s i ų dalykų a m e r i k i e č i u s , kanadiečius ir# bri j azartinių lošimų landynes, o 
sižymėjo taip "pat daugiausia ru ^ ^ „ ^ p a s j K a r v d į ' tua. taipgi kitus nemoralius vers-
sai, o iš lietuvių — tik vienas 3 2 4 9 fr 3 3 2 2 g o H a l s t e d g t __ N a u j a s keVmSt A r a b ų v a l s 

Chicago 8, 111. Čia pat viršminė- tybės planuoja naują modernų 
tas prekes galima išnuomuoti ir plentą t a rp jų sostinių ir Suezo 

Klaipėdos komunistas Jankaus- s u t a i s y t i k a n a l o 
kas ir kt. 

kitas, kaip politechnikos insti
tu to Kaune dir. Barčiauskas, 

Pagamina, bet netenka 
valgyti m 

Bolševikų radijai giriasi, kad 
Lietuvoje gaminama visa eilė 
„naujų medicinos preparatų", 
t a rp jų ir insulinas, Klaipėdos 
konservų fabrikuose — „špro
tai, silkelės, lydeka tomate ir 
kitos konservų rūšys" , tik visa 
bėda, kad lietuviams tenka ga r 
bė j a s pagaminti, bet ne valgy
t i : jos, kaip ir kitos ae tu visko- j 
šios gėrybes, atsidėkojant oku- j 
pantams už Stalino konstituci
ją, siunčiamos į broliškąsias res j 
publikas. 

RUDY'S TAP 
D I N N E R S T H A T P L E A S E ! $1.75 a n d u p 

BUSIJVESS M E N S L U N C H E O N S 85c a n d $1.00 
S T E A K S — C H I C K E N — K I B S 

F r i d a y Spec ia l L a k e P e r c h ! Ali y o u e a n o a t for $1.25 

CE 3 9748 10240 South Halsted Street 

LIETUVIŠKA GAZOLINO STOTIS IR 
AUTOMOBILIŲ TAISYMO DIRBTUVE 

Shell benzinas. Atlieka vigus motorų ir karoserijų darbus. 
Darbai atliekami kruopščiai ir sąžiningai. Darbo vai.: garažas 
7—6; benzino 7—9 ir sekmad. 9—8. 
Vadovauja: A. ADOMĖNAS, V. K021CA ir V. PAALKSNIS 
Kampan 58th St. ir So. Western Ave. Tel. REpublic 7-9538 

MAX1M T. COUBLE 
kuris mirė sausio 1 1 d. ir tapo 
palaidotas sausio 14 d., o da
bar ilsis šv. Kazimiero kapi-
ūĘ/še amžinai nutilys ir ntgalč-
i i m M atidėkoti tiems. kurie 
suteikė jam paskutinį patar
navimų, ir palydėjo jį j tą ne
išvengiamą amžinybes vietą. 

-Mes, a tmindami ir apgailė
dami jo pasišalinimą iš mūsų 
tarpo, dėkojame kun. \V. Ur
bai, kun. S. Gauciui. kun. S. 
Petrauskui, kurie atlaikė įspū
dingas pamaldas už jo sielą ir 
kun. S. Gauėiui už pasakyme 
bazhyeioje pamokslo. 

hėkojame šv. Mišių, lt gelių 
aukotojams. Dėkojame laidotu
vių direktoriui Antanui B. Pet
kui, kuris savo geru ir manda
giu patarnavimu garbingai nu
lydėjo jj i amžinastj. o mums 
paleiiKvino perkesti nuliūdimą 
ir rūpesėius. Dėkojame vargo-
ninkui A. Mondeikai, grabne-
.šiams Cardinal K. of C . š \ . 
Vardo ir Vyėių dr-joms už at
silankymą į koplyėią n mal
das ir visiems, kurie paguod" 
mus nuliūdimo valandoje ir 
pagalios, dėkojame visiems da
lyvavusiems laidotuvėse žmo
nėms, o tau. mylimas vyre ir 
tėve, lai Dtovma suteikia amži
na atilsi. 

Nuliūdę Meka: įinona I/ouise: 
sūnus Kalph: dukterys Refclna 
Ir l>r. l-.ulalin Couble ir kiti 
giniinČH. 

STEPONAS KAWALAUSKAS 
•i 

Mirė sausio 14 d. IM4, 6:XB \a l . \akarc . sulaukęs pusės am
žiaus. Gimė Lietuvoj; kilo. iš Panevgžio apskr.. KrakanavoB parap., 
šedalii,i kaimo. % 

l'usiliko dideliame nuliūdime mylima žmona Petronėlėj po t§-
\ais Arlauskaitė; du^tė Julijona, žentas Antanas Stumbris; anūkas 
Steponas; sūnus Boleslovas; švogeris Antanas Arlauskas įr kiti gi
minės, draugai ir pažįstami. Lietuvoj liko brolis Petras ir sesuo 
Adelė Ručinskienė, ir jų šeimos. 

Priklausė prie Chicago Lithuanian Society. Pranciškonų Vie-
nuol> no amžinas narys ir Jėzuitų anuinas narys. 

Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioj. 6645 K Western 
Ave. Laidotuvės įvyks antradienį, sausio i» d., iš koplyčios 6:3'.' 
vai. ryto bus atlydėtas į Gimimo Panelės švč. parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už vielloniee sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: žmona, duktė, anūkas, sūnus ir kiti gimines 
l^idotuviti direktorius Mažeika-_vans Tel. REpublic 7-St><»n 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVES 

A. A. 

P R O F . A N T A N A S 
S. P O C I U S 

Jau .sukako vieneri metai, kai 
negailestinga mirtis atskyrė iš mū
sų tarpo mylimą vyrą. 

Netekau savo mylimo sausio 19 
d.. 1953 m. 

Nors laikas tęsiasi, bet ai jo niekados negalėsiu užmiršti. I j i cnnVstinfas 
Dievas suteikia jam amžiną atilsi* 

Aš. atmindama jo liūdną prasišalinimą iš mūsų tarpo, užprašiau gedulin
ga*, šv. Mišias (su egzekvijomis) sausio 19 d., šv. Jurgio parapijoj bažny
čioje. 9:00 vai. ryto. Per Svf Mišias giedos Vargoninku choras ir soliste 
Genovaite Giedraitienė. 

Kviečiu visus gimines, draugus, kaimynus ir pažįstamus dalyvauti šiose 
pamaldose ir kartu su manim pasimelsti už a. a. Prof. Antano S. Pociaus 
sielą. 

Nuliūdę: žmona — Kotryna po tėvais Garuckaitė; sesuo — Veronika 
Gelbogiene ir kiti gimines. 

P A D E K O N f i 

[I y S' V 

A. A. 

MARY PETRAITIS 
kuri mirė gruodžio 27 d., 1953 m. ir tapo palaidota gruodžio 31 d.. 1953 
m., o dabar ilsis Šv. Kazimiero kapinėse amžinai nutilusi ir negalėdama 
atidėkoti tiems, kurie suteikė jai paskutinį patarnavimą ir palydėjo ją Į tą 
neišvengiamą amžinybės vietą. 

Mes atmindami ir apgailėdami jos prasišalinimą iš mūsų tarpo, dė
kojame Visų Šventų Parapijos kunigams už aplankymą i namus, laip pat 
kun. A. Zakarauskui, kun. F. Kelpšai ir kun. J. Kuržinskui kurie atlaikė 
įspūdingas pamaldas už jos sielą ir kun. F. Kelpšai už atlikimą ceremoni
jų kapinėse. 

Dėkojame graboriui Steponui Lachavvicz kuris savo geru ir mandagiu 
patarnavimu garbingai nulydėjo ją \ amžinastj. o mums palengvino per-
kęsti nuliūdimą ir rūpesčius. Dėkojame grabnešiams. Apaštalystės Maldos. 
Tretininkų, Amžinojo Rožančiaus draugijoms. Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų 2-tram Skyriui ir Tėvų Marijonų 10-tas skyriui už aplankymą \ 
koplyčią ir maldas, ir visiems kurie paguodė mus nuliūdimo valandoje ir 
pagalios, dėkojame visiems dalyvavusiems laidotuvėse žmonėms! o tau my
lima motina lai Dievas suteikia amžiną atilsį. 

Šv. Mišios bus atlaikytos Šv. Jurgio parap. bažnyčioje sausio 30 d., 
6 vai. ryto; Visų Šventų parap. bažnyčioj, sausio 27 d., 3 Mišios 7:45 
vai. ryto. 

Nuliūdę lieka: Duktė, žentas, anūkai, proanūkai ir giminės. 

J.GLIAUDA 

ORAPllO 
KOBIC 

PB£MIJJOTAS 
lt O M A N' A 6 

Įdomiausias šių metų 
r o m a n a s ! 

M 
• 

Įdomiausias šių metų roma
n a s ! Oyva intriga, š iurpus 
įvykiai, išsamiai pavaizduo
t a s bolševikinis gyvenimas 
Lietuvoje, dail. V. K. Jonyno 
16 originalių iliustracijų. 

Abi dalys vienoje knygoje 
448 psl. — tik $4.00 

Užsakymus siųst i : 

" D R A U G A S " 
2334 So. Oakley Avenue 
„ Chicago B, Illinois 
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X Julija Mack, Moterų Bą-
jungon Centro valdybos pirmi
ninke, atvyko iš VVorcester, 
Mass., j Chicagą vadovauti mi
nimos organizacijos centro po
sėdžiui. Bus svarstoma įvairūs 
šių dienų klausimai, ypač kaip 
sudominti naujakures Moterų 

« . « • «•..«.- Sąjungos veikla. 
X Prel. Pr. Juru ' , Kultūros J 6 

Instituto pirmininkui, Amerikos X ALRKS 163 kuopos Mar-
Lu tuvių Romos Katalikų Fede- \ųuette Parke paskutiniame su-
racijos Centro valdyba pavedė sirinkime į 1954 m. valdybą bu-
reformuoti „Egluty", vaikų laik vo išrinkti šie asmenys: pirm. 
raštelį kuris numatomas padą- Aukštaitis, vicepirm. — Šimutis 
ryti dvigubai didesniu, įvedant ir Ivanauskiene, protokolų rast . 
anglų kalba skyrių, tačiau lie-1 — Poškienė, finansų rast . — 
tuviškoje dvasioje. Tas skyrius Šrupšienė, iždo globėjais — 
bus skiriamas ėiagimusių ir au Pakštas ir Šaučiuvienė. 
gūsių tėvų vaikams, kurie lie- _ . _ , H, _, X P. Grižas, Pasaulio Lietu-
tuviskai nebemoka. Be to Į to . 

vių Bendruomenes VVaukegan 
apylinkės sekretorius, talkinin
kauja Alto Vykdomajam Komi
tetui, r inkdamas ir apklausinė-
damas toje apylinkėje gyvenan-

X Solistė E. Kardelienė ir čius lietuvius, kurie gali liudyti 
pianistas Smilgevičius, atvyks- dėl bolševikų nusikaltimų Kerš
tą specialiai iš Kanados, išpil- teno komitetui, 
dys vokaline programos dalį L x ^ ^ m ^ ^ g ė k m i n . 

P.DENKAflTia DRAUGAS, CHICAGO, ILLiNOIB šeštadieni*, sausio 16, 1954 
l i 

IŠ ARTI IR TOLI 

laikraštėlio redagavimo darbą 
pramatomos įtraukti seserys 
mokytojos per Lietuvių Seserų 
Institutą. 

Rašytojų D-jos premijos už ge- gai studijavęs architektūrą Chi-
riausią 1953 m. pasirodžiusią 

n , _ cagoi Navy Pier, šiomis dieno-
knvgą įteikimo iškilmėse, ku- . , . TT , . . . . 

J 6 * ' , ' , mis išvyksta į Urbaną tęsti to-
rios jvyks š. m. vasario 28 d. L a r c h i t e k t ū r o s s t u d i j a s . J i s 
L. Auditonjoje Ch,cagoje Pre- l a b a . d . k ^ m o t m a j 
mijai pinigus, kaip buvo skelb-• ^ ^ Mikėnienei, kuri iš 
ta, paaukojo L. Auditorijos Ch. W o ^ ^ ^ ^ ^ .^^ ZTB.'SSUt'J!-JSsudaryti ^gas tcsti au^jį 
kis. 

X Tradiciniam L. Auditori
jos šokių vakare, kuris įvyko 

mokslą. 

X S. Girdžiūnienė audžia 
juostas ir j as pritaiko šiandie
niniam gyvenimui: iš jų daro 

sausio 9 d. buvo p r e m i j u o t o s . ^ ^ p a g a l v § l e s > r a n k i n u -
šios poros: už suktinį - Cecih- k u g į r fet J o g d a r b a i b u y o i š g t a 

ja Gensbygelytė ir Jonas Gri- ^ ^ ^ t a u t o d a i l § s p a r o d o . 
galauskas, už valsą — p.p. Mi 
liūnai, už tango — Kazys Tal-

je Mokslo ir Industrijos Muzė-
juje. 

lat Kelpša ir Danutė Stroputė, 
už polką — Nijolė Jonušaitė ir X Broliai Kazys ir Leonar-
Aloyzas Muliolis. Ateityje į ver j das Eringiai, gyv. 6430 So. 
tinimo komisiją reikėtų į traukti Normai bulv., Chicagoje, ren-
daugiau tos srities žinovus. giasi per Atvelykį sukurt i šei

mas. Abu Eringiai y ra iš nau-
X Buv. Lietuvos prezidento j ų j ų a t e i y i ų k a r t o g J i e d i r b a 

Antano Smetonos 10 metų tra- F o r d o f a b r i k e # 

giškos mirties sukaktuvių mi
nėjime Chicagoje dalyvavo daug X Beatriče Mikėnienė, ilges-
žmonių. A. Smetonos gyvenimo' n i laiką sirgusi ir turėjusi dvi 
kelią vaizdžiai papasakojo Lie-! operacijas, jau baigia pasveikti 
tuvos konsulas dr. P. Daužvar- ir tikisi greitai pradėti dirbti, 
dis, adv. A. Olis ir dr. J. Pa- Ji sa™ kukliu uždarbiu įsten-
plėnas. Chicagos Vyrų choras, j & i a sudaryt i sąlygas savo su
vedamas Br. Jonušo, padainavo nui Kęstučiui tęsti architektū-
kelias dainas. \ r o s studijas Urbanoje. 

X Auna Novicki, 1777 Meri-j x Z***0 1 6 š v ' ^ ^ ^ 
dian Ave., Miami Beach, Flori
da, telefonas 5-1070, seniau gy
venusi Chicagoje, dažnai prisi
mena chicagiečius ir žadanti pa 
gelbėti visiems, kurie a tvyks į 
Floridą. Ji rašant i savo laiške, 
kad ,,Floridoje pasistatėm Lie
tuvių klubą, todėl galime daž
niau susitikti ir dirbti lietuvių 
visuomenės labui". 

X Lietuvių Tremtinių Teisi-

bažnyčioje. Vasario 16 proga 
vasario 14 d. iškilmingos pa
maldos bus šv. Kryžiaus para
pijos bažnyčioje. Pamaldas už
prašė Amerikos Lietuvių Ben
druomenės Chicagos apygarda. 

X Amerikos Lietuvių Romos 
Katalikų Federacijos Chicagos 
apskrities konferencijai suruoš 
ti komisiją sudaro šie asmenys: 
kun. dr. A. Juška, E. Pavis, 

ninku Draugijos Centro valdy- j D a n n a Kaminskienė, P . čižaus-
ba, vadovaujama Rapolo Skipi- ^ k a s i r J - K e r u h s -
čio, besirengdama naujiems vai) x J . J . Aukškalnis sauaio 17 
dybos rinkimams, išsiuntinėjo j d. vakare išskrenda į Los An-
savo nariams klausimus, kad gėles, Calif. Sustos pas brolį 
jie slaptu balsavimu pasisaky- Kaz. Aukškalnį, 2709 W. 15th 
tų, kur turėtų būti centro vai- St., Los Angeles 6, California, 
dyba — Chicagoje, New Yorke 
a r kur kitur. 

X Jonas Mockaitis ir Jadvy
ga Kapočių te šiandien (sausio 
16 d.) 3 vai. p.p. šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčioje priima Mo 
terystės Sakramentą. Jonas yra 
geras dainininkas, nuo pat vai
kystės dienų dainuojąs įvairiuo
se choruose, o šiuo metu Chica
gos Vyrų chore. Jų jungtuvių 
metu giedos vyrų choras. 

X Jonaičių naujoje vaistine-
jee 10800 So. Michigan Ave'., 
kiekvieną dieną galima nusi
pirkti dienraštį „Draugas". 
Taipgi Roselande „Draugą" ga
lima įsigyti ir Mrs. Juškos už
kandinėje, 107 St. ir Michigan 
Ave. kampas. 

X J . Vizgirda rūpinasi Auro
ros, 111., mieste Balfo šalpos rei 
kalais. Ten dabar, kaip ir Chi
cagoje, vykdomas rūbų vajus. 

telef. H E 4-0496. Ten išbus po
rą mėnesių. 

X D. šu rku tė - Nitecki daro 
lėles ir audžia joms rūbelius. 
Jos lietuviškos lėlės buvo išsta
tytos lietuvių tautodailės paro
doje Mokslo ir Industrijos Mu-
zėjuje. 

X Muzikas VI. Baltrušaitis, 
šv Jurgio parapijos vargoninin 
kas, pakeitė butą. Dabar jo nau 
jas adresas : 3828 S. Lowe ave. 
Telefonas: FR 6-0787. 

X S t Rūta, Balfo 6 skyriaus 
sekretorius, ir AL Bendruome
nės Fairfield gatvės seniūnas, 
šiuo laiku vykdo Bendruomenės 
narių registraciją. 

X Dail. Povilas Kaupas žie
mos atostogų metu nutapė ke
letą naujų paveikslų. 

X Aldona ir dr. P r a n a s Ma
žeikos sausio 14 d. susilaukė 
sūnaus. Jie j au augina dukrelę. 

j . A. VALSTYBĖSE 
— Antanas Smetona, buv. 

Lietuvos Respublikos preziden
tas, jo dešimties metų mirties 
sukakties proga, pagerbtas 
Nevv Yorko lietuvių bendrame 
minėjime, įvykusiame sausi > 10 
d. Brooklyne, Grand Paradine 
salėje. • 

Pagrindiniais kalbėtojais bu
vo Lietuvos gen. konsulas Nevv 
Yorke J Budrys, žurnalistas A. 
Merkelis ir red. J. Tysliava. 

— Čia atėjau, norėdamas pa
gerbti atmintį didelio lietuvio, 
didelio patrioto ir didelio prezi
dento, — pradėjo generalinis 
konsulas, kuris po to apžvelgė 
A. Smetonos veiklą Klaipėdoje 
1923 m. ir vėliau, kada jam 
teko kar tu su velioniu bendra
darbiauti ir matyti , kaip jis ta
da sielojosi Klaipėdos reikalais 
ir jais rūpinosi, jau tapęs prezi
dentu. 

A. Merkelis, kuriam asmeniš
kai teko prezidentą arčiau pa
žinti, savo 26 psl. paskaitoje 
apžvelgė A. Smetonos veiklą is
toriniame fone, sustodamas ties 
sąlygomis, kuriose velionis au
go, mokėsi ir dirbo Lietuvai. Jis 
ypač pabrėžė tai, kad, norėdami 
būti teisingi ir objektyvūs, jo 
veiklą turime vertinti , žiūrėda
mi per istorinius akinius. J is tai 
ir padarė savo kruopščiai pa
rengtoje studijoje. 

J. Tysliava, turėjęs progos 
pažinti prezidentą Amerikoje 
nuo pa t jo atvykimo į Nevv 
Yorką, visoje eilėje jo susitiki
mų su Amerikos lietuviais, o 
paskui ir tą tragišką jo mirties 
dieną buvęs Clevelande, papa
sakojo susirinkusiems apie pre
zidento veiklą Amerikoje, jo 
apsilankymą Baltuosiuose Rū
muose ir vizitą su prez. Roose-
veltu ir kt. Kalbėtojas ilgiau su 
stojo ties reikšme, kurią Lietu
vos Respublikos prezidento bu
vimas Amerikoje turėjo Lietu
vos laisvinimui tarptaut ine pras 
me. Taipgi ir Amerikos lietu
viams tai buvo reikšminga, nes 
daugelis, anksčiau buvę abejin
gi Lietuvos reikalams, pakeitė 
savo nuomonę. 

Meninėje minėjimo dalyje bu
vo deklamacijos ir dainos. Dra
mos aktorė Toska Daubarai tė 
paskaitė F. Kiršos ir St. San-
tvaro eilėraščių, o operos solis
tė Vincė Jonuškaitė, akompa
nuojant A. Mrozinskui, padai
navo lietuvių liaudies ir liet. 
kompozitorių dainų, tų, kurias 
savo metu velionis buvo pamė-

jgęs. 
Didelė velionio prezidento 

i nuot rauka Lietuvos vėliavos fo
ne puošė frontinę sieną, o kal
bėtojo pultas buvo apdengtas 
rankšluosčiu su jame įaustais 

I Lietuvos himno žodžiais. Prie-
! šais fotografiją buvo keletas 
Į velionio raš tų tomų, iš kurių 
i rinktinių ištraukų, rašytų t a rp 
1908 — 1917 m., perskaitė V. 
Rastenis. 

Minėjimas buvo pradėtas Lie 
tuvos himnu, kurį sugiedojo vi-

sa publika„ o po to velionis pa 
gerbtas susikaupimo minute. 
Programą vedė minėjimo kom -
teto pirmininkas Juozas Gin-
kus. Patį minėjimą rengė Nevv 
Yorko tautines organizacijom, o 
minėjime dalyvavo visų srovių 
Nevv Yorko lietuvių be išimties. 
Tos pat dienos ryte Karalienes 
Angelų par. bažnyčioje kun. V. 
Pikturna atlaikė gedulingas pa
maldas ir pasakė momentui pri
taikytą pamokslą. Pamaldų me
tu giedojo Metropolitan operos 
soistas Algirdas Brazis ir so- Irena Žilinskaite, altas, dalyvau 

su Clevelando Studenčių trio šį 

KAS, KĄ IRK.UR 
—* Ateitininkų choras orga- rios programą sudarys t rys mu 

nizuo jamas. O r g anizuojamas zikoje gabios jėgos: Clevelando 
Ateitininkų choras. Choro diri- mergaičių studenčių trio, L. 
gentas bus operos solistas VIa- Smalenskaite, I>. Laukjt* ir V. 
das Baltrušaitis. Tautvydaitf. Trio, kurį sudaro 

Pirmoji repeticija įvyksta šį N. Bartuskaitė. R. Malcanaite 
šeštadienį, sausio 16 d. 7 vai. ir I. Žilinskaite, vadovaujamas 
vakare Liet. Vyčių salėje (2451 Algirdo Bielskaus. Chicagoje 

pasirodys pirmą kartą, ka r tu VV. 47 St.) 
I choro susipažinimo repeti- švęsdamas vienerių metų sukak 

ei ją kviečiami visi dainos mė- į tį. Po programos, šalčio meno 
gėjai : studentai , sendraugiai i r ' dekoruotais kūriniais puoštoje 
vyresniųjų klasių moksleiviai. salėje aidės B. Pakš to orkestro 

— Lietuvių Mokytojų Sąjun- garsai, kur kiekvienas atsilan-
gos narių šeimyniškas pobūvis, kęs linksmai praleis savaitgalio 

listė L. Mickevičiūtė, Aleksui Į šeštadienį 7:30 val^ASK Litua- Lietuvių Mokytojų Sąjunga ruo vakarą Ir tu, skaitytojau, ku-
pritariant v a r g - i n i c a reng'am<> vakaro programoje j šia š. m vaasrio mėn. 7 d. 5 ris žaidi arba žaidei to j audrin-Mrozinskui 

nais. 

Dar šią savaitę žurnalistas A. 
Merkelis ryšium su p r ^ i d e n t o 
mirties dešimtmečiu per Ame-

Lietuvių Auditorijoje. 

KANADOJ 
— Kanados lietuvių katalikų 

vai. vak. Vyčių salėje, 2451 VV. I £oj jaunystės pakrantė j , atsi-
47th St. šeimynišką pobūvį -1 plėšk nuo monotoniškos kasdie-
arbatėle. Arbatėlės metu bus ir nybės ir savo atsi lankymu pasi 
meninė programa. dalink tuo džiaugsmu, kurį mes 

Vienam asmeniui kainuos 1 visuomenei stengiamės nešti, 
dol. 50 et. Dviem asmenims t ) s 
pačios šermos — 2 dol. 50 et., o 

L. širmulytS 
rikos Balsą kalbės į Lietuvą.: « * • » • a n t r a s yra reorgani-
Jis taipgi yra pakviestas para- » ' a c iJ o s ^vakarėse . Norima ji 
syti monografiją apie velionį. ^ ^ ^ ^ £ j J S toliau sekantieji asmenys tos _ Bridgeporto l i e t u v i u ^ 
Tą studiją finansuos tautines R s n i l [ organu, IKI šiol jis ve 
organizacijos. 

— „Kario* 

Lietuvos buvusio KVC pavyz
džiu. Pasirodė, kad tremties są-

žurnalo redakci- lygose šis pavyzdys sunkiai pri-

pačios šeimos aukoja po 1 dol. ^ §e š t a ( i ienį , sausio 23 d., 
Artimiausiu laiku bus išsiun- j 6 : 3 0 v a l v a k Lietuvių Audito-

tinėjami pakvietimai tik Moky
tojų Sąjungos nar iams, nes kitų 
mokytojų adresų neturime. 

Maloniai kviečiami visi mo-

joje, remiantis ligšiolinių redak- taikomas. Ryšium su tuo centre 
torių - leidėjų susitarimu, įvy- buvo svarstomi du projektai, 
ko pasikei t taų. Iš Kario redak- kurių vienas siekia apjungti vi-j k ^ „ ^ ^ n a n a , 
cijos ir leidyklos išstojo Br. sas katalikiškas organizaci jas , , , _ . 
Aušrotas ir D. Penikas. Nau- iš jų sudarant tam tikrą tary-
jojoj red. ir leid. štabo sūdė- bą, o an t ras be minėtų organi

zacijų į katalikišką veiklą sten-
gaisi įjungti ir visą Kanados 

tyje y ra vyr. red. S. Urbonas ir 
redaktoriai — St. Butkus ir Z. 
Raulinaitis. Nuo sausio mėn. lietuvių katalikišką visuomenę, 
žurnale, t a rp kitų, pradedama suorganizuojant ją į tam t ikrus 

Pranešt i arba susimokėti ga
lima per šiuos mokytojus : 

J. Kavaliūną, 4716 So. Marsh 
field Ave., tel. BI 7-6396; St. 
Rudį, 4409 So. Fairfield Ave., 
tel. VI 7-7153; A. Rūgytę, 5725 

spausdinti Simo Urbono „Kariu i klubus. Šiuo reikalu numatoma I g o " A r t e s i a n ' A v e t e i e f WA bus teisėtas nežiūrint dalyvių 

rijoje šaukiamas Liet. Bendr. 
Bridgeporto apylinkes metinis 
susirinkimas. 

Dienotvarkėje: valdybos ir 
rev. kom? pranešimai, naujos 
valdybos ir rev. kom. rinkimai, 
einamieji re ika la i 

Numaty tu laiku reikiamam 
skaičiui nesusirinktis, po pusės 
vai., t y. 7 vai. vak., ten pa t 
įvyksta an t r a s sus-mas, kuris 

no atsiminimų" naujosios lai- Į greitu laiku sušaukti katal ik 'š-
dos pirmoji dalis. Tai vieninte
lė šios rūšies knyga, Nepriklau
somoje Lietuvoje 1930 - 31 m 
turėjusi gražaus pasisekimo. 
Vasario 7 d. Kario žurnalo nau
dai ruošiamas koncertas - va
karas Apreiškimo par. salėje. 
Žadama gera programa, 

r 
— Lietuvių klubas Manches-

teryje, N. H., pastaruoju metu 
smarkiai pagyvino savo veiki-

kų organizacijų atstovų ir ka
talikiškos visuomenės veikėjų 
pasitarimą. 

5-8707 ir A. Kliorienę, 1305 So 
Oakley Ave. 

Pranešt i apie dalyvavimą pra 
šome ne vėliau sausio mėn. 23 

— Valkų eglute. Toronto Lie dienos. 
tuvių Maironio vardo pradinės Kas galėtų iš anksto susimo 
mokyklos vaikų eglutės paren- keti, 
girnas praėjo įprastu pasiseki 

kiekio. 
Visi Bridgeporto lietuviai 

kviečiami sus-me dalyvauti. 
Apyl. vaidyba 

— Balfo 6 skyriaus (Brigh-
būTumėm'Tabai dėkingi, ton P a r k ) rūbų ir avalynfe rln-

Rengimo komisija keliava pradėta š. m. 11 d. tę-
Isis iki sausio 23 d. Kiekvieną 

studentų • dieną, išskyrus sekmadienius, mu. Tačiau šia proga reikia pa-
stebėti v i en , labai l i ūdn , faktą,! - ££?"%*<> mėn. 16 : nuo 7 - 8 : 3 0 vakaro parapijos 
kad v a i ka , , ypač s u a u g u s ^ . , j £ - * » « J * a s - " * ° ^ _ ,_ R e r u l i 8 g t 

nesidomi panašios rusies paren- a - • -6K) v a i -
mą. Vėlyvą rudenį suskatę prie | S ^ a i s . Priežastis, turbūt , yra 

torijoje rengia muzikos ir dainų , Rūta ir F Sereicikas. 

senųjų patalpų pr is ta tė salę i r ;
t e m e » kad parengimų progra 

per 300 svečių Naujuosius Me
tus sutiko naujoje patalpoje. 
Klubo vadovybė planuoja sa
vaitgaliais samdyti orkestrėlį ir 
tuo būdu pr i t raukt i daugiau 
jaunimo šokiams ir padidinti 
narių skaičių. Naujos klubo pa
talpos kainuos apie 12,000 dol. 
P a s t a t a s mūrinis. 

. v a k a r ą „Snaigių verpete", ku- VaMyba 

— Prof. Simas Sužiedėlis 
sausio 10 d. New Yorko Lietu
vių Politinių Studijų Klubo su
sirinkime skaitė paskaitą apie 
lietuvių — lenkų santykius. 
Ateinančiame klubo diskusinia
me susirinkime tuo, pačiu klau
simu toliau kalbės vienas len
kų politikas. Tie klubo posėdžiai 
vyksta Pabaltijo Laisvės Na
muose New Yorke. 

— Išleis „Ateitininkų ideolo
giją". Prel. Pr . J u r a s yra apsi
ėmęs savo lėšomis išleisti naują 

mos yra perdaug at i t rūkusios 
nuo vaikiškos dvasios 

— Šalpos darbai. Per Kana
dos L B Šalpos Fondo c. komi
tetą kanadiečiai lietuviai sušel
pė Vokietijoje gyvenančius lie
tuvius per 3,000 dol., neįskai
t an t rūbų, kurie yra baigiami 
pakuoti ir ne t rukus per Balfą 
bus išsiųsti. Tur int galvoje, kad 
šis fondas pradėjo veikti tik 
praeitųjų metų pirmoje pusėje, 
jo veiklą tenka skai tyt i esant 
labai gyvą. C. komitetui pirmi
ninkauja L. Tamošauskas 

— 15,000 bedarbių Toronte. 
Pas ta ruoju me tu Toronte esa
ma apie 15,000 bedarbių. Šiais 
metais nedarbas žiemos metu 
yra didesnis kaip pernai metais. 
Nedirbančių lietuvių yra ne
daug. Tačiau ir šie y ra atleisti 
dėl kelių savaičių, o gal mėne-1 

VOKIETIJOJE 
— Kritiškai atsiliepia apie 

maršalo Pilsudskio brolvaikio 

rioje galėtų faktiškai dominuo
ti vokiečiai. 

Vokiečių emigrantų laikraš-
pas tangas . Vokiečių pabėgėlių <iai kritiškai pasrcako del Rytų 
spauda krit iškai atsiliepia apie j ir" Vidurio Europos « 0 | Į » 
maršalo Pilsudskio brolvaikio Ukų bandymo konkreUzuoU bu 
R. Pilsudskio pas tangas drauge j simąją Rytų Europos fedene t -

čekais sukur t i „Vidurio i r | * . kur i apimtų 9 t au tas .r a P . e 
100 mil. gyventojų. 

Muenchene sudary tas „Ru 
sų Nacionalinis — Patriot inis 
F ron tas" , kurio skelbime nuro
doma, kad į jį įeina net 19 įvai
riais vardais pasivadinusių or
ganizacijų, daugiausia profesi
nių. Tuo t a rpu kitų rusų pa
vergtų tautų spauda šios rūšies 

su 
Rytų Europos federaciją", ku
rioje dominuotų lenkai ir čekai. 
Pilsudskis y ra lenkų politinės 
tarybos Londone narys ir tuo 
reikalu JAV-se kalbėjosi su kai 
kuriais Laisvosios Čekoslovaki
jos Tarybos nariais, lenkų emi
grantų organas „Narodowlec" 
pripažįsta, kad lenkams vaka 
ruose priskirtosios sr i tys y ra ! p a s t a n g a s smarkiai puola, aiš 
3 ka r tus vertingesnės už visą 
rytinę Lenkiją. Pabėgėliai vo 
kiečiai ima vis gars iau reikšti 

kindama, kad nei ukrainiečiai, 
nei gudai su kaukaziečiais ir k t 
nenori mir t i už imperialistinę 

savo reikalavimus dėl būsimo-1 Rugįją, n o r s ir neboiševikinc. 
šios santvarkos Rytų Europoje. , __ ninninkikji* M Kn i 

laidą St. Šalkauskio „Ateitinin-1 s m - * N N K a n a d o s vyriausybės S u d e t v o k i e č i ų v a d a s dr. Lodg j t v e ^ T n r ^ a 'nasiun" 
kų ideologiją", Lietuvoje išleis- P ^ u s , atrodo, kad atei ty tu- ^ ^ ^ ^ ^ j ^ f c | p ^ ^ * ^ ^ J ^ ™ 
tą 1933 m. Ateitininkų Federa- * * būU labai daug darbų. ^ u i p g i p a r e i š k e savo nuo-j Z S f f & S S S ^ ^ 

— 634 L. Enciklopedijos pre- mon^ k a d - &**1' "tArtimų va l s , ^ ^ A d e n a u e r i u i V U k a g į r ^ 
tybių a tkūr imas da r neišspren-. V y k . ^ ^ ^ 
di ia visų Rytų Europos proble- sveikinimų su lin 
mų". Vietoje tautinių valstybių ^ ^ ^ d a r b e / U e t u . 

cijos Vyr. Valdyba y ra išreiš
kusi prel. P. Jurui nuoširdžią 
padėką ir ėmėsi darbą naują 
laidą paruošti . 

Nijole Bart u skaito, antrasis so
pranas, su Clevelando Studentų 
trio dalyvaus akademikų sporti
ninkų rengiamame vakare š.» šeš
tadienį T:30 vai. vak. Lietuvių 
Auditorijoje. 

— Kun. Albertas Olkovikas, 
pernai baigęs pirmuoju Kana
doje Kunigų seminariją, šiuo 
metu Manchesterio, N. H., vys
kupo yra išsiųstas į VVashing-
toną katalikų universitete stu
dijuoti kanonų teises. 

— Aldona ir Vytau tas Mulio-
liai', gyv. Detroite, Mich., džiau-

numeratoriai Kanadoje. Pagal 
Lietuviškos Enciklopedijos pir
mojo tomo priedą, 634 kanadie
čiai lietuviai yra užsiprenume
ravę minėtos enciklopedijos, gi 
amerikiečiai lietuviai — per 
1,820. 

—- šv. Jono Krikštytojo pa
rapijos bažnyčia Toronte dabar 
daro labai gerą įspūdį, gi visus 
darbus pabaigus, jos išvaizda 
savo grožiu prašoks visus jos 

giasi sulaukę pirmgimės dukre- kaimyninius pasta tus , ko buvo 
lės, o tėVeliai — Sofija ir Kons
tant inas Ramanauskai — džiau 

negalima pasakyti anksčiau. 

AUSTRALIJOJ 
— Br. Kiverio okte tas Sydnė-

giasi anūke. 

— Didžiulis remontas vyksta 
Susivienijimo Lietuvių Ameri- juje daug dirba repetuodamas 
koje centre Nevv Yorke. Namas naujas dainas. Sporto klubo 
pagrindinai pertvarkomas, pa- ,;Kovas" Naujų Metų sutikime 
darant erdvesnes įstaigas ir Tė ! oktetas pasirodė su naujomis 
vynės redakcijos patalpas. i dainomis. 

jis siūlo federacinę konstrukci-

ją-
Pabėgėlių „Ost - West - Ku-

rier" nr. 4 8 - 5 3 praneša, jog 
nuosaikiosios grupės '„Laisvo
sios Čekoslovakijos Taryboje" 
norinčios pradėti pasi tar imus 
su Bonnos vyriausybe ir Sude
tų vokiečiais dėl santykių atei
tyje. Tuo t a rpu vokiečiai fede-
raiistai, neseniai posėdžiavę 
Eichstete, Bavarijoje, taipgi pa 
sisakė už Vokietijos rytinių sri
čių ir visos Rytų Europos, įs
kai tant taip pa t Pabalū jc k raš -

vos ministeris Pietų Amerikos 
k raš t ams dr. K. Graužinis savo 
sveikinime Vliko pirm., be ki ta 
ko, pažymi: „Nors pasaulio įvy 
kiai taip klostosi, jog dar vis 
neaiškios Lietuvos ir kitų pa
vergtųjų išlaisvinimo perspekty 
vos, visdėlto malonu konstatuo 
ti mūsų bylos aktualėjimą". 

ITALIJOJE 
— Prof. Z. Ivinskis, rengda

mas studiją apie Merkelį Gied
raitį, ka r tu parašė mažesnes 
studijas apie keturis vyskupus, 
buvusius po M. Giedraičio. No-

tus , , t rauK.m ą , jų organizuoja-, ^ ^ ^ d a r 
i r pa t iks 

mą Rytų Europos federaciją. Į H n t i m e džiagą , pavasarį vyks ta 
Jie pasisako už tokią tų kraš- vėl į Goettingeną, kur y r a šu
tų organizacinę s t ruktūrą , ku- kraut i Karaliaučiaus archyvai . 


