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JAU PASKIRTA DRAUGO ROMANO PREMIJA
Danijoje iš bolševikų ištrūkusi 

lietuvaitė jau atvyko Chicagon
SALOMĖJA MARKĖL1ŪMAITĖ 
Mūsų korespondentė New Yorke

NEW YORKAS, — šio miesto laivų prieplaukos, jau gal 
milionus kartų buvusios liudininkės tų jautrių momentų, kai 
šiuos krantus pasiekę keleiviai verkdavo iš džiaugsmo, pereitą 
ketviitadienj matė ir* lietuviams brangų momentą. Džiaugsmo 
ašaromis apsipylė kątik iš laivo išlipusi lietuvaitė, kuri ui tą 
atvykimą į laisvę yra dėkinga Apvaizdai ir savo pačios drąsu
mui.

Stasė Norkutė, apie kurią' 
daugiau kaip prieš metus laiko nai teuždirbdavusi 320 rb. mė

nesiui. Ir maitinusia tada labaibuvo rašyta laisvojo pasaulio . . ., ,
laikraščiuose, kad grąžinama Pra*^®U8lUupy‘ 
rusams ji iššoko į vandenį Da
nijos pakraštyje, sausio 5 d. at
sirado New Yorke.

Vyksta pas dėdę

Dar buvo anksti iš ryto, kai 
Jūsų korespondentė laivų prie
plaukoje susitiko Lietuvos vice
konsulą A. Simutį su Stase ką 
tik išlipančius iš laivo. Taip Sta
sė susijaudino vicekonsulo lie
tuviškai prakalbinta, kad tik 
vėliau jau prisim'nė, jog kabi
noje ant staliuko palikusi net 
tą kortelę, kurioje buvo didelė
mis skaitlinėmis įrašyta “1956 
m.” Tai turėjo būti sutartinis 
ženklas jos atlape ,kad ją dėdė 
pažintų, kai ji atsiras Chicago
je.

Iš New Yorko ji tiesiai turė
jo vykti pas dėdę Antaną Nor
kų, kuris sudarė dokumentus 
jai čia atvykti, apmokėjo kelio
nės išlaidas ir laiške rašė, kad

ti pin'gų apsirengimui.
Gavusi partijos narių (turė

jo pažįstamų mergaičių) reko
mendaciją, ji pirma dirbo-ruso 
kapitono vadovaujamoje bazė
je, o vėliau lenkų bazėje “Tob- 
ruk”, paskui gi vėl buvo perkel
ta į rusų vadovaujamą bazę, 
kurioje buvo ir keletas lietuvių. 

Susirgo šiltine

Atsitiko taip, kad žvejojant 
Baltijos jūroje, netoli Danijos, 
Stasė ir vienas rusas įgulos na
rys susirgo. Tada iš bazės ji 
paimta ir mažu laiveliu privež
ta prie danų laivo, kuris juodu 
abudu nusivežė ir patalpino da
nų ligoninėje. Tenai paaiškėjo, 
kad jie sirgo šiltipe, o ta “za- 
granica” — tai Danija.

Stasė neprisimena, kiek ji lai
ko užtruko ligoninėje, bet tada, 
kai jau ji vėl buvo vežama da
nų laivu, kuris turėjo ją per-

cininkai, kurie ją nuvežė į Šve
diją kel'auti Amerikon (ji at
vyko švedų laivu), dar ir pini
gų davė. O prieš išvykstant ji 
dar buvo nuvesta pas dantų gy
dytoją, nes dantis staiga buvo 
pradėjęs skaudėti. Pasirodė, 
kad reikia plombos, tai gydy
tojas uždėjo laikinę plombą ir 
angliškai parašė raštelį dent's- 
tui Chiiagoje, kad anas žinotų 
nuo ko pradėti, kai Stasė nu
eis pas jį.
Nuo pavasario Ugi pavasario

Nors jau nemažai laiko, kai 
Stasė iš Klaipėdos, bet jai įspū
džiai iš Lietuvos dar gyvi. Pa
sakodama apie žmonių nuotai
kas Lietuvoje, ji sako, kad vil
ties dar nebuvo nustota, ir nuo 
vieno pavasario ligi kito vis bu
vo laukiama pasikeitimų, žmo
nės ir laikraščius (sovietinius) 
skaitydami tarp eilučių bandė 
jieškoti gerų ženklų. O Ameri
kos Balsas, kurio ji ir pati klau
sydavosi, sako, buvęs žmonių 
suraminimas.

Stasė taipgi sako, kad Lietu
voje buvo kalbų, jog Amerikos 
lietuviai buvo siuntę įvairių do- H0NG K0NGAS- saus- 9- “ Kom- KiniJa atsisakė tuojau pa- 
vanų Lietuvos žmonėms bet leisti 13 dar kalinamll amerikiečių ir apkaltino IVashingtoną de- 
tenai niekas negavęs, tai’ ma- Mbgtavima

Prez. Kisenhoueris Floridoje su savo broliu ir Nato karinių pa
jėgų vyr. vadu. gen. Gruentheiiu. Prezidentas jau sugrįžo į Wa- 
shingtoną. (INS)

13 amerikiečių palikti įkaitais 
nuolaidoms dėl Formozos plėšti

noma, kad rusai patys pasiėmę pJena<! nptinVnę (tos kalbos, matyt, buvo parem Caenas netinkąs 

tos faktu, kad BALFas po karo
tikrai yra pasiuntęs į Lietuvą 
16,000 dol. vertės siuntinių, tik 
nežinia apie jų likimą. S. N.)

premjero pareigoms
LONDONAS, saus. 9.—Prem

jero įstaiga oficialiai paneigė,
Ap!e tremtinių persikėlimą į A-1kftd Edenas greit pasitrauks nuo 
menką Stasės kraite žmonės jvaldžic>s vairo d« nepakankamos 
nežinoję. O apie trijų žvejų pa- sve^kat°s toms pareigoms eiti

labai jos lauks. Kad stotyje jį duoti rusams, ji nusprendė, kad 
pažintų, tai į kepurę būsiąs įsi- dabflr nrntra nrha Tii^irnHno”

bėgimą (Kublicko, Grišmanaus- Nežiūrint to paneigimo, už ke-

Autorius bus žinomas premiją 
Chicagoje sausio 15 d. įteikiant

smeigęs raudoną gėlę.
Tuojau pat laivų prieplauko

je, belaukiant muitininkų in
spekcijos, atsirado ir BALFo 
atstovas J. Boley, kur's vėliau 
palydėjo keleivę į stotį, nupir
ko biletą ir mušė dėdei Anta
nui telegramą, kad giminaitė 
atvyksta.

Prieš dvejas Kalėdas
Stasė, kurios pilkšvai mėly

nos akys dažnai pasrūdavo aša
romis, tiesiog negali įsivaizduo- 
t:, kad ji jau Amerikoje. Toje 
pačioje Amerikoje, apie kurią 
ji Lietuvoje būdama dažnai sva
jodavo, Amerikoje, kurioje gy
veno jos giminės ir kurių adre
są ji visą laiką gerai žinojo.

— Pirmas dalykas, kas man 
dabar rūpi, kur aš dėsiuos, kur 
aš dirbsiu, kaip aš išmoksiu ang

dabar proga arba niekados 
Tada apsisprendė geriau šokti į 
vandenį, negu grįžti vėl į tą pa
tį gyvenimą.

Danai jos rusams neatidavė, 
patalpino į ligoninę, nes liga vėl 
atkrito. Dabar Stasė daugiau 
kaip metus išbuvusi ligoninėje.

Patyrė nuoširdumo
Pirmiausia Stasė pasakoja, 

kad išėjusi iš ligoninės su savi
mi išsinešusi visą dėžę dovanų. 
Jai ten davė suknelių, batų ir 
kt., kadangi ji nieko su savimi 
neturėjo. Visa kas buvo likę, 
Stasė prisimena, buvo 30 kapei
kų smulkiais vienoje apsiausto 
kišenėje. Dešimt kapeikų davu
si vienam pažįstamam ligoninė
je, o kitus atsivežusi čia prisi
minimui.

Bet Stasė dabar, kai pasiekė 
New Yorko krantus, su savimi

ko ir Paulausko) ji sužinojusi valandų Išėjęs sekmadienio 
jau būdama Danijoje. Dar irjThe People teigia, kad jis tikrai

liškai, — kalbėjo susirūpinusi atsivežė net du lagaminus. Kas 
keleivė. Mes ją raminome, kad tenai ? Tai drabužiai ir baltiniai,
dabar jau viskas bus tvarkdje.

Stasė pasakojo, kad šios pas
tarosios Kalėdos jau buvo ant
ros, kurias ji praleido Danijoje.
O pr'eš tai per šventes ji dar 
buvo Lietuvoje, Klaipėdos kraš
te, ir Kūčių vakarą laužė plot- 
keles kartu su savo tėvais prie 
seno tradicinio Kūčių stalo.

kuriuos ji įsigijo Danijoje už sa
vo uždirbtus ir sudovanotus pi
nigus. O dovanų atėjo iš visur: 
iš BALFo, iš Danijos lietuvių 
bendruomenės, net iš Švedijos. 
Čia Stasė dar prisiminė ir cbi- 
cagietę Evangelną Lauciūtę, 
kuri, kad ir nepažįstama būda
ma, Stasei Danijon iš Amerikos

Tai buvo jos paskutinis pasi-1 nusiuntė drabužių ir pinigų, 
matymas su namiškiais. Tada' Čia su ja bekalbant prieplau 
ji buvo atvykusi gavusi dešimt
dienų atostogų. Ji dirbo kaip 
silkių rūšiuotoja vienoje dide
lėje laivų bazėje. Tai yra didžiu
lis laivas, kuris išplaukus žve
joti suima žuvis iš mažų žvejų 
laivelių.

Čia darbas nebuvo sunkus, 
neblogai apmokamas, maistas 
geras. Stasė ten susitaupė pini
gų ir nusipirko apsiaustą, ku
ris kaštavo 1,200 rb. Ataimni- 
mui jis atsivežtas ir Amerikon, 
nors ji atvyko naujais drabu
žiais, Danijoje įsigytais.

J tą žvejų laivų bazę ji atvy
ko iš kaimo, kur ji vienu lai
ku dirbo kaip laiškanešė, o vė
liau pašto agentūros vedėja. Te-

koj pro šalį praėjo senyvo am
žiaus ponia, kuri Stasę pabučia
vo ir ranką smarkiai kratė. Pa
siteiravus paaiškėjo, kad ta po
nia amerikietė buvo iš New Jer- 
sey. Ji Danijoje buvusi aplan
kyti savo giminių ir laive pamė
gusi Stasę, nors susikalbėti bu
vę nelengva. Kita vėl ponia iš 
Albany Stasei net suknelę pa
dovanojusi, kai patyrusi, kad 
ji yra pabėgėlė iš Lietuvos. Vė
liau dar ir latvių šeimą teko 
sutikti, kurie nuoširdžiai atsis 
veikino su Stase. Jie atvyko į 
New Yorką iš Švedijos.

Paskui vėl grįždama prie da
nų, Stasė papasakojo, kaip da 
nų valdžia ją globojusi; poli

pinigų nuo vieno yra gavusi 
laiške.

Atidavus du didesniuosius la
gaminus bagažan, Stasė pasili
ko su mažiuku, kurį Danijoje 
įsigijo už BALFo pinigus ir ku
riame dabar laiko savo popie
rius. Ji laikė dešine tą čemoda
nėlį, o ant piršto sužibėjo žie
do akutė. Žvelgdama į jį, Sta
sė prisiminė, kad tas žiedas dar 
iš Lietuvos ir pirktas už jos pa
čios užsidirbtus pinigus. “Dar 
ir kitą dalykėlį turiu iš Lietu
vos, — ji tarė, — tai širdelė su 
grandinėle ant kaklo. Toje šir
delėje yra medalikėlis, kurį man 
motina davė. Jį laikiau prie sa
vęs sunkiausiais savo gyveni
mo laikotarpiais“, — Stasė už
baigė. O pergyvenimų Stasė tu
rėjo daug, jau neskaitant ne
laimingų vedybų, kai tėvo buvo 
priversta ištekėti už nemylimo 
vyro, kuris vėliau “nuėjo su 
kitom". Jo pavardė buvo Saka
lauskas. Iš to ir jos pavardė, 
kaip prisimename, tuo metu, kai 
laikraščiai rašė apie jos iššoki- 
mą iš laivo, buvo Sokolova, su
rusinta, nors jis lietuvis. 

Kažko trūksta Čilei,

nors pakanka turtų
SANTTAGO, saus. 9. — Čilės 

vyriausybė apsimovė geležines 
pirštines ir pasirengusi nepri
leisti prie visuotinio streiko, ku
ris turėjo šiandien prasidėti. 
Įvestas karo stovis, kariuomenė 
budi kiekvienoje vietoje, kur 
gali būti didesnis streikininkų

Peipingo užsienio reikalų mi
nisterija komentavo tą reikalą 
atsakydama į Washingtono prie 
kaištą, kad komunistai sulaužė 
rugsėjo 10 d. susitarimą paleis
ti amerikiečius, nes susitarimą 
skelbiant buvo suprasta, kad vi
si sąi-aše buvę 'amerikiečiai bus 
greitai paleisti kinų įstatymų 
procedūrą pritaikius.

Dabar iš Peipingo atsikirsta, 
kad yra dviejų rūšių amerikie
čiai. Vieni paleisti, o nusikaltę 
įstatymams turės palaukti įsta
tymais numatytų sąlygų susida
rymo, ir niekas svetimas nega
lės kištis į tą reikalą. Jų palei
dimo laikas Ženevos susitarime 
nebuvęs nustatytas.

Ta proga Peipingo kalbėtojas 
pridėjo, kad Washingtono atsto
vas Ženevos pasitarimus bolko-

Draugo romano konkurso jūry komisija paskyrė 1,000 
dolerių premiją “Aštuonių lapų” romano autoriui, kuris 
buvo pasirašęs slapyvardžiu Ignis Fatuus.

Tikroji autoriaus pavardė bus 
paskelbta sausio 15 d. Chicago
je, Sokol salėje, Dailiojo žodžio 
vakare laureatui įteikiant pre
miją.

Juiy komisijos posėdis įvyko 
šeštadienį, sausio 7 d. 8 vai. va
kare Toronto lietuvių parapijos 
klebonijoje. Posėdžiui pirminin
kavo kun. dr. Jonas Gutauskas, 
sekretoriavo Iz. Matusevičiūtė.
Dalyvavo nariai: Stasė Prapuo 
lenytė, Antanas Gurevičius ir 
Vytautas Tamulaitis.

Iš aštuonių konkursui atsiųs
tų romanų komisija stipriau
siais rado: “Pjūties metas“,
“Sekminių beržai” ir “Astuoni 
lapai”. Išnagrinėjusi visus vei
kalus, jury komisija premiją pas 
kyrė “Astuoniems lapams.”

Premijuotas veikalas vaizduo
ja stiprius mergaitės pergyveni
mus komunistams užimant Dan
cigą. Lygiagrečiai kūrinyje y- 
ra vaizduojama jos saulėta jau
nystė tėvynėje.

Veikalas didelis, labai Savi
tas, gilus, stiprus, skaitomas 
lengvai. Tos rūšies kompozicija 
bus nauja mūsų literatūroje.
Vartojamos vaizdavimo priemo
nės tokios, kaip poezijoje. Vei
kalas impresionistiškai moder-

Kitai Azijos valstybei

parengia krikštynas
BOMBĖJUS, saus. 9. — Čia 

sustojęs vykdamas į Londoną 
dėl nepriklausomybės derėtis 
Malajų federacijos pirmasis 
rinktasis premjeras (jo parla
mento sprendimai gali būti bri
tų atstovo vetuoti) pareiškė, 
kad pilna Malajų nepriklauso
mybė bus paskelbta rugpjūčio 
31 d. Manoma, kad Malajai pa
seks Indiją — bus respublika bri 
tų tautų šeimoje.

Londonas įvykių eigos netruk 
dys, nes ji jau sutarta pereitais 
metais duodant vidaus savival
dą. Malajų federacijos 9 valsty
bes valdą įvairiais vardais vadi
nami karaliukai žiūrės, kad bū
tų užtikrinta Anglijos parama 
Malajams nuo komunistų pa
grobimo apsaugoti.

Airija plečia pramonę,

jieško^JAV kapitalų
NEW YORKAS, saus. 9. — 

Airijos premjero pavaduotojas 
atvyko į Ameriką raginti jos 
pramonininkus investuoti savo 
kapitalus Airijoje, nes visai ci

bus išverstas iš premjero kėdės 
šią vasarą ir perkeltas į lordų 
rūmus. Panašiai parašė ir kon
servatorių Observer, dar pridė
damas, kad Edeno vieton ateis 
dabartinis partijos lyderis par
lamente Butler. Edenui išsigel
bėjimo nebesą, nes visa partijos 
parlamente frakcija nori stip
raus vądo, kuo Edenas nepajė
gia būti.

Jordane vėl daužo
TAV A • • j°9 kaukimo Formozos ir ki-
JAV-AngllJOS įstaigas tiems klausimams sutvarkyti.

AMMANAS, saus. 9. — Vėl Washingtorias nenori tų reika 
kažkieno agentų sukurstyti jor įlų svarstyti amerikiečiams kalė-

nus. Knyga teikia humanistinių jej pramonės gaminių yra plati 
ir religinių minčių. Literatinis 
apipavidalinimas labai stiprus.

Maskva rėkia, kąsnį

iš dantų plėšiant
LONDONAS, saus. 9. — Ry

šium su Anglijos ir JAV planais 
sulaikyti bolševikų lindimą į 
Vid. Rytų erdvę, Rusijos bolše
vikų spauda atakuoja tuos suma

daniečiai puolė JAV ir Anglijos 
įstaigas Ammane ir Jordano 
valdomoje Jeruzalės dalyje. Tai 
turėtų būti įspėjimas, kad Jor
danas nesidėtų prie Bagdado 
pakto.

Jeruzalėje išdaužyti JAV kon
sulato langai, nutraukta ir su
deginta vėliava; Ammane pa
degtas namas, kuriame dirba 
JAV techniškosios pagalbos mi
sija. Pultos ir kaikurios anglų 
bei paties Jordano įstaigos.

Riaušės, atrodo, vėl sukeltos 
todėl, kad pajusta, jog nebebus 
rinkimų (teismas rado, kad par
lamento paleidimas neteisėtas) 
ir vyriausybė įvykdys savo 
sprendimą dėtis prie Bagdado 
pakto.

Rengia stipriausių
bombų bandymus

VVASH3NGTONAS, saus. 9.— 
Neofioialus, bet patikimas kong

V&U tJVll V » vO f J CUJ1 U Lti 1 i i i U-O MOMLV i • 1 , 1 •
tuoja, nes nesutinka svarstyti "J^nua, elS amą, a rengia 
embargo pašalinimo ir Foster n’“„,r a‘ erdve, naujas Mar-
„ u nu tti i • i t shallo planas. Bet, teigia Izves-Dulles-Chou En-lai konferenci- 7** .tija, kietai laimėtos laisves ir 

nepriklausomybės nebūsią gali
ma atpirkti pinigais.

Yra betgi žinoma, kad jokia 
nauja organizacija, Marshallo 
planui panaši, nekuriama Vid. 
Rytų ūkinei pagalbai organizuo
ti, bet ji bus planuojama per 
Bagdado pakto ūkinį komitetą, 
kuris rytoj susirenka pirmo po
sėdžio. Washingtonas painfor
muotas apie tai, ką Londonas 
siūlys komitetui daryti.

jimuose tebesėdint. Peipingas 
teigia, kad Washingtonui nusis
tatymo nepakeitus derybos Že
nevoje bus nutrauktos.

Sovietų ekspedicija
atvyko Antarktikon

MASKVA, saus. 9. — Besi
rengdama geofizinių metų ty
rinėjimams jau atvyko į Ant- 
arktiką ir Sov. Rusijos ekspedi
cijos dalis. Jos Ifcivas Ob su pir
mąja žmonių partija ir reikme
nimis sustojo Depot įlankoje iš 
Indijos vandenyno pusės.

Amerikiečiai įsikūrė prie Rcss 
jūros iš Pacifiko pusės. Jų lėk
tuvai bazuojasi Australija, o 
sovietai, atrodo, atsivežė vieną 
kitą išardytą lėktuvą, kad čia 
sumontavę galėtų paskraidyti. 
Amerikiečiai jau pasirinko lėk
tuvams nutūpti vietą ir savo 
Antarktį kos bazėje.

• Prancūzijos rinkimų rezul
tatai suteikė neslepiamo džiaugs; 
mo Maskvai. Per spaudą ir ra
diją visoje imperijoje aiškinamas 
komunistų laimėjimas, bet nesa
koma, kad jie gavo mažiau balsų.

skaičius. Streiką paskelbę vadai resinis šaltinis teigia, kad JAV

vidaus rinka. Galimas bus ir tų 
gaminių eksportas į kraštus, su 
kuriais Airija turi prekybos su
tartis.

Naujų pramonės įmonių rei
kia tekstilės ir maisto produktų 
apdirbimo šakai.

• Iš sovietinės Vokietijos 19- 
55 m. perbėgo į Vakarus 252,- 
870 žmonių. Daugiau kaip pusė 
buvo nuo karinės prievolės bė
gąs jaunimas.

• Foster Dulles kovo mėti. 
bus Pakistane Manilos pakto ta
rybos posėdyje.

R. Butler, minimas greit pakei
siąs Edeną. (INS)

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
—Prez. Eisenhoweris šiandien pradėsiąs galimai pilniau eiti 

prezidentines pareigas. Pranešimas dėl antro termino būsiąs prieš 
kovo 1 d.

—Jei komunistai pultų Formozą, Chiang Kai-sheko aviacijai 
būsią duota atominių ginklų — užsiminė ką tik Formozoje buvęs 
JAV aviacijos sekretorius (įuarles.

, —Sovietijos žemės ūkio ministeris pagyrė Pravdoje Amerikos
Per ambas. Lodge JA va-į Žemės ūkio pajėgumą ir įrodinėjo, kad Amerikon dar turėtų vyk- 

įmakėjo 245,000 o . į . au-, sovietų delegacija ir gauti iš Amerikos knygų apie sėklas ir žc- 
šiemet darys naujus atominių tų Pabėgėlių Komisaro mės ūkio mašinas. Kalba tas pats Mackevičius, kuris pereitą va-

kar,
jau už grotų. • . .

Parlamentas sukviečiamas į ginklų bandymus Pacifike, ir kaip dalį savo 1955 m. žadėtų 
posėdį šį trečiadienį, kad patvir-' bandomųjų ginklų tarpe būsian- įnašų, 
tintų vyriausybės nutarimą už-|ti daugiau 'ka.'p 30 megatonų 
šaldyti atlyginimus, kainas ir stiprumo vandenilio bomba.
pensijas. Dėl to nutarimo dar
bininkai ir norėjo streikuoti, nes 
esama nuomonės, kad jis atneš 
badą mažam žmogui. Jau dau
giau kaip 10 metų Čilė yra in
fliacijos kankinama.

1954 m. kovo 1 d. ten pat sus
progdinta vandenilio bomba bu
vusi 15-17 megatonų stiprumo. 
Šį rudenį sovietų susprogdinto
ji galėjusi būti ne daugiau kaip 
5 megatonų stiprumo.

Kalendorius

Sausio 9 d.: ši). Julijonas. Lie 
tuviškas: Algis ir Gabija.

Oras Chicagoje

Mažas debesotumas, šalčiau 
kaip vakar.

Saulė teka 7:18, leidžiasi 4:38.' bės smerkia blokų politiką.

sąrą vadovavo JAV lankiusiai delegacijai.
—Šią savaitę Washingtonan atvyksta anglų ekspertai Edeno-

Eisenhomerio konferencijos padėti paruošti. Anglai savo planus 
dėl Vid. Rytų sutarė savo diplomatų konferencijoje.

—Sov. Rusijos delcyac'ša dalyvavo Liberijos prez. Tubmano in
auguracijoje ir ta proga pasiūlė užmegsti diplomatinius santykius 
bei priimti iš Rusijos technišką ir ūkišką pagalbą. Pirmasis Mas
kvos atstovas jau nuvyko ir Lybijon.

—Tito išvyko iš Egipto namo po pareiškimo, kad abi vyriausy-
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KAIP PAGALIAU SU SLOGŲ SKIEPAIS
DK. A. VALIUšKIS, Ottunnva, Iowa

Spaudoje dažnai užtinkame 
trumpų džiuginančių, deja, rek
laminio pobūdžio pranešimų a- 
pie skiepų bei “stebuklingų” 
vaistų prieš slogas atradimą. Pa 
nagrinėjus tai, kas šioje srity
je jau pasiekta, tų pačių prane
šimų negalima pavadinti mela-

paprastai puola liaukų, gerklės 
ir akių audinius.

Minėti bandymai vykdomi su 
trimis “A. P. C.” virusais, kurie 
iššaukia maždaug 5 dienų ligą 
su sekančiais simptomais: karš
čiu, gerklės skausmais ir akių
rajono uždegimu (“raudonos a- 

gingais, tačiau tenka pripažinti,! kys”). Liga gali pasireikšti at- 
kad tie atsiekimai — laimėjimai j skitais atvejais arba plačiu mas 
kol kas tėra labai riboti, kurie tu (epideminiai).

Mokslininkai pareiškė, kad ardar tik vieną žiedelį didelėje 
bendrųjų persišaldymų grandi
nėje tenukirto. Išvengimui su- 
klaidinimo čia ir patiekiami tik
rieji šip momento daviniai apie 
slogų skiepus.

JAV Viešosios Sveikatos Tar
nyba drauge su Hopkins Univer 
sitetu paskelbė dalinius laimėji
mus tebebandomuose skiepuose 
prieš bendrųjų persišaldymų bei 
gripo ligų vieną formą. Specia
listai įsakmiai pabrėžia, kad su
rastų skiepų veikimas tegalioja 
vienam iš daugelio slogų atvejų. 

Vienas iš 10
Jungtinis pranešimas apie at

liktus bandymus su savanoriais 
kaliniais skelbia, kad naujų 
skiepų patikimas veikimas žmo
nėse yra įrodytas tik prieš vie
ną iš 10 ar daugiau “A. P. C.” 
virus, t.y. prieš keletą metų at
rastų kvėpavimo organų “ade- 
noidal, pharyngeal, conjuncti- 
val” virusų grupę. Tie virusai

timoje ateityje dar nenumato
ma tų daliniu laimėjimu surastų 
skiepų gaminti viešam naudoji
mui. Taigi tuo tarpu į išpūstus 
skelbimus nereikia kreipti nė 
mažiausio dėmesio, bet dar pa
laukti.

Toliau pabrėžiama:
1. Dabartiniai skiepai tevei

kia prieš vieną “A. P. C.” vi
rusų grupę, todėl tyrimai turi 
būti 'vedami surasti eksperimen
tinius skiepus prieš visą jų gru- 
pę-

2. “A. P. C.” virusų užkrėti
mai tesudaro tik dalį plačios

Hidroelekti inės statybai vadovau
ti Sov. Sąjungos elektrinių minis
terija ‘ neseniai įsteigė specialią 
Kauno hidroelektrinės statybos 
valdybą“. Tačiau jai vadovauja 
veik vieni rusai, "prityrę specia
listai”..

Kauno statybos tresto Nr. 2 vie 
nuoliktosios statybos valdybos vir
šininkas P. Golumbauskas, kalbė
damas apie “kovinius statybinin
ku uždavinius”! pažymėjo, kad jo 
kolektyvui pirmajam teko garbė 
“pradėti statyti gyv. namus, ku
riuose a psigy vens Kauno HES 
statytoja:“.

Golumbauskas viso kolektyvo 
vardu pasižadėjo “šį atsakingą už
davinį įvykdyti anksčiau nustaty
to laiko”. Paskirtas Kauno hidro
elektrinės statybos viršininko pa
reigų eiti inž. P. Janulevičius per 
Vilniaus radiją, 1955.XI.24 smul
kiau painformavo apie dabar jau 
vykdomas statybas.

Pirmoj eilėj statoma gyvenvie
tė. Palemono geležinkelio stotyje 
buvo ką tik gauta oipnoji miško 
medžiagos siunta, pristatyta iš 
Suomių Karelijos. Iš ten ir iš Le
ningrado srities bus atsiųsta dar 
daugiau miško. Pirmasis ekskava
torius atsiųstas iš Voronežo. Į sta
tybos darbus siunčiama “vis dau
giau specialistų” iš Kuibyševo, 
Narvos ir kitų “stojusių į rikiuo
tę arba baigiamų statyti mūsų ša
lies hidroelektrinių”.

Vilniaus radijo 1955.XII.4 tei
gimu, Kauno HES bus įrengta ke
turių angų gelžbetoninė vandens

370,000 aplankė Pijų XII
Pijus XII, než.ūrint savo se

natvės (kovo mėn. jam 
80 metų), per 1955 metus pa
sakė 59 didesnes kalbas tiesiai 
į susirinkusius ir per radiją. Kai 
bėjo itališkai, prancūziškai, ang
liškai, ispaniškai ir portugališ
kai. Be to savo audiencijose pri
ėmė apie 370,000 žmonių. Per 
praėjusius metus prit Šv. Sosto 
buvo paskirti šeši nauji amba
sadoriai ir trys įgaloti ministe- 
riai. Tarp žymesnių valdininkų, 
kurie Popiežių aplankė praėju
siais metais, buvo JAV valst. 
sekretorius Foster Dulles, Indi- 
jos ministeris pirmin:nkas Neh-i

Myli vargo žmonas
i New Yorko katalikai našlai- 

sueis sene1^ ir kitų vargšų šelpi
mui per 1955 metus suaukojo
$2,542,375.
Illillilillllllllllilllllllllhllllhiimiiiiiiiiii

PER PASAULI KELIAUJA 
. ŽMOGUS

Bernardo Brazdžionio poezijos 
rinkinys. Nedidelis skaičius žios 
knygos gautas šiomis dienomis 
“Drauge”, 2334 So. Oakley Avė., 
CHICAGO 8, ILL. Knygos karna 
kietais viršeliais $2. 
HiiiiiiiiiiiHimiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiit

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja ir Chirurgė) 

KCOIK1V IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALI STfi

7156 South Westem Avenue
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — Iv. p. p. Seštad. 11 
vai. ryto iki 3 vai. popiet.

Ofloo tel. HE. 7-1168 
lies. tel. VVAlbrook 5-3765 

Tel. ofiso YA. 7-5557, rez. BE. 7-4066

DR. FRAMK C. KWINN
(KY1ECIN8KAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street

IdGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:30 
Uždara treč. visa dieną ir Seštad. vak.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St.
Ofiso UI. HElinucc 5-4410 

Rezid. telef. Gltuvelilll 6-0617 
Valandos: 1-3 p. m. ir 6-8 p. m. 

Penktad. tik po pietų. 
Trečlad. ir Seštad. pagal sutartį

Ofiso tel. CLiffside 4-2896 
Rezidencijos: LAfayette 3-1172
DR. P. STRIMAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 West 47th Street 

(Kampus 47 th ir Hermltagc)
Vai.: nuo 2 iki 4 ir 6 iki .9 v. vak. 

Seštad. nuo 2 iki 6 vai., išskyr. sek.

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2300 West 51st Street

ru, Airijos premjeras Costello, IVal- Plrm- lr autr- 10 iki 12 ryto, 
- . . ... . I 2iki 4 Ir 6 iki 9 popiet: ketv. irVokietijos užsienio reikalų mi-j penkt. 2 iki 4 ir t> iki 9 popiet, Seš-

nisteris Brentano ir Olandijos;ladleniais 10 iki 2 vai. popiet.
• _ , ” | Ofiso tel.PItospect 6-1705pripcas Bernardas. Rez. tel. GRovchill 0-5603

kvėpavimų organų bei persišal-^^.^-— 
dymų ligų problemos, nuo ku- pačios HES pastatas, kuriame bus 
rios vidutinis amerikietis kenčia sumontuotos 4 galingos hidrotur-
ar»ie r Vor+,10 ‘binos, generatoriai, transformato-apie 6 kartus per metus. , riai et<? Hidromazge bua uip pat 

Sveikatos Tarnyba taip pat dviejų pakopų laivybinis šliužas, 
praneša, kad šiuo metu tiriami įeinamasis ir išeinamasis šliužų 

kanalai ir jungiamasis kanalas.

Pensijos seselėms 
mokytojoms

VVisconsin valstybinė pensijų 
įstaiga pasakė esanti pasiruošu
si išmokėti pensijas 72 seselėms 
mokytojoms, kurios bemokyto- 
jaudamos sulaukė 50 metų am
žiaus.

Tel. ofiso HE. 4-6699, rez. PR. 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1957 W. Garfield Blvd.
VA L: 1—4 ir 6—9 

Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p. 
išskyrus ketvirtad. ir sekmad.

GONRŠD’RS FOTOGRAFAS
. (LIETUVIS)

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6822 So. Western Avenue
i Vai.: kasdien 10-12 vai. ir 7-9 vai. 
vak. šeštadieniais 10-1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3229
I Rez. telef. RAlbrook 5-5076

Tc4. ofiso GR. 6-5399, 1*R. 0-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPEC. CHIRURGINES LIGOS 

2423 West 63rd Street
(Kampas 63rd ir Artesian)

VAL. 2—4 p.p. ir nuo 6—-8 V. vak. 
šeštad. 2—4 popiet 

Trečiad.' ir sekmad. uždaryta

DR. JULIJA M0NSTAVI6IUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

10748 South Michigan Avenue
Vai.: kasdien nuo C v. v. iki 9 v. v., 
išskirus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — FCllman 5-6766 
Huto — ENglevvood 4-4979

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5002 West 16th Street 
Vai.: kasdien ^-8, šeštad. 1-3 

Telef. TOwnluill 3-0059 
2534 Mest 68th Street 

Vai.: tik iš anksto susitarus. 
Telef. HEnlloak 4-7080, neatsakius 

skambinu CEntral 6-2294.

Ofiso ir buto tel

DR. A.
PLAUČIŲ IR

HEmlock 4-5815

IRAUS LIGOS
6757 South Western Avenue

Valandos: pirmad., trečiad., ketvirt., 
penkt. 6:30—8:30 v. vak. Antrad. 
10—12 vai. ryto. Šeštad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pagal susitarimą.

skiepai prieš kitus tris virusų 
tipus, kurie būsią bandomi ant 
10,000 naujokų sekančiais me
tais.

Visa bus 
“technika”.

aprūpinta “naujausia

Pavergtoje Lietuvoje

KAIP ATRODYS “KAUNO JŪRA”?
“Tiesos” Nr. 268 įdėti ‘‘Lietu

vos kp ck sekretoriaus” J. Maniu
sio, “LKP Kauno miesto komite
to sekretorės” E. Kasnauskaitės,
“LTSR Mokslų Akademijos nario 
— korespondento" J. Bulavo ir e- 
kon. mokslų kandidato K. Meškau

tų daugiausia sužymėtos vis rusiš
kos pavardės. Gruodžio pareiški
mu, “Kauno hidroelektrinės sta
tyba prasidėjo nuo darbininkų gy 
venvietės įrengimo. Gaiųiami sta
tybiniai mechanizmai. Energetikų 
gyvenvietei pastatyti valstybė a-

PARKHOLME SERVICE 
STATION

5000 W. Cermak Rd., Cicero, Iii. 
Lietuviška gazolino stotis ir

automobilių aptarnavimas 

J. Grigelaitis, sav.

Moderniškai įreng
ta vieta įvairioms 
nuotraukoms. Spe
cialybė — vestuvėą. 
Jaunavedžiams duo
dama puiki ir bran
gi dovana. Sąžiain- 
gai ir gražiai atlie
kamas darbas.

414 West 63rd Street
Tek ENg. 4-5883 srb» ENg. 4-5840

Tel. ofiso HE. 4-5849, rez. HE. 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-5, treč. ir šešt. pagal sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

•6317 South Western Avenue 
Chicago 29, 111. 

Pasimatymai pagal sutarties 
Telefonus REpublic 7-4900 

Rezidencija: GHoveliill 6-8161

sko pasisakymai apie “Nemuno1 signavo 80 mil. rublių. Joje iškils
energiją — liaudies ūkiui”. Ma-
niušis pasigyrė, kad, esą, “bendro
ji elektros energijos gamyba 1955 
m. liepos 1 d. Žemės Ūkio Mirfiš- 
terijos sistemoje elektrikuota a- 
pie 200 kolūkių”. Pastačius ant 
Nemuno prie Kaūno stambią elek
trinę ir ją paleidus į darbą, “res
publikos energetiniai ištekliai pa
dvigubės”. Numatoma ar bent už
planuota, kad “iki 1960 m. respu
blikos elektrinių pajėgumas bus 
padidintas 2,5 karto”, o paleidus 
Kauno hidroelektrinę, ‘‘galima bus 
sujungti visas rėspublikos elektri
nes į vieningą energijos sistemą”. 
Kasnauskaitė gyrėsi, kad palei
dus į darbą Kauno HES, miesto 
energetikos ūkio pajėgumas padi
dės 3-4 kartus palyginti su dabar
tiniu, bus galima elektrifikuoti 
miesto transportą, dabartinius au
tobusus pakeisti trolei-busais, ap
rūpinti papildoma energija visą 
eilę Kauno įmonių etc.

J. Bulavas ir K. Meškauskas ypač 
plūdo “buržuazinę Lietuvą”, teig
dami, kad, esą, tada “elektros e- 
nergija naudojosi tik 19% visų 
gyventojų, o visą buržuazinės Lie
tuvos energetinį ūkį 1937 m. su
darė 32 viešo naudojimo elektri
nės’*. Palyginti stambios hidroelek 
trinės esančios pastatytos ant Se- 
šupęs, Strėvos, Nevėžio ir kitų u- 
pių, taip pat ant ežerų, be to, sta
tomos Antalieptės, Aiytanavos, Ne 
veriškių ir kt. stambios hidrosto- 
tys‘bendros galingumo daugiau 
kaip 4,00,0 kilovatų.

Lietuvos rajoninės energetinio 
ūkio valdybos vyr. inž. A. Gruo
dis ' nupasakojo, kaip turės atro
dyti būsimojo Kauno HES. Ji bū
sianti viena iš stambiausių — vi
same Pabaltyjy. Tada. girdi, elek
tros enegijbs išdirbis Lietuvoje pa 
didės bevelk dvigubai. Kauno hid

apie 60 dviejų ir trijų augštų gyv. 
namų, klubas, mokykla, parduo
tuvės, stadionas ir k. kultūrinės 
bei buitinės įstaigos”.

Paties hidro mazgo statyba, skei 
hiama, prasidės kitais metais. Sta
tybos aikšte užims maždaug 20 kv. 
km.. Užtvenkus Nemnną, jo van
dens lygis pakils 21 metrą. Tai 
sudarys didelę vandens saugyklą, 
kurios paviršius užims 84 kv. km. 
plotą. Žemės darbų apimtis suda
rys apie 5 mil. kubinių metru. Pa
grindiniuose hidromazgo įrengimuo

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:30 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet

Trečiadieniais pagal sutartį
" Ofiso tel. Vlrginlu 7-0036 
Rezidencijos tel. IHGverly 8-8244

Ofiso vi. 7-0G0O, vėž. ftlG. 7-6867

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Spee. iuoUtų ligos ir akušerija) 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir Calilornia Avc. 

VAL.; 2—4 ir 6—8 v. p. p.
šešt. 2—7 vai. p. p., 
išskyrus sekmadienius.

Tol.

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St.

Kasdien 3—-7 vai. vak. Seštad. nuo 
1—5 vai. vak.

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Kesid. 2437 
W. 62nd St.. tel. Republlc 7-8818.

Ofifso telefonas — Blsliop 7-2525

DR. AL RAAKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kcdzio ir Archer).
Vai. kasdien nuo 2 iki 9 vai. 

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

V. RASLAVIČIUS, M. D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFFICE — 1106 D1VERSEY AVĖ.
Tel. WE 5-8420

Vai.: 2-5 ir 6-8, Išskiriant"1 trečiadie
nius ir šventadienius. 

OFFICE — 5025 NO. PAULINA
Itethany Mcthodlst ligoninėje 

Tik iNigal susitarimą tel. AR 1-1403

DR. VYT. TAURAS- 
TUPAIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 
SPEC. MOTERŲ LIGOS

Ofisas ir rezid.: 2410 W. 51 st SL 
Tel. PRospcct 8-1223 arba WE 0-5577 

Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antr., 
Trečiad. ir "Penktad. 6-9 vai. vak. ir

šeštadieniais 2-4 vai, popiet.

Tel. ofiso HE. 4-2123, rez. PR. 0-8484

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurginės ligos
6255 South Western Avenue

VAL. kasdien 2—4 p. p. ir 7—9 vak. 
šeštad. 2—4 p. p. Trečiad. ir 

sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street

Vai. 1 iki 4 v. p. p. ir 6—8 v. vak. 
šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. ofiso ^Rospect 0-9400
Rezid. PRospeet 0-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičių te)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

Vai. kasdien 1-3 p.p. ir nuo 6-8 vai. 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniais 
ir kilu laiku tik susitarus.

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49tb Ct., Cicero
Kasdien 10-12 vai ryto Ir 5-8 vai. 

vak. Šeštadieniais 10-2.
Ofiso ir buto tel. OLymplc 2-1381

roelękrlnėje pagžuhihama elektros 
energija bus 8-10 kartų pigesnė, 
negu šiluminės stoties energija. 
Viso hidroelektrinės personalo bus ; 
ne daugiau kaip 50 žmonių.

Jau baigti pagrindiniai tyrinę 1 
jimo darbai, kuriuos atliko Mask
avos Hidrocrgoprojekto” instituto 
Vilniaus skyriaus geologų, topo- 
grafų, hidrologų ir kitų specialis
tų kolektyvas. Tarp tų specialis-

(SEDrO 
F. RADIO SU T IT 

ĮClempos-dalys-baterijos) Į
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įnamuosedirbtuvėse]

—100% —
L©ąrantioa_

ūoino
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ĮCsav. inž. A. Semėnas n 
3130S.H«lxted-DA6-6887]

Iė ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujus specialus didelis 

sunkieilinis su pilnu np- 
drnudu. Pigus ir sąžiningus 
patuniav linus.

RŠ E R £ N A S
1516 S. \Ynod Kt., Chicago 9,

Illinois, tel. VI 7-2972

SINCLAIR Gazolino Stotis

"PAGALBA"
Taise.tno automobilių .motoms. Lyginame {(laužimus ir

įlenkimus. Dažome Ir atliekame įvairius kitus patabymu*.
NEBRANGUS-IR GARANTUOTAS DARB AS

Mašinai sugedus, pribūname su vilkiku į įtairias vietas. 
Parduodame akuiniliatorius, nu dangtis ir kt. automobilių dūlis.

2641 Wcst 71 st St. (kampas Talman Avė.)
Tel. REpublic 7-9842. Namu tel. WAIbrook 5-5934 

BF- ----F.. ■ ■ --B ' a......

BUDRIKO KRAUTUVĖJ SAUS. MĖN.

IŠPARDAVIMAS
Krautuvės pavyzdžiai turi būti parduoti. 

Siyaupykite nuo 33% iki 60%

Naujas 7 kub. pėdų šaldytuvas ............. buvo $199. dabar $U9
General Electric 8 kub. pėdų freezer. .. . bu\o $225, dabar $139 
General Electric 10 kub. pėdų šaldytuvas, .buvo $325, dabar $199 
General Electric 11 kub. pėdų maisto freezer

ir šaldytuvo kombinacija .............. buvo $549, dabar $388
General Electric 10 kub. pėdų frcczer. . buvo $335, dabar $229 
Croslcy 12 kub. pėdų 2 durų šaldytuvas, .buvo $500, dabar $269
Frigidaire 6 kub. pėdų šaldytuvas ............. ...................... už $139
Croslcy 8 kub. Įtėdų šaldytuvas............. buvo $249, dabar $169
Pertaisyti šaldytuvai ........................................................ už $25
Maytag skalbiama mašina ................................................. už $98
(lėneral Electric automatinė skalbykla .......  už $169
General Electric autom, indų plovykla ............................ už $175
Prosyjimo mašina su pastatymu ir kėde ...................... už $22
General Electric prosyjimo mašina ................................. už $19
Autotnatišas toasteris ..................................................... už $19.06
Automatiški coffce perculators ............. ..........................  už $12
Elektriniai prosintuvai ...................................................... .. už $6.95

VĖSINTUVAI
Phileo '• arklio jėgos ......................................................... už $ 89
General Electric '/s arklio jėgos ..................................... už $139
General Electric "i arklio jėgos ..................................... už $169

TELEVIZIJOS

21 colio stalo' modelis ........................................... .............. $ 89
21 colio General Electric .......................................♦.............. ..  $119
24 colių Admiral TV ............................................................. $124
24 colių console ........................................................................ $139
21 colio RCA Vietor console ........  ................... ................ $169
21 colio Dumont console ....................................... :................ $169
21 colio TV ir phonograph kombinacija ........... .. dabar $159
21 colio Admiral TV radio ir phonograph komb.

buvo $609. dabar $375
21 eolio Blonde kombinacija .................. Buvo $575, dabai- $295

SUTAUPYKITE NUO 33% IKI CįO^o ART ŽAISLŲ, 
LĖLIŲ IR BALDŲ.

Jos. F. Mik Furniture
(INŲORPORATED)

3241 So. Halsted St. Tel. CAlumet 5-7237
Atdara pirmad. ir ketvirtad. vakarais iki 9:30 P. M. Sekmadien) 10-6

Budrilco Lietuviška Radio Vulanda leidžiama kiekvieno ketvirta
dienio vakarą nuo 6:00 iki 7:00 vai. iš WHFC radio stoties, 

1450 kilocyclcs, su žymiais dainininkais ir orkestru.
4

Ofiso telef. YArds 7-1100
Rezidencijos — STewart 3-4511

DR, J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CltlRURGAS 

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

VAL. 1--4 ir 6:30—8:30 p. p. kas
dien išskyrus trečiadienius. Atidarą

šeštadieniais 1 — 4 vai.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublic 7-2290
SPECIALYBE: CHIRURGINBS IR

ORTOPEDINES LIGOS 
2435 West 69th Street

Vai. kasdien 10—12 Ir 5—8 vai. vak. 
išskyrus pirmad. tik nuo 5 iki 8 v.v. 
šeštad. 10-12 v. Kitu laiku susitarus.

Tel. ofiso Vlctory 2-1581
Rez.. Vlctory 2-0712

Dfi. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 Westt Slst Street
Kamp. Halsted*Ir 31-mos gatvių) 

PriCmimo valandos: 2-4 p. p. ir nuo
6-8 v. v. šeštad. 2-4 vai. popiet

Ofioe WAlbrook 5-2070.
Rez. Hllltop 5-1580

Dr. Alexander L Javais
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
MARQUETTE M EDI C AL CENTER 

6182 South Kedzie Avenue 
Vai. 2—4 p. p. ir nuo 7—9 ▼. rak 

Trečiad. ir ieštad. pagal sutarti

Tel. ofiso PR. 6-3S38. rez. RE. 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(I.IETVVIH GYDYTOJAS)
2500 We»t 63rd Street

VAI,. t:isdl"ii nuo 2—4 p. p. ir 7:3tt 
iki 9 \ul. Trečiad. Ir šeši. uždaryta

Telefonas ORovehilI C-1893

DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE

PRITAIKO AKINIUS 
Valandos: 9 -12 ir 7 9 v. v. pagal

susitarimą išskyrus trečiadienius
2422 West Marąuette Rd.

Telefonus REllaocc 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3025 W«t 59th Street

VAL. 1—4 popiet. ‘6:30—8:36 vak. 
Trečiad. pagal sutartį

Tel. ofiso ir buto OLjinpic 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHlRtfRGAS 
4938 W. 15th SL. Cicero

Kasdien 1—3 v. Ir 6—8 v vakare. 
Rūtas 1520 So. I9tb A»e. 
Šeštadieniais i 2 iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfuyette 3)3210. Jei 
neatsilieptu, šaukite KEdzIe 3 2868

DR. EMILY Y. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURG® 

4146 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:3u v. 
Vak. pirm., antr., ketvirt. 0-8:30 v. 

Trečiadieni tik susitarus

Dr. NIm KRIAUOELIONAITE
(GjdjtoJa Ir Chirurgė)

Al OI'EI IV LIGŲ IR AKUŠERIJOS SPlAIALISre 
2760 Wost 71st Street

(Kampus 71st ir California)
Tel. ofiso ir rez. REpublic 7-4140 
Vai. 11-2 ir 6-9 v. v. Soit. 1-4 p. p/ 

Kitu laiku pūgai susitarimą

Dr. Antanas Rudokas, 0. D.
Tikrina akis: prituiko akinius, 

keičia stiklus ir rėmus.
4155 So. California Avė., Chicago 

šaukite YArds 7-7381
Priima: vakarais 6 iki 9; šeštad. 

D) vai. ryto iki 4; trečiad. ir sekmad. 
tik susitarus.

Tel. ofiso CL. 4-0253, rez. GR.0-8870

DR. A. Z. ŠAULYS
gyBVtoja Ir čitirurgb 

4645 So. Ašhland Avė., Chicago
Pirmad.. antr.. kety. ir penk. 

6:30—8:30 vai. vakare 
šešt. nuo 2 iki 4 popiet.

... Rpz. 8053 S. Campbell Avė. ..

Tel. ofiso YA 7-4787, rez. PR 0-1930

Tel. ofiso PR. 0-0446, rez. HE. 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marąuette Rd.
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.: 6 iki 8 vak.

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti 

Tel. ofiso CA 0-0257, rez. PR 6-0059

DR. P. Z. ZALATORIS
Tel. ortso CA 0-0257, rez. PR 6-0059 

1821 So. Halsted Street 
Rcziil. 0000 S. Artesian Avė.

VAL. Ii v. r. iki 3 p. p.; 6—9 v. v.

DR. 6. SERNER
1.IETI VIK AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1829
Fritaiko akinius. 
Kreivas akis 

ištaiso.
Ofisas Ir akinių dirbtuve 
756 West S5th Street 

Vai nuo 10 iki 2. nuo 6 iki R. tre
čiad. nuo 10-12. penktadienĮ 10-2 ir 
šeštad iefliais 10-2 vai, p o p i et.DR. STRIKOL

'OJAS IR CHIRURGASGYDYTO.
4645 S. Ashland Avė. (kamb. 211)
Vai. nuo 2—4 it*' 6—8; trečiad.. šeš
tini. ir sekmad. tik pagal sutartį. 

Jeigu neatsilieps virStuinltl telefonai
šaukite Mldway 3-0001

M P. ŠILEIKIS, 0. P.
t trthopcdas - Proiezlstas 

llp Apnratal-Protezoi. Med. ban-
» dažai. Kpec. pagalba kojom 

• (Areh Supports) Ir t.L
Vai.: 9-4 ir 6-8. Šeštadieniais 9-1. 

ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.
2850 \V. 03rd SI. Chicago 29, III. 

Tel. PRospcct 6-5084.

Skelbkitės "Drauge”!

s, VAITUSH, WT,
Palengvinu aklų Įtempimą, kuris 

yra priežastis galvos skaudėjimo bei 
svaigimo ir skaudančių akių Karščio. 
Atitaisau trumparegystę tr tollregys- 
tę. Priienkii teisingai akintus Vist 
egzuminavtninl daromi su clektviniuts 
instrumentais, rodančias mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
J mokyklos valkus.

4712 South Anhland Avenuo 
Tel. YArds 7-1373

Vai. 10:30 iki 7 v. vak. šeštad. 10:30 
iki 6 vai. Sekin. Ir treč. uždara.

PLATINKITE “DRAUG4”

DRAUGAS
THE L1THŲAMAN DAILY FRICND

2334 S. Oukluv Avc., Cbiaagn 8, UI. Tel. Vlrginlu 7-0041; 7-0042

Entered as Second-Class Mąlter Mnrch 31, 1916, at Chicago,
Undoi the Act of Mareli 3, 1879.

Meinbcr of the Cathollc Press Ass’n 
Publtahed dalty, exrpt Sundajs,

• by the
Lilbuuuiau Cathollc Press Kortely
PRENUMERATA: Metalus

39.00 
>8.99 

>11.00

ChlcagoJ Ir Cicero) 
Kitur JAV Ir Kunadojr 
Užsienyje

Illinois

8UB8CIUPTION RATEH 
>8.00 per year outstdc of Chicago 
>9.oiT per ye,ir Clilcago &. Cicero 
>8.oo per year in CutMda 
Forelgn >11.00 per year.
% metų 

5.00 
>4.50 
>5.50

3 ničii. 
>2.75 
>2.50 
>3.00

1 m 5 n 
>1.25 
>1.00 
>1.35

Redakcija straipsnius Isiso suvo nuožiūra. Negunaudotų straipsniu ne
saugo Juos grąžina tik iš anksto susilaius. Redukcija už akelblmų turini 
neatsako. Skelbimų kutuos prisiunčiamos gavus prašymu.



Pirmadienis, sausio 9, 1956

TAUTOS VIETA PASAULYJE
KOKIA YRA TAUTOS VIETA PASAULYJE?

šiandien atrodo yra laikas tą klausimą kelti dėl daugelio 
priežasčių. Pati pirmoji priežastis yra ta, kad mes esame išei
vijoje ir dėl to tam tikra prasme be savo vietos. Antra prie
žastis yra ta, kad komunizmas, pavergdamas tautas,' vartoja 
labai rafinuotą taktiką. Jis ne tiek tautas ignoruoja, kiek sten
giasi ka.kuriuos tautiškumo pasireiškimus panaudoti savo tiks
lams.

Trečioji priežastis, skatinanti svarstyti tautos vietos pa
saulio santvarkoje klausimą, yra nacionalistinių valstybių iški 
limas ir jų bandymas tautiškumo klausimą išspręsti.

Ketvirtoji priežastis, skatinanti domėtis šiuo klausimu, yra 
ligšiolinių liberalistinių valstybių rimto dėmesio stoka šiam rei
kalui. Po Prancūzų revoliucijos ir po vadinamo šokančiojo Vie
nos kongreso susidarė tas politinis vaizdas, kurį mes turėjome 
iki H Pasaulinio karo. šioje santvarkoje tautinis klausimas, 
nors ir nebuvo laikomas išspręstu, betbuvo laikomas nejudin
tum. Bet šiandien, po visokių bandymų, vargiai ar pasiseks 
šį klausimą išlaikyti negyvo kūno būklėje.

SOVIETŲ PAŽIŪRA { TAUTĄ

Savo esme komunizmas nėra tautinis sąjūdis. Jis yra tarp
tautinis sąjūdis. Tautinį apribojimą jis gavo tik iš to, kad ne 
visame pasaulyje jam pavyko proletariato diktatūrą įvesti. Ta
čiau jau pačioje pradžioje komunistų vadai pastebėjo tautinio 
sąjūdžio jėgą ir stengėsi ją panaudoti savo tikslams, šiuo at
žvilgiu būdinga yra Lenino pažiūra į tautybę. Jis manė, kad net 
po to, kai proletariato diktatūra bus įgyvendinta visame pasau
lyje, dar labai ilgai tautiniai skirtumai ne’šnyks.

Tautinių nuotaikų panaudojimas komunizme įvairiais lai
kais buvo skirtingas. Taip pat ne tos pačios taktikos komu
nistai laikėsi išnaudodami tautines nuotaikas savo santvarkos 
viduje ir užsienyje. Stalinas buvo toks gudrus, kad jis, panie
kinęs Vakarų Europos tautinius sąjūdžius, visą dėmesį nukrei
pė į Azijos tautų tautinius sąjūdžius. Jo politika yra atvedusi 
į komunizmo prieglobstį milžiniškas Azijos tautas. Po Stalino 
mirties vėl jaučiama srovė nepaisyti tautų vidaus politikoje. 
Ukrainos Melnikovo pašalinimas ir Berijos nuvertimas yra žy
giai, nukreipti prieš buržujinį nacionalizmą ir siekią Maskvos 
centralizmo.

Iš esmės tauta jokios vietos komunizme neturi. Ji yra be
sąlygiškai palenkta partijos disciplnai. Čia yra panaudojami 
tik kaikurie tautiniai simboliai, pvz. dainos, tautiniai šokiai, 
drabužiai, kaip priemonė komunistinei propagandai. Nors So
vietų Sąjungoje tautos nėra formaliai paniekintos, bet atsižvel
giant į tai, kad ten nėra nei kultūrinės, nei politinės laisvės, 
tai fatališkai reiškia tautų naikinimą.

TAUTA NACIONALISTINĖJE VALSTYBĖJE

Tauta nacionalistinėje valstybėje turi labai augštą įvertini
mą. Tauta čia yra beveik valstybės tikslas. Visose nacionalis
tinėse valstybėse nebuvo skaitomasi su priemonėmis, norint tautą 
sustiprinti. Dėl tos priežasties nacionalistinės valstybės netrū
ko konfliktų su dorove, privatine ir tarptautine teise ir Bažny
čia. Tautinėse valstybėse atsirado joms būdingas naujumas: re
patriacija. Repatriacijos būdu norėta išvengti tarptautinių kon
fliktų, kurie natūraliai seka iš tautinio momento suabsoliutini
mo ir iš to fakto, kad tautinės mažumos gyvena kitose valsty
bėse. Repatriacijos būdu norėta dar labiau sutapatinti šias dvi 
sąvokas: tauta ir valstybė.

Nėra abejonės, kad nacionalistinės valstybės stipriai prisi
dėjo prie tautinio klausimo iškėlimo ir jo išbudinimo. Tačiau 
negalima pasakyti, kad jos būtų laimingai pasitarnavusios jo 
sprendimui. Pralaimėtas II Pasaulinis karas yra nepavykusio 
šio klausimo sprendimo simbolis.

SPRENDIMO BEJIEŠKANT

Mes šiandien esame dviejų tautinio klausimo sprendimų aki
vaizdoje. Iš vienos pusės yra komunizmas, tautą pavergęs savo 
internacionalo tarnybai. Iš kitos pusės yra nacionalizmas, tautą 
iškėlęs augščiau už visus religinius, dorinius ir politinius idealus.

Koks gali būti teisingas tautinio klausimo Bprendimas? 
Liberalistiniame pasaulyje šiandien taip pat pradedama jausti, 
kad tautiškumo toliau nebebus galima laikyti tokia inertiška 
mase, kurią galima nesunkiai valdyti. Tautinio nesąmoningumo 
laikai gali baigtis greičiau, negu mes tikimės. Visokios formos 
kolinijizmas, tiek primityviose kultūrose, tiek kultūringuose kraš. 
tuose, rodo tendenciją baigtis. Ir galima tikėtis, kad reikalas 
rasti tinkamą tautinio klausimo sprendimą darysis vis gyvensią 
ir gyvesnis.

VIETOJ ATSIRIBOJIMO — SUSIDERINIMAS
Nacionalizmas, norėdamas tautą išsaugoti, siūlė ją aptverti 

uždara valstybine siena. Praktika parodė, kad tuo būdu tautinis 
klausimas nebuvo išspręstas. Nėra ko ir stebėtis, kad taip įvy
ko, nes buvo panaudotas Kinų sienos metodas mūsų judrios 
civilizacijos amžiuje. Ir teoriškai žiūrint, geresnio rezultato 
nebuvo galima laukti, nes nacionalizmo pagrinde yra padėtas 
veidmaninigas dvilypumas: vienoks vertinimas savo tautos, vi
siškai priešingas vertinimas kitos tautos. Iš šio metodo kitokio 
rezultato sunku ir laukti.

Bet kyla klausimas, ar nėra atėjęs laikas palikti nuošaly 
šį dvilypį metodą sprendžiant tautos klausimą. Ar ne laimin
giau išeitų tautoms, vietoj atsiribojus viena nuo kitos Kinų ęiena, 
tarp savęs susiderinti? Ar ne geriau būtų, kad pačios tautos 
viena kitai sudarytų reikiamas reiškimosi erdves. Didžiųjų 
grėsmių, nukreiptų prieš tautas akivaizdoje, ar nereikėtų pa
čioms tautoms imtis iniciatyvos savo klausimus spręsti be ko
munizmo ar nacizmo vadovavimo?

Tautinis klausimas šiandien stovi toje pačioje vietoje, ku
rioje lygiai prieš šimtą metų stovėjo darbininko ir darbdavio 
santykis. Kai jie nesutarė tarp savęs, gimė socializmas. Kai 
didelės ir mažos tautos tarp savęs nesutaria, jos gimdo ko
munizmą ir nacionalizmą. Šios kraštutinės tautinio klausimo 
sprendimo formos turi paskatinti mus jieškoti laimingesnio 
sprendimo. V. Bgd.

EDENO VIZITO TIKSLAI

Londono “Observer” bendradarbis A. Buchan rašo:
“Oficialūs rateliai Londone ir Washingtone anglų premjero 

Edeno būsimą vizitą aiškina ne betkurios krizės anglų — ame
rikiečių santykiuose atsiradimu. Aišku, kad premjerai per At-

DWRAŽTTS DRAUGAS, CHICAdo, ILLČNOI3

Monopolių daužymą:

Žinomai: amerikonas komen-
ka ir būdai buvo 
Rusams, b< kitko,

visai kitoki. 
teko sukurti

... .... . visą darbininkų luomą iš žemės
tatorius, tValter Lippman, vie- .
name straipsnyje 
"The Gazettc” (Kanadoje) 
ko:

ste
DABARTINIAI JAPONIJOS VARGAI

GABItlEI.IR CFnVH.A. Cl«ro, III.
Itiutg yn< <

Prieškarinės Japon jus tori 
tori jos, atitekusios k: rauni.:-1 Karasatitekusios k'.muni.i- 
tains ir Kinija, kadaise savart<- 
davus ketvirtadalį j.ponų eks-

I elementas yra japonų meilė im- 
1 peratoiiui. Jau minėta, kaip jie 
i už jį stovėjo, kai Maskva jį ap- 

. kaltino, fti ir kitokios naciona- 

. lizino išraiškos kasdien auga, 
kartais net pasekdamos fana
tiškumo proporcijas. Japonijoje 

Pralošta K ni„a, Tibetas, Ko- sėdį žvalgai neretai pakliausia,

skleidžiant gandus, kad amerL 
kiečiai nori jų kraštą išnaud't.

ūkio žmonių. J.e dabar jų turi 'porto daLar iu Leve k neteiki- r^&’ *adok‘n‘ja vaizduoja japo- ar sunku būtų kraštutiniams ra- 
“onfealo J m ar W be.e k neteiki nanl3 An„.rik,

vimas naair'ilt in .narna tau- “ ““ naudai pavartoti? Ekonominė

dingas. Kini ja taiu nat indui- ta.nn‘a1' JaPua*ja 8aletM būti priklausomybės Amerikai baimė 
triniame i&uniėtimp rėk keptus sąjungin tikuti; net da- y,.a ausimaiš'uni su nacionallz- ridame išs.pletime, noiejo bar jj yra aVarbiausia grandis mu *:s siaubai sukelia beveik 
sunkių mašinų savo fabrikams grandinėje, apsupančioje komu- audringą antiamerikonizmą.Kar 
ir Ūkiams, o japonams buvo nizina. Jei ai crranHia annlv&tn ' ____i »___ _____

8 ūkininkų išpeni visą Ameriką, 
o 50 milionų rusų ūkininkų, 

“Naujuosius Sovietų žygius kolkas, dar neišpeni Sovietų 
arabų pasaulyje ir Pietų Azijo- Sąjungos. Rusai vejasi mu3, 
je vertinant, gal naudinga prisi- ne mes juos. Tačiau — neatsili- 
minti, kad tai antrusyk rusai kime lenktynėse!“
sudaužo Vakani turtų mono-. LondoM
polį. Pirmas dūžis tai 1949 me
tais įsigijimas atominių ginklų, i New Yorko “Times“ korės 
po kurio įsiviešpatavo nerami pondentas Londone, Drew 
kariškų pajėgų pusiausvyra, te- j Middleton, rašo:

., DUV0 nizmą. Jei ši grandis suplyštų, tais net narkotikų šmugeliavimo
reikalinga pigi kmietiška ang- visa grandinė būtų pctrraukta. kaltė VIa verčiama ant ame
ba. Tarp kitų kliūčių ant kelio.Todėl svarbiausias Amerikos in-' rikiečlų galvų, nors patys komu- 
šiai prekybai stovėjo Amerika (toresas Japonijoje, nors ir ne- nistai juos importuoja iš rau- 

,- strategines skelbiamas labai grasiai, yra ja- donosioasu savo draudimu 
medžiagas siųsti už geležinės ponų apginklavimas. Visi kiti'
uždangos. Abi pusės pastatė

beveikianti pasaulinę politiką ir, “Augšti anglų politikos rate- savo reikalavimus; santykiai
mūsų dienose. Dabar gi Sovie- liai spėja, rusai pasidarę šių iš-' 
tai įsibriovė į kraštus, kurie vadų iš konferencijų Genevoje: 
įbuvo skaitomi Vakarų darže- 1) prie vandenilio bombų ka-

tempėsi. Nors Hatoyama nebu
vo pasirengęs užsitraukti ant 
savęs amerikiečių pyktį, jis

liais, ir jiems siūlo ką tokio pa- ras neįmanomas, neg susinai- mielu noru sutiko pažaisti dip- 
našaus mūsų Maršalo planui.
Būtų smagu ramintis, kad ru
sai ne tiek turtingi savo paža
dus ištesėti. Tačiau taip ramin

kintų iki žemės abidvi pusės; 
ir 2) Amerika neturi mažiausio 
noro pradėti .karą tikslu išveng
ti karo. Prie rusų nesukalba-

tis būtų klaida. Savo politikos mumo prisidėjo pasireiškę bruz- 
reikaiams Sovietai ras ir kapi-Į dėjimai Maskvos pavergtuose 
talv. ir žmonių. Jei Maršalo kraštuose. Iš Lenkijos, čekos- 
planu mes įgijome draugų, ko- lovakijos ir Vengrijos pradėjo 
dėl Sovietai negali tą patį kelią plaukti žinios apie visokius ato- 
išbandyti? Maskva už savo pa-'slūgius komunistų vykdomose 
ramą aišku reikalaus — neitra- programose ir padidėjusias
luino. Tokiu būdu turėsime ap
sispręsti, ar mes jam pritarsi
me, ar toliau teeisime vien gin
klų teikimo keliu.”

Rusijos pramonė

Specialus New Yorko “Ti
mes” dienraščio koresponden
tas užsienio reikalais, Šulcber- 
geris, rašc?

“Visokiais gyvenimiškais su
krėtimais šiandien Sovietų Są
junga” pasidarė antruoju pra
monės milžinu pasaulyje. Kur 
1929 metais tepagamino 5 mi- 
lionus tonų plieno, 1954 m. jau 
gamino 41 milioną. Reiškia, 
per 5 metus pašokėjo aštuon;s 
sykius. Amerika, prisiminkime, 
per 20 metų (1896—1916), 
taip pat išaugo nuo 5 milionų 
iki 42 milionų tonų gamybos. 
Bet mūsų visuomeninė santvar-

žmonių viltis išsivaduoti.”
V.

Paliko $3,000,000 diecezijai
Weldon Donaghue, vienas di

džiausių Hartfordo turtuolių, 
turėjęs daug nejudomos nuosa
vybės, savo testamentu paliko 
apie $3,000,000 Hartfordo die
cezijai.

Šūkis mokykloje
Burlei, Ida valstybinėje augš- 

tesnėje mokykloje vadovybė nu
tarė pakabinti lentą su šūkiu: 
“Mes pasitikime Dievu”. Lentą 
su šitokiu parašu parūpins vie
tinės bažnyčios.

Dievo meilės įrodymas, o tas 
yra Kristaus religijos esmė, yra 
žmogaus meilė.

— V. J. Budrikas

lomatijoje ir pažiūrėti ką gero 
gali gauti. Po Bandungo jis 
vedė derybas su sovietų bloku 
Tokyo ir Londone, kuriame už 
keletos savaičių prasidės nau
jos konferencijos.

Daug žinovų sako, kad pre
kybos su Kinija problema nėra 
tokia didelė kaip alarmistai 
galvoja. Kinija šaltai sutiko 
japonų pasiūlymus. Japonų 
ekonomistai ir biznieriai nebe
mano Kiniją esant geru pirkė
ju, nes pati Kinija vystanti sun
kiąją industriją pasidaro kom- 
plementarine ekonomija ir ga
vus sunkiąsias mašinas daugiau 
japoniškų produktų nebereika- 
lautų. Taipgi Kinija neduotų 
palankaus prekybog balanso. 
ApskiaitYavimai rodo prekybą 
sieksiant tik 42 milionus dole
rių jei susitarimas ir įvyktų.

Rytų Europa būtų geresnė 
vieta prekybai, nes ten japoniš
ki dalykai galėtų būti iškeisti į 
žemės ūkio produktus. Ar Rusi-

reikalai tiesioginiai ar netiesio
giniai yra susiję su apginklavi
mu.

1950 metais nuo 10 iki 15 di
vizijų buvo numatyta Japonijai. 
Šiandien yra tik šešios. Wash- 
ingtonas nori apsiginklavimą 
pagreitinti. Hatoyama šaukia, 
kad neturįs pinigų ir kartais pa. 
grasina Rusijos siaubu. Ameri
ka pyksta, kad Japonija jog ne
suprantanti. Japonija pyksta 
ant Amerikos. Rezultatas: dau
giau ant’amerikietiško nusitei
kimo, daugiau neutralistų, dau
giau opozicijos apsiginklavimui. 
Visa bėda yra, kad japonai ne
supranta amerikiečių noro būti 
saugiais apsiginklavus, o ameri
kiečiai nesupranta japonų neno
ro ginkluotis.

Japonų nenoras ginkluotis 
glūdi kovoje dėl egzistencijos. 
Dalis reikalingo kapitalo buvo 
pačių japonų surinkta jį ati
mant nuo karinio biudžeto. Mo
kesčiai negali būti keliami, nes

Grupė, kurią mes turime at
skirti nuo masės dėl kitokių ide
alų ir jėgos, yra inteligentai Jų 
rateliuose populariausia idėja 
yra len'nizmas ir tikėjimas, kad 
raudonoji Kinija gali užbaigti 
visas bėdas. Jie atmetė ameri- 
konizmą, nes nebuvo sužavėti a- 
merikietiška kultūra. Mat jie 
manė, kad ją reprezentuoja tik 
džiazas ir seksualiniai filmai. 
Taip pat daug prisidėjo atomi
nių ir vandenilio bombų bandy
mai jų pašonėje.

Kaip ir daugelyje Azijos vals
tybių inteligentai turi nemažą 
galią ir turi didesnę proporciją 
komunistų, negu kitos grupės. 
Didžiausias tokių “idealistų” 
pavojus yra švietime, kur neko- 
munistiris jaunimas gali būti 
nuolat Indoktrinuojamas komu
nistinėmis idėjomis.

Kur dabar?

Peržengėme naujų metų slenk 
stį; senieji su praėjusiais įvy
kiais tapo istorija, naujieji yra

lantą neplaukia vien tik draugiško arbatos puoduko išgerti. Kal
bėsis ne du susipykę, bet du susirūpinę vyrai — susirūpinę keis
taisiais sovietų politikos vingiais, parodžiusiais, kad atsisakymas 
atominio karo nereiškė atsisakymo Šaltojo karo. Vienu klausi
mu bus arabų pasaulio santykiai su Izraeliu, kurį remia Ame
rikos žydai, turį daug politinio svorio. Kitas klausimas bus Vo
kietija. Tikime, kad bus rasta sėkmingų būdų atsikirsti Chruš- 
čevui ir Bulganinui, kurie ruošiasi lankyti Angliją. Gaila, kad 
prezidento Eisenhovverio sveikatos stovis toks, kad jis gal ne- 
bevadovaus būsimai Amerikai. Kažin tada, ar ir vėl nereikės 
kitos kelionės?” V.

Atsiminimai apie 1905 m. 
neramumus
VINCAS LEVBCKI8 

(Tęsinys)

Kun. Žilinskas ir amerikiečių pašalpa

Kalvarijos parapijoj tuo laiku vikaru buvo kuni
gas Žilinskas, tas, rodos, kuris buvo Bostone, bet ti'k 
ne Tarnas, nes anas buvo kūdas. Jis kiekvieną šventa
dienį laikydavo kalėjimo koplyčioje pamaldas, sakyda
vo pamokslus. Tai buvo ne tik kunigas, bet kalinių 
tėvas. Jis pasirūpino, kad suorganizavo Amerikoje tam 
tikrą kalinių šelpimo fondą ir mes gavome per jį 2700 
dolerių pašalpos. To kunigo dėka būdavo perka kaime 
kiaules, jas skerdžia ir išvirtą mėsą mums, varginges- 
niems politiniams kaliniams dalina kiekvieną savaitę 
tris kartus, tai yra tomis dienomis, kada kalėjime mė
sos negauname. Be to, kurie buvo menkesnės sveikatos 
arba moksleiviai, tuos labiau šelpdavo. Turtingesniems 
ūkininkams sakydavo: jūs vyručiai galite gauti iš savo 
namų. Tiesa, ūkininkai ir laikėsi garbingai, nes žmonės 
buvo susipratę, atjautė vargingesnius. Be to, per tuos 
pačius kanalus pristatydavo laikraščius ir laiškus ne
cenzūruotus, taip pat mūsų rašytus išsiųsdavo. Ka
dangi kalėjime buvo labai prikimšta ir buvo leidžiama 
laisvai rūkyti, tai kiekvienas iš nuobodumo rūkydavo 
net perdaug, o nerūkantiems, kaip man, buvo nema
lonu kęsti svetimus dūmus.

Pasunkėjusios sąlygos

Vežė vis naujų politinių kalinių. Kalėjime pasida
rė visai ankšta. Politinių sudarė, kaip jie kalbėdavo, 
virš 300 žmonių. Sargai pradėjo varžyti mūsų, pasi

toks mostas sukeltų infliaciją Pdia lūkesč.ų, per kuriuos pa- 
ir tuo būdu pažemintų gyveni- 8aulis PamatYs naująją sovietų 
mo standartą, kas dar didesnę P°Htikos formą veiksmuose, 
opoziciją apsiginklavimui šukei- Paskutiniais pranešimais jų va
tų. Taip pat daUs japonų nori dai užtektinai sustiprėję,
pastatyti Kiniją prieš Rusiją ir kad galėtų Pradšti veiktL Jų SYP 
tuo pačiu atgauti dalį senų teri- senos nepranyks, tačiau jie vis- 

ja tokią prekybą leistų, yra ki-; torijų bei rinkų, šis gali būti darys, kad atimtų iniciatyvą 
tas klausimas. Gali būti, kad
po veto Jungtinėse ) Tautose,
Rusija toliau bandys įrodyti ja
ponams vakarus esant bejė
giais ir jiems nereikalingais 
įtraukdama Japoniją savo sfe
ron. Netrukus pasaulis gali 
staiga išgirsti apie Japonijos —
Rusijos taikos ir prekybos su
tarčių sudarymą, už kurias Ru
sija gali net pagrobtąsias salas 
atiduoti kokį kabliuką į. jas 
įveldama. Tuo tarpu jokia pre
kyba su Japonija negali komu
nistams tiek gerų rezultatų at
nešti, kiek atneša propaganda 
paleista prekybos reikalu.
Komunistams pavyko dalinai 
supykdyti japonus su Amerika,

labai nerealu mūsų akyse ta- Vakarų, ši politika jau pa- 
čiau japonui tas atrodo visai ga- vadinta ekonominėmis rungty-
lima. ši problema neatrodo ^ne
komplikuota, bet, norint ją iš- Uabar Amerika pastatoma į 
spręsti, reikia rasti atsakymą P°z*cLfe» kurioje ji turi ekono- 
visoms kitoms aplinkybėms, su- min,iai ir Propagandiniai rungtis
darančioms nenorą ginkluotis. su komaaizma- pasūlydama dau 

giau negu Kremlius. Japonijai 
Viešoji opinija ji turi duoti kapitalo ir rinkų.

Japonija tapo demokratija, o Ji turi atgauti japonų pasitikė- 
demokratijoje vieša opinija daž- jimą, panaikindama ekonominės 
nai grasina politikos vadams dėl priklausomybės ba'mę, sukelti 
sekančių rinkimų, jei šie betką pasitenkinimą demokratija ir už 
priešingo padaro. Viešoje opi- tikrinti ateitį. Jei Amerikai tas 
nijoje' yra susimaišę džiaugsmai, pasisektų padaryti, klausimas 
abejonės, baimės it pykčiai. Ja- “Quo Vadis Japonija?” būtų aiš 
ponai tame nesiskiria. Bet pas kiai išspręstas. Tada nė milita- 
juos atrasime kitokias formas ristai, nė komunistai, nė joki ki
tų jausmų ir todėl viešos opini- ti radikalai negalėtų japonų nuo
jos neturime paneigti. Svarbus demokratijos atplėšti.

vaikščiojimą. Kamerose nesant ventiliacijų, oras pa
sidarė baisiai tvankus. Valgyti būdavo duoda kaip par
šiukams į tokius medinius cėberiukus, kurių graižus 
negalima išmazgoti. Keletas apsirgo užkrečiamomis 
ligomis, o kalėjimo ligoninė buvo maža, todėl pasidarė 
būtinas reikalas prašyti, kad mažiau kaltus paleistų 
namo, o didesnius kaltininkus greičiau tardytų, trauk
tų atsakomybėn, kad sergančius užkrečiamomis ligo
mis siųstų į miesto ligoninę, kad leistų vaikščioti visą 
dieną lauke, kad įtaisytų skardinius dubenėlius ir 
šaukštus.

Reikalavimas generalgubernatoriui 
Surinkę reikalingiausių reikalavimų parašėme ne

prašymą, o reikalavimą laikinajam generalgubernato
riui. Gavome atsakymą, kad su reikalavimais nesiskai-* 
to ir kol nebus prašymo, jie visai domės nekreips į mus. 
Gavę atsakymą, mes tuojau susiorganizavome, kad bū
tinai reikia daryti bado streiką, nes kitaip jie mums 
neduos nieko. Vaikščiojimo po kiemą metu išsirinkome 
komisiją iš 18 ^asmenų.

Kapsukas - Mickevičiui - Jakstyris 
O jeigu kartais atvažiuotų generalgubernatorius ir

nenorėtų šaukti tokią didelę komisiją, tai mes išrinko
me drąsesnius ir gerai mokančius rusų kalbą 3 asme
nis, būtent: Kapsuką Mickevičių, kuris vadindavosi 
Jakstyru. Paskui Bramsoną iš Marijampolės plaukų 
kirpėją ir mane. Negavus patenkinimo mūsų reikalavi
mui mes pranešėme kalėjimo viršininkui, kad nuo tos 
dienos mes Kalvarijos arešto namų politiškieji kaliniai 
pradedam baido streiką iki mirties, o už pasekmes mes 
neatsakome, nes žmogus alkanas nesibijo mirti. Nu
statytą streiko dieną iš ryto mes trys susėjome pasikal
bėti, o kiti komisijos nariai sunešė visų politinių kali
nių maisto atsargas į Motiejaus Kačergio 13 kamerą. 
Viską užbaigę atėjome į kamerą ir laukėme, kas bus 
toliau. Atėjus pietų laikui, kaip paprastai, kriminalis
tai atnešė mums pietus, o sargybinis atidarė kamerą ir 
žiūri, kad niekas neima maisto, tai sargybinis pradėjo

šaukti. O vienas iš mūsų kameros priėjęs maisto imti, 
pagriebė cėberį ir dalį sriubos paliejo. Tada sargybinis 
šoko prie to žmogaus, bet tas pabėgo į vidurį kameros. 
Ir jau kitas taikėsi palieti visą likutį. Kareiviai jau bu
vo pakviesti ir stovėjo žemai ir ant antrojo augšto. 
Bet kareiviai nesikišo prie palietos sriubos. ""Nuo tada 
kalėjimo viršininkas pradėjo sekti mūsų darbus ir vi
sus mūsų veiksmus pranešinėdavo savo viršininkui, ku
ris buvo Suvalkų apygardos teisino prokui-oras.

lydai slaptai valgo

Kalvarijos kalėjimo viršininkas turėjo agentų žydų 
tarpe, kurie jam pranešinėdavo žinias, apie 'bado strei ko 
nutarimus. Mes, politiniai kaliniai badavome, o žydai 
naktimis išvietėje valgydavo riestainius, bet „gojų“ 
labai saugodavusi. Nes jie pirmutiniai visus organi
zavo badauti iki mirties. Vienas iš vilkaviškiečių at
kreipė dėmesį į tai, kad žydai badauja, o dėlko jie nak
timis eina į išvietę? Nes nevalgantiems nereikia išviete 
naudotis. Tas pilietis taip pat nuėjo vakare, kol dar ne
uždarytos kameros ir rado veik visus žydelius tupin
čius ir barankas naikinančius.

Antanas Garmus

Studentas Antanas Garmus, rodos ketvirto kurso 
medikas, ir jau turintis žinias iš medicinos mokslo mus 
visus pamokė, kad žarnos nesuliptų, galim su mažu 
gabalėliu cukraus išgerti arbatos. Žydeliai tuo remda
miesi, kad jų žarnos nesuliptų, vakarais prisivalgo ries
tainių, o dienomis išgeria su cukrum arbatos. Matyda
mi, kad iš mūsų badavimo niekas neišeina, nutarėme 
pradėti kalėjimą griauti, lovas draikyti, norint pasida
ryti kokių nors įrankių plytų ardymui ir apsigynimui 
nuo sargybinių ir karių. Tą mūsų nutarimą sužinojo 
kalėjimo viršininkas ir jis tuojau pranešė į Suvalkus 
prokurorui. Prokuroras tuojau davė viršininkui tele
gramą, kad lauktų komisijos, nes jis išsiunčia savo 
draugą Novikovą pasitarimui.

(Bus daugiau)



KANADOJE

LIETUVIŲ MAIRONIO VARDO 

ŠEŠTADIENINE PRADŽIOS MOKYKLA
PRANYS ALŠftNAS

Naujieji Metai. Vadinasi, vie-i 
na iš geriausių progų žmogaus 
susimąstymui...

Su savo mažuoju sūneliu. 
Pauliuku, ką tik grįžau iš gana 
įdomaus parengimo, kurio ma
loni nuotaika dar tebelaiko už
liejusi krutinę ir verčia sėsti 
prie rašomosios mašinėlės, kad 
pasidalinus patirtais įspūdžiais 
su lietuviškosios spaudos mielai
siais skaitytojais.

Čia minimas parengimas — 
tai Toronto Lietuvių Maironio 
Vardo šeštadieninės pradžios 
mokyklos suruoštoji kalėdinė 
eglutė, įvykusi Pnsikėlimo pa
rapijos (lietuvių) naujojoj gana 
erdvioj salėj, kur dalyvavo apie 
trejetą šimtų lietuvių vaikučių 
su savo mamytėmis arba tėve
liais.

Kalėdinės eglutės parengime 
buvo išpildyta gana plati, įdomi 
ir kruopščiai paruošta progra
ma, kurios išpildytojai — šeš- 
tad'eninėg mokyklos mokiniai, 
o paruošė jai — pasišventėliai 
lietuviai pedagogai ir kiti arti
mai bendradarbiaują su tuo lie
tuviškuoju mokslo židinėliu as
menys.
Ką gi mažieji lietuviukai mums 

, parodė ?

Mokyklos vedėjui Juliui Šir- 
kai tarus atidaromąjį žodį, ma
tėme mokinius suvaidinant J. 
Rūtenio kalėdinį scenos vaizde
lį “Tyliąją Naktį”. Vaidintojus 
paruošė tėvas Rafaelis Šakalys, 
OFM., ir kun. B. Pacevič'us. 
Dekoracijos, dainos bei giesmės 
paruoštos kun. B. Pacevičiaus. 
Grimas — J. Jagėlos.

Jaunutės tautinių šokių šokė
jos, kurių skaičius siekė, berods, 
16 mergaičių, šoko “Žiogelius” 
ir “Kalvelį”, o V skyr. mokinės 
Violeta Simanavičiūtė ir Greta 
Uogintaitė pašoko “Tautinių 
šokių pynę”. Šokių vedėja — 
mokyt. Albertina Šadeikienė, 
akordeonistas — A. Žiobakas.

Baletinių numerių išpildė D. 
Kundrotaitė ir C. A. Mazey bei 
dar pora visai mažyčių baleti- 
ninkių.

Iš eilėraščių — Maironio “Žic 
mos Naktį" padeklamavo V sk. 
mokinė Margarita Dunderaitė. 
Deklamuotojas paruošė mokyt. 
J. Širka.

Mokyklos chorelis Išpildė ke
letą Bertulio, Naujalio bei Šim
kaus kompozicijų. Be to, su 
smuiko solo vykusiai pasirodė 
IV skyr. mokinė Rasa Renkaus- 
kaitė.

Tautiniai šokiai, deklamacijos, 
baletas, dainos bei giesmės bu
vo išpildytos vaidinimo metu. 
Po to dar gražiai pasirodė 3U 
keletą dalykų Prisikėlimo lietu
vių parapijos orkestras, vado
vaujamas sol’sto V. Verikaičio. 
Vėliau Kalėdų Senelis mažuo
sius parengimo dalyvius apdo
vanojo dovanėlėmis, Tėvų K-to 
pirm. S. Pusvaškis padėkojo pri 
sidėjusiems prie gražaus paren
gimo įvykdymo ir buvo išsis
kirstyta namučių.
.seštadienviės mokyklos trumpa 

kronika

Šias trumpas, bet itin būdin
gas, Toronto Lietuvių Maironio 
Vardo šeštadieninės Pradžios 
Mokyklos žinias pertiekiu iš tos 
mokyklėlės išleisto 1956 m. ka- 
lendorėlio. Tai naujausioji mo
kyklos kronika, liečianti 1955 — 
56 m. Minėto kalendoriaus ži
niose rašoma:

Lietuvio tautinio atgimimo j 
dainiaus vardo mokykla veikia; 
nuo 1949 m. Šiuo metu mokyk
lą lanko 203 mokiniai, iš jų 121 
mergaitė ir 82 berniukai.

Mokykloje veikia 6 akyliai. 
Pamokps vyksta kiekvieną šeš
tadienį šv. Pranciškaus mokyk
los patalpose nuo 9 12 va).
12 — 1 vai. dainavimo pamoka 
Šv Jono Krikšt. parapijos pa

talpose. Tautinu šokių pamo
kos vyksta kiekvieną sekma
dienį Prisikėlimo parapijos pa
talpose. Mokyklos patalpų ga
vimu bei apmokėjimu rūpinasi 
mokyklos globėjas kun. P. Ažu
balis.

Mokykloje dirba šie mokyto
jai: mokyt. J. Širka — mokyk
los vedėjas, kun. B. Pacevičius, 
tėvas Rafaelis Šakalys, OFM J 
kun. L. Kostičėnas, mokyt. Z. 
Daugvainienė, mokyt. E. Pus- 
vaškien'ė, mokyt. M. Indrišiū- 
nienė, mokyt. B. Bušinskas, mo
kyt. J. Jankaitis, mokyt. M. 
Gudaitienė, tautinių šokių mo
kyt. A. šadeikienė ir akomp. 
taut. šok. A. Žiobakas.

Mokyklos Tėvų komitetą su
daro šie asmenys: pirm. S. Pus
vaškis, vicepirm. V. Simanavi- 
čienė, sekr. mokyt. M. Bušins
kas, ižd. S. Jaseliūnas ir paren
gimų vadovas J. Tamulionis. 
Kand'datai — P. Razgaitis ir 
A. Sapijonis. Revizijos komisi
ją sudaro J. Donaitis, J. Genys 
ir p. Urbanavičius.

Mokyklos išlaikymu rūpinasi 
lietuviškosios parapijos, KLB 
Toronto apylinkės valdyba ir 
Tėvų komitetas.

Lietuviškoje šeštadieninėje 
pradžios mokykloje vaikai mo
kosi lietuviškai kalbėti, skaity
ti, rašyti, melstis, dainuoti, o, 
svarbiausia, lietuv'škai galvoti. 
“Lietuva numirs — Ji kelsis, 
kol pasaulyje bus lietuvių ir 
veiks bent viena šeštadieninė 
lietuvių mokykla” — šitaip sam 
protauja surašiusieji š ą mokyk
los kronik’ėlę.

Šios srities darbas yra sun
kus, bet šventas ir garbingas, 
nes jis dirbamas Lietuvai. Už 
kilnų ryžtą ir pasiaukojimą mo
kytojams, mokiniams ir tėve
liams bus dėkinga prisikėlusi 
laisvam gyvenimui mūsų tėvy
nė Lietuva.

Rūpestingai ir pigiai taisau

TELEVIZIJOS
APARATUS

Garantuoja darbą ir dalis.

J. MIGLINAS , 
Telef. — HUmbold 6-1038

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, H J .TNO ta

Sudburv, Ont.
Pavykęs vakaras

Bažnytinio komiteto vakaras 
per Kalėdas praėjo dideliu pasi
sekimu. Suėjo daugiau negu bu
vo tikėtasi. Parengimas buvo 
dvigubas: suaugusiems ir jau
nimui. Jaunimas linksminosi 
mažojoj Christ the K ng para- 
pios salėj, o suaugusieji — di
džiojoj. Meninę dalį atliko Sud- 
burio lietuviškasis jaunimas. D. 
Jasiūnaitė paskambino piano. 
V. Jasiūnaitė ir R. Jakubonytė 
puik ai atliko porą baleto nume
rių. P-lės Marozait'ė ir J. čes- 
nakauskaitė gražiai pašoko mek 
sikiečių šokį. A. Kusinskis gra-

po dvigubą porciją. Dovanų pa parduoti, ir dar yra pareikalavi- 
skirstyme St. Krivickas laimėjo mas.
J. Bazaro padovanotą gražiu 
laikrodį, J. Jonaitis — J. T. Pa- 

qute padovanotą vertingą fantą.
Jaunimo žaidimams vadovavo 

B. Jakubonienė ir J. Adomaitis.
Parengimas davė $114.05 gry 

no pelno. Prie parengimo dau- 
g'ausia prisidėjo M. Kriaučeliū- 
nienė, M. Lapienė, Danguolė ir 
Virginija Kriaučeliūna'tės ir A. 
Strakauskas.

Trumpai
— Tuoj po Lietuvos kariuo

menės šventės pasitraukė iš LB 
apylinkės valdybos J. Jakubonis. 
Tai antras vieno mėnesio bėgy.

— Algis Kusinskis gražiai pa
sirodė per Sudburio televiziją su 
akordeonu ir laimėjo premiją.

— A. Strakauskas įtaisė mi- 
nistrantams 'kamžas.

— Izabelė Savickaitė ir Jane 
Vaitkevičiūtė, iš Worcester, 
Mass., švenčių proga lankėsi 
pas brolius S. J. Poškus.

— Mokyt. G. Lumbienė pasi

Suminumas
— Sakyk, — klausia mokyto

jas, — ką darė Kolumbus įkėlęs 
koją į Ameriką?

— Tuoj pat kėlė ir antrą ko
ją, ponas mokytojau.

✓

Pasididžiavimas savaisiais
Du šunų bičiuliai giriasi sa

vais šunimis. Taip įsismagina, kad 
net truputėlį perdeda.

— Manasis, — sako vienas, — 
yra toks protingas, kad parėjęs 
prie namo durų, pasistiebia ant 
kojų ir pats paskambina durų 
skambutį.

— Paprastas daiktas, — paste
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bi antrasis. • — Manajam nereikia 
1 nė skambinti. Jis nešiojasi raktą.

Išsitraukia ir duris pats atsir-a 
f kiną.

TELEVIZIJOS
ir Radlo Aparatų Taisymas

Sąžiningas ir garantuotas darbas 
M. RIMKUS, 4517 S. Sawyer SL 
TeL VI 7-0087 — VI 7-8087

Knygų platininio vajus

Per paskutinį metų ketvirtį
lietuviškų knygų išplatinti per __ _  _
bažnyč os kioską maždaug už traukė dėl sveikatos iš lietuvių 

_ „ $500. Vienas tautietis, kuris šeštadieninės mokyklos. Jos vie
žiai pagrojo akordeonu keletą! nori būti nežinomas, nupirko už ton sutiko mokytojauti M. 
lietuviškos muzikos dalykėlių.! $103. J. M. Kriaučeliūnai — už Venskevičienė, kuri toje mo- 
Šokiams grojo St. Krivicko lie-1 $45. A. M. Lapieniai — už $33.- kykloje jau yra dirbusi dvejus 
tuviškos plokštelės ir A. Kusins Į 95, kiti po mažiau. Apskritai metus. * Sudburiškis
kis akordeonu. Veikė geras bu-, reikia pas'džiaugti, kad sudbu-l
fetas. Visus lietuvius vaikučius riškiai lietuvišką spaudą gerai 
kun. A. Sabas gausiai apdova- • remia. Tik V. Augustino Lie- 
nojo saldainiais, o lankantieji tuvos albumų trumpai prieš šven 
šeštadieninę mokyklą gavo net tęs atėjo 14 egz. Jie visi iš-

M O V I N G

MES PRISTATOME ANGLIS BEI 
PEČIAUS ALIEJŲ

^DIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS if
Mes taipgi perkraustome jūsų baldus saugiai — keletą blo-1 

t kų ar keliasdešimts mylių. Reikale šaukite mus. ,
I Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkitės pas 
mus. Turį daug metų patyrimo perkraustymo darbe.

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne Avenue TeL Vlrginia 7-7097 {

A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus ir pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BI. 7-7075 arba 
BE 7-9842

Pradėkit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

Įstaigoje BRIGHTON SAVINGS and LOAN!
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000.00

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., į vakarus nuo Califomia Avė.

CHARLES ZEKAS, Sec’s

OFISO VALANDOS:

STATYBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PBISTATpME '
V18QKJV KC6IV 
MEDŽIAGĄ 

CARRMOODY 

LUMBER CO.
STASYS LmVTNAS. Prez. 
3039 So. HAJLSTED ST.

TeL Vlctory 9-1179 
APKATNAVIMĄ IR PREKIŲ PRI

STATYMĄ TEIKIAME 
NEMOKAMAI

RAATINft ATIDARYTA kasdien nui 
4 vai. ryto Iki « vai. vakaro ll 
AnAtadtenl&ls Iki I vai. vakaro

Plrmad., antrad., penktad. ir 
•eSt. t ▼. ryto iki 4:90 p. p.

Trečiad. 9 ryto iki 11 o 
Ketvirtad. 9 vai. iki S rak.

PERKRAUSTYMAI — MOVING 
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Ii artimą Ir 

tolimų distancijų. Saukit* sekančiai:

8416 S. LITUAN1CA A VĖL, CHICAGO, ILL.

ANTANAS VILIMAS

Laimingieji, kurie 1055 m. prisidėjo prie niflsu Kalėdų Klubo—Ctirlst- 
niaa Club, lapkričio mėnesi gavo eekiua Prisidėkite prie mšsų 1956 m. 
Chrlstmaa Club ŠIANDIEN! Geriausieji linkėjimai ateinantiems 
metams!

>|qr» YOŲR 
New Year right-

JOIN OUR

1956t

Christmas Savings 
Club

NOW...

Vniversal Savings
L800 So. Halsted Street • Chicago 8, iii. • HAymarket 1-2023

qnd Loan fluj
A“ocio,ion įĮĮĮĮ£

ASSEMBLERS
GIBLS — WOMEN

We have immediate openings 
in our assembly department. 
Permanent work.
EXCEPTIONALLY LIGHT 

ASSEMBLY
ALL SHIFTS

5 day — Hours 8 a. m. to 
4:30 p. m.

INDUSTRIAL MOLDED 
PRODUCTS CO., INC.
5201 N. AVONDALE 

ROdney 3-5700

P.&J.JOKUBKA
rv, DEIMANTAI III IAIKIIODŽIAI 

PaiiUvInuu Ir Taisyiiuu

4102 Archer Avė., a* Mozart 
Chicago 32, UI. — TeL lA 3-8611

- S

PIGIAI III SAUGIAI •

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJI: IR 1S TOLIAU

K. EIDUKONIS
Turiu nauji, dideli sunkvetfanl 

, ir apdraudaa
49S0 8. Talman, Chicago 99, Ui. 

Tel ORnu+lll 9-7099

A. TVERAS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS

Pardavimas ir taisymas
2646 W. 69th St. REpublic7-1941

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

iPELNINGIAUSIA 
I TAUPYMO 

BENDROVĖ

4038 Archer Avenue t«i. LA3-6719 

AUGUST SALDUKAS Prezidentas

Dailiojo Žodžio
KONCERTAS

Skirtas įteikti DRAUGO Romano Premijai
— ĮVYKSTA —

m. .sausio mėn. 15 d. (sekmadienį) - 4-tą valandą po pietų
Dalyvauja:

B. Brazdžionis H. Kačinskas A. Gustaitis

DAILIOJO ŽODŽIO KONCERTO MENININKAI

SOKOL SALĖJE
2345 South Kedzic Avenue, Chicago, Illinois

$1,000.00 romano konkurso premijos įteikimo proga atvyksta ; Chieagą trys gar
sieji gražiojo lietuviško žodžio menininkai: Brazdžionis, Kačinskas ir Gustaitis, kurie 
yra buvę Chicagoj nevieną sykį, ir jų atvykimas visada yra nepaprastas įvykis Chicagos 
kultūriniame gyvenime. Jie viBada atvyksta su nauja, įdomia programa. Visada būna di
delis malonumas pasiklausyti jų poezijos, žymių dramų, ir humoro.

Tą popietį taip pat bus paskelbta kas laimi penktą tūųkstantinę, kurią dienraštis 
DRAUGAS paskyrė geriausiam romanui, parašytam per šiuos metus.

Neapleiskite gražią progą pasiklausyti dailiojo žodžio koncerto ir tuo pačiu paremti 
romano konkurso premijų fondą sekantiems metams.

I’o programos šokiai, grojant JONUŠO orkestrui. Veiks turtingas bufetas.
Įžanga $2.00. STUDENTAMS IR MOKSLEIVIAMS $1.00.
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Didžiajame New Yorke
— Dešimt naujųjų dailininkų 

studentų buvo išstatę savo dar-į 
bus gruodžio 30 — 31 dienomis 
Brooklyne vykusių Santaros 
studijų dienų metu. Paroda vy
ko Grand Paradise salėje, o jos 
garbės komitetą sudarė J. Audė 
nas, prel. J. Balkūnas, gen. 
konsulas J. Budrys, J. Ginkus, 
dail. V,. K. Jonynas, dail. A. 
Merker, kleb. kun. N. Pakalnis, 
V. Rastenis, dail. A. Ratas, V. 
Sidzikauskas, pik. J. Šlepetys, J. 
Tysliava, V. Jonuškaitė ir J. 
Valaitis. Iš New Yorko paroda 
keliaus į kitas vietas JAV, o 
paskui į Kanadą.

— N. Metų sutiktuvės New 

Yorke įvyko dviejose vietose. 
Saieva’s salėse rengė New Yor
ko Lietuvių Bendruomenė, o 
Grand Paradise salėse — Švie
sos Sambūris, Liet. Sporto Klu
bas ir studentų Santara. Abidvi 
vietos buvo pripildytos. Bend
ruomenės sutiktuvėse po JAV ir 
Lietuvos himnų sveikinimo žodį 
tarė vicekonsulas A. Simutis ir 
LB apygardos pirmininkas adv. 
J. Šlepetys. Liuberskio va
dovaujamas skautų vyčių okte
tas padainavo lietuviškų dainų. 
Aktualius naujametinius sveiki
nimus paskaitė aktorius Vitalis 
Žukauskas. Antrosiose sutiktu
vėse meninę programą atliko ba 
lerina S. Vasiliauskaitė ir Ant. 
Gustait's.

Tomas Žiūraitis, OP, iš
rinktas New Jersey Lietuvių Ta 
rybos Garbės Teismo pirminin
ku. Tarybos būstinė Newarke.

— R. Šilbajoris ir V. Rastenis 

skaitė paskaitas apie dabartinę 
jaun'mo būklę Lietuvoje gruo
džio 30 ir 31 dienomis Brookly
ne įvykusiose Santaros studijų
dienose.

— Kandidatais į Liet. Žurnalis 
tų Sąjungos Valdybą sąjungos 
nariai išrinko šiuos dešimt Di
džiajame New Yorke gyvenan
čių laikrašt'ninkų: K. Cerkeliū- 
ną, S. Narkėliūnaitę, Pr. Naujo
kaitį, D. Peniką, V. Rastenį, A. 
Rimydį, A. šalčių, J. Tysliavą 
ir T. Žiūraitį, Op. Kandidatų 
siūlymas vyko korespondenciniu 
būdu. Dabar valdyba nariams 
pranešė, kad šie dešimt daugiau 
šia balsų gavę nariai yra suti
kę būti kandidatais į naująją 
valdybą. Sąjungos nariams bus 
duota pora mėnesių, taipgi ko-

nys. Kartu norima pagerbti ir 
operos darbuotojus — sukaktu
vininkus.

respondenciniu būdu, išrinkti 
valdybą. Bus renkami ir kiti or
ganai — revizijos komisija ir 
garbės teismas. j laiką buvęs pasitraukęs iš veik

Marija Šaulienė, brookly-l los, dabar pamažu vėl įsijun

— Juozas Ginkus, visuome

nės veikėjas, dėl ligos ilgesnį

nietė, neseniai įsikūrusi Pater- 
sone ir tenai turinti maisto pro
duktų krautuvę, šventėms buvo 
parengusi lietuviškų sūrių, ski
landžių, dešrų, kurios turėjo di
delį pasisekimą. Prie krautu
vės veikiąs spaudos skyrius ir
gi turėjo daug darbo. Parduota 
daug sveikinimo atvirukų ir liet. 
knygų. Prieš šventes Šaulienė 
yra gavusi iš Vokietijos siūlų 
juostoms austi, tad po švenčių 
jau vėl pradeda priiminėti už
sakymus. Juostų audimu Šau
lienė jau yra žinoma iš Vokie
tijos stovyklinio gyvenimo. Jos 
adresas: 61 Lafayette St., Pa- 
terson, N. J.

— Lionė Juodytė . Matthens, 
Amerikoje gimusi lietuvaitė dai
nininkė, dideliu pasisekimu dai
navo lietuviškas dainas per New 
Yorko miesto radiją klasikinių 
artistų valandėlėje. Jai akom
panavo Aleksas Mrozinskas. Ji 
atliko St. Šimkaus “Kur bakū
žė ir “ Pamylėjau vakar“ ir Va
nagaičio “Mamytę“. Be to ji 
dar dainavo ariją iš Verdi ope
ros “Don Carlos” ir P. Curran 
“Nokturną”.

— Prof. Juozas Žilevičius sau 
šio 28 d. vyksta į Philadelphi- 
ją tenai skaityti paskaitą apie ( 
liaudies damas ir atgimstančią-1 
ją lietuvių muziką. Jo paskaita1 
bus pailiustruota dainomis, ku
rias atliks operos solistė Juzė 
Augaitytė.

— Lietuvos operos sukakties, 
minėjimas rengiamas New Yor
ke sausio 21 d. Carnegie Reci- 
tal Hali. Bus programa, kurią 
atlikti pakviesti visi buvę tos 
operos dalyviai ir dabar Ameri
koje esantieji lietuviai daininin
kai ir muzikai. Ta pačia proga 
rengiamas ir atitinkamas leidi-

g a į darbą. Sal. Narkėliūnaitę

E. Chicago, Ind.
Knygos vaikams

Kalėdinė eglutė mūsų apylin
kės mažiesiems, suruošta LB 
vietos apylinkės valdybos 1955 
m. gruodžio 31 d., praėjo d'deliu 
pasisekimu. Kalėdų senelio bu
vo apdovanoti apie 50 vaikų. 
Gražią programą atliko vietos 

j lituanistinės mokyklos mokiniai,
vadovaujami p. Makiejienės. Ka 
ledų senelio rolėje P. V. Ma- 
kiejus vaikučiams paliko didelį 
įspūdį.

Ta pačia proga Reginai V. Vi
lutytei buvo įteikta LB East 
Chicagos apyl. valdybos 10 dol. 
premija už jos konkursinį raši
nėlį “Simanas Daukantas“, o vi
sų skyrių geriausieji lituanisti
nės mokyklos mokiniai gavo do
vanas knygomis, kurias tam 
tikslui paaukojo J. Klimas, kun. 
dr. P. Celisšius ir Ed. Vilutis. 

Visuotinis susirinkimas
JAV LB East Chicagos apy-

'2P
SOPHIE BARČUS 

RADIO PROGRAMA
Ift WQES stoties — Banga 1390 

NUO PIRMAD. IKI PENKTAD. 
8:46 iki 9:30 vai. ryte 

SESTA D. 8:30 Iki 9:30 ryta
PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v. 

SEKAI). 8:30—0:30 v. r. U stoties
WOPA — 1490 kll.

Chicago 29, 111. HEmlock 4-2418
7121 So. HOCKWELL ST.

Rcinkitc dien. Draugą!
I, i , g==5===3=-s=======—5B==a

’SstMS™ renfMunų“”
r*r IŠ TOLI IR ARTI

NAUJI OI DELI TROKAI-NAUJAUfl KRAUSTYMO ĮRANKIAI
WSŲ Merų PATYRIMAS-PI6US IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tcl. VZAIfcmok 5-9)209

vzlJyta Saukia visuotinį
LB apylinkės narių susirinkimą 
š. m. sausio 15 d. 4 vai. p. p. 
lietuvių parapijos patalpose. 
Svarbiausi darbotvarkės punk
tai yra valdybos veikimo apy-i 
skaita ir naujos valdybos bei re
vizijos komisijos rinkimai. T.M.■
Sąmoningieji tautiečiai!

Jau artėja mūsų tautinė šven 
tė, Vasario 16, kuri šiandien 
mums simbolizuoja mūsų tautos, 
iš vergijos laisvinimosi atkak-' 
l'ų kovų apvainikavimą. Juk' 
Lietuvos nepriklausomybės at-i 
statymo paskelbimo aktas yra 
mūsų tautos gerųjų sūnų ištisų 
dešimtmečių kovų su okupantu 
išdava. Deja, mūsų tauta to ak
to vaisiais — Lietuvos nepri
klausomybe — pasinaudojo tik 
porą dešimtmečių, po kurių ir 
vėl pateko į dar žiauresnę ko
munistinę priespaudą, o dalis 
tautos vaikų atsidūrė svetimuo
se pasviečiuose. Jų tarpe turi
me ir tris Lietuvos nepriklauso- J 
mybės atkūrimo paskelbimo ak
to signatarus, kurių vieną, prof. 
Mykolą Biržišką, paskutiniuoju 
metu užgulė skaudžios nelaimės, 
kurių niekas neįstengs atitaisy
ti, nes Gerbiamajam Profesoriui 
negrąžins Jo miiusiųjų brangių
jų asmenų. Tad, norėdami nors 
truputį paguosti tą Garbingąjį 
mūsų tautos kovų Veteraną, Va 
sario 16 artėjant, prisiminkime 
Jo nuopelnus mūsų tautai ir da
bartinę Jo nelaimę, o kaip savo 
dėkingumo bei užuojautos sim
bolį nepagailėkime paaukoti po' 
keletą dolerių šiam Signatarui 
paremti. Tad turėkime pakan
kamai tautinės savigarbos, arti
mo meilės bei pagarbos savo 
tautos kovotojams, o tą išreikš- 
kimę ne gražiais žodžiais, bet 
nuoširdžiomis aukomis.

Surinktąsias aukas prieš Va
sario 16 pro±. M. Biržiškai iš- 
siuntus, dėl atskaitomybės bus 
paskelbtas spaudoje aukotojų są 
ražas. Jei kas aukotojų neno
rėtų, kad jų pavardės būtų skel
biamos spaudoje, siunčiant au
ką, prašome pažymėti “neskelb
ti”.

Aukas prašome siųsti Vilniaus 
Krašto Lietuvių Sąjungos Chi
cagos skyriaus pirmininkui A. 
Dunduliui, 2428 So. Lavvndale 
Avė., Chicago 23, III, tel. CR- 
7-6710.

Tkimės, kad Chicagos lietu
vių visuomenė nepaliks kurčia, 
bet išgirs šį mūsų atsišaukimą, 
ir atitinkamai reaguos.

V. L. K. S. Chicagos Sk. V-ba

Popiežių pripažino 
įžymiausiu

Žurnalas “View“ savo viršely- ‘ 
je išspausdino dail. J. Jewell 
pieštą pop'ežiaus Pijaus XII pa
veiksią, drauge pripažindamas 
jį kaip žymiausią asmenį iš visų 
pasireiškusiųjų 1955 metais.
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TELEVIZIJOS FONOGRAFAI 
Tik pas mus pirkdami gausi!
• Nemokamai 3-jų mėn. pilnų garan

tijų — darbas jr dalys.
• Nemokamai vidaus antenų Ir insta

liavimas.
• Iki $100.00 ir daugiau nuolaidos už 

jūsų senų televizijų.
Be to, visokiausi radijai, rekorda- 

vimo aparatai, lempos, baterijos, da
lys ir kitų firmų televizijos.

NUOŠIRDUS LIETUVIŠKAS 
PATARNAVIMAS

Frank’s TV and Radio
PARDAVIMAS IK TAISYMAS

3240 South Halsted Street
Telefonas CAlumet 5-7252

PRANAS KURSIS IR 
PAULIUS F. ENDZELIS

IO CIO C IOC3OE

JŪSŲ APDRAUSTI INDELIAI

Neš I/2 Didesnį Dividendą negu iki šiol
PAS '

ST. ANTHONY SAVINGS 
Pradedant 1956 metais Sausio 1 dieną

VELTUI ■■■ AUTOBUSU KELIONE
Visiems, kurie atvažiuos (netoliau 50 mylių) atidaryti naują sąskaitų 

$50.00 arba didesnei sumai, bus apmokėta autobuso kelionė.

VELTUI. -TERMOMETRAI
Su kiekvienu $50.00 ar didesnių indeliu!

Kad gavus musų padidintu dividendą, nereikia pinigus išlaikyti ilgą laiką 
Dividendas bus išmokamas kas šešis mėnesius... Pradėkite indėlius dabar ii 
tapkite turtingesni 1956 metais.

Ai:

ST. ANTHONY SAVINOS
AND LOAN ASSOCIATION

1447 S. 49th Ct., Cicero 50, III. - Tel. T0wnhall 3-8131 ir 8132
Atidarą kasdien; Uždara t.rečiadieniaie ..................................... JUOZAS GR1BAUSKAS, Vedėjas

J

Duona fa* Įvairiau skoninga, 
knlkntes kepa

BRUNO'S KEPYKLA
3389-41 S. IJtuanica Avė. 

Tel. CUfside 4-6376..
Pristatome J visas krautuves 
Ir restoranus, taip pat IA- 
slųnCta J visus artimuosius

miestu*.

NUO UŽSISENftJUSIŲ 

SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT
VIRŲ ir SKAUDŽIU ŽAIZDŲ, 
negali ramiai aėilčti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaizdos 
niežti ir skuuda. Kad pašalinti tų 
niežėjimų ir skaudėjimų senų atvi
rų ir skaudžiu žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jos gydymo 
ypatybės palengvins jūsų skaudėji
mų ir galėsite ramiai miegoti nak- 
t). Vartokite jų taipgi nuo skau
džiu nudegimų. Ji taipgi pasalina 
niežėjimų ligos vadinamos PSORIA- 
S1S. Taipgi pašalina peršėjimų ligos 
vadinamos ATHLETE'S KOOT, su
stabdo džiovinimų odos ir perplyšlmų 
tarppiršėtų. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstančios. suskilusios odos dedir- 
vinių. odos išbėrimų ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
sirodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klų. Ji yra gera gyduolė nuo iš
viršinių odos ligų. Lo
gulo Ointment yra 
parduodama po 75 
et.. $1.26, ir $3.50.
Pirkite vaistinėse Chi 
ragoj ir apylinkėse—
Milwaukce, Wisc.,Qa 
ry. ind.ir Detroit, Ml- 
chigan arba rašyki
te ir atsiųskite Mo- 
ncy order j

LEGULO, Department D.

| 618 W. Eddy St. Chicago 34, III.

SEGHETTI TRAVEL BUREAU
2451 So. Oakley Avenue Tel. YArds 7-3278

MES PAKEPINAME KELIONES LĖKTUVAIS, GEL2KELIAIS, 
„ AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.

Sutvarkome dokumentus norintiems atvažiuoti į Ameriką. Pa
rūpiname dokumentus norintiems išvykti į užsienį. TURIME IR 
LIETUVIŲ Skyrių. Pildome afideivihm Pasinaudokite.

Roosevelt Fumiture Miegamo Rakandų Išpardavimas!
11 gabalą — tiktai už $169.00 r R*

į žį setą įeina lova. dreseris. ko
moda, springsai. matrosas su vidu
jinėm spiruoklSm, 3 vanity stiliaus 
lempos, 2 miegamos pagalvės ir 
kilimas. DideliR pasirinkimas (r 
kitokių baldų. Galima užeiti vaka
rais. Parduodame išmokėjimais.
Už 8 mėnesių išmokėjimus neima- 
me jokių nuošimčių. Prieš perkant 
baldus, užsukite į šią lietuvišką 
krautuvę, apžiūrėkite baldus ir pa
tirkite kainas.

ROOSEVELT FURNITURE CO-
2310 MEST ROOSEVELT ROAD T«l. SEelej 8 -4711

Felln Knudonls. ir mrnadžerl*
Krautuvą atidaryta sekmadieniais nuo II Iki 4:80.

JONAS GRADINSKAS
Televizijos, radijas, patefonai, lempos, antenos baterijos

J. G. TELEV1SION COMPANY

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998
GARSIAKALBIŲ SISTEMA (Public Address System) išnuomavimui

am
Atidarant sąskaitą pirm 11-tos kiekvieno mėnesio 

dividentas mokamas nuo 1-mos. Dabar mokame 

STANDARD stipriausia Taupymo {staiga visoje Amerikoje

Turtas virš........................................$57,000,000.00

Atsargos Fondas...........................$4,500,000.00

CHARTERED AND SUPERVISED BY THE 
UNITED STATES GOVERNMENT

Mernber of Federal Savings and Loan Insurance Corporation 

JUSTIN MACKJEWICH, President and Manager

Įstaigos valandos: Kasdien, įskaitant šeštad. nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. 
po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro.

Trečiadieniais visai neatidaroma.

ŠUNIMI) FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCATION 

OF CHICAGO 

4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 42 
PHONE: Vlrg.mo 7-1141

CRANE SAVINGS AN“į"1N
2555 WEST 47th STREET I.Afayetto S-1083

B. R. Pietkiewicz, prez.; E. R. Pietkie»lcz, sekr. ir advokatas 
Mokame augštus dividendus. Kešiiiojame čekius. Parduodame ir 
išperkame valstybės bonus. Ta u pyto jam s patarnauvintai veltui
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ŠIANDIEN.—Apdrausta Iki $10.000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penkt. 9 iki 5; treč. uždaryta, o šešt. nuo 9 iki vidurdienio.

B U IC V A S

LIETUVIŠKAS

AUTOMOBILIS

NARIAI LIETUVIŲ TAUP. IR SKOIJMMO
B-VIŲ LYGOS, KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 
I R

Paskolos Duodamos Namų Įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO) SAVINGS A LOAN ASSN.
6234 S. Westem Avė. Chicago 36, III.

CRANE SAVINGS A LOAN ASSHL
2555 W. 47th St. Chicago 32, UI.

DISTRICT SAVINGS A LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8, III

UNIVERSAL SAVIRGS A LOAN ASSN?
1800 S. Halsted St. Chicago 8, III.

3BBCT—-7------ &■-. ~

AUKŠTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IK PELNINGI PATARNAVIMAI.

IAI PAKUI. IAIIITAI, APDRAUSTOJ $ I A.tMJO.OOfl IŠTAIGOJE. Al KMi Al SIAs. S A1 .l,A I l'ADI I *1 .VIAH l»l AT l> UMtAS U t PA 11> (I* I > A KHT.M KN- 
’I'V SĄSKAITAS. KITI TAI PA MO SK A ICIAI: OI'IIOA AL. ROM N. K Al.f: IR |U A AK ACIJĄ SKARIAI. GALITE TAUPYTI III PER LAIŠKUS. HU
TAI l'A Kili'. IhLAIDAs IŠKERTANT FEKIIs III APMOKA AT VISOKĮ Al 'NlAs BILAS, VEIZI'I I PATARNAVIMAS NARIAMS. I ŠNEKIAM IR 
PARĮlUOBAM VALDŽION BOA! S. AAMI l’ASKOMls PILI ELNAMIAUSIOM N.Įil.VGOM. SIZIAO1 MfsŲ Al htflj DIAIDI ADA IK KITAN IN- 
l'OltSlAUlJAS PAŠAUKIT — GlLOVEHIlJi «-7575.

CHICAGO SAVIHGS and LOAH ASSOCIATION, 6234 SOUTH WESTERN AVĖ.
PIRM. Iii A AL —8 A Al.j AAIIUAD. III PLAKI' 0 Iki I A AK.; KLT. » HU N tiJ. ntk.; TrcO. I/.DAKA1A A INA Dll:.A>; ŠUKĮ. » IKI 2 POPIET



G DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

CLASS1FIED & HELP WANTED ADVERTISEMENTS
••DRAUGAS” AGENCY

65 East Washington Street 

Te L DEarboro 2-2434

2334 Sounth Oaklev Avenue 

Tel. Vlrginia 7-6G40; 1 6041

REAL ESTATE

P. STANKOVIAIUS
REAL ĖST. ir INSUR. BROKERI!

LIETUVIŲ AUDITORIJA 

3133 So. Halsted St.

P b. DAuube 6-2798
Padeda pi r kiti - parduoti namui 
ūkius, bizni na. Parūpina paskolas 
draudimus Ir daro vertimus. Tvarki 
Imigracijos dokumentus. Ofisas atda 
ras kasdien nuo 10—7.

Jeigu ieškote pirkta namų, biznių 
sklypų, ūkių, arba norit ką par 
duoti, atsiminkit, jog mielai ir aą 
feningai patarnauja

P. LEONAS
Kkal estate

*73o U. 71st. eit. WAlbroofc t-Mll

Prieš pirkdami ar parduodam 
namus, biznais, sklypas ar ūkiai 
atlankykite mos.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-IN8URAK01 

2405 West 51 8t 
WAlbrook 5-5030

PKospert 8-3&7S (valu Ir

□oi
REAL ESTATE

2-Jų butų namas —- 3 Ir 4 kamb. 
AHi 2jth Ir Kcdžle Avė. Tiktai 
iH.SoO. SVOBODA, 37:10 \V. 2«lth SL. 
L Vandale 1-7038.

TIK PAMANYKITE — »l8.fmo. 
geltonų pl>ių 3-Jų butų namas. ū ir 
d kamb Ir 3 kamb. rūsy 2 autom, 
garažas. Koklių vonia. Karštu vau 
deniu apšikl. Apylinkėje 2tth Ir 
iiamlin. Pajamų $137. plius butas. 
Įmokėti $5,000. SVOBODA, 373» W. 
2(i(h St. lAuiulolc 1-7038.

Pardavimui namas ir maisto pro
duktų bei mėsos krautuvė. Kieiptis 
tel. REliance 5-6450 tarp 6 ir 8 v. v.

BFRVWN. Oetagon priekiu. 2-Jų 
butų — C ir 6 kamb. Karštu vandeniu 
apšlld. Apylinkėje 2 2nd Ir Scovllle. 
Mūro garažas. $22,900 arba geriau
sias pasiūlymas. SVOBODA, 0013 
Gniuik Rd. Blsbop 2-2102.

HELP WANTED MOTERYS

GENERAL OFFICE AND 
SECRETARIAL W0RK
Cerinnk & Austin loention 
I’leasnnt vvorking conditions

Fųll Company Bene ti t s 
Phone lor interv»ew

BISHOP 2-1873

CATHOLIC PERSONNEL —
• T0WNE

NO FEE
gECRETARlES .......... $300-360
STĖNOS. LITE & EXP. $280-300
B ILL TYPISTS ......... $240-280
TYPISTS .................... $216-260

File clerks and page girls — Opea 
in The New \Vorkl Building.

109 N. Dearborn — Suite 702 
STate 8-7480

L A D I E S

Įle an Avon rcpresentativc in your 
otvn neighborliood. Earning aveiage 
$2 to $3 per hour. No experience ne- 
cessary. For complete information —

Call EU 6-9052

AITOMORILES — TRI’CKS 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO KOŽICOS 
lietuviška gazolino stotis ir auto 

taisymas
Atliekami motoro remontai, lyginimo, 
dažymo darbai Ir keičiamos dalys.

CALL-ME-MOTORS CO.
5739 S. VVESTERN AVĖ.. RE 7-8533

HELP WANTRU — MOTERYS

C ASHIE R
VVith adding machine 

and cashioring experience
5 day week 

Group insurance 
FTofit sharing plan

GENERAL 

1INANCE CORP.

6021 IV. Cemiak Road

OFFICE GIRL
Need giri evperienced in billing 

and general offiee nork.
• Good pnyiug
• Good transportation
• Good norking conditions 

Phone ALbany 2 2207

HELP WANTED VYRAI

Kas, perkant arba parduodant na 
mus, norit sąžiningo Ir lietuviška, 
nuoširdaus patarnavimo krelpkltis )

VENTA REAL ESTATE

4409 S. Fairfield, teL LAI. 3-3881
Vai. Kasdien nuo S—12 Ir t—7 vui 
vak. Seštad. nuo 9 v. r. Iki S v. v

Trečiadtnelals uždaryta

7 KAMB. namas; 2-jų augštų; 
didelis sklypas; 2 autom. gar. Turi 
būt parduotas, apleidžia miestą. 3414 
W. Marųuette Rd. PRospect 6-6521.

LYONS-CHARM HOME. 5 metų 
senumo, 4 kamb., “radianl” apšilti, 
alvva, “fire plaee” — židinys, ga
ražas. $17,900. SVOBODA, 6013 Cer- 
inak Rd. BIshop 2-2162.

$2.000 J.MOKftTI. Mūrinis 2-Jų bu
tų — 4 ir 4 kamb. 2 autom, mūro 
garažas. Išsimokėti — kaip nuomą. 
SVOBODA 3730 W. 2«th St. l.A««- 
dale 1-7038.__________ _________ ______

M1SCELLANE0U8 
(vairūs Dalykai

I.IFT. APDKAl’DV AGFNTCRA
Visų rūšių apdraudos. Autotnobl- 

lių finansavimas. Notariatas. Valsty
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdrandas kitur 
pasiteiraukite pas musJ

JONAS KntVAlTIS, 
VVAlbrook fi-5871

INTERSTATE INSURANCE AGENCV 
r.»oo S. Ashland Avė., Chicago 3«, 1U.

YOUNG MAN
FOR

t'oinploineter Service Dept. 
VleehanUally l nei Ino 1

Hi-se.h. grad. Neat appearanee.
Honorable dlscharge from arrned 
forets, to Service calculating ma- 
e-hlnes. No prevlous ejcper. necesa. 
l’ald vacattons & bolidays. peųsion 
& Insurance program.

APPU1CANTS W1LL BE IN- 
TERVTKU’KD BFTVVEKN 

JO A.M. to 2 P.M.
For evc. appolntment cidl SU. 7-94125 
FELT & TARRANT MFG. CO. 

Rm. 7136, Merchandiso Mart

PABRIC OR PLASTIC CUTTER6
Unlimited earnings, steady work 

Good working conditions
SOL MOR PLASTIC COVERS, INC. 

190 N. State
__________ RA 6-0161__________

HELI* WANTED MEN

for A & P meat vvarehouse 
night seleetors,

5 day week
Sunday night thru Thursday 

night
Good starting sajary 

Apply
A. & P. MEAT VVAREHOUSE 

4350 W. 44th St

FISHER BODY

ŠILDYMAS
A Stanėiauakas Ir A Lapkus 

(□Btoliuoja visų geriausių Ameri
kos firmų gazu ir alyva kūrena
mus pečius (fumaees), visų dy
džių oro včsintuvus Air condi- 
tioners) ir atlieka visus skardos 
darbus

1500 SOUTH. 50th OOURT 
Ir 1505 SO. 51»t COURT

Cicero, Illinois 
Telefonai: OLympic 2-6752

Ir OLvmnle 2-8402

BUILDING A REMODEI.ING 
NAMU STATYBA

IvatrOs • <Walsymal ir pardavimas 
Jei norite' pirkti ar užsakyti narna, 
kuris būtų gerai Išplanuotas, pato
gus, gražus Ir pigus, pirkite ar ulaa- 
kyklte pas

Suatlartl laukit REUanoe A-81O*

V. 6DIKUS 
nuo 8 vai. p. p. kasdien Ir 

sekmadieniais nuo 10—t vai.
Adresas: 4645 So. Keating Ava, 

CHICAOG »2. ILL

ANTANAS LUKAS ir SŪNUS 
6450 So. Fairfield Avenue

BUILDING CONTRACTORS 
Stato naujus namus, atremontuo
ja senus KreipkitSs:

T«4. HEmlock 4-5881

bėllllllllllllllllllllllllllllllllllllimillllllll
LIETUVIŲ STATYBOS 

BENDROVt

U R A S
BUILDER8, INO.

Stato gyvenamuosius na
mus, ofisus ir krautuves pa
gal standartinius planus ar 
individualinius pageidavimba

Įvairūs patarimai staty
bos bei finansavimo reika- S lais, skiciniai planai ir na- 

S mų jkainavimas nemokamai.
= Statybos reikalais kreiptis 
S j reikalų vedėją Šiuo adresu:
I I0N AS STANKUS
= kasdien nuo 4 vai. popiet 
= Tel. PRospect 8-2013 arba 
= LUdlotv 5-8580.
= 0800 SO. CAMPBELL AVĖ.. 

Chicago 29, IllinoisI

NEEDS

PROCESS
ENGINEERS

To analyze body aasembly dravvinga and establiah sequence of as- 
sembly operaitions, determine tooling and eųuipment reųuired and 
prepare methods time analysis.

FOR

BODY IN WHITE;

WBLDING AND METAL 

FINISHING; PAINT;

SEALING, GLASS, 

HARDWARE; TRIM AND 

FINAL ASSEMBLY.
Men with fbeture design experience or practical expericnce in the 
body assembly field will be considered.

54-hour Work Week
Ideal working conditions in new general offices.

Interviews Daily 
8 A. M. to 3:30 P M.

Tuesday and Thursday Evenings 
6 P. M. to 9 P. M.

Saturdays
8 A. M. to 12 NOON 

Apply

SALARIED PERSONNEL 

30001 Van Dyko 

Contact MR. R. M. Pinney

D E T R 0 I T, M I C H I G A N

HELP UANTED — VYRAI

VYRAI ‘i
Išmokite pelningą amalą

• Preciaion Surface Grindera
• Body & Fender Mechanica
• Sand Moldera
• Helpera

Išmokysime vyrus iki 40 m. am
žiaus. Dieninės ir naktinės pa
mainos.

• Darbo rūbai nemokamai
• Draudimas nemokamai

Nuo devyniasdešimt vieno iki 
devyniasdešimt septynių dole
rių į savaitę pradžiai.

Darbai su ateitim!
Reikalinga suprasti angliškai

NATIONAL 
LEAD CO.

1710 S Peoria St.
MR. \VALTER8

Employment Office atdaras 
iki 12 vai. šeštad.

Perskaitę “Draugą”, duokite 

kitiems!

l&NUOMUOJAMA

Išnuom. 2 kamb. beismente su ši
lima ir karštu vandeniu Ir kitais pa
togumais. Kreiptis —

8813 S. Talman Avėk

j IŠNUOM. 4 kum. butas. Gazn ap
šildoma.?.

5521 S. Laflin St.
1 PRospect 8-0654

IŠNUOM. 6 kamb. butas su šili
ma. 1-as augAtns.

1216 S. 57tb Court, Cicero

Išnuom. 3 kamb. su apšild. ir kar
štu vandeniu.

2435 W«st 461 h Str

Į S Į o r R Į T F DABA R 1

DARBO TEISB ŽODYNĖLIS
Spaudai paršuošS Pr. ftulaitis 

ANGI.IAKŲ ŽODSIV BEI 18SIREIA 
anru paaiškinusiai

Siame 2ODYNRLTJE telpa th 
anglų kalba žodžiai bei išsireiškimai 
kurtė yra (gavę speclallne reikšmę; 
kai kurie paimti Iš veikiančių Įsta
tymų. Spausdinami žodžiai anglų 
kalba ir patiekti platūs paaiškinimai 
lietuvių kalba.

Leidinys 116 ptul. Kaina 81.00.
Pinigus su užsakymais siųsti: 

"DRAUGAS”
*334 S. Oakley Art.,

Chlcago 8. m.

Rcmkite dien. Draugą!
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

KNYGA,

Kokios pasirodo tik retais laikotar
piais.
.. PREMIJUOTASIS DRAUGO .. 

ROMANAS
Didelė Lietuviškos buities knyga, 

išrinkta iš daugelio kūrinių Jory 
Komisijos ir nepaprastai palankiai 
sutikta skaitančios visuomenės.

Aplankas daiL J. Paukštienės, 
Lietuviškos Knygos Klubo leidinys, 
434 psl. Kaina $4.00.

Užsakymus ir pinigus siųskite 
DRAUGAS 

2334 So. Oakley Avė., 
Chicago 8, DL

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiii

FISHER BODY
Has Openings tor

DESIGN

ESTIMATORS

DESIGNERS
0n

BODY ASSEMBLY 

FIXTURES
54-hour' Work Week

Interviews Daily 

8 A. M. to 3:30 P. M.

Tuesday and Thursday Evenings 

6 P. M. to 9 P. M.

. Saturdays 

8 A. M. to 12 NOON

• Apply

SALARIED PERSONNEL
*

30001 VanDyke 

Contact MR. R. M. Pinney 

D E T R 0 I T, M I C H IG A N

=t=
adignią. e augio 9, 15*8

ŪKININKAITĖ IŠTEKĖJO UŽ LORDO

Anglijos lordas Porchester susituokė su .Teari Wallop, 20 metų, iŠ Big 
llorn, Wyo. Jie susipažino Ix»ndone praeitais metais. .Jos tėvas yra 
karvių ūkio savininkas, ši nuotrauka padarta New Yorke dar prieš jų 
vW.b«w- .. . ..w. . , (INS)

saocaoi:., —togpi
Ar girdėjote ką nors apie 

AUKSO KIRVĮ?

Ar matSt, ar skaltšt šitą. nuosta
bią gražiausių lietuviškų pasakų 
knygą?

Būtinai nuslplrklt! Bus džiaugsmo 
visiems — dideliems Ir mažiema

Platintojams didele nuolaida. Su
krauta:
Knyga Iliustruota, dailiai Išleista Ir 
Pigi — tik »2.5O.

DRAUGAS 

2334 S. Oakley Avė. 

CHICAGO 8, ILL.

ALOYZAS BARONAS

"SVIESA IR KELIAS”
Nesenai Išėjusi knyga

duodanti biografinių žinių Iš žymaus 
Amerikos lietuvių veikėjo

Prelato Igno Albavičiaus

gyvenimo Ir pavaizduojanti Jo nueitą 
kelią, supažindina skaitytoją su įdo
mia Amerikos lietuvių organizacijų 
bei veiklos Istorija.

Kaina *1.00: gaunama:
“DRAUGAS”

2334 S. Oakley Avė.

CHICAGO 8, ILL.
-5SsrčiasBrsjsraj!sraJsrf3J

Nauja TABLETE su ALFA LFA 
nuo ARTHRITIS

Turi koncentruotą ekstraktą iš nuostabiai vitaminais bei minera
lais turtingos ALFALFOS plius grreit veikiančių skausmui paleng

vinti kitų vaistų, kurie tą pačią dieną suteikia palengvinimą nuo 
kankinančių skausmų nuo arthritis, rheumatism, neuritis, ir ne- 
uralgia. ALPHA TABLETES parduodamos su garantija gra
žinti pinigus.

100 Tablečių $2.49 — 300 Tablečių $5.95. - 
— 600 Tablečių $9.95.

Gaunama jūsų vaistinėje, arba rašykite— 
VVOLVERINE LABORATORIES, INC.

27115 W. Seven Mile Road, Detroit 19, Michigąn

FISHER BODY
Has Immediate Openings for —

BODY DRAFTSMEN

SENIOR DESIGNERS ’

SENIOR CHECKERS

SENIOR įAYOUT

LAYOUT and ENGINEERING

ARTISTS

Automobile Body Experience not reąuired.

INTERVIEWS DAILY 

8 tA. M. TO 9 P. M.

TUESDAY AND THURSDAY EVENINGS 

6 P. M TO 9 P. M.

SATURDAYS 

8 A. M. to 12 NOON

— APPLY —

SALARIED PERSONNEL 

30001 Van Dyke

Contact MR. R. M. PINNEY 

DETROIT, MICHIGĄN
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Philadelphia, Pa.
70 mėty Zigmui Jankauskui

Veiklus Philadelphijos lietu
vis Zigmas Jankauskas sausio 
1 d. atšventė 70 metų amžiaus 
sukaktį. Šis susipratęs senosios 
kartos lietuvis, atvykęs į JAV 
prieš penketą dešimčių metų, 
nuo pat pirmosios atvykimo die
nos iki pastarųjų metų labai 
aktyviai ir produktingai reiškėsi 
lietuvių visuomeniniame gyveni
me: organizavo klubus bei sve
taines, kalbėjo didesniuose lie
tuvių susirinkimuose, skatinda
mas būti susipratusiais lietu
viais, rašinėjo į spaudą ir tt. Ir 
paskutiniaisiais metais, pradė
jus JAV Lietuvių Bendruome
nės organizavimo darbą, nežiū
rėdamas metų naštos, Zigmas 
Jankauskas aktyviai dalyvavo 
JAV LB Philadelphijos apylin
kės ve'kloję, iš eilės keturis me
tus įeidamas į valdybą.

Zigmas Jankauskas 70 metų

Iš Chicagos inžinierių * tė ir vi8i stovyklos spaudos mė- 
veiklos T”

Vale. Vokietijos Šeimoms
Kun. Patrick Peyton rūpes-

, čiu per Mutual Network radijo
spaudos. Muzikinius dalykus į-Į Krokuva — Vienuolika Va-. vadinamą geimų Teatro valandė. 
taikiu mfisii rhorn vedėiui M. karu Vokietiios intelektualu' __  o.™ n

gėjai atsidžiaugti negalime, ir intelektualai pas lenkus 
koks įvairumas tos gaunamos'

Amerikos Liet. Inž. ir Arch.
S-gos Chicagos skyriaus veikla ’ teikiu mūsų choro vedėjui M. karų Vokietijos intelektualų j ię Hausio* ll d.* nuo 8:30 iki 9
yra .plačiai išsišakojusi: be vai- Budriūnui. Vaikams tinkamas paskutiniu laiku lankėsi Lenki- 
dybos veiklos, daug pąsižymi pa knygęles ir vaikų žurnalus įtei- joj tikslu susipažinti su šio ko-
skirų sekcijų veikla, pvz., me
chanikų sekcija jau kelinti me
tai iš eilės rengia mechaninius 
kursus plačiajai visuomenei, 
technikinės spaudos sekcija dir
ba savos profesijos spaudos sri
tyje, palaikydama gyvą ryšį per vau iš Baltimorės, Md., iš Pet- 
spausdintą žodį su kitų kraštų to P. Jaro. Paskutiniuose ketu- 
kolegomis. Įvairios kitos pro- riuose pluoštuose radau didžiau-
fesinėe sekcijos apjungia atitin- si, įvairumą visokių knygų ir"pro^sistai 
karnų sričių specialistus, nagn- žurnalų. Besąs “Vytis”, Ka- 
nėja savo specifines problemas rys”, “Užuolanka”, “Moteių Dir 
ir tt. Be profesinių reikalų, ne- va", ‘.‘Eglutė” ir tt. Tarp kny- 
pamirštami ir visuomeniniai, kul gų radau šias: “Negestis”, “Kon 
tūriniai lietuviškieji reikalai: Tiki”, “Komunizmas be kau- 
šiais naujaisiais metais jau pa-: kės”, Kiek žemės žmogui rei- 
skirta iš sk. valdybos kasos Kul- kia", “Kan. A. Petraitis", “Avė 
tūros Fondui $100, iš jų $75 America” ir tt.
prof. Mykolui Biržiškai. Numa- į

„ ,..CW KT‘
sukaUs proga s„.aukS „augiais do,eU gauto „a.iaSs pet-j“ “ “ I

kiu vargo mokyklos vedėjui M. munistų valdomo krašto kultū- 
Budriūnui. Dalį gaunamos spau riniu gyvenimu ir užmegzti ry- 
dos įteikiu Ulmo vargo mokyk- gįua su lenkų kultūrininkais. Jie 
los vedėjai M. Girdvainienei. 'aplankė Varšuvą, Krokuvą ir 
Jai įteikiau dų egz. "Žaibų” ir j kitus Lenkijos centrus. Susitik- 
‘‘Trijų Rožių puokštę’, kurią ga su komunistiniais kultū

ros darbuotojais, Vokietijos 
svečiai shsidarė įspūdį, kad 
Lenkijos vyriausybė ir taip va-

deda visas pastangas sueiti į 
artimesnius ryšius su Vaka
rais, bet tuo siekia vienintelio 
tikslo — platinti savo marksis
tines idėjas Vakarų kraštuose.

Šventa indėnų mergaitė
Šiemet sueina 300 metų nuo

vai. duodamas įdomus vaidini
mas.

t

sveikinimų.
Kalbėjo LB apylinkės 

pirmininkas
Bendruomenės Balso Naujųjų 

Metų programos metu į Phila
delphijos lietuvius kalbėjo JAV 
LB Philadelphijos apylinkės vai 
dybos pirm. Mykolas Bigcnis. 
Jis pasveikinęs philadelphiečius 
Naujųjų Metų proga, savo kal
boje priminė lietuvio bendruo
menines pareigas, stipriai pa
brėždamas reikalą kovoti prieš 
dvasinę mirtį, t. y. nutautėji
mą.

Naujųjų Metų sutikimas

no ir tt.
Besartinant tradiciniam inži-

M. Girdvanren'ė. Dėkoja ir visi 
knygų ir laikraščių skaitytojai,

tumo laipsnio. Ji yrą gyvenusi 
Kanadoje.

tik savo profesiniams reika
lams (spaudai, stipendijoms, or
ganizaciniams reikalams), bet 
žymi dalis skiriama, kaip visuo
menei jau žinoma, lietuviškiems 
ypač kultūriniams ir visuomeni
niams reikalams.

Šiais metais inžinierių balius 
įvyks š. m. sausio 21 d,, 4711 
W. Madison Str., The Keymens 
Club Building, toje pačioje vie
toje, kur pernai. Šį kartą tri
jose salėse: Marine, Ovai ir 

Nežiūrint to, kad Philadelphi- j Oak. Programoje dalyvaus so
joje Naujųjų Metų sutikimą ren listai Stasys Baranauskas ir Ji-

menų baliui, tenka pažymėti, kurįe gauna iš man siunčiamų, 
kad jo pelnas panaudojamas ne yįsj džiaugiamės, kad gauname

gė du pašalpiniai klubai, Bend
ruomenės Balso rengtas Naujų
jų Metų sutikimas Šv. Andrie
jaus parapijos salėje sutraukė 
gražų būrį svečių. Puikiai de
koruota salė, turtingas bufetas, 
trumpa, bet graži programėlė 
bei vispusškai gera..organizaci
ja patikrino šio parengimo pa
sisekimą.

na Variakojytė (iš Detroito), 
Violeta Karosaitė (balerina). 
Akompanuos muz. A. Kučiūnas

dvasiško peno ilgiems žiemos 
vakarams sutrumpinti.

(Šio laiško autorius yra Leo
nas Abramavičius (13b) Mem- 
mingen, Dorpatweg 2, Germany.

Senatoriaus Knowland 
linkėjimai

WasĮiington, D. C. — 
(LAIC) — Senatorius William 
F. Knowland, švenčių proga 
Amerikos Lietuvių Tarybai at
siuntė laišką, kuriame, be kito, 
sako “Aš visada tikėjau, kad 
viena iš tragedijų yra tai, kad 
Lietuva ir kitose Pabaltijo vals-

Ar Gaunate 

Slogas?

A. A.
MARIJONA

ADAMAVIČIENfi
Kataitskaitė

(l’agal pirmą vyrą Budvidua)
Gyveno 2229 \V. 23rd Flaee

Mirė sausio 6 d., 1956, su
laukus puses amžiaus.

Glm6 Lietuvoje.
Amerikoje išgyvepo 45 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

duktė Marijona Stibio, žentas 
Einil, 2 anūkai: Mary Ann ir 
John, brolis Joseph Katauskas 
su šeima, kiti giminės, draugai 
Ir pažįstami.

Priklausė Apaštalystės Mal
dos Draugijai.

Kūnas pašarvotas Lackawicz 
koplyčioje, 2314 W. 23rd Place. 

Laidotuvės įvyks antrai!.,
sausio 10 d., iš koplyčios S:30. 
vai. ryto bus atlydėta į Aušros 
Vartų parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų. bus nulydėta J 8v. Kazi
miero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines1, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse*.

Nuliūdę: Duktė, žentas ir 
anūkai.

Laidotuvių • direktorius Ste
ponas Lackawicz. Tel. Virginia

7-6672.

Šokiams gros J. Akelio specia-, tybės tebėra pavergtos už Ge
ležinės Uždangos.”

“Visas laisvasis pasaulis lau
kia tos dienos, kada Lietuva 
užkris savo vietą laisvųjų tautų 
šeimos tarpe.”

Visuomet kreipkite dėmėsi i užkietėjusius 
vidurius, l'ėl palengvinimo tūkstančiai pa
geidauja 1)1*. Peter’s "Goinozo". Kaili 'r 
pagal gydytojo receptą gaunamuose vais
tuose. jo sąstate yra keletas ntedlelSkai 
užtvirtintų dalykų, kurio vist kartu veik
dami suteikia palengvinimą keliais bodais: 
1) ramina ir ftlldo sutrikusi skrandi; 2) 
atleidžia vidurių išpūtimo skausmus; 31 
suteikia ncskublnanti palengvinimą nuo 
sukietėjusių vidurių, kurie yra priežastim 
aukščiau Išvardintų simptomų, švelnus. Ge
ro skonio. Išparduota virš 20,000,000 boti- 
kų. šeimos dydžio bonka ,1.65 vaistinėse. 
Bandykite 1 ir. Peter’s "Gomozo"... HlistĮ- 
liutiftkai niekas kitas taip nepagelbės.

Jei Jūsų vaistinė lietuti, tad. pasiųskite 
$1 už Vi oz. bonką (su jūsų vardu Ir ad
resu) šiuo adresu: GOMOZO, Pept, 671-26 
4541 N. Ravensvvootl Avė., Chieago 46. III.

l ai padidintas orkestras. Stalių 
kai užsakomi telef. RE 7-2296 
(J. Muloko), arba CR 7-7608 
(J. Sakalausko), arba AL 1- 
0387 (G. J. Lazausko). Tiki
masi sulaukti gražios publikos

Plečiama Katalikų Federacijos tiek Chicagos, tiek iš tolimes- 
vgjkla i niU vietovių. Ir šiais- metais

• Chicagos inžinieriai ir architek- 
Amerikos Lietuvių Romos Ka tai galės žymiai paremti ir sa

talikų Federacijos veikla ligšiol vo organizacinius, ir visuomeni- 
daugiau reiškėsi Šv. Kazimiero nius reikalus, 
parapijos ribose, tačiau pasta-1 -
ruoju metu Šv. Andriejaus pa- v etrukus skyriaus valdyba 
rupijos klebonui kun. J. Čepu- ^sauks nariųĮ jisuotinį susirin- 
kaičiui parodžius iniciatyvą, su- iraą 
organizuotas ir daug žadančiais aptarti.

svarbesniems reikalams 
Lzs

FOR F R E E ESTIMATE 
On Any Electrical Work,

Call STANLEY'— 
REpublic 7-5767 

I.ICENSKD — BONDED 
CHICAGO L A W N 
ELECTRICAL C O. 

6203 S. Whipple

Vestuvių nuotraukos 
Augšfos rūšies fotografijos 

Mūsų specialybė

Precin Photo Studio
INO.

EDVARDAS ULIS, sav. 

4068 Archer Avenue 

Teleionas Virginia 7-2481

ANTANAS SZtfMKIEWICZ
Gyveno 4610 S. Wotthtcnaw.
Mirė sausio 3 d.. 1956 m.. 2 

vai. ryte, sulaukęs 3 5 m atnž.
Gimė Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 56 įn. 
Pasiliko dideliame nuliūdime

trys dukterys: Doris Grcen ir 
jos vyras. Ctarence (Louisiana 
valu.), Stella Dc Viies, Laura 
Gradle, jos vyras Anthony, trys 
anūkai ir kiti giminės, drau
gai b<*i pažįstami.

Kūnas pašarvotas J. E. Eu- 
deikio koplyčioje, 4330 South 
California Avė. Laidotuvės įvyks 
trečiadienį, sausio 11 d. Iš ko
plyčios 8:30 vai. ryto bus at
lydėtas, į.į finišui to Prasidėjimo 
švč*.' Paneles parap.' bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą, i’o 
pamaldų bus nulydėtas į Sv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: tiuktbrys, žentai 
anūkai.

Laid. direkt. J. F. Eudeikit*. 
telefonas LĄfayette 3-0440.

užsimojimais pasirodė naujas 
ALRKF skyrius. Šio skyriaus^ 
pirmąją valdybą sudaro Vincen
tas Gruzdys — pirmininkas, So- J 
fija Romanauskienė — vicepir-

Kalėdos tremtyje 
(Ištraukos iš laiško)

Kalėdos praėjo. Jų mūsų sto-
nuninkė, Onutė šeštokaitė — vykioje kaip ir nebūta. Svečių 
sekretorė, Kazimieras Ciko-1 neturėjome, ir patys niekur nė- 
tas — iždininkas ir Algis Ge- jome. Kalėdas praleidome šilta-
ėiauskas narys. Valdybos as 
meninė sudėtis — ryškūs Phila
delphijos lietuvių visuomeninio 
gyvenimo veidai, užtikriną sky
riui gražius darbo vaisius.
Gavo kvietimą grįžti į Lietuvą

Ligšiol Philadelphijos lietu
viai tik iš kitų kolonijų girdėjo 
apie laiškus su kvietimais grįžti 
į Lietuvą, kuri laupanti kan
čias kenčiančių tremtinių... Ka
lėdų laikotarpy kviečiąs į oku
puotą Lietuvą laiškas pasiekė ir 
mokt. B. Rodos, kad tai yra pir
mas tos rūšies laiškas, kurį, rei
kia manyti, seks kiti.

N 'įkeliamas minėjimas

Mažosios Lietuvos bičiulių 
rengtas Klaipėdos krašto atva
davimo sukakties minėjimas iš 
kmuh;o 45 nukeliamas į sausio 
22 dieną 4 vai, p, p. Nukėli
mas padarytas ryšium su dienos 
prelegento J. Stiklioriaus išvy
kimu į Kanadą sausio 15 d.

B. It

me kambaryje, nes ir lauke bu 
vo tiesiog š:lta. Oras visai ne- 
kalėdinis. Taip buvo per visą 
adventą. Dažnai palydavo.

Nors Kalėdos veik nesiskyrė 
nuo kitų sekmadienių. Kas kita 
buvo Kūčiosc. Kaip ir kitais me 
tais, turėjome bendras kūčias, 
kuriose dalyvavo veik visi Mem- 
mingeno lietuviai. Į jas buvo 
kviečiami visi lietuviai be pa
žiūrų ir tikybų skirtumo. Senu 
lietuvišku papročiu laužėme pa
plotėlius, kukėdami vienį ki
tiems sveikatos, laimės ir kito
kių gčrybių. Prisiminėme ken
čiančią Lietuvą, kur mūsų tau
tiečiams Kūčios ir Kalėdos skur 
desnės, negu mums tremtyje. 
Kūčių vaišės buvo gardžios ir 
gausios. Pasisotinę giedojome 
gražias ir melodingas giesmes; 
bendrai visi meldėmės už gera
darius užjūryje, nęs jų dėka to
kias kūčias galėjome turėti.

Dabar apie gaunamas spaudos 
siuntas. Jomis aš, mano mamy-
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P 0 P U L A R 
.UTHUANIAN RECIPES
Sarinko JUZE DAUŽVARDIENfi

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 
1956 m. sausio 7 d. 6:10 vai. ryte mirė 

, A. f A.

ALEKSANDRA KATILIENE
Velionė yra kilusi iš Kudirko Naumiesčio.
Kūnas pašarvotas S. Lackawicz koplyčioje, 2424 West 

69th Street.
Sausio 10 d. 8:30 vai. ryte kūnas bus lydimas iš ko

plyčios į Švč. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią. Po 
pamaldų bus laidojama ^Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuliūdę
<lr. Aldona Kūgis ir žentas Jonas

ALGIRDAS LANDSBERGIS
KELIONĖ*

V. Adamkcvičiaus apianka 
Užsakymus su pinigais siųskite:

259 psl., kaina $2.50 
DRAUGAS, asai S. Oakley A»r,,

uąiosyo a, m

Šios nuostabios Ir nepaprastos kny
gos personažus Šitaip įvertina ra- 
žytojas Gliaudą: “...Welsas — pa
niekintas niekintojas, bet turįs 
savyje Fra Angclieo angelų varsų 
gama, Tatjana—nesuprantanti sie
los sąvokos, bet mylinti skaisčia 
meile. Pagaliau Julius... pasiilgęs 
skaistumo ir nesuvokiąs jo esmSs, 
drąsus be drąsos, nesupranta. pa
vojaus beprotCjlmo procese”.

GUŽAUSKŲ |
BEVERLY HILUS (iftLINYCIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių. banke
ly, laidotuvių Ir kitų papuošimų.

2«»:» \VES'r «3ltl> Si'KEET 
Tel. I’IlosiH-ct S-0M3 Ir Plt R-Olill

KEWERAGE
CATCH BAHINH AND SEVVERS ’ 

CLEANED. BIII.T A- HF.PAlKF.n 
HEVVEIt ItGDDING A MI’ECIALTY 

YOUK NEIOHBOKHOOD 
1 8EWEIt MAN 

H. C. K O O P
WE 6-9162

Tai nepaprasta knyga. VlrA 200 re 
ceptų grybai lietuviškų valgių gamt 
nlniul anglų kalboje, ponia Daužvar- 
dIenA, kuri dažnai pasakodavo apie 
lietuviškus valgius per Chicagos ra- 1 
dljo ir televizijos stotis, surinko pa
čius įdomiausius lietusiškų valgių Į 
receptus Ir DRAUGAS juos išleido 
labai parankioje formoje. Pirmą kar 
tą lokia Khjga pasirodo knygų rtn 
ltojo.

Gera dovana kitataučiams ar ang 
tlškal sl.altiintlrms lietuviams.

Kaina — $2.00
Užsuk) mus kartu su pinigais siųskite

“DRAUGAS”

2334 So. (lakley Avenue,

CHICAGO 8, ILL.

2334 So. Oakley Avė. 
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PIRKITE TIESIOG NUO ' 
MR. NELSON

— B4TINTNK0 —

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO- 

3914 Wesi 11 Ith Strsst
Vienas blokas ano kapinių.

Dldiiansias paminklams planu 
pasirinkimas mieste.

Tnlef. CEdarcreit 3-6335

Prof. VACLOVUI BIRŽIŠKAI įnirus, 

jo broliams Mykolui ir Viktorui, jų šeinių 

nariams ir visiems velionies artimiesiems reiš

kiame gilių užuojautų.

J. Andriušis, J. ir E. Baliai, D. ir G. Krivickai, J. 

Pajaujis, K. Pakštas, B. ir N. Paramskai, Vladas 

Slanka su šeima, A. Tarulis, V’. Trumpa.

Didžiajam mūsų tautos lituanistui

Prof. VACLOVUI BIRŽIŠKAI mirus,
visų skyriaus narių vardu, reiškiame nuoširdžią užuojautą 
jo broliams PROFESORIAMS MYKOLUI ir VIKTORUI 
BIRŽIŠKOMS.

VILNIAUS KRAŠTO LIETUVIŲ SĄJUNGOS 
CHICAGOS SKYRIAUS VALDYBA

LIŪDESIO VALANDOJ 
Stukilt

MAŽEIKA 4 EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI -

6845 S. VVestern — 3 atskiros air-cond. koplyčios
REpnbtts 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta 

Tiems, kuris gyvena kitose miesto dalyse: gausime
koplyčią erčiau jūsų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERH AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ. 
CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.
Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba

T0wnhall 3-2109

JOHN F. EUDEIK1S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 Soufh Hermltage Avenue

Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851

4330-34 South California Avenue
Teleionas LA 3-0440 ir LA 3-9852

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SKKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna- turime koplyčia*-'
vimaa dieną ir nak- visose Chicagos b1
tį, Reikale Saukite Roselando dalyse b I
mua. tuojau patarnaujam.

ANTANAS M. PHILLIPS
,8807 S. LITUANICA AVĖ. Tel. Y Arda 7-8401'

PETRAS P. GURSKIS <
,659 Weat 18th STREET Tel. SEeley 8-5711 ?

ALFREDAS VANCE
,177 WOODSIDE R<L, Rlvereide, M.k _______ —i-------- i-------- ------- - ------ TeL OLympio 24124&

POVILAS J. RIDIKAS
18854 S. HALSTED STREET Telpphone Y Arda 7-lflU

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

."JRUIS F. RUDMIN ~
8819 S. LITUANICA AVĖ TeL YArda 7-1188-1139

IPETRAS BIELIOKAS ~ *
4348 S. CALIFORNIA AVENUE Tel. LĄfayette 8-8572

VASARIS — BUTKUS
1446 South 50th AVE^ CICERO, ILL. Tel. OLympio 2-100$'

ŽFgMUND (ŽUDYK) ZUOYCKI
1648 W. 46th STREET " YArda 7 0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
'2424 W. 69th STREET REpnMic 7-12181
12314 W. 23rd PIACE Virgiui* 7-«672

Skaitykite ir platinkite dienraštį "Draugą '. 
Perskaitę dieur.' hraii^ ’, duokite jį kitiems,
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X Povilas ir Veronika Bil- 

trašifinai iš Bostono T. T. Ma
rijonų vienuolyno ir "Draugu” 
spaustuvės statybai paaukojo 
100 dolerių. Geradariams Tėvai 
Marijonai ir Statybos fondas 
taria ačiū.

X Muzikas Bronius Jonušas 

harmonizavo mišriam chorui 
dvi dainas: “Namo broliukai” 
ir “Kurteliai sulojo”. Jas išlei
do “Muzikos žinios”.

Autorius šj leidinį dedikavo
-Dainavos" ansambliui, atSven-ime Putoje ir kt. Galdikas, 
tusiam 10 metų (1645-1955) .S™ kU^ 14 Mosėdžio, studija- 
veiklos sukakti, ir asmeniškai [vęc dailę Papilyje Pr
iteikė sausio 3 d. “Dainavos" Vokietijoj Italijoje .r
ansambliui ir jo dirigentui muz. ^r^bjoje. Paryžiuje 1 m. 
Stepui Sodeikai. Be to po vien, ^tautinėje parodoje yra lat-
egzempliorių su savo parašu;aukso medali ,Sar“‘ 
padovanojo dešimt metų an-l“" ‘‘--koraeijas. lavėja 
samblyje išbuvusiems dainavie-1 scenarijų yra parengęs devy- 
čiams: E. Krasauskienei, Alb. "‘ollka’I veikalų. Lietuvoje ne- 

priklausomybės metais ir oku
pacijų metu Galdikas yra pro- 
resoriavęs dailės mokyklose

Dzirvonui, A. Smilgevičiui ir A. 
Stočkui. Br. Jonušas buvo pir
masis "Dainavos” ansamblio di
rigentas Vokietijoje.

X Edvardas Kačinskas iš 
Chicagos už “Draugo” kalendo
rių atsiuntė 3 dolerius; P. Am
brazevičius iš Clevelando, Ohio 
— 2 dol.; K. šilinis iš Roches- 
ter, N. Y., A. Zakarauskas iš 
Scranton, Pa., Mrs. M. Pavin- 
skis iš Omaha, Nebr., Stanley 
Ir Uršulė Rasteniai iš Chicagos, 
Mrs. Antanina Butkus iš Chica
gos, V. Zatkevičius iš Chicagos, 
Ona Mankienė iš Cicero po vie
ną dolerį; N. Mardcsas iš Chi
cagos — 50 et.

X JAV Lietuvių. Bendruome
nės Chicagos apygardos valdy
ba paragino visas jos ribose
veikiančias LB apylinkes ruošti ne tik New Yorke, bet ir
Vasario 16 d. minėjimus su ati
tinkama menine programa ir 
paskaitomis. Jau praėjusiais 
metais Chicagos LB apylin
kės Lietuvos nepriklausomybės 
šventę gražiai paminėjo, tiki
masi, jog šiais metais minėji
mai bus dar įspūdingesni.

X LB Chicagos apygardos 
valdyba visu smarkumu prade
da ruoštis pirmajam Amerikos 
Ir Kanados Lietuvių Kultūros 
kongresui, kuris įvyksta 1956 
m. birželio 30 d. Sherman vieš
butyje Chicagoje. Kultūros 
kongreso organizaciniams rei
kalams sudaromos įvairios ko
misijos. Kultūros kongresas, nariais buvo Henry Marceau, 
bus baigtas iškilmingu banke- Philadelphijos Meno muzėjaus 
tu Kongreso ir Dainų šventės direktorius, ir Eugene Feld- 
dalyviams pagerbti. man> Philadelphijos dailininkas.

_ . , . . A , Ta proga truks nuo sausio 6 iki
X Kasytojo Antano Gontai- „ d j, u print aub 

«o, žymiojo mūsų humoristo, JM4 LaUmer street
parašytą scenos veikalą, k“™ Philadelphijoje. 
yra rankraščio teisėmis per-
leistas, pirmą kartą matysime 
Bophie Barčus radijo progra
mos metiniame parengime sau
sio 29 d. Lietuvių auditorijoje.

Veikalas scenai labai įdomus, 
nuotaikingas, daug humoro.

X Vytautas K. Končius, sū

nus profesoriaus Igno Kon
čiaus, baigė The Cook County 
Graduate School of Medicine 
kaip X-Ray Technician. Jis pa
kviestas dirbti Cook County li
goninėje.

X Gražina Elisonaitė iš New 
Yorko buvo atvykusi sutikti 
Naujųjų Metų į Chicagą. Buvo 
apsistojusi pas draugus K. J. 
Stankūnus. Aplankiusi Chicagos 
žymesnes vietas vėl išskrido at
gal

X J. Strimaitis, gyv. Town 
of Lake apylinkėje, išlaikė Real 

X Genovaitė Marcinkevičiūtė Estate egzaminus ir pradėjo 
atšventė savo vardadienį pasidirbti h1,015'* SimaiCiu namų 
Oną Sutkienę. Pokylyje dalyva- Padavimo kontoroje.

X Antanai; M. Phillips, laido-vo 15 asmenų.
X Inž. Ant. Dundzila ir inž.

A1 girdas Avižienis, gyv. Losyo išvykęs į Los Angeles ap- 
Angeles, Calif., šventes prale;- lankyti savo draugų bei pažįs
to Chicagoje. I tarnų.

J. A. VALSTYBĖSE
— Dali. Adome Galdiko tapy

bos kūrinių paroda prasidėjo 
sausio 7 d. ir truks ligi sausio 
21 d. Feigl galerijoje New Yor-1 
kc, 671 Madison Avė. (ties 57th 
St.). Parodoje išstatyta dvide
šimt trys įvairaus dydžio pa
veikslai, daugiausia sukurti 
Amerikoje. I)ail. Ad. Galdikas 
;.'\JAV yra atvykęs 1952 m. iš 
Paryžiaus, į kurį jis persikėlė 
iš Vokietijos 1947 m. Ad. Gal
diko kūrinių turi įvairūs muzė- 
jai, jų tarpe, šalia Lietuvos 
muzėjų, modernaus meno .muz. 
Paryžiuje, Prancūzų Kultūros 
Institutas Vokietijoje, Tautinis 
muzėjus Latvijoje, Jeu de Pau-

Kaune ir Freiburge, Vokietijo
je. Šiuo metu dailininkas gy
vena Brooklync.

— Vitalio Žukausko vado
vaujama Brooklyno teatro mė
gėjų trupė pereitais metais su
rengė šešis spektaklius, kurių 
dalis buvo vaidinta Brooklyne, 
o kita dalis Elizabethe, Balti- 
morėje ir Philadelphijoje. Bu
vo statomi Aušros sūnūs, Pini
gėliai ir P. Vaičiūno Naujieji 
žmonės. Pastarasis spektaklis 
įvyko minint 35 m. sukaktį nuo 
pirmojo Lietuvos valstybinio 
teatro spektaklio Kaune.

Patg Vitalis Žukauskas turė
jo visą, eilę individualių pasiro-

Philadelphijoje, Baltimorėje, 
Rochestery, Detroite, Clevelan- 
de. Taip pat atliko programą 
bendruomenės rengtajame N. 
Metų. sutikime Brooklyne. Jo 
programos pasižymi, geru ori
ginalių ir įdomių tekstų paren
gimu.

— Dail. Romas Viesulas, ku
rio kūriniai pastaraisiais me
tais buvo išstatyti visoje eilėje 
amerikiečių parodų, buvo pa
kviestas ir dalyvavo vieneg pa
rodos jury komisijoje. Tai bu
vo dvidešimtaštuntoji metinė 
litografijos paroda Philadelphi
joje. Kartu su juo komisijos

—>Di. Petras Žemaitis išlai
kė valstybinius egzaminus gy
dytojo privačia praktika vers
tis. Dr. P. Žemaitis 1954 m. pa
vasari medicinos mokslus baigė 
Vakarų Vokietijoj, Amerikoj 
per pusantrų metų atliko priva
lomą intemo praktiką ir išlaikė 
valstybinius egzaminus. Gydy 

tojo kabinetą ruošiasi atidaryti 
Detroite, Mich.

— Nauju savo atstovu į Kul
tūros Fondo Tarybą Lietuvių 
Studentų Sąjungos centro val
dyba paskyrė Vytautą Vygan
tą, žinomą savo aktyvumu stu
dentų veikloje.

tuvių direktorius, šventėms bu-

,, t DRauGAS CHICAGO hjLZNGūS fcirTr.&įisnis. sausio 9
t TOLI jav ir Kanados lietuvių dainų šventės vykdomasis komitetas Atestavo mergaites

— Lietuvių Fronto suvažia
vimas. Lietuvių Fronto ryti
nu; JAV suvažiaviman šaukia-•
mat 1956 m. sąusio 21-22 die
nomis VVaterburyje, Conn. Pir
moji diena skirta darbo posė
džiams. Centro valdyba patieks 
pranešimą^ apie tarptautinę pa
dėtį ir išreikš L.etuvių Fronto 
nusistatymą lietuviškosios poli
tikos klausimais. Pirmosios 
dienos programa bus baigta 
bendra vakariene ir menine da
limi. Antroji jsuvažiavimo die
na skirta Laisvės Kovotojų pa
gerbimui. Ji prasidės pamaldo
mis R. Katalikų bažnyčioje. Iš
kilmingojo posėdžio metu bus 
atkurti vaizdai iš rezistencinės 
veiklos pirmosios ir antrosios 
sovietų okupacijos metu ir vaiz
dai iš rezistencinio pasipriešini
mo vokiškajai okupacijai. Kal
bės tų rezistencijų dalyviai. Į 
Laisvės Kovotojų pagerbimą 
įsijungė žinomasis aktorius II. 
Kačinskas, A. Gaigalaitė ir kiti.

— Juzė Augaitytė, operos so
listė, tautiniais drabužiais pasi
puošusi padainavo liet. liaudies 
dainų Tarptautinio Istituto 
programoje Philadelphijoje. 
E. Vainiūnienė skaitė paskaitą 
apie Lietuvą ir Kūčių papro
čius. Programos klausėsi apie 
1,000 kolegijų mokytojų ir mo
kinių.

Per Bernelių Mišias Šv. An
driejaus par. bažnyčioje J. Au- 
gąitytė pagiedojo Kalėdinių 
giesmių. Sausio 21 d. daininin
kė dalyvaus New Yorke įvyks
tančiam Lietuvos operos pami
nėjime, kuriame dalyvaus ir
daugiau dainininkų ir muzikų.

*
— Bendruomenės valdyba

sausio 9 d. posėdy svarstė Ben
druomenės įstatų keitimo pro
jektą ir kt. einamuosius Ben
druomenės reikalus.

— Česius Savickis, atlikęs 
4-rių metų karinę tarnybą M. 
S. A. F., grįžo pas tėvus į Wor- 
cester, Mass.

VOKIETIJOJ
— Kuo įdomus lietuviams 

danų žurnalistas. Vokiečių 
spaudoje plačiai rašoma apie iš 
Rytinės zonos atbėgusį į Vaka
rus ir dabar suimtą dr. Otto 
Johną, kurį pervežė iš rytinio 
sektoriaus į vakarinį danų žur
nalistas Henri k Bonde-Henrik 
— senas, nuolatinis dienraščio 
“Berlingske Tidende” bendra
darbis. Paskesnių metu jis iš
garsėjo savo knyga “Palestinos 
žydų žemė”. Lietuviams jis tuo 
įdomus, kad prieš kiek laiko 
nelegaliai, kai į Pabaltijo kraš-' 
tus niekas negalėdavo iš sveti
mųjų įkišti nė nosies, buvo nu
vykęs į Lietuvą ir Latviją ir iš 
ten parsivežė vertingų žinių. 
Dėl to paskum tarp danų užsie
nio reikalų ministerijos ir So
vietų buvo kilę nesusipratimų.

— Tą pačią dieną, kai Sovie
tų ambasadorius Zorinas atvy

ko į Bcnną, Antibolševikinių 
Tautų Blokas Muencheno pa

siuntė Vokietijos kancleriui 

Adenaueriui laišką, kuriuo at
rėmė ne.eisingut Sovietų kalti
nimus, pareikštus Feder. Vo
kietijos vyriausybei, kad, esą, 
joje jėga sulaikomi apie 100,- 
000 “sovietinių piliečių”, ku
riems neleidžiama grįžti į tėvy
nę. Laiško pabrėžiama, kad 
tarp to skaičiaus tikrųjų buvu
sių sovietinių p.liečių yra kur 
kas mažiau. Tai yra politiniai 
pabėgėliai, kurie tautiniais, re
liginiais ir politiniais sumeti
mais nenori grįžti į Sovietus, 
kol ten valdo teorinis/bolševikų 
režimas. Jiems Vokietijoje yra 
suteikta politinė globa, ir jie 
čia džiaugiasi turimomis laisvė
mis. Atrėmus bolševikinius me
lus, Vokietijos vyriausybei pa
reikšta padėka už politinių pa
bėgėlių globojimą. Laišką pasi
rašė Centro komiteto pirmlnin-

CHICAGOS ŽINIOS
Laimėjo Marijos Augi))., 

mokyklos auklėtinė
Laikraštis “Maria Herald” 

praneša, kad Marijos Augšt. 
mokyklos auklėtinė Arlene Da- 
tilo laimėjo pirmą garbės pagy
rimą ir $25 boną už savo nu-
pieštą plakatą "New World” talikai ir JAV darbininkija, Tu
vajui. Iš viso konkurso komi
sijai buvo nusiųsta 450 plakatų.
Vien iš Marijos Augšt. mokyk
los buvo gauta 14.

Lietuvių mokyklos auklėtinės 
premijuotasai plakatas tamsiai 
žaliame fone vaizduoja popie
žiaus vainiką ir šv. Petro rak
tus, pieštus geltona ir balta 
spalva (tempera). Apačioje — 
laikraščio “The New World” 
antraštė su įrašu: “Katalikų 
Bažnyčios balsas”.

Lietuviai De La Šalie 
vakare

De La Šalie Augšt. mokykla 
sausio 14 ir 15 d. 8 vai. v. Lind- 
blom auditorijoje ruošia įvai
rumų. vakarą, kurio programo
je dalyvauja ir daug lietuvių,
atkviestų ir iš kitų mokyklų. 8OS katalikai turi 401 pradžios 
Teresė 1 Papšytė, gyvenanti mokyklą, 89 augštesniąsias mo- 
10415 S. SUte str., laimėtoja kyklas ir 6 kolegijas bei univer- 
Morris B. Sachs mėgėjų valan-, sitetus. Šiose mokyklose dėsto 

'dėlėje, dainuos “Love Is Where 8,027 mokytojai, iš kurių 948 
you Find It”, Janita Šimkutė, profesoriauja universitetuose ir 
gyv. 7027 S. California, dainuos' kolegijose, 
dueto "Wake the Town and, ,. įj,
Tell the People , Carole Macus,
gyv. 4404 S. Stiilweii, duete nemokamai
dainuos “Stormy Weather”. Su Katalikų, šalpos organizacija 
šokių orkestru dainuos Rober- NCWC yra padariusi 16 mm 
tas Razminas. Be to — pro- film$ iš Vietnamo gyvenimo, 
gramos pildyme dalyvaus: D. Tą filmą galima nemokamai 
Josephitis, R. Ralus, J. Se-I Sauti kreipiantis į Gerald Fitz- 
rauskas, Ch Rotkis, G. Bagdo- j gibbons, 7902 Stony Island, 
nas, Alb. Banis, D. Zakaras, i Chicagoje. Filmas demonstra

vimui skolinamas be užmokes
čio.

M. Maniatis, D. Podžius.

Literatūriniai filmai
Roesevelto universitete, 430 

S. Michigan avė., Chicagoje, 
pradedant sausio 12 d., kas ant
rą ketvirtadienio vakarą 6 vai. 
15 min. ir 8 vai. 30 min. bus 
rodomi pagal literatūrinius vei
kalus sukurti filmai. Pasibai
gus pirmam seansui bus disku
sijos. Filmų demonstravimas 
tęsis iki kovo 22 d. ir parduoda
mi tik visos filmų serijos bile- 
tAl, kainuoją vienam asmeniui 
— $3, dviem — $5.

kas J. Stecko ir gen. sekreto
rius dr. Valčevas. Į ABN bloką 
yra įsijungę 19 pabėgėlių orga
nizacijų iš beveik visų Sovietų 
pavergtųjų kraštų, tarp jų ir 
netuviai.

SUOMIJOJE
— Suomijos didžiausias dien

raštis “Helsingin Sanomat”, tu
rįs 200,000 egz. tiražą, suomių 
pažangos partijos vyr. organas, 
1955. XII. 19 numeryje persi
spausdino iš “Darbininko” išsi
verstą į suomių kalbą Pr. Dai
lidės straipsnį “Kaip lietuvis 
padėjo baigi! Sovietų-Suomių 
karą”. Apskritai, suomių spau
doje reaguojama ir į kitus lie
tuvių periodikoje pasirodančius 
aktualesnius reiškinius.

Paskaitos suaugusiems
Marijos Augšt. mokyklos pa

talpose, 6727 S. California avė., 
sausio 25 d. 7 vai. 30 min. vaka
re pradedamas antras pusme-

Automobilių paroda
šiandien, antrą valandą, pra

sideda automobilių paroda, 
įruošta International Amphi- 
theatre patalpose 42 gatvė ir 
Halsted. Bus išstatyta apie 
300 automobilių ir laukiama 
apie pusę miliono lankytojų

tis paskaitų suaugusiems. Tą šiandien vidurdienį per WGN
valandą bus einami kursai: Ka-

ir įstatymas, Logika visiems. 
Kitos paskaitos būna 8 vai. 30 
min. vakare ir jose vyksta skai
tymas ir aiškinimas Senojo Tes
tamento bei nagrinėjama tema: 
Darbo prasmė dabarties pra
monės amžiuje. Paskaitos bū
na trečiadieniais. Lankytojų — 
keli šimtai. Paskaitos suaugu
siems, tik kiek kitomis temo
mis, vyksta šešiose Chicagos 
miesto dalyse; jas yra suorga
nizavusi Chicagos katalikų va
dovybė.

Katalikų mokyklose 
293,973

Chicagos katalikų, mokyklos 
kasmet padidėja maždaug 
15,000 lankytojų ir šiemet čia 
moksleivių yra 293,973. Chica-

aoi aoi
LIETUVIŠKŲ STUDIJŲ 

INSTITUTAS 
lAlaikonuiR

Mokslinių Studijų Klubo
SEMESTRAS SOCIALINĖMS 

STUDIJOMS
Seselių Kazimieriečių Kolegijoje 

MARYIVOOD COLLEGE ENTENSION 
Scrnnton, Pa.

Sausio 7 d. 2 vai. p. p. kun. V. 

Bagdanavičius, MIC, skaito te

ma: liberalizmo, socializmo ir 
krikščionybės socialinių klausi
mų sprendžiamoji linija. Po pa
skaitos diskusijos.

Paskaita įvyksta Seselių Ka
zimieriečių senuose rūmuose, 
2601 W. Marquette Rd. Prašo
ma nesivėlinti.

IOE

STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardinės
Tai gražiausia dovana mūsų 
mažiesiems skaitytojam*. Meilė 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai Ir 
dail. VI. Stančikaitės gražios iliu 
stracijoa šią knygą padarė dau
giausia mėgiama mažųjų skaity
tojų tarpe. Kaina $1.50.
Užsakymus kartu su pinigais siuskite

“DRAUGAS”
2384 So. Oakley Avė. 

Chicago 8, III.

pagrobėją
Chicagos policija areštavo 

Helen Jane Carter, 25 m., kuri 
prisipažino gruodžio 5 d. New 

| Yorke pagrobusi 9 m. mergaitę 
Oną Wolf ir paskiau ją glau
džiu 22 d. paleidusi Clark ir 
Division gatvių sankiyžoje.

Advokatų draugija
Jau 20 metų kaip Chicagoje 

veikia katalikų advokatų drau
gija, pasivadinusi The Thomas 
More Society. Jai vadovauja 
buvęs Katalikų universiteto tei
sių fakulteto dekanas Brendan 
F. Brown.

$95 milionai labdarai
šalpai, sveikatos ir kitiems 

labdaros reikalams Cook ap
skritis per metus išleido 95 mi- 
lionus dolerių Tam reikalui $72 
milionai buvo gauti iš federali- 
nių ir Illinois valstybės fondų.

KAS. K A IR KUR
— T. T. Marijonų Bendradarbiu

10 skyriaus susirinkimas bus sausio
11 d. 7:30 vai. vak. Šv. Jurgio para
pijos klebonijos salėje. Visi nariai 
ir nenariai kviečiami j susirinkimą.

Valdyba
televizijos stotį bus demons
truojami parodon išstatyti au
tomobiliai.

Psichiatro paskaita
Loyolos universiteto profeso

rius kun. dr. William J. Dev- 
lin sausio 15 d. 3 vai. p. p. Pal- 
mer viešbutyje, Red Laquer 
Salėje laikys paskaitą tema 
"Psichiatrija ir i^ligija”. Pas
kaitininkas yra vienas iš ne
daugelio asmenų, kurs yra 
drauge kunigas ir medicinos 
daktaras; jis taipgi turi magis
tro laipsnį iš psichologijos, ma
gistro laipsnį iš sociologijos ir 
filosofijos doktoratą iš kliniki
nės psichologijos.

Ukrainiečių Kalėdos
Ukrainiečiai, kurie dar laiko

si senojo kalendoriaus, savo ka
lėdas atšventė sausio 7 d. Dau
gelio šventė net tris dienas. 
Chicagoje yra keletas ukrainie
čių katalikų bažnyčių.

NAUJŲ MAŠINŲ 
FONDAS

Klaida, tamsa, baimė, pavy
das, neapykanta, susirūpinimas, 
neviltis — tai nelaimingos nak
ties vizijos. Venkime jų — atsi
sakykime vaišinti jas.

— V. J. Budrikas

Vidutinio amžiaus ir išsilavini
mo, nevedęs lietuvis

VARGONININKAS 
lietuvių parapijoj jieško vietos, 
kur galėtų vesti ar suorganizuoti 
chorą. Informacijai ir susitarimui 
rašyti:
P. O. Box 63, Bridgeville, Pa.

TĖVAS PIJUS
istorijoje yra pirmasis kunigas 
kuris turi Kristaus žaizdas. Tė
vas Pijus yra garsus nepapra
stais darbais ir Dievo malonė 
mis. Knygoje aprašoma pra
našysčių dovana, nuostabūs iš
gijimai, ekstatiniai persikėlimai 
ir t.t. Iš Tėvo Pijaus gyvenimo 
yra įdėti 32 paveikiai. Kaina 
$2.00.

Galima gauti “DRAUGO“ 
Administracijoje 

2334 So. Onkles Avenne 
CHICAGO 8. ILLINOIS

.... .....
“D r a u g o” Administracija 

nuoširdžiai dėkoja už aukas 
Naujų Mašinų Fondui. Aukojo 
šie asmenys:

Grigaitis, kun. Just. . . $10.00

Grybauskas Antanas . 6.00

Meškauskai Antanas . 5.00

Pivarunas Joakimas . 5.00

Lebežinskas, J............................. 3.00

Andruška H..................................... 2.00

Baronas Kazimieras . 2.00

Beudžius Albinas . .2.00

Dabušis Viktoras .... 2.00

Galinis Br. .... ... 2.00

Gruodis Petras ..................... 2.00

Kniburys Vyt............................. 2.00

Levanas Vladas ......... 2.00
Mikėnas Leonidas . . . 2.00

Valuckienė Ona ................. 2.00

Andriušis E....................................... 1.00

Angeleika Br................................. 1.00

Balnis Mrs. M............................ 1.00

Brencius Antanas . . . 1.00

Bukleris Georgo ......... 1.00
Chamas Veronika . . . 1.00

Grigaliūnas, P............................. 1.00

Jaskevičius Veronica . 1.00

Kegavičiūtė EI........................... 1.00

Kripkauskienė B..................... 1.00

Mačėnas Juozas ................. 1.00

Mičiulis Valerijonas . . 1.00

Norvilas Povilas .... 1.00

Paliokas dr. V............................ 1.00

Petrauskas Stasys 1.00

Pulokas Jonas ..................... 1.00

Savickas Jonar- ..................... 1.00

Sapkus Napoleonas . . 1.00

šlapelis Ona ............................. 1.00

šukelis Donatas ................. 1.00

Valaitis Feliksas .... 1.00

Vėčius Ona .................................. 1-00

Žemaitis M. ................................. 1.00

Žemgulis Joseph ................. 1.00

Kseckauskas Liudvikas .50

Norintieji turėti daugiau žinių I 
apie Socialinį Draudimą — akai-1 
tykite neseniai išėjusią iš spaudos 
knygelę —

PENSIJOS IR PAŠALPOS
Šioj knygelėj telpa: I. Senatvės

penjdjoa Ir pnllktionlų pašalpos, 
n. Nelaimingų atMltiklmų kompensa
cijos.

Aloj knygelėj atapauadtntaa JAV 
Socialinio Draudimo Jatatymaa au vl- 
aaU naujaunlala papildymai* Ir pa- 
alSklnlrnals. Be to. čia Jdfita JAV 
Nelaimingų atsitikimų kompensaci
jų ataktruoae ateituose paaiAklnlmal 
au lentelėmis.
Kaina 60 centų.

Pinigus su užaakvtnala siųsti: 
“Drnugaa”. 38S4 So. Oaklej Ava.,

Chicago S, UI.

Naujasis Testamentas - 
šventas Raštas

Vertė lietuvių kalbon JUOZAPAS 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivya 
kūpąs Metropolitas. IV laida. Ii 
leido “LUX” 1947 m. Štutgartą 
620 pusk Kaina $1.50. Gaunama

“DMUflE” 
2884 So. Oakley Avė.

Chicago 8, Illinois

Jei turite parduoti ar Išnuomo
ti, pasiskelbkite amu Ikių ak aibinių 
akyrinje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: Vlrglnla 7-8640.


