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SUOMIJOJE RENKA PREZIDENTO RINKIKUS
Anglai apie Serovą

J. KUZMIONIS, D. Britanija
„Ženevos dvasia“ taip suklaidino buvusios „viršūnės“ konfe

rencijos dalyvius, kad to meto D. Britanijos užsienio reikalų minis- 
teris pakvietė Sov, Rusijos valdovus aplankyti šj kraštą ir patiems 
įsitikinti, kaip anglai pasiilgę taikos.

Dabar, kada „Ženevos dvasia“
išsisklaidė kaip cigaretės dūmai, 
kažkurie norėtų, kad to vizito vi
siškai nebūtų. Kiti, priešingai, 
aiškina, kad politikų darbas yra 
kalbėti, tartis .posėdžiauti, todėl 
tas vizitas nieko nepakenksiąs.

Tačiau kartu anglų spauda do
misi, ar Bulganiną ir Chruščevą 
lydės gen. Ivanas Serovas. 

Pabaltijo kraštų nusikaltėlis
Kai Bulganinas ir Chruščevas 

lankėsi Indijoje, Burmoje ir Af
ganistane, juos lydėjo sovietų 
slaptosios policijos galva gen. 
Ivanas Serovas. Specialiu detek
torium jis su savo pagelbinin- 
kais tikrino kelius ir vaikė va
kariečius žurnalistus. Šiandien 
tačiau anglai su buvusiu komu
nistu Douglas Hyde klausia:

„Bus labai įdomu pamatyti, ai’ 
jie turės nervų jį čia atgabenti ?“

Tiesiai ir atvirai apie I. Serovą 
parašė „Manchester Guardian“, 
pažymėdamas, kad Serovas yra 
atsakingas už planą ištremti šim
tus tūkstančių Pabaltijo kraštų 
piliečių, pakaltinant juos „politi
niai nepatikimu elementu“.

1940 m. Serovas buvo paskir
tos Ukrainos slaptosios policijos 
viršininku. Ir ten jis save bude
lišką ranką nukreipė prieš ti
kinčiuosius ir nekaltus žemės 
ūkio darbininkus.

Kelias į Berios kėdę
1943 ir 1944 m. I. Serovas ve

dė plataus masto operacijas, nai
kindamas ir deportuodamas Kau 
kazo tauteles bei karačus ir kal
mukus. Karačevo autonominės 
srities gyventojai 1942 m. žiemą 
buvo išmesti iš „laimingosios so
vietų šeimos“ tarpo ir jiems bu
vo uždrausta toliau administruo
ti savo kraštą, kur jie autonomiš
kai tvarkėsi. Tą žiemą jie buvo 
negailestingai išblaškyti po Si
birą.

Nepatiko sovietams ir kalmu
kai, kurie esą nerodę pakankamo 
dėmesio „darbininkų valstybės“ 
gynybai: ir jų politinės ir kul
tūrinės institucijos buvo sunai
kintos. Kalmukai išsklaidyti pla
čiose sovietų Azijos erdvėse.

Už tuos darbus Ivan Serovas 
apdovanotas Suvorovo ordinu.

Karo pabaigoje jis buvo nu
siųstas į Vokietiją, kur jo užda
vinys buvo rinkti ir repatrijuoti 
į Sov. Rusiją sovietų piliečius, 
kurie buvo pasiryžę noriau likti 
Vakaruose, nei grįžti į „darbinin 
kų rojų“.

Šiandien gen. Serovas yra so
vietų saugumo komiteto viršinin 
kas ir netrukus jis turi būti an
glų tautos „garbingas svečias“, 
kaip pažymi Douglas Hyde.

Gerai bent tiek, kad anglai pra 
deda orientuotis, kas juos lanko 
ir kas nuo jų Bulganiną ir Chruš
čevą saugo.

Mano, kad stumia

iš vietos Nixona
WASHINGTONAS, saus. 17.

— E:senhowerio tipo respubliko
nų nemėgstąs dešinysis partijos 
sparnas skleidžia gandą, kad Ei- 
senhowerio respublikonai esą 
sudarę sąmokslą prieš viceprezi
dentą Nixoną — jie bandą su
trukdyti jo nominaciją viceprezi
dento pareigoms, jei prezidenti
niu kandidatu vėl būtų Eisenho- 
weris. ■

Dešinysis sparnas tačiau ra
minasi tuo, kad Nixoną galįs ap
ginti pats Eisenhoweris, kuris 
Nixono elgesiu esąs patenkin
tas.

Knowlandas nurodė
kantrybes ribas

IVASHINGTONAS, saus. 17.
— Šen. Knowlandas neskelbs sa
vo planų dėl kandidatavimo į 
prezidentus iki vasario 15 d. — 
iki tos dienos jis kantriai lauk
siąs prez. Eisenhovverio žodžio. 
Jis nepasakė ką darys to žodžio 
nurodytu laiku nesulaukęs, bet 
šis jo pareiškimas yra pirmykš
čių planų pakeitimas, nes buvo 
žinoma, kad jis tikrai buvo pa
sirengęs dalyvauti N. Hampshire 
primary rinkimuose.

• Adm. Radford informuoja, 
kad Japonija ir kiti Tol. Rytų 
kraštai padarė pažangą savo ka
rinių pajėgų organizavime.

• Budapešto radijas praneša, 
kad Vengrijoje drebėjo žemė.

čia granskai pavaizduotas vakar prezidento įteiktai kongresai nauja
sis biudžetas, kuris jau yra su mažu pajamų pertekliumi. (INS)

Vėl potvynis Kalifornijoje. — Lietus ir kalnuose tirpstąs sniegas vėl patvmdė 
dalies upes. šis vaizdas iš Russian upės slėnio, kuris jau patvinęs. Didelis potvynis 
kurios buvo aptvinusios Kalėdą metu.

šiaurines Kalifornijos 
gresia ir toms vietoms,

(INS)

Kas toji Mongolija?
Išorinė Mongolija pagarsėjo 

per paskutinę Jungtinių Tautų 
sesiją, kai Sovietų Sąjunga pa
noro ją padaryti JT nariu. Žino
me, kad viskas pasibaigė taip, 
jog Išor. Mongolija ir Japonija 
paliko už JT durų.

Apie Išorinę Mongoliją paduo
da žinių buvęs Sovietų inžinie
rius Vikt. Vietrovas, kuris 1939 
metais tiesė geležinkelį, jungian
tį transibirinę liniją su Peipingu. 
1939 metais vasarą sovietų ka
riuomenė, dabartinio maršalo 
Žukovo vadovaujama, peržengė 
Išor. Mongolijos sieną ir stojo į 
kovą su Mandžiūrijos armija; ši 
pastaroji buvo sumušta ir Išori
nė Mongolija tapo sovietų pasie
nio zona, kuri vėliau buvo pa
versta „liaudies respublika“.

Išor. Mongolijos plotas dide
lis: ji tik truputį mažesnė už 
Texas, bet gyventojų tėra apie 
900.000. (?)

Šiaurinėje jos dalyje, prie Si
biro, yra miškų, bet toliau į pie
tus prasideda kalnai.ir nykios 
dykumos. Gyventojai maitinasi 
nevirta mėsa ir pienu; duona ten 
yra lyg koks brangus skanėstas. 
Gyventojai yra klajokliai su savo 
avių ir karvių bandomis. Jų 
miestai — tai palapinės, kurios 
kilnojamos iš vietos į vietą. Pav. 
Vietrovas turėjo pagal turimą 
topografinį žemėlapį tiesti gele
žinkelį per Vieną miestą, kurio 
jis neberado; gyventojai jam iš
aiškino, kad tas miestas iškeltas 
už 70—80 km. į geresnių ganyklų 
plotą.

Kultūros lygis labai žemas: 
1939 m. Išorinė Mongolija tetu
rėjo vieną savaitinį laikraštį, ku
rio tiražas buvo 75 egzemplioriai 
ir kurį teskaitė augštesnieji dva
sininkai — lamos. Vargu ir da
bar bus žymiai padidėjęs skaity
tojų skaičius, nes „liaudies“ reži- 
nas negalėjo per 15 metų išmo
kyti klajojančius mongolus skal
yti. Gyventojai miega palapinė

se ant smėlio. Nešvara didelė, nes 
jų „medicina" moko, kad nešva- 
rumas yra sveikatos laidas.

Kaikuriais atžvilgiais mongolų 
noralė yra nežmoniška: pav. 
kiekvieną ligonį išneša prie ke- 
io, padeda prie jo vandens inde- 
į, kepaliuką duonos ir palieka 
vieną be jokios priežiūros. Per 10 
lienų jis turi pasveikti ir pats 
namo pareiti; jei jis to nepadaro 
tai jį laiko mirusiu; nors jis dai 
ir būtų gyvas, jį išgabena į tam 
tikras kapines, kur juos pr.bai 
gia laukiniai šunes.

Mongolams šuo yra šventas 
gyvulys, kaip kad iridams karvė. 
Kai sovietų karininkas nušovė

vieną laukinį šunį, tai mongolai 
buvo taip įniršę, jog rengėsi su
kelti maištą. Tik iš sostinės at
vykęs vyriausybės atstovas įti
kino lamas, kad tas karininkas 
buvęs iš Sibiro, kur yra daug vil
kų, todėl šunį nušovęs, manyda
mas, 'kad esąs vilko užpultas.

Išorinės Mongolijos turtą su
daro gyvuliai: kiekvienam gy
ventojui tenka 26 gyvulių galvos 
(karvių, arklių, daugiausia a- 
vių). Mongolai yra puikūs raite
liai ; jie raiti kaunasi dviem kar
dais: vienu kapoja žmogų, o kitu 
— jo arklio galvą. Joks rusas ka
valeristas negali iš karto dviem 
kardais kovoti, todėl prieš mon
golus tegali būti vartojami tan
kai ir kulkosvaidžiai, bet ne ka
valerija. Modemiškų ginklų mon 
golai neturi, bet jų raiteliai so
vietams nesudaro rimto pavo
jaus.

Lamų įtaka gyventojams yra 
didelė, bet toli gražu ne pozityvi. 
Pav., sutuokdami poras, lamos 
pirmąją naktį sau „pasisavina“.. 
Jei gimsta berniukas, tai jis gau
na teisę būti lama, kas jaunave
džiams sudaro didelę laimę. Gar
bingiems svečiams mongolai siū
lo nakvoti su jų žmonomis, o jei 
svečias atsisako, tai jam gresia 
nužudymas.

Kaip Išorinėje Mongolijoje 
„liaudies“ režimas tvarko gy
ventojų kultūrą ir papročius, 
niekas nežino, nes tas kraštas 
yra griežtai izoliuotas nuo pa
saulio: Sovietų „instruktoriai“ 
rūpestingai saugo Išor. Mongoli
jos sienas. Reikia manyti, kad 
tame klajoklių krašte gyvenimas 
oina sena vaga. Sovietams svar
bu, kad jų geležinkeliui negręstų 
joks pavojus, o kaip mongolų 
komunistai tvarkosi su lamomis 
ir jų įtaka gyventojams — jiems 
antraeilis dalykas.

Kol Išor. Mongolija nebuvo 
Sovietų protektorate, tol ji te
turėjo 12 km. ilgio siaurąjį ge
ležinkeliuką, jungiantį so3t nę 
Ulan - Batorą su kasyklomis. Da 
bar Sovietai tiesia strateginį ge
ležinkelį per visą Išor. Mongoliją 
Peipingo kryptimi. Žinoma, ši
tuo geležinkeliu galės naudotis ir 
mongolai, siųsdami į Rusiją ir 
Kiniją savo galvijus ir gaudami 
už tai kitokių prekių,

J. Gobis

Ar reikia Amerikai

2-jų. viceprezidentų?
WASHINGTONAS, saus. 17. 

— Atitinkama senato komisija 
pradėjo svarstyti buv. prez. Hoo- 
verio pasiūlymą įkurti antro (ad- 
ministratyvinio) viceprezidento 
postą, kad, nemažinant nė prezi
dento atsakomybės nė jo prero
gatyvų, būtų galima sumažinti 
prezidento darbą ii' nuovargį.

Vakar savo pasiūlymą aiškino 
ir gynė pats H. Hooveris; buv. 
prez. Trumanas, prašomas, savo 
nuomonę pareiškė raštu. Jis ma
no, kad tą postą įkurti galima tik 
konstituciją pakeičiant; be to, 
jis nesąs reikalingas.

Prezidentūra per Sherman 
Adams pareiškė, kad kongresas 
laisvas nutarti vienaip ar kitaip, 
bet antrasis viceprezidentas ne
sąs reikalingas.

• Mat su salų erdvėje nacio
nalistų aviacija sugadinusi kelis 
komunistų ginkluotus laivus.

© JAV bazės Ispanijoje iš bė
dos jau būtų panaudojamos 
šiems metams besibaigiant.

Kalendorius
Sausio 17 d.: šv. Antanas (at- 

f.skyrelis). L etuviškac: Ausek
lis ir Tulevalda.

Oras Chlcarr
Dalinai apsiniaukus, tempera

tūra apie 30 laipsnių.
Saulė teka 7:15, leidžiasi 4:48.

Maskva prašanti, kad Paasikivi 
dar paliktų trečiam terminui
HELSINKIS, saus. 17. — Vakar ir šiandien Suomijoje ren

kami elektoriai, kurie vasario 15 d. turės išrinkti Suomijos pre
zidentą. __

Elektorių yra 300, išrinktas
prezidentu bus tas, kuris gaus 
151 balsą.

Dabartinis prezidentas Paasi
kivi turi 85 metus amžiaus, antrą 
prezidentavimo terminą baigia 
vasario 29 d. Prezidento pareigo
se išbuvo 10 metų sunkiausiais 
Suomijai laikais.

Paasikivi nėra oficialiai pasi
skelbęs kandidatu, tačiau ir 'be 
to vėl gali būti išrinktas prezi
dentu. Greičiausiai, kad taip ir 
bus, nes visa Suomija vakar jau 
žinojo, kad Maskva daranti di
delį spaudimą, kad Paasikivi 
liktų prezidentu. Jis yra tvirtas 
antikomunistas, bet žino pavo
jingą Suomijos padėtį, todėl su 
Maskva palaikė labai korektiš
kus santykius, nors savųjų ko
munistų neglostė, bet juos tuo
jau sutvarkė, kai pajuto ren
giant sąmokslą padaryti Suomi
ją Rusijos provincija.

Oficialūs kandidatai presiden- 
to vietai yra šeši. Socialdemokra
tų kandidatu išstatytas parla
mento pirmininkas Fagerholm. 
Jo partija parlamente turi 54 at
stovus (iš 200). Agrarų partija, 
su 53 atstovais parlamente, sta
to premjerą Kekkonen. Libera
lų kandidatas yra Helsinkio mies 
to meras Rydman (partija turi 
parlamente 13 atstovų). Konser
vatoriai, su 24 atstovais parla
mente, išstatė Sakkari Tuomio- 
ja, Suomijos ambasadorių Lon
done. Švedų partija stato savo 
vadą Toerngreną, komunistų do
minuojama demokratų unija — 
buvusį socialistą Eino Kilpį.

• Bagdado pakto nariai ren
kasi vėl konferencijon erdvės 
saugumo planuoti.

Naujo Sov. Rusijos penkmečio 
plano svarbesni taškai

MASKVA, saus. 17. — Iš ką tik paskelbto šešto Sov. Rusijos 
penkmečio plano peršasi išvada, kad su šiais metais baigsis bandy
mas kurti valstybinius ūkius naujuose plėšimuose vakariniame 
Sibire, Kazachstane ir Volgos regione.

Toji kampanija buvo pradėta
1954 m. ir dabartinis planas nu
rodo, kad šiems metams baigian
tis naujos žemės sėjai būsią gau
ta 30 mil. ha. (115,771 kv. my
lių). Sekančiais metais plėšimų 
darbas bus sulaikytas — jei kur 
bus ta kryptimi dirbama, tai tik 
ten, kur bus tikimasi gero der
liaus ir reikės nedidelio kapitalo

Tas milžiniškas naujos žemės 
užkariavimas yra sutikęs didelių 
sunkumų: derliai ned’deli dėl 
sausrų, nuvežti ten darbo dirbti 
žmonės nerado net m nimaliau- 
3ių gyvenimo patogumų, neturė
ta toms sritims aprūpinti pakan
kamai mašinų, sėklų ir trąšų. 
Plėšinių farmoms 1955 m. biu
džete buvo skirta 11 bl. rublių, 
bet šiemet tik 2 bil. rub.

Šiame plane jau žymi ekskur
sijos lankymosi Amerikoje įta
ka, nes užplanuota ateityje ma 
'::nti lašininių kiaulių auginimą, 

i i pereiti prie b-okoninio tipo mė- 
sos. Taipgi ir galvijų aug'.n ma 
nėsai bus pradėtas pagal ameri- 
cetiakus metodus.

1960 melams baigiantis numa
tyta Sov. Rusijoje gaminti per 
metus: geležies 53 mil. tonų, plie
no 68 mil. to., naftos gaminių

135 mil. to., anglies 593 mil. to., 
elektros 320 bil. kilomatų vai. 
Dalis elektros jau bus gaminama 
atomine energija.

Planui tvirtinti ir populiarin
ti vasario 14 d. susirenka kom
partijos kongresas.

Sudaryta socialistų

vyriausybei programa
PARYŽIUS, saus. 17. — Socia

listų partijos suvažiavimas pasi
sakė už „respublikos fronto“ vy
riausybės Prancūzijoje sudary
mą, bendradarbiaujant su Men- 
des - France grupe ir už tai, kad 
premjeru būtų ne Mendes - Fran
ce, bet socialistų atstovas Mol- 
let.

Šis išdėstė suvažiavimui savo 
politiką, atmesdamas sąjungą ir 
su komunistais ir su pužadistais. 
Užsienio ipolitikoje sieksiąs At
lanto bendruomenės solidarumo, 
nusiginklavimo. Vidaus politiko
je : darbininkų ir pensininkų per
kamosios galios padidinimas, 
darbininkams namų statymas, 
investicijų planingas dirigavi
mas, Alžyro pacifikavimas.

Socialistai ir Mendes grupė 
parlamente turi 155 atstovus iš 
627. Taigi iki daugumos dar daug 
trūksta, todėl reikės prisiprašyti 
dar bent kelias grupes.

Viena vieta atomo
energijai tvarkyti

PARYŽIUS, saus. 17. — V. 
Europos Unijos nariai (V. Vo
kietija, Prancūzija, Italija, Bel
gija, Olandija ir Liuksemburgas) 
čia šiandien ir rytoj tarsis apie 
įsteigimą vieno organo atominės 
energijos panaudojimui tvarkyti.

Tas organas bandys sudėti 
krūvon visas finansines ir tech
niškas pajėgas, kad vadinamoji 
Mažoji Europa galėtų atomine 
energija pasinaudoti greičiau ir 
plačiau visose gyvenimo srityse, 
išškiriant karinę. Naujoji įstai
ga bus krikštijama „Euratom“ 
vardu.

Meksikos kompartija

nori būti didesne
MEXICO CITY, saus. 17. — 

Meksikos kompartija skelbia, tu
rinti tik 25,000 narių, o reikia 
75,000, kad savo vardu galėtų 
statyti kandidatą prezidentą ren 
kant. Prisipažinta, 'kad didelės 
narių verbavimo pastangos re
zultatais labai liesos.

Mirė Žilinskas
Pereitą sekmadienį New Yor- 

ke mirė nuo širdies smūgio buvęs 
Kauno notaras Žilinskas. Kelias 
dienas pragyveno be sąmonės.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Prez. Eisenhovver įteikė vakar kongresui subalansuo

to biudžeto projektą, ir prašė pratęsti visus mokesčius, kurie 
šiais metais turėtų baigtis ar sumažėti, jei nebūtų pratęsti. 
Taigi nesiūlyta sumažinti jokio mokesčio.

— Izraelio ambasadorius vėl bandąs pasimatyti šiandien su 
valstybės sekr. Foster Dulles, kad pakartotų ginklų davimo pra
šymą. Izraelio propagandos aparatas bando įtikinti pasaulį, kad 
Egiptas greit puls Izraelį, jei šis negaus ginklų.

— Jei Maskva nebus sumaniusi grąžinti daugiau vokiečių ka
ro belaisvių negu buvo Adenaueriui žadėjusi, tai daugiau atvyks
tančių nebelaukiama, nes vakarykščiai grupei atvykus jau pervir
šyta žadėta norma.

— Mendes - France pasisekė sulaikyti dabartinio premjero 
Faurc sugrįžimą į partiją iki kito partijos visuotinio suvažiavimo, 
nes centro organuose jis turi savo šalininkų daugumą. Tas faktas 
rodo, kad radikalų partija liko kurį laiką suskaldyta. Tai yra 
Mendes - France darbas politinio keršto padiktuotas.

— Bulganinas vakar pareiškė, kad Sov. Rusi ja pasiren
gusi užmegzti diplomatinius santykius su visomis Lotynų 
Amerikos valstybėmis ir visoms teikti technišką pagalbą, jei 
tokios norėtų.
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Gyvybe ir vitaminas “E”
Jei vitamino E nebūtų, pa-' tų. Seniau tūkstančiai vaikų 

šaulyje ir gyvbės nebūtų. mirdavo nuo karvinės džiovos!
Šis vitaminas palaiko kiekvie- *r nu°. kitokių užkrečiamų ligų 

no gyvūno veislę. Todėl vitami- u^s*ki*ėtę per nešvarų, nepasteu- 
ną E vadiname priešsteriliniu: rizuotą ir nekontroliuojamą pie- 
vitaminu. n4- Dal)ar jau to nėra, bent A-

Kas atsitinka žmogui pristi-merikoJe vaikU mirtingumas be
gus vitamino E. Ogi štai kas veik Pranyko. 
atsitinka: Atsakymas V. O. — Apie

1. Žmogus tampa nevaisingu. \tam9tos laiške išvardintus vais- 
Todėl bevaikiai, trokštantieji su- tus belladoną, gantrisiną ir 
silaukti vaikų, privalo valgyti - savo nuorųonės pareikšti

FORDO FONDO AUKĄ
Be abejo visi esame gird’Sję nančią 375,000 dol. iš

dalus patariamasis komitetas, i 

ši paskutinioji Fordo Fondo 

į pašalpa yra didžiausioji betka-į

Fordo da £auta pašalpa iš šio

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ III VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTfi

7156 South Western Avenue
(MEDICAL BUILUING)

DR. 1. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. G3rd St.

anie Fordo Fondo 550 000 000 Fondo Šios koleeiios vidutinis . KIt° PanasaUs rondo. Be to- pirmaj., antrad., ketv. ir penktad. valandos: į-s p.ape hordo rondo OOU,UUU,UUU h OMO. BIOS kolegijos viauunis k pašaipų šio krašto privačio8 nuo U vai. ryto - 1 v. p. p. Ir nuo į Penktad. tu
dolenų “kalėdinę dovaną , ku- mokomojo personalo nario da- nilo.*l_oJ . , . 1
rią gavo 615 kolegijų ir univer- bartinis atlyginmas metuose 
sitetų, o taip pat 3,500 ligoninių siekia $5,000 arba $96.15 sa- 
bei medicinos mokyklų. Į vaitėje. Pasinaudojus Fordo

Iš šių 615 kolegijų ir nuiver- Fondo pašalpa, ši alga galės bū- 
sitetų, gavusių pašalpą, visos ti pakelta iki 5,200 dol. metuose 
yra 4 metų mokyklos, išlaiko- arba iki 100 dol. savaitėje. Sa- 
mos privačių žmonių. Didžiau- vaitinis atlyginimo pakėlimas 
šia suma tenka New Yorko uni- siek a tik $3.85, palyginus — ga 
versitetui, kuriam paskrta 5 na kukli suma.
milionai dolerių, o mažiausia — Visos pašalpas gaunančios Ii-’/ 
California Sehool of Fine Arts goninės yra aprobuotos Ameri- 
su 31,900 dol. Iš kitų mokyklų can Hospital Association, o su
žinomasis Harvardo univėrsite- ma paskirta pagal jų patarna- 
tas gauna 4.5 mil., Yale — 4 vimų ir gimimo skaičiaus didu-

6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad, nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Šeštad. 11 

8 vai. popiet.
augštosios mokyklos vargu ar
galėtų gyvuoti, o jeigu ir išsi- ryt°On«, tci. re. t-hss 

laikytų, tai ne tokiame augšta- 
me lygyje, kaip jos dabar stovi.

Edv. (šulaitis

daugiau tokio maisto, kuriame negallu’ nePat°£u- Tik tiek ga- mil., Prinūeton — 3.3 mil., kata-. mą. 
yra daug vitamino E. Tai svar- Pasakyti, kad tokius-vaistus I likų Notre Dame — 2.6 mil., Į Iš 550 miilonų dolerių likusie- 

... , ■ . ... garsį mokykla moterims —Vas ji 90 mil. atitenka šio krašto
sar — 1.1 mil. ir tt. privačiai išlaikomoms medicinos

bu ne tik moterims, bet ir vy- vartoti be gydytoj° priežiūros 
rams yra nesaugu. Minėti vaistai yra

2. Nėščios motinos pagimdo nuodingi; ir tik tamstos gydy- 260 milionų dolerių, kurie ei-: mokykloms. Šioms mokykloms

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2300 West 51st Street

Vai. pirm. Ir antr. 10 Iki 12 ryto,
21kl 4 Ir 6 Iki 9 popiet: ketv. Ir 

penkt. 2 Iki 4 Ir 6 iki 9 popiet. Seš- 
'tadieniala 10 Iki 2 vai. popiet.

Ofiso tcl.l’ItosiK-ct 6-1795 
Ros. tel. GRovchlIl 0-5603

pei anksti, kai kūnui pristinga tojas dažnai tamstą matydamas na privačioms kolegijoms Ir uni speciali išimtis padaryta todėl 
vitamino E. Neretai pasitaiko, gab Pasakyti, kiek tų vaistų gali, versitetams, bus sunaudoti jų' kad medie nos studento išmoks- 
kad po keleto nėštumo mėnesių vartoti, kaip ilgai vartoti ir ka- profesorių bei instruktorių algų: linimas kainuoja apie 4 kartus 
vaisius žūsta, jei motinos kūnui turi sustot’ juos vartojęs, pakėlimu:, manoma nuo 4 iki 6 daugiau negu kitų šalių studen- 
pristinga vitamino E. Taigi,' Atsakymą^ A. K. M. — Yra procentų. tams. Kaip šie 90 milionų dol.
kad išvengtų persileidimo, moti- ^*mta’ kgų ir priežasčių, nuo ko; Pavyzdžiu paimkime tipišką bus sunaudoti, dar nepaaiškė- 
nos privalo gauti pakankamai Į)laukai gali slinkti- Ne tik nuo kolegiją su 895 mokiniais, gau-į jo: planą paruoš sudarytas spe- 
vitamino E, o kaikuriais atve-* bet ir nuo kitokių in- . ......... .. — ,
jai privalo gauti ir “progeste-J ,e c*nių ligų plaukai nuslenka;| 
rono” ir ne vien nuo infekcinių ligų,!

bet ir nuo kitokių vidujinių Ii-;
3. Dažnokai pasitiko, kad kū- gų žmogui plaukai slenka. Tams 

dikiai sulaukę 2 ar 3 metų am- tai patartina nueiti pas savo 
žiaus nenulaiko galvutės. Kiti' daktarą sav0 mieste, kad ištirtų 
vaikučiai, sulaukę trijų metų, o. tamstos plaukų slinkimo prie- 
kiti kartais net ir penktais me- žastį ir patartų, ką privalai da- 
tais nevaikščioja, nes yra silp- Į rytį kaip gydytis.
ni jų raumenys. Tėvai dejuoja,__________
o nežino, kad jo nenormaliai au-i u ■ v *J ls juoko pažinai žmogų

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

“Parduodam pigiau, taisom geriau”
J. G. TELEVISION COMPANY

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

gančiam vaikučiui stinga vitami 
no E. Dabar jau yra patirta, 
kad tokiems vaikams duodant

Žinok, kad iš juoko galima 
pasakyti, koks tu esi. Taip bent

daugiau vitamino E sykiu su1 galvoja vienas prancūzų psi- 
kitais vitaminais po poros mė- - chologas, kuris sako, kad žmo-' 
nėšių jie sustiprėja. Be to jie nes juokiasi penkiais būdais.,

MARQUETTE GELIŲ KRAUTUVE
KORSAŽAI, GĖLĖS VESTUVĖMS, LAIDOTUVĖMS IR 

' KITOMS PROGOMS. Atidarą vakarais ir sekmadieniais. 
Savininkai: ANDRIUS ir ELENA (SANDOM) STANIULIS

2743 West 6918 Street Tel. PRospect 6-0781
(priešais žv. Kryžiaus ligoninę)

Tel. ofiso HE. 4-0000, rez. PU. 6-7333

DR. AMTARAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1957 W. Garfleld Blvd.
VAL: 1—4 ir 6—9 

Šeštadieniais nuo i iki 4 vai. p. p. 
išskyrus ketvirtad. ir sekniad.

DR. ARNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 So. Westem Avenue
Vai.: kasdien 10-12 vai. ir 7-9 vai. ■ 
vak. šeštadieniais 10-1 vai. Trečia- •

Rcs. tel. VVAlbrook 5-3705 

Tel. ofiso YA. 7-5557, rcz. RE. 7-4000

DR. FRANK S. KWINN
(KVIEČINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. ik) 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:30 
Uždara treč. visa dieną ir šeštad. vak. 

Td. ofiso GR. 0-5309, PR. 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 €—8 ▼, vak. 
šeštad. 2—4 popiet

Trečtad. ir sekmad. uždaryta

DR. JULIJA M0NSTAVI6IUS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

10748 South Michigan Avenue
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v., 
išskirus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PUllman 5-6700
Buto — ENglewood 4-4970

Ofiso ir buto tel. HEmlock 4-5815

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IB VIDAUS LIGOS 

6757 South Western Avenue
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus ! Valandos: pirmad., trečiad., ketvlrt..

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez. telef. R’Albrook 5-5070

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9

Ofisu tel. ltKliance 5-4410 
Itezid. telef. Gltovehiil 6-0U17

m. ir 6-8 p. m. 
tik po pietų.

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1724 West 47th Street 

(Kani|tas 47th ir Hennitage)
Vai.; nuo 2 iki 4 ir 6 iki 9 v. vak. 

šeštad. nuo 2 iki 6 vai., lšakyr. sek.

DR. FL TALLAT-KELPšA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5002 West 16th Street 
Vai.: kasdien 5-8, šeštad. 1-3 

Telef. TOwnliall 3-0959 
2534 West 68th Street 

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

skambino CEntral 6-2294.

DR. VYT. TAURAS- 
TUP6IAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

SPEC. MOTERŲ LIGOS 
Ofisas ir rezid.: 2410 W. 51st St. 
fel. I’RosiK'ct 8-1223 arba WE 0-5577

Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antr.,
Trečtad. 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 YVestern Avenue

VAI., 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. 

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

penkt. 6:30—8:30 v. vak. Antrad. 
10—12 vai. ryto. šeštad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pagal susitarimą.

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St.

Antr. 1-5, treč. ir šešt. pagal sutarties j Kasdien 3—7 vai. vak. šeštad. nuo 
■ ! 1—5. vai. vak.

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

ne tik fiziniai, bet ir protiškai; Kiekvieną iš jų jis pavadino ati-! 
tampa guvesniais. tinkamom balsėm: a, e, i, o ir;

Vitamino E daugiausia yra ja u. Kas juokiasi garsu “a”, esąs j 
vų bei sėklų daiguose. Taip pat nuoširdus ir geras žmogus, 
to vitamino yra kiaušinio tryny*! Kam pro juoką skverbiasi “e”,' 
je, piene, žuvies ikruose. O pik įas eSąS lėtas ir tingus. Kas1 
liavotuose miltuose, poliruotuose kikena “i”, esąs nemokša ir ne- 
ryžitiose nėra vitamino E. Ten; gabus Kam juokiantis sprūsta
nėra ir kitokių vitaminų. !»o”, tai storžievis ir riebių

T,kr«. stebuklingas yra tas .anekdot mč 5jas p ,ia„ 
vitaminas E. Mokstannka. žmo ; kas juokiasi 
šio vitamino veikimą, jie žmo, ... A
kur jo daugiausia yra; žino, kad ;užsldarea 
jis yra pastoviausias ir nenyks-; ?aa~ 
ta kaitinamas nei šaldomas, ži
no, kaip jį sukoncentruoti į alie
jų. Tačiau jie negali vitamino 
E padaryti dirbtiniu būdu; jie 
negali jo sutverti.

Kūrėjas sutvėrė vitaminą E, 
kad pasaulyje gyvybė veistųsi.
Gyvybė tik iš gyvybės yra gali
ma. Taip buvo, taip yra, taip 
ir bus.

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Western Avenue 
Chicago 20, III. 

rasimatymai pagal sutarties 
Telefumis REpublic 7-4000

Rezidencijų: Gltovciiill 0-8101

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Kv CHIRURGAS j 

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

Trečiadieniais pagal .sutartį 
Ofisu tel. VfrginlM 7-OO3O

Rezidencijos tel. BKverly 8-8244

Pajieškojimai

DAKTARO
KLA

ATSAKYMAI Į 

USjsuvnjs

Pajieškoma POŠKIENĖ - KAR
PYTĖ, kilusi iš Raseinių miesto.' 
Pajieško Juozas Karpius iš Alie
jų kaimo.

APOLONIJA VITKUVIENĖ - 
ANTANAVIČIŪTĖ, duktė Jurgio. 
Kilusi iš Raseinių miesto. Paskuti
niu laiku gyvenusi Kaune. Jieškc , 
Br. šimkevičienė. Atsiliepti šiuo 
adresu Kazys Šimkus, 1430 S. 48t.h j 
Court. Cicero 50, III.

, Ats*k’in,s A- - Ka|,i' i P. & J. JOKU BKAtabstinis pieno monopolis yra Į rv> deimantai ir laikrodžiai

blogas dalykas: visoks jų pie
no “standartizavimas”, homoge- 
nizavimas ir pliurpin'mas dau
geliui gali nepatikti. Bet ant
raip vertus, daug blogiau būtų, 
jei be jokibs kontrolės pienas 
būtų pardavinėjamas pamelžtas 
iš džiovą turinčios karvės, jei 
karvinės džiovos bacilomis butų 
užkrečiami vaikučiai, jei jie su-

Pardavlmas ir Taisymas 
4102 Archer Avė., at Mozart 

Chicago 32, III. — TeL u,A 3-881*.

NUO UŽSISENftJUSIŲ 

SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ

IK ATVIRŲ ODOS LIGŲ

Tie, kurio kenčia nuo SENŲ AT- 1
iVlltŲ ir SKAUDŽIŲ 2AI55DŲ,Vytę nuo džiovos peranksti mir- negali ramiai Hčdetl ir naktimis

J miegoti, nes ji) užHisenėjusios žaizdos 
'• ' ' / ■ niežti ir skauda. Kad pašalinti tą

■ ri) Ir Hknudžlų žaizdų, uždšklte 
fa \f I M f| l.EOULO Dlntm-nt. Jos gydymo

w ypatybės palengvins jflsų sknudėjl-
Am>»TT,!i au i • nią ir galėsite rnniial miegoti nak-. BENIULIS atlieka įvairius vartokite ją taipgi nuo skuti
perkraustymuR ir pervežimu? <ižiu nudegimų. J’ ,ulPKl* r niežėjimą Ilgos vadinamos PHOKIA-

i SIH. Tnlpgi pašalina peršėjimą Ilgos ' 
vadinamos ATHLETE’8 KOOT, su-| 
stabdo džiovinimą odos ,r perplyštnią 
tnrppirftčlų. Yra tinkama vartoti nuo | 

i džiflstančlos, suskilusios odos dedlr- 
vinių, od"S išbėrimų Ir t, t.. taipgi i 

: tinkama vartoti'vatkuėlams. kada pn 
atrodo skundus Išbėrimas nuo vyst y-■ 

: klų. Ji yra gera g.'duolė nuo Iš
viršinių odos Ilgų. Le
gulo Olntmept. yra 
parduodama po 75 
et., 41.25, Ir »3.60.
Pirkite vaisi inėse <'Iii 
rugį,J Ir apylinkėse 
Milwutikeė, Wlse..(lii 
■ry.Ind.IrDetrolt. M t 
cltlgnn arba rašvkl- 
lo Ir ntslųskllo Mu- 
uey order 1

ir
iš tolimų ir artimų atstumų.

Tel. Rl. 7-7075 arba

RE 7-9842
•r

Vestuvių nuotraukos 
Augltos rfiiios fotografijos 

Musų spoeiolyM

l’rffhi Photo Studio
INC.

KDVAHDAN U LIS. m«.

4068 Archer Avenuo
_ . x UT . . ’• LEGULO, Department D.

Telefonas Ylrgima 7-Z481 eis w. Eddy st Chicago 04, m.
L*r-art3J!ar cjjssss

BUDRIKO KRAUTUVĖJ SAUS. MEN.

IŠPARDAVIMAS
Krautuvės pavyzdžiai turi būti parduoti. 

Sutaupykite nuo 33% iki 60%

Naujas 7 kub. pėdų šaldytuvas ............. buvo $199, dabar $119
General Electric 8 kub. pėdų freezer. . . . buvo $225, dabar $139 
General Electric 10 kub. pėdų šaldytuvas, .buvo $325, dabar $199 
General Electric 14 kub. pėdų maisto freezer

ir šaldytuvo kombinacija .............. buvo $549, dabar $388
General Electric 10 kub. pėdų freezer. .buvo $335, dabar $229 
Crosley 12 kub. pėdų 2 durų šaldytu\as. ,buvo $500, dabai $269
Frigidaire 6 kub. pėdų šaldytuvas .................................... už $189
Crosley 8 kub. pėdų šaldytuvas..............buvo $249, dabar $169
Pertaisyti šaldytuvai ..........................’............................. už $25
Maytag skalbiama mašina ................................................ už $98
General Electric automatinė skalbykla .......................... už $169
General Electric autom, indų plovykla  ...................... už $175
Piosyjimo mašina su pastatymu ir kėde . .................... už $22
General Electric prosyjimo mašina ................................. už $19
Automatišas toasteris . ................... ............................. už $19.00
Automatiški eoffee perculators ......................................... už $12
Elektriniai prosintuvai........................................................ už $6.95

VfcSINTUVAI

Philco '« arklio jėgos ........................................................ už $ 89
General Electric arklio jėgos ...................................... už $139
General Electric arklio jėgos ...................................... už $169

TELEVIZIJOS

21 colio stalo modelis ............................................................. $ 89
21 colio Genoral Electric ..................... ................................... $119
24 colių Admiral TV ....................... '.................... ............... $124
24 colių console ........................... .................................... . $189
21 colio RCA Victor console ................................................. $169
21 colio Dumont console ........................................................ ‘ $169
21 colio TV ir phonograph kombinacija ................. dabar $159
21 colio Admiral TV radio ir phonograph komb.

buvo $690, dabar $375 
21 colio Blonde kombinacija .................. Buvo $575, dabar $295

SUTAUPYKITE NUO 33% IKI S0% ANT ŽAISLŲ, 
LĖLIŲ IR BALDŲ.

Jos. F. Budrik Furniture
(INCORPOKATED)

3241 So. Halsted St, Tel. CAlumet 5-7237
Atdara pirmad. ir ketvirtad. vakarais iki V.30 P. M. Hektnadieių 10-5

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

1450 kuocyclcs, su žymiais dainininkais ir orkestru.

Tel. ofiso VT. 7-0600. rez. RK. 7-6867
DR. BR. GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Spec. moterų ligos ir akušerija) į 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir California Avė. 

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

Ofiso telef. YArtls 7-1100 
Rezidencijos — STenart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
! GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

šeštadieniais 1 — 4 vai.

Ofiee WAlbrook 5-2070.
Rez. Hllltop 5-1500

Dr. Alexander J. JavBit 1
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
MARQUETTE MEDICAL CENTER 

6132 South Kedzie Avenue 
Vai. 2—4 p. p. Ir nuo 7—D ▼. vak.

Trečiad. Ir šeštad. pagal autartj 

Tel. ofiso PR. 6-3838, rez. RK. 7-9199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 West «3rd Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:30 
iki 9 vai. Trečiad. Ir šeši. uždaryta

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie Ir Archer).
Vai. kasdien nuo 2 iki 9 vai. 

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. RKpublic 7.2290
STECIALYBĖ CHIRURGINĖS IR 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
2435 West 69th Street

Vai. kasdien 10—12 ir 6—8 vai. vak. 
išskyrus pirmad. tik nuo 5 iki 8 v.v. 
šeštad. 10-12 v. Kitu laiku susitarus.

Tel. ofiso Pltospcct 6-9400
Rezid. I’Rospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevlčlūtė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

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

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Ct., Cicero
Kasdien 10-12 vai ryto ir 6-8 vai.

v«k. šoštadieniais 10-2.
Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

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

keičia stiklus ir rėmus.
4455 So. California Avė., Chicago 

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

10 vai. ryto iki 4; trečiad. ir sekmad. 
tik susitarus.

Tel. ofiso CL. 4-0253, rez. GR.6-887U

DR. A. Z. ŠAULYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

4645 So. Ashland Avė., Chicago -
Pirmad.. antr., ketv. Ir penk.

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

Rez. 8053 S. UumpbeU Avė. .

Tel. ofiso YA 7-4787, rez. PR 6-1930

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4645 S. Ashland Avė. (kamb. 211)
Vai. nuo 2—4 Ir 6—8: trečiad., šeš- 

tod. ir sekmad. tik pagal sutartį, j 
Jeigu neatsilieps viršmtnėti telefonui į

Tel. ofiso Vlctory 2-1581
Rez. Vlctory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 W«'»tt 31st Street
Kamp. Halsted ir 31-mos gatvių)

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

Tel. ofiso PR. 6-6446, rez. HE. 4-3150

DR. F. D. 1VINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 West Marųuette Rd.
VAL. nutf 2 iki 4 p. p.; 6 Iki 8 vak. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6059 

1821 So. Halsted Street 
Itezid. 6600 S. Artesian Avė.

VAL. 11 v.'r. iki 3 p. p.; 6—9 v. v.

šaukite Mldnay 3-0061

Telefonas GKovchlll 6-1595
DR. ALDORA A. JUŠKA
AKIŲ I.IGŲ SPECIAMSTR

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

susitarimą išskyrus trečiadienius
2422 West Marųuette Rd.

Telefonas KEItanco 5-1811

DR. WALTER 1. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS I 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 West 59th Street 

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

: Tel. ofLso Ir Indu OLympic 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. I5th St., Cicero 

Kasdien 1-3 v. Ir 6—R v. vakaro. 
Hutas 1526 Ho. Ifltii Ate.
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 3-3210. Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzic 3-2863
DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
VAL Kasdien popiet nuo 12-2:30 v. 
Vak. pirm., antr., ketvlrt. 6-8:30 v. 

Trečiadieni tik susitarus

Dr. Nina KRIAUAELIONAITE
(Gydytoja Ir Chirurgė)

MOTERŲ LIGŲ IR AKUAEILI.IOH

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortliopedas - Protezlstos 

Aparatal-Protezai, Med. ban
dažai. Spec. pagalba kojom

(Areli Snpports) ir t.t.
Vai.: 9-4 ir 6-8. Seštadlontats 9-1. 
ORTHOPER1.IOS TECHNIKOS IjAB 

2856 W. #3rd St. Chicago 29, 111. 
Tel. PRospect 6-5084.

Skelbtis “DRAUGE" ipeimofcK 

nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraitis, o skelbimų 
kaina yra prieinama visiems.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1829 

Pritaiko akinius. 
Kreivas akis 

ištaiso.
Ofisas ir akinių dirbtinė 
756 West 35th Street

: Vai. nuo 10 Iki 2. nuo 6 Iki 8, tr«- 
j člad. nuo 10-12, penktadienį 10-2 Ir 
šeštadieniais 10-2 vai. popiet.
......... .......
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DRAUGAS
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ELLfNOIS

LIETUVIAI POLITIKOJE
Chicagos lietuviai vietos politiniame gyvenime jau gana 

seniai dalyvauja. Tuo atžvilgiu juos gal bus pralenkę kaikurie 
Pensylvanijos maž esnieji miestai ir Westville, m. Toks She- N ekuomet dar po karo, norsdžios reformos stoci prieš akis, dam', vyriausybės sudaryti ne-
nandoah, Pa., daug metų buvo lietuvių valdomas. Taip pat ir'ir svarbus, bet vistik vidaus po-J milžiniški uždaviniai Afrikoje galės. O; omcijoy ir k»’ašto pa-i
Westville, III., miesto vadžia daug metų buvo ir, rodos, tebėra| Etikos įvykis, Prancūzijos rin-j nebegali būti be pavojaus atidė- krikštytas "hnmobilisUis” ir!
lietuvių rankose. Ir policininkai būdavo veik visi lietuviai. Šiuos Į Girnai nesukėlė tiek užsienio su- liojarni. Kas ir kokia linkme tiesą pasakius nūs bnd?g ir su-!

Kas vadovaus Prancūzijos vyriausybei?
v '

J. 1ANSKORONSKJS, mūsų bendradarbis Prancūzijoje

žodžius rašantis 3917 metais buvo nuvykęs ten organizuoti Lie- J sidomėjimo kaip šie. Susidomė- 
tuvos Vyčių skyrių. Norėdamas pasiklausti, kur yra lietuvių Į Jim°. sus i ūpinimo ir baimės. J- 

bažnyč'a, užkalbino polieininką angliškai, bet gavo atsakymą į vairūs komentarai nenustos už- 
lietuviškai. Matyt, angliškai jis nedaug ir temokėjo. Tai leidžia Pildę užsienio spaudos, kol bent 
suprasti, kad pirmieji ateiviai sugebėjo dirbti politikos darbą,
kad dirbo vieningai, kad lietuviai balsuotojai savo balsais rė
mė savo tautiečius, siekiančius vieną ar kitą postą valdžioje 
užimti.

juos vykdys.

Partinės kombinacijos

sidė.ėjęs tas blokas vienas var-1 
gu ir norėtu imti ant savęs at-i

i sakomybę už krašto vairavimą. 
1. Respublikoniškas frontas, net ir tuo atveju, jei kitoj parla-j 

kiek paaiškės jėgos, kurios su-Į Nors ir jvairiagrupinis, bet po-mento sąrangoj surinktų jį pa
ims j savo rankas Prancūzijos 
likimo vairą. Perspektyva, nors 
ir Prancūzijos draugams, atrodo 
bauginau ti.Reikia pripažinti, kad Chicagos lietuviai tų augštumų po

litikoje nepasiekė ir nepasiekia, nors mes dažnai pasakome, kad 
Chicaga yra “didžiausias lietuvių miestas pasaulyje”. Vadinas, 
čia gyvena daugiau lietuvių, negu Vilniuje ar Kaune.

Pirmasis čia kelią lietuviams į politiką praskynė Juozas 
Elijošius - Elijas. Maždaug prieš 45 metus jis buvo išrinktas 
apskrities (county) komisionieriumi, nors tais laikais lietuvių 
piliečių, palyginti, dar nebuvo daug. Per eilę metų jo įtaka res
publikonų partijos rateliuose buvo gana didelė. Tai buvo pirmas
Chicagoje lietuvis, išrinktas valdžion piliečių balsais. ,. , T t...... F tuštuma! Lengva papeikti, bet

Antruoju iš lietuvių, balsuotojų išrinktu, yra teisėjas Jonas dk poiitinis trumparegis negali 
Zuris, jau dvidešimtuosius metus einąs teisėjo pareigas. Tre- 
e'uoju yra Antanas Olis, Sanitary District trustistas, einąs tos 
įstaigos pirmininko pareigas. — Ketvirtuoju — Jonas Bronza, 
apskrities iždininkas, o penktuoju — teisėjas Alfonsas Wells - 
Vėlius.

Ar turėsime šeštąjį savo tautietį, išrinktą Chicagos valdžion, 
paaiškės šių metų rinkimuose. Taip pat priklausys ir nuo mū
sų lietuvių, kiek daug ir kiek vieningai paramos mes jam su
teiksime. Juo yra Aleksandras G. Kumskis, kandidatas į Sani
tary District trustistus.

A. G. Kumskį kandidatu išstatė demokratų partija. Tai 
bus pirmas kartas, kai ši partija lietuviui davė kiek didesnį pri
pažinimą. Sanitary District trustisto postas yra laikomas gana 
svarbiu, ir jin politikos veikėjai veržte veržiasi. Šiuo duodama 
galimybė lietuviams pademonstruoti savo “politinę jėgą”. Ir tą 
galimybę ar, gal teisingiau, progą reikia panaudoti visu pilnumu.

Al. Kumskis, kaip žinome, politikoje jau seniai darbuojasi.
Patyrimo turi nemažai.. Savo karjerą yra pradėjęs kaip atletas.
Rodos 1938 metais drauge su amerikiečių lietuvių sportininkų 
grupe aplankė ir Lietuvą. Daugelį metų jisai dirba miesto par
kų sistemoje ir čia jo patarnavimas yra vertinamas.

Konstatuodami pasitenkinimą, kad demokratai lietuvį iš
statė kandidatu gana augštai vietai, vis tik norime pabrėžti, 
kad lietuviai, daug metų remdami šią partiją, yra pelnę ir di
desnio pripažinimo. Gaila, kad teisėjo Zurio (išeinančio į pensi
ją) vieton nebuvo išstatytas kitas, lietuvis kandidatas. O la
biausiai gaila, kad nebuvo sudaryta galimybės lietuviui kandi
datuoti į JAV Atstovų Rūmus. Šitoji vieta lietuviams būtų nau
dinga keliais atžvilgiais. Ir ateityje re'kėtų padaryti visas ga
limas pastangas, kad toks kandidatas iš lietuvių tarpo būtų iš
statytas ir išrinktas. Berods būtų gana lietuviamg pasitenkinti 
mažai reikšmingomis pozicijomis. Jau laikas siekti ko nors svar
besnio, didesnio ir jau seniai užpelnyto.

Tenka gailėtis, kad lietuviai respublikonai šį kartą nepasi
rūpino pravesti lietuvio kandidato vienai ar kitai valdžios vietai.
Juk jie turėjo lygiai tokias pat progas, kaip ir demokratai. Pra
miegota. Už tai respublikonus veikėjus reikia pabarti.

litiniai jis sudaro su eventua- laikančią daugumą. Respubli- 
liais “perbėgėliais” gana mono- koniškam frontui užėmus griež- 
litinį 150 — 170 asmenų bloką, tą prieš “nuosa kiuosius” pozi- 
"Respublikonai” vieni aritmeti- ciją, tam ir vilties maža.

Kokių tik priekaištų, įspėji- niai neturi daugumos ir vyriau- g Liaudies frontas, apimda- 
mų, pranašavimų, patarimų, pa-!8^8 sudaryti negali. Politiniai į mag koraunįstu3 į)G Mendeso ra 
mokymų jai nedaro gabūs ir ne- j ta^iau to^s eventualumas jokiu jįkaĮų imtinai, aritmetiškai yra 
gabūs, atsakingi ir neatsakingi, du a priori nėra atmestinas, Į vjsaį gaiima kombinacija, juo 
plunksnos darbuotojai. Dauge-] PriešinSai Jls turi Pa^ankiy Į labiau, kad ir RGR tarpe atsi
lis su pasibaiminimu, kiti su i§. Į PersPe^tyyV- Lydei ai Guy Mol- 
didžia panieka sušunka, kad]let ir Mendesas jau dabar yra

Prancūzijai grės'a pavojus tap-! Pare*s^ę, kad jie nenusileis _ ___,__ ________________
ti “politine tuštuma“. Politinė] taut*n^s V‘*L|1-V,jes skraiste pn-i{0 lyderiams prieš rinkimus ir 

dengtiems sąmyšio masinimams | rįnkimų i3akius rieS. Ko 
ir yra pas lysę eiti išvien iki! muniata, tačiau neailiau8 jo pir- 
vyriausybines atsakomybės im- šę Eaą be komuniatų jokia kon

struktyvi politika neįmanoma, 
jokios kitos kombinacijos pasto
ti kelią “reakcijai” nesą. Ho
mogeninės socialistų ar respub-

rastų prielankių. Politiniai ta- 
č'au liaudies frontas tuo tarpu 

atpuola, respublikoniškojo fron-

/
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PROPAGANDA NUSIBODO

Londono “Obeserver” dramos 
kritikas Kenneth Tynan, kuris 
Maskvon atlydėjo anglų artis
tų grupę vaidinti rusams anglų 
kalba Šekspyro “Hamletą”, ra
šo:

“Pagrindinis visokios propa
gandos nuostatas visur yra — 
gyvenimas turi mokytis iš meno. 
Tačiau Maskvoje žmonėms, ma
tyti, propaganda sesenoje jau 
gerokai įgriso, nes sovietų te
atras, skelbiama, gyvenąs kri
zę. Pirmusyk po revoliucijos 
Maskvos 27 teatruose vaidinimų 
metu publikoje atsirado tuščių 
kėdžių! Kultūros ministerija net 
sušaukė pasitarimą tuo reikalu. 
Vienas kalbėtojų priminė lai
kus, kada reikėjo šauktis poli
cijos pagalbos tvarkyti į Mask
vos Meno teatrą norinčiųjų pa
tekti minias. Dabar gi, kaip vie 
nas karčiai nusijuokė, biletą ga
li gauti betkada priėjęs prie lan
giuko. Inžinierius Grinbergas gi 
atvirai pareiškęs: ‘Mes norime 
scenoje matyti tikrąjį gyvenimą. 
Dabar viskas kaip toje valgyk
loje, kuri valgius paduoda be 
diuskos ir pipirų”.

AIŠKUMAS BE PIKTUMO
Londono "Obeserver” redakci

niame straipsnyje pastebi:
“Genevoje nesusitarta, 

visgi be didelio piktumo

Senatorius Waltsr F. George (It. 
iš Ga.), Senato ii/.siciiitiiniiis santy
kiam* spręsti komiteto pirmininkas, 
pareiškė konsĮJomlentams \Vashing- 
tone, jotr nukentės uepaitinė užsie
nio politika, jei .1 t V administracija 
įsipareigos ilįram terminui teikti pa
galba užsieniui. (INS)

nesuprasti, kad Prancūzijos ne
stabilumu ir su ta “tuštuma” 
neatmezgamai siejasi ne vien 
Prancūzijos likimas, bet ir visų 
demokratijų, viso laisvojo pa
saulio likimas. Kad ir vien ben
dros gynybos problemoje. Atlan 
to sąjunga jau seniai dėl įvai
rių “kapital'stinio pasaulio” prie 
šybių pergyvena tam tikrą kri
zę. Prancūzija yra viena svar
biausių Atlanto Pakto dalis. Be 
jos tos savisaugos grandinės iš 
viso nebėra, bent jau Europoje, 
o žinoma, kad visa grandinė tė
ra tik tiek stipri, kiek stiprus 
kiekvienas jos narys, nors ir 
silpniausias.

tinai. Galutinė socialistų pozi
cija paaiškės šiomis dienomis 
po socialistų tarybos susirinki
mo. Aštriai stovi asmenų klau
simas.

Kas vyriausybei vadovaus, so 
calistai, ar Mendesas? Socialis
tai bloke vyrauja. Daugelis jų 
pradeda Mendesu bodėtis dėl jo 
ambicingos laikysenos ir dėl jo 
taktikos pasirenkant jį liaupsi
nančių asmenų ekipą ir aplen
kiant partijų vadovybes. Kita 
socialistų srovė ir pats Guy 
Mollet lyg norėtų tiesiog atsa
komybės išvengti, nes esą “kas 
pr ima atsakomybę, tuo pačiu

Naujo parlamento ir naujos! Priima ir visus sunkumus’’... So
Prancūzijos vyriausybės uždavi 
nys bug stabilizuoti vidaus pa
dėtu tikslingai ir planingai įvyk
dyti ekonominės ekspansijos są
lygas, išlyginti socialinius šiurkš 
tumus ir jei ne atstatyti jos už- 
sien nį prestižą tai bent užimti

cialistų homogeniška vyriausy 
bė jau kelis kartus kraštui yra 
vadovavusi.

Atrodo, kad ir dabar, aiškios 
ir konkrečios, nors ir ribotos 
programos pagrindu, daugelis 
deš'niojo bloko atstovų bus lin-

jai priderančią vietą, visame ka- ar aplinkybių verčiami tokią 
me pakelti jos autoritetą. Di-1 vyriausybę be mendesistų ar su 

J jais, socialisto vadovaujamą, 
Esamomis

tykius su Vakarais. Jie nenori 
išsižadėti savųjų stipriųjų pozi
cijų Europoje ir įgyvendinti pa
jėgų pusiausvyrą. Nenori pra
skleisti nei geležinės uždangos, 
kad jų piliečiai laisviau susi
siektų su Vakarais. Matyti, kad 
neišsižadėjo taktikos kelti ne
tvarką, kur tik galima. Tiesa, 
gyvensime be karo, bet taika 
nebus idil'nės ekonominės rung
tynės tarp sovietų ‘socializmo’ 
ir Vakarų ‘kapitalizmo’. Tai bus 
ilgų metų kova dėl pajėgumo 
pirmenybės pasaulyje — kova 
visomis priemonėmis, tik ne at
viru karu. Kitais žodžiais ta
riant — šaltasis karas vyks ir 
toliau, tik bus daromas politi
nėmis priemonėmis. Vakarams 
nėra reikalo nė nusigąsti, nė nu
siminti. Terc'kia po senovei vyk 
dyti ilgiems metams pasiimtą 
vieningumo ir pajėgumo ugdy- 
mą

KO VAKARAI 

NEPASIKLAUSIA

I
Londono “Sunday Times” de

da straipsnį Sir David Kelly, bu 
vu8io anglų ambasadoriaus Mas
kvoje, kuriame sakoma:

“Tie, kurie atv'romis akimis 
į Sovietų Sąjungą žiūrėjo, nenu-

kia suardyti NATO organizaciją 
ir iškraustyti JAV karines pa
jėgas iš Europos. Tačiau Vaka
ruose kažin kodėl labai retai pa- 
siklausiama: kas gi verčia so- 
v:etų vadus savo sistemą keisti, 
ar kitaip elgtis? Juk ta siste
ma ir jų elgesys pavedė jų na
gams gerą žemės rėžį, nuo El
bės upės iki Ramiojo Vandeny
no Azijoje, ir sukūrė tokią se
nųjų ginklų armiją, kuri didžiau 
šia pasaulyje. Vakarams gal 
nebūtų sveika leistis į kitas ge- 
nevines konferencijas, kol se
nais diplomatiniais keliais (reiš-

socialisto
remti ir palaikyti 
aplinkybėmis tai būtų kraštui 
priimtinas galimumas. Sunkiau 
būtų remiamas Mendesas dėl jo 
“autoritarinių pasinešimų”. As
mens klausimą tačiau spręs res
publikos prezidentas po įprastų 
tarybų su partijų lyderiais, bet 
iau dabar “sluogsniuose” mini
mi vadai sociaVstų Pineau, Ra- 
madier, buvusio prezidento ne 
parlamentaro Aureolio.

2. Dešinysis centras. Teitge- 

no krikščionys demokratai, Pi- 
nay “nuosaikieji”, Foro R. G. R.

ir radikalai (senoji dauguma) 
kia — slapta) nebus atsiekta. sudaro apie du penktadalius vi- 
tikrų susitarimų”. V.;94 atstovų. Daugumos neturi-irę

BIRUTĖ PŪKRLEV1C1ŪTĖ

2 tęsinys

Ir šitoks man Dancigas išliko iki pat paskutiniųjų 
dienų. Sukčiavau aš čia ir maisto kortelėm, prausiausi 
smėliniu karo meto muilu, laukdavau eilėj kraujinės 
dešros ir arklienos, sėmiau iš kanalo geriamą vandenį, 
kai subombardavo vandentiekį, bet visą laiką jutau ap
link save seno miesto šmėklas.

Skersgatviuose dar tebekaukši šarvais apkaustytų 
žirgų kanopos, plevena balti vienuolių apsiaustai, ap
siūti juodais, grėsmingais kryžiais. Aplink miestą auga 
šventos Elzbietos siena; mūrininkai maišo kalkes su 
grietine, kad neatplėšiamai sukibtų, kad šimtmečiais 
stovėtų neišjudinami akmenys.

Džeržga geležinė Dancigo valdovo pirštinė, tvirtai 
suspaudusi turtingą miestą savo rankoj.

Kryžeivių ordino malūnas mala grūdus dieną nak
tį; laivų dirbtuvės poška kiįviais, spiegia pjūklais, 
girgžda geležies grandinėm. Ordensburgo kranas kelia 
milžiniškus laivų stiebus, atplukdytus iš Lietuvių Bras
tos ir Bieloviežiaus girių.

Kilnusis riteris, didysis ordino magistras, stato
stebo Maskvos užsienio politika miestui puošnią rotušę — į dangų kyla lieknas bokštas
po Stalino mirties. Naujas da
lykas teta šioks toks atoslūgis 
tarptautiniuose santykiuose, ta-

aiškinta. Pasirodo, kad sovietų , čiau atoslūgis neišmetė Vakarų ir kryžiaus karo vėliavom.
galvos nenori mokėti kainos už iš vėž'ų, neg ištikrųjų nieko nau 1 Ir miestas atsiduoda ponams - broliams, kontūšuo

bet
išsi-

ir kyla muitai, pagalvinės, dešimtinės.
Tada per vieną naktį supleška didžioji ordino .pilis

Supleška marmuro kopi vėla su juodo ąžuolo uietynaia

šinę (be pužadistų). Ta koalici
ja, dargi atsižadėjus ultra nuo
saikiųjų (tariamųjų reakcionie
rių ir kolonistų) ir aritmetiškai, 
r politiniai yra galima. Ta link 

me jau buvo mėginama pasukti. 
Programų suderinimo ir svar
biausiais klausimais (pirmoj ei
lėj Alžiro ir valstybinių institu
cijų reformos) prinepų, siekti
no tikslo ir vykdymo metodų

ta parlameni o lyg kažkokia mi- 
niatūriška karikatūra. Vyriau
sybė nebėra tam tikros politi
kos vieninga vykdymo ekipa, 
bet savo viduj? pavirsta “pozi- 
c jos ir opozicijos’’ pridusinta 
kova. Ji nebėra velstybės prietai 
sas, bet partijų reprezentantas; 
3) taip esant ir ministeriams 
(augiau priklausant nuo partijų, 
raip nuo ministerio pirmininko, 
lažnos krizės yra ne'švengia- 
nos. Jos stabdo politikos tęsti
numą ir vyriausybės veiksmin
gumą. Jos dažniausiai pajėgios 
šs]xęsti tik kurią vieną pro
blemą. Vienai vyriausybei griu
vus, kitai problemai spręsti ad 
hoc susida’o nauja dauguma, 
nauja vyriausybė. Daugumai su 
laryti kombinacijų ne tiek daug. 

Ko ne tos pačios grupės ir vėl 
ją sudaro, dažniausiai tie patys 
asmenys ate'na ir į naują vy
riausybę, tik pasikeitę portfe
liais. Taip atsirado patarlė: mi- 
nisterių kabinetai griūva, mi- 
nisteriai pasilieka; taip pribaigia 
mas betkuris veiksmingumas, 
taip gimsta immobilizmas, svar
besnių problemų sprendimo ati
dėliojimas, atsakomybės vengi
mas. betkurios tolydžos tęsti-

likoniško fronto vyriausybės su 
darymo atveju komunistai, nuo
seklūs savo taktikai, balsuotų 
už tokią vyriausybę, apie ką 
jau viešai yra pareiškę. Tuo jie 
stato į keblią padėtį buvusios 
daugumos partijas: jei dešiniojo 
centro grupės, prisidengdamos 
nenoru balsuoti išvien su ko
munistais, atsisakytų palaikyti 
socialistų homogeninę vyriausy- 
sybę (arba socialistų — men
desistų), tuo pačiu jos prisiim
tų atsakomybę sustiprinusios 
kraštutinės kairės poveikį.

V’enaip ar kitaip, jei ši legis- 
latūra ištęs iki normalios ka
dencijos, liaudies fronto klausi
mas ir vėl iškils. Trumpoj pasta 
boj jo ęsmės negalima išnagri
nėti. Prie to klausimo dar grį
šiu kitą kartą.

4. Foro — Mendeso formulė

ribotus’ respublikonų fronto iš
tęsimu iki R. G. R. imtinai. Tai 
būtų senoji Mendeso dauguma, 
palikdama už jos ribų M. R. P. 
ir nuosaikiuosius. Nepastovi, 
svyruojanti ir nedarni tada 
(Mendesas 3 ar 4 sykius atski
rus kabineto narius turėjo keis
ti), susilpnėjusi skaičiumi da
bar ji atpuola; nebent įvyktų 
staigus Foro ir Mendeso “susi
taikymas” ir jei komunistai ir 
š'ą kombinaciją ryžtųsi palaiky
ti atsiimdami jų ant Foro už
kabintą “reakcionieriaus” eitke- 
tę.

Santaikos bei plačios koalici

jos formulė, apimanti visą “kai- 
(be komunistų) ir visą de-

bendro suformulavimo rimtos numo politikos mirimas
J■*< r> ____:_____ vi..iniciatyvos yra parodęs M. R.

P. Į tokį lyderių pasitarimą pa
lankiai žiūri ir kitos dešiniojo 
sparno grupės, bet respublikoniš 
ko fronto lyderiai jį atmetė. Jie 
į parlamentą ateina su savąja 
programa ir nori ją primesti vi
siems. Praktiškai jie daro tam 
tikrą moralinį spaudimą; deši
nei jie lyg sako: jei jūs mūsų 
programos naremsite, mes bū
sime verčiami naudotis komu
nistų parama; komunistams,! parlamentarinę grupę, 
priešingai, jie leidžia suprasti, 
kad susitarimas su dešine nėra 
negalimas ir tuo atveju komunis 
tų parama nebereikalinga.
Padėtis sunki ir komplikuota 

Tokios spekuliatyvinės par
lamento žaidynės yra pavoj’n- 
gos, tačiau neišvengiamai bus 
būdingos naujai legislatūrai.
Taip esant, tendencijos susiskirs 
čiusio dešiniojo ir kairiojo cen
tro į vieną parlamentinę grupę 
suliedinimo perspektyvos dar nė
ra pribrendusios.

Be to nereikia išleisti iš akių 
ir koalicinių vyriausybių negia- 
mybių: 1) nesibaigiančios parti
jų derybos dėl programos ati
ma daug laiko, išvargna lyde
rius išseklina ekipų dinamizmą 
dar prieš sudarant vyriausybę, 
pakursto ambicijas, paaštrina 
priešybes ir varžytynes dėl rak
tinių postų; 2) reikiant paten
kinti visas tendencijas vyriau
sybės darosi labai plati ir su 
visokiais kabineto vicepirminin
kais ir valstybės sekretoriais 
tampa labai griozdinga, pavirs-

kiai raudonam dugne baltuoja du skersiniai kryžiai, 
užsisiuva dantytą Krokuvos karūną; į savo rotušę, kur 
Purpurinėj Menėj, apmuštoj skaisčios varsos aksomu, 
sėdi burmistras su aukso grandine ir miesto vyresnie
ji — į šitą puikią rotušę, į jos išdidų augštą bokštą lais
vasis miestas Dancigas užsikelia karaliaus Augusto 
Žygimanto stovylą, tris kartus aplietą ištirpintu auksu.

Ten, pačioje viršūnėj, ji sukasi aplinkui, blykčioja 
ir mėnesio ir saulės spinduliuose, užmatoma ratu per 
mylias — karietoms ir laivams.

Laisvasis Dancigas — išpuikęs Hanzos miestas, 
rytų ir šiaurės jūrų prasisiekėlis, puošnus, turtingas, 
pavydus: padegantis kiekvieną naują uostą, kiekvieną 
pašonėj augantį varžovą, metų metais nenurungiamas 
visoj plačioj pakrantėj. Godžiai grobstomas kiekvienų 
rankų, žvanginantis auksiniais savo guldenais ir neiš
tikimas, kaip mįslinga mylimoji. Atsiduodantis, bet 
niekad nepriklausantis; kaskart naujai pražįstantis 
kiekviename delne, kaskart gudriai susiskleidžiantis, 
pajutęs seną kėslą — vasalo paklusnumo ir aukso py
liavos nelengvą duoklę.

Margaspalvis, kaip tie prabėgę šimtmečiai, kaip tie 
Augštieji Vartai, nurašinėti gotų raidėm, išvadžiotom 
tarp miesto skydų: tarp sukryžiuotų kalavijų, jūrų 
mergių, sparnuotųjų žuvų, Neptūno šakių ir centaurų...

Siaurinės gotikos bažnyčios, langų žvaigždėti skri
tuliai, turčių rūmai su flamandiškais fasadais, fontanų 
iškelti baseinai, sienų nišos su Merkūrais, Psychėm ir 
Dianom — kaip tolimos Venecijos, šiltųjų jūrų praban
gios sesers.

Ir Olivos abatija su baltaisiais broliais: tyliais, 
taikiais cistersijonais — sodininkais, daržininkais, met
raštininkais.

L- nuostabus jų sodas: sidabrinės eglės, rausvi mig- 
d< lų medA’e.i, kvepiantieji balzamo žiedai, heliotropai, 
Islandijos aguonos, šviesiai me’svos Nilo pakraščių le-

tikrąjį atoslūgį ir geresnius samjo nėra. Maskva po senovei šie-i tiems Lenkijos bajorams. Ant savo vėliavos, kur ryš- Ii jos...

Koalicinių vyriausybių silpnu
me slypi didieji pavojai demo
kratijai. štai kodėl šį kartą ten 
deneijos į v'enalytę, homogeniš
ką vyriausybę pradeda imti vir
šų. Busimoji legislatūra tačiau 
ilgainiui turės pasirinkti tarp 
dilemos: arba prieis prie liau
dies fronto, arba du centro spar 
nai — “respublikonai” ir visų 
niuansų “nuosaikieji” — turės 
susilieti į vieną monolitiškesnę

Jei yra kas nors pasauly, kas 
teiktų mums saldų ir neapsako
mai meilų idealo įspūdį — tai 
virpanti, kukli mergaitės meilė. 
Nuvilti ją — būtų nuodėmė.

— V. J. Budrikas

Kunigaikštis Pierre de Polignac,
Monaco princo Rainier tėvas, atvyko 
į M’asliinsrtoną aplankyti draugų. Jo 
sfmns susižiedavo su aktore Grace 
Kelly. (INS)

Iš kitos tilto pusės ateina du vokiečių karininkai. 
Saulės spinduliuose blykčioja jų auliniai batai, žėri ke
pinių lankai ir diržų sagtys. „Dievas su mumis“... Ar 
ne taip ant jų iškalta? Teutonišku įžūlumu: išdidžiai ir 
užtikrintai.

■ Kai mes prasilenkiam, aš dar atsisuku. Tuščiu 
tiltu garsiai aidi jų pakaustyti batai, abiejų sprandai 
šviežiai nuskusti, žingsnis tvirtas ir drausmingas, švar
kai įkirpti tiesiais sparnais.

Ir niekaip negaliu atsikratyti staigios minties — 
jog jie jau belaisviai. Jog belaisviai jau mes visi, užda
ryti šitame Dancige, lyg milžiniškame garde.

Nes Hanibalas jau prie vartų.
Vakar naktį aš ilgai negalėjau užmigti.
Užsimečiau paltą ir pro tuščią Rajkowskių val

gomąjį išėjau balkonan. Buvo žvaigždėta kovo pabai
gos naktis. Vėsi, bet jau pilna pavasario kvapo. Visų 
medžių šerdim vėl tekėjo šiltas kraujas, kaito saldi me
diena, tvinkčiojo šakos, lyg nutirpę pirštai, pajutę grįž
tančią gyvybę.

Kažkur, už tilto, girdėjosi prislopintas tramvajaus 
skambalas; pro didįjį gazo stoties baką, pro sma:lus 
Dancigo bokštus tolin driekėsi tamsiai mėlyna naktis. 
Ir ten, kur dangaus gaubtas jau siekė žemę, plačiai už
sklendęs savo puslankį, ten jau nebesimatė žvaigždžių, 
tarsi iš visų pusių dunksotų tamsūs mūrai. Neįžiūrima 
ir bauginanti atrodė man toji miglos juosta, tie ratu ap
stoję miestą šešėliai. Nes ten visur buvo žmonės. Ne
matomi, bet juntami per mėlyną nakties orą. Tūkstan
čiai akių, įsmeigtų į Dancigo bokštus. Rankų ir šner
vių godumas, alsavimo tankėjantis ritmas, kaskart ar
tėjančių žingsnių grėsmė...

Taip, Hanibalas jau prie vartų.

(Bus daugiau)
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LIETUVIŠKOSIOS PAREIGOS
AL. GIMANTAS

“Stebuklinga

Pilietybės reikalai
Kai pasikalbi savųjų tarpe pi

lietybės reikalais ar pasikeiti su 
tolimesnėse vietose gyvenan
čiais tautiečiais, regis didelė 
dauguma stengiasi gauti šio 
krašto pilietybę, kuriame yra 
prisiglaudę. Tam tikra dalis, 
nors ir labai nežymi, vienais ar 
kitais sumetimais, nenori gauti 
naujosios pilietybės. Gi tokių 
dalis save skaito Lietuvos pilie
čiais, nors, kaip vėliau paaiškė
ja, deja, jie tėra tik be piliety
bės, nes, iš formalinės pusės 
žvelg'ant, jie nėra Lietuvos pi
liečiai, nes neturi ir nerodo no
ro apsirūpinti atitinkamais ir 
Lietuvos pilietybę įrodančiais 
dokumentais.

kurie jį mažiau ar daugiau sais
tytų su jį priglaudusiu kraštu 
ar Lietuvos įstatymais. Reikia 
žinoti, kad gyvenimo bėgyje ga
li pasitaikyti atsitikimų, kuo
met konsularinė globa galės la-| 
bai praversti ir padėti, bet to 
pasiges tie, kurie yra nustoję 
Lietuvos pilietybės ir betkur pat, 
šaulyje tegali būti laikomi tik 
be jokios pilietybės.

Amerikiniai rinkimai

Gražų net labai gražų pavyzdį 
rodo kaikurių Amerikos lietuvių 
laikraščių redaktoriai, kurie, 
laikydami save artimesniais de
mokratams ar respublikonams, 
visdėlto nevengia tinkamai iš
kelti ir paminėti tokius šio kraš
to politinius veikėjus, kurie at
stovauja kaip tik opozicinę par
tiją, jei tik toki politikai yra 
palankūs Lietuvos bylai ar vi
saip k; tais būdais stengiasi pa- j 
dėti lietuviams. Tas tik rodo' 
mūsų d'delį politinį subrendi-Į 
mą ir mokėjimą pasišvęsti lie-j 
tuviškiesiems reikalams ir jų la.'

Šių m'nčių kėlėjui prieš ke
letą metų Lietuvos konsulas 
Chicagoje viena proga yra pa
reiškęs, kad Lietuvos piliečiais 
užsieny tegali būti laikomi tik 
toki asmenys, kurie turi galio
jantį užsienio pasą, kurį regu
la riai ir Lietuvos įstatymais nu
matyta tvarka pratęsia ir užsi-įbui. 
moka tam tikrą mokestį. Konsu _ . . , , . . . J
lauš kaip tik pasigenda aavo:, To „pat,es ltln lauktlna lr 
sąrašuose visos eilės asmenų, Am,enkos 1 ~ balsuoto-:
kur e save laiko Lietuvos pilie- kurle įau "brukus turės 
ėiais, bet tokiais nėra. Jis nu-. ,sa™ baisa,s pasine,kati
rodė gražų pavyzdį, kad pasi- ka,p aktyvus amerikinės v,šuo-! 
taiko net žydų tautybės asme- racnaR narla1' Bet’ atlikdami a,ą 
nų, gyvenusių Lietuvoje, kurie >varb,!> >'arelK!)' turatume bal- 
i, dabar turi tikslų ir norų pa- ■uojno *,<* UZ,S1U 
silaikyti Lietuvos pil’etybę ir;™rt>3os kandidatus, k,ek tu 
prisiima visas su tuo susijusias u« asnKn'8’ kurlb 
pareigas, žinoma, čia reikėtų su ’al* tl’retl lr tam tlkros ’takos 
prasti, kad vie„ tik paprastas i',et“vl3kKSMms reikalams, o
noras ir laikymas savęs lietu- JkaJkur a,B atveJaia lr L'etuv»E 
viu dar tuo automatiškai nesu-: •^■avininio pastangoms. Dar 
teikia Lietuvos pilietybės. Pvz. Į garbiau jei vienoje ar kitoje 
gal daug kas norėtų turėtų JAV ,'atb)e kandidatuotų lietuvių 
„r Kanados pilietybę, bet tam a!m,uo; kad vlal ™no
vien tik noro neužtenka, nes reii balsal bū‘b at,duotl tlk
kia tam tikrų sąlygų išpildymo. tokj kandidatų. Ne pro šalį 
Pagaliau net ir JAV gimę as- m!ntls' tuo P»! kart“ P»‘ 
menys, kaip įstatymai numato. »ia!b,,nt,..lr 8avo Pamainus a- 

merikiec’.us, kad balsuotų uz 
mūsų kandidatą. Lietuvio iš
rinkimas betkurion viešon vie
ton tampa lietuvių tautinės sa
vigarbos dalyku. Turime dėti vi 
sas pastangas, kad ateinančių 
didžiųjų rinkimų metu sugebė
tume nusiųsti į JAV Kongresą 
bent vieną lietuvių kilmes at
stovą. čia jau neturėtų vaid'n- 
ti jokios reikšmės mūsų įsitiki
nimai ar partinė priklausomybė, 
nes to reikalauja mūsų visų in-j 
teresai.

gali nustoti JAV pilietybės, jei 
užsienyje būdami neišpildys rei
kiamų formalumų.

Be abejo labai panašiai yra 
ir mūsų tarpe, ir tik reikia gai
lėtis, jog dalis tautiečių, neno
rėdami gauti gyvenamojo kraš
to pilietybę, visiškai nesirūpi
na teisiniai išlikti tikrais Lietu
vos piliečiais. Be to į tokius as
menis dalinai galima žvelgti 
kaip į savotiškai asocialų ele
mentą, nes jie sąmon'ngai ven
gia tam tikrų įsipareigojimų,

O*
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sapnininke ”
Vieną naktį pusė ketvirtos j 

Scotland Yardą paskambino 
nepažįstama ponia ir pranešė:

— Čia Lady Winierson, tuč
tuojau vykti į Picadilly, kad 
dar galėtum sutrukdyti žmog
žudystę. šiandien rytą prieš 6 
valandą nušaus smuikininką 
Narson. —

— Ši ponia nepasakė net sa
vo adreso, bet jau prieš ketvir
tą valandą sekliai sukinėjosi 
“Picadilly” svečių tarpe. Stai
ga vienas iš seklių pastebėjo, 
kaip pradėjus groti muzikai vie 
na ponia lcžoje išsiėmė iš ran
kinuko brauningą. Žaibo grei
tumu inspektorius Green išjun
gė šviesą ir tuo momentu tam
soje pasigirdo šūvis. Pasikėsin- 
toja buvo suimta, kuri sekliams 
pareiškė norėjusi Narsoną nu
žudyti iš pavydo. Po šio įvykio 
policija surado ir ponia Win- 
terson, kuri įrodė, kad ji netu
rėjusi jokio ryšio su ana mote
rimi. Be kitko ji policijai aiški
nosi, kad visą tai pastebėjusi 
sapne; kažkoks monatoniškas 
balsas jai pasakęs apie būsimą 
įvykį, tad ji ir paskambinusi 
policijai.

i Ponia Winterson ir vėliau

panašių sapnų susapnavo. Ji 
savo pranešimais įrodinėja, kad 
jos, sapnų dėka buvo sutrukdy
ti 5 bankų apiplėšimai, 7 žmog
žudystės, 3 vaikų pavogimai ir 

118 įsilaužimų, kuriuos organi- 
■ zavo didelė plėškių gauja.

Vyr. komisaras Redwin ste- 
I buklams netikį ir mano, kad 
; toj ponia semia savo žinias iš 
, pogrindžio. Tačiau inspekto- 
S rius. Green tvirtina, jog tokiu 
• atveju ji būtų buvusi pogrin
džio išjungta. Be to buvo įro
dyta, kad ji nei dieną, nei nak
tį niekur neina ir neturi įtarti
nų pasikalbėjimų telefonu. Ji 
tik išeina į paštą atsiimti pen
sijos ir į krautuvę apsipirkti.

Vienas prof. Harold Lorrey, 
iš žymiausių Londono psichiat
rų teigia, kad tokie sapnai, ku
rie atidengia būsimus nusikal
timus, esą įmanomi, nors jų iš

aiškinti dar nėra galimybės, 
į Jei mokslas kada nors prasi
skverbiąs pro mintijimo proce- 

jso paslaptingą skraistę, tai gal 
atidengiąs ir tokių sapnų pa
slaptis.

Ponia Winterson tebegyvena 
iv iki šiol bendradarbiauja su

Scotland Yardu, padėdtyna su- kad iš New Yorku į Londoną 
trukdyti daugelį nusikaltimų.

Po 10 metų

Leo. Cherne ir jo tyrinėjimų 
nstituto pranašavimai apie tai, 
kas bus po 10 metų .teigia: bus 
dirbama tik 4 dienas savaitėje; 
;utas bus šildomas ir apšviečia
mas saulės šviesa; saulės ener
gija bus pajungta net šaldytu
vams varyti; automatiškai bus 
jalima atidarinėti ir uždarinėti 
cuto duris ir langus; aplink že
mės kamuolį visą laiką suksis 
žmogaus gamybos mėnulis ir

nu#*
TELEVIZIJOS

r Radlo Aparaty Taisymas
Sąžiningas ir garantuotas darbas 
M. RIMKUS, 4617 S. Sawyer St 
TeL VI 7-0087 — VI 7-3037

PIGIU IR SAUGIAI

PER KR AUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. E1DUKONIS

1,500 tonų maisto Indijai
galima bus nuskristi per 5 va- Bombėjuje, Indijoje, gauta 
landas, raiikin.s laikrodis, ku- 1,500 tonų maisto, kurį JAV ka
lis bus kartu ir radijo priimtu-, talikai atsiuntė išdalinti netur- 
vas .tekaatuos 25 centus... tūliams.

C R A N E SAVINGS
2555 WEST Mth STREET LAtayide 3-1083

B. R. Pietkieivicz, prez.; E. R. Pietkieivicz, sekr. ir advokatas 
Mokame augštus dividendus. IGšiuojame čekius. Pardundama ir 
Išperkame valstybės bonus. Taupytojams patarnaut iniai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITA 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

A. TVERAS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS

Pardavimas ir taisymas 
2046 W. 69Hi St. REpublic 7*1941

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYME 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

(lempos-dalys-baterijos)

TAISYMAS^ , 
^namuose dirbtuvėse]

—-100% — 
fcGĄRANTlOAj

Tunu naują didelį sunkvežimį 
i; apdrauda.i

6930 S. Tai man, Chicago 29, III 
Tel. GRovehill 6-7096

MIDLAND
Savings and t-O.ąn-y. 

Association

r
-Si II SU RE D £

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ
SAUGIAUSIA IR 

Į, PELNINGIAUSIA 
3 TAUPYMO 
' BENDROVĖ

4038 Archer Avenue Tel. LA3-671? 

AUGUST SALDUKA3 Prezidentai

CARR MOODY 
LUMBER CO
STASYS LITWINA.e, Prez.
3039 Še, Harsfad St.

Tel. VIetory 2-1272
Apkainavimą ir Prekių Pristaty

mą Teikiame Nemokamai
Raštin: atidi-ra kasdien nuo 

8 vai. ryto iki C vai. vakaro ir 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.

mainei

Daina
TELEVISION

(sav. inž. A. Semėnas) 

Į3130S.Halsted-DA6-6&87J

Rūpestingai ir pigiai tausau

TELEVIZIJOS
APARATUS

Garantuoja darbn iv dalis.
I. MIGLINAS 

Te!d, — NIJ^fc©1c3 6-1038

Duoną ir įvairias skoningas 
bolkntee kep*

BRUNO’S KEPYKLA
3339-41 S. Lituanica Avė. 

Tek CLifside 4-6376
Pristatome J visas krautuve, 
lr restoranus, taip pat U 
siunčia J visus artimuosius

miestu*.

MES PRISTATOME ANGLIS BE, -“
PEČIAUS ALIEJŲ

DIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS !į’
Mes taipgi perkraustome jūsų baldus saugiai — keletą blo-1 

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

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne Avenue Tel. Vlrginia 7-7097

- - 't"''.,; 'r?7 , M
PAJRKHOLME SERVICE 

STATION

5000 W. Cermak Rd., Cicero, I1L 
Lietuviška gazolino stotis ir
automobilių aptarnavimas 
William J. Grigelaitis, sav.

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

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

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer five„, į vakarus nuo California Avė.

CHARLES ZEKAS, Sec’s

OFISO VALANDOS:

Pirmad., antrad., penktad. lr 
iašt. R v. ryto Iki 4:60 p. p.

Trečiad. 9 ryto Iki 12 v., o 
Ketvirtad. 9 vai. iki 8 vai

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimak U artimą ir 

tolimų distancijų. Saukit* sekančiai:

3415 S. LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL.

ANTANAS VILIMAS
Telefonas — FBontier 6-1883

loumų uniLHJ?

ja

ur tik puiki Kentucky
r .

whiskey yra mėgiama 
ten visada reikalaujama

S<jBranr
Brook

ORAKin

03 (/3

A; •

Sunny Brook
BRANDThe four most desirablo features a vvhlskey eould have 

are listed on thla chart Sunny Brook hae everythlngl

Sunny

Brook

te it
Kentuckv
whl»key?

Does lt have 
a,: old 19th 

Cantury narna?

la lt evailabla 
aa a straight

and as a bland?

le lt
popularly
pricad?

YES! YESI YES! YESI

PENTUCKY STPAISHT 
BOURBON WHISKEY

KENfUCKY BLENDEO’, 
VVHISKEY

^469 Also Availablr 
4/f. Qt. BO ČILEI) 1N BONO — 100 PROOF’ ♦/*> Qt

rTHE_OLD SUNNY BROOK COMPAfJY, OIVISION 0F NATI0NA1 OISTILLFRS rROOIICTS CORPORATION. 
lOUiSVHJ.L KY.-B01H.86 PBOOF. KLN1UCKY BLENDtO WHI3KEY C0MIAIM3 05% UhAIN NtUIRAL SFIRŲS

*1J

New Year right—
JOIN OUR

Chrislmas Savin,: 

Club '

NOW.»»
Laimingieji, kurie 1955 m. prisidėjo prie nvisų Kalėdų Klubo—Christ- 
ma« Club, lapkričio mėnenį gavo čekius. Prisidėkite prie nifisų 1956 m. 
( bristnms l lub ŠIANDIEN!

l'niversal Savings *JjML*
1800 Sv Halated StrueL • Clucago 8, 111. • HAytuarket 1-2028

and Loan 

Association
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Antradienis, sausio 17, 1956 DIEi/RASTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

f

r.

MŪSŲ KOLONIJOSE
Worcester, Mass.
Meno Mėgėjų Ratelio koncertas Į uis; rezoliucijų komisija

e. • nn j a , T. . • Mačys ir L. KačinskasSausio 29 d. 4 vai. JJetuvių i . , r , ... _ „

čią dieną mėro kviečiamas VR"'LLlUtford CoTlU 
žiavo pas New Jersey guoema- 
torių, prašant, kad lėktuvų skri- 

sija— A. Vagiis, J. Krasinskas, dimus iš arti esančio Newarko 
M. Vaišnorienė ir Pr. Pauliuko- , lauko nusuktų kita kryptimi,

V.{nes tiesioginis skridimas
aukų

.. ,,, , . . o ,r . , rinkimo komisija — O Tareilie.Piliečių Klube (12 Vernon gt.) T _ , ./ .
»<• *• tj 4. v u i ne, J. Lendraitienė, J. Dvarec-Meno Mėgėjų Ratelio choras, va ’

dovaujamas Zigmo Snarskio, i 
rengia koncertą, kurio progra-
moje numatoma daugiausia lie
tuvių liaudies dainos. Be to 
programoje dalyvauja skautų 
tautinių šokių grupė.

Šv. Kazimiero parapijos 

jaunimas laimėjo

Katalikų Jaunimo Organizaci
jos (CYO) Šv. Kazimiero para
pijos skyriaus krepšinio koman
da, vadovaujama W. Matukai- 
čio, sausio 8 d. Šv. Marijos spor 
to salėje laimėjo krepšinio rung 
tynęs prieš Aušros Vartų para
pijos komandą santykiu 41:17.

Praėjusiais metais įvykusiose 
krepšinio rungtynėse Šv. Kazi
miero parapijos komanda buvo, 
prala’mėjusi, bet šiemet už tat 
savo garbę atitaisė ir su kaupu 
sumušė savo konkurentą. 

Vasario 16 minėjimas

Kaip kasmet, taip ir šiemet 
Worecsterio lietuvių visuomenė

aukotojam* iniciatoriai rinkėjai! 
(K. Žilienė, P. Petrušaitis, V. Ka- 
žemėkaitia) jo vardu taria nuo-Į 
širdų ačiū ir praneša, kad šį au
kotojų pavardžių paskelbimą pa-, 
daro atskaitomybės dėlei ir tuom 
pasiimtą pareigą skaito užbaigtą.

Pinigai pašto perlaidomis augš- 
čiai: nurodytomis; datomis buve [ 
pasiųsti asmeniškai kun. šarkai. 
Aukų lapai (originalai) ir pašto, 
perlaidų atkarpos yra saugojami.

Aukų rinkėjų vardu:
V. Kažemėkaitis

RACINE, WIS.
Aukos kun. šarkos gydymosi j 

išlaidoms padengti
Didjjj tremtinių globėją ir jvai-

Sio mėn. 28 d. 7 vai. vak. lie- ! riau8luo«5 'arguose bei būtyse e- 
migracineje stovykloje įkliuvusių- 
jų nenuilstamą gelbėtoją kun. Vac 
lovą Šarką ištikus nelaimei, Raci-i

“Štai kiškių girioje’

tuvių parapijos salėje, Broad ir 
Per|Capitol gatvių kampe, Hartfor-

Paaiškinta
— Mama, kodėl policininkas čia 

stovėdamas turi grandinėlė prisi
rišęs švilpuką?

— Kad netyčia nurijęs galėtų 
greit ištraukti.

ne lietuviai tremtiniai vieni iš pir-
dantį triukšmą. Apie abu šiuos1 no 8ekcija SUVaidins Marijos gyd^oli^šlSdo^"^^^ p£| 

įvykius plačiai rašė vietinė spau Steikūnienės trijų veiksmų vaiz- muoju sąrašu kovo mėn. 2T d. 
J. Pipiras ir V. Mitrikas.j da, prisimindama ir lietuvius. j deli “Štai kiškiu girioje” Jame i>asiųsta 63 doleriai ir antruoju 

. . * , papildomų sąrašu gegužės mėn. 17
Skautų vakaras i .— Nuo sausio 10 d kunigai vaiZ(*uojama nedalia musų bro-; d. buvo pasiųsta 10 dol. Kadangi

pradėjo kanoniškąjį parapiečių! UkurtM pynėje po sunitą į
lankymą. Pasiryžę iki gavėnios i okupanto priespauda, partizanų, t^PĮai dabar ,enka u, ^dam, 
užhaivti 1 K°va su pavergėjų ir Kūčių nak r

B ' Itis miško gilumoje pasislėpusj 10 dpi. aukojo Stasė Stočkutė.
, — Sausio 28 d., ka\p kasmet,. nuo priežo. Vaizdelį režisuoja , Pc ? S®1*"*0?11, Yiln£?

vaidino patriotiškai auklėjantį rengiamas klebono kun. M. Ke- Vytautas Zdancevičius. Po vai-j fėna^ E P T M. L?
trijų dalių scenos veikalą Star-, mež o sumanytas didelis banke- dinimo bus šokiai ir veiks skau- Kšečkauskai.

tas parapijos naudai su šokiais, tėvų komiteto bufetas. Su Po 3 dol. aukojo: Ed. Baltušis,
formaliu ansirpntrimn nrno-ra- i O. St. Budriai, ir O. V. KaŽemė-tormaliu apsirengimu, progra- dideliu pasįsekimu Hartfordo'kaičiai.
ma ir kt. Komitetai jau prade- . suvaidino nėr Po 2 doL auk°j°: M Pr Vinda’

Reikia sveikinti Worcesterio' j°savo darbą. i . 1 P šiai, Agnė žižminskaite, VI. Vil-
... nai New Britaine ir šiemet Wor-; cinas, J. Giedrikas, Ed. šilingas,

skautus, kad jie jau priėjo prie; _ Advento metu LB apylin-, . . Vasario 16 nrnva L įkaitis, R. A. Palaičiai, J.
tikrai lietuviškos meninės prog- kė8 valdybos atkviesta art V. I’ o b p og Kažemėkaitytė, A. Mateika, B. J.
ramos. Ir ateityje reikėtų tuo i Žukausko vadovaujama aktorių' f“ “art, jį suvaidina Nev, Bri. Grtaski^ , Umbrisas
kcl.u žengti, i trupė iš Brooklyno suvaidino P. tainc- »• "•: Y. M. Tamulėnai, J. šinšinas, J.

i Vaičiūno “Naujieji žmonės”.
Elizabeth, N. I. i Ve'kalas savotiškai įdomus, len-

' gvai sekamas. Padarė gerą į- 
— Kalėdų ir Naujųjų Metų 'spūdį.

šventės praėjo tikrai pakeltoje

miestą kelia nepaprastai kliu-į de, vietinių lietuvių skautų me- racaoc 30E30I

Sausio 7 d. Šv. Kazimiero pa
rapijos salėje buvo surengtas 
gražus ir kultūringas vakaras. 
Hartfordo Skautai gražiai su-

kiškių girioje”. Po meninės pro 
gramos vyko jaunimo pasilinks
minimas ir užkandžiai.

' nuotaikoje. Dar toli prieš Ka
lėdas vietinis ir vyskupijos žur
nalai pasipuošė kūtelės prie lie
tuvių bažnyčios paveikslais — 
v'etinis net pirmame puslapyje,

rūpestingai rengiasi paminėti, Visą laiką žmonių būriai lankė 
L'etuvos nepriklausomybės at- kūtelę šventoriuje: vieni melsda 
gavimo sukakties šventę. Minė- miesi, kiti besifotografuodami 
j ima i rengiami dviejose vietose: ar judžius darydami. Laike Ber

GONRAD’AS FOfOGRAFAS
. (LIETUVIS)— Parapijos mokykla šven-i 

čių proga turėjo didelį parengi-’ 
mą. Dalyvavo visi skyriai su1 
dainomis, šokiais ir deklamacijo nuotraukoms. 8pe- 
mis. Klebonas kun. M. Kemežis aialybė — vestuvės, 
pasidžiaugė kultūringu darbu,

Modemiškai įreng
ta vieta įvairioms

pare'kšdamas
Jaunavedžiams duo- 

,., ,. , dama puiki ir bran-
padeką seselems gj dovana. Sąžiain-

mokytojoms už įdėtą triūsą ir( gai ir gražiai atlie- 
parapiečiams už gausų atsilan-: darbaa

Kazimiero parapijos salėje nelių Mišių kleb. kun. M. Kerne- kymą' Visų nusiskundžiama, , 
ir Lietuvių Piliečių Klube. Pir- ž's, su procesija išėjęs iš baž-;ka^ mokyklos parengimuose to- 
mąjį rengia parapijos mokykla,! nyčios, pašventino šventoriuje li frazu j parapijos sa ęs žmonės 
klebono kun. A. Petraičio vado-, stovinčią kūtelę. ' nebesutelpa, daugeliu! tenka il- =
vaujama, o antrąjį - Worceste-; ‘ ' ?ai stovėti Pasienia18 ir tarpta-
rio organizacijos, ypač Lietuvai
Remti Draugija.

Virbickas, B. J. Mataičiai, G. A- 
lekna, V. Plečkaitis, prof. B. J. 
Šimoliūnas, ir Kasperavičiai

Kadangi iki šiam laikui su kun. 
Šarka laiškais dėl nežinomų prie
žasčių nepavyko susirišti visiems

DIMESIO
Kurie siuntėte Tėvo Bružiko var i 

du aukas į Chicagą jėzuitams, vi- Į 
sos aukos gautos, o kas siuntėte | 
tiesiog į Urugvajų ir negavote jo
kio atsakymo, tai ženklas, kad 
laiškai žuvo. Dėl to malonėkite 
nueiti į banką su atkarpa ir pa
prašykite, kad parašytų naują če
kį vietoje žuvusio ir saugesniu ke • 
liu pasiųskite per Chicagą šiuo ad- 
dresu: Rev. Jonas Bruzikas, S.J.,' 
5541 So. Paulina Street, Chicago 
36, III., o Chicagos jėzuitai jam 
persiųs. O jeigu kas tiesiog siųs 
į Montevideo, tai siųskite apdraus-i 
tu laišku ir nauju adresu: Rev. 
Jonas Bružikas, S.J., Casilla 1565 
Montevideo, Urųguay, S.A., tuo 
met tikrai gaus.

1956 0
TEUVIZUOS FONOGRAFAI 
Tik |Ms mus pirkdami gausit

, • Nemokumui 3-Jų n»6n. pilnų garan
tiją — darbas Ir dalys.

» Nemokumui vidaus anteną Ir insta
liavimas.

• Iki 1100.00 ir daugiau nuolaidos už 
JOsą seną televtaiją.
Be to. visokiausi radijai, rekorda-

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

NUOŠIRDUS LIETUVIŠKAS 
PATARNAVIMAS

Frank’s TV and Radio
PARDAVIMAS IR TAISYSIĄS

3240 South Halsted Street
Telefonas CAIumet 5-7252 

PRANAS KERŠIS IR 
.PAULIUS K. ENDZELIS

a0S3OJE=S=3OCSOC==3

414 West 63rd Street
T«L ENg. 4-5888 arba ENg. 4-6840

. J 14-/-»1 no rl o 1i reni ii ii frtnlro il_- -stovinčią kūtelę.
i gai stoveu pasieniais ir tarpta

— Kleb. kun. M. Kemežis mė-! k'uoge. Reikia tikėtis, kad e-: rz 

ro buvo pakviestas sukalbėti a- nergingassis klebonas, bažnyčios; 
tidarymo maldą, pradedant šių reikalus sutvarkęs, pagalvos ir Į 

LB VVorcesterio apylinkės vai metų pirmąją miesto valdybos apie didesnės salės statybą, 
dybai susitarus su Lietuvai Rem sesiją. Klebonas skaitė šv. Pran
t i Draugijos valdyba, nutarta ciškaus įspūdingą maldavimą,

SOPHIE BARČUS
RADIO PROGRAMA

IA WGES stoties — Ranga 1390 
NUO PIRMAD. IKJ PENKTAD. ;

8:45 Iki 9:30 vai. ryte 
SEŠTAD. 8:30 Iki 9:30 ryte

PIRMAD1ENNIO vak. nuo 7—8 v. 
SEKAI). S:;iO—9:30 v. r. iš utotii'* 

WOPA — 1490 kll.
Chicago 29. UI. HEmlock 4-2419

7121 So. ROCKWELL ST.

STENOGRAPHER

CLERK-TYPIST

Atidarant sąskaitą pirm ll-tos kiekvieno mėnesio 

dividentas mokamas nuo I-mos. Dabar mokame 3^.

STANDARD stipriausia Taupymo įstaiga visoje Amerikoje

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

Atsargos Fondas......................$4,500,000.00
CHARTERED AND SUPERVI6ED BY THE 

UNITED STATES GOVERNMENT
Metnber of Federal Savings and Loan Insurance Corporation 

JUSTIN MACKIEWICH, President and Managcr

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

Trečiadieniais visai neatidaroma.

šiemet Vasario 16 šventę pami- prašant laimės darbams. Sckan-! Rcmkik dien. Draugą! 

nėti vasario 12 d. Lietuvių Pi- ...
liečiu Klube (12 Vernon gt.).
Jau sudarytas ir organizacinis 
komitetas bei rengimo komisi-, 
jos.

Komiteto pirm. — LB apylin
kės valdybos prm. V. Mačys, vi- 
cepirm. — M. Žemaitaitis, sek- 
ret. — L. Kačinskas, sekr. pa- 
vad. — O. Tareilicnė, ižd. — J.
Dvareckas, iždo sekr. — J. Pi
piras, iždo glob. — V. Mitrikas,
M. Vaišnorienė ir V. židžiūnas.

Programos komisijoje yra J.
Palubeckas, M. Žemaitaitis ir 
St. Kleinas; propagandos komi-

Pleasant surroundings. Many Cotnpany benefits 
Comc in and lct us convince you DANLY iš a good 

place to work
SIANDAIU) MhERAL SAVIMiS

RE

SINCLAIR Gazolino Stotis

f

11 PAGALBA”

2S

Taisome automobilių motorus. Lyginame jdaužimus ir 
įlenkimus. Dažome ir atliekame įvairius kitus pataisymus.

NEBRANGUS IR GARANTUOTAS DARBAS
Mašinai sugedus, pribūname su vilkiku į įvairias vietas. 

Parduodame akumiliatorius, padangas ir kt. automobilių dalis.

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

..... . ,...—4*....E

APPLY

DANLY

Machine Specialties, Ine.
EMPLOYMENT OFFICE, 2123 S. LARAMIE AVĖ.

CICERO 50, ILL.
Hours 8 a. m. to 5 p. m. Saturdays 8 a. m. to 12 noon

AND LOAN ASSGCiATION 
'O F C H I C A G O

4192 AftCHlR AVĖ., CHICAGO 3 7 
—PHOri'E: Vlrginia 7-1 141

1^ ^1

3SS

JOSŲ APDRAUSTI INDĖLIAI

Neš Didesnį Dividendą negu iki šiol
PAS

ST. ANTHONY SAVINGS 
Pradedant 1956 metais Sausio 1 dieną

VELTUI... AUTOBUSU KELIONĖ
Visiems, kurie atvažiuos (netoliau 50 mylių) atidaryti nauję sąskaitą 

$50.00 arba didesnei sumai, bus apmokėta autobuso kelionė.

VELTUI..TERMOMETRAI
Su kiekvienu $50.00 ar didesniu indėliu!

Kad gavus mūsų padidintą dividendą, nereikia pinigus išlaikyti ilgą laiką 
Dividendas bus išmokamas kas šešis mėnesius... Pradėkite indėlius dabar ir 
tapkite turtingesni 1956 metais.

fSvNJSIAS KBKMUSZųBJ”
IS TOLI IR ARTI

NAUJI ŪIOSII T»OKAI- NAUJAUN KRAUSTYM (PANK/AI 
ilsų Merų PArr/HMAS - pt6us /n sąžiningas aatanna wnas

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Td. V/Alkmok 5-9209

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

MES PARŪPINAME KELIONES LĖKTUVAIS, G E LAKELIAIS, 
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.

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

Roosevelt Furnifure Miegamo Rakandy Išpardavimas!
11 gabalų — tiktai už $169.00 • — '

BUICK’AS

LIETUVIŠKAS

AUTOMOBILIS

NARIAI LIETUVIU TAUP. IR SKOLINIMO

Į šį setą įeina lova, dreseris. ko
moda, springsai, matrasas su vidu
jinėm spiruoklėm, 3 vanity stiliaus 
lempos, 2 miegamos pagalvės ir 
kilimas. Didelis pasirinkimas ir 
kitokių baldų. Galima užeiti vaka
rais. Parduodame išmokėjimais. 
Už 6 mėnesių išmokėjimus neima
mo jokių nuošimčių. Prieš perkant 
baldus, užsukite į šią lietuvišką 
krautuvę, apžiūrėkite baldus ir pa
tirkite kainas.

>

ROOSEVELT FURNITURE CO
2810 WEST ROOSEVELT ROAI> Tel. SEeley 8 -4711

Ee|lx Kainlnnla. nav. Ir menadt-rla 
Krautuv# atidaryta irknin tienlnla nuo II Iki 4:10.

S T. ANTHONY SAVINOS
AND LOAN ASSOCIATION

1447 S. 49tli Ct., Cicero 50, III. - Tel. TOwnhall 3-8131 ir 8132
Atidai a kasdien, Uždara trečiadieniais .......... JUOZAS GRLBAUSKAS, Vedėjas

B-VIŲ LYGOS, KURIOSH

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki 810,000.00 
IR

Paskolos Duodamos Namy igl|imul 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO > SAVINGS 0 LOAN ISSN.
8234 S. Westem Mve. Chicago 36, III.

ORANC SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 W. 471h St Chicago 32.11L

DISTRIOT SAVINOS A LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8, III

NNIVENSAL SAVINGS A LOAN ASSN^
1800 S. Halsted St. Chicago 8, IU.

AUKOTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IR PELNINGI PATARNAVIMAI.

15»r>HIII niltJAI, APUKAISTCM ftlfl.OUO.OOV IsrMtitME. At RAM At MAS. N Al JAI I’AIUOIA 'l'AR T>lt II»EM»As I PAIIt I I’ I \ t l,S I MA 
Tl SĄSKAITAS. MII 'I.VPISln sk%,UAI: OPI l<»> Al.. I»OM S. kAI,»čl»( IK IAKA<l.l| SRMIIAI. «iAl-l 11. TAI PA Tl III Pili I.AlšRPH. SI
TAI PA R IT V. IAIuA|BAs IfcKI KIAVr f l Kll s IK APMOKAVr VISOKIAI SIAS BILAS. VI.I/TI I l’ATAItSAVlMAH AAIIIAMS. lARPKIAM III 
PARPI OPIAI A AMt/.IOS ItO M S \AAII PASKOLOS Pili EI > A.AI IAI sl«»M H.Jil.Al.OAI. sl/.IAOT Alfst Al K#I'A l>IA III KITAS I.\-
I’OILMAt I.IAS PAAAI KIT — (41OA I-IIII.L H-7.A7.A,

CHICAGO SAVIHGS and LOAN ASSOCIATION, 6234 SOUTH 1NESTERN AVL
■ 8 \AL., AMItAJt. m PLAK.J. » iki 4 VAK , KLP. » IKI 8 tai. xak.; Jrtsc. LiO.UlAlA 1 Ik.J DIL,\Ą, ŠLšl. » UU t POl’lLlPULU. 12 A A**
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ttfEKRAŠTIS DRAUGAS, CHTCAOO, ILLINOIS

=
Antradienis, sausio 17, 195c

-«» ■*>BALTA SPALVA iaGELBSTl GAZOLINĄ

Missouri ūkininkų draugija, Missouri universitetas ir Ethyl korporaeija nustatė būda, kaip ūkininkai gali 
sutaupyti gazoliną. Iš baltai nudažytu gazolino statiniu, pastatytu po stogu, mažiau gazolino išgaluoja 
negu kitomis spalvomis dažytų gazolino statinių, esančių lauke, iš raudonų statinių, pastatytų lauke, trijų 
savaičių laikotarpyje išgaravo po aštuonis galonus gazolino, o tuo talpu iš baltų statinių, pastatytų j>> 
stogu, išgaravo tik po vieną galonų gazolino. Bandymas atliktas prie Colutnbia, Mo. ilNb)

NAUJŲ MAŠINŲ 
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CLASSIFIED & HELP WANTED ADVERTISEMENTS
REAL ESTATE

Didžiajame Nevv Yorke
■ ■. i —  ——— jMjfiV f r .»Tr—***Mį*^|*>-—rT '«ą

mošiūnaitė, G. Juškaitė ir I. Va- 
liukaitytė. Ypač žiūrovai pamė-

ŠIEK TIEK NEW Y'ORK'O 
KliONIKELES

— Jonas Budrys, generalinis 
L'ctuvos konsulas New Yorke, 
užpraėjusį sekmadienį dalyvavo 
Waldorf - Astoria viešbutyje vy 
kusiose iškilmėse, kurias besi
lankančiam būsimam Brazilijos 
prezidentui Kubitschek surengė 
New Yorko miesto meras Wag- 
ner. Vaišėse dalyvavo visi ge- 
neral'niai konsulai ir JT dele
gacijų vedėjai.

— Nevv Yorko Altas sausio 
7 d. įvykusiame posėdyje Vasa
rio 16 minėjimą nutarė rengti 
vasario 26 d. Irv'ng High School 
patalpose, VV. 24 St., New Yor
ke. Pradžia 6:30 vai. Šiuo me
tu rūpinamasi programa. Dai
nuos Operetės choras ir operos 
solistas Stasys Liepa. Vėliau 
bus paskelbti ir kalbėtojai.

— Jonas Matulionis, Vliko 
Prezidiumo pirmin'nkas, iš Ka
nados atvyko į New Yorką ir 
čia užtruks keletą savaičių. Po 
to porai mėnesių vyks į Europą. 
Apsistojęs pas Vainauskus.

— Dali. Ad. Galdiko paroda 
atidaryta sausio 7 d. 4 vai. p. p., 
dalyvaujant lietuvių dailininkų 
ir visuomenės atstovams. Da
lyvių tarpe buvo matyti gen. 
konsulas J. Budrys, LLK pirm. 
V. Sidzikauskas, inž. A. Novic
kis, J. Aistis, dailininkai Jony
nas, Kašubai, Merker ir kt. Pa
roda vyksta žymioje Feigl gale
rijoje, 601 Madison Avė. (ties 
57th St.), New Yorke. Pati ga
lerija jau veikia 23 metus. Ren
gia daugiausia prancūzų moder
nistų parodas. Parodoje išsta
tyti 23 dail. Galdiko darbai. Ją 
aplankiusieji džiaugiasi, kad pa 
rodą dar0 labai gerą įspūdį. Ji 
užtruks ligi sausio 21 d.

-- Dali. Romas Viesulas šiuo 
metu rengiasi savo individuali
nei darbų parodai, kuri visą va
sario mėnesį užtruks New York 
Public Library — Iustono sky
riaus galerijoje. Parodoje bus 
išstatyti dailininko grafika ir 
piešiniąi. Jo darbų pastaruoju 
metu buvo išstatyta Bostono 
grafikų aštuntoje metinėje pa
rodoje, kuri buvo Bostono meno 
muzėjuje. Buvo išstatyta spal
vota litografija “Senovinė lie
tuvių liaudies daina”. Philadel- 
phijos meno muzėjuje buvo iš
statyta spalvota litografija “Pa 
storalė”, o Philadelphijos Print 
Club meinėje parodoje — taipgi 
spalvota litografija “Diena po 
dienos”.

“Joninių burtai”
Operetės choras, vadovauja

mas J. Stankūno, sausio 8 d. 
Brookyno Švabų salėje pastatė 
dviejų veiksmų ir vieno paveiks 
lo operetę “Joninių burtai”. Da- 
ls teksto buvo Nelės Mazalai- 
tės, šokius parengė Stasys Mo- 
dzeliauskas, akompanavo Alek
sas Mrozinskas. Lietuvių liau
dies melodijos buvo harmoni
zuotos J. Stankūno ir A. Mro- 
zinsko. Scenovaizdį parengė 
dail. Juodis.

Pastatyme dalyvavo R. Ke-I 
zys, V. Tamkiūtė . Pranckienė, 
M. Žukauskienė, B. Macežinskai 
tė, J. Lapurka, M. Sutkevičius, 
I. Kalinauskaitė, I. Bučinskaitė, |

V. Dumbrytė, St. Modzeliaus- 
kas, St. Vaškys, J. Jankus, E. 
Remėza, A. Janušonis, R. Cen- 
kus, R. Remėza ir visas choras, 
kuriame yra 15 sopranų, 9 al
tai, 12 tenorų ir 15 bosų.

Publikos susirinko gausiai, ir 
pastatytmas praėjo gerai, todėl 
rengėjai džiaugėsi, kad jų kruop 
šėiai repetuotas veikalas susi
laukė įvertinimo. Dėl paties vei 
kalo sutvarkymo, o ypač dėl kai- 
kurių scenų, pvz. antrojo veiks
mo pirmo paveikslo vakaro da
lyviai vėliau ginčijosi, nors visi 
sutiko, kad kolektyvas daibo ir 
atsidėjimo įdėjo daug.

Bendrai Operetės choras new 
yorkieėiams yra kaip duona ir 
druska. Jis didžiumoje dainuo
ja v'sur, kur tik reikia lietuviš
ką dainą atstovauti. Po įtemp
to darbo, beruošiant “Joninių 
burtus”, ir vėl operetiečiai gaus 
padirbėti, nes jau yra paskelb
ia, kad choras sut;ko dainuoti 
Nevv Yorko lietuvių ruošiama
me Vasario 16 minėjime/vasa
rio 26 d.

i Choro valdyboje darbuojasi 
pirm. VI. Vasikauskas, vicepirm. 
J. Jankus ir L. Gudelienė, iždo 
globėjas J. Šileikis, sekr. J. Ya- 
cina, ižd. Alg. Žukauskas ir cho
ro reik. ved. M. Žukauskienė. 
Chorą diriguoja Juozas Stankų 
nas, prieš porą metų į JAV at- 

; vykęs iš Brazilijos.

“Gerai, kad jiems 

pasisekė”
Augštesnioji Lituanistikos mo 

kykla Chicagoje sausio 7 d. Lie
tuvių auditorijoje surengė la
ibai pasisekusį vakarą. Progra
moje sol. Danutė Stanka'tytė 

; vykusiai padainavo mūsų liau
dies dainas. Solistei akompana
vo jauniausias mūsų akompania 
torius M. Motekaitis. Gausią 
publiką taip pat maloniai dž'u- 
gino jaunos ir talentingos bale
rinos iš Simo Vclbasio studijos. 
Dalyvavo šios busimosios bale
to “žvaigždės”: Ir. Vytauskaitė. 
V. Lukoševičiūt'ė, D. Jucevičiū
tė, A. Druskytė, R. Izokaitytė, 
R. Craužinytė, B. Barodickaitė, 
A. Balytė, N. Stančiūtė, A. Ta-

go paskutinėms keturioms šokė. 
kėjoms: tai Jauniaus.os baleri- 

i nos — pipriukai... Studijos ve
dėjas Simas Velbasis buvo žiū
rovų iškviestas į sceną ir apdo
vanotas gėlėmis. Taip pat ir 
solistė D. Stankaitytė už mielas 

1 dainas apdovanota raudonų ro
žių buketu.

Programoje pasrodė ir "Trys 
laimingieji”: A. Brinką, J. Ke- 
leėius ir A. Bikinis. Jie prieš 
rūstų teisėją laikė “Pilietybės 
egzaminus”. Škicas parašytas 
rašytojo humoristo Alb. Valen
tino. T e laimingieji taip nuo- 

’ širdžiai ir tragiškai tuos egza
minus laikė, kad visa auditorija 
kvatojo iki ašarų.

Programa buvo neilga, bet į- 
domi ir patraukli, todėl žiūrovai 
buvo ja p inai patenkinti. La
bai vykusiai vakaro programą 
pravedė Pranas Beinoras, mo
kyklos tėvų komiteto pirminin
kas. Publikos prigužėjo pilnin
telė auditorijos salė, kaip retai 
kada. Daug kur bu.o girdimos 
tarpusavio kalbos: “Gerai, kad 
j enas pasisekė”.

Čia buvo dar viena dabar mū
suose neregėta naujenybė: bu
fete valgių buvo daugiau negu 
tauriųjų skysčių... Ir pigiai. Mat 

į viskas suaukota pačių mokyklą 
į lankančių mokinių tėvų. V.

uiiu:2i:ni::i!im!niiiiiim!imsiiiitiiiiih
Gauta nauja siunta knygelių

XA1P PASIRUOŠTI 
IAV PILIETYBEI

Klausimai ir atsakymui anglį 
ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei- 
lėjas Alfonse F. Welte. Kaint 
30 centų.

Pasiskubinkite įsigyti reikalin 
H knygelę, kuri tikrai palengvins 
isigyti JAV pilietybę.

Pinigus su užsakymais siųsti: 
DRAUGAS”, 2334 S. Oakley avė

C h i rago 8, Ui.
nuiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiit

”D i a u g o” Administracija
įuoširdžiai dėkoia už aukas
Naujų Mašinų Fondui. Aukujt
šie asmenys:

Stadalnikas Slas.vs . $5.00
j Petraitis Stasys .... .. 5.00

Čepulis Bronius .... . . 3.00
šeštokas Kazimieras . . 2.50
J uška. Joseph.......... . 2.00
Jurkūnas Kazvs • • . . 2.00
I r.’iznika.i G. E. . .. .. 2.00
Meteižis J.................... .. 2.00
Mikalauskas Petras . . . 2.00
Naikelis Juozas . . . . 2.00
Oleškevit ius Bernardas . 2.00
Petraitis Irena........ .. 2.00
Pūras Bernardas . . . . 2.00
Rimkevičius Jonas . . . 2.00
Savickas I.e-jnsrs . . . . . . 2.00

į Fkrupskelytė Em. .. 2.00
I Tervydis Pranas . . . 2.00

Yalinčius Antanas . . . .. 2.00
Juraška Barbora . . . . . . 1.50
Vilkas Pranas .......... . 1.50
Balsys Antanas........ . . 1.00
Bielinis Vladas.......... . . 1.00
Bernatavičius S.......... .. 1.00
Bliumfeldas Vyt.......... .. 1.00
Kilikus kun. J.............. .. 1.00
Rumickicnė Ant. ...... .. 1.00
Freidankas G.............. .. 1.00
Giedraitis Vikt............ .. 1.00
Gurskis Alines .......... . . 1.00
Kaminskas Kazys . . .. 1.00
Kapočienė Barbora . .. 1.00
Liuksas J ............... 1.00
Markauskas Petras . .. 1.00
Ma-n-ožaitis S............ . . 1.00
N. N............ 1 00
Novack Joseph .... .. 1.00

j Rczauskas Kazys . . .. 1.00
Raudys Stasys.......... . . 1.00
Sirutis Just................ . . 1.00
Shimkus Petį r........ . . 1.09

t Šveikauslcas M.......... .. 1.00
j Žebrauskas Vladas . . . 1.00
1 Žilinskas Vladas .. 1.00

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau MAČINSKO, buvusio

policijos apskr.' vado. Buvęs Aly-
tuje, vėliau Marijampolėje. Atsi-
liepti arba žinantieji jo adresą

' pranešti — B. Ūkelis, 245 Garv
Drive, VVestun, Toronto, Ontario,
Canada.

A ytautas Juodikius, 22 Mabelle
Į Avė., Toronto 18, Ori t., Canada, pra-
, šo atsiliepti PIJŲ ŽALNĮ, sūnų Jo-
no, gim. Netiėknmpio kjn., Marijam-

' polės vaisė. PajieSkoniasis anksčiau
: gyveno Chicago, 111.

PajieSkomn IRENA DIPČAITfi
(sesuo Vytauto); ir REGINA LU-
PU. Atsiliepti: Valerija Staškienė,
4319 S. Campbell Avė., Chicago, III.

į LAfayette 3-3181.

■ LINES BY SOGLOW 1
f-

P. STANKOVIČIUS
tEAL ĖST. ir INSUR. BROKERI! 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
3133 So. Halsted St.

PL DAnube 6-8703 
’adeds. pirkltl . parduoti baidu, 
Aklus, biznius. Parūpina paskolai 
IruudimuH Ir daro vertimus. Tvark' 
migracijos dokumentus. Ofisą* atda
»s kasdien nuo 10—7.

INCOME TAKSŲ PILDYMAS
P. LEONAS 

REAL ESTATE
2735 VV. 7lst St. — VVA1. 5-6015

Priei pirkdami ar parduodam 
įamus, biznais, sklypus ar fikin; 
Slankykite mna.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANOS 

2405 West 61 St.
WAlbrook 6-5030

CRompeet 8-357» (vak. Ir aekimd.

Kas, perkant arba parduodant na 
mus, norit sąžiningo Ir lietuvlAkai 
nuoširdaus patarnavimo kreipkltfla !

VENTA REAL ESTATE 

1409 S. Fairfield. tcl. LAf. 8-8881
Vai. Kasdien nuo 9—12 Ir

_ĮLELP JVANTED MOTERYS

SAIESYVOMAN
To sėli nntlonally known produet to 
uomen lu the Home.

You need car Ai good appearance. 
Wurk irom lenda or by appoinltnent 

We train you 
EXCELLENT E.VHN1NOS 

FOR RIGHT VVOMAN 
F.t’t'l.lli <1-0775 for up|M>lntnient

M r. \Vealfy

Teletype Oper.
Young I.ady

\Vill Traain Typist
Excellent tVorking Conditions 

5 Dny, 35 Hr. Week 
Permanent

Salary $50 
Mr. McCrann

A & P. T E A C 0 )
1624 W. 15th St.

TYPIST — EVPERIENCED
To ūse dictaphone maclūne. Will 
train. Seeretarial duties. Perma- 1 
nent. Good salary. Pleasant ai- j 
conditioned Office.

H. A. SATIN & CO.
317 W. Adams

Restoranui reikalinga Siek tiek 
7 vai angliškai kalbanti padavėja. Dieno- 

fleštad. nuo 9 v. r. iki 8 ▼. v ! mis. 2033 W. 35th St.
Trečiadinelals uždaryta

Tik pamanykite — $16,500. -Gel
tonų plytų 3-jų butų namas. 5 ir 
6 kamb. ir 3 ka.mb. rūsy. 2 au- 
tomob. garažas. Koklių vonia. Kar 
štu vandeniu apšild. Apylinkėje 

! 24th ir Hamlin. Pajamų $137, 
plius butas. Įmokėti $5,000. SVO

ONE GIRI OFFICE
General Office Details 

Vaned duties: Payroll, Dietation 
and bookkeeping.

Hours 9-5, 5 day week. Top salary. 
EIJCSCO INDUSTRIES 

Tel. LAfayette 3 4077

3OI
“DRAUGAS” AGENCY

65 East IVasbington Street 

TeL DEarborn 2-2434

2334 Sounth Oakley Avenue 

Tel. VIrginia 7-G640; 7-6641

S==3 OE3O«==——ilOEini L

HELP WANTED VYRAI '

LABORATORY

TECHNICIANS
Opening in laboratory for 

youngmen with follotving quali- 
fications: One year of high 
school chemistry or one year of 
eollege chemistry, or persona 
with previous laboratory ex- 
perience to work in paint labo- 
ratoiy in Chicago Heights area.

Address —

DRAUGAS, Box B874 

2334 So. Oakley Avenue

dale 1-7038. •

Į UELP WANTED -- MOTERYS

BUILDING & REMODELING 
NAMU STATYBA

WORK CLOSE TO HOME 
AND SAVE $104 A YEAR

Service Station Attendant 
And Handy Greaser

Exc«llent worklng conditions
MIDVVEST

SERVICE STATION 
2835 So. VVestem

Visete Sana te a go«4 maa ta kava 
as a bnalaeaa partnar. Wkaa yaa 
lend hlm money, htZU pay kaok 
•very oent, pina good Intereat. O» 
Ifca Payroll Bavtnga Plan. a part 
•f yonr lncoma goea Into United 
•tatoa Savlnga Bonda oack pay 
perlod. In 9 years, S montha, Cnrla 
Sam paya you $4 for avery $S yna 
put In. Holą yonr Bonda ten yeara 
more— they retuen NO% Bver tlu 
vnm yoa tnvested. Tell yasur asa- 
ployor today that yon svant te alga 
Um autborlaatloB eerd te atari y«w 
Payroll davluga.

EXPERIENCED 
N. C. R.

SAVINOS & LOAN TEI.LER
Up to 45 years. Good pay 

Apply to
PEOPLES FEDERAL 

SAVINOS
1618 VV. 18th St., Chicago 

HAymarket 1-5500 

ENPERIENCED

KEY PUNCH
OP ERAT OR
SKRIES 024,MACHINE
8:15 a.m. to 4:45 p.m.

Modern office &. congenial 
People to wirk with 

Pd. Vacations & Holidays 
Other Company Benefits

I LLINOIS 
TOOL W0RKS

2501 N. KEELER
(4200 West)

STENO - CLERK
Stenogiaphy and General Office work 
Homellke worklng condltions—B day 

week. Good startlng salary
NORMAN ENGINEERING Co. 

2115 VV. Marųuette Rd.
HE. 4-2300

WANTED SALESGIRLS
STEADY VVORK 
Mušt be energetic 

Apply
GRAYSON’8 SHOP 

1126 Lake St.
OAK PARK__________

TYPIST - Nights
5 P.M. to 1:30 A.M.

BILLING CLERK
8:30 A.M. to 5 P.M.

CAROLINE MOTOR 
EXPRESS

2417 Šo. Paulina St.
Tel. CL 4-1000

PETER S A K I N S K A S 
Carpenter and General Contraetor 
Stato naujus namus pagal užsa
kymą. Atlieka visokius senų na
mų pataisymus.

7207 So. Maplewood Avenue 
Tel. PRospect 6-9819 po 6 v. v. 
•■Rii-rJ. esretBBf r3LN«na>33n'r-

(valraa įtaisymai Ir pardavimas
Jei norite* pirkti ar užsakyti namą, 
turis būtų gerai Išplanuotas, patč
ius, gražus Ir pigus, pirkite ar užsa- 
<ykltfc pas

Susitarti ianklt RElianoe 6-8203

V. ŠIMKUS
nuo 6 vai. p. p. kasdien Ir 

sekmadieniais nuo 10—1 vai.
Adresas; 4645 So. Keatins Avė., 

CHICAGO 82. ILL.

ANTANAS LUKAS ir SuNUS 
6450 So. Fairfield Avenue

BUILDING CONTRACTORS
[Stato naujus namus, atremontuo- 
i ja senus Kreipkitės:

Tel. HEmlock 4-5881

liMiimiimiiimimiimiimmmiiiiiiiiig
s LIETUVIU STATYBOS £ 
Š BENDROVE =

i MŪRAS Į
£ BUILDERS, INC. = 
5 Stato gyvenamuosius na- s 

s mus, ofisus ir krautuves pa- s 

= gai standartinius planus ar s 

s individualinius pageidavimus, s
Įvairūs patarimai staty- s 

5 bos bei finansavimo reika- g 

5 lais, skiciniai planai ir na- s 

š mų įkainavimas nemokamai, a 

5 Statybos reikalais kreiptis £ 
: Į reikalų vedėją šiuo adresu: £
i I0NAS STANKUS|
£ kasdien nuo 4 vai. popiet, s 
= Tel. PRospect 8-2013 arba S 
= LUdlow 5-8580. =
s 6800 SO. CAMPBELL AVĖ., S 
3 Chicago 29, Oliuota 
TtlIlIlIlIlIlIlIlIlIilIlIlIlIlIlIlUUUlUIIIIIII

I6NUOMUOJAMA

ISNL’OM. BUTAS — savininkas 
gyvens kartu.

Tel. IAdlow 5-1083.

AUTOMOBILES — TRUCKS 
Automobiliai — Sunkvežimiui

VIKTORO KOŽICOS 
lietuviška gazolino stotis Ir auto 

taisymas
atliekami motoro remontai, lyginimo 
dažymo darbai ir keičiamos dalys.

CALL-ME-MOTORS C0.
5750 S. WEHTERN AVĖ., RE 7-953:-

Pirkit Apsaugos Bonus

//■

“TIKRIEJI MISTIKAI MISTERIJŲ NEDARO;
jie jas atidengia. Jie dalykus 
parodo aiškioje dienos švieso
je; nors, kai Jūs į juos žiūrėjo
te, jie atrodė neaiškūs.

Mistikuotojai dalykus ap
traukia tamsos ir paslapties 
skraiste. Ir kai Jūs juos išaiš
kinot, pasirodo tik lėkštumą.”

G. K. CHESTERTON

Jiigykite KUN. V. BAGDONAVICIAUS, MIC knygą apie Iv. Jono Ap 

reilkimą, «u Vy«k. V. Padolskio pratartim ir A. Beržini iliustracijoms. Virielk 
dail. R. Viesulo. 406 ir XIV ptl., kaina $3.50. liet. Knygos Klubo leidinys.

UŽSAKYMUS SIŲSKITE:

“DRAUGAS” 2334 Sou*h Oak,ey Avenue’
xxxxxxxrxxrxrxiTxrzxi C h i c a g o 8, Illinois

Ift ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Nnujiks RiMH'lnlna illilells 

Miiiikvežimls nu pilim np- 
dritiKlii. Pigu* Ir .siyžlninii'us 
imliiniiįvimiiM.

R. ŠĖRĖMS
4M« S. W«hI St.. Clilmgo ®, 

nilnola, tel. VI 7-2»73

JIF.AKO NUOMUOTI Į

PAVIENIS, Tieffirtuoklis vyras1 
1 įieško kambario su virtuvės naudo- j 
diliui. IlriiDcporto apylinkėje. Atsi
liepti — John 0., 822 W. 34th Place.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

CABINET MAKERS
Experienced on high class custom 

made fumiture and reproduetiona.
Top wnges and steady work. 

Apply

WILLIAM J. QUIGLEY 
117 E. Delaware

ĮSIGYKITE DABAR

V. AUGUSTINO 
Lietuvos Vaizdų albumas

LIETUVA
yra geriausia dovana visokiomis 
progomis ir visiems, nežiūrint kas 
kokia kalba bekalbėtų, nes albumo 
vaizdai kalba apie Lietuvą visiems 
suprantama kalba. Antroji albumo 
laida yra naujai pertvarkyta ir 
pridėta apie 50 naujų vaizdų.

Visi kviečiami jį užsisakyti ir 
savo draugui p a s i ū 1 y ti.

Lietuvos vaizdų albumas LIE
TUVA yra geriausia kalėdinė do
vana. Kalua $6.00. Jį galima už
sisakyti

‘‘DRAUGAS’’

2334 South Oakley Avenue 

Chicago 8, Illinois

ir pas platintojus .

MISCELJLANKOUS
Įvairfis Dalykai

LIET. APDRAUDV AOENTCRA 
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlatas. Valsty
bes patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pus mus.

JONAS KIRVzVITTS, 
VYAlbrook 5-5871

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
5000 S. Ashland Avė., Chicago 38, IU.

ŠILDYMAS
A. StanėtaoHkM ir A. Lapkų*

instoliuoja visų geriausių Ameri
kos firmų gazu ir alyva kūrena
mus pečius (fumaoes), visų dy
džių oro vėsintuvus Air condi- 
tioners) ir atlieka visus skardos 
darbus.

1500 SOUTH. 50th COURT 
Ir 1505 SO. 51st COURT 

Cicero, Illinois 
Telefonai: OLympic 2-6752 

Ir OLympic 2-8492

HELP WANTED — FEMAJ.E

ORDER FILLERS
To start at once In our Chicago location and be able to 
work wlth us Ln DesPlair.es, Illinois after we movė there 
in February. 40 hr. wk. Start at $1.20 an hr. Aut. inereases 
to $1.45 \vithin 6 mo. Apply Personnel Office 15th Floor.

BUTLER BROTHERS 
165 North Canal Street

Perskaitę dienr. "Draugą”, duokite jį kitiems.

DesPlair.es
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KULTŪROS KONGRESAS
A. GINTNERIS, Clilrago, IU.

Dažnai rašome ir kalbame a- 
pie kultūrą, kultūrinį veikimą ir 
kultūrinius lietuvių pasirody
mus. Jau vienas žodis — kultū
ra — sukelia mumyse malonų 
pasigėrėjimą ir pasididžiavimą. 
Tuomet atrodo, kad jau esame 
tiek priaugę, jog galime vadin
tis kultūringais žmonėmis, nes 
kitaip apie tokį kultūrinį veiki
mą ir nekalbėtume. Vadinas, vi
si esame kultūrininkai, todėl ver 
ta pakalbėti ir apie at'ėjančius 
kultūrinius reikalus, kurie grei
tai pasireikš kultūriniame lietu
vių gyvenime.

Vieta ir laikas

mus kultūros 
viams.

kongreso daly-

Kongreso ruoša ir pabaiga

Jei norima gerai darbą atlik
ti, tai reikalinga tinkamai ir 
pasiruošti. Kiekviena ruoša rei
kalauja laiko, darbo ir pasišven
timo. Patį techniškąjį darbą 
kultūros kongreso paruošime ir 
pravedime sutiko atlikti LB Chi
cagos Apygardos Valdyba, bet 
programos reikalu ji nesirūpina. 
Šita sritis jau priklauso kultū
ros kongreso organizatoriams — 
JAV LB Valdybai.

Jau iš spaudos žinome, kad 
Chicagos miesto lietuviai vasarą 
turės dvi dideles kultūrines šven 
tęs. Tai Pirmoji JAV ir Kana
dos Lietuvių Dainų Šventė ir 
JAV ir Kanados Lietuvių Pir
masis Kultūros Kongresas. Ir 
visa tai įvyksta vienu laiku:
1956 m. birželio 30 ir liepos 1 d. 
Tuomet į Chicagą suvažiuos metu

Kultūros kongresas ir dainų 
šventė Chicagoje tęsis dvi die
nas. Ir šita didelė lietuvių šven
tė numatyta užbaigti vienu bend 
ru banketu didžiojoje viešbučio 
salėje.

Rygoje daug rusų
Paskutinėmis žiniomis,

BENJAMIN FRANKLIN i Psychoanalistų nestebina, kad kitiems, kuriems specialė priežiū- įrankių ar išnuomuoti dirbtuvėlę; 
vestuvės, gimdymai, mylinio as- ra reikalinga. įduoti paskolas ūkininkams įgyli

1956 m. ne tik šiame krašte į- England Courcnt pateko į kaleji- mens netekimas ir gyvenimo kei-
vyks visokiausi minėjimai, bet dau mą už kritikavimą britų pareigūnų tim°si laikotarpis daugeliui mote-
giau negu 500 draugysčių, organi- Bostone, jaunasis Benjaminas pra- TV P^laužia nervus. Deja, į juodą 
zacijų, ištaigų ir valdžios departa- dėjo tą laikraštį leisti. Ji sąrašą per šviesiai modernų gy

Laikraštyje drąsiai rašėmentų 40 šalyse ruošia kokias 
nors iškilmes. Jis grime 1706 m
sausio 17 d. j “ . .. negali būti viešos laisvės

Šiandien visas laisvasis pašau- be žodžio laisvės, kuri yra kiek-Į
lis pripažįsta, kokią svarbią rolę vieno žmogaus teisė . .. kas nori 
vaidino Franklinas kaip mokslinin sunaikinti tautos laisę turi pir- 
kas, autorius, leidėjas, diplomatas, miau sunaikinti žodžio laisvę
visuomenininkas ir kaipo vadas il
gos kovos dėl žmonių teisių ir lais
vės.

Benjamin Franklin tikėjo, kad 
žmogaus svarbiausias patarnavi
mas žmonėms buvo laisvas pasi
keitimas įdėjų, be tokio pasikeiti
mo negali būti tikras įvertinimas 
žmogaus, tikros laisvės ir pasto
vios taikos

venimą braunasi naujas nervus 
, laužantis reiškinys: šiandieninę 
moterį vis labiau pradeda “plėšy
ti" kambarių dekoravimo karšti- 
gė, neretais atvėjais kvailokai su 
kaimynais lenktyniaujant.

Siekiant geriausio
Franklinas tikėjo, kad spaudai teikti pagalbą, kuriems pagalba 

pavesta didelė atsakomybė užlai-i būtinai reikalinga; 2) apgyvendin- 
kyxl iia? Ia-®ves' Jis ~ U žmones Europoje ar užsienyje;

i_.j padėti seniems, sergantiems irrašėio leidėjas saugo savo šalies 
reputaciją." I

Jo atvirumas ir drąsa patiko 
kolonistams. Jo Pennsylvania Ga- 
zette turėjo daugiausia skaitytojų 

I visoje Amerikoje. Ir jo Poor Ri- i 
i chard ir kiti raštai turėjo didelio j

t
Per visą savo gyvenimą Frank- pasisekimo. Sulaukdamas 42 m. 

linas kovojo už savo principus, amžiaus jis visą laiką paaukojo 
Būdamas 16 metų amžiaus jis pra- į mokslui ir savo šalies tarnybai 
dėjo kovoti už žodžįo ir spaudos
laisvę. Ir jo paskutinis viešas ak
tas, prieš pat mirtį, buvo atsišau
kimas paliuosuoti vergus, duoti 
jiems darbų ir duoti vergų vai
kams teisę lankyti mokyklas.

Franklinas veiksmais ir ne žo
džiais pildė savo įsitiknimus. Ka
da jo brolis Jokūbas, leidėjas New

Vienas jo pirmųjų ir svarbiau
sių uždavinių buvo pasekminga mi 
sija į Londoną: įtikinti anglus at
šaukti Stamp Tax Aktą. šis įsta
tymas parliamento pravestas 1765 
m. reikalavo nuimti nuo dokumen
tų, knygų, laikrašč;ų ir pan.

— Conunon Council

JUNG. TAUTŲ PABĖGĖLIŲ PROGRAMA
šiuo vjsas pasaulis jau apsipažinęs 

gyvena su pabėgėliais, šiandien kai nauji

Pagalba teikiama įvairiais bū- ^emės; padėti darbininkams Hu
dais — jeigu žmogus stovyklose vykti į industrijų centrus, kur ga- 
negali sekti savo amato, suteikti lėtų rasti darbo.
galimybes išsimokinti kitą; pade-! Common Council
ti pabėgėliui nusipirkti reikalingų

Mielam broliui,

V AL. ALFONSUI SNARSKIUI, 

jo mielam tėveliui mirus, reiškiame brolišką 

užuojautą ir kartu liūdime.

“Baltijos Jūros“ Tuntas
MATILDA GINTALAS 

(Bričkaitė)
Gyveno 4526 S. Fairfield Avė. 

Tel. Y Artis 7-9165
Mirė sausio 15 d., 1956, lt 

vai. vak.. sulaukus pusės am
žiaus. Gimė Lietuvoje; kilo iš 
Mažeikių apskr., Sedos parai,.

Amerikoje išgyveno 4 3 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

vyras Jonas, 2 sūnūs: Walter, 
marti Sophlc, anūkė J u d y ; 
John, marti Bernlcc. anūkė 
Joan; ir duktė Jactjueline; se
suo Petronėlė Karklelis su šei
ma, pusbrolis Frank Asauskas, 
kiti giminės, draugai ir pažįs
tami.
Priklausė LRK8A. Kuopa 160.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio koplyčioje, 4330 So. 
Californta Avė.

Laidotuvės Įvyks ketvirtadie
nį, sausio 19 d., iš koplyčios
9:30 vai, ryto bus atlydėta Į 
Nekalto Prasidėjimo Panelės 
Švenč. parapijos bažnyčių, ku
rioje Įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielų. Po pamal
dų bus nulydėta į šv. Kazimie
ro kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, sūnūs, duk
tė, marčios ir anūkės.

Laidotuvių direktorius John 
Eudeikis. LAfayettc 3- 0140.

MANO GIMNAZIJOS KLASES DRAUGUI 
A. f A.

Profesoriui VACLOVUI BIRŽIŠKAI
pabaigus savo sies žemės kelionę, mirusiojo broliams profe
soriams Mykolui ir Viktorui reiškiu gilią užuojautą.

JULIUS GRAVROGKAS
rų po vadovyste United Nations 
High Commission for Refugees. 
Finansinę pagalbą jie gavo iš Ford 
Fondo.

Pereitais metais JT Generaline 
Asembleja sutiko, kad naujos tarp

Rygos mieste
tūkstančiai lietuviu^iš rišu JAV 800,000 žmonių. Jei iš tiesų Ry-j pabėgėliai atvyksta į Vakarų Eu- lUKStanciai lietuvių iš visų jav * 1 ropą, žinios apie juos visur pasi-

".......................... Sos miestas taip jpadidejo gy- geĮ maįai terašoma apie pa
ventojų skaičiumi, tad aišku,1 bėgėlius stovyklose, kurie kant-
•intr latviai <wvn gnstinėie suda- riai laukia išrišimo jų problemos. Į tautinės pastangos buvo reikalin- jog latviai savo sostinėje suaa ( §iandien yra 200 oficiaiįų pabė- gos ir įsteigė UNREF, United Na
ro ir daugiau kaip 20% gy-. gėlių stovyklų Europoje su 70.000, tions R.efugee Funci, finansuoti 
ventojų žmonių ir dar apie 50,000 kitose j ketuj-ių-metų programą. Programa

i vietose. Prie šių galima pridėti I turi tris specifines užduotis; 1)

ir Kanados. Vieni kaip daininin 
kai, o kiti ka:p kultūros kong
reso atstovai. Mat dainų šven
tės išvakarėse jau atidaromas 
kultūros kongresas. Vieta nu
matyta pačiame miesto centre 
ir labai patogioje susisiekimo 
vietoje.

— Lietuvos komjaunimo 9- 200,000 pabėgėlių gyvenančių rū- 
™ Stovime “ataskaitini! 
pranešimą" apie Lietuvos kom

kambariuose vakarų Europos mie
steliuose ir kaimuose.

šie žmonės buvo DP’s, atvyk- 
! darni į Vakarų Europą prieš kelis 

metus. Dėl įvairių priežasčių jie 
negalėjo pradėti normaliai gyven
ti.

Šie 300,000 žmonių sudaro tra
gišką neišrištą pabėgėlių proble
mą. Buvo galima kaip nors šiems

Paskaitos ir pranešimai jaunimo veiklą padarė ck se- 
Ž’nome, kad kultūros kongre- kret. Petkevičius. Suvažiavime 

so metu numatomi tiktai du ple-j kalbas pasakė “Komsomolska- 
nūmo posėdžiai. Ilgiau kalbėti ja Pravda.” redakt. Gorinovas, 
nebūtų laiko. Tuose posėdžiuo- be to, Paleckis, Gedvilas, N.un-
se numatyta patiekti du prane-i ka ir kt. LKJS centro komiteto . _ . - 1Qr„
Šimus apie lietuvių kultūrinius pirmasis plenumas apsvarstė į proj?kui‘savanorių agentū-
reikalus. Vieną jų patieks JAV ■ organizacinius klausimus, išrin-i __________________________
kultūri'nkas, o kitą — Kanados.! ck biuro narius ir sekreto-į k:**^:*^^^*^***3’5*'****'*^^*'*'*’ 

Žinoma, tokiu trumpu laiku ne- riu8) Uįp pat patvirtino spau-i GUŽAUSKŲ 
bus galima aptarti visų kultūri- dos organų redaktorius. Pir- į BEVERLY „ILLS OCL1nyC,a 

mų problemų, bet tai bus gali- sekretorium išrinktas, Gl.r-,au8ioa K(-i5s dėi vestuvių, banke
tą padaryti atskirų sričių kul-j petkevičius. Skelbiama, kad tik! tų, laidotuvių ir kitų papuošimų, 
tūrininkų posėdžiuose, kurie bus. vjlnlau3 „„tagng institute esą i «« »«wr rtbeet

suorganizuoti atskirai pvz mok, (K, kon,jaupuolių.
slo( muziko?, dailės, literatūros _ ________________
ir kitų. Viešbutyje vietos yra ” ' ___ '
pakankamai ir niekam nereikės
prakaito varvinti. LB Chicagos ' 
apygarda patalpas jau nusamdė.

Projektai ir pasiūlymai 

Suprantama, kad kultūros 
kongrese svečius negalima per-' 
daug apsunkinti programos di
dumu, bet kultūrinė programa 
būtų reikalinga. Neužtenka pro
fesinių pasikalbėjimų ir prane
šimų. Re ketų ką nors įdomes
nio ir aktualesnio parodyti susi
rinkusiems kultūrininkams. At
rodo, kad būtų galima surengti 
lietuvių spaudos parodą, prade
dant pirmuoju lietuvišku laik-; 
raščiu. Parodoje būtų galima 
parodyti ir viso pasaulio lietuviš 
ki leidiniai, kuriuos tik būtų ga
lima gauti. Laiko dar turima 
pakankamai. Svarbu, kad tik 
atsirastų noro ir organizatorių.
Pradžia priklauso JAV LB Val
dybai, kuri šitą kultūros kong
resą ruošia.

Kultūros kongreso metu ga
lėtų būti suvaidintas koks nors 
žymesnis teatro veikalas. Da-Į

| Tel. rilos|M*ct 8-0833 ir PR 8-O43I

PELIKSAS LORAITIS
Gyveno 1840 W. 16tli St.

Tel. YArds 7-6899

Mirė sausio 15 d.. 1956. 6 v. 
ryto. sulaukęs puses amžiaus. 
Gimė Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 41 m.
Paliko dideliante nuliūdimo 

sūnus Peliksas, marti Marijona, 
duktė Stella, anūkas James, 
kiti giminės, draugai ir pažĮs- 
tami.

Kūnus pašarvotas John F. 
Eudeikio koplyčioje, 4605 So. 
Hermitage Avė.

Laidotuvės Įvyks trečiadienį, 
sausio 18 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtus Į ftv. 
Kryžiaus parap., bažnyčių, ku
rioje. Įvyks gedulingos pamal
dos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas Į Sv. Ka
zimiero kapines.

I
Nuoširdžiai kviečiame visus 

gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Sūnui-, duktė, mar
ti ir anūkas.

Latdotuvių direktorius John 
F. Eudeikis. Tel. YArds 7-17 Ii

MATTHEW DAVIDONIS
Gyveno Lake Petite High- 

\voods, Lake Vilią, III.
Mirė sausio 11. 1 956. 5:50

vai. vak.. sulaukęs senatvės.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kau

no apskr. štmtcliškių .kaimo, 
ligų laikų gyvenęs Biržų mies
te. Amerikoj išgyveno 49 m.

ParBiko dideliame nuliūdi
me žmona Brlgida, sūnus Al- 
bert, marti Helen, duktė Allcc 
Miller. žentas Stanley, 1 anū
kai, kiti giminės, draugai ir 
pažįsta mi.

Priklausė Oarfield l’ark Vyrų 
ir Moterų Pašalp. Klubui ir 
Keistučio Klubui.

Kūnas pašarvotas Antano 
Petkaus kopi., 1410 H. 50th 
Avė., Cicero, III.

Laidotuvės Įvyks treč. sau
sio 18 d., iš koplyčios 1:30 vai. 
popiet bus nulydėtas Į kapines. 

• Nuoširdžiai kviečiamo visus; 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: žmona, sūnus, duk
tė, nuirti, žentas Ir anūkai.

Latdotuvių direkt. Antanas 
Petkus, Tel. TOtvnhiill 3-2109.

Dažnai atsitinka, kad amerikie- i 
tė moteris netenka gerų ypatybių, 
praranda \ yrą ir net pati išsikraus 
to iš proto dėl persistengimo be- 
dabinant namą iš vidaus, kad tik | 
pralenktų “Jonaičius". F

A. A.
MOTIEJUS TAMKUTONIS
Gyv. 6933 S. Talman Avenue.

Mirė sausio 11 d., 1956 m., 
10:45 vai. vakare, sulaukęs pu
sės amžiaus.

Gimė Lietuvoje, Kilo iš Vil
niaus apskr., Šilėnų kaimo.

Amerikoje išgyveno 47 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Domicėlė (po tėvais 
Abugelytė), ' podukra Izabelė 
Varanauskas ir kiti giminės bei 
draugai ir pažįstami.

Priklausė prie Šv. Vardo 
D-jos, Lietuvių Keistučio Pa
šalpos klubo, Lietuvių Darbi
ninkų Piliečių pašalpos klubo, 
amžinas narys Tėvų Mąrijonų 
ir Tėvų Jėzuitų rėmėjų dr-jos.

Kūnas pašarvotas H. Laeka- 
wicz koplyčioje, 2124 W. 69th 
St. Laidotuvės Įvyks irečiad., 
sausio 18 d. Iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas Į Gimi
mo P. Švč. parap. bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų ims nulydėtas Į šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: žmona, podukra ir 
kiti giminės.

Laid. direkt. S. Lacka\vlez, 
tel. REpublic 7-1213.

JUOZAPAS GAJAUSKAS
W. 691h St. 
gyvenęs 2021

Gyveno 2655 
Daugelį metų 
Canalport Avė.

Mirė saus. 15, 1956, 5 v. vale., 
sulaukęs 91 m. amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Su
valkų apskr., Vdrijos p,arap.. 
Čižiku kaimo.

Amerikoje šigyveno 65 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

brolis Antanas, v brolio dukte
rys: Anna Schatz, Frances Šur
na ir Estelie Hageman ir jų 
šeimos, brolio sūnus: Stanley 
ir Mieliael Kujauskai ir jų šei
mos ir mirusių brolių vaikai, 
pusbroliai ir pusseserės (gyv. 
Pennsylvanijojej, draugai ir 
pažįstami.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
ir Evans kopi., 65 4 5 S. Wostern 
Avė. Laidotuves įvyks treč. sau 
šio 18 d., iš kopi. 9:30 vai. ry
to bus atlydėtus į Švcnč. Pa
nelės Gimimo parap. bažnyčių, 
kurioje įvyks gedulingos panuil 
dos už velionio sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kvleičamc visus: 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: brolis ir kiti gimi
nės.

Laidotuvių direkt. Maželka- 
Evans. Tel, ItEp fr-8600.

LIODĖSIO VALANDOJ

MAŽEIKA & EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI -

6845 S. VVestern — 3 atskiros air-eond. koplyčios
BEpobUa 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta 

Tlama, kuria gyvena kitoaa miesto dalyse; gausima 
koplyčių arčiau • jūsų namų.

ran

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6882 30. WESTERN AVL 1410 S0. 50ih AVL 

GHiGAGO, ILL. CICERO, 5LL.

Telefonai — CRcvehiii 6-2345 arba
Tūrcnhal! 3-2 £ 05

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue

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

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

bar Chicagos Lietuvių Teatras 
rengiasi suvaidinti J. Petrulio! 
“Prieš srovę", kuris galėtų bū
ti pakartotas, šia proga galėtų 
atvažiuoti į Chicagą New Yor-! 
ko, Bostono, Watei būrio, Det
roito ar Clevelando lietuvių teat 
ro kolektyvas su savo menine 
programa ir parodyti savo kul
tūrinius ir meninius sugebėji-

l^SfELaBTfcJJSs- SJSg3s-F5LSSrF:
Norintieji t,arėti daugiau žinių 

apie Socialinį Draudimą — skai
tykite neseniai išėjusią iš spaudos 
knygelę —

PENSIJOS IR PAŠALPOS
Šioj knygelėj telpa: I. Senatvė* •

pensijos Ir {mllkuonių pašalfsta 
II. Nelaimingų atsitikimų koinpensa- 
rljoė.

šioj knygelėj atspausdlntnn JAV 
Socialinio Draudimo įstatymas su vi
sais naujausiais papildymais ir pa
aiškinimais. Be to. čia (dėta JAV 
Nelaimingų atsitikimų kompensaci
jų atskiruos.- ateituose paaiškinimai 
su lentelėmis
Kaina 60 centų.

Pinigus su užsakstnals siųsti: 
“l»raugas’’, 3331 So. Oakleg A»e.,

Chlrttgo 8, OI.

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS IR GASOLINO STOTIS
Atliekami lyginimo ir dažymo darbai. Taisomi motorai, stabdžiai 
transmisijos ir t. t, MOBILGAS benzinas, įvairių rūšių alyva, 

baterijos ir automobiliams dalyn. Fireatone padangos.
1934 West 59th Street Tel. GRovehill 6-9136

M. CESAS, patyrę* auto specialistas

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA
Didžiausias lituanistikos židinys, lietuvių kultūros paminklas

Iš tupro,leki uotų 20-2J tomo septyni jmt išspausdinti, kili rengiami. 
Redaktoriai tisų LE ruošimo darbą pagal atskiras raides puziskiiatę 
iki galo.

Laikas įsigytų, nes nuo \ III tomo LE bu.- spuiiadnianiH tik prenu
meratoriams. ....

Lengvos sąlygos; pnokčtusioms bent uz v ienų tomų, visi tsė.įusicji 
tomui siunčiami rš karto. Likusios sumos mokėjimas išdėstomas užsisn- 
kiuHiani |>riimtinomis du,imi... Vieno tomo kairia J.A.V. $7.75, visur 
kitur .fb.tMi.

I žsnk,tinai siųstini šiuo adresu;
J. KAPOČIUS, LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA,

266 C Street, South Boston 27, Mass.
PAHKUBfiKITE — ATSARGOS RIBOTOS!

PADĖKA
, A. A.

MICHAEL PANAVAS
Mūsų mylima^ vyras ir tėvas mirė 1956 m. sausio mėn. 

1 d, ir palaidotas sausio men. 5 d. Šv. Kazimiero kapinėse, 
Chicagoje.

Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jam paskutinį 
patarnavimą ir palydėjo į jo poilsio vietą.
Nuoširdžiai dėkojame didž. gerb. kunigui S. O. Yunker, ku

ris atlaikė gedulingas pamaldas už jo sielą ir palydėjo velio
nį į kapines.

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. MišiaR už jo 
sielą. Taipgi dėkojame visiems, kurie prisiuntė velioniui gė
lių.

Dėkojame grabnęšiams ir visiems, kurie pareiškė mums 
toje liūdesio valandoje užuojautą.

Dėkojame laidotuvių direktoriui A. Petkui, kuris savo ma 
loniu patarnavimu atėmė mums rūpesčius tose liūdesio ir 
skausmo valandose.

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems at
skirai neturime galimybės padėkoti. Visiems, visiems nuo
širdus dėkui.

Žmona Marle ir dukterys
P. S. Atsiprašome visų giminių, kurių vardus užmiršome 

paminėti mirties pranešime. Mario Panavas

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIU 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ąjnbulansų patarna- Mes turime koplyčiai-
ūmas dieną ir nak- 

<4, Reikale šaukite
aus.

visose Chicagos i> 
Roselando dalyse i 
‘uojau patarnaujan

ANTANAS M. PHILLIPS
,1807 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-340!

>69 VVest 18th STREET
PETRAS P. GURSKIS

TeL SEeley 8-671 >

f

lianaAi ■'
*.sA

MUKITE TIESIOG KUO 
MK. NELSOH .

HAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO

Wesl lllth Stre-M
Vlanaa blokaa ano kapinių.

DiAšianaiaa paminklam* piaaų 
paairlnkimaa mieate.

Talei. CEd&rcrest 3-6335

ALFREDAS VANCE
n WOODSIPE Bd., Rlverside, I1L TeL OLympic Z-62A

”p6vilas~j.ridikas
<864 8. HALSTED STREET Telephone T Ards 7-191

. LEONARDAS F. BUKAUSKAS
1821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodere 6-22Z

JŪRUIS F. RUDM1N
ISIS S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-11S8-1131

PETRAS BIELIŪNAS
1848 S. CALIFORNIA AVENUE Tel. LAJayette 8-857

VASAITIS — BUTKUS
446 South 6ftth AVĖ., CICERO, ILL. Te!. OLyraplc 2-K«M

SGMmn^^TIUDYČKI
1646 V. 48th STREET YArds 7-9781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. OOth STREET BEpabUe 7-1218

)28M W. 28rd PlJkCE VIrginU 7-8672

Skaitykite ir platinkite dienraštį 'Draugą''.

A
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DIENRAŽliS DRAUGAS CHICAGO, ILUNOIS

TURIME LIETUVIŠKĄ TEATRĄ
Aptralienis, sausio 17, 1956

/ mus.
Pernai metais ypač visi buvo 

isuskatę šaukti gvrltu, kodėl ne- 
j beturime lietuviško teatro Čika
goje? Sakė, ot tai tau ir nusi
gyvenome pasaulio lietuvių so-

sakomybę. Atsakomybė nema
ža. Bet taikos prieš tai, bile vėl 
turime savo teatrą ir viskas 
vėl tvarkoje. Bet dabar, kai su 
teatru vėl tvarkoje, turėtume

X Alek. ir Br. Urbonai, kurie 
turi “Drauge” platinimo agen
tūrą ii maisto krautuvę, 4559 
So. Hermitage Avė., prieš Šv. 
Kryžiaus bažnyčią, įsigijo du 
biletu po 25 dolerius ir daly
vaus "Draugo” spaustuvės sta
tybos bankete. Šaunus ir didžiu
lis banketas bus Sherman vieš
butyje. pilnos mašnos dolerių, reikia ir

X Mikalojus Ir Ona Vazniai,
uolūs šv. Kryžiaus parapijos 
nariai, T. T. Marijonų vienuo
lyno ir "Draugo” statybai pa
aukojo 10 dolerių.

X Genė ir Jonas Malioriai 
parengė puikias Kūčias vienu- 
šiems viengungiams L. audito-

stinėje nebeturime lietuviško į labai saugotis vienos mažytės 
teatro... štai buvo teatras ii ii' naujos kėdelės kad m pri 
nebėra teatro — išnyko kaž-i trūktų žiūrovų... “Buhalterijai 
kur kaip kamparas be pipirų... klaidos." premjeroje, prisipjžin- 
Vadovaujantieji kultūrininkai kimo, jų buvo lyg ir trūktina ... 
rimtai pirštu grasino teatra-J Mažiausia’ teko spektaklyje pa
lams: vyrai, nebalamūtikite! stebėti iš tų, kurie labiausiai 
Daugybė visokių balsų spaudo-1 dė! teatro gvoltu šaukė ir rūs- 
je šaukė iš lietuviškų tyrų: Te-lčiai pirštu grūmojo. Tat, vyru- 
atro! Duokite mums teatrą! į ėiai, dabar jau mes patys neba- 
Tuojau pat! Jau pabodo mums lamūtikime.

Teatrag neskupauja. “Euhal- 
dvasiniai noi-s kąsnelio valgio...!terijos klaidą” premjeros sąsta- 

Kaikam gal ir atrodė, jog tie tu dar pakartoja š. m. sausio 
šauksmai ir liks tyruose. Bet! 22 d., 4 vai. p. p. Lietuvių audi
ne. Štai ir vėl turime lietuvišką Į tori joje. Prieš spektaklį kalbės 
teatrą Čikagoje. Tikrą — ne!ir visiems į klausimus atsakys 
sapne. Tai nuopelnas Liet. Ben.i narsi mūsų mergaitė Stasė Nor- 
Čikagos apygardos valdybos., kūtė, kuri iš "rojaus” laivo iš- 
Bendruomenė atgaivino vėl te-

..... . . , . ,atrą, suvedė krūvon aktorius ir
,SUS!rm. ° &P16 .'į ant savo pečių pasiėmė visą at- jau atsirado Čikagoje. — A. V.Malda, plotkelių laužymas ir ki-i

tos to vakaro tradicijos atnešė! i.■■ , . 1 ■......- ... , .........-..............— - ---------------

deramą rimtį ir kiekvienam pri
minė prarastus gimtuosius na
mus. Visi to šilto vakaro daly
viai dėkingi ponams Malioriams 
už puikias Kūčias.

X Mrs. Rudauskienė, “Holly- 
wood” svetainės savininkė, ku
rios patalpose nuo pat pirmųjų 
dienų repetuoja "Dainava” ir 
kur vyksta daug susirinkimų 
bei pobūvių, dažna proga sve
čius vaišina įvairiais valgiais,' 
atvežtais iš nuosavo ūkio. Nau
jų Metų sutikimas ten praėjo 
labai linksmai, nes ten N. Me
tus sutiko dainaviečiai ir daug 
svečių.

X Erna Naujokaitė, 4810 So. 
Union Avė., sausio mėn. 1 d. 
atšventė savo 18 metų gimta
dienį. Į iškilmes buvo susirin
kęs gausus būrys draugų ir pa-

VICEPREZIDENTAS NIXON JAU 43 METU

JA\ viceprezidentas Ni\on atšventė savo 43 gimtadienį. Paveiksle matome viceprezidentą ir jo šeimą.

Raudonosios Kinijos 
kalėjimuose

Dienraštis "Sun-Times” spaus- 
_ dina atsiminimus čikagiečio

„ misionieriaus kun. Harold W.
KRIŠTOLAITYTES KONCERTAS j Rigney. Jisai pergyveno sun- 

‘ Lietuvių Studentų šalpos siela. Kaikuriose dainose soijs. I ^ias dienas raudonųjų kalėjime. 
Fondas praeitą šeštadienį Lie-jtės priegaidės neryškios; tari-Į. ° -180 svarų nukrito
tuvių auditorijoje suruošė kon-1 mas geras, nors kaikur galėjo
certą, kurio soliste buvo J.! būti dar geresnis. Solistė turi 
Krištolaitytė, atvykusi iš Cle- techniką ir ją sujungus su "šir

dimi”, gautųsi kitoks vaizdas.

šoko jūron ir pasileido plaukti 
link Danijos krantų, o dabar

KAS, KA IR Kl’tt
i — Vyčių sendraugių dėmesiui.
I Vyčių sendraugių kuopos metinis 
susirinkimas įvyks trečiadienį, sau 
šio 18 d. 8 vai. vakare, Vvčių sa
lėj.

Šiame susirinkime bus renkami 
j nominacijų komisijos rekomen- 
! duoti nariai į šių metų tarybą 

(valdybą), (patiekta sukaktuvinių 
vakarų finansinė apyskaita, vi3ų 
metų veikimo apžvalga ir svarsto
mu naujo veikimo planai.

Susirinkimas todėl labai svar
bus ir visi nariai kviečiami atsi
lankyti. Valdyba

Tėvų Marijonų Bendradarbių 
Apskrities

SUSIRINKIMAS

Trečiadienį sausio 18 d., 7:30 v. 
vakare Lietuvos vyčių salėj, 2451 
W. 47 St., šaukiamas Tėvų Mari
jonų Bendradarbių Chicagos Ap
skrities susirinkimas.

Programoje:
1. Statybos Fondo pranešimas,
2. Seimo reikalai,
3. Kiti organizacijos reikalai,
4. Klausimai — sumanymai,
5. Kavutė su užkandžiais,
6. Filmas iš Romos, iš šv. Tė

vo gyveninio, kurį sutiko parody
ti ponas St. Pieža.

Nariai prašomi dalyvauti.
Valdyba

Balius 101 metų 
amžiaus senutei

Seneca viešbutyje, Chicagoje, 
sekmadienį buvo surengtas ba
liukas minint 101-mą gimtadie
nį moters Kate Castle Hat- 
tstaedt. Ji yra našlė steigėjo 
Amerikos konservatorijos ir 
motina dabartinio tos įstaigos 
prezidento. Paklausta, kokia 
yra jos gilios senatvės paslap
tis, ji aiškino, kad visada sten
gėsi valgyti nuosaikiai, gyvai 
interesavosi kultūriniais daly
kais.
8,670 vyrai kariuomenėje

Iš Illinois valstybės per 1955 
metus į karo tarnybą įstojo 
8,670 vyrai, apie pusė iš jų — 
savanoriais, kurie norėjo savo 
dvejų metų karo tarnybą atlik
ti anksčiau.

Nusižudė kaltinamasis

Cook apskrities kalėjime bu-

Nusipirko raugintų kopūstų 
statinę...

“Tiesos” korespondentas J. 
Pažėra iš Kustanojaus srities, Į 
Ordžonikidzės rajono, Ostrovs- 
kio vardo sovehozo aprašo, kaip 
Dijokai, jaunavedžiai nuo Igna
linos, “visiem laikam ir giliai 
įleido šaknis į derlingą Ka
zachstano žemę”, šioj žemėje 
ant Tcbolo krantų nėra nei me
džio nei krūmo ir vandenį pri
stato cisternom, tačiau “nau
jakuriai” patenkinti. Jų mėne
sinis uždarbis vidutiniškai sie
kia 3,000 rublių, dirbant vyrui 
naktį, o žmonai dieną vienu 
traktorium. Prasimaitina jie 
Kazachstane už 600—700 rub
lių. Už visus likusius perkasi 
apyvokos daiktus, statosi savo 
namą. Žiemai net nusipirko 
statinę raugintų kopūstų...

“Taip didžiuojasi jų gyveni
mo gerumu korespondentas. 
Tačiau toliau iš aprašymo aiš-

— Moksleivių Tautinis ansamb
lis po Kalėdų atostogų repeticijas 
pradeda sausio 17 d. Jos vyks Lie
tuvių auditorijoje šia tvarka: jau
niesiems dainininkams ir tautinių 
šokių šokėjams antradieniais 5 v. 
\ak., vyresniesiems ir vyriausiems 
dainininkams ir tautinių šokių šo
kėjams ketvirtadieniais 5:30 vai. 
vakare.

Norintieji ansamblin įstoti repe
ticijų metu kreipiasi pas meno va
dovą.

Balys Pakštas, Meno vadovas

— Maria Aukštosios Mokyklos 
Motinų klubas sausio mėn. 29 d. 
2:30 vai. po piet, ruošia “Fashion 
Sliow ir Card ir Bunco Palty”, 
Maria High School patalpose.

Tą dieną bus prie durų ir žaidi
mams įvairių dovanų.

Grįžo kalėjftnan
Washingtome vienas kalinys 

buvo pabėgęs iš kalėjimo, bet 
netrukus pats pasidavė polici
jai. Pasirodė, kad jis buvo už
miršęs savo kameroje piliules 
nuo širdies ligos, o be to vaisto 
jis negalėjo greit bėgti.

iki 100 svarų. Jis buvo alkanas 
visą laiką. Jiems kaėljime te
davė tik truputį ryžių, net be 
druskos, davė taipgi vandens 
su kopūstlapiais. Nebuvo gali
ma nei į pirtį nueiti, nei nusi
plauti ir greit kalinys apteko 
parazitais.

Peiliu sužeidė mergaites
Cathy Hill, 20 m. amžiaus 

moteris peiliu sužeidė dvi 19 
metų mergaites: Jacąueline
Reid ir Virginia Cash. Užpuolė
ją atėjo reikalauti, kad Reid 
sumokėtų dalį lėšų, reikalingų 
atnaujinti baldus, kuriuos suža
lojo Reid šuo, kai ši nuomojo

velando. Ją berods Chicagoje 
girdėjome jau nebe pirmą kar-! Trumpai reziumuojant, koncer
tą. Nežiūrint kaikurių netobu- tas buvo geras, tik gaila, kad 
lumų, jos padaryta pažanga' klausytojų mažai.

A. Kučiūnas akompanavo so
listei. Jis, kaip ir visada, 
yra nepamainomas akompania
torius, kurio rankose pianinas 
įgauna gyvybę. Būtų gera, kad 
auditorijos šeimininkai galėtų 
ir geresnį fortepioną parūpinti 
bert rimtesniems koncertams.

Tačiau vargu pateisinama 
lietuviškoji visuomenė, kuri ne
sidomėjo studentų koncertu, 
kurio pelnas skiriamas šalpai. 
Pačių studentų koncerte buvo 
nemaža.

Po koncerto vyko šokiai, gre-

dainavime yra labai vykusi. Ko
loratūrinio soprano mes kaip ir 
neturime ir, jei vienas kitas 
bando siekti studijų keliu ge
resnio dainavimo, tenka džiaug
tis. Krištolaitytė padainavo vi
są eilę lietuvių ir kitataučių 
kompozitorių kūrinių. Kuris iš 
jų labiausiai solistės buvo su
prastas, įsijaustas ir geriau 
perduotas — sunku pasakyti. 
Rašančiam atrodo, kad kūrinių

žįstamų. Jų tarpe buvo Stasys Charakteris nebuvo išvystytas 
Ir Marija Metrikiai, kurių krau- ir visos aaįn03 skambėjo vieno-
tuvėje Erna dirba kaip pirkimo 
skyriaus vedėja. Ji ta sukak
tuvių proga gavo atostogų, bet 
greitu laiku jau vėl grįš dirbti į 
Metrikių maisto krautuvę.

X Kun. Jonas Ruokis, pasto
racinį darbą dirbąs Albany, 
N. Y., vyskupijoje, keletui die
nų buvo atvažiavęs į Chicagą 
aplankyti savo draugų ir pažįs
tamų. Buvo apsistojęs Šv. Kry
žiaus parapijos klebonijoje pas 
vaišingą kleboną kun. A. Lin- 
kų.

X Muziko Jono ir Julijos 
Zdanavičių kūdikis pakrikšty
tas sausio 14 d. vardu Almis 
Rokas. Kūmai — rašytojas An
tanas Gustaitis ir Marija Paš- 
kevičienė. Kun. A. Paukštys 
naujagimiui suteikė Krikšto 
sakramentą Šv. Kryžiaus para
pijos bažnyčioje.

X Geriausias šokių muzikos

dai. Piano, forte ar kiti dinami- 
kes ženklai tik padeda suvokti, jant pirmaujančiam lietuvių 
kūrinio mintį, gi pats daininin-; šokių orkestrui — Balio Pakšto 
kas jam duoda gyvybę, yra joj kapelai. — V.

CHICAGOS ŽINIOS
CIO suvažiavimas

Chicagoje baigėsi Illinois CIO 
darbininkų unijos suvažiavi
mas, kuriame dalyvavo apie 
1,000 delegatų. Numatomas 
sklandus susijungimas su AFL 
unija. Savo pirmininku Illinois 
CIO išsirinko Joseph Germano. 
Suvažiavimas pasisakė už iš
rinkimą demokratų kandidato 
Herbert C. Paschen Illinois gu
bernatoriumi.

Piketavo lenkų 
ambasadorių

Į Chicagą buvo atvažiavę: 
lenkų ambasadorius Romuald 
Spakovvski varyti savo raudo
nojo režimo propagandos. Mid
land viešbutį, 172 W. Adams, 
kur ambasaaorius kalbėjo, pi
ketavo patriotai lenkai, nešio
dami atitinkamus plakatus.

X W. Heidrichis, 6454 So.
Stevvart, apie vieną mėnesį iš-

orkestras, kurį veda muz. Ba- sirS° "amuoK. Leonardas Jan- 
lys Pakštas, linksmins šokių k.a“ Wką *“"1
metu atvykusius sveč.us į Key-
men’s klubo sales, kuriose Vy-Į 
rv choras šiemet ruošia tradi
cinį. kaukių balių vasario 11 d. j į 
vakare.

įteikė $260.00 čekį.

X Dr. Vydūno vardo Studen
tų Skautų Šalpos fondui auko
jo po $5: Dr. Mikelėnas (Chi
cago) ir P. Mažeika (Provi- 

X Rasa Augiutė, Marijos dence, R. I.); po $4 — N. Gri- 
Augštesniosios .mokykos moki- galiūnienė (Chicago) ir I. Vil
na, per Lietuvos nepriklauso- čin3kia (S. Boston, Mass.).
mybės minėjimą vasario 12 d. į Ta p pat prisiuntė $5 R. šu- 
Marijos Augšt. mokyklos salėje kys (g Bogton> Magg , ir pra. 
deklamuos tai dienai pritaikin- & persių3ti prof Myk Biržiš- 
tus eilėraščius. kai, Akademikų Skautų garbės 

nariui.
Auksą siųstos per V. šliupą

X “Dainavos” ansamblis, va
dovaujamas muz. S. Sodeikos,
po sėkmingo koncerto Detroite, P_ 0. Box 3533, Chicago 54, Iii. 
Mich., giedos vasario 12 d. 10
vai. ryto šv. Kryžiaus parapi
jos bažnyčioje, minint L etuvos 
nepriklausomybės atgavimo šu
le iktį.

X Studentu Dienų metu de 
batus praves ir juose dalyvaus
Sic studentai: New Yorke — 
Alg. Vedeckas (moderatorius),

X Florijonas Gub.gii, “Drau- , . ...„ / .orc „ ’ . . J. Biler.as, Rūta Žukaitė, Vgo agentas, 4355 S. Mozart st.,! .
ilgesnį laiką sirgęs, jau jaučia-! - lza> C ieagoje J. šmulkš- 
si geriau ir šiomis denomsi (m°deratoriU3), D. šepu- 
lankėsi “Draugo” adminlstraci- taitė, L. širmulytė, D. Valan- 
joje. čiūtė.

butą pas Hill. Kilo ginčas, ku-l Vo rastas pasikoręs savo diržu! ^a’. kad DlJokai ruošiasi va
rio metu atėjusioji peiliu ir su-1 Marvin Bannier, 44 m. amžiaus, Z1UO ! letuvon atostogauti ir 

' parsivežti uošvę, karvę ir dar
žovių sėklų — tad jie gyvensią 
kaip inkstai taukuose...

žeidė mergaites.

Chicago išleido $251 
milioną

International Harvester ben
drovė, kuri Chicagoje ir prie
miesčiuose turi 18 fabrikų, ku
riuose dirba 22,500 darbininkų, 
per 1955 metus algoms išmokė
jo $120,500,000, o iš viso Chi
cagoje ir artimose apylinkėse 
įvairiems pirkimams Interna
tional Harvester išleido $251 
milioną.

Lavonas iš ežero
Ties 98 gatve iš Michigano 

ežero buvo ištrauktas lavonas 
Pranciškaus Miszak, 48 m. am
žiaus. Policija spėja, kad jisai 
{slydo į vandenį ir prigėrė.

Nors iv piktai atrodo Bengalijos tiiria* VVasliiiigtono zoologijos so<1p, 
bot nėra toks jau pavojingas, n«s taturi 4 dantm (INK)

kaltinamas apgavystėmis,

$5,000 pasogos
Edmonia Hendricks, 19 m. 

mergaitė, šiomis dienomis ište
kėjusi Chicagoje, savo vedy
boms jau turėjo susitaupiusi 
$5,000.

Dingo 6,749 čikagisčiai

Per 1955 metus Chicagos po
licijai buvo pranešta dingusių 
žmonių 6,749. Apie 96% jų bu- Sausio 21 d. Dr. Ona Labanaus-
vo surasta arba sugrįžo patys. skaito tema: Komunizmo so-

° r J cialimų klausimų sprendžiamoji 
linija. Po paskaitos diskusijos.

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

Iš tų dingusiųjų 1,817 jaunesni 
kaip 18 metų amžiaus.

Byla dėl mokesčių už dujas
Kūrenamųjų dujų bendrovė 

pradėjo bylą prieš miesto va
dovybę, nusistačiusią imti 5% 
mokesčių dujų suvartotojų įna
šu. Peoples Gas firma tvirtina, 
kad tokie mokesčiai neteisėti.

Buvo pametusi $64,623
' Čikagietė našlė Margaret De- 
laney, 82 ,m. amžiaus, kelionėje 
buvo pametusi savo piniginę su 
Šerais ir tonais $64,623 vertės. 
Pametė ji bevažiuodama į M 1- 
vvaukee, kur tas vertybes norė
jo padėti į seifą. Milwaukee 
stotyje pastebėjo, kad rankinu
ko nebėra. Pasirodo, ji buvo 
užmiršusi prausykloje. Ranki
nuką rado viena moteris ir ati
davė į Travelers Aid skyrių, iš 
kur jis buvo grąžintas savinin
kei. Dabar policija ją palydėjo 
į banką ir globojo, kol senu.ė 
tas vertybes padėjo į seifą.

Bijo 13 numerio
Nora amerikiečiai ir laikomi 

moderniais žmonėm:®, tačiau 
nuo prietarų ir jie nėra laisvi.

aonoc 301
LIETUVIŠKŲ STUDIJŲ 

INSTITUTAS 
Išlaikomas

Mokslinių Studijų Klubo
SEMESTRAS SOCIALINĖMS 

STUDIJOMS
Seselių Kazimieriečių Kolegijoje

MAKYWQOD COLLEGE EXTEN8IO.\ 
Scranton, I’a.

ioc IOEJO!

Jei turite parduoti ar Išnuonu. 

t, pasiskelbkite smulkių skelbtam 

skyriuje. Skelbimą galite perduot 
elefonu: Virginia 7-8640.

jau perskaitei P. Kesiūno 

romaną

farp Žalsvų Palapinių?
Dr. A. Baltinis savo recenzijoje 

apie ŠJ romaną taip rašo: P. Kesld- 
no romanas “Tarp žalsvų palapinių” 
gražiai iškelia tą pasiaukojimo didu
mą. kurį beviltiškoje kovoje dėl tau
tos laisvės parodS Lietuvos partiza
nas, tą Idealizmą, kuriuo degė mūsų 
Jaunimas, liedamas kraują dPl savo 
žemSs, tuos didžiuosius nuostolius, 
kuriuos mums reikėjo pakelti dviejų 
okupacijų replSse. TodŠl š| romaną 
skaitome su malonumu ir dideliu su
sidomėjimu. Ypač romane minimi 
žygiai žav6s Jaunimą Ir kels jo dva
sią. Sis romanas, atskleidžiąs mūsų 
berol.škai tragiškus epizodus. yra 
šviesus spindulys tremties Idealizmo 
ugdyme.

296 pusi. Kaina $3.00

Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė.,t

Chkago, Illinois

JAUNIMO LITERATŪROS 
PREM IJA!

1. Lietuviškos Knygos klubas Ir ateitininkų “Šatrijos” me
to draugija, norėdami paskatinti rašytojus bei auklėtojus dau
giau duoti tinkamos lektūros mūsų priaugančiam jaunimui — 
vyresniųjų klasių pagrindinės ir augštesniųjų mokyklų (High 
School) mokiniams, — skelbia

SCCO JAUrilMO LITERATOROS PREMIJA
2. Premija bus duota už bet kurios rūšies ar žanro auklė

jantį veikalą: eilėraščius, poemą, beletristiką, biografijas, vaiz
delį ar kurios kitos rūšies kūrinį, skirtą jaunimui.

8. Premija nebus skaldoma tarp kelių autorių.

4. Autoriai ar leidėjai 1955 metais išėjusias knygas ar 
spaudai parengtus rankraščius premijai skirti komisijai pra
šomi siųsti iki 1956 metų kovo 1 dienos šiuo adresu: Jaunimo 
Literatūros Premijai Skirti komisija, 2334 S. Oakley Avė., Chi- 

New Yorke, pavyzdžiui, nėra I cago 8, Illinois. Rankraščiui pasirašomi tikrąja pavarde.
1 «V' Pastato, kurs turč.ų - Premijai skirti jury komisija sudaryta iš šių asmenų:
iuos ą r. , nors angora - p;rrn Vincas Ramonas, sekretorė Agnė Jasaitytė, nariai:
..ij ,m pr.augę kaip grjbų. Ta k ,ni (jr Andrius Baltinis, Pranus Razminas ir Domas Velička.

' ' papras-
6. Premijos mecenatu yra kun. dr. Juozas Prunskis.

velnio tuzino skaitlinė 
tai praleidž'ama numeruojant: 
10, II, 12, 14 ir t. t.


