
I 1 1

LeUiia Lietuvių Katalikų Raudos
Di au^lju

2334 Ro. Oakley Ayc., (Iilrago 8, Illinois 
Telephone — Vlrglnl* 7-8640-41

VianlBttli* tautinu Ir tikybine* mintie* 
lietuvių iltenraJtig pasaulyje

T 1

-j )i>

>7
l L L

MM DRAUGAS
»

THE LITHUANIAN DAILY FRSEND

DRAUGAS
The I iiliuaniun ballj Fllend

PubtUhed t, the Llthuw.Ua Cathollc
Prese Sodely

283« Ro Ookle, Avė , Cldotp, S. Illinois
lelephone — Virglnln I-8H40-4I 

—-............ . į n i . ■ . y . e '
The mest Influentlal Llthuantan Daily 

ln America

No. 14 Kaina 5 centai TREČIADIENIS, SAUSIO (JANUARY) 18, 1950 Price 5 cents Vol. XL

GIPTO KONSTITUCIJA STIPRIAI MIGLOTA
Kova su komunistais įmonėse

AL. GIMANTAS
Didžiųjų įmonių augštesnio rango vadovaujančiam persona

lui yra leidžiamas „Factory Management and Maintenance“ žurna
las, kurio viename numery yra įdomus straipsnis apie kovą su 
komunistais pramonės įmonėse.

Jo autorius yra Albert J. Tou- 
hy, prieš keletą metų tarnavęs 
FBI įstaigose prie komunistų ais 
kinimo, o dabar vienoje aviacijos 
bendrovėje einąs saugumo direk
toriaus pareigas.

Jis sako, jog dažniausiai, kai 
tik įmonių vadovybė susiduria 
su savo darbininkų nepatikimu
mo klausimu, stengiamasi visus 
įtariamuosius tuojau atleisti.
Taip elgiasi ir jis pats, jau spėjęs 
atleisti 250 asmenų, nors jų tar
pe tebuvo aiškių tik 15 komunis
tų. Be abejo, darbininko atleidi
mas yra nemalonus dalykas ne 
tik jam, bet ir įmonei, kuri ne
tenka kvalifikuoto dirbančiojo.
Todėl prieš atleidžiant visapu
siškai tyrinėjamos visos aplinky
bės ir renkami duomenys.

Kaip atsiranda įtarimas ? Daž
niausiai tai yra kieno nors skun
das raštu ar žodžiu, nes įmonės 
vadovybė yra įspėjusi visus dir
bančiuosius, kad turi pranešti ne 
tik kiekvieną pastebėtą savo ben 
dradarbio sabotažo aktą, bet ir 
šiaip įtartinus jo veiksmus.

Be to, įmonių vadovybių sau

rimus įmonės, jam paprastai su
mokamas už 60 dienų pilnas atly
ginimas. Reikia paminėti, kad ir 
su atleidimais nėra taip lengva, 
nes darbininkai yra stipriai ap
saugoti savųjų unijų. Karinės 
reikšmės įmonės sutartyse su 
unijomis turi įrašytą nuostatą, 
kad galima atleisti dirbantį, jei 
jis nepriimtinas saugumo sume
timais.

Bet yra ir lengvesnių būdų at
sikratyti nepageidaujamo. Kad 
ir patikrinant įtartojo gyvenimą 
ir jo surašytas žinias ant priėmi
mo darban lapo. Jei tik kas ne
sutinka, galima tuojau atleisti 
už suklastotų žinių suteikimą. 
Kartais esti ir 'kitų atvejų. Ne
perseniausiai buvę patirta, jog 
jų įmonės vienas dirbantysis jau 
kuris laikas pasireiškia savo 
subversine veikla. Jis buvo pa
šauktas pas įmonės saugumo sky 
riaus viršininką paaiškinti tą sa
vo veiklą ar savo noru įmonę pa
likti. Jei jis negali pasiteisinti ir 
nenori pats trauktis, jau tenka 
jį atleisti, prieš tai paaiškinant

gurno skyrius intensyviai seka j unijos atstovui tikrąsias atleidi- 
dirbančiųjų visų rūšių veiklą ir mo priežastis.

Detroitas vėl turi laikraščius, jų neturėjęs 47 dienas, čia matomas laikraščių pardavėjas, atnešęs publikai 
pirmąją postreikinę laikraščių laidą. (INS)

Pirma seks plebiscitas ir
pirmojo prezidento rinkimai

KAIRAS, saus. 18. — Egipto diktatorius paskelbė naują kons
tituciją kraštui, kuris bus respublika ir kurio valdžią parinks tauta 
visuotiniu ir slaptu balsavimu.

Pirmojo prezidento rinkimai 
paskirti birželio 23 d. Tą pačią 
dieną gyventojai pasakys savo 
nuomonę ir apie konstituciją.
Konstitucija įsigalios plebiscito 
dieną. Niekas neabejoja, kad už 
ją visi pasakys „taip“.

Prezidentas renkamas 6 me
tams, turi būti viršum 35 metų 
amžiaus ir nebūti giminystės ry

darbo metu ir už fabriko sienų. 
Žvelgiama į profesinių sąjungų 
veiklą, kandidatus — kas tampa 
išrinktais į unijų vadovybes, kas 
pralaimi ir kodėl.

Žinoma, geriausia priemonė 
apsisaugoti karinės reikšmės 
įmonėje nuo komunistų — jų vi
sai nepriimti į darbą. Todėl sten
giamasi visais įmanomais būdais 
patikrinti priimamojo tapatybę, 
jo praeities veiklą ir darbovietes. 
Tas, žinoma, daug įmonei kaštuo
ja, nes dažnai tenka samdyti spe
cialius tyrinėtojus ir jiems gerai 
apmokėti, bet tos išlaidos visada 
apsimoka. Užpildytoje anketoje 
labai kreipiamas dėmesys į tar
pus tarp atskirų darbų, nes sam
dytojai nori žinoti viską apie nau 
jai priimamąjį asmenį.

Aišku, reikia mokėti matyti 
skirtumą tarp asmens vos tik 
įstojusio į komunistų dominuo
jamą veteranų postą ,ir asmens 
reguliariai bei ilgus metus pre
numeruojančio „The Daily Wor- 
ker“ ar priklausančio raudonųjų 
fronto organizacijoms. Įmonės 
vadovybė negali laikyti komunis 
tu tokio, kuris tik garsiau kaip 
kiti kalba apie blogas darbo są
lygas fabrike ir pan. Tikrieji ko
munistai kaip tik stengiasi neiš
siduoti viešoje vietoje ir dažniau 
šiai tyli. Jie nešaukia garsiai 
apie Wall gatvės kapitalistus ir 
negina komunistinio rojaus.

Be to, svarbiose įmonėse esa
ma dviejų rūšių komunistų. Vie
ni turi uždavinį žeminti dirban
čiųjų moralę, kelti nerimą, pasi
stengti įsibrauti į unijas ir nežy
miai užsiimti agitacijos darbu. 
Tokie yra žinomi kaip kraštuti
niai liberalai, dažnai su augštu 
išsilavinimu ir nebloga tarnybi 
ne padėtimi. Šie gal ir nebūtų 
tiek pavojingi už antrosios gru
pės raudonuosius.

Tuos jau sudaro tikri kenkė
jai, kuriems-įsakyta brautis vi
sur ten, kur ti'k įmanomas bet- 
koks kenkimo darbas. Dažniau
siai jie yra tokioje padėtyje, kad 
gali prieiti visur, kur tik galima 
ką blogo padaryti.

Kartais tenka darbininką su
spenduoti 60 dienų, kurių metu 
jam duodamos visos sąlygos save 
išteisinti. Jei toks sugeba savo 
įrodymais nusverti įrodymus tu-

Dažniausiai ir pati unijos va
dovybė, patyrusi apie tokį savo 
narį tiesą, nebenori jo daugiau 
turėti savo tarpe. Įmonių surink 
tos žinios apie nepatikimus tuo
jau perduodamos ir FBI, nes taip 
reikalauja įmonėse gauti valdžios 
įstaigų duotieji užsakymai. 

Vokietijos socialistai
marksizmo .nenori?

KOELNAS, saus. 18. — V. 
Vclkietijos partijos jau pradeda 
rengtis 1957 m. būsiantiems par
lamento rinkimams.

Pirmieji 'kovos linijas čia susi
rinkę jau išvedė socialdemokra
tai. Informuojama, kad atsisaky
ta daug marksistinio socializmo 
tendencijų laisvų varžybų ir pri
vačios ūkinės nuosavybės nau
dai. Atmestas pastovių kainų ir 
pastovių atlyginimų principas. 
Net kaikurias suvisuomenintas 
įmones siūlysią grąžinti priva
čiam ūkio sektoriui.

Tos naujos ūkinės krypties va
dai esą partijos vicepirm. advo
katas Amd ir daugelio plieno ir 
anglies bendrovių direktorius 
Deist, pakilęs iki tos vietos veik
damas darbininkų unijose. 

Kalendorius

Sausio 18 d.: šu. Petro grįži
mas Romon. Lietuviškas: Rag- 
ny|č.

Įdomi Nautilus
metine tarnyba

GROTON, saus. 18. — Šian
dien lygiai metai, kai pirmasis 
pasaulio atomine energija varo
mas JAV povandeninis laivas 
Nautilus pasijudino iš statybos 
doko į Atlanto vandenis.

Iš metinės jo tarnybos apy
skaitos šis tas pasakyta ir pub
likai, nors daug įdomesnė dalis 
to pranešimo ilgai tebus žinoma 
tik nedaugeliui pašvęstųjų.

Per tuos metus Nautilus buvo 
išvykęs iš savo bazės 75 kartus ir 
nukeliavo 26,231.3 jūrų mylių 
kuro neėmęs. Daugiau kaip pusę 
tos distancijos plaukė pasinėręs, 
aplankė 6 uostus, vieną kartą 
nesustodamas plaukė 206 valan
das, vieną kartą pasinėręs po 
vandeniu plaukė be pertraukos 
89 vai. ir 14 min., vieną kartą iš 
Grotono nuplaukė į San Juan 
(Puerto Rico) pasinėręs, plauk
damas vidutiniškai 16 mazgų 
greičiu.

Nautilus jau turi draugų — 
antrąjį povandeninį laivą Sea 
Wolf, kuris baigiamas pastaty
ti čia pat Grotono statyklose. 
Kiti parengti statybai, daromas 
didelis spaudimas į kongresą, 
kad jis duotų pinigų pastatyti 
atomine energija varomą komer
cinį laivą bandymo tikslams.

AugŠta pareiga
WASHINGTON, saus. 18. — 

Amerikos Valstybių Organizaci
jos taryba, kurią sudaro Wa- 
shingtone esą 20 Lotynų Ameri
kos valstybių ambasadoriai ir 
specialus JAV ambasadorius, sa
vo generaliniu sekretoriumi pa
rinko Urugvajaus ambasadorių 
dr. Morą. Jo kraštas turės siųsti 
į Washingtoną kitą ambasado
rių.

Žvilgania j biudžetą. — Senato demokratų vadas Johnaon (kairėje) ir 
respublikonų šen. Šaltonstall apžiūri biudžetą. Respublikonai jį giria, 
demokratai raukosi, kad išlaidos didesnės negu ikiiol. (INS)

Pužado sąjūdis už Alžyro
tramdymą jėgos priemonėmis
PARYŽIUS, saus. 18. — Pirmasis Poujade sąjūdžio kongresas 

Paryžiuje tiek paryškino to sąjūdžio vado programą, kad sąjūdį 
reikia dėti į dešiniausią Prancūzijos politinės virtuvės kampą. 

Viešasis susirinkimas įvyko
Velodrome, kurin susigrūdo apie 
8,000 Poujade sėkėjų. Be Pouja
de ten pasirodė ir visi 52 parla
mento atstovai. Visų kalboms 
buvo pritarta su prancūzišku 
karščiu.

Užsienio spaudos atstovai gar 
bės vietos susirinkime neturėjo.
Kai jie skundėsi blogomis sąly
gomis, jiems buvo patarta su
grįžti į savo kraštus.

Apie užsienio politiką Poujade 
vengė konkrečiai kalbėti, tik pa
reiškė, kad kalbėtis su kitais 
kraštais Prancūzija dabar nega
li, nes jos vadovybė pabirusi i’ki 
nesurinkimo.

Jis labai aiškus pasirodė kal
bėdamas apie Š. Afriką, ypač Al
žyrą. Alžyras turi likti Prancūzi
jos provincija kaip buvęs, jo ne
priklausomybės sąjūdis turi būti 
sutriuškintas griežčiausiom prie
monėmis, Alžyre turi stovėti 
stiprios karinės pajėgos, Alžyro 
autonomijos šalininkai turi būti 
nubausti, o Alžyro kilmės gyven
tojai nuraminti kaikurias refor
mas padarius, tik jis nepasakė

Alžyro kovotojai

parode kavaleriją
ALŽYRAS, saus. 18. — Ma

roke ir Alžyre vadinamoji išlais
vinimo armija sistematiškai vyk 
do karinius veiksmus, kad įtem
pimas būtų palaikomas politinių 
atmainų siekimams paremti.

Maroke nacionalistų karinė 
veikla yra sumažėjusi po ištrem
tojo sultono grąžinimo, bet nėra 
visai sulaikyta — jos yra tiek, 
kad prancūzai neužmirštų, jog 
pažadai dar neįvykdyti.

Alžyre nacionalistų kariniai 
veiksmai stiprinami, nes čia dar 
reikia prancūzus priversti pri
pažinti, jog Alžyras nėra eilinė 
Prancūzijos provincija, bet kraš 
tas, kurio žmonės nori nepriklau
somybės. Dabar kasdien Alžyre 
yra karinių susirėmimų Aures 
kalnuose. Nacionalistai vakar 
pirmą kartą ten parodė kavaleri
jos dalinius.

Alžyre pradėjo trauktis iš ap
mokamų pareigų vietiniai gyven-

ką ten reformuoti. Anot jo, są-|^°jaV nes toks įsakymas iš ’kovo-
myšius Š. Afrikoje kelia „sveti
mi interesai“.

Prancūzija esanti bankrote vi
sose srityse, todėl reikia veikti 
dviem kryptim: tvarkyti reika
lus ir nubausti Prancūzijos ban
kroto bendradarbius. Čia jis tu
rėjo galvoje visus buvusius Pran
cūzijos ministerius.

Jo atstovai padarys viską, kad 
būtų sušauktas „tautos kongre
sas arba luomų susirinkimas" re
formų krypčiai nurodyti (toks su 
sirinkimas atvedė Prancūziją į 
1789 m. revoliuciją).

Poujade kvietė jaunimą remti 
jo sąjūdį. Jis greit sukurs atski
ras organizacijas valdininkams, 
ūkininkams ir laisvosioms profe
sijoms atstovauti.

Daugiau sensacijų reikia lauk 
ti parlamentui dirbti pradėjus.

Brangus streikas
DETROITAS, saus. 18. — Šio 

miesto stereotipo darbininkų 
streikas sulaikė laikraščių išlei
dimą 46 dienas ir atnešęs tokius 
nuostolius: laikraščiai prarado 
12 mil. dol. už skelbimus, o dar
bininkai negavo apie 3,200,000 
dol. prarastais atlyginimais. 
Streikavo apie 4,000 darbininkų, 
dirbančių trims laikraščiams.

jančio štabo. Prancūzai pasitrau 
kimų nepriėmė ir pagrasino teis 
me bylas 'kelti. Sukilėliai pagra
sino žudyti tuos, kurie pareigose 
pasiliks.

Norėtą vienodai

Izraelį pasmerkti
NEW YORKAS, saus. 18. — 

Izraelio pasmerkimas dėl Syri 
jos užpuolimo Saugumo Tarybo
je artėjąs prie vienos rezoliuci
jos, nors Rusijos ir vakariečių 
įteiktos skyrėsi tuo, 'kad Rusija 
remia nuostolių atlyginimo prin
cipą.

Vakaricč’ai jau e3ą linkę prin 
cipe nuostolių atlyginimą pripa
žinti, bet nerandamas būdas 
kaip juos apskaičiuoti ir paimti 
Izraelio atstovas ginasi nuo at
lyginimo, o jei taryba atlygini
mą nubalsuotų, tai Izraelis pa
teiktų arabams sąskaitą už vis
ką, kas jų padaryta Izraeliui nuo 
1950 metų.

• 20,000 siuvamųjų mašinų už
sakė P. Vietnamas Japonijoje. 
Pinigai iš JAV fondų.

Oras ChlcageJ^
Apsiniaukus, temperatūra apie 

30 laipsnių.
Saulė teka 7:15, leidžiasi 4:49.

šyje su buvusia karališka šeima. 
Prezidentinius kandidatus paren
ka parlamentas. Prezidento tei
sės panašios toms, kurias turi 
JAV prezidentas.

Parlamentas yra vienų rūmų, 
renkamas penkiems metams vi
suotiniu ir slaptu balsavimu. Mo
terims suteikiamos lygios su vy
rais balsavimo teisės.

Iš konstitucijos dai* neaišku, 
kas statys kandidatus atstovų 
vietoms užimti. Aišku tik, kad 
ne politinės partijos, nes tokių 
Egipte dabar nėra ir jų kūrimą 
bei vietą valstybėje nustatys tik 
išrinktasis parlamentas atskiru 
įstatymu.

Konstitucija numato sudaryti 
kokią tai „tautinę uniją“, kuri, 
spėjama, bus tas organas, kuris 
atstos politines partijas ir bent 
pirmajam parlamentui parinks 
siūlomus išrinkti kandidatus. 
Prileistina todėl, kad tai bus vie
nos partijos parlamentas.

Konstitucija garantuoja as
mens laisvę, religijos išpažinimo 
laisvę ir nepriklausomą teismą.

Politiniai įgeltas
stipriai pakalbėjo

WASHINGTONAS, saus. 18. 
— Prez. Eisenhoweris savo pra
nešime apie valstybės reikalų pa 
dėtį nupiešė gana šviesų pasau
lio padėties vaizdą, tačiau po ke
lių dienų valstybės sekr. Dulles 
slaptame senato užsienio reikalų 
komisijos posėdyje kalbėjo visai 
priešingai.

Tas faktas buvo išryškintas 
vieno žurnalisto, kas nepaprastai 
supykino respublikonus. Kuris 
nors senatorius tą paslaptį tu
rėjo žurnalistui pasakyti. Savo 
pyktį išpylė šen. Langer, resp. iš 
N. Dakotos, pavadindamas pas
laptį išdavusį senatorių šnipu ir 
krašto išdaviku. Jeigu jo valia 
būtų, jis tokiam senatoriui išrau
tų liežuvį su šaknimis, nes pako
rimas būtų perdaug lengva baus
mė.

Langer pasiūlė senatui nutar
ti, kad valstybės sekretorius atei

tyje savo pranešimus apie tarp
tautinę padėtį darytų ne visam 
komitetui, bet tik keturiems jo 
nariams.

Pažymėtina, kad žurnalistas 
savo straipsnyje Dulles praneši
mo turinio nepasakojo, tik išryš
kino faktą, kad prezidentas vie
šame pranešime kalbėjo vienaip, 
o valstybės sekretorius apie tą 
pačią reikalų sritį slaptame pra
nešime pasakė visai ką kita. Sun 
ku būtų tikėti šen. Langer, kad 
tos kontradikcijos išryškinimas 
būtų negarbingas veiksmas.

Pirmos kregždes
NEW ORLEANS, saus. 18. — 

Louisianos valstybė vakar pra
dėjo prezidentinių rinkimų me
tus, parinkdama demokratų kan 
didatą gubernatoriaus vietai. 
Respublikonai gubematūrai kan
didato nestato, nes valstybėje 
teturi tik 5,000 registruotų bal
suotojų. Primary laimėjimas 
šioje valstybėje yra lygus būti 
išrinktam. Varžosi 5 kandidatai. 

Japonijos diplomatai
aptaria problemas

TOKIO, saus. 18. — Japoni
jos diplomatai Azijos kraštuose 
šiandien čia pradeda savo meti
nę konferenciją užsienio reika
lų ministeriui Shigemitsu pirmi
ninkaujant. Svarbiausias pasita
rimų klausimas yra Japonijos 
santykiai su kam. Kinija ir tai
kos sutartis su Sov. Rusija. Tuo 
reikalu derybos vėl atnaujina
mos Londone po ilgai užtruku
sios pertraukos.

x>u>. p.ez. Hoovens perša mintį, 
kad Amerikai reikia dviejų vicepro- 
zidentų, kad prezidento našta pa
lengvėtų. (INS)

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Bombėjaus mieste Indijoje vyksta didelės riaušės, kurioms 

vadovauja, sakoma, komunistai. Riaušių priežastis — Bombėjaus 
išskyrimas iš provincijos ir jo administracijos pavedimas federa- 
linei valdžiai New Delhi.

— Šiandien pradedamos pardavinėti Fordo kompanijos akci
jos. Pardavimo kaina užregistruota 6Ą.50 dol. už vieną. Informuo
jama, kad susidomėjimas akcijomis nepaprastai didelis, bet akcijų 
savininkai taip sutvarkė, kad daug akcijų nepatektų į vienas ran
kas.

— Peronas pasakoja vienam USA žurnalistui, kad dar šiemet 
bus grąžintas į Argentinos valdžią, bet daug kraujo tekės Argen
tinos gatvėmis.

— Prez. Eisenhoweris rytoj atnaujina savo savaitinius pasi
kalbėjimus su spaudos atstovais.

— Syrijos atstovas vakar gynė savo krašto bylą prieš Izraelį 
Saugumo Taryboje. Reikalavo nuostolių atlyginimo ir uždraudi
mo Amerikai teikti Izraeliui ūkinę pagalbą.

' — Laisvųjų juristų sąjunga Berlyne skelbia, kad sovietinės 
Vokietijos kalėjimuose yra mažiausiai 20,000 politinių kalinių. 
Toji sąjunga renka žinias apie komunistų nusikaltimus žmonišku
mui.

Llthuw.Ua
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DR. J. J. SIMONAITIS
t GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Naujas adresas: 4235 W. 63rd St,

— Vilniuje Pabaltijo zonosčių skaityti vaikų. Knygelės tu
rinys — gražiai iliustruota dai-1 pirmenybes laimėjo Cholmov 1 
nelė apie du gaidelius, kurie kū- (Vilnius), antruoju liko estas' 

meTgaiėlų vadovė S. Juodvalky- lė baltus žirnius ir tt. Neo K M
K,įį^» v-v!lJ vauovaa Augimas,į gįO3 knygeĮės kaįna tik 15 et.,' 

iždininkas R. Taliai - Kelpša ir iš kurių 5 ct skiriami piat;nto-
slidži4 vadovas A. Grigaliūnas. jui Gaunama adresu — Foto- 
Nuotaikingąjį “Sumuštinį” reda

Jai vadovavo žiemos sporto 
entuziastas vytiečių filisteris 
Vyt. Černius. Jam talkininkavo

DR. IRENA KURAS

gavo R. Vėžys ir R. Stravins 
kaitė.

(Gydytoja Ir Chirurgė) 
KCO1KIU IK VAIKU LIGŲ 

SPECIALISTE 
7156 South Westem Avenue

(MED1CAL UU1LDING)
Pirmad., antrad., ketv. Ir penktad. i 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuo i 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo i 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. 8>'štad. 11 
vai. ryto iki 3 vaj. popiet.

Ofiee tel. HE. 7-1188
Res. tel. U'Albrook 5-3705 

Tel. ofiso VA. 7-5557, rez. RE. 7-4088

DR. FRANK C. KWINN
(KV1EČ1NSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street

Į
LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:30 i 
Uždara treč. visa diena ir šeštad. vak. 

Tel. ofiso GIL 6-5300, VR. 6-4738

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

2423 We8t 63rd Street
(Kampas 63rd ir Artesian)

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

Trečiad. ir sekniad. uždaryta

DR. JULIJA M0NSTAVI6IUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Tel.: Ortso — PUUnian 5-8786
Buto — ENglewood 4-4970

Ofiso ir buto tel. HEnilock 4-5815

DR. A. NARBUTAS
j PLAUČIŲ IP VIDAUS LIGOS

6757 South Western Avenue
j Valandos: pirmad., trečiad., ketvirt., 
j penkt. 6:30—8:30 v. vak. Antrad.

10—12 vai. ryto. šeštad. 2—4 p. p.
' Kitu laiku pagal susitarimą..

OfLso tel. ltUliiuico 5-4410 
Rezid. telef. GltovelUli 0-0817

Valandos; 1-8 p. m. ir 6-8 p. m. 
Penktad. tik po pietų.

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį

Ofiso tel. CLlffside 4-2898
Rezidencijos: LAfayette 3.1172
DR. P. STRIMAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1724 West 47th Street 

(Kumpas 47tli ir Hermi toge)
Vai.; nuo 2 Iki 4 ir 6 iki 9 v. vak. 

šeštad. nuo 2 iki 6 vai., išskyr. aek.

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telef. TOunliull 3-0959 
2534 VVest 68th Street

Vai.: tik iš anksto susitarus. 
Telef. HEnilock 4-7O8O, neatsakius 

______ skambiną CEntral 6-2294.______

DR. VYT. TAURAS-
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
BENDRA PRAKTIKA IR 

SPEC. MOTERŲ LIGOS 
Ofisas ir rezid.: 2410 W. 51st St. 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 0-5577 

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

Šeštadieniais 2-4 vai, popiet.

Tel. ofiso HE. 4-2123, rez. I’R. 6-8481

DR. V. P. TUMASONIS
gydytojas ir chirurgas

Spec. chirurginės ligos
6255 South VVestern Avenue

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI, Lith Offset Printing Co., 1033 

, College St., Toronto, Ont., Ca- i 
nada, arba pas spaudos platin
tojus.

GYDYTOJAI IK CHIRURGAI 
2300 VVest 51st Street

' Vai. pirm. Ir antr. 10 Iki 12 ryto, 
21ki 4 Ir G iki 9 popiet; ketv. Ir

Teko patirti, iog norima ir i penkt- 2 ,ki 4 ir 6 iki popiet. SeS- 
, „ • , , I tadieniaia 10 iki 2 vai. popiet., daugiau panašaus pobūdžio kny-j ofiso tel. PRospect 6-1795 

(sk;) Chicagos Aušios Vartų gelių išleisti, parenkant kai ką 1U*Z- teu GRovehiu 6-56O3
š lietuvių tautosakos mokykli-! Tol. ofiso he. 4-gooo, rcz. PR. 6-7333 
nio amžiaus vaikams. DR. ANTANAS ALEKNA
=-- 1 — ; ........ į GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Iš SESERIJOS VADUOS 
PASTOGES

Medžiagą siųsti šiuo adresu: ALF. KERELIS, 4105 So. Albany SL 

Chicago 32, UI. Telefonas LAfayette 3-0547

Chicagos skautų laikraštis
Gausiam lietuviško jaunimo' '

būriui susispietus Chicagos lie-1 savo vaikus ir lietuviškos meilės Į skaučių tuntininkė sktn. O. Si- 
tuvių skautų vienetuose, jaunuo neugdymas yra pasibaisėtinas, 
liai ėmė svajoti ir apie savąjį Todėl apsigalvokime ir tuojau 
laikraštį. Jau seniai buvo puo- pat užsakykime jiems gražiai 
selėjama mintis leisti Lituanicos iliustruotą ir puikiais rašiniais 
tunto skautų periodinį leidinį, papuoštą “Skautų Aidą”. Ten 
kuriame mūsų jaunieji galėtų la rasime ir suaugusiems įdomių 
vintis plunksnos vartojimo me- aprašymų. Dvylikos numerių
ne bei džiaugtis savais kūriniais. 
Trys chicagiečiai skautai — K. 

Zapkus, Vanagūnas ir G. Ged
vilą, susibūrę įgyvendino šį gra-, 
žų sumanymą, išleisdami pirmą, 
jį Lituanicos tunto jaunimo laik ' 
raštelį, pavadintą “Gairės”, 1955

prenumerata metams tik $3, o 
garbės prenumerata — $10.

Jaunimo Bičiulis

PADEKIME ARTIMIESIEMS 
LIETUVOJE IR SIBIRE

ŽMOGŽUDŽIAI — GARBES 

SKAUTAI

(sks) Chruščevas ir Bulgani-’. vičienės nauja Clevelando Nerin. 
m. balandžio mėn. nas gavo viešnagės Indijoje me- skaučių tuntininkė nuo 1955

Iki tų metų pabaigos išėjo vi- tu be kitų atžymėjimų tapo pa- -1 gruodžio 18 d. paskirta tunto 
so šeši numeriai, gausiais rasi- kelti to krašto garbės skautais.į vadiJ0S narė Mirga Pažemėnie- 
niais, humoru, poezija ir nuo- LSB Vadijos Užsienio Skyriaus nė-
traukomis bei piešiniais pabust- sekretoriatas tuo reikalu pasiun • Seserijos Vadijos Tautinio 
ruoti. “Gairėse” tilpo skautų i- tė Indijos Skautų Sąjungai į Auklėjimo Skyriaus vedėjai P. 
deologijos bei literatūros straips New Delbi apgailestavimo laiš-1 Janutienei dėl nesveikatos nebe- 
nių, įvairaus pobūdž:o apysa- ką. galinčiai eiti pareigų, jos vie-
kaičių, kronikinių aprašymų, Laiške pabrėžiama, jog žinia ton pakviesta Raminta Mantau- 
keistenybių, juokų, patarimų ir apįe Chruščevui ir Bulganinui taitė ” Molienė.
skautiškų “pliotkų”. Nuostabu, Indijos skautų suteiktą garbę 
kad šis vien tik jaunųjų rašo- mūsų skautams yra tiesiog ne- 
mas, redaguojamas ir spausdi- suvokiama. Kaip Indijos skau

tai galėjo pagerbti tuodu asme
nis, kuriems tenka tiek daug 
atsakomybės už visas dabartinio 
šimtmečio žmonijos negeroves.
Primenama, kad tiedu “garbės 
nariai” yra dabartiniai Sovietų

namas žurnalas savo Vrašiniais 
pajėgė pilnai patenkinti visus 
skautus, pradedant jaunaisiais 
vilkiukais ir baigiant suaugu
siais skautininkais.

Po ketvirto “Gairių” numerio

liūnienė įteikė Vyriausiajai Skau 
tininkei $50 kalėdinę dovaną Se
serijos reikalams.

Seserijos Vadijos Užsienio 
Skyrius ruošia reprezentacinį 
leidinį, kurį išsiuntinės Pasau
linio Skaučių Biuro narėms, 52 Priimame žodžiu ir raštu pil- 
tautų atstovėms dar prieš įvyks nai apmokėtus medžiagų, ava- 
tančią konferenciją. lynės, maisto ir vaistų užsaky-

Dr. D. Kesiūnaitė kviečiama mU3; parinktus iš katalogų, iš- 
užsienio skyriaus bendradarbe. ■ valorae ir persįUnčiame varto-

Vietoje iš pareigų pasitrau- tus drabužius į Lietuvą, SSSR 
kusios tuntininkės G. Modesta-

GRAŽIOS TORONTO SKAUTŲ 

VYČIŲ PASTANGOS

(sks) Toronto skautai vyčiai

teritorijas ir visą Europą. Tu
rime didelį patyrimą visame 
Amerikos žemyne. Garantuoja
me 100 fi. Siuntinius išsiunčia
me kasdien. Lietuviškas ir są
žiningas patarnavimas.

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 So. Western Avenue
Vai.: kasdien 10-12 vai. ir 7-9 vai. 
vak. šeštadieniais 10-1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus 

Ofiso telef omus: 1*R 8-3229 
Rez. telef. VVAlbrook 5-5076

DR. VL BLAŽYS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4701 South Damen Avenue
(Kampas 47-tos ir Damen Avė.) 
Vai. kasdien nuo fi—8 vai. vak.

Dirbame 6 dienas savaitėje: j TrečiadšeVradkttuTakua'' V&k'
8:30—6:30 vai.
PATKIA GIFT PARCEL CO. 

3741 W. 26th Street, 

CHICAGO, ILL.

Tel. CRauford 7-2126

Pajieškojimai
Pajieškoma POŠKIENĖ - KAR-

r kitu laiku pagal sutartį.
Telef. ofiso LAfayette 't-(>048 

Rez.: VVAlbrook 5-3048

VAL. kasdien 2 
šeštad. 2—4

sekmadieniais

4 p. p. ir 7—9 vak. 
p. p. Trečiad. ir 

uždaryta

1955 m. pabaigoje mūsų mažie- Į PYTĖ, kilusi iš Raseinių miesto, 
siems išleido knygelę “Du gai- Pajieško Juozas Karpius iš Alie- 
deliai”. Dabar, kada visokios1 aimo.
paveiksluotos knygeles anglu'
kalba siulyte siūlosi vaikams į Kilusi iš Raseinių miesto. Paskuti- 
rankas, “Du gaideliai” yra mie- J niu laiku gyvenusi Kaune. Jieško

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

DR. PETER T. BRAZIS i
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 West 71st Street GYDYTOJAI ir chirurgai
i Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9 3259 South Halsted St.
! Antr. 1-5, treč. ir šešt. pagal sutarties I Kasdien 3—7 vai vak šeštad. nuo 

1 —1— O \ fl. I. V 3 K.
Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimą. 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resid. 2437 
W. 62nd St., tel. Republic 7-8818.

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. VALIS-UBOKAS
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.

i

pasirodymo, laikraštėlio prenu-ig-gos valdovai, o ir praeityje bu 
meratai pagausėjus, buvo pra- Vę įtakingi valdžios pareigūnai, las pragiedrulys kiekvienai mū- • ®,r- šimkevičienė. Atsiliepti šiuo 
plėstas ir leidėjų skaičius — su- yra tiesioginiai atsakingi už Es-
darytas redakcinis jaunųjų ko- tijos, Latvijos, Lietuvos ir kitų' 
lektyvas, įtraukiant ir seses. Europos kraštų pavergimą.
Skautė R. Bliūdžiūtė dabar tvar Vien iš Lietuvos už nenorą nu- 
ko pirmąjį žurnalo puslapį, V. 3jienktį ^vietiniams imperialis- 
Strimaitytė redaguoja kron kos tams ištremta apie 700,000 as-! 
skyrių, K. Zapkus surenka “Pa

...... , , .adresu Kazys Šimkus, 1430 S. 48thsų seimai, kurioje yra pradedan Court cicero 5C> m.

menų, kurių tarpe buvo daug
šnibždomis skyrelį, G. Gedvilą garbingų skautininkų. Sovietų 
nrižiiiri “Pakilt.” ir “Ki»iatonv-_ si___  -i____ x____ ,prv.iuri “Pakilt” ir “Keistony 
bės”, E. Zigaitis aprašo “Edžio 
Nuotykius”, o sesė V. Pavilčiū-

režimas okupuotuose kraštuose 
yra neįsivaizduojamas civilizuo
tam žmogui. Tenai pagrindinės 

tė visą kitą likusią medžiagą, žmoniškumo teisės, taip atidžiai 
Gražiųjų laikraštėlio iliustracijų kituose kraštuose ir pačių indų 
pagaminimo nuopelnas tenka K. žemėje puoselėjamos, yra pa- 
Zapkui. ... neigtos milionams pavergtųjų.

o airės 1956 m. bus leidžia- j pagaiįau įr skautų sąjūdis yra 
mos regulariai kas mėnesį, į re. • tenai uždraustas. Šimtai Lietū- 
dakciją įtraukiant jau ir jūros ,.VOs skautų ir jų vadų buvo ... 
skautų tuntą, kurį atstovaus E., žudyU Rai Sovietų Sąjunga
Šimaitis. -1940 m. jėga okupavo Lietuvą, i

Be žurnalo leidimo, jo sutvar- Lictuviai skautai labai nu.
kjrnio ir atspausdinimo “Gairės” stebinti Indijos skautų eJ ‘ 
ėmėsi ir labdarybės darbo. Žur< nes tiedu as s raaikalto 
nalo redaktoriai per savo skil-, kiekvicnam skautiškosiog ideo. 
tis ir asmeniškai kreipėsi j akai- Į logijos nuostatui
tylėjus paremti vargau pateku-! Laiškag bai iamas mū skau 
s, prof. Mykoią Biržišką. Atsi- tų nju apgai,estavimu dėl to-
kns,mS^o, ^HnktVa°fX;ki0 Sk&UtU
Rus: iki šiol jau snnkta apie vejksmo 
$300 ir aukos vis dar tebeplau-i 
ki«t, _ „ ... . i IŠ ASS ŽimoS STOVYKLOS

, Sia“’,drau^.',,r Ja“""01'“1; (sks) Kalėdų atostogų motu 
tūrėtų Si laikraštėli gausia, pro-, ,gnlodžio 27 _ sausio 2 d.)

T r a d i c i

INŽINIERIŲ BALIUS
Š. m. sausio 21 d. (šeštadienį)

n i s *

The KEYMENS CLUB BUILD1NG, 4711 W. Madison St.
(ten pat, kur pernai) Marine, Ovai ir Oak salėse

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Western Avenue 
Chicugo 29, III. 

Pasimatymai pagal sutartieji 
Telefonas ItEpublic 7-4900

Rezidencija: ORovehill 8-8161

DR, T. DUNDULIS
GYDYTOJAS kv CHIRURGAS . 

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

Trečiadieniais pagal sutartį
Ofiso tel. Vlrglnia 7-0036

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244 

Tel. ofiso VI. 7-0600, rez. ItE. 7-6867

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Spec. moterų ligos ir akušerija) 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir Calilornia Avė. 

VAI...: 2—4 ir 6—8 v. p. p. 
šešt. 2—7 vai. p. p., 
išskyrus sekmadienius.

Ofiso telef. YAeds 7-1188
Rezidencijos — STewnrt 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street
(kampas Halsted Ir 35-ta gatvB)

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

šeštadieniais 1—4 vai.

Ofiso telefonas — Blsliop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir sekniad. tik susitarus

V. RASLAVIČIUS, M. D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ol’lTCE — 1188 DIVERSEY AVĖ. 
Tel. WE 5-8428

' Vai.: 2-5 ir 6-8, išskiriant trečiadle- Į 
rifus ir šventadienius.

OFI’ICE — 5025 NO. PAULINA 
Bethany Metliodist ligoninėje 

Tik (Migai susitariirti} tel. AR 1-1493I ■

Tel. ofLso 1‘Rospcet 8-9400
Rezid. PRosiM-et 6-9100

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškeviėiūtė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

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

DR. j. VAITAITIS
GYDYCOJAS IR CHIRURGAS

1407 So
Kasdien

40th Ct., Cicero
J 0-12 vai ryto ir 5-8 vai. 

vak. šeštadieniais 10-2.
Ofiso ir buto tel. Ol.ynipic 2-1381

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublie 7-2290
SPEC IA LYBĖ CHIRURO1NftS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
2435 West 69th Street

i Vai. kasdien 10—12 ir 5—8 vai. vak. 
' išskyrus pirmad. tik nuo 5 iki 8 v.v. 
i Šeštad. Ki-12 v. Kitu laiku susitarus.

numeruoti. Jo kaina tik $2.25 
metams, $1J25 pusmečiui pri- 
sftmčiant pažtu, arba $2 me
tams, $1 pusmečiui, jei užsisa-

įMesick, Mich., miestely buvo 
t buvo ASS žiemos stovykla. Jon 
į.'iuvažiavo akad. skautės, vytic- 
čiai ir jų bičiuliai iš Chicagos,

i1

komas per skautų draugoves aevc,andOi Montrc.:
Uamprenumcmob galima paa ,io Toronlo Ang(?k,s jr M
Alvydą Rimą, 2712 W. 55 Str

FI1. Vytautas Šliūpas
vietovių — viso arti 90 sto
vyklautojų. Akimirksniu prabė- 

TAfKutm lsu8’os savaitės dienas stovyk- 
i iLvn ifi vi a.i Įlautojai jiraleido slidinėdami a-
I.IFTTUVlsKlMI Apylinkės kalnuose, o vakarais I

Pasikalbėjus su ne vieno jau-' klausėsi pašnekėsiu, diskutavo i 
nuolio tėvu ar motina, tenka arba prisimindavo dienos nuo-, 
išgirsti labai liūdną pareiškimą, tykius laužo programoje. Čia 
kntl jų jaunieji vien tik “komi- plyšdavo nuo juoko aplamdyti 
kūs” skaito, lietuviškas raštas šonai nuo tradicinio “Sumušti-. 
tai jau nebeįdomus. Kodėl taip nio”.
atsitiko? Tai daug priežasčių, Gruodž o 31 d. buvo ASS tik-. 
b- t viena jų svarbiausia, kad tųjų narių ir senjorų sueiga, ku- 
jaunimo žurnalas nebuvo užpre- rioje torontiškiai — Birutė Pet- 
numeruotas saviesiems. Kur gi rulytė ir Br. Vaškelis davė pa- 
jaunieji neskaitys “komikus”, sižadėjimą. Vėliau nuotaikingai 
jei iš tėvų pusės nėra parodoma ir jaukiai sutikti Naujieji Metai, 
pakankamai susidomėjimo lietu- Sausio 1d. stovyklautojai greti-, 
viskam raštui! Juk dabar nie- mo miestelio bažnyčioje padė
kas mums nedraudžia lietuviš- kojo Augščiatisiajam už 1955 m. 
l*ai skaityti, tai nėra nė reikalo malones ir prašė palaimos 1956' 
vaikus paslapčia prie ratelio mo metams. Žiemos stovykla su
kyli, patys gi išmoks dažnai artino stovyklautojus, sustipri- 
samprotauja kaikurie tėvai. no ryšius ir davė impulso veik-

Toks dėmesio nekreipimas į lai paskirose vietovėse

SUSntfcrtNKIM’E

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

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 Wi*stt 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

Ilj 1 Tel. oriso PI!. 8-6448, rez. HE. 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marųuette Bd.

Dr. Antanas Rudokas, 0. D.
VAL. nuo 2 iki 4 p. p : 6 iki 8 vak. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

PROGRAMOJE dalyvauja: solistai—Stasys Baranauskas 
ir Jina VariaJkojytė (iš Detroito), 
balerina — Violeta Karosaitė.

Akomp. muz. A. KuČiūnas.

ŠOKIAMS gros J. Akelio specialiai padidintas orkestras 
Pradžia 7 vai. 30 min.

STALIUKAI užsakomi telef. RE 7-2296, arba CR 7-7608, 
arba AL 2-0387.

BE

Tel. ofiso UA 6-0257, rez. PR 6-8659

, 4455 So. California Avė., Chicago „ ZALATORIS
Ofiee WAlbrook 5-2670. į šaukite YArds 7-7381 Mf*3° CA «-«257, rez. PR 6-0659

Re*. Hllltop 5-1560 Priima: vakarais G iki 9; šeštad. 1821 So. Halsted Street
| 10 vai. ryto iki 4; trečiad. ir sekmad. K,.zht s Artesian Avė.

Tikrina akis: pritaiko akinius, 
keičia stiklus ir rėmus.

SINCLAIR Gazolino Stotis
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Taisome automobilių .motorus. Lyginame Jdaužimns ir 
įlenkimus. Dažome ir atliekame. įvairius kitus pataisymus.

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

Parduodame akiimlliatoriiis, padangas ir kt. automobilių dalis.

2641 West 71st St. (kampas Talman Avė.)

L)U Tel. REpublie 7-9842. Namy tel. WAIbrook 5-5934
Bfr I < J -2EZ

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

"Parduodam pigiau, taisom geriau’’

d. (i. TELEVISION COMI’ANY
2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998

GARSIAKALBIŲ SISTEMA (Public Addreas System! išnuomavimui

MAROUETTE GELIŲ KRAUTUVE
KORSAŽAI. IIR1.B.S \ ESTIIVRMS. DAHMITeVKMS Iii 

KITOMS PROGOMS. Atidarą vakarais ir sekmadieniais.
Savininkai: A1VDRIUS Ir ELENA (SANDOM) STANIULIS

274) W«t 6M6 Streel Tsl. PRotped 6-0781
____________________(priešais šv. Kryžiaus ligoninę)____________ ______

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

MARQUE’TTE MKDICAL CENTER 
6132 South Kedzie Avenue 

Vai. 2—4 p. p. ir nuo 7—9 ▼. vak 
Trečiad. ir šeštad, pagal .utartj 

Tel. ofiso Plt. 6-3838. rez. ItE. 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

( LIETU v IS G Y DV.TO.I A S)
2500 West 63rd Street

VAI., kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:J(» 
iki 9 vai. Trečiad. Ir šeši. uždarytu

Telefonus GKovehilI 6-1595

DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ 8PECIAUSTA

PRITAIKO AKINIUS
VuIuihJoh: 9—12 ir 7—9 v. v. imgal 

susitarimų. Išskyrus tleėladienius
2422 West Marųuette Rd.

Telefonus ItEllunee 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTDK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

( L1 ETŲ V1H (i V DYTO.1 AŠ)
3925 Weat 59th Street

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

Tel. ofiso Ir buto Olijmple 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. I5th St. Ocero

Kasdien 1—3 v. Ir 6 -8 v. vakare 
Butus 1520 So. I9tli Avė. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, Jei 
neatsiliepia, šaukite Klėlzie 3-2868
DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

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

Trečiadieni tik susitarus

tik susitarus. | VAL. 1 1 ■v. r. iki 3 p. p.; 6—9 v. v.

Tel. ofiso UL. 4-0253, rez. GR.6-8870 j

DR. A. Z. ŠAULYS
GYDYTOJA IR CI1IRVRGR 

4645 So. Ashland Avė., Chicago
l’irinad.. antr., ketv. Ir penk,

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

Rez. 8053 S. Uunipbrtl Avė. .

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

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4645 S. Ashland Avė. (kamb. 211)
i Vai. nuo 2—4 Ir C—8; trečiad., šeš- 
1 tad. Ir sekniad. tik pagal sutart).
! Jeigu neatsilieps virftnitnčti telefonai

šankiu- Mliluny 3-0001

Dr. Nina KRIAUtELIONtlTE
(G)dylioja Ir CblrurgA) 

NltrrERV MOV IR AKUŠERIJOS 
S PECI ALIOTA 

2750 West 71st Street
(Kampan 7lst Ir California)

Tel. ofiso Ir rez. Rijai bliu 7-4116
Vai. 11-2 Ir 6-9 v. v. šešt. 1-4 p. p? 

Kitu laiku pagal uuaitaiTma

P. ŠILEIKIS, 0. P.
<>rtltope<bis - ITotezistHA 

Aparutul-Protezal, Med. ban
dažai. Kpce. ĮMtgallm kojom

(Ari-lt šupports) ir A.L
Vai.: 9-4 Ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 

□RTHOPEIH4OS TEUHNIROH IjAB. 
2850 W. 63r<l Kt. (’hieago 29, III. 

Tel. l’Rospe.-t 6-5084.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS 

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

ištaiso.
Ofisas Ir akinių dirbtuve 
756 West 35th Street 

Vai. nuo 10 Iki 2. nuo 6 iki 8, tro- 
čiad. nuo 10-12, penktadienį 10-2 ir 
šeštadieniais 10-2 vai. popiet.

I

Skclbkitūs Drauge ! skelhkitės “Drauge"!

2331 K.

DRAUGAS 

THE LITHUAN1AN DAILY FRIKND 
Oakli-v Avė., t'hleago 8, III. Tel. Vlrglnla 7-6611, 7 0612

EnlereU aa Heeond-<’lass Matler Mareli 31, 1916, at Chii-ago. Illinois
I ado! thc Ael of Maruli 3, 1879.
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BEPRASMIŠKI GINČAI
šiomis dienomis iki nuobodumo tenka klausytis ir įkaityti 

apie ginčus dėl James Shepley sti*aipsnio, paskelbto didžiuliame 
“Life” žurnale. Straipsnis lietė klausimą, kaip valstybės sek
retorius John Foster Dulles išvengė karo. Tvirtinama, kad 
straipsnio autorius kaikuriuos žodžius įdėjęs p. Dulles bunion. 
Tačiau minimąjį straipsnį p. Sekretorius peržiūrėjęs prieš pa
duodant spaudon ir jį užgyręs.

Sekr. Dulles teigęs, kad nė taikos palaikymas, nė karas 
neapsieina be rizikos. Jungtinės Amerikos Valstybės buvusios 
karo pavojuje keletą kartų: Korėjoje 1953 m. birželio mėnesį; 
Indokinijoje 1954 m. balandžio mėn.. Formozoje 1955 m. sausio 
mėnesį.

Karo buvę išvengta. Ir tai, žinoma, ne be pastangų iš vy
riausybės, ypač Valstybės Sekretoriaus pusės. Tai buvęs ypa
tingas menas. Jei jis nebūtų buvęs panaudotas, tais visais 
atvejais būtume susilaukę karo. Tais atvejais reikėję artintis 
visai netoli pavojaus ribos. Tai buvusi didelė rizika, bet ji 
apsimokėjusi ir išėjusi taikos naudai.

Nė kiek netenka abejoti, kad Valstybės Sekretoriui, JAV už
sienio reikalų vairuotojui, reikėjo veikti skubiai ir tuo pačiu 
kartu labai atsargiai, panaudojant visus politiko ir diplomato 
sugebėjimus, kokių p. Dulles netrūksta. Ir jis veikė iš savo 
pusės padarydamas viską, kas buvo galima padaryti.

Jungtinių Amerikos Valstybių užsienio politikoje yra įsi
gyvenusi sena tradicija: niekur nepradėti karo savo iniciatyva, 
nes Amerika nesiekia naujų teritorijų, naujų užkariavimų savo 
naudai. Ji į karą stoja tik tais atvejais, jei pati yra užpulta ar 
jos interesai tiesioginiu būdu paliesti. Tuo būdu p. Dulles lai
kėsi šių tradicijų. Nėra abejonės, kad ir kitas jo vietoje būda
mas būtų ėjęs lygiai tais pačiais keliais.

Jei buvo išvengta karo visais augščiau suminėtais atve
jais, ne vien vakariečių diplomatų nuopelnas. Jei komunistinis 
frontas būtų buvęs karui pilnai pasirengęs ir pajėgus jį pradėti, 
joki p. Dulles ar kitų manevravimai nebūtų pašalinę karo pa
vojaus. Nuo to pavojaus kranto Dėdė Šamas tikrai būtų buvęs 
pastūmėtas į karo bedugnę.

Kai Sovietų Sąjunga, komunistinė Kinija ir jų satelitai jau 
bus pasirengę visu kuo pulti demokratijas, jie tai padarys, ir 
nė p. Dulles, nė kitų diplomatiniai sugebėjimai jų nesulaikys. 
Jei to dar nėra, jei komunistai tebežaidžia “šaltuoju karu”, ži
nokime, kad jie dar nėra pasirengę ir Amerikos bijo. Jie dar 
jaučia, kad Amerika juos suvarytų į ožio ragą. Pagaliau, kam 
jiems rizikuoti, kuomet jie vis dar ir dabar be karo laimi.

Sekretorių p. Dulles ir kitus tik tada bus galima kelti ant 
garbės pedestalo, kuomet bus padaryti efektingi žygiai, kurie 
sulaikytų komunistus nuo tolimesnių laimėjimų, nes jie yra pa
čiu didžiausiu pavojumi laisvajam pasauliui. Ar to tikrai bus 
galima pasiekti taikingomis priemonėmis, sunku pasakyti. Daug 
kas abejoja. Ir ne be pagrindo.

Šitas kelias būtų sėkmingas gal tik tuo atveju, jei būtų iš 
pagrindų pakeisti demokratijų santykiai su komunistinėmis vals
tybėmis, jei jos nebegautų jokios ekonominės paramos iš Va- 
kaių, jei visi ryšiai, įskaitant ir diplomatinius, būtų nutraukti, 
tuo būdu panaikinant šnipinėjimų ir karinių paslapčių vogimo 
centrus, jei sąjungininkai labiau bendradarbiautų su JAV ir 
mestų į šalį dažnai labai neišmintingus pataikavimus Kremliui 
ir Peipingui.

Atsižvelgdami į visa tai, mes manome, kad visi tie ginčai 
dėl “Life” straipsnio ryšium su p. Dulles politika, pašalinusia 
kaikuriuos “karštojo karo” pavojus, neturi prasmės. Be rei
kalo jį puola opozicija ir net kaikurie respublikonai. Be rei
kalo ir Londonas niršta. Dulles yra savo ‘ vietoje. Jis yra 
geras politikas ir diplomatas. Ir jo garbei reikia pasakyti, kad 
jis yra darbščiausias kabineto narys, ir veiklesnio užsienio reikalų 
vairuotojo Washingtonas ligšiol dar nėra turėjęs.

JAV ūkio pažanga paskutiniame dešimtmetyje

Paskutinysis dešimtmetis bu
vo didelės ir staigios JAV ūkio 
ekspansijos laikotarpis. Visose 
ekonominio gyvenimo srityse ta
po pasiekti dideli laimėjimai ir 
nauji rekordai. Ekonominio gy
venimo standartas labai staigiai 
pakilo. Krašto pramonės gamy
binis pajėgumas beveik sudvi- 
gubėjo. Dirbančiųjų skaičius pa 
siekė naujus rekordus, žodžiu, 
tai buvo pažangos ir gerovės lai

DR. J BUDZEIKA

Pramonės pajėgumas beveik 
padvigubėjo

Kitas plačiai vartojamus ro
diklis tautos gerovei matuoti y- 
ra krašto pramonės pajėgumas 
ir jos gamybos lygis. JAV pra
monės gamybinis pajėgumas 
paskutiniame dešimtmetyje pa
didėjo daugiau kaip 75%, ir jei
gu tas augimo tempas bus išlai
kytas ir netolimoje ateiyje, A- 
merikos pramonės pajėgumas už

Tauto* aprūpinimas prekėmis
Didėjančios gamybos dėka di

dėjo tautos aprūpinimas prekė
mis. 1940 metais visos preky
bos veitė buvo 102 bidonui do
lerių, 1955 metais ta vertė buvo 
185 bidonai dolerių. Rezultate 
tautos aprūpinimas maisto pro- 
dukta's, drabužiais, avalyne, bal 
dais, namų apyvokos mašinomis, 
radijo ir televizijos aparatais, au 
tomobiliais ir -kitais produktais

kotarpis, kuris atnešė eiliniam kejjų metų būs dvigubai didės- nepaprastai padidėjo. Eilinis 
JAV piliečiui naują gyvenimą iri nįa negu l946 metais. Pramo- 
viltį, padarė jį viso ekonominio nėg pajėgumo padvigubin;mas 
gyvenimo centru ir sukūrė ne- tokiame palyginti trumpame lai- 
paprastai geras sąlygas visai kotarpyje yra stebėtinas ir re- 
tautai fiziškai ir dvasiškai klės- taa reiškinys net ir Amerikos
tėti- I standartais, ir todėl šis pasku-
Tautos produkto vertė padidėjo tinysis dešimtmetis pereis į A- 

40 nuošimčių j merikos ūko istoriją kaip vie-
! nas staigiausių ir didžiausių pra 

Patikimiausias ir plačiausiai; mon?s ekspansijos laikotarpių.
vartojamas krašto ekonominės
pažangos rodklis yra metinio! Pramonės pajėgumo didėji-

JAV pil'etis dabar turi tokį ap
rūpinimą ir prabangą, kokius ki
tuose kraštuose gali atsiekti tik 
mažas turtingų žmonių sluogs- 
nis.

Bene didžiausia pažanga su
vartojimo gėrybių gamyboje bu
vo pasiekta automobilių srityje. 
Paskutiniųjų dešimties metų lai 
kotarpyje Amerikos pramonė 
pagamino 53 milionus keleivinių 
automobilių ir 12 milionų sunk-

tautos produkto vertė, kas reiš- mas skyrėsi įvairiose pramonės vežim ų iš vigo _  55 milionus
kia vertę visų gėrybių ir patar
navimų, kuriuos tauta pagamina 
vienerių metų bėgyje. 1946 me
tais JAV tautos produkto vertė 
buvo 211 bilionų dolerių, gi 1955 
metais ta vertė buvo 387 bilio- 
nai dolerių. Tuo būdu tautos 
produkto vertė tame laikotarpy
je beveik padvigubėjo. Dalis to 
padidėjimo reprezentuoja ta
čiau augštesnes kainas, nes ta
me laikotarpyje pasireiškė ryš
kus kainų kilimas. Realinė tau
tos produkto vertė, t. y. vertė 
matuojama pastoviais doleriais, 
nuo 1946 metų iki 1955 metų 
padidėjo 40 nuošimčių, arba 4Y2 
nuošimčio į metus, kas yra la
bai didelis tautos ūkio augimo 
tempas.

srityse. Kaikurios šakos, pvz. 
alumin;jaus pramonės, sutrigu- 
bino savo gamybą. Elektros e- 
nergijos gamyba daugiau kaip 
padvigubėjo. Gi svarbiausia pra 
monės šaka — plieno gamyba — 
padidino savo pajėgumą 40%, 
ir šiuo metu tas pajėgumas yra 
128,000,000 tonų plieno į metus.

Paskutinio dešimtmečio pra
monės pajėgumo didėjimas bu
vo galimas labai didelių išlaidų 
naujų fabrikų statybai dėka. 
Iki 1950 metų išlaidos naujų fa-

vienetų. Tos augštos gamybos 
rezultate labai padidėjo bendras 
automobilių skaičius vartojime. 
1945 metų pabaigoje tas skai
čius buvo 31 milionas vienetų, 
gi 1955 metų pabaigoje — 61 
milionas vienetų.

Statybos pažanga

Kitas svarbus pažangos rodik 
lis yra naujų pastatų statyba. 
1945 — 1955 metų laikotarpis 
buvo staigios ir plačios naujos 
statybos laikotarpis. 1955 me-

brikų ir mašinų statybai buvo tais naujos statybos išlaidos bu 
vidutiniai 15 bilionų dolerių į Vo daugiau negu dvigubai di-

PO ATOSTOGŲ

Prezidento Eisenhowerio nuotrauka, padaryta Baltuose Rūmuose, jam 
grįžus iš atostogų. (INS)

LYG IR ŠANTAŽAS
Amerikiečių politikos komen

tatorius Sokolosky įspėjo res
publikonų partijos vadus, kad 
šio krašto politika Artimuosiuo 
se Rytuose neturinti būti igno
ruojama vidaus politikos sume
timais. Jeigu JAV vyriausybė 
nepasiryš duoti Izraeliui geres
nių ginklų negu sovietų blokas 
davė Egiptui, tad per ateinan
čius rinkimus respublikonų par
tija prarasianti New Yorko, 
Pennsylvanijos, Illinois ir Cali- 
fomijos balsuotojus, neg žydai 
balsuosią prieš respublikonus.

Tuo pat laiku Egipto karo 
cenzūra leido savaitraščiui “A 
Akhbar Elyom” paskelbti, kad 
neseniai gauti ginklai pasiųsti 
į Izraelio — Egipto frontą ir da 
bar Egipto turima ginklų per
svara esąs įvykęs faktas, todėl 
dabar Izraeliui perv'ėlu pradėti 
“preventyvinį karą”, jei jis ka
da nors yra turėjęs tokią inten
ciją.

Kaikurie Vakarų diplomatai 
būgštauja, kad Izraelis kaip tik 
dabar gali pradėti puolimą, kol 
Egipto armija dar nėra asimilia
vusi naujų ginklų.

Mūsų korespondentas turi mo 
kyklinius draugus Izraelyje, ku
rie jį informuoja apie būklę ta
me krašte: Izraelis rengiąsis 
preventyviniam karui, kuris ta
čiau bus pradėtas tik ateinantį 
pavasarį.

Mūsų manymu, ir žydai, ir a- 
rabai yra karšto temperamento 
žmonės, todėl sunkių ginklų da
vimas tokioms tautoms sudaro 
rimtą pavojų pasaulio taikai.

Matyt, kad sovietai nori karo, 
jei ne pasaulinio, tai bent Ar
timųjų Rytų erdvėje.

TITO NUVERTĖ RAKOSZI
Po Bulganino ir Chruščevo vi

zito Jugoslavijos diktatoriui Ti
to ir abiejų partnerių nutarimo 
“koegzistuoti”, Tito piktu balsu 
pareiškė: “Yra Vengrijoje žmo
nių, kurie nenoromis žiūri, kad 
Jugoslavija ir Sovietų Sąjunga 
susiprato”, tačiau Maskva ne
skubėjo M. Rakoszį pažeminti, 
nors ir Maskvai, ir Belgradui 
buvo aišku, kad Rakoszi netinka 
į koegzistencijos aikštę. Rugsė
jo mėnesio gale Rakoszi pasipra
šė, kad Tito jį pasikviestų pas 
save išsiaiškinti, bet jo prašy
mas buvo atmestas. Tito parei
kalavo, kad Vengrija atlygintų 
Jugoslavijos ūkiui nuostolius, 
kilusius iš Kominformo boikoto. 
Rakoszi pasirodė kurčias Tito 
reikalavimui, tad Tito nutrau
kė diplomatinį kontaktą su Ven 
grijos vyriausybe. Nenorėdama 
Tito atstumti, Maskva vėl ry
žosi Rakoszį nustumti nuo d’k- 
tatūrinio vadovavimo Vengri
jos kompartijai, kaip tai buvo 
Malenkovas padaręs, ir Chruš
čevo akis atsisuko J du vengrų

komunistus — Istvan Kovacs ir 
Belą Szalai, kurie M. Rakoszio 
buvo paskelbti “kompartijos ken 
kėjais”. Kovacs yra Imre Na- 
gy grupės vadas ir 1951 metais 
rehabilitavo daug vengrų komu
nistų, kurie parodomuose pro
cesuose buvo nuteisti kaip titois 
tai. Ir Kovacs, ir Szalai buvo 
Rakoszio priversti daryti viešą 
atgailą už “nukrypimą į deši
nę”.

Jau rugsėjo mėn., matyt Mask 
vos įsakymu, Szalai buvo pa
kviestas į kompartijos centro 
komitetą, o lapkričio mėn. pra
džioje Imre Nagy intimus drau. 
gas Istvan Kovacs buvo pakel
tas į generalinio sekretoriaus 
postą, taigi į M. Rakoszio vietą. 
Tuo būdu Tito savo asmeninį ne 
draugą Maskvos rankomis nu
vertė nuo diktatoriaus posto.

metus, gi nuo 1950 metų tas 
vidurkis buvo 26 bilionai dol. 
j metus. Tai yra didelės sumos, 
ir tų didelių išlaidų dėka dabar
tinė Amerikos pramonė yra stip 
ri ir modernizuota bei aprūpin
ta naujomis mašinomis, kurių 
produktyvumas yra daug augš- 
tesnis negu kituose kraštuose.

Amerikos pramonės pajėgumo 
didėjimas šiame laikotarpyje y- 
ra tuo labiau įsidėmėtinas, ka
dangi dar prieš 10 metų vyrau
janti teorija skelbė, kad Ameri
kos kapitalizmas yra pasiekęs 
savo viršūnę ir stagnaciją. Bu
vo įrodinėjama, kad Amerikos 
ūkis toliau jau nebeaugs ir di
dėjant gyventojų skaičiui ūkio 
gerovė mažėsianti. Paskutinių
jų metų išsivystymas parodė, 
kad tos visos kalbos neturėjo 
jokio pagrindo. Amerikos ūkis 
dar nėra pasiekęs savo viršū
nės, priešingai — jis visą laiką 
labai sparčiai vystosi, kelia sa
vo pajėgumą ir tuo būdu kelia 
visos tautos gerovę.

desnės negu 1945 metais, gi nau
jų butų statyba buvo vidutiniai 
1,000,000 naujų butų į metus. 
Rezultate naujų namų kiekis la
bai padidėjo, ir plačios žmonių 
masės galėjo įsigyti savo nuo
savus namus. Tos augštos sta
tybos įtaka ypatingai pasireiškė 
mažuose miesteliuose ir didžių
jų miestų pakraščiuose, kurie į- 
gavo visai kitokį vaizdą. Tas 
padarė taip pat labai didelę įta
ką į šeimos gyvenimą. Kiekvie
na šeima, turėdama savo atskirą 
namą su visais patogumais, ga
li daug patogiau gyventi ir 
džiaugtis gyvenimu. Tas faktas 
labai st'prino ir plėtė vidurinės 
klasės egzistenciją, kas yra 
kiekvienos ekonominės pažan
gos pats svarbiausias ramstis.

“Ginklų ir sviesto” ūkis 

Galima paminėti dar du svar
bius atsiektos pažangos rodik
lius. Vienas jų tai yra Ameri
kos ekonominė parama užsie
niui. Paskutiniųjų dešimties me 
tų laikotarpyje Amerika davė

užsienio valstybėms (daugumo
je Europos valstybėms) įvairių 
prekių 51 biliono dolerių vertės. 
Tuo būdu Amerikos ūkis kėlė 
ne tik savo vidaus gerovę, bet 
taip pat prisidėjo prie viso lais
vojo pasaulio pažangos ir buvo 
svarbiausiu jo gynėju.

Kitas rodiklis, tai Amerikos 
sugebėjimas gaminti “ginklus ir 
sviestą”. Paskutiniojo dešimt
mečio bėgyje Amerikos ūkiui te
ko gaminti ne tik civilines su
vartojimo gėrybes, bet reikėjo 
taip pat imtis naujo krašto ap
ginklavimo, kas ypač stipriai pa 
sireiškė po 1950 metų. Šis pla
taus masto apsiginklavimas bu
vo pas’ektas be jokių didesnių 
sunkumų. Tai parodė, kad Ame
rikos ūkis turi nepaprastai di
delį gamybinį pajėgumą. Rei
kalui esant, amerikiečiai ir jų 
pramonė gali gaminti milžiniš
kus prekių ir karo reikmenų 
kiekius, ir tam kolkas ribos dar 
nėra pasiektos. Šis faktas ryš
kiai paneigia kaikurių pesimis 
tinių politikų ir ekonomistų nuo 
mones, kad Amerikos ūkis ne 
galės išlaikyti ginklavimo lenk
tynių su Rusija ilgesniu mastu. 
Paskutinio dešimtmečio patyri 
mas rodo, kad Amerika dėka 
savo nrlžiniško gamybinio pa
jėgumo tokias lenktynes gali 
lengvai laimėti be jokio didesnio 
įsitempimo.

Kodėl priešingi?
Kodėl protestantai priešingi 

parapinėm mokyklom.
Yra dvi priežastys. Viena, 

daugiausia privatinių mokyklų 
yra katalikų rankose — apie 
90% visų privatinių mokyklų. 
Katalikų mokyklose mokosi 
apie 4 mil. vaikų, viešose apie 
32 mil., o įvairių protestantų 
mokyklose tik 878,500 moki
nių. Protestantai labiau pasi
renka viešąsias mokyklas nei 
privatines.
Antra, katalikai labiau pasi

tiki auklėjimu, dėl to jie sten
giasi turėti savas mokyklas ir 
jose formuoti busimojo piliečio 
dvasią. Protestantai labiau pa
sitiki valdymu; dėl to jie ver
žiasi paimti valdymo vietas ir 
iš jų jau diktuoti savo kryptį 
ne tik tiem vaikam, kurių tė
vai to nori, bet ir visiem, pri
mesdami savo auklėjimo kryp
ti.

Padidės atlyginimas
Darbo departamentas prane

šė, kad 1956 arti 3 milijonų 
darbininkų automatiškai gaus 
didesnį atlyginimą. Vidutiniš
kai prisidės valandai po 6—11 
centų.

BIRUTĖ P0KELEVI610TĖ

3 tęsinys

Išeikit, miesto vyresnieji, išneškit ant aksomo pa
galvės auksinį miesto raktą, nusilerikit pergalėtojui ir 
pulkit jam į kojas.

Užstum'kit savo duris velkėm, laisvojo miesto pi
liečiai, užkabinkit grandinėm, užrakinkit spynom: slėp- 
kit krištolą, sidabrą ir savo dukterų grožį.

Uždarykit visas langines, atsiSkleiskit šventųjų 
knygų lapus ir melskitės — užsidengę galvas, lyg seno
biniai žydai suspaudimo valandoj.

Aš net nepastebėjau, kaip į balkoną įėjo Christel. 
Ji taip pat* buvo užsimetusi ant pečių paltą; turbūt, ir 
ji negalėjo užmigti. Mudvi užsirėmėm ant balkono kraš
to, o apačioj tebeaidėjo tramvajų Skambalai. Kartais 
blykstelėdavo susikirsdamos mėlynos jų kibirkštys ir 
viršuj pleveno pavasariškos žvaigždės.

Christel buvo daili mergiotė — šviesiais, papuru
siais plaukais, permatomu veidu ir cherubino lūix>m.

— Ruth...
Niekaip negalėjau aš jai išaiškinti, kad Birutė yra 

sau vardas, nepriklausomas nuo vokiškų mergelių. Pa
galiau, numojusi ranką, pasirinkau šitą Ruth. Vis ge
riau skambėjo, negu Berta.

— Ruth, — atsisuko į mane Christel, — pasakyk 
man, koki jie — tie rusai ?

Jos balse buvo tiek vaikiško ir jaukaus smalsumo, 
jog aš garsiai nusijuokiau:

— Pamatysi. Pamatysi pati...
— Tu žinai, — užsisvajojo Christel, — aš skaičiau 

„Idiotą“. Man labai patiko kunigaikštis Miškinas...

Ir taip mudvi stovėjom ir žiūrėjom į tamsiai mėly
ną naktį, į plevenančias žvaigždes, o ten toli, kur dan
gaus gaubtas jau siekė žemę, plačiai užsklendęs savo 
puslankį, ten, už tos neįžiūrimos miglos — buvo jie, tie 
rusai.

Ne šiandien, tai rytoj...
•

Jau eidama tiltu aš užgirdau gūdų karvių baubimą.
Už lentpjūvės yra didžiulis plynas kiemas, aptver

tas geležinių pynučių tvora. Dabar tas kiemas pilnas 
karvių. Jos ten uždarytos ir pasmerktos lėtai bado 
mirčiai, nes visame Dancige nebėra galvijams pašaro.

Aš niekad nepamiršiu to karvių - mirtininkių kie
mo.

Alkani gyvuliai suko ratus aplink tvorą — gailiai 
baubdami, bejėgiškai užkeldami augštyn snukius, atro
dė, kad jų galvos nebenulaiko sunkių ragų. Liūdnos 
akys, didžiuliai grobių kaulai, prikepę prie sudžiūvu- 
sios odos, išsišovę stuburkauliai: staigiai paaštrėję ir 
padidėję, tarsi, plėšdami sprandus, skausmingai verž
tųsi į viršų.

Visa kiemo žolė buvo išrausta, išversta kanopom, 
kiekvienas jaunas žolės laiškas godžiai nuskabytas.

Viena karvė gulėjo paslika. Čia pat, prie tvoros. 
Įkritęs jos pilvas dar tebesikilojo.

Kiemo kampe augo didžiulis klevas. Jo šakos da
bar buvo apkibę juodvarniais. Paukščiai tupėjo tyliai: 
nėkrankdami, nejudėdami, žiūrėdami į nykų kiemą, jau 
pilną dvėselėnos kvapo.

Aš ėjau pro šalį nuleista galva. Iš gėdos. Ir jutau, 
jog gyvenu negerame pasauly.

Užsukau į patį pirmąjį Skersgatvį ir pagreitinau 
žingsnį, tarsi norėdama pabėgti nuo tų priekaištaujan
čių balsų.

Bet dar ilgai juos girdėjau.
Praėjau pro geležinkelio bėgius ir vėl įsukau seno- 

viftkon gatvėn: iš abiejų pusių stovėjo augšti mūrai.

Staiga, iš už kampo išniro kažkoks vaikas, pribėgo prie 
sienos ir, vos atgaudamas kvapą, ėmė ploti delnu į 
mūrą:

— Viens, du, trys! Primuštas! Pri - muš - tas!
Aš net nutirpau. Lietuviškai!
Iš kitos gatvės pusės bėgo mažutis berniukas. Ap

vilktas žydru, megztu kostiumėliu ir tokia pat megzta 
kepuryte, kurios viršuj pūpsojo didelis, baltas bumbu
las. šviesūs plauki ūkai, maža, riesta nosytė —-------

Dieve mano, Jonukas!..
— Jonuk! — surikau, — Jonuk!
Vaikutis stabtelėjo.
Aš pripuoliau prie jo, staigiu judesiu sugriebiau 

už abiejų pažastų ir pakėliau nuo žemės, lyg didžiulį 
žaislą. Dabar ir Jonukas mane atpažino.

— Iš kur tu čia? — nusišypsojo jis, taisydamas 
nusmukusią kepuraitę.

Bet aš jau vos girdėjau, ką jis sako: bučiavau jo 
skruostus, kaktą, šviesius plaukiukus...

Tik po valandėlės nukėliau jį ant žemės. Apstul
bęs vaikas žiūrėjo į mane nustebusiom akim.

— Jonuli, ar jūs visi čia? Mamytė, Rimutė, tėtu
šėlis... Ar jūs-visi Dancige ?

— Visi, — linktelėjo galva berniukas ir paėmė 
mane už rankos. — Eikš, aš tave nuvesiu.

Jonukas buvo mažasis mano draugės brolis.
Aš prisimenu tą vasarą, kai jis gimė. Mudvi jau 

buvom septintoj klasėj ir man atrodė labai keista, kad 
Rima turės mažą broliuką. Bet jis augo, gudrėjo ir be 
Jonuko aš dabar neįsivaizduoju Mačiūnų šeimos.

Kiekvieną kartą, kai Aušros Taku leisdavausi į 
miestą, jis man pamojuodavo pro Banko Namų tvorą. 
Jonuką ten visada galėjai rasti. Kiemo vidury, ant ap
valaus, užmūryto sulinio, jis turėjo savo krautuvę. Ma
žasis prekijas pardavinėjo popierėlius nuo konservų dė
žučių, kukliai prašydamas kiekvieno praeivio:

(Bus daugiau)
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KŪRYBINIŲ ŽYGIŲ LIEPSNA
(jury komisijos pirmininko kun. dr. J. Gutausko žodis 

premijos įteikimo iškilmėse)

Kai skaičiau Jūsų gražų kū
rinį — "Aštuonis Lapus", man 
prisiminė Tumo - Vaižganto žo
džiai apie rašytoją:

"Kam Dievas davė tokią jaut- 
rą, virpančią širdelę, tas savo 
jausmus moka taip gražiai at
pasakoti, kaip gražiai jie sielo
je susiklojo. Jis esti — poetas, 
beletristas — kito jausmų at
pasakotojas".

Dangus Jums davė tą didelę 
dovaną ir tą augštą pašauki
mą — dailiojo lietuviškojo žo
džio kūryba tarnauti savajai 
tautai ir giedoti "sursum corda" 
himną šitose skausmo ir kartais 
net nusiminimo valandose.

Kūrybiškumas ir individualu
mas, tai du sparnai, kuriais ra
šytojas iškyla į literatūros me
ro augštumas. Būti tikru rašy
toju, reiškia būti individualiu, ir 
būti tikrai individualiu, reiškia 
būti kūrybišku. Kaip tik Jūsų 
romanas yra pažymėtas šitais 
dviem antspaudais — individua
lumu ir kūrybiškumu, kurie liu
dija jo literatūrinę vertę.

“Aštuoni Lapai” yra origina
lus ne temos naujumu, nes ne 
temos naujumas sudaro kūrinio 
originalumą, tik kūrybiškai indi
vidualus jos traktavimas, pasi
rūktosios medžiagos meninis a-

pipavidalinimas, kas ir reiškia 
I kūrybiškumą.

Šitos Jūsų kūrinio ypatybės 
ir lėmė, kad jury komisija jam 

Į pripažino premiją. Nuoširdžiai 
Jus sveik nu komisijos ir savo 

į vardu, kaip šių metų$‘‘Draugo” 
romano konkurso laimėtoją. Ma 
lonu jį buvo skaityti ir konsta
tuoti faktą: jame gausu skaid
raus grožio, nemeluotos meninės 
tiesos, didžiųjų vertybių meilės.

Neseniai skaitėme mūsų mie
lo rašytojo Aloyzo Barono straip 

Į-snį "Mes dar negre:t mirsime’’. 
Tame straipsnyje džiaugiasi 
naujomis jėgomis — poetais ir 
beletristais — kurie jau reiškia
si mūsų literatūroje. Aš pasa
kysiu dar daugiau: mes niekada 

I nemirsime. Tauta, kuri kovoja 
I ;r kuria, nemiršta. Tauta, dėl 
i kurios taip daugelis miršta — 
! nemiršta. Ji eis ir toliau šven- 
! tuoju kovos ir kūrybos keliu. Ir 
j kai nuo jos padangės nuslinks 
priespaudos debesys, jos sieloje 

, sužibės gražiausia naujų ir di- 
dž ų kūrybinių žygių liepsna. Ji, 

i mūsų prabočių žemė, bus švie- 
; siausioji šiaurės rytų danguje 
, žvaigždė. Kaip tikiu į Viešpa- 
j tį Dievą, taip tikiu į savo tau- 
i tos gyvatą ir jos didelę pasiun- 
j tinybę. Garbė tiems, kurie ją 
■ veda į d‘dingą ateitį.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO. ILLINOIS
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LAISVOS EUROPOS BALIONAI
Anglų katalikų savaitraščio.

kad radijo stotys laiko gink- 
, , į lūs, tai ypač galima sakyti apie

"The Tinivor-n” c. e' i u ! • \ 3S* ° P®45 komu- laįSVos Europos radiją. Jo
The Uruverse specialus Ro- mstai, negali būti patenkintas, 

respondentas neseniai apsilan- kai jo paties žodžiai parenkami 
ginklu prieš jo skelbiamą dok
triną ar tiesą. •

kė Vokietijoje ir grįžęs paskel
bė įdomų straipsnį — "Tie ba
lionai ardo raudonųjų nervus”.

Muenchene Laisvosios Euro
pos radijai kasdien 20 valandų

Laisvos Europo 
gerai žino ir stengiasi ko dau
giausia kartėlio sukelti komu-

PASIDAIRIUS POLITIKOS LAUKE

MONGOLŲ ORDOS PRIE REINO?
Vieną šeštadienį Maskvos cen 

triniame aeordrome nusileido 
lengvasis sovietinis aviacijos 
bombonešis. Sutiktas augštų vy 
riausybės, partijos ir karinių 
jėgų pareigūnų, laiptais iš lėk
tuvo išlipo vienas po kito par
tijos šefas Chruščevas, marš. 
Bulganinas ir tik pačiam gale 
pro kabinos duris pasirodė vie
nas kinų pulkininkas, kaip pa
prastai, savo krūtinę nusisags- 
tęs ordinais. Tai buvo tikra per
sonifikacija 4 savaites truku
sios ekspedicijos į Kiniją, bū
tent — taip buvo vainikuota 
slapta Sovietų Sąjungos — ko
munistinės Kinijos karinė su
tartis.

Kinų vyriausybė delegavo sa
vo pulkininką j sovietų gynybos 
ministeriją. Savaime aišku, kad 
panašus sovietų kolega buvo įso
dintas į kinų krašto apsaugos 
min’steriją Pekine. Minimuoju' 
susitarimu numatyta plačiai 
keistis kinų pėstininkų daliniais; 
į sovietinės aviacijos ir karo lai
vyno specialius dai nius.

I
.šiaurės kinų ir mongolų kariai 

gerai užgrūdinti
Jau anksčiau buvo pastebėtas 

glaudus šios rūšies kinų ir So
vietų Rusijos bendradar biavi- 
įnas. 1954 metų rugpjūčio mėti. Į 
Kin jos min. pirm. Chou En-lai, 
palydėtas žymaus kinų gener. 
štabų karininkų būrio, aplankė 
Mongolijos premjerą Cendenbalj 
Ulan-Batore Kraštutinės Mon
golijos sostinėje. Rugpjūčio pa
baigoje mongolų gen. Bačkentas 
konferavo su tuometiniu marš. 
Žukovu Maskvoje. Rugsėjo pra
džioje kinų gen. štabo šefas Su 
Tschu su savo pavaduotoju geti 
Sing Jan-Fungu aplankė Anady- 
rą ir susipažino su gen. Štemen- 
ko vyr. būstine rytiniame Sibire. 
Spalio 11 d. buvo pradėti tiesio
giniai tarp Sovietų S-gos ir ko
munistinės Kinijos kariniai pa- 
silarimai, ba'gti minimąja slap
tąja sutartimi. Jau rugsėjo 25 
d. kinų gen. štabo šefas Su 
Tschu. atidarydamas karo aka
demiją Pekine, nusakė, koks pa
vojus gresia Amerikos ir Vak. 
Europos kariams iš to susita
rimo: “nuo viduramžių laikų dar 
n'ekada jokia Azijos armija nė
ra buvusi taip arti nuo vartų j 
Vakarų Europą. Dabar viskas 
įgali virsti visai kitaip".

Iš tolimesnių kinų karių še
fo aiškinimų klausytojai aupra

munizmo pavergtoms tautoms, į Tie pranešimai sustiprina 
i kad kiekviena tironija savyje žmones, nes jie sužino, kad jų 
turi sunykimo nuodų ir kad ko- vargai ir kančios yra žinomi 
munizmo imperija negali am-į laisvajam pasauliui, 
žiais išsilaikyti. I J. Kz.

C R A N E S A V I N G S JUTs££AN
2555 WEST 471h STREET LAIayette 8-1083

B. R. Pietl<iewk-z, prez.; E. R. Pictkienicz, sekr. ir advokatas 
Mokame augštus dividendus. Kešiuojaine čekius. Parduodame ir 
Lšperkame valstybės bonus. Taupytojams patarnaut iniai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ŠIANDIEN.—Apdrausta iki $10,000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penkt. 9 iki 5: treč. uždaryta, o šešt. nuo R iki vidurdienio.

sandėlyje laikomos užregistruo
tos visos komunistų vadų kai-' 
bos, kurios saugojamos ne tiek Į 
dėl jų vertęs, kiek dėl nevertin- 

radijas tai j gurno.

kalbaį komunistų pavergtas| nistų tarpe. Kai tik koks ko- 
i tautas, pasakodamas apie pa-imunjstų vadas prabyla, laisvos 
šaulį, nuo kurio jų gyventojai! Europos radijas 

I atskirti geležine uždanga ir ra
gindamas plačiai atidaryti akis

Šiame amžiuje propaganda 
dažniausiai, yra valstybių vy
riausybių rankose. Tačiau 

i Muencheno radijo stotis yra pri |
„ • -■ , . ! vati ir ją savo lesonus palaikožodžius, gerai žinodamas, jog1 1

ateis laikas, kada tie žodžiai
Ui realybei, kurioje jie gyvena. ius ypatingai naudingi antik0

Tačiau tas tautas pasiekia ne 
Lik laisvos Europos balsas, bet 
ir ranka, kuri pasiekia paverg-

munistir.ei propagandai. Kai 
ateina laikas, pačių komunistų 
žodžiais griaunamas jų pačių

A. T V E R A S
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS

Pardavimas ir taisymas
2646 69th Si. REpublic 7-1941
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to, kad Amerikos toli gražu ne- 
gal'ma apsaugoti Alaska ir ta
riamai amerikietine Maginot li
nija, kurią pasistatę prancūzai 
1939 metais jautėsi esą saugūs 
nuo vokiečių.

Šiaurės kinų ir mongolų ka
riai yra tiek užgrūd'nti, jog gali 
puikiai kautis žiauriausiose Ka
nados klimato sąlygose ir iš ten 
kirsti amerikiečiams skaudžiau
sią smūgį, jiems net nepavykus 
atkristi šių dalinių nuo Sibiro. 
Tuo būdu jau ir NATO vado
vai pripažįsta galimumą kad 
busimajame ateities kare mon
golų naujųjų laikų Tamerlano 
mongoliškosios ordos gali ne
lauktai išdygti prie pat Reino ar 
ba Šiaurės Amerikos žemyno 
arktinėse srityse. O Pentago
nas šios rūš'es karius laiko tie
siog idealių karių tipu atomi
nio amžiaus karui. Reikia ne
užmiršti, kad Kinijos karines pa 
jėgas jau dabar sudaro apie 4 
mil. karių ir nrilionai milicijos.

Kareiviai iš rytinės Azijos
Tarp NATO dalyvių susirū

pinimą kelia ir tas faktas, kad 
1955 m. pirmą kartą nuo Auk
sinės ordos laikų Europoje sto
vėjo taip pat kareiviai iš ryti
nės Azijos. Tai buvo dvi ka
riauti pasiruošusios ir gerai už
grūdintos šiaurės kinų divizijos. 
Tos divizijos dalyvavo kartu su 
kitais sovietų daliniais rudens 
manevruose Petsamo srityje, ku 
ri anksčiau priklausė Suomijai, 
netoli nuo labai didelių nikelio iš 
teklių pačioje šiaurėje. Šių divi
zijų tik nedidelė dalia buvo lėk
tuvais iš Mandžiūrijos permes
ta į Murmanską. Tuo tarpu jų

tujų tautų žmones per kalnus1 melas. Tai gerai žino patys 
komunistai ir ateityje kruopš
čiau rengia savo kalbas. Kanų 
nuolat juos lydi nervingumas ir 
aepasitikėj'.mas savimi.

ir miškus ir išdalina žinias, ku
rių komunistiniai laikraščiai 
nepateikia.

Su vėju, skriejančiu iš vaka
rų. j rytus, skrenda ir balionai,,
prasmukdami pro z plačiausi Kartais drauSas X Pricšta" 
pasaulyje geležinę uždangą. rauja tam’ ką pasakž Daugas 
Prie tų balionų yra pritaisyta: Y' Laisvos EurcPos radijas ir 

Kai atei- ta’ iynaU(io3a ir sukelia naujų 
rūpesčių ir pykčio.

Jeigu galima būtų tvirtinti, 
------------------J

pop.e- 
leistis ■

fifiOia PRbGRAMA

pluoštai literatūros, 
na numatytas laikas, 
riaus debesys pradeda 
pavergtoje žemėje. • • '

“The Universe" korespon- į 
dentas šią spaudą vadina man- ^haio, Pr°8rarną ** . stotie,
na, kurios komunistai itin ne- i vai. per pietu»: liet, muzika
mėgsta ir stengiasi pirmieji pa-
gauti.

Taip, tam jie turi rimto pa
grindo.

masė buvo laivais pergabenta 
iš Criiocko jūros šiaurės Led- 
jūriu ligi paskirties vietos, tu
rėdama atlikti 11,300 km kelią.

Iš vokiečių šalt'nių skelbiama, 
kad šiaurės jūrų kelių štabe 
dirba mažiausiai 40,000 žmonių. 
Šios centrinės įstaigos įvairūs 
padaliniai yra paskirstyti Baren 
so, Karo, Laptevo ir Rytų Si
biro jūrų pakraščais. Ten taip 
pat yra įtaisyta gausybė meteo- 
rologin'ų, radijo ir kitokių sto
čių. Ten taip pat budi ledlau
žiai ir lėktuvai. Turimi duome
nys rodo, kad sovietams pasta- 
rais’ais metais yra pavykę pra
laužti ledų barjerą ir tandensl 
kelius pajungti savo karinei kon j 
trolci. P.

lainos. ir Magdulės Pasaka. Biznlc 
reikalais k>-eip‘is j Ste|H>n,) Minkų 
Raltie Florista, GSlių Ir Dovanų Krau 
uvę. Fi)2 R. Broadway. So. Boston 

27. Maso Tel. So. 8-04S8. Ten pa' 
rtinnama laik ..Pnuum*"
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jlSHna
UUtelevision
(sav. inžASemėnas)!

3130S.Halsted-DA6-6887j

PIGIAI m SAUGIAI .

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį sunkvežimį 

ir apdraudas
6930 S. Talniun, Clikago 29, III 

TH. GRovehill 6-70HG

TELEVIZIJOSt
ir Radio Aparatų Taisymas
Sąžiningas ir garantuotas darbas 
M. RIMKUS, 4617 S. Rawyer SL 
Tel. VI 7-0087 — VI 7-3037

NAUJIENA SEIMININKĖMS!
Tai mapėk, kuriat* nugręžia nt nereikalinga nė 
rankų šlapinti, ne ieškoti kokios kitos priemonės 
ją nusausinti. Tą veiksmą galima atlikti ta pa
čia mape, kaij> šiame paveikslėly atvaizduota, 
pasukant rankeną. Kainuoja tiktai $2.39; De 
l,uxe modelis — $2.69.

liaunamos D. JURJONG BENDROVĖJE. 
3524 S. Halstod St„ Chkago 9, III. Tel. BI 7-3371
šioje bendrovėje pirkėjas ra3 ir daugiau nau 
jybių. Be to, dar gali pasinaudoti duodama sau
sio mėnesio nuolaida net iki 20%.

MES PRISTATOME ANGLIS BElj 
PEČIAUS ALIEJŲ

DIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS
Mcb taipgi perkraustome jūsų baldus saugiai — keletą blo-l 

kų ar keliasde.šimts mylių. Reikale šaukite -mus. j
Vieno kambario baldus arba viso name — kreipkitės par’ 

mus. Turį daug metų patyrimo perkraustymo darbe.

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

eilė atskirų amerikiečių, kurie 
tiki, kad pinigai nenueina vel
tui, jei galima sustabdyti ko
munizmo audros kylančias ban
gas.

Laisvosios Europos radijas 
laiko apie 1,400 tarnautojų. Jie 
dirba savo darbą atkakliai ir 
gera’ pasirengę.

Žinios, kurias tie žmonės siun
čia už geležinės uždangos, neša 
viltį ir stiprybę. Jos skelbia ko-

Duon. ir {vairias skoningas
bnlknlra kep*

BRUNO’S KEPYKLA
8339-41 S. Lituanica Avė. 

Tel. CLlfslde 4-6376..
Pristatome J visas krautuve* 
Ir restoranus, taip pat te
siunčia | visus artimuosius 

miestus.

-T'X ;'"+ t*r- V :
PABKUOLME SERVICE 

STATION

5000 W. Germak Rd., Cicero, I1L 
Lietuviška gazolino stotis ir
automobilių aptarnavimas 

VVilliain J. Grigelaitis, sav.

Savįngs and Loan^j, 
Ašsociation

. H m su re o J

r
PER 40 METU 

VISU LIETUVIŠKU 
KOLONIJŲ 

SAUGIAUSIA IR 
PELNINGIAUSIA

TAUPYMO
BE NOROVĖ________ ___

4038 Archer Avenue T.l. LA3-671?

AUGUST SALDUKAS Prezidentos

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

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

BRIGIITON SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., į vakarus nuo California Avė.

CHARLES ZEKAS, Sec’s

OFISO VALANDOS:

Pirmad., antrad., penkt&d. Ir 
lest. 9 v. ryto iki 4:20 p. p.

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

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. U artinau ir 

tolimų distancijų. Gaukit* sekančiai:

8415 S. LITUANICA AVB2, CIUCAGO, ILL,

ANTANAS VILIMAS
Teleionae — FRontier 6-1883

nsi

NOW.,,
Laimingieji, kurie 1955 m. prisidėjo prie mūsų Kalėdų Klubo—Christ- 
maa Club, lapkričio mėnesį gato (rikius. Prisidėkite prie mūsų 1956 m. 
(Iiristinas Club ŠIANDIEN!

Universal Savings
1800 So. Halsted Street • Chicago 8, III. • HA y markei 1-2028

and loan 

Aasociation
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Trečiadienis, sausio 18, 1956 DIEi/RASTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS J5

MŪSŲ KOLONIJOSE
Gardner, Mass. bą Ti'ans-Canadia Airlines. Ku

rį laiką mokysis Montrealyje,
Metinis susirinkimas ! Kanadoje. Po to dirbs kompani- 

Sv. Petro ir Povilo Broliškos J08 raštinėje, New York, 5th
Pašalpos Draugijos metinis su-’Avė.
sirinkimas įvyko sausio 3 d. U-! Gediminas Panevėžys, jau- 
nion Hali patalpose, išrinkta nesnės lietuvių kartos veikėjas, 
sekanti valdyba: Petras Aukš- Per Kalėdas susižiedavo su p-le 
tikalnis — pirm., Gediminas Pa /l kelmą Wicker. Linkime jiems j 

Aleksis 1&imės besiruošiant naujam gy- jnevezys. — vicepirm,
vemmui. VytisJuška f n. sekr., Juozas Be- 

keris — prot. rast., Antanas 
Kraskauskas — iždin., Pranas Philadelphia, Pa. 
Parnarauskas ir Aleksis Naku- ,
tis - iždo globėjai, Juozas Lu-1 “Karalaitė Teisute” šeštadicn. 
kas _ maršalka. Knygų tik-1 mokyklos scenoje
i intojai — Bronius Kukauskas Sausio 7 d. įvyko seniai lau- 
ir Vincas Višniauskas. Ligonių į kiamas Philadelphijos Lituanis- 
lankytojai ateinantiems trims
mėnesiams — James Endrikis ir 
Julius Kukauskas. Anglų spau
dai korespondentas — Vincas 
Višniauskas.

Ilgai buvo svarstomas konsti
tucijos ir ligonių pašalpos pakei
timo klausimas. Klausimui ap
tarti išrinkta komisija, kuri tū
lės patiekti nariams pranešimą 
sekančiame susirinkime. Šios 
komisijos pirmininku yra Philip 
Milašius.

tinės šeštadieninės Mokyklos 
vakaras.

Gana gausiam atsilankiusių 
svečių būriui buvo parodytas ge 
rai parengtas A. Frankienės dvi
veiksmis vaizdelis ‘‘Karalaitė 
Teisutė”. Puikiai atliktas vaidi-

NEPATENKINTAS ŠUO PRIE LAIVU PARODOS

Šuo, pririštus prie motorinio laivo, liūdi, kad .jis negali pamatyti moto
rinių laivų ĮKirodos' Brolis‘e, X. Y. Šuns šeimininkas yra dr. \. A. 
Nardiello iš (llcn llead, X. Y. (1NS)

šys kiekvieną Philadelphijos lie-' Mirė kun. Vėžio motina bui vadovaująs K. Povilaitis, 
. tuvį atlikti šventą pareigą — pa ‘ § m 3aU8j0 g j netikėtai! kuris tlek klubo narių tarpe,
aukoti Lietuvos laisvinimo by-,mirė šv. Kazimiero parapijos tiek Philadelphijos lietuvių vi
lai, kuriai vadovauja Altas. į vikaro kun. V. Vėžio motina A-į8U0mcnėJe -vra Pcln^s SiU* Pa'

Tame pačiame posėdyje nutar qualina Vėžienė, gyvenusi Gi-' ga»bą. B- K
ta kreiptis į Philadelphijos bur- tardville Pa ........................■ ■■ ■ ■—
mistrą (merą) ir Pennsylvani- ..................im-.ni— im-inc-
jos gubernatorių su prašymais, Perrinko pirmininką

kad jie teiktųsi Vasario 16 pro- Tautinio Pašalpinio Klubo mej 1956
ga išleisti atitinkamą proklama- tmiame susirinkime, įvykusiame 
d ją. sausio 8 d., pirmininku buvo1

Klaipėdos minėjimas 1 perrinkus ilgus motus Šiam klu-. TELEVIZIJOS 
Dar kartą atka somas piane

Šimas, kaa Klaipėdos atvadavi- C0MRAD’AS FOTOGRAFAS 
mo sukakties minėjimas įvyks ruiuunnraj
sausio 21 d. 6 vai. vak. lietuvių . (LIETUVIS)
banko patalpose. ,, ,Moderniškai Įreng- 

Rcngiamasi J. Žilevičiaus ta vieta įvairioms 
. ... nuotraukoms. Spe-paskaita. sialybė _ve8tav£

Sausio 28 d. vakare Šv. And- Jaunavedžiams duo- 
, riejaus parapijos salėje įvyksta dama puiki ir brsn- 
I Philadelphijos ateitininkų ren-

karna* darbas.

Programai pasibaigus, gražiai bos su Vasario 16 minėjimo ko-
nimas į žiūrovus prakalbo dva- parengtą užkandinę ir bufetą miteto atstovais atskirų komisi-
sia ir sekiais, kuriais sielojasi svečiai mielai tuštino, tuo palik- jų vadovais posėdis, kuriame ap
šeštadieninė lituanistinė mo- darni nemažą pelną lituan;stinės tarti artėjančios Vasario 16 mi-
kykla: išugdymas mūsų prieaug mokyklos reikalams. nėjimo reikalai. Šiuo klausimu

įlyje didžios bei nuoširdžios mei- techniškame šio vakaro Išreikštas vieningas noras Va-
Visais atžvilgiais draugija sto CS ^1™' k»tal- tvarkyme nebuvo spragu, tai 16 kiek galint dau-

° u vams bei visoms žmogaus gero- , , + - „ i giau aukų surinkti Amerikosvi tvirtai. Šią vasarą buvo gra- ... T . .. , nuopelnas darbštaus tėvų komi- ®. “ . „ , . ,
šiai paminėta draugijos 50 mc- ™ J"***"“- Jaunle;' <*’ to. kurį sudaro M. Markulienė, Lietuvių Taryba, kur, jau eilę 
tųjubilėjus. : tona,. A. Gaigalo parengt,, la- Skladaitis ir p Mitalas , metų sėkmingai vadovauja Lietu

.. J ' -, . , bai gražiai tai perdavė, nuosta- i 'Šiemet sus'.danus nepalan-1,- . , . . , , . . ', ,r biai vykusiai panaudodami visassąlygoms, nutarta 1

CbiaudiUB u i . muaias. l - .
Svečių tarpe buvo ir šv. Ka- VOs Polltlnei JAV-

kioms sąlygoms, nutarta ne-i 
rengti Vasario 16 minėjimo.

Nauja valdyba

Sausio 5 d. Athol — Gardner

vaidybines priemones. (Gal tik
J iš pačios Karalaitės lauktina di
desnio efektingumo). Labai ge-

_ ,, v. , . . rai buvo atlikti ir “NykštukųL. Vyčių kuopa savo metiniame , ( R
susirinkime išrinko sekančią .... » - ,... _ . „ , Gasparentenes), puošnus koštuvaldybą: Bronius P. Kubaus-Į__ . ,___„________________
kas — pirminink., Barbara Mi- 
loshis — vicepirm., Nellie Me- 
laika — ižd., Frank Einoris — 
prot. rast., Vincas Višniaus
kas — fin. rast. ir kun. Alb.

giama paskaita apie liaudies daL 
i nas ir atgimstančiąją lietuvių' 
muziką. Paskaitą skaitys prof. 
J. Žilevičius, o jo tekstą daino-< 
nūs pailiustruos op. sol. J. Au- 
gaitytė. Ši paskaita — koncer
tas, kiek patiriama, kelįa gyvą 
susidomėjimą visuomenėje.

414 West 63rd Street
TeL ENg. 4-6883 arba ENg. 4-6848

aMK3aM£ issfcr rssise
SOPHIE BARČUS

RADIO PROGRAMA
Iš WQES stoties — Ranga 1390

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

SESTAD. 8:30 iki 9:30 ryte

zimiero parapijos klebonas prel. i Aukų lapai, pasirašyti pirm. j r/%7
I. Valančiūnas, šeštadieninės Ii- M Bįgenio ir iždininko J. Ado- WOPA ~ 1490 k,h
tuan stinės mokyklos ilgametis mon:o jau baigiami dalinti au-, CblG^f2i’29
globėjas.

mai (ruošti mokyt. M. Raugie-. pijos patalpose įvyko JAV LB 
nės) ir dekoracijos (tvarkytos Philadelphijos apylinkės valdy- 
I. Bendžiūtės).-----------------------------------------

į kų rinkėjams, kurie tuoj papra-!
Aukos Altui —■ ■■ ■ ■ ■ ■ ■■ ■ -

Sausio 6 d. Šv. Jurgio para- ,r>---------------- ;

111. HEmlock 4-2419 
So. ROCKVVELL ST.

Po vaidinimo prie eglutės šeš-j 
tadieninės mokykos tėvų komi- STATYBAI 

Yankauskas — kapelionas. Ruo. tetas visiems salėje buvusiems 1R NAMŲ 
šiamasi metiniam “Winter Car- vaikams, t ek lankantiems šešt.
nival” sausio 20 — 21 dieno- mokyklą, tiek jos nelankan- VisokilJ‘ RūSi 
mis. šeštadienį bus šokiai, o t ems Įteikė per Kalėdų senelį MEDŽIAGA 
sekmadienį pietūs, vakarienė ir. (juo buvo A. Šalčiūnas) dova-
kitokios pramogos visą dieną, nėlių.
Tą dieną iš visos Naujosios An
glijos suvaž'uos daug vyčių.

Trumpai
— Neturintieji pilietybės turi 

iki sausio 31 d. registruotis paš
te. Kas to nepadarys, bus bau
džiamas.

— Etluard Aukštikalnis, ką

Rūpestingai* ir pigiai tausau
TELEVIZIJOS

APARATUS
Garantuoji; darbo ir dalis.

J. MIGLINAS
tik atlikęs karinę prievolę, su- Teist. —— HUmbold 6 1036 
grįžo pas tėvus. Gavo gerą dar- ==

CAR R MOODY 
LUMBER CO

STASYS LITWINAS, Prcz.
3039 So. Halsted St.

Tek VIctory 2-1272 
■ Apkainavimą ir Prekių Pristaty

mą Teikiame Nemokamai
Raštinį atidara kasdien nuo

! 8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro ir
šeštadieniais iki 8 \al. vakaro.

•A

JŪSŲ APDRAUSTI INDĖLIAI

Neš V2^° 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 naują sąskaitą 

$50.00 arka didesnei sumai, bus apmokėta autobuso kelionė.

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

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

ST. AATHONV SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

1447 S. 49tli Ct., Cicero 50, 111. - I el. TOwnhall 3-8131 ir 8132
Atidarą kasdien; Uždara trečiadieniais ................................ JUOZAS GR1BAUŠKAS, Vedėjas

------------ -. ---------------------------------------------- ------------------------ --------------------- į...................................................... ......................................&

STENOGRAPHER

CLERK-TYPIST
Pleasant surroundings. Many Company benefits 

Come in and let us convince you DANLY iš a good 
place to work

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

%

MOVIMO

” 15 TOLI IR ARTI '•J
NAUJI DU>eU T»OKAI-NAUJAUSI KMUSTrrtO (PANK/AI

ILGU Merų PATr/HNIAS- PIGUS IfiSĄŽININGAS PATARNAVlNAi

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Td. WAIi»r»ol< 5-9209

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

MES PARŪPINAME KELIONES LĖKTUVAIS, GEL2KEIJAIS, 
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.

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

Roosevelt Furnitūra Miegamo Rakandų Išpardavimas!
11 gabalų — tiktai už $169.60

Į šį setą įeina lova, dreseris. ko
moda, springsai. matrasas su vidu
jinėm spiruoklem, 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- 
me jokių nuošimčių. Prieš perkant 
baldus, užsukite į šią lietuvišką 
krautuvę, apžiūrėkite baldus iixpa
tirkite kainas.

ROOSEVELT FURNITURE CO.
2810 WEST ROOSEVELT ROAD Tel. SEeley 3-4711

FelH Kaiidonls. Ir menuilBeri*
K rn litu v# atidaryt* sekma Jlnnluls nuo II Iki 4:(0.

FONOGRAFAI 
Tik pas mus pirkdami gausit
• Nemokumui 3-Jų mėn. pilną garan

tiją '— darbuu Ir dalys.
» Nemokumui vidaus anteną Ir insta- 

lla\ imas.
• Iki $10fl.nn ir daugiau nuolaidos už 

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

vinio aparatai, lempos, baterijos, da
lys Ir kitų firmų teievlzijos.

NUOŠIRDUS LIETUVIŠKAS 
PATARNAVIMAS

Frank’s TV and Radio
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

3240 South Halsted Street
Telefonas CAIumet 5-7252

PRANAS KURSIS IR 

PAULIUS F. ENDZELIS

IOC

Atidarant sąskaitą pirm 11-tos kiekvieno mėnesio 

dividentas mokamas nuo 1-mos. Dabar mokame 3%. 

STANDARD stipriausia Taupymo Įstaiga visoje Amerikoje

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

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

UNITED STATES GOVERNMENT
Member of Federal Savings and Loan Insurance Corporation 

JUSTIN MACKIEWICH, President and Manager

Įstaigos valandos: Kasdien, įskaitant šeštini, tino 9 vai. ryto iki 4 vaL 
po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 vai. lyto iki 8 vai. vakaro.

Trečiadieniais visai neatidaroma.

STABAM) FEDEKAL SAVINGS
AND LOAN A5SOCIATION 

į&teb* .. - O F CHICAGO

!ll iTlmiiif 4192 ARCHER AV6., CHICAGO 32 
aSsi--PHONE: Vlrginia 7-1141

rz

BUICK’AS

LIETUVIŠKAS

AUTOMOBILIS

NARIAI IJHIVH! TAIP. IR SKOUNIMO

B-VTŲ LYGOS, KURIOSH

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 
I R

Paskolos Duodamos Namų Įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

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

GRAME SAVINGS A LOAN ASSN.
2555 W. 47th St____________ Chicago 32, III.

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

UNIVERSAL SAVINGS & LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St. Chicago 8. III.

AUKŠTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IK PELNINGI PATARNAVIMAI.
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MĖNRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 'trečiadienis, sausio 33, 3.555

104 metų senukas pasakojaI" * - 1
RAŠAU SENŲJŲ ŽODELIUS

MOTINA M AljOVZA, o. «. t.

Adomas Oželis, 104 metų se
nelis, manęs laukė, sėdėdamas 
verandoje prie savo namų, Phi- 
ladelphijoje. Saulė gražiai švie
tė ir jį kaitino.

"Laukiu svečių miegodamas” 
sako ir atsistojo mus pasveikin
ti. Augštas ir tiesus vyras, ele
gantiškai apsirengęs, ūsiukai si
dabriniai, kaklaraištis šviesiai 
mėlynas, o ant pirštų pastebė
jau tris bl zgančius žiedus.

Užprašė j vidų.
Aš jam trumpai paaiškinau, 

kad atvykau parašyti žinelių a- 
pie ilgą ir įdomų jo gyvenimą. 
Senelis neparodė didelio susi
domėjimo.

— Kas čia per raštas, ką čia 
tokio apie mane rašysi, nėra
ko, — jis prabilo. i

i
— Pasikalbėsim, ir atsiras, ką 

rašyti, — pasakiau.
Nieko nesakydamas nuėjo į 

kitą kambarį. Palaukėm, ir jis 
sugrįžo siūlydamas man skaityti 
mažą laikraščio iškarpą.

— Apie mane parašė laikraš
tukas “Saulė”, pasakė jis. (Gai
la, kad aš negaliu pakartoti žo
dis žodin, kaip tas laikraštukas 
rašė. Maždaug taip: “Adomas 
Oželis szvenčia szirntą metų am
žiaus sukaktuves. “Saulės” re
dakcija su paszenavone dieka- 
kavoja jam už praeitas gerada
rystes” ir tt.). Adomas su dide
lėmis aukomis ir pasišventimu 
yra daug prisidėjęs prie pirmo
jo “Saulės” leidimo, Mahanoy 
City, Pa., prieš daug metų, la
bai daug, neatsimenu, kiek.

— Lietuvoj skaitėm laikraš
čius javuose, nes namuose ne
galėdavai pasirodyti su katali
kišku laikraščiu, — senelis pri
siminė.

Adomas yra kilęs iš šviekš- 
nių. Kaip kiti vyrai, taip ir jis, 
sulaukęs jaunatvės, panorėjo 
vykti į Ameriką, bet ten neturė
damas giminių, iš Lietuvos nu
keliavo į Angliją. Vėliau iš An
glijos grįžo į Lietuvą, ir atgal į 
Angliją. Čia jis turėjo religinių 
daiktų krautuvėlę, kol pavyko 
įsisteigti didelę visokių dalykų 
krautuvę.

— Bet nelaimingame gaisre 
viską praradau, — pasakojo se
nelis. — Apdraudos neturėjau, 
ir likau tikras ubagas.

Iš Anglijos jis su savo šeima 
persikėlė į Latviją, čia jis irgi 
susilaukė sunkiai pergyvenamo 
skausmo: šiltinės epidemijos me 
tu penki jo vaikai mirė per vie
ną savaitę.

Po šito smūgio, 1904 metais, 
jis su žmona atvyko į Ameriką 
ir apsistojo Angelų Karalienės 
parapijoje, Brooklyne. Prisimin. 
damas savo žmonelę, Adomas 
nusiskundė, kad ji, daug vargo 
pakėlusi, gale nebetekusi kant
rybės ir pasidariusi nesugyve
nama.

— Viskas jai buvo negerai ir 
negerai. Dieve, duok jai dan
gaus karalystę, — kalbėjo sene- 
nelis. Po žmonos mirties jis ke
tinęs vesti kitą, bet sako:

— Taip pasitaikė, kad katra 
man patiko, neilgai gyveno, mi
rt. Taip ir likau našlys.

Tarp Brooklyno “kriaučių” 
Adomas sakosi nebuvęs “gaba
linis”, bet viską dirbęs, kas siu
vėjo darbui priklausė. Siūti iš
mokęs Lietuvoje. Siuvo, kol 
Brooklyną palietė didelis nedar
bas. Ir Ča p. Oželis, kaip jis 
pats sako: “subankrūtijau”. Ir 
vėl reikėjo keltis kitur. Šį kartą 
— į Philadelphiją, kur gyveno 
jo sesuo. Ji jam padėjo atva
žiuoti ir pragyvenimą susijieš- 
koti.

— Taigi Philadelphijoje pra
dėjome iš naujo. Laikėme 12 
“burdingierių”. Dirbau visur 
po truputį, — pasakojo seniu
kas.

Dabar Adomas gyvena pas 
dukterį. Džiaugiasi jos gerumu.

— Aš ją bausdavau, mušda- 
vau, — jis pareiškė, o šian

dien ji mane maloniai aprūpina, 
net užpyksta, jei nevalgau.

J lietuvišką Šv. Kazimiero pa
rapijos bažnyčią Philadelphijo
je šimtametis senelis važiuoja 
dviem gatvėkariais kas sekma
dienį. Ir ten priklauso Šv. Var
do Draugijai ir A. L. R. K. Su
sivienijimui. Artimesnę kita
taučių bažnyčią lanko kas rytą 
šv. Mišių išklausyti.

Adomas Oželis neseniai į Vo
kietiją pasiuntė 1,000 svarų se
nų drabužių suvargusiems lie
tuviams padėti, krikščioniškos 
meilės darbams atlikti. Ir da
bar yra surinkęs 50 svarų įvai
rių reikmenų. Jis pats sutaiso 
senus batus ir drabužius bei siun 
timo išlaidas apmoka.

Besirengiant su seneliu atsi
sveikinti, greta stovinti jo anū
kė dar pasakė, kad jos senelis 
puikiai moka šokti polkas ir 
valsus.

— Pašok mums, paprašiau jį. 
Jis atrodė lyg ir būtų norėjęs 
pademonstruoti, bet sekundę pa 
galvojęs tarė:

— Tai kaip aš vienas dabar 
šoksiu ?

Gatvėje mūsų laukė p. Domi- 
nikas Jarominas su savo ma
šina vežti mus j Seserų Pranciš- 
kiečių vienuolyną Šv. Jurgio pa
rapijoj, Philadelphia, Pa.

i
Cicero, III.

J. F. Kimbarkas turi būti 
mūsų atstovas

Lietuvos Kareivių Draugijos 
nariai sausio 15 d. savo meti
niame susirinkime nutarė bal
suoti už J. F. Kimbarką, kad jis 
būtų išrinktas Cicero miesto a- 
sesoriumi. Rinkimai bus ba
landžio mėn.

J. F. Kimbarkas turi daug 
nuopelnų. Jis rūpinasi miesto 
gyvenimu. Taip pat nepamiršta 
ir Lietuvos reikalų.

Visi remkime J. F. Kimbarką!
K. Šimkus, pirmininkas; 
K. P. Deveikis, sekretorius; 
K. Andrijauskas, iždinink

Atsišaukimas ) Lietuvius 
Ciceroje

Lietuvių namų savininkų Pa
gerinimo ir Politikos Klubas sa
vo susirinkime, įvykusiame sau- 

|sio 10 d. Lietuvių Liuosybės 
svetainėje, 1401 S. 49th Ct., 
vienbalsiai priėmė šį atsišauki
mą:

Kadangi šių metų balandžio 
mėn. pradžioje įvyks Cicero 
miesto savivaldybės pareigūnų 
rinkimai, ir rinkimuose įvai
riom valdovietėm kandidatų 
tarpe figūruoja ir mūsų tautie
tis lietuvis J. F. Kimbarkas, 
kuris kandidatuoja Respubliko
nų sąraše į miesto asesoriaus 
valdovietę;

Kadangi J. F. Kimbarkas mi
nėtoje valdovietėje jau baigia 
antrą terminą ir per tą laiką 

'tiksliai atliko to urėdo užduotį, 
i ir kadangi J. F. Kimbarko pa
stangomis pravesta žymių pa- 

: gerinimų Cicero miesto lietuvių 
gyvenamoje kolonijoje, todėl 
lietuvių namų savininkų Page
rinimo ir Politikos Klubas dės 
visas galimas pastangas, kad 
dar vienam terminui galėtume 
išrinkti savo tautietį lietuvį J. 
F. Kimbarką į Cicero miesto 
asesorius. Todėl klubas atsišau
kia ir į visus geros valios šio 
.miesto lietuvius, kad balsavimo 
dienoje balsuotumėte už savo 
tautietį lietuvį, kuris atstovau
ja lietuvius Cicero miesto val
džioje.

Klubo vardu pasirašo:
Vicepirm. James Tarulis
Rast. C. Genis

NAUJŲ MAŠINŲ 
FONDAS

ĮSIGYKITE DABAR

ALOYZAS BARONAS

“ŠVIESA IR KELIAS”
Nesenai IšSjusl knyga

duodanti biografinių žinių 1S žymaus 
Amerikos lietuvių veikėjo

Prelato Igno Albavičiaus
gyvenimo Ir pavaizduojanti Jo nueitų 
kelių, supažindina skaitytojų su Jdo- 
mia Amerikos lietuvių organizacijų 
bei v.-Įklos istorija.

Kaina $1.00: gaunama:

“DRAUGAS'*
2334 S. Oakley Avė.

CHICAGO 8. ILK.

*

“D r a u g o” Administracija 
nuoširdžiai dėkoja už aukas 
Naujų Mašinų Fondui. Aukojo 
šie asmenys:

Jankevičiūtė O...............$7.00
Bacevičius Antanas .... 5.00
Kireilis kun. Fab. ..... 5.00
Oškielūnas Mr. Mrs. A. 5.00
Petkus A.......................   5.00
Podžiukas Mr. Mrs. Ad. 5.00
DigTye Juozas............. 3.00
Grybauskas Vincas .... 2.00
Kuras Antanas ............2.00
Lumbis Vyt................. 2.00
Mileris Ignotas ......... 2.00
Monkevičius Ant.........  2.00
Padvarietis Vincas • • • • 2.00
Petrauskas St............. 2.00
Plečkaitis Jonas......... 2.00
Rimidaitė A......................2.00
Samulionis Jurgis .... 2.00
Savickas Kostas ......... 2.00
Šopytė Stasė ............. 2.00
Sudaitė Veronica......... 2.00
Tamulionis Br................ 2.00
Bartkus Stefania......... 1.00
Cibulskis S.................... 1.00
Degutis Vikt................ 1.00
Gintautas A................. 1.00
Grigaitis A. ..-............. 1.00
Jaras Alfonsas ...............1.00
Jonikas Juozas............... 1.00
Kapočius Jonas.........  1.00
Kulinauskas Jonas .... 1.00
Litvinas Jonas............. 1.00
Mickevičius Alfonsas .. 1.00
Osuckas Jonas ................1.00
Radavičius F................ 1.00
Rimkus J.......................  1.00
Ramanauskas Ant.........1.00
Satūnas V.................... 1.00
Sirutytė Marija ......... 1.00
Stanevich Sophie .... 1.00
Urbanavičius B............. 1.00
Žebrauskienė Helen . . 1.00

MARCHOFMMES
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Gauta nauja siunta knygelių

KAIP PASIRUOŠTI 
JAV PILIETYBEI

CLASSIFIED & HELP WANTED ADVERTISEMENTS
REAL ESTATE

P. STANKOVIčIUS
REAL ĖST. |t IN8T7R. BROKERI! 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
8133 So. H&lsted St.

Ph. DAnube 6-1793 
Padeda plrkltl • parduoti namui 
aktus, biznius. Parūpina paskolas 
lraudlmus Ir daro vertimus. Tvarki 
imigracijos dokumentus. Ofisas atda
-as kasdien nuo 10—7.

Nejud. turto pirkimas-pardavimas, 
visokių rūšių apdrauda, No t ari ja tas 

INCOME TAKSŲ PILDYMAS 
P. LEONAS

REAL ESTATE 
2735 W. 71st St. — WAl 5-6015

Priei pirkdami ar parduodam 
aamus, biznais, sklypas ar ūkiai 
atlankykite mos.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-DiStJRANOR 

2405 West 51 Bt 
WAlbrook 5-6030

PRospect 8-8570 (vak. ir

Kas, perkant arba parduodant na 
mus, norit sųžlningo Ir lietuvisitei 
nuoširdaus patarnavimo krelpkitte I

VENTA REAL ESTATE
4409 S. Fairfield, teL LAf. 8-388)
Vai. Kasdien nuo 9—12 Ir 4—7 vai 
vak. fieštad. nuo 9 v. r. Iki 8 v. v 

Trečladlnelals uždaryta

Marųuette Parke — 64 25 So. Cali- 
fornia avė — 4 butų — geltonų ply
tų mūro bungalow. 2 po 4 kmb. ir 2 
po 3 kmb. Karstu vandeniu apšildo
mas. Mūr. 2 automob. garažas. Skly
pas 35x125. Pajamų } mėn. 207.00, 
plius butas savininkui. Jmokėti 5,000. 
Kaina $24.500. Skambinti —

HEmlock 4-2012 arba 
Y Artis 7-3895

CICERO. Mūrinis 2-jų butų — 5 
ir 5 kamb. Centrinis apšild. Kok
lių vonia. Spintos virtuvėje. Apy
linkėje 50th ir 22nd St. $24,900.
SVDBODA 6013 Cermak Road, — 
Te!. BIshop 2-2162.

A
FIGHT

INFANTILE
PARALYSIS

JANLARY5-91

įsigykite d a b a n i

DARBO TEISU ŽODYNĖLIS
Spaudai paršuošė Pr. Šulaitis

ANGLIŠKU ŽODŽIŲ BEI IASIRE18- 
KIMŲ PAAIŠKINIMAI

Siame ŽODYNĖLYJE telpa th 
anglų kalba žodžiai bei išsireiškimai 
kurie yra {gavę apecialinę reikšmę 
kai kurie paimti 16 veikiančių Jsta 
tymų. Spausdinami žodžiai anglų 
kalba ir patiekti platūs paaiškinimai 
lietuvių kalba.

Leidiny! 116 posl. Kaina $1.00.
Pinigus su užsakymais siųsti:

“DRAUGAS”
1884 8. Oakley Avė.,

Chicago 8. UL

Klausimai ir atsakymai anglų 
ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei
sėjas Alfonse F. Wel,s. Kaina 
60 centų.

Pasiskubinkite įsigyti reikalin
gą knygelę, kuri tikrai palengvins 
įsigyti JAV pilietybe.

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

Chicago 8, III.
iiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii

LINES BY SOGLOW

Ik a good sasa te 
M a kartoais partoar. Wksa 
lend kiro meney, hcZfl pay 
•vary ooat, plos good Interest. Oo 
tea PayroD Savtago Plaa. a port 
•f yoor taoemo goas tato Ualted 
•tetos •ovtags Banda oaoh pay 
perlod. In 8 yearo, I mentes, Unelo 
■am payn yeo M for every SS yeo 
pat te. Hold poar Bonds ton yearo 
mero—teey ratam orar tea
snm yeo Invested. Tali yeor ana- 
ployor today teat yeo want te alga 
Mm asteertsatton oard te i 
FayroO
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“TIKRIEJI MISTIKAI MISTERIJŲ NEDARO;
jie jas atidengia. Jie dalykus 
parodo aiškioje dienos Švieso
je; nors, kai Jūs į juos žiūrėjo
te, jie atrodė neaiSkūs.

Mistikuotojai dalykus ap
traukia tamsos ir paslapties 
skraiste. Ir kai Jūs juos iSaii- 

kinat, pasirodo tik lėkštumo."
G. K. CHESTERTON

Irigyldte KUN. V. BAGDONAVIČIAUS, MIC knygų apie Iv. jono Ap- 
reHkimų, «u Vyte. V. PadokUo pratartim Ir A. Beržini iliuitrarijoro. Virfelfc 
dail. R. Viesulo. 406 ir XIV pal., kaina $3.50. Liet. Knygai Klubo leidinys.

UŽSAKYMUS SIŲSKITE:

“DRAUGAS” 2334 Sou,h °*klef
minumnnmir C h i c a g o 8, Illinois

16 ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
NauJaM specialus didelis 

sunkvežimis su pilna np- 
tlrniida. I*lgus Ir sąžiningas 
patjiriuiA Imas.

R ŠERĖNAS
4548 8. YVood St., Chicago D,

Illinois, tel. VI 7-2972

HELP JVANTED MOTERYS^

SALESWOMAN

To sėli nationally known product to 
i women in the home

You need car & good appearance. 
\Voik frorn leads or by appointment 

We traln you 
EXCE1.LENT EARNINGS

FOR RIGHT VVOMAN 
EUCLID 6-0775 !or appointment

M r. VVesley

Teletype Oper.
Young Lady

Will Ti-aain Tvpist
Eycellent Working Conditions 

5 Doy, 35 Hr. VVeek 
Permonent 

Salnrv $50 
Mr. McCrann

A S P. T E A C 0.
1624 W. 15lh St.

TYPIST — EAPERIENCED
To ūse dictaphone machine. Will 
train. Secretarial duties. Perma- 
nent. Good salary. Pleasant ai- 
conditioned Office.

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

ONE GIRI. OPTTCE
General Office Details 

Varied duties: Payroll, Dictation 
and bookkeeping.

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

Tel. LAfayette 3-4077
TYPIST

5 day week. Paid vacation and 
pension

VAUGHAN SEED CO.
601 W. Jackson

IOC

“DRAUGAS” AGENCY
55 East Wa.shington Street 

TeL DEarborn 2-2434

2334 Sounth Oakley Avenue 

Tel. Vlrginia 7-6640; 7-6641

- --.lOCKOE—1 ■n™iiiiim

HELP WANTED VYRAI

LABORATORY 
TECHNICIANS

Opening in laboratory for 
young men with followingquali- 
fications: One year of high 
3chool chemistry or one year of 
college chemistry, or persons 
with previous laboratory ex- 
perience to work in paint labo
ratory in Chicago Heights area.

Address —

DRAUGAS, Box B874 

2334 So. Oakley Avenue

WORK CLOSE TO HOME 
AND SAVE $104 A YEAR

Service Station Attendant 
And Handy Greaser

Excellent vvorklng conditions
MIDWEST

SERVICE STATION 
2335 So. Western

HELP WANTED — MOTERYS

WANTED SALESGIRLS
STEADY W0RK 
Mušt be energetic

Apply
GRAYSON’S SHOP 

1126 Lake St.
OAK PARK «

HOUSEWIVES
Work 15—25 hours per wcek in 

spare time showing Sterling and 
Bavarian China. Car necessary 
Age 25—45. Earn $75—$100 per tvk.

Call UN 4-5863 or GR 5-4781

CATHOLIC PERSONNEL — 
T0WNE

NO FEE
SECRETARIES .......... $300-360
STĖNOS. LITE & EXP. $280-300
BILL TYPISTS ......... $240-280
TYPISTS .................... $216-260

File clerks and page girls — Open 
in The New World Building.

109 N. Dearbom — Saite 702 
STate 2-7480

HOUSEWIVES ATTENTION!
Earn between $50.00 and $75.00 
per week in your spare time.

Car reųuired.

Call GUnderson 4-2788

CABINET MAKERS
Experieneed on high class custom 

tnade fumiture and reproductions.
Top wages and steady work. 

Apply

WILLIAM J. QUIGLEY 
117 E. Delaware

VYRAI IR MOTERYS

GENERAL OFFICE
We have opening in all

departments for beginners 
IBM Proof Mach. operatore. 
NCR Proof operatore.
NCR 2000 Book. Mach. opr.

5 day, 40 hour week 
Applicants see

Mr. D. J. Djkorista or 
Mr. Zwiere

DROVERS BANK
Ashland at 47th St.

I6NUOMUOJAMA

ISNUOM. BUTAS — savininkas 
gyvens kartu.

Tel. Ll <llow 5-1983.

JIE6KO NUOMUOTI

PAVIENTŠ, negirtuoklis vyras 
įieško kambario su virtuvės naudo
jimu. Bridgeporto apylinkėje. Atsi
liepti — John G., 822 W. 34th Place.

AUTOMOHILF.S — TRUCK8 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO KO2ICOS 
lietuviška gazolino stotis Ir auto 

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

CALL-ME-MOTORS C0.
5759 8. WESTKRN AVĖ.. RE 7-9583

iiiimmmiiiiiiiiiittiiiiimiiiiiiiiiiiniiii 
Skelbtis “DRAUGE” apsimoka 
nes jis yra plačiausiai skaitoma* 
lietuvių dienraštis, o skelbiau 

kaina yra prieinama visiems. 
Ullllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

BUILDING & REMODELING 
NAMU STATYBA

(valrtes ištaisymai Ir pardavimas
Jei norite* pirkti ar užsakyti namų, 
kuris būtų gerai Išplanuotas, pato
gus, gražus Ir pigus, pirkite ar užsa
kykite pas

Susitarti Saukit REUanoe 5-8201
V. ŠIMKUS 

nuo B vai. p. p. kasdien Ir
sekmadieniais nuo 10—4 vai. 

Adresas: 4645 So. Keattng Avė., 
CHICAGO 82. ILL.

ANTANAS LUKAS Ir SONUS 
6450 So. Fairfield Avenue

BUILDING CONTRACTORS 
Stato naujus namus, atremontuo
ja senus. Kreipkitės:

Tel. HEmlock 4-5881
o.o o >MieMWi

SĮiiiiiiiiimiiiimiiiiiimiiminmiiiiiiiiitt 
= LIETUVIŲ STATYBOS 5 
= BENDROVE
I MŪRAS
= BUILDERS, INO. =
= Stato gyvenamuosius na- g 
s mus, ofisus ir krautuves pa- g 
s gal standartinius planus ar g 
s individualinius pageidavimus, g 
S Įvairūs patarimai statyk g 
s bos bei finansavimo reika- g 
S lais, skiciniai planai ir na- g 
s mų įkainavimas nemokamai. *" 
g Statybos reikalais kreiptis 
s į reikalų vedeją šiuo adresu:
iI0NAS STANKUS
g kasdien nuo 4 vai. popiet, 
g TeL PRospect 8-2018 arba 
= LUdlow 5-8580.
s 6800 SO. CAMPBELL AVE^
= Chicago 29, Illinois
5iilllilllllllllllllllilllllllllUUilUliiiiiiiiii

Perskaitę “Draugą”, duokite 

kitiems!

Runkite dien. Drangą!

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 IJE- 
TUVA yra geriausia kalėdinė do
vana. Kaina $6.00. Jį galima už
sisakyti

•‘DRAUGAS”

2334 South Oakley Avenue 

Chicago 8, Illinois

ir pas platintojus .

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

LIET. APDRAUDV AGENTCRA
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlataa. Valsty
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur, 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
WAlbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
5900 S. Anhlarul Avė., Chicago SS, IU.

ŠILDYMAS
A. Stanėiaoskas ir A Lapkus

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

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

Cicero, Dlinois 
Telefonai: OLympic 2-0752 

Ir OLympic 2-8492

HELP WANTED — FEMALE

O R D E R F I L L E R S
To start at once in our Chicago location and be able to 
work with us In Dės Plainea, Illinois after we movė there 
in February. 40 hr. wk. Start at $1.20 an hr. Aut. increases 
to $1.45 within 6 mo. Apply Personnel Office 15th Floor.

BUTLER BROTHERS 
165 North Canal Street

Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. Drauge".
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Pastabos ir nuomonės

UŽFIKSUOKIME FILMUOSE MŪSŲ 

TAUTOS TRAGEDIJĄ
JONAS DAUGIRDAS, Great Necli, N. S.

Drauge”Savo laiku
skaitęs Pasaulio 'Lietuvių Ar
chyvo įstaigos informacinį 

•straipsnį “Dovana Lietuvai”,

esu mus; Balfo įkūrimą ir jo įvyk
dytus svarbesnius pašalpos dar 
bus; Lietuvių delegaciją daly
vaujančią Pavergtų Europos

kuriame buvo informuojama vi-plautų asemblejoje; Keliaujan- 
suomenč, kad nepriklausomam čies į Lietuvą Dievo Motinos

Statulos iš Romos atvykimą į 
Ameriką; Mūsų prelatų J. Bal- 
kūno ir Pr. Juro š. m. vasario 
mėn. 15 ir 16 dienomis — kon
greso atstovų rūmuose atkalbė
tas maldas — invokacijas; Ant 
JAV kongreso rūmų iškeltos 
vėliavos įteikimą prelatui Pr. 
Jurui; Tremtyje mirusius ge-

gyvenimui atsikursimai Lietu
vai ruošiamas Pasaulio Lietu
vių Archyvas. Lietuvių visuo
menė buvo prašoma ta.m archy
vui siųsti archyvinę, bibliogra
finę ir muzėjinę medžiagą.

Be to, “Drauge” kovo 16 d., 
skaičiau LOKo “Istorinės me
džiagos reikalu” straipsnį, ku
riame pranešama, kad LB Lai
kinas Organizacinis Komitetas,; dr. Vydūną; “Čiurlionio”, “Dai- 
prašomas Pasaulio Lietuvių 
Archyvo Direktoriaus, išsiunti
nėjo apygardų ir apylinkių val
dyboms bei apylinkių seniū
nams istorinės medžiagos rinki
mo reikalu bendraraštį.

Kaip Pasaulio Lietuvių Ar- Į 
chyvo įstaigos, taip ir LB Lai
kino Organizacinio Komiteto 
laikraščiuos paskelbtuose strai
psniuose nieko nesakoma apie 
kai kur esamų atsikursimai Lie 
tuvai labai svarbių istorinių 
dokumentalinių kronikinių fil
mų rinkimą ar jų įsigijimą.

Tad, šiuo laiku vykstamą

A. Kuzccki, 78 motų, Ų)50 m., pa
bėgęs iš komunistinės Luikijos, at
vyko iš Vokietijos į JAV. Ant jo 
kelių yra anūkė. (INS)

nerolą Nagevičių ir lietuvninką :Muzž™' kttrtam0 “CtU'

nimų atžvilgiu. Jos dažnai viena jomis. Mums* reikia idealistų. < niukai. Ten jie vaišinami, apdo- 
k to3 nesupranta dėl vienokių Ir jei tai neįvyks, nebūtų nuo- yanojami ir fotografuojami. Gi 
ar kitokių priežasčių. Mūsų lie- stabu, kad jaunoji karta, kaip sulaukusieji 100 metų gauna iš 
tuviškoje išeivijoje ypatingai ir anksčiau, imtųsi žygių šiuos valdžios atstovų atitinkamus 1 
tas reikalas yra smarkiai išryš- būtinus re'kalus privesti prie diplomus.
k'ėjęs, kurį 
paminėti.

bandysiu trumpai galo.
Įžengėme į 1956 metus. Bū- 

Nemalonūs konfliktai kyla darni savo tėvynėje, niekada ne- 
tarp tų žmonių, kurie dar negali galvojome, kad teks susirūpinti 
pamiršti nepriklausomybės ra- josios gyvybiniu reikalu. Daug 
rr.iųjų laikų. Apdulkėję meda- mūsų mylimųjų kenčia priespau
dai apakino jų akis, sukeldami dą už geležinės uždangos. Nau- riausią klausą turi katė. Gar- 
sunkiai palaužiamą ambiciją. O jieji metai tegul duoda mums sus, kurie banguoja 20,000 kar

tų per sekundę, žmogus negali

Tai labai gražus, kultūringas!] 
ir sektinas paprotys.

Kates klausa
Iš visų žinduolių gyvulių

šiltas Letuvos kampas dar ne- daugiau jėgų, pasiryžimo ir vie
ša jiems prisiminimus, kuriais nybės kopiant į Lietuvos išlais- 
tremtyje jie svajodami mėgina vinimą. Viktoras Makiejus 
žengti tautos laisvinimo keliu.
Sunku ištarti šiuos žodžius, ka
da re'kalas verčia ko greičiau 
vienytis.

Senių, pagerbimo savaitė
Vcnezueloje, ka p ir kitose ša-

, , , , ., . lyse, gražiomis apeigomis at-Jaunoji karu visada būdavo! 4vcn{iamos motino3 ir tįvo 
didesnė pagalba merdejaneiojė „08 Bc ,0 {ja ,fo _ , kri. 
padėtyje. Mūsų studentai gynė I {fo m4nesi laikot ?J ŠVen-

girdėti, tuo tarpu kai katė dar 
girdi garsą, banguojantį per mi! 
nutę iki 60,000 kartų. Taigi, , 
katė kelis kartus geriau girdi: 
negu žmogus.

Nė vieno lietuvio

viui būtų rodoma apie šių dienų Nemuno krantus, aukojosi tė- gjama ,r sen,ų pagerbimo sa
navus" ir Al. Stephens ansamb-' tautas tragediją ir mūsų
iių bei Gaidelio ir Chicagos vy- kovas » islaisvintL 
rų ir kitų žymesnių chorų vi
suomenei duotus svarbesnius 
koncertus ir t. t.

Reiktų būtinai nufilmuoti vi
sas augščiau minėtas Lietuvai 
laisvinti mūsų institucijas ir 
jų vykdomus laisvinimo žy
gius: Esamus gyvus knygne
šius; dalyvius buvusius 1905 
metais Vilniaus Seime; Vasa
rio 16 d. Lietuvos Nepriklauso
mybės paskelbimo akte pasira- 
šusius asmenis; žymesnius mū
sų veikėjus; mokslo vyrus;

NEATLEISTINAS

NUSIKALTIMAS

Pragaišthigas laikas

■^1

vynei ir ne VKnas paguldė savo į vaM Tos savaitfe metu ,a 
galvą uz ją. Mes turime tokių t namj jr ant sj 
ir dabar, kūne yra pasiryžę au-,dv,ej (moters jr iškio) 
kote Lietuvos laisvinimo darbui.; niuk litografuoU piešiniai. Kai. 
Jų tuscios ambicijos dar neuz-
valdė ir apdulkėję medaliai neap 
akino. Jie laukia, kada mūsų 
senoji karta padės ant stalo tuš 
tybes ir pradės rimtai ir vienin-

Dažnai mes vartome istorijos gai veikti. Politikų mums da
bar nereikia, kada Lietuvos že
mė yra mindoma okupanto ko-

lapus prisimindami žmonių pa
darytas klaidas, išdavystes, nu-; 
sikaltimus. Skaitome knygas,! _ 
kurios vaizduoja liūdną tautų; ~ 
padėtį, karžygių kerštus, tarpu-!
savio nesugyvenimą ir panašiai.! J’ajn-ftkomos lakūno kapitono a. a.

L Raimialdo Marcinkaus seaervs STE-Mėgstame prisiminti nemalonią kam j a marti .\kaite tamvije- 

praeitį ir didžiuot’s, kad mes iš-j
Jos pačios arba žinantieji apie jas 
prašomi atsiliepti šiuo adresu — Juo 
žus Gavėnias, 1*. O. Uos 41, lklvvards- 
burg, Mieliigan.

PAJIEŠKOJIMAI

Lietuvos tragediją užfiksuoti ir Amerįkos lietuvių visuomenei 
Lietuvai laisvinti mūsų institu- j prįklaUsančius žymesnius paš
ei jų, visuomenės bei pavienių tatus, bažnyčias bei paminklus;' savo pareigas, kaip anksčiau mi 
asmenų vedamoms kovams įam Vokietijoje likusius tremtinius nėtieji istorijos paragrafuose, 
žinti siūlau Pasaulio Lietuvių ir jų mokyklas; nuo mūsų bro-! Praėjo jau daug laiko, o mes,
Archyvo įstaigai tuojau pradėti kankįnįų j§ Sibiro atvežtą! ka;p prancūzų tauta, nepajėgia- 
ruošti gaminti Istorinį doku- relikviją — stulą ir tą asmenį,! me suformuoti tvirto, nepalau-
---- flįmą Do-;kurig ją išnešg j laisvą pasaulį'žiamo- autoritetingo laisvinimo

filme turėtų j (giūlau Archyvo įstaigai įgyti: organo. Rodos neseniai Vliko Į Omaha, Ncbr 
būti užfiksuoti visi nuo 1939 m. tą apsiaustą( kurioje ta stula: Padan-ė nušvit<> ir visa Pašau-! Turiu žinių iš Lietuvos ir prašo-

buvo įsiūta - paslėpta); visus;1,0 Bendruomenė dž.au- . ma atsiliepti šiuos asmenis: 1) Jo.
gest, kad turėsianti tvirtą repre, nas Vilimas, 2) Antanas Vilimas 

............ ..... , + .musų ansamblius bei žymesnius. trinanti navered™ tau i <Jono brolis>- Pirmasis -brieš kalorijai jvykusieji ir vykstantie- ch būsimą 1956 dato : z^tą, gmanti pavergtos tau- rą gyv. Chicagojc, o antrasis - 
■ • - • • tos laisvę. Bet viskas buvo tikt 1927-28 m. išvyko į Kanadą. Abu

prieš audra, kuri sudraskė vie-.................... .

mentalini kronikinį flimą 
kumentaliniame 
būti užfiksuoti 
iki atsikursimai Nepriklausomai 
Lietuvai svarbesnieji mūsų is-

ji momentai. Esamus pas kai- 
kuriuos asmenis, aukščiau mi
nėtus istorinius dokumentali- 
nius filmų juostas Pasaulio Įapylinkių valdybos bei lie- 
Lietuvių Archyvo įstaiga ture- tuviškų parapijų komitetai tu-

šventę ir t. t.
Visos LB apygardų ir dides-

tų rasti priemonių jas surink
ti.

retų surasti arba turėti prie
mones nufilmuoti jų apylinkė-

Šios Vilmos prologui reiktų se įvykstančius visus Lietuvos 
kokiu nors būdu įgyti šiuos is- istorijai svarbesnius momen

tus. Visos lietuviškos organiza
cijos, komitetai bei pavieni as-

torinius dokumentalinius kro
nikinius filmus: komunizmo ir

likome gyvi. Nežinoma jėga ke 
lia mus į didybę ir užmirštame

nybės viltis. Tą liūdną laikotar
pį mūsų tauta gsdinsis prisimin
ti. Gėdinsis, nes jis trukdė lais
vinimo darbą ir piktino jaunuo
menę, kuri idealsitiškai tikėjosi 
ginti tautos teises.

Idealistų - ne politikų 
Senoji ir jaunoji karta yra du

, • ♦ 4. • nrnnvs iau turi naeamine auk?- skirtingi pasauliai. Abidvi duo-nacizmo laisvoms tautoms api- ,menys- 3au turl pagaminę auK. kontrastą savu įsitiki
plėšti sutarčių pasirašymą (te- į čiau minėtas dokumentalines I kontrastą savų įsitiki

filmas privalėtų pasiųsti PL Ar
chyvo įstaigai.

Vėl atsikūrus Nepriklauso
mai Lietuvai, šią istorinę, do
kumentą linę filmą PL Archy
vas turėtų pasiųsti į Tautos

ko matyti būnant ’ tremtyj):
Komunizmo armijos įžygiavimą 
į Lietuvą. Nacių kariuomenės 
įžygiavimą į Lietuvą (teko ma
tyti būnant tremtyj). Jaltos 
bei Teherajio ' konferencijose 
sutarčių pasirašymą.

Labai gaila,, kad mes nenufil
mavo,me mūsų istorijai svarbių p. &J.JOKUBKA 
šių įvykusių momentų: tremti- rv, deimantai ir laikrodžiai 
nių gyvenimą Vokietijoje ir jų Pardavimas ir Taisymas 

emigraciją; Amerikos Lietuvių
Tarybos instituciją ir 
laisvinti jos įvykdytus žygius 
būtent: audiencijas pas prezi- 
dentus, kongresmanus ir sena
torius; Keršteno Komiteto su
darymą ir jo atliktus darbus;
Vliko instituciją ir Lietuva' 
laisvinti jos padarytus veiks-

4102 Archer Avė., Mozart 
Lietuvai ChicaK° 82’ IIL ” 1’eL 8'881,

Ar Gaunate 

Slogijas?

kur net skersai gaviu pakabina- 
nami didžiuliai plaktai “Semana 
dėl Anciano”, tai reiškia — še

inių savaitė.
į Ta proga ruošiami valstybės, 
savivaldybių ir įvairių organiza
cijų lėšom's pobūviai, į kuriuos 
kviečiami vietos senutės ir se-

J’ajieškoma sesuo AGOTA MEIt- 
KIA Il'lfTE PAVLAI SKIENE, (pa
gal pirmų vyrų Grožienė), kilusi iš 
Solinių km., Vilkaviškio apskr. J A- 
merikų atvyko prieš Didįjį karų. Ji 
pati arba apie jų žinantieji prašomi 
atiiilieptl šiuo adresu -— Vršulo Mcr- 
kevičiūtč Starkevičius, 3130 “T" SI.,

kilę iš Skapiškio apylinkės, Miš- 
konių km. 3) Stasys Dalibaga, ki
lęs nuo Zarasų. Išvykęs į Kanadą 
iš Sintautų. Atsiliepti šiuo adresu;
J. Paškonis, 636 Kast Avc., Kit- 
chene?, Ontarfc, Canada.

Petras KričitMi<įdieško STASĖS 
BOTYRIUTftS kTARIENLS. Miliū
nas jieško savo sūnaus ANTANO 
MILICNO, gim. 1927 jn. Šakių 
apskr., Sutkų km. Informacijas tei
kia: A. Grigaitis, 407 Chaunccy 1 
SU, Brooldyn 33, N. Y.

“Literatūra ir Menas” skel
bia Visasąjunginės grežinės li
teratūros leidyklos 1955 meta:s 
išleisimu knygų sąrašą, bet nė

kabinami vieno lietuvio raštų tame sąra
še nėra. Okupantui tai, aišku, 
nepriimtina. Bet už tai Lietuva 
užverčiama Lenino raštais.

A. A.
JURGIS DAUPARAS

Gyveno 24 23 V. 4 6th Plaee
Mirė sausio 15 d,, 1956, su

laukęs senatvės. Girilė Lietuvo
je; kilo iš Šiaulių apskr.. Meš
kuičių parap, Daunorų sodž.

Amerikoje Išgyveno 5 4 iii.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

2 posūniai: Antanas, jo žmona 
Ida: ir Jurgis su šeima, švo- 
gerka Ona širvaitienė su šeima 
ir Magdalena Rekašienė su šei
ma, giminės: Helen Zuris su 
šeima ir Juozas Norkevičius su 
šeima, kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas 5 vai. 
popiet John F. Kudeikio koply
čioje, 4330 S. California Avė.

I.auk>tųye« įvyks penktadie
nį, sausio 20 d.. iš koplyčios 
3:30 vai. ryto bus atlydėtas į 
Nekalto Prasidėjimo Panelės 
švene. parapijos bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už veiionies sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę- GIMINES 
laidotuvių direktorius John

F. Eudeikis. Tel. LAfayette 3- 
0440.

PADĖKA
MŪSŲ MYLIMAS VYKAS IR TĖVAS,

A. -j- A.

ANTANAS SAMOLIS,
ir palaidotais .sausio ničn. 7

Vlnuonu t kreh>kit« di inetij j užRietėJusiUH 
v Ulinius. PM palengvinimo tūkstančiai pa- 
gciduuja Pi. Peteri “Goniozo". Kaip ir 
pagal gydytojo receptą, gaunamuose vais
tuose, jo sustatė yra keletits mediciškaf 
užtvirtintų dalykų, kurie visi kartu veik
dami sutelkia palengvinimą, kelinis būdais: 
1) lamina, ir šildo sutrikusį skrandi; 2) 
atleidžia vidurių išpūtimo skausmus; 3) 
sutelkia ncskublnantį palengvinimu nuo 
sukietėjusių vidurių, kurie yra. priežastim 
aukščiau išvardintų simptomų, švelnus. Ge
ro skonio. Išparduota virš 20.000,000 bon- 
kų (šeimos dydžio bonka. $1.65 vaistinėse. 
Bandykite Ttr. Peter's “Gomozo”... abscP»

I liūtiškai įib-kas kitas taip nepagelbės.

MOV I N G
A. BENIULIS atlieka įvairiu? 
perkraustymu8 ir pervežimu? ližių nudeginu), 
iš tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BI. 1-7075 arba 
BE 7-9842

j Jei jūsų vaistinė neturi, tad, pasiųskite 
1 $1 /Už II oz. bankų (su Jūsų vardu ir ad
resu) šiuo adresu: GOMOZO, Ilept, G7|-3(> 

1 4541 X. Klirensu 00d Avė... Cliicugo 40, III.

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILUS GftLINVCIA

15G
VMtaivlv įmetraukM 

Mūšy spvefetyM

Prcdn Photo Strofai
toto

EDVARDAS ULIS, mt. 
4068 Archer Avenue 

Telefonas VIrginia 7-2481

NUO UŽSISENfcJUSIV 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tie, kurio kenčia nuo SENŲ AT

VIRI/ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, 
neguli ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjnslos žaizdos 
niežti ir skauda. Kad pašalinti tų 
niežėjimų Ir skaudėjimų eonų atvi
rų ir skaudžiu žaizdų. uždėkite
LEUVLO Ointmenl. Jos g y d y m o Geriausios gėlės dėt vestuvių, banke- 
ypatybės palengvins Jūsų skaudėj!- tų, laidotuvių Ir kitų papuošimų, 
ma ir galėsite ramiai miegoti nak- Į
tį Vartokite jų taipgi nuo skau- 2“3 UIOT ŪKI) KTREET

Ji taipgi pašalina Tel. PIIosįmm-I H-UH33 Ir PU ft-0431
niežėjimų ligos vadinamos PSOK1A- 
HIH. Taipgi pašalina peršėjimų Ilgos _ - ■ , , -
vadinamos ATHI.ETF.'H FOOT. su-
stabdo džiovinimų odos Ir perplyšlmų [3.t=5srsTJJ^as'Q

, iarpplršėtų. Yra. tinkama vartoti nuo ; TUorjn»icii Girff| .iaiivirn žinin 
džiūsta nėios. suskilusios odos <lodir- , f/. 'lauK,*lu Ž nlŲ
vinių, o<1oh Išbėrimų b t. t., taipgi nOCuMItn) ilraiMiinift —— skili-
tinkama \artoil vaikučiams, kada pa t y kito ne^eniui išėjusią iš spaudos
slrodo skaudus Išbėi-tmas nuo vyaty- knygelę —

1 klų. Ji > ra gera gyduolė nuo Iš

imi r l!)5(į m, sausio mėn. 1 
Kazimiero ka|ntičse.

Mes norime padėkoti visiems, kuri)' 
tarnavimų ir palydėjo į jo įioilsio vietų.

I ž ilitlvvavimą šermenyse ir laidotuveBc esiihie giliai dėkingi 
Kan. .1. A. Paškausktti, Kam V. Zakarauskui, Kum ,1. Makarui, 
Kilti. L. \ aisvilui, levams Marijonams, Tėvams Jėzuitams ir Tė
vams Pranciškonants.

llėkojatne Seserinis Kazimierietėms, Sv. \ ardo Draugystei 
Manpiette Park, šv. Antano Draugystei Cicero it' K of ('. Cardinal 
M umleleiu Council.

Už paskutinį suteiktą velioniui patarnavimą dėkojame grnb- 
nešianus Šv. Antano Druttg. nariams ir vargonininkui Antanui Gied
raičiui.

Taip pat dėkojame laidotuvių direktoriui S. Loekaviėiui, ku
ris maloniu patarmivimu atėmė mums rūpesčius tose liūdesio va
landose.",

Visiems už šventų Mišių aukas, už gėles, už dalyvavimą lai
dotuvėse ir užuojautą pareiškttsiems nuims liūdesio vnlandoje, pra
šome priimti mūsų gilų ir nuoširdų ačiū.

ŽMONA MARCIJONA, SŪNUS IR DUKTERYS

S v.

suteikė .jum paskutinį

/

viešintų odos Ilgų. L* 
gtiln Otntmeut yra 
parduodama po 75 
et., $1.26. Ir $8.60. 
Pirkite valstlliėnrClil 
rtigoj Ir np>lluhėH<- - 

i Mllvvaukee, WtMe..Ga 
• ry.lnd.tr Detrolt, MI-

ehtgan arba rašyki 
te Ir Rtalųsklte Mo- 
ney order į

LEOULO, Department D.

PENSIJOS IR PAŠALPOS
Aloj knygelėj telpa: 1. Kenntvėe

pcnMJrm Ir palikuonių pnAal(ioa. 
lt. Nelaimingų ntallikiinų kompensa
cijoj.

Aloj knygelėj atspausdintas JAV 
.Socialinio Draudimo įstatymas eu vi
sais naujnuslalH papildymais Ir pa- 
Hišklnlmals. Be to, čia įdėta JAV 
Nelaimingu atsitikimų kompennae.i 
|ų Hiskiriinse ateituose paaiškinimai 
su lentelėmis.

j Kai pa 60 centu.
rinigus su užaakvmals siųsti: 

“Dranga*”, 2334 Ho. Gaktoj Avė.,

618 W. Eddy Ht. Chicago 84, III- dihago 8, m.

. . . . s
et*

PIRKITE TIESIOG KUO 
MR. NELSON

— SAVININKO —

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO-

MI4 WMt 11 HA Street
Vienas blokas ano kapinių.

INdllsnslas paminklams planą 
pasirinkimas miesto.

T«UL CEdarcrost 3-8335

A. A
MATILDA GINTARAS 

(Bričkaitė)
Gyveno 45-6 S. Pairti cl d Avė. 

Tel. V Ardu 7-9165
MirS gausio 15 d., 1 956, 11

vai. vak., sulaukus puses am
žiaus. GimS Lietuvoje; kilo iš 
Mažeikių apskr., Sedos parai1.

Amerikoje išgyveno 4 3 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

vyras Jonas, 2 sūnūs: \Valter, 
marti Sopinę, anūkė J u d y : 
John, marti Bernice, anūkė 
Joan; ir duktė Jueųuilin; se
suo Petronėlė Karklelis su šei
ma. pusbrolis Krank Asauskus, 
kiti giminės, draugai ir pažįs
ta mi.
Priklausė I.KKSA. Kuopa 160.

Kūnas pašarvotas John F. 
Kudeikio koplyčioje, 4330 So. 
California Avė.

IgiidotuvSs įvyks ketvirtadie
nį. sausio 19 d., iš koplyčios
9:30 vai. ryto bus atlydėta į 
Nekalto Prasidėjimo Panelės 
Svenč.. parapijos bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. 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 
F. Eudeikis. LAfayette 3- 0440.

LIŪDESIO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI -

6845 S. Western — 3 atskiros air-cond. koplyčios
UEpnblU 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta 

TUma, kurta gyvena kitose miesto dalyse; gausime
koplyčių arčiau Jūsų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WEST£RN AVĖ. 1410 SO. 50ih AVĖ. 

CHICAGO, ILL CICERO, ILL.

Telefonai — GRovehiil 6-2345 arba

TOv;nhail 3-2169

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605 07 South Hermitage Avenue

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

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

n

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarus- Mes turime koplyčias

/imas dieną ir nak- visose Chicagos

tį, Reikale šaukite Roselando dalyse ii
nūs. tuojau patarnaujam

ANTANAFM. PHILLFpŠ
i 1807 S. LITUANICA AVĖ. Tel. Y Arda 7-S401

PETRAS P. GURSKIS
169 West I8th STREET TeL SEeley 8-67 U

ALFREDAS VANCE
77 7FOODSIDE Rd., Rlveralde, IUL TeL OLympie I-A24t

POVILAS J. RIDIKAS
<354 S. HALSTED STREET Telepbone lArda 7-191)

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
0821 S. M1CHIGAN AVĖ. Tel. COnunodore 4-222)

ĮURtilS F. RUDMIN
4810 S. LITUANICA AVĖ. Tel. VArds 7-1138-II3b

PETRAS BIELIONAS
«48 8. CALIFORNIA AVENUE Tel. LAfayette 3-5572

VASAITIS — BUTKUS
1446 South 50th AVĖ., CICERO, ILL. Tel. OLymplo 3-A0M1

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1648 W. 46th STREET TArdf 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
'2424 W. Gltth STREET REpubUe 7-12181
12314 W. 23rd PI.ACE VIrginia 7-6672

Skaitykite ir platinkite dienraštį 'Draugą”.

ry.lnd.tr
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X Dievo Apvaizdos para pie

čiui pagerbs savo kleboną kun. 
A. Martinkų. Kun. kleb. A. 
Martinkui, švenčiančiam 35 me
tų kunigystės sukaktį, Dievo 
Apvaizdos parapiečiai sausio 
29 d. 5 vai. vak. Dievo parapi
jos salėje rengia banketą su 
menine programą. Meninę pro
gramą išpildys parapijos mo
kyklos choras, parapinis cho
ras, Mrs. Mary Bankv, Antanas 
Dagelis, Ona Lukoševičienė ir 
Rūta Lukoševičiūtė.

X Alvina ir Antanas Gied
raičiai, 2806 W. 58 St., sausio 
14 d. susilaukė trečios dukre-| 
lės, kuriai duotas Marijos Ele
nos yardai. Motina ir dukrelė 
šiandien grįžta iš šv. Kryžiaus 
ligoninės. Albina Giedraitienė 
yra solistė, o jos vyras Anta
nas vargonininkauja Švč. P. 
Marijos Gimimo parapijos baž
nyčioje.

X Petras Švagždys, 7249 So. 
California Avė., po 32 metų 
tarnybos Commonwealth Edi
sono kompanijoje, neseniai iš
ėjo į pensiją. Jo brolis kun. Jo
nas Svagzdys yra Nukryžiuoto
jo Seserų vienuolyno Broek- 
tone, N. Y. kapelionas.

X Kazys Skinkys, pasižymė
jęs gražiai atliekamu staliaus 
darbu bei kitais namų įrengimo 
darbais, persikėlęs gyventi į 
18-ją koloniją ir sutvarkęs sa
vo namus, vėl mielai patarnau
ja savo tautiečiams, namų sa
vininkams.

X Jonas Žilinskas, 68 m. am
žiaus, buvęs Kauno notaras, 
praeitą šeštadienį mirė New 
Yorke. Mirė dėl širdies smūgio. 
Ligoniui sunkiau susirgus duk
tė ir žentas Valė ir inž. Stasys 
Jokūfcauskai iš Chicagos nuvy
ko į New Yorką. Velionis lai
dojamas New Yorke.

X “šilkiniai Pančiai”, kome
dija, parašyta žinomo humoris
to Antano Gustaičio, pirmą kar
tą bus vaidinama sausio 29 d. 
Sophie Barčus radijo progra
mos metiniame parengime, ku
ris įvyks sausio 29 d. Lietuvių 
auditorijos salėje.

X J. A. Vilkišius, vienas lie
tuvių senosios kartos veikėjų 
ir vyčių veteranas, praeitą sa
vaitgalį darbovietėj susirgo ir 
paguldytas Walter Memorial 
ligoninėn, 1116 N. Kedzie Avė. 
Lankymo valandos nuo 1 iki 
2:30 popiet ir nuo 7 iki 8:30 v. 
vakare.

X Stasys Valančius, išbuvęs 
pusketvirtos savaitės Mother 
Cabrini ligoninėje, jau grįžo na
mo. Stasys Valančius yra J. F. 
Budriko krautuvės vedėjas ir 
senas visuomenės veikėjas.

X Historical Soeiety Chica
goje nutarė prisiminti Lietuvą 
vasario 16 dieną. Tos draugijos 
patalpose bus surengta speciali 
pregrama, kurioje dalyvaus ir 
“Ateities” šokėjų grupė.

X Antanina Vaišvilienė, gyv. 
Route 2, 9th St., Box 714, Zion, 
III., sveiksta po sėkmingos ope
racijos Loretta ligoninėje. Šią 
savaitę iš ligoninės grįš namo.

X Antanina Ir Pranciškus 
Juška, o taipgi ir Jonas Andri- 
š'.iuiae šiomis dienomis keletui 
savaičių išvyko į Floridą.

X Vytautas Kąsniunas šį 
ketvirtadienį dalyvaus televizi
jos programoje Board of Edu- 
caticn valandėlėje.

X Rozalija Pronckienė, 5423 
So. Francisco Avė., gydosi Šv. 
Kryžiaus ligoninėje, kambarys 
311. Jai padaryta operacija.

IS ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— “Darbininko” dramos kon
kursui jaučiamas gyvas susido
mėjimas. Jury komisijos nariai' 
atsidėję skaito, pasižymi pa
stabas, susiėję padiskutuoja. 
Jury komisijos posėdis įvyks 
sausio 20 d. "Darbininko" re-| 
dakcijos patalpose Brooklyne, 
N. Y. Tada bus išrinktas ge
riausias veikalas. Jo autorius 
bus paskelbtas tik per “Darbi
ninke” vakarą, kuris įvyks sau
sio 29 d. Kartu jis bus ir pri
statytas publikai ir įteikta jam 
5C0 dol. premija.

— Valsty binio teatro 35 me
tų rengiasi paminėti New Yor 
ko Lietuvių Benduromenės Kul
tūros Taryba. Minėjimas įvyks 
sausio 21 d. Minėjimo progra
mą išpildys Ne\v Yorke gyveną 
Lietuvos operos solistai ir dra
mos aktoriai.

— Lietuve?. Atsiminimų ra
dijas balandžio 22 d. mini 15 
metų sukaktį. Ta proga Webs- 
ter salėje, New Yorke, rengia 
didelį koncertą. Programą iš
pildys menininkai iš Chicagos 
kartu su Rūtos meno ansamb
liu.
— Vasario 16 minėjimas, ren

giamas New Yorko Liet. Tary
bos, įvyks vasario 26 High 
School salėje New Yorke. Pro
gramą išpildys Operetės cho
ras, solistas St. Liepas.

įvairios Žinios
Paskolos verslininkams

Chicagos smulkių verslininkų 
įstaiga praneša, kad numaty
tas planas, kaip mažesnius pre
kybininkus palengvintomis są
lygomis aprūpinti reikiama pa
skola, tai įstaigai tarpininkau
jant bankuose. Smulkių versli
ninkų sąjunga padės išgauti 
paskolas iki $15,000.

Lavonas sujudo karste
Retas dalykas atsitiko Pietų 

Afrikoje, Natale. Ten mirė vie
na juodaodė 12-kos metų mer
gaitė. Ketvirtą dieną, besiren
giant ją laidoti, lavonėlis suju
do karste ir pradėjo belstis. 
Žmonės išgirdo, atidarė karstą, 
ir .mergaitė atsisėdo. Gydytojai 
patvirtino, kad ji tikrai buvo 
mirusi. Prisikėlusioji papasako
jo, kad per tą laiką lipusi į 
augštus kalnus ir bridusi per 
plačias upes; labai pavargusi ir 
išalkusi.

Keistas įvykis
Vienam sargybiniui Ameri

koje šuo įkando į blauzdą. Pa
prastai, tokie dalykai pavojin
gi žmogaus sveikatai, tačiau šį 
kartą lazda atsigręžė antruoju 
jalu — užpultajam nieko neat
sitiko, o šuo padvėsė.

X Premijos už gražiausias 
ir originaliausias kaukes bus 
įteiktos kaukių baliaus metu 
Keymens klubo patalpose, 4711 
W. Madison St., vasario 11 d. 
vakare. Mėgėjai turės retą pro
gą parodyti savo išradingumą 
ir laimėti premijas, kurias pa
skirs iš baliuje dalyvaujančių 
asmenų sudaryta komis ja.

X Mr. ir Mrs. Antanas 
Suagzd.s, šv. Kryžiaus parapi
jos nariai, T. T. Marijonų vie
nuolyno ir “Draugo” spaustu
vės statybai paaukojo 20 dol.

X Iš Lietuvos gautomis ži
niomis, kun. J. Rudaitis, Bal
bieriškio parapijos .klebonas, 
yra gyvas ir sveikas (prieš pu
sę metų buvo pranešta, kad jis 
miręs).

X Algimantas ir Marytė 
Dumbriai susilaukė pirmgimės 
dukrelės, kuriai duota Daina
vos ir Onos vardai.

X Jonui Budriui yra laiškas 
“Draugo" administracijoje.

CHICAGOS ŽINIOS
Ukrainiečių Švente

Sausio 22 d. Chicagos ukrai
niečiai švęs Ukrainos nepriklau
somybės paskelbimo dieną. Jų 
iškilmingas posėdis įvyks šv.' 
Mykolo mokyklos auditorijoje, j 
ties Rife ir Leavitt gatvėmis, | 
2 vai. 30 nnn. p. p. Iškilmes 
ruošia Ukrainiečių Kongresas! 
Amerikoje, kurio skyrius yra 
Chicagoje, drauge su bažnyčios 
atstovais.

Parodydami savo simpatijas 
pavergtai ukrainiečių tautai, 
Chicagos meras Daley sausio 
22 d. paskelbė ukrainiečių d.e- 
na.

Prancūzų dailininko paroda
Chicagos Meno muzėjaus pa

talpose šiuo metu vyksta pran
cūzų dailininko Henri de Tou- 
louse-Lautrec paroda. Atgaben
ta 242 piešiniai, vaizduoją pe
reito šimtmečio Paryžiaus dai
lininkus, rašytojus, dainininkus, 
cirko artistus, šokėjus, gatvės 
žmones, įvairius miesto padug
nes. Tapytojas Lautrec jų tar
pe daug laiko buvo praleidęs, ir 
pats dėl alkoholio be laiko mi
ręs. Jo talentas nebuvo pilnai 
išnaudotas, bet visdėlto yra da
vęs daug vertingų kūrinių, ku
rių pasižiūrėti Chicagoje susi
renka didelės minios žmonių. 
Paroda tęsis iki vasario 15 d.

Yra darno pašte
Chicagos pašto viršininkas 

Carl A. Schroeder praneša, kad 
šioje pašto įstaigoje priimami 
nauji darbininkai. Pradinis at
lyginimas — $1.82 už valandą, 
$70 už savaitę. Automatiškai 
atlyginimas auga iki $85 per 
savaitę. Dirbantiems po 6 vai. 
v. mokami bonai. Tarnautojai 
priimami kasdien, kreiptis į 304 
kambarį, Main Pešt Office 
Building, Canal ir Van Buren 
gatvių sankryža, Chicago 7.

Revolveris — žaisliukas, 
bet areštas — tikras
Buvęs kalinys Marvin 

Schnell, 23 m. amžiaus, įvykdė 
apiplėšimą, pagrobdamas maž
daug $1,000. Skubantį automo
biliu jį sulaikė policininkas W. 
Philbin. Nusikaltėlis nenorėjo 
greit pasiduoti. Besigrumdamas 
su juo, policininkas užčiuopė už 
jo diržo revolverį ir buvo 
paspaudęs jo gaiduką, bet pa
matė, kad revolveris netikras. 
Nusikaltėlis pabėgo, bet polici
ninkas įsitėmijo jo mašinos nu
meri ir vėliau areštavo. Tardo
mas prisipažino padaręs keletą 
nusikaltimų.

MRS. KELLY ABEJOJA PRANEŠIMUtfnj

Mr. ir .Mrs. John B. Kelly, tėvni aktorės Grace Kelly, skaito Pliilndel- 
pbijos laikraštį, kuriame til,x» žinia iš Monaeo, kad Grace ir princas 
Reinier III susituoks Alouaco. Mrs. Kelly pareiškė, kad ‘‘čia turėtų 
būti nesusipratimas. Aš netikiu, kad princas pakeitė mintį dėl vedy
binių planų. Aš hunu, kad jis norįs susituokti su mano dukra Philadel- 
phijoje.” (INS)

Mokykloj autobusas 
susidūrė su greit, pagalboj 

mažina
Du akmenys buvo miltinai 

sužeisti kai susidūrė .mokyklos 
autobusus su greitosios pagal
bos mašinų. Nelaimė įvyko 
Cary mieste Ridgc u Georgia 
gatvių sankryžoje. Buvo už
mušt1 VVillium Duneker ir jo 
žmona, važiavę greitosios pa
galbos mašina. Policija sako, 
kad autobusas trenkė į greito
sios pagalbos mašinos užpakalį, 
kai j! pralėkė per raudoną švie
są.

Ealswick pasiliks 
tarnyboje

Lietuvis policijos kapitonas 
IVilliain A. Balsvvick ateinantį 
mėnesį sulauks 63 m. amžiaus, 
kada įstatymas reikalauja pa
sitraukti iš policijos tarnybos. 
Kapt. Balsvvick buvo detektyvų 
vadas. Iš tų pareigų jis atsisa
kė, bet policijos ko misionierius 
O’Connor paprašė jį dirbti kaip 
civilinį tarnautoją prie policijos 
įstaigos.

Prezidento laiškas 
ligoniukui

Chicagos berniukas David 
Szymkowski, 13 m. amžiaus, 
sergąs širdies liga, yra labai 
laimingas gavęs paguodos laiš
ką iš Baltųjų Rūmų, drauge su 
nuotrauka prezidento Eisenho- 
werio. Berniukas ligonis nuo 
gimimo. Kai turėjo 5 m. am
žiaus, jam buvo padalyta ope
racija.

10 metų už moters 
užpuolimą

Vienas 17 metų jaunuolis nu
teistas 10 metų kalėjiman už 
užpuolimą 53 metų moters. 
Valstybės prokuroras jam rei
kalavo kalėjimo bausmės iki 
gyvos galvos, nes jis jau iš 
anksčiau buvo žinomas nusikal
tęs plėšimais ir moterų skriau
dimu.

Iškrito iš trečio augšto
Trejų metų , berniukas James 

Duffy iškrito per langą iš tre
čio augšto. Nukrito ant sąšla
vų krūvos. Nugabentas į La
re tto ligoninę buvo gydytojų 
pernakt paliktas stebėjimui, ta
čiau jokiij sužalojimų nerasta, 
išskyrus mažus įsibrėžlmus vei
de.

Mašinėle, rašanti 50-čia 
kalbų

NortL Westem stotyje yra 
išstatyta parodon rašomoji ma
šinėlė, padaryta armijos pagei
davimu, kuri pritaikyta 50-ties 
kalbų raštui.

KADA VIENUOLYNAS TURĖS KEPURĘ
KAIP VYKSTA T. T. MARIJONŲ VIENUOLYNO IR “DRAUGO” 

SPAUSTUVĖS CHICAGOJE STATYBA?
1955 metų rugpjūčio rnėn. 

pabaigoje keleivį sutikdavo di
delis žal uojantis žemės sklypas 
G3-čioje gatvėje prie Kilbourn 

St, Chicagoje, 111., o šiandien 
t» n jau dygsta gražus dviejų 

augalų pastatas — Ti vų Mari
jonų vienuolynas, o netoli jo 
"Draugo” spaustuvė.

Darbas ten verda, nors šal

Tėvų Marijonu vienuolyno koplyčios, statomos 63-čioje gatvėje prie Kilbourn St., vaizdas, ši nuotrauka da
ryta š. ru. sausio 6 d. šiandien T., T. Marijonų vienuolyno ir koplyčios statyba gerokai pakilo augStyn. 
Naujas pastatas jau laukia stogo. Aukos statybos reikalams siunčiamos šiuo adresu: Mariau Fathers Build
ing Fund, 2334 So. Oaklev Avė., Chicago 8, III.

tis ir kimba į darbininkų ausis. 
Aną dieną šias eilutes rašantis 
matė būrį darbininkų, apspitu
sių palei pastato sienas ir jas 
keliant augštyn. Kiekvieno dar
bininko padėta plyta į sieną pa
statą daro gražesnį ir patrauk
lesnį. Naujai statomas namas 
greitai sveikins priešais esan
čius kaimyninius pastatus, kaip 
savo draugus.

Kun. V. Parulis, MIC, T. T. 
Marijonų statybos fondo gene
ralinis sekretorius ir “Draugo" 
korespondentas prie statybos 
sutikę simpatingą kontraktorių 
Juozą Augustiną-Augustinavi- 
čių, kuris su giliu supratimu 
vykdo architekto Kovalskio- 
Kovos projektą, juokaudami 
paklausė:

— Kada Tėvų Marijonų sta
tomas vienuolynas gaus kepu
rę — stogą?

— Kitą savaitę, jei tik šal
čiai darbininkų nenukels nuo 
sienų, — šypsodamasis prabilo 
kontraktorius.

— O kaip su “Draugo” spaus
tuvės darbais, — mirktelėjęs 
paklausė dienraščio “Draugo” 
korespondentas.

— Pamatai išmūryti, už dvie
jų savaičių jau sienos praeinan
tį pasveikins, jei tik šalčiai ne
pastos kelio, — Įtikinančiai ta
rė Juozas Augustinavičius. — 
Tik nepamiršk išrašyti čekį, — 
maloniai kreipės kontraktorius 
į kun. V. Parulį, kuriam pa
vesta bylos apmokėti iš Staty
bos fondo. Kun. P. Cinikas, T. 
T. Marijonų spaudos direkto
rius ir T. T. Marijonų Chica
gos namo viršininkas, ir praži
lo besirūpindamas, kad tik į 
Statybos fondą ko daugiau pi
nigų įplauktų.

KAS. KĄ IR KUR
— Vyčiams sendraubgiams pri

mename, kad šį vakarą, sausio 18 
d. 8 vai., Vyčių salėje įvyksta me
tinis sendraugių kuo)>os susirinki
mas. Visi nariai kviečiami daly
vauti. Valdyba

— Nekalto Prasidėjimo Seserų j 
Rėmėjų Gildos Chicagos apskrities 
skyrių atstovų susirinkimas įvyk
sta rytoj, sausio 19 d., Aušros! 
Vartų parapijos mokykloje. Pra-j 
džia 7 vai. vakare. Visi prašomi 
atvykti, nes reikia pasirengti gil
dės seimui, kuris įvyks balandžio 
29 d., paskutinį to mėnesio sek
madienį, kaip būdavo seniau.

— Valdyba
— Lietuvių Darbininkų Pašal

pos klubo metinis susirinkimas ir 
grabnešių pagerbimas bus sausio 
22 d. 12:30 vai. p.p. Neffo sve
tainėje, 2435 So. Leavitt St. Taip
pat bus paminėta Klubo 40 metų
veiklos sukaktis. Naujo raštinin
ko J. A. SimonavičiauB adresas y- 
ra Sis: 4531 So. California Avė.,
Chicago, III., telef. LA 3-6978.

Nereikia nė aiškinti, kad be 
pinigų vienuolyno ir spaustuvės 
nepastatysi. Marijonai bankų 
neturi. Tiesa, vienas bankas 
yra. Bet iš to banko negali gau
ti pinigų, kol geraširdžiai jo 
neatidaro, nes tuo banku yra 
gerųjų žmonių širdys.

Įvertindami T. T. Marijonų 
didelius darbus pastoracijos ir

spaudos srityse, geraširdžiai 
žmonės ateina jiems į pagalbą 
savo aukomis.

Neseniai T. T. Marijonų vie
nuolyno ir “Draugo” spaustu
vės statybai aukojo šie asme
nys: kun. J. Shlikas, švč. P. 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos klebonas Sheboygane, 
Wis., 50 dolerių (pažadėjo at
siųsti dar 50 dol.); kun. Myko
las Kundrotas, naujas Dievo 
Apvaizdos parapijos klebonas 
Detroite, Mich., 25 dolerius; 
Antanas Ir Agnietė Giliai iš 
Los Angeles, Calif. (seniau gy
venę Chicagoje) 100 dolerių; 
kun. Pranciškus Juškaitis, švč. 
P. Marijos Nekalto Prasidėji
mo parapijos klebonas Cam- 
bridge, Mass., Tėvų Marijonų 
didelis bičiulis 100 dolerių.

Kazimiera Wisinsky iš Chica
gos atsiuntė 100 dolerių nu
pirkti statybai tūkstantį plytų.
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INSTITUTAS 
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STUDIJOMS
Seselių Kazimieriečių Kolegijoje 

MARYVOOD COLLEGE EXTEN'SION’ 
Serą n ton, Pa.

Sausio 21 d. Dr. Ona Labanaus
kaitė skaito tema: Komunizmo so
cialiniu klausimų sprendžiamoji 
linija. Po paskaitos diskusijos.

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

Jei turite parduoti ar lžnuomr 
ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų 
skyriuje. Skelbimą galite perduot 
telefonu: VIrginia 7-6640.

SONUS PALAIDŪNAS
Studija Apie Vakarų Civilizacijos Krizę

Vietoj

1,000,000
DOLERIŲ

tik

2 DOLERIAI

“DUBIAI11 
2384 So. Oakley Ava. Chicago 8, III.

Juozas BerkieEs iš Wauke- 
gan, III., statybai paaukojo 100 
dolerių ir įsigijo statybos ban
keto du biletus po 25 dolerius. 
Šia proga primename, kad T. T. 
Marijonų vienuolyno ir “Drau
go” spaustuvės statybos banke
tas bus kovo 18 d. Shennan 
viešbutyje.

Iš VVaukegan, III., šv. Baltra-

miejaus, Šv. Juozapo ir Šv. An
tano draugijos atsiuntė 100 do
lerių nupirkti statybai tūkstan
tį plytų. Iš Alice Stephens kon
certo, įvykusio 1955 m. gruo
džio mėn. Detroite, Mich., per 
Matą Šimonį dar atsiųsta 115 
dolerių prie pirmiau gautų pa
jamų. Virš straipsnio yra T. 
T. Marijonų vienuolyno koply
čios vaizdas (pastato nuotrau
ka daryta iš koplyčios pusės), 
kurios vidaus Įrengimas kai
nuos daugiau 30 tūksančių do
lerių. Būtų gražu, kad atsiras
tų geradarių, kurie įrengtų kop
lyčiai altorius ir kitus liturgi
nius daiktus, reikalingus kop
lyčiai. Tėvai Marijonai gerada
riams atsilygins nuoširdžia 

i malda ir gerais darbais.
T. T. Marijonai ir Statybos 

fondo direktoriai geradariams 
taria didelį ačiū. — br. —

Ar jau perskaitei P. Kesiūno 

romaną

Tarp Žalsvu Palapinių?
Dr. A. Baltinis savo recenzijoje 

apie š| romaną taip rašo: P. KesiO- 
no romanas “Tarp žalsvų palapinių” 
gražiai Iškelia tų pasiaukojimo didu
mą., kurj beviltiškoje kovoje dėl tau
tos laisvės parodė Lietuvos partiza
nas, tą idealizmų, kuriuo degė mūsų 
jaunimas, liedamas kraują dšl savo 
žemšs. tuos didžiuosius nuostolius, 
kuriuos mums reikėjo pakelti dviejų 
okupacijų replėse. Todėl šį romaną 
skaitome su malonumu Ir dideliu su
sidomėjimu. Ypač romane minimi 
žygiai žavės Jaunimą ir kels Jo dva
sią. šis romanas, atskleidžiąs indsų 
berniškai tragiškus epizodus, yra 
šviesus spindulys tremties Idealizmo 
ugdyme.

296 pusL Kaina $3.00

Užsakymus kartu su pinigais siųskite

“DRAUGAS" 

2334 So. Oakley Avė., 

Chicago, Illinois

Šios knygos autorius vysku
pas F. J. Sheen priei klek 
laiko pradėjo savo Televiri- 
Jos programą per “Du Mont“ 
stoti. Televizijos aparatų fir
ma “AdmiraT ftiai programai 
finansuoti paskyrė vieną mi
lijoną dolerk}
Ldetuvttkos knygos Klubas 
džiaugiasi galėdamas savo 
skaitytojam pateikti ftio Įžy

maus kalbėtojo mintis už du 
doleriu.


