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LIETUVOS PARTIZANAI RAGINTI PASIDUOTI
„Sniego" operacija nesėkminga

Sovietinių profesinių sąjungų organas “Trud” vSl pareiškė 
pretenzijų į Vokietijoje esančius pabėgėlius kaip tariamai So
vietų piliečius, norinčius grįžti namo, tik jėga sulaikomus, 

Michailovo komitetas Berly
ne, esą, “gaunąs tūkstančius 
laiškų iš Sovietų piliečių”, lai
komų Vokietijoj stovyklose, 
kur esančios “baisios gyvenimo 
sąlygos”. “Trud” pareiškimu, 
Sovietai norį ne besąlygiškai 
grąžintis pabėgėlius, o tik išsi
rūpinti, kad būtų sudarytos są
lygos juos apšviesti “apie tik
rąją padėtį tėvynėje”, o pas
kum galėtų jie patys laisvai ap
sispręsti. Sovietų įstaigos ypač 
norinčios sueiti į tiesioginį kon
taktą su pabėgėliais iš Pabalti
jo kraštų ir vakarinės Ukrai
nos.

Tačiau tokie teigimai yra aiš
kus pramanas: taip meluoti per 
akis apie tūkstančių pabėgėlių 
laiškus ir norą grįžti atgal į 
“plačiąją tėvynę” gali tik bol
ševikai. Visi Vokietijoje esan 
tieji gerai žino, jog kiekvienas 
pabėgėlis gali bet kuriuo metu 
kur norėdamas išvykti arba ka
da norėdamas gržti kad ir į 
Sov. Sąjungą.

“Už sugrįžimą į tėvynę” Nr. 
12 per akis skelbia netiesą, ra
šydamas, kad “milžiniška esan
čių užsieny tautiečių dauguma 
karšto dėkingumo žodžiais at
siliepusi į amnestiją”, kad 
“daug jautrių nuoširdžių laiškų 
pastarosiomis dienomis gauta 
iš Ulmo, Augsburgo, Muenche- 
no, Hamburgo ir iš kitų Vokie
tijos bei Belgijos miestų”. Mi
chailovo komitetui esą rašoma 
“ir apie pinkles tamsių jėgų, 
bandančių teroru sustabdyti 
grįžtančių į tėvynę sriautą”...

Deja, iš to “sriauto” teatsi- 
randa vos vienas kitas bolševi
kų traukiamag atgal agentas, 
turįs pavaizduoti “sriauto stip
rumą”. “Už sugrįžimą j tėvynę” 
Nr. 13/1955 rašo, kad, girdi, 
“dar gausesnės grupės ruošiasi 
išvykti iš Argentinos, Brazili
jos, Australijos... Didelį aiški
namąjį darbą tokios grupės dir
ba Argentinoje, Brazilijoje, Bei 
gijoje, o Vokietijoje — ypač 
Muencheno mieste”. Tačiau mi 
nimašis laikraštis nieko nepri
simena apie tuos tūkstančius, 
kurie nuo raudonojo teroro siau 
bo bėga kaip nuo maro į Vaka
rus. Jei grįžta “į tėvynę” vie
nas kitas, tai daugiausia tokių 
esama užverbuotų ar atšauktų 
agentų. Pasiųsti į Vakarus jie, 
norėdami pavaizduoti tariamai 
pabėgėlių domėjimąsi minmojo 
žvalgybinio komiteto veikla, ra
šinėja iš Vakarų laiškus. Tačiau 
jau tokių laiškų turinys pats 
kalba už save, kad tai yra če
kistų darbas.

Štai to paties laikraščio Nr. 
13 tariamasis laiškas iš Nuern- 
bergo, kuriame apie antisovie- 
tinių pabėgėlių veiklą taip infor 
muojama: “jie tarnauja įvai
riems banditams. Tckačiovas 
tarnauja Muencheno galvažu
džiams, o Jokovas — Frankfur
to banditams. Bet bendrai ir 
vieni, ir kiti — ta pati parsida
vėlių gauja”... Jau pati termi
nologija parodo, kieno tai esa
ma darbo.

Nieko negalėdami sužvejoti 
iš lietuvių, Nr. 13/1955 paskel
bė žinomojo A. Vaivucko “Žodį 
broliams lietuviams”, kuriame 
nieko nepasakoma apie tai, kaip 
iš tikro jis jaučiasi, ir prieš 5 
metus grįžusios iš Detmoldo į

Sov. Sąjungą A. Vencifltėš įro
dinėjimus, kaip jai esą gera gy
venti Šiauliuose.

Žiniomis iš Argentinos, bol
ševikų okupuoton Lietuvon iš
vyko kelios lietuvių šeimos ir 
dar kelios ruošiasi vykti. Iš Bra 
zilijos išvyko A. Kynas, V. švie
sa, broliai Sasnauskai ir kiti. 
Taip pat išvyko keli prokomu- 
nistiškai nusiteikę ir iš Uragva- 
jaus. Išvykusieji yra senieji e- 
migrantai. Iš naujų negrįžta nė 
vienas, nors ir kaip Michailovo 
komiteto viliojami.

Vokiečių spauda, rašydama 
apie “Sniego” operaciją, pažy
mi, kad jau kuris laikas Fede- 
ralinėje Vokietijos Respubliko
je girdima apie paslaptingus įsi 
laužimus, kur pirmoj eilėj sten
giamasi iš geležinių spintų iš
vogti kartotekas, abonentų są
rašus ir antibolševikinių leidi
nių paskirstymą. Šiuos įvykius 
tiria vokiečių kriminalinės poli
cijos įstaiga ir vad Verfassungs 
schutzamt. Tačiau ligi šiol vo
kiečių saugumo organai dar nė
ra paskelbę konkrečių duome
nų, rodančių, kad įsilaužikus bū 
tų pavykę suimti. Įsilaužikai 
dingsta kaip į žemę.

Spaudoje smulkiai sužymėti 
visi svarbiausieji įsilaužimai, bū 
tent — kaip buvę išnešti iš LB 
Vokietijos krašto valdybos ke
li tūkstančiai kartotekinių kor
telių, kaip buvo mėginta įsilauž
ti, 'bet nesėkmingai, į VT būsti
nę, kaip išnešė iš Rosenheimo 
administracijos būsto 500 kor 
telių su 1,100 asmenų pavardė
mis ir smulkiausiais apie juos 
duomenimis, kaip išvogė iš lat 
vių centrinės įstaigos Augustdor 
fe prie Detmoldo kartotekos, 
turėjusios 10,000 pavardžių, 
2859 korteles (visas pavardes 
nuo A iki J raidės), kaip iš 
“Voitlejos” redakcijos Ettlin- 
gene buvo išvogti estų abonen
tų sąrašai, kurie greičiausiai 
buvo toliau pergabenti automo
biliu su šveicarų ženklu.

Tačiau niekas iš politinių pa
bėgėlių, kad ir kaip komiteto 
“kviečiami” bei skatinami, ne
grįžta „namo”, nės visi gerai pa 
žįsta sovietinę realybę. “Ver
čiau Vokietijoje gyventi lais
vam kad ir barakuose, negu tė
vynėje mirti kaip vergui”, pas
tebi vienas senukas iš Rygos, 
pažymima vokiečių spaudoje, 
susumavus ligšiolinius “Snie
go” operacijos rezultatus.

Vokiečių spaudoj plačiai nu
skambėjo ir bolševikinių agen
tų įsiveržimas į vokiečių libe
ralų partijos centro rytų biurą 
Bonnoje. Ten buvo įsilaužta į 
geležinę spintą, ir piktadariams 
pavyko išnešti svarbias bylas. 
Spėjama, kad įsilaužimas buvo 
įvykdytas sovietų zonos saugu
mo pavedimu. Mat, kiekviena 
vokiečių partija turi specialų 
skyrių, skirtą Rytų proble
moms. To skyriaus dokumentai 
paprastai su patikėtinių sąra
šais laikomi nedegamose spin
tose, saugojamose specialiais 
įtaisais, šviesos ir garso signa
lais etc. Paskutinis įsilaužimas 
Bonnoje buvo pravestas nepap
rastai rafinuotu būdu. Išnešta 
daug svarbių dokumentų ir są
rašų, o sovietų zonoje pradėti 
Buiminėjimai.
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Senatas tyrinės daug dalykų. — Čia surašyti tyrinėji njų objektai u- darbui atlikti skirti pinigai. Planų jau 
patvirtino senato darbų nustatymo komisija. (INS)
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Life žurnalas paėmė
dalį Dulles naštos

NEW YORKAS, saus. 23. — 
Life žurnalo leidėjas-redakto- 
rius Luce atsiprašo, kad žurna
le tilpęs reportažas, paremtas 
valstybės sekretoriaus Foster 
Dulles žurnalo atstovui duotais 
pareiškimais, galėjo suklaidinti 
Skaitytojus ir publiką bei klai
dingai pavaizduoti JAV užsie
nio politikos tikslus. Life žur
nalas pasiėmė atsakomybę ir už 
turinį ir už frazeologiją.,

Kalba eina apie Foster Dulles 
pareiškimą, jog per tris respub
likonų administracijos metus 
buvo grasinta priešui karu tiik 
tuo tikslu, kad būtų karo išveng 
ta. Tuo norėta pavaizduoti „stip
rios rankos” veiksmingumą tai
kos išlaikymo siekiant, ir toks 
metodas pavadintas „reikalin
gu diplomatijos menu.”

Kaip žinome, Foster Dulles su 
silaukė daug priekaištų viduje 
ir užsienyje.

Nevados dykumoj vėl
atominiai bandymai

LAS VEGAS, saus. 23. — Ne
vados atominių ginklų bandymo 
laukuose šiuo metu vėl vyksta 
atominiai sprogdinimai, ban
dant nustatyti atominių ginklų 
ir bandomųjų priemonių jautru
mą sutrenkimams, kurie galėtų 
įvykti ginklus pervežant ir san
dėliuojant.

Didelės atominės bombos ten 
nesprogdinamos, bet sprogdina
mi greičiausiai nedideli artile
rijos šoviniai ir raketų smaiga
liai. Vienas šios serijos sprog
dinimų jau yra įvykęs, bet su 
nelaime — radio aktyviomis 
medžiagomis stiprokai paliesti 
bandyme dalyvaują 4 pareigū
nai.

Adm. Smedberg numatytas JAV lai
vyno akademijos viriininka. Parei
gas perima iį pavasarį. (INS)

Girdėtas per Vilniaus radiją
sovietų skelbtas atsišaukimas

Atitaisant klaidas, Peipingui 
prikišta grasinant karu

WASHINGTONAS, saus. 23. — Atmesdamas kom. Kinijos 
kaltinimą, kad JAV tyčia delsia dabar Ženevoje vedamus pasita
rimus, valstybės departamentas savo pareiškime kaltina Peipin- 
go režimą grasinant ikaru, nes šis nesutinka atsisakyti jėgos pa
vartojimo FormoZos klausimui išspręsti.

Peipingo vyriausybė svarsty
tų jėgos pavartojimo atsižadė
jimą kur ikitur, jei JAV atsisa
kytų savo teisės ginti Formozą.
Kitaip tariant, Peipingas sutik
tų atsisakyti jėgos pavartojimo 
tik gavęs objektus, kariuos no
ri jėga pasiimti.

Valstybės departamento pa
reiškime pakartotinai pabrėžia
ma, kad Peipingas klaidina sa
ve ir kitus, kai sako, jog JAV 
yra okupavusios Formozą ir kad 
Formoza tarptautinės teisės 
prasme yra Kinijos teritorija.
Prašant pirma pasižadėti nesi- 
griebti jėgos Formozos klausi
mui išspręsti, Peipingo režimas 
nėra verčiamas tuo pasižadėji
mu atsisakyti pretenzijų į For
mozą, tik prašomas įsipareigo
ti tą klausimą tvarkyti taikio
mis priemonėmis. Formoza 
niekad kom. Kinijai nepriklausė, 
ji nėra JAV okupuota.

Taip atitaisęs Peipingo pa
reiškimo klaidas, valstybės de
partamentas deklaruoja, kad 
Peipingas nevykdo 1955 m. rug
sėjo 10 d. pažado paleisti Kini
joje kalinamus amerikiečius, 
juos sulaikydamas kaip spaudi
mo priemonę Formozai gauti ir 
kitiems tikslams pasiekti.

LONDONAS, saus. 28. — Asso. Press teigia, kad sovie
tų įstaigos paraginusios pasiduoti Lietuvos partizanus.

Raginimas buvęs skaitytas 
per Vilniaus radiją. Žadėta, ži
noma, ir amnestija.

Reikia abejoti, kad raginimas 
pasiduoti būtų buvęs padarytas 
sovietinių įstaigų vardu, bet tas 
faktas nesvarbus — svarbiausia 
yra tai, kad toks viešas ragini
mas yra buvęs.

Tai lygu pasakymui, kad Lie
tuvoje dar veikia ginkluotas są
jūdis, nukreiptas prieš okupaci
nį režimą.

Atsimintina, kad Lietuva oku 
puota prieš 15 metų, o karas 
pasibaigė prieš 10 metų.

Raginimas partizanų pasiduc 
ti jau ne pirmas, bet visi jie ge
rai žino, kad žadėtas „bausmės 
dovanojimas” niekados neištesi
mas — jei šiandien pasidavusį 
ir nenužudo, tai rytoj jis dingsta 
naujus kaltinimus prikabinus.

Gal ta „amnestija” turi ryšį 
su Gedvilas gadynės pasibaigi
mu?

Maldauja ginklų
WASHINGTONAS, saus. 23. 

- Izraelio ambasadorius vėl lan 
kėši valstybės departamente, 
kad antrą kartą paprašytų duo
ti ginklų maždaug 50 mil. dol 
sumai. Po pasikalbėjimo amba- 
■adorius pareiškė, kad pavojus 

Izraeliui vis didėja.
• Prancūzų delegacija išvyko 

i kom. Kiniją prekybos padidini
mo studijuoti.

Indijos riaušes eina
į kitas provincijas

BOMBĖJUS, saus. 23. — Po 
visą savaitę trukusių kruvinų 
riaušių šis miestas vakar buvo 
ramus, bet nurimo tik poilsiui, 
nes riaušių organizatoriai gink
lų dar nepadėjo.

Protesto sąjūdis persimetė į 
rytinį subkontinento krantą — 
į Madrano valstybę bei Kalku 
tos miestą. Protestuojama prieš 
centro vyriausybės planus per
tvarkyti Indijos provincijų sie
nas pagal kalbų dialektus. Mad- 
ra30 provincijoje ypač jautriai 
reaguoja Tamil dialektu kalbą 
gyventojai.

• Brazilijos parlamentas pra
tęsė išimties stovį krašte iki nau
jo prezidento inauguracijos.

Kalendorius
Sausio 23 d.: šv. Raimundas 

Lietuviškas: Tautvilas.
Oras Chlcagoje

Apsiniaukus, temperatūra a- 
pie 15 laipsnių.

Saulė teka 7:llr leidžiasi 4:55.

Pužadas nubaustas
PARYŽIUS, saus. 23. — Pran 

cūzų naująją politinę figūrą Pu- 
žadą pradeda nesėkmė persekio
ti.

Pirma, teismas jį nubaudė pu
se miliono frankų pabauda už 
buv. parlamento pirmininko 
Schneiter įžeidimą.

Antra, naujojo parlamento 
mandatų 'komisija mano, kad a- 
pie 12 jo atstovų bus neteisėtai 
patekę į parlamentą. Keturių 
mandatus jau pasiūlyta netvir
tinti.

A. Devenienė išplaukė Europon
NEW YORKAS. — Sausio 19 d. America laivu į Europą iš

plaukė Vliko Vykdomosios Tarybos pirmininkė Alena Devenienė. 
Nors anksčiau ji buvo maniusi sustoti Anglijoje, bet dabar paaiš
kėjo, kad tiesiai vyksta į Bremeną, o iš tenai į Reutlingeną. 

Anglijoje ir kituose kraštuo-
se Devenienė lankysis kartu su 
Vliko prezidiumo pirmininku Jo
nu Matulioniu, kuris šiuo metu 
dar New Yorke, bet Europon 
rengiasi išvykti netrukus. Taip
gi į Europą netrukus išvyks ir 
buvęs Vliko pirmininkas, o da
bar Tautos Fondo valdybos pir
mininkas prel. Mykolas Krupa
vičius.

Vykdomosios Tarybos pirmi
ninkės išlydėti uoste buvo susi
rinkęs nemažas būrys Lietuvos 
laisvinimo veiksnių bei visuome 
nės organizacijų atstovų.

Į prieplauką buvo atvykę ir 
abudu Vliko pirmininkai — nau 
jasis ir buvęs, Vliko prezidiumo 
narys H. Blazas, Lietuvos Lais
vės Komiteto nariai J. Audėnas, 
K. Bielinis, M. Brakas, Pr. Vai
nauskas, Balfo pirmininko pa
reigas einąs prel. J. Balkūnas, 
Balfo reikalų vedėjas St. Lūšys 
Balfo iždininkas ir SLA darbuo
tojas A. S. Trečiokas su žmona 
R. Budrienė, R. Sidzikauskienė 
ir Vincė Jonuškaitė-Leskaitienė. 
Pastaroji Pabaltijo Moterų Ta
rybos New Yorko lietuvių klubo 
vardu VT pirmininkei įteikė gė 
lių puokštę. Gėlių ji taipgi gavo 
ir nuo Lietuvos Laisvės Komi
teto, dovanų nuo Trečiokų ir kt.

Iš spaudos, be Jūsų korespon 
dentės, buvo Da:b:ninko vyr. 
red. prof. Simas Sužibdėlis.

VT pirmin:nkė, atsisveikinda 
ma su Amerikos krantais. Jūsų 
korespondentei pareiškė: “Vyks 
tu į aną Atlanto pusę ypatingai 
jausdama, kad už mano nugaros

stovi Amerikos Lietuva, kuri pa 
dės aną Lietuvą išlaisvinti. Ne
sakau tad “sudiev”, bet ligi pa
simatymo, nes daugeliu atvejų 
dar prireiks Amerikos Lietuvos 
talkos ir patarimų, laisvinimo 
darbą dirbant.”

Buvęs Vliko' pirmininkas pre
latas Krupavičius, atsisveikin
damas, VT pirmininkei linkėjo 
laimingos kelionės ir įdavė “la
bų dienų visiems”. Su naujuoju 
Vliko pirmininku Devenienė 
dar ir paskutinę valandą prieš iš 
plaukdama turėjo pasitarimų.

Išlydėti žmonos ir motinos bu
vo atvykęs ir pats dr. M. Deve- 
nis, jų dukra Dalia ir sūnus su 
žmona.

Austrijoje nukrito
sovietų lėktuvai

VIENA, saus. 23. — Veng- 
rijos-Austrijos pasienyje Aust
rijos pusėje ore susidūrė ir nu
krito du Vengrijos lėktuvai, so
vietiški sprausminiai Migai. Vie 
nas lakūnas išsigelbėjo parašiu
tu ir pasirodė esąs sovietų ka
pitonas Konoplovas iš Maskvos. 
Antras lakūnas žuvo.

Konoplovas pareiškęs, kad 
Vengrijos lėktuvai vijosi du ne
žinomos kilmės lėktuvus, buvu
sius Vengrijos teritorijoje. So
vietų Konoplovas yra Austrijos 
policijos žinioje, įvykis tiriamas.

Naujieji sovčhozai

pilni dykaduonių
MASKVA, saus. 23. — Čia 

vakar baigėsi konferencija įvai 
rių pareigūnų, suvežtų Maskvon 
iš sovehozų, įkurtų naujai iš
plėštose žemėse Uralo erdvėje ir 
vakarinėje Sibiro dalyje.

Užbaigoje kalbėjo partijos 
sekretorius Chruščevas ir para
gino visus tuojau iššluoti iš nau 
jųjų valstybės dvarų „žmogiš
kas šliukšles”, kurių jau ten spė 
jo daug prisirinkti. Tomis šiukš
lėmis jis pavadino visus biurok
ratus, kurie tiesioginiai gamybo 
je nedalyvauja. Jis suminėjo du 
pavyzdžius. Viename sovehoze 
esą 255 asmens, iš kurių 51 
tarnautojas esąs neprodukty
vus; kitame sovehoze yra 250 
specialistų, o tik 42 darbininkai. 
Chruščevas pažadėjo plėšimuo
se įkurtų sovehozų darbinin
kams parūpinti daugiau kasdie
ninių reikmenų.

Atgimsta Japonijos
aviacijos pramonė

TOKIO, saus. 23. — Dešimt 
metų nieko neveikusi Japonijos 
aviacijos pramonė pereitą šeš
tadienį atidavė bandymui pirmą 
savo sumontuotą sprausminį mo 
komąjį lėktuvą. Turėta ameri
kietiška techniška pagalba ir iš 
Amerikos gautos dalys.

Sutarta, kad Japonija gamins 
T-33 (mokomasis lėktuvas) ir 
F-88-F Sabre sprausminius lėk
tuvus sau ir kitiems antikomu
nistiniams Azijos kraštams.

• Pirmą kartą išrinkti respu
blikonai kongresmanai paragino 
prez. Eisenhowerį būti kandida
tu antrą kartą.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
—Manilos pakto kariniai ekspertai baigė konferenciją Austra

lijoje susitarę dėl komunizmo sulaikymo priemonių. Jų nutarimai 
eina į politinę konferenciją, susirenkančią kovo pradžioje Pakis
tane.

—Vakar Formozoje paskelbta, kad ten kovo mėn. lankysis vals
tybės sekretorius Foster Dulles, grįždamas iš Manilos pakto na
rių ministerių konferencijos.

—Šiandien vėl pradeda posėdžius Jungt. Tautų nusiginklavimo 
pakomisė. JAV atstovas vėl pasiūlys svarstyti ,ątvirojo dangaus” 
pasiūlymą, nors soivetų atstovai įvairiomis progomis tą prez. 
Eisenhowerio pasiūlymą Ženevos konferencijoje yra atmetę.

—Chiang Kai-shekas paragino kinus bėgti iš komunistų armijos 
ir jungtis į laisvųjų kinų būrius, nes Kinijos išlaisvinimo valanda 
vis artėjanti ir artėjanti.

—Šen. George, senato užsienio reikalų komisijos pirmininkas, 
Šiandien lankosi pas prez. Eisenhovverį jo praSomas. Reikia spėti, 
kad bus bandoma kaip nors susitarti su šen. George, kuris pradė
jo stipriai kritikuoti administracijos užsienio politiką ir nori tuo 
reikalu viešų diskusijų.
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KODĖL MOTERYS ILGIAU GYVENA?
DB. A. LCPONIS, Iowa

Dauguma moterų šiame pa
saulyje gyvena ilgiau negu vy
rai. Kodėl taip yra, išsamaus 
atsakymo dar neturime. Nors 
jos yra žavingesnės išoriniai, 
bet kraujo protoplazma tur būt 
nėra geresnė už vyriškąją. To
dėl tik platesni tyrimai gali at
sakyti, kodėl amžiaus “lenkty-
nes” vyrai pralaimi moterims.' gia rūpesčių bei sveikatą ardan- 
Dar blogiau, toliau šis skirtu-j fiių įtempimų nuotaikos ar aša- 
mas vis didėja vyrų nenaudai, rų ginklo dėka.

1920 m. baltųjų vyrų tarpe 
45—54 metų amžiaus mirtingu
mas buvo 10% didesnis negu 
moterų. 1950 m. jau 78V& vyrų
mirė daugiau negu moterų šio- daugumoje perėmė mašinos, 
jc amžiaus riboje. Gal tai ne tik “suminkštino”

vyrus, bet ir atsparumą ligoms 
jų organizme sunaikino. Kodėl

1954 m. 77,720 vyrų buvo 
daugiau ligoninėse negu moterų.
Vyrų mirtingumas dėl Širdies, nebat1 Pataikoma
arterijų ir inkstų ligų per du1 moterims. Neįtikėtina, kad jos 
deėimtmeėius (1920-1940) pa- >u Pcr Šimtmečius būtų apsi- 
didėjo 35%. Moterų mirtingu- P™tuaios su "lengvesniu dar-j
mas nuo šių ligų 
27%.

sumažėjo bu’

i Galbūt mirtingumą vyrų tar-; 
Iš kiekvieno 100,000 norma- r pe didina alkoholis, žudynės bei i

lių gimimų 13,231 moterimi 
daugiau pasiekia 65 metų am
žiaus ribą negu iš to paties 
skaičiaus vyrų.

Vidutinė moteris, sulaukusi 
30 metų amžiaus, gali tikėtis 
sekančių 45 m. kelionės šiais 
žemės takais, o vyras tik se
kantiems 40 metų begali pla
nuoti.

Atsakymo dar nėra

Patiekęs keletą moterų—vy
rų gyvenimo “lenktynių” davi
nių skaičiais, dr. Glen. R. She- 
pherd iškelia eilę klausimų, į 
kuriuos galbūt nebereikės ilgai 
laukti atsakymų. Tada vyrų 
amžiaus žalingas kliūtis būtų 
galima šalinti, nepakenkiant 
gražiam ilgam moterų gyveni
mui, o gal dar net jį pailginti. 

Gal darbas 
Darbo skirtingumas

NAUJOS RŪŠIES VĖŽIAI
AL GIMANTAS

Atvejų atvejais spaudoje jau 
buvo kalbėta ir ganėtinai pasi
sakyta prieš įvairių rūšių blo
gybes, neretai net ir gana veš
liai bujojančias emigrantinėje 
viusomenėje. Nežiūrint, kaip 
kas norėtų save vadinti, ar tai 
politiniais emigrantais, karo pa
bėgėliais ar ir visiškai be reika
lo naudojant kilnųjį tremtinio 
vardą (drįskime tik prisiminti 
tikruosius mūsų tautos tremti
nius Sibiro glūdumoje ir paly
ginti automobiliuotus “tremti
nius” JAV), tektų pripažinti, 
kad įvairios rūšies vėžiai, deja, 
ne tik nerodo nė mažiausios ten
dencijos mažėti, bet gaunami 
priešingi rezultatai — jie didėja.

Tas lygiai pastebima ir reiš
kiasi lietuvių išeivių politiniame 
gyvenime ir, kaip skaudu pripa
žinti, jau persimeta ir į privatų 
tautiečių gyvenimą.

Pirmieji skambučiai iš įvairių 
vietų jau praneša apie siautė
jančius vėžius šeimyniniame gy
venime, kurie, kaip dabar pasi
rodė, jokiu būdu nepasiliko Vo
kietijos stovyklų blokuose, bet 
kartu buvo atsivežti ir vėl at
gyja jau normaliame gyvenime, 
belaukiant tėvynėn grįžimo va
landos.

Ir šias mintis dar kartą pa
ryškinti privertė vienas nesenas 
įvykis, kuris būtinas žinoti ir 
platesniems visuomenės sluogs- 
niams. O prasidėjo, regis, visiš
kai paprastai.

Gyveno sau ramiai du bičiu
liai. apie kuriuos būtų galima 
pasakyti, jog tai būta tikrai ide- 
alaua draugiškumo ir prisiriši
mo vienas kitam. Gal prie to 
jjrisidėjo faktas, jog aini savą
sias šeimas buvo palikę Lietuvo
je, tad ir vienodas Likimo smū
gis privertė juos mažiau ar dau
giau derinti savo tolimesnį liki
mą ir išeivijoje. Ir atsitiko taip, 
jog dėl kažkokių, jų manymu, 
itin rimtų priežasčių buvę bi
čiuliai taip susivaidijo, susipy

neturėtų daryti įtakos šioms 
amžiaus ilgumo “lenktynėms’*. 
Šiandien moteris randame be
veik visose darbo srityse, net 
ten kur seniau buvo griežtai 
skaitoma tik vyrų darbovietė
mis. Gal moterys skirtingai 
prie to paties darbo prieina? 
Galbūt moterys gabiau išven-

Galbūt vyrai nebeturi pakan
kamai judesio pratimų. Darbus, 
kurie seniau daug raumenų jė
gos pareikalaudavo, šiandien

nelaimingi atsitikimai ar net 
venerinės ligos? Nejaugi anot; 
išsireiškimo, kad vyrai greičiaus 
suardo pasaulį, negu moterys 
suspėja jį išlaikyti, tuo pačiu ir 
savo giminę smarkiai pakerta.

Ar vyrai iš prigimties yra 
mažiau atidūs už moteris. Gal 
apsirgusios moterys greičiau 
kreipiasi į gydytoją, o jo nuro
dymus stropiau vykdo?

Kokios priežastys bebūtų, at
rodo, kad jau nebetoli tas lai
kas kada tyrimais bus atsaky
ta, kodėl vyrai miršta jaunesni 
negu moterys.

Kaimynas sako, kad daugu
ma moterų dėlto pergyvena sa
vo vyrus, kadangi įkyriais 
priekaištais nuvaro juos į anks- 

atrodo' tybus kapus.

ko, jog tolimesnė draugystė jau 
jokiu būdu buvo neįmanoma. 
Bet ir tai dar ne viskas. Tiesa, 
pasitaiko gyvenime susipykti, 
pasibarti, vengti vienas kito, bet 
neretai, nelemto pykčio bangai 
nusiritus, vėl randamas kelias 
susitaikyti. Šiuo atveju būta 
kitaip. Vienas tų bičiulių jautė 

i tokią nepaprastą neapykantą ki 
' tam, kad apie betkokius susi
taikymus niekas ir nedrįsdavo 
užsiminti. Maža to, piktasis 
draugas kartą net ir kitų aki
vaizdoje “prisiekęs”, jogą jis sa 
vo “neprieteliui” tikrai atsiker- 
šysiąs. Savo žodžius įvykdė, at- 
sikeršijo. Bet kaip?

Skundas
Nieko nelaukęs ir naudodama

sis visur dabar beslankiojančia 
“Gencvos dvasele”, truputį at
leidusią varžtus anoje geležinės 
uždangos pusėje, sėda ir rašo 
laišką savo buvusio drauge žmo
nai, visaip išsigalvotais faktais 
apšmeiždamas vyrą, kaltinda
mas palaidu gyvenimu ir tt. Ir 
reikia tik įsivaizduoti, kokį įspū 
dį toks laiškas galėjo sudaryti 
nelaimingajai ir nuo vyro bei 
šeimos maitintojo atskirtai mo
teriškei, kuri, gyvendama Lietu
voje, aišku, yra bejėge pasitik
rinti ir patirti visą tiesą. Paga
liau, ar ją galės paveikti, norg ir 
paties vyro, dabar jau “nebe- 
ištikimo,” betkoki pasiaiškini
mai? Ištikrųjų tai būta baisaus 
keršto, keršto gal ne tiek čia 
esančiam vyrui, kiek nieku ne
kaltai ir šiame reikale nieku ne* 
dėtai tautietei tėvynėje.

Ar A!s vykis nerodo dalies e- 
migrantinės visuomenės susmul 
kėjimo bei tiesioginio iškritimo 
iš lietuviškojo gyvenimo ir su
pratimo bėgių? Siaubinga, jog 
mūsų tarpe randa vietos niek
šingiausi sumanymai, savotiškos 
rūšies šantažas. Tuo pat metu, 
kai pasyviai kovojanti tauta jau

čiasi vieninga ir vis labiau rodo 
savąją iniciatyvą visos tautos 
labui, kai ateinančios žinios sa
ko, kai net Sibiro tremtyje ar 
katorgoje vorgaują lietuviai sa
vo krauju ir prakaitu sunkiai, 
net neįsivaizduojamai sunkiai už 
dirbtus skatikus bando siųsti sa
vo artimiesiems Lietuvon, mes 
sau ramiaus ai toleruojame nie
kingiausius reiškinius, kurie jo
kiu būdu neteikia garbės jokiam 
dar savigarbos nepraradusiam' 
lietuviui išeivijoje. Tiesa, visu
moje padėtis gal ir nebūtų jau 
taip alarmuojanti, bet jaučiant 
irmatant blogio šakn’g vis dau
giau skverbaintis į mūsąjį gy
venimą, vargu ar galima likti 
vien tik nejautriu stebėtoju. Ir 
tas jau liestų galimai platesnes 
lietuviškojo gyvenimo sritis. Bet 
ar tik neblogiausia tai, kad pa
prastai pylos ir barti gauna tie, 
kurie mažiausiai yra to nusi
pelnę, nes spaudos balsas juk 
nepasiekia tų, kurie sąmoningai 
ir savo valia išsirito iš lietuviš
kųjų ratų. Gi tas aišikai rodo, 
kad mūsų gretos jau mažėja.

Amerikos laimėjimai
Amerikiečiai skelbia Naujame 

Pasaulyje radę praktinį išspren
dimą visuomenės slogučio, ku
rio Senasis Pasaulis neįstengė 
atsikratyti. Sako, jiems pavykę 
atsikratyti luomų kovos pramo
nės pagrindu gyvenančioj visuo
menėje, nesunaikinant viduri
nio luomo nežmoniškai bei ne
ekonominiais būdais. Sukurta, 
sako, neluominė visuomenė, ku
rios pagrindan padėta kaip tik 
nesunaikintas vidurinis luomas. 
Amerikiečiai įstikinę, kad toks 
Amerikos eitasis kelias paten
kina visus teisėtuosius visų vi
suomenės narių reikalavimus ir 
darbininkų luomo gerovę pakėlė 
iki Europos vidurinių luomų 
laipsnio. Kiekvienam darbo žmo 
gui Amerikoje (o jei ne jam, 
tai jo vaikams) teikiama proga 
pasidaryti vidurinio luomo na
riu.

Iš anglo Arnold J. Toynbee 
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JAUNIMO LITERATŪROS 
PREMIJA!

1. Lietuviškos Knygos klubas ir ateitininkų “Šatrijos” me

lo draugija, norėdami paskatinti rašytojus bei auklėtojus dau

giau duoti tinkamos lektūros mūsų priaugančiam jaunimui — 

vyresniųjų klasių pagrindinės ir augštesniųjų mokyklų fHJgh 

School) mokiniams, — skelbia

$500 JAUNIMO LITERATŪROS PREMIJA
2. Premija bus duota nž bet kurios rūšies ar žanro auklė

jantį veikalą: eilėraščius, poemą, beletristiką, biografijas, vaiz

delį ar kurios kitos rūšies kūrinį, skirtą jaunimui.

3. Premija nebus skaldoma tarp kelių autorių.

4. Autoriai ar leidėjui 1955 metais išėjusias knygas ar 

spaudai (Nerengtus rankraščius premijai skirti komisijai pra

šomi siųsti iki .1956 metų kovo 1 dienos šiuo adresu: Jaunimo 

Literatūros Premijai Skirti komisija, 2834 S. Oakley Avė., Chi- [ 

eago 8, Illinois. Rankraščiai pasirašomi tikrąja pavarde.

5. Premijai skirti jury komisija sudaryta iš šių asmenų: 

pinu. Vincas Ramonas, sekretorė Agnė Jasaitytė. nariai: 

kun. dr, Andrius Baltinis, Pranas Razminas ir Domas Velička.

I
6. Premijos mecenatu yra kun. dr. Juozas Prunskis.

DI&NRASTUJ DRAUGAS, GHICAGO, ILLINOIS

Rankom sugavo kiškį
Wyomingo kalnuose sniego 

audra privertė lėktuvą, nusileis
ti. Lakūnai ir jo keleivis liko 
nesužeisti, bet buvo atitverti 
nuo pasaulio. Veltui jie apipylė 
šieno kupetą benzinu ir padegė: 
niekas ugnies nematė. Dvi die
nas jie praleido, kol buvo aud
ra, maitindamiesi trupučiu mil
tų, cukraus ir druskos, o vie
nam dar pasisekė rankom su
gauti kiškį. Kai audra nurimo, 
iš lėktuvo dalių pasidarė roges 
ir jom pasileido į slėnį. Buvo 
laimingiausi žmonės, kai jau iš
girdo šunis lojant.

Išvažiuoja pas 
raupsuotuosius

Amerikietis kunigas Patrick 
Finn išvyksta į raupsuotųjų li
goninę Pietų Luzone, Philipi- 
nuose, kur jis bus kapelionu 500 
ligonių. Jis taipgi ten numato 
steigti globos įstaigą raupsuo
tųjų vaikams, kurie patys dar 
nėra ligos pagauti.

Argentinos pasiuntinys 
Vatikanui

Argentina savo nauju amba
sadoriumi į Vatikaną paskyrė 
dr. Manuelį Del Rio, filosofą ir 
rašytoją. Jo paskyrimą Vatika
nas priėmė.

KNYGA, KURI VISADA ĮDOMI 

IR NESENSTA 

Tai Juozo Švaisto

Šioje knygoje gražios mūsų žmonių 
pasakos, su paveikslais. Jas miela) 
skaito ir suaugę ir jaunieji. Labai 
tinka lietuvių kalbos pamokoms. I: 
viso 73 pasakos. l<aina >2.50. Pla 
tintoj&ms didele nuolaida.

! Užsakymus kartu su pinigais siųskite-

I “DRAUGAS*’ 
į 2334 So. Oakley Avė.

Chicaga. 8, Illinois

TELEVIZIJOS FONOGRAFAI 
Tik pas mus pirkdami gausit
• Nemokamai 3-jų mėn. pilnų garan

tijų — darbas ir dalys.
t Nemokamai vidaus antenų Ir insta- 

, llavirnas.
' • Iki 8100.00 tr daugiau nuolaidos už 

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

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

NUOŠIRDUS LIETUVIŠKAS 
PATARNAVIMAS

Frank’s TV and Radio
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

3240 South Halsted Street
Telefonas CAlumet 5-7252 

PRANAS KERSIS IR 
PAULIUS F. ENDZEEIS

aaocaoc . iopoi ■ >

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2300 West 51st Street

Vai. pirm. ir antr. 10 .iki 12 ryto, 
2tkl 4 ir 8 iki 9 popiet; kstv. Ir 

penkt. 2 iki 4 ir 6 iki 9 popiet Seš- 
tadieniala 10 iki 2 vai. popiet.

Ofiso tel.PRospect B-1795 
Rez. tol. GItovehiU 0-5003

Tel. ofiso HE. 4-6(100, rez. PR. 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IB 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

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

Ofiso telefonas: PR 8-3220
Rez. tolef. WAlbrook 5-5076

DR. VL BLAŽYS
GYDYTOJAS IR CHIRURCAS 

4701 South Damon Avenue 
(Kampas 47-tos ir Damen Avė.) 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak. 

šeštad. 2—4 vai. vak. 
Trečiad. ir kitu laiku pagal sutartĮ. 

Telef. ofiso LAfayetto 3-6048 
Rez.: WAIbrook 5-3048

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2484 We»t 71st Street
Vai. Pirm., ketvlr.. penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-5, treč. ir šešt. pagal sutarties

DR. Z. DANILEVI4IUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South Westem Aveuue 
Chleago 20, UI. 

Pasimatymai pagal sutarties
Telefonas llEpubUe 7-4900 

Rezidencija: ORovėlilll 6-8191

DR. T. DUNDUUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tol. Virgin ta 7-0036 

Rezidencijos tol. BEverly 8-8244

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

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

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir Calitornia Avė. 

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

Ofiso telef. YAnls 7-1166
Rezidencijos — STeaart 3-4511

OR. 1. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 We»t 35th Street
(kampas Halsted ir 35-ta gatvė) 

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

šeštadieniais 1—4 vai.

Ofioe WAlbrook 5-2970.
Rez. HUltop 6-1590

Dr. Alexander 1. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
MARQUETTE MEDICAL CENTER 

6182 South Kedzie Avenue 
val. 2—4 p. p. ir nuo T—-D v. vak. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartj

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 We»t 63rd Street

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

Telefonas GRovchill 6-1595
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIAUSTO

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

susitarimų išskyrus trečiadienius
2422 West Marąuette Rd.

Telefonas REUance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
8925 Weet 59th Street

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

TM. ofiso ir buto OLymplc 2-4199
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4988 W. 15th St, Cicero 

Kasdien 1-—3 v. ir 6—-8 v. vakare.
Botas 1529 So. 49tt> Avė. 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. LAtsyette 8-8210, jei 
neatsiliepta, šaukite KEdzie 8-2868
DR. EMILY V. KRUKšS
GYDYTOJA IR CHIRURG. 

4146 S. Archer Avė.
VAU Kasdien popiet nuo 12-2:30 v. 
Vak. pirm., antr.. ketvlrt. 6-6:80 v. 

Trečiadieni tik nusitarus

Dr. liu KRIAU6EU0NAITE
(Gydytoja Ir ChirurgA) 

MOTERŲ LIGŲ IR AKUkĖlUJOH 
BPEciALifrre

8750 W«9t 71zt Street
(Kampan 71st Ir Calitornia)

Tel. ofiso ir rnz. REpublic 7-4146 
Vai. 11-2 Ir 8-9 v. v. Šešt. 1-4 p. p.

Kitu laiku pagal susitarime

Pirkit Apsaugos Bonus!

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurge) 

KCDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTO

7156 South Westem Aveuue
(MEDICAL BUILDING) 

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

Ofloo tol. RE. 7-1169 
lies. tol. \VAlbrook 5-3765

Tek ofiso YA. 7-5557, rez. RE, 7-4DBB
DR. FrfhNK C. KWIMN

(KVIECINSKAS)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1651 Weat 47th Street
LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:30 
Uždara treč. visų dienų ir šeštad. vak. 

let ofiso GR. 6-5399, PR. 6-4732

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

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

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

Trečiad. ir sekmad. uždaryta

DR. JULIJA M0NSTAVI6IUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

10748 South Michigan Arenus 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v., 
išskiriu trečiad. Šefttadienials nuo 1
iki 4 vai. popiet

Tel.: Ofiso — PlJUman 5-6766
Buto — ENglewood 4-497D

Ofiso ir buto tel. HEmlock 4-5815

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ U? VIDAUS LIGOS 

6757 South Wegtern Aveuue
Valandos: pirmad., trečiad., ketvlrt. 
penkt. 6:30—8:30 v. vak. Antrad. 
10—12 vai. ryto. Šeštad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pagal susitarimų.

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimų 
Ofiso tel. VIotory 2-1484. Resid. 2437 
W. 62nd St.; tel. Republlo 7-8818.

Ofiso telefonas — Bishop 7-2525

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie ir Archer).

i Vai. kasdien nuo 2 iki 9 vai. 
Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

V. RASLAVIČIUS, M. D.
; GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
! OFFICE — 1166 D1VERSF.Y AVĖ.

Tel. WE 5-8420
Vai.: 2-5 ir 6-8, išskiriant trečiadie

nius ir šventadienius.
OFFICE — 5025 NO. PAULINA 

Betluiny Mcthodist ligoninėje
Tik pagal susitarimų tol. AR 1-1403

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublic 7-2290 
SPECIALYBE CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2435 West 69th Street 

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

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

keičia stiklus ir rėmus.
4455 So. Califomia Avė., Ohicago 

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

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

Tel. ofiso CL. 4-0253, rez. GR.6-8876

DR. A. Z. ŠAULYS
GYDYTOJA IR CHUtURGft 

4646 So. Ashland Avė., Ohicago
Pirmad., antr., ketv. Ir penk. 

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

Rez. 8053 S. Campbell Avė.

Tel. ofiso YA 7-4787, rez. I*R 0-1930

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 8. Ashland Avė. (kamb. 211)
Vai. nuo 2—4 ir 6—8: trečiad., Ao6- 

tad. ir sekmad. tik pagal sutartj. 
Jeigu neatsilieps vlrftminštl telefonai

šaukite MIdway 3-0001

no P. ŠILEIKIS, 0. P.
WW Ortbopedas • ITotezistas

Ajiaratal-Protezal, Med. ban-
| dažai. Spoe. pagalba kojom 

(Areli Supports) ir 4-t
Vai.: 9-4 ir 6-8. Šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOB TECHNIKOS LAB 

2850 W. 63rd St Chlcngo 29, UI. 
Tel. PItospect 6-5084.

Skelbkitės “Drauge”
DRAUGAS

THE LITHUANIAN DAILY FRIKND 
2334 M. Oakley Avė., Chicago D, UI. Tel. Ylrgtnla 7-6641; 7-6612

Entered Beeond-Class Matter March 31, 1916, at Chleago. Illinois 
Undei tbe Aut of March 3, 1879.

Member of the Cathollc Press Ase'n 
Publtshed daily, ezept Buudays, 

by the
Llthuanlan Cathollc Press Uoclety 
PRENUMERATA: Metams
Chlcagoj ir Clceroj $9.00
Kitur JAV ir Kanadoje |3.Oo
Užsienyje 111.00

Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nesunaudotų straipsniu 
saugo. Juos grąžina tik Iš anksto susitarus. Redakcija už skrlhimn i„ neatsako, Bkelblmų kalno, prisiunčiamos gavua prašymų. k ‘bUniJ tu
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DR. I. I. SIMONAITIS
gydytojas nt chirurgas

Naujas adreaaa: 4255 W. 68rd St.
Ofiso toL UKUaooe 5-4410 

Rezid. tolef. Gito vali iii U-U617 
Valandos: 1-1 p. m. Ir 6-8 p. m.

Peuktad. tik po pietų. 
Trečiad, ir šeštad. pagal sutarti

Ofiso let OUffaide 4-2606 
Rezidencijų*: LAfayetto 3.1172
DR. P. STRIMAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 Weat 47th Street 

(Kampas 47th ir Hermitage)
Vai.. nuo 2 iki 4 ir 6 lkl 9 y vak 

pefttad. nuo 2 iki 6 vai., lftskyr. sek

DR. FL TALLAT-KELPšA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5002 YVest 16th Street
Vai.: kasdien 5-8, SeStad. 1-3 

Telef. TOwnhall 3-0059 
2534 YVest 68th Street 

Vai.: tik 16 anksto susitarus.
Telef. HEmlock 4-7080, neatsakius 

skambinu CEntral 6-2294.

DR. VYT. TAURAS- 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

SPEC. MOTERŲ LIGOS 
Ofisaa ir rezid.: 2410 W. 51st St 
rel. PItospect 8-1228 arba WE 6-5677 

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

Šeštadieniais 2-4 vai. popiet

Tol. ofiso HE. 4-2123, rez. I’R. 6-8484

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurgines ligos
6255 South YVestern Avenue

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

sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LAROKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street
Vai. 1 iki 4 v. p. p. ir 6—8 v. vak. 

šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. ofiso PRospcct 6-0400
Rezid. PRospeet 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIAIUS
(Vaškcvičtūtė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue 

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

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 

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

vak, šeštadieniais 10-2.
Ofiso ir liūto toj, Ol.yniplc 2-1881

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

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Tel. ofiso PR. 9-6446, rez. HE. 4-3150

DR. F. C. WINSKUNA$
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. Ir Seštad. pagal sutarti 

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

DR. P. Z. ZALATORIS
Tek ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-605D 

1821 So. Halsted Street 
Rezid. 6600 S. Arteslan Avė.

VAL. tl v. r. iki 3 p. p.; 6—9 v. v.

DR. G. SERNER
LU3TUVI8 AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel- VArds 7-1820 

Pritaiko akinius. 
Kreivas akis

Ištaiso.
Ofisas ir akinių dirbtuvė 
756 West 35th Street

Vai. nuo 10 iki 2. nuo 6 iki 8, tre
čiad. nuo 10-12, penktadieni 10-2 ir 
šeštadieniais 10-2 vai. popiet.

DR. S. VAITUSN, OPT.
Palengvinu aklų Įtempimų, kuris 

yra priežastis galvos skaudėjimo Ųei 
svaigimo ir skaudančių akių karščio. 
Atitaisau trumparegystę tr tollregys- 
tę. Prirenku teisingai akinius Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
instrumentais, rodančias mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
J mokyklos valkus.

4712 South Ashland Avenue 
Tel. YArds 7-1373

Vai. 10:30 Iki 7 v. vak. šeštad. 10:30 
iki 6 vai. 8ekm. ir treč. uždara.

8UB8CR1PTION RATES 
38.00 per year outslde of Chlc 
39.00 per year in Chleago * cic 
38.00 per year In Canada 
Foreign |li.oo per year.
H metų 3 rnėu. 1 m

0 00 32.75 lt
34.60 02.50 |i
36.60 33.00 |1
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GIMDYMAS BE SKAUSMO
PSICHO - PROFILAKTINIS METODAS

Kaip praėjusią savaitę buvome rašę, šv. Tėvas Pijus XII 
tarptautin am ginekologų kongresui kalbėjo apie vertę metodo 
psichologiškai paruošti motiną gimdymo aktui. Kas yra tas 
metodas ?

Jam pradžią yra davęs tusų medikas Pavlovas, kuris 1904 
m. yra laimėjęs Nobelio premiją už savo mediciniškus atradimus. 
Pavlovo tyrinėjimą s pasiremiant yra išdirbtas vadinamas gim
dymo be skausmo arba psicho - profilaktinis metodas. Einant 
šiuo metodu, motina dar prieš gimdymą yra paruošiama šiam 
aktui intensyviu, jos išsilavinimui pritaikytu, mokymu ir fiziniu 
lavinimu. Motina yra nuteikiama prašalinti iš savęs visokį bai
mės, skausmo ir priešingumo gimdymui nusiteikimą. Ją lavi
nant daug dėmesio yra kreipiama į tai, kad ji suprastų gimdymo 
momento didingumą. Smulkmeniškomis pratybomis yra paruo
šiama jos muskulų sistema. Paties gimdymo metu gimdyvė nėra 
paliekama pati sau. Jai nuolat primenama, ką ji yra išmokusi 
ir pataisomos jos laikysenos klaidos.

Anglijoje šis metodas buvo patobulintas daktaro Grantly 
Dik Read. Vakaruose jis dar yra kultyvuojamas poroje ligo
ninių Prancūzijoje. Metodo šalininkai tvirtina, kad 85 — 90% 
jų turėtų atvejų tikrai buvę neskausmingi,

NESKAUSMINGO GIMDYMO FILOSOFIJA

Neskausmingo gimdymo metodas turi savo filosofinius pa
grindus. šio metodo skleidėjai laikosi principo, kad gamta ne
turi prieštarauti, sau pačiai, ypač atTekant tokios pagrindinės 
reikšmės aktą, kaip gimdymas. Normalus gimdymas yra na
tūralus prigimties reiškinys ir jis turi būti be skausmo. Kitaip 
gamta prieštarautų sau pačiai.

AUTOMOBILIS IR VAIRUOTOJO SĄŽINĖ
KUN. J.'BUDZEIKA, M.l.C.,Cliieago, Illinois

Skausmo jutimas gimdymui ateina daugiau iš šalies, klai
dingų asociacijų ir refleksų keliu. Gimdymo skausmai, tiesa, 
yra realūs, bet jie kyla iš klaidingai suprastos priežasties.

Gimdymo fiziologiniai pas’keitimai motinos išsiaiškinami ne 
taip, ka'p jie iš tikrųjų yra. Pasak šio metodo šalininkus, reikia 
negatyvinius refleksus gimdyvėje, pakeisti pozityviais refleksais.

Negatyviniams refleksams motinoje susidaryti turi didelę 
reikšmę kalbos ir raštai, kurie skelb'a, kad gimdymas yra gam
tos motinai uždėta tortūra ir pan. šios kalbos sukuria įabai s m- 
kią nutaiką besiruošiančios gimdyti motinos aplinkoje. Jos su
žadina mot'noje apsigynimo reakciją, kuri pasunkina gimdymo 
procesą. Metodo šalininkai nori sužadinti motinoje ne apsigy
nimo, bet pagalbos reakcijas jai pačiai ir gimstančiam kūdikiui. 
Dėl to g'mdymas turi būti neskausmingas. Laukinės tautos 
gimdo mažiau skausmingai.

Taip šį metodą atstovauja jo šalininkai. Popiežius Pijus XII, 
trumpai jį apžvelgęs, pasisako dėl jo trimis atžvilgiais: moksli
niu, doriniu ir teologiniu atžvilgiu.

MOKSLINIS ĮVERTINIMAS

Pijus XII, įvertindamas šį metodą, sutinka, kad jame yra 
dalykų, kurie moksliškai tikri; tačiau kiti tokio tikrumo dar 
neturi. Jis pripažįsta, kad sąlyginių refleksų buvimas žmoguje

Automobilis yra moderniška, 
patogi ir žmonių mėgiama susi
siekimo priemonė. Ir žmonėms 
jis yra gana parankus: paleng
vina betkokį susisiekimą, pri
sideda prie jų i-ekreacijos ir pa
togumų, greičiau padeda atlik
ti daugelį bėgamųjų dienos rei
kalų. Tačiau, iš kitos pusės, su 
juo yva ir daug bėdų: savyje jis 
turi didelę jėgą ir viliojantį grei 
tį, kurį neatsargiai ir neprotin
gai panaudojus, susidaro dide
lis pavojus sveikatai ir gyvybei. 
O žmonės šitai viliojančiai pa
gundai ir savo silpnybei labai 
greit pasiduoda ir, nesubrendę 
lyg vaikai, neprotingai rizikuo
ja ir labai dažnai ne tik sau, 
bet ir kitiems atima gyvybę ar 
ba visam gyvenimui pasidaro 
invalidais. Jei kas kitas iš ša
lies jiems taip darytų, būtų di
delis piktadaris, vertas mirties 
ar tolygios bausmės. Tuo tarpu, 
kada žmonės patys sau tai da
ro, prieš juos niekas net ir bal
so nekelia — atrodo, lyg taip ir 
reikia.

Valdžios {statymas

Valdžios įstaigos, matydamos 
tiek daug įvykstančių susisieki
mo nelaimių, ėmėsi apsaugos 
priemonių, išleido įstatymą, nu
statantį eismo taisykles, kurias 
kiekvienas automobilio vairuo
tojas privalo gerai žinoti ir jų 
griežtai laikytis, šis įstatymas 
padeda geros valios žmonėms 
išvengti susisiekimo nelaimių, 
saugoja jų sveikatą, turtą ir gy
vybę ir atsiremia į Dievo įsa
kymus.

Neklausantieji šio valdžios 
įstatymo ir nevykdantieji jo nu 
statytų eismo taisyklių, įstato 
labai didelin pavojun ne tik sa
vo, bet ir kitų sveikatą ir gy
vybę. Be to, jie savo neklusnu

pagaminta paties žmogaus ge 
rovei, — automobilis. Ir kodėl? 
O todėl, kad patys žmonės nie
ko nepaiso, važiuoja neblaivūs 
arba visai girti, lenktyniauja, 
skuba, rizikuoja — žūva patys 
r nužudo nekaltus. Tokiems 
neturėtų būti parodyta jokio 
pasigailėjimo.

Įstatymas saisto sąžinę

Išleistas vandens kelių judė
jimo įstatymas, nustatantis eis 
mo taisykles, saugoja žmonių 
gerovę ir atsiremia į Dievo įsa
kymus į penktą Dievo įsakymą, 
kuris saugoja žmonių gyvybę 
ir sveikatą, Ir J septintą bei de
šimtą — kurie globoja žmonių 
nuosavybę, saugodami ją nuo 
svetimųjų sužalojimo, pasisavi
nimo ir t.t. Todėl visi automo
bilių vairuotojai, kurie sąmonių 
gai nusikalsta šitam valdžios iš
leistajam kelių įstatymui, tuo 
pačiu nusikalsta ir aniems Die
vo įsakymams, daro nuodėmes 
ir eina prieš savo sąžinę. Nuo
dėmės didumą bei jos sunkumą 
apsprendžia žmogaus sąmonin
gumas, memento pavojingumas 
ir aplinkybės, kurios gali nusi
kaltimą padidinti, pamažinti ar
ba net ir visai panaikinti.

žmogus turi pilnu atsakyti tik 
už tuos savo i logus veiksmus, 
kuriuos jis atlieka la'sva savo 
valia ir pilnu proto pažin mu. G 
ten, kur nėra pilno protin o pa
žinimo ar pilno valios sutikimo, 
nėra ir pilnos atsakomybės 
Pvz. vairuotojas, žinodamas, 
kad negalima gerti ir nusiger
tų, sunkiai nusikalstų, nes j. 
atliktas veiksmas tūtų sąmo
ningas, rizikingas ir pilnai at
sakingas.

Žmogaus sąmoningumas

yra moksl'škai įrodytas dalykas. Kaikurie įsivaizdavimai ar.mu pridaro begales ir visokių
nusiteikimai, ryšium su kaikuriais įvykiais, gali būti skausmo 
jutimo priežastimi. Tačiau iki šiol negal ina laikyti pilnai įro
dytu dalyku, kad gimdymo skausmai yra tik sangrąžinių reflek
sų kilmės.

Daugelis rimtų žinovų nemano, kad gimdymas savo pri- 
gimt'mi turi būti tik neskausmingas ir kad gamta, leisdama gim
dančiai motinai kentėti, prieštarautų pačiai sau. Galbūt, kad 
gamta, leisdama gimdyvei kentėti, nori pažadinti jos sąmonėje 
nepaprastą šio akto svarbą. Ji nori paskatinti kitas, asmenines 
jėgas, kad jos imtųsi aktyvių priemonių motinai ir vaikui pa* 
gelbėti. Dėl to Popiežius mano, kad į tvirtinimą, jog kentėj'mas 
yra esmiškai priešingas gimdymui, reikėtų žiūrėti tik kaip į 
hipotezę, kuri dar nėra pakankamai įrodyta. Tolmesnis šio 
klausimo išaiškinimas dar yra reikalingas mokslininkų dėmesio 

i DORINIS ĮVERTINIMAS

Doriniu atžvilgiu, pasak Šv. Tėvą, neskausmingo gimdymo 
metodas neturi tok'ų dalykų, dėl kurių prieš jį reikėtų pasisakyti. 
Išmokymas motinos taisyklingai atlikti gimdymo aktą, nugalėti 
perdėtą baimę, atitaisyti neteisingą organinių jutimų interpre
taciją, nute kti motiną pasilikti ramiai ir pilnoje sąmonėje at
liekant pagrindinę motinystės pareigą, yra pozityvios vertybės 
prieš kurias negalima pasisakyti. Tai yra toks pasitarnavimas 
motinai, kuris nėra prieš'ngas Kūrėjo valiai. Šis metodas stip
rina motinos asmenybę ir parengia ją svarbiajam jos gyveni 
mo momentui.

Tačiau atsitiktinai asmuo, teikiąs pagalbą šiuo metodu, gali
turėti nedorų tikslų ir dėl to jo pagalba gali būti nemorali. Bet
tuos nedorus tikslus ar veiksmus jau reikia vertinti atskirai. _ .z tęsinys

TEOLOGINIS ĮVERTINIMAS
Psicho - profilaktinis metodas dažnai yra pristatomas visuo

menei materia'ist'nės filosofijos vardu ir pastatomas, kaip prieš
taravimas Šv. Raštui ir krikščionybei.

šv. Tėvas, į tai atsakydamas pastebi, kad išradėjo asmuo 
nėra argumentas įrodyti kokio išradimo gerumui ar blogumui. 
Pitagoro teorema yra gera ne dėl to, kad ji yra Pitagoro išrasta.
Dėl to ir neskausmingo gimdymo metodas gali būti geras, nors 
jis yra išrastas mokslininkų, išpažįstančių materialistinę filo
sofiją. Tiesą reikia skirti nuo jos susisteminimo ar nuo jos aiš
kinimo. Jos susisteminimas ar aiškinimas gali būti klaidingas.
Tiesą reikia priimti, o klaidingą aiškinimą atmesti.

Neskausmingo gimdymo metodas turi sunkumų ir su šv.
Raštu. Pradžios Knygoje yra parašyta, kad moteris skausmuo
se gimdys savo vaikus. Yra autorių, kurie svarsto klausimą, 
kokiu būdu ši bausmė žmonijai teko. Galbūt ji atėjo klaid’ngo 
Dievo sprendimo išsiaiškinimo keliu .autosugestijai ar pašalinei 
sugestijai vekiant. Šiuos teigimus Popiežius taip pat nelaiko 
įrodytais. Tačiau jis nemano, kad pasakymas, jog motina gim
dys skasumuose, turėtų sulaikyti žmoniją jieškoti pagalbos gim
dančiai motinai. Minėtą Šv. Rašto sakinį reik’a imti kartu su 
pagrindine šios vietos mintimi. O pagrindinė jos mintis yra ta, 
kad žmogui yra duodamas uždavinys apvaldyti žemę. Žmogui 
tikrai nedraudžiama kultyvuoti gamtą ir jos naštą palengvinti.

kitokių nuostolių.
Laikraščiai paskelbė, kad pra 

ėjusiais metais Amerikos kelių 
susisiekimo nelaimėse žuvo apie 
38,000 žmonių. Tik per Kalėdų 
Ir N. Metų šventes apie 1,000 
žmonių neteko savo gyvybių au 
tomobiliuose. O kur dar kiti 
nuostoliai, apie kuriuos spauda 
nutyli! Ir pasidarė lyg ir gyve
namojo laikotarpio taisyklė, 
kad kiekviena šventė per susi
siekimo nelaimes pareikalauja 
nemažo skaičiaus gyvybių au
kos.

Iš statistikos davinių atrodo, 
kad iki šiol dar joks karas ne
buvo taip baisus ir pavojingas 
žmogui, kaip dabartinė moder
niškoji susisiekimo priemonė,

Bendrai žmogus yra tiek sa
vo minčių, tiek pasakytų žo
džių, tiek visų išviršinių veiks
mų pilnas šeimininkas ir auto
rius, ir jis pats už juos atsako 
Žmogaus vidaus gyvenimas, ar 
jis būtų geras ar blogas, jis yra 
žinomas tik vienam Dievui ir 
kitiems tiesioginiai neprieina
mas. Todėl žmogus vien savo 
vidumi, nors jis ir labai blogai 
galvotų, kitiems nieko pakenk
ti negali. Su išviršiniu pasauliu 
žmogus susiduria tik savo išvir
šiniais veiksmais — gerais ar 
blogais. Gerais savo veiksmais 
žmogus pats save daro laimin
gą ir jais prisideda, prie kitų lai
mės bei gerovės. Tuo tarpu blo
gi žmogaus veiksmai daro jį pa
tį nelaimingą ir kitų gerovei 
kenkia. Už blogus savo veiks
mus žmogus yra atsakingas ir 
prieš Dievą ir prieš žmones. 
Prieš žmones, kada jis paken
kia žmonių nustatytai tvarkai 
arba gerovei. O prieš Dievą, ka 
da jis nusikalsta ne tik Dievo 
įsakymams ir Jo nustatytai 
tvarkai, bet ir žmonių, nes visi 
žmonių valdžios išleisti įstaty
mai, kurie saugoja žmonių ge
rovę, atsiremia į prigimtuosius 
Dievo įsakymus ir saisto žmo
nių sąžinę. Tačiau prieš Dievą

Momento pavojingumas

Kita sąlyga, kuri nusikaltimą 
didina, tai yra momento pavo
jingumas: juo didesnis susida
ro pavojus gyvybei ar sveika
tai, nusikaltimo momentu, tuo 
sunkesnis bus ir pats nusikalti
mas — didesnė nuodėmė. Apie 
įį turi iš anksto spręsti pats 
žmogus, automobilio vairuoto
jas ir įsijausti į tą didelę kren
tančią atsakomybę už save ir 
kitus, čia šposų ir juokų nėra.

Tad visada bus sunki nuodė
mė : važiuoti girtam; važiuoti 
dideliu ir rizikingu greičiu be 
ypatingos priežasties; važiuoti 
dideliu greičiu per žmonių per
einamąsias ir rizikingas vietas, 
per autobusų sustojamąsias vie
tas esant judėjimui; nusislėpti 
ir gatvėje palikti užgavus žmo
gų; kelyje palikti radus kito 
sužeistą žmogų; nuslėpti kitam 
padarytus nuostolius; neprotin 
gai rizikingas vairavimas, ypač 
kurį bando nepilnamečiai arba 
girti — lenktyniavimas, nar
dymas tarp važiuojančių ma
šinų, skraidymag pagrioviais ir 
t.t.; pykti, niekinti, erzinti ir ty 
čiotis iš tvarkos saugotojų ar 
net kitus prieš juos kurstyti; 
kitus gundyti rizikuoti ir nesi
laikyti nustatytos judėjimo 
tvarkos; tyčia stengtis nugir
dyti vairuotoją arba g’rtą vers
ti ir nedrausti vairuoti. Taip 
pat kartais gali būti nusikalti
mas ir perlėtai važiuoti, ir sa
vo nebojimu kitus erzinti ir py
kinti. neleidžiant jiems prava
žiuoti ir t.t.

PAS SPAUDOS ŽMONES

John Eoster Dnlles atvyksta j Valstybės departamento sale pasikalbėti 
su korespondentais aktualiais klausimais. (INSj

mas ir panašios aplinkybės vai- buvo areštuotas. 1945 metais 
motojo nusikaltimą gali sušvel ištremtas iš savo vyskupijos, 
ninti arba net ir visai panaikin- jįa pasiekė Berlyną, čia sovie-
ti.
Atsargumas Ir atsakomybės 

jausmas

Žmogus darosi atsargus, ka
da jis aiškiai junta gresiantį 
pavojų. O automobilis yra la
bai apgaulingas — jis surištas 
su daugeliu pavojų, bet jų grės 
mė yra užslėpta, ir todėl žmo
nės pasidaro rizikingi ir labai 
neatsargūs. Čia turi ateiti į pa
galbą atsakomybės jausmas. 
Žmogus, kuris sėda prie vairo, 
turi įsitikinti ir aiškiai pajusti 
kokia didelė atsakomybė jam 
gresia prieš Dievą ir žmones už 
savo ir kitų gyvybę. Jei žmo
nės — visi protingai ir atsar
giai važiuotų, tokių baisių su
sisiekimo nelaimių, kekių dabar 
pasitaiko, niekad neįvyktų, ir

tinS*» įstaigos jani pareiškė, kad 
kažkokiems “trumpiems pasi
kalbėjimams’’ jis turįs nuvykti 
i Maskvą. Pasitikėdamas vieno 
sovietų generolo garbės žodžiu, 
kad po dešimties dienų jis vėl 
bus grąžintas į Vokietiją, Mons. 
Marąuandt sėdo į lėktuvą kelio
nei į Maskvą.

Maskvoje tačiau jau niekas 
apie greitą grįžimą nekalbėjo. 
Jis buvo areštuotas ir 1948 me
tais uždarytas Liubijankos ka
lėjime, iš kurio vėliau buvo per
keltas į Lefort. Jo tardymai pa
sibaigė tik 1951 metais pasmer
kimu 15-kai metų kalėjmo už 
tariamą “šnipinėjimą popie
žiaus naudai”. Teismo sprendi
mas nebuvo pagrįstas jokiais 
įrodymais, pasitenkinta tik su-

tokių didelių mirtingumo skai- minėti dvi Mons- Marąuandt ke
rių niekad nebūtų. Iš kitos pu
sės, jei patš žmogus savęs ne
saugos, jo niekas ir neapsau
gos. Kelyje žmonės savo gyvy
be ir saugumu turi susirūpinti 
patys. Patys turi griežtai laiky
tis nustatytos judėjimo tvarkos 
ir kitus prie-jos vesti.

BIRUTĖ PCKELEV1C1ŪTĖ

— Dėde, — staigiai atsisukusi sušuko mama. — 
Dėde, kas Jums?..

Bet Diedukas vėl buvo šviesiaplaukis Vygrių vika
ras. Vienas — rudens vakarais apleistame pusiasalio 
vienuolyne. Kai vėjas šiaušdavo paežerio smilgas, suk
davo baltus smilčių gūsius ir kilodavo raudonus vijok
lius, nutysusius ant apkerpėjusių kriptų. Kai staiga 
tuščiu refektoriumu nugirgždėdavo nematomi odiniai 
sandalai, kai tašytu akmeniu grįstame kieme sumirgė
davo geltonas žibintas ir vėl pranykdavo tarp susii-aiz 
giusių krūmų. Virtuvėj laikrodis skaičiuodavo gilios 
nakties valandas. Senas vienuolis - virėjas, kadaise už 
retą žuvį pardavęs velniui sielą, parengdavo vakarienę 
svečiui vyskupui ir paskui tyliai užvoždavo padėklą 
sidabro dangčiu.

Ir būdavo šarmoti žiemos rytmečiai, su žalvarniais 
ir balzganai raudona žiemos saule. Jaunu sniegu, mė
lynu ežero ledu lėkė pas mirštantį ligonį nedažytos ro 
gės. Vygrių vikaras Jonas sėdėjo susisupęs kojas gau 
motais avies kailiniais, sulankstęs kančios ženklais siu
vinėtą stulą, priglaudęs prie krūtinės švenčiausiąjį.

Kažkur, tarp tamsiai žalių eglių, miško vidury — 
vėl geso vienas skurdus žmogiškas gyvenimas: su ne
patirta laime, nedylančiom pūslėm ant rankų ir neiš-

Aplinkybės

Trečia sąlyga nuodėmės di
dumui matuoti yra aplinkybės. 
Aplinkybės vairuotojo nusikal
timą prieš Dievą gali padidinti, 
pamažinti ir visai panaikinti. 
Daug didesnis nusikaltimas 
bus, tose pačiose sąlygose atlik
tas, policininko, dvasininko ar 
kito kurio asmens, iš kurio rei
kalaujama tvarkos laikymo pa
vyzdžio. O kitų klaidos, mašinos

Neaišku, kodėl jis buvo 

areštuotas

BERLYNAS. — Su vokieč’ų 
karo belaisviais ir civiliais in
ternuotaisiais iš sovietinių pri
verčiamųjų darbų stovyklų gu
žo ir Ermlando (Rytų Prūsijo
je) vyskupijos generalinis vika
ras Mons. Aloizas Marąuandt. 
Vokiečių katalikų spaudos agen 
turai KNA suteiktame pasikal
bėjime Mons. Marųuandt pareis 
kė, kad ir šiandien, dešimt metų 
išbuvus sovietiniuose kalėjimuo

lionės į Romą ir jo laiškas, ra
šytas Popiežiui.

Kai išmoksi virti
Anglijoje teisėjas vienai mer

ginai nedavė leidimo ištekėti, 
kai merginos tėvas pasakė, 
kad ji nemoka virti. Mat, jau- 
cesniem kaip 21 motų ir norin- 
tiem vesti — ištekėti reikia 
gauti teisėjo leidimą.

Šovė stirną, nušovė žmoną
ir sužeidė savo kaimynę, kurios 
nuo lietaus buvo pasislėpusios 
krūme. Tai nutiko Forth 
Worth, Texas.

help your 
HEART FUND^F 

help your HEART

sugedimas, liga, išprievartavi- se, jam nėra aišku, dėl ko jis

bėjo mažas varpeliukas. Palikęs įstrigdytą kirvį me
džio šerdyje, klaupėsi ištryptan sniegan malkakirtys ir 
žegnojosi sakuota dešine ranka.

Paskui kunigą Joną paskyrė lenkų tremtinių para
pijom — Sibiro pakraštin. Giedrią dieną tolumoj ma
tėsi nuogi Kinų žemės kalnai, vakarais žybčiodamas 
šviesomis pradundėdavo mėlynasis ekspresas...

Žemė duodavo našų derlių. Ir parapijiečiai prineš
davo klebonijom grietinės kibirų, stambių žvėrienos 
kulšių, milžiniškų, sidabru tvyskančių, žuvų ir didžiulių 
riešutų.

Bet, kai atskaitęs lenkišką evangeliją ir pasakęs 
lenkišką pamokslą, kunigas Jonas užvesdavo grau
džias suplikacijas, — jis vėl buvo baltoj Seirijų bažny
čioj. Pro smilkalų dūmus, pro monstrancijos blizgėji
mą, jis jau nebegirdėdavo svetimų giesmės žodžių. At
rodė, jog už altoriaus vartelių gieda, parklupę ant me
dinių grindų, broliai, tėvai, seserys — visa plati giminė. 
Ir kvepėdavo šventadieninių rūbų milas, ir kvepėdavo 
maldaknygėse rūtos, diemedžiai ir raudoni Sekminių 
bijūnai.

O dabar nudainavo kareivių kuopa.
Ir kunigui Jonui atrodė, kad skeldama kibirkštis, 

girgždėdama batų aulais, nužygiavo visa plati giminė. 
It atsivėrė tie patys rausvi grikių laukai, kai bitės neša 
į avilius tamsų medų, o sesuo Marcelė muša sode 
sviestą...

Tas pšts vaikystės miškas, nusėtas sausais spyg
liais, su aštria zubražolės kvaptim. Ir geltonos kriau
šės, sukrentančios į tankias dilgėles ir salstelėję ajarų 
kotai. Ir pasninkinių barščių skonis — džiovintų grybų, 
šutintų špižiniam puode bulvių skonis.

Ta pati plūkto molio ąsla. Nublukęs šventas Jur
gis, kirvarpų išėsti geltono medžio rėmai, nušalęs Man- 
garoto sedas, seserys išėję į marčias, skryniose dūlė-

Ir tokios pat rugpjūčio žvaigždės, krintančios viena 
per kitą akivarinian ežeran: įsisegančios į baltą dugno 
smėlį ir skambančios gelmėj.

Tokios pačios, tokios pačios naktys, kai pakluony 
prunkšdavo arkliai, kai ąsočių kraštais tekėdavo karti 
alaus puta, kai suvažiuodavo, sueidavo visa plati gi
minė — marinanti ir gimdanti, prisikelianti kiekvienoj 
naujoj gyvybėj visom šaknim: genties krauju, ir pra
kaitu, ir pienu.

Ir todėl kunigas Jonas verkė.
Dulkėtame Kauno priemiesty, Ukmergės Plento 

gale — pasirėmęs priemenės durų.

Dėl to krikščionys gali kovoti už skausmo panaikinimą. Tačiau, 
kaip Kjus XII pastebi, krikščionybėje skausmas turi nevien ne-' pažintom nuodėmėm
gatyvinį pobūdį. Jei jis yra pakeliamas kartu su Dievu, jis gali j Miško kelias kvepėjo drėgnom skujom, artėjančiu
būti gėrio šaltiniu. V. Bgd. Į atodrėkiu ir užpustytais bruknienojais. Skardžiai skam-l jančios kaišytinės prikyštės..

Žiemos rytais aš pabundu anksti. Bet už paraudu
sių krosnies durelių jau ūžia linksma liepsna, spragsė
dama šokinėjančiom kibirkštim. Kartais piktai su
šnypščia, lyžterėjusi drėgną medienos šerdį, tarsi pri
gesdama, tarsi uždusdama nuo kartaus dūmo, o paskui 
ir vėl staigiai pašoka augštyn ir nurūksta kaminu į 
giedrą žiemos rytmečio orą.

Kartais kurčiai triokšteli kuragalys, subyrėdamas 
žioruojančiom anglim karštuose pelenuose.

Traška, pleška ugnis: šventa sesuo. Gaisro svai
guly, titnago žiežirboj, ugniakuro pelenuose — raudo
na, žėrinti, naikinanti. Užpučiama, užgesinama, bet 
niekad nemirštanti. Amžinai gyva, amžinai jauna.

Kambary tamsu, tik ant grindų, pro krosnies du
relių virbus mirga liepsnos atšvaitai ir nuo pravirų 
virtuvės durų krinta įkypa šviesa.

Ten stovi tėtis, ilguose apatiniuose baltiniuose, įsi
spyręs į nutryptas šliures ir skutasi. Aš matau jo veidą 
mažame veidrodėlyje, užkabintame ant surūdyjusios 
vinies.

(Bu* daugiau)



Anglas, norėjęs pagrobti maršalą Rommelį
Nepavykęs žygis pagrobti 

Maršalą Rommelį

Antrajam Pasauliniam karui 
pasibaigus žmonija ižengė ne 
tik į keistą, tikriausiai iki šio
lei istorikams negirdėtą laiko
tarpį, bet ir pats tas karas bu
vo gausus keistenybių, kurių 
ankstyvesnieji karai neturėjo. 
Vienas keisčiausių pokario įvy
kių — Nuernbergo byla, kuri, 
jau dabar, tuzinui metų pra
ėjus, sukelia ne visai “džentel
meniškus” atsiliepimus. Kaip 
į tai pažiūrės būsimos kartos, 
tai jau jų reikalas, tačiau ne
abejotinai žiūrės pro kitus aki
nius, negu mes, praėjusio karo 
liudininkai.

Pažvelgęs į paties Antrojo 
Pasaulinio karo vedimo techni-
ką, pamatysime, kad buvo daug Keyes pakeliamas į pulkininko 
veiksmų, daug įvairių ivyk’U» Į laipsni. Maždaug tuo laiku 
kurių praeituose karuose fcrba mintis pagrobti vokie-
iš viso niekad nebuvo, arba la
bai reta. Šie veiksmai pasireiš
kė ne tik žiaurumais prieš civi
linius gyventojus, bet taip pat 
jų apsčiai būta ir grynai kari
nėse operacijose. Vieną iš dau
gelio tokių įvykių, reikia skai
tyti ir tokius žygius, kaip pvz. 
drąsus vokiečių parašiutininkų 
Mussolinio pagrobimas, taip 
pat antras, nors ir nepavykęs 
vokiečių bandymas pagrobti 
arba sulikviduoti Tito. Tači-u 
pats įdomiausias ir drąsiausias 
tos rūšies veiksmas buvo britų 
specialaus dalinio, pas.kėsinusio 
pagrobti maršalą Rommelį.

Kas sugalvojo tokį planą?

Planą pagrobti arba sulikvi
duoti tuometinį vokiečių korpu
so vadą Afrikoje, maršalą Ro
mmelį, sugalvojo pik. Įeit. Geof- 
fery Keyes, sūnus britų admi
rolo. Reikia čia pat pridurti, 
kad nors Geoffery buvo išaugęs 
kario šeimoje, jis neturėjo jo
kio palinkimo būti kariu. Prie
šingai, sulaukęs to amžiaus, ka
da turėjo stoti savanoriu karo 
tarnybon (taikos metu),- jis 
prisiekė, kad niekad neįstosiąs 
į karių eiles.

Gerai išauklėtas intelektua
las, lankęs anglų diduomenės 
žymiausias mokyklas, davė sau 
žodį, kad kariu jig niekad ne
būsiąs. Jis buvo sporto entu
ziastas, pats mėgo boksą, nors 
ir neperstipriauBios sveikatos. 
Bet visa tai buvo taikos metais. 
O kai kilo karas, jaunasis 
Geoffery Keyes, pamiršę^ visu3 
duotus pažadus ir pacifistines 
priesaikas, stojo savanoriu. 
Trumpą karininkų parengiamą
jį. kursą išėjo Sandhurst'o kari
ninkų mokykloje ir tuoj pat bu
vo paskirtas į Royal Scots 
Greys pulką, jaunu karininku. 
Pulke jis neilgai tebuvo. Pasi
siūlė savanoriu į specialų dalinį, 
kurio uždaviniai buvo ypatin
gai pavojingi, kur buvo priima
mi tik nepaprastos orientaci-- 
jos, drąsūs ir fiziniai stiprūs 
vyrai. Pradžioje jo ten nepri
ėmė, nes komisija nustatė, kad 
jo sveikata ir apskritai kūno 
sudėtis neatitinkanti komando
sų dalinio uždaviniams. Po ku
rio laiko jauno vyro užsispyri
mas nugalėjo, ir pagaliau jis 
ten pateko.

1941 metų birželio pirmomis 
dienomis britų karinė žvalgyba 
patyrė, jog vokiečių parašiuti
ninkų dalinys rengiasi nusileis
ti Sirijoje, kur jų laukė prancū
zų Vich vyriausybės kariai. Bri- 
tų karinė vadovybė, gavusi to
kias žinias, nutarė pačiupti 
prancūzus, laukiančius vokiečių 
ir tuo būdu sulikviduoti suokal
bį pačioje užuomazgoje. Tam 
tikslui išgiunčiamas australų 
komandosų vienetas, tačiau be
sikeliant iš laivelių ties upe Li- 
tanina juos pastebėjo prancū
zai. Australų dalinys privers
tas trauktis su labai dideliais 
nuostoliais. Kitos dienos ryte. 
birželio 8, britai siunčia antrą-
ją grupę, kurios išsikėlimą pri- dalinio kariai išlips iš pcvan

cįengia karo laivyno artilerija. 
Puolimas vyksta mažais laive
liais. Besikeliant žūsta grupės 
vadas ir visi drauge su juo lai
velyje buvę kariai. Automatiš
kai vadovauti perima, pirmą 
kartą puolime dalyvavęs Keyes. 
Savo žinioje jis turi tik 20 ka
rių, jų tarpe du karininkus. 
Prancūzų koncentruota ugnie 
labai apsunkina išsikėlimą, ‘ ta
čiau krantas čia pat ir dalinys 
šsisklaido priedangose.

Pavestas vadovybės uždavi
nys atliktas. Atliktas dėka ne
paprastos drąsos ir sumanumo 
daliniui vadovavusio karininko 
Keyes. Už tai jis apdovanotas 
Karo Kryžiumi ir pakeliamas į 
majoro laipsnį. Tuo laiku jam 
vos 23 metai.

Po keturių mėnesių majoras

čių maršalą Rommelį. Jis ma
nė. jog maršalo pagrobimas vo
kiečių korpusui, esančiam Afri
koje, bus mirtinas smūgis. Su 
tuo planu prisistato savo šta
bui, Kaire. Pradžioje niekas ne
nori su juo tuo reikalu rimčiau 
diskutuoti. Tokia operacija nie
kur nebuvusi parašyta kariuo
se vadovėliuose. Tačiau Keyes 
buvo užsispyrėlis, o be to, jis 
jau buvo žinomas, kaip vienas 
drąsiausių vyrų. Jis labai augš- 
tai vertinamas, bet dar augš- 
čiau vertinama karinė garbė ir 
karo vedimo principai.

Antra, tai pašėlėlio sumany
mas! Nuvykti 500 mylių nuo 
fronto linijų priešo gilumon ir 
ten pagrobti ar nužudyti priešo 
vadą jo būstinėje, o ne karo 
lauke, tai kažkas baisaus! Ir 
šitokį siūlymą, šitokį planą tu
rįs britų armijos karininkas, 
pats norįs tai įvykdyti? Ne, an
glų kariuomenės štabas nepri
ima tokio pasiūlymo! Jo planas 
buvo griežtai atmestas, kaip
negarbingas ir, antra vertus, j Pr*etiltyje laukti likusių. Jis
neįvykdomas.

Vienok Keyes buvo žmogus, 
kuris dėl pirmos nesėkmės ne
nuleidžia rankų. Jis taip ilgai 
štabo vadovybėje įrodinėjo, kol 
įtikino ir gavo sutikimą, su są
lyga, kad jis pats imąs visą at
sakomybę ir riziką.

Pasirengimas žygiui

Nustatyta užpulti Rommelio 
būstinę 1941 metų lapkričio 17- 
os vidurnaktį. Auštant- prasidė
sianti britų ofenzyva. Plano 
vykdytojui buvo pasakyta, kad 
ir tuo atveju, jei visa operaci
ja pavyktų geriausiai, tai jo da
linio iškėlimas, užpuolimą įvyk
džius, vargu ar bus įmanomas. 
Visi dalyviai turį skaitytis su 
tuo, kad jie savanoriškai eina 
mirti. Toksai štabo perspėjimas 
neturėjo reikšmės jaunam už- 
sidegėliui: jis tik nusišypsojo, 
lyg startuojąs varžybose spor
tininkas.

Pulkininkas Robertas Lay
cock, drauge su Keyes, padarė 
smulkų puolimo planą. Pir
miausiai į priešo pusę išsiųstas 
britų karininkas, gerai mokąs 
arabų kalbą, pažįstąs vietines 
sąlygag ir tereną. Rommelio 
būstinė buvo Beda Littoria vie
tovėje, kurią pasiųstasis kari
ninkas pasiekė laimingai, persi
rengęs beduinio drabužiais. Jis 
grįžo su labai vertingais ir nau
dingais duomenimis : atnešė 
pastatų planus, Rommelio būs
tinės kambarių išdėstymą, kai
myninių pastatų situacinius brė 
žinius ir kit.

Tik žymiai vėliau anglų žval
gyba sužinojo, kad Beda Litto
ria vietovę Rommelis labai retai 
telankė, karta nuo karto atvyk- 
davęs čia į karines konferenci
jas. Tikrasis jo štabas buvę”! 
kelios mylios nuo tos vietos, ge
rai paslėptoje uoloje. Bet apie 
tai nežinojo nei Keyes, nei jo 
pagelbininkas Laycock, todėl 
jie savo plane numatė, jog jų

deninio laivo ir mažom valte
lėm pasieka krantą. Nuo kranto 
dar jiems teks atlikti dviejų 
mylių žygį iki Rammelio būs
tinės.

Pirmoji nesėkmė

Lapkričio 10 dieną, Aleksan
drijos uoste, į povandeninį lai
vą “Torbay” sulipo 28 vyrai, jų 
tarpe pulkininkai Laycock ir 
Keyes, kapt. Campbell ir 25 sa
vanoriai. Antrasis povandeninis 
laivas — “Talisman” vežė kitą 
28 vyrų grupę, kuriai vadovavo 
karininkas Guy Cook. Tik po 
dviejų dienų kelionės, atviroje 
jūroje, Keyes perskaitė savo 
kariams įsakymą ir paaiškino 
uždavinį.

Kaip vėliau to žygio dalyviai 
pasakojo, kariai, išklausę įsa
kymą, kiek nustebo, bet tas nu
stebimas nereiškė jokio neikė- 
tumo. Kelionė vyko labai sun
kiose sąlygose: audringa jūra 
šėlo ir laivas buvo mėtomas, it 
skiautelė. Lapkričio 14 vidur
naktį jie turėjo palikti povan
deninį laivą “Torbai” ir gumi
nėmis valtelėmis pasiekti kran
tą. Pradžia buvo labąi nesėk
minga: kareivį Spike Hughes 
pačiupo įšėlusi banga, gi kito 
kario neišlaikė nervai. Tokiu 
būdu krantą pasiekė 26 vyrų 
'įgula. Tai buvo blogas ženklas, 
tačiau jau kelio atgal nebebuvo. 
Krante jie laukė “Talismano”. 
2 valandą nakties iš “Talisma
no” gavo ženklus, kad jis artė
jąs prie kranto. Tačiau tuo me
tu pakilo dar smarkesnė audra. 
Išsikėlimas antrosios grupės 
buvo neįmanomas. Tik karinin
kui Cook ir 5 kareiviams pavy
ko pasiekti krantą. Kiti liko 
laukti, kol aprims jūra.

Dalyvių skaičiui sumažėjus,
teko skubiai pakeisti operaci-, išslinko žvalgybon. šį kartą šu
nį planą. Nutarta, kad pulk. sipažinti su pačia būstine. Po 
Laycock su 5 vyrais pasiliks: 15 minučių grįžta: užpakalinės

taip pat pasiliks sargyboje prie 
šaudmenų ir kit. mantos. Ant
roji penkių vyrų grupė, vado
vaujama Cook, turės perkirsti 
telefono ir telegrafo laidus pie
tuose nuo Cyrene ir išsprogdin
sianti Beda Littoria priemies
tyje esantį ryšio mazgą. Pulk. 
Keyes ir kpt. Campbell su 17 
vyrų įvykdys Rommelio būsti
nės užpuolimą.

Nutarta šį dalinį suskirstyti 
į grupes po 4 vyrus ir tokiomis 
grupelėmis žygiuoti iki tikslo. 
Tik viena iš keturių grupių įei
sianti į būstinę, kitų trijų užda
vinys — dengti pasitraukimą ir 
veikti išorėje. Rommelio pagro
bėjų ketvirtuką sudarė: Keyes, 
Campbell, Brodie ir Terry. Pa
starieji du buvo žinomi, kaip 
vieni geriausių šaulių ir drą
siausi vyrai.

NUO UŽSISENCJUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SEKŲ AT

VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ZAIZDŲ, 
negali ramiai sėdėti Ir naktimi* 
miegoti, nes jų užslsenėjustos žaizdos 
niežti ir skauda. Kad padalinti tą 
niežėjimą ir skaudėjimą senų atvi
ri) tn skaudžiu žaizdų, uždėkite 
LEGVLO Olntment. Jos gydymo 
ypatybės palengvins Jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite ją taipgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
niežėjimą ilgos vadinamos PSORIA- 
818. Taipgi pašalina perMJImą ligos 
vadinamos ATHLE’TE'S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos ir perplyMmą 
tarpplrščlų. Yra tinkama vartoti nuo 
džldstančlos, suskilusios odos dedlr- 
vlnių, odos išbėrimų ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada ps 
slrodo skaudu* išbėrimas nud vysty
klų. JI yra gera gyduolė nuo iš
viršinių odos ligų. L°
gulo Olntment yra 
parduodama po 75 
et., 11.26, ir »8.60.
Pirkite valstlnSseChl 
pagoj ir apylinkėse—
Mllwąukee, Wlsc..Oa 
ry.lnd.IrDetrolt, Ml- 
čhigan arba rašyki
te Ir atsiųskite Mo- 
ney order J

LLOLLO, Department p.
618 VV. Eddy St. Chicago 84. UI.

OfKlsTRAftTfS DRAUGAS. CHICAGO, ILL1NOTR
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vai. naktį, Keyee, Campbell, ris ir sušuko: — Karininkai,

jamos S. Patton, Fanncnų unijos 
prezidentas, nesutinka su pivz.idento 
Eisenhowerio ūkine programa.

Paskutinieji Įsakymai

Vos pradėjus aušti lapkričio
17-sioa rytui, visas Keyes dali-_ _________ ____
nys pasislėpė uoloje. Pagal su-
sitarimą, reikėjo laukti vidur
nakčio. Paskutinis šuolis prade
damas 6 vai. vakaro. Uoloje 
Keyes nutarė palikti visą iki 
čia atsigabentą mantą. Kariams 
įsakoma pasiimti tik ginklus ir 
amuniciją. Sargyboje palieka
mas vienas vyras.

10:30 vakare būrys pasiekė 
augštumą supančią tikslą. Key
es vienas pats išsėlino pirmon 
žvalgybon.

Grįžęs įsakė 4 vyrams, ser
žantui Bruce vadovaujant, susi
doroti su garažuose esančiais 
automobiliais. Tai buvo padaro
ma šitokiu būdu: į benzino ba
kus įleidžiamas “pieštukas”, 
kuris sprogs nustatytą minutę.

Palapinėse miegą vokiečių 
sargybiniai, sulikviduojami.

11:30 vai. Keyea su Terry vėl

pastato durys užbarikaduotos. 
Reikia veržtis pro paradines, 
kur stovi sargyba. Keyes duo
da paskutinius įsakymus, kiek
vienam nurodydamas, ką turįs 
veikti. Du kariai turį saugoti 
duris ir kiekvieną išbėgantį, ne
žinantį slaptažodžio — nušauti. 
Prie Rommelio būstinėj durv

1941 m. lapkričio 17 d., 11:5£

AND LOAN 
ASS’N

2555 YVEST 47th STREET I.Afayette 8-1083
B. R. Pletkietvicz, prez.; E. R. Pietkieu lez, sekr. ir advokatas 

Mokame augštus dividendas. Kešiuojame čekius. Parduodamų Ir 
išperkame valstybės bonus. Taupytojams patarnauvimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ŠIANDIEN.-- Apdrausta Iki $10,000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
anty, ir penkt. 9 iki 5; treč. uždaryta, o žešt. nuo 9 iki vidurdienio

C RAN E SAVI NGS

NAUJIENA ŠEIMININKĖMS!
Tai mapės, kurias nugręžlant nereikalinga nė 
rankų šlapinti, ne ieškoti kokios kitos priemonės 
ją nusausinti. Tą veiksmą gulima atlikti ta pa
čia mape, kaip šiame paveikslėly atvaizduota,
Easukant rankeną. Kainuoja tiktai $2-39; De 

uxe modelis — $2.69.
Gaunamos D. 41RJONG BENDROVĖJE. 

3524 S. HaJated St, Chicago 9, III. Tel. BI 7-3371
Šioje bendrovėje pirkėjos ras ir daugiau nau
jybių. Be to, dar gali pasinaudoti duodama sau
sio mėnesio nuolaida net iki 20%.

MES PRISTATOME ARGUS BElj 
PEGIAUS ALIEJŲ

DIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS lį’
Mes taipgi perkraustome jūsų baldus saugiai — keletą blo- I 

kų ar keliasdešimts mylių. Reikale šaukite mus. i
Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkitės pae" 

'mus. Turį daug metų patyrimo perkraustymo darbe.

STASYS FABIJONAS 
2146 So. Hoyno Avenue Tol. VIrginia 7-7097į

SINCLAIR Gazolino Stotis

PAGALBA"
Taisome automobilių '.motorus. Lyginame įdaužimus ir 

įlenkimus. Dažome Ir atliekame b airius kitus pataisymus.
NEBRANGUS IR GARANTUOTAS DARBAS

Mašinai sugedus, pribūname su vilkiku j (vairias vietas. 
Parduodame akumiliaturius, padangas ir kL automobilių dalis.

2641 West 7lst St. (kampas Talman Avė.)
Tel. REpublie 7-9842. Namų tel. WAIbrook 5-5934

Terry ir Brodie išdygo prie vyr. 
Rommelio štabo būstinės durų. 
Durys užrakintos. Atrakinti jų
nepavyksta. Reikėjo jas iš-[Niekas vokiečių neišėjo gyvas.
versti. Keyes įžengė pirmas ir 
akis į akį susidūrė su augalotu 
sargybiniu. Įsibrovėlis puolė. 
Įvyko trumpos grumtynės. 
Terry, nelaukdamas, kaip tos 
Imtynės pasibaigs, šūviu pagul
do vokieti. Keyes, lyg vijurkas, 
puolė prie pirmųjų durų. Kam
baryje — tuščia!

Kitame degė šviesa. Akimir
kos bėgyje Keyes ūmai pravėrė 
duris. Pasipylė serija šūvių ir 
visi sukrito. Pastate kilo aliar
mas. Teri-y, “įsirengęs” kori
doriaus kampe, taikliais šūviais 
vanojo kas tik sujudo. Keyes 
sumetė granatas į karininkų 
miegamuosius. Iš kambario į 
kambarį per kelias baisias mi
nutes... Bet Rommelio neužtiko. 
Įpuolė į augštesnių karininkų 
operacinę būstinę, bet ir ten ne
rado reikiamo.

Keyes vėl pirmas atidarė du

GUŽAUSKŲ
BEVERLY 1IILLS GCLINYCIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banke
tų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2443 WEST «3RD STREET 
TeL PRosi>ect 8-0833 Ir PR 8-0434 
i******#****.#***:***********

TELEVIZIJOS
r Radio Aparatų Taisymas
Sąžiningas ir garar.tnotas darbu 
M. RIMKUS, 4517 S. Sawyer St 
Tel. M 7-0087 — VI 7-3037

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMU 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO

STASYS LITWINAS, Prez.
3039 So. Halsted Sf.

Tel. VIctory 2-1372
Apkainavimą ir Prekių Pristaty

mą Teikiame Nemokamai
Itaštinj atidara kasdien nuo 

8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro ir 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.

granatas duokit! — bet savos 
nebespėjo jis išmesti, susmuk
damas nuo vokiečio kulkos.

Draugai patraukė į šalį kruvi
ną Keyes, kuris ištarė paskuti
nį įsakymą: “Pačiupkite Rom
melį!”

Anglai, norėdami įvykdyti 
sužeisto vado įsakymą, išžvalgė 
visus rūmus, mėtydami grana-

(NuKeita į 7 pusi.)

1IV. RADIO surn
(lempos-dalys-baterijos)
~ TAISYMAS 

įnamuosedirbtuvėse
—100% — 
GURANTI?*. 

IZEN^Hl

lAiDOinn.
lUtelevision
Csav. Inž. A, Semėnasti
L3130S.Hal$ted‘DA6-6887l

A. T V E R A S
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES

Pardavimas ir taisymas 
2546 W. 69ih SI. REpublie 7-1941

1 MIDLAND
Sdvings and Loan

Association cŽMffirTŽ?
^•rTirrTwv

. amsima

4038 Archer Avenue t*i. IA3-67I9 

AUGUST SALDUKAS Prezidentas

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

ištaigoje BRIGHTON SAVIMGS and LOANI
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000.00

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

CHARLES ZEKAS, Sec’a

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. Ir 
teėt. B v. ryto Iki 4:B0 p. p.

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Ii artimų ir 

tolimų distancijų. Saukite sekančiai:
3415 S. LITUAN1CA AVĖ., CHICAGO, ILL.

ANTANAS VILIMAS
Teielonjm — FRontier 6-1883

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

“Parduodam pigiau, (aisom geriau“
J. G. TELEVISION COMI’ANY

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

MARQUETTE GELIŲ KRAUTUVE
KORSAŽAI. GĖLĖS VESTUVĖMS, LAIDOTUVĖMS IR 

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

2743 West 68h Streef Tel. PRospect 6-0781
(priešais gy. Kryžiaus ligoninę)

EE
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Vestuvių nuotraukos 
Augstos rūSies fotografijos 

Mūsų specialybė

Precin Photo Studio
INC.

EDVARDAS PLIS, sav. 

4068 Archer Avenue 
Telefonas VIrginia 7-2481
eTSl t'~J -®53fc3 ^5ŠST3 J iCi

Duoną Ir (vairias skoningas 
Saikutes kepa

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

Tel. CLifaide 4-6376.
Pristatome J visa* krautuves 
Ir restoranus, taip pat 1A- 
•tunėla i visus artimuosius 

miestus.

Pt i p'v m'viitt pž »11
PARKUOLME SERVICE 

STATION
5000 W. Cermak Rd., Cicero, III.
Lietuviška gazolino stotis ir 
automobilių aptarnavimas 
YVilliam J. Grigelaitis, sav.

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ
SAUGIAUSIA IR 

į PELNINGIAUSIA 
f TAUPYMO 

BENDROVĖ

Treėlad. • ryto Iki 12 v., o 
Ketvirtad. 8 vai. Iki A vak.

2E Z28.
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BALTIMORĖS ŽINIOS
MIRĖ MATAS FRANKA

Vienos gražiausių laidotuvių 
įvyko sausio 17 d., kai buvo 
laidojamas ilgametis Šv. Alfonso 
parapijos narys a. a. Matas 
Franka, gyvenęs 1917 W. Balti- 
more Str. Mūsų klebonas prel. 
Mendelis atnašavo šv. Mišias su 
asista prie didžiojo altoriaus, o 
Šv. Juozapo parapijos, Scran- 
ton, Pa., klebonas prel. Juozas 
Miliauskas ir kun. Juozas An- 
toszewski atnašavo šv. Mišias 
prie šoninių altorių. Bažnytinio 
choro pirmininkas Jurgis Gal- 
kauskas giedojo šv. Mišių metu.

Iškilmingu laidojimu buvo ro
doma pagarba ištikimam katali
kui ir susipratusiam lietuviui 
bei reiškiama užuojauta velio- 
nies žmonai Veronikai Frankie- 
nei ir dukrai vienuolei kazimie- 
rietei sės. Čelestai. Kadangi a. 
a. Matas Franka buvo Šv. Var
do Draugijos narys nuo pat įsi
kūrimo tos draugijos mūsų pa
rapijoje, tai vyrai susirinko prie 
velionies karsto sausio 16 d. va
kare sukalbėti dalį rožančiaus. 
Kadangi Franka buvo senas bal 
timorietis ir geras katalikas, tai 
jo karstą puošė daugybė dvasi- 
rių šv. Mišių puokščių. Apskai
čiuojama, kad už a. a. Mato

mino gerb. svečią tinkama prog 
ramėle. Prel. Mendelis savo 
trumpoje kalboje dykojo sese
lėms už jų rūpestį ir ugningais 
žodžiais prabilo į vaikučius, kad 
jie dauigau melstųsi ir patys, 
ypač vyresnieji, mąstytų apie 
pašaukimą į dvasinį luomą, nes 
mūsų parapijoje tų pašaukimų 
labai maža, o jie kaip tik yra 
reikalingi mums lietuviams ir 
mūsų katalikų Bažnyčiai.

Prel. Mendelis buvo įšventin
tas kunigu 1928 m. sausio 15 d. 
Romoje. Baigęs ketvirtus me
tus teologijos ir išlaikęs dakta
ro laipsniui egzaminus, jis grįžo 
į Ameriką. Arkiv. Curley buvo 
paskirtas padėjėju išeivijos pa
triarchui kun. Juozui Lietuvni- 
kui 1928 m. rugsėjo 1 d. ir nuo 
to laiko tebesidarbuoja mūsų pa 
rapijoje.

IŠ MOTERŲ 84-JUNCCą 

49 KUOPOS VEIKIMO

Užgavėnių bijmų vakaras

Moterų S-gos 49 kuopos su
sirinkimas buvo sausio 18 d. šv. 
Jurgio parapijos svetainėje Chi- 
cagojc.

Kuopa stropiai ruošiasi Už
gavėnių vakarui. Nuoširdžiai 
draugiškos narės, patyrusios šei 
mininkės keps skanius blynus. 
Visi kviečiami į jaukų pobūvį.

Naujų narių vajus

Dabar vyksta naujų narių va
jus. Visos kuopos kviečiamos 
pasidarbuoti. Moterys ir mer
gaitės, rašykitės į vienintelę ir

nai Ctcponė-
nai atvyko su 4 dukrelėmis.

— Vasario 16 Šventė LB O- 

mahos apylinkė minės vasario 

19 d. lietuvių parapijos salėje. 
Bendruomenės apylinkės pirmi
ninku yra dr. Juozas Petrikonis. 
Muzikas Mečys Leškys ruošia 
chorą iškilmėms.

— Kuli. kleb. J. Juscvičius 
pranešė, kad bus net trys pa
rengimai (lošimas kortomis) pa
rapijos mokyklos skoloms mo
kėti. Parengimai bus sausio 29 
d., vasario 26 d. ir kovo 18 d. 
Atsilankę gaus vertingų dovanų. 
Bus ir užkandžiai. Mokyklos 
skoloms mokėti aukojo šie as-

't-!

pastovią moterų organizaciją. Į menys: 100 dol. Emilija Grigai- 
Moterų Sąjungą kviečiamos čia 
gimusios naujai atvykusios lie
tuvaitės. O. A.

Philadelphia, Pa.
Blynų vakaras

Cleveland, Ohio
Vargo mokykloms remti

komisijos
6. Pranešimas

Atsiuntė aukų vargo mokykloms 
išlaikyti:

Po $5.00 — Henr. Stasas ir Jo
nas Virbalis.

Po $3.00 — Jadv. Dabulevičie- 
nė ir E. Dapkus.

Po $2.00 — V. Gruzdys, Alf. Ki
sielius, K. Vaicechauskas. Zigm. 
Tarutis, V. Štogis ir P. Vyšniaus
kas (pasižadėjęs Bkirti po tiek kas 
metai).

Po $1.60 — James Gaižutis.
Po $1.00   —Rom. Čepulie

nė, Ant. Rakauskas, Pov. Dagys 
‘(metinė auka), Jul. Kazėnas, Ant. 
Vasis ir Ad. Ivinskas.

tis; po 50 dol. — Petęr Verbis- 
ki, ponia Verb'ski ir Antanas 
Buskis; 40 dol. — Juozas Ka
zakevičius; 20 dol. — Juozas 
Pultinavičius.

Chicagoje

— Miesto auditorijoje, kurią

,, . , . . , . . labai gražiai pastatė miestas,

Vasario 12 d. _Sv. Andriaus | būna koncertai, susirinktaai.

Šv. Kazimiero Seserų Rėmėjų 

1 skyrius gerai gyvuoja

Šv. Kazimiero Seserų Rėmėjų 
1 skyrius (Town of Lake) ren
giasi “bingo” parengimui, kuris 
bus vasario 12 d. Šv. Kryžiaus 
parapijos salėje. Bus gerų do
vanų. Rėmėjos iš anksto kvie- 
čia į parengimą. Gautos draugi- 

1 rankos vėlę buvo užprašyta jai trys amžinos narės, pasidar
buojant J. Čepulienei ir sky 
riaus vicepirm. S. Mickūnienei.

daugiau 100 šv. Mišių.
Velionis buvo labai malonaus 

būdo asmuo. Jis buvo visų my
limas ir gerbiamas. Savo gyve
nime niekada neatsisakė kitiems 
patarnauti. Ne vieną jaunesnės 
kartos lietuvį j.'s atnešė prie

Amžinomis narėmis tapo Pran- 
c'ška Kevėnienė (įamžindama sa 
vo a. a. vyrą Bronislavą), Uršu
lė Poškienė ir Vaičikauskienė.

1956 m. valdybą sudaro dva-
krikštyklos, ir jo dvasiniai vai- 3i°s vadas kun. kleb. A. Linkus, 
kai parodė savo krikšto tėvui pa1 pirm. V. Bučnienė, vicepirm. J. 
garbą, užprašydami už jo sielą Čepulienė ir Sofija •Mickūnien'ė, 
šv. Mišias. rašt. K. Cijūnelienė ir O. Mar-

tušicnė, ižd. S. Šimkienė, iždo
PAGERBS SAVO KLEBONĄ glob. E. Gedviliene ir K. Jotkie- 

nė, koresp. Beneta Cicėnienė. 
Rėmėjų 1 skyrius gerai gy-Mūsų parapijos klebonui prel.

Mendeliui sausio 15 d. suėjo 28 i• „„ • .• . , .i vuoia. turėdama gerą ir darbš-metai nuo jo įsvenbmo j. kum-; .. J • 6 4
gus. Tos reikšmingos sukakties ' C1^ Va
proga parapinės mokyklos vai-, Kurios dar nesate rėmėjomis, 
kučiai užprašė šv. Mišias sausio, malonėkite įsirašyti į rėmėjų
15 ir 16 d. d. Abi dienas vaiku
čiai priėmė šv. Komuniją savo 
klebono ir geradario intencija.

skyrių.
Susirinkimai būna kiekvieno 

mėnesio pirmą sekmadienį 2 vai.
Sausio 15 d. po šv. Mišių buvo popiet šv. Kryžiaus prapijos sve 
sukaktuviniai bendrieji pusry- ta'nėje. Centro vajaus vakarie
čiai, kuriuose dalyvavo kun. Ka-i nės biletus galite gauti pas sky. 
zimieras Pugevičius, prelato se- riaus veikėją J. Čepulienę. Ma- 
sutė Felicija ir visi vaikučiai., lon’ėkite biletus įsigyti iš anksto. 
Pusryčiu metu vaikučiai palinksi Rėmėja

parapija ruošia Užgavėnių bly
nų vakarą. Visi lietuviai prašo
mi gausiai atsilankyti. Ypatin
gai naujai atvykusieji turime 
parodyti savo dėkingumą kleb. 
kun. čepukaičiui už jo didelį 
nuoširdumą ir lietuviškų visuo
meninių reikalų atjautimą.

Kun. kleb. Čepukaitis visuo
met mielai duoda salę įvairiems 
reikalams, kaip tai: jaunimo 
pasilinksminimams, susirinki
mams, paskaitoms, minėjimams 
visiškai nemokamai.

Šv. Andriejaus parapijos sa
lėje L. Bendruomenė ruošė N. 
Metų sutikimą “Radijo pusva
landžio” naudai. Kleb. kun. Če
pukaitis, atjausdamas R. P. rei 
kalus, ne tik nemokamai salę 
davė, bet dar paaukojo daug 
“balionų” salei papuošti ir pas
kolino labai gražias medžiagi
nes staltieses.

Užkandžių bufeto rengimo 
šeimininkės labai dėkoja gerb. 
Emilijai Plavičiūtei, kuri ištisą 
dieną dirbo, tvarkydama salę, 
dengdama stalus ir padėdama 
ruošti užkandžius. M. V.

Omaha, Nebr.
Trumpai

— Steponėnų šeima iš Vękie- 
tijos atvyko į Omahą pas savo 
tėvus Čemarkas. Ponia Čemar- 
kienė ilgai laukė savo dukrelės 
ir žento. Ji atliko visus formalu 
mus atvykimui ir apmokėjo ke-

pramogos ir didesni parengimai. 
Sausio 29 d. auditorijoje koncer 
tuos dainininkai iš Airijos. Pel
nas skiriamas dabar statomai 
seminarijai prie Ekome upės, 
18 mylių už Omahos miesto.

Vietinis

Kirpykloje
Klijentas: — Kodėl jūs man 

visados pasakojate tokias bai
sias istorijas?

Kirpėjas; — Man lengviau 
yra kirpti, kai jūsų plaukai at
sistoja ant galvos.

JŪSŲ APDRAUSTI INDELIAI

Neš */2% Didesnį Dividendą negu iki šiol
PAS

ST. ANTHONY SAVINGS 
Pradedant 1956 metais Sausio 1 dieną

VELTUI . . . AUTOBUSU KELIONft
Visiems, kurie atvažiuos (netoliau 50 mylių) atidaryti naujų suskaitę 

$50.00 arba didesnei sumai, bus apmokėta autobuso kelionė.

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

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

į

ST. ANTHONY SAVINOS
AND LOAN ASSOCIATION

1447 S. 49th Ct., Cicero 50, III. - Tel. TOwnball 3-8131 ir 8132
Atidarą kasdien; Uždara trečiadieniais ................................... JUOZAS GRIBAUSKAS, Vedėjas

| Ačiū, mieli rėmėjai, kad nepa
miršote ateiti į pagalbą! Su lie
tuviška ištverme laukiame pagal
bos dar ii 600 Lietuvos patriotų, 
gavusių mūsų atsišaukimus ir lig 
šiol dar neatsiliepusių. Pagalba 

i mūsų vargstantiems lietuviukams 
ypač žiemą svarbi, nes vargo mo
kyklų patalpoms šildyti reikia lė
šų. Ištieskite duosnią pagalbos 
ranką, parodykite šiltą, dar lie
tuviškai plakančią širdį Jeigu mū
sų nusiųsti vokai būtų kur din
gę — prašome aukas įmokėti Ko
misijos ein. S-ton Liet. Banke 
(Superior Savings and Loan Assn.
Accnt. No. 12830).

Vargo Mokykloms Remti
Komisija

P.8C J. JOKUBKA
rV, DELMAM'AJ IR LA1KHUD<1AI 

Pardavtinaa tr TtUajrmaa 
4102 Archer Avė., a* Mozart 

Chlcago 32, 11L — Tel eA 8-8611

M O V I N G
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus ir pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BĮ. 1-7075 ari*
RE 7-9842

TNE MARIANNHILL 
FATHERS

Invite boys graduating f rom gram 
mar school, high school, and col- 
lege students, to dedicate their 
lives under our Lady's banner to 
the salvation of souls as Mariann- 
hill missioners. Those interested 
should write for further Informa
tion and illustrated booklett to:

REV. RECTOR
BKRNARDS SEMINARY, 

Dearborn, Michigan

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

IS WOES stoties — Banga 1390 
NUO PIRMAD. IKI P ENK TAD. 

1:45 iki 9:30 vai. ryte 
SEŽTAD. 8:30 iki 9:30 ryte 

PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v. 
HKKĄn. 9:30—0:40 v. r. U stoties 

WOPA — 1490 kll.
Gblcago 29, 111. HEmlock 4-2418

7121 So. ROCKWELL ST.

BUICK’AS

LIETUVIŠKAS

AUTOMOBILIS

Rausias
" IŠ T0U IR ARTI

NAUJI OJD£U T»OKAI-NAUJAUSI KRAUSTtKTO (BAHK/A!
NSTU AATr/UAMS-MUS &$4tlNlM6AS ĄtDMMVNAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. UAILook 5-9209

M0VIMC

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

MES GELŽKEUAIS,PARCPINAME KELIONES LĖKTUVAIS,
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS. ,

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

Roesevelt Fumiture Miegamo Rakandy Išpardavimas!
11 gabalų — tiktai už S160.00

Į šį setą įeina lovą, dreseris. ko
moda, springsąi, 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 ir pa
tirkite kainas.

ROOftEVELT FURNITURE CO
2110 WEST ROOSBVĘLT ROAO Tel BBM., > . 4711

Feliv Raudoni*, «av, Ir menadterl*
KrąutuvĮ atidaryta seĮttnw<|len|al» nuo II Iki 4.1".

TAU’tkltt TVIRTAI 
iriTl H k H 

TAI. PYVK1TK IŠLAIDE 
pariii <>nv»i VJ 

IOH.3LV.UAb

Rūpestingai ir pigiai tausau*

TELEVIZIJOS
APARATUS

Garantuoja darbe ir dalis.
J. MIGLINAS

Telef. — HUmbold 6 1034

Iš ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus tUdells 

Hiuikvcilnd-, su pilna ap- 
d rauda. Pigus Ir sąžiningas 
Itataniaviinas.

R ŠERĖNAS
4510 S. 33'uod St., Uklca«o V.

Illinois, tel. VI 7-2972

-tr
BUDRIKI) VASARIO MĖNESIO BALIU
IŠPARDAVIMAS

Nuolaidos visoms prekėms iki 60%. 
Prekės aukščiausios riišies, geriausiu 

Amerikos išdirbysčiy.

zJ

Sofų ir fotelis. Nylon Foam Rubbci’, vertės $250 — už . ...$120.00
Sinunons lova ir kėde — už....................................................... 39.00
4 dalių miegamojo kambario setas, vertės $225 — už ......... IIP.00
9x12 vilnoniai kilimai, Įvairių spalvų, vertos $129 — už .... 79.00
27x54 vilnoniai karpetai, vertės $11.00 — už ....................... 3.99
9x12 klijonkės (linoleum), vertes $9.00 — už ......................... 3.95
Maži. gražūs karpe t likai, vertės $2.50 — už ............................. 99e.
Didelės mieros Manketai, vertės $4.00 — už ........................... 1.09
Vilnoniai Manketai, vertės $10.00 — už ................................. 4.95
Geriausios kablros, vertės $15.00 — už ..................................... 5.95
Geriausi Sealy matracai, vertės $59.00 — už ......................... 39.00
17 colių televizijos jk> ........................... ................... ................. 89.00
21 colio televizijos, po $109.00 ir aukščiau.

3
L

r* ♦
v <***;

8 pėdų geriausi šaldytuvai po .................................................... $119.00
10 pėdų General Electric šaldytuvai po ................................. 159.00
6 pėdų General Electric šaldytuvai po ..................................... 99.00
Gerinusi Universal. Tapau, Siegler pečiai po ............... .... 119.00
Cadillac dulkių valytuvas ......................................................... 69.95
lloover dulkių valytuvus su visais priedais, vertės $99.95 už 59.00
Dulkių valytuvai, vertės $49.00 — už ..................................... 29.00
Skalbiamo* mašinos — Maytag — už ........................... ......... 89.00
General Electric autom, imlų plovimui mašina, vertės $250 už 189.00

LENGVIAUSI IŠMOKĖJIMAI 

Sutaupykite nuo 33% iki 60% ant

žaislų, lėlių, baldų

JOS. F. BllhRIK FllRNITURE, INC.
J241 South Halstcd Street 

Tel.: CAIutuet 5-7237
Atdara plmuMl. Ir ketrlrtnd. rakamls Iki 11:30 P. M. sekmadieni 10-3

Ftmlrlko Lietuviška Rūdijo Vidnnda leidžiamu klek), ketvirtadienio 
vakaru, nuo 8:00 Iki 7:00 vai. Iš WHEC riullo stotie". 1450 kllocyelca.

su žjmlats dainininkai" ir orkestru.
- ---- 4

ALKATAM IMVIDENPAŠ — APDRAUSTAS SAUGUMAS IR PELNINGI PATARNAVIMAI. 

APPHAISTO.I sia.ooo.uun ISTAK.OJE. ALHMilAVttIAM. NAI JAI PAOIIUMAS 013 ĮDĖMIAS l Z PAID I I’ IM 1X1 31 E.\- 
I. ĮMINI s. KAl.f lH, IR VAKA( IJf SKVIIIAI. OALITF. TALPN II llt PEIt LA1AKLH. Nl- 

AP3IOKANT VIHOKIAV'MAS BILAM. 3 11/111 PATARNAVIMAS NAItlA3IS. IAKEKIA3I llt 
l’UIEI3,V3flAl>l 031 8AIAGO.3J. hl'AIMTI' 3ICSV Al k»l'.> DI3'Uli;NI»> III HITAM IX-

PI113I 12 3 AL. •— 8 3 AL

CHICAGO SAVIMGS and LOAN ASSOCIATION, 6234 SOUTH WESTIRN AVĖ.
1NTUAD UI I’ENUT. 9 Iki 4 3 AK.: Ul.T » IKI 8 ta! wi.< Treė I 2UAJ13 TA VIS.) D1LN J. sLA! V IKI 2 POPU I
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Lietuvių!Prekybos Namai
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Sausio men.
IŠPARDAVIMAS

NUOLAIDOS VISOMS PREKĖMS 

NUO 25% IKI 50% !

SVEČIŲ KAMBARIO BALDAI
Sofos puikiausių spalvų ir medžiagų, reg. $59.00 dabar $39.00

Sofos 4 dal., nakčiai puikus miegamasis, reg. $169, dabar $119.00

Sofos ir Foteliai Nylon Foam rubber naujausių stilių ir
spalvų, reg. $250, dabar $149.00

Sofos garantuotos 10 metų Naujausio Stilių. Nylon ar
vilnos viršumi, parduodami $500, dabar $350.00

PAJIE&KOJiMAS
JONAS SALIAMONAVIčIVS, sft 

uus Jono anksčiau, gyvenęs OruuJų 
km. Kelmės valsč., Raseinių apskr, 
PajieAko jo sesuo. Rašyti iuo adre
su: Juozas Oedmintas, 16 Mt. Ida 
Rd., Dorchester 22, Mass.

LIETUVOS KONSULATO 
(IEŠKOJIMAI

KLIMAVIČIUS Antanas iš Gi
žų, gyvenęs Chicagoje ar jos apy
linkėje.

LUKOŠAITIS Stasys iš Paše- 
šušvio kaimo, Pajūrio parapijos, 
Tauragės apskričio, gyvenęs Chi
cagoje.

MILIŪNAS Antanas, sūnus Do- 
mijono, gimęs 1927 m. šakiu ap
skrity}, Kidulių valsč., Sutkių k.

MENIS Juozas, Izidorius ir Ka
zimieras.

PAULAUSKAS Juozas iš Šaka
linės kaimo, Gaurės valsč., Tau
ragės apskr., atvykęs prieš 1 ka- 
rą, gyvenęs Chicagoje.

RAULINAITIS Juozas nuo Tel
šių, pasitraukęs iš Lietuvos 1944 
metais vasarą.

SADAUSKUS 
no duktė.

VASAITlENfi Uršula.

Jieškomieji arba apie juos ži
nantieji prašomi atsiliepti.

IJETUVOS KONSULATAS, 
6147 So. Artesian Avė. 

Chicago 29, UI.
Telef. REpublic 7-8334

2N£ Uršulė, Anta-

CONRAD’O STUDIJA
LIKVIDUOJAMA

Norintieji gauti 
daugiau fotografi
jų, atsiimti užsili
kusius arba nusi
pirkti savo nega- 
tSvun, paskubėkft, 
parduodam pigiai.

Terminas tik iki 
kovo 1 d.

CLASS1FIED & HELPWANTER ADVERTISEMENTS
PROGOS — OPPORTUNITIES

RŪBŲ VALYKI^. IR SIUVYKLA.

Pilnai įrengta. Ideali vieta siuvėjai. 
Prie persėdimo kampo. Nuoma $86, 
gera sutartis. Garu apšildymas. Dėl 
ligos (kalnuota skubiam pardavimui. 
Pamatę (vertinsite g< rą pirklnj. 
2353 N. Californla. CApItal 7-0747.

II PI3V VALYKLA — 4 gražūs gyv. 
kambariai Ir didelis kiemas užpaka
ly. Garu apšild. Su baldais ar be bal
dų. Prieinama nuoma, gera sutartis. 
Ideali vieta siuvėjui, (kalnuota sku
biam pardavimui. Pamatę (vertinsite 
gerų pirkini. 1039 įį Wcntwortt> 
Avė-, TRiangle 4-4179.

DELIKATESŲ KRAUTUVE — ge
rai einas biznis (steigtas prieš 18 m. 
Ideali vieta parduoti šviežių mėsų. 
Prieinama nuoma, gera sutartis. Kal- 
na^U!J*50, (skaitant Ir prekes. Pama
tę (Vertinsite gerų pirkini. 6305 Loo-

\VAlbrook 6-0779.

RŪBŲ VALYKLA — Gerai einas 
biznis, pilnai (rengtas; kartu Ir sunk
vežimis Ir "route". Gera nuomos su
tartis. Ideali vieta siuvėjui, (kalnuo
tas skubiam pardavimui dSl ligos. 
Pamatę (vertinsite tikrai gerų pirki
ni. 2753 W. 71st St. arba šaukite sav. 
\\ Albrook 5-3513 arba REpublic 7- 
6245.

UŽKANDINE-Lunchrootm. Visi į 
rengimai nerūdijančio plieno. Prie 
kampo, biznio rajone. Ideali vieta 
porai. Dėl ligos turi būt greit par
duotas, prieinama kaina. Prieina
ma nuoma. Gera sutartis. Reikia 
pamatyti įvertinimui. 1650 Maple 
Avė., Evanston. Skambinkite sa
vininkui DAvis 8-9330.

REAL ESTATE HELP WANTED MOTERYS

aoi

P. STANKOVIČIUS
ftEAL ĖST. ir INSŲR. BROKERI! 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
8133 So. Halsted St.

Ph. D Aunbe 6-2793 
Padeda plrkltl - parduoti ainiu 
lklus, biznius. Parūpina paskolai 
lraudlmus ir daro vertimus. Tvark 
migracijos dokumentus. Ofisas atds
as kasdien nuo 10—7.

Nejud. turto pirkimas-pardavimas, 
visokių rūšių apdrauda, Notarijatas 

INCOME TAKSŲ PILDYMAS 
P. LEONAS 

REAL ESTATE
2785 W. 71»t St. — WAL 5-6015

Prieš pirkdami ar parduodam 
namu*, biznais, sklypus ar ūkiu* 
atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANOB 

8406 Wart 61 St 
WATbrook 6-6030

PRoepeet 8-8579 Ivak. ir

NURSE AIDĖS
FULL OR PART TIME

GRANT H08PITAL

Have openings for all shifts
$40 for week dsys
$42 for evenings and niglits

Call personnel Dept.
DIversey 8-6400

551 W. Grant Place

“DRAUGAS” AGENCY
55 East VVashington Street 

Tek DEarborn 2-2434 

2334 Sounth Oakley Avenue 

Tel. VIrginia 7-6640; 7-6641

HELP IVANTED VYRAI

MIEGAMŲJŲ KAMBARIŲ BALDAI
Matracai visų dydžių vatiniai $12.00

Matracai visų spalvų ir didžių felt $18.00

Matracai springsiniai puikiausių firmų, reg. $39.00, dabar $19.00

Matracai springsiniai Simmons ir kitų, reg. $59.00, dabar $39.00

Puikūs Dreseriai ir lovos, reg. $150.00, dabar $89.00

3 dal. miegamieji ąžuolo ar riešuto medž. reg. $200, dabar $149.00

6 dalių miegamieji 56 metų stiliaus, (nematyto gražumo)
reg, $600.00, dabar $400.00

414 Wesi 63rd Str.
ENglewood 4-5883

PIGI U IR SAUGIAI

PERKR AUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS

ŠALDYTUVAI IR PORCELANO PEČIAI

Turiu naują didelį sunkvežimį 
ir apdraudas

6930 S. Talman. Chicago 29, UI 
Tel. GRovehill 6-7096

6 Cub. Pėdų šaldytuvai. Westinghouse, Admlral, Norge, 
ir kitų, regul. $200.00, dabar

8 Cub. Pėdų šaldytuvai puikiausių ’56 metų modelių, 
reg. $250.00, dabar

Porcelano virimui pečiai Crown, Universal ir kitų 
geriausių firmų, reg. $120.00, dabar

Porcelano pečiai liuksusiniai, reg. $20.00, dabar

$149.00

$189.00

$89.00

$139.00

FORMICA VIRŠUMI STALAI
5 dalių chromo formlca puikūs stalai, reg. $69, dabar $39.00 

5 dalių dideli formica stalai, parduodami po $99, dabar $69.00 

7 dalių chromo stalai ’56 metų modelio, reg. $130, dabar $89.00

KILIMAI
Vilnoniai Kilimai 27x54, reg. $10.00, dabar $3.00

Vilnoniai Kilimai 9x12 Įvairiausių spalvų, reg. $69, dabar $49.00 

9x12 vilnoniai, Bigelow, Magee, Allsmith, reg. $99, dabar $69.00 

9x12 Llnoleum didžiulis pasirinkimai, reg. $8, dabar $5.50

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

Galima gauti “DRAUGO" 

Administracijoje

2384 So. Oaklex Avenue 

CHICAGO 8, ILLINOIS

Variety Store (įvairių daiktų krau 
tuvė) ir namas. 5 kamb. butas už
pakaly. 2 autom. gar. Karštu van. 
deniu apšild. Ideali vieta vaistams. 
Vienas negali apsieit, nori skubiai 
parduoti. Pamatę įvertinsite gerą 
pirkinį. Savininkas 1901 W. 59th 
St REpubUc 7-9839.

CONFECTIONERY & VARIETY 
STORE. Saldainių Ir (vairių daiktų 
krautuvę. Seniai (steigta; daug pre
kių. Dldelioa gyvenimui patalpos. 
Nuoma $95, gera sutartis. Dėl kitų 
Interesų nori skubiai parduoti. Ne
brangiai. Apžiūrėję (vertinsite. 4878 
W Armltage, TUxcdo 9-9351.

Kas, perkant arba parduodant na 
mus, norit sųžlnlngo ir lietuviškai 
nuoširdaus patarnavimo kreipkitės I

VENTA REAL ESTATE
1409 S. Fairfleld. tek LAf. 3-888)
VaL Kasdien nuo 9—12 Ir 4—7 vai 
vak. šeštad. nuo 9 v. r. iki I v. v 

Treėladlnelals uždaryta

BARGENAS — 2-Jtj butų namas.
Krautuvė ir 4 kamb. užpakaly; C 
kamb. butas 2-me augšte. koklių vo
nia. Koklių virtuvė. Plieninės spin
tos. Geros pajamos; Jokių "lease'ų". 
Taip pat parduodama 160 akrų ūkis 
Wisoon8ine — $5,000. Skambinti
WEntworth 6-2298 po 6 vai. vak.

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

Car required.

Gali GUnderson 4-2788
CLERK-TYPIST

Agressive high school graduate 
to leam Consumer Finance 
Business. Small office. Pleasant 
working conditions. Good op- 
portunity for beginner.

Apply in person.

CHICAGO FAMILY 
LOAN CORP.

4806 W. Madison St.

MACHINISTS
With bench and 

machine experience;

job shop work;

day work; 
overtime.

H. & K MFG. CO.
4646 So. Westera

STEADY JOBS FOR 
DEPENDABLE MEN

Coopers and Factory Workers 
40 hour week 

Hospitaiization benefits 

Apply between 8 and 12 noon 

0. F. CLAUSSEN & SONS 
6146 So. Westem Avė.

RŪBŲ VALYKLA. Gerai einųs biz
nis, pilnai (rengtas. Ideali vieta siu
vėjui. Garu ašildoma. Nuoma $75, 
gera sutartis Apleidžia miestų. Nori 
skubiai parduoti, prieinama kaina, 
$1,600. Apžiūrėję (vertinsite gerų plr- 
klnĮ. 2859 X. Damen Avė. EAstgate 
7-ŪO55

REIKALINGAS PUSININKAS 236 ak
rų fannai VVizconsine. Pageidaujama jnešt 
$4,500. Yra 50 Holstein karvių —-27 
melžiamos, kitos priauglės. Geri pastatai 
ir visos reikalingai, mašinos. Dabartinis 
pusininkas išvyksti j rytų valstybę. Tei
rautis Chicagoje tel. CAnal 6-4663 arba 
rašyti — DRAUGAS, Box 3413, 2334 S. 
Oakley Avė., Chicago 8, Illinois.

ORILL-FOVNTAIN-LVNCH 
Pelningas biznis. Pilnai (rengtas,

visi moderniški (rengimai. Oro vėsi
nimas — air cond. Nebrangi nuoma, 
gera sutartis. Ideali vieta jaunai po
rai. Įkainuotas greitam pardavimui— 
vienas nepajėgia aptarnauti. Turėtų 
pamatyti, kad (vertintų. Geras pirki
nys. 472 No. Plrkslde.

Columbus 1-9066

TAVERNAI ar profesijos žmonėms 
tinkantis pastatas. Modern., mūr. 7 
kamb. butas viršuj. Garu apšild. — 
alyv. 2 autom o b, garaž. 59 gatvėje 
netoli Californla Avė. Geroje vietoje.

Teirautis — Frank L. VVoznlak 
Realty. y

2600 West 59th Street 
VVAlbrook 5-3535

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

Apylinkėje Logan Sųuare ROOM- 
ING HOUSE. 3 aug. mūro, kamp. 
namas. 2 moder. krautuvės. 20 ap
statytų butų—20 pečių; 20 šaldy
tuvų. Garu apšildymas, stokeris. 
Puikios pajamos. Dėl kitų užsiė
mimų turi būt greit parduotas, ne
brangiai. Apžiūrėję įvertinsite ge
rą pirkinį. Dėl susitarimo skambin 
kitę savininkui ROdney 3-7724.

21 St. netoli VVestern Avė. llūr. na
mas 2 po 4 kamb. Karštu oru (bot 
alr) autom. alyv. šildym. Pertaisytas. 
Pigiai parduoda — $10.900.

Teirautis pas Frank L. VVoznlak 
Realty.

2000 West 59th Street 
VVAlbrook 5-3535

STENOGRAPHER
for small office. Light dietation and 

gencral office duties
Good starting salary 

Company benefits
Gali VA 6-1131

MOTORS INSURANCE 
CORPORATION

Has OPENINGS FOR 
CLERK-TYPIST

full time 
AGE 18 TO 30

BEAUTIFUL NEW OFFICE 
GOOD SALARY

COST OF LIVING ALLOWANCE 
AND 0THER COMPANY

BENEFITS 
WILL TRAIN

GOOD TYPIST ESSENTIAL

Call Mr. Ring, EUCLID 3-0200

18N LOMU UJAMA

IŠNUOM. kambarys, tinkamas ofi
sui ar gyvenimui. Prie to yra mažas 
priėmimo kamb. 4l38 Archer Ave
nue, teL FRontier 6-4681.

Large knotty pine room w.ith priva
lė bath. No meals. $12.- per week. 
MARQUETTE P ARK.

Tel. GRovehill 6-3904

BUILD1NO « KEMODULINU 
NAMU STATYBA

ĮSIGYKITE DABAR !

V. AUGUSTINO 

Lietuvos Vaizdų albumas

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

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

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

“DRAUGAS”

2334 South Oakley Avenue 

Chicago 8, Illinois

Ir pas platintojus .

Pirkit Apsaugos Bonus!

ENERGETIC W0MAN
35-52

4 hours daily away from home 
No Experience 

Plain sewing helpful 
$6 to $8 per day 

Call HArrison 7-8465

(vaii-fis įtaisymai ir pardavimas
Jei norite* pirkti ar užsakyti namų, 
kuris bOtų gerai Išplanuotas, pato
gus, gražus Ir pigus, pirkite ar užsa
kykite pas

Susitarti laukit REUanoe 5-8203
V. SIMKUS

nuo 6 vai. p. p. kasdien Ir 
sekmadieniais nuo 10—4 vai.

Adresas: 4645 So. Keating Avė.,
I CHICAOO 12. ILL.

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.

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka 

nes jis yra plačiausiai skaitomas 

lietuvių dienraštis, o skelbimų 

kaina yra prieinama visierm,.

ANTANAS LUKAS Ir SODUS 
6450 So. Fairfield Avenue

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

Tel. HEmlock 4-5881

JuiiimimiiiiiiiiiimimiimiiimmiiiiiiK
5 LIETUVIU STATYBOS | 
Ė BENDROVE 5

1 MŪRAS Į
j BUILDERS, INO. £
= Stato gyvenamuosius na- S
2 mus, ofisus ir krautuves pa- = 
s gal standartinius planus ar s 
s individualinius pageidavimus. = 
ž Įvairūs patarimai staty- ~ 
s bos bei finansavimo reika- g 
5 lais, skiciniai planai ir na- g 
s mų įkainavimas nemokamai. = 
s Statybos reikalais kreiptis 5 
S J reikalų vedėją šiuo adresu: =
f JONAS STANKUS |
5 kasdien nuo 4 vai. popiet s 
s TeL PRospect 8-2013 arba s 
= LUdlow 5-8580. =
3 6800 SO. CAMPBELL AVĖ., = 
ž Chicago 29, Illinois = 
TlllllllllllllilIlIlIlIililIlIlIlUUUlUIIUIIlS

TELEVIZIJOS APARATAI
16 inčių aparatai: Dumont, RCA, Admlral $99.00

21 inčių TV visų firmų, spalvų, ’56 metų $149.00

21 inčių TV Floro modeliai, ’56 metų mod. $199.00

Perkantiems svečių kambario baldus, miegamuosius, Tele
vizijos aparatus — duodama 56 dalių parcelano servizai dovanai.

Pirkite Sausio mėnesi mokėkite pusę kainos ir džiaukitė 
naujausio stiliaus baldais!

FURNITURE CENTER. INC.
Įmonės Vedėjas JUSTAS LIEPONIS

3222-24-26 South Halsted Street
TEL. — VICTORY 2-4226

ĮMONE ATIDARYTA:
Pirm., Ketvirtad......................................................... 9—9:30
Kitom Dienom:.......................................................... 9—6.00
Sekmadieniais: ......................................... 10—6 valandos

J

Atidarant sąskaitą pirm 11-tos kiekvieno mėnesio 
dividentas mokamas nuo 1-mos. Dabar mokame Z°/o.

STANDARD stipriausia Taupymo Įstaiga, visoje Amerikoje

Turtas virš...............................057,000,000.00
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 šeštad. nuo 9 vai. ryto iki 4 vaL 
po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro.

Trečiadieniais visai neatidaroma.

STANhAKI) 11 hl K \L SAVIM.S
AND LOAN ASSOCIATION 

. OF CHICAGO 
jįf 4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 

PHONE: VIrginia 7-1141

AUTOMOBILKS — TRUCKS 
Automobiliai — Sunkvežimiai

NARIAI LIETUVIŲ TAUP. IR SKOLINIMO
B-VIŲ LYGOS, KURIOS®

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki 810,000.00 
I R

Paskolos Duodamos Namų Įgijimui 
Lengvomis Stygomis

CHICAGO i SAVINOS A LOAN ASSR.
6234 S. Westem Avė. Chicago 36, III.

CHANE SAVINGS A LOAN ASSN.
2555 W. 47th St._______________ Chicago 32, PI.

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

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

VIKTORO KOŽICOS 
lietuviška gazolino stotis Ir auto 

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

CALL-ME-MOTORS 00.
5759 S. U'EJSTHRN AVĖ.. KE 7-9533

M1SCELLANEOU8 
įvairūs Dalykai

LIET. APDRALDV AGENTfRA 
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notariatas. Valsty
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mua

JONAS KIRVAITIS, 
WAlbrook 5-5671

INTERRTATE INSURANCE AGENCY 
5900 S. Ashland Avė., Chicago 36, III.

šildymas
A. StančianNkaa Ir A I-apkus

iMtoliuoja visų geriausių Ameri
kos firmų gazu ir alyva kūrena
mus pečius (furnaees), visų dy
džių oro vėsintuvus Air condi- 
tionersl Ir atlieka visus skardos 
darbus
1546 S. 49th COURT, CICERO 
Tel. OLympic 2-9311 nno 8 vai.

ryto iki 5 vai. vakaro. 
Telef. nuo 5 vai. vak.: OLympic 

2-6753 ir OLrmplc 2-84M
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NEI PRIDĖSI, NEI ATIMSI
REPORTAŽAS

IŠ AL'GŠTESNIOSIOS LITUANISTIKOS MOKYKLOS 
V AKARO KONCERTO

Graži šeštadienio popietė. Tu
rėjau aplankyti vieną kitą pa
žįstamą. Bet prisiminiau, kad

buvo nepaprastai sunkioje pa
dėtyje, nes galvą laikė suėmu
si abiem rankom ir klausimą iš-

Lietuvių auditorijoje bus Augs- girdusi atsisuko į mane, labai 
tesniosios Lituanistikos mokyk- susijaudinusi pratarė 
los tėvų komiteto vakaras-kon
certas tai mokyklai paremti. Pa 
rengimai kaip parengimai: vie
ni didesni, kiti mažesni. Eiti, 
neiti? Visdėlto, kad ir kiek pa
vėlavęs, nuvykau. Apie 20 min. 
po septynių atsidūriau audito
rijoje. Nustebau. Negi ne čia 
pataikiau. Tokia spūstis žmo
nių, tartum per didžiuosius at
laidus betkuriame Lietuvos mie 
ste. Stovėjau ant didžiųjų laip
tų pirmosios lipynės. Prasistū
męs kiek augščiau, pastebėjau 
už “grotų” sėdintį Aleksą Dun
dulį. Atsipeikėjau ir įsitikinau,
kad čia tikrai mokyklos vaka- Juozą Tuškūną, antrąjį komite- 
ras.

— Man širdis plyš. Aš neiš
laikysiu. Man rodosi, kad aš 
šiuo laiku Lietuvoje esu. Toks 
tėvų pasiaukojimas, nuoširdu
mas ir reikalo supratimas mane 
labai jaudina. Žiūrėk! Užvertė 
mus visokiom gėrybėm, kad ne
turim vietos nei pačios apsisuk
ti, nei svečių tinkamai pavaišin
ti. —

Mačiau, kad ten visam kam 
ankšta, nors jos dar buvo oku
pavusios ir dalį gėrimų “kabi
neto”.

— Kaip viskas? — Klausiu

Įsigijęs biletą pas minėtą A- 
leksą, kaip turistas į užsienį, 
dar kelius laiptelius šoktelėjau 
ankštyn ir atsidūriau tarp dvie
jų pareigūnų, kurie maloniai ir 
švelniai “išvadavo” iš bileto 
laikymo. Prasimušęs pro šią 
paskutinę uždangą, lėkiau greit 
į rūbinę. Čia p. Zigaitis manda
giai priiminėjo svečius. Vėl ma
ža kliūtis ir galvojimas kur pa
tekau. Zigaitis balsu paabejojo, 
ar bepatalpins mano paltą per
pildytoje rūbinėje. Susitvarkęs 
su rūbine greit smukau didžio- 
jon salėn, kur programa jau bu
vo prasidėjusi. Gražiu lanksč u 
balsiuku solistė Danutė Stan- 
kaitytė baigė dainuoti ariją iš 
operos.

Po šios dainos tikėjausi bū
siant pertrauką, kurios metu 
norėjau pagauti vieną betkurį 
tėvų komiteto narj.tr pasitei
rauti, kokiu būdu jie prikvietė 
tokią gausybę publikos. Bet pra 
nešėjas Pranas Beinoras be pa
sigailėjimo, pilnu tempu, pro
gramą varė pirmyn. Na ir pro
gramos įvairumas ir gyvumas. 
Tikra pynė čia Simo Velbasio 
baleto studijos auklėtinės, tar
tum peteliškės, plazdėjo gražiai 
Stasio Gasiūno įvairiaspalvėmis 
šviesomis apšviestoje scenoje, 
čia trys laimingieji savo humo
ru kuteno žiūrovų širdeles, čia 
vėl solistė skaidrino klausyto
jus ir taip nė nepajutome, kaip 
pranešėjas paskelbė programos 
pabaigą. Programa buvo įdomi, 
gyva, graži ir lanksti. Menas ją 
sudaryti — žiūrovui malonu 
žiūrėti.

Iki salė buvo paruošta šo
kiams, leidausi medžioti tėvų 
komiteto narių. Prie kasos pa
gaunu Juozą Tamulevičių, ko
miteto kasininką, bet kalbinti

to sekretorių.
— Paskutinį kartą, brolyti, 

tokiose pareigose. Geriau du 
šiftu “pisvorką” fabrike dirbti. 
Juk matai pats. Žmonių bega
lės, nespėjam, o tiesiog norėte 
norisi visus lygiai vienodai vai
šinti. Vieta ankšta, o be to p. 
Birutė dalį mano patalpų sek
vestravo. —

Baro viduryje, ant didelio pa- 
augštinimo atsisėdęs, kaip gi
rių karalius, Julius Vepštas pa
šnibždomis registrui anekdotus 
pasakojo ir su juo žaidė.

Pirmiesiems Broniaus Jonu
šo orkestro garsams pripildžius 
salę, bandžiau per minią žmo
nių, tartum per Atlanto vande
nyno bangas ir aš jon nusiirti ir 
pirmutiniu suktiniu pagerbti šį 
parengimą. Bet kur tau! Salė 
buvo pilna šokančiųjų ir be ma
nęs. Teko stovėti ir laukti eilės. 
Gal būčiau ilgiau stovėjęs, bet 
kažkas taip skaudžiai užmynė 
koją, net riktelėjau. Išgirdau 
tik trumpą “atsiprašau”. Ir bū
tų nurūkęs toliau, bet pažinęs 
griebiau už kalnieriaus ir prisi
traukęs arčiau sakau:

— Tai ką, Pranciškau, nebe
nori manęs nė pažinti? —

— Netrukdyk, — sako. — Jei 
gu gali, buk geras, duok ciga
retę, nes neturiu laiko nusipirk
ti —

Norėjau pasiteirauti apie pa
rengimo organizavimą, bet už
sidegęs cigaretę, kaip ir jos dū
mas, išnyko man iš akių.

Šokių pertraukos metu, besi
sukinėjant margoje publikoje, 
nei iš šio, nei iš to pajutau, kad 
mano rankose jau yra net ke
turi loterijos biletai, kuriuos 
taip gražiai įpiršo ir dar ne bet- 
kas, bet pati komiteto pirminin
kė Genė Draugelienė. Atsikerši-

Maršalas Rommelis
(Atkelta iš 4 psl.)

glų žvalgyba ne tik nežinojo, 
kad ne ten Rommelio būstinė, 
bet taip pat nežinojo, jog tuo 
laiku jie buvo ne Afrikoje, bet 
posėdžiavo Romoje, karo štabe. 
Rommelis žinojo apie britų pa
sirengimą ofenzyvai, todėl rū
pinosi gauti pastiprinimų.

Jš vokiečių dokumentų, at
rastų po karo, paaiškėjo, kad 
tariamoje Rommelio būstinėje, 
Beda Littoria, anglų užpulta
me name antrame augšte ras
tas Kėyes lavonas ir greta jo 
dviejų vokiečių karininkų lavo
nai: Keyes rankoje buvo pisto
letas, bet nė vieno šovinio. Prie
šo ir savųjų sužeistas, likęs vie
nas, jis dar kovojo.

1942 m. birželio 19 d., Keyes 
suteiktas pomirtinis “Victoria 
Cross”, augščiausio laipsnio at- 
žymėjimas vyrui, kuris buvo 
prisiekęs niekad nebūti kariu!...

Kaip bevertintume tokį žygį, 
tautoje to žygio dalyviai lieka 
didvyriais. Ir laiminga tauta, i 
turinti tokius sūnus.

(Iš “E. L.” B. Serbentą ,

tas ir šturmuodami kiekvieną 
kambarį, kur tik užtiko vokie
čius. Pačiupo gyvą puskarinin
kį, bet ir iš jo nesužinojo tikros 
Rommelio būstinės adreso. Ka
pitonas Campbell nusprendė, 
kad tolimesnis veikimas betiks
lis. Įsakė rinktis. Keli vyrai pri
ėjo prie sužeisto, tikslu jį pa
imti. Jis sunkiai pakilo ir iššoko 
pro šalutines duris, nepasaky
damas slaptažodžio. Jo pasta
tyti sargybiniai, neišgirdę atsa
kymo, paleido šūvius, sunkiai 
sužeisdami savo vadui abi ko
jas. Paskui jį išbėgo Terry, 
šaukdamas slaptažodį. Vėlu. 
Jis pritūpė prie Keyes. Abu nu
tarė, kad sužeistasis nebeįveiks 
trauktis. Keyes paprašė paduo
ti jam jo morfijaus piliules, įsa
kydamas susprogdinti elektros 
stotį. Terry šį įsakymą įvykdo. 
Keyes lieka vienas...

a Antroji nesėkmė

Apie 5:30 vai ryto jie atsi-' 
rado pajūryje. Ten jau buvo 
Cooko grupė. Jūroje jų laukė 
povandeninis laivas. Audra nė 
kiek nenurimusi. Laivo kapito
nas signalizavo, kad tokios aud
ros metu jis negalįs rizikuoti 
priartėti prie kranto. Reikėjo 
laukti.

Pulk. Laycock suorganizavo 
prietilčio gynybą, jei vokiečiai 
pultų. 8 vai. ryto pasirodė vo
kiečių žvalgybinis lėktuvas, ke
lis kartus apsukęs jų slėptuvę, 
nuskrido į pietus. Anglai buvo 
įsitikinę, kad jų nepastebėjo. 
Apsiriko. Jau po poros valandų 
jie pamatė jų kryptimi žygiuo
jantį vokiečių žvalgų būrį. An
glai atidarė ugnį. Užvirė kau
tynės. Laycock, įvertinęs pa
dėtį, įsakė persiskirti į dvi gru
pes ir trauktis, kadangi vokie
čių buvo nepalyginti stipresnės 
jėgos, tačiau niekas nesitrau
kė. Tik vėliau, kai atvyko vo
kiečių tankai, anglai pasisklei
dė, gelbėdamiesi, kaip kas su
geba.

Laycock ir Terry pasuko į ri
tus. Po 37 dienų slapstymosi 
dykumoje, Kalėdų Pirmąją die
ną, jie pasiekė išsikišusios 8-tos 
britų armijos dalinį. Jie buvo 
pusgyviai: išbadėję, ištroškę, 
karščiuoją. Tačiau jie turėjo 
žymiai geresnę laimę, už savo 
draugus: penkis pačiupo ara
bai ir už judošišką pinige — vo* 
kiečių atlyginti, visus nužudė; 
keli pateko nelaisvėn, jų tarpe 
ir Campbell, kuriam buvo am
putuota koja; septyni po kelių 
dienų bastymosi, pateko į fortą 
Mekili, kuriame buvo įsitvirtinę 
italai.

Drąsus žygis į Beda Littoria 
pasibaigė visiška nesekme. An-

biiau nes io tūnos šnatid, ne “toui nui*>irtau rože ir UnSio Jaunimo auklėjimo įrtai-
oijau, nes jo lupos snatida ne- ,ūkuryw ritomės su p. Gėne .. 
suprantamus žodžius, o pabalę kaip pu8nyną tirttai
pirštai drebėdami sklaido žalius 
popierėlius. Įsidrąsinęs paklau
siau

— Kaip sekasi p. Juozai?
— Gal ir suvešim galą su ga

lu, — maloniu tonu atsako ko
miteto kasininkas; ir matau, 
kaip jo veidu perbėga šiltas pa
sitenkinimas ir lūpos lengvai 
šypteli.

Nenorėdamas ilgiau jo truk
dyti. pasukau baro link. 'Taip 
ir apsvaigau. Kiek Chicagoje 
gyvenu, to dar nemačiau. Pusė 
baro ir pasieniais keli staliukai 
apkrauti, bet taip apkrauti įvai
riausiais valgymais, kad vėl pra 
dedi žmogus nebesu siklausyti 
su savo protu ir vėl ta pati pro
blema prieš akis: vestuvėsna 
papuoliau ar mokyklos paren
gimam Viskas atrodo tiek gar
du. kad nebežinai, kuriam iš tų 
patiekalų užleisti pirmenybę pa 
tekti burnon.

■— Bet iš balos tokia gausybė 
valgių? — klausiu buvusią Kau 
no radiofono “Radijo Tetą” Bi
rutę Rygcrticnę, komiteto sek
retorę ir to vakaro bufeto vado
vę, kuri man klausiant, atrodo,

čioje, linksmuos klegesiuose 
skęstančioje, auditorijos salėje. 
Nenorėdamas geros nuotaikos ( 
gadinti, nebeišdrįsau klausti nė 
apie parengimo organizavimą.

Salėje pasieniais dviem eilėm 
staliukai baltom staltiesėm ap
dengti priglaudė norinčius pail
sėti, o ant jų gardūs patipkalai 
ir vyno bonkos, tartum pasakų 
šalyje, kiekvienam akį traukė.

Čia matėsi jaunimo būriai, 
studentija, neseniai vedusios 
poros, mokyklos mokinių tėvai, 
pagyvenę nevedusieji, matėsi se 
nųjų, pensijos sulaukusių žmo
nių, o taip pat ir tų, kurių nė 
jokiame ankstyvesniame paren
gime nesu matęs. Džiugu, kad 
tėvų komitetas mokėjo tinka
mai nušviesti mokyklos reikš
mę išeivijoje ir patraukti Chi- 
cagos visuomenę jaunimo auk
lėjimo kryptimi. O nuotaika, 
tartum kažkas visus į vieną šei
mą būtų sujungęs. Ir kiekvieno 
neklausiau, išgirdau vienintelį 
atsakymą, kad šią mokyklą rem 
ti ir išlaikyti yra būtina, nes tai 
gal vienintelė Lietuvos gimna
zija Amerikoje, vienintelė bręa-

Gyvuok ir žydėk Augėlesnio
ji Lituanistikos mokykla!

Dalyvis

t
A- A.

1 STASYS GRIŽAS
Gyv. 5157 So. Hoiaan Avenue.

Mirė sausio 21 d.. 1956 m., 
1:30 vai. popiet, sulaukęs 43 
melų amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo Iš Šiau
lių spskr., Radviliškio parap. 
ir nUesto.

Amerikoje Išgyveno 6 m.
Faaillko dideliame nuliūdime 

žmona Magdalena. (pagal tėvus 
Šulcaitė). alinus Ričardas, duk
terys Oaputš Ir Sigita Ir kiti 
giminės, draugai bei pažįstami.

Lietuvoje yra likę motina Ir 
sesuo.

Priklausė prie LRKS 14-tos 
kuopos.

Kūnas* pašarvotas J. F. Eu
dclklo koplyčioje. 4330 8. Call- 
fornla Avė. laidotuvės Jvyks 
trėčlad.. sausio 25 d. Iš koply
čios 8:30 vai. ryto bus atlydė
tas J Nekalto Prasidėjimo fivč. 
Pan. parap. bažnyčių, kurioje j- 
vyks gedulingos pamaldūs už 
velionio sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas J Sv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: žmona ir valkai.
Luid. dlrokt. J. F. Eudelkla, 

telefonus LAfayette 1-0440.

t
STANISLAVA BUČIUS

(po tėvais lllevičiulė)
Gyv. 929 W. 33rd Place.
Mirė sausio 21 d., 1956 m., 

4 vai. p.p., sulaukusi pusės auti.
Gimė Lietuvoje. Kilo iŠ Kė

dainių. apskr., Grinkiškio para
pijos, Dirbuniškių kaimo. Ame
rikoje išgyveno 43 metus.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
vyras Petras, duktė Elena Szy- 
beko, anūkas Edvvard. Jo žmo
na Maureen, sesuo Zuzana Smllt- 
nieks, švogcrls Jonas, sesers duk
tė Jane Sadauskas. Lietuvoj yra 
likusi sesuo Ona Grišklenė.

Priklausė prie Gyvojo Rožan
čiaus, Amžinojo Rožančiaus, fiv. 
Kazimiero Rėmėjų, Maldos Apaš
talystės, Marijonų Rėmėjų ir 
Tretininkų draugijų.

Kūnus bus pašarvotas šian
dien 6 vai. vak. Jurgio Itudml- 
no koplyčioje 3319 IJtuanica 
Avė. Laidotuvės jvyka ketvir
tadieni, sausio 26 d. Iš koply
čios 8:30 vai, ryto bus atlydėta 
1 Šv. Jurgio parap. bažnyčią, 
kurioje jvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielų. Po pamal
dų laidojama šv. Kazimiero kap.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, 
draugus ir pažįstamus dalyvauti 
dotuvėse. Prašom nesiųsti gėlių.

Nuliūdę: vyras, duktė, anūkas 
ir kiti gimines.

lAid. direkt. J. Rudminas, te
lefonas YArds 7-1138.

Mielai

VALEI ŽILINSKAITEI - 
JOKUBAUSKIENEI

ir šeimai, liūdintiems dėl brangaus tėvelio 

ir uošvio a. a. Jono Žilinsko mirties, nuo

širdžią užuojautą reiškia

Tumasonių šeima.
r.* • V;'

Ugamečiui ALRK Federacijos 4 skyriaus nariui
A. A,

PETRUI GRYBUI 
mirus, jo žmonai Onai ir sūnums Cyril ir Algirdui 
bei jų šeimoms ir artimiesiems, didžiojo jų skausmo 
valandoje nuoširdžią užuojautą reiškia

A. L. R. Kat. Federacijos 4-tas Skyrius

4. A.

JOSEPHINE SAMUILIS 
(Po tėvais Burbatt)

fiyveno 5)940 Vincennes Avė., tel. PRescott 9-1358.
Mirė sausio 20 d., 1950 m., 2:50 vai. popiet, sulaukusi 59 m.
Gimė Chicago, Illinois.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Alės, sūnus Edvardas, mar

ti Bernice, dukterys: Lillian Haniseli, žentas Frank, ir Jwsephine 
Favia, žentas Joseph, anūkai Albert ir Carol Samuilis, Frank 
llauisch ,Jrv Jody ir Mark Favia, brolis Anthony Burbatt su 
žmona Mihlred, sesuo Petronella Yallands su vyru Frank ir daug 
kitu giminių, draugu ir pažįstamų.

Kūnas paždrvo^as namuose: 9940 So. Vincennes Avė. Laido
tuvės įvyks trečiadienį, sausio 25 d. 9:30 valandų ryto bus atly
dėta j S t. Margaret’s parapijos bažnyčią (99th ir So. Tbroop 
Street), kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta j šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. ““ * NF® ' x

Nubudę: vyras, sūnus, dukterys, marti, žentai ir kiti giminės.

Laidotuvių direktorius Steponas Lackavvicz, telefonas REpub- 
lie 7-1213.

LIŪDESIO VALANDOJ

MAŽEIKA‘EVANS
LAIDOTUVIŲ DOUBKTOBIAl -

6845 S. Western — 8 atskiros air-cond. koplyčios 
fcttpMU 7-8606 — 7-6601 Automobiliams vieta

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

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

T0wnhall 3-2109

VALEI ir inž. STASIUI JOKOBAUSKAMS,
jų tėveliui ir uošviui A. t A. Jonui Žilinskui mirus, gilią 
užuojautą reiškiame ir kartu liūdime.

Stase ir Alfonsas Sėmenai

A. A.
ANNA ANTUSIS 

VAisviLArrfi 
(Pagal pirmą vyrą Noreika)

Gyveno 4718 S. Campbell Avė. 
Tel. YArds 7-9325

"Mirė sausio 20 d.. 1956, 6 v. 
ryto, sulaukus 49 m. amžiaus. 
Gimė Chicago, 111.

Pasiliko dideliame nuliūdi
me 3 sūnūs: Josvph, Theodorc 
ir Alės, 2 dukterys: Patricla. ir 
Maj-garet. sesuo Bophlc McMa- 
bon, švogeris Micbael Ir Jų Sei
mą. pusseserė Mary Buczck, jos 
vyr. Stanley ir jų Suima Ir kl. 
giminės draugui Ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudclklo koplyčioje, 4330 8.
Callfornia Avė.

Laidotuvės įvyks antradienį, 
sausio 24 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta J Nekal
to PrasldėiJnjo Pan. Svenč. pa
rapijos bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta 1 šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir požjetamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Sūnūs Ir dukteris
Laidotuvių direktorius John 

F. Eudeikls. Te). LAfayette 3- 
0440.

A *
ADELLA GALVYDIS 

Jarmolaviėiūtė
Gyveno 823 W. 33rd

Mirė sausio 20 d., 1956. 3:46 
vai. ryto, sulaukus pusės nmž. 
Gimė Lietuvoje; kilo iš Pane
vėžio apskr., Naujamiesčio oar. 
Ir km. Amerikoj išgyveno 49 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
vyras Sllv-stras, sūnus Vladas, 
sesuo Elzbieta šaučlūnas su 
Seimą, gyv. Harvoy, III., švoge- 
rla Konstantas šaučlūnas su 
šeima, pusseserė Ona Nedva- 
rlenė su Seimą, 2 pusbroliai: 
Petras Nedvaris ir Jonas Ne
dvaris ir jų Šeimos brolio sūnus 
Jurgis Galvydis. švogerka Gal- 
vydienė su sūnų, gyv. Phlla- 
delphijoje, kiti giminės, drau
gai ir pažįstami. Lietuvoje liko 
sesuo Palmira su Seimą.

Kūnas pašarvotas Jurgio F. 
Rudmtno kopi., 3319 Lltuanlca.

Laidotuvės įvyks antradlenĮ, 
sausio 24 d., iŠ koplyčios 8:80 
vai. ryto bus atlydėta j šv. 
Jurgio parapijos bažnyčių, ku
rioje Įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielų. Po pa
maldų bus nulydėta J Sv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažįstamua 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdo Vyras Ir sūnus
Laidotuvių direktorius Jurgis 

F. Rudminas, YArds 7-1138.

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELSON

- SAVININKO —

8AINT CASIMIR 
MONUMENT CO 

IBI4 West 11 Ith StrMl
Vlanaa blokM ano kapinių.

IMdilanalu paminklams planų 
padrinUnua aiMte.

Tobt CEdarcrest 3-6335

JOHN F. EUDEIK1S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue

Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851
4330-34 South California Avenut

Telefonas LA 3-0440 ii LA 3-9852
AMBULANCE DIENA IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIU 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

unbulanaų patarna- Mes turime koplyčia
Imas dieną ir nak- visose Chicagoe
L Reikale šaukite Vftk. ^88 Roselando dalys- 

tua. uojau patarnauja.

ANTANAS M. PHHLLIPS
,1607 S. UTUANICA AVĖ.__________________ TeL YArds 7-840

PETRAS P. GURSKIS "
•50 Waat 18th STREET Tek SEeley 6-571

—Alfredas VANČE
n WOOPSIPE RA, Rlverrida, IIL Tet OLympec W24

POVILAS I. RIDIKAS
Se KAJLSTKD STRESU* Tclephono IfArdo 7-LSi

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
4821 S. MICIIIGAN AVĖ. TeL COmmodore 4-222

JURGIS F. BUDMIN
<610 S. UTUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1168-1161

PETRAS MELIONAS
«48 S. CALIFORNIA AVENUE TeL LAfayette 5-657

VASAITIS — BUTKUr
1446 Roatb 60th AVĖ., CICERO, ILL Tel. OLympfe S-100> 1

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET YArds 7-0761

STEPONAS C. LACKAVVICZ
»2424 W. 8Uth STREET REpabUc 7-12131
12314 W. 23rd PLACE Vlrginla 7-6672,

Perskaitę dienr. “Draugą”, duokite jį kitiems.

narj.tr
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/ mus,
X Dienraštis “Chleago Ame

rican” sausio 20 d. pirmame 
puslapyje įdėjo didelę antraštę 
apie raudonųjų pastangas vi
lioti Chicagos tremtinius “na
mo” ir aprašė mūsų dienraščio 
administracijoje dirbančią Re
giną Jautokaitę, gyvenančią 
5649 S. Paulina, kad ir jų šei
ma gavo tokius Bulganino ra
ginimus grįžti namo — į Lie
tuvą. “Chicago American” dien
raščio redaktoriui Stasiui Pie- 
žai Regina Jautokaitė papasa
kojo, kad į Lietuvą jų šeima 
tegrįš tik kai kraštas bus iš
laisvintas. Jautokų šeima iš 
Rietavo į Vakarus išbėgo 1944 
metais. Jie dar anksčiau buvo 
liudininkais Bovietų prievartos 
ir deportacijų.

Dienraštis cituoja konsulo 
dr. P. Daužvardžio ir L. šimu
čio pranešimus, kad tokius 
kvietimus grįžti dabar gauna 
daugelis lietuvių ir kad sovietų 
skelbiama amnestija grįžtan
tiems mažai ką reiškia. Niekas 
iš lietuvių nesirengia grįžti į 
raudonųjų okupuotą Lietuvą. 
Net ir pats Prūseika neduoda 
pavyzdžio — kovoja kiek galė
damas prieš jo grąžinimą į Lie
tuvą.

Šią žinią veik ištisai paskelbė 
žinomas komentatorius Morgan 
Beatty savo populiarinėje žinių 
programoj 6:30 vai. vakare. Ši 
programa transliuojama visa
me krašte. Iš Chicagos ją per
davė P. Hurlbut.

X Milda Brozaitytė-Lesniau- 
skiene, jos vyras ir šeima sau
sio 18 d. iš Argentinos išskrido 
į New Yorką. Juos pasitiko gi
minės Vincė Jonuškaitė-Zaunie- 
nė ir jos dukrelė Giedrė. Ponai 
Lesniauskai apsistojo pas gimi
nes p. p. Zaunius. Apžiūrėję 
New Yorko žymesnes vietas, 
p. p. Lesniauskai vėliau skris į 
Torontą, Kanadą, pas V. Les- 
niausko seserį ir ten mano ap
sigyventi. Milda Lesniauskienė 
yra dr. A. Zauniutės-šaulienės 
pusseserė. Dr. A. ir V. Šauliai, 
gyv. Chicagoje, pasirūpino Les- 
niauskų kelionės išlaidomis.

X Ką kolchozininkai gavo 
Kalėdoms? Chicagoje gautas 
laiškas iš Lietuvos, kuriame 
pranešama, kad Kalėdų proga 
kiekvienam dirbančiam kolcho- 
zininkui (taigi vaikai ir sene
liai nei to negavo) buvo avansu 
duota po du rubliu ir po pusę 
kilogramo (apie svarą) grūdų. 
Kaip skurdžios lietuvio šventės 
sovietų okupacijoje!

X Jonas Orentas, gyvenąs 
Sov. Rusijoje, jieško brolio Juo
zo Orento, anksčiau gyvenusio 
Wilkes Barre, Pa. Informaci
jos reikalu pajieškomasis pra
šomas kreiptis į “Draugo” ad
ministraciją.

X Jonas ir Amelija MiHeriai,
gyv. Evanston, m., kartu su 
Kaziu ir Juze Kriščiūnais, išvy
ko poilsiui į Tuscon, Arizoną. 
Jie apsistos pas Juzės Millerie- 
nės seserį ir švogerį Juzę ir 
Juozą Koskius.

X Ona Kamaruaskienė, 3415 
So. Leavitt St., buvo užpulta 
plėšikų prie 43 gatvės ir Camp
bell Avė. Plėšikai, pagrobę iš 
jos piniginę, kurioje buvo keli 
doleriai, raktai ir dokumentai, 
pabėgo automobiliu.

X Aldonos ir Antano Min- 
gelų, 3329 W. 63 PI., naujagi
miui sūneliui duotas Povilo var
das. Jie taip pat augina ir duk
relę Kristiną.

X Mikas Praninskas, 4921 S. 
Avers Avė., sirguliuoja.

ĮVAIRIOS
Berniukas - didvyris
Antrojo Pasaulinio karo me

tu Prancūzijoje įvyko toks at
sitikimas, kuris parodė kaip 
dvylikos metų berniukas gali 
būti naikaus ir karžygis. Tas 
berniukas — tai prancūzas iš 
Poencet Cornieso kaimo Savo
joje. Kažin koks piktad. naktį 
iš lauko užrišo visas Poencetų 
pirkios duris ir iš visų kampų 
ją padegė. Pirkioje miegojo 
Poencentienėsu šešiais vaikais, 
kurių vyriausias tebuvo dvyli
kos metų. Gaisrą pirmas paju
to vyriausiasis berniukas. Pa
budęs ir supratęs, kad dega, jis 
ne tik neišsigando, bet pažadino 
savo motiną, įspėjo ją nenusi
gąsti ir liepė jai ramiai apreng
ti kitus penkis vaikus, o jis jau 
visa kita sutvarkysiąs. Kol mo
tina rengė vaikus, berniukas su
sirado atitinkamų įrankių ir at- 

, sidarė vienas duris, pro kurias 
visi septyni laimingai išsigelbė
jo iš degančio namo. Tas pats 
berniukas dar suspėjo paleisti 
iš tvarto gyvulius, o paskui pa
šaukė pagalbon kaimynus, šio 
berniuko didvyriškumas plačiai 
minimas mokyklose. (m.)

Ne visi tenkinasi viena 
profesija

Garsusis menininkas, kaip My
kolas Angelas buvo ir genialus 
tapytojas, nenustebtas ir šian
dien, ir genialus architektas, 
Šv. Petro Bazilikos Romoje ku- 
polos kūrėjas, ir poetas, rašęs 
puikius sonetus. Leonardo da 
VinČi — genialus tapytojas, in
žinierius, lėktuvų konstrukto
rius (1510 m.), architektas, ma 
tematikas, astronomas, moksli
ninkas anatomas ir meno kriti
kas. Čiurlionis — nuostabus mu 
zikaa, bet dar nuostebesnis, ne
paprastų spalvų ir fantazijos 
kūrėjas, poetas sieloje ir žody..

(m.)

Graikų kultūra nepaseno
Sokratas, tasai nuostabus 

graikų filosofas, gyvenęs dau
giau kaip prieš du tūkstančiu 
metų, visą savo gyvenimą pas
kyręs gyvenimui tirti, žmones 
gėrio mokyti, ir tas savo gy
venimo pabaigoje pasakė “Juo 
toliau mokaus, juo labiau žinau, 
kad nieko nežinau”.

O juk jis gyveno tuo metu, 
kada graikų kutūra buvo pasie
kusi augščiausią plėtimosi lai
kotarpį. Tuo laiku meno, poli
tikos ir filosofijos laimėjimai ir 
dabar dar nėra pasenę, dauge
lio kultūringų tautų sekami ir 
praktikuojami šių dienų gyve
nime.

Atrodytų, kad žmonija, kuri 
per tuos 2000 metų, skiriančius 
mus nuo graikų kultūros epo
chos, nuostabiai pažengusi tech 
nikos srity, nieko naujo neatra
do žmogui tobulinti, ypač jauni
mui auklėti... (m.)

X Povilas Gabaliauskas, 
Adelės ir Stasio Gabaliauskų 
sūnus, vasario 5 d. susituoks su 
Margaret Brandt. Jungtuvės 
įvyks Elmhurste, III.

X Petras Conradas, žinomas 
fotografas, likviduoja savo 
Photo studiją. Kovo mėnesį iš 
Chicagos išvyksta į Kaliforni
ją-

X Lietuvių R. Katalikų Lab
darių Sąjungos tradicinis ban
ketas šiais metais bus spalio 21 
dieną Conrad Hilton viešbutyje.

X Jonas Petkūnas, 2941 N. 
Albany St., didina savo namą. 
pridėdamas prie jo kambarį.

X B. Sa’.aveičikas, muzikės 
Alice Stephens tėvas, apleido 
Billings ligoninę, kur jam buvo 
padaryta operacija.

X Ben Tumavich, 1526 E. 
49th Avė., policijoje ištarnavęs 
29 metus, išėjo į pensiją.

ŽINIOS
Technikos pažangumui 

nėra ribų
Prieš keliolika metų vienas 

anglų prožektorių specialistas 
maj. Savagė padarė naują pro
žektorių, kuris taip stipriai švie 
čia, jog už šešių angliškų mylių 
lengvai galima buvo skaityt, 
laikraštį, šis prožektorius turi 
didelės reikšmės oro kare.

Dabar jau žinoma, kad še
šiais tokiais prožektoriais aprū
pintas karo laivas gali nušvies
ti iš karto visą horizontą. Be to 
nuo šio prožektoriaus negali iš
sisukti joks lėktuvas. Su jo pa
galba geriau galima nustatyti 
lėktuvo greitį, augštį Ir kryptį. 
Kas žymiai palengvina kovą su 
priešo lėktuvu. Dabartiniu me
tu tos rūšies prožektoriai kele
riopai yra patobulinti. (m.)

Vokiečiai nelaisviai apie 
ištremtus lietuvius

FRIEDLANDAS (Vakarų Vo 
kietija). — J Friedlando perei
namąją stovyklą atvyksta vis 
nauji iš sovietinių priverčiamų
jų darbų stovyklų grąžinamų 
vokiečių karo belaisvių ir civi
lių internuotųjų transportai. Jų 
nebuvo tik per pačias šventes. 
Kai kurie iš grįžusiųjų patys 
jieško lietuvių, norėdami papa
sakoti jiems apie Sibiro trem
tyje sutiktuosius mūsų tautie
čius ir perduoti jų pageidavi
mus bei troškimus. Daugumas 
civilių vokiečių iki pat išvykimo 
dienos yra drauge buvę su lie
tuviais. Iš Vorkutos, Koyinos ir 
kitų sovietinių darbo vergų sto 
vykių lietuviai perdavė sveikini 
mus laisvajame pasaulyje gy
venantiems savo tautiečiams.

Komunistai areštavo 
vyskupą

Pietų Vietnamo spauda pra
neša, kad Šiaurės Vietnamo ko
munistai areštavo Hanoi kata
likų vyskupą Trin Nu ir jį išve
žė į koncentracijos stovyklą. 
Manoma, kad galutinai vyskupo 
areštavimą nulėmė jo griežtas 
atsisakymas į Hanoi katedrą 
įsileisti Čekoslovakijos komunis 
tų atsiųstą taip vadinamą kata
likų progresistų delegaciją. 
Kaip anksčiau esame minėje, 
tos delegacijos nariai yra ne 
kas kitas, kaip kunigų ir net 
vyskupų drabužiais aprengti 
komunistų agentai.

Kiek atbėgo į Vakarų 
Vokietiją

Vakarų Vokietijos valdžios 
įstaigos paskelbė, kad 1955 me
tų laikotarpyje iš komunistų 
valdomos Rytų Vokietijos į Va
karus atbėgo 15,000 pabėgėlių. 
1954 metais sovietų zonos pa
bėgėlių skaičius buvo trečdaliu 
mažesnis. Praeitais metais Va
karų Vokietijoje globo8 pasipra 
šė virš 4,000 sovietinės zonos 
taip vadinamos liaudies milici
jos pareigūnų.

Vokietija neteko daugiau 
400 lėktuvų

Vokietijos aviacija per kovas 
Lenkijoje neteko 421 lėktuvo. 
Iš šio skaičiaus 89 lėktuvai bu
vo naikintuvo tipo, 9 žvalgybos 
tipo, 107 sunkaus tipo bombo
nešiai ir 216 lengvo tipo bm 
bonešiai. Kad ir trumpai karas 
vyko su Lenkija, bet vis vien 
Vokietija turėjo ddelių nuos
tolių. (m.)

Pagerbs Pijų XII
Šiais .metais Pijui XII sukan

ka 80 metų amžiaus. Ta proga 
visose Bavarijos vyskupijose 
organizuojama didžiulė maldin
ga kelionė į Romą. Bavarijos 
katalikai patys asmeniškai nori 
atvežti Popiežiui savo linkėji
mus. Kelionė įvyks kovo mėne
sio pradžioje.

BAIGĖ 4-tą MILIŪNĄ

Viceprezidentas Riehard M. Nixon prisega “tenderfoot” kaspiną
James Twaits, 12 meni, New Yorke, kai šis gavo Amerikos berniuku 

skautų organizacijos eilės numorį 4,000,000. (INS)

CHICAGOS ŽINIOS
6,000 pietuose Eisen- 

howerio garbei
Pentadienio vakare Interna

tional Amphitheatro patalpose 
Chicagoje buvo suruošta vaka
rienė Eisenhowerio garbei. 
Ruošė respublikonų partijos va
dovybė mūsų mieste. Dalyvių 
buvo 6,000. Kiekvienas įmokė
jo po $100 ir iš susidariusio 
pelno paskirta $250,000 respub
likonų centrui, o maždaug kita 
tiek lieka Chicagos apygardos 
respublikonams * varyti savo 
kampaniją.

Vakarienės metu kalbėjo per 
televiziją prez. Eisenhoweris. 
Kalbėjo iš Washingtono, paža
dėdamas, kad jis tęs savo kovą 
už šią administraciją ir jos po
litiką — ar kaip kandidatas 
naujai nominacijai, ar kaip dar
bininkas partijos eilėse.

Viceprezidentas Nixon pasa
kė keletą stiprių žodžių Steven- 
sonui už jo puolimą prieš Vals
tybės sekretorių Foster Dulles. 
Nixon pasisakė galvojęs, kas 
būtų įvykę, jeigu Stevensonas 
butų buvęs prezidentu per pas
kutinius trejus metus. “Neryž
tingumas, silpnumas, pasitrau
kimas neatneša taikos santy
kiuose su diktatorišku, agresy
viu komunizmu", kalbėjo Nix- 
on.

Nušovė 2 banditu
Policijos seržantas Henry O. 

Hartman, 48 m. amžiaus buvo 
sužeistas į ranką susišaudant 
su banditais. Jo taiklūs šūviai 
paklojo du banditu Martin Ver- 
non Nielson, 29 m., ir Gordon 
Guthrie, 27 m.. Abu jie jau sė
dėjo kalėjime už plėšimus. Poli
cininkas buvo nuvykęs aplan
kyti savo brolį, kurs vadovauja 
Lake Building Material Co, 
2144 W. 47 gatvė. Jam čia be
būnant įėjo du banditai. Jie ė- 
mė apiplėšinėtl ten buvusius 6 
žmones, jų tarpe ir policininką, 
kurs buvo be uniformos, bet tu
rėjo ginklą su savimi. Prisitai- 
Kęs momentą jis trimis šūviais 
paklojo abudu banditu.

Kursai aviacijos karininkam
De Paul universitetas pasira

šė sutartį su JAV aviacijos va
dovybe apsiimdamas pravesti 
kursus 40-čiai aviacijos karinin 
kų, juos lavinant kaip vadovau
ti įstaigoms. Paskaitos prasidės 
vasario 1 d. ir tęsis metus lai
ko.

Marijos gyvenimo tyrinėto
jų konvencija

Amerikos Mariologinė drau
gija šaukia savo suvažiavimą 
Chicagoje 1957 metais. Suvažia
vimui pirmininkaus ir pamoks
lą pasakys kard Stritch.

Lietuvių mokyklos Chicagoj
Chicagos arkidiecezija išlei

do praėjusių mokslo metų apy
skaitą, iš kurios matyti, kad 
Chicagos lietuvių mokyklose 
yra auklėtinių: Marijos Augšt. 
mokykloje — 1,334, Visų šven
tų par. mok. — 302, šv. Petro 
Ir Povilo — 162, šv. Juozapo — 
282, Gimimo Šv. P. Marijos 
(Marąuette Parke) — 677, Ne
kalto Prasidėjimo (Brighton 
Parke) — 665, šv. Kryžiaus — 
409, Šv. Jurgio — 632, Dievo 
Apvaizdos — 345, Šv. Mykolo
— 72, šv. Antano (Cicero) — 
417, šv. Kazimiero — 143, šv. 
Baltramiejaus (Waukegane) — 
236. Iš viso Chicagoje ir arti
mose apylinkėse lietuvių mokyk 
las lanko 5,604 moksleiviai. Čia 
neįskaityta dar Indiana Harbor 
ir Gary mokyklos, kurios jau 
yra Indianos valstybėje, nors ir 
netoli Chicagos. Visas šias mo
kyklas išlaiko lietuvių katalikų 
visuomenė.

Slaptieji krikščionys
Vasario mėnesyje Chicagoje 

japonų profesorius Kohya P. 
Tagita laikys paskaitas apie va 
dinamus slaptuosius Japonijos 
krikščionis, ainius to miliono 
krikščionių, kuriuos atvertė Šv. 
Pranciškus Ksaveras. Kilus per 
sekiojimams jie persikėlė į toli
mesnes salas, ypač į Kyushu. 
Prof. Tagita juos studijavo per 
25 metus. Bestudijuodamas 
pats susidomėjo krikščionybe 
ir tapo kataliku. Pirm atsiverti
mo jis 7 metus gyveno budistų 
vienuolyne ir 13 metų buvo kon 
gregacionalistų bažnyčios na
rys. Dabar jis profesoriauja ka
talikų universitete Nagoyoje.

Tempė lavoną 2 mylias
Ties Jefery avė. ir 96 gatve 

automobilis užmušė Adolfą Lib- 
man, 70 metų. Sekanti mašina 
užkabino jo lavoną ir nutempė 
2 mylias. Norton Schwartz, 34 
m., papasakojo matęs, kaip jo 
mašina užgavo žmogų. Sustojęs
— niekur jo nerado. Tada pa
telefonavo policijai, kuri spėjo, 
kad lavoną nutempė kita maši
na. Taip ir buvo: dr. Cl. Ran- 
dall, 59 m., pasiekęs 8128 Clyde 
avė. ir sustojęs prie savo namų, 
rado, kad jo mašina tiek toli at
vilko užmuštąjį. Jis tuo jaus 
pašaukė policiją. Abudu vairuo
tojai pakaltinti užmušime per 
neatsargumą.

Sugavo mokytojo mušėjus
Sugavo du 17 m. berniukus, 

kurie Schiller mokykloje sumu
šė mokytoją Grott. Jie prisipa
žino, kad vienas laikė rankas, 
o kitas mušė. Berniukai bus ati

duoti teismui.

Atominė sostinė
Chicaga norima padaryti ato

mine sostine. Visų pirma pla
nuojama pastatyti paminklą 
mokslininkui Fermi, kurs 1942 
m. gruodžio 2 d. čia padarė pir
mą žmogaus kontroliuojamą a- 
^ominės reakcijos pynę. Pa
skelbtas konkursas jo pamink
lui su $15,000 premijomis.

Norintieji Chicagą padaryti 
atomine sostine, siekia, kad čia 
įkurtų savo būstinę Tarptauti
nė Atominės Energijos agentū
ra. Taipgi norima Chicagoje 
šaukti 1957 metų Pasaulinę A- 
tominę konferenciją, kokia pra
eitais metais buvo Ženevoje.

Čiaudi antras mėnuo
Chicagos priemiesčio Algoh- 

quin gyventoja Jean Gentele, 
16 m. amžiaus, susirgo čiaudu
lio liga ir jau antras mėnuo be
veik be pertraukos čiaudi, maž
daug po 9 — 12 kartų per mi
nutę. Dabar ji kiek pagerėjo ir 
mergaitė jau gali valgyti, bet 
dar negali miegoti be vaistų. 
Gydytojai nesuranda jos ligos 
priežasties. Susirgo grįždama 
iš krautuvių lankymo prieš Ka
lėdas.

Gabus jaunuolis
Pranciškus Saliamonas, 17 

m. amžiaus, gyvenąs 1411 Tho- 
me, labai gerai mokosi Senn 
augštesniojoje mokykloje. Jis 
yra pirmininkas tos mokyklos 
Moksleivių Garbės draugijos, 
jis yra savo klasės pirmininkas 
ir išrinktas kalbėti mokyklos 
baigimo iškilmėse. Eina dar ki
tas pareigas įvairiose mokslei
vių draugijų valdybose. 1950 
metais jis atvyko iš Prancūzi
jos, o dabar tampa JAV pilie
čiu.

Čikagietės pas popiežių
Pijaus XH instituto studen

tės iš Florencijos buvo nuvyku- 
sios į Romą, kur buvo priimtos 
popiežiaus audiencijoje. Minė
tas institutas yra surištas su 
šv. Rožančiaus kolegija Chica
goje. Institute yra geras būrys 
čikagiečių ir jos buvo priimtos 
popiežiaus.

Baudžia automobilistus
Teisėjas Zuris uždėjo bausmę 

penkiolikai automobilistų nuo 
$25 iki $200 už neturėjimą nu
merių ar už turėjimą tik po vie
ną numerį.

Atpigo pragyvenimas
Pragyvenimo Išlaidos Chica

goje gruodžio mėnesyje buvo 
puse procento pigesnės, palygi
nus su lapkričio mėnesiu. Tai 
pirmas atpigimas nuo praeitų 
metų rugpjūčio mėnesio. Per 
tą patį laikotarpį v.sose JAV-se 
pragyvenimas atpigo 3/10 pro
cento. Dabar pragyvenimo in
deksas Chicagoje yra 118.5, tu
rint mintyje, kad 1947—1949 
m. buvo 100.

LINKSMIAU
Grybiškai kalbant

Grybiukas klausia grybienės: 
“Mama, žmonės sako — laimingas 
kaip su marškiniais gimęs. Kaip 
mums tai pasakyti?”

— Durniuk, sakyk — laimingas 
kaip po lapų dygęs, — atsakė gry
bienė.

Be skriaudos
— Pone teisėjau, — gina advo

katas kaltinamąjį. — Nužudytojo 
piniginėje nieko nebuvo. Vadina
si, jį nužudęs negalėjo apiplėšti Ir 
iš to pasipelnyti. Manyčiau, ponai 
teisėjai turėtų atsižvelgti į kalti
namojo darbą be skriaudos ir be 
pelno išskaičiavimo, kas šiais lai
kai taip retai tepasitaiko ...

Kaip anksčiau
Turiu pasakyti, — kalbėjo dak

tarą Ss — kad tamstos vyrui au
tomobilio sulaužytos abi kojos, bet 
rankos nepaliestos.

— Tai prisigėręs jis vėl tom pa
čiom rankom mane muš, — guo
dėsi sužeistojo žmona.

Praktiškai
— Jaunai porai padovanojau 

servizą 24 asmenims. Pasakyk, 
o ką pats nunešei?

— 12 asmenų sietelį arbatai 
košti.

Vis nevienas
Į barą užėjęs žmogelis iš karto 

paprašė pripilti 4 stikliukus deg
tinės.

— Lauki dar kitų trijų drau
gų? — paklausė pardavėjas.

— Ne! Bet aš nepratę* vienas 
gerti, — atsakė.

CHARLES MORKŪNUI, 
senesnės kartos lietuviui, 3004 
W. Wilson, 11 dienų išsirgus 
plaučių uždegimu, Leonardas 
Jankauskas įteikė $208,30 čekį.

PARAMA “DRAUGUI”
“Draugo” spaudos reikalams at
siuntė šio asmenys:

Naudžiūnas Mrs. E. .. $10.00
►OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

Visi perka ir skaito Liudo Zelkau

-omaną

LAIPTAI I TOLUMAS
<4S pusi. Kaina II.B
rTfoakymua kartu su pinigais Blyški*

“DRAUGAS”,
2384 So. Oakley Avė, 

Chicago 8, BL. z - . . ' >

Naujasis Testamentaš-
. !

šventas Rastas 
*

Vertė lietuvių kalbon JUOZAPAI: 
SKVIRECKAS — Kauno ArMvye 
kūpąs Metropolitas. IV laida. Iš 
leido “LUX” 1947 m. StutgarU 
620 puaL Kaine $1.50. (lemiame

•’DRIUflE” 
2334 So. Oakley Ava

Chieaar R THinoit

LIETUVIŠKŲ STUDIJŲ 
INSTITUTAS

Išlaikoma*
Moksliniu Studijų Klubo

SEMESTRAS SOCIALINĖMS 
STUDIJOMS

Seselių Kazimieriečių Kolegijoje 
MARVWOOD OOLLEGE EXTENS1ON 

Scranton, Pa.

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

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

Valiuškis A...................,. 8.00
Lazdauskas Miss E. ... 5.00
Waitkus Mary............... 5.00
Dvareckas Joseph .... 2.00
Kazlauskas K. ........ 2.00
Kuslikis Juozas  ......... 2.00
Lukoševičius Walter .. 2.00
Montvidas J................... 2.00
Pliskaitis August .... 2.00
Racevičius Tadas .... 2.00
Tarvydas Antanas .... 2.00 
Abramikas Vladas .... 1.00 
Astašauskas Bronius .. 1.00
Barent A. ............ 1.00
Cibauskis Julia ........... 1.00
Dainys VI. .......... : 1.00
Donauskas Rose ...........  1.00
Klikūnas Josephine .. 1.00
Krivickas Vladas .... 1.00
Krisciūnas Antanas .. 1.00
Kuraitis Juze............... 1.00
Malinauskas Antanas .. 1.00 
Mikaliūnas Aleksas .. 1.00
Mikuckis Vaclovas .... 1.00
Narbutas Stasė ........... 1.00
Neumanas Julius .... 1.00
N. N...................... '.......... 100
Novickis Boleslovas .. 1.00
Penikas Jonas ............... 1.00
Pikturna Ona............... 100
Rūkas Julius ............... 100
Seskuaskis Julia ........... 100
Škėma J. ... ............... 1-00
Stulkis Adomas...........  1.00
Tijūnėlai L. L. ................1.00
Timeikas Victor........... 1.00
Uiesa Julia.................... 1 00
Vienažindis Vladas .... 1.00 
Vilbukaltis K................... 100

Ačiū spaudos bičiuliams. . 
“Draugo” administracija


