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Danai ir austrai pastebėjo,

kad latviai nekenčia režimo
Su danų ekskursija Latvijos sostinę Rygą lankę žurnalistai 

parsivežė iš okupuotos latvi jos vertingų įspūdžių. Rygą prieš pat 
Kalėdas buvo leista aplankyti ir Austrijos parlamento narių gru
pei. žemiau seka iš jų pareiškimų sudaryta santrauka.

Vienas danas pradeda apraši
nėti savo įspūdžius nuo susitiki
mo su vežiku, su kuriuo kalbėjo 
vokiškai. Vežikas, buvęs jūrinin
kas, gyrėsi per mėnesį uždirbęs 
1,300 rublių, bet paklaustas, ar 
yra patenkintas dabartine padė
timi, tik nusisuko ir nuėjo šalin. 
Žurnalistas pastebėjo, kaip jam 
per veidus pradėjo riedėti aša
ros. Ir tą epizodą jis laiko būdin
gu dabartinėms nuotaikoms Lat
vijoje pavaizduoti: latvių tauta 
verkia savo širdyse. Visi gerai 
žino, kad tik naujas karas gali 
atnešti jų kraštui išlaisvinimą.

Aplankęs vieną šeimą su 
dviem vaikais, žurnalistas juos 
pasveikino latviškai. „Tai yra 
pats gražiausias pasveikinimas, 
kokį šie namai yra kada nors 
girdėję“, — atsakė moteris, o vy
ras dar pridėjo, kad jų vaikai 
buvo ir liks latviais. Nors jie tu
rėjo tik 12 ir 14 metų, bet labai 
puikiai nusivokė apie latvių tau
tos likimą.

Rusai kaltina latvius sabota
žu. Krašte smarkiais žingsniais 
vykdoma rusifikacija, ypač Ry
goj. Sutikti latvių studentai pa
pasakojo, kad kol kas dar leista 
per egzaminus atsakinėti latviš
kai, nors dėstytojai šneka jau 
rusiškai.

Atvykę į Rygą danų turistai 
norėjo bent vertėjus gauti lat
vius. Pasirodė, kad ir šioje srity
je visur buvo susėdę tik rusai. 
Universitete net du rusai vado
vai jam prisistatė kaip latviai, 
o kai žurnalistas pasiteiravo, ne
gi latviai dabar jau ir savo tarpe 
kalbasi rusiškai, rektoriaus pa
vaduotojas, kiek sumišęs, paaiš
kino, kad ten buvo „kalbėtasi tik 
apie vieną iš Maskvos gautąjį 
pranešimą“, todėl jie ir „šnekė
ję rusiškai“...

Šiuo metu Rygoje yra 16 orto
doksų bažnyčių, 9 protestantų, 
9 katalikų ir viena sinagoga. Di
džiojoj rusų bažnyčioj Lenino 
alėjoj laikomos du kartus pamal
dos, protestantų bažnyčiose — 
3 kartus per savaitę.

Ryga yra virtusi miestu, kur 
nematysi žmonių šypsantis. Vis
kas taip pilka ir liūdna, be 
džiaugsmo. Kova už kasdieninę 
duoną yra labai kieta. Naujuo
sius laikus rodo kad ir didžiulės 
eilės prie tekstilės gaminių. Juk 
tokių eilių seniau Latvijoje nie
kas niekados nėra matęs.

Vieną sekmadienį nuvežti kol- 
chozan rado kolchozininkus dir
bant. Tačiau kaip „priešakinė 
technika“ tebuvo vartojamos tik 
rankos: rankomis kolchozinin- 
kai rinko bulves. Nors kolchoze 
buvo 700 karvių, bet neturėta nė 
vienos melžiamosios mašinos. Ki
tą vakarą svečiai aplankė praš
matniausią Rygos restoraną, 
esantį penktajame vienos prekių 
krautuvės augšte. Didžiojoje res
torano salėje sėdėjo 15 svečių, 
bet visų nuotaikos buvo niaurios.

Per miesto savivaldybės posėdį 
kažkas iš svečių paklausė bur
mistrą, ar tiesa, kaip rašo laik
raščiai Vakaruose, kad 10 proc. 
gyventojų yra deportuoti. Salėje 
pasidarė neramu, ir dėl tokio pa
siteiravimo pradėjo šaukti net ir 
danų turistai komunistai. Į tą 
paklausimą burmistras tik tiek 
tepastebėjo, kad laisvė buvusi at
imta iš tų, kurie nusikalto įsta
tymams.

Neseniai Sov. Sąjungoje lan
kėsi danų evangelikų bažnyčios 
delegacija, vadovaujama Kopen
hagos vyskupo Fuglsang Dam- 
gaardo. Ją buvo pakvietusi rusų 
ortodoksų bažnyčia. Grįžęs atgal 
į Kopenhagą, danų vyskupas per 
radiją papasakojo savo įspū
džius. Visur, kur tik delegacija 
lankėsi, bažnyčios buvo pilnos 
žmonių. Per vienas sekmadienio 
pamaldas jų buvo susirinkę apie 
6,000. Delegacijos nariams ypač 
didelį įspūdį padarė rusų tikin
čiųjų maldingumas ir gyva reli
ginė dvasia. Delegacija porai die 
nų buvo užsukusi ir į Rygą, kur 
vyskupas Rygos evangelikų liu
teronų bažnyčioje 2,500 tikinčių
jų pasakė pamokslą. Tai buvęs 
pirmasis pamokslas, kurį Vakarų 
kraštų bažnytinis dignitorius pa
sakė Pabaltijo kraštuose nuo to 
laiko, kei jie buvo įjungti į So
vietų Sąjungą.

Ir kiti danų turistai parsivežę 
įspūdį, kad latvių sostinė yra la
bai rusinama. Ryga yra pavers
ta didžiule kariuomenės stovyk
la. Visur gatvėse matyti daug 
uniformų. Ir policininkai beveik 
išimtinai rusai. Kainos tokios 
augštos, kad gyventojai teįsten
gia nusipirkti vos kas reikalin
giausia. Geriau gyvena nebent 
tik gydytojai ir kiti panašūs 
„darbo inteligentai“.

Jau šveicarų „Neue Zuercher 
Zeitung“ buvo pranešęs, kad So-. 
vietų „Inturisto“ direkt. Anku
dinovas suomiams ypač reko
mendavo pasinaudoti turistinė
mis kelionėmis laivu Baltijos jū
ra, kurios netrukus bus pradė
tos tam tikrais tarpsniais tarp 
Helsinkio — Leningrado ir Ry
gos. Į klausimą, ar suomiams bus 
taip pat'leista aplankyti ir estų

Atominio laivyno gadynės atėjimas dar labiau pabrėžtas, kai JAV kongresas leido statyti atomine energija 
varomą kreiserį* ginkluotą robotiniais ginklais. Čia matomas to laivo rudimentarinis škicas. (1NS)

Prez. Eisenhowerio
spaudos konferencija

WASHINGTONAS, saus. 26. 
— Prez. Eisenhoweris vakar vėl 
kalbėjosi su žurnalistais, dau
giausiai kartodamas jau seniau 
liestus klausimus, nes . juos pa
kartotinai iškėlė patys žurnalis
tai.

Iš kartotų klausimų buvo ilga
mečiai įsipareigojimai teikti ūki
nę pagalbą svetimiems kraštams. 
Prezidentas tebemano, kad kon
gresas turi suteikti administra
cijai tokius įgaliojimus ir vis dar 
tiki, kad bus rasta patenkinama 
formulė.

Nors ir rinkiminiai metai, bet 
mokesčių mažinti nesiūlo. Jei 
liks koks biliynaa pertekliaus, jį 
panaudoti valstybės skolai ma
žinti.

Savo sveikatos stovį prašys 
patikrinti vėl prieš vasario 15 d., 
nes norįs dar kiek pavažiuoti į 
šiltesnį pietų klimatą. Bet svar
biausia skubėjimo priežastis grei 
čiausiai yra ta, kad šen. Know- 
land vadovaujama respublikonų 
grupė spaudžia jį apsispręsti dėl 
antro prezidentinio termiUo iki 
vasario 15 d.

Graikija tebepyksta 
ant turkų už riaušes

Jungt. Tautų gen. sekretorius 
pasiekė diplomatinio laimėjimo

Metinės krašto bruto pajamos 
artėja prie 400 bilionų dolerių

ATĖNAI, saus. 26. — Graikija 
tik tuo atveju dalyvausianti Bal- 

sostinę Taliną, Ankudinovas ven ( kanų pakto atstovų konferenci
joje, jei Turkija iki to laiko pa
tieksianti nesugriaunamas ga
rantijas, kad atlygins nuostolius 
Turkijoje gyvenantiems grai
kams, nukentėjusiems per perei
tais metais jiems surengtas sker
dynes.

Turkijos graikai nuskriausti 
kilus įsitempimui dėl graikų rei
kalavimo atiduoti Graikijai Kip
ro salą. Turkai tokio klausimo 
sprendimo nenori.

Prie Balkanų pakto priklauso 
Turkija, Graikija ir Jugoslavija. 
Tų kraštų ministerių posėdis nu
matytas kovo mėn. Belgrade.

• Fordo darbininkams 1955 
m. išmokėta 1,117,563,905 dol. 
atlyginimų.

gė duoti tiesioginį ir aiškų atsa 
kymą. švedų „Svenska Dagbla- 
det“ taip pat teigia, kad vienas 
Pabaltijo uostas galįs būti 1956 
m. atidarytas lankyti užsieni
niams turistams.

Kokie austrų parlamento na 
rių delegacijos įspūdžiai iš Sov. 
Sąjungos? Minimoji delegacija, 
susidėjusi iš 20 asmenų, dvi sa
kaites lankė Sov. Sąjungą ir grį 
žo atgal prieš pačias Kalėdas. 
Parlamento nariai, be kita ko, 
aplankė ir soviet. Latviją. Joje 
patirti įspūdžiai jiems pasirodė 
patys įdomiausi iš visos kelio
nės. Nors jie tegalėjo būti tik la» 
bai trumpą laiką, bet ir to trum
po vizito užteko susidaryti ben
driesiems įspūdžiams, koks gyve
nimas Pabaltijo kraštuose.

Austrų parlamento nariai grį
žo įsitikinę, kad Maskvai per 10 
metų nėra pavykę palaužti šių 
nedidelių Pabaltijo tautų pasi
priešinimo. Latvijos sostinė da
ro labai apleistą įspūdį. Gyvento
jų nuotaikos labai niaurios. Lat
viai atsidėję laikosi latvių kal
bos. Dedikaciją latviškai parašė 
net ir V. Lacis, sovietinės Latvi
jos min. pirmininkas, latviškai 
ją užrašydamas į austrams dova
notas savo knygas. Kaip pastebi 
„Helsingin Sanomat“, niekur ki
tur Sov. Sąjungoje nebuvo taip 
aiškiai jaučiama, kaip Latvijoje 
kad tauta yra nusistačiusi prieš 
kom. vyriausybę. Kas čia pasa
kyta apie Latviją, tai, be abejo, 
tinka ir kitiems Sovietų okupuo
tiems Pabaltijo kraštams.

JERUZALĖ, saus. 26. — Jungt. Tautų gen. sekretoriaus lan
kymosi Vid. Rytuose proga pranešta, kad Egiptas ir Izraelis su
tiko priimti jo pasiūlymus taikai savo pasieniuose užtikrinti.

Apie pasiektą laimėjimą pra
nešė Palestinos paliaubų priežiū
ros komisijos pirmininkas gen.
Burna po to, kai gen. sekr. Dag 
Hammarskjold baigė vizitus 
Egipte ir Izraelyje. Vakar jis jau 
persikėlė į Jordaną.

Izraelis ir Egiptas nuolat susi- 
niauja demilitarizuotoje EI Auja 
zonoje, kuri laikoma Izraelio te
ritorija. Nežiūrint to nedidelio 
žemės gabalo demilitarizavimo, 
abi pusės ten įsitvirtino su kariš
kais daliniais ir sunkesniais gin
klais. Pereitų metų spalio mėn. 
žydai ten surengė egiptiečiams 
skerdynes. Ta proga pasinaudota 
klausimą pradėti’ tvarkyti per J.
Tautų gen. sekretorių. Jo pasiū
lymus nuvežė Egiptui ir Izraeliui 
tas pats gen. Burna, ir jie dabar 
po ilgų derybų ir diplomatinio 
spaudimo abiejų vyriausybių pri
imti.

Pasiūlymai yra šie: abi pusės 
išveda iš demilitarizuotos zonos 
reguliarius karinius dalinius (tik 
palieka 30 Izraelio policininkų 
ten esančio vieno žydų kaimo — 
sodybos saugoti.) su visais jų 
ginklais, pašalina padėtas minas 
ir ant kelių padėtas kliūtis, nu
stato naujas zonos sienas pagal 
abiem pusėm padarytus pasiūly
mus. v

Egiptas savo karinius dalinius 
jau yra ištraukęs, taipgi pašali
nęs savo padėtas minas. Izraelis 
pažadą įvykdysiąs savaitės bėgy
je. Derybas vedant, daugiausiai 
nuolaidų yra padaręs Egiptas.

Dag Hammarskjold yra pa
reiškęs, kad jam dabar aiški visa 
Palestinos problema ir matomi 
keliai tai labai painiai problemai 
spręsti.

• Britai vakar prisipažino, 
kad permetė Jordanan dalį karių 
iš Irako, kad sustiprintų Jorda
no vyriausybę riaušių atveju.

Pres. liiaeniiovvflnin dovanota lupamoji kėdė. Ją 
likonaa kongresmenas Dewey Short.

padovanojo reapub- 
(INS)

Zarubinas įteikęs
„draugišką raštą”

WASHINGTONAS, saus. 26.
— Pirmą kartą nuo 1942 m. lie
pos 22 d. Sov. Rusijos ambasa
dorius vakar lankėsi pas JAV 
prezidentą kitu negu kredencialų 
įteikimo reikalu.

Kaip žinome, Maskvos amba
sadorius Zarubinas įteikė prez. 
Eisenhoweriųi Bulganino laišką, 
apie kurio turinį pasakyta, kad 
tai yra tąsa diskusijų tarp Mas
kvos ir Washingtono pasaulio 
taikos reikalais.

Laiškas esąs rašytas rusų kal
ba, bet jau turimas ir vertimas. 
Vertėjas ir valstybės sekretorius 
Foster Dulles buvo pas prez. Ei- 
senhowerį Zarubinui lankantis.

1942 m. liepos 22 d. pas prez. 
Rooseveltą lankėsi Sovietų am
basadorius Litvinovas prašyti 
atidaryti prieš Vokietiją antrąjį 
frontą Europoje.

Komunistai diktuoja
prancūzų parlamente

PARYŽIUS, saus. 26. — Ko
munistams savo balsus per tre
čiąjį balsavimą pridėjus, Pran
cūzijos parlamento pirmininku 
išrinktas socialistas Le Troąuer.

Kompartijos frakcijos vadas 
parlamente jau padiktavo prezi
dentui Coty įsakymą pavesti su
daryti vyriausybę socialistui Guy 
Mollet, nes tik kairiojo sparno 
vyriausybė dabar tegalinti kraš
tą valdyti.

Atrodo, kad komunistai visaip 
palaikys socialistų ir Mendes - 
France sąjungą, kad tik sutruk
dytų vidurio partijų susitarimą. 
Kad ir 'kaip nenorėtų Guy Mollet 
komunistų paramos, bet kas gali 
jiems uždrausti balsuoti už jo 
vyriausybės įkurdinimą.

Kritiška, žinoma, padėtis pa
sidarys tik tuo atveju, jei Mollet 
vyriausybės investitūra priklau
sys tik nuo komunistų babų. 
Taip bus tada, kada jis apsispręs 
prašyti pasitikėjimo neturėda
mas daugumos be komunistų bal
sų.
Teismas patvirtino

Brazilijos rinkimus
RIO DE JANEIRO, saus. 23

— Brazilijos augšč. teismas pa
tartino Kubitscheko išrinkimą 
krašto prezidentu. Inauguracja 
įvyksta sausio 31 d.

Prezidentas elektas jau grįžo 
iš kelionės po JAV ir Eurcpą, 
kur jieškojo kapitalų krašto pra
monei plėsti ir blaškė savo prie
šų paskalas, kad esąs slaptas ko
munistas.

WASHINGTONAS, saus. 26. — Prez. Eisenhowerio kongresui 
įteiktas pranešimas apie krašto ūkinius reikalus numato gerus 
1956 metus, bet siūlo ir atsargumo priemones atoslūgiui ir infliaci
jai tramdyti. ___ ___________ _

1955 m. krašto metinės bruto
pajamos (už pagamintas gėrybes 
ir patarnavimus) jau visai priar
tėjo prie 400 bil. dol.

Ūkis paskutiniais 1955 m. mė
nesiais pasiekęs beveik pilno ap
krovimo, todėl lauktina šiokio to
kio sulėtėjimo, bet numatoma, 
kad ūkinė veikla bus maždaug 
tokio tempo, kuris buvo pasku
tiniais metais.

Pripažįstant sulėtėjimo gali
mybę, prezidentas prašo iš anks
to duoti administracijai įgalioji
mus reguliuoti kreditą, kad ne
išeitų iš vėžių didžiųjų vartoji
mo reikmenių pirkimas išsimo
kėtinai.

Juodi taškai ūkiniame paveiks 
le yra žemės ūkis ir kaikurios 
sritys su didesniu bedarbių skai
čiumi dėl ūkinės tų sričių struk
tūros pasikeitimo. Todėl kongre
sas raginamas priimti jau pasiū-. 
lytą žemės ūkio pajamų stabili
zavimo planą ir padėti paskolo
mis kurdinti pramonės įmones 
tose srityse, kurios yra paliestos 
dėl ūkinės struktūros pasikeiti
mo.

Be šių dalykų dar siūloma: fe- 
deralinial drausti paskolas namų 
modernizavimui, didesniam dir
bančiųjų skaičiui taikyti vieno 
dolerio atlyginimo minimumą, 
dar išplėsti pensijų įstatymo tai
kymą, daugiau kontroliuoti pri
vačius pensijų fondus, nemažinti 
mokesčių, remti pigiųjų namų 
statybą, paremti suplanuotą mo
kyklų statybą, pradėti kelių sis
temos gerinimą, suprastinti mui
tų procedūrą, sustiprinti kovos 
priemones prieš ūkinių monopo
lių susidarymą ir k.

Šen. Douglas, demokratas iš Illi
nois, šiuo metu senate sako ilgą kal- 

i bą prieš federalinės kainų kontrolės 
! panaikinimą natūralią dujų gamin- 
j tojams. (INS)

Sutarė segregacijai
apsaugoti priemones

RICHMOND, saus. 26. — Vir- 
gmia, Georgia, S. Carolina ir 
Mississippi valstybių gubernato
riai susirinkę čia sutarė kovos 
būdus prieš rasinę segregaciją 
valdžios mokyklose naikinančio 
Augšč. Teismo nutarimo įvykdy
mą.

Vengta kalbėti apie to nutari
mo panaikinimą valstybių parla
mentų nutarimais, bet bus ban
doma laimėti teismų pripažini
mą, kad valstybės tokio nutari
mo gali nevykdyti.

Siūle daryti tai,
ko norima išvengti

LONDONAS, saus. 26. — Iš
vykstant Edenui į Washingtoną, 
darbo partija paskutinę minutę 
bandė įpareigoti Edeną prašyti 
Washingtono pritarimo pacifi- 
kuoti Vid. Rytus į pasitarimus 
įtraukiant ir Sov. Rusiją.

Edenas atsisakė patarimą pri
imti. Darbiečiams atrodo, kad 
Rusijos įtraukimas yra vieninte
lis kelias karo Vid. Rytuose iš
vengti. Susirėmimas tuo reikalu 
įvyko parlamento posėdyje. 

Egiptas gavo nuolaidų
Londone ir Vašingtone

WASHINGTONAS, saus. 26. 
— Egiptas laimėjo Londono ir 
Washingtono pažadą padėti pa
skolomis pastatyti Nylo užtvan
ką iki galo. Egiptas prašė to pa
žado po to, kai Londonas ir Wa- 
shingtonas pasiūlė pirmai darbų 
fazei užbaigti dovanoti 70 mil. 
dol., o antroje fazėje darbų fi
nansavimą pavedė Pasaulio Ban
kui.

Egiptas į pirmą statybos fazę 
deda irgi 70 mil. dol. vertės dar
bu ir vietinėmis medžiagomis, o 
antrai darbų fazei finansuoti Pa
saulio Bankas duos 200 — 250 
mil. dol. paskolą, Egiptas iš savo 
išteklių sukrapštys 760 mil., o 
Londonas su Washingtonu parū
pins antrųjų morgičių nuo 80 iki 
130 mil. dol. Visi tie pinigai bus 
sunaudoti per 10—15 metų, nes 
tiek laiko vyks statyba.

Manoma, kad Egiptas su nau
ju pasiūlymu jau sutiks ir į Mas
kvą pagalbos nesidairys.

Kalendorius

Sausio 26 d.: Su. Polikarpas. 
Lietuviškas: Raimantas.

Oras Chicagojc

Dalinai apsiniaukus, tempera
tūra apie 30 laipsnių.

Saulė teka 7:09, leidžiasi 4:58.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Valstybės sekretorius Dulles praneša, kad veda derybas su 

demokratais dėl kaikurių užsienio politikos klausimų išjungimo iš 
šių metų rinkiminės propagandos. Susitarimo dar nėra, todėl ir 
derybų objektas neskelbiamas.

— Sovietų ambasadai Indijoje artimi šaltiniai skelbia, kad 
Bulganinas bekeliaudamas Indijoje, Burmoje ir Afganistane labai 
pavargo ir susirgo, bet ligos pobūdis lyg ir slepiamas.

— Belipdydamas savo vyriausybę Prancūzijos socialistų vei
das Mollet jau susirėmę* su Mendes - France, kuris paprašęs užsie
nio reikalų ministerio vietos. Jis jam norįs pavesti visą valdžią 
tvarkant ūkį ir finansus.

— Nors Tito ir sėdi ant kelių kėdžių, tačiau Washingtonas nu
tarė vėl jam duoti sprausminių lėktuvų. Prieš kelias dienas ii Bel
grado pasigirdo skundas, kad Washingtonas vėlina pristatyti ža
dėtą karinį turtą.
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Pasiruošimas organizacijai
D.UJA KARALIŪTE

Kai po pirmojo įtempto se
mestro mūsų studentiškasis jau 
nimas atostogavo, pasinaudoda
mi Kalėdų ir Naujųjų Metų tarp 
švenčiu, 40 studentų ateitininkų 
buvo suvažiavę į tolimąją Mai
ne valstybę, Kennebunkporto 
pranciškonų vienuolyną. Jauni
mą čia sutraukė pirmieji ateiti-į 
ninku ideologinio pasiruošimo1 
kursai. Vykdamas į tuos kur
sus kiekvienas gerai žinojo, kad 
važiuoja ne atvangai ir poilsiui, 
bet rimtam darbui. Iš tikrųjų 
buvo daug dirbta, o atsiektos 
pasekmės nustebino ir kursų da 
lyvius, ir jų rengėjus.

Kursai truko penkias dienas 
(nuo gruodžio 27 iki sausio 1). 
Vedamoji kursų mintis buvo at 
eitininkų šūkis “Visa atnaujinti 
Kristuje”, nagrinėtas istoriniu, 
filosofiniu, teologiniu ir kitais 
atžvilgiais.

Kun. prof. St. Ylos paskaita

Pirmąją kursų dieną kun. 
prof. St. Yla peržvelgė ateitinin- 
kijos istoriją nuo pat jos užuo
mazgos, primindamas svarbes
nius įvykius, asmenis ir aplin
kybes. Buvo nušviesta, kokiuo
se XX amžiaus pradžios kont
rastuose ateitininkai iškilo ir 
ką jie lietuvių tautai reiškė. Li«- 
tuvos katalikiškąją veiklą pre
legentas suskirstė į grynai re
liginę, kultūrinę — socialinę ir 
grynai politinę. Jo mintimi, at- 
eitininkiškasis kelias buvo, y- 
ra ir turi būti kultūrinis katali
kiškas veikimas. “Lietuvių tau
tai reikia žmonių, kurie krikš
čioniškuose principuose būtų 
taip įsisąmoninę, kad kartu su 
šv. Povilu galėtų sakyti: ne 
aš gyvenu, bet manyje gyvena 
Kristus”, pabrėžė kun. St. Yla.

Antroji diena buvo skirta at- 
citininkiškoms asmenybėms pa
žinti. Buvo prisiminti mirę ar
ba Sibiran nutremti ateitininkai. 
Pavyzdžiais buvo parodyta, 
kaip ateitininkų šūkis buvo pri
taikomas gyvenime. Referatus 
apie iškilias ateitininkų asmeny, 
bes skaitė Rūta Žukaitė, Dalia 
Karaliūtė, A. Vcdeckas, V. Klei
za ir V. Valaitis.

S. Sužiedėlio paskaita

Sūkio filosofija buvo trečio
sios dienos tema, kurią giliu į- 
žvalgumu dėstė S. Sužiedėlis. 
Jis aptarė, kas yra pasaulėžiū
ra, kaip ji kiekviename žmoguje 
susidaro, nurodė įvairių pasau
lėžiūrų skirtumus ir rūšis, jų

klausimai, ir atsilankyti bei da-jdentė Dalia Prikockytė, jai pa-' 
lyvauti diskusijose Į deda jaun. moksl. Živilė Kon-

pradjA — 7 vai. vaakro. ' čiūtė ir jaun. moksl. Jūratė O- 
Būrelio Valdyba rantaitė. Antrojo būrelio, kurį 

j sudaro 4 — 5 skyriai, vadovė 
Iš VVAi’EKBLRlO PADANGES yra moksleivė Aldona Balčiū- 

Kalėdiniai varpai naitė, jai talkininkauja moksl.
Gruodžio 17 d. senoje pai ap;-'^.e^ina Jaunes-

jos mokykloje įvyko moksleivių n‘MJH moksle,v,_ų vadove yra Ni- 
ateitininkų kuopos prieškalėdi-! ' a Clun,el*®-
nis potūvia, dalyvaujant kuo-1 Gall,me P«»ta»ugU. kad mū- 
pos globėjams ir moksleivių at-1 sų vadoves yra labal mū"< m4Ss 
kų jaunies’ems svečiams - M-1“!?03 'j I'“1’"1-?1"?“- Susirinki- 
sutėms bei broliukams. mel,ua darėrae kas tre4” savai’

mūsų laikų kraštutinių srovių.
Penktąją dieną buvo nagrinė

jamas šūkio vykdymas organi
zuotu būdu. Čia buvo aptarta 
organizacinė ir techniškoji veik
la, kaip susirinkimai, posėdžiai, 
suvažiavimai, stovyklos, studijų 
dienos ir kt.

Kiekvieną dieną buvo skiria
ma laiko paskaitų išvadoms bei 
diskusijoms, kurios suteikdavo 
galimybę kursų dalyviams ap
svarsčius visus galimus atžvil
gius, konkrečiai ir koncentruo 
tai apžvelgti duotąją problemą. 

Darbštūs kursų vadovai
Studentų Ateitininkų Sąjun

gos dvasios vadas tėvas Kidy
kas, SJ, gyvai prisidėjo prie 
kursų pasisekimo, stiprindamas 
susirinkusius trumpais rytiniais

Ramovės kambarys merga;čių 
buvo išpuoštas eglių šakomis, o 
vaišių stalas nuklotas kvap
niomis mirtomis ir rūtų šakelė
mis, kurios taip gyvai priminė 
tėviškę.

Vakaro programą pradėjo 
moksleivių ateitininkų valdybos 
pirm. Pr. Gaižutis, kuris pa
kvietė mok. Č. Dielininkaitytę 
tarti žodį jaunimui. Trumpai 
bei vaizdžiai mūsų prelegentė 
papasakojo apie Lietuvos kaimo 
Kalėdų papročius Kūčių vakare.

Trumpą meninę programą, su 
sid ėdančią iš eilėraščių dėklam a 
vimo, piano solo ir akordeono 
muzikos, atliko merg. globėja J. 
Puodžiukaitienė, moksleiviai — 
R. Paliulytė, jaun. pianistas Z. 
Seliokas, akordeonistas A Paš
kevičius ir viešnios sesutės Pr. 
ir S. Vaitkutės.

Pabvgoje į moksleivius pra
bilo ir berniukų moksl. at-kų 
globėjas J- Šmulkštys. J. Bra-

bei vakariniais pamokslais ir ry- zauskaitš nufotografavo pobu-
tais atlaikydamas šv. Mišias. 
Pagrindine tema paėmęs K. Baž
nyčią, kaip mistinį Kristaus kū
ną, tėvas Kidykas rišo tai su at
eitininkų šūkiu “Visa atnaujin
ti Kristuje”. Tuo būdu buvo iš
dėstyta šūkio teologija.

Kursai baigti labai giedria 
dvasia Naujuose Metuose, ku 
rie sutikti vienuolyno koplyčio
je, ir labai nuotaikingu paskuti
niu posėdžiu.

Šių pirmųjų ideologinių i:ur- 
sų Amerikoje iniciatorius ir va
dovas stud. Vyt. Vygantas pa
rodė daug drąsos, pasiaukojimo 
ir ryžto tokį didelį užsimojimą 
suorganizuodamas ir ištesėda
mas. Jam aktyviai talkininkavę 
SAS pirmininkas stud, Vaclovas 
Kleiza. Kursų organizatoriams, 
Ateitininkų Federacijos vadui 
prof. S. Sužiedėliui, tėvui J. Ki
dykui, kun. prof. St. Ylai, vyrės 
niesiems studentams, skaičiu
siems paskaitas, ir kursų daly
viams, taip šiltai atsiliepusiems 
kvietimui atvykti,' tenka tikrai 
nuoširdi padėka. Taip pat di
delė padėka priklauso dosniems 
kursų rėmėjams ir lietuviams 
pranciškonams, priglaudusicms 
jaukiame Kennebunkporte.

STUUKNTV SUSIRINKIMAS
Chicagoo studentų ateitinin

kų draugovės susirinkimas į- 
vyksta šį sekmadienį, sausio 29 
d. Tėvų Jėzuitų namuose (5541 
So. Paulina Str.).

10 vai. buB šv. Mišios. Po to 
bendri pusryčiai ir susirinkimas. 
Susirinkime bus pranešimai a- 
pic buvusias studijų dienas ir

vio programos dalyvius.
Po to mergaitės ir berniukai

pasikeitė dovanomis, o mažieji 
buvo apdovanoti saldumynų 
krepšeliais. Prie mergaičių pa
ruošto vaišių stalo pasivaišinta 
sumuštiniais, sūriu ir D. Žemai
tytės darytais skaniais žagarė- 
liais.

Moksleiviai ateitininkai 
švenčių proga iš savo kuklių 
sutaupų sudėjo $25, kuriuos per 
Balfą pasiuntė Vokietijon Va
sario 16 gimnazijos moksleivių 
ateitininkų kuopai. Aukų rinki
me uoliai talkininkavo Gintas
Žemaitaitis. Antanas

Mūsų veikimas yra gyvas, į- 
domu8 ir darnus. Už tai mes dž 
kingi mūsų mieloms vadovėms.

Giedrė Degutytė

tę, o dabar nutarėme, kad per
ilgai laukti, tai darysime kaš an 
trą. Mums taip miela susirin
kus išklausyti vadovės “rimto 
žodž'o”, draugų paruoštų daly
kėlių iš religinės srities, Lietu
vos geografijos, Lietuvos isto
rijos. Neužmirštame y? lietuviš
kų papročių, lietuvių tautosakos 
bei da nų ir žaidimų. Taip pat 
mokomės gražaus elgesio. Kiek
vienam susirinkimui kiekvienas 
mūsų turime paruošti ką nors 
iš minėtų dalykų.

Susirinkimus darome pas na
rių tėvelius. Žinoma, kiekviena 
mamytė nepamiršta mūsų ir po 
susirinkimo mes pasmaguriau
jame saldainiais, pyragaičiais 
ir vaisiais.

Ruošiant moksleiviams at
eitininkams M. Pečkauskaitės 
minėjimą, prisidėjome ir mes. 
Perdavėme būdingesnes vietas 
iš “Senojo dvaro”. Dabar lau
kiame ateitininkų šventės, kad 
greičiau galėtume duoti ateiti- 
ninkišką pasižadėjimą ir gauti 
ženkliukus.

DR. JUZĖ IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2300 West 51st Street

Vai. pirm. ir antr. 10 Iki 12 ryto, 
2iki 4 Ir 6 Iki a popiet; ketv. ir 

penkt. 2 iki 4 ir 6 iki 3 popiet. Šeš
tadieniais 10- Iki 2 vai. popiet.

Ofiso tel.Pltnspcct <1-1735 
Rcz. tel. GRoveliiU 6-5003

Tel. ofiso HE. 4-6699, rcz. PR 0-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
—> Pritaiko akinius —

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

Ofiso telefonas: 1*R 8-3229 
Rcz, telef. WAlbrook 5-5078 

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South Westem Avenue 
Chicago 29, UI.

Pasimatymai pagal sutarties
Telefonas ltEpublic 7-4900 

Rezidencija: GHnvehill 0-8161

CONRAD’O STUDIJA
LIKVIDUOJAMA

Norintieji gauti 
daugiau fotografi
jų, atsiimti užsili
kusius arba nusi
pirkti savo nega
tyvus, paskubėkit, 
parduodam pigiai.
Terminas tik iki 

kovo 1 d.

414 West 63rd Str. 
ENglewood 4-5883

apimti ir pobūdį, pabaigoje į$. Įkursus, 
vesdamas, kąd krikščioniškoji > 
pasaulėžiūra geriausiai suima iri 134 vleciai™ a vy 
suderina dieviškųjų ir žmogiš-i raugotes y
kųjų pradų visumą. Tai yra in
tegralinė pasaulėžiūra, siektina 
kiekvienam žmogui.

ŠATKUIEC1Ų ŽINIAI
Ghicagos Studentų At-kų ’ 

’Korp! Šatrija susirinkimas į- 
Katalikiškumo, t a utiškumo,, vyksta šį šeštadienį (sausio 28 

inteligentiškumo, šeimiškumo ir d.) 7 vai. vak. pas kol. A Sta-1 
visuomeniškumo reikšmės pa- kytę, 2724 So. Mozart Str. 
brėžimas lietuvių tautos kelyje' Susirinkimo metu bus įdo 
sudarė trečiosios dienos popie- mus kol. O. Stankaitvtės refe-
čio ir ketvirtosios dienos prog
ramą. Prof. S. Sužiedėlis, pa
sidalindamas savo turiningomis 
mintimis ateitininkų kultūrinio 
bei socialinio veikimo klausi
mais, vėl praturtino kursų da
lyvius, iškeldamas įdomių din-) 
kusinių klausimų.

CLKVELANIM) JAUNIEJI 
ATEITININKAI

Jaunučių esame du būreliai 
ir jaun. moksleivių — trečias. 
I būrelio (pačių mažųjų nuo 1 
iki 3 skyriaus) vadovė yra stu-

RADIO PROGRAMA
Liet. Radio Programa Ii stotie* 

1VBM8, 1090 kll. sekmadieniais 12— 
12:80 vai. per pietus: liet muzika 
dainos, ir Magdutšs Pasaka. Biznio 
reikalai* kreiptis Į Steponą Mlnkų 
Balti e Florists, Gilių ir Dovanų Krau
tuvę. F02 E. Broadway. So. Boston 
37, Maaa Tel. So. 8-0489. Ten pa< 
raunama laik. „Draugas“.

ratas apie modernųjį meną. Vi
sus šatrijiečius ir kitus studen
tus at-kus kviečiame atsilanky
ti. Korporacijos Valdyba

RELIGINIO RfRELIO 
SUSIRINKIMAI

Religinio būrelio studentai at-
l\un. St. Yla paskaitė ir pa-Į kai kviečia visus kolegas atsi-

aiškino Pr. Dovydaičio parašy
tąją pirmąją ateitininkų dėklam 
ei ją “Trys pamatiniai klausi
mai”, o schnicniu būdu pavaiz
davo, kokią vietą ateitininkai 
užima tarp kitų organizacijų ir

lankyti į susirinkimą, kuris į- 
vyks šį penktadienį sausio 27 
d.) pas Tėvus Jėzuitus.

Visi kolegos turėtų atsiminti 
šį taip svarbų susirinkimą, ku
riame yra nagrinėjami religiniai

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAtJSTAU
BALDUS
VIETOJE IG IS TOLIAU

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį sunkvežimį 

ir apdraudas
6930 S. Talman. Chicago 29, III 

Tel. GKovehili 6-7096

SKIP’S1ELFSERVICE

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

ALL PHONES — WALBROOK 5-8202 
Sausio 26, 27, 28 dd.

BISQUIT THREC STAR COGNAC Fifth 14.98
I KAFIN CIIAMPAGNE OCMiNAC Piftii 15-98
G H AI N ALCOHOL, 190 Preof, V. S. P. Flfth $4*89
ASBACH URALT Flfth 85-58
ČOINTREAU BRANDY

Peaeli, Apricot, Black Berry FlfHi 83-49
KKLPNIK (lloney Punch) Fifth 83»
HNZANO VERMOVTH

Stveet or Dry Hftb B-B .39
VANDKKFLIP DUTCII WINE

Clierry, Rusberry, Blackcurranl Ftftti 81-59
BENED1CTINE or B A B Flfth 86-88

$3.89
PAKŠT, IIAMM’S HC'HLITZ OR 

MILELIUS, Chmc of 21 cuns
38

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja ir Chirurge) 

urnihiv III VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTĄ

7156 South Westem Avenue
(MEDICAL BUILDING) 

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

Ofiee tel. KIS. 7-1168
Res. tel. IVAlbrook 5-3705

DR. j. j. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHŲįŲRGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St.
Ofiso U*l. ltKliance 5-4410 

Rezid. telef. Gltoveliill O-OO17 
Valandos: 1-3 p. in. ir 6-8 p. m. 

Penktad. tik po pietų. 
Trečiad. ir šeštad. pagal sutartj

Tel. ofiso YA. 7-5557, rcz. RE. 7-4800

DR. FRANK C. KWINN
(KV1EČINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street

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

Ofiso tel. CLdffside 4-2890 
Rezidencijos: LAfayctte 3-1172
DR. P. STRIMAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 West 47th Street 

(Kumpas 47th ir Hermltage)
Vai.; nuo 2 iki 4 ir 6 iki 9 v. vak. 

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

ToL ofiso G It. 0-5399, PR. 0-4732

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

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

VAL. 2—4 p.p. ir nuo 6—8 ▼. vak. 
Šeštad. 2—4 popiet 

Trečiad. ir sekmad. uždaryta

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

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

Tel.: Ofiso — PUUman 5-0706 
Buto' — ENglewood 4-4970

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5002 West 16th Street 
Vai.: kasdien 6-8, šeštad. 1-8 

Telef. TOyyhIiuU 3-0959 
2534 West 68th Street 

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

______ skambinu CLntral 6-2294.______

DR. VYT. TAURAS- 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 
SPEC. MOTERŲ LIGOS

Ofisas ir rezid.: 2410 W. 5lst St. 
rel. PRospcct 8-1223 arba WE 6-5577 

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

šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartj 
Ofiso tel. VIrginia 7-0036

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244 

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

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(Spec. moterų liguH 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. YArds 7-1166
Rezidencijos — STcvvart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

VAI,. 1—4 ir 6:30—8:30 p. p. kas- 
diuu išskyrus trečiadienius. Atidarą

šeštadieniais' 1—4 vai.

Ofiee WAIbrook 5-2670.
Rez. Hllltop 6-1360

Dr. Aleiander J. Javoit
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
MARQUETTE MED1CAL CENTER 

6132 South Kedzie Avenue 
Vai. 2—4 p. p. Ir nuo 7—9 v. vak. 

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutartj

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(LIETUV18 GYDYTOJAS)
2500 West 63rd Street

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

Telefonas GRovchill 6-1595
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ I.IGŲ SPECIALISTE

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

susitarimų išskyrus trečiadienius
2422 West Marųuette Rd.

Telefonas KEliance 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 West 59th Street

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

vak.

Tel. ofiso Ir buto Ol,ymplc 2-4166
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th 8t- Cicero 

Kasdien t—8 v. Ir 6 
Butą* 1526 So. 
šeštadieniais 12

8 v. vakare. 
49th Avė. 

iki 4 popiat

Ofiso telef. LAfayett. 3 2310, Jei 
neatsilhpia, šauklto KlCdzie 3-2863
DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trrčtadi«ni ilk susitarus

Dr. Mm KRItUšELIONšifi
(Gydytoja Ir Chlrurgš) 

MOTERŲ LIGŲ IR AKUŠERI JOS 
SPECIALI8T*

8760 We«t 71st Street
(Kampas 7Ist ir California)

Tei. ofiso ir rez. REpubUe 7-4146 
Vai. i 1-3 Ir 6-9 v. v. šešt. 1-4 p. p.

Kitu laiku pagal susitarime

Pirkit Apsaugos Bonus!

Ofiso ir buto tel. HEmloek 4-5815

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IP VIDAUS LIGOS 

6757 South Western Avenns
Valandos: pirmad., trečiad., ketvirt., 
penkt. 6:30—8:30 v. vak. Antrad. 
10—12 vai. ryto. šeštad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pagal susitarimą.

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St.

Kasdien 3—7 vai. vak. šeštad. nuo 
1—5 vai. vak.

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimų. 
Ofiso tel. VIctory 2-1484. Resid. 2437 
W. G2nd St., tol. Kcpubllc 7-8818.

Ofiso telefonas — BIsliop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kcdzie ir Archer).

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. ltEpublic 7-2290 
SPECIAl.YBft CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2435 West 69th Street 

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

Tel. ofiso HE. 4-2123, rez. PR. 6-8484

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurginės ligos
6255 South tVestern Avenue

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

sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. VAUS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. ofiso PR»xs|»eet 6-9400
Rezid. I’itosjH'ct 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(V uškeviėlūtė)

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 i 0-12 vai ryto Ir 6-8 vai.

vak. šeštadieniais 10-2.
Ofiso ir buto tel. OLympiC 2-1381

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

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

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

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

Tel. ofiso OL. 4-0253, rez. GR.6-887G

DR. A. Z. ŠAULYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4645 So. Ashland Avė., Ohicago
Pirmad., antr., ketv. ir penk. 

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

Rez. 8053 S. Campbell Avė. .

Tel. ofiso YA 7-4787, rcz. TR 0-1930

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 S. Ashland Avė. (kamh. 211)
Vai. nuo 2—4 ir 6—8; trečiad., šeš
tad. ir sekmad. tik pagal sutartj. 

Jeigu neatsilieps viršminčti telefonai
šaukite Mldaay 3-0001

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortliopedaa - Protezistaa 

Aparatai-Protezai. Mcd. ban
dažai. Spce. pagalba kojom

(Areli Supports) ir t.t.
Vai.: 9-4 ir C-8. šeštadieniais 9-1. 
GRTHOPED1JOS TECHNIKOS IjAB. 

2850 tV. 63rd St. (’hiengo 29, UI. 
Tel. PKospeet 6-5084.

V. RASLAVI6IUS, M. D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OflTCE — 1106 DIVERSEY AVĖ.
Tel. WE 5-8426

Vai.: 2-6 ir 6-8, išskiriant trečiadle- 
niua Ir šventadienius.

OFFICE — 5026 NO. PAULINA 
Bctliany Methodist ligoninėje 

Tik pagal susitarimų tel. AR 1-1193

Skclbkitčs "Drauge”!

Tel. ofiso VIctory 2-1581
Rcz. VIctory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 Wre»tt 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. 6-6446, rez. HE. 4-3150

DR. F. C. MNNSKUNAS
GYDYTOJAS ir chirurgas 

2420 West Marųuette Rd.
VAJj. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 iki 8 vak.

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti 

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

DR. P. Z. ZALATORIS
Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-665S 

1821 So. Halsted Street 
Rezid. 6000 S. Arteslan Avė.

VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—9 v. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. Y Arda 7-1821 

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 10-13, penktadlenj 10-2 ir 

šeštadieniais 10-2 vai. popiet.

DR, $. VAITUSH, DPT.
Palengvinu akių Įtempimų, kuris 

yra pricžaatis galvos skaudėjimo bei 
svaigimo ir skaudančių aklų karščio. 
Atitaisau trumparegystę ir toltregya- 
tę. Prirenku toisingul akinius Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
instrumentais, rodančias mažiausius 
trūkumus. Hpeciall atyda kreipiama 
i mokyklos valkus.

4712 South Ashland Avenue 
Tel. YArds 7-1373 

Vai. 10:80 iki 7 v. vak. Šeštad. 10:30 
iki C vai. Hekm, Ir treč. uždara.

DRAUGAS

THE LITHUANIAN DAILY KRIENU 
2331 8. Oakley Avė., Chicago 8. 111. Tel. VIrginia

Entered as Becoud-Class Mafter March 31, 1916. at Chicago, 
Undef t ii e Act of March 3, 1879.

Metuber of the Cuthollc Press Ass'n 
Publlshed dally, ezept Hundayu, 

by the
Lltliiiaulan Cathollc Press Hociety 
PRENUMERATA: Metams
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7-OA4I; 7-6642
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PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMAS
Europos Pavergtosios Jungtinės Tautos savo palyginti ne

ilgame gyvenime pas rodė kaip svarbus politinis veiksnys, ku
rio reikšmė pavergtųjų Europos tautų išlaisvinime ateityje gali 
būti dar didesnė, negu iki šiol buvo. š:a institucija pavergtųjų 
tautų atstovai sukūrė tarptautinį forumą, kuris turi teisę kal
bėti visų pavergtųjų vardu, tapdamas didele kliūtimi Krem
liaus politinėms mach'nacijoms.

Bet jokia organizacija negali išvystyti savo veiklos, jei ne
turi stipraus užnugario. Taktika ir tikslingas manevravimas 
turi didelę reikšmę politikoje, tačiau jie turi būti atremti į gy
venimą ir jo reikalavimus. Todėl sveikintinas dalykas, kad Pa
vergtosios Jungtinės Tautos pradeda bendradarbiauti su tauti
niais laisvinimo veiksniais bei jų organ’zacijomis. Paskutinė 
PJT deklaracija, kaip jau pranešta, atmetė Maskvos puoVmus 
prez. Eisenhoweriui ir užsienio reikalų minister'ui Dulles, kurie 
savo švenčių pareiškimais davė vilčių pavergtosioms Europos 
tautoms atgauti laisvę, šiuos sovietų puolimus pasmerkė Balf’eji 
Rūmai pareikšdami, kad pavergtųjų tautų išlaisvinimas taikin
gomis priemonėmis yra vienas pagrindinių JAV užsienio politi
kos principų. Taip 1956 metai pavergtiesiems duoda daugiau 
vilčių negu tikėtasi, tačiau jie turi aktyviai prisidėti prie šių 
pažadų įvykdymo.

Jau daug kartų buvo minėta, kokią didelę reikšmę demokra
tinėms valdžioms turi visuomenės balsas, viešoji opinija. Ra
ginta rašyti la'škus valdžios atstovams, senatoriams ir ameri
kiečių laikraščiams, panaudojant bėgamuosius politinius įvykius, 
nuolat primenant Maskvos nusikaltimus ir komunistinę agresi
ją. Laiškuose raginta dėkoti valdž'os žmonėms, kur jų užsi
tarnauta, ir pareikšti kritiškas pastabas, jei kas būna netvar
koje. Rodos ir pritiktų, kad šalia PJT deklaracijos JAV valdžios 
atstovai gautų iš mūsų organizacijų ir paskirų asmenų pana- 
š'as deklaracijas. Tai parodytų, kad PJT deklaracija nėra vien 
juridinrs aktas, bet kad už ją stovi gyvieji žmonės, JAV gyven
tojai ir piliečiai, kurie lemia šio krašto politiką. L.

UŽGAUTA SKAUDI VIETA

Ne tik saviesiems, bet ir svetimiesiems

Vasario mėn., kaip ir kiekvie
nais metais, didelės ir mažesnės 
lietuvių gyvenamos vietos gali
mai iškilmingiau praves Nepri
klausomybės šventės minėjimus. 
Ir nors praėjusių metų bėgyje 
mūsų spaudoje nemaža autorių 
buvo pasisakę, kad jau pats lai
kas pagrindiniai kę sti tokių mi
nėjimų programą, iš kronikos 
ž'nučių sprendžiant, ir šiemet 
vyks viskas pagal ligšiol nusi
stovėjusį šabloną. Kitais žo
džiais tariant, minėsime beveik

AL GIMANTAS

Šiuo atveju priemonės tuiėtų 
pateisinti tikslo siekimą, nes 
tuo galima būtų mūsų reikalus 
iškelti labai plač'oje skalėje.

Trumpinkime

Televizija

Kalbant apie pačius minėji
mus, nors ir nieko naujo tuo 
LU3 nepasakyta, bet dar kartą 
būt na užakc-ntuoli -■ laikyki
mės trumpumo. Dalinai dėl per

Pagaliau yra ir visiškai, kaip nelig ištęstų programų, užtt un- 
ir nieko nekainuojančių kelių pa- kančių 3 - - 4 v.', neatsilanko ii' 
tekti televizijos ekranan. Be-į dalis tautiečių, tuo tarpu, jei 
veik visos stotys, kur jos bebū-Į trumpintume minėjimo eigą. ga. 
tų, turi įvairias jaun'mui, vai-j lėtume sulaukti žymiai gauses- 
kams ar meno mėgėjams skir- nį0 dalyvavimo. Tas jau yra į-
tas programas. Kiekvienas su 
savo talentu, daina, šokiu, inst- 

savo tarpe, tik saviems, ir jau Į rumentine muzika ir p. sugebė-jinias su p: ograma neužtruktų 
labai džiaugsimės, jei sus'lauk- jimais visada mielai laukiamas ilgiau kaip dvi valandas. Tai 
sime vieno kito svaresnio ameri- -‘r priimamas pasirodymui. Te

rodyta atvejų atveją s žodžiu, 
darykime viską, kad tik minė

kinės visuomenės veido žodžio, 
na ir dažniausiai pusiaiu atsi
tiktino paminėjimo didžiojoje 
spaudoj ir jau visiškai retai ko
kios nuotraukėlės, liečiančios lie- 

1 tuvius ar Lietuvą.

lieka tik numatytos programos
turėtų būti maksimumas. Rūpės 
tingai sutvarkius visą progra

NTDARBO KLAUSIMAIS

Atvykę į Senato darbo pakomitečio posėdį, šen. Pat McNamara (P) 
iš Michigan (kairėje) ir Michigan valstybės gubernatorius O. Menen 
\\ illiarus svarsto!savo apylinkės nedarbo problemas, kurios pasireiškia 
kaikuriose pramonės šakose. (1NS)

vedėjui ar stočiai parašyti laiš-imą; tas nesunkiai būtų ir įvyk- 
kutį ir pasiūlyti savo dukrą ar doma. Jei to nepasuksime, se- 
sūnų (gi jei ruošiamasi visuo-Į kančiais metais dalyvių skaičius 
meniniu mastu — mokytojo ar fc,us dar mažesnis. Vargu ar tuo

Baigiantis 1955 metams Sovietų Sąjungos augšč:ausios ta
rybos sesijoje Maskvoje Chruščevas aštriai prikaišiojo JAV 
prez. Eisenhoweriui, valstybės sekretoriui Dulles ir kitiems JAV 
politikos žmonėms, kad prez. Eisenhoweris savo kalėdine kalba 
grubiai įsikišęs į svetimos valstybės vidaus reikalus. Toje kai. 
boję, kaip žinome, Prezidentas davė vilčių, kad sovietų despo
tizme esančios tautos dar atgaus laisvę.

Chruščevo pyktis rodo, kad Prezidentas savo pare'škimu 
pataikė į skaudžią Kremliaus diktatorių vietą, jei jie iš susijau
dinimo pamiršo, kad nors jie daug ko gali savo teroru pasiekti, 
tačiau negali užgnti laisvėje esantiems žmonėms išsakyti savo 
mintis bei nuomones. Mūsų manymu, prez. Eisenhowerio min
tys buvo pareikštos labai santūriai ir atsargiai. Mes manome, 
kad ne tik pavergtosios tautos atgaus laisvę, bet ir šios laisvės 
slop'ntojai susilauks teisėtos bausmės.

Kas liečia Chruščevo pareiškimą apie kišimąsi į svetimos 
valstybės vidaus reikalus, turime pasakyti, kad sovietai kišasi 
į svetimų valstybių v'd aus reikalus ne tik žodžiais, bet prievarta, 
klasta ir jėga. Pavergtosios Rytų Europos tautos, tarp jų ir 
Lietuva, yra neužginčijami tokio kišimosi įrodymai. L.

Tiesa, ir Vakarų pasaulis nevi- 
sada savo idealais gyvena. Bet 
v agi nejunta noro prilygti ko
munizmui vergų valstybėmis ar 
tokiu gyvenimu, kur asmuo ne
turi nė turto, nė teisių. Komu
nizmas k ai kada pasiveja mūsų 
techniką ir net pasistato dirb
tuvių su automacija. Bet jis nie 
kad mūsų nepasivys parlamen
tine santvarka, teise turėti lais
vus rinkimus, laisve tikybai, 
žmogaus sąžinei ir tikruoju su
sirūpinimu dėl pasaulio taikos”.

ARABIŠKAS GALVOSCKIS

Susiskaldęs ir atsilikęs, bet 
bundąs arabų pasaulis turi 38

GEROVES NEGANA

Kanados Montrealo “The Ga- 
zette” redakciniame rašo:

"Iš seno girdime teigimą, esą 
neturtą išrovus, komunizmas ne- 
beplis. Be abejo neturtas komu
nizmą papeni. Tačiau Vakarų 
Vokietija dabar gyvena gerovės 
laiką, bet veik visi jos vadai 
Naujųjų Metų proga paskelbė 
pareiškimus, kurių pagrindinės 
mintys yra — viena gerovė ko
munizmo plitimo nesulaikė. Ma
tyt, kad žmogus iš tikrųjų ne 
vien duona gyvena. Sakoma, 
kad komunistai Vakarų Vokie- 
joje jau priorganizavę 1,700 gūž 
telių įmonėse, leidžia 600 pro-.
pagandinių leidinių ir vairuoja m^lonus žmionrių PrieS į jų tar- 
250 visokių bendro fronto orga
nizacijų. Vidaus reikalų minis- 
teris sakė: ‘Vien ekonominėmis 
priemonėmis norįs šią kovingą
ją ideologiją sustabdyti eina 
ne tuo keliu. Daug tiksliau bū-

Spauda
Ligšiol kažkodėl nepasvarstė- 

me visų galimybių, kurios leis
tų Nepriklausomybės šventės 
proga išnešti bendrąjį reikalą 
plačiau ir pristatyti jį ne ka;p 
lokalinį dalyką, bet labai di
džios svarbos įvykį.

Žinoma, dėkingi turime būti 
tiems Senato ir Atstovų Rūmų 
nariams, kurie, ar tai grynai sa
vo in:ciatyva, ar mūsų pačių pa
raginti, pasako skamb'as kalbas 
Washingtone ar bent pasiunčia 
jas patalpinti į Kongreso darbų 
leidinį. Bet iŠ to leidinio kažko
dėl tiek nedaug žinių patenka į 
spaudą, radiją ir telev:ziją, t. 
y. į tas priemones, kurios dau
giau ar mažiau turi įtakos į 
plačiųjų masių galvoseną, ku
rios gali palenkti masių nusi
teikimą vienon ar kiton pusėn.

T esą, neretai meg bandome 
pateikti žinių ar net ir ištisus 
rašinius didžiajai spaudai ar ra
dijo bei televizijos stotims. Iš 
tos gražios akcijos dažniausiai 
tesusilaukiame nieko ar jau 
oernelig konspektyvaus ir ap
karpyto raŠiniuko, neretai pa
brėžiančio tai, kas mums ne 
taip svarbu, ir visiškai neminin- 
č'o to, kas mūsų nuomone ir į- 
sitikinimu yra neabejotinos ver
tės ir svarbos.

Šiuo atžvilgiu padėtį galima 
būtų pagerinti mūsų page'davi- 
mus kreipiant ne tiesiog laikraš
čių redakcijoms, bet einant lyg 
ir privačiu keliu — per paski
rus laikraštininkus, rad: jo ar te
levizijos bendradarbius. Be a- 
bejo toks kelia g ir visos pastan
gos gali pareikalauti kurkas di
desnių įsipareigojimų, bet jis

organizac’jos vardu pasiūlyti sa 
vo mokinį ar narį), pažymint, 
kad tas jaunas talentas gali 
taip ar taip pasireikšti. Specia
liai prašant, atrodo, gal būtų 
galima turėti tokį pasirodymą 
net ir tą pačią Vasario 16 die
ną. Kaip jau įprasta, progra 
mos metu preš kiekvieną pasi
rodymą dalyviai yra klausinėja
mi, kas jie esą, iš kur kilę. var
dai, pavardės, kas bus atl'eka 
karna ir t.t. Kodėl nepasinau
doti tuo ir atlikti tik lietuviško 
pobūdžio programėlę ir specia
liai pasiruošus, atsakant prane
šėjui į klausimus, priminti ir Lie 
tuvos reikalus. Vasario 16 svar
bą. Pačiam teko matyti televi
zijoje panašiai elg'antis lenkų, 
graikų, vokiečių jaunimą. Ar 
mes netilptume ?

met padės, nors ir labai jautrūs 
graudenimai. N e u ž m irškime, 
kad perkrauta programa var
gina ne tik jos atlikėjus, bet ir 
žiūrovus. Ne be to. kaip jau 
praktikoie pasitaikė, kviestiniai 
svečiai, kitu tautu atstovai, spau 
da ir t.t.. išgąsdinti perilgų mi
nėjimu, atsiprašė išvyko nesu
laukdami nė pabaigos. Aišku, 
kad kitais metais veltui ju bu
vo gaVma laukti — nepasirodė.

Bet svarbiausia ir būtina: tu
rimo siekti, stengtis, kad Ne- 
nriVlsns/->mvl->Aq švente sugebė
tume nam’nėti ne tik savutn tar 

bet ta. nm<rq. fralimfli pla
čiau reikSmino-iflu pristatvt.il-
mp savais ]a;avės kova ir svp-i
timieaioms. Ka.in jau anksčiau 
minėta. turime parndvtl (jau
triau iSratUrimimo ir naujų keliu 
to aiekdami.

MOŠŲ TAUTINĖS PAREIGOS
> P. PETRUŠAITIS

Nesinorėtų vėl vartyti pagel
tusių ar spaustuve kvepianč'ų 
lapų, kurių paviršius išmargin
tas sakiniais, bylojančiais mūsų 
pačių bėdas. Tačiau jos savos. 
Jomis svetimi nesirūpina ir ne- 
s:rūpins, tik gal pagilins, įžiūrė
dami sau naudos. Ne kaimyno, 
o mūsų pačių pirtis dega, todėl 
mes patys privalome ją gesinti, 
nelaukdami pašalinės pagalbos, 
nors moraliniai ji mums ir pri
klausytų. Tik gaila, kad dažnai, 
paskendę pilkoje kasd:enybėje, 
nebesugebame, o gal ir nebeno
rime, atskirti savųjų dūmų nuo 
svetimųjų.

Reikia sutikti, kad, jieškoda- 
mi asmeninės vegetacijos dabar-

ryšio, neišsižadėjęs ar nepanie
kinęs Dievo įstatymo ir savo 
gimdytojų.

Beveik trečdalis mūsų tautos 
gyvena laisvajame pasaulyje, 
kai tuo tarpu kiti du trečdaliai 
kraujuoja iki šiol nežinomos is
torijai savo žiaurumu vergijos 
pančiuose. Kiek daug dulkių tu 
ri nešti savo sąžinėje ir kokios 
kietos širdies turi būti tas lie
tuvis, kuriam jo seserų ir brolių 
kančios darytųsi svetimos ir pa 
mirštinos. Gaila tos sėklos, kuri 
krenta ant uolos sudžiūvimui ar 
paukščių lesalui. Ne tėvynė 
kalta dėl to derliaus pražūties, 
bet mes patys, besilenkią aukso 
veršiui ir besikaišą svetimomis 
plunksnomis. Arai nepriima į 
savo tarpą varnos, nors ir kaip 
gražiai ji būtų pasipuošusi. Toks 
pat likimas laukia lietuvio, ku
ris plakasi prie kitų tautų.

Žvilgsnis ateitln

Vertiname praeitį, gyvename 
dabartimi ir žvelgiame į ateitį. 
Laiko tėkmė, atnešusi mus į da
bartį, nestovi vietoje, bet be 
pakovos stumai pirmyn per me
tų slenksčius. Kiekvienas toks

Pareiga nereikalauja iš mūsų 
atsižadėti principų ar įsitikini, 
mų. Tačiau jie neturi stovėti 
virš tautos tragedijos. O ji mus 
įparegoja su rimtimi ir pasiry
žimu sėsti vieningai prie naujo 
lapo ir įrodyti, kad lietuvių tau
ta kovoja dėl teisybės ir miršta 
dėl laisvės ir kad ne vien tik 
pavergtųjų seserų ir brolių kan- 
č:omis ir krauju tai atžymima, 
bet. ir laisvų jos vaikų darbais.

nesnio amžiaus žmonėms yra 
kietas ir miglotas. Tačiau kiek
vienas atvej's, tarnaująs mūsų 
gerovės sustiprinimui, vis dau- slenkstis yra nauja nežinon y- 
giau ir laisviau atpalaiduoja pa- bė žmogui, bendruomenei, tau-
reigos jausmo tvarsčius nuo tė
vynės žaizdos, kuri vis mažiau 
mus jaudina ir grimsta į už
marštį.

Tautos žaizda — visų sopulys

Tiesa, laikas gydo žaizdas, bet 
jis yra daugiau asmeninių rei
kalų daktaras. Tautos žaizda 
yra visų jos vaikų sopulys. Ne
laimė tam, kuriam šiuo atveju 
neskauda, neg jis pamina Dievo 
ir prigimties įstatymą, tėvų 
kraujo ryšiu uždėtą tautinei 
bendruomenei. Kiekvienas do
ras žmogus, kur jis bebūtų gi-čiai ir ekonominio ramsčio st

yra išbandytas kitų tautybių ir ečiai, pavargome neaiškiame męs ar kur jis begyventų, ne 
regis su visišku pasisekimu, i tremties kelyje, kuris ypač se- gali išsižadėti ar paniekinti to
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tai ir valstybei. Jis peržengia
mas su laimės troškimu, nauju 
pasiryžimu, entuziastingais pla- 
na's ir šviesia viltimi geresnės 
ateities.

Perkopę per naują metų slenk 
stį ir atversdami švarų metraš
čio lapą, neužmirškime stabtelė
ti prie didžiosios tautos trage
dijos. Apsvarstykime, kuo ir 
kaip, kiek tai nuo mūsų priklau
so, gal ine ją sušvelninti ir siek
ti jos pašalinimo nuo Nemuno 
krantų. Momentas reikalauja ir 
pareiga verčia perkratyti sąži
nes ir kišenes, užmiršti politines 
aistras, mesti už pečiaus nesan- 
taikas ir burtis vienybėm

Nekatalikus kviečia į 
bažnyčias

Oklahomos mieste kovo 4 d. 
bus specialus katalikams pažin
ti skirtas sekmadienis. Tą dieną 
pora milionų Oklahomos neka- 
tal'kų yra pakviesta atsilankyti 
Į bažnyčias, kur jiems bus ap
rodomos meno vertybės, aiški
nami liturginiai dalykai. Artė
jant kovo 4 dienai katalikai ap
lankys kiekvienus nekatalikų 
namus, kviesdami gyventojus 
ateiti į bažnyčią.

Tėvas Lombardi į JAV
Į JAV atvyksta garsus jėzui

tas kalbėtojas ir naujo sąjūdžio 
organizatorius tėvas Riccardo 
Lombardi. Pirmoje eilėje jis pla 
nueja kursus rekolekcijas kuni
gams, kad supažindintų su savo 
pasaulyje organizuojamu sąjū
džiu.

General Motors dovana
šv. Marijos ligoninė Saginaw, 

Mich. gavo $450,000 auką iš Ge
neral Motors bendrovės. Ligo
ninė stato naujus rūmus.
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tų vesti tiesioginę ideologinę 
kovą prieš dialektinį materializ
mą. Netrukus mes tai ir pra
dėsime’.

Nelyginkime savo mokslo, e- 
konomijo3 ar technikos su Ru
sija, nes šiais atžvilgiais ji ko 
gero gali mums prilygti. Ko
munizmą ir mūsų santvarką 
sverk me dalykais, kurių sovie
tai negali įgyvendinti, nes jų 
sistema griūtų. Būtent — lais 
ve. Tiesa, kad sovietai taip pat 
labai augštai šitokius dalykus 
vertina, nes vis giriasi juos tu
rį, kai visi gerai žino, kad jie 
jų neturi! Pas juos nėra tikros 
demokratijos, nėra tikrų liau
dies respublikų, jie nėra nuošir
dūs kovotojai už pasaulio taiką 
ir pas juos laisvė negyvena.

pą varu įsikišusį pusantrą mi- 
lioną Izraelio vaikų. Londono 
“Observer” rašo:

"Vidurio Rytų krizė dvišakė. 
Viena — tai įsitempimas tarp 
Izraelio ir arabiškų valstybių, 
ypač Egypto. Antra — tai kilu
sios rungtynės tarp Vakarų ir 
Sovietų Sąjungos dėl įtakos ara 
bų pasaulyje, kuriame svarbios 
strateginės vietos ir milžiniški 
aliejaus šaltiniai, ypač reikalin
gi Anglijai. Tą viską kepurėja 
38 m'lionų arabų kraštas, norįs 
išeiti iš amžino skurdo į žmones. 
Arabai ypač nenori pamiršti, 
kad izraeliai veik jėga įsilaužė į 
jų tarpą, prisisavino jų žemių 
ir išvarė 900,000 arabų skur 
džion tremtin. Ar stebėsimės, 
jei Vakarams čia — kietas rie
šutas ir galvosūkis nr. 1?” V

Žmogus yra iš žemės, tačiau 
jo mintys skraido su žvaigždė
mis. — V. J. Budrikas doti vyrai

Aš taip pat žinau, kad ponas Stanulis netikras inži 
nierius. Jis diplomą nusipirko.

Aš žinau, kad mes turim labai daug skolų, kad rei
kia taupyti ir kad todėl man pasiūvo suknelę iš senų 
tėčio kelnių. Tik su tąja suknele negerai išėjo.

Vieną dieną mama nusivedė mane įstaigon. Aš 
tūptelėjau ties durimis ir, vis dar tebelaikydama pirštų 
galais savo naujosios suknelės kraštus, užtrimitavau:

— Čia iš tėčio ke - lnių padary - ta...
Ponia Vaišnorienė prunkštelėjo ir ėmė kaip patra 

kusi tauškinti mašinėle. Abu tardytojai — ponas Mac 
konis ir ponas Liutkus persimetė daug sakančiais 
žvilgsniais. O mama paraudo, lyg žarija.

Grįžtant namo aš sužinojau, kad tokių dalykų sa 
kyti negalima, nes visi iš mūsų juoksis. Sakys — vaiką 
rengia skarmalais, o Alytuj auga mūras su bokšteliais..

Alytuj mes vasarą buvom, bet namo aš neprisi 
menu. Prisimenu tik žalias, glazūruotų koklių krosnis 
ir stiklioriaus rėžiamo stiklo džeržgimą. Ant stogo bu 
vo iškelta skardinė vėliavėlė su išpjaustytais statybos 
metais — mes visi trys nusifotografavom tarpdury.

Paskui pietavom pas senus tėčio prietelius Mar- 
šakus — Alytaus javų pirklius. Reikėjo lipti tamsiais 
laiptais į antrą augštą; kambarys buvo šviesiai mėly
nas ir labai saulėtas. Už ilgo stalo sėdėjo trys barz- 

viai trys buvo užsidėję skrybėles.

Atnešė šaltą žuvį, krienus ir imbiru kvepiantį mi
dų. Vyrai tebesėdėjo su skrybėlėm.

— Sėdi su kepurėm, lyg žydai! — neiškentusi su
šukau.

Ir pati nusigandau.
Žaibo greitumu supratau viską. Mano akyse su

mirgėjo sunki sidabro cukrinė, šabo žvakidės ant tri
kojo stalelio, ilgi vyrų kaftanai ir lepios jų rankos, lau
žančios macų ketvirtainius...

Kai vėl pažvelgiau į vyrų veidus, visi trys Marša- 
kai šypsojosi.

Vešlių barzdų šešėliuose jų dantys švietė plėšriu 
baltumu.

Bet kelionę į Alytų — aš gerai prisimenu.
Mes išvažiavom iš senosios Kauno autobusų stoties. 
Burzgia užvedamos mašinos, bufete žiovauja šofe

riai, atsismaukę ant viršugalvių kepures, atsisagstę 
šiurkščios vilnos švarkus.

Autobusai sustatinėti stoties pasieniais ir pro įva
žiuojamus vartus vis įrieda naujas: dulkėtas ir pavar
gęs, bet dar pilnas pavasarinio vėjo dvelkimo — nuo 
Vilkaviškio, nuo Kėdainių ir nuo Utenos... Jo įšilęs sto
gas dar apkritęs pakelės beržų žirgumynais, jo keleivių 
akyse dar žydi pravažiuotųjų laukų purienos.

O sodiečių pintinėse .kvepia rūkyti lašiniai ir duo
na— ruginė duona nuo Leipalingio, nuo Marijampolės 
ir nuo Ukmergės... Nes tokie yra autobusų vardai, įra
šyti jų kaktose tarp dviejų žalių lempučių.

Kai mūsų autobusas stenėdamas kyla į Aleksoto 
kalną, aš išsilenkiu pro langą.

Žaliuoju Tiltu eina Virbalio traukinys; juoda jo 
uodega dar rangosi Fredos kalno papėdėj, o virš Nemu
no tysta Cirpdama dūmų juosta. Geležiniai tilto lankai 
atrodo, lyg milžiniškos žalios delčios, išrikiuotos ant 
sijų.

Pernai mes ten ėjom: dundančiu tiltu į Botanikos 
sodą. Buvo žydra bobų vasaros diena — akinančiai 
šviesi ir perregima. Buvo jurginų žydėjimo metas. Rug
sėjo pabaiga, kai dar nekrinta lapai, bet oras jau pilnas 
raudonų rudens šešėlių: šalto vandens, šermukšnių ir 
ugniavietės dūmų kvapo.

Baltuoja Karmelitų bažnyčios bokštai, lyg du di
džiuliai angelai, susiėmę už rankų. Lyg du Dievo ange
lai, pasiklydę miesto gatvėse ir sustoję ant kranto, ne
drįsdami perbristi kiton upės pusėn...

Vytauto Kalnas dar šviesiai žalias ir pavasariškai 
gležnas. Ten dabar žydi kaštonai.

Žalioj paiko būdelėj jau vėl pardavinėja limonadą 
ir saulė blykčioja skardiniame Vasaros Teatro išgaubi
me. Ten aš mačiau klounus. O paskui mudvi su mama 
vakarieniavom restorano verandoj.

Naktis buvo šilta, šlamėjo medžiai, parkas buvo 
pilnas tylaus juoko ir lengvų žingsnių nugirgždančių 
žvyruotais takais.

Kitoj gatvės pusėj mirguliavo parodos paviljonų 
šviesos. Per garsiakalbius grojo muzika; girdėjosi skar
dus neūžaugos žmogiuko balsas. Jis reklamavo skal
biamą muilą „Žuvelę“ ir mėčiojo iš sunkvežimio žuvies 
pavidalo muiliukus.

Kartais pokštelėdavo viršun iššaudama raketa ir 
pažerdavo traškančių ugnių rieškučias į mėlyną vasa
ros nakties dangų.

Buvo Žemės Ckio Parodos atidarymas — kalno pa
pėdėj šventiškom šviesom žėrėjo Kaunas...

Pro stogus ir kaminus matosi Karo Muzėjus.
Jį griaus. Jį pravardžiuoja apšepusiu laužu, kuri 

gėda laikyti miesto vidury ir man baisiai liūdna.

(Bm daugiau)
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SPAUDOS VAJAUS REIKALU
Artėja vasaris — spaudos mė- jimo tikslui siekti. Šventasis 

n v o. Mes Amerikos 1 etuv'ai ka- Pijus X sako, kad veltui staty- 
talikai turime sukūrę polygi- tume bažnyčias, remtuipe misi- 
namai gana plačią spaudą: turi- jas, daug kitų gerų darbų da-
me katalikišką dienraštį, visą 
eilę savaitinių leidinių, turime 
gražiai leidž amų įvairios pa
skirties žurnalų, spausdiname 
kasmet nemaža knygų, net spau 
dos premijas sugebame skirti. 
Atrodytų, kad spaudai pas mus 
sekasi.

Deja, iš tiesų taip nėra, nes 
mūsų spaudos didžiuma laikosi 
t k atskirų idealistų darbu ir pi
nigais. Jei ne jų pasiaukojimas, 
ne vienas mūsų leidinys turėtų 
sustoti. '

Tokia padėtis yra nenormali. 
Apie spaudos pasisekimą reikia 
spręsti ne iš kelių pasiryžėlių 
užsispyrimo mūsų laikraščius ir 
žurnalus žūtbūt išlaikyti, net ne 
iš gaunamų visuomenės aukų 
spaudai paremti, o iš skaitytojų 
skaičiaus. Spauda tik tuomet 
yra d'delė galybė, kai ją skaito 
plati visuomenė, nes tik šiuo 
keliu jos skelbiamos idėjos pa
skirus žmones gali pasiekti. 
Spauda yra ne pati sau, ne 
tiems, kas ją rašo, o skaity
tojams.

Spaudos mėnuo yra skirtas 
skaitytojams surasti, pririnkti 
laikraščių ir žurnalų prenume
ratų. Gerai pravestas šio mėne
sio spaudos vajus nulems mūsų 
spaudos pasisekimą visiems 
1956 metams.

Kodėl Kunigų Vienybei taip 
spauda parūpo ? Todėl, kad

rytume, jei nemokėtume pasi
naudoti puolimo ir gynimosi 
ginklu — spauda. Pijus XI pa
geidauja, kad bent vienas kata
likiškas laikraštis būtų šeimoje. 
Jis rašo: “Šiais la kais tie, ku
rie skaito ir platina katalikiš
kus laikraščius, daugiau daro 
naudos sielai, Bažnyčiai ir Tė
vynei, negu statytų naujas baž- 
nyč'ag ir puošnius altorius. Nes 
kas iš to, jeigu jos būtų tuš
čios”. Kai Pijus X buvo Vene
cijos kardinolu, pats vaikščiojo 
po namus katalikiškų laikraščių 
prenumeratas rinkdamas.

Kunigų Vienybės Centro Val
dyba mano, kad geriausiu mūsų 
spaudos plat'ntoju galėtų būti 
parapijų jaunimas, ypač vyčiai, 
ateitininkai ir augštesniųjų sky
rių irc’.uniai.

Giliai esame įstik'nę, kad di
džiai gerbiamieji klebonai ir jų 
asistentai, katalikiškosios orga
nizacijos, pagal'au visa katali
kiškoji visuomenė gyvai atsi
lieps į šį mūsų kreipimąsi spau
dos platinimo (reikalu ir užtik
rins sėkmingą vasario mėnesio 
katalikiškos spaudos vajų.

Prašydami Augščiausiojo pa
laimos garbingam bendram žy- 
giuit pasiliekame Jūsų Kristuje,

Kan. J. Čepokaitis,
Pirmininkas

Kun. M. Ražaitis, S. T. D.,
Sekretorius

spauda yra galinga priemonė Philadelphia, Pa., 
mūsų pagrindiniam sielų gelbė- 1956 m. sausio 20 d.

KIEK ČIA DAUG ŽMONIŲ, 
KOKIE JIE VISI GRAŽŪS...

INŽINIERIŲ TRADICINIAME BALIUJE NEPAMIRŠTI NEI 
VASARIO 16 GIMNAZIJA, NEI KULTŪROS FONDAS

Praeitojo šeštadienio vakarą 
jau artinantis prie Keiymen’s 
klubo, elektros šviesų išmargin
ta iškaba skelbė anglų kalba, 
kad čia vyksta lietuvių archi
tektų ir inžinierių balius, o prie 
įėjimo susidarė automobilių 
spūstis.

Koncertą-balių atidarė ir pro
gramą pradėjo inž. J. Mulokas, 
Amerikos Letuvių Inžinierių ir 
Architektų Sąjungos Chicagos 
skyriaus pirmininkes, pakvies

damas inž. J. Jurkūną pravesti 
tolimesnę programos dalį.

Visos atsistojusios publikos 
užtrauktas galingas “Gaudea- 
mus" gal ir skambėjo neįpras
tai ir kaikam gal atrodė ne vie
toje tokioje margoje publikoje, 
bet Visdėlto jis sukėlė tokį šil
tą jausmą širdyje ir priminė 
tuos brangius laikus Savoje Že
mėje, kai1 mes, tą studentų 
h'mną traukdami, tikėjome ide

alais, jų siekėme ir jais gyve
nome.

Programa
Lietuvos konsulo žmona Juzė 

Daužvardienė buvo pakviesta 
būti pirmąja šio baliaus ponia 
ir, pagerbiant ją, buvo įteikta 
orchidėja.

Iš Detro'to atvykusi solistė 
Jina Varekojytė-Varytė padai
navo J. Tallat-Kelpšos “Ne 
margi sakalėliai”, japonišką dai
nelę ir ariją iš Mozarto “Figa
ro vestuvių”.

Ir nors solistė buvo išvar
ginta kelionės, bet toji lieknu
tė aštuoniolikmetė nustebino 
publiką savo maloniu ir stipriu 
balsu (nors per garsiakalbį jis 
buvo kiek labiau sustiprintas).1 
Šoji detroitietė, inžinieriaus 
dukrelė, jau dveji metai studi
juojanti dainavimą Michigan 
State universitete, atrodo, yra 
daug žadanti balsine jėga, įei
sianti į lietuvių dainininkų šei
mą, kaip nauja solistė - žvaigž
dė.
' Lietuvių publikos pamiltasis 
solistas St. Baranauskas vien 
savo pasirodymu sukėlė sveiki- 
rimo bangą, švelniai skambėjo 
jo gėlės arija iš operos “Car- 
men", nuotaikingai — St. Šim
kaus “Pilu stiklelį”. Chopino 
“Ruduo” ir arija iš operos “Tos 
ca” buvo meistriškai išpildyta. 
B'sui iškviestas padainavo ariją 
iš operos “Žydė”, kuri St. Ba
ranausko išpildyta, virsta tikru 
periu.

Abiems solistams akompana
vo muzikas Aleksandras Ku- 
čiūnas.

Mėgstantiems statistinių duo
menų, štai keletas jų: prave- 
dus gėlių valsą, gautą pelną — 
per $200-įte'ks Vasario 16 gim
nazijai (tai jau virsta tradi
cija, nes ir praeitais metais toji 
gimnazija nebuvo pamiršta); 
biletų keliu la:mėto, valgiais ir 
gėrimais dengto, staliuko laimė
tojo Oskaro Kremerio vardu 
Kultūros fondui bus įnešta $50 
(neseniai inžinieriai įteikė 
$100); bal'uje dalyvavo apie 
1,000 žmonių (visos trys salės 
buvo pilnutėlės).

Trumpą kalbą pasakė Kultū
ros fondo pirmininkas J. Krei
vėnas, dėkodamas už Kultūros 
fondui parėmimą.

Svečiai
Inžinieriai, kaip jau jų pač!ų 

pašaukimas reikalauja, žengia 
su gyvenimu — nuolat progre

suoja. Tas tradicinis balius malonumui bei pasilinksmini- kartoji: “Kiek čia daug žmonių, i-'
kasmet sutraukia daug žmonių, mui, bet kilnesniems tikslams— 
o šiemet, švenčiant penkmetį, paremti kultūrinius reikalus: 
sumušė rekordą: svečių šuva- surinkti lėšų stipendijos fondui,
žiavo iš Kanados, Detroito, Cle- 
velando, St. Louis, St. Charles, 
Racine ir kitų Michigan ir 
Connecticut valstybių vietovių.

Inžinierius pagerbė savo atsi
lankymu Lietuvos konsulas dr. 
P. Daužvardis su žmona, J. Ba- 
čiūnas su žmona, inž. A. Ru
dis, prof. A. Varnas, prof. ši- 
moliūnas, B. Babrauskas, Ali- 
ce Stephens, kun. dr. J. Pruns- 
kis ir k'ti.

Šio koncerto-baliaus dalyviai 
galės pamatyti save filme, ku
ris bus rodomas sekančiame 
inžinierių visuotin ame susirin
kime, į kurį galės atvykti ir 
svečiai. Filmavo inž. Tornau, 
asistuojant inž. Vintartui.

Praeitąjį šeštadienį buvo at
spausdintas trumpas aprašy
mas apie įvykstantį inžinierių 
balių dienraštyje “Chicago 
American”.

Inžin'eriai, pravesdami savo 
tradicinius pobūvius, parodo di
delį organizuotumą, susiklausy
mą ir nepaprastą darbštumą, 
bet visų darbuotojų nesiimu iš
vardinti, kad neužmiršus kok’os 
“pilkosios bitelės”: jų yra daug 
ir beveik kas metai tie patys.

Kaip moteris reporterė, ne
iškenčiu nepaminėjusi dviejų 
gražiosios lyties atstovių tame 
vyriškame skruzdėlyne, tai: ar
chitektės — inžinierės Bronė 
Lukštaitė ir Stefanija Statke- 
vičiūtė-Traškienė, kasmet daug 
prisidedančios prie to didžiojo 
pasisekimo. Bufetui maistą su
aukoja ir pagam'na inžinierių 
žmonos.

šilkai, kailiai ir užsienio 
konjakas...

Gražu ir pagirtina, kad Chi
cagos inžinieriai kasmet rengia 
koncertą-balių ne vien savo

techniškos spaudos reikalams, 
pernai buvo sušelpti skautai, 
dabar, kaip jau minėta, nepa
miršti nei Kultūros fondas, nei 
Vasario 16 gimnazija (inžinie
riai yra sudarę daug būrelių 
Vasario 16 gimnazijos moki- 
n'ams šelpti, net atskiros sek
cijos turi savo būrelius, dirban
tieji braižytojais ir t. t.)

Tačiau žiūrint į besilinksmi
nančią, galiu drąsiai sakyti, 
prabangingą publiką, kurios 
moterų tualetai neraudonuojant 
galėtų pasirodyti net Hooly- 
woode, ir tie šlamantieji, kar
tais perdaug drąsiai iškirptieji, 
šilkai, įvairių spalvų puikūs 
žebenkščiai ir besiliejąs užsie- 
n'o konjakas nuteikia liūdnai 
ir, kaip toji vargšė Juozapota 
J. Biliūno “Liūdnoje pasakoje”

IOEIOC
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kokia yra
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kokie jie visi gražūs...” O liūd
na, kad daug, oi daug nematai i « . * ...
tų pačių veidų, kai būna kultu- i tuS’,Oi r“S,*» fO»Ogra»'|OS 
riniai parengimai, kuriuose ne
galima nei patiems pasirodyti, 
nei tų “prašmatnybių” pamaty
ti ir susirenka tik saujelė “al
koholikų” — mėgstančių ir be 
kultūrinio veikimo negalinčių 
gyventi.

St. Semėnienė

Vestuvių nuotraukos

Mūsų specialybė

Precin Photo Studio
INC.

EDVARDAS ULIS, sav. 
4088 Archer Avenue 

Telefonas VIrginia 7-2481

m RACHOSU
I (LEMPOS-DALYS-BATERIJOS) 1

TAISYMAS 
Inamuosedir

— 500% 

LGĄRANTIOA.

Duoną ta* įvairias Mkoningaa 
baltutes kepa

ZENIT) [G E

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

Tat CLifside 4-0376 
Pristatome j visas krautuves 
ir restoranus, taip pat 1M- 
dunčla | visus artimuosius

mleetua

TELEVIZIJOS FONOGRAFAI 
Tik pas mus pirkdami gausit
• Nemokamai 3-jų m8n. pilną, garan

tiją — darbas ir dalys.
» Nemokamai vidaus anteną ir lnsta- 

liavlinaa.
• Iki 1100.00 ir daugiau nuolaidos už

Jūsų seną televiziją.
Be to, visokiausi radijai, rekorda- 

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

NUOŠIRDUS LIETUVIŠKAS 
PATARNAVIMAS

Frank’s TV and Radio
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

3240 South Halsted Street
Telefonas CAlumet 5-7252

PRANAS KER9IS IR 
PAULIUS F. ENDZELI8

TELEVIZIJOS
r Radio Aparatu Taisymas
Sąžiningas ir garantuota# darbu 
M. RIMKUS, 4517 S. Sawyer St 
Tel. VI 7-0037 — VI 7-3037

Daina
TELEVISION

(sav. inž. A. Samėnas)
i3130S.Hatsted-DA6-6887j

S»

ptf m H'm ? h h i'ii h n n
PARKHOLME SERVICE 

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

■'-a^afeai

A. TV ERA S
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES

Pardavimas ir taisymas
2645 W. 69th St. REpublie 7-1941

MIDLAND
Savings and 

Associa+ion
AINSURE3*

F PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO 

BE NDROVĖ

4038 Archer Avenue Tsl. LA3-6719 

AUGUST SALDUKAS Prezidento.

JŪSŲ APDRAUSTI INDELIAI

Neš 3%% Dividendą pas
ST. ANTHONY SAVINGS 
Pradedant 1956 metais Sausio 1 dieną

VELTUI ...AUTOBUSU KELIONĖ
Visiems, kurie atvažiuos (netoliau 50 mylii/) atidaryti naują sąskaitą 

#50.00 arba didesnei sumai, bus apmokėta autobuso kelione.

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.

Ar valka. pallogęs. n«j-ūttrU8. pllftuo? Ne
valgo ar nemiega? Gydytojas žino, kad 
Ale nuellidmae gali bOtt nuo Įvairių prie
žasčių. Tikroji priožastia dažnai gali boti 
poriataltlniu nu I lėtėjimą, paeekmėjo blogo 
ipi'oėio ar dtetoa. ftfuo atveju "GotnOžo" 
gali boti reikalingas. Kaip Ir pagal d-ro 
rec.ptg gaūnarnuoHo vaiatuoee, Dr. Peter1* 
“Gomožo” mintate yra keletą. medlelulAkat • 
Užtvirtintų dalykų, kurto: J) ramina ir 
žllrto sutrikus) Skrandi; i) atleidžia vidurių 
lAputimo skausmus; 3) sutelkta neskubt- 
nant| palengvinimų nuo HukietėJiiHių vidu
rių. kurie yra priežastim aukžėiau Ižvar. 
dlntų simptomų. Švelnus. Gero skonio. iš
parduota vi, į 2».000,tw0 bonkų. Mmoe 
dydžio bonka 41.65 vaistinėse. Šaudykite 
Dr. Peter’s "Gomoao",.. absoliutiškai n te
kąs kitas taip nepagelbės.

J.l Jūsų vaistinė neturi, tad pasiųskite II 
už II oi. bonkų (su jūsų vardu, adresu) 
šlnn adresu: fiOMOZO, Dept. 47i-SS, 
4541 N. Ravcnswood Avė., Chicago 
40, m.

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMU 
PRISTATOM 
Vigokių Rūšių 
MEDŽIAGA

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

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

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

CHARLES ZEKAS, Sec’s

P.&J.JOKUBKA
w. deimantai m iaikhodmaj 

Pardavimas Ir Taisymas 
4102 Archer Ava., «♦ Mozart

Chicago 82. I1L — TeL i.A 3-8617

CARR MOODY 
LUMBER CO
STASYS LFTWINAS, Prei.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Pristaty-Į 

mą Teikiame Nemokamai 
Raštinė atidara kasdien nuo 

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

OFISO VALANDOS:
Ptrmad., antrad., penktad. ir
•eit. I v. ryto iki 4:10 p. p.

Trečiad. » ryto Iki 18 o 
Ketvlrtad. * vai. iki S vak.

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

CRANE SAVINGS
2555 WEST 47th STREET LA f ay eite 3-1683

B. R. PietkUwicz, prez.; E. R. Pietkiewicz. gekr. Ir advokatas 
Maltame augštns dividendus. KeSiaojame čekius. Parduodame Ir 
išpertame valstybės bonus. Tampytojoms patarnamdmai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ŠIANDIEN.—Apdrausta Iki 310.000. 
Darbo valandos: pirmad. Ir ketvirtad. nuo 0 iki 8 vak vakaro; 
«n»r, ir penkL 9 iki 8; trež. uždaryta, o fce-it. nuo 9 iki vidurdienio.

MES NUSTATOME MOLIS BEI|
PEtlAUS ALIEJŲ

DIDELIAIS IR MA2AIS KIEKIAIS lįTT
Mes taipgi perkraugtom* jfisų baldus saugiai — keletą blo 

1 kų ar keliaadeštmta mylių. Reikale šaukite mus.
Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkitės pa*' 

mus. Turį daug metų patyrimo perkraustymo darbe.

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne Avenue Tel. VIrginia 7-7091

rajOMrw
PERKRAUSTYMAI — MOVING

Pigus, sąžininga^ darbai. VU apdraudimaL U artimų ir 
tolimų distancijų, Saukit* sakančiai:

8415 S. LITUAN1CA A VĖL, CHICAGO, ILL,

ANTANAS VILIMAS
Telefonas — FHoattor 6-1888

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

“Parduodam pigiau, talsoin geriau“

J. G. TELEVISION COMPANY

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

MAROUETTE GELIŲ KRAUTUVE
KORSAžXl. GULĖS VESTUVĖMS, LAIDOTUVĖMS IR 

KITOMS PROGOMS. Atidarą vakarais ir sekmadieniais. 
Saviaiekai: ANDRIUS ir ELENA (SAMDOM) STANIULIS

2743 W»st 6Sth Street Tel. PRospect 6-0781
(priešais St. Kryžiaus ligoninę) 

SINCLAIR Gazolino Stotis

"PAGALBA 11

Taisė,me automobilių motorus. Lyginame įdaužiinus Ir 
įlenkimus. Dažome Ir atliekame įvairiu* kitus pataisymus.

NEBRANGUS IR GARANTUOTAS DARBAS
Mašinai sugedus, pribūnarae su vilkiku j įvairins vietas. 

Parduodame aknmiliatoriua, padangas ir kt. automobilių dalis.

2641 West 71st St. (kampas Talman Avė.)
Tel. REpublic 7-9842. Namų tel. WAIbrook 9-5934 J
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Nelaukta mirtis
Sausio 16 d. vakare nuskam

bėjo liūdna žinia. Staiga mirė 
Petras Pijus Grybas, vienas žy
miausių Detroito senosios kar
tos lietuvių veikėjų, sulaukęs 
59 metų amžiaus. Jis tą dieną 
atlikęs eilę reikalų, o taip pat 
suplanavęs ryt dienos darbus, 
būdamas linksmas ir gerame 
ūpe, nutarė aplankyti savo ser
gantį draugą. Grįždamas namo, 
lyg nuovargį pajutęs, sustabdė 
šalikelėje mašiną ir išjungęs mo 
torą padėjo galvą ant vairo ir 
užmigo amžinam poilsiui. Lan
kyto draugo žmona, skubėdama 
ligoninėn, pastebėjo šalikelėje 
velionics mašiną ir patikrinusi 
rado jį tik ką užmigusį, bet de
ja jau niekas jo neatgaivino.

Buvo pašarvotas savo namuo
se. Prie karsto budėjo žmona 
Ona, sūnūs Ciryl ir Algirdas, 
marčios Margarita ir Barbora, 
anūkai Susan, Mikol ir Anna 
Marie, dėdė Mykolas Vaišnys, at 
vykęs iš New Yorko, ir artimie
ji — Adolfas Šeputis ir iš Chi- 
cagos Kostas ir Petronėlė Bur
bai ir Juozas Klimas. Taip pat 
didelis būrys vietos artimųjų, 
draugų ir pažįstamų. ALRKF 
4 skyrius, Moterų S-gos 54 ir 
64 kuopos, Lietuvių Katalikų Ve 
teranų 1722 postas ir Šeimyni
nis Klubas organizuotai daly
vavo šv. rožančiaus kalbėjime. 
Buvo daug gėlių ir šv. Miš:ų au 
kotojų. Penktadienį iš namų bu 
vo nulydėtas į Šv. Antano para
pijos bažnyčią, kur gedulingas 
pamaldas už velionies sielą atna 
savo kun. dr. I. Boreišis, kun. 
Simanavičius ir kun. Krišč:ūne- 
vičius. Ilga virtinė automobiliu 
sekė velionies karstą į Holy Se- 
pulchre kapines.

REMIA JAUNIMO 

STOVYKLĄ

Tenka pasidžiaugti, kad Det
roito lietuviai supranta jaunimo 
stovyklos reikšmę ir jos įkur
dinimui prisideda savo auka ir 
darbu.

Ligšiol, per palyginti trumpą 
laiką, po 100 dolerių pasižadėjo: 
Šv. Rožančiaus Draugija, J. Mi-Rėmjų Draugijai, kelis metus 

buvo pirmininku ir yra daug kada, L. Bajorūnas, E. Arba-
dėl jų pasidarbavęs. Taip pat 
rėmė ir Lietuvių Katalikų Ve
teranų 1722 postą. Priklausė

čiauskas, V. Bublys, K. ir V. 
Kundrotai, P. Cečkus, V. Gižaus 
kas, E. Polteraitis, A. Juška, J.

:? CLa^dcliui atsidūrus
dvarininkų Ir kunigų kompani

joje.

Strazdelis buvo kovotojas su 
gyvenimo s'urbėlėmis, skriaus 
Jžiamųjų ašarų šluostytojas.
Taip pat jis buvo dainius, varg
dienių poetas ir pats mirė var
gingoje lūšnelėje, bažnyčioje 
skambant jo paties sukurtai gies 
mei “Pulikm ant kelių”.

Kaip i nome, šis sambūris ne
seniai suvaidino “Glušą” ne tik 
Detroite, bet taip pat Toronte
ir Clevelande. Sambūrio pirm. Susirinkimo darbotvarkė: su
yra Vincas Zefcertavičius. sirinkimo atidarymas, prezidiu-

Šį kartą vaidins Vanda Ba- mo sudarymas, valdybos pra- 
nytė, Algis Barakauskas, Sta-1 uožimas, soc.alin.ų reikalų ko- 
sys Geldauskas, Algis Gladkaus

Po vaidinimo bus šokiai ir VASARIO 16 MINĖJIMAS bus gedulingos pamaldos už vi-

veiks bufetas.
Vakaro pelnas skiriamas Va

sario 16 gimnazijai Vokietijoje 
paremti. V. Kutkus

LB APYL SUSIRINKIMAS

Š. m. vasario 5 d. (sekmadie
nį) 12:15 vai. Hispanos Unidos 
salėje, kampas Vernor ir 25 
gatvių, įvyks Lietuvių Bendruo 
menės Detroito apylinkės visuo- 
t nis susirinkimas.

Šiais metais Vasario 16 minė
jimas Detroite įvyks š. m. va
sario 19 d. — sekmadienį.

Išvakarėse — 7 vai. vak. šv. 
Antano parapijos bažnyčioje

sus lietuvius, paaukojusius savo 

gyvybę ant Lietuvos valstybės 

nepriklausomybės aukuro.

Iškilmingos pamaldos bus sek 
(Nukelta į 7 psl.)

NEPASILIKITE ŠIEMET BE KULTŪROS ŽURNALO

AIDŲ

Detroito seniausiai katalikiškai: Kuras, V. Majauskas, J. Miku- 

draugijai (fev. Antano) ir ikijdonis, J. Valukons, B. Neve- 
paskutinių dienų buvo jos na-: rauskas, B. Polikaitis. 
riu. Šios draugijos vyrai buvo! P° dolerių pasižadėjo: P. 
jo karstnešiai ir atidavė jam ’ ū* S. Bitlieriri, J. Buitkus, K. ir 
paskutinę pagarbą. Organizaci- K. Memenai, M. Sodonis, A. sū

ri'ame darbe savo sugebėjimais į kevičius.
daug prisidėjo prie veiklos pa-' Kaikur.e savo pasižadėjimą 
gyvinimo. Mylėjo savo tėvynę iiau 5ra pdnai išpildę. Iš jų pa- 
ir rodos 1931 m. lankėsi Lietu- žymėtini J. Mikaila, L. Bajo-

kas, Kazys Gric'us, Aleksand
ras Gubilas, Aliukas ir Stepas 
Iljascvičiai, Algis Jarašiūnas, 
Vacys Jocys, Dalia Mlkartė, Ai

voje. Savo šeimai skyrė visas 
savo jėgas, ją be galo mylėjo 
ir iki paskutinės minutės su 
rūpesčiu žvelgė į jog ateitį.

. St. G-kas

INFORMACINIS SUSIRINK. 

JAUNIMOS STOV. REIKALU

A. L. R. K. FEDERACIJA nu 
pirko 230 akrų (90 ha) žemės 
sklypą su ežeru apie 60 mylių 
nuo Detroito. Ateinančią vasa
rą jau yra numatoma pradėti 
stovyklavimą. Vieta labai graži 
ir tinkama šiam tikslui, tačiau 
yra reikalinga pastatyti būti- 
nausius pastatus ir sutvarky
ti privažiavimą bei ežerą. Sto
vyklai vadovaus Nekalto Prasi
dėjimo seserys iš Putnam. Det- 
ro'to lietuviams bus tikrai pa
lanki vieta vasaros išvykoms, 
gegužinėms, įvairiems suvažiavi 
mams bei susitikimams, o taip 
pat žiemos metu bus galimos 
uždaros rekolekcijos ar pan.

gig Pesys, Juozas Polikaitig, Ma am j. miaaiia, u.. du jo- . u. *
, V. Bublys ir B. Polikai- Sujautas Jonas Sverec

kag ir Vincas zebertavicius.runas 
tis

Stovyklos rėmėjų komitetas, į 
kurį sudaro kun. Br. Dagilis, L. 
Heiningas, dr. V. Majauskas, R. 
Boris ir Br. Polikaitis, tikisi, 
kad ir kiti lietuviai bei organi
zacijos įverting šį kilnų tikslą 
ir neatsisakys prisidėti savo au
ka. P.

PAMATYSIM “PRIEŠ SROVĘ”

Detroito Lietuvių Dramos Mė 
gėjų Sambūris šį šeštadienį 
(sausio 28 d.) 7 vai. vak. uk
rainiečių salėje, 4655 Martin 
(netoli Michigan) suvaidins Juo 
zo Petrulio 6 paveikslų chroni- 
kinę pjesę “Prieš srovę”. Vei
kalą rež šuo ja Z. Arlauskaitė - 
Mikšienė, jos padėjėją — Pau
lina Heiningienė.

Pjesėje vaizduojama baudžia
vos laikų Lietuva, sulenkėję dva 
rininkai bei kunigai ir jų tarpe 
baudžiauninko sūnus — kunigas 
Antanas Strazdelis, kuris nesiū-

misijos pranešimas, revizijos ko 
m'sijos pranešimas, valdybos 
rinkimai, revizijos komisijos 
rinkimai ir einamieji reikalai.

Visi Detroito Tetuviai malo
niai kviečiami į šį susirinkimą 
atsilankyti.

LB Detroite Apyl. Valdyba

PADĖKA

“Aidai” į jūsų namus atneš rimties ir iš kaodienioių rūpesčių pa
kels į švieą bei grfoiį.

I
Prenumerata: visur 6 dol. metams

Admas: 680 Bnshwiek Avė., Brooklyn 21, N. Y.

visi lietuviai bei visos lietuvių 
organizacijos. Todėl jaunimo 
stovyklos rėmėjų komitetas De
troite šį sekmadienį (sausio 29 

Į d.) 32 vai. Šv. Antano mokyk- 
Petras P. Grybas g mė 1896 loję kviečia informac'nį susirin- 

m. gegužės 2 d. Pil’iškių para- ; Rimą ir prašo visą Detroito lie
pi joje, Vilkaviškio apskr.. Į ši tuvių visuomenę, visas organi- 
kraštą atvykęs 1913 m. gyveno zacijas -bei paskirus asmenis, su 
Waterbury, Conn., kur 1917 m. interesuotus šiuo lietuv'šku ži- 
vedė Oną Burčikaitę ir 1952 pa- diniu, gausiai dalyvauti. Į šį su
minėjo 35 m. vedybinio gyve-! sirinkirr.ą atvyksta ALRKF C. 
nimo sukaktį. 1926 m. atsikėlė Valdybos pirm. dr. inž Adolfas 
į Detroitą. Susiorganizavus A. Damušis. Tai t inž' E Arba 
L. R. K. Federacijos 4 skyr ui, .. . .... ,
.Us buvo ilgametis šio skyriaus ! 1 J
kasininku ir tik 1954 m. dėl ne- lai numatytų pastatų projektais, 
sveikatos iš šių pareigų pasitrau
kė. Buvo “Draugo” rėmėjas, jo 
platintojas. Su M. Šimoniu ir 
R. Valatka suorgan'zavo Det
roito Korespondentų Klubą ir 
buvo iždininku, kurį jam tekda
vo kartais ir iš savo kišenės pa
pildyti. Buvo žinomas kaip 
smulkus biznierius ir aukomis 
paremdavo ne (ik spaudą, bet 
ir katalikiškas įstaigas. Karo' 
metu susiorganizavus Kareivių

bavo į visas puses, kaip nendrė 
Stovykla galės pasinaudoti pučiama vėjo, bet kaip galingas 

laivas plaukė prieš srovę ir gy
venimo bangas, Kovodamas už 
savo brolių laisvę, lygybę ir bro 
lybę.

Strazdelis mėgo sveiką lietu
višką humorą, kuris labai gerai 
pavaizduojamas viename pa-

A. A.

PETRAS P. GRYBAS
Mūsų mylimas vyras ir tėvas Petras P. Grybas mirė 1956 

m. sausio mėn. 16 d. ir palaidotas š. m. sausio mėn. 20 d. 
Holy Sepulchre kapinėse.

Norime padėkoti visiems, kurie suteikė jam paskutinį pa
tarnavimą ir palydėjo į amžinojo poilsio vietą:

Nuoširdžiai dėkojame šv. Antano parapijos klebonui kun. 
dr. I. Boreišiui, kun. Simonavičiui ir kun. Kriščiūnevičiui, ku
rie atlaikė gedulingas pamaldas ui Jo sielą. Taip pat kun. M. 
Kundratui ir kun. B. Dagiliui už vadovavimą šv. rožančiaus 
kalbėjime.

Dėkojame organizacijoms: ALR Kat. Federacijos 4 skyr., 
Moterų Sąjungos 54 ir 64 kuopoms, Lietuvių Katalikų Vete
ranų Postui 1722, šeimyniniam klubui ir visiems kitiems da
lyvavusiems šv. rožančiaus kalbėjime.

Nu^irdžiai dėkojame kurie užprašė šv. mišias už jo sie
lą i? visiems gėlių aukotojams.

Dėkojame vargonininkui Juozui Blažiui, graboriui Galla- 
gher ir tiems kurie laike laidotuvių pagelbėjo šeimai ir pa
dėjo susitvarkyti namuose.

Dėkojame šv. Antano draugijai, dėkojame grabnešiams.
Visiems reiškusiems užuojautą ir tiems kuriems dar ne

turėjome galimybės padėkoti reiškiame širdingą ačiū.
Nnlifidę: žmona Ona, sūnus Cyrll ir Algirdas, marčios 

—Margarita ir Barbara, anūkai: Susam, Mikol, Anna Marie 
ir dėdė Mykolas Vaišnys.

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA
Didžiausias lituanistikos židinys, lietuvių kultūros paminklas

Iš suprojektuotų 2t>—21 tomo septyni jau išspausdinti, kiti rengiami, 
Redaktoriai visą LE ruošimo darbą pagal atskiras raides pasiskiistę 
iki galo.

Laikas įsigyti, nes nuo VIII tomo I«E bus spausdinama tik prenu
meratoriam*.

Lengvos sąlygos: į mokėjusiems bent už vieną tomą, visi išėjusieji 
tomai siunčiami iš karto. Ūkusios sumoe mokėjimas išdėstoBjas nžsisa- 
kiuaiam priimtinomis dalimis. Vieno toiuo kaina J.A.V. $7.75, visur 
kitur $8.00.

Užsakymai siųstini šiuo adresu:
J. KAPOČIUS, LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA,

265 C Street, South Boston 27, Mass. 
PASKUBĖKITE — ATSARGOS RIBOTOS!

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

baterijos ir automobiliams dalys. Fi teutone padangos.
1934 West 59th Street Tel. GHovehiU 6-9136

M. CESAS, patyręs šuto specialistas

DETROIT’c BIZNIERIAI 
IR PROFESIJONALAI

K I a h s y k 11 b 
LITHUANIAN MELODiES

Ann Arbor — WPAG — 1050 kilo 
Cyc’es

Sekmadieniais l:0C —1:30 p. p 
Vedėjas — RALPH VALATKA 

15750 Lesu re — Detroit 27,
Michigan

GARANTUOTI SIUNTINIAI!
1

“lWwsws nurni/^ ~|
iš TOU IR ARTI

NAUJI OIDSLI TBOKAI-NAUJAUSI KNAUSTTAn (BANK/At 
ILSU Attrtf NNrrAlNIAS-AtNUS l*SĄtlNIN6ASAirA/!NAWHAl

JUOZAS NAUJOKAITIS
8022 w. esst CHICAGO 36, ILL. *W. VAILmI. 5-9803

Siunčiame siuntinius, vaistus ir kitus reikmenis J LIETUVĄ ir 
j Sovietų Sąjungą. Garantuojamas pristatymas 4-8 savaičių be- . 
gyje. Siuntinio gavėjo parašas prisiunčiamas siuntėjui.. Gavėjas 
jokių išlaidų neturi. Siunčiame ir dėvėtus drabužius, kai pri
statomi į mūsų siuntimo kontorą, kuri veikia nuo 9 vai. Tyto 
iki 9 vai.vak. Seniausia siuntinių firma DETROITE:

DIRECT PARCELS EASTERN EUROPE SERVICE
LLSLIE SOtTIA, savininkas

5705 Chane Street, Detroit 11, Mich.

SEGHETTI TRAVEL BUREAU
2451 So. Oaktey Aventie Tel. YArds 7-3278

r. ■» ; J/1

Jeigu norite pirkti arba parduoti 
namus, sklypus, Biergardenus — 
alines, ūkius ar vasarvietes, kreip
kite* į

KL0EA REALTY & INVEJ4T- 
MENT COMPANY

atstovą
VLADA BARAUSKĄ
Telefonai- |‘t algos VA 2-979(1, 

Resideneijcs — TA 6-4.366
fsi įmonė yra pati stambiausia Mi 
(higano valstijoje Detroite turi 4 
skyrius ir sėkmingiausiai patar- 
nania savo klijentanos._________

M. MIŠKINIS, M. D.
GYDYTOJA ir CHIRURGIŲ 

X-RAT
393 West Grand RoaJevard

cor. Shady Lane Detroit 16. Micbigai. 
Nm« telef. VI 1-7970

Tiria. aatr. ketv. ir peakt. 12-3 ir 6-8 vai 
Treč. ir Mt. 12-3 vai.

Telef. TA b-0686

VINCAS KTEMNAS 

11420 Steel Aveniu

Detroit 27, Michigan
Tel WE 4-R165 

GF5ERAL COKTKAOrOR
AtlUka. ivalrl’iH statybos, pataisy

mą Ir pertaisymo darkais — slalinln- 
UyalSs cemento, mūrijimo, elsklioa 
t'liuribltign, dažymo ir dekoravimo 
nirluli'U kniuba''1,ų bei butą p .indui*’' 
paalofcCHi ii dkkpuoae.

Prašykite siunčiamųjų reikmenų katalogą 
Tel. IVAInut 1-6996

Atidarant sąskaitą pinn 11-tos kiekvieno mėnesio 

divident&H mokamas nuo 1-mos. Dabar mokame 3%. 

STANDARD stipriausia Taupymo įstaiga visoje Amerikoje

Turtas virš.................................^57,000,000.00

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

UNITED STATES GOVERNMENT

Membcr of Foderal Savlngs and Loan Insurance Corporation 

JUSTUS MACKIEWKJH, Prcsidcnt and Manager

Įstaigos Valandom Kasdien, iškaitant ioštad. nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. 
pietų. Ketvirtadieniais uuo 9 vaL ryto iki 8 vaL vakaro.

Trcčindieninis visai ncatidarmno.

SIAMIAIIII FdltKAl SAVINIES
AND IOAN ASSOCIAT'ON 

į* OF CHICAGO
j]|T f ARCME6 AVĖ., CHICAGO 32

t—PHONE: Vlrpinia 7-1141

I V-*

MES PARŪPINAME KELIONES LĖKTUVAIS, GELBKELIAIS, 
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.

Sutvarkome dokumentus norintiems atvažiuoti*] Ameriką. Pa
rūpiname dokuNsentus norintiems išvykti Į užsienį. TURIME Qt 
LIETUVIŲ Skyrių. Pildome afldeivĮtus. Pasinaudokite. 

nooseveiT rurniTitre miegamo
U gabalų — tiktai oŽ $169.00

I ŽĮ setą įeina lova. dreseris, ko
moda, springsai. matrasas su vidu
jinėm spiruoklėm, 3 vanity stiliaus 
lempos, 2 miegamos pagalvės ir 
kilimas. Didelis pasirinkimas ir 
kitokių baidų. Galima užeiti vaka
rais. Parduodame išmokėjimais.
Už 6 mėnesių išraokėjlmns neima- 
me jokių noošimčių. Prieš perkant 
baldus, užsukite ] šią lietuvišką 
krautuvą, apžiūrėkite baldus ir pa
tirkite kainas.

ROOSEVELT FURNITURE CO
2»19 WEST ROOSEVELT ROAI) Trt. SEeley 3-4711

rrtlM Randuota. «av. Ir memadiarla
Krautuvą atidaryta «ekniadlnnt»t» nuo 11 Iki 4-.I0.

Budriko metinis pre-inventorinis 

Deimantų, Laikrodėlių Išpardavimas

40% NUOLAIDA — DIDELĖ SUTAUPĄ
štai čionai! Tai išpardavimas, kurio jūs laukėte — ir dėl geros 
priežasties! Mes turime puikiausią pasirinkimą deimantinių 
brangenybių — laikrodžių, žiedų, auskarų, špilkų, rankžiedžių, 
karolių, kolionikų (euff links) ir daug kitokių dailių dalyk')! 
Ateikite, pasirinkite ir pasinaudokite 40% nuotakia jau ir taip 
numažinta nuo originalės kainos! Ateikite anksti... Tai yra 
nepalyginama proga!

štai kelrtas pavyzdžių Iš didelio pasirinkimo:
2 deimantiniai žiedai, kaip paveiksle, vertės $100,

40% nuol., už
Vyriškas deimantinis žiedas vertės $300. už ..............

$60.00 
$180.00

2 deimantiniai žiedai, vertės $200, už .......................... $120.00
Ketvirtad. karato žiedai vertes $60, už $36.00

Elgin, Gruen, Benius laikrodėliai, Parker rašomos plunksnos, 
Shacffcrs, Watermans plunksnos. Rogers silvcrwarc, sieniniai 
laikrodžiai, lėkštės, Manketai, kaldroe. patefonai, mažos radijo#, 
elektriniai toasteriai, automatiški kavos perkolatoriai — 40%

nuolaida. Lengvi išmokėjimai.
Lietuviški gintaro išdirbiniai.

J. F. Sudrik Furniture
( I N C O R P O lt A T E D )

3241 So. Halsted Stt Tel.: CAlumet 5-7237
Atdara pir.mad. ir ketvirtad. vakarais iki 9:30 PJW. Sekmad. 10-5.

Budriko Lietuviška Radijo Valandų leidžiama kiekvieną ketvir
tadienio vakarą nuo 6.00 iki 7:00 vai. iš WHFC radijo stoties, 

1450 kiloeycles, su žyminis dainininkais ir orkestru.

AUKŠTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IK PELNINGI PATARNAVIMAI.

TAlPIRt n. TVIKTAI. AI’DllALsro.9 810,000,000 fttTAfUOJL. ACKM'I At'MAS, \ Al JAI l’AIHIHATAS DTt IPRMi.V 1 Z l’.MIi LT I \ 1 l-.S’l llbA- 
TV HAHKAITAK. KITI TAI Iri MO skMUAI: OPTIONAL UONVS. KALVIU III V AKAI I.IV skMlIAl. «:A VITE TAI Iri II IK l’EIL VAI*K1 S. St- 
TAI EVKITB MLAIDAH IAKEKTANT ČEKU S IK AKMOKAKT t CNOBIAVSIAS IHVAs. Vi.l/l l l PATAILŠAVIMAM SAKIAUS. IAKKICIAM IK 
FAKH1 <»I»AM VAliDfcfOS MONV'S. >AMl I’ASKOIAJS l'KI EI S AMIAt SI OM H>LAWOM. SI ŽIMZI’ MCSŲ AUKAI’) DIVIIXE.SU) IK KITAS IX-

lUKMAll.lAS HADAI kri — GKOV ITIII-V 0-7MS.

CHICAGO SAVINOS anA LOAN ASSOCIATION, 6234 SOUTH WESTERN AVĖ.
1‘IILM 12 VAI.. — » VAL.’ A-VHIAU. LU P£XMT. » Iki 4 *AJL.. KAT O IKJ S vai vak.: Treč VŽDAJIVTA VIS.) DIL.V): tEŠT. B LKJ 2 POPIET

DIVIIXE.SU
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Ketvirtadienis, sausio 26, 1656

KANADOJE CLASSIFIED & HELP WANTED ADVERTISEMENTS I8NUOMUOJAMA

Lietuvių Prekybos Namai

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

Windsor, Ont.
Blynų balius — vakaras

KLB Windsoro apylinkės val
dyba š. m. vasario 11 d. ruošia 
blynų balių puikioje vokiečių 
“Teutonia” salėje. Prie geros 
muzikos ir kitų jvairenybių bus 
galima linksmai praleisti vaka
rą. Todėl kviečiame visus iš 
arti ir toli. Tai paskutinis va
karas prieš gavėnią.

Visi Windsore ir apylinkėje 
gyvenantieji lietuviai yra Lie
tuvių Bendruomenės nariai. Se
niau ar po paskutinio karo at
važiavę, įvairių įsitikinimų, mes 
visi priklausome vienai šei
mai — Lietuvių Bendniomenei. 
Bet būti jos nariu -r- reiškia 
turėti taipgi kaifcurių įsiparei
gojimų. Vienas tokių -r- tai kiek 
vienas dirbantis užsimoka me 
tinį solidarumo mokestį $2. Mo
kestį renka Vyt. Kačinskas.

Choras nori sustiprinti savo 
sąstatą ir kviečia naujus cho
ristus. Choras dainuos Vasario 
16 minėjime ir galbūt dalyvaus 
Dainų šventėje Chicagoje.

KLB VVindsoro Apylinkės 
Valdyba

Paratyfusas Rytuose
Susirgimai paratyfusu pasiekė 

78 skaičių Lancaster’y, Pa., kai 
ketvirtadienį laike paskutinių 24 
vai. įvyko 24 nauji susirgimai.

Tuo pačiu metu masinė skiepi
jimo programa skubiai vykdoma 
su 35,000 asmenų (daugiau negu 
pusė miesto gyventojų) užkirti
mui kelio užkrečiamos ligos pli
timui

Daugiausia serga vaikai. Kaiku- 
rie iš jų randasi kritiškoje būklė
je.

Paratyfusas yra panašus, tik 
kiek švelnesnis, į tyfusą.

PROGOS — OPPORTVNITIES

RŪBŲ VALYKLA IR SIUVYKLA.

Pilnai Įrengta. Ideali vieta siuvėjai. 
Prie persėdimo kampo. Nuoma $85, 
gera sutartis. Garu apšildymas Dėl 
Ilgos įkainuota skubiam pardavimui. 
Pamatę įvertinsite gerą. pirkln). 
235S N. Callfomla. CVpltal 7-0747.

Rf I*V VALYKLA — 4 gražūs gyv. 
kamburlat Ir didelis kiemus užpaka
ly. Oaru apšild. Su baldais ar be bal
dų. Prieinama nuopta, gera sutartis, 
ideali vieta siuvėjui. Įkainuota sku- 
btum pardavimui. Pamatę įvertinsite 
gerą plikini. 7030 Vį Wentwortb 
Avė.. TRIangle 4-4179.

PEL1KATE8V KRAUTUVĖ —- ge
rai einąs biznis įsteigtas prieš 18 m. 
Ideali vieta parduoti Šviežią mėsą. 
Prieinama nuoma, gera sutartis. Kai
na $3.950, įskaitant Ir prekes. Pama
tę įvertinsite gerą pirkini. 6305 Loo- 
ntla. \VAJbrook 5-0779.

RCBŲ VALYKLA — Gerai einąs 
biznis, pilnai įrengtas; kartu Ir sunk
vežimis ir "routę”. Gera nuomos su
tartis. Ideali vieta siuvėjui, {kainuo
tas skubiam pardavimui dėl ilgos. 
Pamatę Įvertinsite tikrai gerą pirki
ni. 2753 W. 7lst St. arba šaukite sav. 
IVAlbrook 5-3513 arba REpublic 7- 
5245.

UŽKANDINft-Lunchroom. 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.

CONFECTIONERY & VARIETY 
STORE. Saldainių Ir įvairių daiktų 
krautuvė. Seniai įsteigta; daug pre
kių. Didelios gyvenimui patalpos 
Nuoma $95, gera sutartis. Dėl kitų 
interesų nori skubiai parduoti. Ne
brangiai. Apžiūrėję įvertinsite. 4878 
W Armltage, Tt'xedo 8-9351.

301

“DRAUGAS” AGENCY
55 East Wa&hington Street 

TeL DEarborn 2-2434

2334 Sounth Oakley Avenue 

Tel. VIrginia 7-6640; 7-6641

REAL ESTATE

Daugiausia sutaupysite pinigų 
pirkdami mūsų įstaigoj namus, 
biznius, nes čia RASITE TIKRAI 
LABAI VERTINGŲ BARGENŲ 
visoj Chicago j. Patikrinkite!
AL G. BIDRECKAS

REALTY
1839 W. 47 St Tel. LAI. 3-S384 

(Ir sekmadieniais)

P. STANKOVIČIUS
8JEAL ĖST. ir INSUR. BROKERI® 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
3133 So. Halsted St.

Ph. DAnnbe 6-2793 
Padeda plrkltl . parduoti namus 
ūkius, biznius. Parūpina paskolas 
i raudinius Ir daro vertimus. Tvarkc 

Imigracijos dokumentus. Ofisas atds
ras kasdien nuo 10—7.

HELP WANTED MOTERYS

NURSE AIDĖS
FULL OR PART TIME

GRANT HOSPITAL

Have openinps for nll shifts
$40 for week rlays
$42 for evenings and niglits

Call personnel Dept.

DIversey 8-6400

551 W. Grant Place

Išnuom. 4 kamb. butas. Arti 21st. 
ir Halsted St. $20.00 į men

TAylov 9-0271

IŠNUOMUOJAMAS atskiras, geras 
kambarys. Skambinti RockweŪ 2- 
1777.

Išnuom. 2 atskiri apstatyti kamb. 
Apšildomi. Kreiptis 1928 So, Ca- 
nal|Mirt Avė., 2-nie augšte užpak.

IŠNUOM. 4 kmb. butas (prieky). 
Venec. užuot., vonia, karštas vatui. 
Suaugusiems

2143 W. 24 St.

STENOGRAPIIER
for small office. Light dietation and 

general office duties

Good starting salary 
Company benefits
Call VA 6-1131

TYPIST

5 day week. Paid vacation and 
pension

VAUGHAN SEED CO.
601 W. Jackson

BUILDING & REMODELING 
NAMŲ STATYBA

(vairūs įtaisymai to pardavimas 
jei norite pirkti ar užsakyti namą, 
turis būtų gerai išplunuotas, pato
gus, gražus to pigus, pirkite ar užsa-
cykli' "as

SutoutrU šaukit REUanee 5-8202

V. ŠIMKUS 
nuo B vai, p. p. kasdien to 

sekmadieniais nuo 10—4 vai. 
Adresas: 4645 So. Keating Avė., 

CHICAGO 82. ILL.

MIEGAMŲJŲ KAMBARIŲ BALDAI
Matracai visų dydžių vatiniai $12.00

Matracai visų Bpalvų 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

Iš kur žinoti?
— Kaziuk, šimtais kartų tau 

sakiau, jog stačiai negaliu pa
kęsti, kad tu, tik 10 metų tetu
rėdamas, jau nori, kad tavo žo
dis visada būtų paskutinis!

— Tai tiesa, mamyte, sakei, 
bet iš kur aš galiu žinoti, kad 
tu daugiau nieko nebesakysi?

REIKALINGAS PUSININKAS 236 ak 
rų farinai VVisconsine. Pageidaujama įnežt 
$4,500. Yra 50 Holstein karvių — 27 
melžiamos, kitos priauglės. Geri pastatai 
ir visos reikalingos maSinos. Dabartinis 
pusininkas išvyksta j rytų valstybę. Tei
rautis Chicagoje tęl. CAnal 6-4663 arba 
rašyti — DRAUGAS, Box 3413, 2334 S 
Oakley Avė., Chicago 8, Illinois.

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

INCOME TAKSŲ PILDYMAS 
P. LEONAS

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

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSUBANOB 

S405 West 51 St.
WAlbrook 5-5030

PRospeet 8-3579 (vak. to s si lusto

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

VENTA REAL ESTATE
(409 S. Fairfield, tel. LAf. S-388j

Vai. Kasdien nuo 9—12 Ir 4—7 vai 
■rak. fieštad. nuo 9 v. r. iki 8 ▼. v

Trefiiadlnelals uždaryta

G I R L
BOOKKEEPING W0RK

Knotvledge of Comptometrv help- 
ful, būt not necessarv. Mušt be able 
to ūse adding maehine.

Tel. CA 5-2468

ANTANAS LUKAS ir SŪNUS 
6450 So. Fairfield Avenue

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

Tel. HEmlock 4-5881

ŠALDYTUVAI IR PORGELANO PEČIAI
6 Cub. Pėdų šaldytuvai. Westinghouse, Admiral, Norge, 

ir kitų, regul. $200.00, dabar $149.00

$189.00

$89.00

$139.00

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

★
FORMICA VIRŠUMI STALAI

5 dalių chromo formica 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. ^ĮSO, dabar $89.00

SUPER GROCERY & MEAT JIAR- 
KET. Gerai einąs biznis, moderniški 
(rengimai. Prieinama nuoma, gera su 
tartis. Dėl Ilgos nori skubiai parduo
ti, nebrangiai. Pamatę įvertinsite go- 
rą pirkinĮ. 6143 W. North Avė. arba 
šaukite savininką — MErrimae 7- 
2155 arba NEvada 8-66588.

RCBŲ VALYKLA IR SIUVYKLA. 
Gerai elnąB biznis, pilnai įrengtas, 
kartu ir "press mac.hlno”. Pilna kai
na $1,500. Dėl kitų užsiėmimų nori 
skubiai parduoti. Prieinama nuoma, 
gera sutartis. Gyvenimui patalpos už
pakaly. 1459 S. A very Avė., ItOek- 
weU 2-2255.

$3,600 METINIŲ PAJAMŲ, plius 
5 kamb. butas. Mūrinis rooming- 
house. Pardavėjas išvyksta į Mi- 
chigan. Karštu vandeniu apšild. 
Garažas. 26th ir Avers. $18,900; 
įmokėti $6:000. SVOBODA, 3739 
W. 26th St. LAwndale 1-7038.

CICERO, EKSTRA! Naujas 4 
kamb. bungalow. Automatiškai ap
šildomas. Spintos virtuvėje. Tik 
$15,500; įmokėti $4,000. SVOBO
DA, 6013 Cermak Road, BIshop 
2-2162. .

CHARLES F. CARPENTIER 
Sccrctary oi State

UNUSUAL W0MAN
Home Dccorators, Ine., will liire 

& train several l'or china counseling. 
Mušt be neat & attractive & need to 
eara $100 & more eaeh week. Car ne- 
cessary. For appointment pitone

GArden 4-3645

SEGRETARY
for attornvy ln Savings & Loan Office 
— near 63rd & Western Avė. Some 
experlence necessary. Pleasant wor- 
klng hours.

Call WAlbiook 5-4240

ĮSIGYKITE DABAR

fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiimi'
Gauta nauja siunta knygelių

KAIP PASIRUOŠTI 
JAV PILIETYBEI

JMiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiminimiiiiiitt
S LIETUVIŲ STATYBOS |

£ BENDROVE

I MŪRAS Į
z BUILDERS, INO. ž
£ Stato gyvenamuosius na- s 
s mus, ofisus ir krautuves pa- s 
s gal standartinius planus ar = 
= individualinius pageidavimus. = 
~ Įvairūs patarimai staty- s 
S bos bei finansavimo reika- = 
5 lais, skiciniai planai ir na- = 
S mų įkainavimas nemokamai, s 
s Statybos reikalais kreiptis - 
s J reikalų vedėją šiuo adresu: 5
Į JONAS STANKUS |
S kasdien nuo 4 vai. popiet. S 
= Tel. PRospect 8-2013 arba 5 
= LUdlow 5-3580.
5 6800 SO. CAMPBELL A VE., =

Chicago 29, Illinois j

MLSUELLANEOUS 
įvairūs Dalykai

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

Vilnoniai Kitimai 9x12 įvairiausių spalvų, reg. $69, dabar $49.00 

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

9x12 Linoleum didžiulis pasirinkimas, reg. $8, dabar $5.50

1
An lmportant functlon of drlvlnf 

dnrlng the wlnter season to brin®> 
lng a vehlcle to a stop la aa ahort 
* dlstance aa posslble. j

It has been estsbllshed that brafe 
lng distanoes can be meaaurably r> 
duced by pumplng brakea so they 
are alternately applled and com
pletely released. Also, by pumplng 
the brakea the driver to alded ln 
retaining steerlng control of the 
▼ehlcle. A survey revealed that 
fevr motoriste are aware of thls and 
do not reallse that a alldlng or 
splnnlng wheel provldes no dlreo 
tlonal control whatsoever.

When drlvlng on glare lee the 
motorlst should make a serles of 
very rapld brake appllcatlons to 
brlng the vehlcls to a stop. The 
brakea should be fully applled for 
an instant and then completely re
leased for an Instant. Thla should 
be done aa rapldly aa posslble.

Parduodamas MOTERŲ RCBŲ 
SAIJONAS Ir kt. labai geroje biznio 
vietoj Marąuette Parko. Seniai Įatolgt. 
Kltjentūrą sudaro moterys, mėgstan
čios geriau rengtis. Moderniška krau
tuvė Ir įrengimai, kilimai, alr-condi- 
tloned, pilnai (rengtas pertaisymų 
kambarys. Metinės pajamos viduti
niai apie $68,000. Sumani pirkėja gali 
padvigubinti pajamas. Patyrimas ne
būtinas; supažindinsiu su darbu. Ver 
dama parduoti dėl silpnos sveikatos 
bei kitų užsiėmimų. Vieta tinkama 
sumaniai lietuvei, nes didžioji dalis 
klljentūroa yra lietuvės. Gera proga 
pirkti blzn| prieš pavasario Išparda
vimą. Prieinama kaina. Tel. HEin- 
lock 4-4321

RESTORANAS, 1823 W. Wil&on
Avė. Parduodamas dėl mirties šei
moje. Gera vieta, įsteigtas prieš 30 
m. Ideali vieta porai. Nori skubiai 
parduoti, kaina $2,800. Kad "įverti
nus turite pamatytu Susitarimui 
ikambinkite savininkui

REgent 4-9647

MARQVETTE PARKE. Pirmame 
augšte 7 k. butas. 2 vonios, 2 tuale
tai. Galima naudoti kaip 2 butus. 
Uždaras porčlua. Antrame augšte 5 
k. butas. Angliškame beismante gra
žus 3 k. butas.

Mūrinis garažas. Namas yra mūri
nis, gražus Ir šviesus. Kas nors nu
pirks š| namą už rimtą pasiūlymą, 
nebrangiai.

Matykite Charles Vrnlką, 2440 W. 
69th St. HEmlock 4-4859.

CICEROJE »23,7OO
5 ir 6 kamb. mūrinis. Arti ROth Avė. 
Ir Cermak Rd. OER.U IŠLAIKYTAS. 
Daug priedų. 2 autom, garažas. OE- 
RTAVSIAS PIRKINYS NAUJUOSE 
METUOSE.

Kreiptis pas — LEVICKĄ 
TOwnhall 3-4858

Klausimai ir atsakymai anglų 
ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei
sėjas Alfonse F. Wells. Kainu 
60 centų.

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

Pinigus su užsakymais siųsti: 

DRAUGAS”, 2334 S. Oakley avė.
Chicago 8, Iii.

iiiniiiiiiiuiiiiiimiiiimiiiiiiimmiimiiR

LIET. APDRAUDŲ AGENITRA 
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlataa. Valsty
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
WAlbrook 5-5671

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

AUTOMOBILES — TRUCK8 
Automobiliai — Sunkvežimiai

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas ir A. Lapkni

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

1546 S. 49th COURT, CICERO 
Tel. OLympic 2-9311 nuo 8 vai.

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

2-6752 ir OLympic 2-8492

KE8TORANA8. įsteigtas prieš 22 
m. Gera vieta; alr-condltloned; ga- 
zu apšild. Gyvenimui patalpos. Res
torane galima aptarnauti 65 iki 70 
asmenį}. Talppat Ideali vieta klubui. 
3842 W. North Avė., 2-me augšte 
Skambinkite ALhany 2-9518 tiktai 
tarp 8 to 10 v. r.; nuo 2 Iki 3 v. po
piet; savaitgalinis UErkshlre 7-0075.

iiiiiiiiiiiiniiiiiimuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiK 
Jei turite parduoti ar išnuomo

ti, paskelbkite smulkių skelbimų 

skyriuje. Skelbimą galite perduot)

telefonu: VIrginia 7-6640. 
iiiiiiaiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiimiiimimi  mm'

VIKTORO KO2ICOS 
lietuviška gazolino stotis to auto 

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

CALL-ME-MOTORS C0.
5759 8. WE8TERN AVĖ., RE 7-9533

P L U M B I N G
Licensed, bonded plumbers 

Joks darbas nėra didelis ar mažas. 
Saukite dabar. Kalbame lietuviškai

Tel. REpublic 7-0844
WAIbrook 5-3451

TELEVIZIJOS APARATAI
16 inčių aparatai: Dumont, RCA, Admiral $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 pareelano servizai dovanai.

Pirkite Sausio mėnesį mokėkite pusę kainos ir džiaukite 
naujausio stiliaus baldais!

FURNTTIIRE 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

KIRPYKLA — 6451 N. Californla 
Avė. Brutto pajamų virš $10,000. 
6 kėdės. Pilni įrengimai. Gražus gy
venimui kamb. užpakaly. Nuoma $80, 
gera sutartis. Garu apšild. Nori sku
biai parduoti, nebrangiai, $2,800. Ap
žiūrėję įvertinsite gerą pirkini. Susi
tarimui skambinkite savininkui — 
INdepedenoe 3-2385.

KIRPYKLAČ 3 kėdės. Du kirpėjai 
dabar dirba. Visi inodern. įrengimai. 
Prieinama nuoma, gera sutartis. Pa
geidaujant, gyvenimui jiatalpos. Ge
ras biznis. Turi būti skubiai parduo
tas dėl silpnos sveikatos. Pamatę |ver 
tinsite gerą pirkini. 6221 Northwest 
Hlghuay, NEwcas<le 1-8993.

The technląue on packed snow ia 
somewhst dlfferent as the motorlst 
can usually feel the polnt at whlch 
the brakea begi n to lock and the 
wheels start alldlng. ln such altu- 
atlons the driver should apply the 
brakea gently until the wheels be- 
gln to slide and then the brakea 
should be released sllghtly. How« 
over, lf resulta can not be galned by 
thla method, the motorlst should 
start the pumplng technląue lmme- 
dlately.

A copy of the completely new 
"Rulea of the Road” booklet wlll 
be sent to you free upon reųuest. 
Wrlt* to CHARLES P. CARPEN
TIER, Secretary of State, Sprlng- 
fleld, Ullnoto.

D ft M E 8 I O

SOPHIE BARČUS
RADIO PROGRAMA

Iš WOR8 stotie* — Ranga 1990 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD. 

9:45 Iki 9:90 vai. ryte 
AEftTAD 9:90 Iki 9:90 ryte 

PIRMADIENNIO vak. nuo 7—9 ▼. 
SEKAI). 8:30—9:30 v. r. M stotie* 

WOPA — 1490 kll.
Chicago 19. III. HEmlock 4-9419

7191 8o. ROCKWELL ST.

NARIAI LIETUVIŲ TAUP. IR SK0UN1M0
B-VIŲ LYGOS, KURIOSB

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 
I R

Paskolos Duodamos Namų įgijimui
Lengvomis Sąlygomis

_______ ______---------------------  ■■ ■ •>

CHICAGO i SAVINGS & LOAN ASSN.
6234 S. We.tem šve.________ Chicago 36, III. |)

CHANE SAVINGS t LOAN ASSN.
2555 W. 47th St.____________ Chicago 32, fll.

DISTRICT SAVINGS G LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street________ Chicago 8,111

IUNIVERSAL SAVINGS & LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St. Chicago 8. ūl.

MARCH 0F DIMES

A-
FIGHT

INFANTILE
PARALYSIS

JANU AR Y 3-31

Remkilc dien. hrau^!
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Ketvirtadienis, gausio 26, 1956
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Rochester, N. Y.
Juozo ir Suziuios Riekių 50 

metų vedybinio gyveninio 
suka-ktis

Sausio 27 dieną čia Juozas ir
Suzana R ckiai švenčia 50 me
tų vedybinio gyvenimo sukaktį.

Juozas Rickis Amerikon at
vyko 1902 metais birželio 26 
dieną. Dvejus metus jis dirbo 
Pennsylvanijos anglių kasyk
lose. Kai 1904 metais atvyko 
Rochester n, čia rado tik ke
lias lietuvių šeimas. Jo tėvas 
buvo Lankeliškiuose prie Vil
kaviškio vargonininku. Nors 
Juozas Rickis buvo išlaikęs eg- 
zam'nųs į Veiverių mokytojų 
seminariją, bet dėl lėšų stokos 
neteko mokytis.

1906 metais sausio 27 dieną 
vedė Suzaną Pyragiūtę ir tokiu 
būdu Rochestery pastoviai įsi
kūrė. Suzana Pyragiūtė — Ric- 
kjenė Amerikon atvyko 1903 
meta:s iš Pumpėnų, Panevėžio 
valsč. Jie yra susilaukę 12 
anūkų ir anūkių.

yra labai įdomių dokumentų. 
Vienas iš jų, tai Augustino Vol
demaro telegrama iš Stochol- 
mo, Lietuvos vyriausybės prem
jero, skubus prašymas prisiųsti 
25,000 dolerių. Tautos fondo 
vyr. valdyba: J. Žilius, F. Ke
mėšis, J. Vasiliauskas, Juozas 
Rickis ir M. Vaišnora prašy
mą tuoj patenkino.

Pas Juozą Rickį yra ir padė
kų pažymėjimai ui pinigines 
aukas L. Šiaulių sąjungos, Vil
niui Vaduoti sąjungos, Tautos 
fondo ir kt.

Ir šiandien Juozas Rickis, 
kiek sąlygos leidžia, mielai re 
mia k'ekvieną lietuvišką darbą 
ir savo parapiją, anot jo, kaip 
pagrindinę lietuvybės išlaikymo 
tvirtovę.

Juozas Rickis sako, kad tik 
tvirtai laikydamiesi savos pa
rapijos išlikę gerais lietuviais 
patriotais ir todėl tiek daug ga
lėję paremti Lietuvos laisvini
mo darbą.

Juozui ir Suzanaį Rickiams, 
sausio 27 dieną švenčiantiems 
50 metų vedybinio gyvenimo su-

1911 metais Juozas Rickis kartuves, linkime daug daug 
■perėjo nuosavybių pardavinėji- dar sauiėtų denų.

— Kun. klebonas Jonas Bak
šys išėjo pensijon. Klb. kun. 
Jonas Bakšys nuo vasario 1 d. 
savo vyskupo leidimų, išėjo 
pensijon. Jo vieton paskirtas 
kun. Pranas Valiukas, Šv. Jur 
gio lietuvių parapijoje buvęs 12 
metų vikaru. Dabartinis vika
ras kun. Dom. Mockevičius iš
keltas į kun. Pr. Valiuko vietą.

mo darban ir šiuo darbu sėk
mingai verčiasi iki šiandien, 
nors jau yra sulaukęs 74 me
tus.

Juozas Rickis Rochesterin at
vykęs rado tik kelis lietuvius, 
bet kai įsteigė Šv. Petro ir Po
vilo draugiją ir kai 1906 me
tais pradėjo organizuoti lietu
vių parapiją ir ta proga, kaip 
tais laikais raštingiausias vy
ras, parašė ap:e Rochesterį 
laikraštį į “Saulę”, tai lietuvių 
skaičius tuoj žymiai padaugėjo.

Juozas ir Suzana Rickiai yra 
labai daug dirbę savos parapijos 
ir Tetuviškų organizacijų orga
nizavimo darbe.

Juozas Rickis 1916 — 1919 
metais yra dalyvavęs Tautos 
fondo vyr. valdyboje, ir kurį 
laiką ėjo vicepirmininko parei
gas. Kaip lietuvių delegatas iš 
Rochesterio yra dalyvavęs kelis 
kartus Washingtone Lietuvos 
nepriklausomybės pripažinimo 
reikalais.

PRIEŠ SUSITUOKSIANT

Grace Kelly ir Frank Sinatra vaidina naujai ruošiamame filme ‘‘Higli 
Society”. Tai paskutinė jos vaidyba prieš susituoksiant su Uonuco 
princu Rainier. (JNS)

Koncertinę programą atliks 
L. Sagio vadovaujama Clevelan 
do jaunųjų menininkų grupė 
Grandinėlė, talkininkaujama pia 
nisto A. Smetonos ir smuikinin
ko S. Alkaičio. Po programos 
vyks šokiai ir veiks turtingas 
užgavėninių patiekalų bufetas. 
Netruks vyno ir alučio.

Visi maloniai kviečiami gau
siai atsilankyti.

Detroito USK Kovas V-ba

VĖL NAUJAUSIOS
net S 8 tėnklnia raš. mašinėlės su vi
sada naujuus'uis patobulinimais — 
dabar alutnino rėmai, nauja dėžė Ir 
kt. —
ROYAL yra didžiausia firma pasau
ly! GEKIAL'HIOS inaš-lėH papiginta 
kaina, J ūsų pasirinktu raidynu, r. 
dydžiu Ir stilium.

4-tojl šimtinė siuntinėjama užsisa
kantiems. Pranešę adresų. DYKAI 
gausite smulkias informacijas ir pa
veikslus per:

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

Tek BĮ. 7-7075 arba 
BE 7-9842

Guriausias ir nemirštantis Pa
saulio Literatūroje F. M. Dostojevs
kio romanas,

PAŽEMINTIEJI IR 
NUSKRIAUSTIEJI

I tomas jau išėjo iš spaiidos, ku
ris turi 264 pusi., kaina $2.50. Ant
ras ir paskutinis tomas baigiamas 
spausdinti ir greit pasirodys knygų 
rinkoje.

Akla gaivalinga meilė pražudo 
jaunystę, artimuosius ir gražių atei
ti. Tik motinos meilė, draugiškai 
pasiaukojimas gražina paklydėlę i 
tėvų namus.

Romano fone išryškėja tuščias di 
dikų išdidumas ir skurdi dvasinti 
kultūra. Ši knyga ir dabar vis dar 
verčiama Į svetimas kalbas ir susi
laukia daugelio laidų.

J. L. GIEDRAITIS
1632 Broad 8t„ Harford 6, dona., į 
kuris “Draugui” žinomas, kaip 
sąžiningas asmuo.

Užsakymus adresuokite:

DRAUGAS 
2334 S. Oakley Avė. 
CHICAGO 8, ILL.

toi jocaoi ao

Pittsburgh, Pa.

Bąlfo banketo*-
Balfo skyrius Pittsburghe 

sausio 29 d- 6 vai. vak. rengia 
banketą su linksma ir įdomia 
programa. Banketas bus 6v 
Kazimiero parapijos salėje, 
South Side.

Visi maloniai kviečiami atsi
lankyti. Pelnas skiriamas Eu
ropoje vargstantiems broliams 
pagelbėti.

Ačiū visiems
Pittsburgho Balfo valdyba

Iš tų laikų pas Juozą Rickį nuoširdžiai dėkoja visiems, taip

STEPHENS LIQUORS
4134 -36 ARCHER AVENUE 

(Kampas Francisco Gatvės)

< y . yvz

fb*

Choro vedėjas K. STEPONAVIČIUS — antininkas
' ! " . .................. . . 1 '

Daugelis lietuvių jau žino, kad pas savo tautietį yra dides

nis pasirinkimas ir žemesnės kainos. Pasitikrinkite ir Jūs 

Keletas pavyzdinių pirkinių:

BISQOIT — prancūziška. konjakas Sth $4..95 

GRAIN ALCOHOL, 190 laipsnių 5th $4.85 

NAPOLEON BRANDY — prancūziškas 5th $3-89 

VOKIŠKAS KONIAKAS. 10 m. senumo 5th $4-27 

PORTUGALIŠKA BRANDY. 10 m. šen. Sth $3.89 

ITALIŠKAS KONIAKAS. 10 m. senumo 5th $3.89

Visi patogumai: Gražus baras su vietiniais ir užsieniniais 

gėrimais, bufetas su šiltais ir šaltais valgiais.
• *** . aDidelis pat'kiug lot nemokamai

gausiai aukojusiems rūbų va
jaus metu.

Taip pat nuoširdi padėka ten
ka B. Puznkevičiūtei, L. ir E. 
Bosaitėms, K. Puzinkevičiui, A. 
Paleckui, J. Bosui, V. Janoniui,
P. Baltakiui ir J. Skemundriui, 
kurie padėjo tuos rūbus Butvar- 
kyti ir juos supakuoti.

Darbingas susirinkimas

Gruodžio 11 d. įvykęs LB apy
'.nkės susirinkimas buvo gau
:us dalyviais ir praėjo darbin
'oje nuotaikoje. Susirinkime
;albėjo kun. V. Budreckas, iš-
;amiai apžvelgdamas Lietuvių 

Bendruomenės tikslus, prasmę 
ir jos reikalingumą.

I Apylinkė tikisi išplėsti savo 
veiklą ir bandyti pritraukti ko 
didesnį narių skaičių. K—B.

Detroit, Mich.

(Atkelta iš 6 psl.)
madienį 11 vai. Sv. Antano baž
nyčioje. Apie pamaldų tvarką 
kitose hažnyčiose bus pranešta 
vėliau.

3 vai. popet Western High
School salėje įvyks iškilmingas 
aktas, kuriame kalbės Michiga- 
no valstybės gubernatorius G. 
Mennen Williams (galutinio at
sakymo dar nedavė) ir Detroito 
miesto tarybos narė Mary V. 
Beck.

Lietuviškai pagrindinę kalbą 
pasakys svečias iš Washingto- 
no, pirmas Lietuvos kariuome
nės savanoris, buvęs Lietuvos 
ministeris — pasiuntinys Ber
lyne pik. Kazys Škirpa.

*Programą praves J. Dunčia.
Meninėje dalyje matysime G. 

Gobienės vadovaujamą tautinių 
šokių grupę, P. Zarankos kvar
tetą ir deklamatorius Birutę 
Rackaitę įr Algirdą Pesį. V. K.

UŽGAVĖNIŲ VAKARAS

Detroito LSK Kovas, neseniai 
minėjęs sportinės veiklos pen- 
kerių metų sukaktį, vasario 4 
d. Hispanos Unidog salėje ren
gia nuotaikingą Užgavėnių va 
karą.

Telef. REpobUe 7-6803 
ADOMAS VAITKEVIČIUS

ANGLIŲ IR ALYVOS 
PARDAVIMAS

Visų rūšių namų apšildymo 
stebimai įvedimas, perdirbi

mas ir pataisymas 
Greitas, sąžiningas įr pigos

patarnavimas
ATLAS FUEL CO.

Atstovas 
• 4910 So. Paulina St

PRoapect 6-7960 
-r—noaoir~—-~=3oaoc=:
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GUŽAUSKŲ
BEVERLV H1LLS GfiLINYČIA I
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banke
tų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2443 \VF.ST «3RD STREET 
Tel. PRospcct 8-0883 ir PR 8-0434

NUO UŽSISENfiJUSIŲ 
SKAUDĄNCtV ŽAIZDŲ 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT

VIRU Ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ,
negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjuslos žaizdos 
niežti ir skauda. Kad pašalinti tų 
niežėjimų ir skaudėjimų senų atvi
rų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jos gydymo 
ypatybės palengvins jūsų skaudėji
mų ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jų taipgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
niežėjimų ligos vadinamos PSORIA- 
SIS. Taipgi pašalina peršėjimų ligos 
vadinamos ATHLETE'S FOOT, su
stabdo džiovinimų odos ir perplyšimą 
tarppirščlų. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstančlos, suskilusios odos dedir- 
vinių, odos išbėrimų ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
sirodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klų- Ji yra gera gyduolė nuo Iš
viršinių odos ligų. Le
gulo Ointment yra 
parduodama po 75 
et., $1.25. ir $3.50.
Pirkite vaistinėsoChi 
eagoj ir apylinkėse—
Milwaukee, Wlsc.,Oa 
ry.Ind.ir Detroit, Ml- 
chigan arba rašyki
te ir atsiųskite Mo- 
ney order |.

LEGULO, Department D. 
618 W. Eddy St. Chicago 34, III.

------ ssaMBscam

A. A
JULIJONA T1KNUS

(MAI.tSAUSKAITB)
Gyveno 1526 Cutter Avė., Jo- 

lict, 111.
Mirė aauslo 25 d.. 1956. 7:80 

vai. ryto, sulaukus senatvės.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šiau

lių apskričio, Gruzdžių parapi
jos, Raudiškių kaimo.

Amerikoje išgyveno 45 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vj ras Jonas. 2 sūnūs: Vincen
tas. marti Sofija ir Jurgis, mar
ti Sally: 2 dukterys: Sophie 
Aušra, žentas Juozapas: ir An- 
nette Stoklosa, žentas Joseph: 
11 anūkų, 5 proauūkai. Ųrolis 
Steponas Mališauskas, brolienė 
Petronėlė Ir Jų šeima, kiti gi
minės. draugai ir pažjsiami.

Kūnaa pašarvotas J. F. Eu- 
dciklo kopi.. 4330 S. Californlą.

Laidotuvės Jvyks seštad. sau
sio 28 d., iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėta, j Svč. Pane
lės Nekalto Prasidėjimo para
pijos bažnyčių, kurioje jvyks 
gedulingos pamaldos už velio- 

- nes sielų. Po pamaldų bus nu- I, lydėta Į šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: 

gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: vyras, sūnūd, duk
terys, lentai, marčios, anūkai 
ir proanūkal.

Laidotuvių direktorius John 
F. Eudolkls. LAfayette $-0440.

BUICK’AS

LIETU VISK A S

AUTOMOBILIS

IA ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujus k|mvžuIuh dlilelia 

minkveiitniH na pilna ap- 
<1 rami ji. Pigiai ir Nihiningas 
{uitarnai linus.

R ŠERĖNAS
4540 H. W(xxl St.. Chicago 0, 

iUinots, tol. VI 7-2072 L\

Mielam JULIUI JODELEI, jo brangiam tėveliui buvusiam “ 
Vytauto Didžiojo Universiteto rektoriui

A. f A.
P. JODELEI

mirus, gilią užuojautą reiškia
DR. JUOZAS IR SALOMfiJA SKAUDŽIAI 
VYTAUTAS IR ALFONSAS BUDRCNIAI

L1GDČSIO VALANDOJ 
&nfcttt

MAŽEIKA * EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI -

6845 S. Wegtern — S atskiros air-cond. koplyčios
Upnbtoe 7-8000 — 7-8601 Automobiliam* rinte 

Tiems, kurt* gyvena kitose miesto dalyse; gausime
koplyčių arčiau Jūsų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. VVESTERN AYL 1410 S0. 50th AVĖ. 

CHIGAGO, ILL CICERO, ILL

Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba

T0wnhall 3-2109

JOHN F. EIDE1K1S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue

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

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ A8OCIACUO8 

Ambulanaų p&tarna- Mes turime koplyčiai*
/imas dieną ir nak- visose Chicagos Ii
tį, Reikale kaukite Rosel&ndo dalyse ir
maa tuojau patarnaujame

PETKAS SIUIUKŠ4
43« S. CALIFORNIA AVĖ. TcL LAIajctto 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. UTUANICA AVĖ. Tel. VArds 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
659 Went 18th STREET TeL SEeley 3-5711

AUREUA5 «anck p
177 WOODSIDE Kd., Rlverside, Dt Tel. OLymplc 2-5245

POVILAS I. AIDIAA*
3354 S. HALSTED STREET Tel. lArds 7-1911

Rūpestingai ir pigiai taisau

TELEVIZIJOS
APARATUS

Garantuoja darbą Ir dalis.
J. MIGLINAS 

Telef. HUmbotd 6 1038

S

g*• froš * ’ v-«» .

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELSON

- RAVTNTNKU -

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO

1014 llltti Street
Vienai blokas ano kapinią.

>ld*i.ynaiM paminklams planą 
paatrinUnua mieste.

Telef. CEdarcrest 3-6335

LEONARUIS F. 1MKAUSAA>
10821 8. MICHIfiAN AVĖ. Tel. COmmodiire 1-2228

IUR6IS į~«UBMIN
3319 S. UTUANICA AVĖ. Tel. V Arda 7-1138-1139,

VASAITIS — SUTKUS
1446 St 50th AVĖ., CICERO, III. Tel. OLymplc 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET VArds 7-6781

STEPONAS G. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpabUc 7-1213

2814 W 23rd PLACE VIrgtaln 7-687? ,
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Chcagoje jau daug metų lie

tuviai kovoja dėl atitinkamo pri 
pažinimo savo tautybės žmo
nių vietinės politikos ir adminis 
tracijos sferose, š'emet pirmą 
kartą Chicagos istor'joje regul. 
demokratų paitija rinkiminia
me sąraše paskyrė vieną svar
bių Sanitary District Trustee 
vietų lietuvių žinomam veikė
jui Al. Kumskiu'. Sausio 19 d. 
Chicagos Lietuvių auditorijoje 
iškilmingomis vaišėmis buvo 
pradėta rinkiminė veikla. Su
rengė Lietuvių Demokratų Ly
ga Chcagoje.

X T- T. Marijonų vienuolyno 
ir “Draugo” spaustuvės staty
bos fondo banketas kovo 18 d.
6 vai. bus Sherman viešbutyje, 
Chicagoje. Tą pačią dieną po 
pietų bus pašventinti T. T. Ma
rijonų vienuolyno ir “Draugo” 
spaustuvės kertiniai akmenys. 
Towr. of Lake. kolonijoje šiomis 
dienomis didžiulio banketo bile- 
tus pirko šie asmenys: Mr. ir 
Mrs. Michael Monkovvski, vais
tininkas; H, M. Seigan, drabu
žių krautuvės savininkas; ir 
(loldberg, krautuvės savinin
kas.

X Augštuosiuose Lituanisti

kos kursuose šį šeštadienį, sau
sio 28 d., 2—4 vai. dr. J. Ado
mavičius skaitys paskaitą “An
tropologinis lietuvio tipas”. Pa
skaitai bus panaudota Lituanis
tikos Instituto Tautotyros sky
riaus vedėjo dr. J. Balio atsiųs
toji medžiaga, taip pat prele
gento brolio, dr. Vlado Adoma
vičiaus, Tiubingeno universitete 
apgintoji disertacija “Lietuvių 
moterų antropologijos klausi
mu”. 4—6 vai. B. Babrauskas 
kalbės apie Kleofo Jurgelionio 
ir Petro Vaičiūno poeziją. Litu- 
anistikog Institutas kviečia pa
skaitomis pasinaudoti ir tuos, 
kurie iki šiol dar nelankė. Pa
skaitos vyksta šeštadieniais T. 
Jėzuitų namuose, 5541 South 
Paulina St.

X Kazys Slavinskas vado
vaus kaukių baliaus programai 
vasario 11 d. vakarą, kai Key- 
mens klubo salėse įvyks šaunus 
balius, kuriame susitiks ne tik 
visi Chicagos, bet ir artimes
niųjų apylinkių lietuviai. Tai 
buB gera proga prie geriausio 
orkestro paskutinį šeštadienį 
prieš gavėnią pasilinksminti ir 
pabendrauti. K. Slavinskas, 
kaip atsimename, labai suma
niai pravedė Vyrų choro links
ma vakarį.

X Carol ir Robert Stacknik 

pas savo tėvelius Frank ir An- 
toinette Barvich, 2017 Canal- 
port Avė., sausio 21 d. atšventė 
savo gimtadienius. Carol Bar- 
vich-Stacknik yra baigusi Mun- 
delein akademiją ir dabar mo
kytojauja katalikų mokykloje. 
Ji iš savo mokyklos auklėtinių, 
draugų ir aritmųjų gavo daug 
sveikinimų ir dovanų.

X Jonas ir Angelė Andriu

liai, lietuviškų sūrių gaminto
jai, atvažiuoja net iš Fountain, 
Mich., į T. T. Marijonų vienuo
lyno ir “Draugo” spaustuvės 
statybos banketą. Banketas 
bus kovo 18 d. Sherman viešbu
tyje, Chicagoje.•'g

X Advokatas Albert Preibis, 

6808 S. Artesian Avė., kandida
tuoja nepriklausomai nuo par
tijų į Illinois valstybės senato
riaus postą iš 12-to distrikto 
(Marąuette apylinkės). Alber
tas G. Preibis yra rimtas kan
didatas į Illinois senatą.

X Aleksas Laurinaitis iš Chi
cagos T. T. Marijonų vienuoly
no ir “Draugo” spaustuvės sta
tybai paaukojo šimtą dolerių. 
Marijonai ir Statybos fondo di
rektoriai geradariui taria d-de- 
lį ačiū.

X Visų Šventųjų parapija, 
kuries klebonu yra kun. Juo
zas šaulinskas, š. m. spalio 21 
d. švęs auksinį jubilėjų, o ne si
dabrinį, kaip buvo vakar pa
skelbta mūsų dienraštyje.

X Albinas Dzirvonas, Dainų 
šventės komiteto narys, orga
nizuoja finansinę komisiją, ku
ri rūpinsis šios šventės pinigi
niais reikalais.

Daug svečių

Dalyvavo apie 200 svečių, į- 
vairaus amžiaus ir įsitikinimų, 
šalia senųjų ateivių buvo ir ne
seniai atvykusių, jau tapusių 
JAV piliečiais. Vieningai buvo 
atstovaujama ir spauda: “Drau 
gas”, “Nauijenos”, “Sandara” 
ir lokal'niai anglų kalba laikraš 
čiai. Taip pat dalyvavo Lietu
vos Vyčių, Don Varno, Dariaus 
ir Girnėno veteranų atstovai bei 
kitos organizacijos. Visi linkė
jo lietuviams vienybės, kand. 
Al. KumBkiui sėkmės ir paža
dėjo nuoširdžią paramą. Va
karą pravedė teisėjas Jonas 

i Zuris.
Gražus pasiaukojimas

Paaiškėjo, kad iš Liet. Demo 
kratų Lygos net 3 asmenys 
kandidatavo į įva’rias vietas: 
Juozas Juozaitis (Jack Jatis), 
Dona Kaminskienė ir Al. Kums 
kis. Regularinė demokratų par
tija sutiko savame sąraše į- 
traukti tik vieną asmenį. Dau
giausia galimybių buvo J. Juo- 
zaič ui, bet jis ir Dona Kamins
kienė parodė gražų pasiaukoji
mą — jie atsisakė Al. Kumskio 
naudai. Negana to, J. Juozaitis 
dar apsiėmė būti Al. Kumskio 
rinkiminės veiklos vedėju. Jis 
iau nekartą yra parodęs nuošir
dų re'kalų supratimą ir pasi
aukojimą.

Darbas, susiklausymas ir 

planavimas

Iš kalbėjusių gal daugiausia 
išsiskyrė Chicagos susisiekimo 
departamento viršininkag poli
cijos kap. Šatūnas, adv. Paulius 
Sm'th (Šmitas), “Sandaros” re- 
dakt. Vaidyla ir “Draugo” ad- 
minstr. kun. P. Cinikas, MIC.

— Vieningu darbu ir drausme 
lietuviai daug ką gali atsiekti. 
Eikime vieningu frontu visur, 
tada ir kitataučiai mus daugiau 
įvertins ir duos pripažinimą, — 
pareiškė kap. Šatūnas.

— Mūsų tėvai atvykę Ameri
kon pirmiaus:a įsigijo nuosavy
bes, dorai ir pavyzdingai auk
lėjo gausias šeimas ir toliausiai 
laikėsi nuo policijos. Mažamečių 
nusikaltimai buvo nežinomi. Pa
rodykime ir mes tokį sveiką — 
gyvenimišką praktiškumą ir po 
litiniame darbe, atlikdami savo

draugas, chicago, Illinois

PER DARBĄ — Į LAIMĖJIMĄ
pareigas tautiečių atžvilgiu, — 
kalbėjo adv. P. Sm'th.

— Prieš 20 metų teisėjui J. 
T. Zuriui pirmą kaitą kandida
tuojant rinkiminiame susirinki
me pirmininkavo Al. Kumskis, 
o dabar Al. Kumskio sus'rin
kime — teisėjas J. T. Zuris. Tai 
parodo mūsų nuoširdumą, tarė 
Vaidyla.

— Politinės partijos turėtų 
kreipti daugiau dėmesio į jau
nimą, jų organizacijas ir į nau
jai tampančus JAV piliečiais, 
buv. DP, naujakurius. Pagelbė
kime jiems pilietybės įsigijime 
ir kitur. Remkime ir palaikyki
me lietuvišką spaudą — ji rems 
ir pala'kys mu9. Daugiau ap
galvoto planavimo ir judru
mo, — prabilo kun. P. Cinikas, 
MIC.

Per darbą į laimėjimą! Ta5 
buvo pagrindinė mintis, kuri ta 
me vakare buvo daugumos iš
ryškinta ir kuria pradedama Al. 
Kumskio r.'nkiminė veikla. Visų 
buvo neabejojama, kad balan
džio mėn. rinkimuose Al. Kums- 
kį, kaip ir kitus lietuvius kan
didatus, mūsų visuomenė pa
rems savo balsavimu.

Vytautas Galvydis

X Kazys Genčlus, 3014 So. 
Emerald Avė., praeitąjį sekma
dienį pravažiuojančio automobi
lio buvo parmuštas ir sunkiai 
sužeistas. Vairuotojas spėjo pa
bėgti, o sužeistasis paguldytas 
Mercy ligoninėj, 2537 S. Prairie, 
Jam sulaužyti kojų kaulai.

X Vasario 16 dienos proga 
iškilmingos ir centrinės pamal
dos vasario 12 d. 10 vai. bus 
Šv. Kryžiaus parapijos bažny
čioje. Organizacijos yra kvie
čiamos su vėliavomis į pamal
das.

X Chicagos arkivyskupas ir 
kardinolas Sarruel Strltch mie
lai sutiko dalyvauti Lietuvių R. 
K. Labdarių Sąjungos bankete. 
Banketas bus š. m. spalio 21 d. 
Conrad Hilton viešbutyje.

X Balys Brazdžion’n š. m. 
kovo 11 d. Lietuvių auditorijo
je parodys spalvotą filmą, pa
vadintą “Lietuviškoji Chicaga”.

X Bruno Urbelis, gyv. To
ronte, Kanadoje, “Varpo” cho
ro aoliatas, lankėsi Chicagoje,

IS ARTI IR TOLI
KANADOJ

—Deportuojamieji galės ape

liuoti. Kanados imigracijos mi
nisterijoj sudaryta speciali ape
liacinė komisija, į kurią galės 
kreiptis ateiviai, gavę deporta
cijos raštą. Tokia komisija su
daryta po daugybės priekaištų, 
pareikštų imigracijos ministeri
jai parlamentų atstovų, nes iki 
šiol nebuvo tokios įstaigos.

Sudaryti apeliacinei komiai 
jai tereikėjo pasinaudoti 1952 
m. priimtu ir 1953 m. birželio 
mėn. įsigaliojusiu įstatymu, šis 
įstatymas duoda teisę imigra
cijos ministeriui paskirti apelia
cinę komisiją, susidedančią bent 
iš trijų asmenų; joje negali da
lyvauti pareigūnas, pasirašęs 
deportacijos raštą. Ministeriui 
duota teisė perduoti deportuo
jamųjų bylas apeliacinei komi
sijai savo nuožiūra arba jas 
spręsti pačiam. Įstatymas, jei 
jis nebus pakeistas, paskutinį 
žodį palieka imigracijos minis
teriui. Jis gali netgi apeliacinės 
komisijos sprendimą panaikinti 
ir pakeisti savu. Apeliacijų ko
misija gali panaikinti žemesnių 
pareigūnų sprendimus.

PRANCŪZIJOJE
— Centro ir Rytų Europos 

Krikščionių Demokratų Unijos 

delegacija pas Prancūzijos Už

sienių reikalų mtnisterį A. Pi

nay. š. m. sausio 18 d. Prancū
zijos Užsienių reikalų ministe- 
ris, buv. min. pirm. A. Pinay 
Quai d’Orsay (URM rūmuose) 
priėmė Centro ir Rytų Euro
pos KrikšČ. Demokratų unijos

CHICAGOS ŽINIOS
Sudegė tėvas su dviem 

vaikais
Antradienio rytą sudegė tė

vas su dviem vaikais, o jų mo
tina bemėgindama visus tris iš
gelbėti, smarkiai apdegė. Ne
laimingoji šeima į tą butą ats- 
kraustė kelias valandas prieš 
gaisrą. Gaisras kilo sprogus ži
balinei krosniai ir padarė nuo
stolių 1,500 dol. sumai.

Dešimties milionų statyba
Chicagos namų statybos ko

misija pasirašė sutartį su Sum- 
ner Sillit kompanija, kuri apsi
ėmė pastatyti 7 pastatus su 
1,062 butais už 10,617,090 dole
rių. Toji statyba vyks prie Di- 
vision ir Larramie gatvių, šiau
rinėje miesto dalyje.

ŪKINIAIS KLAUSIMAIS

\Vulter R. Gnrver, U. S. Chamber of Coinmorce farmų ekspertas, pareiškė Senato agrikultūros komitetui1.1 _ __ I ' _ • _ _    ____J - i _ • ! »1   • »» . , • _ *jog ūkio gaminiu kainų, nukritimas 
Carolina, klausosi.

yra “perdėtas ir iškreiptas“. Senatorius Olin D. Johnston (D) iš South 
» 4 _ (INS)

delegaciją: S. Eustachievvicz — 
Unijos delegatą Prancūzijoje, 
min. E. Turauską — L. Kr. 
Dem. atstovą ir p. Raksanyj — 
Vengrų Kr. Dem. atstovą. De
legaciją p. Pinay pristatė p. A. 
Coste-Floret, NEI gen. sekre
torius.

Delegacijos tikslas buvo pa
reikšti p. Pinay Unijos vardu 
padėką už jo drąsią ir aiškią 
laikyseną Ženevos 4 “Didžiųjų” 
užsienio reikalų ministerių kon
ferencijoje, ginant visų Euro
pos tautų teisę į laisvę ir apsi
sprendimą, o taip pat už jo pa
lankų nusistatymą visų Centro 
ir Rytų Europos tremtinių at
žvilgiu, gyvenančių Prancūzijos 
teritorijoje.

P-as Pinay gražiai padėkojo 
delegacijai už jos mostą ir pa
reiškė vilties, kad Prancūzija 
visada bus pirmose eilėse žmo
gaus teisių gynime.

Naujame Prancūzijos parla
mente p. Pinay, yra išrinktas 
antros savo gausumu frakcijos 
— nepriplausomųjų pirmininku.

Pasikalbėjimas su delegacija 
buvo ypačiai nuoširdus ir jau
kus.

Delegacija p-nui Pinay pali
ko raštą, kuriame išreiškiama 
minėtoji padėka.

ARGENTINOJE
— J. Kuncaitienė, Kordobos 

universitete dirba kaip moksli
nių veikalų vertėja ispanų kal- 
bon. Pernai ji baigė Kordobos 
universiteto kalbų skyrių. J. 
Kuncaitienė ispanų kalbon ver
čia veikalus iš anglų, prancūzų, 
lietuvių, italų, vokiečių, lenkų 
ir rusų kalbų.

— Su 12 argentiniečių iš Bue

nos Aires į Washingtoną baigti 

medicinos studijų išvyko ir 5 
kurso lietuvė studentė L. Sto- 
dolnikaitė. Vėliau prie jų gru
pės prisidės dar 21 argentinie
tė — gailestingosios seserys ir 
studentės. Vienas labdarys šiai 
grupei paaukojo 40,000 dolerių. 
Stodolnikaitės tėvas yra Lietu
vos karys.

Sekretorius peršovė savo 
viršininką

Metalu padengimo korporaci
jos prezidentas P. Daugherty 
sužeistas į krūtinę savo sekre- 
toriaus-kasininko Raim. Diaz. 
Peršovęs savo viršininką, jis 
pats nusižudė šūviu į smilkinį. 
Visa tai įvyko raštinėje, jiem
dviem susiginčijus dėl prekių 
pardavimo potvarkių.

Vėl nepilnamečio 
nužudymas

William McNcff, 21 m., 6453
S. Laflin, pereitą antradienį bu
vo mirtinai nudurtas 12 inčių 
ilgumo peiliu. Ta žmogžudyste 
kaltinamas kitas nepilnametis, 
Robertas Hoffman, 19 m., kuris 
slapstosi.

Teisiami keturi mokiniai
Sekmadienio naktį netoli 54 

ir Carpenter gatvių, nepilna
mečiai mokiniai užpuolė 18 me
tų Donaldą Stevens, norėdami 
jį užmušti. Užpultasis, sunkiai 
sužeistas, nuvežtas į ligoninę, 
kur buvo rasta 13 dūrių ir 3 gi
lūs galvon papjovimai. Kiek 
anksčiau tas pats būrelis buvo 
primušęs ir apiplėšęs kitus jau
nuolius. Tie vaikinai dabar tei
siami. Sužeistojo šeimai nežino
mi asmenys skambina grasin
dami kerštu, jeigu ji netylės.

Illinojaus gubernatorius 
prieš federalinę pagalbą 

mokykloms
Illinois gub. Straton tvirtina, 

kad federalinė pašalpa mokyk
lų statybai, išskyrus kaiku- 
riuos Chicagos priemiesčius, 
esanti visai nereikalinga. Jo 
manymu, Chicagos nuosavybių 
kainos smarkiai pakilusios, da
bar mokesčiais išrenkama pa
kankamai pinigų ir pats mies
tas turėtų mokyklų statybos 
problemą išspręsti be pašalinės 
pagalbos.

Griežtas policijos įsakymas
Ryšium su pastarosiomis die

nomis pagausėjusiais nepilna
mečių užpuolimais ir žudymais, 
šeimos pergyvena didelį neri
mą dėl savo vaikų saugumo ir 
reikalauja policijos imtis prie
monių. paauglių banditizmui už
kirsti kelią. Policija gavo įsa
kymą suiminėti visus įtariamus 
paauglius, sutinkamus besibas- 
tant gatvėse.

Traukinys suvažinėjo 
moterį

Mary Hayes, 53 metų, beei
dama į Šv. Kilijono bažnyčią 
žuvo po garvežio ratais. Siau
čiant šalčiui, ji galvą buvo su
sisupusi į skarą, nepastebėjo ir 
neišgirdo prie 89 ir May gatvių 
kryžkelės besiartinančio trau
kinio.

Chicagietis litografų 
prezidentas

G. A. Canary, Chicagos lito
grafų unijos pirmininkas, iš
rinktas visos Amerikos, Kana
dos ir Havajų salų tarptautiniu 
sąjungos prezidentu. Toji są
junga turi 30,000 narių.

Brangus pasisvečiavimas
Mykolui Farlek su žmona iš

ėjus pasisvečiuoti, į jo butą įsi
brovė vagys ir išnešė kailinius, 
laikrodį ir kitų brangenybių 
2,400 dol. vertės.

Ar Marija apsireiškė Lietuvoje 
Atsakymą rasite J. Budzeikos kny 
Grutėje

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE

Kaina 40 centų

Ją galite gauti

“D R A U O E”
2334 So. Oakley Avė. 

CinCAGO 8 ILL.
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Pranešimas Chicagos 
lietuviams

Gerai žinomas fotografas 
Petras Conrad’as likviduoja sa
vo Photo Studiją.

Pradėjęs savo biznį 1907 me
tais, taigi daugiau 48 metų pa
tarnavo čikagiečiams ir buvo 
įsigijęs plačią klientūrą. Dabar 
palieka Chicagą ir išvyksta Ka- 
lifornijon nuolatiniam apsigy
venimui.

Norėdamas dar prieš savo 
išvykimą patarnauti savo klien
tams, kviečia atsiimti užsiliku
sius paveikslus, nusipirkti savo 
negatyvus ir probas ar ekstra 
paveikslus (kuriuos galės gauti 
labai papigintai), visi turi labai 
paskubėti, nes terminas baigia
si kovo mėn. 1 dieną ir Photo 
Studija uždaroma kovo 15 d. 
Taigi yra paskutinė proga pa
sinaudoti Conrad’o geni patar
navimu.

Nuoširdžiai dėkoja gausiems 
klientams, kurie savo užsaky
mais gerai parėmė mus, o rnes 
stengėmės jus patenkinti.

Su pagarba,

ŠAULIŲ KLUBO UŽGAVĖNIŲ 
BALIUS įvyks šeštadienį vasario 
m. 11 d., Lietuvių Auditorijoje. 
Komedija “KURČIAS jžENTAJ ’. 

Petras Conrad’as su' R Jonušo orkestras. Gėrimų bu
fetas.savo štabu

Pastaba: Dėl informacijų pa
šaukite telefonu ENglewood 4- 
5883, 414 West 63rd St.

Baudžiami girti vairuotojai
Vakar Chicagos eismo tai

syklių priežiūros teismas 5 gir
tus vairuotojus nubaudė kalėji
mu, o kitus 9 pinigine 100 do
lerių bauda.

.OO<K><X>0<><)CKX><)<><KHXXX>O<><X><)- 
Vifll perka Ir skaito Liudo Zelkau

romaną

LAIPTAI Į TOLUMAS
44t pusi Kaina 12.t
flfsakymus kartu su pinigais siųski’

“DRAUGAS”,
2334 So. Oakley Avė., 

Chicago 8, UI.
'vcm-h-m-vothvoooooooooooooooo©.

Naujasis Testamentas 
šventas Raštas

Vertė lietuvių kalbon JUOZAPA? 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivys 
kūpąs Metropolitas. IV laida. I* 
leido “LUX” .1947 m. Štutgarte 
620 pusi. Kaina ILSO. Gaunama

"DRAUGE’’ 
2384 So. Oakley Avė

Chicaae R Tllinoiu
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LIETUVIŠKŲ STUDIJŲ 

INSTITUTAS 
Išlaikomas

Mokslintų Studijų Klubo
SEMESTRAS SOCIALINĖMS 

STUDIJOMS
Seselių Kazimieriečių Kolegijoje 

MARYU’OOI) COLLEGE KXTKKSIUN 
Seranton, Pa.

Sausio 28 d. Vytautas Žvirzdys- 
Vardya skaito tema: Moksleivių stu
dentų santykiai su kitataučiais ir ki
tos religijos asmenimis. Po paskai
tos diskusijos.

Paskaita įvyksta Seselių Ka

zimieriečių senuose rūmuose, 
2601 W. Marąuette Rd. Prašo
ma nesivėlintu
aMMNBSBOl

Ketvirtadienis, gausio -C,

KAS, KĄ IR KUR

— Chicagos Lietuvių auditori
jos šėrininkų metinis susirinkimas 
šį penktadienį (Eausio 27 d.) S v. 
v ak. bus Lietuvių auditorijoje, 31- 
33 So. Halsted St. Kas turėtų Chi- 
cago Lithuanian Community Cen- 
ter, Ine. šėrus, visi kviečiami į šė- 
rininkų susirinkimą. Bus patiektas 
pranešimas apie auditorijos stovį 
ir taip pat bus renkami 3 direk
toriai. Yra ir kitų svarstymų.

A. Kaulakis, sekret.
-—Kareivių Motinų klubas (North 

Side) sausio 29 d. 5 vai. vak. ren
gia šaunią vakarienę su gražia 
programa šv. Mykolo parapijos 
salėje, 1644 Wabansia Avė. Visi 
kviečiami

Valdyba Ir komisija
— Liet. Bendruomenės North

Side apylinkės metinis susirinki
mas š. m. sausio 29 d. 11:30 vai. 
bus šv. Mykolo parapijos salėje, 
1644 W. Wabansia Avė. Nariai ir 
nenoriai prašomi gausiai dalyvau
ti. Apylinkės pir.nvnlnkas

~‘i&53

— Balio Chicagos apskrities me
tinis susirinkimas bus šį penkta
dienį (sausio mėn. 27 d.) 8 vai. 
vak. Hollywood Inn patalpose, 
2416 West 43rd St

Prašome skylių valdybas ir vi
sus narius susirinkime dalyvauti.

BALFO Chicagos Apskr.
Valdyba

— Moterų Sąjungos 21 kuopos
įdomus vakaras sausio 29 d. 6 vai. 
vak. ruošiamas šv. Kryžiaus pa
rapijos salėje. Bus parodyta Švč. 
P. Marijos Apsireiškimo Fatimoje 
filmas. Visi kviečiami.

— Budriko radijo valanda. Iš 
radijo stoties WHFC 1450 kl. šį 
ketvirtad. (sausio 26) bus trans
liuojama įdomi programa. Operos 
solistė Izabelė Motekaitienė dai
nuos naujas dainas, gautas iš Lie
tuvos. Bus ir kitokių malonių staig 
menų. Mįslių spėjikai išgirs naujas 
mįsles, pranešimą apie galimybę 
laimėti nemokamai brangų miega
mojo kambario setą ir kitas do
vanas Pranešėjas

— Marąuette Parko Namų Sa
vininkų organizacijos susirinkimas 
sausio 26 d. (šį ketvirtadienį) 7:30 
vai. vak. bus švč. P. Marijos Gi
mimo parapijos salėje, 6812 So. 
Washtenaw Avė. Visi nariai kvie
čiami į susirinkimą. Valdyba

NS klek nedelsdamas Įsigyk sau ar 
kitam dovanų nupirk

JAUNOJO GALIONO KELIU
Šiais Marijos metais Šventuoju pa
skelbtojo

DOMINIKO SAVIJAUS
garsaus Jaunuomenes mylėtojo — Sv. 
Jono Bosko auklėtinio gyvenimą, 
lietuvių saleziečių Italijoje meniskai 
išleistą 158 pusi. kietais vtrSellais, su 
82 didelėmis spalvotomis Iliustracijo
mis knygų.. Kaina tik $2.

Užsakymus Ir pinigus siųskite 
DRAUGAS, 2834 S. Oakley Ave„

Chicago 8 Iii-
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Ir jau perskaitei P. Kesiūno 
romaną

Iarp Žalsvu Palapiniy?
Dr. A. Baltinta savo recenzijoje 

apie Aj romanu taip rašo: P. Kealū- 
no romanas "Tarp žalsvų palapinių" 
gražiai Iškelia ta pasiaukojimo didu* 
mg, kurj beviltiškoje kovoje dėl tau
tos laisves parode Lietuvos partiza
nas, tą Idealizmą., kuriuo degė mūsų 
Jaunimas, liedamas kraują dėl savo 
žemes, tuos didžiuosius nuostolius, 
kuriuos mums reikėjo pakelti dviejų 
okupacijų replCse. Todėl ft| romaną 
skaitome su malonumu Ir dideliu su
sidomėjimu. Tpač romane minimi 
lygiai tavęs jaunimą Ir kels jo dva
sią. Sis romanas, atskleidžiąs mflsų 
herolškai tragiškus epizodus, yra 
tvlesus spindulys tremties Idealizmo 
ugdyme.

296 pusk Kaina $3.00

žsakymus kartu su pinigais siųskit-*

“DRAUGAS”

2334 So. Oakley Avė.. 

Chicago, Illinois ,
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PER PASAULI KELIAUJA 
ŽMOGUS

Bernardo Brazdžionio poezijos 
rinkinys. Nedidelis skaičius iioa 
knygos gautas šiomis dienomis 
“Drauge", 2334 So. Oakley Avė., 
CHICAGO 8, ILL. Knygos kaina 
kietais viršeliais $2.
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