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2OLIAVIM0SI
Ką atneša Šumauskas? Prahos konferencijoje 

įvezdins Vokietiją
PRAHA, saus. 28. — Vakar 

čia pradėjo posėdžiauti Vai šuvosr 
pakto valstybių politiniai ir ka
riniai vadai, pirmai pradžiai ap 
kaltinę Ameriką šaltojo karo a t 
naujinimu.

Svarbiausias konferencijos tik 
slas — padaryti sovietinę Vokie
tiją pilnu kariniu partneriu, ka 
ši jau oficialiai pasiskelbė turin 
ti „liaudies armiją“.

Sovietų Rusiją atstovauja Mo
lotovas ir Žukovas, o maršalas 
Konevas su savo štabu dalyvau
ja kaip viso bloko karinių pajėgų 
vyr. vadas.

Kom. Kinijos stebėtojais yra 
net du maršalai, kurių Chu The 
yra pirmasis po Mao Tze - tunge 
užimama vieta ir galybe.

Konferenciją norima rekla
muoti, nes ir vakarų žurnalistai 
gavo pakvietimus dalyvauti spau 
dai specialiai skirtose konferen
cijose. Žadėta duoti ir pasakytų 
kalbų tekstus. Oficiali konferen
cijos kalba yra rusų kalba.

Pavergtoje Lietuvoje didieji komunistiniai vadai ligi šiol ne
buvo sukrėsti nei Stalino mirties, nei Berijcs sušaudymo. Gedvilas 
ir Paleckis sėdėjo savo kėdėse ligi sausio 16 d., kada Mečys Gedvi
las Paleckio įsaku buvo atleistas iš ministerio piimininko pareigų, 
o jo vieton paskirtas senas komunistas ,Motiejus Šumauskas.

Justas Paleckis ir toliau lieka ~ ~ . . . -----------
augščiausiosios tarybos prezidi-Į Pįnas.' ^°^’s V1S1 ukinirikai suva

ryti į kolchozus, bet Lietuva ne
išpildė ūkinio plano, ką sovietai 
vadina „nedrausmingumu ir ap
sileidimu“.

Nepuolimo paktas būtų pirmas 
žingsnis to tikslo siekiant

jumo pirmininku.
Mečys Gedvilas ministeriu pir

mininku išsilaikė nuo pirmųjų 
sovietų okupacijos dienų. Jis iš
tikimai tarnavo Maskvai. Sovie
tų buvo laikomas kietu ir pati
kimu žmogumi. Kai 1941 m. so
vietai suplanavo didžiuosius trė
mimus, J. Paleckis ir M. Gedvi
las nesvyruodami pasirašė Mas
kvos pakištą raštą, jog jie prašo 
išvežti iš Lietuvos „nepageidau
jamą elementą“ ir sutinka užmo
kėti už sovietinę talką ir trans
portą. Antrosios okupacijos metu 
trėmimų buvo daug. Ne tik su
naikinti žmonės, bet už jų sunai
kinimą dar Maskvai ir užmokėta.

Daug kas pažino M. Gedvilą, 
kai jis vadovavo Ligonių Kasoms 
Telšiuose. Tai nedidelio išsilavi
nimo, kieto būdo, griežtos akci
jos žmogus. Apie idėjos priešus 
jis sakydavęs, jog jų negalima 
perauklėti, negalima jais pasiti
kėti, juos reikia naikinti. Ir nai
kino nesigailėdamas. Už tai Mas 
kva jį iškėlė ir ilgai laikė dide
lėje pagarboje. 1940 m. grįžęs iš 
Maskvos jis kraštui paskelbė, jog 
parvežta Stalino „saulė“, kurios 
„spindėjime“ šimtai tūkstančių 
nekaltų Lietuvos žmonių sušalo, 
nukankinti ar nuo bado mirė Si
bire.

Kodėl M. Gedvilas atleistas? 
Ar jis liko pažemintas, pakaltin
tas? Nieko nepranešama. Kaiku- 
rie Amerikos spaudos apžvalgi
ninkai mano, jog Gedvilos išva
lymas įeina į bendrą min. pirmi
ninkų atleidimo eilę. Neseniai iš 
pareigų pašalintas Uzbekistano 
premjeras. Antruoju krito M. 
Gedvilas. Trečioje eilėje pašalin
tas Rusijos min. pirmininkas. 
Kas bus ketvirtuoju?

Manoma, jog Gedvilo pašalini
mas siejamas su Maskvos paro
dytu nepasitenkinimu, kad Lietu
vos sukomunistinimas eina lėtai. 
Ūkinis planas taipgi neįvykdy
tas. Vasario viduryje Maskvoje 
šaukiamas komunistų partijos 
suvažiavimas, kuriame bus iškel
tos klaidos ir parodytos naujos 
kovos priemonės.

Maskvai dar daug kas Lietuvo
je nepatinka.

Lietuvoje dar stipriai reiškiasi 
nepriklausomybės siekimas. Tau 
tinis galvojimas dar nėra sunai
kintas, nors lietuviai iš Lietuvos 
išvežami ir į jų vietas atkeliami 
rusai. M. Šumauskas turės pa
spartinti naikinti lietuviškumą, 
kurio M. Gedvilą nepajėgė sunai
kinti.

Maskva katalikų bažnyčią lai
ko didžiausiu priešu, bet bažny
čia dar turi daug įtakos ne tik. 
vyresniesiems, bet ir komunisti
niai auklėjamam jaunimui. M. 
Gedvilas uždarinėjo bažnyčias 
trėmė vyskupus ir kunigus, bet 
religinio gyvenimo neįstengė su
naikinti. Šumauskas stengsis Li< 
tuvą nukatalikinti.

Vilniaus universiteto studen
tai išplatino slaptą ranka rašytą 
laikraštėlį „Fygos lapas“, kuria
me piktomis eilėmis išjuokė ir iš
keikė sovietinius vadus ir Lietu
vos parsidavėlius. Kitose sovietų 
„respublikose“ tokių dalykų ne
pasitaiko. Maskva s!unta, jog i>o 
keliolikos okupacijos metų Lietu 
vos akademinis jaunimas dar gy
vena nepriklausomos Lietuvos 
viltimi.

Lietuvoje nepasisekė ūkinis

Motiejus Šunutuskas
Jis senas komunistas. Už ko

munistinę veiklą sėdėjo Lietuvos 
kalėjimuose. Jis senesnis komu
nistas už Gedvilą: M. Gedvilas 
kurį laiką veikė kitose Lietuvos 
partijose, M. Šumauskas nuo jau 
nystės dienų buvo komunistų po
grindžio dalyvis ir veikėjas. Pir
mosios sovietų okupacijos metu 
buvo paskirtas Darbo Rūmų pir
mininku.

1955 m. gruodžio 29 d. įvyko 
Lietuvos kolchozų pareigūnų su
važiavimas, kuriame M. Šumaus
kas jau kalbėjo kaip kaltintojas 
ir Maskvos patikėtinis, nors dar 
nebuvo paskirtas min. pirminin
ku. Šumauskas puolė kolchozų 
pirmininkus, barė dirbančiuo
sius, jog ūkinis planas neįvykdy
tas, dirbama atsilikusiai, be no
ro- visur daug apsileidimo. Šu
mauskas rėkė, jog artimiausiu 
laiku reikia įveikti atsilikimą, 
atiduoti skolas „didžiajai tėvy
nei“, ne3 taip esą įsakyta ir tai 
turi būti padaryta. Komunistų 
partijos sekretorius Sniečkus ta
me pat suvažiavime atgailojo: 
„KP centro komitetas ir ministe- 
rių taryba yra dėl to aiškiai kal
ta ir tikrai pasitaisys“.

Po trijų savaičių M. Gedvilas 
buvo atleistas, M. šumauskas iš- 
augštintas, o A. Sniečkus ruošia 
atgailos pranešimą komunistų 
partijos suvažiavimui Maskvoje.

M. Gedvilos pakeitimas Šu- 
mausku nereiškia nieko naujo, 
nes politiką diktuoja Maskva. 
Matom, kuo Maskva nepatenkin
ta. Ji spaus Lietuvos žmones ta 
kryptimi Šumausko vardu: nai
kinti tautiškumą, naikinti bažny
čios įtaką, daugiau ūkinių gėry
bių Maskvai. (St. Dus.)

Matsu salas jau

gali pradėti pulti
TAIPEH, saus. 28. — Oficiali 

Chiang žinių agentūra skelbia, 
kad komunistai stipriai apšaudo 
Kaotengo salą ir netoli telkia in
vazijai vykdyti tinkamus laivus. 
Kaotengo yra mažytė sala Mat
su salų grupėje. Niekas nenu
stebtų, jei komunistai bandytų 
Kaotengą paimti.

Sporto olimpiadoje
CORTINA, saus. 28. — Sau

sio 26 d. čia atidaryta septintoji 
žiemos sporto olimpiada Italijos 
prezidentui Gronchi asmeniškai 
dalyvaujant. Dalyvauja 32 vals
tybių 1,100 sportininkų. Žaidy
nes televizijoje mato 8 Europos 
valstybės.

Pirmąją dieną ledo rutulio žai
dynes Austrija su Italija sulošė 
lygiomis (2:2), Kanada nugalėjo 
V. Vokietiją 4:0. Vakar Čekoslo
vakija nugalėjo JAV komandą. 

Mollet tikisi gauti

komunistų paramą
PARYŽIUS, saus. 28. — Guy 

Mollet antradienį mano išdėstyti 
parlamentui savo programą ir 
prašyti jai pritarimo. Jei pirmą 
kartą pralys, reikės ateiti antrą 
kartą ministerius pristatyti. Bal 
suojama abiem atvejais.

Iki nuogos daugumos jam 
trūksta 4 balsų. Jis turi 150 ko
munistų, 50 Mendes - France ša
lininkų'ir 94 socialistus (Mollet 
partija). Mendes kovoja už už
sienio reikalų ministerio vietą, 
kurios jam Mollet nenori duoti.

Už Mollet pradžioje gali bal
suoti MRP, nes ši partija nori 
leisti atidengti Mollet savo pro
gramą. Visų krizių sėklos reikia 
jieškoti socialistų ir Mendes už
sispyrime panaikinti privačių 
katalikų mokyklų šelpimo įstaty
mą.

Oras Chlcągoje
Dalinai apsiniaukus, tempera

tūra be žymesnio pasikeitimo.
Saulė teka 7:08, leidžiasi 5:00.

Antipolio skiepų išradėjas dr. Salk su kongreso aukso medaliu, kuiis 
jam vakar "\Vashingtone įteiktas. (INS)

Siūlo įpareigoti visada duoti
kraštui balansuotą biudžetą

WASHINGTONAS, saus. 28. — Demokratas ir respublikonas 
pasiūlė įpareigoti prezidentą ir kongresą visada duoti kraštui su
balansuotą biudžetą taikos metu.

Išlaidų gali būti daugiau už 
pajamas tik karui vykstant ar 
kitoms nepaprastoms aplinky
bėms esant.

Tokią pareigą uždėti preziden
tui ir kongresui galima tik papil
dant konstituciją, todėl ją ati
tinkamai papildyti ir pasiūlė se
natui įteikta rezoliucija dem. 
šen. Byrd ir resp. šen. Bridges.

Prezidentas būtų įpareigoja
mas kasmet patiekti kongresui 
subalansuotą biudžetą, o kongre
sui būtų uždrausta baigti sesiją 
tol, 'kol nesusitartų dėl balansuo
to biudžeto. Jei kongresas norė
tų padidinti išlaidas, jis turėtų 
surasti ir pajamų toms išlaidoms 
padengti.

Rezoliucijos autoriai mano, 
kad jų pasiūlymas yra vienintelė 
priemonė turėti balansuotą biu
džetą, nes kongresas negali biu
džeto vykdymo sukontroliuoti.

Atsargus omas mpro saloje apžiūri ir vaiko smuiko dėžutę, kad jis 
kartais neneštų kur sprogstamosios medžiagos. (INS)

Eden kalbės abiems
kongreso rūmams

WASHINGTONAS, saus. 28.
— Pirmadienį apie vidurdienį 
prasidės Baltuosiuose Rūmuose 
Eisenhowerio — Edeno pasitari
mai. Edenas bus oficialus sve
čias ir iki trečiadienio vakaro gy
vens oficialiems svečiams skirto
se patalpose. Pasitarimus mano
ma baigti trečiadienio vakare.

Ketvirtadienį Edenas kalbės 
senate ir atstovų rūmuose (kiek
vienam atskirai), bus matomas 
ir girdimas televizijoje, o penk
tadienį kalbėsis su spauda ir iš
skris pasitarimams į Kanadą.

Nemaloni kliūtis
\VASHINGTONAS, saus. 28.

— Apeliacijos teismas rado, kad 
kongresiniai komitetai neturi tei
sės versti liudininką išduoti jo 
pažįstamus buvusius komunistus 
vien tik tuo tikslu, kad jų pavar
dės būtų suminėtos. Jei sprendi
mo nepakeis augšč. teismas 
(Skundo atveju), du kongresiniai 
komitetai bus stipriai paliesti.

Kalendorius

Sausio 28 d.: šv. Petras iš No- 
lasco. Lietuviškas: Kaributas.

Prašys leidimo

kratytis senienų
WASHINGTONAS, saus. 28. 

— Prez. Eisenhovveris prašys 
kongreso pritarimo atsisakyti 
eksteritorialumo teisių Maroke. 
Jos gautos prieš 168 metus viena 
sutartimi su Maroko sultonu. To
kių pat Maroke turėtų teisių jau 
seniai atsisakė Anglija, Prancū
zija, Vokietija ir Ispanija.

Ta teise remiantis, prieš Ma
roko įstatymus nusižengę ameri
kiečiai turi reikalų ne su Maroko 
teismais, bet su JAV konsulu. 

Bolševikai sugužėjo

Porkalos sugrąžinti
HELSINKIS, saus. 28.—Pork- 

kalos perduoti suomiams iš Mas
kvos atvyko visa delegacija prem 
jero pavaduotojui Pervuchinui 
vadovaujant. Joje dar buvo Gro- 
myko, maršalas Vasilevskis, tau
tybių sovieto pirm. Volkovas ir 
kiti.

Suomiai buvo suplanavę ramų 
bazės grąžinimo dokumento pa
sirašymą, kurį būtų atlikę sovie
tų ambasadorius ir Suomijos už
sienio reikalų ministeris, tačiau 
Maskva prieš pat įvykį panorėjo 
didelių iškilmių, nes norėjo kuo 
garsiau pareklamuoti savo tai
kios koegzistencijos politiką Šuo 
mijos pavyzdžiu.

Dokumentas pasirašytas ne 
Suomijos užsienio reikalų minis
terijoje, bet sovietų ambasadoje. 
Rusai surengė dideles vaišes Šuo 
mijos prezidentui ir vyriausybei, 
tuo pačiu reikėjo atsilyginti ir 
suomiams.

IVASHINGTONAS, saus. 28. — Nors sutarta Bulganino laiško 
dabar neskelbti, tačiau netiesiogine kalba naudojantis jau paryš
kinta, kad Bulganinas tikrai pasiūlė Washingtonui draugiškumo
ir nepuolimo paktą. _______

Laiškas ir prez. Eisenhowerio
atsakymas, manoma, bus paskelb 
tas tada, kada Ike atsakymas 
bus pasiekęs adresatą.

Tiesiai nepasakyta, kas laiške 
rašyta, bet tikrai žinoma, kad ja
me nekalbama nė apie nusigin
klavimą, nė apie Vid. Rytus, nė 
apie reikalus, kurie turėtų palies
ti ir kitus kraštus — visi pasiū
lymai, neoficialių Washingtono 
informatorių vadinami „specifi
nėmis idėjomis“, Bulganino pa
teikiami tik Sov. Rusijai ir JAV 
svarstyti.

Informatoriai sako, kad tei
singa spėlioti, jog tų „specifinių 
idėjų“ tarpe yra nepuolimo pak
tas.

Atsimintina, kad Ženevos „vir
šūnių“ konferencijoje Maskva 
siūlė sudaryti nepuolimo paktą 
tarp Atlanto ir Varšuvos pak
tams priklausančių valstybių, ku 
rio specialus priedas būtų JAV,
Anglijos, Prancūzijos ir Sov. Ru
sijos pažadas nenaudoti atomi
nių ginklų, išskyrus atrėmimą 
agresijos, Jungi. Tautų Saugumo 
Tarybai nustačius agresijos kal
tininką. Taipgi norėta susitari
mo vandenilio ir atomo ginklų 
bandymams sustabdyti. Šito Mas 
kvos pasiūlymo tikslas buvo aiš
kus — bandyti tuo keliu įteisinti 
pokarinius užgrobimus Europo
je.

Siūlymas nepuolimo pakto tik 
VVashingtonui, paviršutiniškai 
žiūrint, būtų Maskvos žengimas 
atgal, bet iš tikrųjų yra tai ban
dymas grąžinti Ameriką prie izo
liacinės politikos, suvaržant jos 
elgesius nepuolimo paktu. Tai 
būtų, žinoma, milžiniškas Mas
kvos laimėjimas, tai būtų dau
giau, negu nepuolimo paktas tarp 
Atlanto ir Varšuvos paktų gru
pių.

Australija ir Rusija

atnaujina santykius
NEW YORKAS, saus. 28. — 

Čia patylomis susitiko Australi
jos ambasadorius Washingtone 
su sovietų delegacijos Jungt. 
Tautose teisiniu patarėju, kad 
parengtų nutrauktų diplomati
nių santykių atnaujinimą.

Principe sutarta santykius at
naujinti, tik nesutarta kas pir
mas turi nusilenkti ir santykių 
atnaujinimo paprašyti. Austra
lija siūlo nusilenkti Maskvai, nes 
ji santykius nutraukė 1954 m. 
bal. 23 d., kai jos tarnautojas 
Petrovas su žiniomis apie šnipus 
pabėgo iš ambasados pas austra
lus.

Santykius atnaujinti nori abi 
pusės, nes Australija nori par
duoti Rusijai vilnos, o Rusija no
ri dalyvauti olimpiadoje, kuri šį 
rudenį bus Melboume. 

Išdidžiai nukalbėjo

apie koegzistenciją
MASKVA, saus. 28. — Lozo

rius Kaganovičius Indijos amba
sadoje aną vakarą viešėdamas 
tvirtino Vakarų žurnalistam, kad 
techniškai ir politiškai galima 
sujungti Sibirą su Aliaska 55 
mylių ilgumo povandeniniu tu
neliu, nes koegzistencija yra da
lykas, kuris truks ilgai.

Žinoma, Kaganovičius netvir
tino, kad toks sumanymas būtų, 
bet jis norėjo bajorišku mostu 
koegzistenciją pareklamuoti.

Kitas vicepremjeras Saburo- 
vas skelbia, kad Sovietijoje dar
bo diena darbininkams bus su
trumpinta i'ki 7 valandų (dabar 
oficialiai yra 8).

Bulganinas grįžta
MASKVA, saus. 28. — Krem

liaus pareigūnai jau pasakė, kad 
Bulganinas sveikas ir tvirtas, 
baigia atostogas ir ateinančią 
savaitę sugrįš į Maskvą prie dar
bo. Bet nė vienas iš jų nenori pa-

m m otz . n nn „ sakyti, kas buvo parašyta Eisen-DAMASKAS, saus. 28. — Sv- v • • * . ..., . .. . y howeriui pasiųstame laiške,
rijos vyriausybe pneme Palesti
nos paliaubų priežiūros komisi
jos pirmininko pakvietimą pra
dėti pasitarimus dėl susidūrimų 
su žydais išvengimo aplink Ge- 
nezareto ežerą.

Gen. Bums turi planą, kurį 
nori įpiršti abiem pusėm, kad 
daugiau neįvyktų panašaus už
puolimo, kurį neseniai žydai 
įvykdė Syrijoje.

Maskva netiki, kad Washingto- 
nas į tas pinkles įkristų, bet pa
siūlymo tikslas yra psichologinis 
— Maskva nori palaikyti įspūdį, 
kad taikos propagavimo iniciaty
va iš jos rankų neišeina. 

Gesina židinį

• Maskva spaudžia Syrlją, 
kad jai duotų statyti naftos va
lyklą. Sovietų ambasadorius be
veik kasdien lanko Syrijos prem
jerą.

• Visos Meksikos mokyklos, 
besivadinančios svetimų kalbų 
vardais, turi pasivadinti ispaniš
kai.

• Rusijos respubiikos premje
ru paskirtas Maskvos meras Jas- 
novas. Puzanovas pasitraukė pa
skelbęs, kad nesugebėjo tų pa
reigu eiti.

• Demokratas laimėjo rinki
mus į atstovų rūmus vienoje 
Pcnsilvan.jos apvlnkėje, kurios 
atstovas mirė. Respublikonas 
gavo 3 kartus mažiau balsų.

• Prancūzai rado naftos pėd
sakų Saharos dykumoje.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
Didelis ir ilgas lietus patvindė pietinę dalį Kalifornijos — 

Los Angeles artimas apylinkes ir dalį paties didžiojo miesto. Be
veik vienas inchas vandens krito per valandą ilgos audros metu. 
Numatoma daugiau lietaus.

— Prez. Eisenhomeris painformavo Angliją, Prancūziją ir, 
greičiausiai, V. Vokietiją apie jam Bulganino atsiųsto laiško turinį.

— Areštuotas Guatemalos armijos Stabo viršininkas pulk. Nie- 
dcrheitmann, nes įtartas rengęs sukilimą prieš Armas vyriaiusybę.

— Italijai nepasisekė sudaryti prekybos sutarties su kom. Ki
nija, nes ši būtinai reikalavo ir diplomatinio pripažinimo bei san
tykių užmezgimo. Italija tuo tarpu to reikalo nenori judinti.

— Pakistano konstituciniame seime rytinio Pakistano atsto
vai išėjo prieš konstitucijos projektą, nes pasirodė labai susiaurin
tos provincijų teisės. Jie nori savo provincijai užsienio prekybos ir 
mokesčių kontrolės.

— Nepriklausomybę švenčiant Indijos premjeras Nehru nusi
skundė, kad indai dar nesupranta, jog yra vienos valstybės pilie
čiai. Kiti kalbėtojai stipriai kritikavo Nehru ui provincijų per
organizavimą.
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ANTANAS ŠKĖMA LAIMĖJO 

“DARBININKO” DRAMOS PREMIJĄ
Solomėja Narkeliūnairė, musų korespondentė

SO. BOSTONO ŽINIOS
šeštadienis, sausiu 28, 1956

PARAPIJOS KLEBONO 

APYSKAITA

New Yorkas. Negausi lietu
viškoji draminė kūryba susilau
kė vieno naujo ir origirAilaus 
veikalo. Jo autorius Antanas 
Škėma, kuriam paskirta Tėvų 
Pranciškonų Brooklyne leidžia
mo “Darbininko” keturiasde
šimties veiklos metų sukaktu
vinė premija.

Škėmos dviejų veiksmų dra
ma “Žvakidė” jury komisija bu
vo rasta tinkamiausia iš dvi
dešimt dviejų veikalų, dalyva
vusių “Darbininko” dramos 
konkurse. Tas kūrinys buvo 
pasirašytas Kupiškiečio slapy- 
varde. Konkurso rezultatai bu
vo pranešti sausio 20 d. Visuo
menei jie bus paskelbti sukak- jo tuo tarpu negali suprasti. Jis 
tuviniame vakare, kuris įvyks- jaučiasi vienišas, nekenčia vi- 
ta šį šeštadienį. Tada bus gų. jis tampa okupanto šni- 
įteikta ir autoriui premija — ,pu ir išduoda visus tuos, apie 
$500. kuriuos žino, kad jie gerbia ir

Pati okupacija nevaizduoja
ma. Pagrindiniai veikėjai yra 
du broliai: muzikas Kostas ir 
poetas Antanas. Jų tėvas kal
vis ir gimęs menininkas — die- 
vadirbis. Tėvo brolis — kuni
gas, uždarytosios bažnyčios 
klebonas. Tų brolių sesuo silp
naprotė, kuri turi vizijų ir vit
ražų apskritimuose mato sce
nas, kaip klebonas kalinamas 
ir kdtakinamas.

Kostas yra pavainikis ir jis 
tai žino. Bet jo neapykantą 
Antanui dar labiau pagilina tai, 
jog jis mato, kad žmonės An
taną, kaip poetą, labiau, nei jį 
muziką, supranta ir myli, o kai

Šalia Škėmos, kuriam premi
ja pripažinta vienbalsiai, dar 
atžymėti kiti trys veikalai: 
Emilijos slapyvarde pasirašytas

myli Antaną.
Kosto neapykanta Antanui

yra tokia didelė, kad ji reiškiasi 
visur, net jo vargonų grojime,

“Vėjas gluosniuose” — 2 v. kū-' kurių muzika su demoniškomis 
rinys istoriniame fone, Svajo- J priemaišomis girdima už sce- 
tojo slapyvarde “Svajonių ša- nos.
lis“ — 5 v. dramatizuota pasa
ka ir Žiburinio slapyvarde pa
sirašytas kūrinys “Stulpai ant 
dangaus” — realistinė drama iš 
spaudos draudimo laikų.

Atitinka sąlygas

Konkursą skelbdamas, “Dar
bininkas” kaip sąlygą nurodė, 
kad kūrinys turi būti pavaidi
namas ir savo turiniu pozity
vus. Paties gi konkurso tiks
las — paskatinti mūsų drama
turgiją, kad teatrai turėtų ką 
vaidinti.

Škėmos “Žvakidė” labiausiai 
atitiko konkurso sąlygas, nes 
tai yra veikalas, kuris tiek tu
riniu, tiek savo pastatymo rei
kalavimais, gali būti labiausiai 
mūsų teatrams tinkamas.

O tuo metu 
“rytų” išstumia “vakarų” ga
lybės ir kai tėvas Kostą kvie
čia paimti ginklą ir dėtis prie 
“vakarų” pergalės, Kostas ryž
tasi įvykdyti tai, ką jis seniai 
užmanė. Jis užsidega noru at
sikratyti savo broliu, kurį jis 
užtinka besimeldžiantį prie al
toriaus ir žvakide jį užmuša. 
Tai, žinoma, įvyksta už scenos, 
ir žiūrovas to žudymo nemato, 
tik jis jaučia, kad tai įvyko.

Ir po to — atomazgai — au
torius patiekia giedrių vaizdų. 
Scenoje pasirodo “klebonas“, 
apie kurį sužinome, kad jis jau 
yra miręs, ir “Antanas”. Tai 
ne gyvi žmonės, bet ir ne dva
sios. Jie nesisvaiščioja jokio-

Saus o 22 d. per 10 vai. pa
maldas parapijos klebonas kun. 
Pr. Virmauskis paskaitė para
pijos metinę apyskaitą. Iš apy
skaitos matosi, kad para pie
čiai kasmet parodo vis daugiau 
dėmesio parapijai, sudeda vis 
didesnes sumas. Toku būdu 
galima daugiau dalykų pada
ryti. Klebono yra toks nusista
tymas, kad reikia išlaidas maž
daug derinti prie tų metų pa
jamų, todėl parapija neturi 
skolų, bet neturi ir didesnių 
sutaupų. Iš apyskaitos mato
si, kad visų penk:olikos para
pijos mokykloje dirbančių se
selių atlyginimui išleista per 
metus apie 8,000 dolerių, taigi 
tiek, kiek geriau uždirbąs žmo
gus vienas uždirba per metus. 
,Tai rodo, kad seselių darbas 
yra pasiaukojimo darbas, kad 
jų atlyginimas yra nepapras
tai mažas. Šiais metais yra rei
kalas dėti stogus ant kleboni
jos, vieno mokyklos namo ir sa
lės 7-toj g-vėj. Baigdamas kle
bonas kun. Pr. Virmauskis kvie
tė parapiečius uoliau dalyvauti 
šv. Mišių aukoje, taip pat pa

kai priešą iš kad bažnyčia yra pirmoj
eilėj gyviems, ne įnirusiems ir 
todėl prašė gimines nesiveržti 
į bažnyčią su tais mirusiais, ku
rie gyvi būdami nenorėjo baž
nyčios. Kvietė visus ir toliau 
uoliai remti savo parapiją. Ne
žiūrint nejauno amžiaus, kun. 
Pr. Virmauskis sėkmingai ple- 
č;a parapijos veiklą, įtraukda
mas vis didesnį skaičių žmonių.

Jame nėra jokių propagkndi- j m^s pranašystėmis, tik paten- 
nių dalykų, jokių nereikalingų I kinti, kad nebejaučia žemiškų
filosofavimų, o jo veiksmas iš
vidinis, vyksta pačių veikėjų

kančių. Tūo tarpu “juodojo ti
po” — Kosto jau nebematyti

sielose. Dėl šito j’s gali būti Į dingsta, lyg jo ir nebūtų bu- 
nelengvas vaidinti, nes iš akto- ■vę-
riaus reikalaus gilaus įsijauti
mo ir išgyvenimo. Autoriaus 
jis buvo, žinoma, taikytas pro
fesionalams aktoriams, bet ir 
mėgėjai galės “įkąsti”.

Drama išbaigta, pagal visas 
taisykles. Gera užuomazga, 
nuolatos kylanti ir įdomiai pa
siekianti kulminacinio punkto, 
o paskui ir giedriai užbaigta, 
nepaliekant žiūrovo prislėgto.

Kaino ir Abelio problema

Akcija vyksta Lietuvoje, 
bolševikmečiu, vieno bažnytkai
mio bolševikų uždarytos baž
nyčios zokristijoje. Ir abudu

Įna-šas dramai

Jury komisijos pirmininkas 
Pranas Naujokaitis, kalbėda
mas bendrai apie naująją Škė
mos dramą, ją vertino teigiamai 
taip, kaip ir patį faktą, jog 
konkurse dalyvavo net dvide
šimt du autoriai. Džiaugėsi, 
kad žmonės konkursu domėjosi.

— Turint galvoje mūsų dra
mos raidą, šis ir kiti veikalai 
yra, palyginti, neblogi ir gana 
vertingi, — sakė jis.

Komisijos sekretorius buvo 
Jonas Aistis, o komisijos na-

veiksmai vyksta toje pačioje: riais: Tėvas Leonardas Andrie- 
vietoje. Išoriniai įvykiai tesu-į kus, OFM, dramos aktorius 
daro veikalo foną, o pats vei
kalas simbolinis; nagrinėja fi
losofinę ir kartu šeimos pro
blemą, o arčiau tarus sprendžia 
Kaino ir Abelio problemą.

TRUMPAI

LRK Federacijos jubilėjinis 
seimas bus Bostone š. m. spalio 
12, 13, 14 d. d. Parengiamieji 
darbai jau vyksta.

— Jėzaus Nukryžiuotojo Se
selių rėmėjų seimas bus So. 
Bostone š. m. balandžio 15 d.

— Vaikų katecfiizaeija ir pa
rengimas prie Sutvirtinimo Sa
kramento vyksta kas sekmadie
nį po 9 vai. pamaldų parapijos

— Sutvirtinimo Sakramentas
So Bostono liet. parapijoje bus 
te kiamas š. m. balandžio 2 d. 
Teiks vysk. Minihan.

— šešt. mokyklos žinios, 
šešt. lit. mokyklos mokinių t» 
vų susirinkimas bus š. m. vas 
11 d. 6 vak. parapijos salėje 
po bažnyčia.

Mokyklos tėvų komiteto ren
giamas banketas bus Liet. Pi
liečių dr-jos salėje š. m. ba
landžio 22 d. (šeštadienį po At
velykio).

Rengiami gardūs valgiai, bus 
programa, bus šokiai.

— Spausdinami Krėvės raš
tai Liet. Enciklopedijos spau
stuvė jau baigia atspausd'nti V. 
Krėvės raštų tomą, į kurį įeina 
“Šiaudinėj Pastogėj”, “Žentas” 
ir “Raganius”. .

— Just. Vaičaitis, šešt. mo
kyklos vedėjas, po sunkesnės 
operacijos dar nesijaučia labai 
stiprus, bet sausio 21 d. jau bu
vo atvykęs į mokyklą.

— Parapijos orkestras daly
vavo programoj, surengtoj 
March of Dimes paremti.

— Pripažino polio skiepus 
Mass. valstybės sveikatos pa
reigūnai po praeitą vasarą bu
vusios polio epidemijos labai 
atsargiai tyrė naujus Salk skie
pus ir prieš kiek laiko paskel
bė nutarimą, kad rekomenduo
ja vaikus skiepyti tais skiepais. 
Dabar gubernatorius jieško pi
nigų tiems skiepams.

— Bostono Dramos Sambū
ris sausio 29 d. vaidina “Rau
doną Vyną” Brooklyne, kur jį 
pakvietė T. Pranciškonai.

— Solistas St. Liepa pakvies
tas dainuoti Vasario 16 minėji
me New Yorkc.

— A. Kneižio radijo progra
ma yra dabar viena iš trijų 
bostoniškių lietuviškų progra
mų. Kitos dvi trunka po pusę 
valandos, o A. Kneižys vis dar 
turi visą valandą ir stengiasi 
nuotaikingai pravesti. Siūlytu
me programų vedėjams įtrauk
ti daugiau originalios progra-

— Ben. Franklin gimimo 250 
metų sukaktis švenčiama ne tik 
šiame krašte, bet ir plačiame 
pasaulyje. Benj. Franklin yra 
gimęs Bostone ir čia praleidęs 
vaikystę. Sako, kad buvęs ga- 
la padykęs berniokas, bet pas-

tuvos išgarsinimuį ir piktų ko 
munizmo užmačių demaskavi-1 
mul.

Nauja LB apylinkės valdyba
Sausio 8 d. įvykusiame visuo

tiniame LB apylinkės susirinki
me buvo perrinkta apylinkės

kui virto labai rimtu. Franklin .valdyba. Naujam terminui iš
/ardu Bostone veikia didelis 
parkas ir eilė kitokių instituci
jų-

rinkti V. Stanis, St. Tamašaus
kienė ir Grižas. Tie patys as
menys sudaro ir vietinės šešta-

— Inž. T. Aleksonis su žmo- dieninės lituanistikos mokyklos 
na persikėlė į nuosavus namus tėvų komitetą.

mokykloje prie bažnyčios. Vai-1 mo^» ne v*cn tenkintis savo kal-
kai rengiami lietuvių ar anglų 
kalba pagal tėvų norą.

Henrikas Kačinskas ir dr. Pra
nas Bagdanavičius. ...

Turint galvoje, kad kiekvie- 
nas turėjo perskaityti, net 22 

i veikalus, kurių visa eilė buvo

gana netrumpų, jury komisija 
atliko nemažai darbo.

Komisijos pirmininkas, su 
kuriuo teko ilgiau įsikalbėti ne 
tik ap:e premijuotąjį veikalą, 
bet ir apie kitus, aiškino, kad 
ir nepremijuotieji turėjo įdomių 
situacijų, idėjų, ryškių charak
terių.

Laureatas Antanas Škėma 
Ši premija Škėmai Ameriko

je iš viso jau bu& antra. Prieš 
ketverius metus jis yra laimė
jęs Clevelando Liet. Kultūros 
Klubo premiją už dramą “Pa
budimas”.

Bet autorius dar yra parašęs

bėjimu, skelbimais ir plokšte
lėmis. J. Romanas sausio 22 d. 
rimtais žodžiais kvietė remti 
Balfo pastangas atitraukti iš 
Europos daugiau lietuvių į šį 
kraštą.

Women’s Apparel Shop
$1,500 Gan Put You In Business 

For Yourself With A 
MODE-O-DAY APPAKEL SHOP 

Featuriug Califoriūa 
Fashions At Popular Prlces. 

Well established SHOP imme- 
diately available on South Side. 
For Complete Information About 

This L’niųue Opportunity 
CALL MISS MARTIN 

Days At CL. 4-0584 
OR MR. PROVENCHER 
Eves. At GArden 4-0886

Lietuvių Sporto Klubas NERIS ruošia 

DIDELĮ

VAKARĄ
Detroito Lietuviu Dramos Sambūris vaidins 

L. Fuldos 5 veiksmų komediją

GLUŠAS
SEKMADIENĮ, 1956 m. VASARIO 5 D.,

Sokolų svetainėje, 2345 S. Kedzie Avc

Pradžia 3:00 valandą
Komedijai pasibaigus, salėje bus šokiai, grojont 

Balio Pakšto orkestrui. Pietūs, vakarienė, užkan
džiai.

Visas Chicagos jaunimas kviečiamas atvykti j 
šią lietuvių sportininkų šventę.

NERIS

kietijoje jis parašė dramatinę 
legendą “Živilė”, kuri buvo sta
tyta Cbicagojc ir Monrealy
je. Jo pjesė “Vieną vakarą” 
buvo statyta Augsburge ir Ha- 
nau, Vokietijoje.

Škėma yra ir dviejų novelių 
rinkinių autorius — vienas — 
“Nuodėguliai ir kibirkštys” — 
išėjo Vokietijoje, o kitas — 
“Šventoji Inga“ — išleistas 
Amerikoje.

Tačiau Škėma savo raštais 
tėra pasirodęs tik pastaraisiais 
laikais, o ligi tolei jis lietuviš
kajai visuomenei yra buvęs pa
žįstamas kaip aktorius ir reži- 
sorius. Kaune nuo 1936 m. jis 
yra dirbęs teatre ligi 1940 m., 
n po to Vilniuje ligi pasitrau
kimo j Vokietiją, 1944 m. Vil
niuje šalia, vaidinimo, jis ir re
žisavo veikalus, o taipgi parašė 
visą eilę vaidinimų ir montažų 
radijui. Vokietijoje vaidino lie
tuvių Dramos teatre Augsbur
ge ir buvo režisoriumi Sietyno, 
Dainavos ir Atžalyno ansamb
lių.

Amerikoje jau gyvena kelinti 
metai. Su šeima įsikūręs Brook
lyne.

99 Glendale Rd. Quincy, Mass. 
Tel. GR 2-3067.

— Nauja Bostono tautininkų 
valdyba sudaryta tokios sudė
ties: A. Dilba (Bridgevvater) — 
pirm., Ig Vileniškis — vicepirm., 
A. Vileniškis ir Jasiūnas — na
mų tvarkytojai, J. Vaičjurgis, 
Zaranka (Norvvood) ir kit. J. 
Kasmauskas išrinktas garbės 
pirmininku.

— Inžinieriai keliasi iš Bos-į 
tono. Inž. Brutenis ir Romu
aldas Veitai, abu inžinieriai bro. 
liai, neseniai vedę, išsikėlė dirb
ti į Pittsburgh, Pa. Ten žada 
keltis ir inž. Br. Galinis.

Waukegan, III.
Paskaita amerikiečiams apie 

komunizmą ir Lietuvą
Sausio 24 d. Waukegano Serą 

Club pakviestas kalbėjo kan. F. 
Kapočius. Šio amerikiečių klu
bo, kuriam priklauso žymesnieji 
vietos intelektualai ir biznieriai, 
specialiame susirinkime paskai- 
tin'nkas parinktais faktais pa
rodė komunizmą ir jo siautėji
mą Lietuvoje visame jo baisu-' 
me. Klausytojai pasijuto, lyg 
patys būtų pasakojamųjų įvy-į 
kių liudininkais. Panašios pa
skaitos daug pasitarnauja Lie-

Bažnyčia aprūpinama 

garsiakalbiu

Sekančios savaitės bėgyje Šv. 
Baltramiejaus bažnyčioje bus 
instaliuotas garsiakalbis. Jo 
fundatoriumi yra Juozas Ber- 
kelis, uolus gerų darbų rėmė
jas. Z. R.

CHICAGO ACADEMY OF 
MEDICAL TECHNOLOGY 
Medical Teehniųue Career

Registcr now for Jan. 31st classes
410 South Michigan Avenua 

TeL HArrison 7-2493

Rcmkitc dien. Draugą!

Pranešame, kad siunčiame vaistus (Strepto- 

mycin, Penicillin ir 1.1.) už Geležinės Uždan

gos į Lietuvą, Latviją ir Estoniją. Del pilnes

niu informacijų atvykite :

WIECZOREK PHARMACY
1174 Milwaukee Avenue 

Valandos: 10 v. r. iki 10 v. v. Sekmad. uždaryta

Whether You Are Oid & Gray 
Or Young and Gay

Danciną Is V/cnderful
The FRED ASTflIRF Way

Offering Ali Steps & Stvles 1
Fred Astaire Studios 

1623 West Me’rose
Tel, EĄ 7-5588

(Near Lincoln-Belmont-Ashland)
NOW

ANNOUNCING TIIE OPENING 
OF OUR NEW STUDIO AT 

4050 MILWAUKEE, Tel. PA 5-2916 
Open 10 A.M. to 10 P.M.

A dancing dollar will do it foryau! 
Gheck the šeria! number on your 
dollar bii'.s Now. If three of these 
numbers are atike, this is your 
lucky Day! That dollar entitles 
you to $25. vvorth of dancing in- 
struction at Fred Astaire’s TODAY'

PAINTED DESERT 
URANIUM & OIL CO.

A VVasliington Corporation

Engaged in exnloration for Uranium and other metais on pro- 
perties in the Daybreak Uranium area, Spokane C'ounty, and 

in Ferry County, YVashlngton; also in 
Grand and San Juan Counties, Utah.

PUBLIC OFFERING
12,000,000 šliures of eominon Capital stork at 1 c per share 

fully paid, and non-assessable.
YVrite for Offering Circular to 

W. M. Fredericka, Secretary-Treasurer 
725 Peyton Building, Spokane 1, YVashington

The Statutorv Statem<-nt\filcd with the State of VVasliington is a vali- 
alite for inspeetion at the Contpany's Office, 737 Peyton Building,

• Spokane, VVaslittifeYoė’.“'1*

\V. M. I'nslerieks, Sccy-Treas.
725 Peyton Building 
Spoi'uinc I, VVasliington

PIchbp semi ,me Offering Circular on
l’AINTED BEKERT I KAMI M & OII. CO.

Phono Madison 1851

Name (print) ........................................................ ..
Street ..........................................................................
City .............................................................. State

Show
— Įvyksta —

RYTOJ............. SEKMADIENĮ

SAUSIO 29ta DIENĄ 1956 M.

LIETUVIŲ AUDITORIJOJE
»

3133 So. Halsted Street

Pradžia 4 valandą p. p. punktualiai

ĮVAIRI PROGRAMA Iš KETURIŲ DALIŲ

Dalis vieno veiksmo komedija

ŠILKINIAI PANČIAI

Visos Auditorijos patalpos nuo pirmo aukšto iki 
stogo — rezervuotos Sophie Barčus svečiams ... 
Sausio 29tą dieną 1956 m. nuo antros valandos po 
pietų iki vidurnakčio...

Kasa atidaryta ir bilietų pardavimas prasidės 
antrą valandą po pietų...

Bilietu kaina 81.82 taksy 18c. VISO $2.00 ypatai
Nuoširdžiai kviečiame visus RADIO klausytojus, 

rėmėjus, ir visus geros valios Lietuvius — būkite 
su mumis vieną dieną metuose, o mes esame su ju
mis kiekvieną dieną.

Kalba SOPHIE BARČUS

Dalis SPALVUOTA FILMĄ 

Dalis KONCERTAS

Dalis ŠOKIAI IR BALIUS PRIE

DVEJŲ ORKESTRŲ
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JAV SOSTINĖJE
Prie vakarykščio pranešimo iŠ Washingtono tenka pridėti 

dar keletą dalykų, kurie mūsų skaitytojams gali būti įdomūs.
Amerikos Lietuvių Tarybos Vykdomojo Komiteto nariai 

sostinėje išbuvo ketvertą dienų. Be vakar suminėtųjų, jiems 
teko pasimatyti ir su daugeliu kitų senatorių ir kongresmanų. 
Tam tikslui lankyti jų kabinetai, būta kapitoliuje, kuriame 
įvyksta Senato ir Atstovų Rūmų sesijos. Panaudotos visos ga
limybės, kiek galint daugiau parlamentarų pamatyti ir Lietuvos 
laisvinimo reikalais su jais pasikalbėti, nes prieš Vasario še
šioliktąją tai ypač svarbu. Tarp daugelio kitų, kapitoliuje su
sitikta su Atstovų Rūmų daugumos vadu John McCormack, ge
ru lietuvių bičiuliu, jau daug kartų Altui padėjusiu ir Kersteno 
rezoliuciją pravesti, ir kaikuriuos kitus reikalus atlikti. Pasi
matyta ir su kongresmanų Jos. Carrigg (respublikonu) iš Scran- 
ton, Pa.), kuris mielai apsiėmė patarnauti Altui viename svar
biame reikale. Pasitarta ir su kongresmanų Dodd (iš Hartford, 
Conn.), buvusiu įtakingu ir veikliu Kersteno komiteto nariu.

Vakar trumpai buvo minėta, kad Alto Vykdomojo Komiteto 
nariai pasakė Lietuvai kalbas per Amerikos Balsą (Voice of 
America). Prie to dar galima pridėti tai, kad tomis dienomis 
Amerikos Balso lietuviškasis sektorius minėjo penkmečio su
kaktį. Ta proga buvo aplankytas šios įstaigos centras, plačiau 
pasikalbėta su lietuvių sektoriaus direktorium dr. K. Jurgela, 
redaktorium prof. P. Labanausku ir kitais. Kadangi Altas yra 
nemažai prisidėjęs, paskatindamas Atstovų Rūmus ir Valstybės 
Departamentą steigti prie Amerikos Balso ir lietuvių, latvių bei 
estų skyrius, buvo smagu stebėti, kaip rūpestingai ir naudingai 
dirbama informuojant Lietuvos ir kitų Pabaltijo kraštų žmo
nes apie Ameriką ir laisvuose kraštuose gyvenančių pabaltiečių 
veiklą bei pastangas paskubinti jų išlaisvinimą iš žiaurios bol
ševikiškosios vergijos.

Pas ministerį p. Povilą Žadeikį atsilankyta drauge su prof. 
K. Pakštu, dr. Jurgėla ir P. Labanausku. Pasikalbėta tais vi
sais reikalais, kuriais rūpintis Alto Vykdomasis Komitetas į 
sostinę buvo atvykęs. Min. Žadeikis Alto dirbamais darbais 
buvo patenkintas.

Sostinės lietuvių sluogsniuose šios savaitės pradžioje džiaug
tasi vieno lietuviuko, vidurinės mokyklos mokinio, stambiu lai
mėjimu. Tuo laimėtoju buvo Gabrielius Rajeckas, Lietuvos pa
siuntinybės tarėjo p. Juozo Rajecko sūnus. Iš pusantro miliono 
mokinių, dalyvavusių iškalbingumo konkurse, jis išplaukė į pačią 
pirmąją vietą. Konkursas buvo pravestas visame krašte. Sos
tinės spauda daug rašė apie Gabrielių. Jo vardą plačiai garsino 
radijas ir televizija, pabrėždami, kad jis yra lietuvio diplomato 
sūnus. Tuo būdu jaunas Gabrielius prisidėjo prie platesnio lie 
tuvių vardo išgarsinimo.

Sausio 25 d. sovietų ambasadorius Zarubinas įteikė prezi
dentui Eisenhoweriui Bulganino raštą. Sostinėj buvo jaučiamas 
didelis susidomėjimas. Visų nervai buvo įtempti. “Ką rašo 
mūsų Prezidentui Bulganinas?”, klausė vienas kito. “Ar tai 
reiškia karą, taiką, ar tik taip sau naują nusišypsojimą siūlo?”, 
dar kiti spėliojo.

Bet, kaip vakar jau šis tas išryškėjo, Bulganinas siūlo Ame
rikai sudaryti su sovietais ir visu komunistiniu frontu nepuolimo 
paktą. Ir reikia laukti, kad į tos rūšies pasiūlymus mūsų vy
riausybė nekreips dėmesio. Praeitis jau aiškiai yra įrodžiusi, 
kad bolševikai jokių sutarčių nevykdo. Pavyzdžiui, su Pabal
tijo valstybėmis net keliais atvejais Maskva pasirašė nepuolimo 
ir kitas sutartis ir jas visas sulaužė. Taip būtų ir su naujomis 
sutartimis, nors jas pasirašytų ir su pačia Amerika.

AKTUALIAIS KLAUSIMAIS
K. MOCKl’S, Boston, Masu

I
Du leidiniai i kauskis. Pati ateitininkų orga-»saVo prievolių savai tautai bei

Turėdamas šiuo metu kiek' "iza^a n2ra į "efali P°-| valstybei.
Žvilgsnis į praeitį 

Kai susikūrė Lietuvos, vėliau 
Vytauto Didžiojo Universitetas 
Kaune, per keletą metų studen
tų ate.tin nkų skaičius siekė jau 
keleto šimtų. Buvo reikalas 
veikusią vieną draugovę su
skaldyti. To pasėkoj aną liūd
ną 1926 m. lapkričio 21 d. va- 
karą, po to, kai tada buvusios 
valdžios raitoji policija aštriais 
smūgia s vaikė lietuvių patrio
tinę studentiją iš karo muzė- 
jaus sodel'o, buvo įsteigtas stu- 
dentų ateitininkų Vytauto klu-j 
bas, pasirinkęs savo šefu šian
dien prelatą ir mūsų politinio 
gyvenimo veteraną, Mykolą 
Krupavič'ų o pirmuoju pirmi
ninku išsirinkęs dabartinį Vliko 
pirmininką J. Matulionį. Tos 
grupės nariai savaime jautėsi 
arčiau politikos ir arčiau krikš
čioniškosios demokratijos reiš
kimosi. Didele dalimi tebėra 
taip ir dabar. Įsisteigė “Kęs
tutis” korporacija, turėjusi pa
našius uždavinius, kaip ir “Vy
tautas”. Atskirai susiorgani
zavo studenčių draugovės bei 
korporacijos. Kiek vėliau stei
gėsi viena po kitos korporacijos 
daugiau profesiniais pagrin
dais. Taip gimė menininkų Ša
trija, medikų Gaja, teisininkų 
Iustitia, technikų “Grandis” ir 
pan.

Ir tada būta savų sunkumų 
Organizaciniame gyvenime tai

daugiau laiko, nekaip jo pa-|htinė’ 0 yra Katalikų Akci3°8 
prastai būna, labai atsidėjęs Padalinys* Tačiau jos nariai,
perskaičiau du neseniai pasiro-pasiekę rekiamo amžiaus bei 
džiusius leidinius, skirtus dau.! Pasirengto, pagal asmeninį pa- 
giau mūsų jaunesnei kartai ir vieni daugiau kiti ma-
svarstančius politinius klausi- ZWU relškiasi Politikoje, 
mus. Ryšium su tuo noriu pa-! T° reiškimosi Pykoje jau
sidalinti su skaitytojais viena 
kita mintimi.

vRimtieA. v’afandcf

Ištikimybe principams
Vysk. V, BRIZGYS

Čia nediskutuosime klausimo, 
ar yra kokių principų, kurių 
teisingumas nepriklauso to, ar 
juos kas pripažįsta ar ne.

Prisiminsime tiktai, kuo jie 
naudingi tam, kas juos pripa
žįsta ir jų laikosi.

Pasaulyje nėra žmogaus, ku
riam netektų kada nors susto
ti kryžkelėje, kurioje nėra aiš
kių krypties užrašų. Tai įvyks
ta ne tik kelionėje. Tokia si
tuacija tenka išgyventi kiek
vienam po daug kartų pildant 
luomo, pašaukimo, profesijos 
pareigas, tvarkant savo kasdie
ninį elgesį. Pro gyvenime su
tiktą klaustuką negalime pra
eiti į jį neatsakius.

Turįs mintijimo ir gyvenimo 
principus žmogus į tuos pra
matytus ar nepramatytus-klau
stukus atsako nesunkiai, retai 
jam tenka kitų klaustis.

Ne visada lengva yra elgtis 
pagal paties surastą atsakymą. 
Patogumas, savanaudiškumas, 
jausmingumas, o> kartais net 
gręsiantis pavojus, nepatogu
mas pasiekiąs kartais lig kan
čios žmogų gundo pasielgti ne 
taip, kaip pasiremdama princi
pais, atsakė sąžinė. Ir čia 
įvyksta egzaminas, kiek tvirti 
jo įsiVkinimai principais, kiek 
kas juos brangina, kiek kieno 
{virta valia. Paprastai iš anks
to matosi tiesioginiai vienokio 
ar kitokio apsisprendimo rezul

tatai ir jie veikia žmogaus va
lią.

Vienas tačiau tiesioginis ap
sisprendimo rezultatas iš anksto 
nesuprantamas, nes suprasti jį 
be patyrimo yra sunku. O tas 
rezultatas tai yra žmogaus sa
vijauta, kurią jam tenka neiš
vengiamai gyventi po vienokio 
ar kitokio apsisprendimo. Ta 
savijauta yra tokia stipri, kad 
jeigu žmogus galėtų ją iš anks
to pajusti, jis niekad savo są
žinei neišsikreiptų. Yra daug 
atvejų, iš kurių gabus rašyto
jas galėtų parašyti visą, ne 
išgalvotą, o kieno nors išgy
ventą dramą. Išsikreipdamas 
principams, žmogus kartais lai
mi daug apskaičiuojamos že
miškos naudos. Daugelis iš to
kių tačiau, nepakeldami vidinio 
priekaišto, jeigu tik gali, atsi
žada laimėjimo, daug kartų 
prieš paprastus žmones viešai 
ir sakramentiniai atgailoje sa
vo klaidą išpažįsta, jie dar daug 
ką padarytų, jeigu galėtų tą 
faktą visai panaikinti. Tačiau 
faktas lieka, ir žmogui, kol jis 
gyvas bus, jį prisiminus nu
svirs galva, tarsi po išgirsto 
nemalonaus sprendimo.

Savo kelią žinąs ir iš jo ne- 
išsi kreipiąs žmogus kartais tu
ri iš to žemiško nuostolio, bet 
jis neturi dvasios nemalonumo. 
Jeigu jis nukenčia, tai žino už 
ką, jis niekad dėlto nesikrem
ta.

Visada seku “Į Laisvę” žur
nalą, redaguojamą mano labai 
gerbiamo kolegos ir bičiulio 
prof. J. Brazaičio su kitais tal
kininkais. Taip pat su susido
mėjimu sekiau gerb. kun. J. 
Krivicko dar Europoj dėtas di
deles pastangas be minimalių 
technikinių priemonių leiąti 
mūsų jaunimui leidinį politi
niai klausimais. Pats to laik
raščio leidėjas jau yra Šiame 
krašte, o vietoj jo leisto laik
raščio prieš porą mėnesių New 
Yorke pasirodė anksčiau ėjęs 
“Tėvynės Sargo” priedu spe
cialiai jaunimo skirtas nedide
lės apimties, bet simpatingos 
išvaizdos ir patraukliai sureda
guotas leidinys “Jaunimo Žy
giai”, redaguojamas mano mie
lo raseiniškio Alg. Vedecko, 
talkinant Korėjoj tebesančiam 
Alg. Kasulaičiui ir eilei kitų.

“Į Laisvę” yra Liet. Fronto 
Bičiulių organas, “Jaunimo Žy
giai” yra Liet krikščionių de
mokratų jaunimo organas. 
Abiejų leidinių redaktoriai ir 
bendradarbiai yra didelė dau
guma žinomi, uolūs ateitinin
kai, vadinasi, pasaulėžiūriniu 
atžvilgiu brendę ir ugdęsi pa
gal tuos pačius katalikybės, lie
tuviškumo, visuomeniškumo, 
inteligentiškumo ir demokratiš
kumo principus, kuriuos yra 
taip šviesiai formulavęs mūsų 
didysis filosofas prof. St. Šal-

Kas norite nors išgyventi sa
vijautą žmogaus niekad neiš- 
sikreipiančio savo principams, 
perskaitykite neilgą ,šv. Povilo 
laišką Pilypiečiams. Tačiau 
skaitydami būtinai įsivaizduoki
te Povilą, kaip jis atrodė laišką 
diktuodamas. Tas laiškas gi
mė Povilui esant uždarytam 
Romos Mamertino kalėjime 
akmens uoloje, iškaltoje tam
sioje celėje, jo kojos ir rankos 
grandine prirakintos prie uo
los. Jis moko aplink į stovin
čius ar sėdinčius sargus. Jo sie
los ramybė ir toli siekianti šir
dis matosi iš padiktuoto laiš
ko.

nepriklausomybės kūrimosi me
tais 1 sietuvos gyvenime atsira
do tiys politinės grupės, kurių 
prieky stovėjo ateitininkų orga
nizacijos eilėse brendę žmonės. 
Tautininkų valdžios ir po to 
mūsų šalį nuožmiai užgriuvusių 
okupacijų metais gimė dar du 
sąjūdžiai, kurių nariai išpa
žįsta krikščionišką pasaulėžiū
rą, nors jų priėjimas prie pa
saulėžiūrinių klausimų kiek ski
riasi nuo anksčiau susikūrusių 
politinių grupių, turinčių savo 
organizacijas ir emigracijoj 
Tų skirtumų atgarsiai reiškiasi 
ir čia minimuose leidiniuose 
Galime tik pasidžiaugti, kad 
šiuo metu tie atgarsiai jau reiš
kiasi tok’a forma, kokia yra 
būtina santykiuose grupių bei 
vadovybių, išpažįstančių krikš 
čionybę ir didele dalimi vado
vaujamų visai vienos pasaulė
žiūros asmenų.

Jaunimas ir politika

Yra labai svarbu, kad priau
gančioji karta, ypač akademi 
nis jaunimas, būtų laiku įtrau
kiamas į mūsų laisvės kovų pa 
stangas, kitaip sakant, į mūsų

PADfiKOS MALDA

Mary Dixon, 4? metų, ir jos dukrelė Gloria, 15 metų, kalbu ro
dančiu po išsigelbėjimo iŠ Santa Fe traukinio katastrofos, įvykusios 
lx>s Angeles. Prieš vykstant į San Diego, jos nuėjo Į bažnyčią pasi
melsti. ■ (IVS)

bei emigracijos įvykiai ir štai, teberodoma gana daug dėmesio
to visko stovime prieš dabartį, 
klausdami,

Kas toliau?

Šitoje vietoje norisi atsiminti 
nuostabų J. Aisčio eilėraštį 
“Draugystė”. Tikrai “mūsų 
gretos yra dabar praretėję ir 
pasikeitę mūsų veidai”. Reikia

Darbo Federacijai, kuri juk yra 
sena ir krikščion'škos demo
kratijos pagrindais organizuo
ta politinė grupė. Vadinasi, ei
na reikalas ne tiek apie orga
nizacijos amžių ar jos faktinį 
šiandien’nį pajėgumą, bet apie 
tai, kas tai organizacijai vado
vauja. Amžinos atminties ne

tas gretas labiau glausti ir ne-f paprasto idealizmo vyras Dar-
bijoti perrikiuoti, kai tam me
tas ateina. Visokia stagnacija, 
užsispyrimas ne vietoje yra pa
žangos bei akcijos stabdžiai,

bo Federacijos steigėjas Vy
tautas Endziulaitis tikrai ne
galėjo manyti, kad toks liki
mas ištiks jo puoselėtą organi-

politini gyvenimą. Iš kitos pu- - , ... .. -• v , j natūralu Vieniems atrodė lašės yra ne mažiau svarbu, kad ; ... . .. . biau patrauklus vieni asmenysnvalizuojančios srovės ar tai u F . . .... ....J iš vyresniųjų, kitiems kiti. Ta
čiau deramas solidarumas buvo

Politine prasme mūsų krikščio- zaciją, turėjusią užkirsti kelią 
niškoji visuomenė jau eilė me- komunizmo plitimui mūsų kraš

te.

atskiruose pasaulėžiūriniuose 
junginiuose, ar tai bendrinio po
būdžio organizacijose, parody
tų deramo takto, neveltų jauni
mo į dažnai asmeniškumu pa
grįstus ginčus ir išlaikytų jau
nimo
lizmo aukštumoj.

išlaikytas ir reikiamas susi- 
prat'mas svarbesniuose klausi
muose buvo užtikrintas. Mūsų
politinis gyvenimas statė opo-

’ gxxxvu» xx v.g dides.

nuotaikas deramo idea-, . 6 ,i niug sunkumus. Teko persi
orientuoti į kiek kitus darbo 
metodus, daugiau mestis į kul
tūrinę sritį, į ekonom’nius klau
simus ir pan. Tuo keliu einant, 
vietoj pavargusio “Ryto” gimė 
labai gyvastingas “XX Am
žius”, sutraukęs eilę stiprių 
plunksnos žmonių su dabar 
“Drauge” dirbančiu kun. dr. J. 
Prunskiu pryšaky. Ypatingo 
pajėgumo asmuo “XX Amžiuje”

Tai jokiu atveju nereiškia, 
kad reikėtų labai nusigąsti ne
išvengiamos diferenciacijos. Tai 
daugiau reiškia, kad pasireiš- 
kiančioji diferenciacija nebūtų 
perdėta, kad ji neįneštų kartė
lio į mūsų krikščioniškąjį, dau
giausia katalikišką jaunimą, 
kad ji nesukliudytų bręsti pri
deramam tautiniam ir valsty
biniam solidarumui viso mūsų buvo dr. Ign. Skrupskeiis, šian 
pozityvaus prieauglio tarpe. Gy- dien Tautos kankinys. Jam 
venimo aplinkybės nėra palan- vertingai talkino prof. J. Bra- 
kios, studijuojama išsiblaškius zaitis ir eilė kitų. Reikšmingą 
po įvairias nelietuviškas moks-1 vaidmenį tada turėjo dr. Pr. 
lo įstaigas, gyvenama ne lietu-' Dielininkaitis, deja, taip pat se- 
v.'škoj aplinkoj ir jaunimui yra nai nelaiku miręs. Po to sekė 
daugiau pavojaus nutolti nuo mums visiems žinomi okupacijų
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Autobusas jau rieda plentu ir Kauno nebesimato.
Pro akis lekia nubaltinti akmenys su kilometrų 

ženklais.
Staiga mes įvažiuojam į mišką ir pro atdarus lan

gus siūbteli šiltas užuovėjos saldumas.
Jaunučiai eglių skujukai laša šviežiais sakais; me

tūgių spygliai dar kūdikiškai gležni. Pavasarinis jų 
žalumas atšviečia tamsias šakas, atrodo, kad kažkas 
juokais pridurstė kito medžio viršūnėles kiekvienai 
rūsčiai eglei.

Miške prityla ir autobusas. Jei išsikiši pro langą, 
matai, kaip ant dulkėto jo šono raibuliuoja prabėgdami 
kelio šešėliai. Skynimų properšose šiušena minkšta žolė 
ir vešlios pavėsio baltažiedės, o visas miško oras pilnas 
neramaus paukščių švilpavimo.

Ir tada junti, kad kažkur, riešutynuose, jau dulka 
geltoni žirginėliai, kad kas naktį poška sproginėdama 
beržų žievė — kad jau ir vėl tetervinų krūtinės žėri mė
lynom ugnim.

Ir kai drungnas vėjas kelio užsisukime staiga alpi
nančiai pakvimpa, tada žinai, nors nematai, kad kažkur 
miško pakrašty, ant skardžio, žydi didžiulė jieva, apsi
pylusi baltais žiedais.

Per Kalėdas mane nuvedė „Spraktukan“.
Tai buvo vienas tų dieninių spektaklių, kai išvėdin

tas teatras kvepia šviežiu žiemos Skersvėju, kai akinan
čiai blizga išvaškuotos grindys ir didžiuoju koridorium

tų stovi prieš tam tikrą susi
dūrimą jau minėtų politinių su- 
sigrupavimų.

Iš Nepriklausomybės laikų 
veikusių politinių partijų vado
vybės š’andien daugiau remia
si visuomeninėse grupėse išau
gusiais darbuotojais, o nauja
sis sąjūdis, gana gyvai besi
reiškiąs Lietuvių Fronto var
du, remiasi daugiau profesinėse 
grupėse brendusiais veikėjais 
bei laisvės kovų metais išaugu
siais kovotojais. Vienur dau
giau akcentuojama krikščioniš
koji demokratija ir jos būtinas 
ryšys su pasauliniu mastu besi- 
re'škiančiu to vardo politiniu 
sąjūdžiu. I š kitos pusės stip
riau akcentuojama pilnutinė 
demokratija ir rezistencinis 
momentas, kuris emigracijai už. 
trukus savaime įgyja šiandien 
skirtingą pobūdį nuo anksčiau 
buvusiojo. Akcentuojant nau
jojo sąjūdžio reikšmę ir savai
me praktikuojant senąsias po
litines grupes bei jų reikšmę, 
pačių naujojo sąjūdžio žmonių

Dabartis ir ateitis mug įpa
reigoja pajėgti pašalinti negero
ves, kurių visada atsiranda 
žmogiškame gyvenime. Taip pat 
yra gyvas reikalas vis iš naujo 
atsiminti, kad visi nesame to
buli, kad visiems pasitaiko su
klysti, kad turime pajėgti kri
kščioniškai spręsti klaidų bei 
nesusipratimų atvejus ir nepa
daryti tuos nesusipratimus pa
stovia kTūtimi savitarpio susi
pratimui bei darniam darbui.

Pradžioje minėtųjų leidinių 
nuotaikos lyg ir duotų pagrindo 
kiek giedresnėm perspektyvom.

Plunksna, tekanti meile ar pa
dažyta juodame neapykantos ra
šale, ar išmirkyta švelniame 
mandagume, ar kietai paaštrin
ta priekaištu, atgaivino daugiau 
gėrio negu saulė, daugiau blo
gio negu kardas, daugiau džiaug 
smo, negu moters šypsena, dau
giau skausmo negu susirauku
si nelaimė. — V. J. Budrikas

šlepsi senukas šveicorius, nešiodamas užkulisin arbatos 
stiklus.

Motinos traukia nuo vaikų kojų snieguotus batus, 
taiso kaspinus, pučia atšalusias rankutes, šluosto var
vančias nosis; pakvimpa lupamais apelsinais ir pieniš
ku šokoladu. Rūbinės kabliai apkarstyti mažais paltu
kais, vaikiškais getrais, mergyčių koptūrėliais...

Tėvai vedžioja už rankų mažus berniukus, švarius, 
glotniai sušukuotus, apvilktus tamsaus aksomo rūbe
liais — panašius į nupieštus ant bombonjerių ponaičius.

Kai lipi laiptais augštyn, pro rato pavidalo langus 
baltuoja mieguistas Miesto Sodas, apsnigtos medžių 
šakos ir balzgana popiečio saulė.

Trečiame augate karšta. Lubų skritulys, nusagsty
tas elektros lemputėm, atrodo pasiekiamas ranka. Pa
čioj laktoj sėdi Marvelės pradžios mokykla ir Vaikelio 
Jėzaus Draugijos našlaičiai — Amatų Mokyklos berniu
kai : tylūs, pilki, išaugtais švarkais...

Užsikniaubę ant barjero, spokso žemyn kareiviai 
— Šventinė naujokų ekskursija su liktiniu puskarinin
kiu, augštu, arkliaveidžiu bernu. Blizga nuskustos gal
vos, prakaituoti sprandai, įšilę kūnai tebekvepia kalė
dine kareivinių pirtim ir riebiu, valdišku muilu.

— Špuntą, va ten, partery, penktoj eilėj, sėdi ka
nauninkas Tumas. Ar matai? Matai baltą, baltą 
galvą?..

Aš išsilenkiu pro atramą. Toli, toli — gilioj duobėj 
knibžda tik galvos, lyg į kėdes būtų sutūpę bekūniai 
žmogiukai. Prie orkestro pultų jau dega šviesos. Pro 
prislopintų balsų klegėjimą, pro derinamų instrumentų 
besikryžiuojančią betvarkę, kartais nelauktai švilpteli 
fleita — nerimta ir užgaidinga. Lėtai supasi tamsiai 
raudona uždanga su didele balta rūta. Atrodo, kad iš 
anos pusės pažemiu pučia lengvas vėjas...

Po švento Jono jau galima maudytis — vieną po
pietę išsirengiam ir mudvi su mama.

Fortų griovy telkšo mauruotas vanduo, rudais 
maušiukais žydi ąsiūkliai, ant archyvo stogo kėpso pa
juodę kaminėliai — virš jų plevena balti kopūstiniai 
drugiai...

Paskui mes pasukam topolių alėjon — tamsiai žali 
šešėliai mirga ant perdžiūvusių provėžių molio ir ant 
mamos skarelės.

Ties Jonavos gatve Nėry plūduriuoja sustumti sie
liai, bet mažoj properšoj galima maudytis. Toliau, kark
lynuose, vaikšto nuogaliai vyrai, balti, kaip sūriai ir aš 
bijau, kad tik ir vėl į juos nepažvelgčiau.

Laikrodžių krautuvės lange aš mačiau tokią sta
tulėlę, tik jai prie užkulnių ir prie smilkinių buvo pri
taisyti sparniukai. Aš ilgai į ją žiūrėjau — į blizgan
čius vario raumenis, į tamprų, liauną kūną;..

Pakrantėj mes sutinkam ir ponią Vaišnorienę. Ji 
jau išsimaudžiusi, bet dar palieka pasišnekėti su mama.

Mama man užmauna juodas kelnikes ir paleidžia 
taškytis tarp sielių. Bet aš įbrendu vandenin ir stoviu 
nejudėdama. Aprengė mane, kaip berniuką, kaip ber
niuką...

Užtempiu savo kelnikes iki pažastų, bet ir vėl pa
leidžiu — kas iš to ?.. Ten va, toliau, maudosi mergai
tės — su tikrais kostiumais... Jos ir atrodo, kaip tikros 
mergaitės. O aš kas?... Plaukia drumzlinas vanduo, su
kasi prie mano kojų verpetukais.

— Paaiplhiškink! Pasipliuškink! — šūkteli nuo 

kranto mama. — Nestovėk vietoj!..

Bet aš net nepajudu.
Popiečio saulėj bangelės nuraibuliuoja iki kito 

Neries kranto. Ten girdo karves. Paskui girdisi, kaip 
retežiai velkasi žvyruota atkrante ir kaip kartais su
skamba geležinis mietas, atsimušęs į kelio akmenį. Pa
vandeniui, nuo Kleboniškio pusės, atlinguoja valtis — 
ten kažkas groja lūpiniu armonikėlių. Prie pat mano 
kojų šmurkšteli kilbukas ir nunyra po sieliais...

(Bai dingliu)
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PARALYŽIAUS MOTINA”

Mis. Robert E. Broneli, 34 metų, iš Tulsa, Okla., su savo vaikais Ne« 
Yorke, kur jai duotas vardas ‘•National Polio Mother of tlic Year”. 
Ant jos kelių yra Maudic Mnrie, 16 mėlt., gimusi “geležiniuose plau
čiuose”. Kiti vaikai: Leslie, 2 metų, ir David. 8 metų. (1XS)

(VAIRIOS žinios
Mokslininko mirtis

Anglijoje mirė vienas žymiau 
šių katalikų mokslininkų — dr. 
Frank Shervvood Taylor, 58 m. 
amžiaus. Jis atsivertė j katali
kų bažnyčią prieš 13 metų, ka
da ruošė studiją apie Galilėją, 
tą septyniolikto amžiaus Itali
jos astronomą, kurs buvo teisia 
mas bažnytinio teismo. Moksli
ninkas tada pareiškė, kad Gali
lėjaus bylos studijos jam paro
dė, kaip pagarbiai Bažnyčia at
sineša link mokslo. Atsivertęs 
jis raštu ir paskaitomis grūmė
si su klaidingu nusistatymu 
prieš Bažnyčią.

Namai nepagydomiems
Katalikų labdaros organiza

cijų rūpesčiu baigiama įrengti 
r amai nepagydomiems, vėžiu 
sergantiems ligoniams Parmo
ję, O., netoli Clevelando. Pirmie
ji pacientai bus priimami apie 
gegužės mėn. 1 d.

Darbininkų bažnyčia

Italijos darbininkai renka sa
vo organizacijų tarpe aukas, 
kad Romoje būtų pastatyta

Kristaus-darbininko bažnyčia. 
Tai daroma minint šv. Tėvo Pi
jaus XII 80 m. amžiaus sukak
tį. Bažnyčia bus pašvęsta Kris- 
tui-darbininkui.

Alkiu marina 1,000 seselių
Lenki’ komunistų valdžia 

apie 1,000 seselių vienuolių al
kiu marina. Jos yra iš vienuoly
nų suvežtos į koncentracijos 
stovyklą, nuolatinėje policijos 
sargybinių priežiūroje. Jos turi 
virti maistą raudonarmiečiams 
ir skalbti jų baltinius. Visos pas 
tangos jas išlaisvinti nepasie
kė tikslo. Daugelis seselių dėl 
labai sunkių sąlygų yra susir
gusios. Vokiečiai katalikai ren
ka aukas ir organizuoja siunti
nius toms nelaimingosioms kru
vinojo komunizmo kalinėms.

PAJIEŠKOJIMAS
POVILAS AVIŽA, Adomo sūnus. gy
venęs Bostone. j ieškomas sesers gy
venančios Lietuvoje, Kreiptis Šiuo 
adresu — Mrs. Mary KlimnltLs, 1800 
Clay St., Gary, Ind.

Lietuvių n-miiiy-
bes Irk‘v ėsk. Jnrgfo ’r"‘-i|a(ėl<>-

P.Ia<ulevi«*Iaw

UŽRAŠAI
* rijose daly *«:

T. Užrašai: Mintys, r ir' tv na i, 
ryilmai. Čia kaip t’k a+s" kleld i» 
Arkivyskupo Jurgio gilus tiesos Jžr •• 
girnas bei visifiksa našia ikojim'u 
tarnauti Dievui, Bažnyčiai ir šia'.’ 
išgunymui.

II. Idilškai. Tai ivali'ems istne- 
nlins rąžytu laiškų ištraukos, gyvo. 
ritmiško* išminties perlai. išreikšti 
patarimų, paraginimų ir paaiškini
mų for mole.

III. Vilr’uįc. Žvilgsnis į Arkivys
kupo kandu s perneštas senoje Lie
tuvos sosMnė.e, kur Jis stengdamasis 
būti visiems visakuo. kad visus lai- 
mėt.iį Kristui, daugiausia yra nuk'n- 
tčjęa.

Knyga turi 220 psl.. paveiksluota 
ir įrišta 1 kietus viršelius. Kaina 
>2.50.

Užsakymus su pinigais siųskite:

“DRAUGAS”

2334 So. Oakley Avė., 
CHICAGO 8, ILL.

PAJ IEŠKOJIMAI
LIUDVIKAS PUODŽIŪNAS, Pet

ro, gimęs Pajevonyje. Jieško sesuo
Teresė Puodžiūnaitė.

AGUTfi BALČIŪNAITE n:ba jos 
tėvai Balčiūnai. Prieš karą gyvenę 
Baltimoie, dirbę siuvykloje. Jioško 
Monika Sapiegienė. Pranešti — P.
Starkienei, 7236 S. Rockwell St., 
Chicago 29, IU.

CLASSIF1ED & H_ELPW A N T E I> A H V E R TIS E M E N T S
HELP WANTED MOTERYS

TYPIST

5 day week. Paid vacation and 
pension

VAUGHAN SEED CO.
601 W. Jackson

G I R L
BOOKKEEPING WORK

Kiioulodgc of Comptonietrv lielp- 
ful, būt tint necessary. Mušt bu nblo 
to usc mlding machine, '

Tel. CA 5-2468

REIKALINGA MOTERIS namų 
ruošos darbams.

VIrginia 7-3037

biller-typist
I’osition open for woman 18-45 \vith 
typing spced of 40 yvords per minute. 
Many avenues of advancemant. Lar- 
ge offiees with friendly congenial 
sūrroundings. 5 day, 37 14 hour weok.

American Hospital Supply Corp. 
2020 Rldgo Avė., Evanston Vn 4- 
6050.

ENERGETIC W0MAN
35-52

4 hours daily away from Home 
No Experienco

Plain setving hclpful 
$6 to $8 per day

Call HArrison 7-6465

STENO-CLERK
For MaiHifacturing Concern

Located Near 22nd & Ashland 
Will Consider Beginner

Call Mr. Ricker
at

CAnal 6-0120

PROGOS — OPPORTUNITIES REAL E&TATĖ

TAVERNA IR NAMAS. 4 kamb. 
užpakaly. Visi nauji modernūs į- 
rengimai ii' reikmenys. Geroj in
dustrinėje ir rezidencinėje apylin
kėje Brighton Parke. Alyva apšil- 
3 autom. gar. l'/įj sklypo šalia. 
Pilnas rūsys. Vienas negali apseit, 
nori skubiai parduoti. Įvertinti- 
mui, turite pamatyti gerą pirkinį. 
Susitarimui kreiptis pas sav. po 6 
v. v. VIrginia 7-9384.

A. LAURAITIS
REAL ESTATE BROKERIS

7229 S. Washtenaw Avė.
Tel. GRotehill 6-6684

Namų ir biznių pirkimas bei 
pardavimas. Ypatingai speciali
zuojasi biznio srityje.

P. STANKOVIČIUS
REAL ĖST. k INSUR. BROKEBIt 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
3133 So. Halsted St.

Pb. DAnnbe 6-1793
Padeda plrkitl - parduoti uamtie 
ūkius, biznius. Parūpina paskolas
lraudimus ir daro vertimus. Tvarki 
Imigracijos dokumentus. Ofisas atda 
as kasdien nuo 10—7.

4rARIETY STORE (Įvairių daiktų 
krautuve). Naujai dekoruotas 4 k. 
butas. Gazu apšild. Daug prekių. 
Įsteigtas prieš 25 metus. Nuoma 
$75, gera sutartis. Ideali vieta, 
porai. Vienas negali apseit. Nori 
skubiai parduoti, nebrangiai, $3,- 
500. Apžiūrėję įvertinsite gerą pir
kinį. 638 W. 43rd St. BIshop 7- 
8593.

UŽKANDINfi-Lunchroojn. 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 DAvls 8-9330.

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

INCOME TAKSŲ PILDYMAS
P. LEONAS 

REAL ESTATE
2735 W. 71st St. — YVAI. 5-0013

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

KUTRA-NORKUS REALTY
CONFECTIONEKY & VAR1ETY 

STORE. Saldainių ir įvuirių daiktų 
krautuvė. Seniai įsteigta; daug pre-

VYRAI IR MOTERYS

GENERAL OFFICE
We have opening in all 

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

5 day, 40 hour week 
Applicants see

Mr. D. J. Djkorista or 
Mr. Zwiers

DR0VER3 BANK 
Ashland at 47th St.

kių. Didelios gyvenimui patalpos. 
Nuoma >95, gera sutartis. Dėl kitų 
interesų nori skubiai parduoti. Ne
brangiai. Apžiūrėję įvertinsite. 4878 
W Annitagc, TUxcdo 9-9351.

SUPER GROCERY & M E AT MAR- 
KET. Gerai einąs biznis, moderniški 
Įrengimai. Prieinama nuoma, gera su 
tartis. I)C1 ligos nori skubiai parduo
ti, nebrangiai. Pamatę įvertinsite ge
rų. pirkinį. Ii 112 \V. N«rth Avė. arba 
šaukito savininkų — MErrinuic 7- 
2155 arba NEviula 8-11598.

RŪBŲ VALYKLA IR SIUVYKLA. 
Gerai einųs biznis, pilnai įrengtas, 
kartu ir "press machine". Pilna kai
na $1,500. Dėl kitų užsiėmimų nori 
skubiai parduoti. Prieinama nuoma, 
gera sutartis. Gyvenimui patalpos už
pakaly. 1459 S. Avcry Avė,, ROck- 
well 2-2255.

ioc: aoi
“DRAUGAS” AGENCY

ISA East IVashington Street 
TeL DEarbora 2-2434

2334 Sounth Oakley Avenue 

Tel. VIrginia 7-6640; 7-6641
ioc 301

REAL ESTATE

Daugiausia sutaupysite pirkdami ir 
parduodami per šių įstaigų, nes čia 
rasite pigių, ir vertingų namų visoj 
Chicngoj. Teiraukitės:
A L G. B U U D K E C K A S 

REAL ESTATE
4081 Archer Avė. (Prie Californijos) 

Telef. LAfayette 3-3384

I8NUOMUOJAMA

Išnuoan. 4 katu b. butas. Arti 21st 
ir Halsted St. $20.00 į mėn.

TAyloi 9-0271

I6NUOMUOJAMAS atskiras, gerus 
kambarys. Skambinti Rockwell 2- 
1777.___________________________

1ŠNUOM. 4 kmb. butas (prieky). 
Venec. užuol., vonia, karštas vand. 
Suaugusiems

2143 W. 24 St.

ENGLEWOOD rajono išuuomoja- 
mas tvarkingam vyrui mieg. kamb. 
prie mažos šeimos. Galima naudotis 
virtuve. WEntworth 6-3077.

IŠNUOM. 2 mieg. kamb. 2-me augš
te. Galimybė naudotis virtuve. Prie 
mažos šeimos. 4622 So. California 
Avė.

MARCH 0F DIMES
*

FIGHT
INFANTILE 
PA RA LYSI S

Parduodamas MOTERŲ KUBU 
SAIJONAS ir kt. labai geroje biznio 
vietoj Marųuette Parke. Seniai įsteigt. 
Klijentūrų sudaro moterys, mėgstan
čios geriau rengtis. Moderniška krau
tuvė ir įrengimai, kilimai, air-condi- 
tioned, pilnai įrengtas pertaisymų 
kambarys. Metinės pajamos viduti
niai apie >68,000. Sumani pfrkėja gali 
padvigubinti pajamas. Patyrimas ne
būtinas: supažindinsiu su darbu. Vcr 
čiama parduoti dėl silpnos sveikatos 
bei kitų užsiėmimų. Vieta tinkama 
sumaniai lietuvei, nes didžioji dalis 
klijentūros yra lietuvės. Gera proga 
pirkti biznį prieš pavasario išparda
vimų. Prieinama kaina. Tel. Hl'.m- 
lock 4-4321

RESTORANAS, 1823 W. Wilson
Avė. Parduodamas dėl mirties šei
moje. deru vieta, įsteigtas prieš 30 
m. Ideali vieta porai. Nori skubiai 
parduoti, kaina $2,800. Kad jverti- 
Mis turite pamatyti. Susitarimu' 
skambinkite savininkui

REgent 4-9647
RESTORANAS. įsteigtas prieš 22 

m. Gera vieta: air-conditioncd; pa
žu apšild. Gyvenimui patalpos. Res
torane galima aptarnauti 65 iki 7 0 
asmenį). Taippat ideali vieta klubui. 
3842 \Y. N’ortll Avė., 2-me augšte. 
Skambinkite ALbany 2-9518 tiktai 
tarp k ir 10 v. r.; nuo 2 iki S v. po
piet; savaitgaliais BErksliire 7-0075.

REAL ESTATE-INSURAN01 
2405 West 51 St.
WAlbrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vale Ir auAjnad.

Kas, perkant arba parduodant na 
mus, norit sąžiningo ir lietuviška 
nuoširdaus patarnavimo krelpkitše i

VENTA REAL ESTATE
4409 S. Faiifield, tel. LAf. 3-388)
Vai. Kasdien nuo 9—12 ir 4—7 vai 
rak. Seštad. nuo 9 v. r. iki 8 v. v 

Trečladineiais uždaryta

CICERO.IE $23,700
5 ir 6 kamb. mūrinis. Arti 50th Avė. 
ir Ce.rmak Rd. GERAI IŠLAIKYTAS. 
Daug priedų. 2 autom, garažas. GE
RIAUSIAS PIRKINYS NAUJUOSE 
METUOSE.

Kreiptis pus — LEVICKĄ 
TOwnluill 3-4858

CICERO. 2-jų butų — 5 kamb. ir 
3 kamb. rūsy. Centrinis alyva šil
dymas. Garažas. Mokesčiai tik $64. 
$16,300; įmokėti $5.000. SVOBO
DA, 3739 West 26th St. LAundale 
1-7038.

GROCERY — MEAT MARKET. 
Pilnai moderniškai įrengta ‘‘self 
serviee” krautuvė. Įsteigta prieš 25 
m. Pelniiie-a vieta. Biznis parduoda
mas atskirai arba kariu su 2-jų bu
tų modernišku namu. Kreiptis tiesiog 
pas savininkų. T< I. STewart 3 1641.

PAJIEŠKOJIMAS
Pnjieškomi kun. Vincas Vilkaitis 

ir Jonius Adomavičius, kurio jieško 
sesuo Marcelė. Atsiliepti šiuo adre
su: Pranas Jancaras, 2ll3 W. Bal- 
timore St., Baltimore 23, Maiyland. 1

J ANUJ AR Y 3-31

NARIAI LIETUVIU TAUP. IR SKOLINIMO
B-VIŲ LYGOS, KURIOSH

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki S i 0,000.06 
IR

Paskolos Duodamos Nainy įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO i SAVINGS & LOAN ASSN.
6234 S. Westem Avė. Chicago 36, 111.

SOPHIE BARČUS

RADIO PROGRAMA
Iš WOE8 stoties — Banga 1880 

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

SEŠTAD. 8:80 Iki 9:30 ryte 
PtRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v. 

HI.KAD. 8:30—B:8O v. r. iš stotim 
WOPA — 1490 kll.

UbleSRo 29. III. HEmloek 4-2418
7121 8o. ROCKWELL 8T

CRANE SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 W. 47th St. Chicago 32, III.

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

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

KIRPYKLA —• 6461 N. California 
Avė. ltrutto pajamų virš >10,m*.
5 kėdės. Pilni įrengimai. Gražus gy
venimui kamb. užpakaly. Nuoma >S0. 
gera sutartis. Garu apšilti. Nori sku
biai parduoti, nebrangiai, >2,800. Ap
žiūrėję įvertinsite gerų pirkinį. Susi
tarimui' skambinkite savininkui — 
I N<l«'p(Kli'ni’«i 3-2385.

KIRl’YKLAe. 3 kėdės. Du kirpėjai 
daliai- dirba. Visi mod“t-n. įrengimai. 
I'rieinama nuoma, gera sutartis. Pa
geidaujant, gyvenimui patalpos. Ge. 
ras biznis. Turi būti skubiai parduo
tas dėl silpnos sveikatos. Pamatę )m-i 
tinsite g'-rų pirkinį. 11221 N'orthuesI 
Hlglnvay, NEm-astlc 1-8993. ,

G ROCP.R Y- I )ELI KAT ESU k raut u - 
vė su 1 katuli, butu užpakaly. Gerai 
einųs biznis. Nuoma >71. gera sutar
tis. ideali vieta mėsininkui. Moder
niški įrengimai. Vienas neguli apsi
eiti. nori skubini parduoti. Nebran
giai. >3,800. Pamatę įvertinsite gerų 
pirkinį. Susitarimui skambinkite

CLliffside 1-181(1

CRGCERY-MEAT MAP.KET 
ŠALDYTO MAISTO KRAPTVVR IR 
NAMAS. Gerai einųs biznis. Visi ino- 
drrn. įrengimai. I iė.1 silpnos sveikatos 
turi būti greitai parduotos, nebran
giai. Apžiūrėję įvertinsite gerų pirki
nį. 284G S. Archer. Skambinkite sa
vininkui LAfayette 3-(lflll arba I’Ro- 
spcct <1-5(18 1 po 7 vai. vak.

G P, O< E R Y - D EIJ c A T E SS E N - i' A - 
CKAOE I.KJI OHS,' South Sldėje, ge
ra kampinė vieta. Biznis įsteigiąs 
prieš 29 m. Ideali vieta mėsininkui. 
Prieinama nuoma, gera sutartis. 8av. 
eini i pensijų. įkainuota skubiam par 
daviniui. Pamatę įvertinsite gerų pir
kinį. Susitarimui skambinkite savi
ninkui VTncciines (1-8880.

PAMANYKITE: Arti 26th ir 11amini 
2-lu imtų geltogų plytų namas. 5 ir
6 kamb. Ir 3 kamb. rūsy. Karštu van
deniu npšlld Pajamų >137 į mėn , 
plius butas. >16,500. I,Avvii<lali 
1-7038.

SPEULMJ 2-jų butų mūrinis namas 
arti 3t)tli Ir Kuvvycr. 5 ir 1 kamb. Ga
ražas. Ba i genas >io,3iiii; įmokėti 
>2,8011. I.AvviKlale 1-7038.

Kemkitc dini. Drangą!

DEL VYRO MIRTIES parduodamas 
240 akrų ūkis su gyvuliais ir maši
nom. Arba parduos tik žemę. Visi pas 
tatai nauji. Arti miestelio; lietuviška 
parapija. Kreiptis — Mrs. Mary Ha- 
lakavage, R No 1, CUfeter, Micldgan. 
Tel. Seottvillc Mieliigan 121 F 23.

CICERO. Gražus moderniškas 3 
butų namas. 5-5-4 kamb. Arti 22 
ir 50th Avė. $27,500. SVOBODA, 
6013 Cermak Rd. BIshop 2-2162.

BERWYN. 5 kamb. bungalotv. Ar
ti Ridgeland ir 35th St. Naujas 
gazu apšildomas. Garažas. Labai 
švarus $16,900 BIshop 2-2162.

6 kamb. rezidencija. Arti 26th 
ir Hamlin. i/2 duplex. Automatiš
kai gazu apšild. 2 autom, mūro 
garažas. Parduoda už $10,500; j- 
mokėti $3.500.. SVOBODA, 3739 
W. 26th St. LAundale 1-7038.

BUIEDING A REMODELING 
namu statyba *

Įvairūs ' įtaisymai Ir pardavimas
Jei norite* pirkti ar užsakyti nam*. 
kuris būtų gerai Išplanuotas, pato
gus, gražus Ir pigus, pirkite ar ušaa- 
■cyklte pae

Sueitam šaukit REUanee Ū-8S01
V. 6IMKU8

nuo 5 vai. p. p. kasdien Ir 
sekmadieniais nuo 10—4 vai. 

Ydresas: 4645 So. Keattng Avė., 
CHICAOO 18. ILL.

0<X><KX)-00-000-C>0-00-ro<><>0-0<><>0<>'
Kas Nori namų, farrnų ir biznių 

pirkti bei parduoti, kas nori gaut’ 
paskolas — morgiėius, apdraudimu* 
— inšuransus, kas nori biznių kny 
4as suvesti ir Jums nuoširdžiai pa 
.arnaus ir pagelbės.

JUOZAS STANAITIS
9016 S. Cottage Grove Avė., 

Uhlcago
COOK COUNTY BUSINESS 

BROKERS 
Telef. HEdson 3-7828

Namų tel. PRospect 8-2530 

<HXKXH><xxyo o<><> c oc,o-oo o-oo o<yo-

CICERO—M utinis 2 butų. 5 ir 5 
kamb. Arti 50th ir 22nd St. 2 au- 
tomob. garažas. Koklių vonia. Spin 
tos virtuvėje. Tuojau galima už
imti $24,900. BIshop 2-2162.

FOREST VIEW. 4 kamb. namas. 
60 pėdu sklypas (už 30 pėdų vra 
siūlyta $3,600). 2 autom, garažas. 
$9-,900; įmokėti $3,500. Mokosi 

čiai tik $32.00. OLympic 2-6710.
ATDARAS AržIūRfiJIMUI sek- 
mad. nuo 1 iki 5 vai. BERWYN— 
4’/2 kamb. bung’lotv. Karštu van
deniu gazu apšild. Tuojau galima, 
užimti Garažas. 232C S. Harvey 
Avenue.

CICERO. 5 kamb. namas arti Wes- 
tern Electric. Gazu apšildomas. 45 
pėdų sklypas.. $10,900. BIshop 2-
2162.

BERWYN SPECIALI Turi būt 
parduotas. Bargenas. Naujas — 2 
po kamb. $37,900. Nepaprastas 
namas. $10,000 įmokėti. BIshop 2- 
2162.

MŪRINIS ROOMING HOUSE.
$300 men. pajamų, plius savinin
kui butas. 4, 2V2. 5, ir 5 kamb. 
Karštu vandeniu-alyva apšild. 50 
pėdų sklypas. $16,900. SVOBODA, 
3739 VY. 26th St. LAtvndale 1-7038
PARDAVIMUI BIZNIS IR 5 BU
TŲ NAMAS. Pageidaujant biznį 
išnuemuosime. Namą galime mai
nyti į kitą nuosavybę. VIrginia 7- 
8756.

S Bl'TV (2 augštu medinis). Brigh- 
ton Parke. Cemento pamatai. Trigu
bas sklypas. Visi imtai turi vonias ir 
drabužines. Galimos geros pajamos. 
>5.0(10 įmokėti. >24,000 arba geriau
sias pasiūlymas.

l'š AUOšTO MŪRINIS. (ii ir 5 
kamb.), Gage Parke. Karštu vande- 
niu-dujomis šildomas. Augštas rūsys. 
Nauja tvora. 5 kamb. butų galima 
tuojau užimti. >21,500.

KUTRA-NORKUS REALTY
2105 \Y. 5lst St.
M'albcook 5-5030 

arba KEpuhlic 7-7321

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 West 7lst Street

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

Tel. — HEmloek 4-5881

= LIETUVIŲ STATYBOS = 
3 BENDROVE =

1 MŪRAS i
5 BUILDERS, INC. =
z Stato gyvenamuosius na- = 
5 mus, ofisus ir krautuves pa- = 
u gal standartinius planus ar = 
= individualinius pageidavimus. = 
~ Įvairūs patarimai staty- E 
5 bos bei finansavimo reika- S 
5 lais, skiciniai planai ir na- 5 
E mų įkainavimas nemokamai. = 
r Statybos reikalais kreiptis z 
E j reikalų vedeją šiuo adresu: S
Į JON AS STANKUS Į
2 kasdien nuo 4 vai. popiet. = 
5 Tel. PRospect 8-2013 arba =

LUdlovv 5-3580. =
S 6800 SO. CAMPBELL AVTL, = 
£ Chicago 29, Illinois =
šlllllllllllilIilIllIlHIHIilIlIlilIIIlIUIlIIIIlČ

MlSCELLANhiODS 
įvairūs Dalykai

CICERO. Mūrinis pajamų namas. 
5*/2kamb. ir 5 naujai įrengti kam- 
bar. rūsy. Arti 56th ir 22nd St. 2 
autom. mūr. garažas. Koklių vo
nia. Pajamų $100 plius butas 
$22.900; įmokėti $6,000. OLympic 
2-6710. 
2-.IC 1U( T, "SHIN(.LE” N.ŪMAS.
i ir t kainii. Arti 23 ir 54th Avė. 
>1 1,500 arba duokite pasiūlymų.
Kbvnliall 3-2 mo.

RLZIDENCIMAI NAMAI 
Medinis —- (i ir 5 kamb. su eentr.

šildymu. 50 pėdų sklypas. 66-os ir 
flauyer apylinkėje.

Gražus mūrinis bungalovv, 5 kamb. 
su valgomu. 55-os ir Troy apylinkėje.

Mūrinis. 2 butai ir butas sklep".
Centralinis šildymas. Brighton Darkė. 

Medinis 6 ir 5 kamli. su skiepu.
Brighton Dk. Reikia dekoruoti. Kai
na >12,600.

Slidinis — -2 po i kamb. Gražūs 
butai. Arti mokykla. Kaina >11.509.

BIZNIO NAMAI
Mūrinis — 19 imtų su >1 5.900 mo

tinu) pajamų.
Taverna ir 4 Imtai. 5i-os ir Mor

gan apylinkėje.
LIKERIU KRAUTUVĖ ir 1 imtai.

1 Bridgeporte.
SKLYPAI

(K) pėdų kampinis sklypas Mar-
(lintte Parko centre.

5() pėdų kampinis sklypas Urigli-
ton Parke,

Į Turime narni) ir biznių visuose ko- 
lonijose4 Padedame INCOME TAX 
reikaluose.

SIMAIČIAI
į Iteal Estate — Builrlers - Insurance

2737 AYesl 43rd St. 
viiknrnts Blsliop 7-O18O

LIET. APDRAUDŲ AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notariatas. Valsty
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
WAIbroųk 5-5071

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

šildymas
A. Stančianskas ir A. Lapkui

tnstolinoja visų geriausių Ameri
kos firmų gazu ir alyva kūrena
mus pečius (furnaces), visų dy
džių oro vėsintuvus Air condi- 
tioners) ir atlieka visus skardos 
darbus.
1546 8. 4Wh CODRT, CICERI) 
Tel. OLympic 2-9311 nuo 8 vai.

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

I 2-6752 ir OLympic 2-8492

P LU M B I N G
LicenPed, bonded nlumbers

Toks darbas nėra didelis ar mažas, 
šaukite dabar. Kalbame lietuviškai 

Tek REpublic 7-0844 
WAlbrook 5-3451

NEPAPRASTAS BARGENAS
3 ntigštų mūras — i po 6 kamb. 

ir biznio patalpos. >5,009 arba >7,Orio 
įnešti, likusių skolų liotiiMK i-uvinin- 
kas palauks 4%. Nepraleiskit progos 
pamatyti.

Aportmental, rezidencijos ir skly
pai s.'ižinlngni parduodanti i ' p'ika- 
nil pas

EVALDU KEKŠIŲ 
REpublic 7-2897 
REpubttc 7-6232

Trejų butų medinis namas, šalta 2 
tušti sklypai. Geros pajamos.

ANTANAS MIKUTIS 
(1125 S. Knot Avė.

TIKTAI DVI NAUJOS
murinės resioencijos

Pilni rūsiai. Abu namai turi po 
6 didelius kambarius. Visi puikiau
si įtaisymai. Chicagoje.

Aidari apžiūrėjimui tik sek
madienyje nuo 1 iki 5 v.v.

3234-3238 W. 108th St
Arti katalikiškų mokyklų, trans- 
portn ijos ir krautuvių.

AUTOMOBILFŠS — TRUCKS 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO KOŽICOS 
lietuviška gazolino stotis Ir auto

taisymas
Atliekami motoro remontai, lyginimo, 
dažymo darbai ir keičiamos daly#

CALL-ME-MOTORS 00.
5759 S. WF.STF,RN AVF,.. HE 7-9533

Skelbkite s "Drauge”

BRIt.IlTDN PARKE. Lobai guos 
mūrinis namas su maisto produktų 
krautuve, ir 6 kamb. butu. 2 autom 
mūr. garažas. Centralinis šildymas 
Norima parduot greit už tad pigiai

MfltlNIM su rūsiu Ir pastoge. 2 pu 
•i Raini'. Centralinis šildymus alyvi 
pirmame augšte. Gurnžus. Kaina lik 
>20,900,

1 t I NTA REAL ESTAI Ii
1109 s, l'airfleld Av

UAIsyette 3-3861

A1.CIRUAS LANDSBERGIS

kai onĖ'

V. Adamkevičiaus apianka 
Užsakymus su piniguIs siuskite:

259 psl. kaina $2.54) 
DHAUGAS, 28*4 s. Oakley Avė.,

 chh««r> a m, 

(Alos nuostabios Ir nepaprastos kny
gos personažus šitaip Įvertina ra
šytojas Gliaudai "...Weisas — pa
niekintas niekintojas, bet turįs 
savyje Fra Angelico angelų varsų 
gama. Tatjana—nesuprantanti ste
los sąvokos, bet mylinti skaisčia

| meile. Pagaliau Julius... pasiilgęs 
skaistumo ir nesuvokiąs Jo esiušs. 
drąsus be drąsos, nesuprantąs pa
vojaus beprotšjlmo procesą".
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15 ŠIŲ KNYGŲ VIENA GAUS 1955 m 

LIET. RAŠYT. DR-JOS PREMIJĄ
Šiomis dienomis LRD na- Nelė Mazalaitė: Negestis. 

riams išsiuntinėjo 1955 metais Romanas, 206 p. L. Knygos 
išleistų grožinės literatūros vei- Klubas.
kalų sąrašą, iš kurio ligi vasa-į Jonas Mekas: Semeniškių idi- 
rio 16 d. turės būti išrinkta lės, 62 p. Aidų leid. 
premijuotinoji. knyga. LRD Aldona Irena Nasvytytė: Vė- 
premijos mecenatas šiemet yra jo dainos. Lyrika, 50 p. Terra, 
dr. Juozas Prunskis. Į sąrašą Andrius Norimas: Naujas
neįtrauktos tos knygos, kurios 
kartą jau premijuotos (Trum
pa diena), taip pat ir tos, ku
rių išspausd nta tik I dalis (Do
vydėno, Valucko ir kt.). Po 
sausio 1 d. pasirodžiusios kny
gos (M. Vaitkaus Nuošaliu ta
ku, A. P. Bagdono Sutemų ug
nys ir kt) įeis į 1956 metų der
lių. Abėcėlinis 1955 metų kny
gų sąrašas:

P. Abelkis: Atlaidų pavėsy. 
Romanas, 468 p. Trijų Tulpių 
leid.

Leonardas Andriekus: Atvi
ros marios. Lyrika, 134 p. T. 
Pranciškonų leid.

Aloyzas Baronas: 
horizonto. Romanas 
Knygos Klubas.

Kazys Bradūnas:
baladės. Poezija, 142 p. L. Kny
gos Klubas.

Jurgis Gliaudą: Raidžių pasė
liai. Romanas, 312 p. L. Knygos 
Klubas.

Uršulė Gudienė: Žaibai. Eilė
raščiai, 64 p. Tėviškėlė.

Algirdas Margeris: Saulės 
rūstybė. Romanas, 312 p.

Sodas už 
254 p. L.

Devynios

veidas. Novelės, 274 p.
Petronėlė Orinta.tė: Grožvy- 

lės meilė. Apsakymai, 166 p. 
Nida.

Henrikas Radauskas: Žiemos 
daina. Eilėrašč'ai, 80 p. V. Sau
liaus leid.

Nadas Rastenis: Trijų rožių 
šventė. Poema, 148 p.

R. Spalis: Ant ribos. Apysa
ka, 484 p. Tremtis.

Liūne Sutema: Tebūnie tary
tum pasakoj. Poezija, 54 p. 
Terra.

Juozas Švaistas: Knygnešių 
pėdsakais. Romanas, 296 p. 
Bendrija.

Mykolas Vaitkus: Aukso ru-

BALTIMORĖS ŽINIOS l
PASAKOJO APIE TREMTINIŲ Balfui paaukojo G. ir A. Leo- 

PADGTĮ VOKIETIJOJE nai 5 dol. ir Gapšiai 4 dol. Rink-
, . „ . Iiavo3 pravedimu daug rūpesčioJau heleri metai į Balfo susi- Ad LaJaitia

rinkimus nebuvo tiek suėję,; 
kaip į paskutinį skyriaus susi
rinkimą, įvykusį sausio 15 d. lie. 
tuvių salėje. Be abejo tai yra 
ženklas gyvo susirūp nimo var
ginga Vokietijoje pasilikusiųjų 
padėtimi.

Apie lietuvių tremtinių padėtį 
Vokiet joje susirinkusiems papa 
šakojo tik ką iš Vok.etijos at- fongo parapįjos dabar Balfas tu

BALFAS TURI KARTOTEKĄ
Rudenį išrinktas nauju Balfo 

sekretoriumi Ad. Lažaitis 'ėmėsi 
iniciatyvos sutvarkyti Balfo rei
kalams kartoteką. Pats pasida
rė tam reikalui dėžutę ir iki šių 
metų pradžios jau buvo įrašęs 
daugiau 600 adresų. Po Šv. Al-

sivežti pačių realiausių priemo
nių mūsų vaikams, pav. garsinėms 
fiimoma rudyti aparatą <16 mm.), 
prožektorių paprastoms nuotrau-

Aš prašau Tamstą, bevažinėjan- sugrįžimo iš P. Amerikos, galimas koms rodyti bei paskaitininkams 
čią po platųjį pasaulį, ypač po tur- daiatas, kad reikalas išdegtų. tinkamų ar panašiai, tai mielai su
tingąją plačiąją J.A. Valstybę, ne- 2. Lietuviškų plokštelių reika- , sitartumėm, nes vietoje įsigijimas 
atsisakyti paraginti tuos asmenis, las taip pat mums sunki problema, neįmanomas dėlei aukščiau sumi- 
kurie kokiais nors reikalais ar sve Jei kas jų atvežtų iš Amerikos, nėtų priežasčių. Tas pats ir su fo- 
čiavimosi tikslu atvažiuotų į Pie- tai nei vienos neliktų—visas čia nografais, kurie vaikams būtų pra 

Išparduotų.

PRASYMAS IŠ BRAZILIJOS
(Iš laiško Motinėlei Aloyzai)

vykęs Bernardas Tesnava. 
Skyriaus pirmininkė dr. E.

Armanienė pranešė, jog pasku
tinėje akcijoje — iškviesti visus; 
dar galinčius emigruoti tremti-' 
nius — Baltimorėje sudarytos1 
garantijos 15 šeimų. Ji taip pat;

rėš bene geriausiai sutvarkytą 
lietuvių adresų sąrašą.

SURINKTA 1,033 SVARAI 

DRABUŽIŲ

Prieškalėdinėje drabužių ir a-

tų Ameriką (Braziliją), kad ne
pamirštų mūsų merdinčiam lietu
viškajam jaunimui kai ką su sa
vim atsivežti, pav.:

1. Mes tiesiog nežinome kaip 
gauti lietuviškų filmų. Mes težino
me, kad Amerikoje paskiri asme
nys tokių filmų turi. Tik visa bė
da, kad tos fiimos savininkas ne
nori skolinti į tolimą ku.štą. Be 
abejo tai yra pateisinama, nes 
kiekviena retenybė branginama. 
Tačiau, jei paskiras, žinomas, as
muo asmeniškai pasižadėtų tokią 
filmą vėl grąžinti savininkui po

kvietė sudaryti naujas garan- i va-lynės rinkliavoje buvo surink 
tjjas , ta 1,033 svarai. Šioje rinkliavo-

Sekretorius Ad. Lažaitis pra-i ypač daug pasidarbavo V. 

nešė apie piniginę rinkliavą per Velžys. Jie pats beveik per vi-
vietos organizacijas. Skyriaus 
valdyba specialiu atsišaukimu 
kre'pėsi į organizacijas, prašy-

są mėnesį iš savo pažįstamų iš
gaudavo ir nuolat atgabendavo 
naujus drabužių ryšulius. Jei-i

parapijos salėje. Pakviestas 
"Draugo” red. L. Šimutis, gar
sus kalbėtojas.

Blynų vakaras ir šokiai bus 
vasario 12 d. parap. salėje. 
Rengia Rožančiaus draugija.

3. Jei svečias iš Amerikos atvež 
tų lietuviškos vaikų literatūros, 
neišskiriant nei EGLUTES su TĖ
VIŠKĖLĖ, tai užsitarnautų visų 
dėkingumo. Lietuviškai spaudai 
pas mus sunkios dienos dėl to, kad 
dėl augšto dolerio kurso neįmano
ma jos įsigyti.

4. Mūsų vaikučiai būtų labai lai
mingi, jei atvažiuojantieji atsivež
tų su savim dauy lietuviškojo gy
venimo nuotraukų ir parodytų jas 
susirinkimuose, pobūviuose, bei pa 
aiškintų jų turinius. Kai kas gal 
galėtų atsivežti ir filmų nejuda
mųjų paveikslų. Šios priemonės 
galėtų pilnai atlikti uždavinį ju
damosios liet. kino fiimos, jei ne
pavykti) tokios gauti.

5. Jei kas galėtų su savim at

vartu turėti. Tuo reikalu galima 
man ir parašyti: Jonas Kaseliū- 
nas, Av. Casper Libero 88, Radio 
“GAZETA”, Sao Paulo-Brasil.

Maloniai Jūsų
Jonas Kaseliūnas

Motinos Aloyzos pastaba: Jonas 
Kaseliūnas yra nusipelnęs dėmesio 
ir paramos Brazilijos lietuviukų 
katalikiškame ir tautiniame auklė
jime, Vila Belos Vtftkų Popiečių 
programų. Jis dirba neapmokamai. 
Norintieji prašomų daiktų aukoti 
gali dovanas siųsti į Pittsburghą, 
o dvi Seserys Praneiškietės važiuo 
damos į Braziliją kovo mėnesyj, 
dalykus pigiau ir saugiau nuvež. 
Prašom siųsti: MOTHER M. ALO
YZA, St. Francis Convent, Grove 
and McRoberts Road, Pittburgb 
34, Pa.

ŠEŠERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

du°. Eilėraščiai, 120 p. L. Kny-! ighhų aukų. Iš kelių &u dar bent Pcra žmonil* būt4
gos Klubas. j____ .__ ;4 . __ 4. tiek pasidarbavę, rinkliavos pa-

Antanas Venys: Geležiniai 
žiedai. Eilėraščiai, 64 p. Nemu
nas.

Pažymėtina, kad dauguma 
autorių — 10 — chicagiškiai, 
taip pat 10 jų yra L. Raš. Dr-jos 
nariai, kad 11 knygų, t. y. dau
gumą, sudaro poezija, kad trys 
autoriai yra senieji Amerikos 
lietuvei, kad daugiausia kny
gų išleido L. Knygos Klubas.

BANKAS IR MENO SALE
sas patalpas. Nepaprastą įspū-Standard Federal Savings & 

Loan Association praėjusių me
tų pabaigoje užbaigė pertvarky
mą ir padidinimą savo patalpų. 
Standard Federal namas yra di
dingas iš lauko ir labai talpus 
viduj. Anksčiau tuose namuose 
ilgus metus buvo dar ir ap-

organizacijų jau gauti atsiliepi-
I mai. Iki susirinkimo suaukota
$64.80. Organ’zacijoms ir jų na 
tams už aukas, o taip pat radi
jo valandėlei už nemokamą Bal
fo pranešimų skelbimą pareikš
ta padėka.

Toliau susirinkimas pritarė K.
Matuliausko pasiūlymui sureng
ti dovanų laimėjimą. Be to su
sirinkimas nutarė balandžio 14 
d. suruošti vakarą.

i

AUKOS ŠALPOS REIKALAMS

Balfo skyriaus rinkliavoje per 
organizacijas ligšiol atsiliepė ir

sekmės būtų buvę kurkas di
desnės. Balfo susirinkime jam 
už pastangas ir pasišventimą pa 
reikšta padėka.

1,000 trapistų

dį daro lubos, kurios po atnau-l paaukojo šios organizacijos ir 
jinimo atrodo lyg būtų naujai jų nariai: LRKSA 13 kuopa iš
išpiešti meniški paveikslai. At
vykę atlikti finansinių reikalų 
asmenys gali gėrėtis ir šiais re
to grožio piešiniais.

Standard Federal yra pati di

lia sos paskyrė 5 dol., o nariai 
dar sudėjo $14.25. Š e nariai au 
kojo po 1 dol. ar daugiau: O. 
Kisielienė 5 dol., A. Weisengoff 
4 dol., 3. Glaveckienė, V. Juš
kevičienė , J. Budelis, M. Paš-

Racine, Wis.
Beveik $80,000 apyvarta

Sausio 22 d. Šv. Kazimiero) 
parapijos klebonas kun. dr. V. 
Andr'uška patiekė parapijos 
piniginę apyskaitą.

Pajamų buvo $78,557,23, iš
laidų. susidarė $77,419.36. Kaso
je lieka $1,137.87.

Racine lietuvių parapija yra 
nedidelė.

Didesnės išlaidos sudarė: kle
bonijos pastatymui $27,834, 
įrengimui daugiau $10,000, baž- 
nyč'os fronto pristatymas net 
$33,785.

Daugiausia aukojo šie asme
nys: Ona Durnas, Čepukėnas, 
A. Krakis, Matulionis, Pliura,

Sunkus ir griežtas trapistų 
ordinas JAV-se nuo 1925 metų 
paaugo apie 50ęį, ir šiuo metu. 
šiame krašte yra apie 1,000 to 

L. šakys vienuolyno narių, pasiskirsčiu- 
; siu. į 12 namų.

543 katalikų knygos

Per 1955 metus katalikiškų 
knygų leidimas JAV-se paaugo 
20 c/0: išleista 543 knygos įvai
riais atskirais pavadinimais.

Oi

'h i

draudos įstaiga bei dvi atskiros dž;oji Uetuvių t jstaiga,
krautuves. Padidėjus bendrovės. betdabar galididžiuotiSj kad j kauskas ir K Jankauskas po 
kapitalui ir vis daugiau indeli- ir jOg pataįpOg beį įrengimai at. i dol. Atletų Klubo nariai su- 
ninku pradėjus naudotis Stand- vykusi daro nepaprasta dėjo 12 dol. Moterų Piliečių Klu Ragauskas, Stankus, Simonavi

Porlornl nn 4- o J ~ 1 __ . Aini 7u1zn nnbn i A *7I i m aard Federal patarnavimais, lig- spūdį. Labai gražiai derinagi at 
srol turėtos patalpos pasidarė naujintos lubos ir šviesiog gie. 
per mažos, kad turėtų reikalin
gas darbo sąlygas tarnautojai 
ir padidėję interesantai. Bend
rovė nutraukė sutartis su nuo
mininkais ir visas patalpas per- 
'ėmė savo naudojimui. Buvo at
likti kapitaliniai remontai — per 
tvarkymai. Krautuvių durys bu
vo užmūrytos, įdėti specialūs 
langai ir siena, anksčiau skyru
si krautuves nuo taupymo įstai
gos, buvo išgriauta. Visa pa
talpa pasidarė viena įstaiga —
Standard Federal Savings &
Loan Association »

Kur anksčiau buvo krautu
vės, dabar įrengtas pats mo
derniausias atskaitomybės sky
rius. Ten pat įrengtas ir darbo 
kabinetas įstaigos sekretorei ir 
iždininkei p. Kučinskienei.

Darydama tokius pagrindi
nius pertvarkymus, Standar Fe-

bas paskyrė 12 dol. SLA 64 
kuopa iš kasos paskyrė 5 dol ir 
M. Šimkus paaukojo 5 dol. Ka
reivių Motini) Draugios narės 
suaukojo 6.55 dol. Tiesioginiai

Just'inas Mackevičius

nos. Visoje įstaigoje įrengtos 
fluorescencinės šviesos. Didžio
joj salėj yra meniškas “žironde- 
lis”, panašus į lempomis apli- 
pintas kekes. Tarnautojams prie 
stalų yra atskiros lempos, ku-

dcral vadovybė atnaujino ir vi- rios duoda tinkamą apšvietimą,

N e w I s s u e
MANHATTAN MERCURY 

CORPORATION
(A Colorado Corporation)

Ofh ring 1,500,000 Sharcs C'ommon Stock 
Non Asscssablo

I’ur Yaluc K) c Per Share 
Offcring Priče 20 c Per Share

Tite (’oinpany ik eonttnutng tts nnrcuiy cxploratlon prrtgram on its 
proportles in tln- 0i<J Moretiry Mining Distrlet of Gilo Ubunty, Arizo
na. 23 inilcf, sotitli ot Ihc tov.ii of l’nyson.
The Conipuny ta <lov< ralfying it. ntlning iictivitirs b> < ontinutng the 
esplorutlon for uratiium and Vanadlum on ila lt< d Hilla gronp of 
prop<Tilta m Ihc Ow tia Mining Dlalrlct, Moliavo Coiinty, Arizona: 
and Ima ton otlicr nnpcnlcntcd niinlng i-luinis in ihc Cottomvood 
Mining Distriet of Moliavo < bunty, Arizona, w1iieli arp to be explored 
for l'riinlitm and Coppcr.
'l'lioao Hocuritiett art- off'-rctl a:- a apei'ulalloti.

A t'opy Of Tilo Ofleiing t'lriular May l’.o OblailVd l'roin Tito
U ndoi yvrltora:

I.M ESTME.Vr SI-KVK'l, (O 
MIK I7th Street

llmtcr 2 Colorado 
l'hone AMIuh-t t.-’UGH

Teletj|>e — I»S 7on
< Picas? Delneli

t.EM'.KAI, (ŠVĘSTINO CORP. 
Mtt \Vall Street 

\t-yv York. N'«.-w York 
l'ltone BOyylitiK t.reen 7-Kinti 

Teletype — \Y l-:»:t»(t 
ere )

kad būtų lengviau dirbti — ne
vargintų akių.

Anksčiau Standar Federal į- 
staigoje buvo tik 5 langeliai at
vykusioms taupytojams aptar
nauti. Dabar gi tas skaičius pa
didintas iki 10 langelių. Anks
čiau visi langeliai buvo kairėje 
įstaigos pusėje, o dabar viskas 
perkelta į dešinę. Langeliai y- 
ra pakankamai dideli, kad pini
gus priimantieji tarnautojai ga
lėtų lengvai susikalbėti su at
vykusiais žmonėmis, bet kartu 
yra ir tiek saugūs, kad vagys 
negalėtų įsiveržti. Iš lauko -pu
sės visur yra marmuras, apjuos
tas žvilgančio misingio juosto
mis.

Standard Federal prezidento 
Justino Mackevičiaus sūnūs ank 
sčiau turėjo savo darbo stalus 
įsta'gos dešinėje, o dabar jų 
stalai yra kairėje. Elmer Mac- 
kicwich tvarko visus paskolų 
reikalus, o Justinas Mackicwich, 
Jr., yra visos įstaigos vykdoma
sis viceprezidentas.

Bendrovėje dirba apie 50 tar
nautojų. Visur apsauga yra 
stipri. Įstaigos gale įrengta plie 
no tvora, kuri skiria seifų sky
rių. Viskas atidaroma ir užda
roma automatiškai.

Standard P'edcral paskutiniu 
laiku žymiai padidino savo tur
tą. Dabar jis jau siekia 57 mi- 
lionus dolerių, o atsargos fon
dai sudaro puspenkto millono 
dolerių. Anksčiau nebūdavo nu-

čiai, Žukauskas ir A. Zizmins- 
kaitė. Šios draugijos davė po 
$500: Altoriaus, Maldos Apaš
talystės, Rožančiaus, Šv. Kazi
miero ir Šv. Kazimiero klubas. 
Choras davė $250.

Taip pat klebonijos fondu’ 
aukojo K. Steponicnė, Vasi
liauskų šeima, Younk šeima, A. 
Petronis ir J. Dovydaitis. 

TRUMPAI

— Kun. Jonas Klebauskas,

MIC, paviešėjęs Racine koloni
joje, gavo naują paskyrimą ir 
išvyko į šv. Gabrieliaus para- 
p ją, Mįhvaukee, Wisc., dirbti 
pastoracinį darbą.

— K. Lizdas sausio mėn. iš
rinktas odos išdirbinių unijos, 
esančio-s Racine mieste pirmi
ninku. Jo vadovaujama unija 
susitarė su Eisendrath Tanncry 
kompanija ir ten pasiliko dirbti 
400 darbininkų, iš jų yra daug 
lietuvių, išdirbusių daugiau 30 
metų.

— Liudvika Ktankienė, daug 
metų dirbusi didžioje Zahn krau 
'tuvėje, pasitraukė iš krautuvės. 
Jai buvo surengtos išleistuvės. 
L. Stankienė gavo gražią pini
ginę dovaną. Jcs motina Ona 
Daukšienė išbuvo 16 metų Mal
dos Apaštalystės draugijos val
dyboje, iš kurios pasitraukė.

— Rožančiaus draugija ren
giasi šiais metais švęsti 40 mė

tų jub'lėjų. Keletas narių drau
gijoje yra nuo pat jos įsikū
rimo. Draugija paskolino para
pijai net $1,000. Valdybą su
daro šios narės: pirm. Ona Jur- 
kevičier-' vierpu-m. E. Simana- 

vičienė, rušt. A. Zizminskaitė, 
kasiu. B. Balšikonir P. Ce- 
pukienė.

— Za!e'’.'.t ),\na išvyko į
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PO P U L A R
LITRUAUlAiž REGIPES

Surinko JUZE DAUŽVARDIEND

A. A

Prel. MYKOLAS L. KRUŠAS
Jau suėjo šešeri metai kai negailestinga mirtis atskyrė 

iš mūsų tarpo pirmąjį Amerikoje prelatą Mykolą L. Krušą, 
kuris mirė 1950 m. sausio 31 dieną.

Šv. Mišios už prelato Mykolo L. Krušo sielą bus atlai
kytos Šv. Jurgio parapijos bažnyčioje 1956 m. sausio 31 d., 
8:15 vai. ryto.

Maloniai kviečiami visi giminės, parapijiečiai, draugai ir 
pažįstami į tas pamaldas atsilankyti ir pasimelsti už a. a prel.
Mykolo L. Kruša sielą.

A. A.

DR. JOSEPH W. KADZEWICK

l>VEhTMEVr SEKYIYG (tOll’AM
l irai Yatlotml riauk Lltitlillng
I>en\er 2, Colorndn

Plėtoto «o|id nio a oopy of tln- Offi'rintf < iroular 
IIATTAN MHKtVKY t 'oitl’UKATlON.
NAME ...................................................................
ADDRESS ....................... .................... ............ '
CITY ....................................................... STATE

s skundimų, ir viskas ėjo sklan- j .a • Hondą otl'/vaiiti ttavo duktersdziai auta niaujant taupytojus, ,, , ... , , Eleonoros vestuvėse,bet dabar po tokio pertvarkymo

rolatlng to MAN-

sausio m.*n. pabaigoje.
— I’onhi Babinskienė,

Grįžta
ir didelės kamšaties metu ne
bus jokių sunkumų visus inte- — - Ponia Babinskienė, gyv. 
resantus aptarnauti. Pennsylvanijoje, Plečkaičių gi

minaitė, apsigyvens Racine.šiai milžiniškai ir moderniš
kai įstaigai vadovauja lietuvis
Justinas Macekviėius. A. D.

— Vasario 16 d. minėjimai) 
būti vasario 5 d. šv. Kazimiero

Tai nepaprasta knyga. VlrS 200 re 
ceptų grynai lietuviškų valgių gaml 
nlmul anglų kalboje. Tonia Daužvar 
<lien6, kuri dažnai pasakodavo aplt 
lietuviškus valgius per Chicagos ra 
dijo ir televizijos stotis, surinko pa 
Cius jdomiausius lietuviškų valgit,, 
receptus Ir DRAUGAS juos išleidf 
labai parankioje formoje. Pirmą kar 
tą tokia knyga pasirodo knygų rin 
koje.

Gera dovana kitataučiams ar ang 
liškai skaitantiems lietuviams.

Kaina — $2.00
Užsakymus kartu su pinigais siųskite

“D RAUGAS”

2334 So. Ohkley Avenne,

CHICAGO 8, ILL.

2334 So. Oakley Avė. 
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Knyga jaunimui ir senimui

Balys Sruoga

KAS BUS, NEBUS, BET 
ŽEMAITIS NEPRAŽUS^

Knygoje vaizduojamas mažas ber
niukas Jonis Mažrimas, prancūzme- 
čltl pakliuvęs j Kauną ir čia Iš arti 
matęs Napoleoną ir Jo kariuomenę, 
besikeliant per Nemuną. Apysaka 
parašyta puikiu stilium, Įdomi, In- 
tryguojantl, (lldelčs pedagoglnfis 
reikšmės, stipriai istoriška. Knygoje 
plačiai aprašytas senasis Kaunas, Jo 
apylinkes, gausu vaizdų Ir paveiks
lu. parodančių Kauną, Nemuną, Na- 

I pnb oną, praneflzų armijas, ano me- 
1 to lietu vos kareivius, kovojusius 
Napoleono kariuomenėj ir svajoju
sius apie Lietuvos laisvę.

Knygos kaina $2.50, Išrištos ] kie
tus viršelius — $3.00.

Užsakymus Ir pinigus siųskite:

DRAUGAS
2884 So. Oakley A t o., 

Chleago 8, III.
ullliillllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllh

Gyveno 10519 8. Bell Avė., 
go, Illinois.

Mirė sausio 26 d., 1956, 9:15 
vai. ryto, sulaukęs 50 m. am
žiaus.

Gimė l'ittsburgh, l’a..

Pasiliko dideliame nuliūdime 
žmona Lella (Klimaitč), sūnus 
VVilllant. duktė Jeanne Breier, 
žentas Donald, anūkė Bonnie 
Lee. motina Uršula, 3 seserys: 
Mario Bayerle. švogeris John. 
Margaret Kolomyskl. švogeris 
Fred ir Helen Jason. švogeris 
Vietor, kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

Priklausė Don Varnas Am. 
Legion I’ost No. 986.

Kūnas pašarvotas S. Izieka- 
wicz koplyčioje 2121 W. 69th 
St.

Laidotuvės įvyks pirmad. sau 
šio 30 d., iš koplyčios 9 vai. ry
to bus atlydėtas į St. Barnabas 
parapijos bažnyčią. lOlst ir 
Longwood Avė.. kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio» 
nies sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę: žmona, sūnus, duk
tė. žentas, anūkė ir motina.

Laidotuvių direktorius Stepo
nas J^ackaw,ez. Tel. REpublie 
7-1213.

JAUNIMO LITERATŪROS 
PREMIJA!

1. Lietuviškos Knygos klubas ir ateitininkų “Šatri jos” me

lo draugija, norėdami paskatinti rašytojus bei auklėtojus dau

giau duoti tinkamos lektūros mūsų priaugančiam jaunimui — 

vyresniųjų klasių pagrindinės ir augštesniųjų mokyklų (High 

School) mokiniams, — skelbia

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

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

delį ar kurios kitos rūšies kūrinį, skirtą jaunimui.

3. Premija nebus skaldoma tarp kelių autorių.

4. Autoriai ar leidėjai 1955 metais išėjusias knygas ar 

spaudai parengtus rankraščius premijai skirti komisijai pra

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

Literatūros Premijai Skirti komisija, 2334 S. Oakley Avė., Chi- 

eago 8, Illinois. Rankraščiai pasirašomi tikrąja pavarde.

5. Premijai skirti jury komisija sudaryta iš šių asmenų: 

pirm. Vincas Ramonas, sekretorė Agnė Jasaitytė, nariai: 

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

6- Premijos mecenatu yra kun. dr. Juozas Prunskis.
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X Vysk. V. B'rizgys sutiko 

dalyvauti katalikiškos spaudos 
šventėj, kurią rengia "Draugo” 
Bendradarbių klubas ir redak
cijos bei administracijos perso
nalas. Šventė įvyksta rytoj. Pa
maldos bus 10 vai. ryto Aušros 
Vartų parap. bažnyčioje. Mi
šias atnašaus kun. Petras Ma
linauskas, MIC. Pamokslą pasa
kys kan. Feliksas Kapočius. 
Tuoj po pamaldų tos pačios pa
rapijos salėj bus bendri pusry
čiai ir trumpas pasitarimas.

X Kauno arkivyskupas met

ropolitas Juozapas Skvireckas 
globos religinio meno parodą 
Chicagoje. Religinio meno Pa
rodos komitetas Chicagoje ga
vo iš Kauno arkivyskupo met
ropolito Juozapo Skvirecko laiš
ką, kuriame jis džiaugiasi su
manymu suruošti Lietuvos Baž
nytinės provincijos įkūrimo 30 
metų sukakties paminėjimui re
liginio meno parodą ir mielu 
noru sutiko būti Religinio Meno 
Parodos komiteto garbės pirmi
ninku. Ta pačia proga parodos 
sumanytojams siunčia ganyto- 
jinį palaiminimą ir prašo Dievo 
palaimos jų darbams.

X Veronika Remtis iš Cice
ro, UI., T. T. Marijonų vienuo
lyno ir “Draugo” spaustuvės 
statybai paaukojo 100 dolerių. 
Veronika Remtis daug pasidar
bavo lietuviams tremtiniams, 
parsikviesdama juos iš Vokieti
jos. Marijonai ir Statybog fon
do komitetas geradarei taria 
didelį ačiū.

X D*. Juozas Kadz?wlck lai
dojamas sausio 30 d., vos su
laukęs 50 metų amžiaus. A. a. 
dr. Juozas Kadzewick buvo 
mėgstamas pacientų, nes jis 
buvo nuoširdus ir malonus gy
dytojas. Vėžio liga, įsimetusi į 
veidą, pakirto jo gyvybę (nors 
buvo darytos kelios operacijos). 
Velionis turėjo daug pacientų, 
kurie šiandien jo liūdi.

X Diplom. ekonomistas Juo
zas Jurevičius, vieno didžiulio 
cheminio -fabriko skyriaus ve
dėjas, įmonės vadovybės įver
tintas už sumanų ir gerą parei
gų ėjimą, netrukus pradės lan
kyti specialius kursus, organi
zuojamus augštesniems parei
gūnams.

X Petras Kurzikauskas, ilga
metis Rcselando gyventojas ir 
veikėjas, nuoširdžiai remia Ro- 
selando LB šeštadieninę mo
kyklą. Vienerių metų bėgyje, 
nuo mokyklos įsikūrimo, jau 
yra jai paaukojęs 20 dolerių.

X Ralfo 4 skyriaus (North 
Side) 1956 metų valdybą su
daro šie asmenys: pirmininkė 
E. Markūnienė, vicepirm. O. Bi- 
tautienė ir V. Prokaila, sekre
torius B. Tūbelis, iždininkas J. 
Vadopalas.

X Dr. K. Šidlauskas, naujas 
lietuvis advokatas, š. m. sausio 
29 d. 1 vai. p. p. skaitys paskai
tą apie diplomatinę ir konsulia- 
rinę tarnybą L. S. Ramovė Chi
cagos skyriaus visuotiniame su
sirinkime. Susirinkimas bus 
Lietuvių auditorijoje.

X Budrecko Algirdo Real 
Estate įstaiga persikėlė į nau
jas patalpas, 4081 Archer Avė., 
prie California Avė. Telefonas 
pasiliko tas pats: LAf. 3-3384.

Privačiam dviejų gydytojų ka
binetui reikalinga laborantė. 
Dėl sąlygų kreiptis: Dr. R. Gi
neitis, 601 E. Schantz Avė., 

Dayton 9. Ohio.

X Don Varno Amerikos Le- 
gijono postas šį šeštadienį tu
rės dideles iškilmes. J Don Var
no Amerikos Legijono postą 
naujų narių priėmimui šį šeš
tadienį 8 vai. vak. (sausio 28 
d.) vadovaus posto komandie- 
rius P. Mosteika, vicekomand. 
Juozas Stanaitis, A. Zaleski ir 

A. Anderson. Į posto narius pri
ėmimo apeigos yra gražios ir 
patriotiškos. Toms apeigoms 
ypatingą spalvingumą suteiks 
Peoples Gas kompanijos posto 
nariai, laimėję pirmą vietą tų 
apeigų atlikime. Don Varnas 
postas yra vienas iš pažanges
niųjų postų Illinois valstybėje.

X Juozapas Janušauskas sau
sio 21 d. iškilmingai palaidotas 
šv. Kazimiero kapinėse. Pamal
dos už jo sielą buvo Švč. P. Ma
rijos Gimimo parap. bažnyčioje. 
Mišių metu giedojo solistas Al
girdas Brazis ir vargoninkų 
choras. Kun. J. Makaras pasa
kė pamokslą. Po pamaldų a. a. 
Juozapo palaikai nulydėti į Šv. 
Kazimiero kapines. Iš čia laido
tuvių dalyviai vyko į gedulo pie
tus, suruoštus Nelson restora
ne.

Velionis Juozapas ir jo žmo
na Mikolina, visų katalikiškųjų 
draugijų amžini nariai, buvo 
stambūs verslininkai (biznie
riai).

X Vyrų choro repeticijoms 
pravesti buvo reikalingas pia
ninas. Tam reikalui į pagalbą 
mielai atėjo prekybininkai — 
Lietuvių Prekybos namai, ga
biai tvarkomi Justo Lieponio; 
lietuviško restorano savininkai 
ponai Gyliai, 3236 So. Halsted 
St.; ponai Juodkai, turį rūbų 
valyklą, 3255 So. Halsted st.; 
ir Juozas Rimkus, turįs 3234 S. 
Halsted St. gėrimų parduotuvę. 
Jie visi suaukojo reikalingą pi
nigų sumą, už kurią buvo nu
pirktas pianinas, prie kurio 
choras atlieka repeticijas. 
Jiems visiems, kurie taip jaut
riai suprato lietuvišką dainą, 
choras yra nuoširdžiai dėkin
gas.

X Bronė Valančienė, Vyr. 
Giedrininkių iždininkė, su vyru 
dr. Grigu Valančium išsikelia į 
Los Angelės, Calif., nuolati
niam apsigyvenimui. Vyr. gied- 
rininkės ruošia jai išleistuves. 
Išleistuvės įvyks šį sekmadienį 
(sausio 29 d.) 5 vai. po pietų 
pas vyr. giedrininkę Oną Mic
kevičienę, 2202 W. Cermak Rd. 
Išleistuvių pobūvyje dalyvauja 
visos vyr. giedrininkės ir jų vy
rai.

X Stasys Ir La Verne Nasa- 

kaičiai, 4538 S. California Avė., 
suruošė savo dukrelei Dianai 
vaišes jos gimtadienio proga. 
Vaišėse dalyvavo jųjų giminės 
ir draugai. Mažytė Diane džiau
gėsi dovanom, o ypač turėjo 
malonumo užpūsti žvakutes ant 
gražiai padabinto gimtadienio 
pyrago.

X Florence Enders savo na
muose, 3304 W. 60 PI., suruošė 
Lucijos Kalvaitienės garbei po
būvį. Gavo daug dovanų. Mrs. 
F. Enders ir jos matytė Delta 
Kalvaitienė susirinkusius malo
niai pavaišino.

X Juozas Jurskis guli Bil- 
lings ligoninėje, 450 East 59 
St., Chicago, m. Juozas yra 
vienas iš vėliausiųjų ateivių. Jis 
paskutinius dvejus metus ver
tės’. užeigos bizniu.

X Dr. Jonui šegamogui (Pet
ro sūnui) yra svarbių žinių. 
Kreiptis: Ona Giedraitis, 2521 
W. 45 PI., Chicago 32, BĮ., tel. 
CLifside 4-6056.

X Kaziui Bernotui ir Ignui 
Bumeliui yra laiškai “Draugo” 
administracijoje.

Rcmkite dien. Draugi

DIENRAŽTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILIJNOI3
aeStadiems, sausio 23, 1956

ATSIŠAUKIMAS Į LIET. KATALIKUS j CHIC^AGO IP į martiniškių matAs, kuris

IZ om ton! o 11 x-w-i za i _ • »» » * • . 'Kaip žydų tauta, Babilono ne Romoje. Kol Lietuva tirono
laisvėje būdama, kasdien kar
čiomis ašaromis apverkdavo su-

jungą tempia, ši įstaiga be mū
sų paramps išsilaikyti nebegali, j

griautą Jeruzalės miestą ir gim- Tad j, paremti yra Šventa MącDuffie, Movoje“b’esikab 
tosios žemės likimą, taip jok, kiekvieno musų parega. ! bedamas su Sovietų Sąjungos 
lietuvis, kur jis bebūtų, negali Kunigų Vienybės Centro vai- bosu ChruSčevu „ ' , 
užmiršti pavergtosios Lietuvos dyba raštu prašė gerbiamųjų ti i AnLrka č 1 
nebimių ir kanėių. klebonų, kad šj sausio mėnesj

Mes, kurie tikime Dievo Ap- suteiktų šv. Kazimiero Kolegi-
vaizdą, stipresnę už kitus, pri
valome turėti viltį, kad Teisin
gasis ir Galingasis Viešpats, 
atėjus laikui, sutrupins tirono 
prievartą ir gal netrukus vie
nus mūsų pašauks sugriautų 
Lietuvos sodybų atstatyti, kitus 
aple'stų Lietuvos Bažnyčios dir
vonų plėšti ir dvasinę tėvynės 
dirvą purenti.

Bus tada didelė pjūtis, o dar
bininkų labai maža. Dabar tad 
prašyk'me pjūties Viešpatį, kad 
daugiau naujų jėgų pasiųstų į 
savo vynuogyną.

Busimiesiems Lietuvos Baž
nyčios darbininkams pruošt 
mes turime tik vieną įstaigą — 
Šventojo Kazimiero Kolegiją

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Gabrielius Rajeckas, Lie
tuvos pasiuntinybės Washing- 
tone tarėjo sūnus, praėjusį pir
madienį iškalbingumo kurse lai
mėjo pirmąją vietą. Konkursas 
buvo pravestas visame krašte.

— Liet. Enciklopedijai labai 
išsamiai ir kruopščiai Keamy,
N. J., liettuvių kolonijos istori
ją paruošė specialiai šiam rei
kalui sudarytoji A. L. Bendruo
menės tog apylinkės komisija. 
Tos komisijos nariais yra mu
zikas Alg. Kačanauskas, J. 
Mėlynis ir K. Barzdukas. Liet. 
Enc-jos redakcija prašo visų 
Bendruomenės apylinkių valdy
bas sudaryti tokias komisijas 
vietos liet. kolonijoms aprašyti.

— Los Angeles, Calif., šv. 

Kazimiero parapijos šeštadie
ninės mokyklos mokiniai 1955 
m. gruodžio 30 d. išpildė kalė
dinį programą garsiame Dis- 
neyland mieste per tautų pasi
rodymą. šeštadieninė mokykla

KAS KĄ IR KUR
— Chicagos Lietuvių Jaunimo 

teatras pakartos T. Guthke’s 3-jų 
dalių vaidinimą “Kepėjo sūnus” 
gegužės mėn. 5 d. Lietuvių audi
torijos salėje. Tai bus Chicagoje 
paskutinis šio veikalo pakartoji
mas.

— L. S. Ramovė Chicagos sky
rius šaukia visuotinį metinį sky
riaus narių susirinkimą, kuris į- 
vyks š.m. sausio mėn. 29 d. 1 v. 
p.p. Lietuvių auditorijoje (Halsted 
St 3133 So.) Bus rinkimai nau
jų organų. Paskaitą skaitys K. 
Šidlauskas. Visi skyriaus nariai 
kviečiami dalyvauti ir nevėluoti.

Valdyba
— Idealių Moterų klubas ren

gia blynų vakarą vasario 5 4 3 
vai. p.p. Visų šventųjų parapijos 
salėje, 10806 So. Wabash Avenue. 
Bus įdomi programa. Gausite ska
nių blynų ir kitokių užkandžių 
Visi mielai kviečiami J įdomų ir 
linksmą vakarą Jėjimas tik 50ct. 
Pušų pelno skiriama Visų šven
tųjų parapijos reikalams.

Valdyba
— Nekalto Prasidėjimo Seserų 

Rėmėjų GUdos Murquette Parko 
skyriaus narių susirinkimas įvyks
ta sausio 29 d., sekmadienį, 3 v. — -- 
p.p. pas Raėtutienę (2647 W. 69 fetas- 
St.). Valdyba maloniai prašo vi- i 
sus atsilankyti. Susirinkimas svar
bus ir įdomus. Lietuva Amerikoje. Nusipir-

— Nekalto Prasidėjimo Seserų kęs naujai išleistą katalogą už
Rėmėjų GUdos Brighton Parko 90 centų, radau tarpe lietuviš-
skyriaus narių susirinkimas įvyks
ta sausio 29 d., sekmadienį, 2:30 
vai. popiet parapijos mokyklos 
kambaryje. Valdyba maloniai kvie 
čia visus į susirinkimą atvykti.

— Moterų Sąjungos 21 kuopos 
parengimas bus š.m. sausio 29 d. 
6 vai. vak. šv. Kryžiaus parapijos 
salėje. Bug parodytas švč. P. Ma
rijos apsireiškimo Fatimoje. Įdo
mus ir gražus filmas. Visi kvie 
čiami.

— Chiragos Lietuvių Suvalkie
čių draugija sausio 28 d. rengia 
linkamią Ir įdomią pramogą Holy- 
wood salėje. Numatyta įdomi pro
grama ir 'šokiai. Seimininkės Jp. 
Bamiškienė ir Endzelienė pavai
šins svašiua. Visi kvioėiami.

. i

jai pagalbą lokiu būdu ir tokto-l^p ku*e. P“3ilik0 I-ietuvo- 
mis priemonėmis, kokios jų nuo į " p^aul,mo karo pradžioje 

J 1946 m. Gaukus išvyko iš Lie
tuvos, bet tuo metu rusai celei*

žiūra ir aplinkybėmis šiam rei
kalui būtų patogiausios.

O dabar prašome Jus, mieli
lietuviai katalikai. Paklausyki-1 nal su dviem 14 «• 11 metų vai
te jūsų klebonų, kai jie kvies 'kaįs’ Chruščevas pažadėjo ne-
Jus šventojo Kazimiero Kolegi
ją paiemti ir atverkite šiai įstai 
gai Jūsų dosnias lietuviškas šir
dis.

Linkėdami visiems gausių 
Augščiausiojo malonių šiais 
1956 metais, pasil’ekame Jūsų 
Kristuje,

Kun. J. čepukaitis, 
Kunigų Vienybės Pirmininkas 
Kun. M. Ražaitis, sekretorius

už šį pasirodymą laimėjo pagy
rimo lentą, kurią kun. kleb. J. 
Kučingis sausio 21 d. įteikė mo
kyklos vadovybei ir mokiniams. 
Be to Walter Disney parašė 
laišką, kuriame dėkoja klebonui 
ir grupei, išpildžiusiai progra
mą.

— Vilniaus Krašto Lietuvių 
Sąjungos Detroito skyriaus me
tinis susirinkimas, įvykęs š. m. 
sausio 15 d. Detroite, Mich., iš
sirinko 1956 m. naują skyriaus 
valdybą, kurią sudaro šie asme
nys: pirmininkas Pranas Mar
tinkėnas, sekretorius Juozas 
Lekas, iždininkas Albertas Mi
siūnas ir narys Balys Petkaus- 
kas. Revizijos komisijon išrink 
ti Cėsys Šadeika ir Vytautas 
Gurka.

Susirinkimo dalyviai nutarė 
pasiūlyti Sąjungos Centro val
dybai, kad šių metų rudenį nu
matytas JAV Ir Kanados V. K. 
L. Sąjungos skyrių atstovų su
važiavimas būtų sušauktas Det
roite — “automobilių mieste”.

Pasidavė žudikas
Jaunuolis R. Hoffman, aną

dien nudūręs kitą jaunuolį, W. 
McNeff, su savo bendru R. Fer- 
nandez pasidavė policijai.

KAS, KĄ IR KUR
— Moksleivių Tautinio ansamb

lio repeticijos nuo antradienio, 
sausio 31 d., vyks šia tvarka: an
tradieniais vyresnių dalyvių I ir 
H grupėms choras 5:30 vai. vak., 
tautiniai šokiai 6:15 vai. vak., UI 
grupei tautiniai šokiai 5:30 vai. 
vak., choras 6:15 vai. vak. Ket
virtadieniais jaunesniųjų dalyvių 
I grupei tautiniai šokiai bus 5 
valandą vakare, H grupei tautiniai 
šokiai 5:45 vai. vak. Choras a- 
biems grupėms 6:30 vai. vak.

Balys Pakštas,
Meno vadovas

ŠAULIŲ KLUBO UŽGAVĖNIŲ 
BALIUS įvyks šeštadienį vasario 
m. 11 d., Lietuvių Auditorijoje. 
Komedija “KURČIAS ,ŽENTAI”. 
B. Jonušo orkestras. Gėrimų bu-

kų knygų, gaidų ir skyrių nau
jų plokštelių (rekordų), kurios 
įdainuotos Kipro Petrausko, 
Šabaniausko, Dvariono ir kitų 
lietuvių dainininkų. Šias plokš
teles begrodamas, keletą valan
dų pasijutau lyg esąs Lietuvo
je. Katalogas išleistas J. Kar- 

Valdyba velio, 3322 So. Halsted Street, 
Chicago 8, III.

Petra/i Šerkšnys

Rcmkitc dien. Draugą!

Chruščevo pažadas
Amerikiečių advokatas M.

do kartu su juo vykti jo žmo-

daryti kliūčių jiems išvykti, jei 
Gaukus patieks įrodymus tik
rai esąs vedęs. Tokį pat pažadą 
jis davė ir New Yorko apylin
kėje gyvenančiam Jonui Seniu- 
tai.

Pavojingas pokštas
Major Fcundry Co. sekreto

rė Joice Thoma3 atsidūrė pavo
jingoje būklėje, kai Michael Go- 
yacli, modelių piešėjas, jokau- 
damas ją uždarė bylų seife, 
liepdamas paspausti tam tikrą 
mygtuką ir iš jo išeiti. Bet, ne
laimei, mygtukas neveikė ir M. 
Goyach paskuboms turėjo 
kviesti gaisrininkus su deguo- 
nio aparatu, nes seife mažai te
buvo oro ir sekretorė galėjo 
ten uždusti. Gaisrininkams ne
galint išlaužti durų, jie pakišo 
deguonies čiaupą po durim ir 
iškvietė seifų mechaniką, kuris 
pragręžė dvi skyles seifo dury
se ir tik po 90 minučių panelė 
Thomas išėjo iš seifo.

Chicagos universiteto 
fondas

Mokymo, tyrimo, statybos ir 
studentų namams Chicagos uni
versitetas pasiryžo sukelti 32,- 
000,000 dol. fondą. U-to patikė
tinių tarybos pirmininkas Ed. 
Ryerson pareiškė, kad tasai 
fondas jau turi surinkęs 16 mi- 
lionų dolerių. Šalia tos sumos 
1955 m. universitetas yra ga
vęs dar 5,153,000 dol. aukų. 
Dosnių aukotojų dėka un-tas 
tikisi ir ateityje puikių moksli
nių. laimėjimų.

Chicagoje džiova plečiasi
Dr. H. Bundesen, Sveikatos 

tarybos pirmininkas, visus nu
stebino savo pareiškimu apie 
vis didėjantį Chicagos džiovi
ninkų skaičių. Praeitais metais 
užregistruota 5,485 susirgimai 
džiova, arba 37% daugiau nei 
1954 m. Kita, dar nuostabesnė, 
žinia buvo atradimas, kad apie 
250 naujų džiovininkų Sveika
tos taryba patyrė tik iš jų mir
ties metrikų. Praeitais metais 
džiova mirė 491 čikagietis. Tai
gi, kaip pasirodo, džiova dar to
li gražu nenugalėta. Jeigu mi
rimų nuo džiovos skaičius pa
mažu ir mažėja, tai ja užsikrė
timų vis didėja.
XVI amžiaus laivo modelis

Chicagos George F. Harding 
vardo muzėjus, 4853 S. Lake 
Park, turi labai įdomų ekspo
natą, kuris žavi kiekvieną lan
kytoją. Tai XVI amž. laivas — 
galeonas, 7 pėdų ilgumo, gink
luotas anų laikų patrankom. 
Laikoma jį esant seniausiu pa
sauly tos rūšies modeliu. Iš 
pradžių jis buvo laikomas vie
noje Škotijos dvaro koplyčioje. 
Jai sudegus, jis buvo išgelbėtas 
ir perkeltas į pilį. Nuo to laiko 
jo likimas nebuvo žinomas ligi 
XIX amž. pabaigos. Prieš 30 
metų jį įsigijo Chicagos muzė
jus.

Nušautas detektyvasi
Vakar naktį vienas detekty

vas, Lyons Kelliher, 52 m. bu
vo nušautas, o kitas, William 
Derrig, 38 m. sužeistas Bulle- 
vard hotelyje, 2801 Warren 
Avė., jiemg atėjus patikrinti 
narkotikų vartojimą. Kclliherui 
besikreipiant į vieną apie 19 m. 
negrą, šis paleido šūvių seriją 
ir pabėgo.

PATS NAMUS STATO IR KITIEMS 

PADEDA STATYTI
Tai Matas Zizas, kuris Chica

gos lietuviams žinomas, kaip vie 
nas stambiausių kontraktorių, 
tai yra namų statytojų. Per 
trisdešimt metų, neskaitant įvai
rių kitų vietovių vien tik Mar- 
ųuette Parko rajone yra pasta
tęs daugiau kaip 200 naujų na
mų įvairaus dydžio. Kaip staty-Į 
bininkas, M. Zizas žinomas ne 
tik lietuviams, bet ir kitų įvai
rių tautybių žmonėms. Betkokią 
sutartį, ar kas jau pastatytą na 
mą perka, ar kas pagal savo 
skonį statydinasi, M. Zizas iš
pildo gerai ir sąžiningai. Už tai

livv'Vii' ‘••'i,?'AiVd Matas ir Ksaverija Zizai

v'si apie jį ir jo darbą atsliepia 
su pagarba. Tai geriausia vers
le rekomendacija, kurios, pasak 
M. Zizą, nepirksi už jokius pi
nigus.

Matas Zizas į Ameriką iš savo 
gimtojo Martiniškių kaimo, Ne
munėlio parapijos, Rokiškio ap
skrities atvyko 1913 metais, pa
čiam jaunystės žydėjime. At
vykęs į Chicagą Dievo Apvaiz
dos parapijon tuojau įsijungė į 
veikiančias draugijas. Daugiau
sia veikė vyčiuose ir karo metu 
įsiteigusiame Tautos Fonde nu- 
kentėjusiems nuo karo lietu
viams šelpti ir Lietuvos nepri
klausomybės pagrindams tiesti. 
Zizas sako, kad anų laikų lie
tuviai buvo labiau dosnesni tiek 
Lietuvos, tiek parapijų, tiek mū

ftr jau perskaitei P. Kesiūnc 
romaną

Tarp Žalsvu Palapiniij?
Dr. A. Baltinis savo recenzijoj 

apie U romaną taip rafto: P. K esto 
no romanas “Tarp žalsvų palapinių' 
gražiai iškelia tą pasiaukojimo didu 
mą, kur) beviltiškoje kovoje dSl tau 
tos laisves parode Lietuvos partlza 
nas, tą Idealizmą, kuriuo ūegB mflsv, 
jaunimas, liedamas kraują dei savo 
žem6s, tuos didžiuosius nuostolius 
kuriuos mums reikėjo pakelti dviejų 
okupacijų replCse. TodCl Sj romanu 
skaitome su malonumu Ir dideliu su 
sidomCJimu. TpaC romane minim 
žygiai žavBs Jaunimą ir kels Jo dva 
šią. šis romanas, atskleidžiąs mūsų 
"eroiSkai tragiškus epizodus, yra 
šviesus spindulys tremties Idealizmo 
ugdyme.

296 pnsL Kaina $3.00

,TžsakymuB kartu su pinigais siųskit'

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė.. 

Chicago, Illinois
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Ne klek nedelsdamas Įsigyk aau ar 
kitam dovanų nupirk

JAUNOJO GALIŪNO KELIU
stats Marijos metais Šventuoju pa
skelbtojo

DOMINIKO SAVIJAUS
garanua Jaunuomenes mylBtolo — ftv. 
Jono Roako auklėtinio gyvenimą, 
lietuvių aalezlei'tų Italijoje menlkkal 
iSlelata 1 r»S pusi. kietais vIrSellaia, su 
S2 didėlėmis spalvotomis Iliustracijo
mis knygą Kaina tik $2.

Užsakymus Ir pinigus siųskite 
IHIAVOAS, 2334 H. Oakley Avė.,

Chicago S III.

sų įstaigų rėmimui, negu dabar. 
Pvz. per vienas Tautos Fondo 
prakalbas parapijos salėje trem 
tinių ir Lietuvos reikalams su
dėta $3,000.

Dirbdamas visuomenišką dar
bą M. Zizas nepamiršo ir sa
vęs. Dienos buvo skirtos fabri
kui, o vakarai — mokyklai ir 
veikimui. Turėdamas palinkimą 
į namų statybą, daugiausia ii- 
kreipė dėmesį į šį verslą. Po 
kelių bandymų pagaliau pasiry
žo savistoviai veikti. Sąžiningu
mas, nuoširdus patarnavimas ir 
gerai bei laiku atlikti darbai ga

rantavo pasisekimą ir iškilimo 
iki dabartinio augščio namų sta
tyboje.

Labai augštai vertindamas 
katalikiškos spaudos vaidmenį 
Amerikos lietuvių gyvenime ir 
būdamas nuolatiniu “Draugo” 
skaitytoju (jo rez;denciją 6929 
S. California Avė. lanko ir dau
giau lietuviškų laikraščių bei 
žurnalų), kiekvieną dienraščio 
pastangą geriau pasitarnauti 
skaitytojui ir lietuviškajai vi
suomenei Zizas nuoširdžiai pare
mia. Ir dabar TT. Marijonams 
vykdant didžiąją statybą, ruo
šiamame bankete kovo 18 d. 
Sherman viešbutyje M. Zizas 
rezervavo visą stalą, įmokėda
mas $250.

Statybos Fondo vadovybė M. 
Zizui už šią paramą nuoširdžiai 
dėkoja.

. — — — 1 -i
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Ar Marija apsireiškė Lietuvoje 

Atsakymą rasite J. Budzeikos kny
gutėje

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE

Kaina 40 centą

Ją galite gauti
“D R A U G E”

2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8 ILL.
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I -OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOt 
Visi perka Ir skaito Liudo Zetk&ua

romaną

LAIPTAI Į TOLUMAS
442 pusi. Kaina 2t.R0
fTBsakymus kartu su pinigais siųskltt

“DRAUGAS”,
2334 So. Oakley Avė.,

Chicago 8, Dl.

1
Naujasis Testamentas- 

šventas Raštas

Vertė lietuvių kalbon JUOZAPAS 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivys
kupas Metropolitas. IV laida. 14 
leido ”LUX” 1947 m. Stutgarta 
620 pusi. Kaina $1.00. Gaunama

“DRAUGE“
2334 So. Oakley Avė.

Chicago 8, Illinois


