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NORVEGIJA TEBEGAUDO MASKVOS LAIVUS
Susitarimo nesą Tol. Rytuose, 

geriau su Vid. Rytų klausimais
15 laivų pagauta; Maskva

pareikalavo juos paleisti
OSLO, vas. 2. — Nežiūrint Norvegijos karo laivyno įsikišimo, 

sovietų žvejybos laivų didžiulė flotilė atkakliai tebesiveržia į Nor
vegijos teritorinių vandenų juostą.__________________ _____

WASHINGT0NAS, vas. 2. — Belaukiant JAV — Anglijos pa- 
s.tarimų komunikato spėliojama, kad pavyko gerai suartinti nuo
mones Vid. Rytų erdvės klausimais, tačiau pasilikusi sena padėtis 
kom. Kinijos reikalu.

Iš to tragedijos nedaroma, nes ' 7 ~;-------------------
skirtinga pažiūra nesudaro kliu- Arabų — Izraelio problemų 
ties surasti bendrą veikimo tai-| aU, sutarta es4 daug bendro
syklę tuo atveju, kada padėtis1 ™kl™’ bet apie tai nebūsią vie‘ 
ten pasidarytų tiek pavojinga, Išai kalbama — komunikate atsi
jog grėstų didesniu ar- mažesniu ®pindės tik tikslai ir Principai. 
taru , Spėjama, kad sutarta bendra ka-

Darbiečių ir biznio žmonių rinė veiWa tuo atve?u- ->ei reikė' 
spaudžiamas, Edenas kėlęs pre-,tų £esinti karo kibirkštį, 
kybos su Peipingo Kinija sušvel-1 JAV tuo tarpu neduosiančios
ninimo klausimą, bet gerai žino
jęs, kad į tą klausimą Wa3hing- 
tone nebus teigiamai pažiūrėta 
prezidento rinkimų metais.

Anglai norėtų, kad prekyboje 
su Kinija būtų draudžiama par
duoti jai tie patys dalykai, ku
rie draudžiami parduoti kitiems 
komunistų režimo kraštams.

Dėl Peipingo Kinijos narystės 
Jungt. Tautose pasilikta prie se
nų nusistatymų, bet Anglija ir 
sekančioje J. Tautų sesijoje bal
suos už to klausimo atidėjimą 
dar kitai sesijai. Toki pažadą 
duoti Edenui palengvino šviežias 
Chou En - lai pareiškimas, kad 
Formoza, reikalui esant, bus ir 
karu pasiimta.

Edenas gavęs pažadą, kad ne
bus Peipingo taip norimos Fos- 
ter Dalies — Chou En - lai kon
ferencijos be tam tikrų sąlygų. 
Peipingui nuolaidų parodžius, 
bus svarstomas ir embargo su
švelninimas.

Kaip žurnalistas dabar JAV 
esąs Churchillio sūnus vakar ra
dijo žinių programose teigė, kad 
iš Edeno — Eisenhowerio kon
ferencijos nieko nereikia laukti 
Tol. Rytų problemų lauke, nes 
svarbiausias konferencijos tiks
las yra Vid. Rytai. Jei šioje erd
vėje bus surasta bendra kalba 
nors vienoje kitoje vietoje, tai 
konferenciją reikės laikyti pasi
sekusia.

Dabar jau žinoma, kad nebus 
Marshallo plano Vid. Rytams, 
bet bus suderinta JAV — Angli
jos veikla vieno ar kito projekto 
vykdymą paremiant.

Naujo tipo aviacijos meteorologijos balionas žinioms apie oro sqlyR®s 
sug&tai erdvose Hnkti. To tipo balionai pastaruoju laiku jau perskrido 
Pseifiką. (INS)
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ginklų Izraeliui, nes pirma esą 
sutarta, bendrai veikiant, ban
dyti padaryti arabų — žydų tai
ką.

Anglijai labai svarbi Saudi 
Arabijos veikla naujų naftos lau 
kų užvaldymo srityje. Už tos 
veiklos stovi JAV naftos bendro
vių interesai. Washingtonas yra 
prašytas padėti tą klausimą pa
sukti Europos naudai. Jei toje 
srityje Edenas ką dabar laimėjo, 
tai, anglų nuomone, šitas bus di
džiausias šios konferencijos lai
mėjimas anglų pusei.

Kanada prieš Formozos
atidavimą Peipingui
0TTAWA, vas. 2. — Pradė

jus užsienio politikos diskusijas 
parlamente, Kanados užsienio rei 
kalų ministeris pareiškė, kad Ka 
nada nebus dalyvis jokio plano, 
kuris norėtų atiduoti Formozą 
žemyno vyriausybei prieš jos 
žmonių ar vyriausybės valią.

Kanados vyriausybė nesilaiko 
nuomonės, jog Peipingo vyriau
sybė negalėtų niekada būti pri
pažinta Kinijos vyriausybe, ta
čiau jos pripažinimo atveju Ka
nada automatiškai nespręs For
mozos klausimo.

Tokį nusistatymą turėdama 
dėl Formozos, Kanada tačiau 
niekada neįsipareigos padėti 
Chiang Kai - sheko vyriausybei 
išlaikyti savo valdžioje pakran
čių salas.

• Čekai dovanojo Egipto prem 
jerui Nasser dvimotorį penkių 
vietų lėktuvą.

Vaizdas iš apsemtų vietų Kalifornijoje. (INS)

Mollet patvirtintas
Prancūzijos premjeru

PARYŽIUS, vas. 2. — Ui Mol- 
let pabalsavo 420 Prancūzijos 
parlamento narių, prieš 71, apie 
80 susilaikė. Be socialistų ir Men- 
des - France grupės už premjerą 
balsavo visi komunistai ir MRP 
grupė. Pužadistai balsavo prieš, 
mažiau už juos atkaklūs dešinieji 
susilaikė.

Komunistų lyderis Duclos pa
reiškė, kad jų balsavimas už Mol- 
let esąs pirmas žingsnis „liaudies 
fronto“ vyriausybės link.

Premjeras šiandien prašys vy
riausybės įgaliojimų kelionei į 
Alžyrą. Savo programoje jis ža
dėjo Alžyrui laisvus jo parlamen
to rinkimus ir po to derybas dėl 
savivaldybių, administracinių ir 
kitų reformų. Pažadėta viešųjų 
darbų, kad sumažėtų nedarbas, 
taipgi maisto ir drabužių dovano
mis.

Sovietų laivynas esąs
defenzyvinio pobūdžio
WASHINGTONAS, vas. 2. — 

Atstovų rūmų krašto apsaugos 
komisija paskelbė pranešimą 
apie sovietų laivyną, kad patei
sintų 1956 m. patvirtintą JAV 
laivyno statybos programą, ku
riai įvykdyti skirta 1.4 bil. dol.

Komisija teigia, kad Rusijos 
karo laivynas dabar antras stip
rumu pasaulyje (pirmoje vietoje 
yra JAV laivynas), bet ikšiol jo 
statybos strategija paremta Azi
jos ir Europos vandenų apsauga 
nuo JAV laivyno, nes sovietų lai
vyne dominuoja povandeniniai 
laivai, bet nesą ženklų, kad būtų 
statomi lėktuvnešiai. Sovietai 
statosi ir kreiserių bei laivų nai
kintojų.

Lėktuvnešių nebuvimas laiko
mas sovietų laivyno silpnąja vie
la, ir tą silpnybę siūloma išnau
doti stiprinant JAV laivyną lėk
tuvnešiais.

Prekyba vyks be
politinių santykių

PRAHA, vas. 2. — Sudaryta 
V. Vokietijos — Čekoslovakijos 
prekybos sutartis 1956 m., nu
matanti prekybos apyvartos pa
didėjimą 50 proc., nes vokie
čiams prireikė daugiau rudosios 
čekų anglies.

Čekoslovakija kovoja už dip
lomatinių santykių užmezgimą 
su V. Vokietija, bet ši apsimeta 
to reikalo nesuprantanti, ne3 no
ri išlaikyti nusistatymą neturėti 
dipl. santykių su tomis valstybė- 
njkurios yra pripažinusios R. 
Vokietijos režimą.

Kalendorius

Vasario 2 d.: Grabnyčios. Lie
tuviškas: Rytis ir Vandenė.

kas.
Išeitų todėl, kad Dudorovas 

yra Chruščevo patikėtinis.
Kruglovas yra senas slapto

sios policijos vilkas, Stalino ga
dynės liekana valdžios viršūnėje, 
stalininiais laikais varžęsis su 
Berija dėl ištikimybės ir pirme
nybės.

Malenkovui atėjus, jam pasi
sekė Beriją pasiųsti Anapus ir 
tapti vidaus reikalų ministeriu. 
Bet greit iš vidaus reikalų mi
nisterijos buvo atimtas slapto
sios policijos aparatas ir paves
tas kitam raudonajam gestapi
ninkui Sierovui .kuris atiduotas 
paties ministeriu kabineto kon
trolei.

Kruglovas gerai pažįsta ir so
vietinio vergų darbo sistemą, nes 
pats yra dirbęs vergų darbo sto
vyklų administracijoje.

Kai vyko Teherano, Jaltos ir 
Potsdamo konferencijos, Krug
lovas buvo atsakingas už trijų 
„didžiųjų“ saugumą. Dabar so
vietų vadų apsaugą užsieniuose 
yra perėmęs Sierovas.

1952 m. Kruglovas buvo iš
rinktas į partijos centro komite
tą. Jeigu pašalintas ne politiniais 
motyvais, tai greičiausiai todėl, 
kad būtų ant ko numesti kaltę už

Socialistų biuras
turi naują rūpestį

LONDONAS, vas. 2. — Socia
listų internacionalo vykdom, ko
mitetas turi naują rūpestį: ką 
daryti su Maskvos pakvietimais 
Europos socialistų, partijoms at
siųsti delegacijas tartis su kom
partijos vadais?

Norvegijos darbo partija pa
kvietimo nepriėmė, pabrėždama, 
kad abi partijos pagrindiniai ski
riasi daugeliu klausimų. Pran
cūzų socialistai pakvietimą pri
ėmė ir delegacija išvyksta kovo 
mėn.

Pakvietimus jau gavo Austri
jos, Olandijos ir Danijos socialia 
tai. Jie dar neapsisprendė ką da
ryti. Nesprendė šį kartą to klau
simo ir Internacionalo vykd. ko
mitetas, nes posėdyje nedalyva
vo prancūzų atstovas.

Tą sumanymą norvegams pa
kišęs Chruščevas teigė, kad jis 
nori užmegzti santykius su par
tijomis, kurios atstovauja darbi
ninkus. Bet tikroji Chruščevo 
planų priežastis yra kita, be var
go atspėjama.

Pašalino enkavedistą Kruglovą, 
Stalino gadynės liekaną

MASKVA, vas. 2. — Tass pranešė, kad pašalintas Sov. Rusi
jos vidaus reikalų ministeris Kruglovas, jo vieton paskirtas tūlas 
Dudorovas, ikšiol dirbęs Maskvos miesto taryboje ir, manoma, 
buvęs vieno kompartijos centrinio sekretariato skyriaus viršinin-

sovietijoje dabar stipriai besi
reiškiantį jaunimo chuliganizmą. 
Negi kas pripažins, kad chuliga
nizmo priežasties reikia j ieškoti 
sovietinio gyvenimo ideologijoje. 
Nieko nepasakyta aipie atleidimo 
priežastis; taipgi nesakoma, ar 
jam duotos naujos pareigos. To
dėl darytina išvada, kad ant jo 
pykstama. Gali neilgtrukus būti 
skelbimas, kad jis teistas ir su
šaudytas.

Jugoslavija gelbėjusi
Balkanų santarvę

BELGRADAS, vasario 2. — 
Balkanų santarvės užsienio rc« 
kalų ministeriu konferencija tik
rai įvyks kada nors po Graikijos 
parlamento rinkimų (jie vyksta 
vasario 19 d.).

Tai ženklas, kad santarvė iš
gelbėta, ne3 buvo manoma ją pa
birus, kai Graikija ir Turkija la
bai susipyko ryšium su graikų 
skerdynėmis Turkijoj. Turkams 
kompensacijos klausimą patenki
namai sutvarkius, Graikija suti
ko santarvėje pasilikti.

Buvo gandų, kad Jugoslavijos 
komunistai norėjo panaudoti tą 
progą santarvei sugriauti, bot 
patikimi diplomatiniai šaltiniai 
teigia, kad Jugoslavija daugiau
siai prisidėjo prie jos išgelbėji
mo. Tai ženklas, kad Belgradas 
nenori ryšio su Vakarais nu
braukti, nors gerų santykių jieš- 
ko ir su Maskva.

Parengę Manilos
pakto sustiprinimą

KARACHI, vas. 2. — Manilos 
pakto kraštų' ministeriai čia ren
kasi svarbiems nutarimams pa
daryti.

Dabar baigę slaptus posėdžius 
kariai sutarę strategijos ir tak
tikos derinimo planus, ginklų 
standartizavimą, bendrus kari
nius pratimus, kreipiant ypatin
gą dėmesį į orinį karių transpor
tą, slaptą bendrą kodą siųsti pra 
nešimus karo ir taikos metu.

Ūkiniai, propagandiniai ir ko
vos su komunistų infiltracija 
klausimai sudarys kita ministe- 
rių tarybos darbotvarkės dalį.

Oras Chic&goje

Laukiama stipriausio šią žie
mą sniego iškritimo.

Saulė teka 7:03, leidžiasi 5:07.

W

Teritorinių vandenų juosta 
Norveg'ja laiko 4 mylių platumo 
pakrantės ruožą, o Sov. Rusija 
po karo, kai paėmė savo kontro- 
lėn Baltijos jūrą, teritoriniais 
vandenimis paskelbė laikysianti 
7 mylių platumo pakrančių ruo
žą. Apie savo nusistatymą Nor
vegija pranešė visoms suintere
suotoms vyriausybėms, tame 
skaičiuje ir Sov. Rusijai.

Sausio 30 d. Norvegijos du tor- 
pedlaiviai atvyko į sovietų laivų 
žvejojimo vietą ir nustatė, kad 
žvejojama Norvegijos vandeny
se, kur yra labai daug silkių. 
Tie laivai pajėgė paimti 5 sovie
tų laivus (vieną laivą - bazę ir 4 
traulerius) ir atvaryti ir arti
miausią Aalesundo uostą. Kiti 
sovietų laivai, tinklus susitrau
kę, pasitraukė jūron ir buvo ma
nyta, kad incidentas jūroje bai
gėsi, palikdamas kitą dalį darbo 
atlikti diplomatams.

Bet tokia prielaida pasirodė 
klaidinga — sovietų laivai sugrį
žo atgal žvejoti į Norvegijos 
vandenis. Norvegijos laivynas 
pasiuntė daugiau mažo tipo karo 
laivų (net vieną povandeninį lai
vą) ir prasidėjo katės - pelės žai
dimas: sovietų laivai pasitraukia 
norvegiškiems besiartinant, bet 
vėl sugrįžta žvejoti jiems nuvy
kus kiton vieton. Daroma išva
da, kad sovietų žvejybos flotilė 
(buvę suskaityti iki 70 laivų) ne
atsirado ten pripuolamai, bet vei
kia pagal iš anksto sudarytą pla
ną, apie kurio tikslą galima tik 
spėlioti.

Vakar norvegai pačiupo dar 8 
sovietų traulerius, bet sovietų 
laivynas iš įvykio vietos dar ne
buvo pasitraukęs. Ten vyksta 
daugiau norvegų laivų, kurie pra 
nešė savo stočiai, jog sovietų lai 
vai glušina radijo susisiekimą 
tarp norvegų laivų.

Suimtų sovietų laivų kapito
nai yra Aalesundo policijos būs
tinėje, bet atsisako kalbėti, lauk
dami atstovo iš sovietų ambasa
dos.

Norvegijos ambasadorius Mas 
kvoje teikia protestus, o Norve
gijos užsienio reikalų ministeris 
barasi su sovietų ambasadoriu
mi Osloje, pykčiu gi dega Norve
gijos vakarinio kranto žvejai, 
kuriems sovietai visai neleidžia 
gaudyti ruonių Baltojoje jūroje, 
jau nekalbant apie pakrantes,

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— P. Afrikos vyriausybė įsakė Maskvai uždaryti visus 

savo konsulatus P. Afrikoje nuo kovos 1 d. Jų personalas nu
sikalto dirbdamas ne savo darbą.

— Prez. Eisenhotoeris vėl pasiuntė kongresui pasiūlymą pa
kelti pirmos klasės ir oro pašto laiškų persiuntimo tarifus po vieną 
centą uncijai.

— Maskvos vyriausybė pareikalavo Norvegiją paleisti visus 
sugaudytus sovietų laivus. Teigiama, kad visas įvykis yra nesusi
pratimas, ir teigiama, kad sovietų laivai nebuvę Norvegijos van
denyse.

— Kipro graikų sąjūdis, reikalaująs salos grąžinimo Graikijai, 
esąs sutikęs su anglų pasiūlymais praplėsti savivaldą ir laukti ge
resnių laikų prie Graikijos jungtis. Pasitarimus vedė Anglijos gu
bernatorius ir graikų ortodoksų vyskupas Makarios.

— Saaro parlamentas 8 J/ balsais prieš 2 pritarė deklaracijai, 
reiškiančiai nusistatymą, kad Saaras galimai greičiau būtų grąžin
tas Vokietijai.

— Sovietų radijas ir spauda tebereklamuoja Bulganino laišką 
prez. Eisenhmccriui, bet dar nė karto neprasitarė, kad gautas ir 
Eiscnhowerio atsakymas, atmetąs pasiūlymą taip garbinamą drau
giškumo paktą pasirašyti.

— JAV sportininkai vakar žiemos olimpiadoje laimėjo 
pirmą aukso, sidabro ir bronzos medalį, paėmę tris pirmą
sias vietas figūrinio čiuožimo varžybose.
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nes ten rusai teritoriniais van
denimis laiko net 12 mylių juos
tą.

Norvegų spauda, išskyrus val
dančios darbo partijos, linkusi 
manyti, kad sovietai bando Nor
vegijos laivyno pasirengimą 
(Norvegija yra Atlanto pakto 
narys). Kiti mano, kad tai yra 
parengimas kelionės Sov. Rusi
jos žvejybos ministerio, kuris 
šios savaitės gale turėtų atvykti 
Norvegijon. Aalesundo erdvės 
silkės buvusios numatytos pasi
tarimų darbotvarkėje. 

Judinamas Kašmiro
klausimo rišimas

KARACHI, vas. 2. — J. Tau
tų gen. sekretoriui lankantis Pa
kistane, šio krašto vyriausybė 
prašė jo pagalbos veikiant Indi
jos vyriausybę, kad ši sutiktų 
greit daryti plebiscitą Kašmire.

Dag Hammarskjold šios savai
tės gale matys Indijos premjerą 
Nehru ir jam šį klausimą pakiš 
svarstyti. Jam dera tą klausimą 
liesti, nes tai yra dar neįvykdy
tas Jungt. Tautų nutarimas.

Bendra apsauga
GUATEMALA, vas. 2. — Čia 

susirinko Centro Amerikos vals
tybių krašto apsaugos ministe
riai bendros karinės apsaugos su 
tarti. Taipgi bus svarstomos prie 
monės karinėms pajėgoms nuo 
komunistų infiltracijos apsaugo
ti.

• Nuo širdies smūgio mirė va
kar Oregono valstybės gub. Pat- 
terson, besitardamas dėl rinkimi
nės kampanijos. Jis buvo respub
likonų kandidatas į senatą prieš 
dem. senatorių Morse.

• JAV protestantų vadm vyks 
ta Rusijon kovo mėn. „susiprati
mo padidinti“. Birželio mėn. Ame 
rikon atvyks sovietų ortodoksų 
dvasininkai.

• Trockio žudiko Mornard ne
sutikta išleisti už gerą elgesį du 
trečdalius bausmės atkalėjus. Jis 
atlieka bausmę Meksikoje, kur 
nužudė Trockį. Niekas nežino, 
kas jis yra.

• Komunistai puolė Singapo- 
re rankinėmis granatomis tris 
policijos postus ir sužeidė 15 po
licininkų.
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Pabaltiečių jaunimo keliai — panašūs
HUGO ATOMS

uždavinius spręsti padėjo visas rio 4 d. (šeštadienį) 6:30 vai., — Stud. Vyt. Memėnas pa- 
susirinkimas. Pelno dalis, gauta1 Vyčių salėje, 2453 W. 47th Str.' skirtas studentų at-kų įgalioti- 
iš N. Metų sutikimo, buvo pa-. Visi nuoširdžiai kviečiami da | niu prie Tarptautinio Katalikų 
skirstyta į . a iriems naudingiems layvauti. Kuopos Valdyba Jaunimo Centro Romoje.

(Šio straipsnelio autorius yra 
dienraščio “Draugo” skaityto
jas, Amerikos latvių jaunimo 
sąjungos spaudos atstovas ir 
latvių rašytojų bei žurnalistų 
draugijos narys.

Pastebėtina, kad mintys, ku
rias autorius kelia šiame straip
snelyje yra vertos ypatingo mū 
sų dėmesio. Ypač būtų naudin
ga atkreipti dėmesį j jaunimo 
šventės suorganizavimą, kuri 
tikrai galėtų virsti net tradici
niu pabaltiečių jaunimo bendra
darbiavimo ženklu. Straipsne
lio lietuvių kalba buvo taisyta 
skyriaus redakcijos. Red.)
Ateitis yra mūsų rankose.

Broliškasis Lietuvos jaunime, 
dirbkime visi, užmiršdami pra
eities “šaipymosi uždangą”. Mes 
dabar turime labai svarbų dar
bą prieš akis — mūsų tėvynių,
Pabaltijo kraštų, išlaisvinimą, jų 
laisvės dienų priartinimą.

Ateityje mes galime sulaukti 
tvirtesnio bendradarbiavimo ir 
didesnio draugiškumo, jeigu 
mes, tremties jaunimas, pradėsi 
me nuoširdžiai draugauti mo- ] sįo sekmadienio Chicagos stu-

lietuviškiems įeikalams, dau
giau kreipiant dėmesį į užsienio VISIEMS CHICAGOS MOKSL. 
santykius, bet ne Studentų Atei- ATEITININKAMS
tininkų Sąjungos vidaus reika- Švč. P. Marijos Nekalto Pra- 
lus. sidėjimo parapijos moksleivių

Taip pat nutarta, kad drau- i ateitininkų kuopa tos pačios pa- 
govės metinė šventė bus balan- rapijog salėje vasario 5 d. 4 vai. 
dž.'o 15 d. Džiugus reiškinys,' rengia vakarą, į kurį maloniai 
kad susirinkime dalyvavo gau- kviečia visus ateitininkus atsi- 
sus abiturienčių skaičius. į lankyti. Vakaro programa bus 

1; įvairi ir nuotaikinga. Biletų kai- 
POKALBIS APIE MENĄ • na jaunimui tik 50 centų.
Praėjusį šeštadienį įvyko Chi-! Kuopos Valdyba

cagos studentų at-kų Korp! šat- ‘
rijos susirinkimas, kuriame bu- KRONIKA 
vo labai turiningas pokalbis a-į
pie modernųjį meną. Referavo į _ wiiinipego, Man., Kanadoj,
kol. O. Stankaitytė. Diskusijo- ateitininkų valdybą sudaro J. TcL ofiso 4'009*’ ™ *"7333
se dalyvavo visi susirinkusieji, į Cinga, J. Matulionienė ir J. Ku- 
tačiau daugumui paveikslų pa- rauskienė. Revizijos komisijon 
vyzdžiai, kuriuos demonstravo įeina Randančioms, B. Bujokienė 
paskaitininke, sukeldavo daug! įr y. Rutkauskas.
rūpesčių, kai reikėdavo tuos pa-: — Bostono at-kų sendraugių
veikslus paimti. Mat buvo gal- susirinkimas įvyko sausio 29 d. 
vosūkis ir abejonės, ar paveiks- j Dr. J. Girnius kalbėjo apie ka
lą, paėmęs į rankas, laikai at-į talikų vienybę.
virkšč'ai, ar šonu, ar teisingai. —------------------- —-------------

— SAS Centro Valdyba reiš
kia gilią užuojatą Urbanos stu
dentų at-kų draugovės pirm. ko
legai J. Jodelei, liūdinčiam dėl 
tėvo prof. P. Jodelės mirties 
Lietuvoje.

(Nukelta j 4 pusi.)

DR. JUZĖ IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IK CHIRURGAI 
2300 YY'est 51st Street

Vai. pirm. ir antr. 10 iki 12 ryto, 
2 iki 4 ir 6 iki 9 popiet; ketv. ir 

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

Ofiso tcl.PRospect 6-1705 
Rez. tel. t.Rovehlll 6-5603

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1957 W. Garfield Blvd.
VA L: 1—4 Ir 6—9 

Šeštadieninio nuo 1 iki 4 vai. p. p. 
Išskyrus ketvirtad. Ir sekmad.

SUDĖTIS, ATIMTIS IR 
DALYBA

girsti jų nuomones, kaip mes 
galėtume įgyvendinti pabaltiečių 
jaunimo suartėjimą. Nuošir
džiai prašome rašyti lietuviškai 
bei angliškai šiuo adresu: Ame
rican Latvian Youth Associa- 
tion, c/o H. Atoms, 2328 Broad 
way, Indianapolis, Ind.

Nepamirškime, kad mūsų prie 
šai nori mus pabaltiečius išnai
kinti, asimiliuoti. Tačiau mes no 
rime pasilikti savo žemei: lietu
vis — Lietuvai, latvis — Latvi
jai ir estas — Estijai. Mūsų Betgi per porą valandų visgi bu 
visų jaunųjų keliai yra pana- vo išsiaiškinta, kad ne visi mo- 
šūs. Paduokime vieni kitiems Į dėmieji menininkai paveikslus 
rankas ir būkime vieningi! Į piešė kojomis. Pasirodė, kad kai 

j kurių tapyba yra tokia papras
ta ir nesudėtinga, jog buvo iš
kelta mintis net pradėti savą ta-

T . , .. pybos sekciją. Tačiau kiti pasi-Jeigu kas norėjo sužinoti a- . . . v . ..
, , - j • sal{e prieš, nes girdi jie tokiuspie paprastus algebros uzdavi- .... . . . , . ., . ........... .. meno kurinius jau seniai baigėmus, kurių nepajege įsspręsti . TT1 ....... .. .. , , vaikų darželyje. Klausimas pa-galutiniai ne pusšimtis studen-! .... , . .... . r..... .... ... šilko atviras, ir kiekivenam patų, tai reikėjo atvykti i praeju-t... , . . . .... , .“ , ,. . L, . , likta teise būti moderniu meni-
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kyklose, darbovietėse bei kultu- dentų ateitininkų susirinkimą, 
riniame gyvenime. , ^at taip jau yra mušame gy-

Amerikos Latvių Jaunimo Są- venime: kai dalinti reikia, tai
junga (ALJŠ) savo ketvirtame 
metiniame kongrese pernai Cle- 
velande paskelbė, kad jinai no-

ninku ar naud'ngiau praleisti 
laiką žiūrint televiziją.

Po referato buv oaptarti kor
poracijos vidaus santvarka bei 
“užsienio prekyba”. Sekantin 
susirinkiman nutarta pasikvies
ti ir vyresniuosius. “Užsienio

protų yra labai gudrių. Tačiau 
tokio entuziazmo ir noro nebū
na, kai reikia atlikti sudėties ir

rinti bendradarbiauti su pabal-j a timties veiksmus. Chicagoje "ik'alair. jr
tiečių jaunimo organizacijomis studentai at-kai ruošė N. Metų1 °

sutikimą, kuris vispusiškai pa
sisekė. Buvo gauta pelno, įsi
gyta visuomenės simpatijų.

Susirinkime pirmiausia buvo

Š. Amerikoje ir kituose laisvuo
se kraštuose. (Šio straipsnio 
autorius ALJS ir latvių spaudo
je ypatingai ragino ir siūlė už

džio 14 d. yra ruošiamas didžiu
lis literatūros bei meno vaka
ras.

geresnių santykių pasiekimą lie- išklausytas kol. R. Kriaučiūne 
tuvių ir latvių jaunimo tarpe). į pranešimas apie ideologin. kur- 
Esame “kraujo broliai” ir todėl sus. Paskiau su savo svariomis 
mes suprantame vieni kitus ' ir kaip visuomet aiškiomis min- 
daug lengviau. Argi mes nega- timis, naujomis mintimis apie 
lėtume rengti bendrus kultūri-i studijų dienų Chicagoje įver-
nius — literatūros, meno, jau
nųjų moksleivių, dailininkų va
karus?

Argi mūsų didžiosiose koloni
jose: Chicagoje, Detroite, Phi- 
iadelphijoje, Bostone ir kitur ne 
galėtų lietuvių, latvių ir estų 
jaunimas pradėti artimiau bend 
radarbiauti, suruošdami Pabal
tijo jaunimo kultūros dieną? (Ši 
mintis buvo jau minėta latvių 
laikraščiuose ir latvių jaunimas 
netrukus savo kolonijose pradės 
tuo reikalu kalbėti su lietuvių 
jaunimu).

Amerikos Latvių Jaunimo Są
jungai būtų labai džiugu už
megzti santykius ir susirašinėti 
su įvairiomis lietuvių jaunimo

KVIECIAME!

dhDnino
ilLIJtelevision
|Csav. žnž. ASemėnas)I 
3130S.Halsted-DA6-6887l

Kun. A. Lipniūno vardo moks i 
leivių ateitininkų kuopa ruošia Chicago 32, III. 
Užgavėnių blynų vakarą vasa-

tinimą kalbėjo kol. A. Liulevi- 
čius. Abu pranešimai buvo gy
vai išdiskutuoti. Reikia tik ma
nyti, kad tos mintys ir kritiški I 
pasiūlymai bus atsiminti, ruo-į 
šiant šiais metais panašius da
lykus.

Po to apie atimtį, sudėtį ir 
dalybą referavo draugovės pir
mininkas kol. VI. Šoliūnas. Jam

NUO UŽSISENftJŲSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ I lt VAI K V LIGŲ
SPECIALISTĖ

7156 South YVestern A venas
(MEDICAL BUILDIN(J) 

Plrmail., antrad., ketv. Ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Šeštad. 11 
vai. ryto Iki 3 vai. popiet.

, Ofieo tel. RE. 7-1168 
lies. u-l. YVAlbrook 5-3765

DR. ANNA RAMŪNAS
AKTŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS LIGOS 
— Pritaiko akinius —

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

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez. telef. WAlbrook 5-6076

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 YVest 71st Street

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St.
Ofiso tel. ltElionee 5-44IO 

Rezid. telef. GltovehlU 6-0617 
Valandos; 1-3 p. m. ir 6-8 p. m. 

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

Tel. ofiso YA. 7-5557, rez. RE. 7-4966

DR. FRANK C. KWINN
(KVIEČINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street

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

Tek ofiso G R. 6-5399, PR. 6-4732

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

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

V AL. 2—4 p.p. ir nuo 6—8 ▼. vak. 
šeštad. 2—4 popiet

. Trečiad. ir sekmad. uždaryta

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

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

Tel.: Ofiso — PUllman 5-0766 
‘ Buto — ENgleuood 4-4070

Ofiso ir buto tel. IIKnilock 4-5815

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

6757 South YVest e m Avenue
Valandos: ptrmad., trečiad., ketvlrt., 
penkt. 6:30—8:30 v. vak. Antrad. 
10—12 vai. ryto. šeštad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pagal susitarimą.

Vai. Pirm., ketvir.. penkt. 1-4 ir 7-9.j 
Antr. 1-6, treč. ir šešt. pagal sutarties ,

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

Ofiso tel. CLlffside 4-2806 
Rezidencijos: LAfayette 3-1172
DR. P. STRIMAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 YY'est 47th Street 

(Kampus 47 th ir Hcnnltuge) 
Vai.: nuo 2 iki 4 ir 6 iki 9 v. vak. 

Šeštad. nuo 2 iki 6 vai., išakyr. sek.

DR. FL. TflLLAT-KELPšA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telef. TOwnhall 3-0059 
2534 YVest 68th Street 

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

skambino CEntral 6-2294.

DR. VYT. TAURAS- 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA LR 

SPEC. MOTERŲ LIGOS
Ofisas Ir rezid.: 2410 YV. 51st St 
rel. PRospeet 8-1223 arba YVE 6-5577 

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

šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

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

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurginės ligos
6255 South YY'estern Avenue

VAI,, kasdien 2—4 p. p. ir 7—9 vak. 
Šeštad. 2—4 p. p. Trečiad. Ir 

sukniadieniais uždaryta

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South We8tem Avenue 
Chicago 20, 111.

Pasimatymai pagal sutartlca
Telefonas REpublie 7-4900 

Rezidencija: GRnvchill 6-8161

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St.

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

1 Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarimą.
Ofiso tel. VIctory 2-1484. Resid. 2437 
W. 62nd St., tel. Kcpiihllc 7-8818.

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street

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

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrginia 7-0036

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244
P.&J. JOKUBKA
TV, DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI 

Pantai iniMa tr Taisymas 
4102 Archer Avė., a* Mozart 

TeL eA 3-861"

BUICK’AS

LIETUVIŠKAS

AUTOMOBILIS

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

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

4055 Archer Avė.
Kampas Archer Ir Calitornia Avė. 

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

Ofiso telef. YArds 7-1166
Rezidencijos — STevvart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

šeštadieniais 1-—4 vai.

Ofiso telefonas — Rlsliop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. KEpublie 7-2200 
SPECIALYBE CHIRURGINES TR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2435 YVest 69th Street 

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

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

keičia stiklus Ir rėmus.
4155 So. California Avė., Chicago 

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

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

Tel. ofiso PRospeet 6-9400
Rezid. PKospcct 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškeviėiūte)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

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

DR. J. YAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Ct., Cicero
Kasdien 10-12 vai ryto Ir 5-8 vai. 

vak. šeštudienlais 10-2.
Ofl.Mi ir buto tel. OLymplc 2-1381

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

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 YVest 31st Street 
Kamp, Halsted ir 31-mos gatvių) 

Priėmimo valandos kasdien: 1-4 p.p. 
ir nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. popiet.

Ofloe WAlbrook 5-2670.
Rez. Hriltop 6-1660

Dr. Alexander J. Javois
(JO VAISAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
MAHQUETTE MEDICAL CENTEB 

6132 South Kedzie Avenue 
Vai. 3—4 p. p. Ir nuo 7—9 ▼. vak. 

Trečiad. Ir šeštad. pagal autartl

Tie, kurio kenčia nuo SENŲ AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ Z UŽDŲ,
negali ramiai sėdėti Ir naktimis
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaizdos 
niežti tr skauda. Kad pašalinti tų 
niežėjimų ir skaudėjimų senų atvi- 

.. . , . . . rų ir skaudžiu žaizdų, uždėkiteorganizacijomis, būreliais, stu-, leoulo orntment. jos gydymo
dentų sąjunga, skautais iš kiek-‘ypat?bčM palengvins jūsų skaųdėji-

• .• . , , •. pp.1 ,r BalSsite rainiui miegoti nak-VieilOS lietuvių kolonijos ir UZ-|t). Vartokite Jų taipgi nuo skau
džių nudegimu. Ji taipgi pašalina 

’ iile/.ėU.iin ligos vadinamos P8OR1A- 
SIS. Taipgi pašalinu peršėjimų ligos 
vadinamoe ATHLETE’H FOOT, su
stabdo džiovinimų odos Ir perplyštmų 
tat pplrščlij. Yra. tinkama vurtotl nuo 

j džiūstančios. suskilusios odos dedlr- 
vinltj. odos Išbėrimu Ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vnlktit-lanis, kada pa 
slrodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klu. JI yra gera gyduolė nuo Iš
viršiniu odos ligų. be
gulo Ointment yra 
parduodama po 75 
et... $1.25, Ir 13.60.
Pirkite vaisi InėseŲhl 
ragoj Ir apylinkėse—
MIlVMiukęe. Wlsc.,Ga 
ry, Ind.tr Dt’trolt, Mi- 
cbigan arba rašyki
te Ir atsiųskit* Mo- 
ney ordor 1

CONRAD’O STUDIJA 
LIKVIDUOJAMA

Norintieji gauti 
daugiau fotografi
jų atsiimti užsili- 
kiifiius arba nusi
pirkti Ravo nega- 
t.ivuR, paskubėkit, 
parduodam pigiai.
Terminas tik iki 

kovo 1 d.

414 West 63rd Str.
ENglewood 4-5883

LLGULO. Department D. 
618 YY. Eddy St. Chicago 34, III.

j TAUPYK SAUGIAI, Numesk rūpesčius, 

ilgiau gyvensi.

Daugumu Standard Taupytojų turto yra sudėta į United 
States Gov. Bonds ir Veteranų paskolas, kurios yra 
garantuotos United States Government, kas ir padaro 
STANDARD stipriausią Taupymo įstaigų visoje Amerikoje.

Turtas virš..................................#57,000,000.00

Atsargos Fordas......................$4,500,000.00

CIIAKTKRED AND HUPKRY1KEI) BY THE 
UNITED STATES GOVERNMENT 

Member <>f Federal Sasings antį Loan Insurance Corporation 
JUST1N MACKIEYIYICII, President

Tel. ofiso PB. 6-3S3S. rez. RE. 7-9199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 YVest 63rd Street

VAL. kasdien nuo 2——4 p. p. Ir 7:3') 
iki 9 vai. Trečiad. tr šeši. uždaryta

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

DR. A. Z. ŠAULYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

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

Rez. 8053 S. Campbell Are. . -

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

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

tad. ir sekmad. tik pagal sutartį. 
Jeigu neutsilieps virSminėti telefonai 

šaukite MIdway 3-0001

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

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 YVest Marąuette Rd.
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.: 6 Iki 8 vak. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso UA 6-0257, rez. PR 6-6050

DR. P. Z. ZALATORIS
Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6666 

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

VAL. lt v. r. iki 3 p. p.; 6—9 v. v.

Telefonas GRovehilI 6-1.'>95
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE

PRITAIKO AKINIUS 
Valandoa: 9— 12 Ir 7—-9 v. v. pagal 

susitarimų išskyrus trečiadienius
2422 YVest Marąuette Jtd.

V P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortlioi*edos - l’rotezlstas 

A pa ratai-Protezą i. Mod. ban
dažui. Spec. pagalba kojom

(Areli Kupporta) Ir t.t.
Vai.: 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
OKTHOPKUIJOS TECHNIKOS LAB. 

2850 W. 63rd St. Chicago 20, UL 
Tel. PRosjieet 6-5084.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. Y Artis 7-1826 

Pritaiko akiniu*. 
Kreivas akla 

Ištaiso.
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 YVest 35th Street 

Vai. nuo 10 iki 2, nuo 6 iki 8, tre
čiad. nuo 10-12. penktadienį 10-2 Ir 
šeštadienlab 10-2 vai. popiet.

v irs įsa

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

yra priežastie galvos skaudėjimo bei 
Hvalglmo Ir skaudančių aklų karščio, 
Atitaisau trumparegystę Ir tollregys- 
tę. Prlrenku teisingai akinius Visi 
egzaminavimai daromi su eiektrinluls 
Instrumentais, rodančius mažiausius 
trūkumus. Hpeciali atyda kreipiama 
į mokyklos valkus.

4712 South Ashland Avenue 
Tel. Y Artis 7-1373 

Vai. 10:30 Iki 7 v. vak. šeštad. 10:30 
iki 6 vai. Hekni. ir treč. uždariu

Telefonas REIIance 6 ■ I 8 I I

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 YVest 59th Street

VAL. 1—4 popiet. 6:30—8:80 
Trečia,!, pūgai sutarti

vak.

Kemkite dien. Draujfr!

Pini VI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE Iii Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį sunkvežimį 

ir apdraudas
6030 S. Tnlman. Chleagu 29. III 

Tel. GRovehilI 6-70fl<;

Iš ARTI IK TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Nantas s|-i<lahm didelis 

sunki elitui- su pilim np- 
drauda. l’lgus ir sąžiningus 
|hi tarnui Imas.

R S E R E N A S
4546 H. YVood St.. Chiengn «,

Illinois, tel. VI 7-2079

įstaigos valandos: Kasdien, įskaitant, šeštadienius nuo 9 vai. 
ryto iki 1 vai. po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Trcčindieniais visai neatidaroma.

{AL SAVINGS

i

I’ 1 MAiMI

M

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

• 4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32
PHONE: Vlrgmin 7-1141

Tel. oft<v> ir buto Of.ympie 2-1169
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 YV. I5th St., Cicero 

Kasdien 1 — 3 v. ir C—8 v. vakare.
Butas 1526 So. 101h Avė.
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. LAliirett- 8 321". Jei 
uentHilieni.i. sunkite KEdzie 9-3866
DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2 3‘> v. 
Vak. pirm., antr.. ketvlrt. 6-8:80 v. 

Trečiadieni tik susitarus

Dr. Hina KRIAUĖELIŪHAITĖ
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

Mt/rERŲ T4GŲ IR AKI AUUJftH 
SPECIALISTO

2750 YVest 71st Street 
(Kampas 71st. tr California)

Tel. ofiso Ir rez. REpublie 7-4146 
Vai. 11-2 ir 6-9 v. v. šešt. 1-4 p. p. 

Kitu laiku pagal sušiltai lxus

Skelbtis “DRAUGE’’ apeimoka, 

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

DRAUGAS

THE LITHIJANIAN DAILY ER1LND
2334 8. Oakiev Avė., Chicago 8, UI. Tol. Vlrgtnla 7-6641, 7-0612

Entered es Sseond-Class Mat te r Mareli 21, 1916. at Chicago, Illinois 
Undef the Aet of Mare h 8, 1879.
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PRAHOS KOMEDIJA TEISĖJAS IŠBLAŠKO MIGLAS

Praėjusią savaitę baigtas Varšuvos pakto signatarų su
važiavimas. Jis įvyko Prahoje. Suvažiavimas buvo pravestas, 
kaip pastebėta, laikantis atitinkamų taisyklių arba diplomatinių 
protokolų. Tačiau, kaip pastebi “The New York Times”, tai 
buvo paprasčiausias marionetiškas vaidinimas.

Toje Prahos komedijoje iš aštuonių dalyvavusių valstybių 
tik viena Sovietų Sąjunga teturėjo rolę. Ji ir režisavo, ir tik 
viena tevaidino. Su savo satelitais visai nesiskaitė. Su jais, kaip 
ir kitais laikais kitose konferencijose elgėsi kaip su papras
čiausiomis marionetėmis.

Sovietų Sąjunga iš visų kitų dalyvių buvo vienintelė, kuri 
galėjo patiekti pasiūlymus ir planuoti. Kitiems ir prasižioti bu
vo nevalia. Jie tik rankas kėlė už Kremliaus pasiūlymus, o jei 
kalbėjo, tai kalbėjo tik tada, kada buvo įsakyta kalbėti, ir kal
bėjo tik tą, kas buvo liepta jiems kalbėti.

Tame suvažiavime dar labiau išryškėjo, kad Rytų Europos 
satelitai užsienio politikoje jokios laisvės neturi. Jie nėra lais
vesni už Ukrainą ar Baltgudiją. Svarstant Rytų Europos ir 
Rusijos užsienio reikalų politikos dalykus, suvažiavimo daly
viai kalbėjo tik apie Sovietų Sąjungos vedamą politiką. Vad:nas, 
tik ji teturi teisę apie tai kalbėti, nes visa politika komunisti
niam pasauliui yra primetama ir padiktuojama iš Kremliaus. 
Satelitai savo, nepriklausomos politikos neturėjo, neturi ir, 
kaip iš Prahoje įvykusio suvažiavimo paaiškėjo, neturės ir atei
tyje. Neturės tol, kol nemisikratys Maskvos kontrolės ir do
minavimo.

Prahos suvažiavimas dar kartą įrodė, kad Varšuvos pak
tas neturi jokios reikšmės. Jis satelitus nei šildo, nei šaldo. Jie 
buvo ir bus paprasti Kreml'aus pakalikai.

Visai suprantama, kodėl pasaulis nieko gero ar naujo ne
laukė iš Prahos suvažiavimo. Pats Varšuvos paktas yra sudary
tas išimtinai propagandos tikslams, todėl ir jį pasirašiusiųjų 
satelitų suvažiavimas t'k to ir tesiekė.

Ak tiesa, pokarinis sovietinis militarinis blokas smerkė ki
tas militarines sąjungas. Imperialistinė Rusija ir jos kolonijos 
Rytų Europoje nudavė užginančios Bandungo konferencijos 
antikolonialinį nusistatymą. Piktai buvo puolamas militarinio ap
siginklavimo lenktyniavimas, lyg ir norint parodyti pasauliui, 
kad dėl Korėjos karo ir kitų agresijos žygių nebuvo kaltas ru
siškasis — bolševikiškasis imperializmas, bet visai kas kitas. 
Bet savo kaltės tiek dėl agresijos Korėjoje, tiek kitur sovietai 
l'gšiol nepajėgė paslėpti. Nepasisekė jiems to padaryti ir Prahos 
suvažiavime. Jei Vakarų demokratijos apsiginklavo ir sudarė 
karines sąjungas, visi žinome, kad jos tai padalė saugumo ir 
gynybos apskaičiavimais. Prie to privedė komunistinio siautė
jimo pavojai.

Suvažiavime buvo keliami ir ekonominiai klausimai. Sate
litus buvo bandoma įtikinti, kad v'si komunistiniai kraštai eko
nominiai stiprėja, kad plečiant sunkiosios pramonės sąjūdį ke
liamas gyvenimo lygis. Bet, kaip žinome, tai yra blefas. Ten 
skurdas siautėjo ir tebesiautėja. Nors didžoji pramonė ir yra 
praplėsta, nes greitu tempu yra gaminami karo pabūklai, ta
čiau kasdieniniame žmonių gyvenime jokio žymesnio pagerėji
mo ar palengvėjimo nematyti.

Taigi Kreml’us, susikvietęs į Čekoslovakijos sostinę sateli
tinių valstybių atstovus, suvaidino dar vieną komediją. Konfe
rencijoje nepadaryta nė truputėlio naudos nei pasaulio taikai, 
nei Rusijos ir jos satelitų žmonių gerovės pakėlimui.

Blogas supratimas

Iš Benesnės kartos amerikie
čių (dažnai ir naujųjų), tenka 
išgirsti pasakymus, kad tapus 
Amerikos piliečiu, jei nori turė
ti gero piiečio vardą, rėkia už
miršti senasis kraštas, gimtinė. 
Esą, tam prieštarauja Ameri- 
ti geio piliečio vardą, reikia už- 
dviejų kraštų piliečiu. Tiesa, 
kad dviejų kraštų piliečiu būti 
negali. Bet netiesa, kad Ameri
kos įstatymai, neleidžia būti 
sėnasis kraštas, gimtinė ir kad 
tas kenkia gero piliečio vardui.

Turime daug augštų pareigū
nų pareiškimų, turime teismo 
organų paaiškinimų, kad mylėti 
savo gimtąjį kraštą, esant A-! 
merikos piliečiu, nedraudžia jo- 
ke šio krašto įstatymai. Prie
šingai, kas padeda savo dar
bais, myli ir rūpinasi senąja sa
vo tėvyne, gimtuoju kraštu, tas 
kelia Amerikos prestižą, garbę 
ir toks Amerikos pilietis yra 
augštesns ir garbingesnis žmo
gus už eilinį pilietį ar tą, kuris 
turi blogą supratimą ir sklei
džia melą. Pirmasis yra geras 
JAV pilietis ir garbingas seno
jo krašto sūnus. Antrasis sa
vo darbais neprisideda prie ge
ro Amerikos piliečio vardo. Kar 
tu prapuola iš garbingųjų seno
jo krašto žmonių tarpo. Toks 
žmogus nesusilaukia pagarbos 
nė iš naujosios tėvynės, nė iš 
senosios.

Geros Amerikos piliečio 

savybes
Gaudamas Amerikos piliety

bę, savo valia atsisakai seno
sios pilietybės. Duodamas prie
saiką pasižadi pildyti Ameri-

pasirinkti kuo pasaulio akyse 
stovėsime: kareiviu su ginklu 
rankoje, ar darbo žmogumi, 
kuris savo prakaitu turtina gy
venimą? Mes vaidinome abidvi 
roles, bet nuo 1953 metų, kas- 
žin, ar neperdaug pasvirome į 
kareiviškąją. Čia gal reikės ap- 
sisvarstyti”.

H. L. MENCKEN
Spauda labai plačiai rašo apie garsųjį laikraštininką H. L. 

Mencken, kuris mirė šiomis dienomis sulaukęs 75 metų am
žiaus. Vėlioms buvo pagarsėjęs kaip labai aštrus kritikas krašto 
politinio, ekonominio ir net kultūrinio gyvenimo. Jo kritikos 
ir humoro daug kas bijoję. Spaudos darbą jis dirbo visą savo 
gyvenimą. Kiek ir kaip kas jo darbą bevertintų, jis savo sri
tyje daug nudirbo.

VIS DAR TEBESIVEJA

Londono “The Ekonomist” 
rašo:

“Lozoriui Kaganovičiui, kaip 
seniausiam bolševikinių viršū
nių nariui, buvo pavesta pasa
kyti įžanginę kalbą, minint 38- 
tą bolševikų revoliucijos sukak
tį. Įdomu, pagyrų muntulyje jis 
prisiminė ir netaip malonių da
lykų: stoką žmoniškų gyventi 
butų, stoką duonos ir bendrą 
technišką atsilikimą nuo Vaka
rų. Jis klausovams net metė se
ną Stalino šūkį — ‘pasivykime 
ir pralenkime amekikonus!’ ”

kos įstatymus, ginti jos laisvę, , 
demokratinius principus, dirbti 
jos gerovei, garbei ir stiprybei.! 
šių pareigų atlikimas sąžiningai 
ir sudaro gero Amerikos pilie
čio savybes. Nė konstitucija, nė 
kiti įstatymai neprieštarauja, 
jeigu žmogus sąžiningai atlieka 
savo plietines pareigus ir kar
tu myli, padeda, dirba ir sielo
jasi savo senosios tėvynės pa
žanga, laisvės varžymu, jos eko 
nominiu ir kutūriniu stiprėjimu 
ir la ko geru piliečiu, turinčiu 
ir geresniu to krašto žmonių gy
venimo lygio kėlimu ir ūkinės 
pažangos augimu. Tas kraštas, 
kurio pilietis dirba tokius dar
bus, juo pagrįstai didžiuojasi 
visas gero piliečio savybes. Jis 
dirbdamas sudaro ne tik sau 
garbę, bet kartu ir tam kraštui, 
kurio jis yra pilietis. Tokiais 
būti yra skatinama, patariama, 
ypatingai šiais laikais, kada A- 
merika pasiėmė vadovauti lais
vajam pasauliui kovoje prieš 
komunizmą, kuris stengiasi su
naikinti pasaulyje laisvę ir jos 
vieton primesti vergiją.

Priesaikos proga

Š. m. sausio 16 d. Chicagoje, 
Augštesnio teismo rūmuose, da 
vė priesaiką ir tapo Amerikos 
piliečiai 308 įvairių kraštų emi
grantai. Prieš priimdamas prie
saiką, teisėjas Michael L. Igoe 
pasakė kalbą, kuri pravirkdė ne 
vieną naująjį pilietį. Ji įdomi, 
svarbi ir verta susipažinti ne tik 
naujiems piiečiams, bet ir pla
čiajai visuomenei.

Pasistengsiu jos turinį ir min 
tis atpasakoti. Jis sakė: esą, 
kaip teisėjas, įstatymų saugo
tojas, turįs būti griežtas ir baus 
ti nusikatėlius pagal jų padary
tą darbą. Šiandien turi 308 nu
sikaltėlius, kurių bylas nuodug
niai peržiūrėjau, žinias patikri
nau, bet jokių nusikaltimų nėra 
dęg turiu išteisinti ir palinkėti, 
kad visą savo amžių tokios by
los liktų švarios ir mielos. Tu
riu didžiuotis ir sveikinti jus, 
kad mano sprendimas yra ma
lonus man, jums ir naujam jūsų 
kraštui — Amerikai. Pakeldami 
ranką, tadami priesaikos žo
džius, pasižadėsite būti gerais 
Amerikos piliečiais, jos laisvės 
gynėjais, konstitucijog ir įsta
tymų saugotojais. Amerika jus 
paima savo globon, apsaugon ir 
suteikia lygias teises ir skiria 
prie vienodos atsakomybės ri
bų kelti jos gerovę, garbę ir stip 
rybę. Atpalaiduoja jus nuo pri
klausomybės senajam kraštui, 
nes jūs patys savo laisva valia, 
neverčiami tą padarėte. Čia mo 
mentas yra skaudus, bet nėra

tragiška?. Daugeliui gali kilti 
(manau, kad galvojate) kiausi-' 
mai: ar galima kartu myl’ti d t 
kraštus — naująjį ir seną į; ar 
nepakenksi g ro Anu-r.kos p'bei

čo vardui, iri mylėsiu savo giin* . itojo krašto l.a’bą, papročius 
tradicijas; ar nepakeik?, j i J 
dainuosiu pats, skaVnriu savoj 
vaikus, jaunimą dainuoti liau- j 
dies dainas, šokti taurinius ša
kius; ar bus pate!s:nama ir ne
draudžiama, jei dirbsiu buvusio 
krašto laisvės atstatymui, ūkio 
ir pramonės pakėlmui ir suda
rymui geresnio gyvenimo tame 
krašte žmonėms sąlygų ir 1.1.? 
Amerika yra laisvės šalis. Jos 
įstatymai paremti demokrati
nės laisvės principais. Visi jos 
piliečių darbai, kurie prisideda 
prie kitų kraštų gerovės, kultū
ros ir mokslo bei technikos pa
žangos, yra geri, skatinami ir 
remiami. Jie atitinka demokra
tiniams tikslams, žmonijos pa
žangai ir neprieštarauja kons
titucijai ar kitiems įstatymams. 
Kaip teisingumo atstovas sa
kiau, kad jūs galite mylėti savo 
senuosius kraštus, kovoti už jų 
laisvę, kalbėti gimtąja kalba (ži 
noma, mokėti ir šio krašto), 
laikytis papročių, dainuoti ir 
šokti, priklausyti prie visų or
ganizacijų, kurių tikslai yra kul 
turingi, geri ir naudingi plačio
sioms žmonių masėms. Bet pri
klausymas subversyvinėms or
ganizacijoms, kaip komunistų 
partijai, jau yra neleistinas, nes 
tokių organizacijų tikslai yra 
priešingi demokratijos princi
pams, laisvei. Bet manau, kad 
jūsų tarpe tokių piliečių nėra. 
Jūs patys žinote, asmeniškai 
pergyvenote ir patyrėte tikrąii 
komunizmo skelbiamos laisvės 
malonumą. Jūsų pareiga aiškin
ti šio krašto žmonėms, kurie ne
žino, kas yra komunizmas, ko
kią laisvę jis atneša kai įsigali. 
Naujasis kraštas — Amerika 
reikia mylėti, pratintis prie jos 
papročių ir tradicijų, bet ne to
kiu kvailu uolumu, kad visko iš
sižadėtum kas žmogui brangu, 
prigimta, pamilta ir iš kartų į 
kartą buvo perduodama. Žmo
gus turi laisvę, protą, valią, ku
rios jam leis pasisavinti tas ge
rybes, vertybes, nesulaužant nė 
priesaikos, nė įstatymų. Ameri
kai dabartinėse grumtynėse, jos 
laisvojo pasaulio vadovybėje, 
reikia mokėti įvairiausių kalbų. 
Jūsų žinios rodo, kad kabate 
dviem , trim3 ir daugiau kalbo
mis. Žinote, kad pagrindinė mū
sų kalba — anglų. Ją reikia mo
kėti, kad galėtum dirbti ir atlik
ti reikalus. Patys nepamirškite 
savo gimtosios kabos, mokyki-

OAIKRINf.fi PANIRO'' ĮRODYMAS

Gaisrininko Lehnert Biermano pilnos rankos batu r«x)o buvusią paniką 
gaisro metu, įvykusio Arundel Park auditorijoje, netoli Baltimorės. 
Md. Ten 1,200 žmonių buvo susirinkusių pasivaišinti o.vsteriais. Gaisro 
metu 10 žmonių žuvo, daugiau 200 asmenų ugiiu sužeidė. (INS)

te ir savo vaikus, nes kalbų mo
kėjimas rodo žmogaus pažangu- 
gumą, kultūringumą ir atsklei
džia tuos kultūros lobius, kurie 
surašyti svetimomis kalbomis. 
Jau šiandien ir Amerika susirū
pinusi ir daugeliui augštesniųjų 
mokyklų įvedė mokymąsi sveti
mų kalbų, čia nėra laikoma 
kaip įsakymas, bet priminimas 
ir trumpas paaiškinimas, pasida 
linimas mintimis su jumis, nes 
nauja pilietybė gali sukelti rū
pesčių, nežinant kaip juos pa
šalinti, gali susidaryti skaudi 
žala netinkamai juos šalinant. 
Visuomet kreipkitės su rimtes
niais klausimais, kurie jums at
rodys neaiškūs, kels abejoji
mus, ne į eilinį amerikietį, bet 
į advokatą, mokytoją, teisinin
ką, daktarą, policijos praeigū- 
rą ar kariuomenės karininką. 
Eilinis žmogus dažnai ir pats 
nežino, arba gali suprasti ki- 

1 taip, tyčiomis suklaidinti. Ge
riausiai tai padaryti laišku klau 
siant savo kongresmano, sena
toriaus ir kitų valdžios pareigū
nų. Jų pareiga piliečiams padė
ti, pil'etis išrinkdamas juo pa
stiki ir jie savo patarnavimo 
niekuomet neatsisakys. Jie tar
nauja ne sau, bet visuomenei, gi 
visuomenė juos išrinkdama pa
sitiki ir jie savo patarnavimo 
ir dar kartą sveikinu tapus J. 
A. V. piliečiais — baigė maž
daug tokio turinio savo žodį tei 
sėjas Igoe. K. S. Tautkus

Gyventi tiesai, teisingumui, 
grožiui, gėriui, meilei — tai gy
venti tikrą dangišką gyvenimą.

— V. J. Budrikas

Raudonieji neišleidžia 
vienuolių

Apie 1,000 vienuolių, kurios 
maitinasi bado norma, yra ver
čiamos ir toliau dirbti Lenkijos 
priverčiamojo darbo stovykose. 
Dalis jų nuo išsisėmimo ir nuo
vargio serga.

Nors daryta pastangų jas iš
leisti, tačiau Lenkijos komunis
tinė vyriausybė su tuo nesutin
ka. Nieko negelbsti pastangos 
pagerinti jų būvį stovyklose, ku 
rios yra Poznanės ir Krokuvos 
apylinkėse.

Anksčiau šios vienuolės dar
bavosi Rytų Vokietijos, prijung 
tos prie Lenkijos, ligoninėse ir 
institucijose. Dabar jos verčia
mos vilti valgį ir apskalbti ka
reivius, kurie gyvena netoliese 
esančiuose barakuose. Vienuo
lės yra policijos priežiūroje. Vo
kietijos katalikų jaunimo būre
lis renka pinigus, kad aprūpin
tų vienuoles maistu, rūbais ir 
kitais būtino vartojimo daly
kais.

Indeksuotos knygos
Šv. Apeigų Vyr. Kongregaci

ja įtraukė į uždraustų knygų 
indeksą prancūzo dr. A. Hes- 
nard tris knygas, kurios, kaip 
L’Osservatore Romano skelbia, 
išrado naują moralės kodeksą.

Uždraustos tikintiesiems skai 
tyti šios dr. Hesnard knygos: 
“Morale Sans Peche” (Moralė 
be nuodėmės), “L’ Univers Mor 
bide de la Faute” ir “Manuel de 
Sexologie”, “Normale et Patho- 
logie” (Normalios seksologijos 
ir patologijos vadovėlis).

SAULE VISKO MATE

Bostono “Christian Science 
Monitor” dienraštyje jos specia
lus korespondentas rašo:

“Mes Vakaruose nerimauja
me, kada girdime žinias, kad 
Maskva parduoda ginklų Egip
tui, žada pastatyti plieno įmonę 
Indijai ir Afganistanui suteiks 
šimto milionų dolerių ekonomi
nės paramos. Aišku, mums bū
tų smagiau, jei tie kraštai vis
kuo apsirūpintų iš mūsų, ne 
Maskvos. Tačiau, mūsų rūpestis 
sumažėtų, jei prisiminsime, kad 
šiuose rusų žygiuose nieko nau
ja. Istorija pilna tokio elgesio. 
Tik mūsų proseneliai dalyką va
dindavo tikruoju jo vardu. Egip 
tas, Indija, Afganistanas ligšiol 
vis buvo Vakarų pasaulio rate, 
— jei ne britų imperijos dalys, 
tai jai klusnios. Provincijų san
tykiai su centru ne naujas da
lykas politikos istorijoje. Da
bar pasaulyje du centrai — A- 
merika ir Maskva. Amerikos im 
periją sudaro tautos su labai 
laisvais, veik nematomais ry
šiais. Maskva savuosius kiečiau 
valdo. Rusijos elgesys reiškia 
jos lindimą ten, kur ryšiai lais
viausi, arba net visai palaidi. 
Kada provincijos nejaučia stip

rios centro rankos, jos panori 
pavaidinti ‘nepriklausomybės’ 
rolę. Mums reiktų atsiliepti tuo 
pačiu pinigu. Jei rusai jieško 
pavasarių ant mūsų pečiaus, pa 
jieškokime jų mes pas juos! Pre 
zidento Eisenhowerio pasveiki
nimas Kalėdoms pavergtiems 
kraštams, kuris Chruščevą taip 
sunervino, buvo labai tikslus at
siliepimas”.

TURIME PASIRINKTI ROLĘ

New York “Times” rašo: 
“Rusai, be abejojimo, tikisi

savo tikslų pasiekti be pasauli
nio karo. Ką mes turime dary
ti? Karo vengdami ir neapkęs
dami, ką mes, amerikiečiai, ir 
mūsų talkininkai turime daryti, 
tikslui pasiekti? Pirmiausia ne
bijokime pažiūrėti gyvenimo- 
faktams tiesiai į akis: geltonie
ji, juodieji ir rudieji mūsų bro
liai nebenori senuoju gyvenimu 
gyventi. Jie nori ne tik laisvi bū 
ti, bet sykiu su baltaisiais pa
saulį tvarkyti. Rusai jiems me
luoja ir žada dovanų, kurių ne
turi ir niekados neduos. Mes ne 
meluosime, ne dėl to, kad mūsų 
širdys grynos, bet dėl to, kad 
demokratijos esmė yra jieškoti 
ir nebijoti tiesos. Tačiau turime

BIRUTĖ PŪKELEVIOIGTĖ

Mudvi su Rima tebestovim įsmeigę akis į krautuvę. 
Gatve susilenkęs prabėga kažkoks vyriškis, įlipa pro 
skylę vidun ir ima knistis tarp išdraikytų dėžių.

Ir mudvi — be žodžio, net nesusižvalgę, pasilei- 
džiam ton pačion krautuvėn.

— Rima! Birute! —šaukia išsigandę mūsų tėvai.
Bet aš jau nieko nebegirdžiu. Bėgu tekina. Per 

vartus, per kiemą, per gatvę. Peršoku griuvėsių krū vą: 
plytas, rąstus, kažkokias atluptas lentas su kyšančiom 
vinim, perlendu per sienos skylę ir uždususi įpuolu krau
tuvėn. Grobti! Grobti!

Krautuvės kampe traška ugnis, po kojom džeržgia 
stiklų šukės; aš plėšiu dėžes vieną po kitos, draskau 
šiugždantį popierių ir man pro pirštus glėbiais krinta 
cigarai... Eiriu tolyn, lipu per juos kojom, vėl stveriu 
naują dėžę, vėl atlupu jos dangtį — ir juntu baisų svai
gulį, žiaurų naikinimo džiaugsmą.

Žinau, kad dabar esu pačiame karo sūkury, kad ir 
mane neša suka juodas viesulas.

Juntu dabar savyje visas laukines gentis, žinau 
kokie yra karo ženklai ant kaktų ir ant skruostų, žinau, 
kaip prie laužo dunda ištempta būgnų oda ir koks yra 
žalios mėsos skonis — šiltos mėsos, pakištos po balnu.

Plyšta nepažįst’mng prarajos ir skrenda laisvėn 
visos uždarytos dvasios: su žvynais, su tripiršlėm lete
nom. Prieštvaninis dumblas, skiauterėti žinduoliai, di
džiųjų roplių uodeguoti stuburai, dūmų ir gai-ų kamuo

lys. Juodi krateriai verčia karštą dervą, žemė dar ne
atskirta nuo vandens; erdvė dar bežvaigždė, chaosas 
dar bevardis — be įstatymų, be ribų, be švintančios pra
džios paklusnumo.

Ir visi grobuonys: paukščiai, žvėrys, žmonės, žu
vys — jų visų plėšrumas ir nagai.

Tik kai bėgam atgal — tik tada toji migla nuslūgs
ta man nuo akių.

Aš sustoju tarpuvartėj ir atsidarau vieną dėžę.
— Kam man tie cigarai ? Dailiai sueilioti, su auk

siniais fabrikų liūtais, su antspaudom — kam jie 
man?..

Ir pajuntu didžiulę tuštumą, lyg tebūčiau vien 
lukštas, vien kiaurymė, lyg per mane eitų šalti skers
vėjai. •

Kai ėmė temti, mes išsivirėm arbatos. Kieme iš 
plytų susidėjom krosnelę ir užkaitėm ant jos didįjį 
puodą. Ponia Mačiūnienė paraikė mums visiems duo
nos, aptepė marmeladu: mes sėdėjom ant šulinio krašto 
ir vakarieniavom.

Aš kažko ėjau kambarin, prie lagamino, kai staiga 
mama pastvėrė mane už rankos:

— Eikš, aš tau ką pasakysiu.
Ji nusivedė mane toli, prie didžiųjų katilų, ir apsi

žvalgiusi sušnebždėjo:
— Kaip tu manai, kas yra Elvyra?
AŠ net nesupratau jos klausimo.
— Tu žinai, man rodos, kad ji žydelkaitė...
Dabar ir prieš mane šmėkštelėjo migdolinės Elvy

ros akys — rytietiškai liūdnos, o drauge pilnos geismo; 
jos švelnios, pilnos rankos, alyvinis odos švytėjimas ir 
toji didžiulė sagė.

Tikrai, kas ji? Kaune aš jos niekad nematydavau,

nors pas Rimą užeidavau veik kas savaitę. Niekad ji 
man ir neminėjo apie savo pusseserę.

— Elvyra... — sušnabždėjau, — vardas nežydi-
kas.

Mama tik nusišypsr jo:
— Vardas!
— Bet iš kur ji čia? Su Mačiūnais?...
— Ar aš žinau? — gūžtelėjo pečiais mama.
Ir mudvi grįžom atgal prie šulinio.

Jau včlu, bet miegoti niekas neina. Paguldė tik 
Jonuką: viršuje, ant dviaugštės lovos. Bet ir tai — su 
paltu ir su kepuryte. Čia vistiek, kaip lauke. Durų nie
kiu* nėra, o naktys dar vėsios. Kovo pabaiga.

Mes vėl stovim prie ango3. Dangus visas raudo
nas: sugriautų namų skeletai atrodo, lyg tikros pamėk
lės. Per jų sienas šviečiasi kitos pusės langai, o už jų 
dega ta pati karštligiška dangaus spalva. Nes namai 
jau tėra vien kiautai: tušti, be vidurių. Styro didžiuliai 
kaminai, lyg į kruviną dangų būtų pakelta šimtai suan
glėjusių pirštų.

Ir tada pradeda tratinti automatai. Dar toli, anoj 
kanalo pusėj, bet kas kartą vis artėja ir artėja staigiai 
prapliumpančios ir vėl staigiai užspringstančios jų 
gerklės. Tarsi iš visų pusių šliaužtų juodos angys, 
spjaudančios ugnim: tarsi kyšteltų dvišakus savo lie
žuvius, užgriebtų smailais geluonim orą ir vėl skubiai 
juos įtrauktų atgal.

Netoliese, gal už kelių kvartalų, ima šaudyti kul
kosvaidis.

Dancige jau vyksta gatvių mūšiai.
O paskui — nėra nei kulkosvaidžių, nei automatų.
Tik karts nuo karto pokšteli šautuvai. Vienoj pu

sėj -----------Kitoj pusėj------------
(Būt daugiau)
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Lietuvių Bendruomenes medis
Nors Lietuvių Bendruomenė 

palyginamai yra dar jauna or
ganizacija Amerikos lietuvių gy 
venime, tačiau jau tvirtai pasta
tė savo koją mūsų tarpe. Ji, va
dovaujama prelato Jono Balkū- 
no, peržengė organ'zacinį slenka 
tį ir praėjusią vasarą, aktyviai 
dalyvaujant 7,000 mūsų tautie- 
č ų, išsirinko savo valdomuosius 
organus.

Taigi Bendruomenės medis 
jau pasodintas ir prigijęs. Da
bar jis vis plačiau ir plačiau 
skleidžia savo šaknis, norėda
mas apimti visus mūsų tautie
čius ir apjungti po tuo pačiu 
žaliuojančio medžio lapų vaini
ku. To medžio grož'.s ir stipru
mas priklausys nuo visų lietu
vių: nuo to kiek jie savo darbu 
ir energija, savo kantrumu ir 
meile, savo prisirišimu ir pasi-

IŠ ATEITININKU 
GYVENIMOn

— Min. Edv. Turauskas pa
skirtas ir sut ko atstovauti At
eitininkų Sendraugių Sąjungą 
MIIC Taryboje trijų metų lai
kotarpiui. Min. Ed. Turauskas 
yra vienintelis iš 9 Tarybos na
rių egzilų atstovas. Taryba ruo 
š a X visuotinį suvažiavimą Bey 
touthe š. m. balandžio 2 — 8 d. 
Studijų d'enų tema — “Kultūra 
ir krikščioniškos kultūros per
spektyvos”.

— Springfield, III., MA kuopa, 
globojama P. Spetylos, turi šešis 
narius, ir visi užsisakė “Ateitį” 
1956 metams, iš anksto apmo
kėdami prenumeratą. Pavyz
dys kitoms kuopoms!

— šv. Kazimiero Kolegijos 
Romoj ateitininkai kasmet labai 
tvarkingai pratęsia “Ateities” 
prenumeratą, iš anksto sumokė
dami prenumeratos mokestį. 
“Ateities” reikalais ten rūpina
si Vyt. Memenąs.

— V. Augustino Lietuvos vaiz

idar vienu graž:u lapeliu. Susi
rinkime laukiamas kiekvienas 
lietuvis, tiek seniau į šį kraštą 
atvykęs, tiek naujasis ateivis.

Lietuviais esame mes gimę, 
Lietuviais norime ir būti!

V. Kutkus

“Prieš srovę” pamačius
Detroito Lietuvių Dramos Mė 

gėjų Sambūris sausio 28 d. uk
rainiečių salėje suvaidino Juozo 
Petrulio 6 paveikslų chronikinę 
pjesę “Prieš srovę”.

Veikale vaizduojamas tamsus 
lietuvių tautos laikotarpis, kada 
liaudis nešė sunkius baudžiavos 
laikus.

Tokioje aplinkoje parodoma 
šviesi istorinė asmenybė — bau
džiauninko sūnus kunigas Anta
nas Strazdelis, kurig ėjo prieš 
to laiko srovę, kovojo už bau
džiauninkų teises, drąsiai sklei
dė lietuvišką žodį tiek dvaruose, 
tiek ir klebonijose. Jo dainos ir 
giesmės stiprino liaudį ir gaivi
no joje pasitikėjimą ir viltį. Jo 
mesta sėkla išaugo ir 1863 m. 
Lietuva nusikratė baudžiavos 
jungo, tik deja Strazdelis to mo 
mento nesulaukė mirdamas 
1833 metais.

Veikalą režisavo Z. Arlauskai
tė - Mikšienė, jai padėjo Pauli
na Heinngienė.

Nors šį kartą į Sambūrį buvo 
įtraukta daug naujų jėgų, ka
dangi dalyvavo net 16 artistų, 
du jų vaidindami net po dvi ro
les, nors ir veikalas gana sun-

aukojimu duos tam medžiui že
mės sulčių.

Bendruomenė, energingai ir 
ryžtingai traukiama St. Barz- 
duko, sparčiais žingsnias žengia 
pirmyn. Štai dar neseniai nu
skambėjo, kad Kultūros Taryba 
sudaryta; jau ilgesnis laikas, 
kai gars' narna Dainų šventė ir 
kt. Juk tai darbai, kuriuos lie
tuviai t k po vienu stogu dirb
dami gali atlikti, o po Bendruo
menės stogu visiems vietos už
tenka.

Ko čia mums toli dairytis?
Trumpai žvilgterėkime, ką gi 
nuveikė Lietuvių Bendruomenės 
Detroito apyl'nkės tik per pas
kutinius metus. Ji pagerbė lau
reatę rašytoją Alę Rūtą Nakai- 
tę . Arbačiauskienę, ta proga su 
ruošdama gražų literatūros va
karą; sukvietė LB Vyr. Tary
bos rinkimams prie urnų apie 
370 detroitiečių; suruošė Moti
nos dienos minėjimą, pakvies- 
dama pu'kią kalbėtoją Aldoną 
Nasvytytę - Augustinavičienę iš 
Clevelando; vadovavo ir vado
vauja Detroito Lietuvių Namų 
statybai; drauge su kitais pa-
baltiecais paminėjo tragiškas kU3 vaidinti kada , 
birželio dienas; surinko Vasano kiekviena3 artistas tur4jo 
16 g mnazijai Vokietijoje $309.- irodyt, tie([ favi oj jaun t4j 
50; sumose puikų Dainavos an- |tek gilioje s<.natv4]c, ta(,]au 
samblio koncertą globoja Ir ma statymo , is buv0 a štc3nls 
terialmiai remia šeštadieninę ir
augštesn.ąją lituanistinę mokyk negu mėgėjų.

Pagrindinę Antano Strazde-
. . . lio - Drazdovskio rolę vaidinosa taus Detroito lietuvių gyve- ,vincas 2ebertavi{iuSi kuris be. 

nimo ir ras me jame didelę tus- veik išti3ai iSvežė . pasjgėrėti. 
temą. Taigi ir Detroito Lietu- ;nai { „ti buvo 
vių Bendruomenes apylinke jau ,niame paveik3te, gu!ėdama3 mir 
pakankamai gilia! ,leido savo Ues patale ir at3i3klrdama3 su

lą ir t. t. ir t. t. Išmeskime vi-

šaknis ir bendrame JAV Lietu
vių Bendruomenės medyje užau- 
g no gražią žaliuojanč ą šaką, 
kurtą mūsų pareiga ir toliau pa
laikyti tiek pat gražią arba dar 
daugiau ją išpuošti.

Ketvirtadienis, vasario 2, 1956
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dama Strazdelyje dvasinę kovą 
tarp žemiškos meilės ir užsibrėž 
to tikslo siekimo. Tai gana 
grakščios kaimietukės tipas.

Gyvas buvo ir Algis Barakaus 
kas Strazdo tarno Jurgių Kliau- 
dos rolėje. Jo petinga išvaizda 
ir galngas balsas bei kumštis 
nepakėlė nuolatinių pono bizūno 
smūgių ir nuvarė į Stokos ir Ja
sinskio sukilėlių būrius. Tai bu- 
vovienas stipriausių personažų 
scenoje.

Du seni scenos vilkai Kazys 
Gricius ir Stasys Geldauskas 
dvarininkų Aleksandro Grainev 
skio ir Silvestro Palšauskio ro
lėse parodė mums tikrą tų lai
kų dvarininkų gyvenimą, jų len
kiškumą, ištižimą, lėbavimą ir iš 
tvirkav'mą. Nevaržė jų nei dva 
siškių akys. Ypač rafinuotas bu 
vo Grainevskis, bet stačiokiškas 
Palšovskig savo pažiūromis į 
moteris, kuriam niekas daugiau 
nerūpėjo, tik degtinė ir me-' 
džioklė (“Pykšt, i do torbi”).

Grainevskio duktė Malvina*— 
Vanda Banytė buvo natūrali dva 
ro primadona, gerai išlaikyda
ma visas dvaro manieras, sim
patinga, tačiau palūžo prieš nau 
jai pučiantį vėją, atneštą f dva
rą Dominiko Daugailos, gimna
zijos mok., laisvės, lygybės ir 
brolybės skleidėjo, kurį vaidino 
Vacys Jocys.

Stepas Iljasevičius turėjo net 
dvi roles. Nepakeičiamas, įdo
mus ir “savas” jis buvo smuk
lininko Leibos vaidmenyje. Tai 
tikras mūsų Ickis, mokėjęs ne 
tik jo tarmę, bet ir veiksmus pa 
mėgdžioti. Stiprų sukūrė jis ir 
mokyklos vizitatoriaus Feodoro 
Chvostikovo tipą.

Visi dvasiškiai ,t. y. seminari
jos rektorius Jeronimas Cimle- 
kovskls —vaid'no Algis Jarašiū

nas, seminarijos profesorius Bal 
tramiejus Cibavičius — Marijo
nas Sajauskas ir klebonas Pau- 
rinskas — Juozas Polikaitis, da
vė pilkas asmenybes, susiplaku
sias kartu su to laiko dvarinin- 
ka's ir užmiršusiais liaudį. Pa
našus į juos buvo ir seminarijos 
profesorius Algis Gladkauskas. 
Jiems visiems daugiau rūpėjo že 
miški dalykai ir vargšo kunigo 
Antano Strazdelio sukompromi- 
tavimas, negu žmonių, o tuo pa
čiu ir savo sielų išganymas.

Danielių Glaudenį, kuris ilga
me savo gyvenimo kelyje buvo 
gimnazijos sargas .zakristijonas 
ir špitolininkas, vaidino Jonas 
Svereckas. Tai daug žadanti pa 
jėga, sukūrusi nuoširdaus ir 
vargšus užjaučiančio lietuvio ti
pą.

Baudžiauninkus — Kirdžiuką, 
Baužragį ir Jukną vaidino Alg. 
Pesys, Algis Jarašiūnas (jo ant
roji rolė) ir Aleksandras Gubi- 
las. Nedaug jie turėjo progos 
scenoje pasire'kšti, tačiau savo 
stipria vaidyba ir gražia daina, 
padedami Kliaugos, bajorų ir ki-

tų, davė stipriausią šio veikalo, 
trečiąjį paveikslą.

Užbaigiant tektų palinkėti 
šiam Sambūriui ir toliau žengti 
progreso keliu, savo teatrinį me
ną skleisti dar plačiau lietuviš
kose kolonijose (su neseniai De
troite suvaidintu Liudviko Ful- 
dos “Glušu” . ši trupė aplankė 
Toronto ir Clevelando kolonijas, 
šį šeštadienį vaidina Chicagoje, 
o vėliau važiuoja į Londoną, Ka 
nadoje).

Detroito visuomenė savo gau
siu atsilankymu (apie 400 žiū
rovų) moraliniai parėmė mūsų 
artistus, o tuo pačiu prisidėjo

(Nukelta j o pusi.)

Duoną Ir įvairia* skoninga*
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BRUNO’S KEPYKLA
8839-41 S. Litu&nica Avė. 

TeL GLRside 4-6376..
Pristatome | visa* krautuves 
Ir restoranus, taip pat 1A- 
elunėla } visus artimuosius 

mleatua.
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PABKHOLME SERVICE 

STATION
3000 W. Cennalt Rd., Cicero, III, 
Lietuviška gazolino stotis ir

Talef. — tiUmbold 6-1038 automobilių aptarnavimas 
William J. Grigel&itis, sav.

Garantuoja darbą ir dalis.

J. MIGLINAS

A. T V E R A S
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES

Pardavimas ir taisymas
2646 W. 69th St. REpublic 7-1941
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šiuo pasauliu.

Visus nustebino tėvo Jono! 
Strazdo vaidmenyje A. Iljasevi- 
čius. Tai vienas jauniausių ar
tistų šiame Sambūryje, o turėjo 
vaidinti seniausio rolę. Jo su-

Todėl šį sekmadiraj (vasario' kurtas baudžiavos laikų tėvas, 
5 d.) 12:15 vai. visi eikime j kurio prigimtyje įaugęs didžiau- 
Hispanos Unidos salę, kurioje j- į sias nuolankumas ponui, buvo 

(vyks Lietuvių Bendruomenes De įtikinantis.
Sambūrio prieauglis Dalia Mi- 

kaitė, Juzės Bausytės — Straz
do tarnaitės asmenyje, egzami-

ir revizijos komisija 1956 me- j nūs išlaikė ir daugelyje vietų 
tams. Ateik ir įsijunk į Bend- prilygo geniesiems Sambūrio vil- 
ruomcnės medį, paruošdamas jį kanas. Ypač gera ji buvo, iššauk

dų albumas “Lietuva” platini- ... .... ..* , , . troito apylinkes metinis susinn-mas vyksta sparčiai. Visos at- .. * .... , ,,A. . f , . ,. . , kimas. Susirinkimas labai svar-eitininkų kuopos ir paskiri pla- , , • , ,, ,.. . . . ... . , . bus, nes bus renkama valdybatinto jai yra įsijungė j darbą.
Uoliausiais ligšiol pasirodė Broc 
kton, Mass., ateitininką’. Šioje 
nedidelėje kolonijoje ligšiol al
bumo jau išplatinta apie 30 egz.
Gerai albumo platin'mas vyksta 

Sudbury, Cnt., Kanada. Ten 
albumo ir kitų knygų plat;ni- 
mui vadovauja kun. A. šabas.
Jei visi ateitininkiški vienetai 
ar paskiri platintojai taip uo
liai įsijungtų , ka;p anksč'au mi
nėti, tai Ateitininkų Federacijos 
užsibrėžti planai būtų greitu lai
ku ir nesunkiai įvykdyti. Visi 
atelt'ninkai kviečiami į albumo 
platinimo talką.

Vestuvių nuotraukos 
ugštos rūšies fotografijos 

Mūsų specialybė

Precin Photo Studio
INC.

EDVARDAS ULI8. sav. 
4068 Archer Avenue 

Telefonas VIrginia 7-2481

TELEVIZIJOS FOHOGRAFAI 
Tik pas mus pirkdami gausit
• Nemokamai 3-Jų mėn. pilną garan

tiją, — darbas ir dalys.
» Nemokamai vidaus anteną Ir insta

liavimas.
• Iki $100.00 Ir daugiau nuolaidos už 

jūsų seną televiziją.
B© to, visokiausi radijai, rekorda- 

vtmo aparatai, lempos, baterijos, da
lys ir kitų firmų televizijos

NUOŠIRDUS BIETUVISKAfl 
PATARNAVIMAS

Frank’s TV and Radio
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

3240 South Halsted Street
Telefonas CAlumet 5-7252

PRANAS KERŠIS IR 
PAULIU8 F. ENDZELIS

»
aonoL.^- T-ĮOC3O1

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMQ

BENDROVE

4038 Archer Avenue Tel. LA3-6719 

AUGUST SALDUKAS Prezidentas

TELEVIZIJOS
r Radio Aparatu Taisymas
Sąžiningas ir garantuotas darbu 
M. RIMKUS, 4617 S. SawyeT St. 
Tel. VI 7-0087 — VI 7-3037

Pradėkit laupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite laupyti šioje lietuviškoje 

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

BRIGHTON SAVINGS AND IOAN ASS’N
4071 Archer Avė., į vakarus nuo Califomia Uve. 

CHARLES ZEKAS, Seo’n

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. Ir 
AeAt. 9 v. ryto Iki 4:10 p. p.

TreCtad. • ryto Iki U v„ o 
Ketvirtad. » vai. Iki 8 vak.

MOVIMUSOSTAS
IŠ TOLI IR ARTI

NAUJI OIDEII TROKAI- NAUJAUSI KRAUSTYMO IRAHK/AI 
IISU METU PATYRIMAS-PIGUS IR SPININGAS PATARNAVIMAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. WAIU>elc 5-9209

rINCOME 1
i

k
rAX

k SfcRVICE J

PRARAS SALEMONAVIČIUS
504 W. 33rd St. (Arti Normai Avė.)

Susitarimui skambinkite — Vlctory 2-3486
Kainos yra vienos iš žemiausių visame mieste. 

Atdara nuo 6 v. r. iki 10 v. v., taip pat šeštad. 
ir sekmad. nuo 9 v. r. iki 9 vai. vakaro.

20 METŲ PATYRIMO

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigua, sąžiningaa darban. Visi apdraudimai. U artimą ir 

tolimų distancijų. AauJdtą sekančiai:
8416 S* LITUAN1CA AVĖ, CHICAGO, ILL,

JįM ANTANAS VILIMAS
ūlttli Mėtom. — ntmttor «-U»

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

— kun. Alfonsas Lipniūnas 
1937 metų “Ateities” 12 nume
ryje nagrinėjo Prancūzijos ka- 
tal. jaunimo veiklos programą, 
priderintą gruodžio mėn. Štai 
pagrindiniai tos programos bruo 
žal: 1) tikslas — dvasinis pasi
ruošimas Kalėdų šventėms ir 
Naujiems Metams; 2) svarbiau
sioji diena — Marijos Nekalto 
Prasidėjimo šventė, bendra šv. 
Komunija, dvasinio susitelkimo 
valandėlės, meninė programa; 
3) Advento metu būti ypač veik
liems, pamąstyti apie artėjantį, 
krikščionims džiaugsmą, jį brau ' 
dinti sav0 širdyje ir nešti į visą Į 
aplinkumą: “Kadangi Kalėdų j 
naktis atneša žmonėms džiaugs
mą ir kviečia visus broliškon vie 
nybėn. tai katalikai moksleiviai 
stengiasi patys aplink save pa
skleisti daugiau džiaugsmo, dau 
giau jaunystės, daugiau krikš
čioniškumo”.

— 1941 m. gruodžio 4 d. Šiau
liuose mirė prof. St. Šalkaus
kis...

MES PARŪPINAME KELIONES LĖKTUVAIS, GEL2KEL1AIS, 
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.

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

Roosevelt Fumiture Miegamo Rekendų išpardavimas!
11 gabalų — tiktai už $109.00 1 1 ►

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

ROOSEVELT FURNITURĖ CO
2810 WEHT ROOSEVELT BOAD Tel. SEeley 8 - 4711

F ei Iv Raudoni*, «av. tr menadžerta
Krautuvą atidaryta sskmsdieaiala nuo 11 Iki 4:10,

CRANE SAVINGS
2555 WEST 47th STREET LAfayette 8-1083

B. R. Pietkiewicz, prez.; E. R. Pietkiewicz, sekr. ir advokatas 
Mokame augštus dividendus. Kešiuojarne čekius. Parduodame ir 
Išperkaine valstybės bonus. Tanpytojams patarnauvimal veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ AIANDIEN.—Apdrausta iki $10,000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro: 
antr. ir penkt. 9 iki 5; treč. uždaryta, o šeit. ųųo 9 iki vidurdienio

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

“Parduodam pigiau, taisoru geriau’’

J. 0. TELEVIS1ON COMPANY
2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998

GARSIAKALBIŲ SISTEMA (Public Address System) išnuomavimui

MARQUETTE GELIŲ KRAUTUVE
korsažai, gsles vestuvėms, laidotuvėms ir 

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

2743 iNast GStli Street Tai. PReepect 6-0781
 (priešais flv. Kryžiaus ligoninę) *

MIS PRISTATOME AHGLIS BEIj 
PEČIAUS ALIEJŲ

DIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS lįf
Mes taipgi perkraustome jūsų baldus saugiai — keletą blo 

1 kų ar keliasdešimtį mylių. Reikale šaukite mus.
. Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkitės pa*’ 
'mus. Turį daug metų patyrimo perkraus tymo darbe.

STASYS FABIJONAS
1148 Sa. Hoyna Avenue Tel. VIrginia 7-7097!

SINCLAIR Gazolino Stotis

"PAGALBA"
Taiskkme automobilių motorus. Lyginame įdaužiniug ir

įlenklnuifl. Dažome ir atliekame jt airius kitus pataisymus.

NEBRANGUS IR GARANTUOTAS DARBAS
Mašinai sugedus, pribflname hii vilkiku | Kairias vietas. 

Parduodame akumiliatoriua, pmlangaa Ir kt. automobilių dalis.

2641 Wcst 71st St.(kanip.i.s Talman Avė.)
_ Tel. REpublic 1-8842. Nainy tel. W*lfcro«k 5-8934

---------- h „I • Į .... ...R 23,
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DETROITO ŽINIOS
vo didelis lietuvių veteranų bi
čiulis.

Detroito Lietuvių Moterų Ve
teranų Auxiliary susirinkimas 
įvyko sausio 23 d. Dievo Apvaiz
dos parapijos salėje. Tos parapi 
jos klebonu yra kun. M. Kund
rotas. Po susirinkimo buvo ar
batėlė. L. Moterų Veteranų Au- 
xiliary nutarė kovo 11 sureng
ti lietuviškus pietus. Apie tai 
bus parašyta vėliau. 8.

SPORTININKŲ PADĖKA

Visiems prisidėjusiems prie 
Detroito Lietuvių Sporto Klubo 
Kovo penkerių metų sportinės 
veiklos minėjimo jaučiame ma
lonią pareigą padėkoti.

Dėkojame Fasko pirm. p. Ke- 
turakiui, LB. Detroito apylinkės 
pirm. p. Staniuliui, LB Windso- 
ro apyl. vicepirm. p. Kačinskui, 
LAS Detroito skyriaus pirm. p. 
Vaikučiui už sveikinimo žodžius 
ir linkėjimus.

Padėka priklauso ir minėjimo 
koncertinės dalies dalyviams — 
solistui V. Verikaičiui ir šokė
jai G. Memėnaitei.

Giliai dėkojame sukakties pro 
ga paaukojusiems: Dariaus ir 
Girėno Klubui $20, p. S. Bace
vičiui — $10, p. S. Petraus
kui — $5.

Nuoširdžiai dėkojame p. E. 
Freemanui už suteiktą augštą 
nuolaidą perkant bufetui alų ir į 
p. Paužai už įvairią pagalbą.

Ypatingą padėką reiškiame 
mieliems talkininkams: p. Čer-

(Atkelta iš 4 pusi.)
ir prie didesnio pelno sukėlimo, 
kurį Sambūris paskyrė Vasario 
16 gimnazijai Vokietijoje pa
remti.

Vakaro rengimo komisiją su
darė L. Heiningas, D. Racevi- 
ėiūtė, I. Laurynavičienė, P. Hei- 
ningienė, B. Rackaitė ir I. Šul
caitė. V. Kutkus

I
LIETUVIŲ MOTERŲ VEIKLA

Kareivių Motinų Klubo susi
rinkimas įvyko š. m. sausio 6 
d. Petro ir Petronėlės Medonių 
namuose. Šis klubas buvo su
organizuotas II Pasaulinio karo 
pradžioje ir jis padarė daug ge
rų daTbų lietuvių karių gerovei.
Paskutiniu metu klubo veikla 
sumažėjo.

Detroito Lietuvių Kareivių Rė 
mėjų Draugija suorganizuota 
1944 metais. Jos tikslas buvo 
ko daugiausia surinkti pinigų 
mūsų grįžusiems kareiviams ir, 
šiems susiorganizavus, tuos pi
nigus perduoti jiems įsigijimui 
nuosavo namo. Draugija, atli
kusi savo darbą, likviduota.
Draugija daugiau 90,00 dol. per
davė American Lithuanian Ve- 
terans Memorial Building Fund.

Buv. Detroito Lietuvių Karei
vių Rėmėjų Draugijoje vyravo 
krikščioniška dvasia ir ją rėmė 
visi geros valios žmonės. Jei 
kildavo klausimas užprašyti šv.
Mišias už kareivius, tuojau susi
rinkusieji duodavo aukas šv. Mi
šioms, ir paskirtą dieną visose 
trijose lietuviškose bažnyčiose 
būdavo šv. Mišios už mūsų ka
reivius. Šios draugijos nariai 
uoliai d'rbo. Senyvos motinos, 
žilagalviai tėvai, kažkurie jų —
1 Pasaulinio karo veteranai, su- 
žiedotines, mūsų profesionalai irj vairinimą bufeto savo gaminiais 
verslininkai ateidavo su phrgi-. ir už talką bei p Gentvilaitei ir j 
ne auka ar garsinima's, bet vi- j Navickui už malonų talkininka- 
sa tai liko kaip graži atmintis {vimą Detroito LSK Kovo V-ba 
Detroito lietuvių istorijoje.

vyks VVestern YMCA sporto si 
Įėję, prie Clark parko š. m. va
sario 4 d. 4 vai. po pietų. įėji
mas nemokamas.

Tą pačią dieną 7 vai. vakare 
buv. lietuvių svetainėje Detroi
to LSK Kovas ruošia didelį Už
gavėnių vakarą. Programą at
liks L. Sagio vadovaujama Cle- 
velando jaunųjų menininkų gru 
pė Grandinėlė. Be to dalyvaus 
talentingas pianistas Antanas 
Smetona ir smuikininkas Sau
lius Alkaitis.

Bus šokiai, veiks turtingas 
p. Černiauskienės vadovaujamas 
bufetas su Užgavėnių vakaro 
tradiciniais patiekalais.

juostos, koplytėlė, kryžius, Vy-1 italas studentas paminėjo kele- Kundrotas, ruošia metinę vaka- 
Wayne universiteto tautiniais rūbais aprengtos ,tą lietuviškų pavardžių ir visas rienę, kuri bus š. m. vasario 12Detroito 

Student Center patalpose korido 
riaus langas yra papuoštas lie
tuvių tautodailės išdirbiniais. 
Gražiai išdėstyti eksponatai pa-

lėlės, gintaro dirbiniai, kraičių ištarė gana taisyklingai, 
skrynia ir bendrai visi ekspona
tai yra gražiai išdėstyti bei su
daro patrauklų vaizdą. Apie čia 
studijuojančius lietuvius kitatau

traukia praeivio akį. Tautinės | čiai gražiai atsiliepia. Vienas

METINE VAKARIENE

Dievo Apvaizdos parapija, ku
rios klebonu yra kun. Mykolas 50 asmeniui.

d. 4 vai. popiet parapijos salėje. 
Moterų Sąjungo 54 kuopa talki
ninkauja vakarienės paruošime. 
Biletų dar galima gauti parapi
jos komitete ir kainuoja po $1-

St. G-kas

Lietuviu Prekybos Namai
VARDAI VANDENIMS IR 

DIENOMS
Tokiu pavadinimu tik šiomis die

notum išėjo iš spaudos Jurgio lilckai 
<5io eilėraščių knyga. Autorių pažįsta 
me, kaip vienų, gabiausių ir veikliau 
šiųjų mūsų teatralų, čia Jj matome 
daug žadančiu poetu. Knygos kainr 
— $1.50. Z

Užsakymus ir pinigus siųskite,
DRAUGAS. 2331 S. Oaklcy Avė., 

Chlcago 8, I1L

MOVI N G
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus ir pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų. 

Tel. BI. 7-7075 arba 
RE 7-9842

STATYBAI
niauskienei ir p. Končiūnui už - IR NAMŲ 
d’dclį' nuoširdumą, paaukotus j PATAISYMUI 
produktus ir už vadovavimą bu
fetams. Kartu dėkojame p. Rep ! 
šienei už sportininkams vaišių 
paruošimą, p. Bulotienei už paį- j

PRISTATOM 
i Visokių Rūšių 
į MEDŽIAGA

Baldai geriausių Amerikos firmų, be brokų, sugadinimų, kainos be užprašymų, 

Klijentų sąskaitos neparduodamos Financų kompanijoms.

SPECIALUS PASIŪLYMAS VASARIO MĖNESĮ
Trijų kambarių modemiški baldai už žemiausių kainų Amerikoje!

Buys Everything You Need For A Cozy
3-R00M

Bet Detroito moterys nori lie
tuviams veteranams padėti ir 
dabar. Dėl to Kareivių Mot’nų 
klubo vardas sausio 6 d. susi
rinkime pakeistas Detroito Lie
tuvių Moterų Veteranų Auxilia- 
ry vardu. Susirinkimui pirminiu 
kavo Mrs. P. Medonis, raštinin
kavo Mrs. E. Molis, o kasinin
ke buvo Mrs. A. Valatka.

Susirinkime dalyvavo daug 
JAV gimusių lietuvaičių veikėjų. 
Visų nuotaika buvo graži ir su
sirinkusios užsibrėžė, kad kitais 
metais Detroito Lietuvių Mote
rų Veteranų Auxiliary turėtų 
500 r.arių. Nardės metinis mo
kestis — 2 doleriai.

Į susirinkimą trumpam laikui 
buvo atvykęs Detroito ilgametis 
ve'kėjas ir visų gerų darbų rė
mėjas Petras Grybas (šiuo me
tu jau neseniai nvręs). Jis bu-

SPORTO RUNGTYNES IK 
VAKARAS

Vyrų krepšinio rungtynės, da 
lvvaujant Clcvelando LSK Žai
bui ir Detroito LSK Kovui, į-

CARR MOODY 
LUMBER CO

STASYS LITWINAS, Prez.
3039 So. Halsted St.

Tel. Vlctory 2-1272
Apkainavimą ir Prekių Pristaty

mą Teikiame Nemokamai
Raštinė atidara kasdien nuo 

8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro ir 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro. Sekmadieniais neskaitome taksų

LIBERAL TERMS!

JŪSŲ NAMUOSE ČIAIS METAIS NORI BŪTI SVEČIU 

KULTŪROS ŽURNALAS

“Aidai” kiekvieną mėnesį atneš lauktuvių — įdomių straipsnių, 
gražios beletristikos bei poezijos ir visuomeninio .gyvenimo aktualijų. 

Prenumerata: visur 6 dol. metams

Adresas: 680 Bushwick Ava,, Brooktyn 21, N, Y,

E L F

Alne Estorhazy, 23 metu, kurio.-, 
b-dč Erderha/ą Vengrijoje buvo tei
namas knrtu su kardinolu Milidsgen 
ly, atvyko j New Yorkų. Panelė 'Ea- 
li-rhazr. kurios levas j ra komunisti
nės ėekoslov akijus kalėjime, pabėgo 
ts Vengrijos priverstinų darbų sto 
'yklos 1954 m. ir atvyko į Austrijos 
• ostiiiy pasislėpus) autobuse. Auto
busas buvo pilnas futbolo žaidėjų.

SKIP’S1erv,ce

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

ALL PHONES — W A LB R 00 K 5-8202 
Vasario mčn. 2, 3, 4 d. d.

FKAPIN FINE UIIAMPAGNE
UOGNAC Fiftli $5-49

MARTELE THREE STAR UOGNAC Fifth $5.09

UOLI) LEAF UOGNAC Fifth $3-89

GRAIN ALCOHOL, 190 PKOOF USP Fifth $4.89

IMPORTUI) VANADIAN W MIŠK E Y Fifth $5.09

VJDKA, 80 proof Fifth $2.69

CINZANO VERMOUTH -
Swect nr Ory Fifth $1,39

BLUE ROKE FLAVOKEO
iJųiElKS tirui $2 89

CIIARTREUSE (GKEEN), 110 proof Fifth $6.75

LOWEN BRAU BEEK 
Cuse uf 21 buities $8-55

2-jų dalių vilnos ar nylon sofa ir fo
telis naujausio stiliaus Reg. 249.00, 
dabar ........................................ . $

2-jų dalių sofa-nakčiai lova su puikia
kėde Reg. 150.00, dabar .............

Nylon ar vilna modernūs foteliai par
duodami $99.00, dabar.................

9x12 kilimai 100r, vilna naujausių 
spalvų Reg. $89.00, dabar...........

27x54 vilnos kilimėliai pavyzdžiai, ri
botas kiekis reg. parduodami 
$17.50, dabar ........... .....................

Meno mokyklų padirbtos puikios lem
pos. Naujausių spalvų ir stiliaus, 
reg. $35.00, dabar .......................

Knygoms spintos su stiklo durimis 
reg. $49.00, dabar.........................

Knygų spintos riešuto ar ąžuolo su 
stiklo durim Reg. $69.00, dabar .

Kilimai grynos vilnos garantuoti 10 
metų, parduodami po $150.00, da
bar ...............................................

Sofos su puikiais nakčiai Simonu mat
racais. naujausių spalvų Reg. 
$250.00. dabar po .........................

5 dalių valgomojo kambario baldai 
ąžuolo spalvos Reg. $150.00. dabar

G dalių valgomiej. raudono medžio, ar 
riešuto spalvos Reg, $400.(X), da
bar .......................... .....................

Televizijos 21 inch. Admiral, RCA,

Dumont, Admiral, VVestinghouse, 
Motorola, Zenith vieniems metams
garantuoti šį mėnesį po ............ 149.00

Atskiros medžio komodos, riešuto ar 
ąžuolo Reg. $49.00, dabar..........  24.00

2- jų dalių ąžuolo miegamieji patrauk
laus stiliaus Reg. $150.00, dabar . 99.00

3- jų dalių miegamieji mahagoni, rie
šuto, ąžuolo medžio reg. $250.00, 
dabar ........................................  149.00

5 dalių miegamieji puikaus moder
naus stiliaus reg. $299.00, dabar . 199.00

7 dalių miegamieji Brazilijos raudon
medžio: pirkti iš New York paro
dos, likę tik du setai reg. $750.00, 
dabar ........................................  499.00

Šaldytuvai 6 pėdų — \Vcstinghouse 
ar Admiral, parduodami $189.00, 
dabar ........................................  119.00

8 cub. šaldytuvai reg. $200.00, dabar 1.70.00 
Virimui porcelano plytos reg. $130.00

dabar ......................................... 89.00
Virimui plytos porcelano Univcrsal,

Crovvn, Norgc parduodamos $169.
00, dabar ................................... 129.00
dabar ..................  129.00

5 dalių Formica stalai, naujo stiliaus 
Reg. $69.00, dabar...................... 39.00

7 dalių chromo Formica stalai 3 kart 
chromuoti reg. $130, dabar . 99.00

9x12 llnoleum įvairių spalvų Reg.
$8.90, dabąr po .......................... 5.50

3222 South Halsted Street
Įmonė atidaryta pirmad. ir ket 
viitad. 9-9:30; kitom dienom 9-8

įmonės
JUSTAS

Telefonas— Vlctory 2-4226

Sekmadieniais įmonė atidaryta 
nuo 10 iki 5 valandos vakare.
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Pastabos ir nuomonės
EILINIAI PILIEČIAI GINA J. F. DULLES

Al.. GI M ANTAS

Rinkiminių metų įkarštis jau 
taip spėjo nusivažiuoti ir tuš
čiai bei nevykusiai prieš propa
gandai bandant naudoti mažiau 
sius krislelius, kuriuos tik ga
lima rasti opozicijoje, dideliais 
šuoliais arenon išjojo ne tik da
lis kaikurios didžiosios spaudos, 
jų komentatorių, bet ir tokios 
asmenybės, turinčios labai šau
nių užsimojimų, kaip jau kartą 
rinkimus pralaimėjęs Steven- 
son, Kefauver ir kti, kurie visi 
sutartinai puola valstybės sekre 
torių už jo žodžius nesename 
“Life” žurnalo numeryje.

Bet nusigręžus nuo besikarš
čiuojančių politikų, ypač tokių, 
kurie mėgsta daug šaukti, daug 
kalbėti ii- mažai pasakyti, įdo
mu ką tais visais ginčais galvo
tų šiaip jau eiliniai amerikie
čiai, kurie neturi jokių partinių 
išskaičiavimų ir nejaučia nie
kam jokios pagiežos. Kur kitur 
rasi "liaudies balsą”, jei didžio
sios spaudos puslapiuose talpi
namų laiškų redakcijai skyriu
je. Nebuvo apsirikta ir šiuo 
kart. Malonu buvo skaityti eilę 
blaivių balsų, kurie ne tiek gin
dami Dulles, kiek visą ameriki
nį reikalą, giliu supratimu ir šal 
tai bando pateikti savo nuomo
nę ir išreikšti gilų nusistebėji
mą bereikalingi sukeltu triukš
mu.

Štai, John K. Dixon sako, kad 
jis jokiu būdu negali suprasti, 
kodėl tas visas skandalas buvo 
sukeltas dėl J. F. Dulles pareiš
kimo, kuriame Sekretorius nič
nieko blogo nėra pasakęs, jokio 
netakto neparodęs. Gi visi ame
rikiečiai turėjo jau suprasti ir 
įsisąmoninti, kad nuo Korėjos 
karo dienų, Jungtinių Valstybių 
politika buvo nustatyta tokia, 
kad mes turime bet kur ir bet 
kada aktyviai priešintis prieš 
kurią tolimesnę komunistų ag
resiją. Istorija vaizdžiai rodo, 
jog komunistai be jokių skru
pulų ir nesivaržydami palaips
niui siekia pasaulio užvaldymo. 
Tuo būdu Dixon jokiu būdu ne
matąs, kaip šis kraštas gali ti
kėtis sulaikyti raudonuosius, 
jei mes nebūsime pasiruošę ko
vai. Savąją nuomonę J. K. 
Dixon baigia šiais šauniais ir 
tyčia originalo kalba čia pas- 

, duodamais žodžiais: — As an 
American I am proud that our 
nation is now taking sueh a 
firm and realistic stand in cont- 
rast to the disastrous nead in 
sand policy of past decades! —

Tūlas Oliver J. Carren, jau 
iškart pasisako, jog jis neesąs 
nei Dulles užtarėjas, nei respub 
likonas, nei, pagaliau, Ike ne
laiko jokiu herojum, bet J. F. 
Dulles pareiškimas “Life” tega
li būti tik sveikintinas. Nes jei 
kiekvienas vaikščios lyg ant 
kiaušinių ir bijos mažiausio su
judėjimo, nedrįs išleisti nei ma
žiausio balso ir tai vis tariamos 
taikos vardan, vargu ar toks ga 
lės išvengti netikėtos staigme-

iiiMiiiiiimiimiiiiiiimiimniiiimmmiii
Gauta nauja Biunta knygelių

KAIP PASIRUOŠTI 
JAV PILIETYBEI

nos. Kaip tik reikia nieko nebi
joti ir garsiai šaukti kaip ga
lima išlaikyti tikrąją taiką ir 
kaip laimėti kovą prieš Uraniją. 
Tuo būdu, Jungtinės Valstybės 
yra reikalingos dar daugiau to
kių vyrų, kaip Dulles, šen.

Knowland, gen. Ridgway ir ki
tų, kuriems turėtume reikšti 
mūsų didžiausią moralinį prita
rimą.

Ir tos dvi čia perteiktos nuo
monės nebuvo nei paskutinės 
nei vienos. Panašių minčių tilpo 
ir daugiau, kurios aiškiai skai
čiumi viršijo sekr. Dulles tuščia 
burnius puolėjus.

Netikę įstatymai yra aršiausia 
tironija. — V. J. Budrlkas

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

baterijos ir automobiliams dalys. Firestone padangos
1934 West 59th Street Tek GRovehill 6-9136

M. CESAS. patyręs auto specialistas

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA
Didžiausias lituanistikos židinys, lietuvių kultūros paminklas

Ii suprojektuoti) 20—21 tomo septyni jau išspausdinti, kiti rengiami. 
Redaktoriai visą LE ruošimo darbą pagal atskiras raides pasiskirstę 
iki galo.

Laikas įsigyti, nes nuo VIII tomo bE bus spausdinama tik prenu
meratoriams.

Lengvos sąlygos: įmokėjusiems bent už vieną tomą, visi Išėjusieji 
tomai siunėiami i.š karto. Likusios sumos mokėjimas išdėstomas užsisa
kiusiam priimtinomis dalimis. Vieno tomo kaina J.A.V. $7.75, visur 
kitur $8.00.

Užsakymai siųstini šiuo adresu:

J. KAPOČIUS, LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA,
265 C Street, South Boston 27, Mass.

PASKUBĖKITE — ATSARGOS RIBOTOS 1

Westwood Liquors
2441 WEST 69TH STREET — Tel. PR 6-5951

BERLINER KUEMMEL. Mempe,

A. G. gamybos, 96 proof, % $4.98
NAPOLEGN, importuotas iš Prancūzijos 

(konjakas — senoje dulkėtoje bonkoje) $6*00
ZUBROWKA, su importuota žole, 86 proof $3-73
LEMON-ICE likeris, 70 proof $3.89
JULE HENRY, 3 Star prancūziškas konjakas $5-00
SKAIDRIOJI, 4 syk valyta degtinė, 80 proof $3.55
BOA!., Madeiros 95 metų senumo vynas, 

apipintoje bonkoje $3.06
LACR1MA CHRISTI DEL VESUVIO

1949 metų Italijos vynas $1*75
ROŽIŲ VYNAS, itališkas $1*75
HAPPY BIRTHDAY — vyšnių daniškas likeris, 

specialiai nupigintas, buvo $8.66, dabar $5-89
FOX HEAD 400, WAUKESHA, Wisc., alus

24 kenų dėžė $3-69
Prie čia pažymėtų kainų, taksai priskaitomi atskirai. 

Importuota iš Europos zubruvka; Vokietijo3, Prancūzijos, 

Italijos, Ispanijos ir kitų kraštų vynai ir kiti gėrimai. 

Turime gėrimų 50 metų senumo — pradedant nuo 1904 

metų. Užsakant didesnį kiekį pristatome į namus.

ALEKSAS ŠIMKŪNAS (Joniškietis)

NARIAI UETCVIV TAUP. IR SKOLINIMO

CLASSIFIED & HELP WANTED ADVERTISEMENTS
PROGOS — OPPORTUNITIES

TAVERNA IR NAMAS. 4 kamb. 
užpakaly. Visi nauji modernūs į- 
rengunai ir reikmenys. Geroj in
dustrinėje ir rezidencinėje apylin
kėje Brighton Parke. Alyva apšil- 
3 autom. gar. ll/2 sklypo šalia. 
Pilnas rūsys. Vienas negali apaeit, 
nori - skubiai parduoti. įvertinti- 
mui, turite pamatyti gerą pirkinį. 
Susitarimui kreiptis pas sav. po 6 
v. v. Vlrginia 7-9884.
SVPER GROCERY & MEAT MAR. 
KET. Garai einųa biznis, moderniški 
Įrenginiai. Prieinama nuoma, gera su 
tarlls. DPI ligos nori skubiai parduo
ti, nebrangiai. Pamatę Įvertinsite ge
rą. plrkinĮ. 0142 W. North Avė. arba 
Saukite savininką —- MErrlmnc 7- 
2155 arba N E vada 8-0598.

MĖSOS KRAUTUVĖ. Gerai einąs 
biznis, visi nauji moderniški įren
gimai. žema nuoma, gera sutar
tis. Dėl kitų interesų nori skubiai 
parduoti, nebrangiai. Pamatę įver
tinsite gerą pirkinį. 9105 S. Ash
land Avė. BEverly 8-9447 arba 
HUltop 5-2142.

REAL ESTATE
IOE3OE

VYRAI IR MOTERYS

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

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

Pinigus su užsakymais siųsti:
•DRAUGAS", 2334 S. Oalrley avė. 

Chicago 8, IU.
Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllt

Daugiausia sutaupysite pirkdami ir 
parduodami per šią įstaigą, nes čia 
rasite pigių ir vertingų namų visoj 
Chieagoj. Teiraukitės:
AEG. B U U D R E C RA S 

REAL ESTATE
4081 Archer Avė. (Prie Californijoa) 

Telef. LAfayette 3-3384

Mūrinis 2 po 4 k. ir skiepe 3 k. 
Centr. gazu šildymas. Rami apylin 
kė. Arli susisiekimo. Kaina $19,- 
900.
Pildome Income Tax blankus. 

ŠIMAIČIAI
Realty — Builders — Insurance
2737 W. 43rd St., CLiffsIde 4-2290 

Vakarais BIshop 7-0480

“DRAUGAS” AGENCY
55 East Washington Street 

Tel. DEarborn 2-2434 

2384 Sounth Oakley Avenue 

Tel. Vlrginia 7-6640; 7-6641

S=30E30E==30E30K==

HELP WANTED MOTERYS

B-VIŲ LYGOS, KURIOSE
Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki 110,000.00 

IR
Paskolos Duodamos Namy Įgijimui 

Lengvomis Sylygomls

CHICAGO i SAVINGS i LOAM ASSN.
6234 S. Westem Avė. Chicago 36, IU.

CRAHE SAVINGS G LOAM ASSM.
2555 W. 47th St Chicago 32, Dl.

DISTRICT SAVINGS G LOAM ASSM.
3430 So. Halsted Street Chicago 8, IU

UNIVERSAL SAVINGS G LOAM ASSM.
1800 S. Halsted St. Chicago 8, IU.

RESTORANAS, 1823 W. Wilson
Avė. Parduodamas dėl mirties šei
moje. Gera vieta, įsteigtas prieš 30 
m. Ideali vieta porai. Nori skubiai 
parduoti, kaina $2,800. Kad įverti
nus turite pamatyti. Susitarimui 
skambinkite savininkui

REgent 4-9647
KIRPYKLA 3 kėdės. Du kirpėjai 
dabar dirba. Visi modern. Įrengimai, 
Prieinama nuoma, gera sutartis. Pa
geidaujant, gyvenimui patalpos. Ge
ras biznis. Turi būti skubiai parduo
tas dėl silpnos sveikatos. Pamatę Įver 
tinsite gera pirkini. 6221 Northwest 
Hlgbvvay, NEwcastle 1-8993.

CROCERY-MEAT MARKET — 
ŠALDYTO MAISTO KRAUTUVE IR 
NAMAS. Gerai einas biznio. Visi mo
dern. Įrengimai. D61 silpnos sveikatos 
turi būti greitai parduotas, nebran
giai. Apžiūrėję Įvertinsite gerą pirki
ni. 2846 S. Archer. Skambinkite sa
vininkui LAfayette 3-6644 arba PRo- 
spect 6-5684 po 7 vai. vak.

LIQUOR STORE-BAR. Įsigyvenęs 
gerai einąs biznis. Pilnas prekių. 
Prieinama nuoma, ilga sutartis. DSl 
kitų interesų nori skubiai parduoti. 
Apžiūrėję Įvertinsite gerų pirkini. 1845 
\Vest 35th Street. Kreiptis pas savi
ninkų: LAfayette 3-1055 arba Vlrgi
nia 7-8763.

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

For Yourself With A
MODE-O-DAY APPAREL SHOP 

Featuring Califomia 
Fashions At Popular Prices. 

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

Thls Uniųne Opportunity 
CALL MISS MARTIN
Days At CL. 4-0584 

OR MR. PROVENCHER 
Eveg. At GArden 4-0886

GROCERY-DELIKATESŲ KRAU
TUVE ir 2 augšlų namas. 4 kamb. 
užpakaly kraut, ir 5 kamb. butas vir
šuje. Pilnai Įrengta, ideali vieta mė
sininkui. šalia tuščius sklypas. Įkai
nuota skubiam pardavimui. Apžiūrė
ję Įvertinsite gerų pirkini. 3711 E. 
»8th St. Ir Eulng. Skambinkite savi
ninkui — South Chicago 8-9700.

GROCERY & MEAT MARKET. 
Gerai elnųs biznis. Pilna švarių pre
kių. Visi modern. {rengimai. Gražus 
4 kamb. butas, geru sutartis, labai 
prieinama kaina skubiam pardavi
mui. Reikia pamatyti, kad Įvertinus 
gerų pirkini. Skambinkite sav. susita
rimui*— DIversey 8-3525 arba

IiUekingltam 1-8877.

GROCERY & MEAT MARKET. 
Gerai einąs biznis, pilnai įrengtas. 
Gražus 5 kamb. butas užpakaly. 
Prieinama nuoma, gera sutartis. 
Garu apšild. Ideali vieta porai. J- 
kainuota skubiam pardavimui. Pa
matę įvertinsite gerą pirkinį. 2164 
N. Claremont arba saukite sav. 
susitarimui. ARmitage 6-1208.

Restaurant and Cocktail Lounge.
Ali modern. Air conditioned large 
Dining room. Excelent income. 
Reasonable rent, Good lease. 
Priced for quick sale due to other 
interests. Mušt be seen to appre- 
ciate a real buy. 1122 Granville. 
Call owner for appt. HOllycourt 
5-9489
RCBŲ VALYKLA. Įsigyvenęs, gerai 
elnųs biznis. Geros pajamos. Gražus 
4 k. butas užp&kaly. Prieinama nuo
ma. gera sutartis. Ideali vieta siuvė
jui ar siuvėjai. Nebrangiai, 51.500. 
nori skubiai parduoti. Apžiūrėję Įver
tinsite gerų ptrkin). 4934 N. Laramle 
Avė. Susitarimui šaukite savininkų — 
SPring 7-4622.

FOOD MART — Maisto krautuve. 
Gera kampine vieta. Trumpos valan
dos. “Grose” pajamų $8.000 ) mene
si. Moderniški Įrengimai. Prieinama 
nuoma, gera sutartis. Ideali vieta mč 
slnlnkul. Parduoda nebrangiai -— $3. 
000. Apžiūrėję Įvertinsite gerų pirki
ni. 3544 W. Armltage, arba skambin
kite savininkui — REImont 5-2461.

CLEANINO & DYEING STORE. Ge
rai elnųs biznis. Puikioje vietoje. Ide
ali vieta siuvėjui. Gyvenimui patalpos 
užpakaly. Nuoma 560, gera sutarus, 
{kalnuota skubiam pardavimui. Ap
žiūrėję Įvertinsite gerų pirkini. 547 
N. Kedzie, SAcramento 2-7811.

RCRV VALYKLA. Pilnai (rengta. Oe 
ral etnųs biznis, judrioje biznių vie
toje. Prieinama nuoma, 5 m. sutartis. 
DPI kitų Interesų nori skubiai par
duoti, nebrangiai. Ideali vieta siuvė
jui. Pamatę {vertinsite gerą plrkln). 
Skambinkite sav. susitarimui — KI1- 
<Iare 5-7888.

P. STANKOVIČIUS
REAL ĖST. ir INSUR. BROKERIS 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 

3133 So. Halsted St.
Ph. DAnnb* 6-1798 

Padeda plrkltl - parduoti namas 
aklus, biznius. Parūpina paskolaa 
lraudimus ir daro vertimus. Tvarkc 
imigracijos dokumentu*. Ofisą* atd*
,-as kasdien nuo 10—7.

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

INCOME TAKSŲ PILDYMAS 
P. LEONAS 

REAL ESTATE 
2735 W. 71st St. — Yl'AI. 5-6015

Prieš pirkdami ar parduodam 
aamua, biznais, sklypus ar ūkiui 
atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURAN01 

2405 West 51 St 
WAlbrook 6-5030

PRospect 8-S579 ivait. Ir MknMuL

Kas, perkant arba parduodant na 
mus, norit sąžiningo ir lietuviška 
nuoširdaus patarnavimo krelpkltl*

VENTA REAL ESTATE

1409 S. Fairfield, teL LAf. 3-388)
VaL Kasdien nuo 9—12 ir 4—7 vai 
vak. fleštad. nuo 9 v. r. Iki G ▼. v 

Trečladineials uždaryta

pirkti bei parduoti, kas nori biznių 
knygas suvesti, INtX>ME TAKSIS 
UŽPILDYTI. Jums nuoširdžiai patar
naus ir pagelbės.

JUOZAS STANAITIS
COOK COUNTY BUSINESS 

BROKERS
9016 S. Cottage Grove Avė., Chicago 

Tel. Hl’dson 3-7828 
Namų PRospect 8-2530

Universal Carloading 
Corporation 

N E E D S 
BILLERS 
TYPISTS 

COMPTOMETER 
OPERATORS 

GENERAL CLERKS
5 DAY WEEK

GOOD SALARY
MODERN AIR-CONDITIONED 

OFFICE

977 West Cermak Road
Tel. — SE 8-3000

TYPIST

5 day week. Paid vacation and 
pension

VAUGIIAN SEED CO.
601 W. Jackson

Work Near Home
M E N

LIFT-TRUCK ORIVERS 
CORRUG. BOX WORKERS

W O M E N 
BILLER.TYPIST 

CREDIT DEPT. TYPIST
Pleasant Working Conditions. 

Many Company Benefits.
See MR. OTTOVV.

TRIANGLE CONTAINER 
CORPORATION 

1501 West I5t*i Street
Tel. SE 8-4000

HELP VYANTED VYRAI

Reikalingi vyrai, kurie moka ang
lų ir lietuvių kalbas Ir turi savo 
mašinas. Darbas lengvas. įdomus 
ir pelningas. Savaitei iki $175. 
Darbo rajonas pietinėje Chicagos 
daly. Dėl informacijų skambinti 
GRaceland 7-6575.

PAJIEŠKOJIMAS

JURGIS POVILAITIS, kilęs iš Ra- 
senių apskr., Jurbarko vaisė., Pašven 
ėio km. prašomas atsiliepti tuojau, 
yra svarbių žinių. Rašyti — DRAU
GAS, Bos 3538, 2334 Š. Oakley Avė., 
Chicago 8, HL

BUILDING & REMODEUNG 
NAMU STATYBA

Reikalinga jauna moteris bendram 
raštinės darbui. Labai gera proga iš
mokti “genoral business administra- 
tion”.

Kreiptis —
PIVARUNAS BAKERY 

4622 S. Marshfield Avė.
SECRETARY

Beginner acccpted. Shorthand & 
Typing reąulred. Good Starting sala- 
ry.

Pitone MO 6-8888 

Mr. Koterba

Įvairūs įtaisymai ir pardavimas
Jei norite' pirkti ar užsakyti namų, 
kuris būtų gerai Išplanuotas, pato
gus, gražus Ir pigus, pirkite ar užsa
kykite pa*

Susitarti laukit REllanoe 5-8202
V. ŠIMKUS

nuo 5 vai. p. p. kasdien ir
sekmadieniai* nuo 10—4 vai. 

Vdresas: 4645 So. Keating Avė.,
CHICAGO 52, ILL

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 West 7lst Street

BUILDING CONTRACTORS 
Stato naujus namus, atremontuo
ja 9enus Kreipkitės:

Tel. — HEmlock 4-5881

Dėl ligos parduoda, arba mainys 

kampini namų su grocery ir mėsos 

krautuve. Gera vieta, arti mokyklos. 
Skambinti Reliancc 5-6150.

Savininkas dėl susidėjusių aplinky
bių priverstus skubiai parduoti gan 
vertingų, pelningų ir geram stovy 
Beverly Šliures “Palanga” vasarvietę 
su visais pastatais. 13 miegamųjų, 3 
virtuves su pečiais, 5 šaldytuvai, visi 
reikalingi indai, virš 30 lovų su pa- 
klojimais. Galima perimti viskų nuo
savybėn Įmokėjus 56,760. J. STANAI
TIS. HUdson 3-7828; namų PRos{>cct 
8-2530.
C1CF.KOJK $23,700
5 ir 6 kamb. mūrinis. Arti 60th Avė. 
ir Cermak Rd. GERAI IŠLAIKYTAS. 
Daug priedų. 2 autom, garažas. GE
RIAUSIAS PIRKINYS NAUJUOSE 
METUOSE.

Kreiptis pas — LEVICKĄ 
TOunhall 3-4858

REZIDENCINIAI NAMAI
Medinis — 6 Ir 6 kamb. su centr. 

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

Gražus mūrinis bungalovv, 6 kamb. 
su valgomu. 55-os Ir Troy apylinkėje.

Mūrinis. 2 butai Ir butas skiepe. 
Centraltnls šildymas. Brighton Parke.

Medinis — 6 ir 5 kamb. su skiepu. 
Brighton Pk. Reikia dekoruoti. Kai
na 512,600.

Medinis — 2 po 4 kamb. Gražūs 
butai. Arti mokykla. Kaina $1 1.500.

BIZNIO NAŠIAI
Mūrinis — 19 butų su 515,900 me

tinių pajamų.
Taverna ir 4 butai. 51-os ir Mor

gan apyllnkčjo.
LIKERIŲ KRAUTUVE Ir 4 butai. 

Brldgeporte.
SKLYPAI

60 pėdų kampinis sklypas Mar- 
ųuette Parko centre.

50 pėdų kampinis sklypas Brigh
ton Parke.

Turime namų ir biznių visuose ko
lonijose. Padedame INCOME TAX 
reikaluose.

SIMAIČIAI

Realty, Builders, Insurance 
2737 W. 43rd St.

Tel. CUffftide 4-2390 
Vakarais - BIshop 7-0480

CICERO — SOUTH — SPECIAL. 
4j/2 kamb. mūro namas. Autom, 
alyva apšild. Mūrinis garažas. 55 
pėdų sklypas. Mokesčiai tiktai $80. 
$13,900; įmokėti $3,800. SVOBO- 
DA, 6013 Cermak Rd. BIshop 2- 
2162.
6 kamb. rezidencija arti 26th Ir Ham 
lin. % Duplex. Automatiškai gazu 
apšild. 2 autom. mūr. garažam Par
duoda nebrangiai — 510,500; (mokė
ti 53,500. SVOBODA, 3730 W. 26th 
Si. LAwndale 1-7038.

PLATINKITE “DRAUOJĮ”

BANK POSITIONS 
YOUNG W0MEN 

Bkkg. Mach. Opers. 
(Experienced or will train) 
AVENUE STATE BANK 
104 North Oak Park Avė.

GRADUATE CLERK TYPIST
Mušt be willing, 5 days,

$40 to start

JAMES NOVY C0.
3339 W. Jackson NE 8-1406

Experienced for 
GENERAL OFFICE W0RK

Including bookkeeping, typing, 
some dietation. Age 20-50. Steady 
work. Good salary.

Inąuire
MARION AUTO BODY CO. 

5921 S. Ashland

2liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinimiiinmiiiii]iiiiL<
5 LIETUVIŲ STATYBOS Ę

BENDROVĖ ę

i MŪRAS i
BUILDERS, INO. =

= Stato gyvenamuosius na- s
S mus, ofisus ir krautuves pa- = 
S gal standartinius planus ar s 
g individualinius pageidavimus. E 
5 Įvairūs patarimai ataty- S 5 bos bei finansavimo reika- S 
S lais, skiciniai planai ir na- s 
s mu įkainavimas nemokamai. 3 
s Statybos reikalais kreiptis 3 

3 J reikalų vedėją Šiuo adresu: 5
i I0N AS STANKUS Į
3 kasdien nuo 4 vai. popiet. E 

■ TeL PRospect 8-2013 arba 5 
LUdlow 5-3580. E

! 0800 SO. CAMPBELL AVĖ., = 
Chicago 29, Illinois

nninmninninniniiinnuiuiiiumnnŠ

M1SGEELANEOUS 
įvairūs Dalykai

FOUNTAIN HELP
Full or part time for 

Ice Cream Store 
Good wages. Apply:

6956 Ogden, Berwyn

SWITCHBOARD 
and

GENERAL OFFICE
LOGAN FURNITURE MART 

4453 W. Madison
TYPISTS-CLERKS

POSITIONS OPEN
JN SVBSCRIPTION DEPT.

SMALL PUBLISHIMG CO.
Locatod i n Palmolive Building. 

Nice vvorking conditions. Music 
while you work.

PROFIT 81IARINO PLAN 
No expcricncc neccssary, bowever, i f 
expcriencod, gulary cotnmcnsurate 
with ability.

CALL MRS. HELSING
Si iMTior 7-6402

LIET. APDRAUDU AGENTŪRA 
Visų rūšių apdraudoa. Automobi

llų finansavimas. Notarlatas. Valsty 
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kltui 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
WAlbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENCl 
5900 S. Ashland Avė., Chicago 36. iii

ŠILDYMAS
A. Stančianskas Ir A. Lapkus

lnstoliuoja visų geriausių Ameri
kos firmų gazu ir alyva kūrena
mus pečius (fumace8), visų dy
džių oro vėsintuvus Air condi- 
tioners) Ir atlieka visus skardo* 
darbus.
1546 S. 49th COTTRT, CICERO 

Tel. OLymplc 2-9311 nuo 8 vai.
ryto iki 5 vai. vakaro.

Telef. nuo 5 vai. vak.: OLvmpio 
2-6752 Ir OLympio 2-8492

I6NUOMUOJAMA

PLU MBING
Lieensed, bonded plumbers

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

Tel. REpubllo 7-0844

WAIbrook 5-3451

Brighton Parke išnnom. 4 kamb. 
apšild. butas skambinti nuo 10 v. r. 
iki 2 p.p. ir po 6 vai. vak. Vlrginia 
7-7481.

IŠNIJOM. 2 miegamieji kambariai. 
Be valgio.

7240 So. Sawyer Av«.

Remkite dien. Draugą!

AUTOMOBII.es — TRI'CKS 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO KOŽICOS 
lietuviška gazolino stotis ir auto 

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

CALL-ME-MOTORS C0.
5750 8. WE8TERN AVĖ., RE 7-0588

AUTOMOBII.es
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Popiežiaus Pijaus XII balsas 
pasiekė Maskvą

Maskvos atsiliepimas į šių ine 
tų kalėdinę popiežiaus Pijaus 
XII kalbą laisvajame pasaulyje 
buvo nemaža staigmena. Bet 
gal dar labiau buvo nustebinti 
nuolatiniai radijo klausytojai, 
kurie apie Vatikaną ir popiež ų 
niekuomet nieko kito nebuvo 
girdėję, kaip tik tai, kad jis esąs 
“didžiausias karo kurstytojas”,
‘‘imperialistų tarnas”, "kapita
listų įrankis” ir tt. Šiemet visai 
nelauktai jie išgirdo, kad Popie
žius staiga pasidaręs taikos gy
nėju, reikalaujančiu uždrausti 
atominių ginklų naudojimą. No
rėdamas sumažinti nusistebėji- 
mą dėl tokio staigaus pasik^ti- 
mo, Maskvos radijas pridūrė, 
kad nevisuomet esą Vatikanas 
buvęs tokios nuomonės.

Vatikano dienraštis atsako ■
Maskvai

Vatikano dienraštis “L’Osser 
vatore Romano”, vertindamas 
šį nelauktą Maskvos radijo at
siliepimą, pabrėžia, kad, jei yra pijug xn remdamasis krikš. 
įvykęs koks nors pasikeitimas, 
tai tik Maskvos propagandinė
je taktikoje, bet jokiu būdu ne 
Vatikano nuomonėje taikos at
žvilgiu. Norėdamas priduoti dau 
giau svorio savajai propagan
dai, Maskvos radijas tarp kitko

• širdies fondo“ vajų pradėjus

Mrs. AI antie Eisenhotvcr maloniai pasveikina Lynu Day, 4 metų mer
gytę, iš Greenbclt, Md. Mergytė įteikė Pirmajai Poniai gėdinę širdį ir 
švyturį, 1956 metų lleart Kurni vajaus simbolį. Minimo fondo vajus 
yra vasario mėn. Alergytę rankose laiko gen. Mark Clark, 1956 m. Heart 
Fund pirmininkas. (INS)

siekti Kristaus Vietininko tai
kos kvietimas.

Pritaikė seną šūkį 
Kviesdamas į taiką šių metų 

Kalėdų išvakarėse, Pijus XII ne 
paskelbė jokios naujos tiesos 
ar nuomonės. Jis tik konkre
čioms šių dienų gyvenimo aplin
kybėms pritaikė savo pontifi
kato šūkį: Opus iustitiae pax 
— taika yra teisingumo vai
sius! Matydamas kaip daug 
šiandien yra kalbama apie tau
tų ir sistemų koegzistenciją, šv.
Tėvas savo šių metų kalėdinėje 
kalboje pabrėžė, kad katalikų 
taikos programoje negali būti 
kalbos apie koegzistenciją su vi 
sais ir betkokia kaina, kad ka
talikų taikos programa negali 
priimti koegzistencijos tiesos ir 
teisingumo kaina.

I Vieno slavų slogučio smaugia- i Žinau, kad neišeisiu. Šimtas žag 
Jei Maskvos radijas būtų no- mi, retai prisimename laikus, ka- Į rių mano mylimos šalies artojų

rėjęs teisingai perduoti Popie-' da °,kuPuoto,s taatoa trečdalį smau šių mūrų neišars ir šimtas plieno
-• . i • *ltas slavų-lenkų-slogutis. A- dalgių durų neįveiks. Jos uirakin-
ziaus kalėdinį taikos kivetimą, nądien varčiau 1935 metų žurna- tos. Jas sauga pulkai sargų. Jie
jis būtų turėjęs pasakyti, kad lo "Mūsų Vilnius” komplektą ir saugo mane, ir šimtus, ir tūkstan-

nr. 21 užtikau J. V. Narbuto "Lai- čius. Ginkluoti. Reiškia mūsų šir-

LAIŠKAS IŠ LUKIŠKIŲ?

čioniškuoju mokslu, dar kartą 
griežtai pasmerkė komunizmą, 
kaip socialinę sistemą, ir įspė
jo pasaulį nejieškoti koegzisten 
cijos su komunistais tiesos ir 
teisingumo kaina. Reikalauda
mas tiesos ir teisingumo, Šv. Tė

šką iš Lukiškių’’, sakoma, imtą iš 
spaudai paruoštos knygos “Vil
nius laiškuose”. Skaitai ir nuste
bi panašumu likimo lietuvio, ken
tėjusio lenkų Lukiškį 1935 metais, 
ir lietuvio, kenčiančio tiek daug 
kalėjimų 1956 metais, kad jiems 
net išsiskiriančio vardo nėra! J. 
Narbutas rašo:

Užmūrijo mane. Gal neilgam.
tariamai pacitavo ir "L’Osser- 
vatore Romano” žodžius, kurie, 
anot Maskvos radijo, buvę pa
rašyti 1949 metais kovo mėne
sį. Vatikano dienraštis dė to pa
reiškia, kad Maskvos radijo 
jam priskirtų žodžių veltui bū
tų jieškoma Šv. Sosto organo 
puslapiuose. Tokiu būdu sugriū į žmogaus laisvių, 
va ir tas vienintelis argumen-, iš kalėdinės Pijaus XII kal
tas, kuriuo Maskva norėjo pa-! bos Maskva šiandien nori pasi- 
grįsti pretenduojamą Vatikano imti tik vieną mintį: uždrausti 
nuomonių pasikeitimą. atominius ginklus. Kai tuo tar-

Įrodinėti, kad tarptautinė tai- pu Šv. Tėvas labai aiškiai pa- 
ka visuomet buvo didžiausias

va« be abpionpu turė-in cralvnie 0 gal visam amžiui- Neprašau, ne- vas be abejones turėjo gal/oje §aukįUt nekeikįu. Taip gal turi bū
tuos milionus nekaltų aukų, ken ti 
čiančių sovietinėse priverčiamų 
jų darbų stovyklose ir tas Mask 
vos vergijon patekusias tautas: 
kurios šiandien skursta dvasia 
ir kūnu, netekusios žodžio, są
žinės ir visų kitų pagrindinių

Tokia jų programa: 
powalic —•
kolanem na gardlo — 
zdlawic — 
zadusic.

Šv. Tėvo širdies rūpestis, būtų 
tas pats, kaip veržtis pro atvi-, 
ras duris. Visi, kurie nėra apa
kinti komunistinės neapykan
tos, mato ir žino, kad popiežius 
Pijus XII nuo pat pirmųjų sa
vo popiežiavimo dienų nenuils
tamai šaukė ir tebšaukia tautas 
į taikų sugyvenimą, kad jis tiek 
savo pamokymais, tiek socialine 
ir artimo meilės veikla darė vi
sa, kas tik galima, kad pasaulyj 
susikurtų teisingos, tikrosios 
taikos sąlygos. Popiežių šmeiž
ti, jį laikyti “karo kurstytoju” 
ir "taikos priešu” galėjo tik ko
munistai ir tik sovietijoje, kuri 
geležine uždanga yra atskirta 
nuo Šv. Sosto, kurios negali pa-

SOPHIE BARČUS

RADIO PROGRAMA
18 WGES stoties — Banga 1390 

NUO PIRMAD. IKI PENKTAI). 
8:46 iki 9:80 vai. ryte

ŠEŠTAI). 8:30 Iki 9:30 ryte 
PIIIMAOIENNIO vak.. nuo 7—8 v.

SEKAI,. H:30—9:30 v. r. U stotk-s
WOPA — 1490 kll.

Chlcago 29, III. HEmtock 4-2418 
7121 So. ROCCTELL 8T.

iMtf Šri •▼. U* ^ri^ri ^r JI

GUŽAUSKŲ
REVKBLY HILUS OfiLlNYCIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banke
tų, iuidotuvlų Ir kilų papuošimų.

.244:1 WEKT IBRD STREET 
Tel. PRospect S-0M33 ir PR M-OISI

te! te! te' Al *** -,fcu

■OC3OE locaoE □c

Telef. REpubUc 7-5bo3 

ADOMAS VAITKEVIČIUS

ANGLIŲ IR ALYVOS 

PARDAVIMAS

Vtoų rūšių namų apšildymo 

•intamoH (vedimas, perdirbi

mą* ir patainyiRM 

Greita*, nąžiningas ir pigus

patarnavimas

ATLAS FUEL CO.
A t i t o v a s

4919 So. Paulina Si. 

PRospect 6-7960

jau ne tas. Liko dar sapnai. Jų P 
laukiam, lyg mylimo svečio iš to
limos šalies. Sapnai, sapnai, kaip 
šilkas, apsupa mane.

Artėja žingsniai. Atsidaro durys.
— Stac, inspector idzie! t
Man vistiek, nestoju.
— Do karceru!
Karceris. Karcery naktis, am

žina naktis, naktis tamsi, be žvaig 
ždžių, be audros. Tyli mūrų, rūsio 
naktis.

Bet aš noriu dienos; noriu, kad 
saulė šviestų; noriu matyti dan
gų. Aš noriu laisvės; noriu, kad 
nevaržytų sienos; noriu; kad ne
slėgtų lubos. Noriu, kad, kad vė
jas ausyse švilptų.

Jaučiu, kad augu. Tvirtėju. Iš
augau virš kalėjimo, nukėliau slė
gusias lubas, sienas išgrioviau. 
Šypsausi į dangų. Ginkluoti sar
gai stovi po kojomis, Kokie jie 
mažyčiai! O aš galingas! Manyje 
baimės nebėra. Manyje drąsa, be
galinė jėga. Šypsausi saulei. Ko
jas plauna Neris. Akys girtos dan 
gaus žydrumu. Po mano kojų sti
ro mūrai — tai Lukiškės kalėji
mas! Koks menkas jis! V.

t

f

A. A.

JUOZAPAS CIBULSKIS
Gyveno 3347 W. 65th St.

Mirė vas. t d.. 1956, 10:15
vai. ryto, sulaukęs 69 m. am
žiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Bai
sogalos parapijos.

Amerlkojo išgyveno 60 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Stella (Juškevičiūtė), 
duktė Adela. 3 broliai: Alek
sandras. Petras, Stasys ir jų 
šeimos, kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

Lietuvoj!' liko brolis Vladas 
ir sesuo Elzbieta Pankus.

Kūnus Ims pašarvotas šį vak. 
6 vai. Jjvckatvlcz koplyčioje 
2424 W. CUth St.

laidotuvės įvyks šeštad. vas. 
4 d., iš koplyčios 9 vai. ryto bus 
atlydėtas į švč. P. Gimimo pa
rapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
geduingos pamaldos už velio- 
niea sielų. Po pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę: žmona ir duktė.

Laidotuvių direktOKius Stepo
nas Laeka'vicz. Tel. Republic 
7-1213.

JURGIS BAL6AITIS
(Bell)

Gyveno Callfornljoje.
Mirė sausio 30 d., 1956, 6 vai. 

p.p., sulaukęs senatvės.

Gimė Lietuvoje.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

2 dukterys: Lcnore Giaelolli su 
šeima ir Anna Lemont su šei
ma, sūnus Gfcorge su šeima, 6 
anūkui ir 8 proanūkai.

Kūnas bus pašarvotas šį vak. 
Lackaiviez koplyčioje. Laidotu
vės Įvyks šeštad. vas. 4 d., iš 
koplyčios 8 vai. ryto bus atly
dėtas Į St. Barnabas parapijos 
bažnyčių, lOlst St. ir Longwood 
kurioje įvyks gedulingos pumai 
dos už volionies sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: dukterys ir sūnūs, 
anūkai ir proanūkai.

Laidotuvių direktorius Stepo
nas Lackavvicz. Tel. Republic 
7-1-213.

dyse nešiojama idėja tokią galią 
turi, kad reikia sargų, ginklų, už
raktų ir mūrų! Saugokit, sargai, 
kad kraštas neišgirstų plakančios 
širdies, kad jis užmigtų! Saugokit, 
sargai, kad dangaus žydruma ne
glamonėtų mūsų akių, kad amži
nai užmirštumėm vėjų kvapą, kad 
tyliai lauktumem mirties.

O taip norėtųsi pabraidyti pa
laukėje po rasą, įkvėpti į plaučius 
šilto oro ir leisti vėjams plaukus 
pataršyti! O taip norėtųsi išgirs
ti. mylimas krašte, tavo skundų, ! 
aimanų — gal ir džiaugsmo žo- I 
džių! Bet — džiaugsmą jau tu se
niai aparei, o laimės žiedus sve
timi išrinko. Laisvę gi pakasei, lyg 
rastą aukso pasagą, kad jos nepa-breze, kad atominių ginklų uz, i • • matytų pavydi akis. Tačiau kar-draudimas yra neatskiriamas! b,.vnta kartai perduos, kad čia buvo 

nuo griežtos tarptautnės gink-j pavasariai, kad šalis puošėsi žie
lavimosi kontrolės. Prieš kont
rolė sovietai jau nuo seniai prie 
šinasi. Todėl nenuostabu, kad 
ir Maskvos radijas apie ją nu
tylėjo. - , V. R.

Budriko metinis pre-inventorinis 

Deimantų, Laikrodėlių Išpardavimas

40% NUOLAIDA — DIDELĖ SUTAUPĄ

Štai čionai! Tai išpardavimas, kurio jūs laukėte — ir dėl geros 
priežasties! Mes turime puikiausią pasirinkimą deimantinių 
brangenybių — laikrodžių, žiedų, auskarų, špilkų, rankžiedžlų, 
karolių, koiionikų (cuff links) ir daug kitokių dailių dalykų! 
Ateikite, pasirinkite ir pasinaudokite 40% nuolaida jau ir taip 
numažinta nuo originalės kainos! Ateikite anksti . .. Tai yra 
nepalyginama proga!

štai keletas pavyzdžių iš didelio pasirinkinio:

2 deimantiniai žiedai, kaip paveiksle, vertės $100.
40% nuok, už $60.00

Vyriškas deimantinis žiedas vertes $300. už ____... $180.00
2 deimantiniai žiedai, vertės $200, už ........................... $120.00
Ketvirtad. karato žiedai vertės $60, už ........................... $36.00

Elgin, Gruen, Benius laikrodėliai. Parker rašomos plunksnos, 
Shaeffeis, VVatermans plunksnos. Rogers silverware. sieniniai 
laikrodžiai, lėkštės, blanketai, kaldros, patefonai, mažos radijos, 
elektriniai toasteriai. automatiški kavos perkolatoriai — 40%

nuolaida. Lengvi išmokėjimai.
Lietuviški gintaro išdirbiniai.

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

3241 So. Hakted St. Teki CAlumct 5-7237
Atdara pirniad. Ir ketvirtad. vakarais iki 9:30 P .M. Sekmad. 105.

Budriko Lietuviška. Radijo Valanda leidžiama kiekviena ketvir
tadienio vakarą nuo 6.00 iki 7 00 vai. iš WHFC radijo stoties. 

1450 kilooycles, su žymiais dainininkais ir orkestru.
:—

dais, kad laisvė baltu žirgu pra
lėkė. Deja, jis suklupo, pametė 
aukso pasagą ir milėkė — negrįž
ta. Tačiau, jis atlėks. Jis atlėks 
jieškoti aukso pasagos. Tada, my
limas krašte, patiesk jam po kojų 
žiedų kilimus ir plačiai atkelk vi
sus vartus!

Nieko neliko. Tik laikas. Bet ir 
jis toks pilkas, tartum, visai su
stojo. Norėčiau sušukti, bet žodis

A. A.
NIKODEMAS CHEPULĮS
Gyveno 2548 W. Marąuette 

Rd.
Mirė sausio 31 d., 1956. 8:15 

vai. ryto, sulaukęs pusės am
žiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šven
čionių apskr., Rimšės parap. 
Medeičlų sodžiaus.

Amerikoje Išgyveno 36 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Julijona (Kazlauskaitė), 
duktė Genevieve, sūnus \Valter, 
uošvė Julijona Kazlauskienė, 
brolis Mykolas Cepello, brolie
nė Agnieška, jų vaikai: Antanas 
su šeima, gyv. Arizonoje, Al. su 
šeima. gyve. Callfornljoje Ir 
Gustautas su šeima. švogeris 
WilUam Kesslcr, Jo žmona Ali
ne. ir jų šeima, krikšto duktė 
Joanne Kesslcr, švogeris Juo
zapas Miškinis, jo žmona Nei- 
lie ir jų šeima dėdė Juozapas 
Gedminas su šeima, kiti gimi
nės, draugai ir pažistami.

Kūnas pašarvotas Jurgio J", 
ltudmino koplyčioje 3319 S. Ll- 
tuanica.

Laidotuvės įvyks šeštad. vas. 
4 d., iš koplyčios 8:30 vai. ry
to bus atlydėtas į šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio- 
nies sielų. Po pamaldų bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapi
nes.

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

NutCHItį-; žmona, duktė, sūr
nus ir uošvė.

Laidotuvių direktorius Jurgis 
K. Rudminas. Tel. Y Artis 7- 
1138.

UODČSIO VALANDOJ

MAŽEIKA ‘EVANS
LAIDOTUVIŲ DIBEKTORIAI -

6845 S. Western — 8 atskiros air-cond. koplyčios
UCpaUb 76606 — 7-8661 Automobiliam* riete 

Ttsms, kurie gyvena kitos* miesto dalys*; gausins*
koplyčių arčiau jūsų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERN AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ. 

CH1CAG0, ILL. CICERO, ILL.
Telefonai — GRovehiSI 6-2345 arba

T0wnhall 3-2109

Šv. Petro Lietuvių Parapijos So. Bostone, 

KUN. JONUI ŽUROMSKIUI ir gimi

nėms, jų tėveliui mirus, gilių ir nuoširdžių

užuojautų reiškia:
Bostono Lituanistikos Mokyklos 
Vedėjas, Mokytojai ir Tėvų Komitetas

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVĖS

WALTERAP?NEFFAS

♦ (Mirusių Domicėlės ir Vladislovo sūnus)
Jau sukako vieneri metai, kai negailestinga mirtis at

skyrė iš mūsų tarpo mylimą tėvą ir brolį a.a. Walter P. Neffą.
Netekome savo mylimo vasario 3 d., 1955 m.
Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekad negalėsim užmirš

ti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną atilsį.
Mes, atmindami jo liūdną prasišalinimą iš mūsų tarpo, 

užprašėme 3-ja.s gedulingas Šv. Mišias vasario 3 d., 1956 m,. 
Aušros Vaitų parapijos bažnyčioje 8:00 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldos Ir kartu su mumis pasimelsti 
už a. a. VValter P. Neffo sielą.

Nuliūdę: Duktė Barbora, sesuo Genovaitė Mitas, švoge
ris ir jų dukterys Diana ir Linda, tetos Karolina Kirdulienė, 
Elzbieta Lenkartienė, Apolonija Frtegtn, Klementtna Stun- 
gienė Ir jų šeimos, imsseserė Marika. Neffas, pusbrolis Juo
zą ps Ncffas, dėdė Simonas Kirdulis ir kiti giminės.

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1139,

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, IU. Tel. OLympic 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1046 W. 4Gth STREET YArds 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69tta STREET RKpuhiie 7-1213 j

2314 W 23rd PLACE . Vlryinia 7-6672

JOHN F. ELDE1KIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avenue
Tel. Yfl 7-1741-2 ir LA 3-9851

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTJ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CIDCAGOS IJETlVIŲi 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Aznbulansų patarna* APS Mes turime koplyčiai-
rimąg dieną Ir nak- visose Chicagos b

4, Reikale laukite Roselando dalyse b

nnia, uojau patarnaujama

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVI-;. Tel. YArds 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
659 West 18th STREET Tel. SEeley 3-5711

ALFREDAS VANCE
177 WOODSIDE Rd., Riverside, Dl. Tel. OLympic 2-5245

POVILAS J. RIDIKAS
8854 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICMIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

Skaitykite ir platinkite dienraštį “Drauge”. 
Pcrskaitf dienr. “Draii^”, duokite jį kitienb.
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X Vyskupas Vincentas Brlz- 
gys pasakys pamokslą š. m. va
sario 12 d. 10 vai. ryto šv. Kry
žiaus lietuvių parapijos bažny
čioje, minint Lietuvos nepri
klausomybės atgavimo sukaktį. 
Kun. Anicetas Linkus, šv. Kry
žiaus parapijos klebonas, atna
šaus iškilmingas šv. Mišias.

X Domas Velička, žinomas 
kultūrininkas ir lituanistas, pa
kviestas pagrindiniu kalbėtoju 
Lietuvių Studentų Sąjungos 
JAV Studijų dienų uždaryme 
Chicagoje. Studijų dienų metu 
bus nagrinėjama dabartinės 
studentijos ir lietuviškųjų ver
tybių santykis. Iškilmingas Stu
dijų dienų uždarymas įvyks šį 
sekmadienį (vasario 5 d.) 11:30 
vai. ryte L. Vyčių salėje, išklau
sius 10 valandos šv. Mišių Šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčioje. 
Studijų dienų rengėjai kviečia 
studentiją ir svečius į Lietuvių 
Studentų Studijų dienų uždary
mo iškilmes.

X Dubinskienė, Mažonienė, 
Raštutienč, Kauskinienė, Sipa
vičiene iv Vaišnorienė išrinktos 
į Nekalto Prasidėjimo Seserų 
Rėmėjų Marąuette Parko sky
riaus valdybą. Praeitais metais 
skyriaus veikla buvo gyvar pa
siryžta ir šiemet daug dirbti. 
Jau numatytas parengimas ir 
pradėta rengtis rėmėjų seimui, 
kuris įvyksta balandžio 29 d. 
Praeitąjį sekmadienį skyriaus 
susirinkimas įvyko pas A. Raš- 
tutienę, kuri ne tik energingai 
dalyvavo reikalų svarstyme, 
bet ir pavaišino.

X Antano Jončos 40 metų 
visuomeninio darbo sukakties 
banketas, įvykęs sausio mėn. 
21 d. Melrose Parke, sutraukė 
apie 300 dalyvių. Čia matėsi ir 
svečių iš Chicagos, kurių tarpe 
buvo dr. P. Daužvardis su žmo
na, sol. Ir. Motekaitienė, teisė
jas Alf. Wells, dr. J. Bajerčius, 
Ed. šulaitis, J. Vaidelys ir kt. 
Sukaktuvininkui buvo pasaky
ta gražių sveikinimo kalbų ir 
įteikta dovanų. Programoje da
lyvavo solistė Ir. Motekaitienė, 
Melrose Parko mergaitės skau
tės ir Melrose Parko Lituanis
tinės mokyklos mokinės. Pro
gramai vadovavo Stasys Meli- 
nauskas ir Antanas Markaus
kas.

X “Kario” žurnalo vasario 
mėn. numeris jau pasiekė Chi- 
cagą. Jame telpa šie straips
niai: V. Joniko “Ar Lietuva yra 
vaduojama”, J. Rapšio “II-ją 
Karo mokyklos laidą prisimi
nus”, J. Šarūno “Užmirštas iš
tikimasis kario draugas”, dr. V. 
Sruogienės “Jonušas Radvila”, 
kun. P. Veblaičio “Sąmokslas 
prieš lietuviškas pavardes”, J. 
Skardžio “Naujasis JAV ka
riuomenės štabo viršininkas”, 
VI. Mingėlos “Medinis Dievas”, 
St. Butkaus “Nenaikinkime 
tautinių tradicijų", Ed. Šulai- 
čio “1955 metai sporto pasau
lyje“.

X Danutė Žygaitė, Illinois 
College of Commerce studentė, 
naktį iš šeštadienio į sekmadie
nį buvo sužeista automobilio 
katastrofoje ir dabar yra gy
doma Šv. Antano ligoninėje, 
kamb. 217. Jos lankymo valan
dos yra nuo 2—3 ir nuo 7—8 
vai. vak.

X Balys Milaknift, pasižymė
jęs savo skulptūros darbais, 
prieš 2 mėnesius atvyko iš 
Australijos ir apsigyveno Chi
cagoje. Šiuo metu dirba vieno
je braižykloje didmiestyje, vė
liau žada reikštis savo pamėg
toje skulptūroje. Ponai Milak- 
hisi augina dvi dukreles.

IŠ ARTI
ITALIJOJE

— Lietuvių šv. Kazimiero ko
legijos Romoje auklėtiniai su 
vadovybe priešakyje drauge su 
kviestais svečiais Kalėdų išva
karėse pagal visus lietuv.škus 
papročius bendrai valgė Kūčių 
vakarienę. Kolegijts preziden
tas vyskupas Padolskis Kūčių 
pradžioje visiems tarė įspūdin
gą sveikinimo žodį, priminda
mas komunistų vykdomą reli
ginių papročių naikinimą pa
vergtoje Lietuvoje ir reikšda
mas viltį, kad gimęs Išganyto
jas st.prins vergijos jungą ne
sančius brolius ir priartins jų 
.šlaisvinimo valandą. Visus gi
nai sujaudino nepaprastomis 
aplinkybėmis per geležinę 
./dangą iš Lietuvos pasiekęs 

Kūčių plotkelės gabalėlis, ku
riuo vyskupas Padoskis pasida
lino su visais Kūčių vakarienės 
dalyviais. į

Kiti Romos lietuviai lietuviš
kose Kūčiose dalyvavo Tėvų 
Marijonų kolegijoje arba ponų 
Lozoraičių šeimoje.

DIDŽ. BRITANIJOJ
— “Ponios Dulskienės mora

lė” Nottinghame. Nottinghamo 
lietuviai, tarpininkaujant vieti
nio DBLS skyriaus valdybai,

IR TOLI

X Meno ir literatūros vakar 
ras. Korp! Šatrija balandžio 
mėn. 14 d. Lietuvių auditorijo
je ruošia didžiulį meno ir lite
ratūros vakarą. Programoje — 
Šatrijos draugijos literatūrinės 
premijos, kurios mecenatas yra 
kun. dr. J. Prunskis, iškilmin
gas įteikimas ir koncertas, ku
rį atliks svečiai dainininkai.

Kitos lietuviškosios organi
zacijos yra prašomos šį vakarą 
rezervuoti šatrijiečiams ir nuo 
didesnių parengimų susilaikyti.

X Don Varnas posto oficia
lus naujų narių priėmimas įvy
ko sausio mėn. 28 d. šio posto 
patalpose, 6816 So. Westem 
Avė. Į iškilmes buvo atsilankę 
ir nemaža svečių. Mėnesinis 
posto narių susirinkimas bus 
šį penktadienį (vasario mėn. 3 
d.) 8 vai. vak., į kurį yra kvie
čiami ir dar postui nepriklau
santieji veteranai.

X Studentams įėjimas į kau
kių balių yra žymiai papigintas. 
Be nuotaikingos programos, 
studentija galės smagiai pasi
šokti prie puikaus Balio Pakšto 
orkestro ir pabūti lietuviškoje 
nuotaikoje. Balius bus vasario 
11 d. vakare, paskutinį šešta
dienį prieš gavėnią, Ęeymens 
klubo patalpose, 4711 W. Madi- 
son St.

X Sporto žaidynės, šiais me
tais sporto žaidynes vėl ruošia
mos Chicagoje balandžio mėn. 
21 22 d. d. šioms žaidynėms 
paremti Sporto Klubas Neris 
ruošia meno vakarą, kurio me
tu bus vaidinama 5 veiksmų 
Fuldcs komedija “Glušas”. Vai
dina Detroito meno sambūris. 
Vakaras bus vasario mėn. 5 d. 
Sokolų salėje.

X Kotryna Ir Matas Srubai,
1627 So. 51 Court, Cicero, III., 
plačiai žinomi visuomenės vei
kėjai, šiandien (vasario 2 d.) 
mini 42 metų vedybinio gyveni
mo sukaktį. Plačioji visubmenė 
sveikina sukaktuvininkus ir 
linki jiems sulaukti šeimyninio 
gyvenimo auksinį jubilėjų.

X Kapitonas Edvardas šatū-

nas pasilieka policijos skyriuje, 
tvarkančiame važiuotę-susisie- 
kimą (trafiką), susisiekimo vir
šininko pagelbininku, nors to 
skyriaus vadovybėje įvyko pa
keitimų.

X Mary Lileikienei iš Lietu
vos yra laiškas, rašytas sesers 
Zosės Jurgutienės. Kreiptis į 
S. Lileikį, 6223 So. Campbell 
Avė., Chicago 32, III.

sausio 21 d, turėjo progos pa
matyti Londono Lietuvių Meno 
Sambūrio Vaidilos pastatytą 
Gabrielės Zapolskos 3-jų veiks
mų “kultūniškąją tragikome
diją” — “Ponios Dulskienės 
moralė”. Tragikomedijos turi
nys — ponia Dulskienė, skrupu- 
latiškai besirūpinanti namų mo
rale, nesupranta mot nos auk
lėtojos pareigų ir, nepajėgdama 
sudaryti šeimyninės atmosferos 
namuose, sulaukia sūnaus nu
puolimo. Ponios Dulskienės 
vaidmenį vykusiai ir įsigyvenu
si suvaidino M. Mineikienė, da
vusi įtikinantį tuščios poniutės 
tipą. Palyginti nedidelės reikš
mės p. Dulskio vaidmer.į atliko 
V. šalčiūnas, kuris vėl buvo 
klasiškas užguito ir savin pra
smegusio vyro tipas. Jau kiek 
sunkesnį uždavinį turėjo J. Čer
nius, suvaidinęs Zbiškos Duls
kio vaidmenį. Tačiau aktorius 
pasistatytą uždavinį atliko vi
sai gerai, pajėgdamas laužtis 
nuo vėjavaikio jaunuolio iki sa
vo klaidą supratusi© vyro. Gai
la, veikalo linkmė ir turinys 
neleido jam garbingai, kaip 
pats buvo pasišovęs, atitaisyti 
padarytą klaidą. Skirtingos as
menybės — dvi Dulskių dukte
rys: Hesė (D. Dulskytė) ir Me
le (Grikinaitė), abi gimnazijos 
mokinės. Hesė — gyva, vėja
vaikiška, tuščių svajonių gau
dytoja; Mele — naivi, geros va
lios, bet liguista ir visų užguita, 
A. Mašalaitienei pavyko gražia 
ir įtikinančiai sukurti tuščios 
poniutės Julesevičienės charak
terį: savo laikysena, judesiais 
ir dikcija įrodė, kaip buvo per
siėmusį pasiimto vaidmens atli
kimu. Labai gerai vaidino G. 
Apanavičienė, davusi tarnaitės 
Hanės asmens vaizdą. Ypač 
gražiai pergyventas jos buvo 
dvasinis ūžis, sukilus prieš tuš
čiavidurės miesčioniškos šeimos 
tariamą moralę. Smulkesnius 
vaidmenis turėjo D. Virkutienė 
(buto nuomininkė) ir A. Alek
sandravičienė (Tadrachienė),
kurių ypač pastaroji šlubavo su 
lietuviška tarsena.

Veikalą režisavo rašyt. F. 

Neveravičius, kuriam buvo ne
lengvas darbas iš paprastų mė
gėjų būrelio sudaryti gražiai 
susivaidinusią trupę. Tačiau re- 
žisoriaus pastangos ir buvo ap
vainikuotos teisingu veikalo 
minties supratimu, interpreta
vimu ir apipavidalinimu. Veikė
jus grimavo D. Kaniauskas.

Sekantį kartą Londono Vai
dila pasirodys su A. Rūko 
“Dunduliu ir Bubuliu”. Gal toks 
pasirinkimas ir naudingesnis, 
nes, nors ką tik pastatytas vei- 
kaas kėlė skanaus juoko, vis- 
delto jo idėja ir turinys gerokai 
apsenę. Gyvenimas veržiasi į 
naujas erdves ir nauji papro
čiai perkeičia buvusią sumies- 
čionėjusios šeimos sampratą.

BRAZILIJOJE
— “Lituanijos” pirmininkas 

inž. Zenonas Barelis parašė ir 

išleido brošiūrą apie būsimą 
Lietuvos atsikūrimą ir bolševi
kinių kolchozų sugriovimą. 
Knygelė pavadinta “Kolchozai 
Lietuvojo”. Rinko Garnio lei
dykla Sao Paulyje.

AGRIKULTŪROS SEKRETORIUS CHICAGOJE

< )n.-nEroje kalbėję* National Suine Industrr komiteto suvažiavime 
A^nkulturos sekretorius Ezra Tat't Benson apžiūri panšą Chicagos’ 
v- i v. skerdyklose. Jis čia atstovauja pardavė ji) ir nori, kad už 
kiaules butų mokama 15 eonlij daugiau dabartinės kainos. Jo didžiau- 
sias rūpestis pakelti kiaulių kainas be vyriausybės paramos. (INS)

CHICAGOS ŽINIOS

Nuostabios veiklos vyras
Nepaisant ligos, ir praėju

siais metais popiežiaus Pijaus 
XII veikla buvo nuostabiai pla
ti ir vaisinga. Tuo galima įsiti
kinti, žvilgterėjus bent prabė
gomis į tuos įvykius, kurie yra 
užregistruoti kasdieninės Šv. Tė 
vo veiklos kronikoje.

1955 metų laikotarpyje Pijus 
Xn yra pasakęs iš viso 59 kal
bas labai įvairiomis progomis, 
paliesdamas pačius aktualiau
sius šio laiko klausimus. 25 iš 
jų buvo pasakytos itališkai, 22 
— prancūziškai, 6 — angliškai, 
5 —= ispaniškai Ir 1 — portuga
liškai. Bendram vaizdui suminė
sime tik keletą svarbesnių: pra
ėjusių metų kalėdinė kalba, pa
skelbta pirmosiomis sausio mė
nesio dienomis; kalba katalikų 
teisininkų unijai; keetas kalbų 
gydytojų kongresams; Italijos 
katalikų darbihinkų organizaci
joms; Pontifikalinės Mokslų a- 
kademijos nariams; Tarptauti
nio Eucharistinio kongreso da
lyviams Brazilijoje; kalba apie 
idealaus filmo reikalavimus; 
kalba tarptautiniam istorikų 
kongresui; tarptautinio miestų 
kongreso dalyviams; laiškai 
Prancūzijos ir Italijos Sociali-

Britų teisėjas lankysis 
Chicagoje

Basilijus Henriąues, Londo
no nepilnamečių teismo teisėjas 
ir geras jaunuolių nusikaltimų 
žinovas šį ketvirtadienį lanky
sis Chicagoje ir kalbės sekma
dienį Sholom templiuje.

Illllllllllllllllllllllllllllllllliillillillilllllli
Ar Marija apsireiškė Lietuvoje 

Atsakymą rasite J. Budzeikos toj 
gutije

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE

Kaina 40 centų
Ją galite gauti

“DRAUGE”
2334 So. Oakley Avė 
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nėms savaitėms ir daugelis kitų.
Audiencijas Pijus XII buvo 

nutraukęs tik sunkiausiame li
gos periode. Iš viso praėjusiais 
metais įvairiose audiencijose 
pas šv. Tėvą buvo priimti apie 
370,000 tikinčiųjų. Tarp žymes
nių valstybėg vyrų praeitųjų 
metu laikotarpyje Pijų XII ap
lankė šie asmens: Prancūzijos 
ministeris pirmininkas Mendes 
-France, Turkijos ministeris pir 
mininkas Menderes, Prancūzi
jos Užsienio Reikalų ministeris 
Pinay, Begijos Užsienio reikalų 
ministeris Spaak, Tailandijos 
ministeris pirmininkas Pibul- 
songgram, Prancūzijos Finansų 
ministeris Pflimlin, Kostarikos 
Darbo ministeris Fallos. Itali
jos parlamento pirmininkas Leo 
ne, Indijos ministeris pirminin
kas Nehru, Airijos minist. pir
mininkas Costello, Jungtinių A- 
merikos Valstybių sekretorius 
Dulles, Ruandos karalius Mutu
ra, Italijos Respublikos prezi
dentas Gronchi, Federalinės Vo
kietijos Užsienio reikalų minis
teris Von Brentano, Italijos mi 
nisterig pirmininkas Segni ir ki
ti.

1955 metais Šv. Tėvui savo 
vyriausybių kredencialus įteikė 
šeši nauji įvairių valstybių am
basadoriai ir trys įgalioti minis- 
teriai. Šv. Sosto Nuncijai ar In- 
temuncijai buvo pasiųsti į pen
kis įvairius kraštus.

Tai tik keletas bruožų iš pla
čios Pijaus XII veiklos, kurios 
vaisiai bus įamžinti istorijoj.

iiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiminminiiiiiiiiit
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KAS KĄ IR KUR
— Budriko radijo programa, šio

ketvirtadienio vakare nuo 6 iki 7 
vai. iš stoties WHFC, 1450 kil. 
girdėsite, gražių lietuviškų dainų, 
kurias sudainuos žinomas operos 
solistas Algirdas Brazis. Jam a- 
kompanuos radijo orkestras. Bus 
taipgi mįslių kontestas. Beje, visi 
turi dar progą įstoti į kontestą 
laimėjimui miegamo kambario se
to. Kontestas bu# prieš Valentino 
dieną. Šias programas leidžia Juo
zo Budriko namų rakandų, televi
zijų ir auksinių daiktų krautuvė, 
3241 S. Halsted St. pasiklausykite.

V. V.

— Maž. Lietuvos Lietuvių drau
gijos tradicinis Užgavėnių šiupi
nys su įvairia programa rengia
ma* I. m vasario 4 A (Uitsdie-

LIETUVIŠKŲ STUDIJŲ 
INSTITUTAS 

Išlaikomas
Mokslinių Studijų Klubo

SEMESTRAS SOCIALINĖMS 
STUDLIOMS

Seselių Kazimlerieėių Kolegijoje 
HARYWOOD COLLEG.F. KXTKN8IO> 

Hcranton, Pa.

Vasario 4 d. kun. Dr. Viktoras 
U’iiušolis, MIC: Mūsų laikų paradok- 
>ai — religija ir indiferentiškas for- 
nnliztnaa.

Paskaita įvyksta Seselių Ka 
zimieriečių senuose rūmuose 
2601 W. Marąuette Rd. Prašo- 
na nesivėlinti.
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ŠAULIŲ KLUBO UŽGAVĖNIŲ 
BALTUS įvyks šeštadienį vasario 
m. 11 d., Lietuvių Auditorijoje. 
Komedija “KURČIAS ,ŽENTĄ 4" 
B. Jonušo orkestras. Gėrimų bu
fetas.

nį) 7 v. vakaro Lietuvių auditori
jos apatinėse salėse.

VsJdvhs

Tai □ t paprasta knyga V Ir* tou rt 
ceptų grynai lletuvlfikų valgių rami 
nlmul anglų kalboje. Ponia Dautvar 
dlenS, kurt dainai pasakodavo api< 
lletuvUkus valgius per Chicagos ra 
dljo Ir televizijos stotis, surinko pa 
Sius (domiausius lletuvfgkų vai gi t 
receptus Ir DRAUGAS Juos i*leld< 
labai parankioje formoje. Pirm* kar 
*4 tokia knyga pasirodo knygų rtn 
koja.

Gera dovana kitataučiams ar ang 
likkal skaitantiems lietuviams.

Kaina — 12.00
Užsakymus kartu su pinigais siųskite

••DRAUGAS”
2334 <*o. Oakley Avenue, 

CHTCAOO 8 ILL
•334 So. Oakley Avė 

'iiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiimi

Kap. Ahcm atleistas nuo 
susisiekimo tvarkymo

Policijos vadas O’Connor pa
keitė- susisiekimo tvarkymo vy
riausius pareigūnus: vieton 
capt. Michael J. Ahern paskir
tas vyriausiu susisiekimo tvar
kytoju capt. Philip McGuire, 
51 m. Paskyrimas motyvuoja
mas iškilusiu reikalu geriau 
tvarkyti susisiekimo skyrių ir 
išvengti nesusipratimams tarp 
policininko Jack Muller, garsio
jo pabaudų rašytojo ir kitų pa
reigūnų.

Ta pačia proga pakeista ir 
eilė kitų susisiekimo policijos 
pareigūnų, tarp jų penki kapi
tonai, keturi leitenantai, vienas 
seržantas ir 45 patroliuojantieji 
policininkai.

Surasta nauja nusikaltėlių 
gauja

Chicagos policija praeitą ant
radienį surado naują nusikaltė
lių gaują, ap: plėšusią ir sunai
kinusią Quin ir kitas mokyklas. 
Vien Quin mokyklai padaryta 
apie $2,500 nuostolių, išdau
žant langus, sugadinant baldus, 
vandentiekius bei kitus mokyk
lų įrengimus.

Pagal policijos kratą ši gauja 
turi ryšį su anksčiau sugautais 
nusikaltėliais ir joje yra kele
tas mokinių, prašalintų iš mo
kyklų.

Statoma nauja mažamečių 
prieglauda

Gubernatorius Stratton pa
tvirtino planą pirkti sklypą tarp 
Floumoy ir Polk 50,440.96 kvad 
ratinių pėdų didumo naujai ma- 
žamečių-rastinukų prieglaudai 
statyti, kuri kainuos apie $500, 
000. Naujieji rūmai bus pasta 
tyti pakeisti dabartinius, esan
čius 15 S. Wo-od, kurie naudo
jami jau per 25 metus. Tai pir 
ma šios rūšies institucija Vidu
riniuose Vakaruose, įkurta Dr. 
George E. Shipman 1871 m.

45 išsigelbėjo iŠ gaisro
Sprogus gąsdino tankams ir 

sugriuvus sienoms, gaisras kilo 
dideliame pastate, esančiame 
2111 W. 73 gatvėje.

45 darbininkams ir tarnauto
jams pavyko išsigelbėti iš pir
mo augšto garažų ir antrojo 
augšto 50 pėdų platumo ir 150 
pėdų ilgūmo pastato. Gaisras 
sunaikino šešis traktorius, trei- 
lerį, sunkvežimį vilkiką ir vieną 
lengvąją mašiną. Nuostolių pa
daryta apie $250,000.

Bus leidžiamas uždraustas 
filmas

Chicagos policija buvo už- 
! draudusi rodyti filmą “Game of 
4ove” (Meilės žaismas), kaip 
netinkamą moraliniu atžvilgiu. 
Augščiausias teismas išsprendė, 
kad tokie filmai gali būti rodo
mi, ir šis filmas galės pasirody
ti Chicagos kino teatruose. Jo 
turinį sudaro prancūzų novelis- 
to Colette nevykusi meilės isto- 

, rija.
Susisiekimas tarp Chicagos 

ir Anglijos
Balandžio mėn. 1 d. pradės 

plaukioti prekybiniai laivai tarp 
Manchesterio (Anglijoje) ir Chi 
cagos. Kelio būsią padaroma 
3,700 mylių ir kelionė truksian
ti 24 d. Tam tikslui jau statomi 
ar nuomuojami specialūs laivai.

Susišaudymas dėl 
automobilių

Policija ieško Edvardo Pas- 
seri, 21 m. amžiaus, kuris susi
ginčijęs su automobilio vairuo
toju Stefonu Kenyeri, peršovė 
jį tris kartus. Ginčas kilo, kai 
Kenyeri prašė vieno motoristo, 
kad jis duotų kelią išvažiuoti iš 
automobiliam* statyti vietos.

Rinkliava polijo ligai
Vykdant Chicagos moterims 

viešą rinkliavą polio ligai gydy
ti, miesto majoras Daley išlei
do atsišaukimą, kad rinkliavos 
metu būti; uždegamos šviesos 
namų prieangiuose (porchiuo- 
se), kaip simboliai laisvam au
kojimui. Kur šviesų nėra, para
ginta uždegti žvakes ir pastaty
ti languose.

Manoma, kad apie 52,000 mo
terų dalyvausiančios šioje rink
liavoje ir tarp 7-8 vai. vakare 
aplankysiančios kiekvienus na
mus. Aukos skiriamos polio su- 
sirgusiems gydyti, kurių esama 
Cook County daugiau kaip tūks 
tantis, ir šiai ligai tirti.

Kontroliuojamos tarnautojų 
atostogos

Miesto majoras Daley savo 
‘kabineto” posėdyje Sherman 
viešbutyje praeitą penktadieni 
iškėlė sumanymą, kad bus žiū
rima, kad tarnautojai bereika
lingai neapleistų darbo dienų 
dėl ligos bei kitų priežasčių. Tei 
sėtos priežastys nepaneigiamos, 
tačiau būsią žiūrima, kad nebū
tų piktnaudojimų.

Pranešime pareikšta, kad tai 
daroma ekonominiais sumeti
mais, kad kiekvienas tarnauto
jas uždirbtų savo dienos uždar
bį. Pagal miesto tvarką kiekvie
nas tarnautojas gali praleisti 15 
dienų per metus dėl ligos ar ki
tų. pateisinamų priežasčių. Tos 
dienos neįeina į atostogas.

Statomos naujos klinikos
Dvi naujos klinikos pastaty

tos prie Northwestern universi
teto: viena specialiai vaikų dan
tų gydymui, antra diagnozoms 
nustatyti ir įvairiems tyrimams 
daryti. Abi bus baigtos kovo 
mėnesį. Pramatomos statyti ir 
fiziologijos ir patologijos labo
ratorijoms patalpos, kuries nu
matomos užbaigti per šešis mė
nesius ir kainuos apie $275,000. 
Lėšos sudaromos iš studentų 
mokesčių, aukų bei kitų paja
mų.

NAUJŲ MAŠINŲ 
FONDAS

“D r a u g o” Administracija 

nuoširdžiai dėkoia už aukas 

Naujų Mašinų Fondui. Aukojo 

šie asmenys:

Augai tė Ona ............... $ 2.00
Budraitis Stasys.....................2.00

Damulif Stanislovas . . 2.00

Giedrys F., Inž..................................2.00

Kavaliūnaitė M.................................. 2.00

Poškus AugUf.t ..............................2.00

Simaitis Ona ................................. 2.00

Balčiūnas Stasys..................... 1.00

Bedulskis P...............................................1.00

Branaskas. St..........................................1.00

Brazlauskas Jonas .... 1.00

Gruzdys Vincentas .... 1.00

Guobys Juozas .............................. 100

Jurgele virius Adomas . 1.00

Kijauskas Pijus ...........................1.00

Konstantinavičius M. .. 1.00

Koskus V......................................................1.00

Lakavičius Petras .... 1.00

Mockus Antanas..................... 1.00

Mateika Albertas ................. 1.00

Paliulis Vitoldas ..................... 1.00

Paulauskai P..........................................1.00

Rimkūnas Julius ...........................1.00

Sitkajska? 1............... 1.00

Stašaitis Kazys ......................... 1.00

Stumbras Stasys.....................1.00

Tamašauskas Simas ... 100

Vaitkus Vaclovas .... 1.00

Verpuctn Marle ..................... 1.00

Žemaitis Anna, Mrs. . . 1.00

N. N................................................................. 1.00

Rrmkite dien. Draugą!


