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ROMANO KONKURSĄ LAIMĖJO P. JURKUS
Įteikta šeštoji Draugo romano 

konkurso premija
CHICAGO, sausio 13. — Vakar su gražiomis iškilmėmis So- 

kalų salėje tūkstanččiui žiūrovų stebint, buvo įteikta šeštoji 
Draugo romano konkurso premija rašyt. Pauliui Jurkui už ro
maną Smilgaičių akvarelė. Pirmąsias dvi premijas gavo J. Gliau
dą, trečiąją A, Landsbergis, ketvirtą A. Rūta ir penktą B. Pūke- 
levičiūtė.

Iškilmingą posėdį atidarė -r--—----- -----------------
Draugo spaudos direktorius aPlinkoJę- Ir už šį jo pakvieti

mą žaisti bus jam labiausiai dė
kingas Draugo skaitytojas’.’ 

Lietuvos konsulas P. Dauž-

kun. P. Cinikas, MIC., pakvies
damas vakarui vadovauti kuh. 
dr. A. Jušką. Garbės prezidiu-! ,. . .
mą sudarė žymūs mūsų valsty-' vardĮ? priminė, kad laureatas 
bės, Bažnyčios ir spaudos atsto -ra žinomas kūrėjas, o taip P&1 
vai, konkurso vertinimo komisi-l Draugas, kelinti metai iš eilės
jos nariai ir Chicagoj besilan- 
kantįs, buvęs Lietuvoj prancū
zų katedros vedėjas prof. Ma- 
tore.

Gyvenimas rimtas, menas 
kartus

Jury komisijos aktą perskai
tė tos komisijos sekretorius V. 
Mariūnas, po to laureatui tūks
tantinę įteikė Draugo spaudos 
direktorius kun. P. Cinikas, 
MIC. Įteikus premiją ilgesnį žo
dį tarė konkurso jury komisi
jos pirmininkas P. Balčiūnas, 
pastebėdamas, kad kultūra yra 
mūsų vienas svarbiausių gink-

PAULIUS JURKUS

įteikiąs premiją, atlieka didelį 
kultūrinį darbą. Konsulas pas
tebėjo, plojimams lydint, kad 
Lietuvos stiprybė yra kaimas 
ir miela, kad laureatas apie tą 
kaimą rašo. Linkėjo autoriui 
dar daug sukurti. Rašyt, drau
gijos pirm. B. Babrauskas trum 
pame žodyje pasidžiaugė nauju 
įnašu į lietuvių literatūrą, pri-l 
minė, kad autorius pasižymi, 
pastabumu, lengvumu, kalba ir 
kad žurnalistika pražudė daug 
literatų ir linkėjo laureatui dir
bančiam laikraštininko darbą, 
išsilaikyti ir kaip rašytojui. Taip 
pat pasidžiaugė Draugo dide
liais nuopelnais skiriant šias 
premijas.

Tautos dvasios lobynas
Autoriui sveikinimus su ro

žių puokšte įteikė Šatrijos korp. 
studentės. Raštu sveikino Dar
bininko redakcijos kolektyvas, 
Ateities redakcija if adminis-

priversdama publiką ploti be 
sustojimo. Sasnausko, Budriū- 
no, nuostabiai praskambėjęs 
Jakubėno Piemenų raliavimas, 
Lapinsko, Gruodžio, Banaičio 
kūriniais solistė užsitarnavo 
nuoširdų klausytojų pritarimą. 
Padainavusi dvi ištraukas iš 
operų Le Phophete ir Anna Bo- 
lena, turėjo bisui padainuoti 
dar dvi operų arijas iš Carmen 
ir Trubadūrų. Tikrai, anot 
Buivydaitės žodžių, savo skam
bančia daina gausiems sve
čiams suteikė mielą valandą.

Aktorius V. Valiukas paskai
tė premijuoto romano ištrauką 
ir J. Kaupo Arlekino meilę. , 

Šventė be didelių pompų, nuo 
širdi, paprasta, tačiau kultū
ringa, lietuviška ir giedri pa
vyko puikiai, juo labiau, kad 
ja buvo atžymėtas neeilinis kul
tūrinis įvykis, premijos įteiki
mas už romaną, kurį Draugo 
atkarpose pradėsime spausdin
ti antradienį.

Šeimos viename

kambary
MASKVA. — Iš Sovietų Są

jungos oficiozo “Izviestijų” nr. 
306 matyti ,kad net jų sostinėje 
Maskvoje daugelis šeimų, net 
naujai pastatytose patalpose, tu 
ri susitalpinti bute, susidedan
čiame tik iš vieno kambario.

Naujas atomo ginklas
WASHlNGTON, sausio 13.— 

Gynybos departamentas skel
bia. kad marinai turi naują a-

tracija, ir Lietuvių Bendruome- toi;inį ginklą veikiantį 1,500 
nėa vardu St. Barzdukas, A. Į mylių lauke. Ginklas pavadin-

Jauniausi senatoriai \Vashinsrtone yra: (iš k. į d.) SmatTiers, Florida, 
42 nu, Kenntdy, Mass., 39 m., Chureh, ldaho, 32 ra., Long, Louisiana, 
38 ra. Visi via demokratai.

Stalinui nuo garbinimų buvo 
susisukus galva

MASKVA. — Sovietų Vadovaujantieji dienraščiai — “Prav- 
da” ir “Izvestijos” — persispausdino ypatingai ilgą straipsnį iš 
kinų dienraščio “Ženminžibao”, pavadintą “Dar kartą apie isto
rinį proletariato patyrimą”. Straipsnyje peržvelgiami Sovietų 
diktatūros metai Rusijoje, pripažįstama, kad dėl stokos patyri
mo, pergyventa eilė klaidų ir nepasisekimų. Sovietų Sąjungoje 
esąs įvykdytas pirmas komunizmo bandymas ir iš patirtų čia 
klaidų reikią kitų kraštų komunistams pasimokyti.

Iš Rusijos patyrimo kitoms .. 7 “------ .
šalims siūloma pasimokyti šio1 h pagal speciallą Padet* savoJ

Vengrai darbininkai vėl kovoja 
su komunistais

BUDAPEŠTAS, Vengrija, sausio 13. — Vengrų angliakasiai 
ir partizanai kaunasi su bolševikine Vengrijos milicija ir sovie
tų daliniais Vakarų Vengrijoj. Liudininkai sako, kad 50 milicijos 
ir 20 sovietų vyrų žuvo, tačiau vakarų stebėtojai dėlto abejoja. 

Susidūrimas įvyko jau trečia
dienį, netoli Tatabanya, kasyk
lų centre, 30 tniylių į vakarus 
nuo Budapešto, įr prie Bakony- 
bal į vakarus npo Lake Bala- 
ton.

lų, o autorius žinomas, kaip 
vienas to kultūrinio ginklo puo 
selėtojas, daugelio kūrinių, re
cenzijų ir meno kritikos straips 
nių autorius. Šis P. Jurkaus ro
manas pilnas giedros, jo žmo 
nes gyvi ir švelnūs. Visa akva
relė giedri, pilna humoro ir iš 
jos spindi meilė gimtajam kraš 
tui. P. Balčiūnas priminė poe
to Šilerio sakinį, kad gyvenimas 
yra rimtas, menas yra kartus, 
tačiau tikisi, kad autorius, ne
žiūrint kartumo, sukurs ne vie
ną kūrinį. Komisija visais bal
sais paskyrė laureatui premiją, 
ir tikisi, kad laureatas dar daug 
pasieks, nes jis neina tik menas 
meno kryptimi, bet ištikimas 
dėsniui,, kad menas grožiui, o 
grožis gyvenimo tobulumui. 

Pakvietimas žaisti
Draugo atstovas kun. V. Bag- 

danavičius, MIC., savo sveikini
mo žodyje pastebėjo, kad “mū
sų laikais nėra lengva sulaukti 
iš rašytojo labai giedro veido. 
Skaudūs mūsų išgyvenimai dar 
yra gyvi mūsų sąmonėje.

Taip pat romantizmo srovė, 
kurios betarpiškoje įtakoje mes 
esame, skriodžia žmogaus sielą 
tragiška ir liūdesiu. Romantiz
mas iš tikr0 galima pavadinti 
žmogaus vaigo literatūra.

Paulius Jurkus neanalizuoja 
toliau mūsų vargų, bet ateina 
su žaidimo dvasia. Jis nori žais 
ti ir mus kviečia žaisti.

Jurkus numeta šalin sunkų
jį Kesiodo skydą, išraižytą var
gų vargais, kurį net didvyriui 
lab'i sunku pakelti. Jis kviečia

nė3 vardu
Mikulskis, pastebėdami, kad| tag poiarįs yra suprojektuotas 
Bendruomenei malonu sveikinti, veikti iš povandeninių ar karo 
kūrėją atidavusį lietuvio dalį į! laivų Jis turi stiprią atominę 
bendrąjį lietuvių tautos dvasios
lobyną ir, kad linki toliau kū- ° 
rybos spinduliais šviesti lietuvių 
tautos gyvenimui. Bendruomenė, 
taip pat nuoširdžiai džiaugiasi 
ir Draugo pradėtą ir tęsiamą' 
iniciatyvą skatinti lietuvio kū-( 
rėjo dvasią skleistis kūrybiniais 
žiedais.

Prasidėjo auo streiko
Viskas prasidėjo, kai kasyk

lų darbininkai pradėjo 48 va
landų sėdėjimo streiką prieš 
sustiprintą bolševikinį Janos 
Kadar režimą, gi rusai prievar
ta norėjo grąžinti į darbą. Ka
syklų darbininkai, kurių nema
ža dalyvavo lapkričio mėnesį į- 
vykusioj revoliucijoj, turėjo 
ginklus pasislėpę kasyklose ir

dabar juos vėl pavartojo. Re
porteriai pasakoja, kad darbi
ninkai paėmė vieną sunkiai 
ginkluotą sunkvežimį susirėmi
mo metu. Kautynėse netoli nuo 
Bakonybal vengrų bolševikinė 
vyriausybė pasiuntė 16 sunk
vežimių su milicininkais išva
lyti vietovę esančią 56 mylių 
nuo Budapešto. Susirėmimų yra 
ir kitose vietose. Budapešto ra
dijas skelbia, kad buvo užpul
tas traukinys.

Didžiausiam Vengrijos pramo 
nės centre Budapešte, demons
tracijose prieš Kadar režimą 
buvo užmušta 5 žmonės ir su
žeista 20.

Lietuvoj gyveno tik g<‘l< 
žmonės

Laureatas savo giedriam žo
dyje (duosime atskirai) paaiš
kino, kaip gimė Smilgaičių ak
varelė. Autorius nenorėjo jau 
ir taip kasdienybės prislėgto 
žmogaus apsunkinti niūrumu, i 
Jo Smilgaičių akvarelės žmonės 
giedri, šviesūs ir geri, nes argi 
Lietuvoj galėjo gyventi blogi 
žmonės? Autorius jaučiasi ne
pasakęs to ko norėjo, tačiau 
jei ir toliau bandytų vistiek ne
galėtų pasakyti to ko norėtų, 
nes autorius yra amžinai konf
likte su savo kūriniu.

Romano žmonės yra visi žmo 
giški ir vėjo supami, kaip smil 
gos, iš čia ir Smilgaičiai ir jie 
gyvena tame mielame miestely
je, kur ramiai teka gyvenimas, 
kur stovi maži nameliai su gon- 
komis, gėlėmis ir sodais. Auto
rius nutapė tą miestelį papras
tą ir giedrų, iš čia ir akvarelė. 
Visai iškilmingai daliai prane
šinėjo kun. dr. A. Juška, pra
nešimus papildydamas labai 
taikliu ir labai nuosaikiu huma- 
ru.

Savo skambančia daina
Po iškilmingos dalies sekė 

koncertinė, kurios metu, daug 
kultūros pasiruošime parodžiu
si sol. Stempužen'ė, akompo 
mojant muz. A. Kučiūnui, kon
certą pradėjo Šimkaus Oi. kas 
Kukli solistė, juo toliau juo dav

mus kartu su juo pasižvalgyti, I giau užvaldė publiką ir juo to- 
kas yra giedro ir lengvo mūsų liau atrodo kas kartą gerėjo,

Be greitos pagalbos
praras Vakarų Europą

WASHINGTON, sausio 13.— 
Sekretorius Dulles perspėja, 
kad reikia veikti skubiai, nes 
Sovietų Sąjunga yra pasirengu 
si paimti įtaką Viduriniuose 
Rytuose. Dulles teigia, kad tai 
būtų pats didžiausias sovietų 
laimėjimas. To paskmėj bolše
vikai galėtų užimti Vakarų Eu
ropą ir be karo. Dulles teigia, 
kad Sirija ir Egyptas prašys

Matulis toliau pastebėjo: “Šie’ ekonominės pagalbos iš Sovie- 
gandai kartais paveikia kai ku- tų Sąjungos. Amerika turinti 
riuos nemokančius visiškai blai-1 veikti nedelsdama.
viai galvoti inteligentus bei mok

Laisvojo pasaulio lietuvių spaudos 
įtaka Lietuvos jaunimui

STOCKHOLM. — Švedijoje ir Šveicarijoje laikraščiai įsidėjo 
net po kelis straipsnius, nušviečiančius lietuvių nepasitenkinimo 
okupantais svarbiausias priežastis, cituodami Sniečkaus, Palec
kio, Naujalio ir k. pareiškimus. Lietuvoje spontaniškai prasiver
žiantį troškimą daugiau laisvės palankiai komentavo taip pat 
visa eilė pasižymėjusių radiofonų, tam tikslui skyrę net po kelis 
pranešimus ar komentarus.

Tuos visus užsienio laikraščių 
teigimus patvirtino LTSR A.
Tarybos sesijoje J. Matulis nu- 
siskųsdamas, kad “Amerikos 
dešiniųjų lietuvių imigrantų 
spaudoje skelbiamos fantastinės 
pasakos apie darbo žmonių gy
venimą T. Sąjungoje ir Lietu
voje”.

Veikia inteligentus ir 

moksleivius

Pasmerkęs “įvairius spjauda
lus” ir “iš užsienio leidžiamus

sleivius... Kaikuriose vidurinė
se, specialiose ir amatų mokyk
lose pasitaiko mokinių, kurie 
nemandagiai, o kartais net chu
liganiškai elgiasi. Tokių reiški
nių pastebima net studentų tar
pe. Kova su šiais reiškiniais yra 
ne vien tik mokytojų ir peda- 
goų darbas. Su jais turi kovoti

gandus, kurių banga ypač su-1 visos visuomeninės organizaci- 
stiprėjo paskutiniais mėnesiais”,! jos”.

Prezldentas Eisenhower nuo 13-16 d. sausio lankys sausros pa
liestas vietas. Jis dalyvaus ir dėl sausros sušauktame mitinge Wi- 
chita, Ka., priai grįidamas į Waahin*toną.

• Tiesa Lietuvoj skelbia ko
kie yra „studentai” Lietuvoje. 
Esą ,,3.881 mokytojai mokosi 
neakivaizdiniai.”

• Indijoje, kaip praneša In
dijos sveikatos ministerija, kas 
kiekvieną minutę džiova miršta 
vienas žmogus. Indijoj yra apie 
4 mil. žmonių apsikrėtę džiova.

• Nemuno krante, Baltgudi- 

joj, gruodžio mėn. atidaryti du,
nauji paminklai: sovietų 
riams ir partizanams.

ka-

• Japonijoj praeitais metais 
žuvo auto katastrofose 6.700 
žmonių. Tai 56*7 daugiau negu 
1955 m.

KALENDORIUS

Sausio 14 d.: Šv. Hilarijus ir 
Šv. Feliksas. Šen.: Ginvilis ir
Jorigis.

Saulė teka:
4:43 vai.

ORAS

C-ro biurą praneša: Chica- 
goje ir jos apylinkėje šiandien 
šilčiau, galimas sniegas, tem
peratūra apie 20 1.

7:17 v., leidžiasi;

kelio: proletariatas privaląs bur 
tis apie komunistų partiją, ku
riai vadovaujant revoliucijos ke 
liu perimti valdžią iš buržuazi
jos. Po pergalės įsteigti dikta
tūrą, apvaldant savininkų ir bur 
žuazijos klasę, triuškinant kon- 

, trarevoliuciją.
Stalinas ne priešas

Šiuo keliu turįs eiti visų šalių 
proletariatas, siekdamas perga
lės. Visų komunistų uždavinys 
esąs tęsti spalio mėnesio revo
liuciją.

Kas liečia Staliną, jis turįs 
“didelius nuopelnus ugdyme So
vietų Sąjungos ir tarptautinio 
komunistinio sąjūdžio plėtime”. 
Tačiau santykiuose su kitų šalių 
komunistais Stalinas parodęs šo 
vinizmo maniją, pas jį trūko tei 
sėtumo dvasios. Jis netgi ne
teisėtai kišosi į kaikurių broliš
kų kraštų ir jų kompartijų vi
daus reikalus, kas privedė prie 
gausių rimtų padarinių.

“Kaikurios Stalino klaidos 

paskutiniame jo periode išaugo 
į rimtas klaidas, visuotinio ir 
pastovaus charakterio, ir laiku 
negalėjo būti pataisomos”, — 
rašo laikraštis. Leninas tokių 
klaidų nepadaręs. “Paskutinia
me gyvenimo periode Stalinui 
iš pergalių ir garbinimų apsisu
ko galva...” — sako laikraštis. 
Jis užsispyręs gyveniman sten
gėsi pravesti kaikuriuos klai
dingus nuostatus.

Ir visdėlto, nepaisant tų klai
dų, Stalinas buvęs didelis revo
liucionierius - marksistas-leninis 

tas. Palyginus Stalino klaidas su 
jo laimėjimais, jo klaidos atsis- 
tojančios antron vieton, — ra
šo laikraštis. Jis vistiek pasilie
kąs savas, ir tos rūšies žmones 
reikią vertinti kaip draugus, ne 
kaip priešus.

Buržuazinė Ir proletariato 

diktatūros

Vadinamoji kova prieš stali
nizmą tik pasitarnaujanti impe
rialistų puolimams prieš komu
nistų sąjūdį, ir imperializmas 
tuo pasinaudojąs.

Tačiau iš kitos pusės — Stali
no klaidos rodančios, kad kitos 
šalys neprivalančios aklai sekti 
Rusijos komunizmo, o prisitaiky

tautoj.
Prisiminęs Vengrijos įvykius, 

cituojamasis raudonųjų kinų 
laikraštis pagiria Rusijos liniją 
ir peikia tų šalių! raudonąją 
spaudą, kur nedaroma skirtumo 
tarp “proletariato diktatūros” 
ir “buržuazinės diktatūros”.

Visur S. Sąjungos kontrolė

Pagaliau pabrėžiamas faktas, 
kad komunistinis sąjūdis yra 
tarptautinio pobūdžio ir kad 
jungtinėmis visų šalių jėgomis 
proletariatas “išsilaisvins iš 
prievartos”. Dėl to įvairių tautų 
komunistinės partijos savo žmo
nes turį auklėti internacionaliz
mo dvasioje, raunant patrioti
nes nuotaikas savam kraštui. 
Pripažįstama, kad per 39 met- 
tus Sovietų Sąjunga daug padė
jo visų kraštų komunistiniams 
sąjūdžiams.

Straipsnis baigiamas užtikrini 
mu, kad “galutinoje sąskaitoje 
žmonija pasieks šviesaus tikslo 
— komunizmo, ir nėra .tokios 
jėgos, kuri tam galėtų pasiprie
šinti”.

Iš to aiški išvada, kad Sovie
tų sąjunga ir viso pasaulio ko
munistai jokiu būdu neatsisako 
pasaulinės revoliucijos ir neat
meta stalinizmo, nors jį kiek re
formuoja.

Dega bažnyčios

BOSTON, sausio 13. — Ne
išaiškintas gaisras palietė vieną 
senesnių Bostono First Cong- 
regational bažnyčių, padaryda
mas 150,000 dol. nuostolių. Ug
nis buvo pastebėta iš skautų 
klubo ir jo vedėjas paskelbė a- 
larmą. Ugnis Naujojoj Anglijoj 
kelių savaičių laikotarpy jau 
palietė trečią bažnyčią.

Maskva įspėja Ameriką

MASKVA, sausio 13. — So
vietų Sąjunga įspėja preziden
tą Eisenhowerį dėl jo plano ap
saugoti Vidurinius rytus. Bol
ševikai teigia, kad prezidento 
programa veda į pavojingą si
tuaciją ir už būsimas pasekmes 
bus atsakinga Amerikos vyriau 
sybė. Bolševikai teigia, kad pre 
zidento projektas yra balsas už 
karą, o ne už taiką.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
—Šen. Gore, laikęsis Tolimuose rj-tuose pareiškė, kad prez. 

Eisenhowerio politika ten yra nerealistiška.

—Chniščevas ir Vorošilovas Išskrido į Taškentą, Sovietų Azi

ją, kur vakar prasidėjo komunistų partijos mitingas.

—Anglija ir Prancūzija pasiuntė Jungtinėms Tautoms nau

ją Suezo kanalo kontrolės pianą.

—Vakar popiežius Pijus XII pasakė kalbą moterystės sakra

mento svarbai išryškinti.

—Buvęs prez. Tnimanas remia prez. Eisenhowerio planą, tik 

esą jis reikia praplėsti.

—Vakar prez, Eisenhoweris išvyko lankyti sausros paliestų 

sričių.

—Aktorės Grace motina išskrido į Europą, kur ji norinti bū

ti su dukterimi jai belaukiant įpėdinio.

—Amerikos ir Norvegijos studentai buvo suimti Vengrijos pu

sėj. Jie dirbo Austrijos-Vengrijos pasienyje padėdami Raud. Kry

žiui.

—Bolševikai skelbia, kad jie duos Iranni ecomominę-techntki- 

nę pagalbą.

—Vatikane pradėta beatifikacijos byla amerikietės vienuolės 

Seton. Tai būtų antra šventoji amerikietė. Pirma yra motina Gab

riui iš Chicagoa.
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Senieji metai šio krašto gy-j mes turime labai didelį skaičių 
ventojams uždarbio atžvilgiu lietuvių, dirbančių pas kitus, 
nebuvo blogi. Pajamos buvo pa- Mums norėtųsi atkreipti dė- 
stovios ir nemažos. Dėl to zmo- mesį į savistovų darbą, į jungi- 
nes daugiau pirko namų, baldų, mą savo darbo ir santaupų į 
automobilių ir kitų priemonių vieną junginį, 
patogiam gyvenimui. Tam tikra Ta kryptimi galvojant, kyla 
dalis taupė ir planuoja savo klausimas, ar pakankamas skai 
santaupas pelningai panaudoti j čius lietuvių rimtai imasi preky- 
šiais metais. Tai sukelia daug bos ir amato darbų, nekalbant
galvosūkių.

Tos problemos yra bendros vi
siems, bet mes norime pasvars
tyti tas pačias problemas lietu
vių interesų atžvilgiu.

Viena pagrindinių problemų 
yra savistovumo problema. Gal 
lengviausia yra stoti į fabriką, 
gauti labai siauros apimties dar 
bą ir dirbti jį, iki jėgos pasi
baigs. Ta kryptimi eina dau
guma lietuvių. Toki darbai ir 
uždarbiai tinka labiau mažos 
iniciatyvos ir mažo galvojimo 
žmonėms. Žmonėms, kurie nėra 
kūrybingi. Lietuviai yra pripa
žinti pajėgiais žmonėmis. Bet 
savo pajėgumo kažkodėl nenori 
tinkamai įvertinti. Gal dėl to

jau apie atitinkamas profesijas.
Prekybos srityje lietuviai yra 

labiausiai pasižymėję skaičiumi 
ir sugebėjimais tavernų, maisto 
krautuvių ir šiaip kasdieninių 
reikmenių prekiavimo srityje. 
Bet tos sritys, kurios reikalauja 
didesnio pasiruošimo, amatinio 
žinojimo, lietuvių yra paliktos 
be dėmesio. O tai didelė ir pel
ninga sritis.

Jei pažvelgsime į profesinį 
lietuvių įsikūrimą, jame taip pat 
risime, kad skaičius yra nepa
kankamas. Kitos tautybės j tas 
sritis kreipia daugiau dėmesio

Profesinio darbo sritis reika
lauja rimto profesinio pasiruoši 
mo. O toks pasiruošimas reika

lauja atitinkimų išlaidų. Gydy
tojo, advokato, architekto ar 
chemiko profesiją galima įsigy
ti tik. didelėmis pastangomis. 
Tokioms pareigoms reikia ruoš
tis nuo pat mažens. Bet štai, 
kai vaikas baigia gimnaziją, tai 
tiek vaiką, tiek tėvus ima pa
gunda jau imtis darbo ir nuo 
tolimesnio profesinio pasiruoši
mo atsisakyti. Tėvai tikisi, kad 
vaikas padės padidinti jų turtą, 
o vaikas pradeda galvoti, kad 
jis jau yra savistovus ir jam 
reikia rūpintis savimi. Tokios 
pagundos gabius lietuvius pa
lieka be profesinio pasiruošimo, 
o tik duoda gėrius eilinius tar
nautojus už savaitinę ar mėnesi 
nę algą. Atrodo, kad profesijos 
neįsigijimas daro didelę žalą 
bendram lietuvių pajėgumui ir 
tinkamam įvertinimui. Reikėtų 
šią linkmę kiek reformuoti ir 
įvesti griežtą nusistatymą, kad 
lietuvis, pradėjęs mokyklą, ją 
baigtų magistro ar daktaro 
laipsniu.

Jei kam to pasiekti būtų per 
sunku, tai mažiausiai reikia įsi
gyti gerą specialybę. Specialy
bei turėti reikia baigti atitinka
mą mokyklą. Specialių mokyk
lų čia yra įvairiausių. Jas gali
ma rasti telefonų knygose. Jos 
mielai siunčia informacijas.

Kai kas sako — jaunas nesi

mokiau, o dabar jau persenas 
Taip, yra tam tikras skaičius 
lietuvių, kurie atvyko į šį kraš
tą suaugę. Bet yra daug pa
vyzdžių, kad suaugę baigė mo
kyklas ir įsigijo profesijas ar 
amatą. Mokytis niekad nėra vė-| 
lu. Tad ar neverta pagalvoti,1 
apie kurios nors specialios mo-l 
kyklos lankymą šiais metais. 
Daug darbų ir spech lybių lietu
viai moka, bet t’k neturi teisių 
savistoviai dirbti. Kodėl nepa 
švęsti kiek laiko ir gauti taip 
vadinamą “license”.

Skaitytojai klausia
Klausimas. — Mano dėdė at

vyko į JAV nuolatiniam apsigy
venimui. Jis yra daugiau 40 m. 
ir turėjo nemaža profesinio pa
tyrimo, tačiau jam trūksta drą
sos čia to darbo imtis. Dabar 
jis turi darbą, kuriam savo iš
simokslinimo nepanaudoja. Ką 
jūs patartumėte?

Atsakymas. — Yra daug bū
dų, kuriais ateivis gali naudotis 
darbo gavimui. Štai keletas pa
tarimų, ką jūsų dėdė turėtų da
ryti:«•

Sekti skelbimus laikraščiuose 
(help vvanted), ten trumpai iš
vardintos galimų darbų rūšys 
ir reikalavimai jiems gauti.

Įsiregistruoti į U. S. Civil Ser
vice. Ši tarnyba turi skyrius

i ■ ’
daugelyje didžiųjų miestų ir vei- Tik tas užsitarnauja laisvę QR, J, J, SIMONAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Naujas adresas: 4255 W. 63rd St.

kia savistoviai, kai pdarbo jieš- ir gyvenimą, kuris kasdien dėl 
kojinio agentūra. Ši tarnyba jų kovoja. Guethc
nuolat gauna ir registruoja dar-

DOOR PRIZES
JANUARY 3rd TO JANUARY 19th

The greatest event in Chicago 
Savings historyl Join us in our 
gala GRAND OPENING between 
January 3rd and January 19th. 
There wiil be gifts for everyono 
visiting us during this celebra- 
tion. Spėriai gifts for ail savers, 
both old and new. Over 500 
door prizes will be given away, 
amounting to more than $5,000. 
You will be pleased, as we are, 
with our new headquarters. 
Come in today and fili out a reg- 
istration card.YOU DO NOT HAVE 
TO BE PRESENT TO WIN—all win- 
ners’ narnės will be posted in 
our lobby and each winner will 
be notified by mail. Only adults 
will be eligible for door prizes. 
ALL MONEY IN BY THE 19th OF 
JANUARY EARNS DIVIDENDS 
AS OF THE lst OF JANUARY.

bus tiek valdžios, tiek pramonės 
srityje.

Tepasitaria su kokia nors or
ganizacija, turinčia tikslą pa
dėti imigrantams. Tokių orga
nizacijų yra daugelyje vietų. Dėl 
tokių organižacijų ir kitos in
formacijos, reikalingos ateiviui 
į JAV, daug ko galima sužinoti 
iš vadovėlio “Life in America”, 
kurio kaina 50 centų ir jį gali
ma gauti parašius The Common 
Council for American Unity, 20 i 
W. 40th Str., New York 18, N. I 
Y.

Klausimas. — Aš atvykau į 
JAV 1913 metais. 1916 metais 
ištekėjau už vyro, kuris gavo 
pilietybę 1921 metais. Aš norė
čiau žinoti, ar esu JAV pilietė, 
ar aš turiu būti natūralizuota?

Atsakymas. — Tamsta pilie
tybę įgijai vyrui natūralizavu- 
sis. Prieš 1922 m. įstatymas nu 

(Tęsinys 4 pus.)

Tel. ofiso HE 4-66V9 rez. ^R 6-7338

DR. ANTANAS ALFKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield Blvti.
• V AL: 1—4 Ir 6—9
* AUd'pnlaii nuo 1 Iki 4 vai p. p

įsakymu kotvtrtad. ir Bekmad

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
— Pritaiko akinius —

6322 So. Westera Avenue 
vai.: kasdien 10-12 vai. Ir 7-9 vai. 
vak. šeštadieniais 10 z vai .Trečia
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PIt 8-3229 
Res telef. VVAlbrook 5-5070 

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest 7lst Street
Vai. Pirm., ketvir., penKt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6. treč.ir Tešt. pagal sutarties

DR. J. ir K. AGLINSKaT
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 VVest 5lst Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

Dėl valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1795 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdian išskyrus trečiad. ir 
šeštad.

Bes. tel. GltovehlU 6-5603

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Šeštad. 2—4 vai. vak.
1 Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti. 

Telef. ofiso LAfayctte 3-0048
Kez.: \VAIbrook 5-3048

DR. Z. DANILEVIČIUS-
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South VVestera Avenue
__ Chicago 29, Iii

pasimatymai pagal sutarties 
telefonas REpublic 7-4900 

Rezideneia: GRovehill -8161
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Ą.M TO 2

* AM. TO 4

9 A.M. TO4PJA. 
CtOMD Atl OA 
9. A M TO 8 PM.

Išvaryk Dievą — tai išvarysi 
teisingumą. Pijus X
Tat. ofiso ir buto OLyruple 2-41*9

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 VV. 15th SU Cicero
Kasdien 1—* v. ir 6—8 ▼. vakare 

Išskyrus trečiadienius 
Butas 1526 So. 49tb Ava.

ten Inta 1 9 iki 4 nonte*

ofiso telef. LAfaveti- 8-32ti) !•’
r-atsiliepia, šaukite KEdzle S-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA PI CHIRURGf

4146 S. Archer Avė.
VAL Kasdien popiet nuo 12-2:S( • 
' -•< pirm., antr.. ketvlrt. 6-8:»Ala H -kvoiife

OR IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

aTDIKlŲ IR VAIKŲ OGI 
SPECIALISTO

(166 South Weitern Av«nv»
(MEDICAL BUILDINO) 

Pirmad., antrad.. ketv. Ir penkta a 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nųs. 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nu« 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Šeštad 1 
vai ryto Iki 2 vai. poi ’et.

Oflee tel RE. 7-zl*8 
-»*. ei WAI*»r«>n* 5-«VS

Tel ofiso Pltoepeci tt 2240
VRospect *-4783

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

MPEG. CHIRURGIJOS LIGOS 
5700 S. Wood Street

Priėmimo vai. pirmad Ir penktad nuo 
2—4 ir 6—8; antrad-., ketvlrt., šešt. 
2—4; treč. Ir iekmad. uždaryta.

OR. JULIli MONSTAVIŠIUŠ
GYDYTOJA IR CHTRDRG. 

Office: 10748 South Michig&n Avė. 
Buto: 1653 W. 103 St., Bevcrly Hllls 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v., 
Išsklrus trečiad. šeštadieniais nuo ' 
Iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PUUnuui 6-«7*C 
Buto — BEverly 8-394*

Ofiso HEmlock 4-5816 
Rez, HEml. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIOO* 

2745 W. 69 st
(priešais Sv. Kryžiaus ligoninę) 

Priima pagal susitarimą

DANTISTAS

OR. J. A. PAUKŠTYS
4853 S. Wliipple Street

(Arti Archer Avė.)
Valandos: nuo 10 iki 12; 2—«; 7—9. 
Šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta.

LAfayctte 3-4949 
Namų — CEdarcreat 3-7 78*

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
8259 Sonth Halsted St. 

Kasdien 3—7 vai. vak. Šeštad. »uo 
1—5 vai. vak.

Trečiad. Ir kitu laiku pagal nutarimą 
Ofiso tel VIctory 2-1484. Resld. 2487 

1 VV. 62nd St.. tel. Republlc 7-8818.

Ofiso tel. REliance 5-4410 
Rezld. telef. Gito veli 111 C-0617 

valandos: 1—8 p. m. 6—8 p. m 
Penktad. tik po pietų.

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Ofiso lel. CLlffside 4-289* 
Rezidencijos: LAfuyette 8-111*

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS iR CHIRURGAS

1724 VVest 47th Street 
(Kampa* 47tb Ir Hermilagej

Vai.; nuo 2 Iki 4 Ir 6 Iki 9 v. vak 
Šeštad. nuo 2 iki 6 vai., lšskyr. seš

OR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai: 20 North Wacker Drlve 

(Clvlo Opera House, kam b. 868) 
Vai. kasd. 12—4 

Tel. CEntral 6-2294 
*002 VVest 16th Str., Cicero 

Vai kasd. 6—8, šeštad. 1—8 
Tel. Tt)wnliall 3-0969 

Kitu laiku Ir trečiad. susitarus 
Rezld tel. HEmlock 4-7080

OR. VYT. TAURA' 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ. 
BENDRA PRAKTIKA IR 
ŠPEC. MOTERŲ LIGOS

Ofisas Ir rezid.: 2410 W. 51st St 
Tel. VRospect 8-1223 arba WE 6-667" 

Ofiso vai Pirm. 8-10 v. v. Antr. 
T^sčiad. ir Penktad. 6-9 vai. vak

’eStadlenlals 2-4 vai popiet

Tel. ofiso He. 4-2123, rez. PR. 6-848

OR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

4255 South Western Avaaa*
17 AL kasdien 2—4 p. p. Ir T—9 vs 

Trečiadieniais, šeštadieniais K
Aekroadlenials ’iždarvte

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAI

3267 South Halsted Street
Y’al 1 iki 4 v. p. p. ir 6—8 v. vb» 

Šeštadieniais 1—4 v p. p

•’eL ofiso l’littspcct 6-9400
Rezld. PRospect *-940.

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevidutė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue 

Vai. kasdien 1-8 p.p. ir nuo 6-8 T^* 
vak. Šeštad. 1-4 p, p. Trečladlsalate
Ir kitu laiku tik susitarus.

Al vykite greitai, su savo šeima ir draugais, pamatyti Chicagos 
mieste gražiausius taupymo ir skolinimo įstaigos pastatus.
PELNYKITE At'KščlAESI DIVIDENDĄ D4 SAVO SANTV- 
PAS. Taupykite, ilgus metus išbandytoje, apdraustoje finan
sinėje įstaigoje. Pelnykite daugiau už savo santaupas, ir pasi
naudokite gausiais pinigus taupančiais patarnavimais, sutel
kiamais Chicago Savings nariams. Dabar duodami nepapras
ti dividendai už PA1D-.UP investavimus. Išbandykite, atl-

darydami apdraustą taupymo sąskaitą. Ir pastebėsite skirtu
mą. Chicago Savings saugiai Ir pelningai aptarnavo Pietų ir 
Pietvakarių upylinkfts taupymo Ir namų pirkimo paskoloms 
virš 32 metų. Turtas dabar viršija $20,000,000.00.
Nuo įsteigimo 1921 metais. Clileago Savings visuomet -mokėja 
daugiau negu vidutinius dividendus. Taip kaip pagal laikro
dį. kas ii mėnesius, taupytojai yra gavę didelį pelną už 
sutaupąs.

Jų

SPECIALUS VALANDOS PER GRAND OPENING NUO SAUSIO 3-CIOS IKI 19-OS DIENOS:

Pirmadienį, Ketvirtadienį ir Penktadienį nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. popiet
Antradienį ir Trečiadienį nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. popiet, šeštdaienį nuo 9 vai. ryto iki 2 vai. popiet.

AND LOAN ASSOCIATION
6 2 4 S S. W E S T E R N AVENUE

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. Vlrginla 7-0036. 

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244

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

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir Culifornia Avė. 

VAL.: 2—4 Ir 6—8 v. p. p.
šešt 2—7 vai. p. p„
Išskyrus sekmadienius

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

DR. 1. 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.

Tel, VVAlbrook 5-2670
lies. HHltop 5-1560

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Centet
6132 South Kedzie Avenue

VAL. 2—4 p. p. ir nuo 7—9 v. vak. 
Trečiad, Ir Šeštad. pagal sutarti

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

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

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. Ir 7:80 
iki 9 vai Trečiad Ir šešt. uždaryta

Telefonas GRovehtU 6-1598
OR. ALDONA A. JUŠKA
UGU I.H1V SPECIAIJST.

PRITAIKO AKINIUS
'alandoe: 9—12 Ir 7—9 » v paga’

•URltnrlms Išskyrus trečia'l»nlns
74M Wesl Marunette Ud.

Tel. RElianc* 5-1811

OR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS ir chirurgas

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
8925 VVest 59th Street 

VAL. 1—4 popiet. 6:20—2:8* yak
Trečiad. pagal lutartl

Oflao telefonas — Blshop 7-26X6

DR. AL. RA6KUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Aveno*
(Kampas Kedzie ir Archer). 
Vai. kasdien nuo 2 Iki 9 vai. 

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
fcPEC.' CHTRERGINftS IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street

Priešais Sv. Kryžiaus ligoninę 
Tel. REpublic 7-2290

▼AL.: Pirm., antr.. Ketv., penkt 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6:00—8:00 
Sešt. nuo 2:00 — 4:05. Trečiad. Ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

Tel. ofiso VIctory 2-1581
Rez. VIctory 2-4M41

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

802 We8t Slrt Street
Kamp. Halsted ir 11-mos gatvIOĮ 

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

Tel. ofiso PIt. 6-6446, rez. HE. 4-S1M

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marųuette Rd. 
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 Iki 8 vak 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti 

TeL ofiso CA 6-0257, rea. PR *-**M

DR. P. Z. ZALATORIS
1821 So. Salote. Street 

TeL ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-***|

Rezld. «*00 8. ArtesUn At*.
VAL. 11 v. r. Iki 2 p. p.; *—• v «

DR. G. SERNER
UTETCVIS AKIŲ GYDYTOJA* 

Virš 28 metų patyrimo
Tel. YArds 7-182* 
Pritaiko aklalos 
Kreivas akis 

Ištaisė.
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 We«t 85th Street 

Vai. nuo 10 iki 2, nuo • Iki S, We> 
člad. nuo 10-12, penktadieni 16-> :• 
leš*adlenlals 19-2 vai popietDr. Antanas Rudokas, 0. D.

Tikrina akla: pritaiko aklnlne 
keičia stiklus Ir rėmus.

4468 So. California Avė., Ohlcag' 
šaukite YArds 7-7381 

Priima: vakarais 6 Iki 9; šeštad 
10 vai ryto Iki 4: trečiad. Ir sakmei) 

tik susitarus
Tel ofiso Y A 7-4787, rez. PR *-l*».

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4646 8. Ashland Avė. (kamfc. 211
Vai. nuo 2—4 Ir 6—8. trečiad., šeA
‘ad. ir sekmad tik pagal sutarti

Jelgt neatsilieps rlršminėti telefum 
šaukite Mlduaj S-OOOl

OK. $. VAITUSN, UPT.
Palengvinu aklų Įtempimų, am 

yra priežastis gaivos skaudėjimo t 
"vs-Kimo ir skaudančių akiu karSC 
Atitaisau trumparegyst* Ir tollregy 
tę. rrirenKu teisingai akinius V 
egzaminavimai daromi su elektrini. 
Instrumentais, rodančias mažiausi 
trūkumus Speciali atyda kreipiau 
i mokyklos valku*.

4712 South Ashland A venas 
Tel. YArds 7-1273

Vai. 10:80 iki 7 v. vak. šeštad. 10: 
Iki 6 vai Sekm Ir treč utdara

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ortliopedas - Protezlstae 

paratal-Protezai, Med. bau 
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RYTIEČIAI IR MES
POPULARUMO KONKURSAS

J. C. Hurewitz, Columbijos universiteto profesorius ir bu
vęs vyriausybės patarėjas Artimųjų Rytų klausimais, “Atlantic” 
žurnale vertindamas JAV politiką šiame sektoriuje, ją vadina 
dalyvavimu popularumo konkurse. Pasak jį, mes duodame pini
gus ir lėktuvus, iš kitų nereikalaudami nei jokių įsipareigojimų, 
nei patys nejsipareigodami. Artimųjų Rytų žmogus į mus žiū
ri, kaip į turtingą turistą rytietiškame bazare, kuris nesupranta 
prekių vertės ir kuriam nerūpi niekas kitas, kaip laimėti ovacijų.

JAV politika Artimuosiuose Rytuose per paskutinius 10 me
tų yra būdinga savo prilaikytu pobūdžiu. Jai vadovavo du vienas 
kitam prieštaraują principai. Iš vienos pusės buvo įsisąmoninta, 
kad Art. Rytai yra labai reikšmingas žemės kampas dėl savo naf
tos, dėl tarpkontinetinių kelių susikryžiavimo ir dėl ten esančių 
vakariečių bazių. Tačiau iš kitos pusės buvo susitaikinta su 
mintimi, kad galimo sovietų užpuolimo atveju šis sektorius fak
tiškai yra neapginamas. Iš to seka išvada, kad reikia vengti per 
daug šiose vietose militariškai įsipareigoti. Dėl to visa JAV po
litika šiame sektoriuje buvo pažymėta popularių mostų, bet ne 
įsipareigojimų ženklu.

išjuokta sąjunga

Būdingas tokios prilaikytas politikos pavyzdys yra Bagdado 
paktas, šios sutarties mintis kilo iš J. F. Dulles, kuris norėjo 
sudaryti Artimiesiems Rytams šiaurinę sieną nuo komunizmo. 
Tai buvo militarinė sutartis, panaši į Atlanto paktą. Ji buvo 
sudaryta 1955 m. Prie jos prisidėjo Turkija, Irakas, Iranas, 
Pakistanas ir Anglija. Tačiau ši sąjunga militarinė jėga niekada 
nepasidarė. Ji yra milžinas molinėmis kojomis. Visų pirma, ją 
silpnino tai, kad prie jos neprisidėjo Egiptas. Karininkiška Egip
to valdžia į šį paktą žiūrėjo, kaip į priemonę pakirsti jos sie
kiamai įtakai arabų pasaulyje. Pakistano prisidėjimas prie Bag
dado pakto jo nesustiprino, bet susilpnino. Pakistanas prieš jį 
nuteikė Indiją ir Afganistaną. Panašiai jį veikė ir Anglijos pri
sidėjimas. Tai sudarė įspūdį arabų pasaulyje, kad čia yra pa
prastas anglų kolonializmo reišknys. Neprisidėjimas prie šios 
sutarties Jungtinių Amerikos Valstybių, kurios vienos galėjo 
išblaškyti daugelį Bagdado pakto rūkų, padarė ją nereikšmingu 
dalyku. Atsižvelgiant į tai, kad JAV šį susitarimą organizavo 
ir pačios į jį neįsijungė, visą Bagdado susitarimą padarė beveik 
pajuokos objektu.

TUŠČIA ERDVE
Per paskutinius dešimt metų Artimieji Rytai Vis labiau iš

silaisvina iš anglų ir prancūzų įtakos, šioje erdvėje prasidėjo 
sovietų įtaka, kuriai pasipriešinti galėjo ne kas kitas, kaip JAV. 
Tačiau iki šiol į šiuos uždavinius jos nekreipė didelio dėmesio.

Kalbant apie anglų pasitraukimą iš šio sektoriaus, mes pri
simename ypač du paskutinius etapus: pasitraukimą iš Suezo 
ir sudarymą nepriklausomos Sudano valstybės. Suezo klausimas 
šiandien mums yra perdaug gerai žinomas. Mažiau yra žinomas 
Sudanas, nors jis yra žymia dalimi ir Suezo įvykių priežastis. 
Vadovaujantieji Egipto sluogsniai buvo tikri, kad Sudanas anks
čiau ar vėliau teks Egiptui. Mat Egiptas kartu su Anglija ilgus 
metus Sudaną kartu valdė. Kai Sudanas pasiskelbė nepriklau-
somų, tai Egipto valdančiųjų sluogsnių pyktis prieš anglus pa- 1926 METU GRUODŽIO 17-TOlI
Sieke ailp-ščlflirsia lainoni ’T’ao n.rVtla J— —1-x:~.. Ti_  *

Liūdna 30 metų sukakti®
siekė augščiausią laipsnį. Tas pyktis siekė ir plačiau. Jis ap
ėmė ir JAV. Mat jos iš seniau buvo kaltinamos — pagrįstai ar 
ne — už Izraelio valstybės sukūrimą ir jo palaikymą prieš 
arabus.

1952 m. Egipte susidarė valdžia, kuri buvo jau šis tas dau
giau, negu siluros klikos interesų gynėja. Ji rūpinosi visų gy
ventojų reikalais. Naujoji valdžia buvo labai palankiai sutikta 
Washingtone, tačiau dėl augščiau minėtų nuotaikų Egipto su
artėjimas su Vakarais nepavyko.

DERYBININKAS, NE EKONOMISTAS
Ši apžvalga sudaro mums reikiamą perspektyvą, norint ver

tinti dabartinį prezidento Eisenhowerio planą. Jis nori suakty
vinti JAV politiką Artimuosiuose Rytuose. Nors šis uždavinys 
yra jau kiek pavėluotas, tačiau atrodo, kad jis šią politiką pa
stato ant laj5ai veiksmingų pagrindų.

Bet ką organizuodamos su Rytų žmonėmis JAV susitinka 
dvasinio pobūdžio sunkumų. Ten negalima veikti tais pačiais, 
keliais, kaip Europoje. Europiečiai gautą paramą sugeba vi
suomeniškai išnaudoti. Kaikurios Artimųjų Rytų valstybės kas
met gauna šimtus mildnų dolerių už naftą, tačiau nuo to jų eko
nominė būklė negerėja.

Rytų žmogus yra puikus derybininkas. Jis gali derėtis iki 
apsvaigimo. Jis derėsis tol, kol nieko gero neišeis nei vienai, nei 
kitai pusei. Rytietis yra tiesiog menininkas derybų srityje. Ta
čiau iš to anaiptol neseka, kad jis yra ekonomistas.

Pavyzdžių tam reikalui galima rasti pakankamai iš pasku
tinio dešimtmečio JAV ir Egipto derybų. Derybos dėl Egipto 
apginklavimo ir dėl Aswan elektrinės stoties ant Nylo pasibaigė 
nesėkmingai. Taip pat egiptiečiams nepasisekė parduoti ir savo 
didelius kiekius medvilnės. Washingtonas sutiko teikti Egiptui 
visokią paramą su sąlyga, kad Egiptas pasirašytų su JAV savi
tarpinės gynybos sutartį ir tuo būdu įsijungtų į bendrą apsau
gos organizaciją. Tačiau tas pasiūlymas Egiptui turbūt pri
minė britų kolonizaciją. Vietoj to jie susitarė su rusais ir gavo 
ginklų iš Čekoslovakijos. Tai buvo 1955 m. Dar pakartotinai 
Valstybės Departamentas bandė laimėti egiptiečių simpatijas ir 
įduoti pašalpą Nylo pylimui, bet nieko neišėjo.

J. C. Hurewitz, kritikuodamas Jungtinių Amerikos Valsty
bių neryžtingumą Art. Rytų politikoje, sako, kad paskutiniu at
veju Jungtinėms Amerikos Valstybėms reikėjo prisidėti prie Bag
dado pakto, ir rezultatai būtų pasirodę. Galbūt tada Artimųjų 
Rytų įvykiai būtų nuėję kitais keliais.

Egiptiečiai supranta realių derybų kalbą labai gerai. Jie 
būtų gerai pasvėrę ir šį JAV žygį savo mahometoniškose svars
tyklėse. Vertybes arabas supranta. Tik visa bėda, kad ten pini
gas yra perdaug branginamas, kad būtų drįstama jį leisti apy
varton. Rytų žmogus yra perdidelis pragmatistas. Mahometas, 
perdaug suprastindamas Rytų žmogaus religiją, pagrobė jo eko
nominio veikimo laisvę. Kad pinigas žmogui būtų naudingas, 
žmogus turi būti ne vien praktiškas, bet ir dvasingas. Jis turi 
sugebėti ne tik imti, bet ir išleisti. Ir perdidelis krikščionybės 
supraktinimas iš Rytų krikščionijos padarė arabiškus tyrus. Rei-
kia pasakyti, kad šia prasme islamiškas pavojus gresia ir Va- Grinius žodį koliojimas, nežinau. Kalbos vadovas lai 
karų kultūrai, nes ir mes daromės perdaug praktiški. V. Bgd. kydamas tą žodį lenkišku, jo pakaitalais siūlo plūsti,

dtenrastis draugas, chicago, illtnois
■-------- -------------------------------------------r

tik teoretiniu pagrindu. Šie pa- grijoje.
siūlymai, be abejo, yra vertingi, “Anglams privalu kitais bū- 
todėl lietuvių visuomenė ir jos dais sustiprinti savo ekonominę 
atstovai juos turėtų paremti,, sveikatą, nes imperializmo ke- 
bet taip pat ir budėti, nes gali liai užsidarė. Prancūzija turės
būti ir vėl bandoma pravesti 

• toks didelis nuošimtis savo iš- įvairių apsunk'nimų. J. Surgalla
'silavinimo ir talentų neturi pro-, _________
'gos panaudoti ir dėl pragyveni- UŽDANGAI NUSILEIDUS

“GERAI IŠAUKLĖTI IR 
TALENTINGI...”

1957 sausio numeryje “Rea- 
der’s Digest” įsidėjo straipsnį, 
pavadintą “Mūsų naujausieji a- 
merikiečiai”. įvade ten sakoma, 
kad pabėgėliai nuo nacių ir ko-

cago Sun-Times atspausdinęs 
apmokėtą padėką, kurią užbai
gė šiais žodžiais: “Aš dėkoju 
Dievui už tokius užjaučiančius 
žmones šioje nuostabioje Dievo 
palaimintoje Amerikoje”. Jis 
esą kalbėjęs ne tik už save, bet 
ir už šimtus tūkstančių pabė
gėlių nuo fašizmo ir komuniz
mo, kurie čia radę dangų nuo 
1933 metų.

Straipsnyje paminimi didieji 
rašytojai, teatralai, muzikai, gy 
dytojai ir mokslininkai, kurie 
čia atbėgę galėjo tęsti savo dar
bus ir nepaprastai praturtino 
šį kraštą.

Toliau dar kalbama apie DP 
imigraciją ir vieninteliu grupi
niu pavyzdžiu paduodama Lietu 
va. Pastraipoje taip sakoma: 
“Ir vėl, gerai išauklėtieji ir ta
lentingieji sudarė nuostabiai di
delį nuošimtį šių naujųjų imi
grantų. Pavyzdžiui tarp 30,000, 
kurie čia atvyko iš mažutės Lie 
tuvos buvo nemažiau 500 archi
tektų ir inžinierių, 400 mokyto
jų, 300 teisininkų, beveik 500 
gydytojų ir dantistų”. Autorius 
tik nenurodo, koks nuošimtis 
šių “gerai išauklėtų ir talentin
gų” rado darbą savo profesijoj. 
Mes galėtume apgailestauti, jog

M. KRUPAVIČIUS

mo turi dirbti ne savo darbą.

Sekančioie pastraipoje sako
ma, Rad didelis nuošimtis anks
tesniųjų imigrantų svajojo apie

I

munistų priespaudos atnešė į sugrįžimą į savo gimtuosius kai 
savo pasirinktąjį kraštą neįkai-! mus ir gyveno tarp mūsų nepra- 
nojamos vertės prityrimų, ta-1 šydamį pilietybės, bet naujieji
lentų ir išsimokslinimo. Straips- imigrantai tai buvo uolūs tapti nes žygis sukratė NA į dengti savo nuogumą Rytų Eu

V • Pirkil Atkiltos Komis!nio pradžioje pasakojama apie piliečiais, kaip tik įstatymai lei- 
iš Lenkijos kilusį ukrainietį A-’(do. Su tokiu pat apsisprendimu 
lexander Waščenko, kuris Uhi- jie persiėmę anglų kalba sąmo-

ningai skaitydami laikraščius
tik anglų kalboje ir išvengdami balsiai pareikalauto dramą nu-j 
savo gimtosios kalbos namuo- traukti, o Vakarų Europai gra
sė... šiuose ir dar kaikuriuoSe 80 -ekonominė krizė, kuri jau 
panašiuose ^teigimuose yra ne-1 pakirto Anglijos finansus. Žy- 
mažai tiesos, bet iš esmės jie' £*s (lapkr. 5 d.) Jjk kelioms va- 
visdėlto smarkiai perdėti.

Baigiant nurodoma, kad tas 
lengvumas, su kuriuo buvo ab
sorbuoti pabėgėliai ir jų įnašas 
galvojantiems amerikiečiams 
kelia klausimą revizuoti imigra
cijos politiką. Prez. Eisenhowe- 
ris pasiūlė pakelti metinę kvo
tą iš 154,000 iki 220,000. Kai- 
kurie kiti siūlo lankstesnius me 
todus parinkti imigrantams pa
gal jų patyrimus ir sugebėji
mus vietę/ dabartinės kvotų sis
temos. Praeityje tokie pasiūly
mai turėję būti diskutuojami

landoms pasekė S. S. žygį prieš 
sukilusią Vengriją (lapkr. 4 
d.), šiurkštų Maskvos balsą, ga
li būti, kursto baimė netekti 
pavergtųjų kraštų. Pyktį Vaka
ruose kursto faktas, kad Vaka
rams surišo rankas kaip tik 
tuo momentu, kada S. S. pradė
jo turėti vargo Lenkijoje ir Ven
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Raštikis jo paliestų kunigų pavardžių nepasakė. 
Pagaliau, jei ir būtų pasakęs, ne didelė nauda būtų 
iš to. Kur juos suvaikysi. Tad tenka už akių bylą 
spręsti. Bažnyčia yra ne tik. maldai vieta, bet ir ku
nigo pamokslams. Religija yra gyvenimas. Kaip 
evangeliškas raugas apima visą duonkubilio tešlą, taip 
religija visą gyvenimą. Pamokslo temų ribos labai 
plačios, kaip platus išsišakojęs gyvenimas. Kur tik 
paliečiamas altoriaus, ten turi būti kunigas, pagal Šv. 
Sosto direktyvą. Nieks daugiau altoriaus nepaliečia, 
kaip politika. Tad politika yra sakyklai privaloma. 
Kitas dalykas. Kaip tas klausimas sakykloje kunigo 
gvildenamas ir kaip pasakomas. Sakykloje visa ver
tinama religijos ir doros mastu. Jis turi būti sako
mas nuosaikiai. Kunigas turi žmonėms išaiškinti, 
kurios partijos žalingos bažnyčiai ir įspėti, kad jų 
nepalaikytų ir už jas savo balso neduotų. Politiniais 
klausimais rašo vyskupai ganytojiškus laiškus, po
piežiai sako savo kalbas ar raštais juos dėsto,kaip tu
rėtų būti, tvarkomi Bažnyčios nuostatai. Tokiu būdu 
bažnyčioje yra privaloma vieta politikai. Tuo tad at
žvilgiu tie du kunigai tvarkoje.

Dabar pamokslų formos klausimas. Visai sutin
ku su Raštikiu, kad Kristaus mokslas yra meilės 
mokslas. Bet Kristus iš meilės ir botagą pavartoda
vo, ir pabaltintais grabais išvadindavo ir stipresniais 
žodžiais tokius pat tikinčius, kaip Jis Pats. Tai darė 

k iš meilės. Ir šv. Povilas leisdamas į apaštalavimo 
darbą savo mokinį Timotiejų patarė kur reikia ir 
rabarti. Tad ir pabarimas pamoksle — ne nuodėmė. 

Tačiau jei pagrįstai ir kiti piktinosi jų pamokslais, 
kaip Raštikis, jau negerai, bet ir tai tik sąlyginiai— 
jei išėjo iš homiletinių nuostatų ribų, jei jie “mažy
lius” piktino patys nusikalsdami. Šitai pabrėžiu dėl 
to, kad moralinė teologija žino kelių rūšių pasipik
tinimų, bet ne kiekviena jų rūšimi nusidedamą. Bet... 
jei Raštikis savo kariuomenėje ne visais galėjo pa
sidžiaugti ir pasigirti, nors jis parodė palinkimo į tą 
pusę, dėl ko susilaukė Laurinaičio reagavimo Drau
go priede, tai ir Pijaus XII kariuomenėj pasitaiko ne 
tik giriamų, bet ir bartinų karių. Ar tiedu kunigai 
buvo krikščionys demokratai, ar ne — nežinau. Juos 
paliečiau tik dėl to, kad juos užgriebė rinkiminės ak-
?ijos banga, apie kurią aš čia sukinėjuosi.

K Grinius teigia, kad j jo žmonių daromus prie
kaištus krikščionių demokratų “veikėjai ir kunigai 
tegalėjo tik koliojimais atsakyti.” Kaip suprato K.

koneveikti. Bet toj daly kapsų, kur man teko augti 
ir bręsti skiria koliojimą nuo, plūdimo. Plūdimas aug- 
ščiausias tokio veiksmo laipsnis, koliojimas švelnes
nis, o koneveikimas maždaug sutampa su koliojimu. 
Jei K. Grinius koliojimą pavartojo plūdimo vietoj, 
tai reikėtų pasakyti, kad ir labai karštuose mitinguo
se plūdimai ir iš vienos ir iš kitos pusės labai retai 
kada pasitaikydavo. Koliojimasis ir plūdimaisi mitin
gų veidui nieko naujo neįnešė ir jo nekeitė, kaip reta 
išimtis. Aš mitingų atmosferas labai gerai pažįstu 
ir žinau. Mitinguose, suprantu ir priešrinkiminiuose, 
buvo vartojama tokia strategija — tavo partija to
kia, o tavo tokia, tavo partijos žmogus ar vyriausy
bė buvo tokia, o tavo tokia. Šitoj mitinginėj strategi
joj tilpo visa išmintis ir visas žinojimas, ko nežinojo, 
čia pat ant greitųjų susikūrė ar kitaip pasakius pra
simanė, kad tik “priešą” nugalėtų. Prieš St. Seimo 
rinkimus liaudininkai sušaukė didelį .mitingą Kaune 
prie Baltosios Gulbės. Pagrindinis kalbėtojas buvo 
Mariampolės gydytojas K. Grinius. Į jį nuėjau ir ai 
ir įsidrąsinęs paprašiau balso. Mitingo šeimininkai 
pasitarę, balsą duoti sutiko. Kalbėtojai kalbėjo iš 
balkono. Paskirtu man laiku į balkoną mane palydė
jo Grinius ir taip miniai atrekomendavo — “visi ku
nigai padalkoee turi po du velniu, o šitas”, parodė j 
mane pirštu, "turi net dvylika velnių”. Vieni mitln 
go dalyviai pašvilpė, kiti pasijuokė, treti pasipikti
no. Aš atsakymą į tą Griniaus rekomendaciją pali
kau kalbos galui. Minią palenkiau savo pusėn. Kai 
man pabaigus kalbėti minia gerokai nuplojo, aš pa
stačiau jai išspręsti tokį uždarinį — “Mariampolės 
apylinkėse siaučia dėmėtoji šiltinės epidemija. Kuni
gai nespėja mirusių laidoti. Gydytojų maža. Mitin
gas būtų be Griniaus apsiėjęs, o tačiau jis čia, kada 
taip reikalingas ten. Tai dabar spręskite patys, kat
ras mudviejų turime daugiau velnių”. Minia juokda
mosi nurėkė — Grinius, Grinius. Plebiscitas išėjo 
mano naudai. Dabar klausimas toks — ar čia buvo 
koliojimasis ar ne. Aš manau — ne. Tai pavadinčiau 
tik kiek komediška taktika priešui nugalėti. Tolygių 
vaizdelių buvo daugiausia. Vartojimas argumentum 
ad hominem prieš kalbėtoją.

Krikščionys demokratai daug ką turėjo pasaky
ti prieš kairiuosius. Nereikėjo nė prasimanymų, nė 
plūdimosi. Ir jie tai pasakydavo, tik ne tokia grubia 
ir užgaulinga forma, kokią naudojo anoji pusė.

Grinius ir kiti jo idėjinės, šeimos nariai nemaži 
priekaištavo ir tebepriekaištau ia, būk krikščionys 
demokratai per maža padarę darbininkijai. Grinius 
daugiausia tų priekaištų taiko tautininkų režimu:. 
Darbo žmonėms krikščionys demokratai padarė 
maksimum to, kas anais laikais buvo galima pada
ryti. Dėl to kaikas mane pravardžiavo kumečių mi- 
nisteriu. Nebūtų daugiau padariusi ir III Seimo kai
rioji didžiuma.

Tautininkų režimą laikau žalingu tautai visais 
atžvilgiais. Bet negalima sakyti, kad visi jo padary

rasti būdų susikalbėti su savo 
arabais Šiaurės Afrikoje, nes 
jų kurstytojas Nasseris dar te
bėra Egipto diktatorium. Ame-

“New York Times” bendra- ,rika turės rasti būdų kuo grei-
darbis Harold Callcnder iš Pa
ryžiaus rašo:

“Anglų-prancūzų pasitrauki
mas iš Suezo nuleidžia uždangą 
keistai dramai, kurios pradžią 
dengia paslaptis, bet įspūdžiai

čiausiai išvalyti Suezo kanalą 
ir užtikrinti jo naudojimą vi
soms pasaulio tautoms. Pradė
jusi savo pavergtais kraštais 

1 vargti S. S. gal tylės, o gal kurs 
tydama arabų pasaulį sieks pri-

JOHN T. ZURIS
LAIVYEB AS'D COl'SSELLOR 
’ U 80. LA SAI.I E STREET 

K<«irii 1415
Pilone: RAndolpti <(-1425 

Home pitone; l-Afayrtte 3-9i:i

LIETVVO8 IR KITV VALSTYBIŲ 
PAŠTO ŽENKLUS 

Kalima Įsigyti pigiomis kainomis pus:
RICHARI) EKTKA,

2045 U'est 7lst St., Chicngo, Illinois.
KainoraAi*- iai prisiunčiami nemo

kamai.

::ai

TO sąjungą, iššaukė grasą So-įropoję.’ 
vietų Sąjungos ginkluoto įsikiši
mo Vidurio Rytuose, pastatė 
Ameriką greta S. S. JTO vien- TAUPYTOJAMS DOVANOS 

NEMOKAMAI!
Nieko ypatingo... Tik kad prisimintumėte mus... 
Musų padėka jums už rėmimą.

ELEKTRINIS SKUSTUVAS
Sausam skutimuisi. A. C 
srovė. Moterims arba vy
rams.

SU INDELIU $1,000.00 
AR DAUGIAU

Termometras ir Barometras
Pranešama būsiantis oras pasikeičiant 

spalvai. Gaunamas už $100.00 
ar daugiau indėlį.

Be gaunamų dovanų jūsų indeliai yra ap
saugoti. Kiekviena sąskaita yra apdrausta $10,- 
000.00 MOKAMI AUKŠČIAUSI DIVIDENDAI 
be pertraukos nuo 1922 metų. Atidarykite tau
pymo sąskaitą 1957 met. sau ir savo šeimai.

ST. ANTHONY SAVINGS
ANO LOAN ASSOC/AT/ON

1447 So. 49th Ct., Cicero. III. 
Tel. TOwnhall 3-8131 Closed Wedne»dayi

OPEN MONDAYS TO 8:00 P.M.—SATURDAY TO 1:00 P.M.

SAVE BY MAIL - ASK FOR OUR SAVE-BY-MAIL KIT

ti darbai netikę ir smerktini. Buvo ir gerų darbų pa
daryta. Pav. tų pačių darbininkų reikalu. Tautinin
kai visai pakenčiamai išsprendė žemės ūkio darbi- 
.inkų draudimo klausimą.

Prieš III Seimo rinkimus skaičiaus kažkuria, tik 
nepolitine, tema Kauno zitietėms, kurias E. Galva- 

1 nauskas pavadino garbingomis ir padėkos vertomis 
lietuvybės palaikytojomis surusintam ir nutautintam 
Kaune, paskaitą. Jos dažnai mane kviesdavosi tuo ar 
kitu klausimu pakalbėti. Paskaitą užbaigus, pačios 
zitietės su paklausimais persimetė į politinę sritį. Pa- 
lirodė, kad jos buvo susižavėjusios kairiųjų pažadė
ki darbininkams žemės rojumi: ir algos dvigubai di
desnės, ir darbo diena 8 valandų, ir ilgos atostogos 
apmokamos, ir visai patraukli pensija ištarnavus 
kiek metų. Pagaliau pareiškė, kad jos manančios šiais 
rinkimais atiduoti savo balsus už kairiuosius. Joms 
atsakiau trumpai — žadėti lengva, išpildyti perdide- 
Ii pažadai — sunku. Tokius pažadus gali davinėti tik 
tie, kurie vaduojasi lietuvišku posakiu — pažadėsi 
patiešysi, neišpildysi nesugriešysi. Tokius pažadus 
galima ištesėti tik po ilgo laiko. Dėl to mes tokiais 
pažadais nesišvaistome. Jei ir angelai paimtų Lietu
vos valdžią, bet be teisės daryti stebuklų, nieko ge
resnio už krikščionis demokratu® nepadarytų. “Bet 
mes norime pamėginti, jei apsivilsime, kitais rinki
mais vėl rinksime krikščionis demokratus”. Kitų rin
kimų jos nesulaukė, o tie, kurie tokiais neįvykdomais 
pažadais švaistėsi, per trumpai buvo valdžioje, kad 
galėtų parodyti savo pa^dų tęsėjimą. Išpūsti ir ne
išpildomi pažadai, taip pat žmonėms susuka galvą 
ir ryžtasi balsuoti už tuos pažadininkus, nors ir abe
jodami apie jų ištesėjimą. Mėgina. Pažadų nesulauks, 
balsuos už kitus. Tai suprantama, taip pat turėjo pri
sidėti kiek prie krikščionių demokratų pralaimėjimo.

Demokratinei Lietuvos tvarkai mūsų visuomenė 
buvo bendrai imant gerokai pribrendusi. Ją pribren- 
dino patys jos išgyventi laikai. Bet suprantama, vi
sai subręsti tai tvarkai reikalinga laiko. Reikalinga 
išeiti demokratinio gyvenimo mokyklą. Ir senose de
mokratinėse valstybėse dar yra gerokai demokrati
niai nedabrendusių žmonių ir papročių, bei prakti
kos gerokai nesuderinamos su demokratybė® dės
niais. Tokių dalykų rasime net JAV-hėse. Ką gi kal
bėti apie lietuvių tautą augusią ir brendusią labai ne
demokratiniam caro režime. Nemaža prisidėjo prie 
krikščionių demokratų pralaimėjimo ir per mažas 
krikščionių demokratų pažinimas ir per mažas žino
jimas jų nuopelnų Lietuvai ir lietuvių tautai.

Bet viena svarbiausių pralaimėjimo priežastis 
— tai finansinė ir ekonominė paveldėtos iš carų ali
namos ir tamsinamos taikomos okupuotiems kraš
tams sistemos Lietuvoj, ir dar labai pirmojo Didžio
jo karo apnaikintos ir okupantų apiplėštos. Atlikti
no darbo kalnai, o jiems atlikti galimybių — riešku
čiomis apimsi. Kas matė, kokia Lietuva įstojo į sa
vo nepriklausomąjį gyvenimą, tam pasakoti nereik. 

(Tęsiny* 4 puti.)
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TURTAI IR TEISES
(Atkelta iš 2 psi.a

matė, kad, jei svetimšalė mote
ris ištekėdavo už JAV piliečio 
arba jos vyras būdavo natūrali- 
zuotas, tuo pat ir žmona tapda
vo piliete. Bet, jei moteris iš
tekėjo 1922 m. rugsėjo 22 d. ar 
Po jps arba jos vyras tapo pi
liečiu po šios datos, žmona tuo 
pačiu neįgyja pilietybės.

Iš to, kas pasakyta, aišku, 
kad Tamsta turi teisę gauti pi
lietybės pažymėjimą, kurį gal
būt yra gera turėti. Tokiam pa
žymėjimui pareiškimo blanką 
gauti reikia kreiptis į artiimau- 
šią Immigration and Naturaliza- 
tion Service (Form N-600). Ten 
yra nurodyta, kokius dokumen
tus reikia pateikti kartu su pra
šymu. Už tokį pilietybės pažy
mėjimą reikia mokėti 5 dolerius.

Klausimas. — Gyvenu nuo- 
muojamam bute, turiu savo bal
dus ir daiktus apdraudęs nuo 
ugnies. Ar tas draudimas tinka 
ir nuo vagystės?

Atsakymas. — Kiek mums ži
noma, ugnies polisas negalioja 
vagystėms. Tamsta turėtum pa 
sitikrinti savo polisą, ar pasi
klausti p3s draudimo agentą 
(General Insurance Brokerį.

Klausimas. — Šeši asmenys 
pirkome namus ir dokumentuo

se pažymėta, kad kiekvienam 
priklauso po nepadalintą vieną 
šeštadalį. Ten yra šeši butai ir 
nevienodo didumo. Įmokėjom po 

i lygiai, bet, k ii mokėjome “mort 
gage”, tie, kurie turėjo geres
nius butus, mokėjo atitinkamai 

į daugiau, o kurie blogesnius — 
mažiau. Dabar, kai išmokėjome 

j “mortgage”, tie, kurie mokėjo 
(daugiau, sako, kad jiems turi 
priklausyti to turto daugiau ne
gu šeštadalis. Kaip iš tikrųjų 
yra; jei iš tikrųjų kam nors 
priklauso daugiau, kaip patai
syti dokumentus?

Atsakymas. — Jūsų proble- 
ma nevisai lengva. Iš karto pa
žvelgus atrodo, ko d tie, kurie 
daugiau mokėjo, jiems daugiau 
ir priklauso, bet, mūsų nuomo
ne, taip nėra. Nors kaiku- 
rie savininkai ir daugiau skolos 
mokėjo, bet jiems taip pat pri
klauso tik viena šeštoji dalis, 
kaip nuosavybės dokumente pa
žymėta. Kadangi jūs kiekvienas 
esate užėmęs po butą, o butai 
yra nevienodos vertės, tai iš jų 

j gaunate nevienodą nuadą. Rei
škia manyti, kad tie, kurie mo- 
ikėjo daugiau skolos, tuo tik iš
lygino naudojimąsi geresniu bu
tu, bet jie dėl to neįgijo dau
giau teisių į turtą. Pvz., jeigu 

'butai būtų 10, 20, 40, 50, 60 
ir 60 dol. vertės, tai bendra mė
nesinė nuoma būtų 240 dol.

Kiekvienas savininkas gautų į 
mėnesį po 40 dol. Jeigu patys 
savininkai turi užėmę nevieno
dos vertės butus, tai 60 dol. bu
to lužėmtpns turi mokėki 10 
dol. vertės buto užėmėjui 20, 50 
dol. buto savininkas 10 dol., 
kad būti) gauta lygi 40 dol. ver
tė. Tai jie darė mokėdami dau
giau skolos.

Galima keisti nuosavybės da
lį atitinkama sutartimi visų sa
vininkų. Be visų sutarimo sun-' 
ku būtų tą vad:namą “interest” 
santykį pakeisti.

NAUJI 1957 M. MODELIAI
• Televizijos
• Radijai: importuoti ir vietiniai,

AM/FM, nešiojami ir kit.
• Fonografe' • Hi-Fidelį ty
• ]kalbčjinio aparatai
• Dulkiasiuro.iai, skutimosi mašinė

lės, plaukų džiovintuvai, kavos 
virduliai, tosteriai, mixmasterlai, 
automatiškos keptuves ir kt. na
mų apyvokos reikmenys

• Rašomos mašinėlės
• Elekt. laikrodžiai ir {vairūs kito

kio daiktai.
Pigiausiai pirk si tv ir geriausią, pa

tarnavimą gausite inž. A. SemCno 
jmonSje.

iii dairia
TCLCVISIOn

knyga,
Kokios pasirodo tik retais laikotar
piais.

. PREMIJUOTASIS DRAUGO . 
ROMANAS

Didelė Lietuviškos buities knyąa. 
išrinkta iš daugelio kūrinių Jory 
Komisijos ir nepaprastai palankiai 
sutikta skaitančios visuomenės.

Aplankas dail. J. Paukštienės 
Lietuviškos Knygos Klubo leidinys 
43< psl. Kaina $4.00.

Oisakymus ir pinigus siųskite 
DRAUGAS 

2884 So. Oakley Avė., 
Clilcago K DL

LIETUVI, TAUPYK

•s Iy\įsai e s - Service
Snv. Ini. A. SEMJENAS 

3321 S. Halsted — Cldffslde 4-50HS
Atdara: kasdien 9—6. pirmadieniais 

ir ketvirtadieniais 9—9

SPECIALUS
BARGENAS
INVENTORIAUS
IŠPARDAVIMAS

4 gabalų miegsrtnojo setas,
1 rėmai su spyruoklėmis, 
spyruoklinis matracas,
3 vanity lempos, 2 pagalvės 
lovai ir 1 mažas kilimėlis......... J169-95

SAVO BENROVĖJ
* Mes nesigiriame, bet iš tik

rųjų mokame aukščiausią 
dividendą ant visų taupy
mo sąskaitų.

* Mūsų bendrovė yra Federal 
Home Loan Bank sistemos 
narys ir mūsų bendrovėje 
padėti pinigai yra apdraus
ti Federal Savings & Loan 
Insurance Corporation.

* Nebūk klaidinamas garsi
nimais apie kitų bendrovių 
didesnį saugumą, didumą ar 
tvirtumą. Federalinis drau
dimas visoms bendrovėms 
yra vienodas. Taupys lietu
viškoje taupymo b-vėje.

Augustas Saldukas, Prez.

MIDLAND Savinas 
and Loan Association
4038 ARCHER AYENUE

Chicago, III. LA 3-6719

FEI.II A. RAIDOMS, KKIJJE BERTUOS. Snv.

ROOSEVELT FURNITURE Co.
2310 W. Roasevett Road Telef. SEeley 3-4711

Krautuve atidaryta aekniadieiiiuis nuo 11 iki 4:30.

1926 M. GRUODŽIO 17-0JI
(Atkelta iš 3 pusi.)

Tą visą sunkiausi Lietuvos kūrimo laiką prie val
džios vairo stovėjo krikščionys demokratai. Lengva 
suprasti, kad visi pagrįstai ir nepagrįstai nepaten- ] 
kinti dėl jų reikalavimų neiš^ildymo savo balsus mė
tė kitiems. Pamėginsim. O gal iš kitų daugiau laimė
sim. Paimsiu tik vieną pavyzdį — miškus.

Lietuva labai buvo reikalinga statybinės medžia
gos. Didelis trobesių nuošimtis buvo karo sunaikin
tas. Ilgą karo metą nieks trobesių netaisė. Laisvei 
atgavus, visi šoko bent lopytis, taisytis. Žemės re
forma sukūrė apie 40,000 naujų ūkių ir ūkelių, kurie 
reikalingi buvo naujų trebėsių. Lietuva kurui nau
dodavo beveik išimtinai malkas ir kaikurios sritys 
durpes. Apie anglis nė svajot negalėjome, nes nebu
vo pinigų importui reikalaujamam kiekiui. Vokiečių ' 
Lietuvos miškai buvo labai išterioti, ypač prie gėrės-' 
uių kelių. Mažiau buvo paliesti masyvai prie nepato- į 
gaus susisiekimo, kaip pav. panemunėse Leipalingio 
srity. Bet tų miškų ir mes negalėjome naudoti, nes 
vienas kelias jam gabentis buvo Nemunas. Tačiau 
juo plukdyti lenkai neleido. Tuose miškuose net iš
vartų negalėjom sunaudoti. Ne tik nieks nepirko, bet 
ir dovanai neėmė. Mažiausia miškingos apskritys bu
vo Vilkaviškio ir Rokiškio. Vilkaviškiečiai nuo seno 
naudojo durpes, tad jiems kuro klausimo nebuvo. 
Rokiškiečiai gi durpių nežinojo. Ir kai jiems buvo 
pasiūlyta gamintis kurui durpes, jie laikė tai pajuo- j 
kimu — kaip žeme kūrensi krosnis. Reikėjo žemės 
ūkio ministerijai pradėti pačiai durpių gamybą ir įpa- 
reigot valstybės ir savivaldybės įstaigas iš tų gamyk
lų pagamintų durpių pirktis sau kurą. Ir tik tada 
kai savo akimis pamatė, kad siūlytoji durpė ne juo
kais buvo pasiūlyta ir kaikuriais atvejais ji geresnė 
negu malka pradėjo patys jas gamintis. Nualintoj 
Lietuvoj valstybės iždo pajamos buvo liesos. O išlai
dų turėjo būti galybės. Decifitų valstybė vengė. Vis 
stengėsi biudžetą subalansuoti. Karo nuostolių iš vo
kiečių negavo. Pagal sutartį su rusais, turėjom gauti 
ir miškų nemažą plotą ir pinigų. Bet gavome tik auk
so fondo dalį, ir tai ne tokią, kokia mums priklausė. 
Visų vyriausybių buvo tendencija didinti pajamas iš 
tų savų šaltinių, kurie buvo lengviausia prieinami. I 
Prie jų priklausė miškai. Rq0calinga tad buvo jų dalį 
ir eksportuoti. Sąmatos sustatymo metas man buvo 
visada sunkmetis. Aš kietai laikiausi neišeiti iš meti
nės kirtimo normos. Juk anuo .metu kaikuriose vie
tose teko kirsti egles 60 metų amžiaus. Kiti kolegos 
ministeriai verste vertė kirtimo normą didinti ir įsu- 
prantarra — bu,-? mažesnės pajamos, mažiau minis
terijos gaus saviems reikalams. O kiekviena ministe
rija tų isiaidų turėjo daug, ir švietimas, ir susisieki
mas, o daugiausia ėmė krašto apsaugos ministerija. 
Beveik visada sąmatos pajamų už miškų pozicijoj 
etovėjo, kiek atsimenu, 18 milionų litų. Suma. Lietu
va gyveno miško badą, ne betkokį, bet didelį. Žmo
nių reikalavimai buvo pagrįsti ir jų nepatenkinimas 
buvo pateisinamas. Žinojau, kad už tai buvau keikia
mas. Ir krikščionių demokratų suvažiavimuose už 
tai gaudavau gerokos pylos. Man grasino, kad aš 
savo miškų politika vedu prie rinkimų pralaimėji
mo. Kairioji opozicija tuomi pasinaudodama, žadėjo 
miško badą pašalinti ir visų norus patenkinti. Prieš 
mano akis stojo dilema — ar žmonių teisingus rei
kalavimus patenkinti ir greitu laiku visai nustoti 
miškų, ar kietai laikytis kirtimo normos ir prarasti 
žmonių palankumo ir priversti savo partiją, prie pra 
laimėjimo. Pasirinkau antrąją, o partiją sudėjau 
ant- valstybės aukuro. Tad prie pralaimėjimo prisi
dėjau aš pats, kaip žemės ūkio ministeris, kurio ži- 
nidje buvo u miškai. Aš labai džiaugiuosi, kad Ir

krikščionių demokratų C. Komitetas palaikė mano 
miškų “politiką”.

Tad po 30 metų šalto apgalvojimo aš nesura- Į 
dau kitokių priežasčių krikščienių demokratų III 
Seimo rinkimų pralaimėjimo, kaip tas kurias buvau i 
pasakęs III Seimo viename posėdyje, būteht — 1. 
mūsų visuomenės politinis nenuuistovėjimas ir nepa
kankamas susiorientavimas partijų siekimuose ir 
idealuose, 2. neribota, išėjusi iš betkurio padorumo 
ar doros ir valstybingumo dabartinės socialistinių 
partijų ir mažumų agitacija ir 3. finansinė ir ekono- 
ninė krizė, ar teisingiau pasakius — sunki būklė. 
Tik vieną pataisą darau. Seime pažymėjau pirmą 
priežastį svarbiausia, dabar gi manau, kad svarbiau
sia priežastis buvo trečioji, o po jes turi sekti 
antroji.

Perversmas labai buvo žalingas valstybei ir tau
tai. Yra manaučių ir kalbančių, kad tautininkų reži
mas ir bolševikų nelaimę užtraukė ant Lietuvos. Aš 
tą kaltinimą kategoriškai atmetu. Ta nelaimė būtų 
Lietuvą užgriuvusi nepaisant koks Lietuvos būtų re
žimas ir kokios partijos joje būtų vyriausybė. Per
versmas taip pat pakenkė ir krikščionių demokratų 
partijai, nes nedavė kairiųjų daugumai išgyventi vi
są kadenciją ir pasirodyti jai su savo darbais visuo
menei. O jos darbai būtų geriausia agitacija už krikš
čionis demokratui?. Laimėtojai tik kelis mėnesius pa- 
ouvo valdžioje ir visą tautą privertė aiktelti ir pasi
šiaušti, apie ką esu pirmiau kalbėjęs. Antra, kairieji 
visą laiką užėmė nenumaldomą ir kietą poziciją Baž
nyčios ir religijos atžvilgiu. Apie tai labai gerai žino
jo visa Lietuva. Kairieji pyksta, kad juos vadina vie
ni masonais, kiti bedieviais, dar kiti tolygiais var
dais. Bet jie taip reiškėsi ir tokių vardų savo darbais 
nusipelnė. Užtenka tik pavartyt seimų stenogramas. 
Ten mirgėte mirga jų antibažnytiniais šūkiais ir rei
kalavimais ir par uškimai?. Vienas kitas pavyzdys.

Sležiavičiaus pranešime apie Griniaus atšauk.- 
mą iš ministerio pirmininko vietos tokius nurodo tarp 
kitų motyvus: bažnytinių žemių nusavinimas kanonų 
nustatyta tvarka, davimas bažnyčioms žemės (ligi 8 
ha), leidimas steigti privatines mokyklas, kurios bū
siančios kunigų žinioje, reikalavimas tikybos pasau- 
’iečiams dėstytojams dvasinių organų leidimo, kūri
mas teologijos - filosofijos fakulteto ir įsteigimas 

1 įame paralelinių katedrų ir t. t.. Mokyklų įstatymą 
i svarstant socialdemokratų atstovas pareiškia, kad 
, religiją laiko nereikalingu ir nenaudingu dalyku. Jai 
vieta tik bažnyčiose ir religinėse organizacijose. Ti
kyba neša tamsybėi?, politinės ir dvasinės reakcijos 
pavojų. Plečkaitis sako ta pačia proga — socializmas 
nori ir reikalauja, kad bažnyčios organizacija būtų 
silpninama ir ekonomiškai ir kitokiu būdu. Svarstant 
konstituciją ir liaudininkai ir socialdemokratai taip 
pat daug reiškė nepastienkinimo dėl nuostatų joje 
religiniais reikalai?, būtent dėl to, kad bažnyčia ne
atskiriama huo valstybės, kad religija įleidžiama į 
mokyklas, kad konstitucija pradedama Dievu ir t. t. 

i Daug triukšmo sukėlė kairieji diskutuojant vienuo
lynams davimo teisės atsikurti Lietuvoj. Aišku, kad 
visa tai jie paėmę valdžią į savo lankas būtų reali
zavę. Tai būtų didesnis tautos suerzinimas negu pir
mu minėtu atveju. Turėdami tokias galimybes, ko
kios anuo metu buvo, jie nieku gyvu nebūtų tesėję 

: s avo pažadų, duotų tautai. Būtų labai graži proga 
I tautai pažinti kairiuosius iš jų darbų, ne tik iš 
į 2odžių.

Suprantama, kiekvienas pralaimėjimas yra ne- 
! malonus dalykai?. Nesidžiaugė juo ir krikščionys de
mokratai. Bet ir nenusiminė dėl to pralaimėjimo. Jie 
gavo progos po ilgo, sunkaus darbo kiek kveptelti, nu
sikratė didelės atsakomybės, kokia tenka nešti esant 

i valdžioje ir pasižiūrėti, kaip kiti valdys respubliką 
i Tautai taip pat būtų gera proga pažinti naujus val

stybės vairuotojus. Pralaimėjimas krikščionims de
mokratams nebuvo staigmena. Jie prie to buvo pasi
rengę, nes nujautė. Ir dėl to Griniaus teigimas, kad 
“krikščionys demokratai kandžiojo vyriausybę, ker
šydami už pralaimėjimą rinkimuose,... kad krikščio
nių demokratų opozicija tiek buvo apakusi iš keršto 
ir nuo ateities planų, jog nesidrovėjo pulti ir juodin
ti valstiečius liaudininkus ir socialdemokratus”..., 
nors pareikštas labai stipriais žodžiais ir gal nelabai 
tinkamais buv. respublikos prezidentui, yra iš pa
grindų neteisingas ir nieku nepagrįstas. Ta jų opo
zicija jPiįekad nebuvo išėjusi iš padorumo ir valsty
bingumo ribų. Jei kada tekdavo pasakyti kietesni? 
ir karštesnis žodis vyriausybei, tai buvo pasakoma, 
kai ji savo darba’i? to nusipelnydavo. Kiek prisime- 

I nu, tokis žodis buvo pasakytas po kairiųjų vyriausy
bės surengimo valstybiniai ir tautiniai stipriai nusi- 
stačiū^ems studentams ir studentėms kruvinos 
pirties.

Bet ateina ir atoslūgiai. Iš po padangės debesų 
prasimhša ir tiesos saulutė. Mūsų atveju tokie reiš
kiniai 'pasitaikydavo dažniausia tautinio pakilimo 
mementai,? ar šiaip jau svarbesniais įvykiais.

1926 metai. Vasario šešioliktoji. Seimo pirminin
kas gyd. J. Staugaitis. Jis pasako gražią, turiningą 
ir patriotinę, kalbą. Bent trumpa jo kalbos ištrauka 
daug ką mums pasakys. įsidėmėtina, kad tai opozi
cijos žmogaus žodis. Tad visokie pasigyrimai ir per
dėjimai išskirtini. “Mūsų tautos sąlygose praėję aš- 

jtuoneri metai yra gal lygūs ištisai epochai. Per aš
tuonerius metus mūsų tauta turėjo beveik iš nieko 
sukurti valstybę, apginti ją nuo išorinių priešų, su- 

j tvarkyti viduje ir išvesti į kultūringų valstybių šei
myną”. Nurodęs laimėjimus, paliečia išgyventus ir 
r. r galėtus sunkumui?. Iš vienos pusės tykoją ties at
gimusios Lietuvos lopšiu bolševikai, lenkai, bermon
tininkai ir kiti priešai, iš kitos — dar nesuspėjusi 
susirišti su tauta vyriausybė, be kariuomenės, be 

j medžiaginių išteklių, be reikalingų valstybės darbui 
, įstaigų ir specialistų. Tik pakilusios mūsų tautos są
monės dėka pavyko mums išeiti iš nelygios kovos 
hugalėtojais. “Pasaul'? išvydo mūsų tautoje retos 
vienybės, pasiryžimo ir pasišventimo pavyzdžių.” 
Toliau skaičiais paduoda padarytą tuo laikotarpiu 
įvairiose respublikos gyvenimo srityse didelę pažan- 

, gą. Baigdamas pažymi, kad “mūsų rerspublika pama
žu įgauna kultūringos šalies vaizdą”.

Tais pačiais 1926 m. birželio m. 7 d. naujai iš
rinktas prezidentas K. Grinius, perimdama? pareigas 
Iš buvusio prezidento A. Stulginskio, pasakė kalbą, 
kurioj štai ką pažymėjo: “Tamstai (Stulginskiui) 
prezidentaujant Lietuvos žemių rinkimas yra žymiai 
pažengęs pirmyn... Lietuvos garbė yra pakelta viso 
pasaulio akyse... Praėjusių šešerių metų Lietuvos re
spublikos gyvenimo išdavomis daug kur galima pa
sidžiaugti.”

Taip abu liaudininkų lyderiai nucharaktcrizavo 
krikščionių demokratų Lietuvos šešerių metų valdy
mo laikotarpį. Kaip ta charakteristika tolima nuo 
tų, kurios buvo duotos tų pačių kairiųjų agitacinių 
nuotaikų pagautų žmonių. K. Grinius pav. pasakoja 
J. Kedainiui apie “krikščionių demokratų sukurtą 
režimą, kuris tiek įgrisęs žmonėms, jog net ir geri 
katalikai verčiau ryžosi pasitikėti kairiausiais, negu. 
kunigų protėgnojamais žmonėmis.” Beveik panašiais 
žodžiais ir kitas liaudininkas B. Almantas tą patį 
nupasakoja. “Vienašališkas ir netolerantiškai krik- 
demiškas valdymas Lietuvos gyventojams jau buvo 
gerokai įgrisęs.” (Varpas, 1953 m. nr. 1, pusi. 26).

Krikščionis demokratus tad reabilitavo patys 
liaudininkai.

Ko nepadarė jie, padarys istorija*. Istorijos 
sprendimas jiems gali būti tik palankus 

(Pabaiga)
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Dynaflow, Radio, Apšildymas, Baltos Padangos

Lietuviškoje Prekyboje-MILDA BUICK, lnc« 
907 W. 35th St., Chicago 9, Iii. LA 3-2022

JONAS GRADINSKAS
J. G. 1 ELE VISION OOMPANY

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

TV IŠPARDAVIMAS
NUOLAIDA IKI V3!

NARIAI UETLMV TAUP. IR SKOUNIMO
B-VIŲ LYGOS. KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos iki $10,000.00 
I R

Paskolos Duodamos Namy Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINOS & LOAN ASSN.
8245 S. Western Avė., Chicago 36, III.

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

DISTRIGT SAVINGS & LOAN ASSN.
3430 S. Halsted St., Chicago 8, III.

ST. ANTNONY SAVINOS & LOAN ASSN.
1447 S. 49th Ct.. Cicero 50, III., tel. TO 3-8131-32

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

Skaitykite Ir platinkite dienrašti “Draugą ".
/
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Popiežius laimina Nekalto 

Prasidėjimo Sės. Kongregaciją

Sausio 6 d. Nekalto Prasidė
jimo seserų vienuolyne įvyko 
nepaprastos iškilmės — vienuo
lyno motina M. Aloyza, sesuo 
M. Apolonija ir sesuo M. Agnie
tė šventė vienuolinio gyvenimo

bar dirba vienuolyno spaustuvė
je. i

Sesuo M. Agnietė gimė 1902 
nt. Švenčionyse. 1929 m. įsto-1 
jo į Kongregaciją. 1932 m. davė 
pirmuosius įžadus. Kaune lankė 
ligonių slaugių kursus, o Vokie-Į 
tijoje — gailestingųjų seserų 
kursus, .s Vokietijos atvyko į 
Kanadą. Toronte dirba vaikų

sidabrinį jubilėjų ir keturios se-, arželyJe- 
selės davė amžinuosius įžadus. Amžinuosius įžadus davusios
Iškilmėse dalyvavo Norvich vys 
kūpąs Flanagan, kuris tarė žo
dį. Buvo perskaityta iš Vatika
no gauta telegrama, kuria vie
nuolyno motinai M. Aloyzai, jos 
vienuolinio gyvenimo sidabrinio 
jubilėjaus proga, suteikiamas 
a paštališkasis palaiminimas.

Šv. mišias atnašavo jubiliatės 
motinos M. Aloyzos brolis kun. 
Jonas Šaulys, MIC.

Iškilmių ir pamaldų metu da
lyvavo visos Nekalto Prasidėji
mo Kongregacijos seselės, įvai
rių kongregacijų atstovės, kelio
lika kunigų, seselių išlaikomo 
bendrabučio mergaitės, daugelis 
seselių rėmėjų ir artimųjų bi
čiulių. Buvo atvykusi ir jubi
liatės motinos M. Aloyzos moti-

seserys

Sesuo M. Bernarda — Teresė 
Meškauskaitė iš New Britain, 
Gonn.

Sesuo M. Jonė — Ona Lauri
naitytė iš Chicago, III.

Sesuo M. Loreta — Ona Jo
nušaitė, iš Toronto, Ont.

Sesuo M. Klementina — Eu
genija Kizimerskaitė iš Toronto, 
Ont., Canada.

Nauja kandidatė

Kongregacijos motinos M. A- 
loyzos jubilėjinės šventės išva
karėse į Kongregaciją iš s*3elių 
išlaikomo bendrabučio įstojo 
Affnhursto kolegijos studentė 
Lilija Tumosaitė iš Chicago, III., 
vienturtė tėvų dukrelė.

na, 74 metų amžiaus senutė, se- . 
šuo Kasperavičienė ir jubiliatės CnicagOje 

sers M. Agnietės sesuo Kulbo- L, ,

kienė su vyru iš Bostono. j Knksc Demokr- Studijų Klubo 

Po pamaldų vienuolyno salėje j metinės

seselės surengė vaišes visiems i Vyresnieji krikščionys demo- 
svečiams. Prie garbės stalo sė-į kratai ir studijų klubo nariai bei 
dėjo vysk. B. J. Flanagan, šalia, jų draugai sausio 5 d. susirinko 
jo jubiliatė motina M. Aloyza ir 'į Don Varnas posto salę pami- 
tėvas J. Vaišnys, S J, toliau — nėti studijų klubo veiklos meti-
daugelis kunigų ir jubiliatės mo
tina U. Šaulienė.

Vaišių metu įžangos žodį ta
rė vienuolyno kapelionas prof. 
kun. St. Yla ir paprašė kalbėti 
vysk. Flanagan, kuris dar kartą 
pasveikino jubilates ir pasigėrė
jo seserų veikla.

Po vyskupo kalbėjo jubiliatė 
motina M. Aloyza. Ji dėkojo 
vyskupui, kunigams ir visiems 
šventėje dalyvavusiems sve
čiams. Ta proga išreiškė padė
ką visiems vienuolgno gerada
riams, kurių paramos dėka buvo 
galima atlikti socialinius ir švie
timo darbus.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

UŽCEMENTUOTAS SUEZAS

A-
W* ' i u
V >47’ M' ^'.3J

Egipto laivas Aka, 5,000 tonų dydžio, guli kanale nutrauktas 2,000 temų cemento krovinio. Laivas bus 
išsprogdintas dinamitu ir ištrauktas gabalais. Laiva nuskandino anglų-prnncūzų lėktuvai. (1NS)

kaip būtinybę kiekvienam jau
nuoliui.

Perskaitytas prel. M. Krupa
vičiaus laiškas ir jo sveikinimai.

Meninėje dalyje J. Končius 
skaitė savos kūrybos feljetoną 
“Untulio spanas”. B. Minataitė

Pr. P., ir O. Stankaitytė dainavo kup- 
letusiš klubo veiklos. Inž. Bart
kus parodė filmą iš klubo stei-

nes. Klubas metų bėgyje išklau 
sė ir išdiskutavo ciklą paskaitų, 
kurias skaitą vysk. V. Brizgys, 
dr. Ona Labanauskaitė, St. 
Rauckinas, dr. K. Šidlauskas ir 
kiti. Klubo nariai, turėjo ir 
grupines diskusijas politiniais 
klausimais. Vasaros metu net 
du kartus klubas aplankė Cle- 
velandą, kur dalyvavo Clevelan- 
do steigiamajame studijų klubo 
susirinkime ir bendrame krikš-

lis. Palaidotas bažnytinėmis, siams — Juozas Pažėra ir An-
apeigomis sausio 5 d.

— Eduardo Dir/.iaus, turinčio
didelę vaistinę Gardneryje, mo
tina mirė Worcesteryje, sulau
kusi 62 metų amžiaus.

— Aleksandra Karasimavičiū- 

tė, kuri yra akla, jau yra davusi 
kraujo 18 sykių. Jos nuotrauka 
tilpo vietos laikraštyje pirmame

tanas Marcinkus.

khjchkukhjchkhs<hs{kjooooockhkh
Lithuanian dictionary

Angliškai lietuviškas ’’ Lietuvii 
kai angliškas žodynas Parašytas 
d. H. Pewtress ir T. Gėriko. 333 
psl. Kietais viršeliais. Kaina $4.50 
''iaunama “Draugo ’. 2334 South
•akley Avė.. Chicago 8. Iii

Vestuvly nuotraukos Ir 
mgštos rūšies fotografijos 

mūšy speciaiybė

Prccin Photo Studio
(lneorporated) 

EDVARDAS LLIS, sav, 
4058 Archer Avenue

Telefonas VIrginia 7-248j
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STATYBAI 
IK NAMU 
PATAISYMU* 
HKISTATOM 
/įšoktų Rfišlų 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO
STASYS UT.ViNaS, Pres.

3039 So. Halsted St.
TeL VIetory 8-1272

Apkainavimą ij Prekių Pristaty
mą Teikiame Nemokamai

Raštinė atidara kasdien nuo
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro ir 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.

......
PLATINKITE “DRAUGĄ”

Narys

Atradome dideles prigimties 
i paslaptis, bet užmiršome amži
nus dorinio gyvenimo įstaty
mus. T. Toth

giamojo susirinkimo pobūvio, puslapyje, kaip didelės Raudo- 
Kultūros kongreso ir Dainų' 
šventės. Taip pasivaišinę, links
mai padainavę bei pašokę, skirs- 
tėmės namo, tačiau mūsų padė
ka priklauso rengimo komisi
jai — K. Kleivai, Kleivienei, E.
Vilimaitei, A. Balčyčiui, Edv.
Vitkui ir M. Rimkui bei vi
siems kitiems prie pobūvio ren

VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų žino.
kad taupyti apdraustose Taupymo Ir Skolinimo Bendrovėse yra 
saugu ir pelninga.

Unlversal Savin gs and Loan Association užtikrina saugo
mą Ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra Iki 
$10,000.00 kiekvienam indėliui Ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškas. Bus grei
tas ir draugiškas patarnavimas.

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės:BALYS
Radio - Televisk t 

' SALES — SERVICE
Rekordai - Dovanos — Filmos 

ir Elektriniai Prietaisai
2646 West lįst Street
Tel. PRospect 8-5374

Krautuve atdara Pirm.. Ketv, 9-9, 
Antr., Treč., SeSt. 9-6. Sekin. 9-2.

nojo Kryžiaus geradarės.
— Šv. Petro ir Povilo Dr-jos

metin. susirinkimas buvo sausio! 
7 d. L klubo patalpose. Valdy- 
bon b ivo išrinkti pirm. Petras 
Aūkšt’kalnis, vicepirm. Vincas 
Višniauskas, kasinink. Antanas 

i Kraskauskas, fin. sekr. Aleksas 
Nakutis, prot. rašt. Juozas Be- 
keris, iždo glob. Konstantas Šim 

t kūnas ir Adomas Padaleviėius, 
maršalka Juozas Lukas ir ligo
nių lankytojais trims mėne-

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois

18 ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Maujaa specialia dideliu 

•u nk vežini Is su pilna ap- 
drauda. Pigus ir sąžiningas 
pat&rnavtmaa. irR ŠĖRIMAS
4fi4« 8. Wood Su, ObJoago I,

Illinois, tel. VI 7-2972

gimo prisidėjusiems. Dalyvė

Gardner, Mass.
— Juozas Šimėnas, sulaukęs 

66 metų amžiaus, mirė gruodžio 
15 d. po trumpos ligos. Paliko 
žmona Šlekytė, duktė ir du sū- 1 
nūs. Buvo gimęs Lietuvoje, bet 
ilgus metus išgyveno Gardne-'

SS

Šios nuostabios Ir nepaprastos kny
gos personalus 61 tai p (vertina ra
šytojas GUauda: "...Welsaa — pa
niekintas niekintojas, bet turįs 
savyje Fra Angellco angelų varsų 
gama, Tatjana—nesuprantanti sie
los sąvokos, bet mylinti skaisčia 
meile. Pagaliau Julius... pasiilgęs 
skaistume ir nesuvoktas ji. smcAs.
drąsus be drąsos, nesuprantąs pa- 
vitiaus oepruiRJlmo prooeea".

čionių demokratų suvažiavime. r^e
Buvo ekskursija į Springfield, 
III., kur P. Spetylos globoje lan
kėme Illinois sostinės istorines 
vietoves. Dainų šventės metu

— Michael Stankaitis, sulau
kęs vos 50 metų, mirė sausio 2 
d. Paliko žmona Petkevičiūtė, 
trys sūnūs, dvi dukterys ir bro-

Po vaišių svečiai turėjo progą drauge su vyr. krikščionimis de 
apžiūrėti vienuolyną, pasikalbę- mokratais kluba.s turėjo bend- 
ti ir pasidalinti įspūdžiais. ] rus pusryčius, kuriuos dalyva-

Vakare po vakarienės ir pa-Įvo prof. K. Pakštas, Pr. Vai- 
laiminimo į bendarbutieėių salę nauskas, centro komiteto pirmi
susirinko visos seselės, svečiai 
ir kiti artimieji dvasinei rekre
acijai. Viena seselių motinos M. 
Aloyzos garbei sukūrė melodek
lamacijų ir plastikos montažą 
“Dorybių vainikas”, kurį pui
kiai atliko bendrabutietės. 

Jubiliatės

Motina M. Aloyza — Ona 
Šaulytė, gimė 1914 m. rugsėjo

ninkas ir kiti
Peržvelgęs klubo veiklą, ku- i 

riam vadovavo stud. Leonas 
Tomkus, K. Kleiva pradėjo po
būvį, pakviesdamas prel, Igną 
Albavičių sukalbėti maldą. Prie 
lietuviškų vaišių stalo linksmai 
suskambėjo juokas, pokalbiai ir' 
dainos. Laimingu sutapimu, pa-Į 
keliaAios taurės ir sugiedama i 
“Ilgiausių metų” vardinių proga i 

15 d. Maizeville, Pa. Mokėsi Shc Į kun. Vytautui Bagdanavičiui iri 
nandoah, Pa., valdžios pradžios! stud. Vytautui Babušiui. 
mokykloje. Ji buvo iš devynių; Vakaro kalbėtoju buvo pėda-‘ 
vaikų šeimos septintoji. Dar gogas Petras Maldcikis, kuris

gvildeno temą “Politika ir pėda- i 
gogika”. Paskaitoje prelegentas į 
išryškino šiuos punktus: politi-į 
ka ir valstybė, politika ir kultu-j 
ra, politika ir visuomenė, politi- ( 
nės grupės ir išvadoje iškėlė po-i 
litinio auklėjimo reikalingumą,'

pradžios mokykloje besimoky
dama pradėjo galvoti apie vie
nuolyną, bet tėvas buvo priešin 
gas, o motina nebenorėjo leisti 
nei į Chicagą pas kazimierietes, 
nei Pittsburghą pas pranciškic- 
tes, nes pertoli, o į Brocktoną 
pas Nukryžiuotojo Jėzaus sese
ris neleido, nes kongregacija bu- 
tik ką įsteigta. Bet, kai kun. J.
Navickas patarė vykti į Lietuvą. MJI A Df U Af niAAFC 
nei motinai nebeatrodė pertoli,jVI l/llvitJ 
nei tėvas nebesipriešino. 1929 
m. įstojo į Nekalto Prasidėjimo 
Bescrų Kongregaciją Marijam
polėje. Būdama vienuolyne iš-! 
laikė eksterne gimnazijos baigi
mo egzaminus ir ankė Vytauto j 

D. universitetą: 1936 m. grįžo1 
j JAV. 1939 m. paskiria namo 
Vilią Maria viršininke. 1940 m., 
nutrūkus ryšiams su Kongrc-' 
ei jos centru, paskirta Kongre
gacijos filijos JAV viršininke.
1948 m. Apaštalų Sosto paskir
ta Kongregacijos viršininke J.
A. V. ir Kanadoj neribotam lai
kui.

— Sesuo M. Apolonija gimė 
1908 m. rugpjūčio 16 d. Kales- 
nikuosc, Alytaus apskr. Pirmuo 
sius vienuolės įžadus davė 1931 
m. Marijampolėje dirbo spaus
tuvėje. 1936 m. su pirmąja se
serų grupe atvyko į JAV. Da-

*
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LINKSMAS? 
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rniiimiilllMlilllilllhiii4ikliilllllilllllliili)hl

FEUCRAL
end Loan Association

2202 W. Cermak Road 
Chicago 8, ILL. 

VIrginia 7-7747

Chartehed and Supervised by the U.S. Government

Aukštesnius dividendus mokėsime nuo 1957 m. 
sausio mėn. 1 dienos.'

Partrauksime Jūsų pinigus ii kitur. Jei atnešite 
■ savo banko knygutę.

Pinigams padėti nereikia važinėti. Juda galite pu- 
'W)i pusiu. Mes apmokėsime pašto išlaidas.

JOHN J. KAZANAUSKAS 
Prezidentas

ĮSTAIGOS VALANDOS) Kasdien nuo 9 tos ryto iki S vai 
vakaro. Ketvirtadieniais nuo 9-tos ryto iki 8 vai. vakarą 
Šeštadieniais nuo 9-tos taL ryto iki 1 valandos po pietą, 
Trečiadieniais visai neatidaroma

ALGIRDAS LANDSBERGIS
KELIONĖ'

V. AdamKevičiaus apianka 
Užsakymus su rinitais siųskit*:

M® psL, kaina $2.60 
DRAUGAS, aa>4 8. Oakley Aveų 

Chicago 8, I1L

CRANE SAVINGS "T,
2555 WEST 47th STREET LAfsyette S-1083

B. R. Pietkievvicz, prez.; E. R. Pietklevvicz, sekr. ir advokatas 
Mokame augštug dividendus. Kešiuojame čekius. Parduodame ir 
išperkame valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai veltai 
ATIDARYKITE SĄSKAITA ŠIANDIEN.—Apdrausta Iki $10,000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5: treč. uždaryta, o SeSt. nuo 9 iki vidurdienio.

Atliekame dideliu! r mažus automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas, Elektriniu suliedinimas. Parduodame automobiliu dalis.

Sinclair gazolino stotis “PAGALBA”
Sinclair gazolino stotis “PAGALBA” — A. Stanevičius, Sav.

2641 West 71 st Sfr. (Kampas Talman Avė.)
Telef. PRospect .8-9842, Namų tel. WAlbrook 5-5934

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

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN I
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki >10,000,00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorių®

Ptrmaul, antrad.. penkt&d Ir 
Ssetad. » vai. ryto Iki o p.

OFISO VALANDOS:
Tračlad » ryto Iki 1» vai,. 
Ketvirtas. 6 vai. Iki B vaL vak.

TELEVIZIJA • RADIJAS
fO-n FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOMB

FRANK'S TV A RADIO, INC.
3240 So. Naleted St. CAIumet 6-7262

£
Skaitykite ir platinkite dienraštį “Draugą .
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PAJIEŠKOJIMAI i LINKSMIAU
Chicagoje ar jos apylinkėse gyve

nančių asmenų.
Šalčius — Konstanto ir Pranės 

Micevičiūtės Balčių sūnus ir dukra, 
kurie lankėsi Lietuvoje prieš pasku
tinįjį karų.

Černikas Juozas rtuo Vištyčio*.
Gudiinskaitė - Sviderskienė Stasė 

ir jos vyras Mykolas 8viderskis.
Juknevičiui Jonas, Stasys ir Ka

zimieras iš Lapelių.
Kačinskai Jonas, Juozas ir Vincas, 

Felikso sūnūs. ’
Liaudanskienė Julėj nuo Vištyčio.
Margevičius Valerijonas, Pranciš

kaus sūnus.
Molienė Svirušaite Lindvisė, gy

venusi apie Dedzie ir 64 gt.
Navagruckas Mykolas.
Nųformantas-Navagruckas Stasys, 

gyvenęs S. Ruble St.
Rudjzinskas Antanas iš Šiaulių 

apskr-, Gruzdžių apylinkės.
Sikorskiaį Mykolas ir Stase.
Sviderskaitės Regina ir Valiūne.
JieAkomieji arba apie juos M-

nantieji prašomi atsiliepti
LIETUVOS KONSULATAS 
6147 South Artėsimo Avė. 
Telefonas REpublic 7-8334

Chicago 29, ni.

Gydytojų Jonų Karvelį iš Varė
nos sveikina Mindaugas iš Sibiro. 
Smulkiau — A. Šuopys, 3347 S. Li- 
tuanica Avė., Chicago 8, HL

Pajįeškomi: Juozas Jurevičius, tu
rįs farmų kur netoli Chicagos. Pa- 
jieško giminės iš Sibiro. Atsiliepti: 
Maria H. S., 6727 So. Califoraia 
avė., Chicago, III. Ona Matulevičiū- 
tč-JUknelienė, gyv. Winipeg, ir Julė 
Matulevičiūtė-Kvederavičienė, gyv. 
Winipeg. Pajieško brolis Juozas iš 
Sibiro. Atsiliepti: Maria H. S., 6727 
S. Califomia avė., Chicago, III.

Jieškomi Aleksas Jouavičius ir 
Pranciškus Jouavičius, sūnus Anta
no. Atsiliepti šiuo adresu: Petras 
Jonavičius, s. Antano, Skruzdynės 
kaimas, Luokės paštas, Užvenčio ra
jonas, Lithunia.

J ieškomas Mečislovas Sutkevičius, 
s. Vinco. Jieško sesuo iš Sibiro. Jį 
patį prašau atsiliepti arba žinančius 
jo likimų prašau pranešti adresu:
Boleslavas Semaška, 756 Stanley St., 
New Britam, Conn.

Jieškomi: Elena Ručinskaitė - Ba
lienė, ir K. Meškauskas. Jieško gi
minės iš Lietuvos. Rašyti: Kazys 
Kriaučiūnas, 1229 S. 49th Avė., Ci
cero 50, UL

Nepramatyta
— Išskleisk lietsargį! Ar nema

tai, kad lyja?
— Negaliu. Jo du ražai sulū

žę, vigas skylėtas ir nesizk leidžia.
— Tai kam tokį nešiesi?
— Maniau, kad šiandien nelis.

Išsiauklėjimas
i

— Vytuk, — klausia motina,— 
ar svečiuos gražiai elgeisi prie sta
lo?

— Gražiai, mamyte. Net ir kai 
numečiau mėsos gabalą po stalu, 
norint kitiems jį paimti, pasakiau: 
“Palikit šunims“! Kieta buvo kaip 
puspadis.

įvairenybės'
— tlaurtaus’as karas Ameriko

je buvo pilietinis kąrąs. Tik Vicks- 
burg. Mass., kapuose palaidota 
lf.000 unijos kiurių, kurie žuvo, 
brle to vieno miesto. Iš jų 13,000 
buvo visai neatpažinti.

—• Pirmas traukinys New Yor- 
ko valstybėje pasirodė 1831 tarp 
Albany ir Schenectady. Bėgiai bu
vo mediniai, aptraukti geležim.

Bent dalį žino
— Ar žinai, kada prasidėjo 100mAtll
—Ne! Bet galiu pasakyti, kiek 

metų jis truko.

Netinkama
— Manoji sužadėtinė labai pa- 

i tenkinta mano gabumais ir dtarbš- 
i tumu.

— Nebūk durnas! Nevesk to
kios, kuri tau jau nuo pirmos die
nos ima per akis meluoti.

Natūralūs reiškinys
Ponia, -nusipirkusi iškimštą 

pelėdą, po kelių dienų ją atnešė 
atgal ir rūsčiai sako:

— Prieš kelias dienas pirkau 
ir taip brangiai užmokėjau, bet 
štai visos plunksnos krinta že
myn.

Pardavėjas švelniai jai at
sakė:

— Nesistebėkite, ponia, juk 
visi paukščiai metuose kartą 
meta plunksnas!

Bus redaktorius
Redaktorius klausia savo sū

nų: — Ką tu darysi būdamas 
redaktoriumi, kai laikraštyje ra
si daug klaidų?

— Aš pasakysiu, kad tai pa
darė spaustuvė!

— Puiku! Iš tavęs bus tik
ras redaktorius, — atsakė tė
vas.

Sunkus skaitymas
— Pone dakatre, man nuo 

skaitymo skauda galvą.
— Gal skaitai kieto turinio 

knygas ?
— Ne, bet po kiekvieno pus

lapio išgeriu kaušą konjako.

Nesupranta juokų
— Tamsta esi uošvės kalti

namas, kad ją nustūmęs laiptais 
žemyn ir atsakingas už tris jos 
sulaužytus šonkaulius.

— Pone teisėjau, aš galiu tik 
pareikšti, kad mano uošvė yra 
tokio tipo moteriškė, kuri viską 
ima rimtai ir nesupranta juokų.

Paskola
— Ponia, mamytė klausia, ar 

galite paskolinti keptuvę’
— O taip, prašau.
— Taip pat prašė, kad pa

skolintumėte kiaušinių ir svies
to. *
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STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardines
Pal gražiausia dovana mūši, 
mažiesiems skaitytojams Meili 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai b 
dali. VI. Stančikaitės gražios iliu 
stracijos šią knygą padarė dau 
riausia mėgiama mažųjų akaity 
tojų tarpe. Kaina $1.50.

Užsakymu* kartu au pinigais siųak"

‘DRAUGAS”
’M34 So. Oakley Av» 

?hicag< S TU
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CLASSIFIED AND “HELP WANTED” ADS
REAL ESTATE Į SEAL ESTATE

HELP WAN1'ED — VYRAI

Labai vieniša tremtinė, gailestin
goji sesuo, 48 metų amžiaus, norėtų 
susirašinėti su tautiečiais. Rašyti— 
DRAUGAS Ad. no. 8418, 2334 S. 
Oakley Avė., Chicago 8, UL

iimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimimimii

PER PASAULI KELIAUJI 
ŽMOGUS

Bernardo Brazdžionio poezijot 
rinkinys. Nedidelis skaičius šios 
knygos gautas šiomis dienomis 
“Drauge”, 2334 So. Oakley Avė. 
CHICAGO 8, ILL. Knygos kaina 
kietais viršeliais $2.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiUKiiin

Marųuctte Parke:
Mūr. 4 kam b.; pečiais šlld., tuoj 

galima užimti. mažas JmokšJlmas, 
tik $10,600, skubame parduoti.

Goge Parke:
Naujas mūr. 2 po 6 kamb., platus 

kamp. sklypas, modern. Įrengimai, 
puikus, kaip BvajonS.

Mūr.: taverna Ir butas, geras biz
nis, skuba parduoti.

Krlghton Parke:
Mūr. 2 po 6 kamb., centr. šlld., 

garažas., tuoj galima užimti vieną bu
tą, kaina tik $22,600.

Mūr. 3 butai Ir maisto krautuvS, 
centr. šlld. garažas, Salia tuščias 
sklypas, įkainuotas skubiam pardavi
mui,

3 namai, 8 butai, 160 sklypas, 600 
paj. J m6nesi, kaina tik 6 metų pa
jamos.

Pirk ir dirbk sau:
Maisto krautuvą su Jreng. labai pi

giai, teirautis tuoj.
Taverna su visais Jreng., puiklau- 

tlje vietoje, ger. sąlygas.
Turime namų Ir biznių visur. Pa

dedame gauti paskolas, notarl2uoja- 
me kodumentus, pildome lncome tax, 
siunčiame pinigus Į visą pasauli pa
gal Amer, Exp. money order.

SIMAIČIAI
Realty. Bulldera. Tnsurancv 

2737 West 48 St
_______ CLiffside 4-2390

Nekilnojamo turto pirkimas, 
pardavimas, 

lncome taksų pildymas

P LEONAS
REAL ESTATB

2783 West 71st Street
Visi telefonai: WAlbrook 5-6015

Pirkdami sutaupysite 
ir pat duodami uždirb
site per šią įstaigą. 
AL. BUDRECKAS

R BALTY 
*081 Archer Avė. (prie

Californijos g-v8s)
LAfnyette 3-3384

Šioje nejudomo turto pardavimo 
ištaigoje perkant ar parduodant, Jū
sų laukia greitas Ir teisingas patar 
oavimaa.

NORVILĄ
REAl, ESTATE KALES 

2600 W. 6Vth St. Tel. Prospeet 8-5454

I NeJud. turtų pirkimas-pardavimas 
I bei valdymas. Paskolų parūplnlmas 
automobilių leidimų patarnavimas.

VISŲ ROSIU APDRAUDIMAI
J. BACE VICIU8 

“Varpas” ReaJ Estete
ueneral Insurance, >otarj Publi< 

5916 S. U’estern Avė.
R£p. 7-6886 arba HEm. 4-7085

Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar ūkius 
atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-ENSUBANOE 

' NOTARY PUBLIC
2405 Weet 51 St 
WAlbrook 5-5030

PRoepect 8-3579 (vak. Ir sakmad.)

DRAFTSMEN
Some Experience

STEET METAL 

LAY-OUT 

DE SIG N

Pleasant working conditiona, 
plūs company paid vacation, life 
and hospital insurance. Oppor- 
tunity for overtime work.

Apply:

The Sanymetal Products 
Company, Ine.

1705 URBANA ROAD 
Call KE 1-1600

CLEVELAND, ŪKIO

• Jieškau savo dėdės Frank Toleckį 
(našlys), kilęs iš Panevėžio ir gyve
nusio Chicagoje, turi du sūnus ir 
dukterį Helen.

Du kung. Sipkus, Ant Ropkevičių 
(mašinistas su šeima). Jadvč Sip
kus (Dopkevičiūtės, vyras (mašinis
tas) su šeima. Viki iš Radviliškio.

Kostas Nikolajevas (malioris) su 
šeima: Ona, Koste, Bronė, Vladas ir 
Vytas. Iš Šiaulių.

Martynas Janulis ir du jo broliai, 
visi su šeimomis, kilimo iš Šiaulių 
m. Jeigu kas kų žinotų apie minimus 
akmenis, pranešti St. Bilžaitė, 
Worms A/Rh. Gaut. Str.' 4, Ger
many. .

J ieškomas Mykolas Jurevičius, s. 
Felikso, gim. Trakų apskr., Vievio 
valsč., prieš 1941 m. gyv. Philadei- 
phijcųe. Jieško sesuo — Stasė Šip- 
rikevičienė, M. Melnikaitės gat. Nr. 
4, Kaišiadorys, Lithuania.

J ieškom a s Benediktas Krisinnas, 
kilęs nuo Stambriškio, Subačiaus 
valsč., Panevėžio apskr. 1928 m. jis 
buvo Vokietijoje. Yra žinių iš jo tė
viškės ir artimųjų. Jieško: St. Ba
belis, 230 Salem Avė., Toronto, Ont., 
fl antie.

Jieškomi: Kazimieras čelkys iš 
Šiaulių apekr., Kriukų vai., Indriūnų 
km., Paskutiniu laiku buvęs Viekš
nių pašto v-ku, ir jo švogeris Jonas 
Makarovas; Kazys Luopas iš Kriu
kų mst. Jieško sesuo Elzė čelkytė, 
gyv. Sibire. Atsiliepti adresu: Ž. 
Stančius, 3923 Fir St., East Chica
go, Indiana.

Petras Jarmcška iš Sibiro jieško 
savo brolių Alekso ir Jono Jarmoi- 

gyv. Chicagoje ir kilusių iš Ra
seinių apskr., Viduklės v., Limiš
kių km. ir pusbrolio Prano Narbu
to, gyv. West Frankfurt, III., kilęs 
iš Viduklės, Vanagiškių km. Pami
nėti ir kiti jo pažįstami prašomi at
siliepti šiuo adresu: Z. Stančius, 
392 Fir St., East Chicago, Indiana.

J ieškomos: Barbora Vlnalaitė - 
rakštienė ir jos duktė France. Jieš- 
:o brolis ir brolio sūnūs iš Sibiro, 
fas pačias arba apie jas žinančius 
įrašoma atsiliepti adresu: A. Ru- 
lys, 4105 So. Albany Avė., Chicago 
12, III., tel. VIrginia 7-7253.

Niekas nėra tiek turtingas, 
;ad nieko nestokotų, niekas nė- 
a toks vargšas, kad kitam ne
galėtų padėti. Leonas XIII

Skelbkitės “Drange”!
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UŽ LIETUVOS 
LAISVĘ KOVOT
dar nepervėlu. Agituot ir 
reikalaut, kad maskoliai 
kraustytus lauk iš Lietuvos 
—tai visų gerų lietuvių pa 
reiga.

Rašant laiškus visad var
tokite antikomunistinius vo 
kus.

40 {vairių vokų $1.00
Užsakymus ir pinigus siūs 

kitę:
DRAUGAS

2334 So. Oakley Avė. 
Chicago 8, Illinois

iiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH*

lOAIsakymų Kodėl Apsimoka Taupyti 
Standard Federal Taupymo B-vėje

I ■ Stipriausia Taupymo Bendrovė Chicagoje.
2. Turtas ............................................................ $58,000,000.00
3. Atsargos Fondas virš .................................... $5,000,000.00
4. Standard Namas ir visi įrengimai vert. virš $1,000,000.00, 

bet knygose rodoma už $1.00.
5. Pakėlėme dividendą 1/4% visoms taupymo sąskaitoms.
6. Visados išmokėjome Taupytojams pagal pareikalavimą 

depresijos ir karo laikais.
7. Visi Taupytojų pinigai investuoti į United States Govern

ment garantuotus morgičius ir bonus.
8. Teisingas patarnavimas visuose skyriuose.
9. Visi Direktoriai lietuviai.

10. Narys Federal Savings & Loan Insurance Corporation ir 
Federal Home Loan Bank Sistemos.

Pinigai įdėti prieš I l-tą dieną, neša dividendą už visą mėnesį.

CHARTERED AND SUPERVISED BY 
THE UNITED STATES GOVERNMENT <

JUSTIN MACKIEWICH, President 

JUSTIN MACKIEWICH, Vlce-President

DARBO VALANDOS: Kasdien, įskaitant šeštad. nuo 9 vai. ryto iki 4 
vai. po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro. 
Trečiadieniais visai neatidaroma.

Standard Federal Savings
AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 3? 

(Archer Avė. at Sacrnmonio)
PHONE: VIrginia 7-114 I

12,900 PILNA KAINA. 2-jų butų 
mūrinis, apylinkėje 25th ir Christia- 
na. 4 ir 4 kamb. 2 autom, garažas. 
Pajamų $88 į mėn., plius butas, 
įmokėti $2,800. SVOBODA 3739 W. 
26th St. LAwndale 1-7038.

PROGOS — OPPORTUNITIES

DEUOATESSĖN - FOOD SHOP
Long established. Modern Fix- 

tures. Doing good business. Busy 
rooming house neighborhood.

Priced Right by Owner 
4101/2 W. 65th St. 
WEntworth 6-5866

ISNUOMUOJAMA

IŠNUOM. KAMBARYS 
1522 S. 50th Court, Cicero, III. 

TEL. T0WNHALL 3-1930.
MISCELLANEOUS 

Jvairūs Dalykai

ugr »pt»rattth) aoKirrcBA
Visų rūšių aparaudoa. automotoi 

Hų finansavimas. N o taria tas. Valaty 
bis patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdrandas kitu' 
pasiteiraukite pas mus.

jonas kirvaitis, 
WAlbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AOENCT1 
6108 8. Ashland Avė- Chicago 86. ID

ŠILDYMAS
A Stančiauskas instoliuoja vi 

eų geriausių Amerikos firmų gazv 
Ir alyva kūrenamus pečius (fur 
uaces), visų dydžių oro vėsintu 
vus (Air oonditioners) ir atlieka 
visus skardos darbus.
1546 8 49th OOUBT, CICERi 
Tel. OLympic 6-0775 nuo 8 vai

ryto Ud 5 vai. vakaro.
Telefonas nno 5 vai. vakaro 

OLympic 2-0752

BUILDING « REMODELINf

VIKTORAS AIMAITVF 
General Oontractor 

stato rezidencinius ir komercun 
,amus. pasiūlo sklypus; rekomei 
luojs planus: išrūpina statybos kr> 
litus Skambinti vak.: VI 7-492

rss. tel. BI 7-9840. Kreiptis

SIMAIČIAI 
<«alty • Builders • Insnra®- 

9787 48vd Strese

...............................................
< JETUVIU SYATYBO

BE/rDROVU j

MORAS
Ballders, Oen. Oontraotors
Atlieka planavimo Ir staty

bos darbus gydytojų ofisų, gy. 
venamųjų ir viešųjų pastatų.

Namų Įkainavimas ir Įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JON AS STANKUS
Kasdien nuo 8 vai. ryto iki 

t vai. p. p. Kitu laiku susitarus 
TeL PRoaDMt 3-2019 

OMO 80. CAMPBELL AVR.
ChloaTO 29. IMnoh 
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J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 

1442 8. 48th Ct.. Cicero 50, III 
Statome naujas namus ir garažus 

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbu, skubiai,
gerai ir pigiai
Abu kitę DAnnbe 6-2718 noo • vai 

ryto iki 7 vai. vakaro.
Tel. OLympic 8- 

vakaro iki lt
8-5181 ano • vai. 

vai. vakaro.

PIRKITE ir parduokite savo ne
kilnojamų turtų per mano įstaigų. 
Naudokitės mane teisingu patarna
vimu.

E. KURŠIUS 

REAL ESTATE SALES 

REpublic 7-9400

Kas per mano įstaigą pirks 

ar parduos nekilnojamą turtą 

ekspertiškas income taksų pil

dymas vieniem metam nemoka

mai.

Riverside. 7 kamb. stucco reziden
cija. Karštu vand.-gazu apšild. Skly
pas 50x190. Gerame stovy7. $18,500.
SVOBODA, 6013 Cennak Rd. BI- 
shop 2-2162.

HELP WANTED MOTERYS

General Housevvork. Young wo- 
man. 2 adults, giri 10 years. Plea
sant environment. Dootors home. 
Stay. Own Room, bath. Ref. Good 
salary. Able to ivrite English. 
Please, phone BUckingham, 1- 
4977 or BUckingham 1-4895.

Reikalinga
MOTOR FREIGHT 

C L E R K
Mašinėle rašyti “Manifest for city 
deliveries” ir check in city driv- 
ers”. Darbas pradedamas anksti 
ryto. Bendrovės apmokami ligoni
nės ir gyvybės draudimai.

VIKING FREIGHT C0.
1333 So. Oakley Avė. CH 3-1200, 

Klauskite Mr. Hobart

NEEDED AT ONCE 
BARBER — FULL TIME 

Chance to work in popular estab
lished shop.

TONY SABBIA, Mgr.
4812 W. 83rd Street
(Near Cicero Avė.)

HELP WANTED MOJEBYS

TYPIST - CLERK
Small machinery sales office 

NEEDS AT ONCE giri or woman 
to handle lite typing and filing. 
Congenial surroundings. 5 day 
week, near C&NW Union Station 
Salary: $60 week to start. Mi.ss 
Cronin, 210 So. Desplaines Street. 
AN 3-1835.

NEW
HIGHER

RATES
TOOLMAKERS, DIEMAKERS

To construct and maintain all types of punches or dies, 
molding dies, jigs, fixtures and gagės.

MACHINISTS
To repair and maintain Standard and special machinery.
Central tool rooms are air conditioned tvith finest equip- 
ment and best, safest working conditions.
Wage progession and merit inereases. 10% night bonus.
Excellent pension plan, paid vacation and holidays, and 
many other benefits at no cost to employee.

WESTERN ELECTRIC
APPLY

CICERO AVĖ. & 23D PLACE
EMPLOYMENNT OFFICE OPEN MONDAY 

TURU SATURDAY

f

SS

IMMEDIATE OPENINGS FOR
5 TURRET LATHE OPERATORS
2 ENGINE LATHE OPERATORS 

2 BORING BAR OPERATORS
First and second shift. All mušt know set-un. Goo^ 

starting rate, excellent vvorking conditions. Paid holidays 
and vacations, hospitalization and life insurance program 
45 hour week, time and half on Saturdays.

Route No. 66. bus stops l/Į. block from plant.
Employment office open weekdays from 8—4 

Saturdays from 8—4

MILWAUKEE CRANE & SERVICE 
COMPANY

3271 EASTVAN NORMAN TEL.SH 4-1171
Cudahy, Wisconsin
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DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO. ILLINOIS

KANADOJE
Toronto, Ont.

Savanorių kūrėjų veikla
Sausio 6 d. Lietuvių namuo-

damas su valdyba, stengsis užsi
brėžtą tikslą įgyvendinti.

Susirinkimas paskyrė 50 dol. 
pasiuntimui siuntinio vienam ži-

sirinkti vienoje vietoje, būtų įdo
mu ir naudinga. Žinoma, jog nie
kas netiki, kad vienos dienos lai
ku, būtų galima išspręsti daug 
reikalų, bet būtų proga susipažin
ti JAV ir Kanados jaunimui ir 
trumpai aptarti savo pageidavi
mus, kaip buvusiame Kultūros kon 
grėsė padarė mūsų vyresnieji. To-

SKAUTO LIUDIJIMAI

i tas!

t — Tu, sene, biauri! Labai biau- 
Jaunuoli, tu gi girtas. Tu la- ri, tu pasibaisėtinai biauri !t O aš 

girtas, tu pasibaisėtinai gir- rytoj būsiu blaivus,—atsakė jau- 
— sako ponia. I nuolis ...

se ivvko skvriaus nariu metinio nomam buv- auSstam kariškiui, kj Jaunimo kongresą butų galima se įvyko skyriaus narių metinis, - . k.-lbgini n_ mptu «„A»..kti inkiu festivaliosusirinkimas, kurį pravedė prof. savanoriui kunejul, po 10 metų
dr. A. Zubrys, sekretoriaujant ”*rcm,mo >r kahmmo gr|xus.am
A. Pabedinskui.

Praėjusių metų plačią vaik-

iį tėvynę.
Slaptu balsavimu perrinkta ta 

pati skyriaus valdyba: pirm. St.
los apžvalgą pateikė valdybos Banelis, ižd. St. Čepas ir sekr? 
pirm. St. Banelis, o apie kasos K. Aperavičius. Revizorium -
stovį — ižd. St. Čepas

Šis Lietuvos Kūrėjų Savano- 
rių Sąjungos skyrius buvo jkur- 5udbury, Ont. 
tis 1954 m. rugsėjo 28 d. Šiuo ' ’
metu skyrius turi 26 narius ir, t _ šeimyniškas vakaras, kurį

darniai dirbdamas, pasiekė gra-, suruošė lietuvių bažnytinis ko- 
žių vaisių, ypač imdamas Vo-( mitetas, praėjo labai jaukioje 
kietijoje pasilikuvus laisvės ko- nuotaikoje. Ta proga ir Kalėdų 
vų invalidus ir vargan pateku
sius savanorius kūrėjus, ku
riems per ten suorganizuotą sky 
rių iki šiol yra pasiųsta arti 500

St. Kviecinskas. Bs.

sušaukti tautinių šokių festivalio 
išvakarėse, Chicagoje. Reikia ma
nyti, kad studentai ir jaunimas 
šitai minčiai pritartų jei tik kas 
jų atsiklaustų, nes jaunimas no
ri dirbti ir organizuotis. Tai būtų 
kartu ir oropagandinio pobūdžio 
jaunimo cLmonstratija mokslo me 
tų pabaigai!

— Kaip žiūrite j tautinių šokių 
šventę Chicagoje ?

— Tokios šventes rengimu) mie
lai pritariame. Manome, kad jau
nimas mielai prisidės prie progra 
Inos išpildymo, nes vien tiktai 
CKcagoje jau užsiregistravo da
lyvių apie 300, kurie šoks tauti
nius šokius. Na, o kur visa Ame 
rika ir Kanada? Jaunimas mėgsta 
šokti. Studentai parems kiekvie-

r>W iš TOLI IR ARTI
NAUJI O!D£U TKOKAI-NAUJAUSI NMUSTrfUO (AANK/At 

H&ų Merų MTSRIMAS - PIGUS U?SĄŽININGAS MTARNAWNAi

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 V. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. VZAIUmok 5-9209

senelis aplankė lietuviukus ir ną gražų ir vertingą jaunimo pa- į 1 
juos apdovanojo. Bendruomenė

„_____ m.
Skautas 17 m. kovotojas Vengrijoj, nenorėdamas, kad jį atpa

žintų, neg turi giminių Vengrijoj, pasakoja Amerikos skautams apie 
Vengrijos įvykius. (INS)

as 17 m

dolerių. Paremtas vienas sky
riaus narys, besigydąs sanatori
joje, 70 dol. suma. Kitiems vie
tos šalpos bei kultūros reika
lams išleista 50 dol. Simbolinė 
dovana — 25 dol. — yra pasiųs
ta JAV esančiai Lietuvos Lais
vės Kovų Invalidų Draugijai. 
Skyrius kreipia didesnį dėmesį 
j Vokietijoje pasilikusius bend
rų laisvės kovų brolius — inva
lidus ir savanorius kūrėjus, ku
rie iš JAV veikiančių sąjunrps 
skyrių ar giminingų organizaci
jų efektingesnės paramos nesu 
laukia.

mokyklos mokinių dovanoms 
skyrė $20, $7.50 pridėjo bažny
tinis komitetas, o šokoladą ir 
saldainius visiems lietuviukams' mus?
padovanojo kun. A. Sabas. Už 
$27.50 buvo duotos tik lietuviš
kos knygos dvidešimčiai lietuviu 
kų, kurie lanko šeštadieninę mo
kyklą. Kalėdų senelį vykusiai 
suvaidino J. Dženkaitis. Meni
nę programą atliko Tumo - Vaiž 
ganto šeštadieninės mokyklos 
mokiniai. A. Kusinskis, R. Ja- 
kubonytė ir K. Jakubonis pa
grojo keletą dalykėlių akorde-

meilę ir auklėja būti verti lietu
vio vardo!

— Kodėl jaunimas retai lan
kosi į riešu; kultūrinius parengi-

Tai pla? is ir Ilgas atsaky
mas. Jį būtų galima suglaustai at
sakyti : jaunimas mėgsta naujų 
dalykų. Mūsų parengimų progra
mose iki šiol * matome beveik tuos 
pačius veidus ir asmenis. Tokiu 
parengimų Chicagoje turime la
bai daug ir visi panašaus turįnio. 
Rengėjai jipško tik garbės ir pel
no. Brangus ir biletai jaunimui. 
Studentai ir moksleiviai neturi ir 
laiko. Jie ir patys surengia pana
šių pramogų. Teatrą myli jauni
mas. Vaidinime Kanarėlė dalyva
vo netoli pusės tik jaunimo atsto-

onu,. Danguolė Remeikyto. ir ^ų, nes galėjo matyti visai nau 
Liudas Jokubpreikšas pasakė , jos rūšies vaidinimą, žinoma, kad
eilėraščių. Danguolė Kriaučeliū- 

Skyriaus lėšas daugiausia su- na,itė pašoko vieną baleto daly
kėlį. Violeta Jasiūnaitė ir Regi
na Jakubonytė pašoko olandų 
polką. V. Jasiūnaitė pašoko ita
lų tautinį šokį Tarantella, o D.
Jasiūnaitė paskambino pianinu. 
Scenoje dalyvavusius mokinius

daro pelnas iš rengiamų su trum 
pomis programomis pobūvių, ku 
riuos visuomenė, žinodama kil
nų jų tikslą, remia. Vieną kartą 
metuose, kariuomenės šventės 
prog3, pritariant klebonams, po

jisai. ne visiems patiko, bet buvt 
naujas dalykas. . \

NUO UŽSISENBJUS)į
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ ' 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ -
Tie, kurie kenčia :.uo ŠEN V 

ATVIRŲ IR SKAŪDŽ-V 2A»DU 
nugali ramiai sėdit! ir . naktimis 
miegoti nes jų užatsenėjusipš žaizdos 
niežėjimą Ir akau;’»jimą senų atyi-

tai šventei skirtų pamaldų, vyk- mokyklos vedėjas kun. A. Sabas
damos rinkliavos laisvės kovų dar apdovanojo lietuviška spau- ----

vi v • i - da bnvn labai o-ražiai ir rU lr skaudžių žaiidų uždėkiteinvalidams bei savanoriams ku- ad- &3ie DUV0 įaoai gražiai ir lequlo omtment >' Jos gydymo 
rėjam,, esantiem, Vokietijoje. skoningai^uošta^ Betleįjs,^•
Šiemet abiejose katalikų bažny
čiose vykdytos rinkliavos davė 
apie 160 dol.

Susirinkimas, patvirtinęs val
dybos veiklą ir išreiškęs padėką 
už uolų darbą, 1957 metams pri-

lutė ir vainikai bei kalėdiškai vartokite

TURIME PASISAKYTI IR IŠSIAIŠKINTI
Atrodo, kad užteko pasisakymų vus faktus, mes dėkojame gerąjai

dėl buv. Nepriklausomos Lietuvos 
Karo Mokyklos A. Panemunėje, 
bet, štai, dar š .m. gruodžio mėn. 
17 d. "Draugo” Nr. .tilpo laiškas 
redakcijai pasirašytas A. šovos. 
Tai aš gal nesuklysiu, kad tą laiš
ką su 4 punktais parašė gyvas iš
likęs (ačiū Dievui) gen. 6t. pik. 
A. Šova. Jis autoritetas tarti žo-

lietuviškai spaudai, kuri leidžia 
vieni kitiems atverti akis.

Juozas Gaigalai

dį apie į Karo Mokyklą priimti' gą orą.

Esminis skirtumas
Du draugai atostogautojai kei

kia po palapine pasitaikiusį blo-

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

S&VDONEO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Vlsnss blokas nao kabalą.
Didžiausias Paminklams Planą 

Pasirinkimas mieste!

Telef — CEdarcrest 3-6335

aspirantams ar kadro kariūnams. 
Ir 'teisingai p. pik. pabrėžė 3 punk
te, kad “nebuvo išleista taisyklių, 
kurios draustų siųsti ar priimti į 
Karo Mokyklą ateitininkus, varpi
ninkus ar žiežirbininkus (gal n. 
pik. čia apsiriko: norėjo pažymėti 
“žaizdrininkus” etc.”)...

Bet gi tikrovėje gerb. p. gen. 
št. pulkininke, net Smetonos su
terštoje ir faktinai spausdintai ne
išleistoje Lietuvos Respublikos 
Konstitucijoje nebuvo pažymėta, 
kad veikiančios Lietuvos Respub
likoje didžiausios pelitinės parti
jos: Krikščionių Demokratų ir Vai 
stiečių Liaudininkų, o po jų. So
cialdemokratų partijos yra sus
penduojamos. Atseit, jos skaito
mos veikiančios, kaip ir be jokiu 
politinių įsitikinimų skirtumo abi
turientai priimami į Kar- Mokyk
lą... Tai buvo, anot p. A. šovos, 
trečio punkto “Nebuvo išleista tai
syklių”...

Betgi tikrumoje Lietuvos kariuo 
menės Gen. štabe sėdintieji atsa
kingi pareigūnai, atsakingi už pa
ruošimą Lietuvos kariuomenei ge
riausių su geriauBiais pažymiais 
jaunuolių — Lietuvos kariuome
nės elito (taip bent aš manau), 
tikrai nežinojo, kad iš apskričių 
Karo Mokyklai, tai mūsų Valsty
bės pažibai, yra parenkami kari- i 
ninkams kandidatai ne gabiausi ir j 
sveikiausi abituriėntai, bet... pro
vincijos jaunalietuvių “vadų” ir 
“vadukų”...

Mes šiais laikais pasiaiškiname 
Amerikos lietuviams patriotams, 
kad jie suprastų to laiko Nepri
klausomos Lietuvos nelemtingą 
būvį, bet tie... kurie tuo laiku bu
vome Nepriklausomoje Lietuvoje, 
turime atvirai pasisakyti apie gy-

Atsimeni, pernai taip pat buvo: 
šalta, lijo...

— Ne, protestavo draugas.
— šiemet visai kitaip. Peram 

man varvėjo ant galvos, šiemet 
tau.

Vistiek jam geriau
Autobuse prieš pagyvenusią po 

nią sėdi smarkiai įkaušęs vyru-

<r**«.v*.»;***3RJ»:M***.'*M**3«tj*tsrfc*s
Ar Marija apsireiškė Lietuvoje 

Atsakymą rasite J. Budzeikos kny 
gutėje

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE

Kaina 40 centų
Ją galite gauti

“DRAUGE“
2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8. ILL

LlGOfiSIO VALANDOJ 
£s«fcff<

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6843 So. Westera Ava. Air Conditioned kopiyėte 
BEpubUo 7-8640 — 7-8601 Automobiliams risto

Tiems, kurt* gyvena kitos* miesto dalys*: gausiss* 
koplyčią arčiau Jūsų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0 WESTERN AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ. 
CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.

Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba 
T0wnhall 3-2109

. _________ Ją tapgt nuo.- •ka.u
dtių nudegimų. Ji taipgi pasalina 
niežėjimą, ligoa vadinamos PBORIA- 
SIS. Taipgi padalina perSajimą ligoa 
vadinamos ATHLETK,Š .FOOT, .8U" 
stabdo džiovinimą odos lr perplySimą 
tarppirščiu. Yra tinkama vartoti,nuo 

unčios auskUsios odos dedlr-
rinių, odos lį.----- , ,
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy
styklų. Ji yra gera gyduolė nuo iš
virtimų odos ligų. L*
gulo Olntment yra 
parduodama po TI 
et., »1.2S, lr tt.it.
Pirkite veisti ntse Chl 
cagoj lr apylinkės*—
IAUwauke«, Wiac.,Oa 
ry. Ind.lr Detrolt, Ml- 
oklgan arba . rašyki
te lr atsiųskite M®

papuošti staliukai darė tikrai 
gražų įspūdį ir kėlė šventišką 
nuotaiką. Prie parengimo, be 
bažn. komiteto, prisidėjo ypač
M. Kriaučeliūnienė, M. Venske- „SrtSJTlr
vičienė, A. Mazaitienė, S. Ku- 

ėmė šitokį darbų planą: suruoš- gįnskienė ir D. Kriaučeliūnaitė. 
ti du pobūvius su atitinkamomis
programomis: padidinti fondą 
nelaimės atveju skyriaus na
riams sušelpti; daryti, kaip ir 
kiek vynais metais, kariuomenės 
šventės proga rinkliavas prie 
bažnyčių; remti Vokietijoje pa
silikusius laisvės lovų invalidus 
ir sunkioje būklėje esančius sa-

— 1956 m. lietuvių parapijoje

pakrikštyta 6, susituokė 4 poros 
(dvi mišrios tautiniu atžvilgiu). 
Mirė 6 asmenys — 5 suaugę ir 
vienas kūdikis. Keturi mirė stai
gia ir netikėta mirtimi — trys 
nuo širdies smūgio ir vienas pri
gėrė.

— V. žižys gražiai garsina; n«y ord*e |
vanorius kūrėjus; tirti sąlygas Lietuvos vardą, pirmaudamas
jsigijimui atitinkamo ūkio ar 
vasarvietės, kur skyriaus nariai 
galėtų vasaroti, o senatvėje ir 
apsigyventi.

Šios nuosavybės įsigijimu rū
pintis išrinktas plačiai žinomas 
statybininkas A. Pabedinskas,

šachmatų rungtynėse Sudburiol LEGULO, Department D., 

rajone ir Montrealyje. Kanados1 5618 W. Eddy St., Chicago 34, III. 

spauda apie ji labai gražiai at- __  ... .......

kuris, glaudžiai bendradarbiau- lionų dolerių.

siliepia ir įvertina.
— Levack priemiesty INCO

pradeda statyti naują koncentra 
torių, kuris kainuos apie 13 mi-'

Sudburiškis
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P 0 P U L A R 
LITHUANIAN REOIPES

Surinko J77Z£ DAUŽVAJLDlBjri

Nuomonės ir pastabos

STUDENTAI IR JAUNIMAS
Mano pokalbis su grupe lietuvių studentų

A. GINTNERIS, Chicago, III.

Spaudoje dažnai nusiskundžia
ma jaunimu, kad jie mažai domi
si lietuvių gyvenimu tremtyje. Aš 
jau seniai norėjau rasti progos as- į 
meniai pasikalbėti su mūsų jau- j 
nimu. Juk senieji ir jaunieji turi ’ 
pažint vieni kitus ir bendradarbiau' 
ti. Pasirodo, kad kaip senieji, taip' 
ir jaunieji turi savo problemas, 
rūpesčius ir sumanymus.

Vieną vakarą aplankęs seną 
knygnešį ir dabartinį ramovėnų 
Chioagos pirmininką P. Dirkį, te
nai radau grupę jaunimo, kurie 
aptarė svarbesniuosius paskutinių 
dienų pasaulinius įvykius. Tai bu
vo studentai: V. Adamkavičius, 
R. Mieželis, K. Dirkis, R. Vėžys ir 
A. Mickevičius. Pritaikęs momen
tą paprašiau jų pasikalbėti man 
rūpimais klausimias. Jie mielai 
sutiko atsakyti j mano paklausi
mus:

— Visuomenei įdomu, kaip pasi
baigė lietuvių Jaunimo peticijos 
reikalai ?

Savo laiku spauda patenkina
mai aprašė minėtos peticijos įtei
kimą Washingtone. Peticija turė
jo 30,000 parašų ir sudarė keletą 
įrištų knygų. Keli tūkstančiai pa
rašų dar pasiliko, nes nespėjo grą 
žinti iki išvažiavimui į sostinę. Pe
ticijoj buvo prašoma daryt žygius, 
kad lietuviai būtiį gražinti iš trem 
ties Sibire ir mūsų tėvynei grą

žinta nepriklausomybė, — sako 
komiteto pirmininkas V. Adam- 
kevičius. Peticiją vykdė daug tai 
kininkų visoje Amerikoje, bet 
pagrindą sudarė 4 studentų orga-: 
nizacijos: .skautai akademikai, a-' 
teitininkai, santara ir Studentų 
aąjunga. Peticija delegacijos bu
vo įteikta Washingtpne, bet dar
bas nėra baigtas. Dabar daromi 
žygi&i, kad minėtoji Jaunimo pc-i 
ticija atsiektų savo tikslą.

— Kaip studentai ir jaunimas 
reaguoj j Vengrijos įvykius?

— Studentai Vengrijos įvykius 
seka su dideliu įtempimu ir susi
rūpinimu. Jie labai sielojasi veng
rų tautos likimu. Juk tenai stu
dentai pirmieji sukilo prieš vy
riausybę ir pradėjo kovą su so
vietų tankais. Kova už laisvę iš
siplėtė po visą kraštų. Didvyriš
kai kaujasi vengrų tauta. Pasaulis 
nustebintas tokia vengrų drąsa. 
Mes reiškiame vengrų tautai pa
garbą ir linkime pergalės. Lietu
vių tauta pilnai supranta tokios 
kovos vertę ir prasmę, o ypatin
gai studentai ir jaunimas

— Ką manote apie Jaunimo 
kongresą ir tautluių šokių ftoti
sai J?

*— Jaunimą.- turi savo uždavi
nių ir problemų, — sako studen
tai. — Jie jas sprendžia savo or
ganizacijose. Tačiau daugeliui su-
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SKAITYKITE 
MĖNESINĮ KULTŪROS 

ŽURNALĄ
AIDUS

Prenumerata — 6 dol. metams
Adresas: 680 Bushwick Avenue,

Brooklyn 21, N. Y.

GUŽAUSKŲ
6EVERLT HILIA GkUNVCLA 
Jarlaustoa ĮfflIAs dll vMtnvtą, bank« 
’ą, laidotuvlą ir kitu ©Muoltmu 

M4S wkst smuy trmttnr 
r«L PRospeot S-0MS tr PB S-OSM

A. A.

FL0RENCE JOZAITIS
(po tėvais ILissel)

Gyv. 7242 S. Claremont Avė. 
Mirė saus. 12 d., 1957 m., 2 

\al. ryte, sulaukusi 45 tu. aniž. 
Gintė Riverside, Ilinois. 
Pasiliko dideliame nuliūdinto 

vyras Juozapas, sūnus Juoza
pas, motina Tekia Kissel, uoš
vienė Kotrina Jozaitis, 2 švo- 
fverkos Bernico Schultz ir The- 
resa Nester, brolis Richard 
Kissel, švoperis Walter Jozaitis, 
2 dėdės Peter ir Joseph Greon 
ir daug kitų giminių, draugų 
bei pažįstamų.

Priklausė Daugliters of Isa- 
bella, St. Adrian’s paristi.

Kūnas pašarvotus Mažeika- 
Evans koplyčioje, 68 4 5 S. West- 
ern Avė. Jaiidotuvės Įvyksta 
treėiad., sausio 16 d. Iš koply
čios 9 vai. ryto bus atlydėta 
j St. Adrian’s parap. bažnyčią, 
kurioj įvyks gedulingos pa

maldos už velionies sielą. l’o 
maldų bus nulydėta, j švento 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame ' visus 
gimines, draugus ir pažjstutnus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: vyras, sūnus, moti
na., uošvienė, ^vogerka, švo- 
gerial, dėdės ir giminės bei pa
žįstami.

Ijtid. direkt. Mažeiku-Evans, 
telefonas REpublic 7-8600.

JOHN F. [LIDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605 07 South Hermitage Avenue
TeL YA 7-1741-2 ir LA 3-9851

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CH1CAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna- Mes turime koplyčias'
vimas dieną ir nak- visose Chicagos ir

Itį, Reikale šaukite e 110861311(10 dalyse ir'
I mus. TiUrl^L. tuojau patarnaujame 1

įz; \vy vv

*7*: nepaprasta knyga. Viri IO» ra 
oaptų grynai Uetuvltkų valgių' gami
nimui anglų kalboje. Ponia Daųlvar 
dieog, kuri dažnai pasakodavo apl* 
Itetuvltkua valgiu* per Oblcagoa ra 
dljo Ir televizijos stotie, surinko pa 
giue Įdonilauelue lletuviSkų valgtt, 
receptus Ir DRACOĄS Juo» llleldf 
labai parankioje formoje. Pirmą kar
te tokia koyga pasirodo koygų rta 
koja.

Gera dovana kiteteuėiama ar ang 
įtikai ekaltantlejne lietuviams.

Kabu -- S2.00 „

(Jįsakymus kartu su pinigais siuskite

D B A D G A V
- A- »

2384 So. Oakley Aveao& '-■ 
CHICAGO 8. WL. A

JIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIUIIIUUlIUIIIIIllHllllh

MALDOS KULTCKA — SIELOS 
HLLTClLAt

Šią tbsą gyvenlmiSkai. trumpai k 
tSsaintai nušviečia vi>'nlntcl8 šios r8 
Sies mūsų kultoje studija —

TOMO ŽIŪRAIČIO, O.P.,

Nevystančios Rožes
ftv. Rožančius Ir Gyvenimas.

• 11 lulda
"Sąmoningu, kultūringa malda yra 

galingi kiekvienos uamenybts dvasio* 
sparnui J žydriąsias gy venimo viršū
nes" (Autorius).

"Tenka tik pulInkCtl, kad tautie
čiai kataliką! tu’p vertingą leidinį 
Įsigytų Ir uoliai perskaitytų” (Kun. 
Jonus Gusiūnus).

TAvų Ttonilnltikojt ų leidinį e, UI 
pusi., kulnu tik 50 centų. Užsakymus 
llr piniguti slųsklto —

L'žsukyinus kartu su pi ti įguls siųskite:

"DRiUGIS" 
2334 So. OKkley Avenue

Chicago, Illinois

Skelbkitės "Draufc” J

.ALFONSAS SKETERSRr
Gyv. 5200 K. Marshfield Avė.
Mirė sausio 10 d.. 1957, 10:50 

vai. vuk., sulaukęs pusės aniž.
Gimė Lietuvoje. Kilo Iš Za

rasų apksr., Rimšų parapijos, 
Gerbinlškių kuitno.

Amerikoje išgyveno 43 m.
Paliko nuliūdimo draugui Ir 

pažĮMtaiul. Laidotuvėmis rūpi
nasi Puchell šeima.

Kūmui pašarvotas Jolin f. 
Budeiklo koplyčioje, 4605 S. 
Hermitoge Avė.

Laidotuvės Įvyks antrad . 
sausio 15 d., iš koplyčios 8:S0 
va.l. ryto bus atlydėtas Į šv. 
Kryžiaus purapljos bažnyčią, 
kurioje Įvyks gedulingos pa
maldos už velionies sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas Į šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę liuku: draugai.

Laidotuvių direktorius John 
K. Ludelkis. Tel. Y Arda 7-1741

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAIayette 3-3373

ANTANAS M. PHILUPS
3307 S. UTIJANICA AVĖ. Tel. YArds 7-34*1

PETRAS P. GURSKIS
639 West 18th STREEET Ict SEeley 3-5711

POVILAS J. RIDIKAS
8354 S. 1IALSTED STREET Tel. YArda 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. M1CH1GAN AVĖ. Tel. COmmodoro 4-2228

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

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 6*th AVĖ., CICERO. 1IL Tel. OLjmpic 2-1003

ZIGMUNO (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET YArde 74)781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpubUo 7-1213

2314 W 28rd PLACE Virtiniu 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1421 6. OOth AVĖ. OLj iL'pic 2 52i5 ir *0ffuluUl v-UC87

t
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mėnraštis draugas, chicago. Illinois Pirmadienis, sausio 14, 1957

X Kun. Vincas Slavinai,

War miestelio, West Virginia. 
katalikų parapijos klebonas, 
mirė praėjusios savaitės pra
džioje. A. a. kun. Vincas šian-
dien laidojamas iš V. Jėzaus! d. 8:30 vai. Jordan salėje. Lie-
Atsimainymo parapijos bažny
čios, Maapeth, N. Y., kur klę- 
bonu yra prel. Jonas Balkūnas.
•L. '“"'"“t ri<*

Adv. C. Savickas ir J. Stoš
kus, veiklūs Lietuvos Vyčių 
dr-jos nariai, išvyko liet. orga
nizacijų reikalais j New Yorką.

X Bradūno Devynios Bala
dės, paskutinis poezijos rinki
nys, kurio 10 egz. buvo pasiųs
ta Lietuvon, yra gautos Vil
niuje.

X W. Songaila, 42 m. am
žiaus, antrojo karo veteranas, 
priklausęs Dariaus Girėno pos ros žurnalas Žibintas šių metų 
tui, mirė širdies liga darbo mė- 1 "r- p’'ad5i° fečiuosiuą savo 
tu. Palaidotas sausio 7 d. šv. amžiaus metus- S,ų metų pir'
Kazimiero kapinėse.

X Stefanija Rudokienė ir dr.
A. Rudokas Naujų Metų išva
karėse gavo iš Lietuvos liūdną 
žinią, kad gruodžio 17 d. Ku
piškio miestelyje mirė Rudo
kienės mamytė. Kaip laiškuose komunistinimą ok. Lietuvos 
rašoma, palaidota Kupiškio ka- spauda), J. Kuzmickio Kanki- 
puose su visomis bažnytinėmis | ^ų Romoje, dvi novelės, eilė- 
apeigomis. raščiai, motina apie savo duk

terį šv, Mariją Goretti ir k. 
Numeris gausiai iliustruotas.

X Sol. Jonas Vaznelis, daly
vaująs Lyric operos sąstate, 
dažnai kitataučių kviečiamas 
dainuoti, mums iš anksto pa
žįstamas kaipo solistas, dai- i &° maldos. Platus apžvalgos 
nuos Sparafucile partiją Rigo- skyrius. Žurnalo adresas: 21, 
letto operoje, kuri statoma ko- Ann Place, Bradford 5, Eng- 

land.
— Švelnesnė žiema, šiais me

tais Anglijoje kur kas švelnes- 
®as šaukiamas 1957 m. biržė- n® žiema. Tiesa, Kalėdų šven 1

i z-* XI.« vlūi IZO1IQ1 Pili-I 'lio 29 d. Chicagoje. Kongresas

vo 30 ir 31 dienomis.
X Pirmasis Amerikos ir Ka

nados lietuvių jaunimo kongre-
čių metu snigo ir visi keliai bu-j — Lėktuvų susisiekimo ben- 
vo priversti puraus sniego, ku- drovūs sukaktis. Trans-Cana 
ris tačiau ilgai nesilaikė. Sausio Airlines, viena didžiausių lėk- 

-o- r-—— —nalvrinti švelni. Ta- tuvų susisiekimo bendrovių,
SoTl^val3 /aTl-eSa! dažMi P“1*““ "*?*1

įvyks Morrison viešbutyje. 
Kongresas prasidės birželio 29

kongreso programa. Kongreso
finansinę naštą pasiėmė Lieto-' P&čias Kalėdas uvo o įos 
vių Bendruomenės Chicagos ne^ au^° usai u
apygarda. darboviečių pės-; jo grįžti iš 

X Svečiai pas lietuvius sale- tiems, 
ziečius. Praeitos vasaros metu! iraiianfll
naująjį lietuvių saleziečių vie-1 KANADOJ
nuolyną gausiai aplankė pa-; _  Kerys Vytautas, Prancū-
vieniai žmonės ir organizacijos.j rijoje studijavęs elektrotechni- 
Sausio 31 d. kviečiami ten at- ką atvyko į Hamiltoną ir gavo 
silankyti visi Chicagos apylin- j darbą savo specialybėje Forde, 
kės lietuviai kunigai, o Velykų Mano toliau tęsti studijas.
antrą dieną, balandžio 22 d. 
kviečiamos Chicagos apylinkės 
seselės mokytojos ir visos ki
tos lietuvaitės seselės.

X Lietuvos Vyčių 112 kuo
pos nariai išrinko naują valdy
bą: pirmininkas — Edward 
Pocius, vicepirmininkas — Do- 
lores Rupp, sekretorė — Jean
Sheures, korespondentė — Bar- Į bėjęs, kad nepr. Lietuva paruo- vėje gaus visiškai nepakanka-
bara Lazutka, fin. sekr. 
Dolores Wainauskis, ižd. — 
Monica Kasper. Iždo globėjai 
— Raymond Šimutis ir Lor- 
raine Wainauskis. Maršalkos 
Peter Gagle ir Louis Rogers.

Pirmas šių metų susirinki
mas įvyks sausio 15 d. vakare 
Gim. Šv. Panelės parapijos sa
lėje Marquette Parke.

X Chicagos Lietuvių draugi
ja yra pasižymėjus gerais 
kultūringais parengimais, bet 
tai reikalauja didelių išlaidų. 
Draugija to nepaiso ir nors ir 
su nuostoliais duoda gerą pro
grama. Tuo pačiu pagrindu ir 
šiais metais nutarta daryti pa
rengimą Lietuvių auditorijoj 
sausio 27 d. 4 vai. p. p. Pro
gramoj Pirmyn choras su sa
vo solistais, diriguojant Stepo
navičiui, duos koncertą. Cicero 
tautinių šokių grupė pirmą 
kartą pasirodys plačiai visuo
menei. Po programos balius. 
Šokiams gros Balio Pakšto or
kestras.

1$ ARTI IR TOLI
1. «. VALSTYBĖSE

— Baltijos dr-jos Bostone 
koncertas-susirinkimas daromas 
sausio 20 d. 3 vai p. p. 70 me
tų meninę programa, atliks 
smuikininkas ir pianistas Va- 
syliūnai. Prieš meninę dalį bus 
paskaita: Vengrijos sukilimas, 
kurių skaitys prof. Stenhen J. 
Petery. Ta pati Baltijos drau
gija rengia koncertą vasario 8

tovius atstovaus sol. Vacį. Ve 
rikaitis. Baltijos dr-jai priklau
so lietuviai, latviai, estai.

OLANDIJOJ
— J. Vasmauskas, dirbęs 

Argentinos cirkuose, paskiau 
tarnavęs laivyne ir, apie 10 me
tų išlaikytas psichiatrinėje li
goninėje Olandijoje, iš jos iš
vyko | sovietinę Lietuvą.

DIDŽ. BRITANIJOJ
__ Naujas “Žibinto” nura

Anglijoje išeinąs relig. kultu- įtikinamai argumentuoti ir

masis nr. pasipuošęs nauja vir
šelio vinjete, kurią nupiešė J. 
Kibura3. Jo turinyje: prof. dr. 
Z. Ivinskio Atsiminimų nuo- 
tAipos apie prof. Šalkauskį, 
Zigm. Py kulio Naujų žmonių 
fabrike (studijėlė apie jaunimo

Vaikų kampelyje — naujos, 
lengvai parašytos vaikų rytme-

susimaišiusių su dūmais. Prieš, Ji turi 9,000 tarnautojų ir ap
tarnauja ketvirtadalį žemės 
rutulio. 1956 m. jos lėktuvais 

rėjo sustoti ir žmonėms reikė- skrido virš dviejų milijonų as-

__ Antanas Jonikas, 91
Queen St. N., iš Lietuvos kul- 
tūrtechnikas, prieš kelis mėne
sius gavo gerą tarnybą Plentų
žinyboje. Jo tarnybos vieta —j ryti pramonės darbininkams 
visa Ontario provincija. A. Jo-(pensijų planą, kurį lėšomis tu-
niko tvirtinimu — Kanadoje 
didelis trūkumas šios šakos 
specialistų. Jis taip pat paste-

šė žymiai geresnius šios rūšies 
darbuotojus.

— J. Žalys, kaip skelbia The 
Gazette sausio 5 d. laidoje, ko
vos dėl Montrealio čempionato. 
Jis D. Le Dain “knockout” var

ir Cicero avė., kardinolo Mun- 
delein Vyčių kuopa surengė 
sauf-io 6 d. pietus ligoninės pie
tų kambary. Aleksas Miller, 
18448 Argyle avė., buvo pietų 
vedėjas, jam padėjo Henry 
Krause ir Anthony Kamm. Vy
riausios rengėjos buvo Mrs. 
Peter Slogas, Gus King, Ann 
Lawrence ir Frances Adamai- 
tis. Buvo su ligoniais mielai 
pasišnekučiuota, jie apdalinti 
pinigais ir dovanomis.

X Algirdo Ijandsbergio no
velių knyga Ilgoji naktis 1 dol. 
kainuoja tik Nidos klubo na
riams ftiaip užsakant kainuoja 
1.50 dol.

mo ir dėl blogo kelio. Tačiau Gelub, lyg norėdamas išryškin- 
daugiausia žuvo todėl, kad vai- j ti moderniojo žmogaus linkimą 

~100 lietuvių pacientų Fš ™otojai labai skuba. Žinoma, krikščionybę suprasti pagal sa- 
Oak Forest institucijos, 159 st. Ičia Vra Padėjęs ir nepaprastas vas idėjas, Nukryžiuotąjį įkom-

žybose iš 32 žaidėjų įeina var
žytis dėl pirmos vietos.

— Dr. Pavilanis, kaip pra
nešė “Moatr. Star” gruodžio 
22 d. laidoje. Montrealio uni
versiteto Mikriobiologijos ir 
Higienos instituto virusų sky
riaus vedėjas. Quebeco provin
cijos užkrėstų ir sergančių gy
vulių seilėse surado karštinę 
bakteriją, kuri pirmą kartą bu
vo atidengta Austrijoje 1937 
m. ir pavadinta Q. Ta proga 
Star savo trečio puslapio cent
re įsidėjo mūsų tautiečio foto
grafiją ir ilgesnį aprašymą.

— The Gazette savo vedamų
jų skyriuje gruodžio mėnesį 
trijų savaičių bėgyje įdėjo net 
keturis Pr. Alšėno laiškus, už
vardintus: “Anksčiau Pabalti
jo vaistytas, dabar Vengrija”, 
‘‘Genocidas Pabaltijo kraštuo
se”, “Karinės bazė3 okupuoto
se Pabaltijo valstybėse” ir 
“Reakcija Lietuvoje”. Visi 
straipsniai gražiai parašyti,

duoda svetimšaliui nemaža in
formacinės medžiagos apie 
jiems taip mažai težinomus 
kraštus.

— Kanados užsienio reikalų

ministerijos tarnyboje įvairiuo-j 
se kraštuose dirba 1726 asme-, 
nys, 1939 m. jų buvo tik 74. 50 
vietovėse veikia Kanados at
stovybės — 33 ambasados, 8į 
— augšt. komisarai, 4 — pa-Į 
siuntinybės, 11 — konsulų, dvi 
delegacijos prie JT — New 
Yorke ir Ženevoje, viena dele
gacija prie Š. Atlanto Sąj. Pa
ryžiuje ir viena misija Berly
ne. Diplomatinių tarnautojų 
atlyginimai $3.900—13,000. Iš 
žemesniųjų tarnautojų nerei
kalaujama akademinio išsilavi- 
nimo.Bet iš visų reikalaujama 
svetimų kalbų mokėjimo, ypač 
prancūzų, vokiečių, anglų ir 
bent šiek tiek to krašto kalbos, 
kur tenka dirbti.

menų — 25% daugiau nei per 
nai. B-vė yra užsakiusi nau
jausio tipo 4 sprausminius lėk
tuvus, kurie bus pradėti nau
doti 1960 m.

— Visuotinė sveikatos ap- 
drauda — darbininkų reikalavi
mas 1957 m. nr. 1. Pasak C. 
Jodoin, Darbo kongreso vado, 
kuris atstovauja milioną dar
bininkų, feder. vyriausybė įki
štai ta linkme nieko nepadariu
si. Taip pat esą būtina suda

rėtų paremti feder. vyriausybė. 
Esą daugelis darbininkų, kurie 
dabar moka tam įnašus, senat-

mą pensiją.

Kiek pernai žuvo žmonių
Pernai metais susisiekimo ka

tastrofose žuvo 42,000 žmonių. 
Dalis jų žuvo dėl mašinų gedi*

mašinų pagausėjimas, nepropof binuoja, į totem stulpą.
cingai paaugęs, palyginus su 
kelių padaugėjimu.

TfiVAS PIJUS
istorijoje yra pirmasis kunigas 
kuris turi Kristaus žaizdas. Tė 
vas Pijus yra garsus nepapra 
stais darbais ir Dievo malonė 
mis. Knygoje aprašoma pra
našysčių dovana, nuostabūs iš
gijimai, ekstatiniai persikėlimą: 
ir t.t. Iš Tėvo Pijaus gyvenime 
vra {dėti 32 paveika<ai. Kaina 
$2.00.

Galima gauti “D”AUGO“ 
Administradjcje

3*84 S®. Oskles Aveane 
CHICAGO 8. ILLINOIS

PROGRAMOS VIRAEl.IS

Inauguracijos programos viršelis, prie jo viena iš Inauguracijos 
komiteto narių Jayne Harper. (INS)

CHICAGOS ŽINIOS
Moderniojo - religinio 

meno paroda
Chicagos universitete, Good- 

speed salėje, 1010 E. 59 str., 
yra atidaryta moderniojo - re
liginio meno paroda, kur išsta
tyta 23 paveikslai, sugabenti iš 
įvairių vietų, čia rasime net

ir amžinybė, laisvė ir būtinybė, 
forma ir esmė, intelektas ir 
vaizduotė, tradicija ir kūrybin
gumo polėkiai, dvasia ir medžią 
ga, individas ir visata — tai tik 
dalis iš daugybės gilių proble
mų, bendrų menui ir religijai”. 
Šioje parodoje dailininkai savo

. , . , . , . _ ,, , paveiksluose atspindi sąmyšį
tokių garsenybių, kaip . Pablo, žmogaU3 sielofe • pritvinklJsią
Picasso, Georgės Roualt ir eilės 
panašių kūrinių. Iš viso daly
vauja 18 dailininkų.

Paveikslai atstovauja moder 
nizmą, kaikurie iki kraštutinu
mo. Tame pat stiliuje ir religi
nio mena tapyba. Savo apimti
mi didžiausias religinis paveik
slas būtų Abraomo Rattnerio 
Paskutinis teismas. Jis apima 
beveik visą sieną, patraukia sa
vo dėmesį baugia raudona spal 
va ir ta didžia, įlinkiai suvokia
ma maišatimi, iš kurios išsiryš
kina Teisėjo siluetas, kitur gi 
tarp raudonų, juodų dėmių ma
tosi rankos, kojos ir šiaip neaiš 
ki masė, vaizduojanti didingu
mą ir paslaptingumą.

D. Aronsonas čia išstatęs Pri 
sikėlimo paveikslą. Kristaus vei 
das mirtinai mėlynas, išsivartę 
keistų formų angelukai. Realiz
mo šalininkui tai būtų profana
cija. Mare Changall nupiešęs 
vadinamą Baltąjį nukryžiavi
mą. Dominuoja balta spalva. 
Centre — Nukryžiuotasis, ap
linkui — vaizdai — vaizdai, ku 
rie nusako, kad žmonija užsi
merkusi, nekreipia dėmesio į 
Nukryžiuotąjį arba grėsmingai 
į Jį žygiuoja su raudonomis vė 
liavomis.

J. Ensor savo paveiksle “Sep 
tynios didžiosioą nuodėmės, mir 
ties dominuojamos”, rodo sun
kiųjų nuodėmių sužalotus vei
dus — asmenybes, kurias savo 
juodais sparnais apglobusi kau
kolė, vaizduojanti mirtį. Leon

Stepan Greene kryžiaus ne
šimą vaizduoja kokiomis tai 
vandeningomis ne šio pasaulio 
figūromis, o Herb. Katman 
“Žvilgsnį j Prahą” meta pro 
kryžių, kuris ryškiai stiebiasi 
liepsnojančio miesto fone, sim
bolizuojamas sostinės kryžiavi
mą karų ir revoliucijų ugnyje.

Paroda ir įvadas jos katalo
ge išryškina tamprų ryšį tarp 
religijos ir meno, pabrėžiant, 
kad mene labiau atsispindi lai
ko nuotaikos, kaip moksle ir Policija jį rado sėdintį auto- 
filosofijoje, nes menas nėra mobily su penkiais vaikais, ku- 
apsunkinamas abstrakčiais svarJ rie buvo basi ir sunkiai perša- 
etymais. Pabrėžiama, kad “re- lę, o jis tiek girtas, kad neįma- 
ligija daug turi bendro: laikas noma buvo apklausinėti.

tragediją; jie piešia žmogų nu
tolusį nuo Dievo ar dar neradu- 
sį susitaikymo, ir jų paveikslai 
dvelkia skepticizmu ir fataliz
mu. Egzistencializmo polėkiuose 
modernieji dailininkai piešia 
Didžiojo penktadienio žmogų, 
bet dar nevaizduoja Prisikėli
mo.

Paroda tęsis iki vasario 2 d., 
šiokiomis dienomis atdara nuo 
9 vai. iki 5 vai., šeštadieniais 
nuo 1 vai. iki 5 vai. Siekian
tiems pažinti mūsų laikų meno 
sroves parodą verta pamatyti.

Pr

Paskaitos suaugusiems
Marijos Augšt. mokyklos pa 

talpose 6727 S. Califohiia avė., 
Chicagoje, nuo sausio 23 d. vėl 
vyks paskaitos suaugusiems. 
Paskaitos bus kas trečiadienio 
vakarais. Viena grupė 7 vai. 30 
min. studijuos Bažnyčios ir vai 
stybės santykius, vadovaujant 
Charles Strube, kita tuo pačiu 
laiku diskutuos subrendusios 
asmenybės požymius; diskusi
joms vadovaus John Britten ir 
Virginia Dictmeyer. Pagaliau 8 
vai. 30 min. v. bus Eileen Se- 
man paskaita ir diskusijos: 
“Gerėkimės meno pasauliu”.

Berniukas sugavo vagį
Chicagos laikraščiai deda pa

veikslą ir plačius aprašymus, 
kaip 11 metų berniukas Ronald 
Stewart sugavo suaugusį ran
kinukų vagį. Berniukas ėjo į 
bažnyčią ir išgirdo riksmą mo
ters, kurios buvo pagrobtas 
rankinukas. Pamatęs bėgantį 
piktadarį, jis ėmė jį vytis, kibo 
į jį kaip futbolo žaidime ir per
vertė, o kiti atėję žmonės pa
dėjo vagį perduoti policijai.

Girtas nužudė žmoną ir 

vaiką
Policija Chicagoje atrado au

tomobilyje girt4 tėvą Leonardą 
Glenn, 35 m. amžiaus sunkve
žimio šoferį, kuris buvo nušo
vęs gavo 33 metų amžiaus žmo
ną ir mirtinai perdūręs kūdikį, 
kuris nuvežtas į ligoninę mirė.

Nusižudė buvęs 
milionierius

Floridoje, Miami viešbutyje, 
miego piliulėmis rastas nusižu
dęs 58 metų milionierius šei
mos narys Waldo Logan. Jis 
buvo čikagietis, jo šeima mi- 
lionus dolerių išleido bejieškant 
turtų Karaibų jūrose. Dabar 
Waldo Logan buvo likęs be cen
to. Jis buvo tris kartus vedęs 
ir vis persiskyręs. Neatnešė 
jam laimės nei pinigai, nei žmo
nų keitimas.

2,500 berniukų choras

Į Chicagą ruošiasi atvykti 
Mažųjų Paryžiaus Dainininkų 
choras. Ta proga kovo 9 d. Šv. 
Vardo katedroje Chicagoje bus 
pontifikalinės šv. Mišios, kurių 
metu giedos jungtinis panašių 
Chicagos berniukų choras, susi 
dedąs iš 2,500 berniukų, kurie 
dabar lavinasi čia veikiančiuose 
60 berniukų chorų. Pamaldos 
bus dienoje Šv. Dominika Sa- 
vio, kuris yra berniukų chorų 
federacijos globėjas.
Italų pirmaująs orkestras

Florencijos Pavasarinio fes
tivalio orkestras, susidedąs iš 
100 griežikų, nuo rugsėjo .mė
nesio iki gruodžio mėnesio kon
certuos JAV-se. Jau praėjo 30 
metų, kaip koks nors vadovau
jantis italų simfoninis orkest
ras su koncertais lankėsi JAV- 
se. Iš viso šis orkestras turės 
60 koncertų, kurių vienas bus 
ir Chicagoje.

Malko diriguos Australijoje
Grant Parko Simfoninio or- j 

keetro dirigentas Nikolai Mal
ko, šiame poste buvęs nuo 1945 
metų, pakviestas diriguoti Syd- 
nėjaus Simfoninį orkestrą Au
stralijoje. Ten darbą pradės 
nuo balandžio 1 d. Grant Parko 

I simfoninis orkestras dabar nuo 
latlnio dirigento neturės, o pa
sikvies svečius dirigentus vasa
ros sezonams.

Apie raudonuosius per 
televiziją

Per NBC televizijos tinklą 
JAV-se sausio 20 d. 12 vai. 30 
min. p. p. (Chicagos laiku) bus 
katalikų valanda, kurioje, vadi 
narnoj “Bird of Sorrow” prog
ramoje bus pavaizduota, kas 
įvyksta, kai raudonieji užima 
Kinijos miestą. Vaidinimas su 
darytas pagal prel. J. Roma- 
niello, Maryknoll misionieriaus 
knygą.

$314,000,000 miesto 
susisiekimui

Chicagos Miesto susisiekimo 
vadovybė sudarė įvairiausius 
planus kaip pagerinti susisie
kimą, suorganizuojant gausiau 
ekspresinio susisiekimo linijų 
ir įvedant iš viso 23 pagerini
mus. Tai pareikalautų $314 mi- 
lionų.

Vakarinė mokykla
Chicagoje jau šimtas metų 

kaip veikia vakarinė mokykla 
Englewood Evening School, 
6201 So. Stewart. Pamokos bū
na nuo 6 vai. 45 min. iki 9 vai. 
45 min. vakaiais Naujam se
mestrui registracija vyks nuo 
vasario 4 d. iki 14 d. tarp 7 v. 
iki 9 vai. v.

Naujas advokatų 
pirmininkas

Chicagos Katalikų Advokatų 
sąjungos p’rnvninku išrinktas
William E. Cahiil. Vienas iš tri 

1 jų vifcepirmininkų yra naujasis 
Illinois valstybės prokuroras 
Benjaminas Adamowski.

Istorikų pirmininkas
Amerikos Lenkų Istorikų 

draugijos pirmininku išrinktas 
čikagietis kun. M. J. Madaj. 
Lenkų istorikų suvažiavimas; 
įvyko Prisikėlimo akademijoje, j 
Chicagoje.

17 metų už narkotikus
JAV distrikto te'imas Chi

cagoje nuteisė 17 metų kalėji
mo Edvvardą Minor, 37 m. am
žiaus vyrą. kuris buvo sugau
tas pardavinėjęs narkotikus.

Pabrangs vanduo?
Vandens ir vandentiekių ko- 

misionieriu3 reikalauja, kad 
žmonių vartojamo vandens kai
na Chicagoje būtų pakelta 
33y2%. J

Pranašavimai 1957 

metams
Kiekvienų metų pradžioje didie

ji pasaulio žyniai bando nusakyti 
ateitį. Vieniems daugiau, kitiems 
mažiau, bet visiems šis tas pasi
seka atspėti.

Gyvenimas yra įdomesnis neži
nant ateities, bet kartais yra gera 
ir žinoti, kad piktam užbėgus už 
akių. Vienas išmintingas žmogus 
yra pasakęs: — Dievas savo be
galiniame gerume visada gali pa
keisti įvykių eigą.

Ryškesni pranašavimai būtų 
šie: 1957 m. karo nebus. Nelaimė 
didelei asmenybei. Užsibaigs daug 
nietų užsitęsusi byla. Kelios val
stybės pasitrauks iš Jungtinių 
Tautų Tarybos. Amerika išgelbės 
taiką. Rusija atstatys stalininę si
stemą. Staiga dings Chruščevas. 
Princesė Margarita susituoks su 
pulk. Townsend.

Sausis: diplomatų važinėjimas, 
diskusijos be jokių pasekmių. Va
saris: slapta politinė sutartis. Ko
vas: naujas projektas kovai su ko 
munizmu; politikoje aštrus susi
kirtimas. Balandis: viena žinia 
pralinksminanti, antra sukelianti 
didelio rūpesčio. Gegužis: liūdna 
žinia ir žodžių kova politikoje. 
Birželis: dideli apsivilimai, spau
dos polemika. Liepa: atsitiks tai, 
ko buvo bijota. Rugpjūtis: nauji 
dalykai diplomatijoj, masių nepa
sitenkinimas, prieštaraujančios ži
nios apie vieną tiesą, liečiančią 
slaptoje, bet laikinai. Spalis: po
litikai ant gero kelio. Lapkritis: 
dingsta žymus valstybininkas. 
Gruodis: politinis frontas neaiš
kus, atidengiamos Daslaotys.

B. Mikalauskas.
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BOKIME IŠTIKIMI LIET. 
KNYGAI!

Įstodami j Liet. Knygų Klubą ii 
įmokėdami 5 dc' metinio mokesčio 
mes įgaliname per vienerius metus 
pasirodyti kelioms naujoms gerai pa
rinktoms liet. knygoms ir tuo pačiu 
uždirbame 2.50 dol., nes knygų pa
sirenkame už 7.50 dol.

Lietuviškos Knygos Klubo na
riais — lietuvybės kalviais gali būti 
visi, pasiuntę 5 dol. šiuo adresu:

LIET. KNYGOS KLUBAS 

(Lith. 3ook Club)

2334 So. Oakley Avė.,

Chicago 8, Illinois

AR JAU įsigijote: 
KNYGELĘ EGZAMINAMS

KAIP PASIRUOŠTI 
IAV PILIETYBEI

Pagal šią knygelę daugelis tapo 
JAV-viy piliečiais. Siūlome kiek
vienam ateivių ją įsigyti, kas pa
lengvins išlaikyti egzaminas.

Klausimai ir atsakymai anglų 
Ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei
gėjas Alfonse F. Wella. Kaina 
<M) rentų.

Pasiskubinkite įsigyti reikalln- 
<ą knygelę, kuri tikrai palengvina 
slgyti JAV pilietybę

Pinigus su užsakymais siusti:

DRAUGAS”, 3884 8. Oakley ava 

CMeago 8, IU.
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