
'A ln‘y -’.iį'<y frO'i* n ’ .»* I

3 /
c.:

i i. j *
1 LL,

DRAUGAS
L#ld£l* Lietuvių Katalikų Spaudo* 

Draugijų
MM So. Oakloy Avė., Chlcngo S. HltuoU 

Telephone — Virpinta 7-0040-41

VlanlntOla tautinės Ir tikybinės minties 

lietuvių dienrašti* patAUlyJs

w DRAUGAS DRAUGAS
Tbe f4U>uanlsn Daily h-Umd

Fubllshed by the Llthuanlun Catholie 
Prese Sudėty

M34 So. Oakley Avė., Ctilcagu 8, lllhtuM 
TelephoiM* — Virgiui* 7-0*40-41

Nr. 18 Price 5 cents
uthuanian paįlv friend

The most influential Uthuanian Daily 
In America

ANTRADIENIS, SAUSIO (JANUARY) 22, 1957 Kaina 5 centai Vol. XU

LIETUVIAI PREZIDENTO IKE INAUGURACIJOJ
Ten velnias vadinamas vienu

vardu — tai Ivanas Sierovas,
BONNA, Vokietija. — Užsienio spaudoje į Pabaltijo ypač in

telektualuose ir studentuose vykstantį nepasitenkinimą buvo at
kreiptas ląbai didelis dėmesys. Vokiečių spaudoje dar ir dabar 
gausu tuo reikalu įvairių pranešimų.

Pvz. „Offenbach Post“ skel-i—■ __

»r»- r-
THINK IT’S CCIO?

WORtO RCCC5D IS 
90 BEtOW, HOTEO 
IN VERKYC YANSK. 
siberia m k;o

bia, kad „Maskva pralaimėjo ko- ^kas pateko daug dokumentų, ro- 
vą dėl pabaltiečių jaunimo“.'
„Oberbayerisches Volskblatt“ iš
ryškina Maskvos planus depor
tuoti pabaltiečius kuklesniais 
vardais į bolševikinius Rytus.
Pasmerktos sovietų teroristinės 
priemonės.

Kiely leidžiamas „Volkszei- 
tung“ rašo, kad sovietai Pabalti
jo kraštuose ėmėsi naujų prie- rodančiais sovietų terorinį rėži 
spaudos priemonių. 1 mą Vokiečių daliniai buvo sutin-

„Frankische Presse“ atžymėjo kami kaip išlaisvintojai, bet ne- 
pabaltiečių įteiktąjį Jungt. Tau- .trukus Hitlerio vyriausybė pra- 
tų gen. sekretoriui protestą nu-| dėjo taikyti išlaisvintuose iš bol- 
rodydamas, kad tariamuoju „sa-, ševikų kraštuose Rosenbergo ra- 
vanorių“ siuntimu iš tikrų vyk- sines teorijas ir vėl nukreipė gy
domos prievartinės deportacijos, ventojus prieš save. Paskiau už
kuriomis siekiama varyti toliau
genocidinę politiką.

„Die Zeit“ persispaudė iš britų 
„Manchester Guardian“ ištrau
kas iš Sniečkaus kalbos, kad Lie
tuvoje ypač studentai užsikrėtę 
„išnaudotojų klasės liekanomis“.

daneių baisiausią sovietų siautė-į 
jimą, masinius žmonių žudymus, 
plačiausio masto deportacijas, 
koncentracijos stovyklas ir kitas 
sovietines baisybes.

Tačiau tada paskelbtieji vokie
čių kaltinimai Vakaruose nepa
darė reikiamo įspūdžio. Vakarai 
nenorėjo domėtis dokumentais,

U, S. S. R.

rwo u. s. scientists ufset 
30-TEAC IAW Of THEORUICAl 

RHT5ICS, FINO SUi-ATOMIC 
MESON BARTKUS OON'T SPIN 
AS PHYSICISTS ll'OUGHT. SO 
NEW IAW Wtlt HAVE TO BE 
DEVISfO A5 SAUS FOR WHAT 
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H WORLD WEEK
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MACMILIAIJ'S CARINEI 
LOOitS tOT UKt EOIN'S

AIMED ANTI-COMMUNIST 
REVOLT UNDERWAY IN 

BULGARIAN MOUNTAINS

MONACO lOOKS 
TO “Hfcll AGI”

SOVIET IEPORTEDLY 
HAS TWO A BOMBS 

STORED IN HUNGARY

ADEN-YEMEN BOBOM 
CLASHES CONTINUE, 

BRITAIN CHARGES 
YEMEN IS TOOL OF 
EGYPT AND RUSSIA

PAKISTAM ASKS UN POLICE 
FORCE FOR KASHMIR, STATE 

DISPUTED WITH INOIA

Praėjusios savaitės svarbesni pasaulinio masto įvykiai vaizduose.

ėję rusai dabar stengiasi šiuos 
kadaise žydėjusius kraštus suru
sinti ir susovietinti.

Nupasakojus deportacijų tech 
niką ir apimtį bei Sierovo veiklą, 
paskelbtosios informacijos baig
tos tokia pastaba: „Tąsyk Siero
vas neturėjo jokių akivaizdžių 
liudininkų iš šalies. Bet Vengri
joje jau buvo kitaip“...

Antisovietines tendencijos
Vokiečių „Das Ostpreussen- 

blatt“ 1957. I. 5, rašydamas apie
neramumus Lietuvoje bei Esti- y paaugštintas, 
joje, o ypač tarp studentų pasi- 7 r o ’
reiškiančias antisovietines ten
dencijas, pažymi, jog smulkesnių 
duomenų apie Vilniuje, Kaune ir 
kitur vykusias demonstracijas 
gauta iš Sov. Sąjungoje studi
juojančių užsieniečių studentų.

Estijoje gyvenantiems rusams 
prikišama, kad jie ligi šiol dar 
neišmoko estiškai, kurie tuo bū
du, kaip pripažįsta pati komu
nistų vadovybė, „padarę didelę 
klaidą“.

Komunistų pakalikai Pabalti
jo augštosiose mokyklose paskel 
bė ilgus sąrašus su vardais ir pa
vardėmis tų studentų, kurie ne
nori pasiduoti partinei drausmei 
ir boikotuoja „partinį mokymą-

zmona išėjo iš namų
LONDONAS, sausio 21. — 

Diana Churchill, 44 metų, vyriau 
šia Winston Churchill duktė, va
kar atsiskyrė nuo savo antrojo 
vyro Ducan Sandys. Ducan San- 
dys neseniai buvo paskirtas Bri
tanijos krašto apsaugos ministe- 
riu.

Sandys sekančią savaitę at
vyksta į JAV.

Lanskoronskiui 
nepasiseke sudaryti
Vykdomųjų Tarybų
CHICAGO, III., sausio 21. — 

Pranešama iš New Yorko, kad 
po ilgai užtrukusių pastangų, J. 
Lanskoronskiui nepasisekė suda
ryti Vliko vykdomąją Tarybą. 
Jis gautą Vliko prezidijumo no- 
minavimą šioms pareigoms grą
žino.

Vliko prezidiumas paprašė P. 
A. Devenienę ir dr. Karvelį eiti 
toliau Vykdomosios Tarybos na
rių pareigas. Iš kitos pusės Vliko 
prezidiumas paprašė visas gru
pes kaip galint greičiau pristaty
ti kandidatus Vykdomajai Tary
bai. .

Vengrijos kareiviai įsibrovė
į Austrijos teritoriją

VIENA, Austrija, sausio 21. — Austrijos vidaus reikalų mi- 
nisteris praneša: 30 vengrų kareivių, šaudydami iš kulkosvydžių, 
sekmadienį įsibrovė į Austrijos teritoriją vejantis pabėgėlius. 

Austrijos spaudos agentūra
pastebėjo, kad kareiviai jėga grą 
žino apie 20 pabėgįlį^ į Venegri- 
&•

Ruošia protesto notą 
Austrija ruošiasi pasiųsti

Britanija parduoda
karinius laivus

LONDONAS, sausio 21. — 
„The Daily Herald“ laikraštis ra

griežtą protestą komunistinės j §o. Britanija parduos rezervi-

sr
Pirmosios Kremliaus aukos

Prancūzija gerina

santykius su Maroku
• PARYŽIUS, sausio 21.—Mau- 
rice Faure, Prancūzijos valsty
bės sekretorius užsienio reika
lams, pareiškė, kad’Prancūzija 
atnaujina santykius su Maroku. 
Maroko santykiai pablogėjo su 
Prancūzija, kai ši praėjusių me
tų spalio mėn. areštavo penkis 
Alžirijos sukilėlių vadus skren
dant lėktuvu.

Naujos pareigos
SOUTH HADLEY, Mass., sau

sio 21. — Dr. Richard Glenn Get- 
tetll, 44 metų, vyr. ekonomistas 
užsienio reikalams Texas kompa
nijoje New Yorke ir JAV oro jė
gų patarėjas, paskirtas Mount 
Holyoll kolegijos prezidentas.

Nuėjo nuo bėgių
MILWAUKEE, Wis., sausio

Per 20 minučių
CATANIA, Sicilija, sausio 21. 

— Banditas per 20 minučių api
plėšė keturiolika asmenų. Iš jų 
atėmė pinigus, laikrodžius ir 
brangenybes, kai jis sulaikė ke
turis automobilius ir du moto
ciklus vieškelyje viena mylia nuo 
Catania.

„Herner Zeitung“, Oberhessi- 
sche Zeitung“ ir visa eilė kitų vo
kiečių laikraščių šių metų pra
džioje paskelbė išsamius praneši
mus apie Pabaltijo tragediją.
Juose Lietuva, Latvija ir Estija 
išsamiai atvaizduotos kaip pir
mosios Kremliaus aukos. Straips 
niai iliustruoti Lietuvos, Latvi-!
jos ir Estijos žemėlapiais, taip 21. — Daugiau kaip tuzinas as- 
pat būdingomis nuotraukomis, menų vakar buvo subraižyti ar 
kurių viena, paimta iš Kauno Se- sukrėsti, kai septyni keleivinio 
namiesčio, rodo laisvės metais traukinio vagonai nuėjo nuo bė- 
vykusius turgus. O juose būta Milwaukee priemiestyje, 
visko, ko tik žmogaus širdis troš i “
ko, — pažymi šie vokiečių įaik- Trumanas nedalyvavo

Paves vadovavimų
TAIPEI, Formoza, sausio 21. 

— Viceadmirolas Stuart Ingre- 
soll savo komandą JAV 7-tam 
laivynui paves viceadmirolui 
Wallace M. Beakley.

Vengrijos vyriausybei ryšiumi 
su vengrų kareivių įsibrovimu į 
Austrijos teritoriją.

Neseniai Austrijos kancleris 
Julius Raab per radiją išbarė 
Vengrijos komunistus dėl nusi
skundimų, kad Austrija kišasi į 
Vengrijos vidaus reikalus pri- 
glausdama pabėgėlius.

Baimė veja iš tėvynės
Jis pasakė, kad niekas kitas, o 

tik baimė komunistinio režimo 
išvarė 1,261 vengrą iš savo tė
vynės į Austriją keturių dienų 
laikotarpyje, nepaisant didelio 
šalčio ir sniego pusnių. Nė vie 
nas austras komunistas tuo pa 
čiu metu nepabėgo į Vengriją 
pasakė Austrijos kancleris.

Austrijos kancleris Raab pa
tiekė tokių sugestijų: jei Vengri
jos vyriausybė nori, kad vengrai 
nebėgtų svetur, tegu ji suteikia 
žmonėms laisvę ir padorų gyve
nimą. J iš taip pat sugestinavo, 
kad Vengrijai būtų suteiktas ne
utralumo statusas tarp Rytų ir 
Vakarų.

Rašytojai ir laikraštininkai 
areštuojami

nius karinius laivus kitiems Šiau 
rėš Atlanto Gynybos organizaci
jos (Nato) nariams, įskaitant 
Vokietiją.

Į parduodamų laivų skaičių 
įeina keturi kreiseriai, 12 naikin
tuvų ir 50 frigatų.

Vėl išsprogdino
WASHINGTONAS, sausio 21. 

— Sovietų Sąjunga kitą atominį 
ginklą išbandė, pranešė vakar 
JAV atominės energijos komisi
ja.

rščiia, — ir žmonėms sekėsi la
bai gerai gyventi - kol atėjo ta- g-0 21._Buvę3 prezidentas Har- 
riamieji „išlaisvintojai“ sovie- g Trumanas nedalyvavo pre. I 
tai. Laisvasis pasaulis sukrėstas zidento Eisenhowerio įnaugura-
siau o, kas įvyko Vengrijoje. Ta cjjog iškilmėse. Trumanas pirmą 
čiau kas dėjosi Lietuvoje, Latvi- k lei(Jo inauguracijoa is.
joje ,r Estijoje ir tebevyksta nuo ki,mes „„„ 1933 metl)
1940 m., neturi kito pavyzdžio ir ________
galima apibūdinti vienu vieninte- p «t r arinio '
liu žodžiu: tautžudvbė. pastebi 'James estraaoje

INDEPENDENCE, Mo., sau-
Japonijos socialistai 

už raudonosios
Kinijos pripažinimų

TOKIO, sausio 21. — Japoni
jos socialistų partija vakar savo 
metinį suvažiavimą baigė su pa
sisukimu į kairę.

Japonijos socialistų partijos 
pirmininku perrinktas Mosaburotautžudybė, pastebi

laikraščiai. Ir toliau smulkiai ap- WASHINGTONAS, sausio 21. Suzuki palinkęs į kairę 
rašo, kaip buvo vykdomos iš Lie- — Buvęs prezidentas Hooveris į japo’nijo8 8OCialistų partija 
tuvos,'Latvijos ir Estijos depor- vakar stovėjo garbės svečių es- priėmė rezoliuciją, kad greitu 
tacijos ir kaip sovietai stengiasi tradoje, kai prezidentas Eisen- metu raud Kinija būtų pripažin- 
sunaikinti tų visų trijų tautų sub howeris viešai prisiekė tarnauti'
stanciją. Ten velnias vadinamas tautai. j _______
vienu vardu — tai Ivanas Siero- • Arabiškoji karalija Yemcn
vas.

Budapešto meras
atvyko į Ameriką

NEW YORKAS, sausio 21. — 
Joseph Kovago, kuris buvo Ven
grijos sostinės — Budapešto — 
meras dabartinės revoliucijos me 
tu, atvyko vakar lėktuvu į New 
Yorką papasakoti Jungtinėms 
Tautoms apie Vengrijos kraujuo
tus įvykius.

Kovago, 43 metų, Budapešto 
meru buvo nuo 1945 m. iki 1947 
m. 1950 metais jį areštavo komu
nistų slaptoji policija. Jis iš ka
lėjimo buvo paleistas spalio mė
nesį. Sukilimui prasidėjus jis bu
vo paskirtas Budapešto meru.

Kovago 1956 m. lapkričio 30 d. 
pabėgo iš Budapešto j Austriją. 
Kartu su juo pabėgo žmona ir 
duktė.

Atominiai ginklai
STOCKHOLMAS, Švedija, sau 

šio 21. — Švedija jau galės ga
minti savo atominius ginklus 
1963 metais, — pasakė karinės 

! tarnybos mokslinio instituto pir- 
I mininkas Hugo Larsson.

‘ Prezidentas Dwigh+ Eisenhoweris 
pažadėjo siekti taikos

VVASHINGTONAS, sausio 21. — Prezidentas Eisenhoweris 
šiandien pradėjo antrąjį terminą oficialiai prisiekęs tarnauti tau
tai ir ginti JAV konstituciją. Vakar privačiai prisiekė.

Šiandien oras gražus. Wa-
shingtono gatvėse pilna žmonių 
Inauguracijos paradas išsitiesė 6 
mylias. Paradą stebėjo daugiau 
kaip 750,000 žmonių. Paradas tę
sės 2’zo vai.

Vengrijos komunistinė vyriau
sybė areštavo septynnis žinomus 
vengrus rašytojus ir laikraštįnin 
kus. Komunistai uždarė Vengri
jos žurnalistų sąjungą.

Tarp areštuotųjų yra Gyula 
Hay ir Zolant Želk, laimėję Kos

Prezidentas Eisenhoweris sa
vo inauguracinėje kalboje pabrė
žė taikos reikalipgumą ir Jungti
nėms Amerikos Valstybėms svar 
biausiu uždaviniu pastatė taiką.

Prezidentas Eisenhoweris sa-
suth premijas, kurios kasmet tei ve apibūdina taikos prezidentu, o 
kiamos už pasižymėjimą visose Ameriką — taikos vykdytoja. 
Vengrijos gyvenimo šakose. Po- J*8 kvietė visus amerikiečius su- 
licijos priežiūroje yra Tibor Tar- jungti gretas prieš infliaciją ir 
dos Novobacky, Pal Loecsei, Do- komunistinę agresiją
monkos Varga ir Balazs Len- -----------------
gyel.

KALENDORIUS

Sausio 22 d.: šv. Anastazas ir 
šv. Vincentas; lietuviški: Vin- 
gaudas ir Skaistė.

Saulė teka 7:13, leidžiasi 4:52.

Partijos jungiasi
BONNA, Vokietija, sausio 21. 

— Vokiečių partija ir Laisvų 
žmonių partija, kurių atstovai

• Britanija sumažinsianti gin- kabinasi į Adeną, kur yra nafta, 
klavimo reikalam išlaidas. Avia- bet dėl to kaltina anglus: jie ten 
cija atsisako nuo šimto naujų karą provokuoją.
sprausminių lėktuvų, tuo šutau- j • Kiek studentų f Praėjusį ru- Oro biuras praneša: Chicagoje 

Prasidėjus tarp vokiečių ir S. i pydama 15 mil. ir 400 tūkstan- denį į JAV kolegijas įstojo 2,947, ir jos apylinkėje šiandien — lic-
Sąjungos karui, į vokiečių ran-l čių dolerių. 000 studentų. tus ar sniegas.

Dokumentai, rodą sovietų 
siautėjimą

ORAS

Lietuviai žavi 
Washingtoną

WASHINGTONAS, sausio 21. 
— Lietuvių grupė, vadovaujama 
Vinco Kvetkaus ir dr. Petro Vi
leišio, labai gražiai pasirodė pre
zidento Eisenhowerio inaugura
cijos proga suruoštame Tautybių 
bankete „Statler“ viešbutyje.

Čia lietuviai turėjo reprezenta
cinį stalą. Tautybių pasirodyme 
dalyvavo lietuvių šokėjų grupė 
iš Baltimorės. Nors bankete pa
sirodė keliolika tautų, bet lietu
vių grupė susilaukė daugiausiai 
ovacijų. Bankete dar dalyvavo iš 
New Yorko Barčiauskas ir iš 
Waterbury Birutė Vileišytė. Vin
cas Kvetkus, JAV Lietuvių res- 

' publikonų pirmininkas, dalyvavo 
gubernatorių bankete.

Dr. Petras Vileišis dalyvavo 
senatorių bankete, kur turėjo 

j progos susitikti visą eilę respu
blikonų vadų. Tarp kitų jis kal
bėjosi su senatorium Knowland.

Kvetkus dalyvavo Baltuose 
Rūmuose prezidento Eisenhowe- 
rio priesaikoje ir baliuje. Dau
giau lietuvių respublikonų vadų 
šiandien į Washingtoną atvyko 
iš Chicagos dalyvauti inaugura
cijos iškilmėse.

Vladas Gomulka
laimėjo Lenkijoje

VARŠUVA, sausio 21. — Va
kar lenkai rinko parlamentą. Lai 
mėjo Gomulkos komunistai. Iš 
17.5 mil. turinčių teisę balsuoti 
90 procentų dalyvavo rinkimuo
se.

Komunistų partijos vadas Go
mulka rinkimų išvakarėse įspėjo 
lenkus, kad „išbraukimas jo kan 
didatų iš rinkimų sąrašo reikštų 
Lenkijos išbraukimą iš Europos 
žemėlapio“.

• Olandijos vyriausybė ištrė
mė sovietų spaudos atstovą V. 
D. Drankową.

• 60 arabų. Daugiau kaip 60 
arabų, įtarti padedą priešpran- 
cūziškiems partizanams Alžiri jo
je, areštuota Prancūzijoje.

• V ak. Vokietija. Vakarų Vo
kietija pradėjo šaukti naujokus į 
naują armiją.

• Sirija. — Sirijos laikraštis 
sako, kad provakarinė Irako vy
riausybė išvaro Sirijos piliečius.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Komunistinėje Bulgarijoje vėl kilo politiniai neramumai.
— Lenkijos kardinolas Wysinski šio mėnesio pabaigoje vyks 

pas popiežių Pijų XII.
— Japonija pradės eksperimentinę kontroliuojamų šovinių 

gamybą. Šiam projektui įvykdyti skiriama apie milionas dolerių.
— Bostono arkivyskupas Richard J. Cushing Jugoslavijos 

diktatorių Titą pavadino „ateistinio komunizmo Neronu“ ir pro
testuoja prieš pasiūlymą, kad Tito į šį kraštą atvyktų.

— Nacionalinės Kinijos oro jėgos ragina raudonosios Kinijos 
lakūnus su lėktuvais pabėgti į Formozą.

— Indijoje bus civilinis karas“, jei komunistai bandytų įvesti 
„proletarinę diktatūrą Indijoje“, — pasakė premjeras Nehru. Jis 
priešingas raudonųjų reikalavimui nacionalizuoti plantacijas ir 
kitas verslo šakas.

— Graikai kipriečiai vakar paskelbė visuotinį streiką Kipro 
saloje ir gaisrininkai kovojo su keturiais gaisrais Nieosia vidur- 
miestyje.

— Keturi Bagdado pakto — Turkija, Irakas, Iranas ir Pakis
tanas— nariai pilnai palaiko Eisenhorcerio Vidurio Rytų doktriną. 
Bagdado pakto nariai dvi dienas posėdžiavo Ankaroje, Turkijoje.

— Japonai praėjusiais metais eksportavo 2,1/55 motorinius ve-dalyvauja koalicinėje vyriausy- 
bėję, nutarė susijungti Naujoji 
grupe bus pavadinta Vokiečių
partija (Deutsche pArtei) | — Joscf Reimann, 30 metų, antrą kartą pabėgo tš sovietų val-

_________ domos rytinės Vokietijos ir paprašė sąjungininkų okupuotame va-
• Ispanija. Pirmą kartą per 30 kariniame Berlyne azylio teisių. Jo tėvas Mazc Reimann yra Vak. 

metų iškrito sniegas Valencijos Vokietijos beteisiškos komunistų partijos pirmininkas ir 195// m.
pakrantėje. pabėgo į rytinę Vokietiją.
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"Ramatiko" kaltininkai

Netaip jau lengva eiliniam 
žmogui išaiškinti kaltininkus vi
sokių jo kūne pasireiškiančių 
skausmų, maudimų, gėlų, sopė
jimų, lungių, nudulių, dieglių, 
smilkulių, sausgėlų, dilgulių, t ir 
pūlių, stingulių ir t. t.

Nekoks malonumas vis kentė
ti ir kentėti, tad kenčiantis žmo 
gus jicško suraminimo, stengiasi 
nusikratyti skausmo, jieško pa
galbos ir išeities. Tačiau žmonių 
kantrybė yra nevienoda, ir jė
gos nevienodos, ir išmintis ne
vienoda.

Suprast tai visi supranta, kad 
ilgai kamuojąs skausmas žmo
gui nieko gero nežada. Bet kaip 
save gelbėti, tai ne kiekvienas 
išmano. Daugelis daro tai ką 
minia daro, o negalvojanti mb

kos pakelti, nei plaukų sušukuo
ti negaliu”.

Ką žmonės vadina reumatiz
mu, gali būti, ir dažniausiai yra, 
ne reumatizmas. Žmogui gali 
skausmai bet kurioje kūno daly
je įsimesti, jei žmogus gauna 
Barlowo ligą, skorbutą, osteoma 
laeiją, osteoporozą, rachitą, be
riberi ligą, cukrinę ligą, neu- 
ritą ir t. t.

Paties tariamojo reumatoidi
nio artrito rūšių ir porūšių yra 
labai daug. Pas žmogų gali ras
tis paprastas bursitas, ar fibro- 
sitas, ar torticollis, ar myosi- 
tas, sciatica, lumbago, tenosy- 
novitas, tendinitas ir t. t. O ir 
čia suminėtų ir dar nesuminėtų 
skausmingų ligų priežasčių yra 
įvairių įvairiausių, būtent: viso
kios infekcijos, traumatinės pa
sėkos, metabolizmo sukrikimai,

‘•Ramatiko” tikrojo kaltininko 
nesuradus ir jo nepašalinus, gy
dymas nebus sėkmingas. ‘‘Ra
matiko” kaltininko suradimas•
yra labai keblus dalykas, o “ra
matiko” gydymas yra neleng
vas ir gan sudėtingas. Čia gali 
pagelbėti tik medicinos gydyto
jo pastabumas, patirtis ir jo 
stropi profesinė priežiūra.

DAKTARO ATSAKYMAI J 
KLAUSIMUS

Klausia L. V. — Dešinė je au
syje jaučiu monotonišką ošimą. 
Tas ošimas tęsiasi jau apie mė
nesį laiko. Palietus ausies vidų, 
jaučiu mažą skausmą. Taip pat 
apie porą mėnesių jaučiu stubu-

kūno sudėjimo, tai darbas prie) atrėžė mergaitė, — mano lūpos
keltuvo tamstai būtų gal tin- 
kamiausis

Pasirinko ne milionus, bet 
mirtį

Skęstančio laivo “Titanic” ke 
leivių tarpe buvo milionieriai 

i Strausai. Kai Strauso žmonai 
buvo pasiūlyta sėsti į gelbėji
mosi valtį, ji atsakė labai pa
prastai: aš niekad nesiskyriau 

: nuo savo vyro, tai kodėl turė-
- j , _ . čiau jį palikti dabar?! Ir ji paMirė miegodamas. Pasaulinio į ... .. . ,

masto dirigentas A. Toscanini mi- S1nko laive, norą galėjo įssigcl 
rė sausio 16 d. Riverdale, N.Y., ’ bėti ir naudotis gyvenime tais 
turėdamas 89 m. amžiaus.

rimo kaulo smailajalyjc skaus- ... ,. ,T1 . , . , donai gyventi. Tamsta vedęsmą. Ilgiau besėdint, skausmas1 
paaštrėja bei nueina į abidvi 
šlaunų puses. Kai vaikščioju, 
skausmas pranyksta, jaučiamas 
tik aptirpimas. Kas tai galėtų 
būti ir pas kokį specialistą kreip 
tis?

milionais. Todėl yra išimčių, ka 
da žmogus pasirenka ne milio
nus, bet mirtį, nes tikrosios mei 
lės jausmas nugali ir mirties ir 
milionų viliones.

Meragitės lupos — ne 
reklama

Vokietijoje, Vestfanjoje, Elz

nėra viešos reklamos vieta”. Ji 
buvo atleista iš darbo. Byla at
sidūrė teisme. Vienas teismas iš 
teisino savininką, kitas mergai

Tel. ofiso ir buto Ol.ymplc 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV. 15tli S t., Cicero
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

Ofiso telef. LAfayetto 3-3210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 3-2S68

DR. EMILY V. KRUNĄS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiad. tik susitarus.

tę. Laukiama, ką pasakys ape
liacinis teismas.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 VV. 63rd St. 
Ofiso tel. KEIlance 5-4410 

IUzid. telef. Gltovcliill. 0-0617
Valandos: 1-3 p. m., 6-8 p. in. 

Penktad. tik i>o pietų.
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Ofiso tel. CLiffsido 4-2896 
Rezidencijos: IiAfuyctte 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 VVest 47th Street 
(Kampas 47tl» ir Hcnnitagc)

Vai.; nuo 2 iki 4 ir 6 iki 9 v. vak. 
Šeštad. nuo 2 iki 6 vai., išskyr. sek.

būsi sveikesnis ir laimingesnis, 
ir savo gyvenimo draugę pada
rysi laiminga.

Atsakymas B. U. — Tamstos 
išmėginta priemonė gydytis o-j 
dos ligą vadinama “psoriasis”
vartojant karštus kompresus. bieta L. gavo barti iš savo šefo, 
bent per penkioliką minučių, kad ji nesidaže ūpų. Ji buvo 

gali būti ausies būgnelį spau- ?neŠ \al 1Štepant išbėrimus su pardavėja. Krautuvės savinin- 
džiąs vaškas bet gali būti ir. tcrp^ntįno mostimi, yra gan įdo kas vieną rytą atnešė jai bran 
kitos priežastys. Stuburinio kau . - ,. , ... , ,

Atsakymas L. V. Kanadoj. — 
Viena ausies ošimo priežasčių

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja ir Chirurge) 

KŪDIKI V Ilt VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7156 South YY'estci-n Avenue
(MEDICAL BUILDING) 

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

Office tel. KE 7-1168 
Rcs. tel. YV'Albrook 5-3765

DR. FL. TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North YVucker Drive 
(Civic Opera Ilouse. kanib. 858)

Vai. kasd. 12—4 
Tel. C Filtrai 6-2291

5002 YYcst loth Str., Cicero 
Vai. kasdien 5-8, šeštad. 1-2 vai. 

Tel. TOyvnhall 3-0959 
Kitu laiku ir trečiad. susitarus 

Rezid. tel. HEmloek 4-7080

nia daro taip kaip pelnagaudiš-, endokriniai sutrikimai, neuropa- 
ka komersantų propaganda bubį tijoS) anafilaktįnė3 reakcijos, ne 
mja. Dauguma skausmų kamuo, oplazmai( psichoSomatinėš, priė
ję ligonių save apgaudinėji, žastys ir daugybg kitų įvįiriau.
kai savo ligos priežasties nesu- sių priežasčių kurias čia įieįma- Sali reikšti rimtesnės ligos pra-'J? Terpentinas Vra"stipru?iri- 
pratę, save neva gydo rydami į noma nei nei> džią. Patartina nedelsiant nuei- ’ P Y a st p s i
visokius patentuotus analgesi-i piagjau apibūdinti. ! ti pas savo šeimos daktarą, ku-

lo skaudėjimas ir užtirpimas dymo būdas gali būti efektin
gas, ir kaikam gali net pakenk-

gų lūpų pieštuką ir įsakė dažy
tis. “Tai reikalinga reklamai” 
— pasakė jis. “Atsiprašau. —

kus. Jie savo skausmą tam sy
kiui “apmarina”, bet ligos prie- Medicinos nestudijavęs, apie 
žasties nepašalinę ligos nepagy-1 skausmingos ligos etiologiją bei 
do. Jie net nežino kad vartoda-, patologiją jokio supratim0 netu- 
mi nuo “ramatiko” patentuotus serSančio sėkmingai pagy- 
analgesikus, gali savo širdį su- negali. Pačiam gydyti sa- 
gadinti, gali savo sveikatą dar vo ramatiką nežinant kuo 
labiau sužaloti ir savo amžių su- ir kaip gydytis, save “dopinti” 

visokiais patentikais, yra taip 
rizikingas ir neišmintingas ei-

yra linkęs ką nors kaltinti. Se- kai? *“<* * ž.aib“ojanči“s
. . > . . . . žaibus is šautuvo šaudyti. Sumau, kai žmogui kur nors įsi- , . .. x x •j , , . . . abejotinos vertes patentuotaismpsdavn skaiifimas tai azic uakv 1

trumpinti.
Žmogus save maldindamas vis

mesdavo skausmas, tai vis šaky 
davo, kad ten “velnias” yra įlin
dęs. Atsiprašau, ponai, nesišai
pykit.'Taip sakydavo ne krikš
čionių šviesuomenė, bet pagonų

DR. VYT. TAURAS- 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

SPEC. MOTERŲ LIGOS 
Ofisas ir rezid.: 2410 VV. 51st St. 
Tel. PRospect 8-1223 ar.WE.0-5577 

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

šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

5'ei. ofiso l’itospect 6-2240
l’Kospect 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRVRG1.IOS LIGOS 
5700 So. Wootl Street

PriSmimo vai. nuo 2—4 vai. kasdien 
ir nuo 6 iki 8 vai. pirmad. ir penkt. 
l'rečiad. ir sek. uždaryta.

Tel. ofiso He. 4-2123, rez.l*R.6-8481

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6255 South VVestern Avenue
VAL. kasdien 2—4 p. p. ir 7—9 vak. 

Trečiadieniais, šeštadieniais ir 
sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

šeštadieniais 1—4 v. p. p.

fantas, ir kaikas gali būti aler
giškas terpentinui. Be to, nuo1 
terpentino ar nuo dervos per- 
dažno tepime, gali įsimesti vė- 

! žys, mat tie chemikalai yra kar-

ris tamstai arba pats pagelbės, 
arba patars pas kokį specialis
tą nueiti.

DR. ANNA BAUUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 South Western Avenue
Atsakymas J. B. — Teks dar cinegeniški. Be to, reikia žinoti, vai.: kasdien 10-12 vai. i.- 7-9 vai.

giliau patyrinėti, ar iš tikrųjų' kad odos liga “psoriasis” nėra *ak-. Šeštadieniais 10-± vai .Trečia- 
v , . I dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus

tik paviršutinė, bet yra siste-' ofiso telefonas: pr 8-3229 
minė, kuri aršiau veržiasi ant telef. YVAihrook &-si>7«

au taip yra, kad Amerikos vy
rai, daug jautienos mėsos val
gantieji, greičiau subobėja ir, 
kad ten, kur daugiau "beefstea- 
kų” valgo, daugiau nuo vėžio li
gos miršta.

Atsakymas P. M. — Tamstos 
laiške minima “liga” yra ne li
ga, o tik natūralus gamtos ska
tinimas, kad taptum tėvu ir po 
mirties paliktum paskui save gy

''dopais’’ save bedopinant, vie
ną “velnią” iš savęs bevarant,
kiti devyni “velniai“ į išvargintą
kūną gali įlysti. Taip, gali būti

. ..... ‘i i gan pavojinga savo “ramatiką”įtakoje -esantieji žmones, kurių , ..., . . u ‘ „ .. gydyti nežinant kokios rusiesdar ,r dabar randas. Rusijoje Į ,.ramatik .. ,uri „ ,ayo
... .. , . . “ramatiko” kaltininkas, nezi-dziunglese. Ir varydavo tą skau . , , . . . . ... , nant kokiomis priemonėmis ati-smą (velnią) iš žmogaus uzk . - ... x., ». ------ f— --o— — —r---------...7 • a • , • • , tinkamos rusies ramatiką” gv 97 • Televizijosbejimais, taip kaip ir dabar vari į eikvok. Būdamas 37 metų am-, Radijai: i
“velnią” iš kenčiančio žmogaus! * ' -j-- j -

burtinininkai šamanai. O i- da- Netikėk ir nesitikėk, kad ran- 
bar civilizuotoje Amerikoje kai- dasi koki tai viena panacėja vi- 
kuriems ligoniams varo lauk sų rūšių “ramatikus” gydyti. Ne
"velnius” ir tam tikrus skaus- tikėk ir nemanyk, kad ana va a- žmogus, tai privalai vesti ir pa-j
mus ne kunigai, bet psichiatrai, nas savo “ramatiką” pasigydė.)
Tos rūšies gydymas medicinoje - kad ir patsai tokiomis pat prie-'
vadinasi psichoterapija. Ne vi- monėmis galėsi savo “ramati-
sais, bet kaikuriais atvejais toks ką” pagydyti. Kas vienam pa-,
gydymas pagelbsti. i gelbsti, kitam gali labai pakenk-'

, , . . . , , ! ti. Vienam masažas su atitinka-!Dabar kai žmogui skauda pe-’ . įmais limmcntais gali pagelbėtų

odos, kai viduriai blogiau vei- ”4. ofiso he.4-5849. rez. he.4-2324 

kia, ar žmogus yra labiau nėr- DR, PETER T. BRAZIS 
vuotas. Yra ir daugiau kompli- GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
kuotų ir kartais sunkiai supran- į 2434 West 71st Street 
tarnų ir dar sunkiau atitaisomų Val- Pirm., ketvir., penKt. 1-4 ir 7-9 

veiksnių, kurie iššaukia odoje, --tr' t,eg ir P,«al. "utart,p“ 
psoriatiškus šašus. DR. J. ir K. AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2300 VVest 51st Street

ta sunkesnio fizinio darbo dirb-, ligonis pagal susitarimą.
'Dėl valandos skambinti telefonu vybę, panašią kaip dabar pats^ įį negali tftdėl. kad nesi stipraus' Prospect.6-1795 , nuo 21 iki 9 vai.

turi. Perdaug nenusimink ir ne - - J‘~~ ,x~’-----
būgštauk, tilo savęs perdaug ne
apgaudinėk ir gamtos neapgau
dinėk per ilgai bei savęs neišsi-

Atsakymas J. T. — Jei tams-

NAUJI 1957 M. MUDELIAI

žiaus dar nesi persenas vesti. 
Jei nesi egoistas, o iš laiško! 
sprendžiant, atrodo, kad esi 
švelnios širdies bei gerų norų

tį, ar ranką, ar koją, ar sąna- , .. . , , , ,.. . ... , o kitą ligonj toks gydymas ga-inūs, ar šlaunį —tai jau ne vėl- ,. . ... . bJ į . ..°
nlą kaltina, bet "rumatiką”. Be-11 u2mustI;. yie",ems

. . vonios gali kartais podagrą ariveik kiekvienam skausmui, vis ,, ^.7 ,, , ‘ &, > . . , - . ,. . , . . “ramatiką pagydyti, o kitusdažniausia klaidingai kergia zo- ,. _ . , 1 J ... ,n; „.o Karstos pirtys gali užmušti, ar-dį “reumatizmą”, mat tai yra 
magiškas žodis. Kiti to žodžio 
net ištarti nepajėgia. Atsimenu, 
kai viena moterėlė atbėgusi j 
daktaro ofisą sušuko “daklar?, 
gelbėk, gramatiką gavau”! Kai 
daktaras paklausė kodėl ji ma-j Niekad neužmiršk to dėmesio: 
nanti, kad “gramatiką” tuii, tai kss anam pagelbėjo, tau gali 
ji atsakė, “nagi jau trys mene-1 pakenkti; o kas tau pugclbėjo, 
šiai, kai petį skauda, nei ran-l anąjį gali į kapus nuvaryti.

ba gali širdį sugadinti. Vieniems 
salicylatiniai vaistai gali gera: 
veikti gydant reumatinę diate- 
zą, o kitiems tas pats vaistas 
gali sutrikdyti inkstus.

VIKTORO KOŽI O p 
lletavUka gazolino atoUa Ir auto 

talaynuu
Atliekami motoro remontai, lyginime ! 
dažytu o darbai Ir keičiamo* daly*

CALL-ME-MOTORS C0.
6750 R. WESTERN AVĖ. PR 8-«5JU

Tel. oriso HE 4-66^9. rez. PR 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W, Garfielč BJvd.
VAL: 1—4 Ir e 4

JUAtadieniaiH nuo 1 iki « vai. d. p. 
Išlik yrus ketvirthd. Ir ukmad.

mportuoti ir vietiniai, 
AM/FM, nešiojami ir kft.

O Fonografe’ e Ht-i’idelity
• J kalbėjimo aparatai
• Dulkiasiuro,iai, skutimosi mašinė

lės, plauki, džiovintuvai, kavos 
virduliai, tosteriai, niixmasteriai, 
automatiškos keptuvės ir kt. na
mų apyvokos reikmenys 

e Rašomos mašinėlės
e Elckt. laikrodžiai ir įvairūs kito

kie dulktai.
I*igiiiu-.iai plekšite ir geriausią pa

turimi imi} gausite inž. A. Semėno 
įmonėje.

ihDflinn.
ILllTCLCvision

Csal e s - Service?

p. p. kasdian išskyrus trečiad.

Rcs. tel. GRovehlll 6-5603

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

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

Telef. ofiso I.AfajetU- 3-6048 
Rez.: \VAlbrook 5-3048

Sav. In*. A. SEMfiNAS 
3321 S. Halsted — CLIffslde 4-5665
Atdara: kasdien 9 6, pirmadieniais 1

ir ketvirtadieniais 9—9

lr

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South VVestern Avenue 
Chicago 29, III

pasimatymai pagal sutartie* 
telefonas REpublie 7-4900

Rezideneia: GRovehlll C-8161

DR. JULIJA MOHSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Orfiee: 10748 South Michigan Avė.
Buto 1653 W. 103 St., Beverly Hllls

Vah: kasdieTiilnuo 6 v. v.'Jki 9 v. v'.> 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v.,

išskirus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PClIman 5-6760
Buto — BEverly 8-3946

RADIJO VAIANDA JAll/d’TUSME 
.TtlS SKRIEJA PAS KIEKVIENĄ. 

i LIETUVI DIDŽIOJO NEUZYORKO 
i N-J. IRCDNN. APYLINKĖJE KU

RIS.IEŠKO ATSIGAIVINIMO LIE
TUVIŠKAME ŽODYJE IR PAIKOJE. 

DABAR, . .
NAUJU IAIKLl
žęsaaa>į«s4:00IW5:00

HILLSIDEY1

vAur.r.
U350 JOLJR 97. OMEG.

Ar Jūs esate toks 
LINKSMAS? 
Jei ne, tai pradėkite 
TAUPYTI 
ŠIANDIEN!

FEDXRAL
2202 W. Cormak Road

Chicago 8, ILL.V
/

Vlrginia 7-7747

Charttr.d and Suparvlsed by tha U.S. Govarnrrgnt
end Loon Association

AiikMtsniii. diviitandus nioLmune nuo 1967 nt 
fiiutio niėn. 1 dienon.

Partrauksime Juaų pinigus ii kitur, jai alneiita) 
»a\o banko koygiilę.

I’jiiigamn padėti nereikia \ažin£h. Juos galite pa» 
•lipti pailn. Mes npniokteiine palto dNaidaa,

JOHN J. KAZANAUSKAS, ‘ 
Prezidentas

IšiAkiOS VALANDOS: K»«lien nuo » to. ryt# Iki « -.t 
, Jk»ro KeturUdienlii. nuo »toa ryto iki S vai v.k.ro, 
Uvndtoniau nuo » lo« v.l ryto Iki | viluido. po piMio 
TrKi.iUumi vimi .MlMtu-onz. » » »

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
OfLso tel. Vlrglnia 7-0036. 

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244 

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

DR. 8R. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir Callfornia Ava. 

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

Ofiso telef. Y Artis 7—1166 
I . Rezidencijos — KTevvart 3-4511.

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

šeštadieniais 1—4 vai. 
j , --------------------------------------------------

Tel. WAlbrook 5-2870
Res. nilltop 5-1500

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠA š)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marquette Medical Center
6132 South Kedzle Avenue

VAL. 2—4 p. p. ir nuo 7—9 v. vak.

Ofiso HEmloek 4-5815 
Rez. HEmloek. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAVCIV Ilt VIDAI S LIGOS 

2745 West 69th Street
(priešais šv. Kryžiaus ligoninę) 

Priima pagal susitarimą

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS
4253 So. Whipple Street

(Arti Archer Avė.)
Valandos: nuo 10 iki 12; 2—6; 7-9.

I šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta
LAfayetto 3-4949.

Miniu — CEdarcrest 3-7786

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS
GYI>VI’O.,AI IR CHIRt RGAI 
3259 South Halsted Street

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

'l'rečiad. ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Victory 2-i 484. Kesid. 2437
\V. 62ii<l St., tel. Rcpublic 7-8818..

Ofiso telefonas — Blshop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kcdzie ir Archer)

VA i,, kasdien nuo 2:00 iki 9 :00 v. 
Trečiad. ir sekma d. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SI'EC. 4TIIRI KGINflS Ilt 

OltTOPEDI.VF.S LIGOS 
2745 West 69th Street

l’r.ešais šv. Kryžiaus ligoninę 
'l'chf. HKp'iblic 7-2290 

VAI,.: Pirm., antr., KevL, penkt. 
nuo 9 iki 11 ryto ir nuo 6:00—8:00. 
šešt. nuo 2:00-—4:00. Trečiad. ir 
kitu laiko susitarus telefonu.

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

keičia stiklus Ir rėmus.
4455 S. (alifomia Avė., C'hieago 

šaukite — YA. 7-7381
Priima: vakarais ti iki 9, šeštad. 
10 ryto iki 4: trečiad. ir sektnad. 

___  l*Jr susitarus___

Tel. ofiso Pltospect 6-9490
Rezid. PRospect 6-9492

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Y'aškevičlūtė)

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
6248 South Kedzie Avenue

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

Tel. ofiso Y Ictory 2-1581
Rez. Victory 2-07 42

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

802 West 31st Street
Kam p. Halsted ir 31-mos galviu 

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

Tel. ofiso PR. 6-6146, rez. HE. 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 H’est Marų ue t te Rd.
n.'!° ~ iki i p’ p-: 6 iki 8 'ak- 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street 
I'el. ofiso CA. 6-0257, rez. PR. 6-6659 

Rezid. 6600 S. Artcsian Avc.
VA f. 11 v. v. iki 3 p. p.; 6—9 v. v.

člad. nuo 
Aeštadienia

Trečiad. Ir šeštad. pagal nutarti

! Tel. ofioo PIL. 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 7:30 
iki 9 vsl. Trečiad. Ir šešt. uždu ryla

Telefoną. GRovehlll 6-1598

DR. ALDONA YUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTĖ 

r KITAI kO AKINIUS
Valandos' 9—12 Ir 7—f » ▼. pagal

«u»oortnoo Ištyrus trečl* Reniną 
2422 W. Marųuette Road

Tel. REli&uce 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

fLIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 VVest 59th Street

VAV r—4 nop'eL 6:39—8:«» ra* 
Ti.člad. pagal aularLl

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Oi'tliopedas - Protezlshis

(>rtbo|H'<lus - I’roti'zlslas 
Aparatai-Protezą i, Med. ban
dažui. S|s’i'. iNigiillia kojom

(Areli Supports) Ir I. I.
Vai.: 9-1 ir 6-8. Šeštadieniais 9-1 
ORTHOI’EBMOS TE( HNIKOS L.YB.
2850 VV. 63rd St.. Chicago 29, III. 

I'el. I*Ros|M'c|. 6-5U8I

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 meti, patyrimo
Tol. Y Ards 7-1829

Prilaiko akinius 
Kreivas akis 

Ištaiso
Ofisas ir akiniu dirbtuvė 
756 West 35th Street

Vai. nuo 10 iki 3, nuo G iki 8, tie.
10-12, penktad. 10-2 ir 

nuo 10 iki 2 vai. p.p.

1930Tel. ofiso Y A. 7- 1787, rez. PR. 6

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4645 S. Ashland Avė. (karab. 211)
VAI,, nuo 2 4 ir 6 S, trečiad, šeš
tini ir sekimui, lik pagal sutari j.
Jei lo atsilieps Yiršmlnčti telefonai,

šauklio Allduiiy 3-OOOI

Ucmkite dien. Ilrauįą! 
Skclbkitės "Drauge”

DRAUGAS

THE LITHUAMAN DAILY I R1END 
2331 So. Oakley Avė., Chicago 8, Illinois, Tel. Vlrginia 7-664l«7-6642

Kntered aa Hocond-<'tane Matter Mareli 31, 19 16, at Chicago, llllnolfl 
I nder tjie Act of Mareh 3, 1879.

Men.ber of tho Catholic P r chs Am'n SUBSCILIPT1ON KATES
Publiabed datly, exept Sundays, 18.00 per year outalde of Chicago

by the $9.00 per year i n Chtcagro & Cloaro
Vtthua*»ian Catholic Presą Sodely $8.00 per year 

Forelgn $11.00
in Can&da 
per year.

PRENPMERATA: M’tamfl H metų S mėn. 1 min
Cbtcagol ir CiceroJ 19.99 6.00 $2.76 11.26
Kt‘ur JAV Ir Kanadoj »X.OO $4.60 $2.60 $1.00
Už»(enyj* >11.00 $6.60 <1.00 ll.lt

Redakcija etralpaniun taieo wco nuožmia. Neeunaudoti, stralpsnli) &•- 
Murn, )u«n grąžinę tik M ankšto eusttaiiiR Redakcija už eke.iiiiinų tūriai 
naaiaako. Skelbimu kaino* prlalunčiaurog gavus praAytu*.
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TAIKOS KAINA
Tarptautinių santykių plotmėje taika, be abejo, yra viena 

augščiausių vertybių. Karas, ypač modernusis, yra didelis blo
gis. Taika yra būtina sąlyga tautų ir individualinei gerovei pa
laikyti ir klestėti. Priešingu pavyzdžiu gali būti tik praeityje 
neutraliųjų kraštų apsukrus pasipelnymas karo atveju, teikiant 
patarnavimus abiems kariaujančioms šalims.

Tačiau šiais laikais taika nustojo savo nelygstamumo^ nes 
ji tapo neįsivaizduojamo masto žiaurumo ir nusikaltimų priedan
ga. Jau tarpukario metais pasaulis lyg apstulbęs stebėjo isto- 
rijoj negirdėtą visuotinį žmogaus suniekinimo ir naikinimo pro
cesą komunizmo imperijoje. Kai ji po karo, Vakarų politikos 
vadovų dėka, išplėtė savo ribas, prarydama trečdalį žmonių gi
minės, savisaugos jausmo spiriami, Vakarai griebėsi sulaikymo 
politikos, organizuodami eilę tarpusavės pagalbos paktų. Tokia 
būklė atrodė normali, kol kieta Stalino ranka valdė komunizmo 
imperiją. Chruščevo smūgis Stalino mitui iš pagrindų sukrėtė te
roru paremtą komunistinį kolosą. Neramumų ugnys žybčioja vi
soj imperijoj ir net jos širdyje — Maskvoje. Vengrija įrodė, 
kad komunizmas visai neprigijo pavergtose tautose. O stu
dentų neramumai visoj Sov. Sąjungoj yra nesugriaunamas įro
dymas, kad žmogaus prigimčiai, humaniškumui ir krikščionybei 
priešingas režimas nepajėgė išauklėti sau ištikimų sekėjų net 
jaunojoj kartoj, nepažįstančioj laisvojo žmogaus gyvenimo.

IA1SVOJO PASAULIO ATSAKOMYBE

Tad kyla klausimas, kokia yra laisvojo pasaulio atsakomy
bė šioje lemtingoje istorijos dramoje, ypač dabar, kai patys pa
vergtieji, nepakęsdami esančios būklės, išeina į atvirą, nors ir 
beviltišką, kovą prieš Kremliaus budelius. Kol galiojo įsitikini
mas, kad pavergtosios tautos nedrįs sukilti, populari buvo su
laikymo politika, atmiešta retomis išlaisvinimo užuominomis. 
Tai jau buvo didelė pažanga, palyginus su “appeasemento” po
litika, kurios dėka komunizmas lengvai išplito iki dabartinės 
pabaisos dydžio. Ta pačia sulaikymo filosofija remiasi ir W. 
Lippmanno šiuo metu dar populari mainų politikos kryptis, ku
rios esmė yra tame, kad, norint ką nors iš Kremliaus laimėti, 
reikia jam ką nors duoti (žinoma, ne savo, o silpnesniųjų). Ti- 
tizmo garbintojai irgi remiasi egoistine atsakomyt)8b nuo savęs 
nustūmimo vizija. Visa tai dar buvo pakeliama, kol Rytų Bas
tilija tvirtai stovėjo ant savo aukų. Tačiau po Vengrijos įvy
kių atrodo, kad senomis idėjomis gyventi jau negalima, nes tai 
būtų visiško žmogiškosios vertės netekimo įrodymas.

KADA UŽUOJAUTOS NEGANA

Kas gi laisvojo pasaulio, ginkluoto moderniausiais ginklais, 
padaryta tada, kai vengrų tauta plikomis rankomis stojo prieš 
ginkluotą žmonijos pabaisą? Keliolika rezoliucijų Jungtinėse 
Tautose, kurių Kremlius visai nepaiso, padėties nepakeitė. Tai
gi reikia daugiau, negu archyvinių nutarrimų ir užuojautos kal
bų. Čia nejučiomis kyla moralinės atsakomybės dėl komunizmo 
aukų klausimas. Rezoliucijų, už kurias pasisakė JT dauguma 
įgyvendinimas yra kiekvienos už ją balsavusios vyriausybės mo
ralinė pareiga. Vien pabalsavimas, nesirūpinant jos įgyvendi
nimu, yra apgailėtina hipokrizės demonstracija. Dar daugiau — 
kai.milionai žmonių naikinami ar laikomi neįsivaizduojamo te
roro .ir skurdo sąlygose, ne tik kiekviena vyriausybė yra moraliai 
įpareigota daryti visa, kad ta būklė būtų pašalinta, bet ir kiek
vienas laisvas žmogus yra atsakingas už tos būklės toleravimą. 
Medaliais apdovanojami narsuoliai, išgelbėję skęstantį žmogų,

ANGLO ALIARMAS DEL ATEITIES
Pastaraisiais laikais daug kai nės jos nieko pozityvaus nega- 

bama apie krizę bolševikų impe-1 lės nuveikti.

visaip jo darbą trukdyti nie
kam nevalia. Jam į užsienius 
pasitraukus, jo vaidmenį kaip 
kovojančios tautos vėliavnešį 
visi emigracijoje atsidūrę lie- rijoje, bet kaip ir pamiršta, kad, 
tuviai pripažino. Jį sudarė vi- didelę krizę išgyvena ir Vakarų 
sos kovojant už laisvę Lietu-j s4jungininkų bendrudarbiavi- 
voje pasireiškusios organizuo- mas- Į tą reikalą dramatiškai at
tos visuomenės politinės srovės 
ir grupės. Per tuos ilgus kovos 
metus pakitėjo įvairios politinės 
aplinkybės, bet nepakitėjo nei 
VLIKo esmė nei kovos uždavi
niai.

“VLIKas tebėra kovojančios 
tautos kovos organas. Jis yra! 
Jis gimė kovoje, jis turi didelį 
vardą ir nemažą aktyvą, jis ži
nomas pasauly, jis žinomas lie
tuvių. Apie jį ir reikia spiesti 
visas veikliąsias jėgas.

Nuo pradžios iki galo esu Vli- 
kininkas ir todėl kad ir gilios 
krizės metu ėmiausi jo pavedi-

kreipė dėmesį anglų diplomatas 
Nutting, pasitraukęs iš diplo
matinės tarnybos ir iš parla
mento anglams ir prancūzams 
pradėjus keltis į Suezo zoną 
Taip jis norėjo atkreipti dėme
sį į tos politikos pavojingumą, 
o šiomis dienomis jis atėjo į Į 
spaudą su eile straipsnių, rody
damas klaidas ir jom3 taisyti 
žygius. Jo išvadžiojimai čia ir 
bus atpasakojami.

Nutting teigia, kad per pas- 
1 taruosius du mėnesius Atlanto 
sąjunga atsidūrė prie pat subi- 
rimo slenksčio. Ne nuo priešo

Prieš pereidanLi pu: 
čių klausimų, Nutting ,,Um, .i 
kaikuriuos bendruosius princi
pus, kurie turėtų vyrauti einant 
prie abiejų kraštų nuomonių de
rinimo svarbiausia j problemas 
sprendžiant. Pirmas įsidėmėti
nas dalykas turėtų būti įsitiki

milionais, kurie gyvena kraštuo; Visai nepajėgta suprasti, kad 
se, tariamai neprisidėjusiuose Kruščevo Rusija yra daug di- 
nė prie vieno bloko. Anot Nut- dėsnis Vakarų civilizacijos prie- 
ting, tą klausimą Anglija ir šas negu Stalino Rusija. Su ta 
JAV sprendžia kategoriškai skir pabaisa negalinti būti padaryta 

pabrėž'a| būdais — Anglija kaip jokia taika, tik trumpos paliau-
kolonijinė valstybė, o JAV — bes. Ir tai tęsis tol, kol ta pa- 
kaip buvusi kolonija. Amerikai baisa arba mus prarys arba pa- 
V id. Rytai esą pinigų pasipelny- ti susinaikins. Nutting siūlo vi-
mo vieta, o Anglijai ir jos pra
monei — gyvybinė kraujo gys
la. Per pastaruosius metus Ame-

nimas, kad apsigynimas nuo bol (’^os nk*ko nedarymas ir Angli- 
ševizmo priklauso ne nuo susi-poa ve*kimas užtikrinęs niekad 
draugavimo su komunizmu, bet nesapnuotą komunizmo pergalę 

j nuo draugiškumo išugdymo su'Vid. Rytuose.

, ,. . rr smūgių, bet dėl Anglijos ir JAV
rau sudaryt, Vykdomąją Tary- klaidy apsi|ciJimų ,Smintis

reikalaujanti, kad kasmet be
veik pasireiškęs žemės drebėji
mas Anglijos-JAV santykiuose

Nemažiau teigiamo nusistaty
mo Lanskoronskis yra ir parti- 
jinio susiorganizavimo klausi
mu.

“Daug kas mėgina VLIKą 
nuniekinti, diskredituoti, nu- 
šmeižti tariant jį esant tik 
“partinių rabinų” padaru. Berg
ždžias darbas! VLIKo pagrindi-

būtų pašalintas ilgiems laikams, 
nes kitaip bolševikai įvykdysiu 
savo pasaulio užvaldymo planus. 
1954 m. tuos santykius supurtė 
Indokinijos problema, 1955 m. I 
jie drebėjo dėl Quemoy salos, o

sai nebekalbėti apie draugystės 
pradžios pradžią su Rusija, bet 
pradėti susigiedoti su dar neuž
siangažavusiais kraštais.

Tik ta kryptimi Nutting ne
mato pradėto jokio darbo. Prie-

(Tęsinys 4 pus.)

ro politinės srovės. Tą srovių 
vertės ir reikšmės nenustelbs 
nei jų niekinimas nei destrukty- 
vinė kritika. Tą kritiką daro daž 
niausiai demokratijos esmėj ne- 
nusivokią asmenys.

Kaip ir visas demokratinis pa 
saulis mes tą demokratizmą te
galime išreikšti per politiniai or 
ganizuotą visuomenę. Tam tik
ra pasaulėžvalga ir socialine 
koncepticija pagrįstos politinės 
srovės, kurios turi atatikmenis 
laisvajam pasauly ir kurios be 
abejo turės atatikmenis laisvoj 
Lietuvoj yra pagrindinis ir veik 
smingiausias prietaisas visuome 
nės organizuotumui išreikšti. Be 
socialiniai politinių srovių visuo
menės politinį organizuotumą iš
reiškia ar gali išreikšti ir įvai
rūs ad hoc savo laiku susikūrę 
kovos sąjūdžiai arba specifi
niams politiniams tikslams susi
organizavę sambūriai neprivalo

mirtimi baudžiamas, kas išdrįso nužudyti tik vieną žmogų. O Į ^aS. ®au’ ,^as ®ava^s keliais, 
šiandien pasaulis sav0 menkystėje stebi, kaip žudomi milio- „Un U 1S vien^ orSani/a* 
nai žmonių, kurių kiekvienas yra nepakartojama ir neatstatoma C1^T;’
asmenybė. Stebi ir, geriausiu atveju, tenkinasi žudikų pasmer 
kimu, o dažniausiai tai laiko faktu, su kuriuo tenka sutikti.

... , ... . , 1956 m. dėl Suezo. Kaip to įs-ni branduolį sudarė ir tebesuda- .. 9 ,__ ___ A„ vengt1 1957 m.? Tai galima pa-;
daryti pašalinant pačio pikto 
šaknį. Nesutarimų priežastis la
biausiai išryškėjo Suezo krizės 
metu, nors jai suprasti tokios 
didelės kainos nereikėjo mokėti.

Šiuo metu Anglija ir JAV pa
jėgusios bendradarbiauti, tai y- 
ra sutarti, tik Atlanto sąjungo
je, bet Vid. ir Tol. Rytuose, d- 
Kipro, dėl kolonializmo, neutra- 
lizmo, dėl santykių su neapsis- 
prendusiais Azijos ir Afrikos 
kraštais tarp jų esąs labai pavo
jingas pažiūrų ir elgesio skirtu
mas. Tai matyti ir Jungt. Tautų 
darbuose. Jei reikalas nebus pa
taisytas, tai Jungt. Tautos bū
siančios sugriautos, nes be An
glijos ir JAV vieningos nuomo-

Niekas negali politinės veik- 
i los monopolizuoti sau vienam: 
i vistiek ar tai būtų asmuo ar 

ISTORIJOJE NEBUVĘS UŽDAVINYS grupė. Bet kai toHių reiškinių
Tikslas, kurio laisvasis pasaulis šiandien turi siekti, yra | Paa^a^°’ ta^ tenka susirūpinti 

istorijoje nebuvęs: išgelbėti milionus mirčiai ir sunaikinimui bei
skurdui pasmerktų žmonių. Jei pasaulis nepadarys dabar visa, 
kad jį atsiektų, turės dalintis atsakomybe su žmogžudžiais dėl 
jų nusikaltimų. Ligūsta atominio karo baimė paraližiuoja bet 
gal ir nepopularių. Ligūsta atominio karo baimė paraližiuoja bet

‘Tokia padėtis pradeda rim- 
(tai bauginti tą visuomenės dalį 
kuri negali atsižadėti ir niekuo
met neatsižadės kraštui ir lais 
vojo pasaulio talkininkavę. No-

kokias drąsesenes pastangas, net tada, kai vergai sukyla prieš rime ar nenorime turime tą
savo pavergėjus ir yra žudomi masiškai laisvojo pasaulio pa
šonėj. Tarp užuojautos žodžių ir atominio karo yra neišsemiama 
skalė įvairių priemonių, kurios, elektingai panaudotos, galėtų 
priversti Kremlių kapituliuoti, ypač dabar, kai jo imperija iš
gyvena neabejotiną krizę.

Sunku mums suprasti dabartinę Vakarų taktiką komunizmo 
atžvilgiu ne vien dėl to, kad mūsų tauta nuo jo skaudžiausiai 
yra nukentėjusi. Lietuvių humaniškumas, pagarba žmogui nelei
džia sutikti su mintimi, kad pasaulis galėtų ignoruoti pavergtų 
ir naikinamų tautų išsilaisvinimo pastangas. Mums nesupranta
mas biznieriškas abuojumas, atsakomybės jausmo neturėjimas 
jr moralinis vidutiniškumas. Yra ir šiame krašte, ir kitur žy
mių žmonių, kurie yra panašių į mūsų nusieikimų ir pažiūrų. 
Tačiau didžioji dauguma valstybių vadų nesigilina į didžiąją šio 
amžiaus niekšybę ir jos vykdytojus laiko savo garbingais part
neriais. Taip apgaulinga taika perkama už milionų žmonių gy
vybės ir laisvės kainą. St. Dzikas

“veiksnių konsolidacijos” tema

aiškintis ir prie ko nors rimtes
nio prieiti, jei norime išvengti 
visiško susiskaldymo ir visų 
“veiksnių”.”

Šiuos žodžius J. Lanskorons- ji 
kis parašė tada, kai labai ne- ■ 
daug buvo likę vilties, kad jam 1 
pasiseks Vykd. Tarybą sudary- 1 
ti. Tačiau jis ir tokiu atveju ne
pradėjo svaidytis akmenimis į 
savo oponentus ir griauti visą j 
sąrangą. Priešingai, jis pasiliko 
nenuliūdinamu optimistu:

“Tai yra kelias, kuriuo turi- j 
me eiti ir kuriuo visi vistiek vie-1 
ną dieną eisime...”

Lanskoronskio pastangos su
daryti V. Tarybą ir jo pareiški
mai yra labai šviesūs ženklai 
Lietuvos laisvinimo politikoje.

PAULIUS JURKUS

SMILGAIČIŲ AKVARELE
PREMIJUOTAS ROMANAS

LANSKORONSKIO PASISAKYMAS
J. Lanskoronskis, kuris paro

dė labai gražių pastangų suda
ryti VLIKo Vykdomąją Tarybą 
“Vienybėje” paskelbė kaikurių 
pasiaiškinimų. Manome, kad jo 
pastabos bus įdomios ir “Drau
go” skaitytojams. Iš jų ryškė
ja labai patrijotiškas ir labai de
mokratiškas jo nusistatymas 
Lietuvos laisvinimo darbe.

Pirmiausiai Lanskoronskis pa 
siteisina, kodėl jis būdamas Chi. 
nagoje nekalbėjo per “Margu
čio” radiją. Jis susilaikė nuo

tos kalbos ne dėl to, kad būtų 
buvęs kieno kliudomas, bet dėl 
to, kad, nesudaręs V. Tarybos, 
jis nesijautė turįs oficialų pa
grindą kokiam pareiškimui. At
sakęs į žinutę šiuo klausimu til
pusią “Vienybėje” Lanskorons
kis pasisakė ir kitais klausimais.

Apie Vilką jis štai kaip sako: 
“VLIKo negalavimų, klaidų

7 tęsinys
Tai šituo vikaras lakioja. Tai motorizuotas: turi 

dviratį ir motociklą. Kaukina jį per visus kaimus, 
žmones klegina, buria, organizuoja. Ir suorganizavo...

Motociklas!
Žiūri į ratus, vamzdelių rezginį. Pavargo. Prie

šais alyvos statinaitė. Užmeta skudurą ir atsisėda. 
Čiupinėja vieną dalį, kitą. Tokia mažytė it pupa...

Išeina kieman. Tuščia. Motociklas, — kartoja 
pusbalsiu ir šuka į raštinę. Taip ir sustoja slenkstyje: 
vikaras už stalo. Du, — mergina ir vyras, — gūžiasi 
kėdėse. Tikriausiai-užsakų atėjo.

Vikaras įdegęs saulėje, su ovaliniais akiniais. 
Tokia jaunųjų kunigų mada: užsikrauna akinius be 
rėmų, vienas stiklas. Pamatęs kleboną, jis šypteli, 
plunksnakočiu pakaso dešinę ausį.

Klebonas žengia ir dar pasižiūri į vikarą, šaunus

Atsakymų Kodėl Apsimoka Taupyti 
Standard Federal Taupymo B-vėje

1. Stipriausia Taupymo Bendrove 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 Sutemos.

Pinigai įdėti prieš 11 -tą dieną, neša dividendą už visą mėnesį.

CHARTERED AND SUPERVISED BY 
THE UNITED STATES GOVERNMENT

JUSTIN MACKIEWICH, Presidenf 

JUSTIN MACKIEWICH, Jr., Vice-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
I'W

įĮlHIJJIIIi .1111!

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 
(Archer Avė. at Sacramento)

PHONE: Vlrginia 7-1141

dabar imti ir pasakyti? Trumpai drūtai! Bet — in- Klebonas žengia į raštinę, erdvų ir šviesų kamba- 
teresantai! Atėjo tokiu laiku, kai klebonija verda rį. Viduryje ilgas stalas, apklotas vaškine drobe, nu- 
prieš atlaidus skleistas knygom, popieriais. Aplinkui kiūkso rudos

- AS sutvarkysiu, klebone, nesirūpinkite: sura- spintos ir kampe didelis, pilkai dažytas seifas 
žysiu užsakus, abu man gerai pažjstami. I. .. ^uhalter.s vikriai pašoka ir, norėdamas klebonu,
J ° r įsiteikti, bėga prie durų, linksi, stato kėdę ir manda-Klebonas raštinės viduryje. Du jaunikliai giai kviečia kunigą sėstis. Apsivilkęs jis pilku, dailiai

kažko sujuda, ir kuždasi. Vikaras, pasilenkęs per sta- gutvarkytu kostįumu. Tamsiai mėlynas kaklaraištis.
lą, nusijuokia: ...... . . Veidas siauras, lyg būtų kažkur suspaustas, ištysęs,

klebone, atleiskit, jūsų baltas apsiaus as gra^jaį sauiėje įdegęs. Rankos irgi rudos. Matyt, vy-
įsteptas. ... . , I riukas dažnai išsprunka paupin pasimaudyti, pagogli-

Klebonas nervingai traukia skverną, norėdamas tarp krūmų plaukai į viršų suversti, be jokio
pažiūrėti, bet vikaras tuoj meta plunksną ir įsitveria skląstym0 Dailiai sušukuoti, suglostyti.
apsiaustą.

— Klebone, į alyvą įsėdot!
— Ratus žiūrėjau, — pūškia kunigas ir nori iš

traukti skverną iš vikaro rankų, bet šis jau čiupinėja 
dėmę, tarp pirštų patrina medžiagą.

— Pasakysiu, klebone, balta spalva nepraktiška. 
Dar lininis. Raukšlėjasi. Reiktų jums pilką lietpaltį 
įsitaisyti. Dabar mada. Tiktų.

— Et, užteks ir to! — bloškia delnu per apsiaus
tą ir žengia į savo kambarį.

— Į alyvą ... mada ... Skiedros viskas ... — 
žiūri į dėmę rūstus, prisimerkia ir pradeda juoktis. 
Vaidenasi daržinėlė, motociklas.

— Paukšteli, nesmarkauk, gal to vieno užteks ...
Užsivilkęs naują sutaną ir pasiėmęs žvilgančią

Plaukai šateni, per skubėjimą netvarkingai la2*>- Prikl»uP>» «». kryžium kur vakare kalba po

ir trūkumų priežastis aš žinau 
nemažiau kaip kiti, bet laikiau-į dinimai . . . 
si ir laikausi nuomonės, kad1 —Taip, vaidinimai:

sušukuoti. Barzda juoda. Jei leistų augti, krūmais iš
siveržtų. Tiktų į kapucinus. Nosis kiek stamboka. 
Tvirta. Drąsi. Akys gyvos, šviesios, judrios, šokinė
ja per žmones kaip kibirkštys. Tai tos ir padarė visa. 

— Tamsta jau namie? — atsikvepia klebonas. 
Vikaras kelia galvą ir sušneka storu, sodriu bosu: 
— Buvau su reikaliukais. Tas vakaras, tie vai-

terius, persižegnoja ir išeina šventoriun. Trumpam 
pasirodo bažnyčioje. Ten moterys puošia šv. Dominin
ko altorių. Kvepia vainikų žalumu, malonia drėgmė. 
Palikęs patarimus, kaukši lazda į akmens grindis ir 
linguoja laukan. Atsiduria miestelio aikštėje.

klebonas pabrėžia pasku-
ANAPUS aikštės bankas. Į gatvę išbėgusios stik 

linės gonkos, kur pūpso gėlių vazonai. Iš abiejų pusių
VLIKo “skandinti”, griauti ir tinį žodį ir susilaiko, kad neįtartų, kur jis taiko. O gal namą siaučia sodelis, pilnas vaiskrūmių, obelaičių.

Klebonas čia dažnai užeina. Atneša savo reika
lus, pinigus, o išsineša sumanymus, patarimus. Nū
nai jis apsižvalgo, plačiu delnu braukia per smakrą ir 
taria šypsodamasis:

— Mesk sąskaitas, turiu kitų reikalų!
— Statyba, klebone, liuksusinė! — pradeda paki

liai buhalteris, norėdamas kunigą pradžiuginti. — Bu
vau šiandien nuėjęs. Kas per gražumas! Tai bus tvar
tai! Galės poriniu vežimu įvažiuoti,’ apsisukti ir iš
važiuoti !

Klebonas tempia apatinę lūpą, mirksi, bet nekim- 
ba į statomus tvartus. Jis atsikelia — sunėręs rankas 
ant nugaros, čiuža per kambarį, sustoja prie spintų, 
dirsteli į Žalgirio mūšio paveikslą, atsiremia į stalą.

— Žinai Ką, Juliau! Apmąsčiau iš visų pusių, — 
pradeda iš lėto, linkčiodamas galva. — Reikia tau, pa
galiau, vesti!

“^Buhalteris taip ir suglumsta. Ko nors nemalonaus 
užkluptas arba paklaustas, jis greit parausdavo. Ir 
dabar junta, kaip užsidega ausys. Dengdamas sumi
šimą, iš rankų paleidžia knygą ir tuoj pasilenkia. Il
gai graibo pastalėj, kad tik sugaištų ir nugalėtų rau
donumą. Paima ir popieriaus skiautelę ir, atsukęs sve
čiui nugarą, įmeta į šiukšlių krepšį. Klebonas dar 
stovi prie stalo ir žiūri pro langą.

(Bus daugiau)
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LIETUVIŠKIEJI ĮVAIRUMAI
AL. G1MANTAS

Nepaprastas susidomėjimas 
literatūriniu konkursu

Nesibaigia dėkojimai #
Tūkstančiai Mažosios Lietu

vos gyventojų po karo 1945 m. 
liko bolševikinio teroro ir žiaurutiek mažai teisplantinama. O ro- ,

, , j i • i • u mo aukomis. Badas, epidemijosdos, kad kiekvienam, save lietu- . . A. ... r
Kad “Draugo” skelbiami ro

mano konkursai kiekvienais me-
viu laikančiam, turėtų būti tai
paprasčiausios pareigos atliki-

... . ... ..mu. Pareigos, kuri juk tokiatais atkreiptu save vis didesni nebrangi ir tiek maiai paatangų

ir mirtis siautė vadinamoje Ka
liningrado srityje, iš kurios žmo 
nės teberado tik vieną išeitį — 
kelią Lietuvon. Jie ten rado iš-

dėmes) ne tik pafiy r^tojų.l "™“aa“"u. i^Ume nuo nelaimių paso-
bet ir plačiosios visuomenės, ais 
kiai rodo dienos faktai. Daly
vauja nauji vardai, nevengia pa- 
sirodyti ir nuo seniau pažįsta
mi veidai. Salio to, nepapras
tai kyla susidėjimas ir šiaip iš
eivijos lietuvių tarpe, toli gra
žu ne vien pačioje Chicagoje, ku 
rioje paprastai vyksta didysis 
įvykis — literatūros vakaras ir 
premijos įteikimas. Kad taip y- 
ra, vaizdžiai gali liudyti ir šie 
nutikimai. Šis bendradarbis, gy 
venąs ne Chicagoje, premijos į- 
teikimo savaitgalio metu, kartu 
su šeimos nariais, vos spėjo ke
lias dienas atsakinėti telefoni
nius paklausimus iš pažįstamų

tirti nuostabius dalykus lietuviš
kajame gyvenime, jei tiek Bend
ruomenei, tiek Balfui priklausy
tų bent 10 kartų daugiau tau
tiečių. Ir artimas būtų kur kas 
žmoniškiau sušelptas, ir lietu
viškieji kultūriniai reikalai sto
vėtų kur kas tvirčiau ir gyvy- 
bingiau. Pagaliau ir sąžinė bū
tų juk tokia rami ir gyni ne 
vien tik prieš kitus, bet ir prieš 
save.

kupuotos Lietuvos gyventojus. 
Šimtai iš Lietuvos grįžusių ir iš 
koncentracijos stovyklų, lietu
vių ir nelietuvių kilmės gyven
tojų, Vakarų Vokietijoje, dabar 
laiškais, pareiškimais per spau
dą, radiją vis dar skelbia sivo 
padėką lietuvių tautai už jų nuo 
širdumą ir išgelbėjimą nuo mir
ties.

Vokietija katastrofose
turi rekordą i

Bona praneša ,kad Vokietijoj ( 
pernai žuvo 12,000 žmonių. Vo
kiečiai čia turi rekordą, nes jei-' 
gu proporcingai mašinų daugu-1 
būtų žuvę Amerikoj, tai turėtų 
būti apie 130,000 užmuštų. Tuo 
tarpu Amerikoj praeitais me
tais žuvo 32,000 žmonių. Vaka
rų Vokietijoj yra apie 5 mil. au
tomobilių, gi Amerikoj 62 mili
jonai. Vokietijoj autostradom 
galima važiuoti 90 mylių grei
čiu. Greitis ir padaro tiek daug 

i katastrofų.

Tiesa, ne kiekvienas mūsų 
jaučiame tiek pareigingumo, 
kaip toji torontiečių J. G. šei
ma, kuri, vos tik persikėlus nuo 
latiniam apsigyvenimui į JAV,

ir visiškai nežinomų tautiečių, jau sekančią dieną Įsiregistravo 
kurie smalsumu nekantraudami; Lietuvių Bendruomenės vietos 
stengėsi sužinoti tik vieną — ir: apylinkėje ir sumokėjo nirio 
kas gi toks šiemetinis laurea- mokestį. Bet visdėlto visais at- 
tas? Spėliojimų ir gandų neuž-i vėjais turėtume nepagailėti to 
teko. Kiekvienas stengėsi suži- vieno dolerio, kuris, jei tik visų 
noti premijuotojo romano au- sutelktinai bus sumestas, mūsa- 
torių. jame gyvenime atliks nuosta-

s i • bius dalykus ir praskaidrins
i ai reipiasi svarbiųjų reikalų aplinką, pa

jau kiek anksčiau per lietuvių kels nuotaikas ir galvas besisie- 
kolonijas perbėgo nelabai sim-j lojančių bendrųjų reikalų kol G*u“7ši’“”į""~v’n”‘“;,ai. 
patinga žinutė. Girdi. "Aidų", kas dar nevisada sklandžiai dina djdelį vaidmenį j 
žurnalas šiais metais yra gana vykstančiais dalykais
sunkioje materialinėje padėtyje, __________________
ir leidėjai stovi prieš hbai lem- ”

Kaip gaunama guma?

Anglo aliarmas

(Atkelta iš 3 pusi.)

iš tam tikrų medžių, kurie au-
Iga šiltuose kraštuose. Natūrali 
Iguma vadinama kaučuku.tingą klausimą: ar išgalės tęsti 

šio žurnalo leidimą. Tikriausiai 
padėtis yra gana rimta, nes ir, 
patys leidėjai ryžosi asmenis- "
kai paklabenti jiems žinomų as- dingai, padaryta daug, kad at 
menų, neretai kultūrininkų, du- stumtU buvusius gerus draugus, į j geros rūšies grietinę. Šiom’,3 
ris su sekančio ar panašaus tu- kad nevUtiri įvestų neutraliuo- į sultimis vietos gyventojai tep i 
rinio laiškučiu: “Žinodtmi Jūsų sius- kad už mažiausią kainą savo audeklus, tuo padarydami 
rūpesti savos kultūros išlaikv- atiduotų ten iniciatyvą didžiau- juos neperšlampamus.
mu. nuoširdžiai kviečiame užsi- aiam pr;esuį- . Toklų p^'yzdzių į Tai buvo kaučuko medis, ku- 
prenumeruoti kultūros žurns.y r-*na !r ri .°jC’ j ris tuojau imtasi išnaudoti.
‘Aidus’. Dabar, kai mūsų visut- ' ld- Rytuose ir Kipro saloje.
menėje mažėja dėmesys lietuvis- Tokia politika sukrėtusi iš pa- 
kajai knygai, sunkus tapo ir šnnd4 net t°kias laisvojo pašau 
tokio žurnalo leidimas. Gi jo tvirtoves kaip Atlanto są- 
reiktlingumas išeivijos gyveni- ir br*tų commonwelthą.
me yra aiškus. Mums nuolat Perdaug jau dažnai kaikurie 
sunkiai kovojant už ‘Aidų’ gy- brit^ ir JAV yciksmai pastūmė 
vybę, būtų labai didelis pa3ka- {drauoUs j priešo pusę.

i. Viduriniais amžiais garsieji; 
j ispanų kariautojai suž nojo, kadį 
vidurinėje Amerikoje auga me-i 
dis, kuris turi daug panašumo

Kaučuko plantacijų yra daug 
Ceilono saloje ir kituose šiltuo
se kraštuose. Medžio žievė su
raižoma tam tikrais peiliais. Pro 
išraižytas vietas teki į atitin
kamus indus gumos medžio sul
tys. Žievė supjaustoma kasdien

t.-,o„ 1 arba kas antra diena į labaitinimas susilaukti ir Jūsų para-1 Negalima esą išlikti gyvam į siauryčius tarpelius. Paprastai
mos prenumerata . . Į ar laimėti šaltąjį karą priešo pu-1

Ir šis bičiuliškai atviras ir, gg je turint Nehru su Indija, taš
nuoširdus “Aidų leidėjų kreipi- kant energiją ir pinigus koloni-
masis tebūnie išgirstas kiekvie
nos lietuviškos sąžinės, kuriai 
tikrai dar yra brangus ir šir
džiai artimas darbas, kurį išei

tai daroma anksti rytą, saulei 
mažiau kepinant, kad neišdži i- 
tų grioveliai. Vėliau iš indų gau

jiniuose ar kitokiuose vietinio tas skystimas supilamas į plokš 
pobūdžio konfliktdose, Ameri-į gjus įnctiJS įr rauginamas. Pas- 
kai kartais užsimanant nieko ne kuj gj rauginta masė dirbtuvė-

vijos dienomis šauniai tempia SaiVid Rytno^Devynio- f“®0*“, ‘
tokio stambaus masto leidinys, ™ “ 'at,tlnkamo <Jyd»o laPus- p°
kaip “Aidų” žurnalas. Šimtą ir
vieną kartą mūsų spaudoje buvo 
jo adresas, bet tebūnie jis ir 
dar kartą paskelbtas: 680 Bush 
wick Avė., Brooklyn 21, N. Y.
‘My Fair lAdy” ir lietuviškieji 

reikalai

liktojo šimt. Europa negali tilpti §įe iapai išdžiovinami ore arba 
į 20-jo šimt. Grabužį. Tačiau ir išrūkomi kokoso riešutų keva- 
Amerika turinti laikinai atsisa- jų dūmais ir eksportuojami į vi- 
kyti nuo labai suprastintos for- sas §alis Iš lapų fabrikuose 
mos vadinamo antikolonializmo,; dirbamos įvairios guminės pre

kės: padangos, kameros, purvą 
bridžiai ir kitokį įvairūs išdirbi 
niai.

nes tokia. Amerikos pažiūra ne
kartą pastūmusi dar kolonijų 
turinčias valstybes į dideles klai 

į das vien tik todėl, kad Ameri- 
New Yorko Hcllingcr teatre ^os p3jmta nieko nedarymo lini- 

nuo 1956 m. kovo mėn. iki šios , ja gręsia pasmaugti Europos ū- 
dienos nepaprastu pasisekimu j kjnį gyvcnįmą
eina muzikinė komedija "My1
Fair Lady”. Visos vietos iki pa-; Ar iau vėlu pradėti bendrai 
čių paskutiniųjų stovimų visada 1 veikti ir paversti Vid. Rytų ir 
yra išpirktos ir sakoma, kad da-Į kitų sričių nacionalistus laisvo-
bar gauti biletus teįmanoma tik ’ jo pasaulio draugais? Ar jau sukombinavo.savotišką pnemo- 
vasaros mėnesiams, šios pusiau į vėlu atplėšti iš komunistų ini- i n?- Pric lakuno drabužių pritai-

Kaip surandami lakūnai 
įkritę jūron

Norėdami palengvinti įkritu
sių į jūrą ar į koftį didelį ežerą 
lakūnų jieškojimą, amerikiečiai

čiatyvą šaltajame kare?—klau somas oro kamuolys-balionas, 
šia Nutting. Jis mano, kad dar kuris, patraukus tam tikrą vir-

____  ____ r______________  yra kiek laiko likę, tačiau labaį vutę, prisipildo heli jaus dujo-
Ix>cwe. Šį kartį mus domintų j nedaug. Anglija ir .JAV turi at-1 mis- kurios iškelia balioną Į vir- 
ne tiek tas teatrinis pastatymas, įkratyti nepasitikėjimo, įtari- kildamas balionas išlaisvina 
kiek lygiagretus pastatymas kai nėjimų ir veikti visur bendrai
kurių lietuviškųjų reikalų. j ir susitarus, nes kur Anglija ir 

Kai matai, kokiu įnirtimu ir idAV eina atskirai, ten jos visa- 
entuziazmu spaudžiasi ton opc- da vieną kitą išskirs ir toje vie- 
retėn ne tik ncvvyorkiečiai, bet bka arba tuštuma arba ne
organizuojamos net ekskursijos , sutvarkyta padėtis. Jau laikas 
iš pačių tolimiausių šio didelio į žinoti, kad į Tol. Rytus įšliauš 
krašto vietų, nejučiomis susi-1 komunistai, jei iš ten bus paša-
mąstai ir galvoji, kodėl pvz. to- l*nta. JAV įtaka, bet taipgi tie

operetės turinys seka Bcrnard 
Khaw komediją “Pygmalionas”, 
kuriai muziką parašė Fredcric

stiprų ir gana ilgą siūlą, kuris 
būna pritvirtintas prie lakūno 
drabužių. Balionas nudažytas 
įvairiomis spalvomis. Tokiu bū
du lakūnams lengva jį pastebėti 
ir tuo pačiu surasti įkritusį jū
ron lakūną.

kiu ar bent panašiu uolumu ne
siskubina tautiečiai įsigyti savo 
lietuviškųjų reikalų bent du bi-

sa, kad į V. Rytus ateis komu
nistai, jei iš ten bus pašalinta 
anglų įtaka. Jei apie Lai būtų

Įdėlius — Lietuvių Bendruome- buvę pagalvota anksčiau, jei 
nės ir Balfo nario pažymėjimus, i Londonas ir Vašingtonas būtų 
šie bildukai nebrangūs — vos į buvę atviresni vienas su kitu 
po vieną dolerį. Čia nėra nei tada, kada Izraelis užpuolė E- 
eilių, nei laukimų. Viskas labai giptą, būtų buvę išvengta pačios 
paprasta ir nesudėtinga. Jokios blogiausios Suczo krizės fazės, 
rizikos, jokio nepasitenkinimo, I Nė vieno klausimo, anot Nut- 
jokios spūsties. O atvirai kai- ting, nesą galima patenkinamai

nebus vieningos tiksluose ir me
toduose tuos klausimus spren
džiant. Taip yra buvę ikšiol At
lanto sąjungoje, taip turi būti 
visur, jei nenorima atiduoti ko
munistams Vid. Rytų ir likusios 
Azijos dalies. Kad Vasingtono- 
Londono vienybė būtų sukurta, 
reikią drastiško visos ikšiolinės 
politikos peržiūrėjimo visur: pa 
žiūroje į vadinamą nacionaliz
mą, Vid. Rytuose, Atlnto są-

bant, tų lietuviškųjų bildu juk išspręsti, jei Anglija ir Amerika Jungoje ir Europoje. (>. Io«b ,

INVENTORINIS PREKIŲ 
IŠPARDAVIMAS

LIETUVIŲ PREKYBOS 
NAMAI

3224 SO. HALSTED STREET 

Tel. VIctory 2-4226

Kas turi gėrę skonį _ viskę perka pas Lieponi
Prekės be brokų, sugadinimų, naujausio stiliaus, 
geriausių Amerikos fabrikų, kainos be užsiprašymo, 

išmokėjimai iki 3-jų metų. Pirkėjų sąskaitos 
neparduodamos finansų kompanijoms

SVEČIŲ KAMBARIO BALDAI
Už $100.00 parduodamos sofos, įvairių spalvų, nakčiai 

padaroma miegama lova. Pas mus pirksite tiktai už $59.00
Už $150.00 parduodama 3-jų dalių sofa, kėdė ir attoman, 

naktį miegojimas 3-ims asmenims, šio mėnesio išpar
davime tiktai ................................................................... $119.00

Už $200.00 parduodama Simmons 57 metų stiliaus sofa 
ir fotelis, nakčiai dviejų asmenų lova, garantija 10 
metų, pas mus dabar tik ............................................. $149.00

Už $300.00 parduodama sofa ir dvi kėdės, kavos sta
liukas su formaika viršumi ir du lempų staliukai do
vanai, pas mus tik ......................................................... $229.00

Už $500.00 parduodami svečių kambario baldai, Karpen,
Pullman, Simmons, Northome, Howard ir kitų fab
rikų, garantuota 20 metų pas mus .......................... $380.00

MIEGAMOJO KAMBARIO BALDAI
Po $60.00 parduodamos komodos, riešuto ar ąžuolo me

džio pas mus ..................................................................... $39.00
Po $100.00 parduodami dresseriai su šlifuoto stiklo veid

rodžiu pas mus . .. .................... ....................................... $69.00
Po $200.00 parduodami miegamieji, dresseris su .sidab

ruotu Veidrodžiu, bookcase lova, dvi puikios lempos 
pas mus išparduodama po ............................................. $149.00

Po $400.00 siūlomi išpardavimui Brazilijos ar Filipinų 
raudonmedžio miegamieji su viena ar dviem atskirom 
lovom pas mus ............................................................. $329.00

Po $900.00 parduodami švediško ar Daniško stiliaus 
miegamieji su dviem ar viena lova, ąžuolo, vyšnios, 
klevo ar Filipinų raudonmedžio,dar niekur nematyto, 
stiliaus pas mus .•........................................................... $499.00

VALGOMOJO KAMBARIO BALDAI
Už $150.00 parduodami 5 dalių baldai, ąžuolo, riešuto 

t su formica nedegamu viršumi pas mus šiuo metu tiktai $99.00 
Už $250.00 parduodami 8 dalių valgomieji — naujo sti

liaus tik ............................................... •. ...................... $199.00
Už $500.00 parduodami 5 dalių valgomieji, su šlifuoto 

stiklo stumdomom durim, pas mu- šiame išpardavi
me tiktai ........................................................................... $399.00

Už $700.00 parduodami Daniško stiliaus valgomieji, rie
šuto, ar šviesaus mahageni, su puikiu formica baru 
pas mus tik ........................................... ......................... $550.00

Šis valgomasis susideda iš 17 dalių.

VIRTUVĖS BALDAI
Už $69.00 parduodami stalai *u formica viršumi, su ke

turiom kedėm, įvairių splavų tiktai pas mus .............. $39.00
Už $100.00 parduodami 6 dalių virtuvėm baldai. įvairių

spalvų .......................................................  ........................ $59.00
Už $140.00 siūlomi Formica stalai su 6 puikiom kedėm tik $99.00

RAŠOMIEJI STALAI IR KNYGŲ SPINTOS
Už $50.00 siūlomi rašomieji stalai moksleiviams, ąžuolo 

ar raudonmedžio, dovanai duodama — rašalinė, spaus
tukas, plunksnakotis, stalui padėklas, popieriui pjauti 
peilis — pas mus tiktai ................................................... $29.00

Už $75.00 parduodami rašomieji stalai, ąžuolo ar ma- 
hagoni spalvos su formica viršumi pas mus sau-io 
mėnesį tik ............ ................................................................. $49.00

Už $40.00 parduodamos knygom spintos su stumdomom
stiklo duritnis, ąžuolo ar mahogoni spalvos šį mėn. tik $29.00

Už $100.00 parduodami rašomieji italai, ąžuolo ar maho
goni ................................................................................... $69.00

Už $200.00 parduodami Europietiško stil., su šlifuotu stiklu $149 
Už $120.00 parduodamos knygom spintos su šlifuoto

stiklo durimis, lentynų augštis reguliuojamas, riešuto 
ar šviesaus mahagoni medžio pas mus .......................... $70.00

MATRACAI, LOVOS
Vatiniai matracai visų dydžių parduodami tiktai .......... $12.50
Už $30.00 parduodami spyruokliniai matracai, įvairių sp. $19.50 
Už $50.00 parduodami Simmons matracai 15 metų ga

rantija pas mus .......... . ............................. ....................... $39.00
Metalinės lovos visų dydžių ir spalvų tiktai per išpardavimą $9.50 
Medinės lovos pilno dydžio visų spalvų, pasilikę 50 lovų, po $19.50

KILIMAI
Po $15.00 parduodami rankų darbo importuoti kilimai 

30x54” tik ... ..................... .. .. ..................................... $5.00
Po $69.00 parduodami vilnos ar ryon įvairių spalvų ki

limai tik ................................................... ........... ........... $19.00
Po $100.00 parduodami A. Smith, Maggce, Bigelovv vil

nos kilimai po ................................................................. $69.00
Kilimai nuo sienos iki sienos geriausių fabrikų vilna 

100% sq.-ya ................................................................... $6-10.00

ŠALDYTUVAI IR PEČIAI
Už $200.00 parduodami 8 cub pėdų šaldytuvai Admiral, 

Westingliouse ................... ................................................. $150.00
Už $300.00 parduodami 10 cub. pėdų šaldytuvai 8 asme

nų šeimai tiktai ............................................. . ............. $219.00
Už $130.00 siūlomi porcelano virimui (rečiai (ras mus

šį menesį ............................................................................. $99.00
Už $200.00 siūlomi virimui pečiai, su stiklo durimis, ne-

duštamo pore...................................................................... $119.00
Skalbiamos mašinos su dvigubom sienom ir automatiš

kais gręžtuvais tik ........................................................... $99.00

TELEVIZIJOS IR RADIO
Balti radio aparatai virtuvėm- ar miegamajam tiktai.. $15.00 
TV ARC, Zenilb, Admiral, Dumont, General Electric,

stalo modeliai .................................................................... $99.00
TV ant grindų pastatomi visų fabrikų šviesūs ar tam

sūs medis 57 metų modeliai šį mėnesį už .................. $199.00

FURNITURE CENTER, INC.
Įmonės vedėjas JUSTAS LIEPONIS 

3224 SO. HALSTED STREET
Tel. VIctory 2-4226

Prekyba atidaryta:
Pirm., ketvirtadicių 9 9:30 v.
Kitom dienom 9 -6 v.
Sekmadieniais 10 -5 v.
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LIETUVI, TAUPYK 
SAVO BENROVĖJ

Mes nesigiriame, bet iš tik
rųjų mokame aukščiausią 
dividendą ant visų taupy
mo sąskaitų.

•ė 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 Savings 
and Loan Association
4038 ARCHER AVENUE 
Chicago, III. LA 3-6719

1957 BUICKAS 
Tik

$2,595.00
Dynaflow, Radio, Apšildymas, Baltos Padangos 

Lietuviškoje Prskyboje-MB LDA B UI C K, Ine. 
907 W. 35ih Si., Chicago 9, III. LA 3-2022
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PERKRAUSTYMAI - MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Iš artimų ir 

tolimų distancijų. Saukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
$415 H. iJTUANICA AVĖ, CIIICAGO, ILU 

Telefon&A — TRontier 6-1882

AUGUS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PASTATOM į VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldu perkraustymas as

menų turinčiu ilga patyrimą.
(STASYS FABIJONAS 
‘2145 So. Hoyne Avė., Telef, Vlrginža 7-7097

J. u. UfiLEVISION COMPANY
2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

TV IŠPARDAVIMAS
N U O L A I D A I K I V3 !

NARIAI UO1IVIV TAIT. IR SKOLINIMO
B-VIŲ LYGOS. KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos iki $10,000.00 
I R

Paskolos Duodamos Namu įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CK'SAea SAVINOS & LOAN ASSN.
6245 S. Wostorn Avė., Chicago 36, III.

CF.AbE SAVINOS & LOAN ASSN.
2555 VZ. 47th St., Chicago 32, III.

DiSTiliCT SAVINOS & LOAN ASSN.
3430 S. Halstcd St., Chicago 8, III.

ST. AHTHONY SAViNGS & LOAN ASSN.
1447 S. 40ih Ct., Cicero 50, III., tel. TO 3-8131-32

UK2VERSAL SAVINOS & LOAN ASSN.
1800 S. Halstcd St., Chicago 8, III.

Skaitykite ii platinkile dienraštį “Draugą”.
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KŪRYBINGI POLĖKIAI IR TAUTINIS 

SOLIDARUMAS
Prieš kelis tūkstančius metų! 

Izraelio tauta, netekusi savo tė
vynės, atsidūrė Babilonijoj. Dau ( 
gelis tremtinių tapo turtingi ir 
visko pertekę. Bet jie dažnai sa. 
vo veidus gręždavo Palestinos 
link, graudžiai kartodami: ‘‘Pir
miau tenudžiūsta mano dešinė, 
jei užmirščiau tave, Jeruzale. 
Prie gomurio teprilimpa mano 
liežuvis, jei neminėsiu tavęs, jei 
nestatysiu Jeruzalės augščiau už 
kiekvieną savo linksmybę”. (Ps. 
336,6). Šis tremtinių žydų ryž
tas ištisus tūkstančius metų iš
saugojo Izraelio tautą nu0 pra
žūties, nors pati Izraelio valsty
bė buvo sunaikinta svetimųjų ir 
tebuvo likęs savanoriškas susi
klausymas savos tautinės bend
ruomenės ribose.

Istorinis žingsis
Šiandien, kai mūsų Lietuva 

yra svetimųjų okupuota ir mū
sų tautos valstybinė organizaci
ja paversta rusiškojo komunis
tinio imperializmo tarnaite, lais
vajame pasaulyje pasklidę lietu
viai savo tautinę gyvybę gali iš
laikyti tik savanorišku susiklau
symu savosios tautinės bendruo
menės ribose.

Džiugu yra, kad daugelyje 
laisvojo pasaulio kraštų lietu
viai jau yra sudarę savai bend
ruomenei organizaciją. Tačiau 
atskirų kraštų lietuvių savitar
pio santykiams ir bendradarbia
vimui ugdyti, o prireikus ir viso 
pasaulio lietuvių vardu prabilti, 
yra būtims vienijantis centras. 
Pasaulyje pasklidę lietuviai turi 
sudaryti vieningą Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenę.

Tam tikslui 1958 metais New 
Yorke įvyksta Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės Seimas. Tai 
istorinės reikšmės žingsnis. Kad 
jis būtų sėkmingas, visų kraštų 
lietuviai turi įsisąmoninti jo 
vaidmenį ir tinkamai atlikti jo 
atžvilgiu tenkančias pareigas.

Uždavinių įvairumas
PLB Seimo vaidmuo svarbus 

re tik tuo, kad jis nustatys at
skirų kraštų lietuvių tarpusavi
niam bendravimui ir bendradar
biavimui principus ir praktiškas 
gaires, bet ir tuo, kad jis suda
rys progą parodyti pasauliui 
mūsų t3Utos kūrybinį įnašą žmo 
rijos kultūrinei pažangai. Iš čia 
ir PLB Seimui pasirengimo už
davinių įvairumas.

Pirmas uždavinys — nustaty
ta tvarka išrinkti PLB Seimo 
atstovus. Atstovams rinkti tvar
ka bus paskelbta, kai tik bus 
priimta PLB laikinoji konstitu
cija. Pats atstovų rinkimas sun 
kūmų nekels. Sunkumai kils dėl 
lėšų atstovams į PLB Seimą 
vykti. Kiekvieno krašto lietu

viai į PLB Seimą turėtų atsiųsti 
bent po vieną atstovą. Praktiš
ka galimybė priklausys nuo to, 
kiek tam reikalui bendrų lėšų 
pavyks sudaryti.

Lėšų sudarymo uždaviniai la
bai dideli. Lėšų reikia ne tik 
pačiam PLB Seimui susirinkti. 
Jų reikia ir meno bei spaudos 
parodoms organizuoti. Jų rei
kia lietuvių muzikos simfoni
niam koncertui ir tautinei mis
terijai. Jų reikia sporto šventei. 
Pagaliau lėšų reikia ir pačioms 
lėšoms organizuoti.

Lėšos Seimui
Jau pats laikas visų kraštų 

lietuviams imtis visų įmanomų! 
žygių PLB Seimo reikalams lė
šų telkti. Kiekvieno lietuvio tau 
tinė pareiga — nors ir mažu ;- 
našėliu prisidėti. Paskiri asme- 
menys ar organizacijos, paau
koję PLB Seimo reikalams bent 
$100, tampa PLB Seimo garbės 
svečiais. Aukas siųsti komiteto 
iždininkui A. Trečiokui, 315 Wal 
nut Str., Newark 5, N. J., USA. 
Komitetas yra numatęs išleisti 
PLB Seimo žymenį, kad kiekvie
nas lietuvis galėtų įsigyti šio 
istorinio įvykio atminą. Lietu
viai dailininkai gali ateiti PLB 
Seimo lėšoms sudaryti talkon, 
pateikdami PLB Seimo Org. Ko
mitetui žymenio projektus. Pro
jektai labai laukiami iki vasario j 
28 d. Projektus siųsti Msgr. Jo
nui Balkūnui, 64-14, 56th Rd., 
Maspeth 78, N. Y.

I
Sportas ir simfoninės muzikos, 

koncertas
Lietuvių simfoninės muzikos 

koncerto dirigentu yra sutikęs 
būti prof. Vytautas Marijošius. 
Koncerto programos kolegiją su 
daro prof. Vyt. Marijošius, 
prof. Kazys V. Banaitis, prof. 
Izidorius Vasyliūnas ir prof. Juo 
zas Žilevičius. Visi lietuviai 
kompozitoriai prašomi talkos. 
(Prof. V. Marijošiaus adresas: 
331 Chestnut Str., New Britain, 
Conn., USA).

Sporto šventę organizuoja 
New Yorko Lietuvių Sporto A- 
pygarda. Visų kraštų lietuviai 
sportininkai labai prašomi jieš- 
koti galimybių bent paskiriems, 
individualinio sporto šakose pa
sižymėjusiems, lietuviams spor
tininkams šioje lietuvių sporto 
šventėje dalyvauti. Būtų idealu, 
kad ne tik iš JAV ir Kanados, 
bet ir iš kitų kraštų dalyvautų 
ir grupinio sporto komandos. 
Sporto šventės reikalais kreip
tis į A. Vakselį, 85-09 88th Str., 
Woodhaven 21, N. Y.

Tautinės misterijos pastaty
mu rūpinasi Čiurlionio ansamb
lio dirigentas muzikas Alfonsas 
Mikulskis. Kultūros Fondas jau

ISTORINIS SKRIDIMAS

Lakūnai sutinkami giminiu ir draugų oro buzoje, t a Iii., po istorinio skridimo su biunbonesiais 
šaulį imt 44 ir pusė vai. Vidutinis skridinio greitis per vaalmlij buvo 525 mylios.

ŽMOGUS BE VILTIES IR RYŽTO YRA BEJĖGIS
JONAS MIŠKINIS, Amsterdam, N. Y.

Žmogus aiškiai gali žinoti tik 
slą, kelią, kuriuo jo reikėtų siek
ti, bet jis dažnai abejoja, ar jo 
turimomis jėgomis bus galima 
tokis žygis, tokis darbas laimė
ti. Žmogus nepasitiki savo jėgo-, dariniu bendrauti, tai geriau jau
mis, jis trūksta tosios pradeda
mosios energijos, reikalingos jo
jo žygiui pradėti. Čia ir kyla 
klausimas, ar negalima žmogui 
tojo pasitikėjimo savo jėgomis

reigą, pareigą kultūrai, tautai, 
valstybei, civilizacijai. Tą parei
gos jausmą skiepyti reikia vi-

• siems, ypič bręstančiam jauni
mui, nes gerai atliekamoji pa-

, reiga yra lobis, yra turtas, ne 
[ ilk žmogaus, bet ir tautos, civi
lizacijos ir kultūros. Geriausiai 
žmogus atlieka savo pareigas 
tada, kaip jis dirba neverčia
mas, savo noru. suprasdamas 
atliekamojo darbo reikšmę, ver
tę, svorį. Toks žmogus yra pa-

(ršuaeita į 6 pd.)

apie pa- 
(1XS)

IS Altl! IK TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujan specialus didelis 

•unkveilmls ou pilna ap- 
drauda. Pigus Ir sąžiningos 
patarnavimas.

R ŠERĖNAS
4546 S. Wood St., Chlcago »,

LLUnols, tel. Vi 7-2972

Daugiau pagarbos ti sau tinkamą darbą. Yra žmo-
Jeigu nėra žemėje geresnio nių, negalinčių dėl kliūčių pa

gyventojo už žmogų, jeigu žmo sirinkti norimojo darbo. Yra 
gus verčiamas pačios aplinkų- žmonių sunkiais ir vargingais 
mos ir su šiokiu netobulu pa-’keliais siekiančių sau mėgiamo-

su juo gerai bendrauti, o šiam 
reikalui reikia išmokti tik pap
rasto dalyko: surasti kiekviena
me žmoguje gerą savybę, tą ge
rą savybę jame tobulinti, o jau

parūpinti, suteikti. Ir šitas klau Į žmogus, turįs nors vieną gerą
simas gyvai svarstomas ir 
sprendžiamas įvairiose šalyse, o 
ypač JAV ir Anglijoje.

Anglosaksų kultūros žmonės 
tą klausimą svarstydami ir pri
ėjo išvados, kad pačioje pradžio 
je reikia mokyti žmones gerų 
su žmonėmis santykių, reikia mo 
kyti žmones gerbti žmogų, nes 
žmogaus gerbimas yra būtina

savybę, vertas yra gerbti, ver
ta tokiam žmogui daug atleisti, 
daug dovanoti.

Visuomeniniuose santykiuose 
tasis Žmogaus gerbimas reikšis 
paprastai, kai su žmonėmis su
sitikęs stengsis žmogus kliudy
ti tik gerąsias savybes, kurių 
kiekvienas žmogus juk turi. Va-! 
dinasi, žmogaus silpnybes rei-

sąlyga jo entuziazmui ir ryžtu-į kia geruoju gydyti. Tačiau žmo 
mui. Girdi, žmogus yra silpnas, į gaus gerbimas neturi virsti 
klaidingas, dažnai klystąs, tu-i žmogaus paikinimu. Žmogus pa

BALYS
Radio - Televisici 

SALES — SERVICE
Rekordai — Dovanos — Filmos 

ir Elektriniai Prietaisai
2646 West 7lst Streei

Tel. PRospect 8-5374
Krautuvė atdara Pirm.. Ketv. 9-9, 
Antr., Treč., Seftt. 9-C, Sekin. 9-2.

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

Tel. BIshop 7-7075 arb» 
PRospect 8-9842

PLATINKITE “DRAUGĄ"

ALGIRDAS LANDSBERGIS
KELIONĖ'

V. Adamlevičiaua apianka
Giaakymus su rlntgala siųskit*:

iOO peL, kaina 12.60 
DRACGAR, 2U4 S. OaMley Atbl, 

Chlctfj g, UI

fiios nuostabios Ir nepaprastos kny
gos personažus Mtalp įvertina ra
šytojas Gliaudai **...Welsas — pa
niekintas niekintojas, bet turis 
savyje Fra Angellco angelų varsų 
gama, Tatjana—nesuprantanti sie
los sąvokos, bet mylint) skaisčia 
meile. Pagaliau Julius... pasiligos 
skaistumo Ir nesuvokiąs Jt ssmis,
drąsus be drąsos, nesuprantąs pa
vojaus bepruigjlmo prooess”.

jo darbo, tokiems reikia padėti,! _ 
nes jei tokiem nebūtų niekas & 
padėję, tai mes neturėtume vi
sos eilės žymių, nusipelniusių 
mokslui, menui, literatūrai, mu
zikai, politikai, organizacijai, 
labdarybei ir t. t. Padėdami to- ’ 
kiems, atliekame ne tik savo pa

%

P 0 P U L A R 
LITHUANIAN RECIPES

Surinko JUZE DAUŽVARDIEN1

SPECIALUS 
BARGE NAS
INVENTORIAUS
IŠPARDAVIMAS

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

glostyti verta, bet jis turi būti 
glostomas nupelnytai, ne tuš
čiai, glostomas nuoširdžiai ir 
taip, kad tokis glostymas paties 
žmogaus naudai išeitų. Anot Vyt 

! dūno, nuoširdumas žmonių san-j 
j tykiuose bus tada, kada žmo- 
Į gus į £mogų žiūrės, kai sau ly- 
I gų padarinį, kada žmonių san- 

yra paskelbęs konkursą miste- tykiuose nebus jaučiama nei sa- 
rijos tekstui parašyti.

Dailės paroda

rįs daug ydų žemės gyventojas, 
bet jis yra vienintelis, su ku
riuo žmogus gali bendrauti ir 
jojo nepakeis nei gyvulys, nei 
žvėris, nei paukštis, nei, paga
liau, žmogaus pakaitas, dirbti
nis žmogus-robutas.

, vas nei svetimas; visokis vers- 
; las žmonėms naudingas, viso- 
Į kios pareigos žmonėms reikalin- 

Tapybos bei skulptūros paro-1 go3, yra lygiai garbingi ir geri 
da turi pavaizduoti visų kryp- j visi darbai, ir juo daugiau dar-
čių laisvojo pasaulio lietuvių me j bas bus naudingesnis, juo 
nininkų kūrybą, spaudos paro- j bus geriau atliekamas, 
da — rašliavos įnašą žmonijos;
kultūrai. Pareigingumo* reikšmė

TAUPYTOJAMS DOVANOS 

NEMOKAMAI!
Nieko ypatingo... Tik kad prisimintumėte mus ... 
Mūsų padėka jums už rėmimę.

ELEKTRINIS SKUSTUVAS
Sausam skutimuisi. A. C 
srovė. Moterims arba vy< 
rims.

SU INDELIU S 1.000.00 
AR DAUGIAU

Termometras ir Barometras
Pranešama būsiantis oras pasikeičiant 

spalvai. Gaunamas už $100.00 
ar daugiau indeli.

Be gaunamų dovanų jūsų indėliai yra ap
saugoti. Kiek\iena sąskaita yra apdrausta $10,- 
(100.00 MOKAMI AUKŠČIAUSI DIVIDENDAI 
be pertraukos nuo 1922 metų. Atidarykite tau
pymo sąskaitą 1957 mct. sau ir savo šeimai.

1
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ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1447 So. 49th Ct., Cicero. III.
Tel. TOwnholl 3-8131 Cloted Wednetday» 

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

SAVE BY MAIl - ASK FO| OUR SAVE-BY-MAIl KIT

I’EIIX A. KALBOMS, AKLI U': BERTI LIS, Sav.

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

Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:30.

T.: nepaprasta Knyga. Viri 200 re 
oeptų grynai lietuviškų valgių sami 
nlmut anglų kalboje. Ponia Daužvar 
dlenė, kuri dažnai pasakodavo apie 
lietuviškus valgius per Chicagos ra 
dljo Ir televizijos stotis, surinko pa 
čius {domiausius lietuviškų valgių 
receptus ir DKAcTGĄS Juos išleido 
labai parankioje foi moję. Pirma kar
ta tokia knyga pasirodo knygų rin
koje.

Gera dovana kitataučiams ar ang 
lifikai skaitantiems lietuviams.

Kaina — $2.00
Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avenae,

CHICAGO 8. ELL.
miiiiiiiiiiiiifiiiiiHiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiniiit

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

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN S
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., į vakarus nuo California Avė.

CHARLES ' ZEKUS, Sekretorius

J?

Jis
OFISO VALANDOS:

Plrmad., antrad., penktad. Ir 
•ettad. » vai. ryto Iki p.p.

Trečlad. I ryto IMI 13 vai., 
Kstvlrtad. » vaL tkl » vaL vaM.

, , . Yra pasauly žmonių, nesuge-
PLB Seimas bus laisvojo Pą-|ban{ių al. ncspejančių pasirink-

šaulio lietuvių kūrybinių pole- ____________________________
kių ir tautinio solidariumo iš- ~~~ — ~~
raiška. Padarykime ją vertą
svetimųjų dėmesio ir pasigėrė
jimo ir savųjų pagarbaus pasi
didžiavimo!

PLB Seimo Organizacinio 
Komiteto Prezidiumas

JOHN 1. ZURiS
LA W Y Eli, AM) COINSELLOH

ii so |,A SAI.I.E STItEET 
Kimiiii 1115

Pilone: KAndolpIi G-I 1*25 
Home pilone: I.ATa teito 3-0 47 7

TELEVIZIJA* RADIJAS
BU - n FONOGRAFAI • VOKIŠKI BADU AI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOMS

FRANK S TV & RADIO, INC.
3240 So. Halsted St. CAIumet 6*7252

Sunny Brook tvhisltey,

Sunny Ikook AVhiskey
CheerJ'ul a s it s A'ame!

It’s thc boys, on thc way in 
for some sunshine—

ALSO AVAILABLE:

Ktntucky Straight
Rourbon if'hiike't ______

and llotllid In linini ioo 1‘rooT
OLD SUNNY BROOK COMPANY, LOUISVILLC. KY. DI5TRI8UTFD BY NATIONAL OISTItLERS PRODUCTS CORPORATION 

BOTH 86 rROOF • KENTUCKY BLENDEO VVHISKEY CONTAINS 66% GRAIN NIUTKAl SPIRlIS

Atliekame dideliu: r mažus automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas, Elektrinis suliedinimaa. Parduodame automobilių dalis.

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

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

Z “ ~
VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų žino.

I i
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kad taupyti apd ran« tono Taupymo Ir Skolinimo Bendrovėse yra 
saugu ir pelninga.

(JnlveTsal Savlngs and l/ian Assoclation užtikrina saugo
ms Ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentOra Iki 
$10,000 00 kiekvienam Indėliui Ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių Ir sąžiningų v idėjų pastangos.

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškas. Bns grei
tas Ir draugiškas patarnavimas.

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kretpkltfta:

UNIVERSAL SAVINGS
AM) LOAN ASSOCIATION 

į 1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois
k , -

f.
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS A.ntradienis sausio 22 1957

Žmogus be vilties
(Atkelta iš 5-to psl.)

reigos žmogus, kai amerikiečių 
vadinamas "man of duty”; jifl 
reikia gerbti, mylėti, skatinti, 
ugdyti. Juk labai dažnai visuo
meniniam gyvenime būna spra
gų ir kliuvinių. O tas pasireiš
kia tik dėl blogo pareigos jaus

įžeistumei kitp žmogaus ambici- turėjo medines stakles ir buvo 
ją. Tavo pats rnavimai kitiems varoma rankena. Tiesa, ši ma- 
neturi virsti išmalda, bet pap-išina dirbo nepatenkinamai, bet 
rasta pareiga. Net kalbėdamas, išradėjo nuopelnai turi būti pri-į 
su žmonėmis pasistenk būti pažinti.
jiems naading&s savo žiniomis, Tikrai tinkamos siuvimo ma- 
patarimais, prptu, sąmoju. Ge- šinos išradimo garbė tenka ame- 
rai su žmonėmis elgdarpjasis ir rikiečiui Elias Howe. 
bendraudamas, visada turėsi, Išmintingi įmonininkai su J. 
kas padeda. Klaidingai sakoma, Į M. Singeriu priešaky išvystė pla

Sumanus batsiuvys
— Mielasis, tavo pasiūti ba

tukai labai man spaudžia ko- 
jaš, — skundėsi viena poniutė.

— Labai gerai, aš tyčia tai' 
padariau, kad tamstai
primintų, kad reikia už juos už 
simokėti, — šypsodamasis at
sakė batsiuvys.

CLASSIFIED AND “HELP WANTED” ADS
REAL ESTATE

... , . . „„ kad žmogus gera pamiršta, tikičią siuvamosios mašinos propa-mo, dėl nevykusios jos su- * • . . j • .n • • blogu atsimena. Ne, atsimena gandą ir greit jtikino prieš iąpratimo. Pareigos jausmas nėra ° . . , T7 . .’ , A., • ?
entuziazmo dalykas, jis yra ne lalP nuaiata.čiuaius sluogsntus Jie
tik auklėjimo, bet ir kultūros »P" ginas, patys i pagamino ,r pardavė lakstau-
, » . tie, kūne juos daro, o apie blo-į cius mašinų, kurios Singeno bu-dovana žmonėms. Pareiga, is-i f., . . , ... , ., , . ..... 'gus darbus kalba kiti, todėl jspu vo dar žymiai patobulintos. Da-plaukianti iš žmogaus Įsitikini-”. ., 2 , dis nevienodas. bar Singerio masinos yra uz-mo, yra daugelio žmogaus dar-Į . , . . . ,J 1 Kada žmogus pasitiki savo je- kariavusios viso pasaulio rinkąbų ir žygių variklis. . .....gomis, kada žino savo pareigas, 

Nepakanka žmogui savo jė- kada būna tvirto noro ir geros, mos.
gomis tikėti, nepakanka žmogui nuotaikos, kada turi gerų drau-, 
savo pareigą atlikti, reikia dar gų, tada nebus tokių dalykų, ku 
žmogui ir norėti, gerai norėti rių žmogus pasiekti ir atlikti 
bet kurį savo sumanymą atlikti, negalėtų.
Šitas stiprus noras yra labai ge
ras akstinas. Tinkamai ameri
kiečiai sako: gerai norėti — be
veik pusę atlikti.

ir kiekvionais metais tobulina- i
JMKS 
= '

ĮSIGYKITE DABAR !

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETO.lt. IR 1A TOLIAU

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį auntfvdUm 

ir apdraudas

UIS W. 91«t St Ohicago, DL 
Tel. PRescott 9-8781

Kaip paramos ir palankumo 
pelnytis

Gyvenimo Relyje be noro rei
kia turėti dar priemonių savo 
norams vykdyti, tųjų priemonių 
patsai neturėdamas, žmogus ga
li jų gauti iš žmonių, paramos 
pavidalu. Čia klausimai, kaip 
žmonių palankulno ir paramos

Kaip išrado siuvamą mašiną
Spyglys, kaulas, ašaka — štai 

tie įrankiai, kuriais senovės lai
kais žmonės naudojosi, kaip ir 
dabar mes skylutėms pradurti, 
pro kurias galima būtų pertrauk 
ti pagamintą iš augalų pluošto 
siūlą. Vėliau kilo mintis, kad 
siūlą galima sujungti su adata. 
Tokiu būdu atsirado adatos a- 
kis. Siuvimas pasidarė jau pana 
šus į šių laikų siuvimą. 14 am-

Ar Marija apsireiškė Lietuvoje 

Atsakymą rasite J. Budzeikoa kny

gutėje

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE

Kaina 40 centą
Ją gulite gauti

“DRAUGE”
2834 So. Oakley Avė.

CHICAGO 8, ILL. į

Mai-ųurtle Parke:
Mflr. 4 kamb.; pečiais šilti., tuoj 

, , Rnllma užimti, mažas JmokPjlmas, Visada! tik $10,500, skubame parduoti.
Gnge Parke:

Naujas mttr. 2 po 6 kamb., platus 
kamp. sklypas, modein. įrengimai, 
puikus, kaip svajone.

Mflr.: taverna ir butas, geras biz
nis, skuba parduoti.

ItrtKtilon Parke:
Mflr. 2 po 5 kamb., centr. šilti., 

garažas, tuoj galima užimti vieną bu
tą, kaina tik $22,500.

Mflr. 3 butai ir maisto krautuve, 
centr. šild. garažas. šalia tuščias 
sklypas, jka.inuotas skubiam pardavl- 

i niul,
į 3 namai, 8 butai, 150 sklypas, 500 

paj. i m6nesį, kaina tik 6 metų pa
jamos.

Pirk Ir dirbk sau:
Maisto krautuve su įreng. labai pi

giai, teirautis tuoj.
I Taverna su visais )reng., pulklau- 
tije vietojo, ger. sąlygas.

Į Turime namų Ir biznių visur. Pa
dedame gauti paskolas, notartzuoja- 
tne kodumentus, pildome Income tax, 
siunčiame pinigus į visą pasaulį pa
gal Amer. Exp. money order.

ŠIMAIČIAI
Bealtv. Builders. tnaurancfc 

2737 West 48 St 
CLiffside 4-2890

REAL ESTATE

Pirkdami sutaupysite 
Ir parduodami uždirb
site per šią įstaigą. 
AL. BUDRECKAS

R BALTY 
4081 Archer Avė. (prie

CalirornijOB g-v6s)
IiAfnyette 3-33H4

Šioje nejudonio turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant, jū
sų laukia greitas ir teisingas patar
navimas.

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2600 W. 59th St. Tel. Prospect 8-8454

Nejud. turtų pirkimas-pardavimas 
bei valdymas. Paskolų parupiniraas. 
automobilių leidimų patarnavimas.

VISŲ RCSIŲ APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS 

“Varpas” Real Estete 
General Insurance, Notery Public 

5916 S. U estern Ate.
REp. 7-6886 arba HEm. 4-7085

HFJP WANTED MOTERYS

DIETICIAN
(REGISTERED)

PHYSIO THERAPIST
(REGISTERED)

NEEDED
IMMEDIATELY

FOR CATHOLIC HOSPITAL
TOP SALARY

5 Day Week 
Steady Work 

SISTER JOSEPHA
Lfl 1-1710

Ex<t. 152

NEEDED AT ONCE
STENOGRAPHER

Diversified woik. Employee bene- 
fits. Good starting salarv. Nenr 
Northvestem and Union Depot*.

Call FR 2-8104 or appt.

NEEDED AT ONCE
TYPIST & FILE CLERK

Esperieneed onlv. 
good tarnsportation.

Small offiee;

pelnytis, šį klausimą gana vaiz- žiuj adatos jau buvo gaminamos
džiai ir praktiškai sprendžia a- 
merikietis Dale Camegie savo 
knygoje ‘‘Kaip įsigyti sau drau
gų ir pinigų”.

iš vielos. Jos buvo pigesnės ir 
smulkesnės. Daug žmonių atsi
dėję jieškojo būdų siuvimo ma
šinas išrasti. Tačiau pirmieji 
bandymai liko be pasisekimo.

18-to šimtmečio gale buvo ži
noma siuvamoji mašina, išrasta 
Londone gyvenusio dekorato
riaus ir staliaus, Thomas Saint. 
Ši mašina buvo 1790 metais pa
tentuota, vėliau rekonstruota, 
”em’ant^3 užsilikusiais aprašy
mais ir ; pastatyta Couth Ken- 
singtone muzėjuje, Londone. Ji

Jota MARCH OF DIMES

l&member
Pagrindinė Camegie mintis 

visai paprasta: ji, maždaug, 
skamba šitaip: Su žmonėms būk 
mandagus, nuoširdus, bet jiems 
nepataikauk, būk su visais link 
smas, nes šypsena gerai žmones 
nuteikia, tačiau linksmumas ne
turi virsti isterija. Ir akyse ir 
už akių kalbėk apie žmogų ge
rai, bet atvirai, surask žmogu
je vertybę, kurią galima girti — 
ir puoselėti, tačiau girdamas ne 
perdek, nes jau bus pašiepia
mas ir karikatūra. Stenkis, kiek 
ir kur galėdamas, žmonėms pa
dėti, visiems gerą žodį tarda
mas, kitus paguosdamas, tre
tiems laiku ir protingai patar
damas, kitiems vėl čia darbu, 
čia parama padėdamas. Esą, tik 
tas gauna iš kitų, kuris kitiems 
duoda, duoda vertų ir naudin
gų dalykų, tačiau savo darbais 
nesigirk, nedaryk jų taip kad

Vestuvių nuotraukos h 
tugltos rūšies fotografijos 

mūsų specialybi

Prccin Photo Studio
(Incorporated)

EDVARDAS UUS, bst,

4058 Archer Avenue 
Telefonas VIrginia 7-248 j

iiiiiiiiimimmiiiiiliiiilinii'illllliniiiih

STATYBAI 
(B NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
člsokią Rftšta 
MEDŽIAGA*

C AR R MOODY 
LUMBER CO.
STASYS LITVINAS, Prea.
3039 So. Halsted St.

TeL VIctory 2-1272
Apkainavimą it Prekių Pristato 

mą Teikiame Nemokama’
Raštinė atidara kasdien nuo 

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

iiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiin

immmiiii iiHiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinn,,,,

knyga,
Kokios pasirodo tik retais laikotar
piais.
.. PREMIJUOTASIS DRAUGO .. 

ROMANAS
Didelė Lietuviškos buities knyga, 

išrinkta iš daugelio karinių Jory 
Komisijos ir nepaprastai polankiai 
sutikta skaitančios visuomenės.

Aplankas daiL J. Paukštienės, 
Lietuviškos Knygos Klubo leidinys, 
434 psl. Kaina $4.00.

v* • fty*

11111111111111

Užsakymus ir pinigus siųskite 
DRAUGAS 

2884 So. Oakley Av% 
Chicago 8, DL 

iiiiiiiiaiiiiiiiiiaiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

PAJIEŠKOJIMAI
Jieškomi PRANAS BAČENSKAS, 

s. Mateušo, vra jam žinių iš Lietu
vos. JURGIS RAKUZINAS —įieš
ko jo sesuo. KAZYS PUIDOKAS, s. 
Antano, — yra jam žinių iš Lietu
vos. Kreiptis adresu: A. Stankus, 
13614 Stoepel Avė., Detroit 38, Mi- 
chigan.

Jieškomi — PETRAS GRAŽYS, 
s. Kostcy JONAS GRAŽYS, s. Kos
to, TEOFILIJA GRAŽYTĖ, d. Kos
to. Jieško giminės iš Sibiro. Rašyti: 
J. Rimkūnas, 3919 Evergreen St.. 
East Chicago, Indiana.

Joana Barančiukaitė Dimšlienė, 
d. Zosės, gyv. adresu: Lithuania, 
Kelmės miestas, Elektrinės g-vė 
Nr. 2, jieško: pusbrolio ANTANO 
BARANČIUKO, s. Tamošiaus, g. 
Chicago, III.

Jieškomos: Barbora Vinalaitė - 
Jakštienė ir jos duktė France. Jieš- 
ko brolis ir brolio sūnūs iš Sibiro. 
Jas pačias arba apie jas žinančius 
prašoma atsiliepti adresu: A Ru
dys, 4105 So. Albany Avė., Chicago 
32, III., tel. VIrginia 7-7153.

Pajicškomas Pranas Jančiauskas, 
gyv. Sėdos valse. Jam yra laiškas iš 
Sibiro. Rašyti: Stasiui B., 7135 So. 
Albany Avė., Chicago 29, DL

AR JAU ĮSIGIJOTE 
. KNYGELĘ EGZAMINAMS

KAIP PASIRUOŠTI 
IAV PILIETYBEI

Nekilnojamo turto pirkimas, 
pardavimas.

Income taksų pildymas

P LEONAS
REAL ESTATB

2785 West 71st Street
Visi telefonai: \YAlbrook 5-6015

$10,500 PILNA KAINA. 7 kamb. 
mūrinė rezidencija. Naujas centra- 
linis apšild. alyva. 26th ir Hamlin. 
Įmetėti $2,500. SVOBODA, 3739 
W. 26th St. LAwndale 1-7038.

MISCEUaANEOUS 

įvairūs Dalykai

UBT APDRAUDĘ tOEVmU
Vigų rūšių apsraudoa automato’

M ų flnanaavimaa. N o tariate* Valetv 
bga patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudė* kO-*
•n o t r n uk’te pas mus

'OyąS KTRVATTT’
WA1brook 5-567’

1 eKSTATE riVSTTRANOE AOK8" 
S1OR S. Ashland Ave_ Chicago 36. n

CICERO — PARKHOLME. Šv.
Antano parap. MŪRINIS 2-jų butų 
— 5 ir 5 ir 3 kam. MOREDNIŠ- 
KOS vonios ir virtuvės. Alyva ap
šild., ATSKIRI “boileriai”. 2 au
tom. garažas. LABAI ŠVARUS NA
MAS. Pajamos 10% kainos. ”ę W. 
Cermak Rd. OLympic 6-0666.

BUDLDUęG & ROIODELING

Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, aklypua ar ūkius 
atlankykite mus.
KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSUBANCE 

NOT.ARY PUBLIC 
2406 West 61 St. 
WAlbrook 6-6080 

PRoepect 8-8579 (vak. ir sekmaid.)

PIRKITE ir parduokite savo ne
kilnojamą turtą per mano įstaigą. 
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 

mat

BERWYN. Pajamų bungalow — 
5 kamb. ir 2 kamb. rūsy išnuom. už 
$60 į mėn. Apylinkėje Oak Pai-k ir 
35th St. 2 autom. garaž,as. Gerame 
stovy. $21,900. SVOBODA, 6013 
Cermak Rd. BIshop 2-2162.

Statome
NAMUS IR 
GARAŽUS

ir atliekame visus statybos ir per
tvarkymo (remodellng) darbus.

MASTER BUILDERS
General Contracting Co.

(Sav. V. Sodeika ir J. Skorubskas)
1600 8. 4STH CT., CICERO 60, ILL 
TeL OLymplo 2-7381; TO S-423A

Pagal šią knygelę daugelis tapo1 
JAV-vių piliečiais. Siūlome kiek
vienam ateivių ją Įsigyti, kas pa
lengvins išlaikyti egzaminas.

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

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

Pinigus su užsakymais siųsti: 
DRAUGAS", 2884 S. Oakley avė

Chicago 8, DL

VIKTORAS SIMAITIS 
General Contractor

Stato rezidencinius Ir komerciniu* 
namus; pasinio sklypus; rekomen 
duoja planus; Išrūpina statybos kro 
dltus. Skambinti vak.: VI 7-422S 
arba rez. tel. BI 7-8340. Kreiptis —

SIMAIČIAI 
Realty - BuHders - InanraMM 

1787 Wrat 4Srd Street

Nliss Gibbs for appt.
CA 6-2188

NEEDED AT ONCE 
Typist and gen. offiee work 

Small eongen. offiee. Ccftipany 
benefits. Convenient transp.

Mrs. PIERITZ 
316 N. Laflin

SE 3-7911

TYPIST
Po you know, or do you want to 

learn billing machine operation? If 
you can type 60 WPM accurately, 
you can have an interesting job 
that leads to advancement. And we 
will better your present salary! Mo- 
dern well iighted Office. Near all 
transportation. 40 hours.

932 W. 38ih Pi.
Vlrginiu 7-1168

ĮSIGYKITE DABAR

llllinillllllllllllliilllllllllllllllllllllllllimi
STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardinės
Tai gražiausia dovana mūsų 
mažiesiems skaitytojams. Meilė 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ii 
dali. VI. Stančikaitės gražios iliu 
stracijos šią knygą padarė dau 
giausia mėgiama mažųjų skaity 
tojų tarpe. Kaina $1.50.
Užsakymus kartu su pinigais siųskite

“DRAUGAS”

2334 So. Oakley Avė.

Chicago 8. HL
iiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiini)

CASHIER-TYPIST
Interesting position, diversified 

duties for alert young woman. Mušt 
enjoy meeting publič. Employee be
nefits, including hospitallzation and 
paid vacation. See Mr. Tumpane, 
6747 S. TVestern avė. PRo. 8-4232, 
North Central Flnancc Corp._______

ACCOUNTANT
Young Man with knowledge of 
Accounting. — Many company 
benefits.

Phone MR. SEMYCK 
LAayette 3-1743

GENERAL OFFICE
Varied duties — Mušt type.

Hours 8:30 to 5

Briggs Transportation
3315 So. Parnell Avė.
Tel. KEnwood 8-4100

Reikalinga pagyvenusi moteris pri
žiūrėti 4 m. mergaitę. Skambinti:

PUllman 5-3605

IEŠKO DARBO

L\

Vyresnio amžiau lietuvė mote
ris jieško vietos prie vaikų ar šei
mininkauti prie mažos šeimos: ar
ba kaipo slauge prie ligonio. Tei
rautis — PRospect 6-3583.

Jei turite parduoti ar išnuomo
ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: VIrginia 7-6640.

CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
nuoširdžiai kviečia Tamstą atlankyti mūsų bendrovės naują namą — vieną gražiausiai ir moderniš
kiausiai įrengtą visoje Illinois valstybėje.

CHICAGO SAVINGS per paskutinius 32 metus — nuo josios įsikūrimo 1924 metų iki šios dienos 
— be pertraukos kas 6 mėnesiai išmokėdavo ir išmoka savo taupytojams augštesnį dividendą negu 
dauguma kitų šios rūšies įstaigų. Tatai liudija, kad CHICAGO SAVINGS valdyba ir direktoriai visą 
laiką bendrovės reikalus tvarko ne kelių asmenų, bet visų taupytojų naudai.

Tamsta, pasidėjęs taupomus pinigus pas mus, gausi ne tiktai apdraustą saugumą, augštą divi
dendą, bet veltui gausi dar daug kitų patarnavimų, už kuriuos kitose įstaigose turėsi mokėti.

Mūsų turtas virš $20,000,000.00.

CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
6245 So. Westem Avenue GRovehill 6-7575 Chicago, Illinois
ATDARA: plrmadienj nuo 12 iki 8, antradieni ir penktadienį nuc 9 11d 4, ket\1rtadlenj nuo 9 iki 8, trečiadieni 

uždaryta visą dieną, o šeštadieni nuo 9 iki 2 vai. po pietų.

niniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiimiiiiiiii
LH3TUVIĘ STATYBOS 

BENDROVR

MORAS
Rnllders, Oen. Oontractors
Atlieka planavimo Ir staty

bos darbus gydytojų ofisų, gy
venamųjų ir viešųjų pastatų.

Namų Įkainavimas ir įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu;

JONAS STANKUS
Kasdien nuo 8 vai. ryto Iki 

t vai. p. p. Kitu laiku susitarus 
TeL PRosDeet 8-2018 
6800 80. CAMPBELL AVB_

Chtaogo 29. Dllnolg 
tiiiiiiiimiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY

1442 8. 48th Ct, Cicero 60, III
Statome naujus namas ir garažas

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų Įvairina remonto darbus, skubiai, 
gerai ir pigiai.
šaukite DAnuhe 6-97M noo • vai 

ryto Iki 7 vai. vakaro.
Tel. OLympic 2-5121 noo 6 vai 

vakaro iki 11 vai. vakaro.

Rcmkitr dien. Draugė’

Skclbkitės “Drauge”!

f-

Perskaitę “Draugą* 
kitiems!

duokite

NEW
HIGHER

RATES
TOOLMAKERS, DIEMAKERS

To construct and maintain all types of punches or dies, 
molding dies, jigs, fixtures and gage3.

MACHINISTS
To repair and maintain Standard and epecial machinery. 
Central tool rooms are air conditioned with finest equip- 
ment and best, safest working conditions.
Wage progression and merit inereases.

10% nįght bonus. — Overtime.
Excellent pension plan, paid vacation and holidays, and 
many other benefits at no cost to employee.

WESTERN ELECTRIC
APPLY

CICERO AVĖ. & 23D PLACE
Employment offiee open Monday thru Saturday.

gLL'i! ' J?

VIETO.lt


t /

Antradienis, sausio 22, 1957 DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS

MŪSŲ KOLONIJOSE
Chicagoje

Inžinierių balius

Kasmet sausio mėnesį Inžinie
rių ir Architektų s-gos organi
zuojamas Keymen patalpose ba
lius šiemet turėjo nelaimės su
tapti su Draugo romano koncer
tu. Šia proga buvo įsitikinta, 
kad Chicagoje yra užtenkamai 
lietuvių dviem dideliem parengi
mam užpildyti.

Tradicija virtęs balius turi ir 
tradicinius programos pomė-

Worcester, Mass.
Nekalto Prasidėjimo Seselių 

bendrabutiečių pasirodymas

Sausio 13 d. šv. Kazimiero pa 
rapijos salėje Nekalto Prasidė
jimo Seselių Gildos Worcesterio 
skyriaus buvo surengtas vaka
ras N. Pr. Kongregacijos Put- 
nam, Conn., šventovės skolų su
mažinimui. Prty;ramą atliko se
selių išlaikomo bendrabučio 
mergaitės, vadovaujamos sese-

gius: rengėjai stengiasi iš kur lių Paulės Kristoforos. 
nors iškasti naujų, tik pradedan MerSa,tės suvaidino Nelės 
čių .dainos meno jėgų. šiais me- ^azalaites specialiai seselių ben- 
tais, prof. Jakubėnui akompa- drabutietėms pritaikytą vaidinti 
nuojant, dainavo Elena Blandy-,dvie^ P^eikslų vaizdelį, 
tė ir Stasys Citvaras, abu Chi- Mergaičių choras, vedamas 
cagoje bepradedą. Elena Blan-' muziko J. Petkaičio iš Hartfor- 
dytė tokio masto pasirodyme da do, padainav0 jo paties harmo

nizuotas dainas: Kalėdų lopši
nę, Kai aš augau pas tėvelį, 
Ausk močiute drobeles ir Aš pa
sėjau linelius. Ypatingai pasku-

KAI ŽEMIAU NULIO

Taip atrodo Niagaros kircklys, kai pora naktų temperatūra buvo žemia nulio. (INS)

Niekas nėra tiek turtingos, 
kad nieko nestokotų, niekas nė

ra toks vargšas, kad kitam ne
galėtų padėti. Leonas XIII

MOVIMO“SVMISMS KUKtAUSI^
IŠ TOLI IR ARTI

NAUJI 0U>£U TRO KAI-NAUJAUSI KRAUSTMO (RANKMI 
ILGU Merų PATYRINI Ai - PIGUS U?SĄŽININGAS PATARNAV/NAl

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

lyvavo pirmą kartą. Ji padaina
vo keturias dainas. Visus įtiki
no, kad ji turi balsą ir geros dai 
nininkės duomenų. Jos dainuo-
tose dainose didelio patyrimo tinės dvi buvo karštai klausyte-', . Yasar*° d. Lietuvių Piliečių 
dainininkė duotų daugiau niuan-j jų sutiktos. Atsisveikinimui pa- U e paminėjimą rengia e
sų ir interpretacijos. Šiuo kar- šoko vestuvinį margvakario ori- Lk^tas J Kardelis
tu Elena įrodė, kad ji, nors dar ginalų šokį “Sadutė”. Lengvi kalbet03u Pakviest3s kardelis 
nepasiekusi dainavimo meno vir mergaičių judesiai, figūrų ir įvai
šūnių, bet jau gerokai ta kryp-įrumas ir plastiškumas suteikė 
timi pasistūmė jusi. Ji verta vi- šokiui ypatingo rimtumo ir drau 
suomenės dėmesio. Su susido- ge nepaprasto grožio. Iš žiūro- 
mėjirnu seksime, kaip ši dainos vų sulaukė karštų plojimų, 
pajėga augs. 1 Visa programa buvo kukli,

Stasys Citvaras, įgudęs dainos bet įvairi ir prasminga. ;
vilkas, Chicagoje rodosi jau ge- Pertraukos metu kalbėjo pa
ras pusmetis. Bet tik šį kartą rapijos klebonas kun. A. Petrai- 
jau susidarė įspūdis, kad jis iš- į tis iškeldamas seselių darbus, 
gyveno dainininko sunkumus j ypač jų nuopelnus lietuviškos 
persikėlus gyventi į kitą kraštą jaunuomenės auklėjimui. Ragi- 
kitokiame klimate. Jis buvo ly-! no tėvus leisti savo dukras į jų 
giai stiprus visose balso skalė- tautiškai katalikišką auklėjimo 
se. Publikai ypač įspūdžio darė mokyklą. Drauge išreiškė pasi
jo žemi tonai. Turėjome vykusi piktinimą kaik’ rių vietos jau- 
profesionalo pasirodymą. ■ nimo organizacijų rengiamomis

Abu dainininku publika išklau pramogomis, kurios ne tik nie- 
sė su susidomėjimu, iš Blandy- ko bendro neturi su lietuvišku- 
tės išsiprašė vieną dainą biso. mu, bet stokoja ir paprasto pa- 
Su Citvar0 bisais buvo kiek blo- dorumo.
giau: jis kelias dainas pridėjo!
ir dar alkanų liko. I Kalbėjo kun. dr. V. Cukuras,

parapija savo salėje rengia at-^ū-rių metų amžiaus. Didžiausią 
skirą paminėjimą. amžiaus grupę sudaro gimusieji

1936 metais. Beveik 70 procen
tų pabėgėlių yra vyrai, daugu
moje nevedę. Didžiausią profe
sinę grupę sudaro metalo pramo

Su Gaudeamus pradėtą nesu
dėtingą programą gyvai prave
dė inž. J. Jurkūnas. Šokiams gro

kuris Amhorsto kolegijoje, Put- 
nam, Conn., dėsto lietuvių kalbą 
ir literatūrą, ir vyresnioji sesuo

jo Br. Jonušo orkestras, kurį Augusta. Pastaroji pasidžiaugė,
kad ji atvykusių tarpe matanti 
daug Kongregacijos rėmėjų ir 
geradarių, išryškino reikalą tė
vams daugiau dėmesio kreipti 
į jaunimo ne tik religinį, bet ir 
dorinį auklėjimą.

Rengėjų vardu Pr. Pauliuko- 
nis padėkojo visiems, prisidėju- 
siems prie parengimo: klebonui

teisingai galėtume vadinti lietu
višku orkestru. Ligi vėlumos už 
sitęsęs balius ir minios dalyvių 
rengėjams sudėjo gražaus pel
no. Praeity šitokiuose baliuose 
sužvejotą pelną inžinieriai mo
kėjo sunaudoti lietuviškiems kul 
tūros reikalams, kas ne visiems 
balių rengėjams pasiseka. Tarpe
svečių matėsi kons. P. Dauzvar-1 A. Petraičiui, šeimininkėms Gi- 
dis ir inž. A. Rudis su ponio-, raitienei, Valatkevičienei ir R. 
mis. J. Kreivėnas Brazauskaitei, pagelbėjusiems

Justiną Yuškėną palaidojus P^e kasos. P- Alavošiui ir A.
Kauševičiui ir visiems parengi-

Š. m. sausio 8 d. po iškilmin- me dalyvavusiems, 
gų bažnytinių apeigų Švč. P. Ma 
rijos Nekalto Prasidėjimo baž
nyčioje buvo nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines a. a. Justinas Worccster.o lietuviai rengda- 
Yuškėnas. Paliko liūdinčius vo dvejose vietose minėjimus, 
žmoną Josephine, dukrą Sopinę; bet šiemet nepavyko rasti ben- 
ir daugybę giminių bei pažįsta-1 droš kalbos su kaikuriom orga- 
mų. Į nizacijom ir numatoma trijose

Justinas Yuškėnas, priklau-, vietose rengti Nepriklausomy- 
sydamas kelioms lietuviškoms bes šventės minėjimai, 
organizacijoms buvo labai veik- Vasario 10 d. Aušros Vartų 
lūs ir kiekvienoje jų užėmė vie-j parapijos salėje rengia Aušros 
no ar kito valdybos nario vietą. Vartų parapi^A susitarusi su vic 
Nemažai jis darbavosi įvairiuo-! tos bendruom, aės apylinkės val-

iš Kanados. į nės darbininkai ir tarnautojai, . tų.
Solisto J. Verikaičio koncertas toliau seka inž nieriai, teatro 

Vasario 9 d. 7 vai. Lietuvių
Piliečių klube Worcesterio Lietu 
vių žinios rengia solisto’ boso- 
bariton0 V. Verikaičio koncer
tą. Po koncerto vyks šokiai.
Veiks bufetas.
LRKSA 41 kuopos apyskaita

Iš kuopos iždo sekretoriaus 
pranešimo matyti, kad kuopoje 
yra 149 suaugę nariai ir 18 jau
nųjų, iš viso 167 nariai. Metų 
bėgyje mirė kuopos valdybos 
pirmininkas Jonas Grigas, Jo
nas Ciunis, Antanas Grabaus
kas, Jieva Zaleckienė, Ona Stra 
milienė, Juozas Žemaitis ir Pet
ras Babravičius.

Metų bėgyje kuopos nariai 
mėnesinių draudimo įnašų įmo
kėjo centro valdybai $4,869.30, 
iš centro valdybos gavo pomir
tinių premijų $3,439 ir ligos pa
šalpų $694.50, iš viso gauta $4.
133.67. Skirtumas centr0 val
dybos naudai liko $735.63.’

— Adelė Repšienė, ALRK 
Moterų S-gos 5 kuopos veikėja, 
kurį laiką sunkiai serga.

artistai ir darbininkai, mokyto
jai, geležinkelių darbininkai, pre 
kybos įmonių tarnautojai, įvai
rių mokslo sričių specialistai.

Komunistai bėga

Nepriklausomybės šventės 
•minėjimai

Kas bėga iš Vengrijos
Nors sienos perėjimas pasku

tiniu laiku yra labai pasunkė- 
beveik kiekvieną dieną iš 

Vengrijos į Austriją atbėga apie 
500 asmenų. Bendras pabėgėlių 
skaičius jau yra pasiekęs 162 
tūkstančius. Pabėgėlių stovyk
lų vadovybė praneša, kad didžio 
ji dauguma pabėgėlių yra iš Bu
dapešto. Apie pusė visų Vengri
jos pabėgėlių yra jaunimas iki

SOPHIE B 1RCUS 
RADIO PROGRAMA

IŠ WOES stotien — Banga 1330 
PIRMADIENN1O vak. nuo 7—8 v 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD.

8:46 Iki 9:30 vai. ryte 
flEŠTAD. 8:80lkt 9:30 ryte

Ki.K.MAn. 8:30 -4:30 v. r. Ii etotlee
WOI’A — 11SO kll.

71S 9 SO. MAPLIiWOOD AVĖ. 
Chlcago 29, III. HEmlock 4-2418

mo rašte pareiškiama, kad po
litiniai ir moraliniai motyvai 
jiems neleidžia toliau pasilikti 
komunistų partijos nariais. Ma
noma, kad- jų pavyzdžiu paseks 
visa eilė kitų Italijos komunis-

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO-
3914 West lllth Street

Vienas blokas nso kalinių.

Didžiausias Paminklams Planų 
Pati rinkimai mieste 1

Telef — CEdarcrest 3-6335

Ryžtinga moteris
Korėjoje į Cheung Pyung mi

sijų stotį atėjo 84 metų moteris. 
Ji pėščia ėjo 12 mylių, kad galė
tų atlikti išpažintį. Senutė ne
įstengė atsiklaupti, tai Mary- 
knoll misionierius pats atsiklau
pęs šalia jos išklausė išpažinties. 
Tame miestelyje ji pasiliko nak
voti pas pažįstamus. Kunigas 
jai sekančią dieną nunešė šv. 
Komuniją, ir dėl jos seno am
žiaus suteikė Paskutinį Patepi
mą. Paskiau misijų džipu par-

Naujieji metai Italijos Komu
nistų partijai prasidėjo dviem 
skaudžiais smūgiais, kurie be 
abejonės turės lemiamos įtakos 
į komunizmo ateitį šiame kraš
te. Norėdama išvengti skilimo 
partijos viduje, Italijos Komu
nistų partijos vadovybė triukš
mingai pašalind^iš partijos įta- vcze namo- 
kingą komunistų veikėją sena
torių Eugenijų Reale. Įvykis ne
liko be pėdsakų. Iš komunistų 
partijos išstoja šeši įtakingi in
telektualai, kurių Italijos komu 
nistai ir taip maža turėjo. Par
tijos vadovybė? įteiktame išstoji

NUO UŽSISENEJUSIŲ
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ -
Tie. kurie kenčia :.un SENU 

ATVIRU IR SKAUDŽ.Ų ŽA(OU 
nagali ramiai sėdėti ir naktimis t 
miegoti nes jų užsisenėjuslos žaiždos I 
niežėjimą ir skau'ėjimą senų atvl-1 
ru ii- skaudžių žaiždų uždėkite 
LEGULO Ointment Jos gydymo 
ypaibyes palengvins jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite ją tapgt nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
niežėjimą ligos vadinamos PSORIA- 
8IS. Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE.S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos Ir perplyšimą 
tarppirščiu. Yra tinkama vartoti nuo 
džlūstančlos suskilsios odos dcdlr- 
vtnių, odos išbėrimų ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy- 

1 styklų. Ji yra gera gyduolė nuo Iš
viršinių odos Ilgų. Le
gulo Ointment yra 
parduodama po 7 B 
et., 81.25, Ir 88.60.
Pirkite vaistinėse Chl 

1 eagoj Ir apylinkėse—
Mllvraukee, Wlao.,Qa 
ry. Ind.lr Detrolt, 111- 
ohlgan arba rašyki
te Ir atsiųskite Mo- 
eey order |

LEGULO, Department D., 
5618 W. Eddy St., Chlcago 84, III

t
** A. A.
MARIJONA

STANKEVIČIENE
(Lavaitė)

Gyveno 7252 S. Talman Ąve. 
Tel. PRospect 0-8197

1957, 4:10Mirė gausio 21 d., 
vai. ryto, sulaukus senatvės.

Gimė Lietuvoje; kilo iš Aly
taus apskr., Miroslavo parap., 
Talokų kaimo.

Amerikoje išgyveno 55 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
3 dukterys: Stelių Wabol; Cas- 
sic Sloger, žentas Peter; ir 
Jean Klimas, žentas \Vllllain: 
2 sūnūs: John ir Edward: 9 
anūkai, kiti giminės, daiugai ir 
pažįstamų

Priklausė šv. Kazimiero Aka
demijos Rėmėjų S-to Skyr. 
Draug.

Kūnas paašrvotas l.ackawicz 
koplyčioje, 2424 W. 69th St.

laidotuvės įvyks trečiadienį, 
sausio 23 <)., iš koplyiėos 8:30 
vai. ryto bus atlydėta j švenč. 
Panelės Gimimo parapijos baž- 
čią. kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta J šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Dukterys, 
žentai ir anūkui.

s u u u s,

Laidotuvių direktorius Ste
ponas Lackawicz. Tel. REpub. 
7-1213.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.
Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba 

T0wnhall 3-2109

JOHN F. liliDElKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605 07 South Hermitage Aveniu

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

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

LIŪDESIO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

8845 So. Westera Ava. Air Condltioned koplyte 
REpnblie 7-8600 — 7*8601 Automobiliams vieta

Tlema, kurie gyvena kltoae miesto dalyss: gaustaM 
koplyčią arčiau Jūsų namų.

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna
vimas dieną ir nak
tį, Reikale šaukite

I mus.

Mes turime koplyčias’ 
visose Chicagos ir ’ 
Roselando dalyse ir ’ 
tuojau patarnaujame I

PETRAS BIELIŪNAS
sc parengimuose, kurie atnešda
vo nemenkai pelno organizaci
joms. Zarasiškių klube Justinas 
ėjo finansų sekretoriaus pa
reigas dešimt metų, ir turto rei
kalai buvo tvarkomi be mažiau
sios klaidos.

Ne be reikalo velionio kars
tas buvo gausiai papuoštas gy
vų gėlių vainikais ir už jo sielą 
buvo daug šv. mišių aukų, o j 
kapus palydėtas daugelio žmo- Į 
nių, patarnaujant laidotuvių di- Į 
rektoriui J. E. Eudcikiul. .

Padėka priklauso Justino žmo I 
nai Josephine už tai, kad leido Į 
Justinui veikti lietuviškose or- j 
ganizacijose, dažnai apleidžiant 
asmeninius reikalus.

Tau, mielas zarasieti, a. a. Ju 
stinai, tebūnie lengva šios ša
lies žemelė. J. Tarutis

dyba. Meninę programą atliks 
Meno Mėgėjų Ratelio choras, 
ateitininkai ir skautai. Kalbėto
ju pakvieslŲs J. Vaitiekūnas iš 
Ncw Yorko. Taip pat atvyks 
miesto burmistras ir kongresma 
nas .

Vasario 16 d. šv. Kazimiero

GUDAUSKŲ
RKVERLY HILLR GBLINYCIA 
Jerlaualoa gėlės dėl vestuvių, banke 
tų, laidotuvių Ir kitu paouoėlmų.

144* WEOT «SRO HTRBfi7T 
l>L PBospaot S-MSS Ir PR

įsigykite originalu mąstymo lobyną dabar!
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3572

Diplomatas tai žmogus, ku-1 
na gauna gerą algą už Ui, kad į
ilgai galvoja, kol nieko nepa 
Bako... I

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

Kun. Dr. J. Vaitkevičius, MIC

GYVOJI DVASIA
KETURI TOMAI 

Mąstymai kiekvienai metų dienai 

Kietai {rišti, viso 2299 pust 
Kalbą žiūrėjo poetas Jonas Aistis

CRANESAVINGS ANAD8$AN
2655 WEST 47tb STREET LAfayette 8-1088

B. R. Pietkiewicz, pre*.; E. R. Pletklewlc*, eekr. Ir advokatas
Mokami- aukšliu, dlviileiHlns. Keičiame čekius. Parduodame Ir pertuune 

vaistyhėa bonus. Taupytojams patarna, Intai nemokamai.

Pradėkite taupyti atidai) dumi sąskaitą šiundiėn. Apdrausta Iki 910,0(10.

Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo S Iki 8 vai. vakaro; 

antr. Ir penk. 9 tkl 5; treč. uždaryta, o Sait. nuo 9 Iki vidurdienio.

Religine Enciklopedia Lietuvių Kalba 
Imant kartu visus 4 tomus kainuoja tik 16 dol. Atskiros 

knygos kaina 5 dol. Užsakymus siųskite: 

“DRAUGAS”, 2334 So. Oakley Avė., Chicago, 111.

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

PETRAS P. GURSKIS “
659 Wcst 18th STREEET Tel. SEelcy 3-5711

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. IIALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

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

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

"VASAITIS - BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, III. Tel. OLympic 2-1003

ZIGMUNO (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET YArds 7-0781

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

2314 W. 28rd PLACE Virpinta 7-6672

Pasinaudokite “Draugo" Oassificd skyriumi 1424 8. fiOth AVB.
VANCE FUNERAL HOME

OLyropic 2-5245 ir TOtrahaU 3 9687
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IŠARTI IR TOLI

J. 4. VALSTYBĖSE
- Kun. Raimondos Klumbio,

dirbąs Van ilom, Texis, suren
gė Meksikos pasienio gyvento
jams Kalėdų eglutę ir apie 200 
alkanų meksikiečių iš toli at
vykusių pavaišino gera vaka
riene ir vaikus apdalino saldu
mynais. Visi labai džiaugėsi vai 
šėmis ir dovanomis. Dovanas

X žurnalistas Stasys Pleža,
Chicago American vienas re
daktorių, šį vakarą, sausio 22 
d. 8 valandą, Vyčių salėje, 2453 ' ir maistą sudėjo be kun. Klum-
W 47th St., skaitys įdomią pa
skaitą iš savo kelionės po Eu
ropos valstybes. Ypatingai bus 
įdomu pasiklausyti apie Veng-

bio pasienio sargybiniai ir kiti. 
Įvykį aprašė vietos amerikie
čių spauda.

■— I>r. Juozas Kazickas, Ne

riją ir jos žūtbūtines kovas už (ries prekybos bendrovės dali- 
išsilaisvinimą iš komunistinės ninkas, sausio 16 d. prekybos 
vergijos. Vyčiai sendraugiai, | reikalais išskrido į Europą, 
jauniai ir visi, kurie tik domisi, kur išbus ilgesnį laiką.
šių dienų politiniais Ir valstybi- 
nais klausimais, kviečiami at-

— Vytauto Kasiulio, Paryžių 
je pagarsėjusio lietuvio dailinin

Kilankyti. Įėjimas nemokamas. , ko, paroda vyksta New Yorke
. I Hammer Galleries, 51 East 57 ! X 1J.1VO naujam numeryje gt Alidiryla sausio 15 d., už

rašo : K. Baras As buvau j daroma sausįo 26 d. Parodoje 
jauna, graži ir turtinga, Kelio-1 išsatyti 33 kūriniai, 
nė į Liurdą, kun. J. Prunskis
— Viešpaties sodai, Vyskupas 
ir nacių kareiviai, A. Tyruolis
— Baltojo avinėlio vilna, Di- 
von-ų priežastys. Be straipsnių 
yra arkivysk. J. Matulevičiaus 
beatifikacijos žinios ir daug 
įvairių žinių iš lietuviškojo ir 
katalikiškojo pasaulio.

X Visi svetimšaliai, kurie 
dar neturi Amerikos pilietybės, 
turi užsiregistruoti iki vasario 
1 d. Užsiregistravimo kortelės 
gaunamos pašte. Registracija 
netaikoma diplomatams, Jung 
tinių Tautų atstovams ir meksi-

KANADOJ
— Mažosios Lietuvos minėji

me, kuris įvyko sausio 13 d. 
Monteraly, labai įdomią origi
nalią ir šviežią savo mintimis 
bei įvykių eigos komentavimu 
paskaitą skaitė prof. dr. Pakš-| 
tas. Prelegentas siūlė išeivijoje 
išeiviams vietoj kokio komite-i 
to sudaryti savo pilną egzilinę 
vyriausybę. Lietuvybės vago-; 
nas turėtų būti kabinamas prie 
tokio traukinio, kuris turi gar- 
vežį-lokomotyvą. Tokiais trau
kiniais Europoje po tam tikro

kiečiams darbininkams, atvy- laiko būsianti Vokietija ir ypač 
kusiems pagal sutartį. Neužsi-Į Lenkb)a-

__ Lietuvių Bendruomenes
choro Montrealy valdybą suda
ro: Vaišvila, Norkeliūnienė, 
Murauskas, Salalytė ir Kačer- 
gius. Kandidatais liko: Rusinąs 
ir Ražanas.

— Marie Dionne,

registravę galį būti ištremti į Į 
savo kilmės kraštus.

X 9-to Wardo Lietuvių De
mokratų klubo valdyba kviečia 
narius atsilankyti į klubo me
tinį susirinkimą ir bendrą va
karienę, kurį įvyks sausio 26 — Mane uionne, viena iš
d. 7 v. v. Visų šventųjų para-i garsiojo Kanados penketuko, 
pijos svetainėj. Tikimasi turėti pernai atidariusi gėlių krautu- 
ir svečių. Reikia atsinešti nario vę Montrealy, ją vėl uždarė, 
korteles. Tam klubui pirminin- Nebuvę pasisekimo ir ji turė- 
kauja J. Skeivys. jusi 25 tūkstančius dolerių

_ nuostolio.X Skerstuves — lietuviškus1, 
pietų? rengia vasario 3 d. 3 v. 
p. p. Anneta restoranas, 2421 
S. Laramie avė., Cicero, III., už — Austrijos Liet. B-nė lei- 
kuriucs gautas pelnas bus pa-! džia neperiodinį informacinį lei- 
skirtas Gauting sanatorijos lie- dinį, turi savo lietuvišką biblio

AUSTRIJOJ

SU REKTORIUM IR AMBASADORE CHICAGOS ŽINIOS

tuviams džiovininkams.

X D. L. K. Birutės dr-jos 
Chicagos skyrius, Sibiro Fon
dui papildyti, balandžio 27 d. 
Westem Ballroom salėje, 3504 
S. Western avė., rengia pava
sario balių su originalia meni
ne dalimi.

X Muz. Leonardas šimutis, 
Jr., Lietuviškų studijų institu
te sausio 25 d. 7:30 vai. skaito 
paskaitą Nuo klasinės muzikos 
iki džiazo. Paskaitos vyksta 
Vilniaus Aušros Vartų parapi
jos mokykloje, virš bažnyčios, 
2325 W. 23 PI.

X Sol. Danutė Stankaitytė, 

kuri dažnai yra kviečiama dai
nuoti mūsų programose, ko
vo 30 ir 31 dienomis dainuos 
“Rigoletto” operos pastaty
muose. Šiuo metu ji dainavimo 
gilinasi pas sol. Alodiją Dičiū- 
tę.

X Lietuvių futbolo komanda 
Lituanica sekmadienį sužaidė 
lygiom su Rams komanda. Lie
tuviai šiuo metu lentelėje yra 
antroj vietoj.

X Juozas ir Elena Kikai,
5559 S. Kenneth st., sausio 26 
J. mini savo vedybinio gyveni
mo 25 m. sukaktį.

X Dariaus-Girėno legiono 
posto moterų vienetas turėjo 
savo susirinkimą sausio 16 d., 
kurio metu buvo rodoma filmą.

X Apolonijai Kundrotienei.

8145 S. Vincennes avė., buvo 
padaryta operacija, šiuo metu 
sveikata nebloga.

teką. Tautos Fondo įgaliotinis
— Ignas Labšys (Auslaendi- 
scher Lager, Kufstei i. Tyrol). 
Be to dar veikia Lietuvių Raud. 
Kryžius ir Balfas. Didžiausias 
viso lietuviško judėjimo rams
tis jau eilė metų tebėra Msgr. 
Kl. Razminas (Zams b. Lan- 
deck, Tyrol).

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
— Bolševikinę spaudų Lietu

voje platina 22,140 platintojų. 
Iš jų 4,860 yra kolūkiuose, 
2,680 fabrikuose ir 14,600 vi
sam krašte. Vadinasi kiekvie
nam 135 gyventojų yra vie
nas spaudos platintojas. -

LIETUVIŠKŲ STUDIJŲ 
INSTITUTAS

— Išlaikomas —
MOKSLINIŲ STUDIJŲ KLUBO 

SEMESTRO TEMA: 
MODERNIŠKŲ KULTŪROS

RAIŠKŲ VERTINIMAS

AP

Penktadienį, sausio 25 dieną 
Vilniaus Aušros Vartų mokyk
loje (virš bažnyčios), 2325 W. 
23rd Place (šalia "Draugo”) 
muzikas ILeonardas Simutis Jr. 
skaito paskaitą tema: Nuo sim
fonijos iki džazo. Paskaita bus 
iliuostruojama muzikos kūri
niais.

Paskaitos pradžia 7 vai. 30 
min., nesivėlinant.

Visi, besidomintieji dvasinių 
mokslų pažanga, kviečiami da
lyvauti.

Trylikti metai be sąmonės
Sekmadienį prasidėjo jau try

likti metai, kaip Paul Sowa, 18 
metų bernaitis, guli tėvų na
muose be sąmonės, susirgęs va-

„„ 11 , - . . I dinama miego liga (encepha-savo nepriklausomybes paskel- Tėvaj
šventę, 39-tas metines

Ukrainiečių šventė
Šiandien, sausio 22 d., 

pasaulio ukrainiečiai švenčia
VliSO

Autobusuos pameiii daiktai
į Chicagos autobu.'ua.e atran 
dama pamestų keihč!.iu :ių daik
tų. Pvz. buvo ia ta besetlės 
griežyklė, gumos, ku ias mote- bimo
rys vartoja savo figūros gro- Daugely vietų ši šventė buvo 
ž.ui, dienoraštis, dirct niai dan- atšvęsta praeitą sekmadienį, 
ty dav-gykė lietsargių, akinių, Chicagos meras sausio 20 die- 
ekktrinių lempučių, netgi ras- ną paskelbė kaip ukrainiečių 
ta užmirštų gyvų viščiukų, dieną. Tą dieną Chicagos uk- 
Apie 75% žmonių neatsišaukia rainiečiai turėjo savo iškilmes 
savo pamestų daiktų, bet kar- šv. Mikalojaus salėje. Dalyvavo 
tais pamestieji atbėga atsiimti bažnytinės ir kitos organizaci- 

! ir labai brangių dalykų. Pav. jos, šv. Mikalojaus parapijos 
i vienas verslininkas netaip se- choras ir orkestras. Kalbėjo 
niai atsiėmė portfelį su $12,000 ukrainiečių veikėjas dr. M. Sie- 
vertė.3 deimanto žiedais. Viena mens, buvo pakviestas Arpad 
našlė paliko autobuse savo vi- Hazafi papasakoti apie vengrų 

laisvės kovas, dainavo solistas 
Orest Rus na k.

so amžiaus santaupas — $2,500 
i ir buvo nepaprastai laiminga,
! kai jas atgavo. Kas mėnuo či- 
! kagiečiai autobusuose ir kitose Nauji namai pabrangs 3%

Liudu Kvietinis, lietuvaitė studentė Fairleigli Diekson universitete,
Teaneek, X. .1., stovi su universiteto rektorium dr. P. Sumaitino ir
Perle Mesta, buvusi Amerikos ambasadore Luksemburge. Nuotrauka 
buvo padaryta Mestos surengtame užsieniečiam studentam priėmime. 
Priėmimas įvyko Baneroft salėje, Teaneek. Linda yru gimus Lietuvoje, 
gyvena su tėvais Kvietkais, Newark, N. J., ir šiais metais vasarą gaus 
diplomą, baigusi medicinos technologijų.

JAUNIMO MUZIKINES VARŽYBOS
Sekmadienį, sausio 20 d., Ma-| spausdintame leidinyje buvo be- 

rijos augštesn. mokyklos salėje, veik 60 pavardžių “Lithuanian 
Chicagoje, turėjome retą progą! Committee”. Deja, iš komiteto 
pasiklausyti mūsų jaunuomenės atsilankė tik vienas kitas. Kai 
muzikinių varžybų. Koncerto nesidomi net pats komitetas, 
formos varžybas organizavo imi sunku ko geresnio laukti iš pub 
grantų globos komiteto lietuvių likos. Labai reikia vertinti inž. 
skyrius. Šis komitetas veikia A. Rudžio ir ponios Rudienės pa 
nuo 1908 metų ir yra daug pa- stangas. Ponia Rudienė, Albi- 
dėjęs lietuviams ir kitų tautų i- nas Dzirvonas ir kun. dr. J. 
migrantams Amerikoje. Varžy- Prunskis buvo šio parengimo 
bų dalyviai čia buvo rodomi jau į pirmininkai. Turėjo tai žinoti vi 
po atrankos. Todėl nebuvo ne- si tie, kurių darbus Rudžiai re- 
pažengusių. Visi buvo tinkamai i mia. Ir bent tie turėjo čia at-
psirengę ir darė rimtą įspūdį. 
Daugelis varžybininkų parengi
mus mėgstančios publikos jau 
daug kur matyti. Jury komisi
ją sudarė prof. VI. Jakubėnas, 
A. Kučiūnas ir K. Steponavi
čius. Pirmoji vieta pripažinta 
Vitai Valikonytei, kuri padaina
vo ariją iš “Rigoletto”. Yra pa 
grindo iš Valikonytės laukti 
rimtos vokalinio meno pajėgos. 
Antrąją vietą Komisija pripaži
no Tautinio Moksleivių Ansam
blio kanklininkams. Tai jau spė
jęs išpopulafėti ansamblis, va
dovaujamas A. Kirvaitytės. Šį
kart rodėsi 18 kanklininkų, jų 
tarpe tik vienas berniukas, visi 
vidurinio mokyklinio amžiaus. 
Jie darniai kankliuoja liaudies 
dainas.

Trečioji vieta buvo padalinta 
Pr. Krasauskaitei ir M. Motie- 
kaičiui. Simpatingo ir gerai vai 
domo balso savininkė Pr. Kra
sauskaitė šįkart turėjo vargo 
su intonacijos išlaikymu ir že
momis gaidomis. M. Motiekaitis

vykti.
Varžybų laimėtojams bus su

teikta proga rodytis televizijos 
programoje. Lauktina, kad tas 
jų pasirodymas bus rūpestingai 
ir tinkamai parengtas. Kadaise 
dr. F. Borovski stebėjosi mū
sų neapdairumu ir pastangomis 
kitataučius stebinti kitataučių 
muzika, nuošaly paliekant pa
čių lietuvių kultūros turtus. Lai
kau pareiga tai priminti esan
tiems pakeliui j tarptautinį pa
sirodymą.

miesto susisiekimo priemonėse 
pameta ar užmiršta apie 5,000 
Įvairių dalykų.

Didžiausia paroda Chicagoj
Vasario 12 d. Navy Pietr pa

talpose bus atidaryta didžiau
sia bet kada Chicagoje buvusi 
meno paorda, kurioje bus išsta
tyta 3.000 kūrinių, kurie bus 
gauti iš 1,500 Chicagos ir Illi
nois dailininkų. Bus paskirsty
ta premijomis $7,825. Vėliau iš 
tos parodos Meno institutas iš
rinks 50 geriausių kūrinių ir 
savo patalpose suruoš Chicagos 
ir apylinkės dailininkų kūrinių 
parodą. Navy Pier organizuo
jamoje parodoje bus išstatyta 
piešinių: aliejinių akverelių,
anglies, kazeino mozaikų, skulp
tūrų iš bronzos, plieno, vario, 
medžio, akmens, gipso, vielos ir 
kitų medžiagų.

Žuvo automobilių 
nelaimėse

Robert

JAV Namų Statytojų Sąjun
gos pirmininkas Joseph B. Ha- 
verstick skelbia, kad šiais me
tais naujieji namai'bus apie 
3%, brangesni, kaip buvo per
nai metais. Jis taipgi spėja, 
kad šiemet naujų namų staty
mas sumažėsiąs apie 10%, bet1 
visdėlto visoje Amerikoje bus 
pastatyta daugiau kaip 1.000,- 
000 butų. Jis kalbėjo JAV Na
mų Statytojų suvažiavime, 
vykstančiame Conrad Hilton 
viešbuty, Chicagoje. Yra atvy
kusių apie 30,000 atstovų. Coli- 
seume yra namų statytojų pa
roda, su 775 eksponatais.

Rado darbo dėl 4,000
Chicagos miesto labdaros ko- 

misionierius Alvin E. Rase pra
nešė merui Daley, kad per 1946 
metus jų Įstaigos surado darbo 
dėl daugiau kaip 4,000 asmenų, 
esančių šelpiamųjų sąrašuose. 
Šių metų pradžioje iš miesto 
labdaros įstaigų gaunančių pa
šalpą buvo 39,200 vyrai, mote
rys ir vaikai. Kiekvienas iš jų

gyvena 13130 S. 
Houston, Chicagoje. Jie kiek 
galint stengiasi palengvinti li
gonio dienas ir daug meldžiasi 
besitikėdami tik Dangaus pa
galba, nes gydytojai neprama
to pagerėjimo.

Areštavo 7 jaunuolius
Chicagoje policija areštavo 5 

bernaičius ir 2 mergaites, ku
rie buvo rasti betūną stovinčia
me automobilyje, ir perdavė 
juos įstaigai, kuri tiria nepilna
mečių nusikaltimus prieš doro
vę.

Pagerbė Morris B. Sachs
Sachs mėgėjų televizijos pro

gramoje buvo įteiktas garbės 
ženklas dėl Morris B. Sachs, 
Chicagos iždininko. Jį pavadino 
“Didžioji 1956 m. širdis” už jo 
pagalbą su širdies ligomis.

įsilaužė per sieną
Plėšikai išlaužė sienoje'sky 

lę. įėjo į vidų Galewood Far- 
macy, 1759 N Harlem avė., Chi 
cagoje, iš kasos paėmė $600 ir 
pagrobę prekių už keletą tūks
tančių dolerių — pabėgo.

Mirė Baldus
Evanstone mirė S. A. Bal

dus, 84 m. amžiaus, buvęs re
daktorius Chicagoj leidžiamo 
Exteoa4ion žurnalo, tarnaujan
čio JAV katalikų vidaus misi
joms. ,

Kunigų Vienybe Radijo 
Tarnybos reikalu

Chicagoje užsimušė
Lass, 27 m. amžiaus, kai jis ' mėnesiui gauna vidutiniškai po 
lėkė mašina tarp 80 ir 100 my-1 $47.24 ir per visus 1956 metus 

J. Kreivėnas I^r valandą ir atsitrenkė į jiems buvo išmokėta $26, 200,- 
stulpą ties Laflin ir 119 gatve. 000.
Nekontroliuojama mašina dar 
nuvažiavo 40 jardų ir trenkė į 
antrą stulpą. Taip pat atsidau
žęs į stulpą žuvo Fred Sullivan, ,^ose Oglesby labai sunkiai su- 
19 m. amžiaus. Ši nelaimė atsi- |sižeidė įšokdama pro langą iš 
tiko ties 111 gatve ir Talman. !trečl° au^t0- kai užsidegė na 

Trečia panaši nelaimė buvo 
Lentz, 19 m. am-

Jau keliolika metų Lietuva 
kenčia, žiauraus priešo paverg
ta. Kai kitos daug didesnės tau 
tos tik dabar išdrįso prieš savo 

i pavergėjus sukilti, Lietuvos par su Joseph
tizanai stojo į kovą pirmasiais žiaus. Jis buvo mirtinai sužeis- 
vergijos metais ir šiandien ne- tas, kai pasisukime trenkė į 
siliauja priešinęsi. Kokia tai ne-i stulpą ties O Avenue ir 124 gat- 
lygi ir žiauri kova, liudija bai-‘ ve. Šį savaitgalį buvo ir dau

giau nelaimių Chicagoje.paskambino Beethoveno C-dur ^ Vengrijos įvykiai.
Visa, kas musų vargo broliussonatos pirmąją dalį. Jury ko

misijos sprendimas dėl Motiekai 
čio labai nustebino. Jo pažan
gumas ir, kaip interpretato- „ ,it
riaus, subrendimas jį aiškiai iš- C“0?1“81 Pa’^gtuosws gelbėt.;

šioje likimo kovoje palaiko, tai 
yra žinia, kad laisvasis pasau
lis, kuris, nors iš lėto, visdėlto

Mergaitė iššoko pro langą
Dvylikos metų mergaitė

mas, kuriame ji gyveno: 1252 
S. Lavvndale avė.

KAS KĄ IR KUR
— Šį vakarą 8 v. v. Ciceroj, šv.

Antano parapijoj salėje (bibliotekos 
kambaryje) įvyksta BALFo Ciceio 
sk. narių susirinkimas. Susirinki
mas yra metinis, todėl valdyba pra
šo nepamiršti šalpos darbo ir daly
vauti susirinkime.

—* Chicagos Lietuvių Suvalkiečių
dr-jos metinis susirinkimus įvyks 
sausio mėli. 23 d., trečiadienį, Holly- 
ivood svetainėje, 2317 W. 43rd St., 
7:30 vai. vak. Nariai prašohn daly
vauti laiku ir gausiai. — Nut. rast. 

Lietuvių Bendruomenės supi
ji nusilaužė rinkimas ir pasitarimas įvyks atei- 

koją, klubą, turi vidaus sužei- nantį sekmadienį, sausio 27 d., 11 v.
dimų ir gal net perskeltą gal- £toAP®,—.> Nekftlto ftv-

** ® n b P. Marijos Prasidejirvą.

Sugavo plėšiką po 10 m.

FBI agentai Addison resto
rane areštavo Bernard Lee, 51 
m. amžiaus. Jisai 1947 metais

jinio jiarapijos
salėje.

Gaisras išbloškė šeimas
Anksti sekmadienio rytą dėl 

netinkamai įrengtos krosnies buvo įvykdęs apiplėšimą New

skyrė iš visų varžybininkų. Ir 
net ir varžybinnikams fortepio- 
nu akompanavo pakaitomis ju
ry komisijos narys prof. VI. Ja
kubėnas ir M. Motiekaitis. Būtų 
buvę natūralu, jei Motiekaitis 
būtų buvęs visai išskirtas iš var 
žybų. Palikus varžybose, Motie 
kaičiui priklausė tikrai daugiau 
negu pusė trečiosios vietos. Ki
ti varžybų dalyviai — pianistas 
Alvydas Vasaitis gražiai pasiro-

kad tame pasaulyje laisvai gy
vena trečia lietuvių tautos dalis, 
kuri juk negali savo brolių už
miršti. Tai vienintelė ir pasku
tinė jų viltis.

Tikrosios žinios apie to lais
vojo pasaulio pastangas komu
nizmui priešintis ir jo žygius pa 
vergtiesiems vaduoti geriausiai 
prasiskverbia į okupuotas šalis 
radijo bangomis.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas (Vlikas) turi 
savo žinioje tris lietuviškas ra-

rūsyje užsidegė namai 5028 S.
Lake Park avė., Chicagoje, ir 
ugnis greitai pasiekė gretimą 
namą. Buvo beužsidegąs ir na
mas dar iš kitos pusės, bet tą 
ugniagesiai užgesino. Nuostolių
padaryta $25,000; dešimt šei- perdavė teismui, 
mų liko be butų. Daugiau kaip 
100 žmonių iš tų namų pabėgo 
į gatvę.

Yorke, bet nuo teisingumo or
ganų pabėgo. Per 10 metų jisai 
gana lengvai gyveno, uždėjo 
sau 50 svarų svorio; dirbo kaip 
padavėjas tame restorane, ta
čiau FBI agentai jį susekė ir)

MALDAKNYGE

JAUNUOLIU MALDOS”
Karią poruoto 

Knn. P. Kirvelaitis 

Kaina- $1.50 Ir $2.50

fmkymua ndreaoofcltr
DRAUGAS 

2334 South Oakley Avenue

CHICAGO 8, ELL.

Žuvo du lakūnai

dė su Beethoveno sonatos dali
mi, klarnetistas Kęstutis Urbu- 
ti8 taip pat kėlė susidomėjimą.
Solistė L. Cocper su G. Bizet 
daina būtinai norėjo “Carmen”
padaryti. Dalyvavo gerokai pa- tuva palaikyti yra reikalinga 
žengusios šokėjos B. Barodicai- visų laisvėje gyvenančių lietu- 
tė ir V. Lukoševičiūtė. vių parama. Vyriausiojo Lietu-

Dalis programos buvo nevar- vos Išlaisvinimo Komiteto Pre- 
žybinė. čia girdėjome dvi EI. zidiumas atskiru raštu prašo au 
Blandytės dainas ir “Pirmyn” kų Radijo Tarnybos reikalams, 
chorą su O. Steponavičiene, I. Kunigų Vienybė laiko šį vajų bū 
Kelly ir A. Mauruku, kuriam di tinai reikalingu ir ragina visus 
rigavo K. Steponavičius, o a-(lietuvius gausiai jam aukoti.
kompanavo J. Švedas. E. Blan
dytės dainos buvo lietuviškos 
(St. Šimkaus ir K. Kavecko), o 
“Pirmyn” choras dainavo iš o- 
pcrų ir operečių vertimus. Prog

Skautų rinkliava — 
$473,181

Du laivyno lakūnai, iš Glen- 
view bazės, žuvo ties Albu- 
querque, N. M., susidūrus 
dviems sprausminiams lėktu-

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiih'iiiiiiit>nii. iimi
PER PASAULĮ KELIAUJA 

ŽMOGUS
Bernardo Brazdžionio poezijos 

rinkinys. Nedidelis skaičius šios
Buvo susirinkę 1,100 Chica-, vams. Vienas jų yra Įeit. ko',

dijo valandėles: Madride, Vati-igos berniukų skautų vadų ir jie ' mandierius Charles R. Walton, 'cmčAGO 8, ILL. Knygos kaina 
kane ir Romoj. ................................................... - -į nusistatė šiemet savo organiza- 38 m. amžiaus, iš Wheaton, ki- 

Šiems radijo ryšiams su Lie-1 cijos reikalams surinkti aukų tas — Įeit. Jerome H. Fisher, 
$473,181.

kietais viršeliais $2. 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliuillllll

33 m. amžiaus, iš Urbonas.

Kunigų Vienybės Centro V-ba ' |

Lithuanian dictionarv 
ramoje turėjo dalyvauti ir M. Angliškai lietuviškas ** Lietuvi* 
Kripkauskienė su A. Peškiu, bet kai angliškas žodynas Parašytai 
jie sunegal'ėjo ir nedainavo. H. Pewtress ir T. Gėriko. 333

Į tokį labdaros koncertą pub- Kietal“^ršeliaia. Kaina $4.50 

likos galėjo atsilankyti žymiai ,ak|ey Ave.( chicago R 1L 
daugiau. Šio koncerto proga iŠ- ^oooooooooo^^ooo.

Užsakymus Ir pinigus siūs 
kitę:
DkAUGAS

2884 So. Oakley Avė. 
Chicago 8, Illinois

U2 LIETUVOS
LAISVŲ KOVOT

D e M E 8 I O 1

BŪKIME IŠTIKIMI LIET. 
KNYGAII

Įstodami j Liet. Knygų Klubą ii 
. >. . .. a , įmokėdami 5 dcl metinio mokesčio
dar nepervelu. Agituot ir mCH įgaliname p,.r vienerius metus 
reikalaut, kad masko i 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:

kraustytus lauk iš Lietuvos 
—tai visų gerų lietuvių pa 
reiga.

Rašant laiškus visad var
tokite antikomunistinius vo 
kus.

40 įvairių vokų $1.00
LIET. KNYGOS KLUBAS 

(Lith. Book Club)

2334 So. Oakley Ava, 

Chicago 8, Illinois
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