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BAIGTA ORDINARINE BEATIFIKACIJOS BYLA
Bennie prisipažinęs, kad jis 
išmetęs mergaičių lavonus

CHICAGO, ILL., sausio 27. — šerifas Joseph D. Lohma- 
uas šiandien 3:20 vai. ryto pranešė, kad jis išrišęs Barboros ir 
Patricijos Grimes nužudymą.

Edward (Bennie) Bedwell, —......... .......
21 metų, “Skid Row” lėkščių 
plovėjas, laikomas labiausiai 
įtartas žmogžudystėje.

Garbina Lietuvos 

maskolius
14 puslapių prisipažinimas

Šerifas Lohmanas pranešė.
kad šiandien 2:25 vai. ryto Ed- 
ward L. (Bennie) Bedwell pasi
rašė 14 puslapių prisipažinimą, 
kad jis ir kitas vyras sausio 13 
d. išmetė Grimes seserų kūnus 
netolį Willow Springs. Prisipa
žinime sakoma, kad mergaites 
buvo be sąmonės ir Bedwell “ne 
žino, ar jos buvo gyvos ar ne”.
— pasak Lohmano.

Šerifas sako, kad Bedwell pa
reiškęs, kad jis Patriciją ir Bar i Atlante.
borą Grimes sutikęs sausio 7 d. j ----------------
Haroldo tavernoje, netoli Loo- DODienU

mis st., ir gėręs su jomis ir vy-' o r r

VILNIUS. — “Pravdos” ko
respondentas iš Vilniaus prane
ša, kad ten garbės ženklu ap
dovanotas žvejų traulerio kapi
tono padėjėjas Trifonov Niko- 
lai Trofimovič. Jisai išgelbėjęs 
jūrininką V. Kraicą, kai smar
ki banga jį nubloškė nuo laivo 
į vandenį. Nublokštasis nebe
įstengęs pagriebti gelbėjamojo 
rato ir jau skendęs. Tada Tri
fonov šokęs į vandenį ir ištrau
kęs. Trifonov ir dabar su tuo 
Lietuvos laivu žvejojąs Šiaurės

Ellsuvorth Bunker, naujai paskirtas JAV ambasadorius Indijai, kalbasi 
su prezidentu Eisenhoįvcriu Baltuose Kūmuose. (1\'K)

Kuri. Vincas Raitelis 

laidojamas rytoj

Šv. Kazimiero kapinėse
CHICAGO, ILL., sausio 28. 

— A. a. kun. Vinco Raitelio, 
MIC, kūna3 atvežamas šiandien 
vakare į Vilniaus Aušros Vartų 
parapijos bažnyčią, West Side. 
Gedulo mišparai už velionį bus 
7 vai. vakare.

Už a. a. kun. Vincą Raitelį ge 
dulingos šv. Mišios bus atnašau 
jamos rytoj 10 vai. ryto Vil
niaus Aušros Vartų parapijos 
bažnyčioje. Po pamaldų laidoja 
mas šv. Kazimiero kapinėse.

ru, kuris vadinasi Frank.
Šerifas sako: Bedwell prisi

pažinęs, kad jis buvęs kelias 
sekančias dienas su mergaitė
mis tavernose ir vakarus pra
leidęs su jomis viešbučiuose, 
kur keturi
“Mr. ir Mrs.

6 žuvų nėra
MASKVA. — Sovietų ūkio

TRUMPAI IŠ VISUR
• Indonezija. — Jakartos mie • Jungtinėse Amerikos Vals- 

sto policija ėjo iš vienų namų į tybėse auga rūpestis, kad ūki- 
kitus ir jieškojo paslėptų gink- nis gyvenimas gali iškrypti iš 
lų. Daug asmenų areštuota In- ligšiolinio klestėjimo. Valstybės 
donezijos vyriausybė griebiasi iždo valdytojas Humphrey šio- 
atsargumo priemonių, kad prieš ,,mis dienomis įspėju, kad ateis 

depresija tokia, jog “jums plau 
kai ant galvos atistos, jei mil
žiniškos išlaidos nebus susiau
rintos ir atleisti mokesčių varž
tai”.

užsiregistruodavo

Sausio 13 dieną

laikraštis "SclskojeChoziajstvo” 
Nr. 294 rašo, jog Sibire, netoli 
Kitaisko, palei Peskovskio eže
rą yra kaimas Peski. Tos vietos 
gyventojai nutarė įveisti ežere 
žuvų. Nuo 1954 metų buvo pra
dėtas susirašinėjimas su sovie
tų ūkinėmis įstaigomis. Buvo

Sekmadienį, sausio 13 d., jie susirašinėjimui užvesta speciali 
automobiliu, kurį parūpino byla, pavadinta “Žuvų papkė”, 
“Frank”, išvyko į priemiesčius, ir... kaip minėto laikraščio ko- 
Lohmanas cituoja iš Bedwell respondentas tvirtina, popie- 
prisipažinimo. i riaus išaugo krūvos, o žuvų —

Jie sustojo miške, šerifą? sa-j ir Po šiai dienai nėra. 
ko Bedwell prisipažinęs, ir “visi j
buvo įsigėrę”.

Bedwell pasakė, kad jis ir 
“Frank” “rūsčiai pasielgė su 
mergaitėmis” ir “jas sutren-j 
kė”, pareiškė šerifas.

Lietuviai maskoliams 

neduoda mėsos

Pasak Bedwell prisipažinimo, 
jis nežinąs, ar mergaitės buvo 
gyvos ar ne. Paskui jie mregai- 
tes išmetę iš automobilio.

Barboros ir Patricijos Grimes 
lavonai rasti praėjusį antradie
nį Willow Springs, III., apylin
kėje.

Bedvvell. kelis kartus keitė sa 
vo pareiškimus. Mergaitės nužu 
dymas dar tebėra apdengtas 
paslaptimi.

Kolchozininko menkas

atlyginimas
MASKVA. — Laikra š t y j e 

“Selskoje Choziajstvo” Nr. 297 
giriamasi, kad pietų Kazachs
tano rajone, “Internacionalo” 
kolchoze, kur yra daugiau kaip 
6,000 hektarų žemės, už darbo 
dieną duota 3 kilogramai (kilo
gramas — 2’A svaro) grūdų, 
4 rubliai pinigais, 1 kilogramas 
šieno, 1 kilogramas šiaudų jr 1 
kilogramas sultingojo pašaro. 
Tai esą žymiai daugiau, negu 
buvo išmokami per praeitus 
metus.

Amerikietis darbininkas tokį 
uždarbį gauna per porą valan
dų, o kolchozininkas net ir per 
ištisą dieną kartais tiek negau
na, nes pilnas darbadienis bus 
užskaitytas tik tada, kai bus 
išdirbta didžiulė nustatyta nuor 
ma, nors ją išpildyti reikėtų il
giau kaip vienos dienos dar
bas.

MASKVA. “Pravda” sausio 
17 d. (nr. 17) išspausdino atsi
šaukimą į Sovietų Sąjungos kol 
chozininkus ir kitus darbinin
kus. Čia pasigiriama, kad per 
1956 metus į vyriausybės san
dėlius suvežta 3,3 bilionai pūdų 
grūdų (pūdas — 40 svarų), bet 
daug kuo ir nusiskundžiama.

Pvz., pažymima, kad mėsos 
pristatymas iš Lietuvos, Latvi
jos ir Gruzijos — yra nepakan
kamas. Tuose kraštuose nėsąs 
reikiamai išplėstas kiaulių au
ginimas bei laikymas didžiųjų 
galvijų ir avių. Sovietai turi pri 
pažinti, kad jų sunaikinta gy
vulininkystė Lietuvoje vis ne
atsigauna.

Pareiškime, kuris laikomas 
taip svarbus, kad jam skiria
mas visas pirmas puslapis, pri- 
paži3tama, kad Pabaltijy tap- 
gi nevyksta kaip reikiant žemės 
gerinimas.

Nebe rodom a jau tokio entu
ziazmo ir su kukurūzų ūkiu. 
Puolami kolchozų vadai, juos 
kaltinant, kad daug kur išny
kus kukurūzų pasėliams į cent
rą buvo atraportuota, jog ku
kurūzų laukai buvo panaudoti 
ganyklai.

Nusiskundžiami ir mašinų- 
traktorių stočių veikimu. “Dau
gelis jų”, — rašo “Pravda”, — 
“blogai atlieka savo uždavi
nius”.

Daugelyje kolchozų ir sov- 
chozų blogai suorganizuota sta
tyba. Apie tai rašo pati “Prav
da”.

vyriausybę nusiteikę asmenys 
vėl nesukeltų krašte neramu
mus.

• Prezidentas Eisenhovveris 
šeštadienį formaliai nominavo 
Chirstian A. Herberį, buv. Mas- 
sachusetts gubernatorių, Vals
tybės sekretoriaus pagelbinin- 
ku, vieton Hooverio. Herteris 
pradės Valstybės sekretoriaus 
pareigas vasario 1 d., jei sena
tas patvirtins jo paskyrimą.

• Argentina. Argentinos pre 
zidentas Pedro Aramburu pa
prašė, kad iš jo 13-kos vyrų mi 
nisterių kabineto pasitrauktų 
dešimt civilių narių. Jis “peror
ganizuoja” vyriausybę. Jis ne
prašė pasitraukti iš ministerių 
kabineto generolo Artūro Osso- 
rio Arana, armijos ministerio; 
admirolo Teodor Hartung, lai
vyno ministerio, ir Cesare Krau 
8e, oro jėgų ministerio.

• Jugoslavija. — gimtai rusų 
kareivių paspruko iš raud ar
mijos garnizonų Vengrijoje ir 
pabėgo į Jugoslaviją. Vengri
jos pabėgėliai tvirtina, kad ma
žiausia 500 raudonųjų kareivių 
išsilaužė į laisvę paskutinėmis 
savaitėmis.

• Jungtinių Tautų pareigū
nas Ženevoje, Šveicarijoje, pa
sakė, kad dabar daugiau veng
rų bėga į Jugoslaviją negu Au
striją.

• Vokietijos paralmente opo
zicija pasiūlė perkelti sostinę iš 
Bonuos į Berlyną. Pasiūlymą 
remia ir eilė Adenauerio parti
jos atstovų. Tai rinkiminis smū 
gis, kuris tam priešinasi.
• Lenkija savo ūkio negalė

sianti pataisyti. be pinigų iš Va
karų. Paskolos jieško.
• Streikai Vokietijoj. Schles 

wig - Hollsteino valstybėje jau 
11 savaičių streikuoja 38 įmo
nių, daugiausia laivų statyklų, 
darbininkai.

• Šeši sprausminiai lėktuvą’ 
B-47, moksliniais tikslais, pers
krido per 3 vai. ir 47 menutes 
skersai Jungtines Amerikos Vai 
stybes.

• Kinijoje. Kinijos komunis

tinė vyriausybė paskelbė kovą 
prieš antikomunistus, prieš jų 
veiklą ir sabotažus, šimtai žmo

nių suimta; rasta tonos sprog
stamosios medžiagos ir ginklų.

• Sovietų pramonės paioda 
Egipte. Egipto sostinėje —Kai
re — atidarė savo pramonės pa 
rodą. Tai vienas iš būdų rodyti 
Maskvai savo ūkinį pajėgumą 
tarp arabų. Automobilių, tele
vizijos ir panašūs daiktai turi 
parodyti egiptiečiams, kad to
kių prekių turi ne tik Vakarai. 
Ten pat parodoje sovietai par
duoda ir vodką — po 3 dol. bu
telį. Tai naujiena egiptiečiams, 
nes nutrūkus taip Egipto ir An 
glijos bei Prancūzijos prekybai, 
Egipte gėrimai išsibaigė ir už 
Scbtch vvhisky butelį teko mo
kėti 10 dol. Visame Kairo mies
te plakatai kalba apie sovietų 
draugiškumą.

• Saudi Arabija. Saudi Ara
bijos karalius Saud sykiu su 
Egiptu kurstė Jordaną prieš an 
glus, jo pinigais Sirijos spauda 
buvo perkama prieš anglus ta
čiau iš pasitarimo Kaire su 
Egipto, Sirijos ir Jordano va
dais jis tiesiog nuvyko į Italiją, 
iš kur laivu keliauja į Ameriką. 
Saudi Arabijos karalius iš Ame 
rikos ima milionus už bazes ir 
naftos koncesijas. Jis žino, kad 
susipykęs su Amerika praras 
tuos pinigus, o sovietai jam 
tiek nemokės. Jis nori išsiderė
ti iš JAV daugiau pinigų.

• Kipro sala. Graikai, gyve
ną Nicosia mieste, paskelbė 24 
valandų protesto streiką prieš 
neseniai įvykusį tarp graikų ir 
turkų susikirtimą. Turkų mažu 
ma yra priešinga graikų kiprie- 
čių reikalavimams, kad Kipro 
sala būtų sujungta su Grai
kija.

Pakistane riaušes: 

vadai nepatenkinti

Nehru žygiu
KARACHI, Pakistanas, sau

sio 27. — Pakistano gyventojai 
šeštadienį demonstravo dides
niuose miestuose, kad Indija 
prisijungė sau pusę Kašm’.ro,

Dvidešimt tūkstančių vyrų 
apmėtė akmenimis Pakistano 
policijos sargybą ir išdaužė In
dijos komisionieriaus pagelbi- 
ninko raštinės langus Hydera- 
bad mieste, kad Indija įsijungė 
į savo teritoriją Kašmiro vals
tybės pasienį, kurio 4,500,000 
gyventojų yra daugiausia mu
sulmonai.

Hyderabad miestas, turįs 
apie 135,000 gyventojų, Pakis
tano Sind provincijos, yra 90 
mylių šiaurės rytuose nuo Ką
rą chi.

Keletas asmenų buvo sužeis
ta, kai policija pavartojo laz
das ir ašarines dujas.

Taip pat demonstracijos bu
vo suruoštos Karachi, Dacca, 
Lahore, Peshawar, Syhlet, Chit 
tagong miestuose.

Pakistano visų politinių parti 
jų vadai pasmerkė Neru, kad 
jis nepaiso Jungtinių Tautų Sau 
gurno tarybos rezoliucijos, ku
ria buvo prašoma neliesti Kaš
miro, kol jo žmonės nenuspręs 
plebiscitu savo ateities.

Chicaga pirma plieno 
gamyboj

Chicagos apylinkė šiuo metu 
pirmauja plieno gamyboje vi
same pasaulyje. Dabar per me
tus gali pagaminti 24.000,000 
tonų plieno, per dvejus metus 
galės pagaminti 27,000,000 to
nų, o 1967 metais — 33.000,- 
000. Apie tai praneša InlandĮ 
Steel bendrovė, surinkusi duo
menis.

• Seniausia kolori to Daaaoiy ) Vanduo pabiangt tikrai
• seniausia Kolegija pasauly j ChicagQS Miegto taryba nu

KALENDORIUS

Sausio 28 d.: ftv. Petro iš No- 
Oro biuras praneša: Chicago-j lanko; lietuviški: Kaributas ir 

je ir jos apylinkėje — šiandien į Nijolė.
— apsiniaukę ir šalta. Saulė teka: 7:09, leidžiasi 5.

Oras

je. Romoje susilaukė 500 metų 
seniausia pasaulyje katalikų ko 
legija “Almo Collegio”. Ji buvo 
pastatyta kardinolo D. Copre- 
nica toj vietoj,kur 304 m. Diokle
ciano imperatoriaus buvo nukan j duos apie 
kinta šv. Agnietė. pajamų.

tarė, kad nuo balandžio mėn. 
ar gegužės mėn. 1 d. (kaip 
greit suspės paruošti sąskai
tas) bus visu trečdaliu pa 
brangintas vanduo. Tai miestui 

$10,000,000 naujų

• 1957 m. Indijoje ruo&iama 
pasaulinė moterų rankdarbių pa
roda. Bolševikai paskelbė, kad 
joje bus plačiai atstovaujami 
„Tarybų Sąjungos tautų moterų 
dirbiniai“. Į tuos Sov. Sąjungos 
„tautų moterų dirbinius“ priski
riami ir lietuviškieji dirbiniai, 
kuriais norima garsinti okupan
tų vardas. Gautomis žiniomis, į 
Indiją jau išsiųsti ir lietuvių Vau 
dies menininkų geriausieji dar
bai. Tarp eksponatų yra O. Jo- 
varauskienės, V. Žukauskaitės 
tautinių raštų juostos, M. JoČ'e- 
nės, M. Mazevičiūtės lininės lo
vatiesės, įvairiaraščiai S. Kir- 
liauskaitės ir M. Tučienės rank
šluosčiai. Jau anksč.au bolševi
kai savo propagandine literatū
ra, kurią gausiai paskleidė Indi
joje, kalbėjo indų tautai ne kaip 
Lietuvos okupantai, bet kaip jos 
„išlaisvintojai“.

Arkivyskupo Jurgio Matulevičiaus 
raštų surinkta 28 tomai

ROMA, sausio 27 d. — Dievo Tarno arkivyskupo Jurgio Ma
tulevičiaus 30 metų mirties sukaktuvių išvakarėse, 1957 m. sau
sio mėn. 26 d., buvo Romos Vikarijato Teismo viešas iškilmin
gas posėdis. Juomi pabaigta ordinarinė beatifikacijos byla, ku
ri buvo pradėta 1953 m. gegužės mėn. 15 d., ji iieškanti ir tirian
ti Dievo Tarno raštus.

Visų raštų: rankraščių ir spaudinių susidarė 28 tomai. Jie 
apima 6,226 puslapius teksto. Dievo Tarno Jurgio spaudinių 
laugiausia yra lietuvių kalba. Jie suimti į 5 tomus. Rankraš
čiuose pasilikusių raštų yra daugiausia lotynų kalba: 8 (omai 
su 2,842 puslapiais.

Visi šie raštai, 28 tomai, buvo įteikti Romos Vikarijato 
tancleriui sausio 12 d. Teismo posėdis: įvyko sausio 19 d. Jame 
3uvo apklausinėjamas generalinis postulatorius kun. K. Rėk
laitis. Buvo Teismo narių apžiūrėti pateikiamieji Dievo Tarno 
raštai, užregistruoti ir priimti. Teismo nariai buvo labai paten
kinti gražiu visų raštų sutvarkymu, tiksliu jų surūšiavimu ir 
jų įrišimu į atskirus tomus, kas labai palengvina teksto skai
tymą.

Ordinarinė, arba parengiamoji beatifikacijos byla susideda 
iš trijų bylų: bylos apie nebuvimą ligšiol viešo garbinimo, bylos 
apie Dievo Tarno gyvenimą ir dorybes ir bylos apie jo raštus. 
Byla apie vysk. Jurgio gyvenimą savo ruoštu susidėjo įš pen
kių bylų, kurios buvo pravestos įvairių vyskupijų, kuriose gy
veno liudininkai.

Užbaigus rinkimą raštų, yra baigtas visas parengiamasis 
beatifikacijos procesas.

Generalinis postulatorius yra labai dėkingas visiems, kurie 
malda- ir auka parėmė ir remia šią beatifikacijos bylą. Jo adre
sas: Rev. C. Rėklaitis, MIC. Via Corsica 1, Roma — Italy Jo 
padėjėjas Amerikoje yra kun. K. A. Matulaitis, MIC, Marian 
Hills Seminary, Clarendon Hills, Illinois.

Nemunas maištauja
KAUNAS, okup. Lietuva. — Žiniomis iš Kauno, atspaus

dintomis Maskvos “Pravdoje” sausio 18 d., ten Nemunas vos 
neišgriovė hidroelektrinės stoties statybų.

Hidroelektrinė stotis šiuo me
tu statoma netoli Kauno. Ji bus 
didžiausia elektros stotis Pabal 
tijy. Jau padarytos užtvankos ir 
visu smarkumu vyksta kasimas 
kanalų po elektros stoties pa
matais.

Tuojau po Naujų Metų buvo 
atodrėkis ir nakčia į sausio 7 d. 
pajudėjo ties Kaunu ledas. Van
duo pakilo pusantro metro, pa
siekdamas beveik patį viršų už
tvankų, nukreipiančių į šalį van 
denį. Jau atrodė, kad vanduo 
su nešamais ledais prasiverš 
pro užtvanką, užpils naujai ren
giamą elektros stotį, kur jau 
daug mašinų ir nebaigtų tech
niškų darbų.

Prie statybų tuo metu buvo 
meisteris A. Gudavičius drauge 
su buldozerininku J. Kepežins- 
ku. Rizikuodami gyvastimis jie 
ėmė pilti žemes ant tų vietų, 
kur jau buvo pradėjęs supktis 
potvynio vanduo. Gudavičius iš
šaukė šoferius su automatiškai

krovinį išmetančiais sunkveži
miais ir ėmė vežti žemes į pa
vojingiausias vietas.

Į rytą jau buvo supilta pus
antro metro žemių virš anksty- 
besnės užtvankos. Per dieną 
vanduo vėl pakilo, pasiekdamas 
pavasarinio potvynio lygį. Prie 
užtvankos šusispyrė daug ledų. 
Be poilsio dirbo buldozerininkai, 
kasėjai, šoferiai. Užtvanka greit 
augo. Vanduo buvo nukreiptas 
į susiaurintą Nemuno vagą ir 
užtvanka su statybomis buvo 
išgelbėta.

• Anglų Ulsteryje, Siaurės Ai
rijoje, pogrindis vysto savo veik
lą. Anglai suėmė 36 airius, po
grindinės laisvės armijos narius. 
Užtvėrė pagrindinius kelius tarp 
šiaurės Airijos ir nepriklauso
mos Airijos, kad apsunkintų te
roristam įsibrauti.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Budapešto miesto teisinas nuteisė 5O-čiai dienų } kalėji

mą amerikietę fotografę Georgette Chapelle, kad ji neteisėtai 

įžengė | Vengriją. Bet jai nereikės šios bausmės atlikti, nes ji 

jau Išsėdėjo 54 dienas komunistų kalėjime. Vengrijos komunis

tai įsakė jai vakar išvykti iš Vengrijos.

— Atstovų Rūmų užsienio reikalų komitetas pareikalavo 

Ebenhovverio administracijos, kad ji paruoštų aiškų planą, ku

riuo būtų galima spręsti svarbiausias Vidurio Rytų problemas.

— Britų laikraščiai įsižeidė dėl Valstybės sekretoriaus 

Dulles pastabų, kad anglai ir prancūzai nepopulariis Vidurio Ry

tuose. ............................................

— Jungtinės Amerikos Valstybės palaiko naują Jungtiniu 

Tautų rezoliuciją, kad Izraelio kariuomenė išeitų iš Egipto ir 

tarp tų dviejų kratų būtų sudarytas saugumas. Jungtinių Tau

tų generalinė asamblėja šiandien vėl svarstys Izraelio bylą. 

Jungtinių Tautų gen. sekretorius Hammarskjold sako. kad Iz

raelis tuojau turi pasitraukti iš Egipto ir siūlo patenkinti Izrae

lio norus. Izraelis nori laisvom navizacijos Agabos įlankoje ir už

tikrinimo, kad egiptiečiai nebepuls Izraelitų Gazos apylinkėje.

— Saudi Arabijos karalius Saud šį trečiadienį atvyksta į 

Jungtines Amerikos Valstybes. ,Washingtonas jo misiįai telkia 

didelės reikšmės.

anks%25c4%258d.au
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 
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Pirmadienis, sausio 28 d., 1957

KODĖL BŪTINA IŠVIRINTI 
' KIAULIENĄ -

PR. A. VALIVšKIS, Ottumvva, Iowa

Kiauliena mesi bei jos gami- grupės parazitas toxoplasma. 
niai turi būti visiškai išvirinti Kiaulienoje toxoplasmos orga-j 
prieš vartojimą. Šiam tvirtini- nizmas išsilaiko užšaldymo tenr

RAMINA NERVUS

i'- ■■

mui pagrįsti yra žinomos dvi 
priežastys.

Anksčiau buvo rašoma, kad 
vartojant žalią arba nepilnai 
išvirintą kiaulieną mėsą, apsi- 
krečiama labai pavojinga, rau
menų sopulius iššaukiančia ir 
apie trečdalyje atvėju mirtimi

peratūroje. Todėl kai prie -5° 
temperatūros per 20 dienų, -20° 
per 6 dienas mėsoje reliatyviai 
yra sunaikinami trichinozę su- 

i keliantieji trichinella kirminai, 
ji dar nėra saugi nuo toxoplas- 

! mų.
Kadangi toxoplasma yra daug

- v mažesne ir įvairiau audiniuose pasibaigiančia tnchmozes liga. . . .r ° ° įssisklaidziusi, tai ją sunkiau
Paskutiniu metu du Yale tini-j atpažinti apkrėstos kiaulienos 

versiteto mokslininkai ištyrė, pjūvyje.
kad nedavlrinta kiauliena gali 
būti priežastimi ir kitos ligos 
— toxoplasmozės.

Šaldymui atsparus parazitas

Mėsos priežiūra neapsaugo

Kiauliena mėsa priklauso prie 
labai vertingo žmogaus organiz
mui maisto. Ji yra vienu iš svar

Pagal dr. David Weinman ir blausių thiamino (vitaminas 
dr. Aline Chandler pranešimą,. B,) šaltinių. Taipogi joje gausu 
toxoplasmozė paskutiniu metui kitų B grupės vitaminų ir mi- 
esanti labai paplitusi liga: kai neralų: fosforo bei geležies, 
kuriose krašto dalyse 30-70% Į Tad, dėl iškeltų pavojų ne-

A4
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vimas, išjudina kaulelius, kurių 
paskutinis, būtent — kilpa iš
judina ausies viduje esantį skys 
timą. Vidaus ausyje yra girdė 
jimo nervai, kurie tucr judėji- 

, 1 mus perduoda smegenims. Žmo
Išgelbėta iš degančio Chicagoj gus tuomet išgirsta garsus, 

namo Julia Melendez, 88 m. seni- «
kė, ramina savo nervus traukda- *’ a1’

Clgarą’ (INS), Kiek prageriama dolerių?
I JAV per 1955 metus buvo 

veikimu turi būti ypatingai at- pragerta 10 bilionų dolerių, 
sargūs.

Kaip girdime garsus ,106 galiono, likerio 16.1b ga-
J .... ' liono ir vyno 0.89 galiono.Garsas atsiranda kunui vir

pant. Kūno virpėjimis sukelia Šalčiausia vieta 
oro virpėjimus, kurie pasklinda šalčiausia ligi šiol vieta už- 
garsinių banjų pavidalu. Že- registruota Sibire, netoli Veršo-, 
mutinė žmogaus girdėjimo ri- Jansko. Žieme temperatūra nu-‘ 
ba yra 15 — 19 ir augščiausiaj krinta iki 73 laipsnių Celsijaus 
— 20,000 oro virpėjimų per se-'arba ligi 99 laipsnių Farenheito I 
kundę. Garsinės '•angos ateina, žemiau nulio, 
per ausies kaušeli trba klauso-, 
mąją landą, pasitaia būgnelio Į sjbc
plėvę k ją sujaudina Būgnelio NAUJI fggj M MODELIAI 
plėvės virpėjimas, arba banga-1

• Televizijos
d Radijai: importuoti ir vietiniai, 

AM/FM, nešiojami ir kit.
• Fonografe* • Hi-fidellty
• Įkalbėjimo aparatai
• Dulkiasiurb.iai, skutimosi mašinė

les. plaukų džiovint- -ai, kavos 
virduliai, tosteriai, j. anasteriai, 
automatiškos keptuvė, ir kt. na 
mų apyvokos reikmenys

• Rašomos mašinSlSs
• Elekt. laikrodžiai Ir ivairūs kito

kie daiktai.
Piginusiai pirkaite ir geriausią pa

tarnavimu gausite Inž. A. Semėno 
įmonėje. I

Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
XJ-»X lUJaVO iii v-tliKUiUjAaS, 

(LIETUVIS GYDYTOJAU,
3«25 VVobt 59th Street

Val, 1—4 popiet, 6:90—8:1* ya*.
Treči*«i pagal nutarti i

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4150

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th St., Cicero
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

Ofiso telef. LAfayette 3-32IV, jei 
neatsiliepia, šaukite ICEdzie 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiad. tik susitarus.

DR. IRENA KURAS

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. &3rd St. 
Ofiso tel. REIhince 5-441.1 

Rezid. telef. GKovehill 6-0617
Valandos: 1-3 p. m., 6-8 p. m.

Penktad. tik po pietų.
Trečiad. ir Seštad. pagal sutarti

Ofiso tel. CLlffside 4-2896 
Rezidencijos: 1/Afayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 VVest 47th Street
(Kampas 47th Ir Herinitagc)

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

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North AVacker Drive 
(Civle Opera House, kainb. 858)

Vai. kasd. 12—4 
Tel. CEntral 6-2291

5002 VVest 16Ui Str., Cicero 
Vai. kasdien 5-8, šeštad. 1-2 vai. 

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

Rezid. tel. HEnilock 4-7080

DR. VYT. TAURAS-
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

SPEC. MOTERŲ LIGOS 
Ofisas ir rezid.: 2410 W. 51st St. 
Tel. PRospeet 8-1223 ar.WE.6-5577 

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

šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

iiDflinfl
lūiTCLęyĮSįon

es - Service;

(Gydytoju ir Chirurge) 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE
7156 Soutli AVcstcrn Avenue

(MEDICAL RU1LDING)
i Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
' nuo 11 vai. ryto iki 1 vai. p.p. ir nuo 
i 6 v.—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
I 11 vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad. 11 

vai. ryto iki 3 vai. popiet
Office tel. RE 7-1168 

Rcs. tel. VVAĮbrook 3-3765

' Prieš dešimtį metų — tik 8 
bilionąi. Gi 19?4 m. — 2 bilio- 
nai. Vienam jAY žmogui išei
na pragertų pin.gų 60 dol., arba 
155 dol. vienam iš' 65 milionų 
geriančiųjų. JAV švietimui tuo 
tarpu išleidžiama irgi apie 10 

Instrumentas ir vaistai gauna j bilionų. Vienam asmeniui per 
pavojaus nepašalina! Kiaulieną mi tik pagal gydYtojo receptą, metus teko destiliuoto spirito 

reikia

Inhaliatorius gali būti naudo
jamas kiekvienu paros metu. I?
ryto palengvina kvėpavimo sun-

senesnio amžiaus (40-60 metų) Į verta ir nėra reikalo kiaulienos; kumus keliantis, o prieš guliant
žmonių yra jo ap&ikrėtę. Prieš vartojimo sustabdyti, bet patar 

tina griežtai laikytis apsaugos 
patarimų. Mėsos priežiūra šio

10 metų ši liga retai tebuvo 
sutinkama. Savo simptomais 
toxoplasmozė yra panaši į plau
čių uždegimą, bet mažiau pa- mėsą reikia visiškai išvirinti, 
vojinga. j kol pilka spalva perima visą

Ligos sukėlėjas yra protozų ■ gabalą.

parengia geram miegui.
Sa». lai. A. SUMENĄS 

SSai S. Halsted — CUffslde 4-5668
Atdara: kasdien 9—6, pirmadieniais 

ir ketvirtadieniais 9—9

&
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KAS NAUJO GYDYMO PRIEMONIŲ 
SRITYJE?

DR. A. LUPOMS, Iowa

Naujai pagamintoji vad. plasžęs. Po metus užtrukusių ban-
tinė juostelė yra geru pakaita
lu žaizdų susiuvimo arba suka- 
binimo reikalui. Juostelė — po- 
lyesterinė filmą, kuri išoriniai 
yra panaši į celofano juostą, 
buvo panaudota daugiau negu 
1000-tyje žaizdų gydymo atvė-Į 
jų. Rezultatai buvo nepaprastai 
geri. '^7'.’

Viena juostelės pusė yra pa
dengta specialia odos jungiamą 
ja medžiaga. Per mažytes sky
lutes juostelėje, kurios pritai

dyr ų su gyvuliais jis sėkmin
ga* naująjį chemikalą pabandė 
ant dviejų žmonių. Medžiaga y- 
ra baltos spalvos, laike pusės 
valandos sukietėjanti..

Progreso keliu

Daug naujų gydymo priemo
nių bei vaistų išstatyta Ameri
kos Medicinos Gydytojų Sąjun
gos parodoje. Didelę dalį suda
ro įvairių komercinių firmų pa
ruošti eksponatai. Taipogi labai

Tel. ofiso IIE 4-6699, rez. I’R 0-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield Blvd.
V AL: 1—4 Ir e- 4 

S-AtadieniaiF nuo 1 iki « vai. p. p
•Sskvrus ketvirtad ir sekmad

i'eL ofiso I‘Itosi>e<'t 6-2240
PRospeet 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CH1RERGI.IOS LIGOS 
5700 So. Wood Street 

Priėmimo vai. nuo 2—4 vai. kasdien 
ir nuo 6 iki 8 vai. pirmad. ir penkt.
Trečiad. ir sek. uždaryta.

Tel. ofiso He. 4-2123, rez.PK.6-8181

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais, šeštadieniais ir
sekmadieniais uždaryta

kon»os ant žaizdos, laisvai ište-1 daug jų parengta gydytojų bei 
ka pūliai bei kitos proceso me- mokslinių grupių pareiti tyn-

SUDRIKO
SAUSIO MĖNESIO IŠPARDAVIMAS: 
Televizijos, Šaldytuvai, Skalbiamos Masinos, 

Dulkių Valytuvai, Gesiniai Pečiai, Kaurai. 
IŠSIMOKĖJIMAIS 

Sutaupysite nuo 33% iki 75%

tu išsiskiriančios pašalinės me
džiagos. Kadangi juostelės už
dėjimas nėra skausmingas, tai 
žaizdą uždarant nereikalinga vic 
tinė anestezija. Gydytojų pra
nešimu, naujoji juostelė pagrei-

mo darbų pažangą bei rezulta
tus sveikatos gerovei.

Tarpe jų randasi tam tikri 
pagelbiniai prietaisai prie greit- 
vežimio, kad sąnarių uždegimu 
sergąs asmuo galėtų vairuoti.

tina žaizdos gijimą, mažina ap- ’ Dr. Howard A. Rusk knygoje
krėtimo pavojų ir nepalieka 
randų, kurie dažnai neišvengia
mi žaizdų susiuvimą naudojant.

Taip pat yra išrastas naujas 
elastinis tvarstis, kuris išlaiko 
vienodą spaudimą ant išnarin-

“Living with a Disability” yra 
aprašyta apie 250 pagelbinių 
prietaisų rūšių luošiesiems.

Naujas asthmos gydymas

Nors asthma nėra visiškai iš-
to, net ištinusio, sąnario. Ap-I gydoma, bet vaistais su tam tik
tvarstytosios vietos jis neužver
žia, bet derinasi prie sutinimo 
laipsnio; atslūgstant nenukrin
ta, bet atitinkamai mažėja.

Audinių bankas

Laivyno medicinos tarnyba
įrengė klinikinį sandėlį kūno da
lių pakeitimui taip vadinama
me audinių banke Bethesda, Ma 
rylande. Specialiose bonkose, ap 
saugoti nuo gedimo, laikomi žmo 
nių kaulai, kremzlės, kraujo in
dai ir kiti audiniai, kurie dau
geli gyvybių išgelbsti bėdos at-

rų prietaisų pagelba galima ap-! 
aisaugoti nuo daugumos atakų. 
arba dusulio priepuolį paleng- j 
vinti. Medihaler yra vienas iš 
naujausių įkvėpimo instrumen
tų — nedūžtamas inhaliatorius, 
kuriuo pasinaudodami asthma-- 
tikai jau gali įkvėpti tiksliai nu-! 
statytą dozę vaistų. Naujasis 
plastinis prietaisas su prijung
tu epinephrino ar isoproternolio 
buteliuku įleidžia tą pačią dozę 
kiekvienu įkvėpimu.

Dauguma pacientų paprastai
vėjais. Minėtu banku pasinaudo Į turėdavo priimti nuo 5 iki 15 
jant jau 1200 žmogaus kūno įkvėpimų, tuo tarpu 1-2 įkvė- 
dalių pakeitimo operacijų visa-' pimų užtenka naujuoju instru-
me krašte atlikta.
Naujiena lūžusių kaulų gydyme

Greitai kietėjančio chemika
lo “X” atradimas pagreitina lū
žusių kaulų sujungimą tam tik
rais atvejais nuo 6 mėn. iki 3 
dienų. Hohnemann ligoninė Phi- 
ladelphijoje praneša, kad che
mikalą išrado dr. Michael P.

mentu vienam priepuoliui nuga
lėti. Nors naudojamas mažiau
sias vaistų kiekis, kuriuo dusu
lio palengvėjimas pa..lekiamas, 
tačiau kai kuriems asthmati- 
kams duodama iki 200 j kvėpimų 
per didną be pašalinių pavojų.

Naujasis instrumentas talpi
na 200 įkvėpimų pakankamai

97 Kroehler Miegamoji Sofa, sumažinta iki. . $58« ’r au^šč. 
77 Kroehler 2 gab. Seklyčios Setai, tik atėjo,

dėl vietos stokos, išparduodame . . . $97. ir aukšč.
201 Apmuštos Lounge kėdės. Atėjo pervėlai.

Turime parduoti už ............  ................................ $24. ir aukšč.
307 Miegamo kambario daiktai, geriausias

amerikietiškos išdirbystės, nupiginta iki.. $77. ir aukšč.
už 3 gabalus

402 Innerspring Matracai............................................... $|7, *r aukšč.
Rubber Foam — buvo $169 už matracą ir

Box Spring. Parduodama vienetas už .... SJJ,
Medinės lovos buvo $38. Nupiginta iki ............. S j J,
End Tables, Čocktail Staliukai buvo $39, dabar $ j į,
215—5 gab. Dinotte Setai .......................................... $27. ’r aukšč.

17 in. Televizijos setas, naujas . . . . $69. ir aukšč.
207 T. V. Visų išdirbysčių, sumažinta už mūsų kaštus

Piano Akordeonai 120 basų už ....................... $59. ’r aukšč.
Uždarome visus Columbia, Decca, Vietor, Capitol, Mercury

fonografų rekordus 78 RPM, nauji.
Buvo 89c vienas, dabar ............  .......... ..................... 19c vienas
550 Rankinių laikrodėlių 17 akmenų. Garantuoti,

$39.00 vertės po $18.
7 akmenų laikrodėliai atpiginti iki .......... $8.95
Pačios geriausios Televizijos vertės $395, ..................... už $225

JOS. F. BUDRIK FURNITURE, INC.
3241 South Halsted Street

. Atidarą pirmadienio ir ketvirtadienio vakarais iki 9:30; 
sekmadienį 10 5

Programa
Prie progos nepamirškite Budriko Fiadio valandos su gerais dai
nininkais ir orkestrą. Ketvirtadieniais nuo 6-tos iki 7-tos valan
dos vakare iš stoties W. H. F. C., 1450 kil.

- •--'dMandarino, Ortopedijos sky- vuistų, kurių paprastai ir už- 
riaus asistentas. Atradimas gali’tenka tokiam skaičiui pacientų 
turėti revoliucinės reikšmės kaui ištinkančių priepuolių nugalėti, 
lų lūžimo nelaimėse, ypatingai Vaistai inhaliatoriuje nesikei- 
aenesniems žmonėms, kurie dėl* čia, nesusiteršia ir naudojimosi 
šlaunies kaulo lūžimo ilgus, me- metu neišsilieja. Kadangi instru 
tus turėdavo pasilikti lovoje. ' mentas yra sandirus ir nedūž-

Dr. Mandarino dar neskelbia' tantis. todėl patogus ir saugus
chemikalo ,rX” au<f*tien. S įly
dytų kaulų lūžio vietoje stipru
mui įrodyti 230 svarų svertąu 
dr. Mandarino atsistojo ant bau 
doniojo gyvulio blauzdikaulio, 
kuria buvo dviejose vietose lū»

naudoti darbovietėje, kelionėje 
ir pan.

Tačiau pacientai eu augštu 
kraujo spaudimu, širdies ligo
mis, tuberkulioze,- cukraus ligi 
bei skydinės liaukos per dideliu

I-. J
•„/■Us

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GE RKLES LIGOS 
— Pritaiko akiniuz —

6322 South Western Avenue 
vai.: kasdien 10-12 vai. i.' 7-9 vai. 
vak. šeštadieniais 19 i vai .Trečia
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso telefonas: F R 8-3229 
Res telef. WAlbrook 5-5076

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: 10748 South Michigun Avė.
Buto 1653 W. 103 St., Beverly Hills

Vai.: kapdieTiiinuo 6 v. v.'^ki 9 v. v'4 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v., 
Išskirus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet,

Tel,: Ofiso — PLUinan 5-6766
Buto — BEverly 8-3946

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.

"A. ofiso HE.4-5849. rez. HE.4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest 71st Street
■ . ■ I

Vai. Pirm., ketvir., pemrt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, treč.ir Tešt. pagal sutarties

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 VVest 51st Street
Priima ligonis pagal susitarimą.

Dėl valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1795 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdian išskyrus trečiad. Ir į 
dodCžiLd

Refl. tel. GRovclilll 6-5003

Ofiso HEmlock 4-5815 
Itez. HEmlock. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLALČIŲ IIS VIDAUS LIGOS 

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

Priima pagal susitarimą

DANTISTAS

DR. J. A. PAUKŠTYS
4253 So. VVhipple Street

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

šeštad. 10—J 2. Trečiad. uždaryta
LAfayctte 3-4949.

Namų — C’Eilarerest 3-7786

Tel. ofLso PRospeet 6-9400
Rezid. PRospeet 6-9466

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškcvieiūte)

GYDYTOJA IR CHIRURGE
6248 South Kedzie Avenue

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

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

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West 31 st Street
Kamp. Halsted ir 31-mos gatvių 

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

i/2% PADIDINA

DIVIDENDĄ

CRANESAVINGS
2556 WEST 47tb STREET LAlayetU S-10M

B. R. PieUdenlcs, fraa.; E. R. Pletkiewlc«, aakr. Ir advokatas

MulUUNC aukšti!* diildenduB. Keičiame uukius. Parduodame Ir perkame 
uUMjbė. boMUA. Taupy tojams |»atanw\ tinai uenuiUamaJ.

Pradėkite taupyti atidarydami suskaitę slandJuu. Apdrausta Iki 910,066.

Darbo valandos: pirmad. Ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. Ir penk. 9 iki 0; treč. uždaryta, o fieit. nuo 9 iki vidurdienio.

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

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

Telef. ofiso LAfayctte 3-6048 
Rez.: WAlbrook 5-3048

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTO.»AI llt CHIRI ILGAI 
3259 South Halsted Street

Kasdjen 3—7 \al. vak. šeštad. nuo 
1—5 vai. vak.

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Victory 2-1 484. Itesid. 2437
W. 62nd St., tel. Republie 7-8818-

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

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marųuette Rd.
Vai. nuo 2 iki 4 p. p.: G iki 8 vak. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Westem Avenue 
Chlcago 29, III

pasimatymai pagal sutartina 
telefonas REpublic 7-4900

Rezidenrta: GKovehill C-8IR1

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. 

Rezidenci jos tel. BEverly 8-8244

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

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir Californla Avė. 

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

Ofiso telef. YArds 7—1106
. Rezidencijos — STewart 9-4611.

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street
(kampas Halsted ir 85-ta gatvO)

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

šeštadieniais 1—4 vai.

i Tel. WAIbrook 5-2670
Rea Hllltop 6-1560

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center
6132 South Kedzie Avenue

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

Tsl. ofiso PR. 6-3888. rez. RE. 7-9199
DR. A. JENKINS

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

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:1<> 
iki » vėl Trečiad Ir šešt. uždaryta

'r»tofon«j> ORovohll' š-iR#R
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS 

Valandos: 9—13 ir 7—» v ▼. pagal 
■ur'tsrima Išskyrus trečio-Uenlua 

2422 W. Marąuette Rood

Ofiso telefonas — Blsliop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie ir Archer) 

VAI,, kasdien nuo 2:00 iki 9:00 v. 
Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. PUIRITiGINftS llt 

OKTOPEDIN P.S LIGOS 
2745 West 69th Street

Priešais šv. Kryžiaus ligoninę 
Telef. REpublic 7-2290 

VAL.: Pirm., antr., Kevt., penkt. 
nūn 9 iki 11 ryte ir nuo 6:00—8:00. 
Šeftt. nuo 2:00—4:00. Trečiad. ir
kitu laiku susitarus telefonu.

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

keičia stiklių ir remiu.
4455 S. Culifornia Avė., Chlcago 

Šuuklto — YA. 7-7381
Priimu: vukurais 6 Iki 9. šeštad. 
10 ryto iki 4; trečiad. ir sekmud. 

t■ k auiltarns

Tel. ofiso YA. 7-4787. rez. PR. 6-1936

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4645 8. Ashland Avė. (kamb. 211)
VAL- uuo 2—4 Ir 6—8; trečiad.. šeš
toj ir sekmad. tik pagal sutartj.
Jei neatsilieps vlršnitnėtl telefonai,

šauklio MIduay 3-0061

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortlio,ledas - Protezistaa

Aparatal-Protezat. Med. ban
dažai. 8pec. imgalhn kojom 

(Arėk Suppoi-ta) ir 1.1.
Vai.: 9-4 ir C-8. šeštadieniais 9-1.
ORTHOPE1U.IOS TECHNIKOS I AB.
2850 W. 63rd St., Chlcago 29, UI. 

Tel. PRospeet 6-5081

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso CA. 6-0257, rez. PR. 6-6(159 

Rezid. 6660 S. Arteslan Avė.
VA T. 11 v. v. iki 3 p. p.; 6—9 v. v.

DR. G. SERNER
UET’JVIS AKIU GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArtls 7-1829 

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

ištaiso
Otl-as ir akiniu dirbtuvė 
756 West 35th Street

Vai. nuo to iki 2, nuo 6 iki 8, tie- 
čiad. nuo 10-12, penktam 10-2 ir 
šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. p.p.

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu akių įtempimų, kuria 

via priežastis galvos skaudėjimo bei 
svaigimo Ir skaudančių aktų karščio. 
Atitaisau trumparegystę ir toliregys- 
tę. Prirenku teisingai akinius. Vlal 
egzaminai imat daromi su elektriniais 
iiislriiiiif litais, rodančiais mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
I mokyklos vaikus.

4712 South Vsliland Ate.
Tel. YArds 7-1873

Vul. 10:30 iki 7 v, vak. šeštad. 10.30 
iki 6 vai. Sekmad. ir treč. uždara.

Tik tas užsitarnauja laisvę 
ir gyvenimą, kuris kasdien dėl 
jų kovoja. Goethe

DRAUGAS
THE LITHUAMAN DAILY FRIEND 

2334 So. Oakley Avė., Chlcago 8, Illinois, Tel. Vlrginla 7-6641-7-6642

Entared as Second-Clasa Matter Mareh 31, 1916, at Chlcago, Illinois 
Uitdet Uis Act of Mareh 3, 1879.

Mumtier of the Cathollc Press Ass’n 
Publiahed dally, ezrpt Sundsys, 

by the
)-ithuft<»lan Cathollc Pu
PRENUMERATA: 
C>lcago< ir ClceroJ 
Ki»ur JAV ir Kanadoj 
Ulptenyja

Soclety
Metama

|9.00
38.00

311.00

SCBSCRIPTION RATE8 
38 00 per year outslde of Chlaago 
39.00 per year In Chlcago A Cloero 
38.00 per year in Canada 
Foretgn 3IL00 per year.
H metų 9 m*n. 1 mtn

5.00 31.76 31.2R
•34.50 32.60 31.00

35 60 I9.0S 93.93

RedsVclJa straipsnius taiso savo nuožmia. Nesunaudotų straipsnių ne- 
sauro. Juos grgžlaa tik Iš anksto susitarus. Redakcija Už ak si hlm u tutiaj 
neatsako. Skelbimu kaluoo prisiunčiamos gavus pinty mm
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PREZIDENTO KALBA
AR VERTA DOMĖTIS KALBOMIS?

Visaip galima žiūrėti į kalbas. Galima jas vertinti, galima 
jų ir nevertinti. Neretai šiandien sutinkama pažiūra, kad kalbos, 
ypač oficialiosios, nėra vertos dėmesio. Jos esančios tuščios ir 
greičiau yra nepadarytų darbų priedanga, negu būsimų darbų 
pažadas. Tokios neigiamos nuotaikos viešųjų pareiškimų atžvil
giu yra dažnos. Jos nevieną mūsų gali nuteikti nesidomėti JAV 
prezidento kalba, pasakyta priesaikos metu.

Nepaisant to, kad žmonių tarpe yra nevertų dėmesio kalbų, 
visdėlto būtų perdaug, jeigu užsikimštume ausis visoms kalboms.
Tas pat sakytina ir apie viešąsias politikų kalbas. Tiesa, mes 
negalime jų imti tokia prasme, lyg būtų jau ir padaryta, kas pa
sakyta. Ir prezidentas savo kalboje pabrėžė tą milžinišką kai
ną, kurią reikia mokėti, kad kalba būtų įgyvendinta.

Tačiau apie tai, kas yra pasakyta, negalima sakyti, kad 
nebūtų pasakyta. Galbūt, kad viešos kalbos žodžiai kartais ne
randa tiesioginio atsiliepimo ten, kur jie yra taikomi, tačiau jie 
atskamba kitur, kur tiesioginiai kalbėtojas atgarsio nesitikėjo, 
žodžio kelias yra paslaptingas. Bet kol yra tikrų žmonių žemėje, 
tol apsimoka kalbas sakyti ir jų klausytis.

SOLIDARUMAS BU ŽMONIJA i
Didysis prezidento Eisenhowerio kalbos bru-ožas yra JAV 

solidarumas su visu pasauliu. Atsižvelgiant į tai, kad turtingas 
žmogus yra linkęs greičiau atsiskirti nuo kitų ir užsidaryti savo 
vartus nuo visų vargingųjų, šis Prezidento kalbos bruožas ne
galėjo atsirasti paprastu inercijos keliu. Dauguma JAV žmonių 
šiandien nenorėtų girdėti apie visokius “trobelius” esančius bet- 
kur. Tačiau Prezidentas mums labai aiškiai pasakė, kad “ir 
Amerikos gerovė negalės išsilaikyti, jeigu kitos tautos nedarys 
pažangos. Jokia tauta negali būti stipri ir saugi pati viena”.

Negailėjo Prezidentas taiklių ir puikių žodžių šiai tiesai įro
dyti. Vienintelė tikra Amerikos apsigynimo premonė yra visų 
laisvėje esančių tautų vienybė. “Mūsų pasaulis yra, ten, kur glū
di pilnutinis mūsų likimas — su visomis tautomis ir visais žmo
nėmis, kurie nori būti laisvi. “Ir nei jiems, nei mums šie laikai 
nėra poilsio metas”, kalbėjo Prezidentas.

Žmonijos solidarumo tiesa dar nėra populari nei moksliniuo1- 
se, nei literatūriniuose sluogsniuose. Dėl to prezidento Eisehowe- 
rio pasisakymas yra tikslia prasme vadovaujantis ir toli žvel
giantis. “Mes prisipažįstame ir prisiimame, kad esame giliai su
siję su žmogaus likimu, kur jis bebūtų”.

SĄJUNGININKO KLAUSIMAS

Komunizmo pavojų Prezidentas supranta teisingai ir jį va
dina tikruoju vardu. Savo kalboje jis padaro trumpą, bet labai 
įdomią komunistinės jėgos analizę, ši jėga, pasak Eisenhowerį, 
yra “tamsi savo tiksluose, bet aiški savo praktikoje”. Preziden- • 
tas nesivaržo atsistoti šalia tų, kurie kovoja prieš komunizmą.
Budapeštas, pasak jį. nebėra toliau tik miesto vardas; jis yra 
laisvės ilgesio simbolis.

Komunizmo Eisenhoweris nelaiko nenugalimu dalyku. Prie
šingai, jos konstatuoja, kad komunizmas dabar yra sukrėstas 
galingos jėgos iš vidaus. Tačiau, kai Prezidentas prieina arčiau 
pavergtųjų tautų laisvinimo, jis darosi santūresnis.

Linkėdamas pavergtoms tautoms išsilaisvinimo ir atitinka
mu laiku net paramą žadėdamas, Prezidentas randa reikalą pa
sakyti, kad iš besilaisvinančių tautų Jungtinės Amerikos Vals
tybės nesitiki sau sąjungininkių.

Kitokiose aplinkybėse šis pasisakymas nekeltų jokio klausi
mo. Tačiau dabar yra pora priežasčių, dėl kurių jis ankstesnius 
Prezidento pareiškimus susilpnina. Pirmoji priežastis yra ta, 
kad šie žodžiai nėra atsitiktiniai. Jie kartu yra ir Valstybės De
partamento pareigūnų kartojami, kaip JAV politikos gairės. Ir 
antra, šie žodžiai mums kelia ba^imę, ar po jais nesislepia vad. 
neutralios zonos arba titizmo idėja. Kai kas deda daug pastan
gų sulaikyti JAV antikomunistinę veiklą, įkalbant joms vad. ne
priklausomo komunizmo idėją vietoj pilno Vidurio Europos tau
tų išlaisvinimo.

Turint galvoje, kad Prezidentas nori solidarumo su visu pa
sauliu, sunku sprąsti, kodėl jis iš jo išskiria besilaisvinančias 
tautas. Juk ne besilaisvinančių tautų įtakos vengdamas, jis ne
nori jų turėti savo sąjungininkais, šis sakinys liudija, kad dar 
kai kas yra, kas kliudo pilnutinį Jungt. Amerikos Valstybių įsi
jungimą į kovą prieš komunizmą.

' EISENHOWERIS IR WILSONAS

Dar viena mintis, kuri yra verta mūsų dėmesio prezidento 
Ei8enhowerio kalboje yra ta, kur jis pasisako apie naująją lais- 1 
vę. Ją Eisenhovveris skelbia visai žmonijai ir už ją jis kviečia , 12 tęsinys 
visus į kovą. ši laisvė yra: “išsilaisvinimas iš slėgiančio neturto”.
Į skurdą Prezidentas žiūri, kaip vieną didžiųjų taikos kliūčių.

Prezidento Eisenhowerio pirmatakas Wilsonas I Pasaulinio 
karo metu taip pat išėjo į pasaulį su laisvės šūkiu. Jo laisvė bu
vo nevaržomo apsisprendimo laisvė tautoms ir žmonėms. Ji su
darė pagrindą Lietuvos nepriklausomam apsisprendimui. Vėliau 
prezidentas Wilsonas buvo kritikuojamas, kad tai, ką jis davė 
žmonijai, buvo permažai. Nes žmogus, nors tapo laisvas, bet 
liko neturtingas ir tapo ekonominių jėgų pavergtas.

Į tą problemą atėjo komunizmas su radikaliu spendimu.
Jis paskelbė, kad žmogus gali būti laisvas, n-ors ekonomiškai bus 
ir visiškai priklausomas. Jis išjungė žmogaus teisę tvarkyti sa
vo pragyvenimo priemones iš žmogaus laisvės sampratos.

Prezidentas Eisenhoweris šiandien papildo Wilsono laisvės 
sampratą ir atmeta komunistinę laisvę. Teisę į savo pragyvenimo 
šaltiniu tvarkymą jis laiko organiška laisvės dalimi. Tuo būdu 
jis siūlo pasauliui tai, kas yra vertingiausio amerikietiškame lais
vės supratime. Tuo būdu jis duoda gilų atsakymą komunistiš
kam žmogaus supratimui. V. Bgd.

POLI JO METŲ MOTTN t | (spalio-gruodžio mėn.) daugiau) 
Į vietos skiriama paminėti komp? 

A. J. Aleksio 70 metų amžiaus 
} sukaktį. Apie jo kūrybą ir veik- 
i lą čia rašo pats red. J. Kreivė- 
Į nas ir duoda atsiminimų L. ši- 
, mutis, jr. Kun. K. Senkus pa
teikia įdomių faktų apie vargo
nų išsiplėtimo istoriją Lietuvoj. 
Plačiau aprašomas naujai at
rastas S. M. Slavcčlnskio gies
mynas iš 1646 metų, duodant 
ir vieno jo puslapio faksimilę. 
J. Zdanavičius apibūdina velio
nį muzikos kritiką dr. F. Bo- 
rovvskį, o J. Žilevičius — prof. 
Ign. Prielgauską-Giedgaudą. Į- 
domus ir straipsnis apie lietuvį 
vargonų statytoją Ant. Radze-

Polijo liįfOH šių metų motina pripažinta Rosemary Phillips, 33 m. 
Los Gatos, Calif. Čia ją matome su savo vaikais sėdinčią New Yorke, 
kur ji atvyko į pagerbimą. Ji turi paraližuotas kojas ir gali judėti tik 
su ratukais. Visa šeima, išskyrus vyrą lakūną, 1951 m. susirgo polijo.

(INS)

KUR TADA BUVO MŪSŲ 

TEISININKAI?

“Darbininkas” savo spaudos 
apžvalgoje įdomiai pasisako a- 
pie vieno iš teisininkų atsiliepi
mą į M. Krupavičiaus straipsnį 
apie gruodžio 17 d. perversmą. 
“Darbininke” skaitome:

“Drauge M. Krupavičius per 
eilę numerių rašė apie 1926 
gruodžio 17 perversmą. Viena
me nr. rašė apie V. Petrulio ir 
kitas bylas; sakė, kad jos buvo 
iškeltos politiniais sumetimais 
ir daugelį žmonių paleido “uba- 

i gaiš"

Žiedai venanr pabėgėliams
Toronto (Kanadoje) kardino

las James McGuigan davė $250 
dolerių .kad už tuos pinigus bū
tų nupirkta 50 vedybinių žiedų 
vengrų pabėgėliams, kurie ruo
šiasi susituokti, bet neturi lėšų damas iš ko pragyventi, ėmėsi 
žiedams. i rašyti kriminalinius romanus.

Karalius rašo romanus
Jugoslavijos sosto įpėdinis 

Petras, kuris dabar su žmona 
gyvena Anglijoje, nes Jugosla
vijoje karaliauja Tito, neturė-

DEKLARACIJŲ politika 

SUBANKRUTAVO
įvykių virtinė, privedusi prie! (patikimiausią Vakarų draU-

Suezo krizės, perdaug aiškiai pa gą), o JAV perdaug pasitikėjo 
rodė An’lijos-Amerikos politi- veikimu per J. Tautas, kurios 
kos bankrotą Vid. Rytuose — negali atstoti JAV-Anglijos su
teigia naujus vėjus pranašau- j tartines.
jąs anglų diplomatas Nutting.
Net Nasoer jam prieš kiek lai
ko pareiškęs, kad arabų blokas 
vienas pats ant savo kojų ne
gali išsilaikyti. Jei jis neprisi- 
glaus prie Anglijos-Amerikos, 
tai palinks prie Maskvos mūrų. 
Todėl gyvas reikalas jieškoti Va 
karams naujos politikos.

Nutting nepataria daryti ten 
įtakos perdaug tiesiogiai, nes 

S. Narkeliūnaitė apibūdina S.1 yra dar ten ir rimtų politikų, 
Čerienės solo dainų naują rin- kurie dėl įvairių priežasčių pri* 
kinį. Labai plati muzikinio gy- sibijo Vakarų, nors ir aiškiai

vičių.

davystė” laužoma, laužant kons 
tiiuciją, fabrikuojant politines 
byas; kai laužymas atėmė žmo
nėm laisves, paleido “ubagais”, 
gal ir gyvybę atsiėjo. Gaila, ta
da teisininkai nebuvo tokie ri
teriški ir nesiėmė žygių prieš 
laužytojus. •

Kokie daba# bus žygiai? Gal 
tik tiek, kad informacijos au
torius išvadino Krupavičių 
“šmeižiku”, pirma prisidengęs 
nežinomojo autoriaus i kauke 
“Teisininkas”. , Tiesa, riteriai 
taip pat pridengdavo veidą šal
mu, juokdariai kauke. Bet “tei-

m _ ........... -j- sininkas” nudengia kitus, pasa-Tam pareisKimui pasirodė , , , .. x . . •kydamas, kas yra tie teisinin
kai, kurie ryžosi “teisdarystės”jautrūs teisininką i.x Vienas iš jų 

Naujienose sausio 12 sako, kad 
tai buvo “šmeižiantieji pareiš
kimai prieš teisdavystę ir Aukš 
čiausiąjįį Lietuvos teismą” ir 
kad “Lietuvių Teisininkų drau
gijos centro valdyba savo po
sėdyje svarstė klausimą, kokių 
žygių imtis šmeižiko melams de
maskuoti ir apginti Lietuvos 
teisdavystės garbę”.

Teisininkų reagavimas rite
riškas — apginti teisdavystės 
garbę. Gaila, kad jis pavėluotas. 
“Teisdavystės garbę” ginti rei
kėjo tada, kai buvo toji “teis-

garbę ginti. Tai centro valdy
ba...”

TURTINGAS MUZIKOS 
ŽURNALAS

Juozo Kreivėno, su talkinin
kais — prof. J. Žilevičium, prof. 
VI. Jakubėnu ir komp. J. Zda
navičium redaguojamos “Muzi
kos Žinios” vertos plitesnio dė
mesio. Savo turiniu jos darosi 
turtingas informacijų šaltinis 
visiems muzikos kultūra besi
domintiems asmenims.

venimo apžvalga visame pasau
lyje, su praplėstu informacijų 
skyriumi apie lietuvius, įvedant 
net specialius skyrius apie di
desnes mūsiškių kolonijas. Taip 
gi apžvelgiama, ką mūsų spau
da rašo muzikos klausimais. Ma 
tyti, kad redaktorius įdeda daug 
atsidėjimo šiam darbui.

Pažymėtina, kad su Muzikos 
Žiniomis leidžiami lankai gana 
plačios mūsų muzikos enciklo
pedijos, pavadintos — Lietuvių 
muzikų vardynas. Čia bus iš
spausdintos pagrindinės žinios, 
kurias krupščiai j savo archy
vą surinko prof. J. Žilevičius.

D. J. Daugailis

mato Maskvos pavojų. Todėl 
Londonui su Vašingtonu tektų 
veikti per Bagdado paktą, per 
JT ir per arabiškų draugų spau
dą bei radiją. Tik visus darbus 
nesuversti arabiškiems drau
gams ir Jungt. Tautoms, o duo
ti realią pagalbą tiems asme
nims ar kraštams, kurie iki šiol 
nepalankiausiomis sąlygomis te 
bėra Vakarų draugai. Anglai su 
savo Suezo politika sustiprino 
Nasser ir labai susilpnino Iraką

Į JAV 1956 metais atvyko 
350,000 asmenų

1956 m. imigrantų skaičius 
JAV pasiekė 350,000. Tai di
džiausias skaičius nuo 1925 m. 
Pagal Refugee Relief Act buvo 
įsileista 82,000, be to, 6,500 
vengrų pabėgėlių. Kadangi vi
zų skaičius 1956 m. buvo iš
semtas, 15,000 vengrų duoti žo
diniai imigracijos leidimai. 90,- 
000 vizų buvo išduota įvairių 
Europos kraštų ateiviams. 
Trečdaliui 350,000 ateivių duo
tos vizos vad. nonųuota kraštų 
ateiviams, ypač iš Meksikos 
35,000 įsileista pagal šeimų su
jungimo principą nesilaikant 
kvotos. Nelegalių ateivių 1956 
m. padaugėjo; prie sienos buvo 
suimta 600.

Koki tėvai, toki vaikai
Recklinghausene, Vokietijoje, 

policija jieško vyro, kuris par
davė tėvams vaistų, kurie pa
gelbėtų jų apyžiopliams vai
kams gauti geresnius pažymius

Paskutiniame M. Ž. numeryje mokyklose..

PAULIUS JURKUS

SMILGAIČIŲ AKVARELĖ
PREMIJUOTAS ROMANAS

Svarbiausioji Rusijos įlindimo 
į Vid. Rytus priežastis, anot 
Nutting, yra JAV karinės jėgos 
ten nebuvimas, ūkinės pagalbos 
pasigailėjimas ir Bagdado Pak
to palikimas be užnugario. Tie
sa, buvo visokių deklaracijų dėl 
tos erdvės gynimo, bet apsau
gos deklaracijomis suorganizuo 
ti negalima. V. Europa nebūtų 
atlaikiusi per 8 metus Maskvos 
spaudimo, jei JAV būtų pasi
tenkinusios deklaracijomis. Rei
kėjo Atlanto sąjungos su JAV 
dalyvavimu ir Amerikos karinė
mis pajėgomis Europoje. Pa
našiai reikia daryti Vid. Rytuo
se.

JAV turi tapti pilnu Bagdado 
pakto nariu ir jos karinės pa
jėgos įsikurti Kipro saloje. Tai 
turėtų būti pirmas žingsnis pra
dedant vykdyti naujausią prez. 
Eisenhowerio politiką. Tada Ira 
kas su Persija galėtų stipriau 
atmušinėti Maskvos spaudimą.

(Nukelta į 4 pusi.).

TAUPYTOJAMS DOVANOS
NEMOKAMAI!

Nieko ypatingo... Tik kad prisimintumėte mus... 
Mūsų padėka jums už rėmimų.

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

SU INDELIU $1.000.00 
AR DAUGIAU

Termometras ir Barometras
Pranešama būsiantis oras pasikeičiant 

spalvai. Gaunamas už $100.00
ar daugiau indėlį.«

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

ST. ANTHONY SAVINGS
AND IOAN ASSOCfATION

1447 So. 49th Ct., Cicero. III. 
_____ Tai. TOwnhall 3-8131 Closed VVednesdays
OPEN MONDAYS TO 8:00 P.M.-ŠATU RD A Y TO 1:00 P.M. 

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

— Sakyk man, kaip čia buvo anksčiau: visus va
karus rengė Julius Rumšą, tas buhalteris? Ar jam se
kėsi? — kunigas kalba ramiai, paprastai, bet jo balse 
įgudus ausis tuoj išgirstų kažkokį rūpestį. Samanė ne
suvokia, ką atsakyti. Jaučia tik viena, kad reikia jį nu
raminti, pralinksminti.

— Taip, taip, jis rengė, bet buvo visai kas kita, — 
pagauna ji greitai.

— Kodėl? Juk buhalteris apsukrus vyrukas.
— Vistiek buvo kitaip, — ginčija Samanė. — Ne-

— O, kaip tu gražiai apsirengus! — vikaras žiūri 
per ovalinius akinius ir prieina arčiau. — Koks puikus 
megztukas! — čiupinėja kampą, patrina tarp pirštų.
— Minkšta vilna. Tokį pasivilkus rudenį po sutana, 
šilta ir pečių nespaudžia.

— Aš pati mezgiau, — atsako Samanė kaisdama.
— Tai labai lengva, keleto tuzinų norėsit? Numegsiu 
du, tris, dar prisidės draugės, ir turėsite kolekciją.

— Man tik vieną, — juokiasi kunigas sodriu bal
su, nustumdamas akinius ant kaktos ir abiem rankom 
šluostydamas akis.

— Jum vieno tikrai neužteks! — Samanė jau at
sigauna ir drąsinasi. — Trijų, keturių, tai mažiausia. 
Jūs tuoj išdalysite kitiems.

— Dovanų taip nesvaidau. Na, sėskim. Gerai, kad 
tave sutikau! — jis pirmas klesteli ant suolo. — Norė
jau pas tave važiuoti, bet motociklas nė iš vietos, nors 
arkliais trauk.

Samanė sėdasi nedrąsiai; pabrukus kojas po suo
lu, žiūri trupučiuką koketuodama. Pati nepastebi, kad 
stengiasi būti žvali, meili.

— Reikėjo manęs ? — klausia ji. — Jei būčiau ži
nojus, būčiau atvažiavus anksčiau. Kas atsitiko?

— Dėl tų vaidinimų ... — vikaras nutęsia ir žvilgs
nį perkelia į vandenį. Susirūpinęs atsidūsta. Kažkas jį 
slegia.

Samanei blėsta maloni šypsena. Ir kas kunigėliui ?

— Manau, — sukužda tyliai. — Mes buvom sykiu 
pradžios mokykloje. Viename suole sėdėjome.

— O kaip ji mokės?
— Kaip ir visos. Ar mes daug supratome.
Samanė pajunta perdaug prasitarusi. Negi da

bar sakyti, kad Lina iš jos nusirašinėjo, o mokyto
jas, toks jaunas, ką tik baigęs seminariją, to nema
tė. Jis atlaidžiai šypsojosi gražiam veidui, geresnį 
pažymį rašė.

Mintyse Samanė ir daugiau peršoka. Kai pirmą 
kartą ji atėjo į mokyklą, kasytėje turėjo raudoną kas
piną, ir Lina pribėgusi ištraukė. Samanė verkė, pra-buvo to džiaugsmo, tokio noro ...

— Tavęs nekvietė? — pažiūri pro ovalinius ^atiduoti, o Lina~suplėšė kaspiną į skutelius ir" ra-

— Neee, argi aš galiu... Jis turėjo grupelę, Li-
.. O kaip ji vaidino!

, — Liną Vilkaitę! Sakai, ten buvo ji svarbiausia? 
— vikaras susidomi, atsigręžia ir kairę ranką užde
da ant suolo atramos.

— Taip, taip!
— Žiūrėk tu man! — kunigas numeta smilgą. — 

Man neteko plačiau išsikalbėti. Ar tu ją arčiau pa
žįsti?

— Kas jos nežino, — atsako nenorom. — Tai gra
žiausia mergina, kunige.

— Gražiausia! — susimąstęs vikaras vėl žiūri į 
upę. — To kartais baisiai maža, jei nėra galvos. Gro
žis tada pasiutimas, baisiausia yda! Reikia turėti šio 
to ir viduje. Sakysim, atidarai gražų smuiko futlarą, o 
viduje tuščia arba smuikas be stygų. Kas iš tokio? 
Niekis! Štai, kas yra, mieloji! Kas jos siela? Ar ji 
turi bent kiek grožio? Ar tai nėra gražūs namai, kur 
viduje jokio baldo? Tai mįslė, kurios aš negaliu įspėti.

Samanė rankom brauko šiurkštų suolą, žiūri į 
Žarstę. Vakarinėj saulėj žėri bangelės. Sumirguliavu
sios staiga neria į šešėlius, griūva į pakriautęs, supa 
meldus ir skuba iš vingio. Skuba ir Samanės mintys. 
Ji niekaip neatspėja, kodėl štai, dabar kunigėlis pri
siminė Liną? Juk jis pažįsta ją, daug kartų matė.

ną

Ko jos taip staiga prireikė? Viską jis sutvarko rūpės- Ji dalyvauja repeticijose. Niekada anksčiau nesitei- 
tingai, planingai. Ko nūnai skina smilgą ir trina Tarp ravo, bet dabar! Ką sakyti? Tai, kas ją segia, prisi- 
pirštų? | minus Liną, čia neatvoši ir nepadėsi ant suolo.

mindama pasisodino šalia. Taip jos drauge išsėdėjo 
trejetą metų. Bet vieną kartą Samanė susigriebė kny
gas ir nusikraustė į pirmą suolą. Nustebusiam moky
tojui teisinosi, kad ji maža, per kitų galvas nemato 
lentos. Ji suprato: jei sudėsi gražų daiktą su negra
žiu, pirmasis atrodys daug gražesnis. Ir ji, tamsiavei
dė, maža, buvo tik rėmai Linai... Tada jų keliai per
siskyrė.

Vikaras šypsosi ir spėja, kad kažką praleido.
— Ar tau ji nepavydi ?
— Man? ko?
— Dauk ko? Sakysim, tavo turto!
— Ne, ne, to aš nežinau! Argi gali kas pavydėti 

turto prie tokio grožio?!
— Bet ji netokia, kaip tu, ar kitos. Ji darbo bijo

si! Kol prisiprašai, turi žemai nusilenkti. Kad ji bū
tų tokia, kaip tu!

— Kaip aš? — Samanei sugelia širdį. Nejaugi 
kunigėlis juokiasi iš jos?

— Žinoma! Vos įžengi aikštėn, — kaip tave ma
tai. Ar ne tu smėliu takus barstei, plombas planavai, 
sodinai, nešei velėnas. Tu chore giedi ir visur patar
nauji mielai, uoliai. Dažnai stebiuos, iš kur randi 
tiek laiko.

— Tai paprasta, kunigėli! — ji rausta. Tokie gra
žūs žodžiai glosto ją. — Kas gali jums atsisakyti? Jūs 
tiek daug padarėt! Jeigu nebūtų jūsų . .

(Bus daugiau)



i

DIENRAJ8TIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Pirmądienis, sausio 28 d., 1957

RUMUNŲ KOVOS
1955 m. vasario 14, 10 vai. tinio. Policijos vadas, Kurt Kės-! 

vakaro, keturi Rumunijos jau- si, bandė juos įtikinti, kad tai; 
nuoliai, įvažiavę automobiliu į būtų nesąmonė. . Į šį kvietimą, 
Berną, Šveicarijos sostinę, su-1 dar ryžtinji’u atsakė, jog esą 
stojo Schlossistrasse gatvėje pasirengę laikytis iki mirties.
nr. 5, kur plevėsavo raudona vė
liava. Užsidėję ant veidų mas- 
kes, perlipo trijų metrų aukš-

Jie reikalavo, kad penki rumu 
nų patriotai, areštuoti už pasi
priešinimą komunizmui, būtų

čio mūrinę sieną ir tyliai slinko paleisti. Policijos vadas Kessi, 
prie Rumunijos atstovybės vi- grįžęs į gatvę, pranešė ką buvo

girdėjęs ir matęs.
Antrai n?kč'*i praėjus, va

sario 16 rytmetį, policijos va
das vėl ėjo kalbėtis su jais. Bet 
veltui. Nepasiduoda. Tuo tarpu 
iš Rumunijos atėjo du raštai:

los, kurios dešinėje pusėje gy 
ve no šoferis Setu. Jiems pasi- 
beldus, duris atidarė šoferio 
žmona, kurią jie pagrobė ir su
rišo taip, kad negalėtų nei rėkti 
nei pabėgti. Tada iškrėtė visą
jo butą, kur rado slaptųt doku-! vjenu reįkalaujama “banditus 
mentų kartoteką jr ire^°^uo"; atiduoti komunistinei rumunų 

valdžiai, antru grasinama nu-, 
traukti diplomatinius santy- J

tų plokštelių. Viską susidėjo į 
čemodaną.

Vienam jų pasilikus daboti, 
kiti trys nulipo į rūsį, kur ra
do siunčiamąjį trumpų bangų 
radijo aparatą, krūvą šveicarų 
policijos uniformų ir sandėlį 
ginklų. Staiga atsivėrė didžio
sios durys ir įėjo atstovybės šo
feris Aurel Setu, nešdamasis 
sunkų portfelį. Jaunuolis, einąs

kius.
Jaunuoliams nenusileidžiant, į 

Šveicarijos valdžia pažadėjo jų j 
neišduoti. Tai užgirdę, prašė' 
atsiųsti kunigą, kuris juos at
leistų nuo padarytos priesaikos: 
nepasiduoti. Tuojau buvo pa
kviestas kunigas, kurįs, įėjęs į; 

sargybinio pareigas, ginklu pa- atstovybę ir, pasikalbėjęs su jau i 
reikalavo atiduoti portfelį. Ta-, nuoliai3, pranešė, kazd jie pa-' 
da jis bandė pabėgti. Jaunuolis' deda ginklus ir pasiduoda Švei-1 
šovė, ir šoferis, pašautas į ko-1 carijos policijai. Pagaliau kėto
jas, sukniubo ant sniego, ri vyrukai išėjo iš atstovybės

' ir buvo nuvesti į Tborbergo ka- 
Apsupimas Įėjimą, kuriame išsėdėjo 14 mė

Šūvio garsas pažadino atsto- nėšių laukdami teismo.
vybės įnamius. Jaunuoliai Bei-i Teismas • 1
deanu, Ųchiu, Chirila ir Codre3-
cu įėjo į vidų ir davė įsakymą Teismo metu jie atidengė ko-: 
visiems eiti į rūsį, kur buvomunistų šnipinėjimą po diplo- 
uždaryti, o jie užėmė atstovy- matijo3 priedanga, nurodė slap-

ORACE SLAUGYTOJA kad negali būti nepriklausomas 
— jei jis sukurtas ir iki šiol 
nepriklausomas, tai tik todėl, 
kad Anglija jį tokiu ligi šiol iš
laikė. Syriją ir Jordaną įjun
gus į Bagdado pakto bendruo
menę, padidėtų tų kraštų sau- 

j gumas, jie pasidarytų savysto- 
I vesni, daugiau savimi pasitikį. 
Jiems galėtų padėti ne tik Ira
ko įtaka, bet ir jo pinigai.

Bet bikas dar nėra palankus 
veikti Irakui ir jo draugams. 
Syrijo3 vyriausybės viena už ki
tą blogesnės — Syrija jau da
bar yra Maskvos veiklos prie
šakine bazė. Ir nenuostabu, jei 
Syrija bandys suorganizuoti ki
tą politinį junginį su Egipto pa
galba. Net ir derybos tuo rei-J 
kalu pradėtos — bent jau apie 
tai kalbėti pradėta. Rusija pa
naudos visokį spaudimą, kad' 
tes pastangos Syrijai pasisektų. 
Tuo atveju Bagdado paktas bū- 

Grace šiom dienom susilaukė dūk- sugriautas ir arabų pasaulis 
terš. (IXS) | atidarytas Maskvos subversijai.

• — ' Arabų pasauliui tada vadovau-
Dekliaraciju politika tų ne Ira^as- bet Egiptas, už- 

r simoka užmokėti Vakarams di-

Margnret Stulil yra sesuo, kuri 
prižiūrėjo Grace prieš gimdymą.'

(Atkelta iš 3 pusi.)

Paskui turi sekti ūkinė ir ka
rinė pagalba. Nė Amerika nė 
Anglija neparėmė Irako, iš ku
rio tyčiojasi Našseris, reklamuo 
damas Rusijos dosnumą Egip
tui. Irakui reikia padėti nuga
lėti jo vidaus priešus — netur
tą, ligas ir tamsumą.

dėlę kainą, kad Irakui pasisektų 
premjero planus įvykdyti.

Toks persitvarkymas Vid. Ry 
tuose leistų Anglijai atimti ka
rines pajėgas iš i^ybijos ir ba
zę iš Jordano. Bet tuo atveju 
Jungt. Tautų pajėgos turi per-,

imti apsaugą prie Izraelio sienų, 
o Irakas turi rūpintis Jordano 
apsauga. Jordane ir Lybijoję 
tada galėtų palikti tokio pat 
pobūdžio anglų bazė, kokia da
bar yra Irake. Sausumos ka
riuomenės daliniai, įvykiams pa 
rengti, būtų tik Kipro saloje.

Bet Kipro byla yra dabar ne
pavydėtinoje padėtyje.

Graikija rodo ženklų, kad no
ri išrišti Kipro klausimą. Turi 
būti paboti ir Turkijos intere
sai. Turkija priešinasi salos pri 
jungimui prie Graikijos ne to
dėl, kad bijo skriaudos turkiš
kai mažumai saloje, bet todėl, 
kad vieną dieną gali atsirasti 
komunistiška Graikijos vyriau
sybė, kuri valdys karinę bazę 
prie pat Turkijos sienos.

Jei Kipro salos karinė bazė 
būtų pavesta valdyti amžinai 
Bagdado pakto kraštams, tada 
arabiški kraštai toje organiza
cijoje visada turėtų daugumą, 
būtų paboti Turkijos interesai, 
o britai galėtų išrišti Kipro by
lą nepastatyd3mi pavojun Tur
kijos. Nutting piano, kad Grai
kija sutiks pavesti bazės admi

nistraciją Bagdado pakto kraš
tams.

Taip reikalą sutvarkius, An-‘ 
glija galės paskirti laiką Kipro 
salos pelitiniam apsisprendimui.

Taip būtų likviduotas ta , 
draugų vykstąs ginčas ir duetą 
bazė Vid. Rytų apsaugai.

O. Lak!

Daug pieno
Amerikos karvės dabai1 duo

da 25% daugiau pieno negu jos 
davė 1925 m. Taip pat vištų 
dėslumas irgi ptdidėjo. Dabar 
višta padeda, skaičiuojant apsk 
ritus metus, kiaušinį kas antra 
diena, gi prieš 20 m. padėda
vo tiK kas trečia.

MOVIMO

NAUJI OiDEU TROKAI- NAUJAUSI KRAUSTYfity IRANK/AJ 
METŲ PATYRIMAS - PIGUS SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St CHICAGO 36, ILL. Td. V/Alkrook 5-9209

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENOROVI

4038 Archer Avenue Tel. ix3-67i» 

AUGUST SALDUKAS Prezidentai

bę ir iškėlė Rumunijos vėliavą. 
Vasario 15 d. rytmetį du šim

tus komunistų agentus, kvies
dami laisvąjį pasaulį daugiau

tai šveicarų policininkų apsupo budėti. Be to, tas teismas davė
atstovybę. Susirinko minia žmo
nių. Atvyko ir komunistinės 
rumunų atstovybės pirmininkas

progą priminti pasauliui perse
kiojimus ir kančias anapus ge
ležinės uždangos. Teisėjai, vie-

Emerieh Stoffel, kuris nervuo- toj kaltinti anuos keturis jau
ti i laukė parėdymų iš Buka- nuolius, kaltino Rusijos terorą 
rėžto, nenorėdamas imtis atsa- ir vergiją. Vienas iš jaunuolių 
komybės. su ašaromis sakė: “Aš žinojau,

Tuo tarpu vyko telefonu pa- kad už šį mūsų darbą reikės 
sikalbėjimai tarp Berno ir Bu- stoti prieš teismą. Jei būčiau 
karešto. Pagaliau Rumunijos komunistiniame Rumunijos teis 
valdž'a davė leidimą Šveicarijos me, spjaučiau teisėjams į veidą, 
policijai įeiti į atstovybę Ir arėsi bet dabar geriau laisvajame pa- 
tuoti įsibrovėlius. Jaunuoliai, šauly būti kalėjime, negu ko- 
kviečiami pasiduoti, atsakė xad munistin'ėje Rumunijoje būti 
yra pasiryžę laikytis iki pafku-j “laisvam”. B, Mikčiau skas

KANADIETIS ŽAVISI LIETUVIAIS 

MENININKAIS
Toronto dienraštis “Daily! Po jų atliktos Beethoveno 

Star” sausio 16 d. laidoje iš-i “Die Ehre Gottes aus der Na- 
spausdino savo nuolatinio muzi-! tur” auditorijoje viešpatavo mo 
kos ir meno kritiko Eric Geiger mentinė tyla, o kiek vėliau — 
recenziją apie lietuviškos dainos pasigirdo griausmingas publi- 
reprezentantus, kuri užvardinta kos plojimas.
“Saloon-Type Piano Spoils Su-i Vėliau choras gana lengvai
perb Music by ‘Varpas’.’ 
cenzijojc rašoma:

Re- praėjo pro programos operų da
lykų sekciją, kuri nuskambėjo

NUO UŽSISENfi JUSIU 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ

IR ATVIRU ODOS LIGŲ -
Tie. kurie kenčia :.ao SENT’

Dar toliau tur: sekti pastan
gos praplėsti Bagdado paktą,;
kad hūtn nanaikintos io u^na- ATVIf{U IR 8KAUDŽ.Ų ŽAGTU xaa Dutų panarintos jo uzpa-i nagali rarnlal „M6t, lr naktlml8 
kalyje esančios silpnos vietos, miegoti nes jų užsisienSjuaios žalidos

per kurias bando Rusija įlįsti. ru ir q8kau«ižių žaiždų uždėkite
Bandymas įtraukti Jordaną pa-; legulo Ointment Jos gydymo 

ypaibyes palengvins jusu skaudėji-Slbaigė tragiškai, nes Anglija mą 1r galėsite ramiai miegoti nak-
veikė perdaug atvirai ir davė 11 Vartokite ją tapgi nuo iikau-1 

r ° džių nudegimų. Ji taipgi pašalinaprogos Nasserio agentams šukei; niežėjimą ligos vadinamos PSORIA-
ti minias nrirS britu “imDPria- SIS- Tftipgl PateUna peršėjimą ligos u mimas pnos unitų nuperia , vadlnamos athletr,s foot, su- 
lizmą”. Bagdado pakto plėtinro Stabdo džlovlnlnfą. odos ir perplySlmą 
j , .. t i Tr i tarppirfiClu. Yra tinkama vartoti nuodarbą turi atlikti Irakas su Va-j džiūstančias suskusios odos dedir-
karų moraline pagalba. Tai bus! v*ni'J. odos išbėrimų ir t t taipgi

° | tinkama vartoti vaikučiams, kadapasiekta padedant Irakui suor- pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy- 
ganizuoti Syrijos, Irako ir Jor-;8tyklų- Jl yra serą; gyduo^juo is-

į dano federaciją — 8Wo didelio X*
parduodama po T 5 
ot, 11.45, lr 11.50. 

j Pirkite valatlnėso Chl 
Bagdado pakto kraštai niekad eagoi ir apylinkėse— 

nebus saugūs tol, kol Syrija y- wisc.,oa
ra Nasserio draugas ir jau tik
ras Maskvos satelitas, o Jorda
nas vis labiau ir labiau slenka 
į Nasserio glėbį. Jordanas nie-

Vakarų draugo, dabartinio Ira
ko premjero realią svajonę

rj.Ind.lrDetrolt, Ul-
-htg&D arba ratykl- 

■t lr at»lqaklte Me- 
«, order |

Turiu naują didelį sunKvekbn 
ir apdraudaa

SS1S W. 81«t St. Chicago, DL 
Tel. PReacott 0-2781

Dauguma žmonių galvoja, jog j gal truputį ša’tokai ir kartais 
naujųjų kanadiečių chorai ne-; gal daugokai preciziškai, 
gali nieko dauriau atlikti, kaip Specialiai vyr-, sekcija kar
pa dainuoti tik savo tautines dai tais buvo truputį lyg nesava žc- 
nas. Vienok apie 500 muzikos | muosiuose tonuose, o moterų 
mylėtojų, kurie klausėsi lietu- balsai — dažnai buvo konflikte 
vių choro “Varpas” programos augštosiose gaidose, 
praėjusią naktį Hart House te-; Tačiau daugiausia pagirtinas 
atre, turėjo pakeisti savo nuo- faktorius, kuris padengia pasi-

Pagirtini lietuviškosios dai
nos reprezenetantai Toronto lie
tuvių choras “Varpas” ir solis
tas Vacį. Verikaitis, kad jie pa-; 
jėgė užimponuoti šiaip jau kita
taučių atžvilgiu skeptiškus ka-i 
nadiečius, juo labiau gerai, kad; 
sudomino žinomą muzikos me
no žinovą ir kritiką,
Star” Music Revievv vedėją Eric 
Geiger.

Pagarbos žodis tenka ir To
ronto lietuvių tautinių šokių šo
kėjams. Pr. Alšėnas

LEGULO, Department D., 
5618 W. Eddy gfc, Chicago 34, III.

BALYS
Radio Telcvisiei 

SALEI - SERVICE
“Daly Rekordai - Dovanos — Filmos 

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

Krautuvė atdara Pirm., Kctv. 9-9, 
Antr., Trefi., Seftt. 9-6, Seknri. 9-2.

monę. Koncertas buvo suruoš
tas Vengrijos pabėgėlių medžia
ginei pagalbai.

Lietuviai atliko tikrai puikią 
muzikinę programą klasikinių 
ir liaudięsn dainų srityse. Gali
mas dalykas, kad tai yra geriau

taikiusias klaideles, yra tas, kad 
choras yra neprofesionalinis, o 
vistik pasižymintis dideliu atsi
davimu ir- nuoširdumu, kuriais 
programa buvo atlieta.

Efektas buvo ne tik publikos 
klausai, bet ir matomumui. Vi-

sias Kanadoje neprofesionalinis są vakarą programos atlikėjų 
dainos meno vienetas. veiduose buvo jaučiamas mielas

Choras, puikiai vadovauja- nuoširdumas ir entuziazmas, 
mas Stasio Gailcvičiaus, susi- Solistas Vaclovas Verikaitis, 
dedąs iš 60 dainininkų, atrodė j kuris padainavo dvi lietuviškas 
lygiai “kaip namie” su arijomis liaudies dainas, pasirodė turis 
iš Verdi ir Gounod operų, taip gerą baritonirį balsą”, 
lygiai kaip ir nostalgiškuose n».'< i ' , 1-k . . .
žyčiuosc tonuose savo tėvynės r P an a»
dainų nuo Baltijos krantų. "l’ianistė Emil Debusmann,

Galimas dalykas, kad tai sic-; kuri akompanavo chorui, kai 
jasi su jų rimtu charakteriu ir; kur atsilikdavo, nes ir pianinas 
lengvu nostalgiskumu, — jie1 buvo begalo išsiderinęs (bad- 

ly out of tune).
ne v

puikiai pasirodė, padaijiuodąmi 
ir keletą religinių Beethoveno 
giesmių”.

Gi dar vienas puikiausių pro
gramos punktų, kuris deja bu
vo labai trumpas, buvo lietuvių 
tautinių šokių grupės pasirody
mas”

Grlauomtalgl plojimai
Jų preciziškumas, disciplina, 

ir igudams dainuoti padarė tai, ./d to Uug. Rubelm įteikė 
kad kiekvienas galėjo užmiršti.
jog lai yra tik dainos mėgėjų 
(ainateur) grup'Č.

Vengrų Lnsvės Kovos Fondui 
duA/OO dol. Viso lietuviai yra 

(įnešę į tą fondą apie 1,000 dol.

Vestuvių nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy speciaiybė

Prccin Photo Studio
(lacorpoi-atea j 

EDVARDAS L LIS, aav, 

4058 Archer Avenue
Telefonas VIrginia 7-248j

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
B A L DU S
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
/isokių Rūšin 
medžiaga"

CARR MOODY 
LUMBER CO

8TA8Y8 UTtf^AS. Proa.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272 
Apkabta vintą ij Prekių Pristaty 

mą Teikiame Nemokama) 
Raštini atidaro kasdien nuo 

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

iiHiiiiNNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir.*>*.'tyniiiiii
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FEDERRL
5RVING5
AND LOAN AHSTM

MUTUAL FEDERAL SAVINOS REKORDAS...

• Įsteigta Chicrgoje 1905 metais.

• Nuo 1905 metų ii bendrovė pergyveno karas, 
ekonomines depresijas, panikas ir krizes ir 
savo taiipytojams išmokėjo kiekvieną sutau
pytą dolerį.

• Augštus dividendus išmokėjo visada be per- 
stojimo.

• Partrauksime jūsų pinigus iš kitur, jei atne
šite savo banko knygutę.

• Pinigams padėti nereikia vadinėti.

Juos galite pasiųsti paštu.
Mea apmokėsime pašto išlaidas.

PBADA&1TE TAUPYTI ŠIANDIEN I

2202 W. Cermak Rd., Cliicase 8, III, 

Pitone VI 7-7747
h, u... ^T1T1W> JOD J. UIAIAOaZM. P»

Oharterod b Bnpsrvlssd by khs United States Oovsrnmut

įataign* VALAMDOH: Efudin* nuo U-toa ryte iki I vai. po pietų. Ketvirtadieniais ano 9-tea valandos 
ryto iki 8 -eL vakaro. Sedtadieniaie nao 0 vai. ryte iki 1 vaL po pietą. Troėiadievuaie riaai Beatidaroma

-/?

1957 BUICKAS 
Tik

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

Lietuviškoje Prekyboje_MSLDA BUICK, Ine. 
907 W. 35th St., Chicago 9, III. LA 3-2022

.. ............ .
PERKRAUSTYMAI — MOVING

Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Ii artimų ir 
tolimų distancijų. Saukite sekančiai:* z

ANTANAS VILIMAS
8415 8, LITUANICA AVĖ., CHICAGO,

Telefoną* — FRontler 6-1883
‘•••"•••lltiiiHiH.l.M.iiH.iti.a.m,imi,„mm,m,H||||iml||,||||l|llll|l|l|l|llllll|||||||||

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM Į VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldu perkraustymas as

menų turinčių ilgų patyrimų,
STASYS FABIJONAS 

2146 So. Hoyne fl>e„ Telef. VIrginia 7-7097

-B ■ _____
J. u. 1ELEVISION COMI’ANY

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

TV IŠPARDAVIMAS
NUOLAIDA IKI 1/3!

NARIAI Iimjygi TAIP. IR SKOLINIMO
B-VIŲ LYGOS. KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos iki $10,000.00 
IR

Paskolos Duodamos Namų Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

«
CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN.

6245 S. Western Avė., Chicago 36, III.

~ CRANE SAVINGS & LOAN ASSN.

2555 W. 47th St., Chicago 32, III.

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

ST. ANTHCNY SAVINGS & LOAN ASSN.
1447 S. 49thCt., Cicero 50, Ilk, tel. TO 3-8131-32

’u • UNIVĖRSAlTŠAVINGS & LOAN ASSN.

1800 S. Halsted St., Chicago 8, III.

J?
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BOLŠEVIKŲ AGENTO ATSIMINIMAI
DR. A. TARULIS, Washington, D. C.

MŪSŲ KOLONIJOSE
• | Chicagoje

Pasinaudojant E. Bilevi- darbininkų susirinkimus, ragina ° *
čiaus straipsniu: Iš revoliuci-| streikuoti, braunasi į jų organi- i David Kamm grojo prez. Eiaen-
nio pogrindžio, atspausdintu zacijas, platina lapelius ir t t. 
komunistiniame leidinyje “Per jg pasakojimų matyti, kad
gale”, 1956 m., No. 10-11, 
pateikiama įdomios medžia
gos apie komunistų agentų 
veiklą Lietuvoje 1923-1927 
metų būvyje. Red.

žmonių pritarimas buvo men
kas. Tokioje didelėje įmonėje 
kaip Frenkelio odų fabrikas 
Šiauliuose tebuvo trys komunis
tai. Ne geriau bus buvę ir kitur, 
nes partijos kasa buvusi “beveik

E. Bilevičius bus dirbęs “re-'tuščia” ir jis pats vertęsis la- inauguracijose.

hower ir Illinois Valstijos gub. 
Strattcu inauguracijose

David Kamm (Kaminskas), 
6004 S. Washtenaw avė., sūnus 
Dcnna ir Antano Kamm, yra 
vienintelis lietuvis, kuris grojo 
prezidento Eisenhower ir Illi
nois gubernatoriaus Stratton

vo su žymiaisiais svečiais ir ša
lies pareigūnais.

David būdamas dar parapijos 
mokykloje, Šv. Marijos Panelės 
Gimimo, Marąvette Park jau 
reiškėsi moksle ir muzikoje.

dvejus metus buvo tik 27 rao-i 
kinė3. Kai tik paskelbta, kad 
priimamos mergaitės ir be ben-j 
drabučio ir kad nauja mokykla, 
bus statoma, tuoj mokinių skai-j 
čius pakilo iki 140. Apylinkė 
labai gausiai apgyventa. Spar
čiai auga statybos. Iš visų pusių 
veržiasi miestas, o kitos mer-

Jstojęs į augštesnę — St. Rita Smičių mokyklos kaiminystėje 
nėra. Ir čia bus tas pats kaip'High School, ten įstoja į beną 

ir paskutiniais metais buvo be- 
no prezidentas ir leidėjas pir

sų, Chicagos Maria High School., 
Antrą semestrą mokykla pra

voliuciniame pogrindyje” Lietu
voje nuo pusbernio amžiaus. 
Jau 1923 m. jis — tada septy
niolikametis vyrukas — buvo

bai sunkiai. Darbo nevisada gau Į David studijuoja elektros in
dą vęs (“savininkai nelabai no-; įįneriją Illinois universitete, Ur 
rėjo turėti savo įmonėje komu- (ja no j, gaudamas pilną stipen- 
nistą ’), bet kaltę už tai suver- diją keturiems metams. Jis gro-

tiek užsitarnavęs, kad gavo pas, čia neva labai sunkiai ūkinei ’ ja “Concert Band” ir “Ulini
kyrimą vykti iš Vilkaviškio į būklei Lietuvoje
Maskvą, į vadinamąjį “Vakarų 
tautų komunistinį universitetą”.

Tik vėliau pasidarę kiek leng 
viau; ypač kai pavykę suorga-

Iš aprašymo matyti, kad te- nizuoti kaikur daugiau narių, 
nai buvo surinkti iš visų tautų E. Bilevičius prisimena su pa- 
Maskvos agentai, kad gautų sigėrėjimu savo veiklą Panevė- 
“pirmąjį teorinį užgrūdinimą”. žyje, kur susidaręs gausus bū- 
Kursas tęsėsi trejis metus. Bu- j rys komjaunuolių ir jų apmul- 
vo dėstoma: partijos ir SSSR kintų pasekėjų iš vietinės gim- 
istorija, politinė ekonomija, dia- nazijos ir mokytojų seminari- 
lektinis materializmas, tiksliųjų jos. Pastarųjų jis priskaičiuoja 
mokslų pagrindai ir daugybė ki- virš šimto. Su padėka prisimena

Marching Band”. “Concert 
Band” dalyvavo Washingtone, 
prez. Eisenhowcr inauguracijo
je.

Abu benai buvo globojami pa
ties gubernatoriaus, visur jau
niems muzikams buvo suruošti 
puikūs priėmimai, visur dalyva

mojo muzikų laikraštuko. Jis jau naujuose rūmuose,
groja trombone ir yra įgijęs var j vilią. Joseph Marie yra pažangi
dą “mellovv trombonist” solų 
pildyme.

Kamm gyvena Newman Hali 
mieste. Nors David yra labai 
Užimtas mokslu ir muzika, žai
džia “bowling”. Šiuo laiku New- 
man Hali liko čempionu ir vi
si laimėjo po trofeją.

David Kamm yra pasižymė
jęs muzikoj, moksle ir sporte.

Vietinė anglų spauda Urba- 
noje, taipgi, ir Chicagoje pla
čiau tai aprašė ir įdėjo nuotrau 

YZdaromą teigimą, kad bolševikai ą-
.. „ . ruošęsi sukilimui 1926 m. ir tik

tų dalykų, tame skaičiuje ir Dr. A. A. Domaševičių, kuris rė i Gruodžio 17 perversmas užbė- NewtOWtl, Pa.
antireliginė propaganda. męs bolševikinį judėjimą, nesi- j gęs jiems už akių. Jis pasako-

Klausytojų būta tikrų fana- gailėdamas pinigų ir nesibijo- ja apie Vilkaviškio apylinkės
damas kalėjimo. komunistų pasitarimus: sukilti į Willa Joseph Marie mokykla

Nauja kazimierieeių mokykla

tiku. Jie visi “labai atsidėję stu
dijavo” ir “neapsakomai troš
ko mokytis”; jie nepaliaujamai 
galvojo apie “kovą prieš buržu
aziją” bei ^revoliucinį pogrin
džio darbą”. Jiems buvo “Įsikū
nijusi svajonė — gyventi Mask
voje, alsuoti Maskva, vaikščio
ti pro Kominterną”. Jų “univer
sitetas” jiems atrodė “puikūs 
rūmai”.

Netgi gavęs, po “universiteto” 
baigimo, teisę nuvykti į poilsio

mokykla. Jos mokinės yra nuo
latinės augštesniųjų mokyklų 
konkursų laimėtojos. Absolven
tės eina kitų priešakyje kolegi
jose ir įvairiose tarnybose. Nau 
ji moderniški rūmai ne tik su
teiks mokyklai išorinio patrauk 
lumo, bet duos galimybės dau
giau naujų praktiškų branžų 
įvesti, savo patogumais kels mo 
kinių ūpą ir skatins pažangą. 
Nėra abejonės, kad naujoji Vil
ią Joseph Marie bus tikras šios 
apylinkės švietimo ir kultūros 
židinys. M. R

Toronto, Ont.
Lietuvio paskaita lenkams 

Sausio 6 d. lenkų namų salė-

vičius. Paskaitos klausė apie 
400 asmenų. Patys rengėjai bu 
vo nustebinti tokiu nelauktu pa 
sisekiinu. Paskaita iššaukė dau 
gybę paklausimų liečiančių pas
kutinius įvykius Lenkijoj ir 
Vengrijoj. Prelegento atsakinė
jimais klausytojai buvo paten
kinti, ką rodė labai gausūs plo
jimai. Originalus Lenkijos įvy
kių nušvietimas rado taipogi 
gyvą atgarsį lenkiškam Toron
to laikrašty “Zwiazkowiec”, 
kurs tam susirinkimui pašven
tė labai daug vietos išgirdamas 
prelegentą ir kartu įdėdamas 
ilgesnes ištraukas iš jo paskai
tos. Lenkų dėmesį atkreipė tos 
paskaitos vietos, kuriose pre
legentas kalbėjo apie kardinolo 
Višinskio santykius su Vladu 
Gomulka sprendžiant gyvybi
nius Lenkijos reikalus. Taipogi 
Buffaloj išeinąs JAV lenkų dien 
raštis “Dziennik d’?. Wszyst- 
kich” įdėjo savo Te.onto ko
respondento platų susirinkimo 
aprašymą ir ilgesnes ištraukas 
iš dr. Ancevičiaus paskaitos.
Socialistai pas bendruomenės 

veikėjus
Ontario provincijos ..oualis- 

| tų lyderis ir Ontario parlamen
to narys Mac Donald kartu su

je Clermont gatvėje lenkų so- , 
cialistai suruošė viešą paskaitą 
tema “Sovietų impfrijcs smu

E. Bilevičius aprašo gana pla ar ne. Po Gruodžio 17 tenai net jau baigta. Mokykla pastatyta 
čiai savo taktiką, užmezgant buvę surašinėjami žmonės, “pa- 500 mergaičių. Dabar yra 140. 
ryšius su paskirais komunistais, siryžę stoti kovon su ginklu ran į Kad pasieks penkių šimtų, nė-
Slaptažodis buvo visuotinai nau; koše”. Naumiestyje susirinko ra jokios abejonės. Juk prieš kimas”, kurią skaitė dr. Ance
dojamas; kartais — reikšmin- apie 50 “prijaučiančių komunis 
gas rankos paspaudimas. Rink- tams” su šautuvais ir granato- 
davosi pirčių katilinėse, miškuo , mis. Šiauliuose komjaunuolių 
8e ir gerai saugomuose namuo- i mokinių būrelyje buvo atvirai i 
se bei butuose. Buvo pasienio reikalaujama: “Duokite ginklų, 
gyventojų, pervedančių Mask- reikia ruošti sukilimą”, nes, I 
vos agentus per sieną į vieną ir girdi, lapeliais, brošiūromis ir 
į antrą pusę. Michailovų ir Sta- agitacija “fašizmui sprando ne- 

namus, įtaisytus buv. caro gi-j Pavardės pasako, kas jie nusuksi”.
minaičin dvaro F Rilevičina ne tokie buvo- Reikia tačiau paša-' Sukilimo ruošimo mintis nebu galėjo nusėdėti’“ūksmingame to kad > P** neturgj<> >|vo atslūgus! nė po vadinamojo
dvaro parke” bei “komfortiš- klų didelių sunkumų gauti pa-1 Tauragės pučo (1927 m. rugsė- 
kuose (sic!) rūmų kambariuo-isui Vilkaviškyje, nors ten ir bu| jo mėn.). Tačiau tuo laiku par
še” ir išvvko i Lietuva nes vo žinoma apie jo atvykimą i» tija, pasak E. Bilevičiaus, buvose” ir išvyko į Lietuvą, nes 
jam, labai rūpėjo “busimasis 
darbas”.

E. Bilevičius buvo ne vienas 
Lietuvos parsidavėlis Maskvai. 
Iš to “universiteto”, anot jo,

SSSR. 
i Tenka stebėtis to
fanatizmu. Besislapstydamas Ro 
kiškyje, jisai apvaikščiojo dau

silpna ir “negalėjo nei pati or- 
žmogaus ganizuoti nei kitų raginti daryti

sukilimą”.
Atsiminimai baigiami aprašy'

gybę kaimų — kartais net po mu “teroro”, prasidėjusio po 
.... . . ... 15 km. į vieną ir antrą pusę, — Tauragės pučo. Apie sive E.

r?.V0T^C?^ bejieškodamas bolševikuojančių. Bilevičius nesako nieko. Mato-
Vieną kartą ėjo per baisiausią mai, jis paspruko į Maskvą. Bet
Šlapdribą ir purvą iš Panevėžio kadangi “Pergalės” skaitytojai 
į Pumpėnus, sutrukdamas net galėtų t?i palaikyti “kovos lau- 
septynias valandas. Tenai jo nic ko apleidimu”, — geriau nemi- 
kas nelaukė, ir vėl turėjo klam-, nėti.
poti atgal nieko nepešęs. Atsiminimai įdomūs tuo, kad

Aprašydamas partijos organi jie atskleidžia, kiek daug žalos 
zaciją Lietuvoje, E. Bilevičius gali padaryti net vienas Mask-
sumini penkia rajonus (Kauno, vos agentas.
Šiaulių, Panevėžio, Vilkaviškio 
ir Klaipėdos), nors kaikuriuose 
rajonuose jokių komitetų nebu
vo. Aplamai, reikalavimai dėl, 
narių skaičiaus nebuvo dideli:
“Trys komunistai — jau ir bu
vo organizacija”. Savo “veiklo
je” gavo susidurti su vėliau pa-1 
garsėjusiais Lietuvos duobka
siais: A. Sniečkum, K. Didžiu-)

nierių, paskiau dirbusių Lietu 
vos pogrindyje... nemažai žmo
nių, baigusių Komunistinį uni
versitetą, ir šiandieną darbuo
jasi Tarybų Lietuvos labui”. 
Pats E. Bilevičius tokių agentų 
netikėtai susitiko gyvenančių 
ir varančių savo pragaištingą 
darbą net nuošaliuose vienkie
miuose.

Atsidūrė E. Bilevičius Lietu
voje, slaptai pervestas per Lat
vijos ir Lietuvos sienas, 1926 
m. rudeniop, kad buvo “gausu 
politinių įvykių”. Krikščionių 
demokratų pralaimėjimo prie
žastys jam buvo aiškios: jie, 
girdi, “susikompromitavo žiau
riu teroru prieš revoliucinį ju-

JOHN T. ZURIS
LAWYER AM) COUNSELLOR 

11 SO. I.A SALI.F, STREET 
Kuom 1115

Plionc: HAndolpIi fl-4425 
Home plionc: I-Afuyette 3-9477

Šiandien tikrai moderniškas namas ar butas 
turi patogius, spalvotus telefonus. Virtuvė
je, gyvenamam kambary, miegamajame, ir rū
sy '. . . jie palengvina dieną ir sutaupo žings
nius.

Telefonuokite telephonc btisincss tCfice.

ILLINOIS BELL TELEPHONE

dr. Ancevičium, kaip CCF etni
nės Tarybos p’rmin’nku ir No- 
vcgrodsku, kaip lie. ,/ių social
demokratų klubo vaauvu, sau
sio 19 d. lietuvių pranciškonų 
parapijos muzikos saiei turėjo 
ilgesnį ir nuoširdų pasikalbėji
mą su lietuvių bendruomenės 
Krašto Tarybos pirmininku Sa
kalausku ir lietuvių bendruome
nės Toronto apylinkės pirminin
ku bei lietuviškos radijo valan
dėlės vedėju Simanavičium. Pa
sikalbėjimo tikslas glaudesnio 
kontakto sudarymas.

Po to pasimatymo Mac Do
nald ir dr. Ancevičius tuo pat 
tikslu lankėsi pas M r. Daniel 
Stokai, Kanados ukrainiečių Ko 
mitcto pirmininką Toronte ir 
turėjo ilgesnį pasikalbėjimą.

Duon* ir (vairias skoningas 
boikote* kf-»

t tff I,

BRUNO’S KEPYKLA
S3S9-41 S. Lituanlca Ava. 

Tel. Oliffaide 4-6878
Protą to m e j visas krautuvas 
Ir restoranus, taip pat iš
siunčia ( visus artimuosius 

miestus.

SPECIALUS 
BARGENAS
INVENTORIAUS 
l.š PARDAVIMAS

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

FET.IZ A. RAIDOMS, VEL1..IE BERTI LIS, Sar.

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

Krautuvė atidaryta sekmaųleniaia nuo 11 iki 4:30.

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

ištaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN I
Kiekvieno taupytojo indeliai apdrausti iki 110,000,00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
rtrmad.. antrai., penktad. Ir Tročlad. • ryto Iki 11 vai.,

ryto iki «:!• p.p. Katvlrtad. • vaL Iki I tvU. rak.

dėjimą”. Normalūs periodiniai ,liu K Korsaku p Gk)Vackiu 
rinkimai į seimą jam atrodė bu ir kitais Pa3akojl apie bolševi.
yę įvykdyti tik todėl, kad kriks- Įkuojančius ūkininkus bei mies- 
cionys demokratai buvę “Inu- tiečius kuric vėliau nko atl 
dies masių spaudžiami” Ui pa- ginti «.jšrinkimu.. j vadinaihuo 
daryti. Patys rinkimai nebuvę fiiu8 «<liaudics deputatus”, 
laisvi, nes buvę imtasi “ypatin-, Fažymėtina, kad E. Bilevi- 
gų priemonių” prieš rinkimus čiug lyg ir patvirtina kai kieno 
ir rinkimų metu. Jam tiesiog
nesuprantama, kad “krikdemų 
vyriausybė turėjo pasitraukti” 
po pralaimėtų rinkimų. Jis bu
vo išmokytas, kad to .negali 
įvykti ten, kur bolševikai paima 
valdžią į savo rankas.

Įdomus valdžios pasikeitimo 
įvertinimas, žiūrint bolševikiš
komis akimis: "Susidarė nau
jos aplinkybės, naujos galimy
bės komunistų partijos darbui... 
jos darbo užmojis ir įtaka žy
miai sustiprėjo, prasidėjo revo
liucinio judėjimo pakilimas... 
vėl aktyviau pradėjo veikti ko
munistų organizacija’’.

Toliau E. Bilevičius aprašo sa 
vo pogrindžio veiklą Vilkaviš
kyje, Šiauliuose, Panevėžyje —, 
kur jis veikė kaip partijos pj« 
tikėtinis — ir visoje eilėje ma
žesnių miestų bei miestelių 
i Pumpėnuose, Kupiškyje, Ro* 
kiškyje, Utenoje, Biržuose) — 
kur jį nublokšdavo partijos rel* 
kalai. Visur jis organizuoja bei* 
ševizme lizdus, kursto prieš vai* 
džią ir politine*- oartijas, ardo

IŠ ARTI TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Nauja;, specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap
draudė. Pigus ir sąžiningas 
patarnavimas.

R. ŠERĖNAS
4546 S. Wood St. Chicago 
9, Illinois, tel. VI 7-2972

Paruošia paprastas ir sudėtingas (nuosa
vybių savininkų) mokesčių blankas. 
Paruošia algų lapus • Atlieka knygvedybą. 
Sutvarko užsilikusias knygas.
501 Wcst 33rd Street (netoli Normai Avenue).

Susitaiimui tel.: VIctory 2-3486

TELEVIZIJA* RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOMA

FRANK’S TV & RADIO, INC.
3240 So. Holstod St. CAIumet 5-7252

Valandos: Kasdien nuo G \al. vakaro iki 10 vai. ' ak.. Sežtad. ir »ckm. 
nuo 9 vai. nto iki 9 v. vuk. 20 METŲ PATYRIMAS—ŽEMOS KAINOJ

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

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

Tamita. 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 virs $20,000,000 00.

CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSDUAIKIN
6245 So. Western Avernuc GRovehill 6-7575 Chicago, Illinois
ATDARA: pirtuadieuį uuo 12 iki 8, antradieni ir penktadienj nu< 9 iki 4. keriirtadienj noo 9 ik) 8, trečiadienį 

uždaryta \i»ą dieną, o scGlątlieuį nuo 9 lld 2 tai. po pietų.

J?

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

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

2641 West 7lst Str. (Kampas Talman Avė.)
TeleLPRospect 8-9842, Namų tel. WAJbrook 5-5934

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

Unlversal Savlnga and Lo*a Assoclation užtikrina Baugu
mą Ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agento ra Ud 
$10.009-00 kiekvienam Indėliui Ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių Ir sąžiningų vedėjų pastangos.

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškus. Bus grei
tas Ir draugiškas patarnavimas.

Dėl paaknlų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės i

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ĄSSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, IUnois
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Keturių metų stipendija 
Marianapolin

_ Marianapolio Preparatory mo
ū.š A? žone", Kempteu (AUgauj kykla, Thompsone, Conn., pra-

U> -__ ______________ ________________5__ _________ •

PAJIEŠKOJIMAI
Jieškomas POVILAS OŽELIS, 

s. Adomo, anksčiau gyv. Germany

Lithuanian D. P. Camp, PO Bose 
229. Jieško brolis ii Lietuvos. At
siliept! šiuo adresu: Stasys Čiži
kas, 4606 S. Albany Ava., Chicagc- 
32, m. C.S.A

Jieškomas JONAS JAKUČtŪ- 
NAS, s. Kazio. Anksčiau gyvenęs 
apie Michigan. Jieško sesuo Mari
jona Danylienė, d. Kazio. Prašau 
atsiliepti arba kas apie jį žino pra
nešti adresu: M. Petravičius, 1172 
Vinewood St., Detroit 16, Mlch.

J ieškomi ALGIMANTAS ir JU
LIUS VEBLIAUSKAI, sunūs Jo
no (medic. felč.), prieš karą gyv. 
Kartenoje. Yra žinių iš Sibiro. 
Prašomi atsiliepti arba žinantieji 
apie juos suteikti žinių šiuo adre
su: R. Zakaras, 4019 S. Artesiaa 
Avė., Chicago 32, III.

A. A.

NIKODEMAS ČEPULIS
Jau suėjo vieneri’ metai, kai 

negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų mylimą vyrą ir tėvą.

Netekome savo mylimo 1956 
m., sausio mėn. 31 i

Nors laikas tęsiasi, bet mes 
Jo niekados negalėsime už- 
užmiršti. Lai gailestingas Die
vas sutelkia jam amžiną ra
mybę.

Už jo sielą užprašėme gedu
lingas šv. Mišias su egzekvijo
mis sausio mėn. 31 dieną i vai. 
ryto. švenč. Panelės Gimimo 
parapijos bažnyčioje, 6812 So. 
Washtenaw Avė.

Maloniai kviečiame visus gi
mines, draugus, kaimynus ir 
pažjstamus šiose pamaldose da
lyvauti ir kartu su mumis pa
simelsti už a.a. Nikodemo sie
lą. Po pamaldų kviečiame gi
mines, draugus ir pažįstamus 
puffryčtams J namus adresu: 
2548 W. Marąuette Rd.

Nuliūdę: .Žmona Julija, dūk 
to Ir sūnus.

neša lietuviškajai visuomenei, 
kad dėka stambaus geradario, 
skiriama $16,000 stipendijomis.

Kandidatai stipendijoms pri
valo būti lietuviškos kilmės šį
met baigią aštuntą skyrių vie
šoje, privačioje ar parapinėje 
mokykloje. Žymiausiam kandi-! 
datui bus suteikta pilna ketu
rių metų stipendija $5,000 ver
tės. Likusieji pinigai bus pas
kirstyti pagal kandidatų finan
sinę būklę. Prašome lietuvišką 
visuomenę apie šią stipendiją 
pranešti suinteresuotiems.

Kandidatai turi būti ypatin-j 
gai gabus moksle, padorūs, su ' 
gebą prisidėti prie mokyklos 
gerbūvio šavo dalyvavimu ir 
nemoksliniuose užsiėmimuose. 
Stipendija bus atnaujinta kas
met ta sąlyga, kad studentas 
užlaiko garbės požymius moks
le ir pasižymi padoria elgsena. 
Pilna stipendija vieniems me
tams verta $1250, įskaitant 
maistą, kambarį ir mokslą. Lai
mėję stipendiją patys turi už
simokėti už knygas ir kitas iš
laidas, kurių susidaro apie $80 
metams.

Kandidatai turės išlaikyti eg
zaminą (Junior Scholastic Ap- 
titude Tęst) šeštadienį, kovo 16 
d., antra vai. po piet, Mariana- 
polyje. Jeigu bus reikalo, bus 
paskirta ir kiti egzaminų cent
rai. (

Su aplikacijos blanka reikia 
prisiysti ir $1.00. Tiek ima E- 
ducational Records Bureau už, 
egzamino įvertinimą.

Reikia blankas išpildyti ir su 
gražinti kartu su $1.00 prieš 

| vasario 16 d., sekančiu adresu:
• Scholarship Chairman, Maria- 
napolis Preparatory School, 
Thompson, Connecticut.
Kun. Jonas C. Petrauskas, MIC,

TELEVIZIJOS
ir Radio Aparatu Taisymas į 

M. RIMKUS. 4517 S. Sauyer 
Sąžiningas ir garantuotas darbas 

Tel. VIrginia 7-0087

Mokyklos vedėjas

fouja maldaknygė
“Viešpatie, Išklausyk 

Manęs”
Suredagavo

Kun. K. Matulaitis, M.L0. 
Išleido

Lietuvių Katalikų Spaudos Draugija
640 puslapių: 3/, colio storumo

Kaina............................... ..................$3.00
Paauksuota...................................... $3.60

Tai viena Iš pilniausių maldakny
gių, spausdintų Amerikoje: visos li
tanijos; 11 novenų; visų sakramentų 
aiškinimai; psalmės; pilnos rekolek
cijos; visų sekmadienių evangelijos 
tretininkų maldos susirinkimams Ir 
abollucljal; maldos apaštalystės mal
dos; šv. Valandos maldos; 33 giesm.; 
Velykų ir Vėlinių apeigos; Kryžiaus 
keliai; Sopulingosios Motinos stotys 
Ir t.t.

Lenk’ios komunistų 
patarimas

“Ch'cago Tribūne” viename iš 
vedamųjų aprašo priešrinkimi
nes nuotaikas tome krašte. Yra 
iškeliamas lenkų komunistų par 
tijos organo “Trybuna Ludu” 
straipsnis, kuriame lenkai yra 
įspėjami nesusigundyti “socia
lizmo” nuvertimui. “Trybuna 
Ludu” čia rašo: “Jeigu jūs mus 
(komunistus) neišrinksite, čia 
atėjusi Raudonoji armija iš
akėta jus ir sugriaus jūsų mies
tus bei miestelius. Todėl, pra
rykite jūsų pasipiktinimą ir iš
likite gyvi”. Taip pat laikrašty
je dar primenamas Vengrijos 
pavyzdys, kuris rodo, kas at
sitinka su žmonėmis, norinčiais 
atsikratyti komunizmo.

“Chicago Tribūne” dėl to pa
žymi: “6is yra geriausias ar
gumentas, kurį komunizmas ga-

Maldaknygė •'Viešpatie, Išklausyk Jj jį gavo pusės pasiūlyti bet
Manęs” yra labai gražiai Išleista.; at................................ uyu,
spausdinta ant balčiausio ir geriau
sio poplerlo; tvirtai (rišta su paauk
savimu ar be: nemažos raidės; daug 
ryškių Iliustracijų.

Si maldaknygė yra geriausias pir
kinys Amerikoje. Užsisakykite tuo
jau. Graži dovana Kalėdoms.

Užsakymus su pinigais siųskite:

DRAUGAS 
2384 S. Oakley Ava.

Chicago 8, UUnoit

išviso kokios rūšies argumentas 
jis yra? Kada Vengrijos žmo
nės sukilo prieš komunizmą ir 
Sovietų Sąjungos dominavimą, 
Rusija pasiuntė savo karines 
jėgas sukilimo užgniaužimui, pa 
dariusias didelius nuostolius 
žmonių bei turto sunaikinime”.

INVENTORINIS PREKIŲ 
IŠPARDAVIMAS

LIETUVIŲ PREKYBOS 
NAMAI

3224 SO. HALSTED STREET 
Tel. VIctory 2-4226

Kas turi gerą skonį — visk? perka pas Lieponį
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
Už $150.00 parduodama 3-jų dailių sofa, kėdė ir attoman, 

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

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

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

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

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 muą ......................................................................... $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

su formiea 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 mus šiame išpardavi
me tiktai ............................................................ ............................ $399.00

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

Šis valgomasis susideda iš 17 dalių.

VIRTUVĖS BALDAI
Už $69.00 parduodami stalai su formiea 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 Formiea 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 plauti 
peilis — pas mus tiktai............................................................. $29.00

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

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

Už $100.00 parduodami rašomieji stalai, ąžuolo ar maho- 
goni .................................................................................,............. $09.00

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

f M XX IMKI) AND HELP W O T t II 11> \
REAL ESTATE

Geriausi pirkiniai Alą savaitę:
Naujas ntur. 2 po 5, centr. šild. 

klelcv. butui atskirai, dld. Ir šviesūs 
kamb., tuoj galima užimti abu bu-, 
tus. statytas kaip sau.

Mūr. 4 kamb. pečiais šild., tik 
110.500. tuoj gajlma užimti.

Mūr/ 2 po 5, centr. šild., tuoj gali
ma užimti vieną butą, kaina tik 
$23.000.

Mūr. 5 kamb. ir taverna, centr. 
šild.. garažas.

Mūr. 3 butai ir maisto krautuvė, 
labai gera vieta, labai geros sąlygos.

ŠIMAITIS REALTY,
INCOME TAX

2737 W. 43rd St., CL 4-2390
Nekilnojamo turto pirkimas, 

pardavimas.
Income taksų pildymas

P L E 0 M A S
REAL ESTATE

2735 West 71st Street
VW telefonai: YVAlbrook 5-6015

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

LIKT. APDBAUDŲ AGKNTCHA
Visų rūšių apdraudoa. antomoM 

llų finansavimas. N o taria tas. Valaty 
būs patvirtinto* kalno*.

Prieš darydami apdrandas Kita 
oaslteirauklte paa mus.

ŠONAS KIRVAITIS, 
WAlbrook 5-5671

MTERSTATE INSURANCE AGENC1 
6108 S. Ashland Avė- Chicago S0. m

ŠV. RffTOS PARAPIJOJE. Arti 
62nd ir Rockwell. Našlė nori sku
biai parduoti IViaugšto mūrinį na
mą. 5 kamb. pirmame augšte ir 4 
kamb. 2-me augšte, plius uždari 
porčiai užpakaly. Karštu vanden. 
alyva apšild. 2 autom, garažas. 
Aluminum žieminiai langai ir sie
teliai. Daug. priedų. Vlncennes 6- 
3989.

BUILDING & REMODELINf

VIKTORAS ŠIMAITIS 
General Contracto»

•utU '•eztdenelnius Ir komermu.
• mus pasiūlo sklypus, rekomei 
uojs planus: išrūpina statybos kr« 
liūs Skambinti vak. VI 7-422 

hn -et tel BI 7-3340. Kreipti*

8 I M A I f T A 1 
>alt, Kiiilders Ineure.

1737 West 43rd Street

JiiiiiilllilIlllliiiiiilllliilHiiiiiiiiiiiiim1'.
: ' nūTUVIU STATYKI*-
| nRnvi

Į MORAS
MuUders. Gen. Oontractors ; 
atlieka planavimo Ir staty S 

oos darbus gydytojų ofisų, gy ; 
'enamųjų ir viešųjų pastatų. S 

Namų įkainavimas Ir įvalrūf s 
o atari m ai nemokamai. >

Kreiptis šiuo adresu: ~
I0NAS STANKUS 1

I 
I 

s■B
=
I

S Kasdien nuo 8 vai. ryto iki s 6 vai. p. p* Kitu laiku susitarus S
TeL PRocnmct 8-2013 =
$800 SO. CAMPBELL A VU. S

Chicago 29, IlllnolR š 
lllipillllllllllllllllllllUIIUIlUllIlIlIIIIIIlg

— Detroito muzikos muzė- 
jaus duomenimis, pasaulyje yra 
1,673 muzikos instrumentų rū
šys.

REAL ESTATE

Pirkdami sutaupysit' 
r pat duodami uždlrb 
•tte per šią ištaigą 
AL. BUDRECKAS

R E A L T Y
4081 Arehei Avė. 
(prie California g.)
LAfayette 3-3384

♦TEI.P W4NTFP VYRAI

Ūloje nejudomo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant. Jū
sų laukia greitas ir teisingas patar 
n avimas.NORVILĄ

REAL ESTATE SALES 
2600 W. 59th St. Tel. Prospect 8-5454

**^******M*****4C«»^«***M<
Nejud. turtų pirkimas-pardavimas 

bei valdymas. Paskolų parūpinimas. 
automobilių leidimų patarnavimas.

VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS 

“Varpas” Ri>al Kstate 
General Insurance, Notary Public 

5016 S. VVcstem Avė.
REp. 7-0880 arba Hl.m. 4-7085

Prieš pirkdami ar parduodam) 
namus, biznius, sklypus ar ūkius 
atlankykite mus

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St 
WAlbrook 5-5030 

PRosnect 8-3579 (vak. ir sekmad.)

MALDOS KI'LTtRA — SIELOS 
KLl/TfRAl

Alą tiesą gyvenimiškai, trumpai Ir 
Išsamiai nušviečia vienintelė šios ri 
Sies mūsų kalboje studija —

TOMO 4ICRAICIO, O.P.,

Nevystančios Rožės
Av. Rožančius Ir Gyvenimas.

II laida
"Sąmoninga, kultūringa malda yr» 

gal'ngi kiekvienos asmenybės dvaslo* 
sparnai Į žydriąsias gyvenimo viršū
nes” (Autorius).

“Tenka tik palinkėti, kad tautle 
čial katalikai taip vertingą leidinį 
įsigytų Ir uoliai perskaitytų” (Kun. 
Jonas Gašlūnas).

Tėvų Domininkonų leidinys, 81 
busi , kaina tik 50 centų. Užsakymus 
II r pinigus siųskite —
Užsakymus kartu su pinigais siųskite.

I f » IDRAUGAS 
2334 So. Oakley Aveore

Chicago. Minoi?

SOPNIE t 18GUJ 
MDIO PROGRAMA

II WGR8 stoties— Danga 1890 
PIRMADIKNNIO vok. nuo 7—8 v 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD

8:45 Iki 9:80 vai. ryte 
flEATAD. S;S01kl 9:80 ryte 

SEKMAD. *:80 ->«:M v. r. i* stotim
WOPA — 14M kU.

7189 80. MAPLENOOD AVĖ.
Chicago 89, III. HEmlook 4-8418

O V I N G
A. BENIULIS atlieka Įvairiu* 
perkraustymus bei pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų

TeL BIshop 7-7075 arfa*
PRos pert 8 9842

KILIMAI
Po $15.00 parduodami rankų darbo importuoti kilimai 

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

limai tik ....................... .. ............................................. ............. .. ..
Po $100.00 parduodami A. Smith, Maggee, Bigelow vil

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

100% sq.-ya ...............................................................a...........

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

Westinghouse .................................................................................
Už $300.00 parduodami 10 cub. pėdų šaldytuvai 8 asme

nų šeimai tiktai ................................... .. .................... .............
Už $130.00 siūlomi porcelano virimui pečiai pas mus

šį mėnesį ..........................................................................................
Ui $200.00 siūlomi virimui pečiai, su stiklo durimis, ne-

duštamo pore......................................................................... ,...
Skalbiamos mašinos su dvigubom sienom ir automatiš

kais gręžtuvais tik ......................................................................

TELEVIZIJOS IR RADIO
Balti radio aparatai virtuvėms »r mlei 
T V ARC, Zenith, Admiral, Dumont,

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

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

tiktai.. 
eneral Electric,

$5.00

$49.00

$09.00

$6-10.00

$150.00

$249.00
«

$99.00

$149.00

$99.00

$15.00

$99.00

$199.00

FURNITURE (ENTER. INC.
Jmonšs vedėjai JUSTAS LIEPOMS 

3224 SO. HALSTED STREET
Tel. VIctory 24226

Prekyba atidaryta:
Pirm., Ketvirtadienį 9—9:30 v.
Kitom dienom 
Sekmadieniais

9— '8 v.
10— 5 v.

J. BREIVE and SON
CONSTRUOTION COMPANY 

1442 S. 48th CL, Cicero 50, Dl.
Statome nanjug samiu ir garašna 

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairina remonto darbiu, skubiai, 
gerai ir pigi*!,
šaukite DAnube O-R7^S ano • vai 

ryto Iki 7 vai. vakaro.
Tel. OLympic 8-5181 nuo • vaL 

vakaro Iki 11 vaL vakaro.

MARCH 0F DIMES
*

FIGHT
INFANTILE 
PA RA LYSI S

JANUARY 2-31

a^. Skclbkites Drauge"!

WE NEED 3 YOUNG MEN 
TO LEARN A GOOD TRADE, 
With An Excellent Future
Steady year around work with 
all Company Benefits. Will train 
beginners. This is an unusual 
opportunity for ambitious young 
men.

SEE MR. ELLIOTT

AMERICAN ENVELOPE C0.
3100 W. Grand Avė.

Tel. VA 6-5001 

HĖLP~WANTĖD~ MOTERYS

W0RK NEAR HOME!
Immedlate opening for 
MATUKE PERSON

Nigbt School graduate with legible 
handwriting, interested in tralning 
as Ward derk for Hospital.

Tel. LA 1-1710, Mrs. Gelger

COUNTER GIRLS
Full or pant time. Meals fur- 

nished. Pleasant working eonai- 
tions. Apply in person.

LEE & EDDIE’S DRIVE - INN

6239 W. Ogden Avė.

IŠNUOMUOJAMA

PIRKITE ir parduokite savo ne
kilnojamą turtą per mano įstaigą. 
Naudokitės mano teisingu pa tania 
vimu.

E. KURŠIUS 
REAL ESTATE SALES 

REpublic 7-9400
Kas per mano įstaigą pirks 

ar parduos nekilnojamą turtą 
ekspertiškas income taksų pil
dymas vieniem metam nemoka
mai.

CICERO. Mūrinis 2-jų butų 
“bargenas” — 5 ir 6 kamb. Pil
nas rūsys. Karštu vand. - stokeriu 
apšild. Apylinkėje 16th ir 48th Ct. 
$20,500: įmokėti $5,000. SVOBO- 
DA, 6013 Cermak Rd. BIshop 
2-2162._____________________________

CICERO — PARKHOLME. šv.
Antano parap. MŪRINIS 2-ių bu
tų — 5 ir 5 k. ir 3 k. MODERNIŠ
KOS vonios ir virtuvės. Alyva ap
šild., ATSKIRI “boileriai”. 2 au
tom. garažas. LABAI ŠVARUS 
NAMAS. Paiamas 10% kainos. 
5542 W. CERMAK RD. OLympic 
6-0666.

CICERO — PARKHOLME. Šv.
Antano parap. MŪRINIS 2-jų butų 
— 5 ir 5 ir 3 kamb. MODERNIŠ
KOS vonios ir virtuvės. Alyva ap
šild., ATSKIRI “boileriai”. 2 au
tom. garažas. LABAI ŠVARUS NA
MAS. Pajamos 10% kainos. 5542 W. 
Cermak Rd. OLympic 6-0666.

Perskaitę “Draugą”, duokite 

kitiems!

CICEROJE išnuom. 2 apstatyti 
kambariai— mieg. ir virtuvė (sau
same rūsy). Vyrui ar moteriai.
TOwnhall 3-1964.

ĮSIGYKITE DABAR

Ar Marija apsireiškė Lietuvoje 
Atsakymą rasite J. Budzeiko-’ kny
gutėje

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE

Kaina 40 centu 

ią galite gauti
‘DRAUGE 

'334 So Oakley Av»

"HTCAGC r. .1

t A--.-•

. 4.
AR JAU ĮSIGIJOTE 

KNYGELĘ EGZ AMINAMS

KAIP PASIRUOŠTI 

IAV PILIETYBEI

Pagal šią knygelę daugelis tapo 
JAV-v4ų piliečiais. Siūlome kiek
vienam ateivių ją įsigyti, kas pa
lengvins išlaikyti egzaminus.

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”, 2334 S. Oakley avė.

Chicago 8. OI.

NEW
HIGHER

RATES
TOOLMAKERS, DIEMAKERS

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

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

Wage progresą ion and merit inereases.

10% night bonus. — Overtime.

Excellent pension plan, paid vacation and holidays, and 
many other benefits at no cost to employee.

WESTERN ELECTRIC
11PPLY

CICERO AVĖ. t 23D PLACE
Employment Office open Monday thru Saturday.

1
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LIETUVIŠKIEJI ĮVAIRUMAI
AL. GIMANTAS

&
Elvis ir lietuviai , jei koks lietuvių kilmės a^muo

Yra čia toks vaikinukas, ku
ris tariamai bedainuodamas, r3n 
koje gitarą laikydamas, besi- 
kraipydamas, b e siplėšydamas, 
ir šiaip jau nelabai estetiškai 
scenoje besilaikydamas, kažko
dėl pelnė milionų amerikinio jau

BALFO apyskaita
Newarko mieste, viešoje rink

liavoje, įvykusioje spalio mėn. 29 
d. surinkta $272. Surinko: Sarke- 
nis Balys $66.37, Dilienė Izabelė

pasiekia nepaprasto garso ir vi-' $55.93, Venskienė ^Marijona $51.- 
• J- • x , 87, Jasiukaitis Jule ir Antanas

sucmenes dėmesio. Neretu at- $i8.6o, Melinienė Veronika $17.08, 
veju mes net tinkamai tokių ne-j Baltrušaitis Virgilijus $14.70, Mik- 
jvertiname ir permažai dėmesio i^vičienė Julė $13,86, Kontrimas
skiriame. Bet, jei tas “pilvinin- 
kas” dainininkas tikrai yra lie
tuvių kilmės, vargu ar tai būtų

nimo dėmesį ir tapo tikra paži- Į Pfr~au& Į?era reklama l:etu- 
ba. Pamėgdžiojama jo nesveika vlaras; ’^'a* ^in svarbu ir dėl to, 
laikysena, kerpamasi plaukus su v^sa e^. jaunu°tnenės auk- 
ilgais "bakenbardais”, mušama ^jimo autoritetų visą jo daina- 
į taktą ir niūnuojama ar švil
paujama visos populariosios, 
teisingiau — to Elvis Pressley

Simonas $11,21, Bartytė iGlanda 
$6.39, Pidech Michael 3.10, Amb
razaitis Juozas $2.92, Andrusky 
Stanley $2.20, Trečiokas K. $1.91. 
Kiti surinko po mažiau.

Laiškais atsiuntė $400.50.
Aukų lapais surinkta $428. Su

rinko: Trečiokas Kazys $176, y Di
lienė Izabelė $81.50, Šarkenis Ba
lys $79.50, kun. Petras Totoraitis 
$74, Sipaila Kazys $10, Ba/dana- » 
vičius Kl. $7, Newarko Balf' sky
rius $149.50.

Viso Balfo rudens vajaus metu

vimo būdą, stilių ir priemones 
yra pasmerkę, kaip nemoralų.
Ir kaip toks gali padaryti la-

-------- .o—— vu i ivuoivj ...... . . i » ĮSŲ luucus vajaus mcvu
išgarsintosios dainuškos. Vyru-i Oai rimtą zal4 Jaummo sieloms, surinkta aukų Newarko kolonijoje 

i m.—„ „,4._ s— $i;250. Surinkti pinigai įteikti
Balfo centrui.

Stambesnias aukas davė: Mar- 
tha ir jos seserys Daukshas $50, 
Jadvyga ir Simonas Kontrimai 
$40, Mr. & Mrs. W. Dilis $25, Le
onas Susys $25, Jadvyga ir Juo
zas Baltrušaičiai $20, A. Beržins- 
kas $20. x

Po $15 aukavo: K. Galauskas, 
Izidorius Jatulis ir kun. P. Toto
raitis. K. Sipaila $11. Po $10: 
J. Chizauskas, A. Dar gis, Mr. & 
Mrs. Decker, Kalikstas Ignaciū- 
nas, Kaunas, Bus Company, prel. 
I. Kelmelis, J. Kralikauskas, K. 
Krumenas, P. Maciulaitis, A. Mi- 
kionis, Victoria Remeika, Ed. Sie- 

1 bert, SLA 245-ta kuopa, dr. Johm 
,, x.. , . IStankevich, J. Stukas, Br. Sudzin-Į
Vatikanas ką tik išleido 3(tais vienuolynas atlaikė 38 die-iskas, A. S. Trečiokas, K. Trečio 1 

kas ir Mrs. T. Trybulas.
Po-$5: J. Aleksandravičius, L. 

Andrijauskas, A. Andrulis, A. Bal
tutienė, V. Bingelis, F. Butkus, M. 
ir B. Buyus, A. Davis, Mr. Dulkia,

kas jau spėjo susikrauti milio-i ^ors P'ts dainininkas ir neigia, 
nūs. Laimei ar nelaimei vienas, kad kas būtų padoraus jo ei- 
lietuviškas laikraštis ėmė ir pa- »esYje‘ Galima sutikti su jo kri
rašė, kad tas Pressley yra ne tikais, kad laikinis jaunimo už
kas kitas, kaip kazlarūdietis sikrėtimas Pressley manieromis 
Prešliauskas, be to labai mėgs-1 lr banal.omis meilės dainelė- 
tąs ir lietuviškus troškintus ko-l m*s ’ yra tik laikinas ir greitai 
pūstus, šiaip jau kiekvienu at-l praeisiąs bei nubluksiąs reiški- 
veju turėtume tik didžiuotis, i nys.

ČENSTAKAVOS PAVEIKSLAS 

ŽENKLUOSE

pašto ženklus (35, 60 ir 100 Ii-Į. nas trukusį švedų apgulimą, 
rų), kuriais pagerbiamas Ste-' Laikoma, kad vienuolynas bu- 
buklingasis Juodosios Dievo Mo vo apgintas Stebuklingosios Die 
tinos paveikslas, esąs paulistų vo Motinos pagalba.. Tik įsiver-___
vienuolyne, Censtakavos mieste žę į vienuolyną švedų kareiviai Į A. Gerulat, O. Gečaite,^ K. JJegu- 
(pietinėje Lenkijoje). Ženklų kardais apkapojo patį paveiks- 
piešinyje matome Juodąją Ma- lą. Randai matomi ant dešinės 
doną (taip šis paveikslas daž- veido pusės.
nai vadinamas), kurio apačioje 
yra įrašas: "Regina Poloniac 
Częstochowa 1656-1956”. Taigi, 
ženklas išleistas sukakties pro

Censtakavos Dievo Motinos pa-1 ta pati, kuri pi šė ir Vatikano 
Paveikslas yra išskaptuotas veikslų anl ’čiau Lietuvoje ga- 1954 m. išleistuosius pašto ženk 

iš juodo medžio ir padavimas Įėjai aptikti dažnoje troboje,
sako, kad tai Šv. Luko Evange-' kabančių tarpe kitų šventųjų 
listo darbas. Vienuolyne paveiks paveikslų, 
las atsiradęs XIV šimtmetyje 1

O.. VJVi UllLVj —,---
žius, dr. Irena Giedrikas, Mr. & 
Mrs. Giraičiai, Mr. & Mrs. I. Jra- 
zevich, K. Ignaciūnas, Mr. & Mts. 
Yucius, K. Jasaitis, P. Jasaitis, 
Mrs. Jankauskienė, P. Jasmantas, 

Lenkai paveikslą labai garbi-i A. Junkevičienė, L. Jurkus, M. J. 
• , * • , ? . ' Kairys, V. Kalašinskas, Vai. Kent,na ir kasmet prie jo melstis at- į $*irį-;iunei v. Kh kys, V. Kvede- 

4 vyksta šimtai tūkstančių mal- į raSj Mr. & Mrs. Laucius, Mr. & 
dininkų. Tokių stebuklingosios : ~~ - 1 '

lūs su Aušros Vartų Dievo Mo 
tinos paveikslu Vilniuje. Ženk- 

i lai spausdinti giliaspaude ir iš- 
Pašto ženklams piešinius pa-' leisti dviem skirtingomis spal- 

Laike karo su švedais 1655 me- darė dail. Kotryna Dąbrowska, vomis. Ant. Bernotas

*Jil ,3il '

Mrs. John Lucas, J. Mažeika, Me
linienė ir šeima, Marijona Miku- 
šauskienė ir šeima, L. NorkQa?s,
A. Nitkauskas, Penkauskienė, V. 
Piknys, St. Pocius, Ona Stonienė,
B. Stonkienė, B. Šarkenis, J. Si- 
niauskaa, A. Skučas, A. Staitlak, 
K. Račkienė, J. Sadauskas, J. škė 
ma, Frank Vaškas, Ushkaritis, 
Zable, A. Žukauskas, K. Graudu- 
šienė. N. Puzen $4.

Po $3: Mr. & Mrs. Booth, R. 
Didžbalis, J. Dobas, Pr. Jokūbaitis, 
Ona Lidzienė, A. Markaliūnas, J. 
Rymantas, R. Skudzinskas.

Po $2. St. Andrusky, M. Ase- 
vičius, Augustaitis, K. Bagdona
vičius, D. Balonac, V. ir J. Banis. 
Elizabeth Demskis, A. Garilis, G 
VI. Jancauskai, Jasukaitis, V. Jo
kūbaitis, A. Juškevičius, A. Ko- 
laitis, V. Lapurka, A. Laukžemis, 
P. Lukas, V. Lukas, Malakai, F. 
Malakas, M. ‘Petkūnienė, F. Po- 
deris, A. Ramonas, M. Seperis, 
Shadis, T. Staugaitiene, A. Šatie
nė, A. Urbonas, F. E. F. Vileikis,

10 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 Sistemos.

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

CHARTĘRED AND SUPERVISED BY 

THE UNITED STATES GOVERNMENT
JUSTIN MACK1EWICH, Presidcnt 

4USTIN 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

M

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

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

PHONE: Vlrginia 7-1141 ___ J

W. Žilys.
Kiti aukojo po vieną dolerį ir 

mažiau.
Kun. P Iras Totoraitis 

________ Vajaus i amiteto vardu

CUZAUSKŲ
BEVERTA HILUS GEL1NVCL 

i Geriauųioa g«l«a d«l vestuvių, bank* 
. tų. laidotuvių lr lutų paDuoalmų. 

S44S * S3KD srKKEl
l'et FKoapeot D-USU Ir FH M-08S

VIKTORO KO2ICOS 
Lietuviška gazolino stotis ir auto 

taisymas
Atliekami motoro remontai, lygi
nimo, dažymo darbai ir keičiamos 

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

5759 S. WESTERN AVĖ. PR 8-9533

PADĖKA
Iš širdies gilumos dėkojame visiems, kurie mus užjautė, paguodė ir 

padėjo mums sunkiomis valandomis, kai sirgo ir kai paskui pasimirė mū
ši, brungi- mamytė Agota Augaitlenė. Vi šventų mišių u ūkų dėkojame: ku
nigams St. Kaliai, J. šeštokui, kleb. J. čeoukalčiui. dr. J. Prunakiui, Neve- 
rauskui, Bielskiui ir J. Buikui, Apaštalystės Maldos D-Jai, J. Bagdonui, 
Bacham, Bulniams. Bražeiiams, Dell Borrello, A. Ųuinauskienei, Chele- 
denams, E. ir A. Daugirdams, sea. Jano Elizabeth, N. McErlean, J. H. 
Gundy, M. Grikletis, šv. Kaz. par. Gyvojo Rožančiaus D-jai, Gaigalams, C. 
Humtlton, Impolevičiams. O. Jankauskienei, Farnesiams, J. Kavaliauskie
nei. Kibartams, F. J. borenz, Mother M. Marguerite, G. ir V. Maciūnams, 
Melnikams, O. Mačiulaitienei, Muraškauskam, R. Naso, Palilionams, Pa- 
rtch ir Fierson šeimoms. Kukuliams, E. Schuck, M. Starinskienei. Tylama, 
Mary Tylai, Vainiūnams, M. ir B. Žukauskams. Už šventas mišias lr už 1 
gėles dėkojame: č'lkotams, Kaulakiams, I>aurinavlčiams, Matijošaičiains, į 
Markuliams, Mltchell šeiniai, Itomanauskam, J. švedui, A. Smailytei, 6eš- | 
tokų šeimai. Vž gėles dėkojame: Tony Augaičiul, Jurskiams, Su. Jursky- j 
tei, M. Krėvienel, Mašalaičlams, Mykolaičiams, Mošinskams. Ang. ir Wal- 
ter Starr, Tijūnėliams, Talflnams, Valaičiams; už karsto nešinu) dėkojame: I 
Br. Čikotal, Alg. Gečiauskui, Vyt. Romanauskui, W. Starr, J. švedui ir J. 
šubrinskui; daktarams, kurie velionei lengvino be galo sunkiau valandas: 
dr. Kriah, >dr. A. Šmulkščiui ir dr. Evens. Ypatingai dėkojame laidotuvių 
direktoriui Michael J. Bigeniui. Mūsų širdingiausia padėka priklauso Apaš
talystės ir Gyvojo Rožančiaus Draugijų nariams, kurios sukalbėjo rožan
čių koplyčioje. Dėkojame visiems lr visoms, kurie velionę palydėjo j am
žino poilsio vietų. Vž užuojautų laikraščiuose dėkojame: J. Antanaitienei 
su dukra, J. M. ir R. Augaičiamsi Phila. Studentams Ateitininkams, l’hila. 
Sendraugiams Ateitininkams, Baltrušaičiams, Briedžiams, dr. Balšaitytei,
S ir A. Butkūnams, Bučniams, S. Cirtautienei, Čikotams, kun. J. Domei
kai, Dobilams, J ir A. Kutkams, E. Kudzinatei, J., P. ir Dan. Kutkams, | 
V. Lipčienei ir N, lapčienei, Paulauskams, Rugieniams, Raugams, Pr. Rad- 
zcylčiūnei, Romanauskams, Stiklioriams, Stp. Sodeikai, kun. J. šeštokui, 
šeštokų šeimai, Ščepavičiams, Varis-Varekojams, O. Žilinskaitei, M. ir B. j 
Žukauskams; už užuojautas per rtldiji) dėkojame: Phila. Lietuvių Ben- i 
druomenei, Phila. LB Radijo Balsui, Phila. Ramovėnams, Phila. Studentų 
skyriui, šeštokams, Gaigalams, Markuliams, ’ Gečlauskams, Klimams: už ! 
užuojautų laiškais dėkojame: Adomaičiams, Alei Rūtai-Arbačiauskienei I
su šeima. Buuliams, Burmams. Balčiūnams, A. ir Andr. Butkams. dr. Bui- Į 
nauskut su šeima, Į9es. M. Bemrdai, J. Bertuliui su šeima, Br. Budriūnui, 
t-ampėms. Dunčoms, M. Franckaitei, M. Grušnlenei. Graudušiams, E. Grif- 
fit, Ia Grlsconr, B, D. Ilutchinson, Jasiu kaičia m.. Y. Jonuškaitei, Jurevi- j 
čiams, A. Jankauaįoi.itel ir šeimai, S. ir H. Kačinskams, E. ir J. Kačins
kams, Kaspvkčiaihrfr 3. Kavaliauskienei, Kazlauskams, dr. A. Kučui, dr. M. 
Krasauskaitei, Kullhiams, Kairiams, Ang. Katelienei su šeima, E. I,angley, 
Ijenibertams, S. Levickienei, Unams-Linevičiams, E. Linden. H. Malinaus
kui, Miniotams, kun. V. Mincevičiui. Marijošiams, Mrozinskams, Mickevi
čiams, K. Markovui. A. Mongirdienei, Mitalams, Musteikunns, G. Mu.šins- 
kienei, Gr. Musteikytei ir Musteikiams, Norkums, Ostrauskams, Pabedins
kams, Patrauskams, BĮ. l’oiivvnik. Al. Petrauskienei su šeima, Fel. Pupė- 
naitet su šeima, dč: kun. M. Ražaičiui. Rukuižoms, A. Rimydžiui, A. Roz- 
niakienei, B. Rimantui, S. ir J. Šakalams, A,, šmargiassi, E. Sappe, dr. A. 
Starkui, Samušiams, Šešupės tunto skautėms, dr. A. Šmulkščiui, J. St. 
Shamet. O. ir J. šeštokams, O. N. Sutner. Tamulioniams, K. Tatem, Ūse
liams, kan. M. Vaitkui, Zabuliams, P. Zelbai, prof. J. Žilevičiui. Mūsų šir
dinga padėka philadelphiečių Žukauskų, čikotų, Romanauskų, Birulių ir 
Jurskių šeimoms, kurios vietoje gėlių prisiuntė piniginę aukų pasiųsti 
siuntiniui Sibire eaančam velionės sūnui._ f

Jūsų visų gerumo niekados nepamiršime ir pasiliksime visados dėkingi. 
Philadelphia, 1957 hi. sausis.

Juzė Augaltytč, Kazė l'liuškonlcnė su sūnum Kęstučiu lr Ižilinute

A. A.

KUN. VINCENTAS RAITELIS, MIC.
VIKARAS ŠV. MARIJOS PARAPIJOJE, PLANO, ILL.

Mirė sausio 25 d., 1957 m., sulaukęs 38 ui. amžiaus. Gimė 
rugpjūčio 18 d., 1918 m. Malianoy City, Penu.

Pasiliko dideliame nuliūdime motina Marija Klemčiauskienė, 
broliai ir seserys. Liūdi Tėvų Marijonų Kongregacija, kurioje a. a. 
Kun. Vincas darbavosi 16 su viršum metų.

Kun. Vincentas buvo misijonieriumi Pietų Amerikejc, Ma- 
ria:mi>olio akademijoje mokytoju, diibo Marijonų name Chicagoje, 
mokėsi Marųuette Universitete.

A. a. Kun. Vincentas uolus savo darbe, darugiškas ir mokslų 
mėgstųs asmuo, buvo visų mylimas.

Vž a. a. Kun. Vincento sielų 6v. Maiijos parapijos bažnyčioje, 
Plano, Illinois, bus atlaikytos gedulingos pamaldos pirmadienį, 
sausio 28 d. Po to bus atvežtas Čikagon. Aušros Vartų parapijos 
bažnyčioje bus vėl pamaldos. Bus palaidotas Šv. Kazimiero kapi
nėse. Apie laidotuvių pamaldas Chicagoje bus vėliau pranešta.

Nuliūdę: Motina, broliai, seserys ir Tėvai Marijonai.

A. f A.
Mylmam tėveliui

TEODORUI RALKEVIČIUI mirus, 

giliausiu užuojautą reiškiame, mielai Irenai 

Raikėvičiūtei-Stankūnienei ir visai šeimai.
M, Laurinavičienė, A. Rimienė, J. Paukštienė

Pranešu draugams ir pažįstamiems, kad po ilgos ligen š. m. 
sausio mėn. 25 dienų, 3:30 v. po pietų mirė mano mylimu motina

t S?’*- i'.
PAULINA ŽALNIERIŪNAITĖ- 

JANKIENĖ (JANKEVIČIENE)
Kūnas pašarvotas Laekawiez koplyčioje, 2424 W. 69 St.
Laidotuvės įvyks antradienį, sausici 29 dienų. 8:30 vai. ryto 

kūnas iš koplyčios busi išlydėtas į Švč. Panelės Gimimo parapijos 
bažnyčia, kurioje įvyks gedulingos jianinldos už velionės sielų. 
Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiera kapines.

Nuliūdusi duktė Nijolė
J n formacijų reikalu skambinti tek YArds 7-J401.

JOHN F. EUDEIK1S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenuo

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

4330 34 South California Avenua
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852

AMBULlANCE DIENĄ IR NAKTĮ

UODlflO VAUNDOJ
fiivltit*

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIBBKTOBIAI

M. WMlen Ava. Air Oadttfoaad 
BEpvhUe 7-MM 74M1 AatMuobUIaaM vMa

TUauk katto kitara miaota daly m; aaiMtaM
koplyčia arčiau Jfiaų narni).

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCLACUOS

1 Ambulansų patarna- Mes turime koplyčias’

' vimas dieną ir nak- JKj visose Chicagos ir’
| tį, Reikale šaukite 8 Roselando dalyse ir *

imus. tuojau patarnaujame!

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

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

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

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

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

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

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

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

ŠTE^ATč7LAmwičz
2424 W. 69th STREET REpabUe 7-1213

2814 W. 2Srd PLACE Vlrginia 7-6672

VtNet FUNERAL HOME
lut U. Wth AVB. OLympic 2-5146 b TOoplull 3-6687
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X Liet. Akad. Alumnų klubo

susirinkime sausio 20 d. Vyt. 
Virkau gausiomis modernaus 
meno reprodukcijomis iliustruo
toje paskaitoje nušvietė ab
straktaus meno srovės raidą 
nuo pii-mųjų tendencijų praei
tyje iki dabarties.

IŠARTI IR TOLI
DID. BRITANIJOJ

— Skautai rengiasi. šią va» 
sąrą Anglijoje rengiama Tarp
tautinė t>žiambore, j kurią su- 
skris skautų iš viso pasaulio. Į 
šį tarptautinį sąskridį pakvies
ti ir Anglijos lietuviai skautai, 
kurie jau iš anksto rengiasi, 
kad galėtų gražiai reprezentuo
ti lietuvius. Sausio 
būrelis lietuvių skautų 
žiavo j Nottinghamą, kur, V. 
Fidlerio Vadovaujami, savo 
aikštelėje atliko stovyklavimo

DON BOSKO - JAUNIMO BIČIULIS
(Sausio 31 d. — jam skirtosios šventės proga)

/. I

šių metų sausio mėn. pra-į kūdikiškų p sitikfjimu leidosi 
diioje keletui kunigų saleziečių vedamas savosios Madonos — 
teko aplankyti visus Chicagos Krikšč.enių Pagalbus, kurios už 
ir apylinkių lietuvių parapinių tarimu jo gyvenimas buvo nuo- 
mokyklų augštesniuosius sky- latinių stebuklų virtine 
rius ir ten besimokančius ber-

Paroda Meno institute Ainy. Pavesdama a gijas su juo-
Idals-raudonais kvadratais ir Chicagos Meno institute Sešiakan) iai3 „ E , irfia

metu vyksta stambi mndermo-’ o„x ‘ „i.-.-; , a ----------- -------• ----------  -•
jo meno paroda. Visų pirma , maiaa altorius7„r sXte dO. DW°n te.
yra perkeltas amenkečių sky- minn.^Q i. .. .. . . 1A .iminuoja žalios-viltingos spalvosrms is Venecijos bienales, net ...
40 paveikslai, piešti 35 dailinto-i T“ ° w n
. .... „ * , • Yra ir skulptūrų, pvz. M. Perkų. Viskas vaizduota viena te- ,,- NT,. ... kinso Nežinomas politinis kalimą: Menininkas pieša miestą. , . .Popiežius Pijus XI. savo pir, Įeinant į parodo3 skyrių k« jys - suk epęs, Jcovingai 

muose kungystės metuose as- ridcr;uje d ug padidintų iškar. ku™št* lskel^> Pablokštas, bet 
meniškai pažinęs Don Bosko, gi, pų. Elirop08 laįkraščių kurie ?y ? vervluH-

336 gaus universiteto 
laipsnius

Granados teatre, Sheridan ir 
x^evon gatvių sankryžoje, tre

ms, kur skliaute do- Padienį bus Lojolos universite-

Virkau nurodė, kad ahstrak- pratybas. Lietuvius tarptauti- 
tus menas kaip srovė iškilo Ru- n®j Džiambore atstovaus: bro- 
sijos revoliuciniame įkarštyje. Aniliauskai, Andriuškevi

čius, Kaulėnas, Kalibatas, Vai-
Leninas vėliau šios rūšies , norius ir k. Jiems vadovaus V. 

meną uždraudė ne dėl ideologi-, Fidieris. kaipgi Anglijoje ren-

niukus supažindinti su lietuvių 
saleziečių prie Cedar Lake, Ind.,

Pradžioje 8tp^^gian^'lėbau ji pakėlę^ į altorių garbę,! §įjtai atsiliep:a apie tą įdomią Apskritai paroda turtinga pa
:ų šuva- veikts o-įmnaziia įr savaitgalio»^ažnal lšsireiksdavo, jog ncži- amerikieečių parodą. veikslais, įvairi tematika ir išpilveikti gimnazija ir savaitgalio nąs kRo šventojo gyvenįmo, ku 

rekolekcijomis jaunimui. Ta pi o rįamg Dievas labiau bei stebuk- 
ga nuostabu buvo patirti, jog lingiau Wų veikęg> 
paaugliai, beveik be išimties, zi-

Don Bosko ir lietuviai

Piešinių daugelis tikrai egzo
tiški. P. Bernian baltais, gelto

dymu, egzotiška savo moderniz 
mu, vietomis abstraktiška iki

no apie šv. Joną Bosko. Pasi- 
teiravus teko išgirsti, jog pana
šiai yra ne vien šiaurės Ameri- Su leistinu dvasiniu pasidi

džiavimu mes skaitome nuosta-

nais plėmais vaizduoja s;vo Bal neracionalumo, bet visdėlto ver 
tą miestą. Realistinis L. Gatch ta pamatyti, kad turėtume su- 
mėlyno kolorito peršviečiąs pa- pratimą kurlink suka dabarties

nės priešingybės, bet dėl užsie
nyje turėtų asmeniškų nemalo
numų su triukšmingais šios 
srovės
patekę
spruko į Vakarų Europą. Jų

giama ir tarpt, mergaičių skau
čių stovykla, į kurią jau pa
kviestos lietuvaitės sesės. Jo- 

atstovais. Į nemalonę mįs rūpinasi D. Fidlerienė. 
rusų modernistai pa- į

— Londono Lietuvių namuo

įtaka meno pasauliui tada dar 86 sausio 6 d. buvo surengta

kos, bet ir visose kitose pasiu-ibų augimą įr išsivygtymą ;vai. 
lyje esančiose katalikiškose mo-i didžiųjų jr garbingųjų ka- 
kyklose. Iš to savaime išp au-, įajjkų Bažnyčioje įkurtųjų vie-

padidėjo.
Linksmoje nuotaikoje T. Jė

zuitų namuose vykusiam, susi
rinkimui vadovavo klubo pir
mininkas Bronius Juodelis. Po 
kelionių vaizdų demonstravimo 
ekrane, prie kavutės ir pyra-

eglutė, kurioje dalyvavo apie 
40 vaikučių su savo mamytė
mis, o taipgi nemažas skaičius 
viengungių, norėjusių pasi
džiaugti mūsų atžalynu. Prog
ramą paruošė ir šventei vaikus 
parengė Nenortienė. Po gyvo
jo paveikslo ir tautinių šokių,

gaičių buvo nutarta panašių j kuriuos atliko patys vaikai, 
susirinkimų turėti dažniau. Se- i buvo eilėraščių deklamacijos ir
kantis numatomas už mėnesio. 
Į klubą kviečiami visi akade
minių intsitucijų alumnai.

X Balto 4-to skyriaus pa

rengimas gerai pavyko. Daly
vavo nemaža narių ir svečių. 
Balto apskrities pirmininkas 
kun. S. šantaras padarė prane-

Kalėdų senelio 
dovanos.

(V. Strimas)

kia išvada, kad Don Bosko ne 
tik savo gyvuoju žodžiu, bet ir 
savo paliktąja dvasia traukė ir 
tebetraukia į save ypač jaunas 
širdis, uždegdamas jas karšta 
kilnių idealų siekimo meile. 

Įvairios profesijos

Don Bosko yra laikomas pra
ėjusio šimtmečio antrosios pu
sės žymiausiąja asmenybe. Jo 
gyvenimas ir plačiai išsišakoję 
dar bai katalikų Bažnyčioje ir vi
suomenėje paliko gilius pėdsa
kus ir nuolat labiau ryškėjantį 
atgarsį. Tačiau visuose savo už
simojimuose ir vykdomuose pla
nuose pirmoj eilėj buvo ypač ne

nuolijų. Jų darbuose me3 įžvel
giame galingą Apvaizdos jas ve 
dančią ranką. Bet kuri kita iš 
vienuolijų palyginus taip trum
pu laiku ir taip sparčiai išaugo 
bei paplito visuose pasaulio 
kraštuose, kaip Don Bosko į 
kurtoji ?

Neseniai atsitiktinai teko pa
stebėti Šiaurės Amerikos įvai
rių tikybų statistinio biuro duo
mens, kuriose duodama apžval-

veikslas prieš mūsų akis pa-, menas 
tiesia Pramoninę gatvę. J. Le-| 
vine piešia Gengsterio laidotu
ves, kur matyti prabanga, ne
aiškūs tipai, nuo nesveiko lė
bavimo išpurtę veidai. A. Osver 
duoda miesto stogų vaizdą — 
pilkas paprastumas. N. Lewis 
originaliai vaizduoja katedrą, 
žiūrovui tepatiekdamas šviesų 
žaismą spalvotame vitraže.
Reg. Masch išrikiuoja Valkatų 
eilę prie Šv. Vardo misijos.

— J. Pr.

Katalikų labdara Chicagoje
Katalikų labdara Chicagojelabdara

yra plačiai išvysčiusi veikimą, 
kuris liejasi keturiomis šako
mis: šeimų globa, vaikų globa, 
senelių globa ir speciali pagal
ba. Katalikų labdaros centras 
yra 126 N. Desplaines gatvėje. 
Iš katalikų labdares Chicagoje 
pagalbos susilaukia daugiau, 
kaip ketvirtis miliono vaikų ir;

Čia paroda žymiai turtinges
nė, negu atvežtieji eksponatai 
iš Venecijos bienalės: visa ei
lė salių su piešiniais. Mūsų dega ir katalikų Bažnyčios įkur- _ . , , , .

® . . ... _ t. ‘ , mesj tuojau patraukia du pre-tųjų vienuolijų. Ten Don Bosko w J - -----
įkurtoji saleziečių vienuolija sa
vo narių ir įstaigų skaičiumi 
yra trečioje vietoje, užsienio mi

Kita eglaitė buvo surengta 
sausio 5 d. parapijos salėje.
Vaikai, sulaukę Kalėdų senelio 
(p. Kasparo), pasakė jam eilė-1 mas gyvenimui, 
raščių, padainavo, pašoko, šv. j Jonas Bosko, kilęs iš netur

turtingojo, apleistojo, mes da- sijomis -— antroje, o augimu ir 
bar sakytume — proletariško- 
jo, jaunimo auklėjimas, moky-

produktingumu — pirmoje. 
Prie progos su pasigėrėjimu

suaugusių. Per metus tam rei
kalui vidutiniška* sunaudojama 
$9,000,000 dolerių. Tos lėšos per 
nai metais susidarė iš šių šalti
nių: buvo gauta aukų per rink
liavą bažnyčiose ir kitomis pro
gomis — $2,567,109, globojamų 
jų giminės įmokėjo — $2,560,- 
461, įstaigos užsidirbo ar gavo 
iš valdinių fondų — $2,387,987, 
Chicagos Bendruomenės fondas 
paskyrė — $1,152,105, be to, iš

Onos Moterų draugija vaikams

mas ir per įvairių amatų specia- galime atžymėti, kad ir nema 
lybės įgijimą tinkamas paruoši- i įas gkaiėius lietuvių yra įsijun- 

įgęs į šv. Jobo Bosko įkurtosios 
(vienuolijos grėtas, kurios vis di-

Šimą. Skyriaus pirmininkė E. jr jų tėveliams surengė arbatė- 
Markūnienė valdybos vardu dė-, ję> Akordeonu pagrojo Vikt. 
koja apskrities pirmininkui ( J3uiaitis
kun. Santarai už atsilankymą 
ir klebonui A. Valančiui už sa
lę ir aukas. Prie parengimo 
prisidėjo darbu ir aukomis kun. 
dr. A. Juška, O. Bitautienė, O.

X Juozas Krukas, 4538 So. 
California, išvyko į Floridą pa
simatyti su savo draugais ir 

Sander, J. Vadopalis, P. Jnrge- .pasinaudoti saule. Čia jo asme- 
levičienė, Pročkailiai, Laurinai-' niškus reikalus pasižadėjo at

likti jo dukra La Verne Nasa- 
kaitė, o biznio (nejudomo tur
to) reikalus tvarkys bendra

tis, Tūbeliai ir daug kitų.
X Už a. a. Juozapo Janu

sauskio sielą, vienerių metų 
mirties sukaktį minint, buvo 
pamaldos sausio 18 d. Gimimo 
Panelės Šv. bažnyčioje. Po pa
maldų Juozapo Janusauskio 
žmona Mikolina suruošė pietus 
parapijos svetainėje giminėms 
ir artimiesiems. M. Janušaus
kienė yra didelė gerų darbų rė
mėja ir žymi verslininkė. Taip 
pat ji yra amžina narė visų 
katalikiškų įstaigų.

darbiai: Petras • Vilkelis ir* Pra
nas Vaidotas.

X Alice Stephens Meno an
samblis, kuris žinomas ne tik 
mūsų, bet ir kitataučių tarpe 
savo dainavimu bei originalu
mu, in corpore nupirko ktoeti- 
mus “Rigoletto” operos pasta
tymui Chicagoje ir paskyrė 25 
dol. auką.

tingiausio gyvenimo luomo, dar 
savo kūdikystėje sapne (kaip 
jis pats sakydavo) buvo pašauk 
tas būti jaunimo mokytoju, va
du ir bičiuliu.

Į mokslą eidamas, pats savo 
rankų darbu vakarais pelnydvo 
pragyvenimą. Tuomet jau jam 
teko išmokti ir siuvėjo, ir bat
siuvio, ir kalvio, ir kepėjo, ir 
žemės ūkio, ir kitų panašių spe
cialybių, kuriose jis vėliau, ta
pęs kunigu, prasino kitus ir a- 
matų mokyklų steigimu atžymė 
jo savo įkurtąją saleziečių drau
giją, šiandien jau savo narių 
skaičiumi bekopiančią į 20,000.

Būdamas dvasios galiūnu, o

deja. Saleziečiai1buvo pradėję 
puikiai šakotis nepriklausomoje 
Lietuvoje (kūr jų nemažas skai
čius ir šiandien paskirai tebėdir-

mijuotieji kūriniai. Pirma $2,
000 — premija paskirta už Wel 
der Seymour Lipton, 30 m. am
žiaus Bronx dailininko, skulp
tūrą, pavadintą “The Cloak”.
Pirmu pažvelgimu tai milžiniš
ka ankštinio javo tiesi ankštis,. 
su žiūrinčiu iš vieno plyšio žir- i Waukegan0 ir kitų vietų ben- 
niu, su dviemis pritvirtintomis I Romėnės fondų gauta $1,152, 
metalo plokštėmis iš abiejų pu- j
šių. Kažkoks abstraktas, bet jį Specialios pagalbos kategori- 
sukūrasis dailininkas Lipton jon įeina šie darbai: mokyklos 
tam turi savo paaiškinimą: tai akliems ir kurtiems, regėjimo ir 
simbolizuoja, kad kaip žmogaus, klausos ištyrimas parapinėse

to baigimo iškilmės, kurios pra
sidės 10 vai. ryto. Tada gaus 
mokslo laipsnių diplomus 336 
universiteto studijas baigę kole
gos.

Pralinksmino 2,700 ligonių
Izabelės Moterų organizacija 

sekmadienį pralinksmino 2,700 
ligonių, esančių Oak Forest 
Cook apskrities ligoninėje. Iš 
27 tos organizacijos skyrių bu
vo sugabenti maišai su vaisiais, 
saldainiais, sausainiais. Buvo ir 
orkestras,

Motinos atakuos poliją
Net 55,000 savanorių Chica

gos motinų sausio 31 d. tarp 7 
ir 8 vai. vakare lankys Chica
gos namus, rinkdamos aukas 
kovai su poliju, -urašys, kas šei 
moję yra skiepytas nuo polijo, 
skatins kitus šeimos narius skie 
pais pasinaudoti.

Kursai vadams
Mundelein kolegijos patalpose 

sausio 30 d. vyks vienos dienos 
kursai vadams. Bus paskaitos, 
demonstracijos. Pradžia 9 vai. 
30 min. ryto.

Bus didesni mokesčiai
Šiais metais čikagiečiai mo

kesčių turės mokėti po $3.738 
nuo kiekvieno $100 jų nuosa
vybės vertė.?, taigi net 14.2% 
daugiau, kaip praeitais metais.

X Albertas Kvečas, tarnau 
X Kun. Augustinas Sabas, jantis American Airline kom- 

S. D. B. (brolis kun. Antano j panijoje, gaudamas nemokamą 
Sabo, dirbančio Sudbury, On-! kelionę lėktuvu, nutarė paskrai- 
tario, Kanadoj), ilgą laiką dir-|dytį po Ameriką. Išskrenda va-
bęs Portugalijoj, kaip tenykš- 
čios saleziečių provincijos ad-
ministratorius, oficialiai 
yra paskirtas atvykti į USA 
talkininkauti liet. salezieč’ams 
prie Cedar Lake, Ind.

X Helen širvtnskienė, Mote
rų sąjungos 20 kuopos pirmi
ninkė, įvykusio banketo 4') m. 
sukakties proga, daug pasidar
bavo geresniam minėjimo pa
sisekimui. Daug prisidėjo savo 
darbu taip pat Ona -Paukštis,
Ona Laurins, Vertelkienė ir Že
maitienė. Joms visoms, veik- 
lioms narėms, priklauso dide
lė padėka.

f
X Alfonsas Leparskis, muzi

kos studijas gilinęs Italijoje, 
atidarė savo dainavimo studiją 
Fine Arts building, 410 S. Mi- 
chigan (kambarys 734), Chica
goje. Viena iš jo studijos mo
kinių — Vita Valikonytė, kolo
ratūrinis sopranas, Immig- 
rants’ Protective League kon
kurse laimėjo pirmą vieta.

X Prtkai, 926 W. 52 ii-. T ....
nomi visuomerės veikėjai ir X Albertas ir Clara šlrvins-

sario 2 d. ir pirmoj eilėj numa
to aplankyti Los Angeles gyve- 

jau ' nantį kleboną Kučingį.

Naujasis Testamentas -

Šventa* Rasta*
Vertė liet zlų ualbot JUOZAPAS 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivys
kupas Metropolitas. TV laida. Iš 
'eido “LUX” 1947 m. Štutgarte 
^20 pusi Kaina $1.50 Gaunama 
“ŪR 1 0 G 5” 

?334 So. OaklAv Avė. 
CMcacre R Illinois

taip ir augalo gyvenime reika-į mokyklose, lavinimas sunkiai iš- 
ba), kelios dešimtys lietuvių kuilinga globa, jeigu laukiama au- mokstančių skaityti, alkoholikų 
nigų saleziečių darbuojasi įvai- ’ gimo. Skulptorius Lipton yra j gelbėjimas, globa atvykstančių 
riose pasaulio misijų srityse; gi iš pašaukimo dentistas,: bet portorikiečių ir kitų tautų ka- 
kiti jau eilę metų moko lietuvis-j prieš porą metų pasitraukęs ir talikų.

Nužudytąsias laidoja 
šiandien

Nužudytosios Grimes .mer
gaitės laidojamos šiandieną, 
pirmadienį. Iškilmingos šv. mi
šios — 9 vai. 30 min. rvto Šv 
Mauricija-.'s bažnyčioje, 3615 
S. Hoyne avė., Chicagoje. Lai
dojimo vieta — Šv. Karato ka 
ptoės. Iki laidotuvių jų kūnai 
baltuose uždaruose karstuose 
pašarvoti koplyčioje 3604 So. 
Hoyne. Visą laiką buvo labai 
daug lankytojų.

ką jaunimą Italijoje įkurtoje! dabar visą laiką pašvenčiąs dai- 
lietuviškoje gimnazijoje ir pa- į lei. Jo darbų yra 11-je muzėjų. 
galiau lietuviai saleziečiai, to pa ši bronzos skulptūra yra auksi- 
ties šv. Jono Bosko jaunimo
auklėjimo dvasia ir metodais 
persiėmę, įsikūrė Chicagos pa
šonėje, kur taip puikiame gam
tos kampelyje nori pasitarnau-

nės spalvos, 8 pėdų augščio. 
Antrą premiją laimėjo eks

presionisto James Brooks, 50 
m. amžiaus, abstraktas, pava
dintas R-1953. Pavadinimui pa

ti lietuviškajai visuomenei, ypač | imta aštuoniolikta alfabeto rai- 
priaugančiosios kartos moky- dė, žymint, kad tai aštuoniolik-

tikėjimo ir artimo meilės did- mu, auklėjimu ir naujų apaš-; tas piešinys 1953 metais. Tame
vyriu, Don Bosko visas savąsias 
viltis sudėjo į maloningosios Dię 
viškosios Apvaizdos rankas ir

talų ruošimu Lietuvai ir kitoms j 7 pėdų augščio ir tiek pat pėdų
dieviškosios 
sritims.

Apvaizdos darbo
R. A. Imsrlškis

Dingo 12 mergaičių
Policijoje yra įregistruota 

dingusių 12 Chicagos mergai
čių to paties amžiaus, kaip nu-

x Julius KuzmiiMki. kuris * dinglmo ne
gyveno po adresu 6947 S. Ar-1 J08darni tą žinią amerikiečių laik

raščiai primena, kad labiausiai 
pagarsėjęs dingimas yra ber
niuko Jono Navickot lietuvio 8 
m. amžiaus, kuris 1948 metais 
išėjo į skerdyklas ir jau nie
kada daugiau nebegrįžo.

tesian Avė., mirė vakar, sausio 
27 d., 1957 m. Jis paliko sūnų 
Julių ir dukterį Oną, žmoną ad
vokato Eduardo Stasiukaičio. 
Rytoj tilps tolimesnės žinios 
apie laidotuves.

X Jonas Paukštis, 6757 So. 

Claremont avė,, buskrido lėktu
vu į Floridą atostogoms pas 
sūnų Alfonsą, kuris ten gyvena 
su šeima. Sūnus yra advoka
tas.

X Juozui Vardauskui ir Vė

liu! Matuz Draugo administra
cijoj yra laiškas iš Lietuvos. 
Pirmam iš Panevėžio, antram 
iš Žemaitkiemio.

X Emilija ir Benediktas No- 

vlėkiai, 5836 S. Artesian avė., 
plačiai žinomi visų organizacijų 
rėmėjai, tapo amžinais nariais

CHICAGOS ŽINIOS
Užgriuvo 2 G tonų anglių

Charles Reddtoton, 50 m. 
amžiaus darbininkas, buvo mir
tinai Chicagoje sutriuškintas,

žudytosios Grimes sisters, ir kai ant jo užgriuvo 20 tonų 
tas skaičius yra tik iš sausio'anglių. Anglių sandėlio savi- 
mėnesio. Tačiau nei vienos iš. ninkas spėja, kad Reddinton 

turbūt norėjo atkrapštyti ang
lius, kad jie bėgtų per stambų 
vamzdį.

Už meilužes nužudymą. 
21 m.

Paliko 6 milionus

Clyde Castle, 34 m. amžiaus, 
gyvenęs 1431 N. Campbell avė., 
nuteistas 21 metams kalėjimo 
už nužudymą ištekėjusios mo
ters Mary Abess. 40 m. am-

Praeitų metų spalio mėnesį žiaus, tavernos savininkės, ku- 
mirdama Bessie H. Stone, 84 rį buvo jo meilužė. Žudikas iš 
metų moteris, gyvenusi 5454 pradžių prisipažinęs, vėliau gy- 
South Shore drv., paliko nėsi, aiškindamas, kad jis ją tik 
$6,503,047. Iš tos sumos fede- išstūmęs ir palikęs. Ji pirma 
raliniams mokesčiams paimta stūmusi jį už tai, kad jis pasi- 
$471,717, o Illinois valstybės sakęs einąs į pasimatymą su 
iždan — $87,242. Kiek daugiau kita moterimi
kaip miliona8 palikta giminėms

pločio piešinyje nėra jokios aiš
kios formos, tik raudonos, ža
lios, juodos spalvos žaidimas, už 
ką jam skirta $1,000 premija.
Brooks yra gimęs St. Louis 
mieste. Vienas jo didesnių dar
bų — puošmenys La Guardia 
aerodrome New Yorke. Atlikęs 
tarnybą armijoje II Pasaulinio 
karo metu jisai pasuko į abs- 
traktizmą, bet su “pabudimo 
jausmu”, kaip jis pats sakosi; 
jis savo kūryboje nesiekiąs vaiz j mėnesį 
duoti kasdienybės daiktų, ta
čiau nenusimintų, jeigu jie at
sirastų.

Stovint prie to paveikslo ir 
jį stebint prie šias eilutes ra
šančio priėjo vienas žiūrovas 
ir pratarė:

— Idiotų menas.
Daugelis realizmo, klasikinio 

meno adoratorių tokį įspūdį iš
sineštų, tačiau nesibijantieji nau 
jumų galės pasidžiaugti kūry
binės vaizduotės lakumu, naujų 
formų jieškojimu, dideliu įvai-

Tarprasinės tarybos 
suvažiavimas

Katalikų Tarprasinė taryba 
išplėtė savo veikimą 35-se JAV I 
vietose. Dabar suplanuotas jų Į 
atstovų suvažiavimas Chicago- j 
je; bus šaukiamas rugpjūčio1

(illirfllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiin
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 
'njų tarpe Kaina $1.50.

♦nakvmus kartu su plnt^aln siųskite:

’* DRAUGAS” 

2334 So. Oakley Avė.
Chicago 8. UI.
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P 0 P U L A R 
UTHUANIAN RECIPES

surinkę TUZ® D A UŽ V ABD IEN»

' $45,000,000 
patobulinimam!

Swifto skerdyklų bendrovė 
per 1956 metus išleido $45,- 

Daugelio mėgiamas pianistas 000ifipo savo techniškų irengi-
Llbėrace ketvirtadienį Chlca-!mų patobulinimui. Ta bendro- 
goje Morrison viešbuty fftlda-

ir draugams, o $4,619,373 lab
darai.

Liberace Chicagoje

ramu, net iki beprotiško keis
tumo. Čia galima stebėti meni
ninkų nevaržomą drąsumą nau
jenybių jieškojime.

Walter Plate savo geltonų, 
baltų, žalių plėmų piešiniui nė 
tikro vardo negali surasti, pava 
dindamas tik nr. 20. Enrico Go- 
nati bando juodais, balsvais plč 
mais pavaizduoti Tylius gar
sus. S. Brice piešia ir uolas, kur 
užgriūva šviesiai mėlyna banga, 
kaip koks leopardas. John Le-

Kokia 3-ji Fatimos 
paslaptis?

Ar Rusija bus atversta?
Šiuos ir kitus aktualius klausi

mus kun. J. Kuzmickis svarsto 
knygoje
FATIMA IR MES
Kadangi autorius pats lankėsi 

apsireiškimų aplinkoje, todėl, jam 
kalbant, skaitytojas pasijunta tar
si jo bendrakeleivis. Pasakojimas 
nuoširdus, giedras, paprastas, kaip 
tų piemenėlių regėtojų gyveni
mas. Bendrai: svarstymai psicho
logiški, įtikinami, atsargūs, išva
dos taiklios, žodžiai, sakiniai vaiz
dingi” (S. Matulis, MIC).

FATIMA IR MES — gausiai 
iliustruota, įrišta kietais viršeliais, 
255 p8l. knyga. Jos kaina nuo šių 
metų pabaigos sumažinta iki $2.

Kita to paties autoriaus kny
ga —

Marija mums kalba

Tm nepapraal* knyga Virk ^uu ra 
•saptų grynai ltetuvtftkų valgių gami
nimui anglų kalboje. Ponia Daužvar- 
dlenk, kurt dažnai pasakodavo apla 
lletuvlkkua valgius per Chicagos ra
dijo Ir televizijos stotis, surinko pa
čius (domiausius lletuvlAkų valgių 
receptus ir DRAUGAS Juos tAleldo 
labai parankioje formoje. Pirmą kar-

. , * ** tokia knyga pasirodo knygų rln-
Joje aprašomi Švč. Mariios ap- koje.

sireiškimai Lietuvoje ir Europo- Qer< 4orana kttataueUrn. „ 
llkkat skaitantiems lietuviams.

Kaina — $2.00
Užsakymus kartu su pinigais siųskite-

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avenue, 

CHICAGO 8. ILL.
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stambūs gerų darbų rėmėjai, 
laukia savo dukrelės Estellos 
su šeima atvykstant iš Arabi
jos.

kai atostogauja Floridoje Al- rys Kovai su Širdies Ligomis 
bertas yra sūnus žinomos vi- sąjungos vajų, kurio metu Chi

vė per paskutinius 10 metų vis 
kasmet išleido nemažiau kaip

suomenininkės
nės.

H. širvinskie- cagoje 
000.

norima sukelti $910,- 30 milionų dolerių savo įmonių 
modernizavimui.

je. a iliustruota: įrišta kie-
vee baltomis, juodomis, pilko- į tais viršeliais ir jog- kaina $2.00 
mis tirštomis dėmėmis kuria Reikalaukite knygynuose arba 
paveikslą, pavadintą 1956 metų siųskite užsakymus su pinigais į:
kovo ld- ' DRAUGAS

M. Vissert Hooft rašo Auto- 28JM s o^py Ave.

biografiją švelniam žalio, mė- chicaoo s. ill.

lyno, juodo, rusvo kolorito mi-


