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KARAS AR TAIKA ? - PASIRENKA PEIPINGAS 
Pabėgėlių problemos Europoje 

Šiuo metu Vak. Vokietijoje gyvena 11,263,800 vokiečių ir kitų 
tautų pabėgėlių, tremtinių, evakuotųjų. Dabar Berlyne yra apie 
35,000 nelegaliai gyvenančių atbėgėlių, kurių padėtis iš naujo per
tvarkoma. 

Vak. Vokietijos parlamentui 
svarstant klausimą, kaip reiktų 
pabėgėlius ir vokiečius tremti
nius įjungti Vak. Vokietijoje į 
normalų gyvenimą, pabėgėlių 
reikalams ministeris prof. Ober-
laenderis nušvietė, kokių vyriau 
sybė turi planų jų problemai iš
spręsti. Numatoma iš Sleswig-
Holsteino, Žemut. Saksonijos ir 
Bavarijos, kur yra susidarę di
desni pabėgėlių kiekiai, baigti 
perkeldinimą į kitas Vokietijos 
sritis, kurios turi mažiau pabė
gėlių. Dar apie 70,000 pabėgėlių 
iki metų pabaigos bus įkurdinti 
pastoviuose būstuose. Jei Vak. 
Vokietijoje bus sukurta kariuo-

000 neturi siusi darę sau nei pa
stovaus pragyvenimo, nei nuola
tinės būstinės. Iš jų 15,000 yra 
paliegėliai ir ligoniai, turį gyven
ti iš išmaldos ir gaunamų pašal
pų. Visiems pabėgėliams įkur
dinti ir asimiliuoti komisarui pa 
žadėta sudaryti 12 mil. dol. fon
dą. Vokietijoje gyvenančių pa
bėgėlių tautinės atstovybės reiš
kia pageidavimą, kad spren
džiant pabėgėlių problemas, bū
tų atsiklausta ir jų atstovų bal
so. Atsisakoma minties ateity 
pabėgėlių problemą išspręsti tik 
tai emigracija. 

Dėkoja už pagalbą. — Costa Rieos prezidentas Figueres (antras iš kaires) dėkoja amerikiečiams ka
riškiams už pagalbą žvalgant sukilė.ių judėjimą Panamerikos komisijos pavedimu. Pirmas dešinėje 
yra JAV ambasadorius Woodwaid. 

Atstovų rūmai vakar jau suteikė 

prezidentui įgaliojimus kariauti 

WASHINGTON, saus. 26. — Nors prezidento prašomi įgalio
jimai Formozos gynimo reikalu yra lygūs prašymui leisti pradėti 
karą prieš Kiniją atitinkamoms sąlygoms atsiradus, tačiau esama 
nuomonės, kad kongresas prašymą patenkins. 

Atstovų rūmų užsienio reikalų 
komisija už rezoliuciją pasisakė 
vienbalsiai, bet tokia pat senato 
komisija vakar dar tyrė admi
nistracijos nuomones. Būta bal
sų, kad rezoliucija gali būti pa
taisyta taip, jog nesusidarytų 

• Atstovų rūmai vakar popiet 
Formozos gynybos įgaliojimiĮ 
rezoliuciją priėmė be pataisų. 

(INS) 

Ko nepadarė McCarthy 
bandys kiti baigti 

WASfflNGTON, saus. 26. — 
Senato investigacijos komisija, 
dabar jau demokrato sen. Mc-
Clellan vadovybėje, nutarė nuo 
pradžios iki galo ištirti armijos 
dentisto Peress ir armijos gydy
tojo Belsky bylas. Juos kažkas 
paaugštino ir su pagyrimu palei
do iš tarnybos po to, kai jie jau 
buvo atsisakę duoti parodymus 
dėl savo santykių su kompartija. 

Įvairiems pabėgėlių kiauši
nienė, tai smarkiai pakils darbo I mams tyrinėti yra sudaryta tarp 
jėgos pareikalavimas. Galvoja- [ tautinė draugija, sutrumpintai 
ma net įsigabenti italų darbinin- vadinama AER. Pagrindinis jos 
k u* uždavinys — ne tik tirti neįkur-

Susitarta per Vokiečių Raud. dintų pabėgėlių problemas, bet 
Kryžių repatrijuoti į Vokietiją i r jų „integraciją" juos priėmu-
iš Lenkijos arba lenkų užimtų siUose kraštuose. Draugijos na-
sričių daugiau kaip 100,000 vo- riai yra išsiskirstę po 17 kraštų. 
kiečių. 1955 m. numatyta repą- Istambule buvo sušauktas drau-
trijuoti 40,000, o 1955 m. kit i . g i j o s ketvirtasis visuotinis kon-
62,000. Pirmoji repatrijuotųjų \ gresas. Prieš tai toks kongresas 
grupė jau atvyko į Vak. Vokie- buvo suruoštas Strasburge, o sie 
tiją. Tos repatriacijes pareika- m e t numatomas sušaukti Hel-
lavo lenkai, kad buvusiose vokie- sinkyje. Draugija yra priimta į 
čių žemėse nebeliktų vokiečių. J Europos Kultūros Centrą 2ene-

Europos Tarybos specialus įga j Voje; ruošiamasi išleisti žurnalą 
hotinis ir dabartinis prancūzų j „Integration", kuriame bus skel-
parlamento pirm. Pierre Schnei-' biami AER tyrinėjimų duome-
ter apvažiavo daugelį Europos n ys . Per kongresą ir kiti kraštai 
kraštų, studijuodamas pabėgėlių buvo paraginti sutvarkyti teisi-
ir gyventojų pertekliaus proble-! n e pabėgėlių padėtį savo kraš-
mas ir susipažino su gyvenimo \ tuose taip, kaip jis buvo sutvar-
sąlygomis tų kraštų, kur būtų k y tas Vak. Vokietijoje išlei-
gahma pabėgėlius perkelti ir ^i&nt specialų įstatymą. 
įkurdinti. Jis žada pateikti kon-1 
kretų jų perkeldinimo planą. į Vokiečių savaitraštis „Deu-
Tam tikslui siūloma sukurti in-1 tsche Zeitung" įsidėjo platų 
vesticijų fondą arba banką, kad straipsnį apie tremtinių studen-
paremtų pinigiškai tuos kraštus, \ tų likimą Vokietijoje. Laikraštis 
kurie įsileis daugiau pabėgėlių.! pažymi, kad anksčiau Vokietijo-
Pats Schneiter daugiau pasisa- i je buvo apie 8 mil. tremtinių ir 
ko už pabėgėlių įkurdinimą at- apie 20,000 studentų, bet dabar I ̂ ol. metiniu deficitu. 
skiruose pačios Europos kraš- pastarųjų beliko vos 2,000, kurie i Kartu prašyta leisti pakelti 
tuose, tačiau kiti pabėgėlių pro- kalba 18 skirtingų kalbų. Kiti sa ' p a š t o tarnautojams atlyginimus 
blemų žinovai skelbia, kad iš Eu- vo „studijas" baigė Kanados vidutiniškai 5 proc. Paštas turi 
ropos per artimiausius kelerius j miškuose ar Australijos krūmy-! a p i e p u s e m j i į o n o tarnautojų. 
metus turi išvykti bent 3—5 mil. ; nuose, kasyklose etc. Vokietijoje ! 
žmonių, jei nenorima, kad dėl, paliko pirmoj eilėj tie, kurie sa-! D j i l a s SU D e d i j e r 
žmonių pertekliaus joje prasidė- Į ko, kad „jų mintys yra neatski-
tų aštresnė krizė. ; riamai susijusios su Europa", ir 

Ženevoje baigė savo posėdžius , tie, kurie dėl kurių nors kitų 
Tarpvyriausybinis K o m i tetas priežasčių — daugiausia dėl se

nyvo amžiaus arba menkos svei
katos — negalėjo emigruoti. I r 
tikrai, žmonių, peržengusių 35 
metų ribą, nė vienas kraštas ne
nori įsileisti. Iš likusiųjų dau
giau kaip %, atskirti nuo uni-

Gen. McArthur šiandien 75 metai; 
tebelaukiąs pašaukiamas pareigai 

NEW YORK, saus. 26. — Šiandien gen. McArthur sulaukė 
75 metų, bet jo patikimieji sako, kad generolas tebesiilgi pareigos, 
prie kurios nesulaukia pakviečiamas. 

Spaudai jis ikšiol neprieina 

ias, o Peipingo aviacija nuolat 
buvo ant salų. Vakar aviacija 
tik žvalgė kas dedasi salose ir 

įspūdžio, kad kongresas šiuo at- j a p l i n k j a s b e t n e r e i kė tų nusteb-
veju atsisako savo karo skelbimo 
teisės, iš anksto tą teisę perduo
damas prezidentui. 

Šiaip jau rezoliucija aiškina
ma taip, kad ji suteikia prezi
dentui neribotą teisę panaudoti 
JAV karines pajėgas Formozos 
ir su ja surištos erdvės gynybai. 

ti, jei žvalgybą sektų masinis 
bombardavimas. 

Čia linkstama manyti, kad tie 
vakarykščiai komunistų veiks
mai galėtų reikšti įspėjimą Ame
rikos laivynui nelįsti į komunis
tų ugnį. Blogiausiai maną prilei
džia, kad komunistai gali truk-

Atstovų rūmų užsienio ret- d y t i C h i a n g - karių išvežimą iš 
kalų komisijos pirmininkas 
kongr. Richards sako neabe 

Tachen. Bet netoli yra tokia di
delė Amerikos karinė jėga, kad 

ją, kurio nebūta po Cohn atlei
dimo. 

Paprašė didinti 
pašto tarifus 

VVASHINGTON, saus. 26. — 
Postmaster General paprašė 
kongresą pakelti paprastų laiš
kų persiuntimo tarifą iki 4 cnt. 
už pirmą unciją, vidaus oro pašto 
tarifą — iki 7 cnt. už pirmą un
ciją, antros klasės tarifus — po 
15 proc. du metu iš eilės, trečios 
klasės — 28 proc. Siuntinių tari
fų nesiūloma didinti. JAV paš
tas operuoja su 300 — 400 mil. 

mas, nes, spėjama, nenori dary
ti sunkenybių respublikonų ad
ministracijai, nors su jos užsie
nio politika, ypač Azijos dalimi, 

Investigacijoms finansuoti ko | nesutinka. Amerikos politiką Azi 
misija paprašė 192,000 dol. ir | joje laiko silpna, mato Azijos 
pasisamdė naują teisinį patarė- praradimą, dar vieną kitą vadi

namą mažąjį karą, nes kom. Ki
nija auga į didelę galybę. O jis 
galėjęs Kinijos galybę sulaužyti 
Korėjoje, tik VVashingtonas tos 
progos jam nedavęs. 

McArthur t e b esiskundžiąs, 
kad kas nors pranešė Peipingui 
iš anksto, jog Mandžiūrija ne
bus bombarduojama, jei Kinija 
žymiau įsimaišytų į Korėjos ka
rą. Jis pyksta už atšaukimą jo 
įsakymD bombarduoti Yalu upės 
tiltus. Kinijos Korėjos karo pro 
ga nesumaišius, jai paliktos vi
sos galimybės stiprėti, plėstis ir 
grasinti visomis kryptimis. 

Nors Amerika Peipingo vy
riausybės ir nepripažįsta, tačiau 

dama prezidentui teisė pulti 
atskirus objektus Kinijoje 
(bet ne daryti ten invaziją), 
jei šitai reikalinga Formozos 
užpuolimui sutrukdyti. 

nimo pasaulyje nepriėmęs nė! 
prez. Eisenhower — šis paklau
sęs Foster Dulles patarimo, kad 
geriau reikalus tvarkant reikia ! Foster Dulles pasakęs, kad re-
pasilikti prie ortodoksinių diplo- j zoliucija iš tikrųjų duodama tei-
matinių metodų. Darytina išva-; sė prezidentui pradėti kariauti 
da, kad McArthuro planai su to- j prieš Kiniją (jos agresiją atre-

miant) pirmiau, negu kongresas 

jojąs, kad ta rezoliucija duo- t i k didelis noras karą išprovo
kuoti galėtų komunistams tą žy
gi padiktuoti. 

Pirmi Tachen bėgliai 
jau atvyko Formozon 
TAIPEH, saus. 26. — Pirmas 

laivas su pabėgėliais iš Tachen 
salų jau atplaukė į Formczą be 

formaliai paskelbs jai karą. Jis ! nuotykių. Tai karių šeimos dau-
gumoje našles ir vaikai dabar I © ' 

kiais metodais siūlė nesiskaity
ti. 

Jei tariamieji McArthuro kon užtikrinęs, kad apsisaugota nuo 
r . , ,., . . ., . . , , . ... - • . „ r>u;nn„ Yikiangshan salą ginant žuvusių 
f identai tikrai kalba, tai tas pla-j tokios galimybes, jog Chiang » • • • Ka
nas buvęs šis: susitikti su rusais \ Kai - shekas, JAV nežinant ir ne j k a r 1 ^ B u t a ^ sužeistų Dei ser-
slaptai ir pasiūlyti palikti j iems! norint, galėtų pradėti karą Ki-! fancių kanų. Kartu su nasiai-

. . . .v. V • » i •• K ° ciais atvykęs prieglaudos vede-
saugias pozicijas išilgai visą sal- m jos žemyne. -• , , ? i 

1 jas pranešė, kad dauguma salų 
gyventojų nenoras niekur kėliau 
ti. 

JAV laivynas Formozos er
dvėje dabar yra nepaprasto stip
rumo: lėktuvnešiai, kreiseriai, 
naikintojai, povandeniniai laivai, 
minininkai ir kt. Jam prieinami 
ir atominiai ginklai. 

tojo karo fronto liniją, jei jie su- iš tikrųjų, prezidentas prašo 
tiks likviduoti visus svarbesnius ! įgaliojimų šiems veiksmams at-
Rytų — Vakarų ginčus. Jei ne-1 likti: 
sutiks ,tai atnaujinti Korėjos ka- j i . padėti evakuoti Chiang ka
rą kaip priekabę Kinijos karinei | r i n e s pajėgas iš tokių salų, ku-
galybei sunaikinti. Šitai buvę ga r i o s neturi tiesioginio ryšio su 
Įima padaryti sudaužius iš oro . Formozos gynyba; 
Mukdeno pramonės centrą ir nu-\ % 2 imūs a t į t inkamų karinių 
traukus susisiekimą su Rusija.; v e i k smų prieš kom. Kinijos ka-
Foster Dulles tą planą sukriti-1 r i n i ų p a j ė g ų s u t e lk imus , padary- T o g l i a t t i OpOZlci ja 
kaves. tus su aiškiu tikslu palengvinti 

savo veržlumu ji kasdien vis LoS Angeles, kur jo vardu pava 
daug gauna tarptautinio pripaži-' dintame parke atidengiama jo 

Migracijai iš Europos Skatinti 
(ICEM). Priimta 1955 m. emi
gracijos programa į užjūrius. 
Komiteto lėšomis numatyta per
gabenti 143,320 asmenų, kurių 
pervežimas atseis 46,5 mil. dol. 
Daugiausia emigrantų numatyta i versitetinio gyvenimo, turi rūpin 
iš Italijos (58,300), iš Vokieti- tis savo skurdžia buitimi ir lei-
jos (31,100), kiek mažiau — iš 
Graikijos, Olandijos ir Austri
jos. 1956 m. numatyta emigran 
tų iš Europos pervežti 174,350. 
Jų išgabenimas ir įkurdinimas 

džia dienas dažniausiai stovyklo
se. Nesugebėjo tinkamai jų pro
blemos išspręsti nei IRO, kur bu
vo daugiau patarėjų nei tikro 
noro vargšams padėti, nei vo-

nuteisti ir paleisti 
BELGRAD, saus. 26. — Buv. 

Jugoslavijos viceprezidentas Dji-
las ir Tito biografas bei parla
mento narys Dedijer, abudu seni 
Tito draugai, slaptai posėdžia
vusio teismo nubausti kalėti už 
bandymą pakenkti Jugoslavijos 
vyriausybei. 

Djilas gavo pusantrų metų, 
Dedijer 6 mėn., bet bausmės ne-
vydomos ir abudu režimo kriti-

atseis 54,7 mil. dolerių. Ateity-1 kiečiai, kurie patys turi daugybę 
je norima kreipti didesnį dėme- savų bėdų ir savųjų pabėgėlių, 
sį į emigrantų kompaktinių ma- Dar ir dabar pasitaiko tokių, ku 
sių įkurdinimą žemės ūkyje. Pa-1 rie užsieniečiams pataria ,,grįž-
sirodė, kad šioj srity neblogą pa- j ti namo". Prieš kiek laiko iš bal-
vyzdį yra davę vokiečiai pabėgė- j tų, ukrainiečių, lenkų, bulgarų 
liai iš Banato, įkurdinti Brazili- į ir kitų Vak. Vokietijoje gyve-
joj. Komitetas skelbia, kad 1954 "• nančių studentų užsieniečių bu-
m. komiteto pastangomis iš Eu- i vo sudaryta „darbo bendruome-
ropos išgabenta 120,000 žmonių, nė", kuri žada efektyviau pasi-
ICEM nemažą skaičių emigrantų rūpinti 2,000 studentų likimu, 
numato kurdinti Australijoje, be , Tačiau klausimas, ar ir čia bus 
to, kiek daugiau Kanadoje ir ki- nueita toliau už gražias frazes. 
Utt', pagal pabėgėlių įstatymą j 
planuoja įkurdinti JAV-ėse iš vi- i • Garsusis Vokietijos lakūnas 
so 15,000. I A. Galland, numušęs per karą 

Iš Jungt. Tautų Augštojo Ko- 101 sąjungininkų lėktuvą, padė-
misaro Pabėgėlių Reikalams pas , jęs suorganizuoti Argentinos a-

nimo. Jos prestižas ėmė kilti su 
Genevos konferencija, o dabar 
vėl pašoko su Hammarskjold ke
lione į Peipingą. Jei tokia kelio
nė buvo reikalinga, tai, McAr
thur nuomone, susitikimas turė
jęs įvykti neutraliame mieste. 
Vakariečiai vėl parodę, kad jie 
nesuprantą rytiečių psichologi
jos. 

Indokinija esanti prarasta ko
munistams, o kiti kampai galį 
būti išgelbėti tik sumažinus Ki
nijos jėgą ir atstačius Amerikos 
prestižą. Vakariečių politika 
Azijoje nepasiseksianti, jei azija
tai nebus tikri, kad Vakarai yra 
galingesni už Kiniją ir turi noro 

Šiandien gen. McArthur yra | F o r m o z o s užpuolimą. 

Už tų kelių frazių slepiasi šie 
planai: Tachen salų evakuacijos 
dengimas, Quemoy ir Matsu salų statula — paminklas. Ta proga 

jis pasakys ir dvi kalbas. 

Costa Ricos karo 
v— • 

kai vėl gali naudotis laisve. Nėra 
žinių apie jų laikyseną teismo po I tą jėgą pavartoti. 
sėdyje — gynėsi, prisipažino a r | McArthur nesąs laimingas, 
kas per vidurį ? nes jo planų dėl taikos užtikri-

kiausių pranešimų matyti, kad 
Europoje dar vis 88,000 pabėgė
lių tebegyvena stovyklose, o 350, 

viaciją, dabar grįžo Vokietijon. 
Sakoma, kad jis numatytas V. 
Vokietijos aviacijos vadu. 

Sumažins karo pavojų? — Valstybes sekretorius Foster Dulles ro
do atstovų rūmų užsienio reikalų komisijos pirmininkui erdvę, ku
rią karo rizika pasiryžta ginti vakariniame Pacifike, jei kongresas 
sutiks pritarti prezidento prašytai rezoliucijai. Dulles teigęs, kad 
naujoji politika karo pavojų sumažins, tačiau kiti yra priešingos 
nuomonės (INS) 

pavojai sumažėję 
SAN JOSE, saus. 26. — Costa 

Ricos karą stebėjusi ir jo likvi
davimą tvarkiusi Panamerikos 
komisija sugrįžo į Washingtoną, 
palikusi gana įtemptą padėtį 
ta rp Costa Ricos ir Nicaraguos. 

Mat, panaikinus neutralią zo
ną, buvusią prie abiejų valstybių 
sienų, Nicaragua pagrasino at
sidurti prie sienos su kariuome
ne, kad Costa Rica jos neužpul
tų. Costa Ricos vyrai artėjo prie 
sienos todėl, kad ten buvo dar 
gerokas būrys sukilėlių, rodžiu
sių norą priešintis. 

Bet vakar atėjo atoslūgis — 
Nicaraguos užsienio reikalų mi
nisteris pranešė, kad neutralioje 
zonoje buvę sukilėliai perėjo į 
Nacaraguą ir yra internuoti. Ti
kėkim, kad karas baigėsi ir pa
vojai praėjo. 

• R. Vokietijos komunistai ža 
da neimti savo kariuomenėn tų 
jaunų vyrų, kurie vengdami ka
rinės prievolės V. Vokietijoje at 
bėgs gyventi į sovietinę zoną. 

Kalendorius 
Sausio 26 d.: šv. Polikarpas. 

Lietuviškas: Raimantas. 
Oras Chicagoje 

Šaltis kaip buvęs, vidutinis de
besuotumas. 

Saulė teka 7:09, leidžiasi 4:58. 

apsauga (bent laikinai), bom
bardavimas komunistų karinių 
objektų pačioje Kinijoje. Dabar 
Peipingo eilė pasirinkti karą a r 
taiką. 

Tachen salas vakar 
daužė ir žvalge 

TAIPEH, saus. 26. — Vakar 
komunistų artilerija nuo Tou-
men salos pylė ugnį į Tachen sa-

tebera nesulaužyta 
ROMA, saus. 25. — Italijos 

kompartijos sukilėliai prieš Tog
liatti vadovybę nerodą noro nu
sileisti, nors per neseniai vykusį 
suvažiavimą tos vadovybės pa
gal savo norą išvalyti negalėjo. 

Sukilėliai vėl paskelbė vado
vybę kritikuojančių atsišaukimų 
ir viename prisipažino, kad pir
mųjų atsišaukimų autorius yra 
senatoriaus Secchia buv. sekre-

I torius Seniga. Pats sen. Secchia 
irgi į tartas esąs kritikų tarpe, 
todėl pašalintas iš partijos sek-
retariato. 

Vėliausiu žiniij santrauka 
— V a k a r p a s k e l b t a s Sov. Rusi jos aukšč iaus ios t a r y b o s 

prezidi jumo dek re t a s , pana ik inąs k a r o stovj t a r p Sov. Rus i 
jos i r visos Vokiet i jos . I š to išeina, kad a t k r i n t a visi ikšiol 
Vokiet i jos pi l iečiams t a iky t i suva ržyma i . Apie t a i Įsakmiai 
i r p a s a k y t a . Tai vis mos ta i , tur į k l iudyt i V. Vokiet i jos a t -
ginklavimą. 

— Iš Rusijos prekybos ministerio pareigų pasitraukęs Miko-
janas paliktas ministerio pirmininko pavaduotojų tarpe ir partijos 
centro komitete. Jo ministerija ilgai buvo spaudoj kritikuota. 
Mikojanas yra senas bolševikas, tarnavęs Lenino, Stalino ir Ma-
lenkovo vadovybėje. 

— Jungt. Tautų Saugumo taryba yra rengiama Formozos 
erdvės pacifikacijai po to, kai JAV kongresas bus pasisakęs dėl 
prezidento įgaliojimų ir Tachen salos išimtos iš kovos zonos. 

— Kom. Kinijos premjerais Chou En - lai vakar pareiškė, kad 
jo vyriausybė kartoja nepalaužiamą nusistatymą pasiimti Formo-
zą ir kitas salas, nežiūrint JAV paskelbimo, kad tas Peipingo vy
riausybės žygis sukels karą. 

— Suomijos ir Sov. Rusijos atstovai Maskvoje pasirašė naują 
prekybos sutartį. 

— Peipingo radijas skelbia, kad Laos vyriausybė (Indokini
ja) ir ten dar esą komunistų kariniai elementai pradėję kažkokias 
draugiškas derybas politiniams klausimams sutvarkyti. 
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VENEZUELOS LIETUVIAI 
t t VYSK. V. BRIZGVS 

Kul tūros būklė 

Kaip a t rodo Venezuelos 
gyvenimas bendrai 

Venezuela nuo JAV netoli 

Venezuela ligi dabar ir kul
tūriniai buvo gana atsilikęs 
k raš tas . Ligi šiol plačiam kraš -

;* \/nn^i n • »* • *• te nebuvo nė vieno pla taus gele-
įs Miami iki Maiauetia a i r p o r - v . . . . Z *. , ,. f * 
4_ :1 i_s:„_ i—Ta^. i zuikelio. Papras tų kelių buvo to yra nepilnos šešios valandos 
kelionės orlaiviu. Į tą k ra š t ą 
nuvykusius lietuvius at lankiau 
du k a r t u s : pirmą kar tą 1952 
metų sausio — vasario mėn. ir 
antrą kar tą 1954 metų lapkri
čio — gruodžio mėn. I r vieną ir 
ant rą kar tą lietuviai man buvo 

gana nedaug ir tie pa tys gana 
primityvūs. Analfabetų dar ir 
dabar apie 80 nuošimčių. I r 
miestuose, ir provincijoj senes-

i nė3 s ta tybos trobelės ir žmonės 
į a t rodo labai vargingai . Nesun
ku ras t i vaizdų primityviškiau-

. , .. . . . , . , sio gamtos gyvenimo, kokį tik labai svetingi ir jų globoje pa- .. . . r , . , .w i S. • i galima įsivaizduoti a r koks iš 
mac:au to kraš to gyvenimo 
kiek per tiek buvo galima pama
tyt i . Savo įspūdžiais pasidalin
siu su platesne visuomene, nes 
ir Amerikoje gyvenantiems Ve
nezuela darosi kasmet aktuales
nė. Paskui Amerikos kapitalus 
j ten kasmet vyksta tūkstančiai 
amerikiečių ir jų vyks dar dau 
giau. 

viso gali būti. 
Nors beveik visi Venezuelos 

Charlen Wilson, JAV 
ministeris , siūlo išplėst i 
prekybos sutartis . 

apsaugos 
abipttses 
(INS) 

gyventojai save vadina katali-1 puolę, kad jaus tų norą gyventi 
kais, bet jų tarpe neretai su- iš padoraus darbo. Jų vaikai lie-
tiksite nekrikštytų, religiją prak ! ka alkani, nuogi, nešvarūs , be 
tikuojančių yra tik maža dalis . ' auklėjimo, analfabetai . O tokių 

na didelė dalis visai be šeimy
ninio gyvenimo. Ypatingai mies 
tų pakraščiuos vaizdai y r a klai
kūs. P r i s t a ty t a primityviškiau-
sių bakūžių a r tik priedanga 

Bažnyčioje palaimintoje mote
rystėje gyvena, kaip vietos ku-

0 . __ . Jie"*te*n "daugiau "uždirba I n i š a i s a k o < a P i e 5 n u o š " c i v i l i " 
negu Amerikoje ir už tai niekam i n ė J e a P ' e 2 0 nuošimčių, dalis tik 
jokių mokesčių nemoka. I P r i v a ^ ^ i s v u susitarimu, o ga-

Į ry tus nuo Kolumbijos Anti-
lų jūros pakrante ligi pa t At
lanto tęsiasi Venezuela. Į pietus 
ji pasiek:*a netoli ekvatoriaus. 
Tai kadaise didelės Kolumbijos I n u o saulės, ku r gyvena moterie 
tolima ir apleista dalis atsisky- j a r kelios ka r tu ir būrys nuo^ų, 
rė nepriklausomam gyvenimui i p u r v i n ų vaikų. Bendrai viešas 
1830 metais. Dar Simonas Bo-1 moralinis palaidumas čia taip 
livar Venezuela pavadino karei- j p u o i a j a k j s > k o k į 0 n j e k u r nesu 
vinėmis. Nuo anų laikų t a s | sutikęs. Pas ta ruoju laiku vai-
k ra š t a s ir dabar galutinai dar I džia daro daug, kad sumažinus 
nenurimęs. Apie jos daugybę tuos medžiaginio skurdo vaiz-
perversmų pasaulis nedaug yra dus, tačiau nei iš valdžios, nei iš 
girdėjęs dėl jos ilgšiol nedidelės religijų ats tovų pusės beveik ne-
tarp taut inės svarbos. Dabar jos įžiūrimos pastangos kaip nors 
reikšmė jau yra žymiai pasikei- • mažinti aną viešą moral inį 'skur-
tusi. |dą. 

Tur ta i Keliai i r miestai 

Venezuela ne ką mažesnė už 
Kolumbiją — jos plotas 1,020,-1 tus, techniškoji gyvenimo pusė 
400 kv. kilometrų. Tame milži-! keičiasi labai sparčiai. Gal pir-
niskame plote y ra vos apie ke- j m'ausia išsivystė gana geras su
tur i milionai gyventojų. Nuo Ko jsisiekimas oru. Sparčią pažan-
lumbijos ją skiria Andų kalnai, į g ą daro au to keliai. Šiaurinė-
kurie paskui pajūriu eina visa j e k raš to dalyje j au visus mies-
šiaurinc dalimi toliau į ry tus , t u s vieną nuo kito galima pa-
Tač ;au Venezuelos kalnai beveik siekti gerais a r nors pakanka-
ligi pačių viršūnių yra derlingi. | m a i s auto keliais. Nuo jūros j 

y ra ne maža dalis, bet masė. 
Gyventojai, bažnyčios, misijos 

Venezuelos gyventojų daugu
ma y ra senovės vietinių gyven
tojų kilmės. Afrikos spalvotų 
y r a nedaug, nemaža europiečių, 
ypat ingai ispanų kilmės. Pas ta 
raisiais laikais jų a tvyks t a pc 
kelis š imtus tūkstančių kasmet . 
Vietiniai žmonės simpatingi i r 
mandagūs , tik savo da rbš tumu 
nepajėgia prilygti a tvykstančių 
europiečių. Venezuelos kal
ba — ispanų kalba. Tik nuoša
liau gyveną senovės vietinių gru 
pės moka dar ir savos senoviš
kos kalbos. . 

I š ispanų laikų yra likę gra
žių bažnyčių, kurios tačiau yra 
gana apleistos. Žmonių pamal
dumas yra menkas . Supranta
ma, kad iš Venezuelos šeimyni
nio gyvenimo būdo dvasinių pa
šaukimų y ra labai maža. Maž-

Giliau į pietus prasideda lygu
ma su Orinoko upe, kuri Vene
zuelos pietvakariuose tur i prieš 
keliolika metų vieno lietuvio la
kūno aptiktą savo augš tumu an
trąją pasaulyje milžinišką van-
denkritį. 

Caracas naujas kelias y ra pa
gal moderniausius Amerikos ke
lių pavyzdžius. Visuose mies
tuose dygsta, kaip grybai po 
lietaus, gražios privačios vilos, 
mokyklos, ligoninės. Gi Caracas 

s per paskutinius t r i s metus yra 

gyvenąs jaunuolis,-ė parodo tu
rįs gražiausią charakter į , tačiau 
po vasaros a r t rumpesnių a to
stogų grįžta iš šeimos doriniai 
supurvintas . 

Venezuela formaliai y r a de
mokrat inė respublika, tačiau ir 
dabar ten y r a militarinė ne vie
no asmens, o grupės d ik ta tūra . 
Pačių vietos žmonių atsiliepi
mais, kelių paskutinių metų val
dovai esą gana padorūs žmonės 
ir daug padarę gero k raš to la
bui. Jeigu Venezuela toliau da
rys tokią pažangą, kokią ji pa
darė per paskutinius 8 metus , 
tai vienos generacijos laike toje 
šalyje ir dvasinis, ir medžiagi
nis gyvenimas labai pasikeis. 

Venezuela y "a nut raukus i su 
Rusija ir visais komunistiniais 
k raš ta i s visokius santykius . Sa
koma, kad komunistinio pavo
j aus iš vidaus k raš te nesą. Lie
tuva savo betkokios diplomati
nės a r konsularinės a ts tovybės 
niekad neturėjo ir daba r netur i . 
Iš mano susidaryto įspūdžio lan 
kant i s valdžios instancijose a t 
rodo, kad šiuo metu nebūtų sun
ku sus i tar t i su valdžia dėl bet
kokios formos ten a t s tovaut i 
lietuvių tautą. 

ML ttJZi AOLINSKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Vn'^v ir motery lirroa 
515? Soutn ttamer Avemm 

Pirmad . trtčiad. 10—4; antrad. tr 
>»nktad. 10—1 p.p. Ir nuo 6—9 W 

šeštadieniais 10—12 vai. pietv 
Ofiso tol. — PR 6-7800 
Samų tel. — TR 4-1765 

0R. KĘSTUTIS AGLINSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2300 West 51 Street 
.'ai.: p i r m . ant. 10—12 v., ketv. Ir 
i»enkt. 6—S v v. treč., šešt. susitariu 

Ofiso tel. PRospect 6-1795 
Varnu «••'!. TRiangle 4-17«? 

Tel. ofiso HK. 4-6000. rez. PR. 6- 7333 

0R. ANTANAS ALEKNA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield BI vd. 
VAL: 1 - 4 Ir 6—9 

šeštadieniais nuo l lKi 4 vai. p. p. 
išskyrus ketvirtad. ir sekmad. 

DR. ANNA BALIUNAS 
Akių, ausų, nosies ir gerkles Ugoa 

Pri ta iko akinius 
6322 South Western Avenne 

Valandos: Antradieniais ir ketvirta
dieniais nuo 7 ligi 9 vai. vak. Seštad. 
nuo 10 ligi 12 ir nuo 1 ligi S v. p. p. 

šeimos pusės tos mokyklos tur i Ki tu^iajl™ J i ^ f - ? ! * ^ " 8 , 

permaža ^ o r a l i n ė s 

TeL ofiso HE. 4-6849. re». H E . 4-2S24 I T a i oflao TA »• t i e v »aa nw »-4§M 

DR. PETER T. BRAZIS 
'VDYTOJAS IR CHIRURGAP 

2434 West 71st Street 
Vai Pirm., ketvir.. penkt 1-4 Ir 7-J 
Antr 1-6, trec ir i e š t saga i sutarti 

daug prieš 20 metų buvo duota 
Pajudinus žemės gelmių tur-1 daugiau laisvės a tvykt i ir dar

buotis svetimšaliams misionie
r iams. Šiandien jau kiekvienas 
miestas tur i po kelias vienuolių 
vedamas mokyklas. Jų y ra gra
žių ir didelių: po 1,500 i r net 
daugiau mokinių. Tik vieni Dor 
Bosco saleziečiai j au tur i 25 mi
sijas. Visa eilė vienuolių mo
kyklų tur i in te rna tus . Tik iš 

Tel. ofiso WA. 8-3060. rez. CO. 4-1187 

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Ave. 
VAL..* (išskyrus Seštad. ir sekmad.} 
nuo 2 iki 4 v. p. p. • 7—9 v. vak 
T.iįfoniufl priima tik pastai su.sitarii.tr 

Ofiso valandoms skamb. YA. 7-3526 

0R. ALINA D0MANSKI5 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

SPEC. REUMATINES IR 
SĄNARIU LIGOS 

Ligonius priima ketvirtadieniais 
6:80—8:20; kitu laiku pagal susita 
rimą. Tel. GArden 4-6869. 

4038 Archer A vena* 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 

4157 Archer Avenae 
Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:80 vai 
*ak. šeštadieniais nuo 2 iki 4 popta' 

Trečiadieniais pagal sutartj 
I Ofiso tel.: Vlrginia 7-0086 
Į Rezidencijos: BEverly 8-524* 

Tel. ofiso VI. 7-0600, rez. VI. 7-7303 

DR. BR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 
(Speo. motery ligos Ir akušerija 

4055 Archer Avenne 
ILampas Archer Ir California Av-

VAL.: 2—4 Ir 6—8 v. p. p 
Šeštadieniais 2—7 vai. p. *» 

išskyrus sekmadienius 

0R. FRANK C. KWINR 
(KVIEOINSKAJ3) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 
1651 We»t 47th Strait 

' JGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 8 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 8:80 
• v Išskyrus trečlad. u* i e s tad 

Tel. ofiso GR. 6-5399, PR. 6-4732 

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8PEC. CHIRURGINES L I G 0 8 
2423 West 63rd Street 
(kampas 68 Ir Artesianj 

VAL. 2—4 p. p. ir nuo 6—8 v. vak 
žešt, 2—4 popiet 

Trečlad. ir seitmad. uždaryta 

OR. 
FL TALUTKELFo 
E. TALLAT 

paramos . 
Dažnai pasitaiko, kad internate 

Visa šalies gamta Įvairi, įdo- i pasiekęs stebėtinų dalykų. Pas -

i i i i i i i i i i i i i i i i i i imi i i i i i i i i f i i i i i i i i i i i i i iu i i i i 

DĖMESIO! 

Ofiso telefonas: PR. 8-3229 
Rez. telef. WAlbrook 5-5076 

, . . , . ,. X T „ i , .. . . ., / . , /. .. i Ar žinai?... Jaunimo diena —I n 
mi ir pasakiškai tur t inga. Ne , kutiniu laiku atiduoti gyventi I š v e n t o Kazimiero šventė keliama! ta 
taip da r seniai pagrindiniai pa- j valdžios pas ta ty t i 17,000 rao-
sauliui žinomi jos tu r ta i buvo dernių butų darbininkams, dau-
kava, kakao. Tačiau maždaug ! gybė kitokių gražiausių pastatų, 
prieš dešimti metų čia prasidė- i naujas Caracas universi tetas 
jo visai ki tas gyvenimas. Pa-1 y ra vienas iš moderniausių i r 

Tel. ofiso A R 6-0101; rez. GR 2-9203 

DR. JUOZAS BARTKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

NORTHVVEST MEE1CAL, CENTEH 
2330 VV. Chicago Ave., Chicago 22, III. 
Vai. 1 2 : 3 0 - 3 : 3 0 , 6 - 9 p.p. pirrnad., 
antrad.. ketvirtad. ir penktad.; 11 vai. 

•to iki 2 VFJ. p.p. šeštad. Tik sušl
a m a trečiadieniaia. 

judinti aliejaus ir geležies rūdos 
laukai čia pa t raukė didelius ki
tų kraš tų kapitalus. Šiandien 
ir JAV Venezueloje yra j au in
vestavusios beveik tiek pat ka
pitalų kaip ir Kanadoje. Atsi
radę nauji ir geriau atlyginami 
darbai pa t raukė miestų link gi
lios provincijos žmones. Žaliavų 
eksploatavimo vietose kuriasi 
nauji miestai. Trumpu laiku į 
miestus ir aplink miestus susi
lanko kone pusė visų kraš to gy
ventojų. Caracas j au sut raukė, 
regis, pilną milioną gyventojų. 
Dėl to labai puolė žemės ūkio 
gamyba. Beveik visas mais tas 
p radė tas vežti iš Amerikos, Eu
ropos. Tik pačiais paskutiniais 
2 — 3 metais vėl pradėta susi
rūpinti ir žemės ūkiu. 

gražiausių pasaulyje. Kas Ve
nezueloje naujo s ta toma, daro
ma su visais moderniausiais 
technikos patogumais, italo — 
ispanišku grožiu ir tur t ingai . 
Kas nori pama ty t i gražių val
diškų a r privačių pas ta tų — di
delių a r mažų, verta nuvykt i j 
Venezuela. 

Nei piliečiai, nei svetimšaliai 
čia beveik nemoka jokių mokes
čių — visos valstybės išlaidos pa 
dengiamos iš pajamų už eksplo
a tuo jamas žaliavas. Bent kiek 
paruoštam, apsukr iam žmogui 
čia y r a daug galimybių pralobti. 
Tik sunku pramaty t i galimybių 
kaip pagerint i gyvenimą tų ne
laimingų moterų ir jų vaikų. 
Dėl vaikų moteris negali išeiti 
l darbą, daugelis jų perdaug nu-

DR. ČfcfcZIS 
į sekmadieni kovo men. 6 dieną. "* " "* T " 
Ar jau visose lietuvių parapijose Tel. oiiso P I L 8-1 «i 
katalikiško jaunimo organizacijos 
ruošiasi tą šventę iškilmingai pa
minėti ? 

Tik už tris dolerius turėsi va
saros jaunimo stovyklas didesnėse 
lietuvių kolonijose, liksi katalikiš
kos spaudos globėju, katalikiškų 
organizacijų rėmėju. Tavo inten
cija Romoje kasmet bus laikomos 
šv. Mišios. Įsirašyk dar šiandien į 
Katalikiškos Akcijos Fondo na
rius, metinis mokestis 3 doleriai, 
pasiųsk tai A.L.R.K. Federacijos 
sekretoriui kun. A. Juška, 1644 
VVabansia, Chicago 22, 111. 
mmiiiifiiiiiiįvmiufiiitfiifijmiiiTiiitiiiii 

7, res. I i i : . 7-78G8 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8148 West 63 Street 

Kasdien 1—». Vakarais 7—8, tikta 
antradieniais ir penktadieniais. Tre 
čiadien. ir sekmad. ofisas 'iždaryta* 

RezM. 3241 U . mm FI;ACE 

DR. VL. BLAŽYS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4701 South Damen Avenne 
( K a m p a s 47-tos Ir Damon Ave.; 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak. 

Šeštadieniais 2—4 vai. vak. 
Trečlad. ir kitu laiku papai nutarti 
relef, ofiao T'Afayette 8-6048 

Ilcz.: \YAlbiook 5-o018 

f 
GREAT VVHITE ELEPHANT 

S A L E 
• Saliono ir miegamojo kamb. baldai, lem

pos, kilimai, stalai, etc., "Floor Samples" 
turi būti parduoti . 

Vienkart inė proga gyvenime aps ta ty t i 
jūsų namus už kainas nupigintas iki 50f£. 

Je i tur i te mokėkite grynais , išsimokėjimo sąlygos jei 
pageidaujate. 

SOUTHWEST FURNITURE 

: ^ 

COMPANY 

* = 

6200 S0. VVESTERN AVE. (Priešais Sears) 
S 

10 PATARIMŲ 
1. NEPRALEISK visų uždirbtų pinigų. 
2. ATSKIRK tam tikrą dalį padėti į Taup. Sąskaitą. 
3. NESLĖPK pinigų namuose. 
4. PRIE PIRMOS PROGOS ATIDARYK pas mus 

Taupomją Sąskaitą. 
5. NELAUK, kol daug sutaupysi. Mes priimame ir 

mažomis sumomis. 
6. NEIEŠKOK didelių nuošimčių ar bonų, nes gali 

apsivilti. 
7. DEK savo santaupas į apdraustas Taupymo ir 

Skolinimo Bendroves. 
8. PASIRINK LIETUVIŠKJį TAUPYMO bendrovę, 

kuri geriausia patinka. 
9. NEKREIPK daug dėmesio į pagyrų puodus. 

10. VISUOMET ATMINK— 
UNIVERSAL SAVINGS A N D 

LOAN ASSOCIATION 
1800 S. Halsted St. Chicago, 111. 

t 
Tel. HAymarket 1-2028 

Atdara nuo 9 ryto iki 4 vai. vakaro. Trečiadieniais uždaryta. 
Ketvirtadieniais atdara iki 8 vai. vakaro. 

Automobilistams tuščias lotas šalimais 

Gflao LAfayette S-1707, rėzidencijo-
^lllraore 8-8C14 (Maywood, 111 

DR S. GEŠTAUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGA> 

širdies, vidaus ir valkų Ugcr 
4055 So. Archer Ave. 

(Kampas Archer ir California AVe.. 
Antradieniais ir ketvirtad. 6—8 v • 

še$tadR:nia)a 2—4 va! popta* 
' „ • • I M U I I I — • — ^ — 1 I — į , , || .1 I I H m — I I I | || 

Ofiso telef. INteroeean 8-7K54 
Huto telef. l \ t eroce i»n 8-8732 

DR. K. GUDAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas 10756 So. Mickigan Ave. 

Vai.: Antrad. 7 - -9 v. Penktad. 6—S 
š.šcštad. D—12 p. p. ir 1—5 po p. 

Ofiso telef YArda 7-1166 
Rezidencijos — STc\vart 3-4511 

DR. J. GUDAUSKAS 
iYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

756 West Soth Street 
vKrt.nipt'D Halftea ir 15-ta gatvfe, 

VAL 1—4 ir 6:80—8:80 p p. kas 
lien jšskyrus trečiadienius. Atidarr 

S^štarHoniaip ' 4 "*»' 

)fiao GRovehil l 6-4020 
Rez. Hl l l top 6-15€i 

0r. Alexander J. Javolf 
(JOVAIŠAS) 

iYDYTOJAS IR CHIRURGAfe 
2423 VVest Marąuette Bd 

'ai . 2—4 p. p. ir nuo I—1» v. va* 
rrečiad ii šeštad pagal sutarti 

ei ofiso PR 6-3838. rez. RE. 7-5*198 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS,) 
2500 West 68ru Street 

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir %XA 
ki 9 vai Tretfiad to iegr uždaryt 

GRovehi l l 6-1595 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTĖ 

%. PRITAIKO A K I M U S 
aiandos. 9-—12 ir 7—5» v. ». pagfi 
susitarimą išskyrus trečiadieniu. 

242,2 Weet Marąuette Bd 

CMIie ir buto tel. OJL. l - l&S) 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 South 49th Court, Cicero 

Kasdien 10—12 ryte ir 5—8 v. vak. 
šeštadieniais 10—2; trečiadieniais tik 
nuo 10 iki 12 valandos. 

Butas 1832 So. 4»th Ct. 
Telefonas REliance 6-1811 

3R. WALTER J. KIRSTUK 
PHYSICIAN and SURGEON 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
S 9 2 5 W e s t 5 9 t h S t r e e t 

VAL 1—4 popiet, 6:30—8:30 vak 
ždaryla frečiad Ir sefttad vakarais 

TeL ofiso Ir buto OLympic 2-416t 

DR. P. KISIELIUS 
iYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 

J 435 So. 49tfa Ct.. Cicero 
Kasdien 1—S v. Ir 6—8 v. vakare 

fleStadienials 12—2 v. ir B—5 v. T. 
Butas 1526 So. 4Vth Ave. 

Ofiao telef. LAfayette 8-8210, Jei 
neatsiliepia, Saukite KEdzie 8-286< 

Mt. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURG* 

4146 & Archer Ave. 

DR. J. MAKSTUTIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1601 W. Garfield Blvd. 
Kab. tel. P R . 8-3116, rez. P R . 8-0914 
Kabin. valandos: Darbo dienomis nuo 
6 iki 8 v. p. p. Penkt . ir šeštad. nuo 
10 iki 2 v. p.p. ir nuo 5 iki 8 v. p.p. 

Kitu laiku susitarus 

Dt. Edward B. MURASKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2750 West 71st Street 
L.l£onius priima pagrai susitarimą 

rtusitarimui skambint i OKo. 6-1321, 
jei neatsi l iepia — V l n c nn^s 6-S°0v 

Ofiso ir buto tel. HEin loek 4-5815 

DR. A. NARBUTAS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

6757 South VVestern Avenne 
Valandos: ptrmad., trečiad., ketvirt. 
penktad. 6:30—8:80 v. vak. Antrad 
10—i 2 vai, ryto. Šeštad. 2—4 p. p 
Kitu laiku pagal susitarimą. 

Buto te lefonas EUclid 6-2806 
Ofiso tel. OLympic C-055S 

DR. L. PETRAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

(DENT1ST) 
1405 S. 49 Court, Cicero 50, 111. 
Kasdien 10-12 p.p., 2-4 p. p.. 6-9 p.p. 

šešt. 9-1. 

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS 
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

8259 South Halsted S t 
Kasdien S—6 vai. vak. Seštad nuo 

1—6 vai. vak. 
Kitu laiku papai susita rimą 

Telef. VIctory 2-1484. Restd. 2257 W. 
23 VL Telef. F R . 6-5»41. 

Ofiso telefonas — RI>hop 7-2325 

DR. AL. RAČKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avena? 
• K a m p a s Kedzie J r Arche> 

• AL kasdien mu, 2 iki s* va 
rrotitftd B" sekmad tik susitarut 

GYDYTOJAI IR CHIRURGAi 
Marquette Park« oflsa.s. Kordv 

Medical Arts Bldg. 2056 W. 63rd f* 
( k a m p a s Washtenaw ir 6Srd) Va 
kasdien 3—6 ir 6—8. Treč ir 6eS' 
tik 3—5. 

Telefoną* — PRospeot 11-854* 
Cicero ofisas: 5O02 Weat ICO 

Vai.: 1—3 ir 6—8:30. 6est 
— 1 . 2—4. 
Telef. TOwnhaU S-095t; namy teist 
UKmlock 4-7080. Kitu laiku susitarus 

DR. VYT. TAURAS 
TUPČIAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAIS 
(Bendra praktika ir spec. Moterų ltį. 
Ofisas ir rezid.: 2410 W. 51st St 

(antras namas nuo Western Ave. ) 
Ofiso ir rezid. telef. PRospec t 8-122.v 

Ofiso vai.: Pirm. 8—10 v. v. Antr 
Treč ir Penkt . « — • v. v Ir Ketv. 1) 
Šešt. 2-4 v. p.p. Ki tu la iku tik susi 

Tel. of iso H E . 4-2123, rez. P R . 6-8484 

DR. V. P. TUMASOKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ 

SFEC. CHIRURGINES LIGOS 
6255 South H'estern Avcnu 

vai. 2—4 ir 7—9 v. p. p. šeštadienla 
2—4 vai. p. p. Trečiadieniais Ir se» 
raadieniais uždaryta 

Tel ofiso: DAnube 6-1126 

DR. A. VALIS-LAB0KA* 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJA* 

S367 South Halsted Street 
ai « fkl 4 v. p. p. ii 6 -8 v » 

Šeštadieniais 1—4 v o. o 

YArdji 7-S526 VAn^ 7-7*U 
DK. O. i. BVLAITIS 

Nervų, vidaus ir vaiku ligo» 
Vai.: antrad., penktad. 7—8:30 p. | 
gest. 12:30—1:30 popiet. Kitomis <tl" 
nomis tik susitarus. 

DB. J. G. VALAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ.' 
'al kasdien 6:80—8:Xn seftt ' 

4038 So. Archer \v* 

! Ofiso ir buto tel. ARdmcre 1-1493 

DR. VINCAS RfiSiflVfčIUS 
GYDYT0.1AS UI CH1RLRCJAS 

5015—5025 N. Paulina Street 
(Bethany Methodist LigcninSje 

Vai.: Tik telefonu susitarus 

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. BEpubMr "~9**f 
SPECIALYBE CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2435 West 69th Street 

Vai. kasdien 10—12 ir 6—S vai. vak. 
išskyrus pirmad. tik nuo 5 iki 8 v.v 
Šeštad. 10-12 vai. Kitu laiku susitarus 

Tel. ofi<o PRospec t 6-9400 
Rezid. I»ltosi)e«-t 0-9100 

DR. ONA VsiKEV' 
( V a l e v i č i ū t e ) 

GYDYTOJA IR CHTRURG. 
021S s . Kt^l/Je A%e. 

VaL kasdien 1—3 p. p. Ir nuo • 
v. vak. šešt . 1—4 -p. p "^recta** ' 
kitu laiku tik nusitarus. 

Tel. of iso VI 2-1581, r o t 2-0743 

DR. V. VILEIŠIS 
GYDYTOJAS IR CHTRUROAf 

802 West 3Ist Street 
Kampas Halsted ir I I - m o s gatvlv 

PriSiniino valandos 2 — * p. p. » 
« — į v v šeštad I 4 • po pi*** 

M . ofiso PR. 6-6440, re*. H E . 4 - S 1 " 

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ? 

MZ0 West Marqaette Rd 
VAL nuo 2 Iki 4 p. p.: « tlcl 8 va» 

iV«»fiad ir Vš tad pasai sutartj 

Tel. of iso CA. 6-0257, rez. PR. 6-6639 

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

1821 So. Halsted Street 
Rezid 6600 S. Artesian Avt 

M. H v iki * p D. 6 • * 

"ak 
•vasdlen popiet nuo 12-Z:So 

pirm., antr.. ketvirt. "6-8: t f 

' » A • r*»^ * v«l- ^ ' o H n r t i * 

i 

DR. IRENA KURAS 
(Gydytoja ir Chirurge) 

K C D I K H IR VAIKŲ L1GIJ 
SPECIALISTE 

7156 So. Western Ave. . 
(MEDICAL BUTLDING) 

Pirmad. antrad. ketv Ir p«nkta< 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p.p. ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trefiad. nuo 
l t vai. ryto — I v . p.p. šeštad. 11 
vai. ryto — 3 v. p.p. 

Ofise te l . K E . 7-1168 
Kez. tel. VVAlbrook 5-3765 

Dr. Antanas Rudokas, 0. D. 
• iki rui ak is : pritaiko akinius, 

keičia st iklus ir reniui. 
4701 S. Damen Ave., Chicago, 111 

gaukite — V A 7-7381 
Pri ima: vakarais 6 iki 9, šeštad 
10 ryto iki 4; tročiad. ir sekmad 

tik susitarus 

TeL ofiso CL 4-0253, re*. VA 7 -«*'.». 

DR. A. Z. ŠAULY' 
GYDYTOJA LR CHIRURGU 

4645 S. Ashland Ave. (kamb. 211 
Pirmad.. antr., ketv. ir penkt 

G:o0—8:30 vai. vakaro. 
Šeštadieniais 2—4 vai popiet 
Res . 4420 So. Talman A r e i n . 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 6Srd S t 
Ofiso tel. REl iance 5-4410 

Rezid. teief. GRovehil l 6-0617 
Valandos: 1—3 p. m. 7—S p. m. 

Penktadieni tik popiet. 
T-rAtMad ir SeStad. pasai sutart i 

' DR. STRIK0L 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4645 So. Ashland Ave., Chicago 

VAL. nuo 2—4 ir 6—8; trečiad., Seš
tad. ir sekmad. tik pagal sutarti. 
Tel. of iso YA. 7-4787, rez. P R . 6- ltSO 
Jei neatsil ieps virSminCti telefonai, 

faitilrltft M J . 1 W « T ft-OOOl 

Ofiso tel. Cliffside 4-2896 
Rezidencijos: LAfayette 3-1172 

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 W. 47th S t 
K a m p a s 1 Ttli ir l l ermi tage 

Vai.: nuo 2 iki 4 ir 6 iki 9 v. vak. 
šečtad. nuo 2 iki 6 vai. išskyrus sek. 

? P. ŠILEIKIS, O.P. 
Ortho|>o«i;»> • Protezistat-

4.paratai-Prot*'zai, Med.Bati 
Jažai. Si>ee. pagalba Kojom-

(Arch Supi>ort«> ir t.t. 
VAL.: 9-4 ir 6-ft. šeštadieniais »-l 

ORTHOI'KDLIOS TICOHMROS L. \B 
1911 W. 59th št. . Chica«t» 36, ll l inol 

Tel.: PlfcOJ^KVt 6-5084 

DR. G. SERNER 
»^TTV1? AKIŲ GYDYTO!a• 

M ir>e*q patyHma-
Tel. YArds 7-1821 

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

i i taiso 
Ofisas tr akinio, dirbtu > -
756 West S5tb Street 

v AL nuo 10 iki 2, nuo • iki s. tr. 

ANATOLIJAUS KAIRIO 

EILĖRAŠČIŲ RINKINYS 

AUKSINE SĖJA 
Kaina $2.00 

Užsakymus ir pinigus siųskite: 
„DRAUGAS" 

2334 So. Oakley Ave. 
Chicago 8, DL 

5 

Jei turite parduoti ar išnuomo
ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: VIrginia 7-6640. 
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Redakcija straipsnius taiso savo nuožtnra. Nesunaudetų straipsnių ne 
«ugo, Juos grąžina tik Ii anksto susitarus. Redakcija už skelbimų turini 
teatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus prašymą. 

VIENINGAS JAV NUSISTATYMAS 
PASINAUDOJO JAV "PADRĄSINIMU" 

Spaudoj ir gyvenime 
Dr. J. Daugailis 

Istorikas apie Valadkos veikalą 

Kruopštus istorikas J. Jakš
tas, vertindamas vadinamos tau 
tinės (populiariai vadinamos — 
nezaležninkų) bažnyčios dvasi
ninko Valadkos veikalą "Popie
žiai ir Lietuva", ta 'p "Dirvoje" 
rašo: "Aplamai, kunigo (—Va
ladkos) knyga knibždėte knibž
da faktinėmis klaidomis, kurių 
sužymėti čia neįmanoma. Jis. 
pav., suranda imp2ratorių "Ka-

nei imperatoriaus Vakaruose is
torija nežino. 

"Jeigu dar pirmoji veikalo da-(, Jakštas rašo: 

Komunistų frontas padarė naujų agresijos žygių. Pajudėjo 
koministinės Kinijos militarinės jėgos. Jos užėmė vertingas 
Formozos saugumui pozicijas. Nors JAV vyriausybės atstovai 
teigė, kad tos pozicijos ypatingos reikšmės neturi ir užtat nėra I zimierą de Bold" (psl. 100), 
prasmės jas ginti, tačiau taip buvo pasakyta tik tam, kad vi-i nors tokio vardo nei karaliaus 
suomene nuramintų. Tos pozicijos, be abejonės, yra svarbios 
visais požvilgiais. Jei taip nebūtų, kinų nacionalistai dėl jų 
netekamo nesijaudintų. 

Tas pozicijas komunistai užpuolė pačių amerikiečių "pa
drąsinti". Savo laiku vyriausybės sluogsniuose buvo pasakyta, 
kad Amerika jų negins. Jei taip, kodėl komunistams jų nepa-
siimti. J'c taip ir padarė. 

Šioji Peipingo diktatūros drąsa vis tik išgąsdino Jungtinių I šiai nevykusį substitulą "Pro 
Amerikos Valstybių vyriausybę ir jų sąjungininkus. Suprasta, i domo sua" yra gryna publicis-
kad komunistai gali ir toliau žengti, jei nebus susivokta ir; tika. Nors iš tikrųjų ši dalis, 
pasakyta, kad tai jau bus viskas, ką komunistai ligšiol iš na- pagal knygos antraštę, turėtų 

būti esminė ir kalbėti apie po
piežių ryšius su Lietuva. Tačiau 

kun. Valadkos "Popiežiai ir Lie
tuva" nėra mokslinis - istorinis 
veikalas. Jis yra greičiau siaura 
pasaulėžiūros rėmuose parašyta 
propagandinė publicistika". 

"Viduramžiai tamsūs tiems, 
kurie negali matyt i" 

Referuodamas apie amerikie
čių istorikų susidomėjimą vidur
amžiais, mūsų istorikas J. Jakš 
tas naujausiuose "Aiduose" pra 
neša apie šiame krašte susida
riusį tam laikotarpiui tirti mok
slininkų branduolį — Amerikos 
Viduramžių akademiją. Čia su
sitelkusi mokslininkų grupe 
darbą yra pasiskirsčiusi sekc;jo 
mis. Per 28 veikimo metus yra 
išleidusi jau net 58 veikalus. Jie 
leidžia viduramžio laikotarpio 
studijų žurnalą "Speculum". Šių 
mokslininkų nauji, nuodugnūs 
tyrinėjimai įneša naujos šviesos 
j viduramžių supratimą. Jų pa
žiūras apibūdina mokslininko 
r tani žodžiai, apie kuriuos J. 

f 
SEN. McCARTKY KITOJE KfcDfiJE 

lis, kur aprašinėjami V. Euro
pos viduramžiai šiek tiek pana
ši į moksliškumą, tai antroji da 
lis, skirta Lietuvai ir turint bai-

—"Suvažiavime mokslininkas 
E. K. Rand skaitė, gali sakyti, 
programinį pranešimą tema 
"Viduramžių glūduma, viduram 
žių paprastumas". Savo dau
giau filosofinio pobūdžio ir per-

Senato pakomitečio organizaciniame posėdyje sen. McCarthy (R.-Wis.) sėdi dešinėje kaip parastns 
narys, buvęs Senato pakomitečio pirmininkas. Senato pakomitečiui dabar pirmininkauja sen. demo
kratas John McClellan (antras iš kaires). Kairėje sėdi sen. Henry M. Jackson (D. Wash.). Stovi nau
jas vyr. tarėjas Robert Kennedy. (INS) 

NOBLE APIE VORKUTOS PRAGARĄ 
JONAS BRAZDŽIONIS, Chicago, III. 

Amerikietis John H. Noble, 

cionalistų paėmė. 

PREZIDENTAS TURĖS DIDELĘ GALI.^ 

Todėl užvakar matėme prezidentą Eisenhowerį vykstantį į 
Kongresą ir prašantį priimti rezoliuciją, įgaliojančią jiį daryti 
tokius žygius (kad ir militarinius), kokie bus reikalingi daryti 
Formozai ginti ir gynybai reikalingas kitas pozicijas apsaugoti. 
Prezidentas efektingai įrodė pavojus Formozai ir net Jungtinių 
Amerikos Valstybių saugumui. 

Netekti Formozos, aišku, reikštų išstatyti į komunizmo pa
vojų Filipinų salas, Okinawą, Japoniją ir daugelį kitų, Amerikos 
saugumui svarbių strateginių salų. 

Kongresas visai rimtai atsižv?elgė į Prezidento prašymą. Abe
ji rūmai tuoj padarė žygius ir atitinkamos rezoliucijos davė 
Prezidentui galią nevaržomai rūpintis Formozos gynyba. Už 
tai pasisakė ir respublikonai ir demokratai, parodydami, kad vi
sais atvejais, kuomet išstatoma pavojun Amerikos garbė ir 
jos saugumas, Jungtinės Amerikos Valstybės yra vieningos. Ši
toks nusistatymas yra nepaprastai svarbus. 

KAIP ELGSIS KOMUNISTAI? 

Dabar visai yra aišku, kad JAV juokų nekrės. Komunis
tams pajudėjus Formozos link, jie susidurs su Amerikos mili-
tarine jėga. Ar jie tokio susidūrimo nori? 

Galime būti tikri, kad ne. Labai gerai žinome iš praeities, 
kad visais tais atvejais, kuomet JAV griežtai pasisakė stovin
čios už vieną ar kitą poziciją, komunistai susivaldė, pulti neišdrįso. 

Komunistai pasiėmė tik tai, ko Amerika buvo žadėjusi ne
ginti. Ir, žinoma, labai gaila, kad buvo duota suprasti, jog JAV 
to ar kito negins. Juk tai buvo tiesioginis pakvietimas tas po
zicijas pasiimt. Koks čia buvo žaidimas, tiesiog sunku ir įspėti. 
Jei ne tai, arba dar geriau, jei iškart būtų pasisakyta už visų 
kinų nacionalistų valdomų salų ir salelių gynimą, komunistai 
tikrai nebūtų išdrįsę jų pulti. 

Bet neužteks nusistatyti, kad gynybos linija Tolimuose Ry
tuose būtų aiškiau pabrėžta, bet teks akylai budėti ir nuolat 
būti pasirengusiems visiems netikėtumams, kokie gali bet kada 
iškilti. 

Pagaliau reikia turėti galvoje dar svarbesnį dalyką — pa
čios Kinijos išlaisvinamą iš komunistų priespaudos. Jei ligšiol 
tasai režimas nėra Amerikos pripažintas, jei gen. Chiang Kai-
sheko vadovaujama nacionalistų vyriausybė tebeturi diplomatinį 
ir kitokį pripažinimą, išvada turėtų būti aiški — Kinijos iš
laisvinimo idėja JAV politinėse sferose turėtų būti gyva. Jei 
to nebūtų, tai būtų senosios politikos tęsimas, o gal dar ir 
blogiau — taikaus sugyveinmo politika. 

BANDOMA ATITAISYTI 
Krašto apsaugos sekretorius Charles E. VVilsonas neseniai 

padarė pareiškimą, kuriuo jis daug ką nustebino. Jisai pasakė, 
kad, girdi, būtų šis tas pasiekta, jei JAV vyriausybė atnaujintų 
prekybą su Sovietų Rusija ir jos satelitiniais kraštais. 

Šiomis dienomis yra bandomas šis išsišokimas atitaisyti. 
Sekretorius VVilsonas kalbėjęs išimtinai savo v§rdu, bet ne visos 
vyriausybės, kuri su pareikšta nuomone nesolidarizuojanti. Pre
zidentas Eisenhoweris esąs aiškiai priešingas betkokiu būdu 
plėsti prekybą su komunistiniu pasauliu. Tenka sužinoti, kad 
ir pačiame Kongrese p. VVilsono pareiškimas nerado pritarimo 
Ir gerai, labai gerai. 

• 

TAUTINE GARBĖ 
Turbūt nė vienam lietuviui, apart komunistų, nėra atėjus 

į galvą mintis, kad Amerikos lietuviai betkada išsižadės Lietuvos 
išlaisvinimo idėjos. Neišsižadės tos idėjos ir kitų kraštų lietu
viai. Tuo labiau neišsižadės komunistų vergijos kančias ken-
čiantieji Lietuvos žmonės. 

Kiekvienas šitaip nusistatęs tautietis turi laikyti svarbia, 
pačia svarbiausia tautine pareiga dėtis prie Lietuvos išlaisvini
mo darbų. Tokiam prisidėjimui reikia panaudoti kiekvieną tin
kamą progą. Viena iš tokių progų yra Vasario Šešioliktoji, ku
rios minėjimas privalo sužad'nti mumyse dar didesnę tėvynės 
meilę ir ryžtą dirbti ir aukotis jos laisvinimui. 

Pirmoj eilėj pasirūpinkime, kad Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės nrnėjimas būtų visur surengtas ir kad kiekvienas lietu
vis prisidėtų stambesne auka laisvinimo darbams paremti. To 
reikalauja tautinė garbė ir pareiga. 

mūsų autorius, neturėdamas čia 
vadovų, kokius turėjo pirmą da
lį rašydamas, svaičiote svaičio
ja, nieko rimtesnio nepasakyda
mas". 

Pasirinkęs temą "Popiežiai ir 
Lietuva" autorius daro daug be
reikalingų ir nepateisinamų dig
resijų. Kaip J. Jakštas sako: 

"Tiesiog nedovanotinas auto
riaus lengvapėdiškumas kalbėti 
šiame veikale apie Amerikos lie 
tuvius, apie jų bažnyčias ir mo
kyklas, apie popiežiaus neklai
dingumo dogmą ir apie kitus 
dalykus, neturinčius nieko ben
dro su tema". 

Nors ir atradęs kaikurių sti
liaus puošmenų, tačiau istoriniu 
atžvilgiu vertindamas veikalą J. 
Jakštas sako: 

"Iš veikalo nematyti, kad au
torius būtų studijavęs kur isto
riją ir pažinęs jos naujausias 
kryptis ir problemas... Aplamai, 

dėm sąmojingumo pranešime I išbuvęs devynius su puse metų 
profesorius kaip tik stengėsi at
remti temos antraštės gan įsi
šaknijusį posakį ir iškelti vi
duramžių reikšmę mūsų kultū
rai bei civilizacijai. Pranešimą 
baigė šia reikšminga fraze: 
"Aišku, viduramžiai yra tam
sūs tiems, kurie negali maty
ti".— 

Laisvas lietuvių žodis iš 
Europos radijų 

Transliacijų laikas nurodytas 
Vidurio Europos laiku, arba 
dviem valandom vėliau, kaip 
okupuotos Lietuvos laikas. 

Bangų ilgis pažymėtas met
rais. Norint sužinoti bangos 
ilgį megociklais (amerikoniš
kiems priimtuvams), reikia 300-
000 padalyti iš bangos ilgio 
(metrų). Pav.: 300,000 : 251 
bus 1,195 mc, arba padalinus 
minėtą skaičių iš 196,2 — bus 
1,529 mc. 

Amerikos Balsas: 
19.15: 25,34; 31,46; 251; 

įvairiuose sovietų kalėjimuose 
ar koncentracijos stovyklose, 
grįžo į Ameriką, š. m. sausio 
mėn. 11 d. spaudos konferenci
joj Berlyne jis papasakojo visą 

Kelias į Vorkutą 

Noble areštuotas 1945 m. lie
pos mėn. Pasodintas į kalėjimą. 
Rytų Vokietijos kalėjimai buvo 
pilni prikimšti. Daugelis neži
nojo net už ką ten pakliuvo. Gy 

i venimo sąlygos neapsakomai 
eilę faktų iš anapus geležinės | g u n k i o s K a l i n i a i p r a i ž i o j e n e 

uždangos, daugiausia apie toli j g a y o 1 Q a r d a u g i a u d i e n ų j o k o 

moję šiaurės Rusijoj esančias 
darbo vergų stovyklas — apie 
Vorkutos pragarą. 

25,36; 25,30; 31,06; 41,38. Kar
tojama per Tanžiro radiją vi
durnaktį : 

00.00: 31,14; 31,20; 41,47; 
42,25; 48,86; 75,38 ir 49,34. 

Vatikano radijas: 
Antradieniais, ketvirtadieniais 

ir šeštadieniais: 
15.00: 19,84, 25,57; 31,10; 

41,21; 196,2 ir pirmadieniais, 
trečiadieniais ir šeštadieniais: 

19.00: 25,67; 31,10; 41,21; 
49,75 ir 196,2. 

Romos radijas: 
21.35i 25,21 ir 41,15. 
Madrido radijas: 
17.50: 32,25. 

atsirado laisvame Berlyne, o 
kaip Noble pareiškė, išsipildė jo 
didžiausias troškimas — didelis 
pasitikėjimas Dievu ir absoliu
tus noras sugrįžti į namus su 
tikslu papasakoti savo pergyve
nimus, patirtus komunistinėje 
Rusijoje. 

Kas ta per Vorkuta 
maisto. Apie 8 0 ' , mirė nuo ba
do. Noble buvo nuteistas 15-kai 
metų, bet už ką, niekas jam tik 
rai nepasakė. 1950 m. iš Rytų d"ideU r & ^ s iaurės Arkt koje, 
Vokietijos išvežtas, perėjo t r i s ^ ^ ž i e m Q S l a į k a t e m p e r a t ū r a 
kalėjimus ir atsirado Vorkuto- y r a 3 0 _ 4 6 i a į p s n į a i žemiau nu-

Vorkuta raniasi šiaurinėje 
Uralu kalnų dalyje tarp Pecho-
ra ir Ob upių. Tai sudaro labai 

je. Nuvykus į Vorkutą, kaip 
pasakoja Noble, kalinai pra
džioje buvo suskirstyti į dvi pa 
grindines grupes: į politinius ir 
kriminalinius nusikaltėlius. Vė
liau kriminalniai nusikaltėliai 
buvo kažkur kitur išgabenti. 
Pirmą kartą apie paleidimą su
žinojo 1954 m. birželio mėn. Vė
liau atgabentas prie Maskvos 
esantį repatriacijos lagerį, kur 
gyvenimo sąlygos buvo jau ge
resnės, nieko nereikėjo dirbti. 
Ir š. m. sausio mėn. pradžioje 

lio. šalčiams laikas, kokį Nob
le pergyveno, buvo 72 laipsniai 
žemiau nulio. Noble sako, kad 
Vorkutoje dabar yra apie pusę 
miliono vergų — kalnių, kurie 
paskirstyti į atskiras stovyklas, 
o tokių stovyklų ten yra apie 
200—500. Toje darbo vergų sto 
vykioje, kur Noble praleido ke-
turius metus, buvo 3,500 kali
nių, kitose stovyklose mažiau. 

Vorkutoje gyvenimas žiaurus. 
Laisvas vakarietis sunkiai g'-ili 

(Nulieja į 4 pusi.) 
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— To pati. A ka gi man neaugt? Ar Prūdiškių 
duona ne gera? 

— Nebeganai? 
— Tegul studintai gana. Aš pabūsiu, kad ir pras

ta, ale merga. — Jos akys žybtelėjo. Ji atsistojo tiesiai, 
pasitampė sijonėlį, nosinę užsikišo už juosmenio. 

— Oho, kokia tu! — Susidomėjo Povilas. Nuo jo 
truputį dvelkė alkoholis. Buvo šlapiai peršilęs, kaip ir 
visi kiti šokėjai. 

— A kas man nelais takiai būt? — Ji pradėjo ko
ketuoti, nežinodama nei to žodžio, nei jo prasmės. 

— žinoma, kas gali tau neleisti ? Bet tu kažinko 
lyg pyktauji ? 

— Nu tai kas? — Jau juokėsi ji savo skardžiu 
vaikišku juoku. — Ar jum ne visviena? Prasta mergio
te visokių kvailysčių išsimaną. 

— Kodėl tu sakai „prasta"? Tu graži mergytė! 
— Pelanuos ir auksas nebežiba. 
— Auksas visur žiba. Ar eisi šokt su manim, 

Bronyt? — Jis tiesė rankas, nes muzikantai pradėjo 
raityti gražų valsą. 

— Jegu su manim šoksta. 
Ji greitai atsirėmė į jo krūtinę. Net silpna jai pa

sidarė iš didelio laimėjimo džiaugsmo. 
Dabar ji troško, kad jo motina matytų. O kaip ji 

troško, kad matytų ji, kad atpažintų pusininko mergio
tę. Ji tyčia sukėsi į patį pakraštį ir pro tą suolelį suma
žino sukimosi žingsnius. Dabar jos linksmumas nebe
buvo spontaniškas kaip anksčiau, kaip visada būna per 
šokius. Dabar jai sąmoningai buvo linksma, įvykdžius 
savo kerštą. Nes Rankelienė atydžiai pasižiūrėjo į juos 
ir susiraukė. O gal Bronei tik taip rodėsi, kad susi
raukė ? Vistiek. Ji buvo taip laiminga, taip piktai lai
minga, kad užgavo išdidžią motiną. Ir u»gaus daugiau, 
kiek galėdama daugiau užgaus! 

Ji prisiglaudė prie Povilo, prisispaudė visu jaunu 
širdingumu. Jos viena kasa lietė jo ranką; ji pakreipė 

galvą ir žiūrėjo į jo akis. Ji prasijuokė be garso, bet 
tame juoke dusliai skardėjo kerštas ir drauge nustebi
mas. Siautulys traukėsi nuo jos. Jai darėsi ramu ir 
gera. Jo šviesių plaįikų kuokštą buvo užkritusi ant kak
tos, akys geros. Ji$ šypsojosi taip pat. Nuo jo truputį 
dvelkė degtinė, bet jis nedvokė prakaitu kaip kaimie
čiai. Jo pirktinė tamsi eilutė buvo švari, margas kak
laraištis Skaidriai atsišvietė nuo labai baltų marški
nių. Jis visas dvelkė švarumu, grožiu ir kažinkokia 
ramybe. Jis judėjo ne per daug nešo'kinėjo aplink mer
giną kaip kaimiečiai bernai, ją laikė tvirtai rankose ir 
suko truputį linguodamas, lyg supdamas lopšy. Bronė 
užmiršo kerštą. Ji tik darėsi išdidi, kad šoka su studen
tu. Ji norėjo, kad visi juos matytų ir, kaip jai atrodė, 
stebėtųsi. Tokio šokėjo dar ji nebuvo turėjusi. I r jai 
pačiai taip sekėsi šokti! Kaip lengva antelė krypavo 
valso bangose, kaip mokyta panelė dėliojo mažus žings
nelius. Ji žinojo, kad šoka dabar gražiai, kad atrodo 
gražiai. Ji pasitikėjo savim pilniausiai, nes gi pavyko 
jai pagauti šauniausią šokėją, ir net gi jis laiko ją taip 
tvirtai, kaip prirakinęs prie savęs. Kiek vėliau ji už 

— Ne, ne. Visiškai nepavargau. — Ji atsigavo, pa
gyvėjo, bet nežymiai, kad jis nepastebėtų, atsiduso iš 
gilumos krūtinės, lyg norėdama iškvėpti tą graudų 
jausmą. 

— Gal nori atsisėst? 
Ji išsigando, kad jos nepaliktų. 
— Ne, ne. Galiu ir stavėt, neprivargus. 
O paskui, jėga susigrąžinusi savo pirmykštę nuo

taiką ir drąsą, šelmiškai pridėjo: 
— A jūs ar sėstes kar tu? 
— Žinoma, kaipgi! Ir aš pavargau. 
— Tai gerai. 
Jie atsisėdo ant suolo, nelabai toli nuo jo motinos 

ir tetų. Bronė žvilgčiojo į šalis, ar juos kas mato. Ji 
norėjo pritraukti visų akis, nes garbės godumas vėl ją 
užvaldė. Dabar jisai rūkė. Dūmai atsidavė pirktiniu 
tabaku. Jis visas kvepėjo ne kaimietišku, ne žemdirbio, 
kvapu. Buvo prisimerkęs ir akimis sekė cigaretės .dū
mus. Tarpais jis atsigręždavo į Bronę ir nusišypsodavo. 
Ji išpynė ir vėl supynė savo kasų galus, paskui suko 
ant rodomojo piršto nosinę. Kai prasidėjo naujas šo-

tniršo ir didžiuotis. Jai buvo tiktai gera. Ir norėjo, kad i k i s , ji neramiai atsitiesė ir nežymiai, metė akį į jo pusę. 
tas gerumas tęstųsi. Ji vis žiūrėjo į ramias mėlynas 
akis, į gražiai pakirptus plaukus. Ji raudo. Ne iš dro
vumo, bet iš džiaugsmo, kad ji taip arti šito gražaus, 
mokyto, protingo ir gero vyro. Gero, tikrai labai gero. 
Ji prisiminė jo užtarimą prieš motiną: 

— Nesakyk taip, mama. Ji — didelė mergaitė... 
Ji prisiminė visus pagyrimus Rankelės Povilui, gir

dėtus kaime. Nepuikuolis, netinginys, o mokytas, o iš
mintingas, bus dideliu žmogum. Ji pati matė, kaip gra
žiai kartą jis išskyrė susimušusius piemenis, o sukru
vintam Matuzoniukui numazgojo nosį ir parvedė namo. 
Ji glaudėsi prie jo stipriau, tarytum būtų irgi skriau
džiama ir jieškotų pas jį užtarimo. Ir tikrai, ji dabar 
pajuto savo menkystę, savo našlaitišką dalią, savo ne
turtingumą ir tamsumą, ypač tamsumą. Juk ji nei 
skaityti kaip reikiant nemokėjo. O rašyti — pavardę 
tiktai. Mėgino ir daugiau, bet pati savo rašto neįskai-
tydavo. Kartą norėjo užsirašyti ir išmokti gražios dai
nos žodžius. Užsirašė, bet tik juokas ėmė, kai reikėjo 
skaityti. Juokas ėmė, o dabar jai buvo taip graudu dėl 
to. Ir, muzikai nutilus, ji momentą nesiskyrė nuo ja, o 
prisiglaudus pasižiūrėjo tiesiai į jį pilnomis ašarų aki
mis. Mažai trūko, kad būtų įsikniaubusi veidą ir pravir
kusį, kaip kartą, nebeprisimena dėl ko, pravirko, įsi
kniaubus į motinos sijoną. 

— Pavargai, Bronyt? 

Jis nuspaudė į suolą degantį cigaretės galą, atsistojo. 
Jai apmirė širdis. Dabar jis nueis, paliks ją, ir ji nebe
žinojo, ar tikrai buvo su juo, ar tiktai sapnavo. Bet jis, 
net nelinktelėjęs, paėmė ją už abiejų rankų, kaip savą, 
ir patraukė į šokančių ratą. 

Buvo pats gegužinės šiuršimas. Šokėjai kratėsi iš 
visų jėgų. Kad ir griežė — pasiutpolkę! Nevienai mer
gai nuo sukimosi iširo kuodas arba atsipynė kasos. 
Čepuko Jonas su Amilja du kartu buvo pargriuvę, bet 
atsikėlę šoko dar su didesniu įnirtimu. Jonas, šiaip 
jau nelabai išgeriantis, šiandien buvo nusilesęs. Gal kas. 
pamylėjo, o gal pats dėl drąsos ištraukė? Ir toksai 
skabrus dabar, kad tik stebėkis! Su Amilja visą vaka
rą susikabinę. Va, gi ir Tamošius bešokąs! Su kažin-
kieno viešnia. Jono nematyt. Gal jau pasivaikščiot iš
ėjo? Pilnas keliukas porelių; kitos ligi vieškelio nu
šliaužę. Susikabinę, bernai galvas prie merginų pri
glaudę, apglebę kaip viščiokai. Gėrę beveik visi, todėl 
drąsos ir meilumo daugiau. Sėdi pilna tokių porelių 
ir ant suolų. Juo tamsyn, juo labiau glaudžiasi, ranką 
rankon sudėję. Kad ir skaudžiau įžnyba šonan, mergos 
neberikteli. Kad jau sėdi draugėj, tai priimk ir meili
nimąsi. Vaikus po truputį parvarinėjo namo, o tai, ru-
pūžiukai, stovi tau čia pat, už pečių, ir jau glaudies prie 
patinkamos mergos arba taikai įgnybti į pažastį, o tie 
ir sukikena. 

(Bus daugiau) 

/ 
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V'dsy vus imuni te ta i 

ATOMINIS LAIVAS "NAUTILUS •» 

i guoja gana stipriai, kas gali 
T> I pasireikšti vienu a r keliais se-
Pasyviam imunitetui stidary- f v . . , , , . , i - * -

. . . * . , . . . . . i - v . kaneiais dalykais : drugio kret i-
ti Įsvirksciami jau kitos rusieSj 
skiepai — serumai. Tai persir- ' 
gūsių arba aktyviai imunizuotų prieš kurią ligą žmonių ir, daž
niausiai, gyvulių kraujo seru
mas arba, kar ta is , daugiausiai 
imuninių medžiagų turint i se
rumo dalis, globulinas. I š gyvu
lių naudojami arkliai, kupriai, 
triušiai ir kiti, tos eilės tvarka . 

mas, niežtintis odos išbėrimas, 
sutinimas, vėmimas, nualpimas 
(šokas) ir ne t mirt is . Išvengi
mui tokių pavojingų reiškinių, 
prieš skiepijant tais vaistais, 
daroma mėginamasis mažo vais
tų kiekio įšvirkšt imas į odą. Jei 
organizmas j au t rus , ta i iššau
kiama vietinė reakcija odos 
įšvirkštimo vietoje. Kar ta i s i r 

P n e s vartojimą tos medžiagos ; , . . . . „„„„*. 
. . ; . ? • , labai j au t r i am organizmui esant 
išvalomos ir sukoncentruojamos . . . . , . , ?. . , M — ,. . T * ... , • • vaistai vistiek reikia duoti. Ta-ligi t am t ikro s t iprumo laipsnio, matuojamo tam tikrais viene
tais. Šis imunizavimas daromas 
vienkartiniai, o ttaikada daug
kartiniai. Imuni te tas pasireiš
kia tuojau, kai tik serumas įšvirk 
ščiamas, bet išsibaigia per ke
lias a r keliolika dienų, nes įves
toji medžiaga pasibaigia. O pa
sibaigia greitai, nes pats orga
nizmas ją naikina kaip svetimą. 
Šis imunizavimo būdas naudo
j amas kai jau kuri liga praside
da a r prasidėjusi, a r organiz
mas, manoma, užkrėstas . Pvz. 
sergančiam difterija duodama 
8000 antitoksinių vienetų dozė, 
bet jeigu lisros forma sunki, tai T " 

, ~~ ~„~ • skaičių susirgjmų 
duodama 80.000 vienetų, o k a r 

da vaistai įšvirkščiami keliomis 
mažomis dozėmis, ta rpa is nuo 
kelių ligi keliolikos valandų. 

Bendrai imant, dėl pavojų or
ganizmui įvedant pakar to t inas 
serumo dozes, dėl t rumpo tų 

į vaistų apsaugos periodo, dėl ak-
I tyvaus imunizavimo galimybių 
r ir dėl galimybių pavar to t i anti-
I biotinius vaistus, serumų nau
dojimas paskutinį dešimtmetį 

1 labai sumažėjo. 

Išvados • 

Medikai šiuo laiku stengiasi 
kuo daugiau asmenų aktyviai 
imunizuoti ir prieš kuo didesnį 

Taip pat da-

Iš tikrųjų keisti žmones 
Vienas iš filosofuoti mėgstančių 

asmenų teigia: 
— Keis t i t ie žmones . J e i g u j i ems 

pasakai, kad danguje yra trys bi-
lionai žvaigždžių — jie tiki tavo 
pasakymu, tačiau, jeigu nudažęs 
tvorą prisegi prie jos lapelj, kad: 
"Atsargiai, dažyla!", jie visvien 
rankomis prisiliečia, kad pasitik
rinus, ar tikrai dažyta... 

Tikrai, keisti tie šios žemės gy
ventojai — žmones... 

BIMIK'S JEWELRY 
1$fa%f YOO C&NNOT 
jįįfc BUY BETTĖR.; 

Atominis povandeninis laiva> 
Foto rodo bandymų vaizdus. 

''Nautilus" atliko bandymus jūroje. 
(INS) 

syvus imunitetas naudojamas 
tik prieš pavojingas ligas. 

ro pastangų jau sudarytą ak ty- i r ™gpjūčio pradžioje daug dar- švelnėjo. Jei anksčiau daugiau 
tais ir l'gi 300.000 vienetų. F * - į m u n į t e t ą palaikyti imunite- b i n i n k l i i šėJo į streiką. Streiką- pasi taikė stovyklose įvairūs kan 
^ _ i - ™ * * . * - — » - * « — t Q p a k ė l i m o s k i epį j imais (boos-: v o n e v i s o s stovyklos. Streike I kinimai, po streiko — sumažėjo, 

ter> didž'ausiame asmenų skai- 'dalyvavo apie 80,000 — 100,000 i o visgi visokios rūšies sabotaži-
Serumai turima prieš sekan-1 čiuje. Šio imuniteto apsauga kalinių. Streiko malšinimas bu- ; niai veiksmai, ypač kasyklose, 

čias užkrečiamas l igas: d i f t e r i - V a ilgesnė ir t ikresnė, ji neiš-. vo žiaurus. Į streikuojančius bu j vergų t a rpe nesumažėjo ir t.ę 
ją, gazinę gangreną, sunkius pū šaukia organ 'zmo alerginės r e - ! v ° a t idengta ugnis. Virš 100 siasi toliau, 
lingus susirgimus, stabą (teta-! akcijos. i žmonių vietoje buvo nušaut i , ve 
nus) , antraksą, bac'linę dyzen-J Iš to, kas anksčiau pasaky- liau mirė apie 60 ir apie 600 bu-
teriją, smegenų plėvės uždegi-, ta, tėvai turi suprast i , kad įvai-; vo sužeisti. Pradž.oje streiką 
mą (meningitą), plaučių užde-, rūs paskiepijamai, sukeliantieji masino apie 1,200 ginkluotų sar-
glmą ir kitas. j aktyvų imunitetą, ir "booster iai" j gybinių, vėliau buvo prisiųsti 

Serumų pakartot inis naudoji- saugo jų vaikus nuo susirgimų, specialūs sargybinių būriai strei 
mas gali labai kenkti organiz- Taip pa t ak tyvaus imuni te to , ko likvidacijai ir nusikaltėlių ek 
mui. Serumai tur i daug protei- palaikymas suaugusiuose y ra Į zekucijai. 
ninių medžiagų. Po vieno an t ro naudingas. Taigi, neuždelskime j tėvais', savo pažadą lottsajo iio-
tų medžiagų įvedimo į organiz- reikalingus kūdikių skiepijimus, Tikroji s treiko priežastis sun m į s dienomis "82 meta klijcn'.ui, 

atsivedusiam savo 107 metų tėv? 

Ištesėjo pažadą 

Mūsų 50 Metų 
P L A G A S 

Sukaktuves 

GERUS 
Tegul 

T A U P Y M A S 

U Ž D I R B A 

DIVIDENDUS ! 
1 9 5 5 metai būna 

jums vaisingi. 

Pradekite taupyti šiandien ! 
INSUREO 

KUM Federal Savings 
and Loan Association 

Chartered and Supervlsed by tb« 
United States Governmenl 

2202 Wes t C e r m a k R o a d C h i c a g o 8 , UI 
Phone Vlrglnla 7-7747 

Du. deimantiniai žiedai nupiginti 
— ver tes $199.50 už $99 .60 
Duodama iki $25 nuolaMu už jūsų 

sena laikrodėlį. pcrkan£ naują Bulovą, 
G r m n . Ijomginea, \Vittnaiu r, Bonrus. 
EStftfn laikrodėlius. 

JOS. F. BUDRIK, Inc. 
3241 So. Halsted St. 
Telefonas: CAlumet 5-7237 

MES PRISTATOME ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ — 
DIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS. 

Mes taipgi perkraustome jūsų bal
dus saugiai keletą blokų ar keliasde-
šimts mylių. Reikale šaukite mus. 
Vieno kambario baldus arba viso namo. Kreip
kitės pas raus. Turįs daug metu patyrimo per 
kraustymo darbe. 

STASYS FABIJONAS 
2H6 So. Hoyne Ave. Tek VIrginia 7-7097 

Valgyklos savininkas Prescoit'c, J 
Arizonoje, ei!ę metų laikęs iška-1 
bintą skelbimą, garantuojantį į B u d r i k o K a d i o Valan.la ketvirtame-
kreditą asmenims "virš 80 metui nii>i* «"«» 6 vai. vakaro iš \VH|-V ra-

[ dio stoties, l 4 r>u kilocycles. 
amžiaus, atsilankiusiems su savo 

! 

mą, pas taras is pasidaro jaut- ir atminkime gydytojo nus ta ty- kiai supran tama . Greičiausia 
rus, alergiškas toms medžią- tą terminą vaikų ir jaunuolių streiką iššaukė du dalykai : Sta-
goms. O jeigu j jau t rų organiz- "booster iams", o tai apsaugos lino mir t is ir Berijos likvidacija, 
mą vėl įvedama ji jaut r inant i šeimą nuo daug išlaidų ir ne- Stre ikas buvo organizuotas, 
medžiaga, tai organizmas rea- malonumų. Streikui pasibaigus, jau vien iš 

===—-——-—2=:^=—==-=-=-===-==-^—=======-======- kasyklų, kur ir Nobile buvo, 

pietums. 

Vorkutos pragaras 
(Atkelta iš 3 psl.) 

įsivaizduoti arba visiškai nega
li įsivaizduoti, koks yra gyveni
mas toje baisioje "sovietiško ro
j aus " dalyje. Maistas labai pra
šąs. Valgoma tik du kar t per 
dieną. Maisto sudėtis: daugiau
sia kopūstai, žuvis, o kitų dar
žovių a r mėsos labai retai te-

, ._ . apie 300 žmonių areš tuota . Nu-
kaip sako Neb- , • . A. .. , . * „ 

f ,_ teistieji — daugiausia sovietų 
le, darbo vergams buvo prade 

Nuo 1952 m. 

tas mokėti at lyginimas už dar
bą. Atlyginimas įvairus, atsi
žvelgiant kas dirbama. Mėnesi
ne alga nuo 150 iki 300 rublių. 
Tačiau tie pinigai mažai ką tur i 
reikšmes, nes esančiose stovyk
lų krautuvėse kainos y ra labai 
augštos a rba jų mažai yra . I š 
darbo stovyklų pabėgimas ne-. 

piliečiai, mažiau užsieniečių. 
Streikui prisidėjo net dalis vie-j 
tos administracijos, kur tuo lai- ' 
ku buvo jaučiamas t am t ik ras 
susiskaldymas. Po streiko s to
vyklų gyvenimo sąlygos kiek su 

"PASKAMBU* UIT .'r.IEŠPIET 
— ATVAZHJOSffc POPIET'* 

TELEVIZIJOS, RADIO, PATKFON\ 
TAISYMAS 

JONAS GRABINSKAS 
J. G. Teievisun, 944 W. Soth PI. 

TeleTonas FKontier 6-1998 
Pas HetuTj — ir gerian Ir pigiau! 

gaunama Kasdien dirbama 8 | įmanomas. Tie, kurie bandė pa-
val. P e r men. t rys dienos lais- j fcegti, visi prakt iškai buvo su-
vos. Darbovietes: anglių kasyk- i čiupti. Kaliniai laukia karo, kai-
los, fabriką', ir prie geležinkelių. 
Gyvenimo patalpos — barakai. 
Stovyklos saugomos tūkstančių 
ginkluotų sargybinių, šeimos 
yra a tskir tos . Moterys daugiau
sia dirba prie gsležinkelių ar 
didesniuose fabrikuose. Tauty
bių atžvilgiu daugiausia ukrai
niečių, lenkų, keletas tūkstan
čių vokiečių a r kitų sovietų pi
liečių. Stovyklose betkokia re
ligine prakt ika uždrausta. 

po priemones išsigelbėjimui. 

Apie kaliniŲ s t re ike 
1953 m. liepos men. pabaigoje 

skania ir sveikatai naudingą 
duona ir įvairias skoningas 

l)iilkn(« > k e p a 

.Vv:.\ftVYi sm 
BRUNO'S KEPYKLA 

3339 S. LITL AMCA AVE. 
Td . CLifside 4-6376 

Pristatome į visas krautuves 
ir restoranus, taip pat iš
siunčia j visus artimuosius 

miestus. 

DAR NEBUVO 

Tikrai dar nebuvo tokių: 

1) Lietuviškų ženklelių su vy
tim ir trispalve, lengvai prisega
mų ir tik po g g c 

2) Europiškų termometrų su 
persiuntimu kainuojančių: 

a) Kūno tempera tūra i matuo
ti $ j . 6 0 

b) Oro tempera tūra i — 
iš vidaus $ j .60 
iš oro $ j .95 

3) Rašomosios mašinėles su 
lietuvišku ir visų kitų kalbų rai
dynais. 

Gaunama pas J. Karvelį, 3322 
S. Halsted St., Chicago 8, 111. 

PFMJ U2S\cfcNEJUSIŲ 
SKAFIV*. S< IV ŽAIZDA 
IR ATV1RC ODOS L I G \ Į 

Tie, km U kenčia nuo BENŲ, AT
VIRŲ ir SKAL^?JŲ ŽAIZDŲ, jie 
negali rainiai j*5deti ir naktimis-' 
miegoti, nes jų ufiisenejusios žaizdos 
niežti ir skauda. Kad pašalinti ta 
niežėjimą ir skau^jirną, seni,i atvi
rų ir skaudžių žaizdų, uŽdSkit; 
LEGULO Ointment. Jų g y d o m o . 1 

ypatybes palengvina jūsų skaudėj: 
mą. ir galėsite ramiai miegoti nak-
ck Vartokite jas taipgi nuo skau 
Ižių nudegimu. Jos taipgi pašaiina 
įiežėjiiną ligos vadinamos PSORIA-
SIS. Taipgi paSalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETK'S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos ir perpiešimą 
tarpirštių. Yra t inkamas vartoti nuo 
ižiūstančios, suskilusios odos dedir-
vinių, odos išbėrime ir t. t., taipgi 
t inkamas vartoti vaikučiams kada pa-
drodo skaudus išbėrimas nuo vysty-
ilų. Jis yra gera gyduolS nuo iš
viršinių odos ligų Le-
gulo Ointment yra 
parduodama* po 75 
ct.t 11.26, ir |3.50. 
Pirkite vaistinėse Cbi 
eagoj ir apylinkėse— 
Milwaukee, Wisc. Ga 
ry, Ind. ir Detroit, Mi 
chigan arba rašyki
te i r atsiųskite Mo-
ney order į: 

LEGULO, Depar tment D. 
6618 W. Eddy St.. Chicago 34. III 

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

įstaigoje _ BRIGHT0N SAVINGS and LOAN ! 
Kiekvieno taupyto jo indeliai apdraus t i iki $10,000.00 

BRICBTON S A F T O S AND LOAN ASS'N. 
4071 Archer Ave., i vakarus nuo California RY*. 

CHARITES ZEKAS, Sec'y 

OFISO VALANDOS: 
Plrrnad., antrad., p«nktad Ir Trečtad. t ryto lkl 12 • d. 

•eotad. 9 9, ryto iki 4:*8 p p. Ketvtrtad. • ryto lkl t vak. 

i'.i.u.iiiMn.iihimiii.nHiiiiiiiMmii 

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS IR GAS0LIN0 STOTIS 
Atliekami lyginimo ir dažymo darbai. Taisomi motorai, stabdžiai. 

transmisijos ir t. t. MOBILGAS benzinas, įvairių rūšių alyva, 
baterijos ir automobiliams dalys. 

1934 Wost 59th Street Tel. GRovehill 6-9136 
If, ČESAS, patyręs auto specialistas 

2EUUillliUllliill!llli:!H::l. Ill.ltllliinlinilili; ..-.r,,,,IUA :iliiin lUtNflilMHHMCI/SHUIIHtiliiuil'., 

PERKRAUSTYMAI — MOVING 
Pigus, sąžiningas darbas . Visi 3pdraudinxai. I š a r t imų ir 

i tolimų distancijų, šauki te sekančiai : 

ANTANAS V IL IMAS 
3415 S. L I T U A M C A AVE., CHICAGO, ELL. 

Telelonas — FKontier 6-1882 

įMOVIMC MOVINC 

^ 

PIRKITE VISUS SAU NAUJUS BALDUS 
Pagal mūsŲ lengą išmokėjimo planą $2.00 į savai tę 

^ 

SOP H U B a R C U S 
RADIO PROGRAMA 

n WGES rtotiea — Banga 1390 
PIRMAD ir PENKTAD. 
8:45 iki 9:30 vai. ryte 

SESTAD. 8:30 iki 9:30 ryte 
PIRMADIENIO vak, nuo 7—8 v. 
Sekmad. 8:30—9:30 r. r. ii stotie* 

WOPA — 1490 kU. 
7121 SO. ROCKWELL ST. 

Chicago 29, iii. HEmlock 4-2413 

[OE301 IOC 3 0 E 3 0 E 

L I E T U V I Š K A I Š T A I G A 
5AFCTY OF YOUR 
SAVINGS 

:ec 

z' 

1+ 15 TOLI IR ARTI # ^ * J 
NAUJI OIOBU TROKAt-NAUJAUSI KRAUSTYMO (RANKIAI 

ILGU METU PATfRlMAS-PIGUS IRSĄŽININGAS AATARMVIIfAS 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. MAIbmok 5-9209 

,1 
^ , 

Didžiausias pasir inkimas plačiai gars inamų firmų baldų ir 

namų apyvokos reikmenų už žemiausias ka inas 

Miegamojo baldai 
• Įvairiausi kilimai 

• Televizijos aparatai 

Saliono baldai 
• Matracai ir spi uokl's 

• Namų apyvokos re.kmenys 

A tda ra pirmadienių ir ketvirtadienių vakara i s 

GUARA1NTO ELECTRIC APPLIANCES 
AND FURNITUM CO., Inc. 

2876 W. Cermak Rd. Telef. BIshop 7-3333 
& 

30S301 [CE 

^ — • y 

Taupymas yra turtingumo šaltinis 
Mūsų bendrovės laikomi pinigai yra apdrausti iki $10,000 
Pradėk taupyti tuojau. Mes mokame augštus dividendus 

MIDLAND SAVINGS k LOAN ASSN. 
4038 Archer Avenue Telef. LAfayette 3-6719 

Sekretor ius AUGUST SALDUKAS 
Už Taupomus Pinigus Mokame V/z Nuošimčio 

TAUPYKITE 
Chlcagos Stipriausioj Taupymo Įstaigoj 

T U R T A S . . . $53,000,000 
ATSARGOS FONDAS $4,000,000 

J U S T I N MACKIE\V1CH, President and Manager 
fSTAIGOS K^&dicn, įskaitant šeštad., nuo 9 v. ryto iki 4 p. p. 
VALANDOS: Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro. 

Trečiadieniais visai neatidaroma. 

CIIAKTKKI;D AND SLPEKVIZKD BY TUK 
UNITED STATES GOVERNMENT 

STANDARI) FEDERAL SAVINGS 
f L 

A N D L O A N A S S O C I A T I O N 
OF CHICAGO 

[P 4192 ARCHER AVE., CHICAGO 32 
* = ^ PHONE: Vlrginio 7 -1 141 

^ ^ = r y, 

Perskaitę dien. "Draugę^, duokite jį kitiems. 

file:///Vittnaiu


Trečiadienis, sausio 26, 1955 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 

MOŠŲ KOLONIJOSE 
New York, N. Y. 

Bostono Lietuviu Dramos 
Sambūr is žavėjo N. Y. lietuvius 

Bostono Lfetuvių Dramos 
Sambūris sėkmingai pasirodė 
New Yorko lietuviams sausio 22 
d., suvaidindamas P. Vaičiūno 
4 veiksmų komediją "Tuščios pa 
s tangos" . Tai buvo jau ketvir
t a s sambūrio vaidinimas už Bos
tono ribų. Prieš ta i sambūris 
y r a vaidinęs VVorcesterio, Har t 
fordo ir VVaterburio lietuviams 

Laučka. VVashingtone dr. Dam-
bravos vietoje dirbs Alf. Petru-
tis . 

— Pranė Lapienė, žinoma kul
tūrininkų rėmėja New Yorke. 

tynis a ts tovus , kad tuo bUctu šiuo metu automobiliu keliauja 
delegacijose būtų po aš tuon i s ' i k i Pacifiko. Lanko kraš to įdo 

kad bostomeciai dažniau l a n - ! e s m e n . s _ p e r p u s m a ž i a u n e g u m e g n e g y i e t a s i r l i e t u y i ų c e n t _ 

rus . v 

.Europą vyks t iktai generalinis 
i komitetas , ta i y ra visų devynių 

žalynas", K. Dickenso " K * * ' £ * J d e l e ^ i j ų p i rmin inka i Iš 
. . „ ' . iiy - .„ XT > Europoje esančių egzilų kiekvie-

giesme ir Indranai . Newyor-i . * • JrLwt «„ DQ„ 
r T T T J i i na į au ta turės parinkti po sep-
kieo.ai dramos entuziastai , su- . . m „,„ ^nA 4.,,^ K A * I 

, _ . . . . , ! t vms ats tovus, kad tuo buctu 
žavėti sambūrio darbu, pageida
vo, 
kytųsi . Taipgi buvo keliamas 
ir konkretus pasiūlymas, kad 
sambūris veikalų premjeras sta
tytų Bostone ir New Yorke. 

Su sambūriu buvo a tvykęs ir 
dailininkas V. Vizgirda, kuris 
jam talkininkauja kaip dekora
torius. Jo buvo parengtos ir to 
veikalo dekoracijos. Sambūrio 

T1 . , " . . . ' . , , „ visų techniškų reikalų tvarky-Iki paskut ines vietos perpildy . ™̂ _ * ,tm / 
tojas yra Antanas Gustai t is , ku toje Brooklyno airių šv. Antano 

parapi jos salėje ncwyorkiečiai 
turė jo puikios progos pasigėrėti 
A. Gustai t ienės vadovaujamos 
grupės vaidinimu. Prie bosto
niečių buvo prisidėjęs ir new-
yorkiet is Henr ikas Kačinskas, 
kur is su grupe jau vaidina ne-
pi rmame pas ta tyme. Visi vaidin 
tojai savo roles atliko pasigė 

riam publika, vaidinimui pasi
baigus, sukėlė audringas ovaci
jas, ne tik dėkodama už rūpini
mąsi vaidinimu, bet ir prisimin
dama jį iš jo pasirodymų, kai 
jie New Yorke jau vienu atveju 
yra skaitęs savo kūrybą. 

- perpus mažiau negu 
jų buvo New Yorko sesijoje. Lie 
tuvių a ts tovybė Europos Pa
vergtųjų Tautų Asamblėjoje, va
dovaujama Vacį. Sidzikausko, 
jau pradėjo susirašinėjimus su 
Europoje esančiais lietuviais eg-
zilais dėl delegacijos sąs ta to . 

— JAV L B New Yorko apy-
grados veikla per pastaruosius 
t re jus metus bus peržvelgta va
sario 5 d. įvykstančiame suva
žiavime. Bus pirmininko pik. J . 
Šlepeč'o pranešimas ir naujos 
valdybos rinkimai. Taipgi bus 
aptar t i klausimai, susiję su Ben
druomenės Tarybos rinkimais, 
kurie, kaip žinia, prasideda ba
landžio pradžioje. Apygardoje 

Bostono vaidintojai j New Yor j y ra iš viso keturiolika apylin-
buvo atvykę Tėvų Pranciš- kių, veikiančių pačiame New Yor 

ko mieste ir valstybėje. 
— Vasar io Šešioliktąją new-

rinkti savo rolėms. Bostonie
čiai, pasakodami apie savo va
dovės veikla, ypatingai iškėlė 
jos originalų darbo metodą. Ji, 

— Lietuvos gen. konsulas J. 
Budrys su žmona sausio 29 d. 

ret inai ' bet ypatingai publikai ; konų leidžiamo laikraščio "Dar-
pat iko Aleksandra Gustaitienė, bininko" kviečiami ir vaidino 
vaidinusi Daubienę, ir Henr ikas ; tradiciniame to laikraščio paren- 'yorkicčiai šiemet mini vasario 
Kačinskas, vaidinęs Daubų sū i g>me. Prieš uždangai pakylant , j 13 d., kaip ir visada, VVebster 
nų Joną. Uždangai nusileidus gausiai susirinkiusius neworkie- Hali patalpose. Pagrindinę kal-
paskutinį sykį, publika dar ilgai I čius pasveikino to laikraščio vy- bą pasakys Nepriklausomybės 
vaidintojams plojo, o paskui da- į r iausias redaktor ius prof. Simas Akto s ignataras prof. J. Ka 
linosi įspūdžiais. Buvo džiaugia- Sužiedėlis, dėkodamas už ligšio- I minskas. Bus ir vienas ameri-
masi gražiu sambūrio darbu, o line paramą laikraščiui. Kalbė j kietis kalbėtojas. Meninę pro-
taipgi keltas ir t a s faktas , kad \ damas apie lietuvišką spaudą iš i gramą atliks dainininkė L. Mic-
visi vaidintojai buvo puikiai pa- į vtoo, vyr. redaktor ius prisiminė į kevičiūtė, čia gimusi lietuvaitė, 

kaikurių žmonių tvir t inimus, | ir jungtinis choras iš keturių 
jog lietuviškų laikraščių leidi-j vienetų. 
mas dabar gali būti vadinamas 
"tuščiomis pastangomis" , "Ta-

pasirodo, kiekvienai rolei pati j čiau mes netikime", — sakė kai- j New Yorko Essex viešbutyje da-
numato ir parenka žmogų iš gy-'' bėtojas, nurodydamas, jog gyve- . lyvauja diplomatų priėmime, 
venimo. Todėl jos pas ta tymuo- nimo prak t ika rodo priešingai. | ski r tame pagerbti Haiti prezi-
se puikius t ipus yra sukūrę ir Vaidinimui pasibaigus, vaidinto- dentui 
visiškai neaktoriai a r žmonės, ; j ams padėkos žodį scenoje 
kurie savo gyvenime su vaidini- t a rė "Darbininko" redaktorius 
mų nėra nieko bendra turėję. Paulius Jurkus , o vėliau dar ak-
Pavyzdžiui, viename p a s t a t y m e ' t o r i a m s dėkojo ir " ^ a r b h r n k o ' 
su grupe dirba ir visuomenės adminis t ra tor ius tėvas Ambro-
veikėjas dr. J. Leimonas su žmo zijus, OFM. 
na, ki tame veikale vaidina po-, T . 

• T x r u u i p j i 
e tas Stasys Santvaras . Vaidin
tojų sąs ta te yra ir inžinierių, | — P a v e r g t a Europos Tautų 
architektų ir kitokių profesijų organizacija šiuo metu jau pra-
f.monių. ^ėjo rengt is savo sesijai, kuri ši 

Ligšiol sambūris y ra parengęs pavasar i įvyks St rassburge 
keturis ve kalus. Tad, be P. Vai- Prancūzijoje. Nus ta toma dar 
čiūno "Tuščių pastangų", jų re- be tvarkė ir delegacijų sąs ta tas 
per tuare dar yra K. Binkio " A L - Paaiškėjo, kad iš New Yorko 

Los Angeles, Ccriif. 
Bendruomenės metinis 

susir inkimas 

JAV LB Los Angeles apylin
kės valdyba šaukia 1955 m. sau
sio 30 d. 12:30 vai. šv. Kazimie-

I ro lietuvių parapijos salėje 
(2704 St. George St.) vietos apy
linkės metinį susirinkimą. Visi 
Los Angeles ir apylinkės lietu 
v a i kviečiami šiame susirinkime 
dalyvauti. Susirinkimo darbo
tvarkėje bus senosios valdybos 
veiklos pranešimas, bus renka
ma nauja valdyba 1955 me
tams. Taip pa t bus ap ta r iama 
1955 metų veikla. Ateikite su 
naujomis m'nt imis ir pasiūly
mais. 

Šiuo metu apylink.es valdyba 
sudaro pirm. J. Uždavinys, vice 
pirmininkai — čr. K. Alminas 
ir dr. P. Pamata i t i s , sekr. V. 
Varnauskas ir kasin. L. Valiu 
kas. Apylinkė buvo suorgani
zuota 1953 metų pavasarį. Daug 
iniciatyvos šiame reikale parodė 
A. Audronis, kuris buvo išrink

tas ir pirmosios valdybos pirmi
ninku. 

Šiuo metu apylinkė ruošiasi 
Vyr. Tarybos r inkimams. J a u 
sudary ta rinkiminė komisija, ku, 
riai pirmininkauja teis. A. Dab-
šys. Atrodo, kad bus ir kandi 
datų ir Los Angeles. Būtų t ikrai 
tikslu turė t i vieną a r porą narių 
Vyr. Tary>oje ii iš Kalifornijos 
valstybės. O. L. 

PARAKEETS 
BABIES A BREEDERS 

VITO LAPINSKAS 
9741 S. Emerald Ave. 

Pardavimui papūgėles, kurio* 
rali kalbėti 

YERKES HARDWARE 
C o m p l e t e l ine of tri£t \vares. 

Ex tend» Seasnn ' s G r e i t i n s to o u r 
L i t h u a n i a n s f r iends & C u s t o m e r s 

• Pay gas-IiRht. t e l e p h o n e a t no 
e x t r a c h a r g e . 

• L.igrht Bulhs e.vohang-ed. 

VtS.i'2 s. \Vnt t ra G R. 1-531 4 

•7c Hiokory Smokod P a c o n . . 
( t to S 1b. avet-age) 
Lean S m o k r d B u t t s ~:iv 
Frvsh Livcr Bfctmge N e TV 

'^U 

,i'XW3i 
tiTlM1 

— Dr. V. Dambrava, dirbąs 
Amerikos Balse, šį pavasarį iš
vyksta toms pačioms pareigoms 
; Muencheną, Vokietijoje. Tenai 
lietuvių skyriui vadovauja J. 

NAUJAUSIOS KNYGOS 

T I P E L I S 
PULGIO ANDRIUŠIO 

STATYBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
VISOKIŲ R CftIŲ 

MEDŽIAGĄ 

CARR MOODY 
LUMBER CO. 

STASYS UTWINAS, Prez, 
3039 8a. HALSTED ST. 

Tel. VIetory t - 1272 
APKATNAVIMĄ IR P R E K I Ų PRJ 

STATYMĄ T E I K I A M E 
N E M O K A M A I 

RA&TINB ATIDARYTA kasd ien nu 
8 vai. ry to tkt 6 vai . v a k a r o I; 
SeStadlenlals »kl 3 vai v a k a r o 

L. BARTEŠIENLS 
MARQUETTE GROŽIO 

SALIONAS 

(Marąuette Beauty Shoppe) 
25451/2 W. 69th St. PR. 8-3371 
Sąžiningai a t l i ekan t i š i l t i i r ša l t i 
p l a u k u s u š u k a v i m a i , p l a u k ų k i rp i 
m a s p a g a l vė l iaus ias m a d a s , m a 
nik iū rą ir t . t . V a k a r a i s a t i d a r y t a 
iki 9 vai . vak . t r eč i ad ien ia i s i r 
penk tad ien ia i s . P i r m a d i e n i a i s už
d a r y t a . 

"Pietų Kryžiaus 

Padangėje" 
Lotynų A m e r i k o s rašy to jų novellv 

antologi ja , s u d a r S P o v i l a s G a u e y s 
viršelis dail . J . P i l lpausko , 480 psl 

Kaina $4.50 
Apie šeš iasdeš imt į va i r aus dydžio 

Ir jvair ios n u o t a i k o s pie tų pasaul io 
novelių su t e ik s d a u g dvas in io pasi
t e n k i n i m o J ū s ų a t o s t o g o m s . 

U ž s a k y m u s s iu sk i t e : 

D R A U G A S 
2334 So. OaVHv Avenue 

CHICAGO 8, ILL. 

T H R U H S A U S A G E " " A V A " A ' "' ' 
3703 S. Woicott Street r mm 

ÎrH'Įm'lYA'l* 7-:lAK R A D I J O S L | Elfl 

DABAR LAIKAS STATYTI! 

Nemokamiems apskaičiavimams 
šaukite^HIUtop 5-3979_ 

GIBSON CONSTRUCTION C3. 
10146 S. Vincennes Ave. 

Licensed ani Insured 
NAUJI NAMAI 

• Remcntas • Garažai 

HI Fl FONOGRAFAI 
G E R I A U S I O S 

K O K Y B Ė S ! 
Prieinama Kaina 

lAi-DAiim 
LUTCLCvision 
Csales- service) 
3i : io s o . 

"Ei. 
Hals t ed DAnulH' 6-<5?»S7 

r ^ 

mzm 
JUOZO ŠVAISTO 

ELDORADO 
Apysakaitės ir vaizdeliai. 150 psl., 
kietais viršeliais. Kaina $1.80 Tel
pa šios apysakos: 1) Lazdelėmis 
pasiramsčiuodami nuėjo; 2) Kai 
visa tauta naikinama; 3) Ryžaus: 
savo kaltę išpirkti; 4) Mes gyve
nam; 5) 2aliasai džiaugsmas; 6) 
Lieutenant George Adams; 7) 
Trys lovos; S) Eldorado; 9) Sa
vojo kraujo šauksmas; 10) Vely
kos vaikystėj; 11) Praeitis prisi
vijo ir 12) Kumeliukas, ši knyga 
gaunama "Drauge", 2334 South 
Oakley Ave., Chicago 8, Illinois. 

TELEVIZIJOS 1955 METU MODELIO 
RCA Victor. Admiral, Philco, Dumont, Zenith, Gen. Electric, 
Croslcy pirksite pigiausiomis kainomis iš Budriko. su pilna 
garant i ja ir lengvais išmokėjimais. Didele nuolaida už jūsų 
seną televiziją. 

^ 

W ^ 9 5 ^ i į * ^ ^ i^r '« 

Immoristins romanas iš Kaimo gy
venimo. Nepaprastai nuotaikinga ir 
jdomi knyca. 240 i»>l. 
t iis viršelius. 

įrišta i kie-

ŠLO, ttVUĘS PL£šIKA Iš SIUVYKLOS 

I 

Kaina $3.00 

DAIKTAI IK NUORŪKOS 
Leonardo Žit.jevič aus 

l y r inės i roni jos . P i rmo j i šio ž a n r o 
knyga lietuviu literatūroj. 

Kaina $1.00 
Užsakymus siuskite: 

D R A U G A S 

2331 So. Oak>y Ave. 

CHICAGO 8, ILL. 

S g . U U MSINfrUK CALLS SOUTHWEST SIDE $ 0 . 0 0 

RADI0 IR TELEVIZIJOS APARATŲ PATAISYMAI 
E K S P E R T Ų APTARNAVIMAS VISŲ IŠDIRBYSČIŲ 

AL. P E T K U S F . STUPER* 
PRos . 6-2229 2500 VV. 69th St. 

IR UŽ 15 CENTŲ 
gaus i t e vientisa a p m u š a l u ( s i enoms p o p i e r i u ) voleli š. m. sausio men. 
A P M l š A L i ; l i r A R H A V l M O MKTL". Sandėlyje esami a p m u š a l a i yra iš
p a r d u o d a m i su didžiaus ia nuo l a ida (ne t iki 5u<>c Ir d a u g i a u ) nuo ivg-u-
l iar ios j 11 ka inos . 

K a s n u m a t o t e da ry t i savo k a m b a r i u remontą , p a s i n a u d o k i t e t a ž e m a 
ka ina . Aps imokės Ir tol iau g y v e n a n t i e m s a tvyk t i j 

0. JURJ0NAS & C0., INC., KRAUTUVĘ 
\\W1\ So. Ha l s t ed St., CttlCAGO J), I M. . Tel . Hl.shop 7-:;371 

Oi a gaus i t e ir jvair iu dažvi: Matinių p r a d e d a n t nuo $1.02 ga l ioną ir 
žvilgsiuėiu nuo .$1.!'G galionsį.. 

K r a u t u v ė a t i d a r y t a d a r b o d ienomis į p ra s tomis v a l a n d o m i s ir s e k m a 
dienia is nuo 10 vai. iki 2 vai . po pietų. 

RCA patento su Budriko ženklu TV, gaa rn tuo la 5 metams. 

Del televizijos šutais ; r.10 paskambinkit:* CAlumet 5-7237 
UŽ $3.00 ATKINA Į NAMUS 

JOS. F. BUDIM, INC. 
3241 So. Halsted Street 

Atidarr nedaliomis nuo 11 iki 6 v?l. Pirmadieniais ir ketvirtadieniais 
ik. 0:30 vakare. Kitom dienom l a i 9 vai. i*yto iki 6 vai. vakaro. 

L Budriko nulio v.il.itula leid/iam.i kick\ i tuo k'-t\ ii t.td;<nio vakare 
nuo 6 iki 7 vai. vakaro iš sfoties \ \ ' l i r c : , I 15U kiloc yklrs. 

j* 

Septynių motų šuniui "Prince", išvijusiam plėšiką iš Peter Gene
rolu siuvyklos Brooklync. N. Y., įteikiamas pasižymėjimo raštas. 
Kairėje stovi "Prince" šeimininkas Peter Generelli, o dešinėje — 
C. R. VVadsley, įteikęs šuniui pasižymėjimo raštą. (INS) 

1% BONAS EXTRA U2 SANTAUPAS 
Pradedant naujus 1955-tus metus, CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION įsteigia NAUJĄ BONŲ SKYRIŲ. Šiame skyriuje, 

be mūsų nuolatinio augšto dividendo, taupytojas dar gaus iki 1% ext ra bonusą. Ypatingai šis skyrius taikomas ir skiriamas vaikams bei 
jaunuoliams. Bet suaugusieji taip pat yra kviečiami juo pasinaudoti. 

Kviečiame vtėvus atidaryti bonų sąskaitą savo vaikams pačioje jų 
juos su taupymo svarba. Tegu jie patys, Jūsų priežiūroje, tvarko savo 
duoti savo vaikui. Jei norite platesnių informacijų, tai pašaukite arba 
taupymo bendrovė visoje pietinėje miesto dalyje, kuri yra atidariusi 

Padėkite taupomus pinigus į šią progresyvę, tvirtą — su viršum 
apdrausti iki $10,000.00... Kur norimi pinigai taupytojams yra išmok 
videndas. 

Indėliai padėti iki 15-tos šio mėnesio dienos gaus dividendą už 
VALANDOS: Pirmadieniais nuo 12 iki 8 vai. vakaro. Antradieni 

nuo 9 iki 8 vai. vakaro. Trečiadieniais uždaryta visą dieną, šeštadieni 

jaunystėje. Paaugusius atsiveskite į mūsų raštinę. Supažindinkite 
taupymo reikalus. Tai bus geriausia ateities dovana, kokią galite 
patys atsilankykite j mūsų raštinę. CHICAGO SAVINGS yra pirmoji 

tokį svarbų taupymo skyrių. 
14 4 milijonų dolerių — taupymo bendrovę, kurioje visi indėliai yra 

ami pagal pareikalavimą ir kur be pertraukos duodamas augštas di' 
pilną mėnesį. 
ais ir Penktadieniais nuo 9 iki 4 valandos po pietų. 
ais nuo 9 ryto iki 2 vai. po pietų. 

Ketvirtadieniais 

^ 

CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
6234 S o . Western Avenue J O H N PAKEL, Prezidentas Tel.: GRovehill 6-7575 

ŠgjBBg%SBMigB% '%žs&sįi§Ę%r-- -•-*' 

60 artisty ir memninkŲ džiugins visus atsilankiusius! 
Art is ta i — Prudencija Bičkicnė, Genovaitė Alcksiūnaitė, Anolė K i r v c 

laitytė, Irena Šilingienė. Algirdas Brazis, Povilas Matiukas, Balys Pakš

tas , Vytau tas Kasniūnas, Juozukas Šnukštas , Vacys Pe t rauskas . 

Menininkai — Moksleivių Tautinio Ansamblio Kanklininkai, Ateities 

Šokėjai. 

EXTKA Dr. A. Saliūnas — "VALERIJONŲ LAŠŲ" Autorius 

Linksmybių Poetas - Rašytojas Aloyzas Baronas. . . ir ? ? ? 

Humor i s tas Albinas Valentinas su savo gars ia PEKLOS KNYGA. 

SOPHIE BARČUS 
R A D I O V A L A N D Ų 

K O N C E R T A S I R B A L I U S 
SOKOL SALĖJE — 2337 South Kedzie Avenue 

Sekmadieny, sausio (January) men H - t | i n 1955 m. 
Pradžia punktualiai 4 vai. p.p. Biletas $2. Kasa atdara 2 vai. p. p. 

P o programos bus Balius ir vaišes! 
Bronio Jonušo Orkes t ras Žemaičiai Muzikantai 
Rcs t au ranas - Vyriausia Šcinrninkė, Ponia Jonušas 
Trys Bara i su įvairiais gėrimais ir 30 mandagių pa tarnauto ju . 
Viskas ir visur Sophie Barčas svečiams. 

Nuoširdžiai kviečiame v s u s klausytojus, rčmėjus ir d raugus bukite 
su mumis viršminčtoje dienoje Sokolų Svetainėje. 

Dienos Mintis — Galvokite, kas tikrą, jauski t , kas gražu ir norėkit , 
kas gerą, tada suras i t kelią ir malonų gyvenimą. 

Kalba S O P H I E BAKCUS 

http://apylink.es
file:///vares
file:///Vnttra
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APSILANKIUS BUDRIKO PREKYBOS 
NAMUOSE 

Vnrgni berasimo Chicairoje ar tai i pnnlnvf-jn, 
c«-ną ar nauja siteivį liHuvj, kuris U»ip rasos 

parinkolama spindinčius, 
lašelius, deimantini Ifa-

i.oj*a/iiitii vieno iŠ skiliausiu Ameri
kos lietuviu prekybininką - .luo/ą 
Jimlriką. Jo prekybos namai yra 
•prftpinf tūkstaiUMus Seimų ir na-
\ ieniu asmenų li< tuviu ir anii'iikio-
«:u ne tik pirmo reikalingumo, bet ir 
liuksusinėmis prekėmis, kaip auksi
niais- ir uYimantinials žiedais, lai
krodėliais, trinta ru, ir kitomis pami-
£ omis prekėmis. Prisipažinsiu, ka<l 
I ndriko vcsTaata lietuvišku radijo 
programa nuvedi ir mane viena, lais-
Vfsiii; dieną pasiy. valgyli jo preky
bos namuose. Privažiavęs .'{211 S©. 
Halsted St. įėjau j pat] tlnlžiausia, 
i", keturių su Juozo Bodriko vardu, 
prekybos namą ir buvau nustebintas 
p.yvu j m loji m u lietuviškos visuomo-| riuojaiuo. 
ii< s taip graliai ir skoningai 
k i uotų baldu, apie kuriuos sukinė
josi vikrūs pardavėjai ir pardavfjos 
i"odineilauii ir įr'nrydamiesi su pir-
I <"jais apie baMų kokybę, vedę, nau-
dtfigvma, L*aranti jas ir visus kitus 
reikalus. Lietuviškos kalbos pripil
dyta dideli prekybos irtum erdve 
primine Inrtinjs) lietuviška kermo
šių ir valamlėlei pamiršau, kad esu 
Iie >ava.'ii krašte. Maloniai pakal
bintas I*. Valanriuus, btivau prista-
t\t«s poetam Hudrikui, kinis nuste
bino savo milžiniška išvaizda ir ui.-i-
loniai nusišypsojęs, gražiu žemaitiš
ka, turine pakvietė ilgiau apsižval
gyti jo Prekybos namuose. 

lonios, savos lietuviškos dainos ir ki
tos melodijos skambėjo iš plokšteliu 
kambarėlio, kur keletą jaunu lietu-
\niėių rinkosi plokšteles. Didžiulėje 

Montviloje tvarkinirai išrikiuoti na u-
; jaus- elektrikiniai reikmenys, prade-
danl nuo proso, baigiant Hi-Fi nau-

I jiiiisiais ronojrat'a's bei radijo apa-
! ratais nariu geriausių Amerikos 
j kompanijų. Ant sienų irtažūs pa-
I veikslai, sieniniai la'krod/iai, kita
me šone jau praktiškos smulkios 
prekes, kaip maži kilimėliai, lininės 
staltiesės, lėlės ir kiti žaislai, laga
minai, šalia kuriu išrikiuoti įvairiau
sio'; kokybes ir spalvų blanketai, 
kablios ir daugybė sunkiai išskai-

prekio. štai, ten grąžtai 
išri- į apšviesto; rašomos:o. plunksnos, 

parkeriai, snorkel, Sluiei'Yers ir kitų 

geriausiu komnanijn. Pardayė>os 
sukasi, kaip įmanydamos greieiau, 
1 tad tik neleistu krautuvės svečiams 
pirkėjams nuobodžtant*. štai, eia 
jau vynioja parduota prekę, kitą kai- | 
bina jo re'kalni"; kitam šypteli 
l»ra'r. prisėsti, ar pasižvatgvti, 
"•••eiėiau p-'siseks oasiskirti norima 
daiktą. RrftiiftMiyHifl skyriuje i'vi 
moterys ir du \yrukai, visi lietuviai 
eia pat kalbėdami lietuviškai j;m 
anam amerikonui aiškina jo gimtaifl 
kalba, žodžiu, Lryvenimas ėia verda 
Paskubintu tempu. 

KANADOJE 
Ont. Windsor, 

Mirė • Pranciška Kuncaitienė 

Scn'ausia kolonijos gyventoja 
P' 

— Jauskitės, kaip savo namuose, 
tnes dabar labai užimti, neturime 
laisvo žmogaus, kurs Jums viską 
parodytu. 

Pa dėkojęs, žvaltriausi toliau. Ma
no dėmesį traukė milžiniškas televi
zijų skaičius, naujausi sveėiu kam
bario baldai su meniškomis lempo
mis apšviesti, (Trisieniais pabrėžtinai 
grazna nauji šaldytuvai, virimo įraši
niai pečiai ir daugy b?, daugybe kitu 
pirmo reikalingumo daiktu s'i tokiu 
lietuvišku stropumu išrikiuoti, kad 
rodos, n: t gaila, kad ši srovė žmo
nių juos tuojau išpirks, ir tas grožis 
bu; sugriauta'-. 

ranciška Kuncaitienė, 89 metų, 
I mirė š. m. sausio 14 d. Velionė 
kilus iš Šakių apskrities, Kidu
lių valse. 1948 metais, sūnaus 
Simano kviečiama, kartu su duk 
terlmis Marcele Zoviene, Matil
da Dumčiene, žentu Pr. Dum
čium, dviem anūkais Romu ir 
Vytu ir sūnum Jonu atvyko ir 
apsigyveno Windsore. Duktė 
Marija Sibire ir kita Ona su vy
ru Naujokaič'ai — Anglijoj. 
Tiek mirusioji Pranciška, tiek 
jų visa g"minė susipratę lietu
viai. Mirusiosios dukters Matil-
dos ECJUJS Romas pavyzdingas 
choristas ir vadovcuja VV'ndso-
ro skautų būreliui. Visa lietuvių 

il<< , kolonija, pagerbdama velionę ir 
užjausdama likusius, beveik vi
su •š*mtn procentų tiek naujieji 
tiek senieji ateiviai, nuolat lan
kė karstą koplyč'oj ir palydėjo 
i kapines. Dumčiai ir sūnus Si
monas su šeima, kurie rūpinosi 
laidotuvėmis, dėkingi kolonijos 
klebonui kun. Rudzinskui už ti
kybinių apeigų atlikimą, o ypa
tingai artimiesiems ir visai ko-
lonijai už parodytą pagarbą jų 
mamytei. 

glų kalba ir lietuviškų plokšte
lių muziką. Vasario 12 d. kroa
tų salėje (netoli parapijos baž
nyčios) bus parengimas. Salė 
atojara nuo 7 vai. vak. 

Apylinkės valdyba prašo savo 
kolonijos gyventojus, Detroito 
b" artimųjų kolonijų tautiečius 
gausiausiai dalyvauti parengi
me, minėjime ir parašyti padė
kos laiškus CBE Radio Station 
VVindsor, padėkojant už progra
mą ir pageidaujant daugiau to
kių. 

ję dar prieš šventes. Lygiagre
čiai posėdžiauja Fordo ir Chrys
ler fabrikuose dirbą komunistai, 
veikią pagal Maskvos direkty
vas. J . liažauskas 

M O V 1 N G 
A. BENIULIS btlieka Įvairius per 
kraustymus ir pervežimus iš toli
mų ir artimų atstumų. 

Telef. SE. 3-2146 
arba ĮSI. 7-7075 

1885 CAI^ALPORT 

CLASSIFIED AND HELP VVANTED ADS 
• "DRAT7GAS" AGENCY * 

65 East Washingtoii Street 

TeL DEarbom 2-2434 

2334 Sootii OakJey Aveniu 

Tel. Vlrginia 7-6640; 7-6641 

PROGOS — OPPORTUNITIES 

S umažėjo nedarbas 

General Motor ir Chrysler fa
brikams pradėjus dirbti pilnu 
tempu, nresto nedarbas suma
žėjo. Fordo streiko galo nema
tyti, nors tarp unijos ir kompa
nijoj* vyksta posėdžiai, prasidė-

Rūpestingal ir pigiai taisau 
T E L E V I Z I J O S 

A P A R A T U S 
Garantuoja darbą ir dalis 
J. M I G L I N A S 
Tel. HUmbold 6-1038 

PARDAVIMUI r>r: r/F KATI :sr 
KRAT'TFVR 

I kaml). ii/.pakaly krautuvf-s. Prie 
l<ampo. Arti mokyklos ir bažnyčios. 
Nebrangiai. Nori skubiai parduoti. 
1446 S. OOth Court, Pioero. 

TOuTihall 3-9137 

' / " 

N'('l>asliliiinai atnidurian kitnmo 
rlepartamrnt^ — t;ii Bmlfiko aukso 
ir deimanto daiktu skyriuje. .Mano 
iškis tuojau ]>at raukt" iš po stikliniu 
spintų ir stalu spindint \ s auksiniai 
ir briliantiniai ainiai, paiisybo vy- i k . ( ; Į ( y^i}(]iU nialoniai 
li.Šku ir moterišku laikrodėliu, anoje | „ „ , ;,. dekotlamus už 

Padėkojęs lu'tuvailf'ins \\v. paaiavo-
i'ia\ imą. uy.suknn dar j Bmlriko Tov-
laml. \'isas namas prikrautas, pp-
rini! sakant perkrautas vaiku /.ais-
'••t:s. )>;>si/.vuliriis, man akyse HIK" 
minreti t»« fantastiškiausi žaislai, 
kokius išualvoja Amerikos meninin
kai. Ten keletą žmoiru pfrejosi , 
rražiomta leir-mis ir diskutavo tarp 
savęs, ar pirkti pora pern, dideliu,] Šeštadienine mokyKla 
ar vietoj ju keletą smulkesniu. Trau- j m 

kineliai.' minhtūriško-; virtuves, pa- Gražiai veikia sestadien ne mo 
ninai, kadiliakai, sviediniai ir t. t., j kykla vadovaujama mokytojos! 
yisns; vaiku ,„^as \f^^a^in',Marijos Ciuprinskaitės. Labai; 
t:»s t a m e l i u d n u o Io\Ian<le. • • -

gaila, kad ne visi tėvai susiru- • 
Tai. ką mariau Tamstos Preky- | ^ m y a i k l ietuvišku mok- j 

boa namuose, man kelia minti, ko gi I F \ ,7... m « i 
nėra padaliau pas jus. pono Hn.lri- slinimu ir auklėjimu. Tolygios; 
kai. tariau atsisveikindamas tą | naudos duoda ir skautybė. Ne-
m:,I( ,n" žemaiti. seniai įsisteigė būrelis, darbš-j 

P R A N E Š I M A S 
Nauji 1955 m. modeliai dabar krautuvėje 

NAMŲ REIKMENYS — ŠALDYTUVAI — SKALBIAMOS 
MAŠINOS — PEČIAI — TELEVIZIJOS — DŽIOVINTUVAI 

i 

—• \e ra . nėra noro jums visiem 
lietuviams blogai patarnauti, atsakė, 

besišypsoda-
npsilankymą, 

pats bosas. ciklinėje skrynioje /.vilna, kaip lie-
l.iviškas vašk.-s ir medus puikiausi 
pintam išdirbiniai su milžiniška <:'m- Grįždama* namo neualėjau iluai 
tara karolių ]>ersvara. šiame sky- atsipalaiduoti nu<» minties, kokį niil-
riuj<" išimtinai vyravo moterys. r»H- i/,įnišką darbą varo tas žemaitis, ne
kosi karolius, spindinčias sagas, mie- [ nafenliamri amerikoniakc biznio 
ra\osį laikrodėlius meiliai i žvil^'io-
damos i savo ]>aly<lovus vyrus, ma
tyt, norėdamos malonumu papirkti, 
kad leistų rinktis vis ką nors vert in-
jresnio. braniresnio. Senesnės pirkė
ja* sukinėjosi apie milžinišką stalą, 
apkrautą virtinėmis Įvairiausiu šva
rumu bliz^aiiėiu indų, kurie visi bu
vo sukrauti pigiausiam išpardavimui. 
Toliau susiglaudusi porelė rinkosi 
vedvbinius deimantinius žiedus, o į 
juo; Švelniai šypsojosi lietuvaitė 

konkurencijos, sumaniai taikydamas 
preke-; žmonių reikalavimams ir 
stenudamasis galimai piuiau jas par
duoti saviesiems, panirkdamas juos 
(rraiia lietuviška radijo prouraiuu 
muzika, knrai išlaikyti jis iluą metų 
eile skiria dang savo lėšn, o aavu»-
sina klausytis radijo proizramos pa
perka uausioinis dovanomis, kurias 
praveda konU-stų forma. 

Svečias 

R A Y B A L L R 0 0 M 
X h i c a g o ' s Newes t a n d Most E n c h a n t i n g Ballroam" 

P r e s e n t s 

IN PERSON 

JACK CAVAN 
AND HIS 

Edgewater Beach Orchestra 

WEDNESDAY — FRIDĄ Y SATURDAY — SUNDAY 

Ladies $1.00; Gentlemen $1.25 — Tax included 

75th and Exchange Ave. (2600 East) 

£nl 

čios Detroito tunto tuntininkės 
sesės Želvyros Buknytės ir Ro
mo Dumčiaus pastangom. Suei
gos vyksta mėnesio trečią šešta
dieni}. Įsigytos uniformos. 

i 

Sesė Želvyra iš Detroito, pen
kių vyresnių skaučių ir skiltinin-
ho Romo lyd'ma, prieš N. Me
tus atvyko pilnais krepšiais už
kandžių pas VVindsoro jaunuo-j 
sius skautus ir suruošė jiems! 
vaišes. Vaišių metu skambėjo į 
dainos. 1 

Apylinkės valdybos rūpesčiu 
šeštadieninės mokyklos patalpo-
sc atidarytas kolonijos knygy
nėliai Jau yra keliasdešimt ver
tingų lietuviškų knygų/ kurios 
duodamos pasiskaityti. 

j Vasario šešioliktoji , 
Jau suošiamasi Vasario 16 mi | 

nėjimui. Pakviestas ir laukia
mas su paskaita "Draugo" re-
daktorius L. Šimutis. Meninę 
programos dalį atliks Detroite 
gyvenanti talentinga solistė Ire
na Varokojytė. Pasirodys kolo
nijos choras, šeštadieninė mo
kykla ir skautai. Vasario 16 mi
nėjimas bus vasario 13 d. 12 
vai. kolonijos bažnyčioj; po pa
maldų — ukrainiečių salėje. Mi
nėjimo išvakarėse, vasario 12 d. 
nuo 2 — 2:30 vai. VVindsoro 
CBE ir Toronto CJB radijo sto
tys duos lietuvišką programą an 

Visų žymiausių firmų rakandai — Kroehler, Pullman, Sim-
mons, Lloyds, Douglas, Bigelow, Lees, Basset, Hoover, Thor, 
Maytag, Universal, Tapan, Frigidaire, Gen. Electric, Philco, 
Crosley, Admiral ant parodos. 

• LABAI DIDELE NUOLAIDA UŽ SENUOSIUS DAIKTUS 
O NIEKO NEREIKIA p iOKĖTI • 

J O S . F. B U D R I K , INC. 
3241 So. Halsted Street Chicago, Illinois 

Telefonas: CALUMET 5-7237 

Atdara sekmadieni nuo 11 iki 5 vai. Pirmad. ir ketvirtad. vakarais. 
Bodrikg Radio valanda ketvirtadieniais nuo C vai. vakar© iš YYIIFC 

radio stoties, H50 Kiloevrles 

•% — , 

4 NEW DE LUXE STORES: 24xC.'.. 
just comphtfd. Automatic oil hoat. 
I-arpe show \vindo\vs. Suitable for 
įtun's furnishintf.s, shoo storo, hard-
wnr»", beauty shop, dortors ofliros. 
Ront roasonahlo. Mušt be s»<n to ap-
pr.ciate. call ROok\vrtl t-ftSSi 
<.I/en\ie\v 4-CMJT9. l.oratod at 

1012 \Y. tlflC St. 

RRAL ESTATE 

JEIGU Ieškot ptrfttl nump. biznių, 
sklypu, ūkiu. arba norit ką parduoti, 
atsiminkit, Jog mielai Ir sąžiningai 
patarnauja 

P . L E O N A S 
REAL ESTATE 

2444 W. 6Srd St. Antras angiStaa. 
PR. 8-0097 

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

KUTRA-NORKUS REALTY 
Real Estate-Insurance 

2405 West 51 S t 
PRospect fl-7238 

PRospoct 8-3579 (vak. ir aekmad.> 

Didelis namu, bizniu, apartamen
tu, sklypų pasirinkimas. Sudarome 
morgiiius, paskolas, nuosavybių do
kumentus. Nemokamai teikiama in
formacijas ir patarimus. Teirautis 

Z. V M B R A Ž t N A S 
F. H. KALVORSRN CO. 

3145 W. «3rd St., t<4 HFmlock. 4-1300 
!»<>rtsniouth 7-2009 

MAISTO jKRArrrvft 
Prie kampu. Arti mokyklos, 1»a/.-

nveios, ir autobuso sustojimo vietos. 
Ora i einąs biznis. 4 kanib. u/.pakulv. 
Pilna ]n-ekiu. 5200 S. Justine St. 
HEmlock 4-88-14, 

Kas, perkant arba parduodant na-
• mus, norite sąžiningo ir lietuviškai 

nuoširdaus patarnavimo krelpkltBs 1 

VENTA REAL ESTATE 
440f S. Fairfleld Ave. 
Tel. LAfayette S-8881 

Turime didelj pasirinkimą namų 
Ir biznių įvairiose įmesto dalyse. 

MAISTO IR PIENO KRAlTlVl": 

Ist»M#ta prioS 2" m. Vieno savinin
ko, šalia C'olony Th.atro. Atdara vi
sa dieną .s<kmad. Savininkas aplei
džia miestą —- tari parduoti. Del in
formacijų iatlkite po U v. r. šiokia
dieniais; visą dieną sekmad. šaukite 
savininką — 

(iRovebill fi-9034. 

P. STANKDVICIUS 
REAL EST. ir INSUR, BROKERI! 

LIETUVIŲ AUDITORUA 
81SS So, Halsted S t 

Ph. DAaube 6-27t* 
namu TArdfl 7-6811 

Padeda pirkti - parduoti na m na, 
ūkius, biznius. Parūpina paskolas, 
draudimus ir daro vertimus. Tvarki 
Imigracijos dokumentus. Ofisas atda 
ras 8—12 Ir *—7. 

6C0S S. HALSTED ST. 
Tardavimui 3-jij aukštu mūrinis 

narnas. 1-me augste kr-antuvG, 2-me 
atteate •"> didelių kamb. butas, 3-me 

»^^^ wii « » • • • • • • • i • * • • • • j aagite d«i apstat\ti butai (3 ir 2*4 
Tnrt;.,» ...»* •.»..• i -f i .• į kaml).). daru apSild. l'ilnas rūsys. 
Iuo.iau pat turi hutmai parduoti ar Didelis 2-ju autom. 

IŠNUOMUOJAMA 

įsnuomuoti 
KiBŲ VAI AKLĄ 

Su visais įreiuriiuais ;ir be Įren-ji-
iiiu. 807 W. 74th St. STewart 3-1617. 

dražus atskiras kan»baiys dirhan-
eiai ar iie<lirbain*iai moteriai. Galima 
naudotis virtuve. 1822 S. Ruble St. 
Tel. CAnal 6-5825. 

D Ė M E S I O ! 

Visi perka ir skaito Liudo Zeikaus 
romaną 

LAIPTAI Į TOLUMAS 
242 pusi. Kaina $2.5l 

Užsakymus kartu su pinigais siuskite 

" D R A U G A S " 

233* S. OakJey Ave. 

CHICAGO 8. ILL. 

SPECIALUS 

J 

Ū 
m 

m 

NUPIGINIMAS ! 
R00SEVELT FURNITURE 

C0MPANY, INC. 
2310 West Roosevelt Road 

Telef. SEeley 3-4711 
Hide away Bed — Sofa-lova $ | Qg.00 
SOFA-LOVA ir krėslas . . $ | gg.f 0 
Nauji 1955 modelio Frigidaire šaldy
tuvai, specialiai nupiginti tik S j ^g.00 
Pasinaudokite šiais nupiginimais ir 
aplankykite LIETUVIŲ KRAUTUVĘ. 
Atdara ir sekmadieniais nuo 11 vai. 
dieną iki 5 vai. vakaro. 

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

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 
— I R — 

Paskolos Duodamos Namu Įsigijimu! 
Lengvomis Sąlygomis 

CHICAGO SAVIHGS & LOAN ASSN. 
6234 S. Westem Are. Chicago 36. m. 

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

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

ST. ANTH0NY SAVINGS & LOAN ASSN. 
1447 S. 49th Ct. Cicero 50, m. 

UNIVERSAL SAVINGS & LOAN ASSN. 
1800 S. Halsted St. Chicaao 8. m 

Literatūros Metraštis 
GABIJA 

spaudos atgavimo ]X'ukiasdosinit-
nifciui ir tremties dešimt mečiui 

painiiif'ti jau atspausdintas. 
Redagavo Jonas Aistis ir Stepas 
Zobarskas, daili n. Pranas Lape. 

Didžiulė 552 psl., kietais virše
liais knyga, kurioje su naujausia 
ir niekur nepaskelbta kūryba — 
poezija, proza, drama ir straips
niais — dalyvauja 70 autorių. 
Kaina $6.50. 

Ši knyga — tai lietuvių į-ašy-
toju garbės knyga, tai kovojau-
ėio ir nepasiduodančio lietuvio 
atsparos dokumentas. 

Gaunama šiuo adresu: 

DRAUGAS 
2334 So. Oakley Avenue 

Chicago 8f 111. 

jų autom, mūrinis g-araiutM. 
doros pajamos. Dfl informacijų kreip
tis pas savininką — AKx Tamalunas, 
TOunhall 3-tftft. 

sn»i:rc. BARCAIN. 2-JH. H I T V 
MCIIIMS 4 ir 4 kanib.. apylinkėj*! 
Ifoman ir 251h.. (iar. "Taksai" tik 
S«4. S 10.500. S2.500 |mokt"ti.. SVO-
BOi».%. a:;{«J \V. 2(»tli, LA\vmlale 1-
70:w. 

ni:H\VYX 2 BUTŲ % MI"R. 6 ir 
5 kamb. KarStu vandeniu apsfbl. 
Mūr. par. Apvlinkejo HJth ir Homan. 
$16.200. TOwnhall :t-24G0. 

BUILDLNG & REMODELINO 

NAMŲ STAT\*BA * 
Jvalrfls patalsjmnt ir partlavtmas 

Jei norite pirkti ar užsakyti narna, 
kuris būtų g^rai išplanuotas, pato
gus, gražus ir pigus, pirkite ar užsa
kykite pas 

V. ŠIMKŲ 
Susitarti Saukit Rdlance 8-8202 

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

Adresas: 4643 So. Keating Ave. 
CHICAGO 82. ILL. 

K O N T R A K T O R I U S 
STANDARD BUILDERS, INC. 
726 W. 18 St . Chicago 16 

Giratneris, p irmininkai 
Petrauskas, statybos TCdSjaa 

CH S-1535 

A . 
V. 

Lietuvio Statybos Bendrov? stato 
mus pardavimui, pagal užsakymus ir at
lieka remonto darbus. 

> • » » 

MISCELLANEOUS 
Įvairus Dalykai 

3/U inpnC ?ni 
Skaitykite "Draugą"! 

Uncle Sam ls a f eod man U hat* 
«• a business partner. When 70a 
lend hlm money, hc'll pay baok 
every cent, plūs good Interest. On 
the Payroll Savings Plan, a part 
of your income goes Into United 
States Savings Bonds eaeh pay 
period. In 9 years, 8 months, Uncls 
Sam pays you $4 for every $3 you 
put in. Hold your Bonds ten years 
more—they retur n 80% o ve r the 
lum you invested. Tell your em-
ployer today that you ,want to slga 
the authorization oard te start your 
Payroll Savings. 

iiliiiiiilii!iill!i!(:iiiili!iiiiiiillllllilli[iiiriiiiiiiilllililiiiiiilliill 
H A r k i v y s l c y p a s 
I J u r g i s M a t u l a i t i s 
= M a t u l e v i č i u s 

I U Ž R A Š A I 
s Leidinio pelnas skiriamas flrkivysk 
p Jurgio beatifikacijos bylai. 
H KAINA $ 2.50 
į DRAUGAS, 2334 S. Oakley Ave. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIH 
Šventųjų sielose mes pamatome p 

patį Dievą. s 
Mes kasdien matome daug neįprastų J vy- | 
kiu gamtoje, bet stebuklai, kurie atsitinka g 
paslaptingiausiose dorų žmonių galiose i* = 
Kyla augsčiau už visus Apvaizdos veikalui = 
gamtoje. p 
Vien tik žmoniškomis akimis imant, buf = 
įdomu pažinti, kokią išvaizdą įgauna žmo- S 
gaus gyvenimas, kai jis stengiasi įvykdyti = 
dvasiškuosius idealus. = 

BDimwiiii!ii)'::ii:iiiiiiniii»iiiiii:irii!'iiiiuiamu!iiniiiniHiii!iiii!iiriiiimnn:i;::iti!iuiiuiiie 
LIITIVIAKA APDRAUDŲ 

AGENTCRA 
0>-vyb6s, ligonines, automobilių, 

baldų, namų Ir visos kitos apdraudos 
— asmenims, profesionalams ir biz
nio jstaipoms. Laisvas pasirinkimas 
kompanijos ir apdraudos rūšies. Ne
mokamas patarnavimas if informaci
ja. Valstybes patvirtintos kainos 
Smulkesniai informacijai gauti skani 
binkite, rašykite, užeikite: 

Jonas KIRVAITIS 
DfTERSTATE INSURANCE 

AGENCY 
5900 & Asliland Ave.. Chicago 30. Ui. 

Tel. \VAlbrook 5-5671 
Agentų ir brokerių dčmeslul! 

Prieš drausdami kitur pasiteirau
kite. Pirmaeiles kompanijos — augš-
Jiausi komisai. Savi pas savus! 
imHiiiiiiimiiiii'iiiMiiiniiiiiiiiiiiiittniiiiifflmiHiuimuHiiiiiii'iHiiiiinuuiriimMiiimiiiiHnniHSi 

D f M 1 ^ 1 1» : 

T E L E V I Z I J O S 
Ir Radio Aparaty Taisymas 
Sąžiningas ir Garantuotas Darbas 

OARBO VALANDOS: 6 v.v.—10 v.v. 
šeštadieniais: 8 v. ryto — 8 v. va,k. 

M. RIMKUS. 4517 S. Sawycr St. 
Telef. VIrginia 7-0087, jei neatsako 

<b»iiklt«» V I . 7-.trt.t7 

S. LAUCIAUS 
Raudonoji meliodija 
Šioje knygelėje telpa 6 dramų 

veikalai: Raudonoji melodija; Pa
slaptingoje zonoje; Taikos kiaule; 
Vaizbūno skriningas; Pasimaty
mas ir Pavojingas mokytojas. Iš
leista 1953 metais, 89 pusi. Kaina 
$1. Gaunama "Drauge", 2334 So. 
Oakley Ave., Chicago 8, 111. 

" ! 

file:///vindo/vs
file:///VAlbrook


/ 

Trečiadienis, sausio 26, 1955 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 

Pastabos ir nuomones 

KULTŪRINE SVETIMOTERYSTĖ 
Kelios pastabos dėl J . Kreivėno s t r . "Dance Macabre") 

A. GINTNERIS, Chicago, 111. 

Neseniai Draugo" 291 Nr . , Kovokime su tikruoju priešu 
tilpo J. Kreivėno str., kur iame! Atrodytų, kad priešų nereikia 
kalbama apie komiškai-tragišką jieškoti ten, kur jų nėra. Nerei-
KiDterėlę, zyziančią musę ir profe- i ketų ir skaitytojų ta rpe kelti to-
sionalinj Dono kazokų chorą. Mo- Į kius jausmus ir žadinti jų emoci-
terėle verkė dėl nemokėjimo kal
t o s savo jausmus išreikšti, musė
lė del artėjančio rudens ir jai gre-

jas, kaip gązdinant enkavedisto 
dainomis, kazokų bizūnu ir etno
grafiniu jovalu! Reikėtų atminti, 

siančio voratinklio, o J. Kreivėnas j kad kazokų choro dalyviai yra 
dėl konkurencinio choro Chica-! tokie pat tremtiniai, kaip ir pats ^ 
goję. ! J. Kreivėnas, tik su mažu skirtu-

Nenorėčiau laiko gaišinti ir s a - į m u : jie kenčia tremtį jau virš 30 
vo pas tabas reikšti. Tai mažas rei
kalas ir dar mažesnis tikslas. Kai 

metų, kai J. Kreivėnas sulaukė tik 
vieną dešimtį. Pasikeitė laikai ir 

aš pažymėjau kazokų choro pasi- I Ukraina su Kazokija, kaip Lietu-
sekimą studentų tarpe, turėjau j v a - Latvija ir Esti ja, kovoja dėl 
vieną tikslą: kad lietuviams reikė- j savo tėvynės laisvės. Todėl vadin
tų daugiau bendradarbiauti su sa-1 ti Kaukazo tautų meną etnografi-
vo kaimynais, vieno likimo drau- j •*« jovalu, yra perdaug drąsu! Tik 
gaiš - tremtiniais, pradedant kul- j r a i J. Kreivėnas būtų geriau pa-
tūrinėje meno srityje. Tačiau J. \ daręs, jei būtų pradėjęs kavą su 
Kreivėnas labai 'piktai ir pajuokian I t ikruoju priešu, kuris randasi jo 
čiai sutiko mano papras tus žo- gyvenamoje apylinkėje. Vieta ge-
džius. Atrodo, kad aš lyg būčiau 
išganęs J. Kreivėno daržą. Tenai 
nebuvo paliesta muzikos sritis, o 
t ik pažymėta, kad kazokų choras 
gražiai giedojo, dainavo ir šoko. 
Žmonės kalbėjo, kad gražiai atro
do kazokų uniforma, kuri darė ma 
lonų jspūdj. Jie tą patį būtų pasa
kę ir apie lietuvių tautinius rū
bus, jei ten būtų matę. Aš t ikrai 
neturėjau tikslo rašyti istorijos ar 
geografijos vadovėlio, todėl studi
jos ir patikslinimai nėra reikalin
gi. Jų tėvynės ribas nusta tys poli
tikai ir konfereincijos. Todėl a t 
rodo, kad šita vieta buvo parašy
t a tik tam, kad mane galėtų pa
kritikuoti ir geriau nustatyt i ' 'men 
kys tes" ir " ignoran to" sąvokas. 

Dr. Richard A. Sheppard, 64 mo
tu, kurio sūnus nuteistas iki gyvos 

kalejiman ClevclaiuU1 <1«~I 
žmonos nužudymo, m iro šiomis die
nomis. Kalinys sūnus dr. Sanuiol 
Shoppard. dalyvavo tovo laidotuvė
se, žinoma, saugomas kalėjime sar
gybinio. (1NS) 

t intų iki 4.50 dol. I I skaitytojas 
— iki 4.00 dol., III sk. — iki 3.50 
dol. ir taip toliau. Sakysim X sk. 
pirktų ją už 50 et. pilnon nuosavy
bėn. 

Ir taip susidarytų ištisa grandi
nė ne vien tik skaitančių, bet fr 
prie knygos pirkimo prisidedančių 
bičiulių. Gi,,, pirmasis skaitytojas 
vėl būtų pajėgus "patušt int i" kny
gyno lentynas. 

Gi, tokių keliaujančių knygų 
's točių" turėtų ras t is visur: lietu
viškose užeigose, valgyklose, par
duotuvėse, fabrikuose, na, ir pas 
privačius asmenis. Vi-Mi. 

t>ittiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiniiiiiiiiii;nntniiiNiiiiiuiiininiinnnninniiiitiiiiiiiiiiiHiiiiiii!ii!i!(iiiiiui» 

Perskaitę "Draugą' 
kitiems! 

duokite 

Skaityti knygas — daugelis mėg 
sta. Pirkti — ne. 

Yra knygų bičiulių mėgstančių 
ne vien tik skaityti , bet ir nusi
pirkti ją. (Deja, tokių mažuma) . 

Žinoma, nevisuomet betkuris 
vienas-kitas knygų mylėtojas bus 
pajėgus pirkti ir "į svietą paleis-

jas . 
Čia jau prašosi ir kitų skaityto-

ti" rai žinoma, kur savaitgalius pra
leidžia daugelis tremtinių. Ten 
vyksta ne tik kultūrinė svetimote- j jų bendra talka. Kad tai įvykdyti, 
rystė, pagal J. Kreivėno terminą,: siūlau kad ir sekantį būdą. 
bet rodomas ir viešai plat inamas Knygų pardavėjams turėt i a ts-
tk ras komunizmas, pridengtas dai į pausdintų "Skaitytojų lapų", kad 
nos ir šokio vardu. Tai girdėjo, į ir sekančios formos 

Mūsų vieta kitu tautų tarpe 

VVilson Junior College audito
rijoje sėdėdamas galvojau, kad lie 
tuviški chorai gražiai dainuoja ir 
šokėja i puikiai šoka , ka ip t i k r i p r o 
fesionalai ar t is tai . Tokios minty3 
ir palyginimai gavosi, kai šimtai 
studentų buvo patenkinti ir tr iukš 
mingai plojo. Atrodė, kad tikrai 
taip pat plotų Chicagos "Daina
vai", Toronto ' 'Varpui" Clevelan-
do 'Čiurlioniui" ir kitiems lietuvių 
chorams, jei ten jie pasirodytų. 
Žiūrovams tikrai patiktų lietuviš
ki tautiniai rūbai, kanklės ir gra
žūs šokiai. Turime daug progų ir 
galimybės savo meną parodyti sve 
timtaučių tarpe, tik reikia dau
giau noro ir bendradarbiavimo 
dvasios. Tačiau J. Kreivėnas sako, 
kad tai visai nereikalinga. Tuo
met pasireikštų konkurencija, at
neštų komunizmo bacilas ir paro
dytų tik rytų tautų kaukazišką 
jovalą. Vėliau jisai sako, kad rei
kia reikšti kitų tautų kūrybai pa
garbos ir aspekto, tačiau tą pačią 
mintį baigdamas, savo teigimą pa
neigia. Todėl klausyti pasaulinio 
garso kūrinių, jei jie nėra lietu
viški, sulig J. Kreivėnu, jau yrą 
nuodėminga kultūrinė svetimote
rystė ! 

matė ir pasipiktino daugelis lietu
vių, bet niekas nieko nedaro ir 
nerašo. Nereikia pamiršti ir kitos 
salės, kurioje dainuojamos sovie
tiškos komunistines dainos, rusų 
ir lietuvių kalbomis. Taigi, šaudo
mi žvirbliai iš patrankų, kuomet 
paukščiai suka lizdus pačioje lie
tuvių širdyje — Chicagoje. 

* 

Keliaujanti knyga 

Nupirkta ir kai kam paskolinta 
skaitymo knyga retai kada besu
grįžta jos savininkui. Iš dalies tai 
ir gerai, kad knyga, keliaudama 
iš rankų į rankas, daugelio yra 
skaitoma. 

Skaitytojų lapas 

(Knygos pavadinimas) 
I skaitytojas Knygos k a i n a . . 

(parašas) 
II skaitytojas Knygos k a i n a . . 

(parašas) 
i r t. t. 
X skatytojas Knygos k a i n a . . 

(parašas) . 
Lapai turėtų būti įlipdomi virš 

knygos antraštės , žinoma, pirkėjui 
prašant . 

Iš to sektų: 
I skaitytojas (knygos pirkėjas 

padėtų savo parašą ir nus ta ty tų 
žemesnę knygos kainą, pvz*. kad ir 
10%. 

II skaitytojas — pasielgtų pa
našiai. 

Taip, pvz. knnygos kainai esant 
5.00 dol., I skaitytojas ją nuver-

PIGIAI IR SAUGIAI 

PERKRAUSTAU 
B A L D U S 
VIETOJE IR I* TOLIAU 

K. EIDUKONIS 
Tarta naują dideli •unkreitml 

ir apdrauda* 
«tSO 9. Talman, Ctdcago St, DJ. 

TeL GRrorehfll «-70M 

*3&$«W 

l 

A. A. 

FRANK PAUŽA 
II-JO KAKO VETERANAS 

Gyveno 1429 So. 49th A ve., Cicero, 111. 

Mirt" sausio 23 d., 19.35 m., 2:25 vai. popiet, sulaukęs 44 m 
amžiaus. 

Gintė Cbieago, 111. 
Pasiliko dideliame nuliūdime motina Elena, sesuo Angelą Zeifc 

kus, Svogeria YVilliam, jo vaikai: Geraidine, William ir Ketinėto, 
3 dedeti: Zigmantas Bueeavage su šeima, Frank Antanaitis ir 
George Ziizovinus, .'5 tetos: Liucija Valaitiene, jos vyras Antanas. 
Emilija Vasaitiene, jos vyras Sam ir Tossio Suscavajje su šeima 
krikšto motina Petronėle Maitinkime su šeima, pusbrolis Alfred 
Vance, žmona Jean, pusseserė Sally Butkus, jos vyras Juozas ii 
.Iii šeima, Aunes Petrulis, jos vyras Petras ir jįj šeima, Mary Ke-
•nešins, jos vyras Jnocaa ir jų šeima, kiti giminčs, drangai ir pa
žįstami. 

Kūnas pašarvotas Yasaitis-Butkus koplyčioje, 
A ve., Cicero, 111. 

1446 So. 50th 

Laidotuves įvyks ketv. sausio 27 d., iš kophčios 8 :•">() vai. ryto 
bus atlydėtas i šv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje įvyks iredu-
Kngos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines. 

draugus ir pažįstamus Nuoširdžiai kviečiame visu** gimines, 
dalyvauti šiose laidotuvėse. , 

Nuliūdę: MOTINA, SESutf, ŠVOGERIS IR KITI GIMINUS 
Laidotuvių direktorius \ asjiitis-Butkus. Tel. OI/ 2-1003 

<? • % > 

COHRAD'AS- FOTOGRAFAS 
(Lietuvis 

Moderniškai l re rg ta 
vieta įvairioms nuo
traukoms. Specialy
be—vastuvSs. Jau
navedžiams duoda
ma pulki ir brangi 
dovana. Sąžiningas 
Ir gražiai aU>'-*aa 
darbas. 

414 WEST 63rd STREET 
TeL EA'g. 4-5883 arba ENg. 4-6840 

Lai Nauji Metai būna pilni malonaus gyvenimo su 
naujom ir patogiom namų reikmenim iš Progress 

Lietuvių Bendroves Krautuves!! 
ftj mSnesį čia eina inventory ėmimo stako sumažinimo didis išparda
vimas Kainos numažintos nuo 25% iki 50% ant goriausių baldu sė
ti;, kaurų, pečių, televizijos aparatų, radijų, refrigeratorių, plovyklų, 
vaikams rakandų ir visų kitų namams reikmenų. 

Lengvi išmokėjimui pritaikomi visiems. Lankykitės visi čia. 

ERDVI4 ir PATOGI4 
S E N I A U S I A 

LIETUVIŲ BENDROVES 
K R A U T U V Ę 

^ 

4181-83 ARCHER AVE. 
Tel. LAfayette 3-3171 
Brighton Parko 

1 

Kolonijoje 

Pirkit Apsaugos Bonus! 

IKAZIK FURNITURE C0.I 
i 506 W. 63rd, PR 8-1331 

Xnu.įose erdviose patalpose, | 
I lengva pasiekti gatvokariais i r i 
I automobiliams pastatyti yra vic- | 
I tos, be jokiu apribojimų. 

Turime didžiausi pasirinkimai 
I įvairių rūšių baldų ir kitų namų | 
I reikmenn. Kviečiame mns ap-f 
i lankyti ii1 pasirinkti kas yra roi- | 
J kalinga jūsų salionui, miegama-1 
1 jam, valgomajam ir kt. kamfaa-1 
I riams. | 

Juozas ir Kazim'era Kazikaičiai j 
ir Aleksas Antanaitis I 

^immniniii:!Uiiiim™iiiiiitnimiii]m!iiiiiiiiii:H)injii3utiuiiiuiiii;iiuiiiiiHHiHKiii(ii(affli^ 

la&nc* 
Iškiliausioji naujausios lietuvių po

ezijos knyga 
LAIMĖJUSI 

1952-1953 metų "AIDŲ" literatūros 

PREMIJA 500 DOLERIŲ 
Knyga turi 128 pusi. didelio formato 
ir labai puošniai išleista. Norintieji 
įsigyti paskubėkite, nes kr.ygos yra 
likęs labai m a t u egz. skaičius. 

Kaina $3.00 
Užsakymus su pinigais siuskite: 

D R A U G A S 
2334 So. Oakley Ave. 

CHICAGO 8, ILL. 

G U Ž A U S K Ų 
BEVERLY HILLS GELINTCIA 

Geriausios gėles del vestuvių, banke
tų, laidotuvių ir kitų papuošimų. 

2443 AVi:ST 63 RD STREET 
Tel. PRoflpect 8-0833 ir P R 8-0834 

ŠONUS PALAIDŪNAS 
Studija Apie Vakarų Civilizacijos Krizę 

Vietoj 

l 

1,000,000 
DOLERIŲ 

tik 

2 DOLERIAI 
1 1 D R A 

2334 So. Oakley Ave. 

Šios knygos autorius vysku
pas F. J. Sheen prieš kiek 
laiko pradėjo savo Televizi
jos programą per, "Du Mont" 
stotį. Televizijos aparatų fir
ma "AdmiraT šiai programai 
finansuoti paskyrė vieną mi
lijoną dolerių. 
lietuviškos knygos Klubas 
džiaugiasi galėdamas savo 
skaitytojam pateikti šio įžy
maus kalbėtojo mintis už du 
doleriu. 

U G A S '» 
Chicago 8, III. 

J? 

Dvi l'.ll! mottj mirties Mikaktir; 
A. f A. 

STEPONO VENGRIO 
Bus paminėta šv. Mišiomis 

Gint. P. Marijos parapijos 
bažnyčioje (Marquette Parke) 
šį šeštadienį (1-29-55) 8 vai. 
ryto. Tuojau po Mišių ŠV. Ka
zimiero kapinėse įvyks pamin
klo pašventinimas. 

Mielas gimines ir pažįstamus 
maloniai prašomo šiose pamal
dose ir paminklo pašventinimo 
ftpeigosę dalyvauti. 

Nuliūdę Stanislava Vengrie
nė, sūnus Albertas, duktė Ire
na, žentas Petras ir anūkas 
Marius. 

-r*r 

GELIŲ KRAUTUVE 
P E O P L E S F L O R I S T 

• Skintos gėles • Vestuviniai bu
kietai • Laidotuvių vainikai. Mo
derniškai atliekame visus užsaky
mus. Kreipkitės i mus. 

H. ir O. HOMKO, savininkai 
Kalbame lietuviškai 
1850 VVest 47th St. 

Telef. LAfayette 3-1786 

A . 1 A . t 
JOHN J. ZELNIS 

Gyveno 2521 \ \ \ 4.~>th Plaee 
Mirė sausio 24 d., 10.">f> m., 

sulaukęs pusės amžiaus. 
Ginui Lietuvoje. Amerikoje 

išgyveno 40 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdi

me duktė (lenevieve Pahuski, 
/.(uitas Stanley, anūkė Linda-
Marie, giminaičiai: Komi rot 11 
šeima, Pocių šeima ir Pauliu 
šeima, kiti giminės drangai ir 
pažįstami. 

Priklauso Dariaus—Girėno 
Am. Leuion Post Xo. 271. 

Kūnas pašarvotas J. F. Ku-
deikio koplyčioje, 4.'5o() S. Ca-
lii'ornia Ave. 

Laidotuvės įvyks ketv. sau
sio 27 d., iš koplyčios 8:'?0 vai. 
ryto hu* atlydėtas į Vekalto 
Prasidėjimo Panelės Švė. para
pijos hažnyėią, kurioje įvyks 
gedulingos jramaldos už velio
nio* sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines. 

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

Nuliūdę: Duktč, žentas ir 
anūke. 

Laidotuvių direktorius .Toliu 
F . Eudeikis. Tel. YArds 7-1741. 

imamaBrmaaammmmm 
A . į- A. 

LOUIS W. SAUNOEAS 
Gyveno 3752 S. YYailaco S;. 

Tel. YArds 721o7. 
Mirė saus. 24 d., l!>f>."> m. 8 v. 

vak., sulaukęs 74 m. amž. 
Ginte Lietuvoje. Kilo iš Kau

no miost^^ 
Amerikoje išgyveno 54 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

2 sūnūs Frank, marti ,'osephi-
ne, Bruno, marti Catlierine, 2 
dukterys: Josephiue, žentas 
Zenon Pet ir Stella, žentas 
Leonard Kumpick 3 posūniai: 
Peter, Bladek marti Auna, Jo-
sopli Bladek, marti Bernicc ir 
Stanley Bladek, marti Kmily, 
15 anūku kiti giminės, drau
gai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas MeKeon 
koplyčioje, 634 W. S7th St. 

Laidotuves įvyks peakt. sau
sio 28 d., iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėtas i N'ativity 
par. bažnyčią. ">7tli St. ir Fnion 
Ave., kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę, sūnūs, dukterys, po
sūniai, marčios, žentai, anūkai. 

Laid. direkl. .los. T. MeKeon, 
Tel. YArds 7-0925, 

Vestuvių nu-iraukos 
lugštos rūšies fotografijos 

MŪSŲ specialybe 

Precin Photo Studio 
INC. 

EDVARDAS ULIS, sav. 
4068 Archer Avenue 

Telefonas VIrginia 7-2481 

Remkite dien. Draugą! 

. 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELSON 
— ta vininko — 

St Casimir Monumcnt 
Company 

3814 VVest l l l t h Street 
Vienas Uokas nuo kapinio. 

rMdii&usias paminklams planų 
paairinklmaa mieste 

Talei. CEdarcrest 3-6335 

s? 

STEPONAS C.LACKAW!CZ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS KOPLYČIOS-
2424 W. 69th St. ftEpublic 7 1213 
2314 W. 23rd PI. VIrginia 7-6672 
10756 S. Michigan Ave. PUIIman 5 1270 

ANTHONY B. PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

GRovehill 6-2345 
TOvmhall 3-2109 

JOHN F. EUDEIKIS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 
4605-07 South Hermitage Avenue 
TeJ. YArds 7-1741-2 ir BIshop 7-9481 

4330-34 South California Avenue 
Telefonas LAfayette 3-0440 
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ 

J J-J. 
LIODĖSIO VALANDOJ 

imkim 

MAŽEIKA * EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6845 S. VTestern Ave. t atsk?ros air-Cond. koplyčios 
REpublic 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta 

Tiems, kurie gyvena kitose miesto dalyse; gausime 
koplyčią arčiau jūsų namų. 

IEKANTIEJ1 YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIF 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

|AmbaUiMq patam*vi- *£& H^ M c s t u r t m « koply^laaj 
r r • teikiamai J r ^ « T I • o • e Chicagos 
ir n a k t į . B d - ^ ^ ^ J P Roeelando dairaa 

- i iaokita - ^ ^ • i P f i ! ^ ^ ^ - , tuojaai 
^^^^^^-^^^^^^B naujam 

ANTANAS M. PHILLIPS 
'8807 S. UTUANICA AVE. TeL YArds 74401 

PETRAS P. GURSKIS 
m W«t 18th STREET TeL SErfpy 8^57U 

ALFREDAS VANCE 
1177 WOODSIDE Rd., Riverside, UI. Tel. OLynipic 2-oZ±o 

POVILAS J. RIDIKAS 
^$54 S. HALbTED STREET te4t(ttione i Arde 7-1911 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
«X!ži M tOCHiaAJV \W. Tol OOmmodort 4 -22» 

JURGIS F. RUDMIR 
8S19 & LITUANICA A V E TeL \ Ard» I -HS8->]U» 

PETRAS BIELIŪNAS 
;4348 S. CALIFORNIA AVE. LAfayet te 8-3572 

LEONARDAS A EiERSKIS 
646 WES1 46tb STREET TeL V Arda 7-T7K 

VASAITIS — BUTKUS 
1446 SO. 60th AVE^ CICERO 60, ILL. Tel. OLympie JB-lOCft 

Skaitykite ir platinkite dienraštį "Drangą". 
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DTENRASTT8 DRAUGAS, CrTICAGO, ILLINOIS trečiadienis, sausio 26, 1955 

i mus 
X šv. Antano parapijos, Ci

cero, 111., šv. Vardo draugijos 
1955 metu valdybą sudaro šie 
asmenys: Dvasios vadas — 
kun. S. Petrauskas, pirmininkas 
— Carm?n Rich, vicepirminin
kai — Antanas Valančius ir Jo
nas Krusza, nutarimų sekreto
riai — Antanas Olbikas ir Pet
ras Novinsky, iždininkas — Ka
zimieras Raudonis, finansų sek
retorius — Richardas želnys, 
iždo globėjai — Juozas Butkus, 
Vincas Rr.mtauskas, Jonas 
Skridulis ii' Danielius Robeck, 
maršalkos — Juozas Klimas ir 
Andriejus Medziak, korespon
dentas Jonas Nash. 

X Kazys Raltramaitis su 
žmona ir vaikais automobiliu 
iš Elizabeth, N. J., atvyko į 
Chicagą aplankyti sergančią 
žmonos motiną Marijoną Lau
čienę. Ligone gyvena Willow 
Springs, 111., eina 75-tus melus, 
dar buvo skaitytoja Chicagoje 
ėjusio "Kataliko", o "Draugą" 
skaito nuo pat įsikūrimo. Balt-
ramaičiai, išbuvę savaitę Chica
goje, antradienį išvyko atgal j 
namus. 

IŠ ARTI IR TOLI 
A. J. VALSTYBĖSE staruoju delegacija ilgiau pasi

kalbėjo komiteto ateities veik-

A Inž. Antaną* Rurlis ir jo 
sūnus Antanas mėnesį važinėje 
po įvairius Europos kraštus, 
sausio 27 d. 6 vai. 30 min. va
kare TWA lėktuvu grįžta į Chi-
eagą. Praeitą savaitę A. Rudis 
lankėsi Madride, I^pan'joje, kur 

— Prof. K. Pakštas sausio 19 
d., UNESCC kviečiamas, skaitė 
amerikiečiams paskaitą Hart
forde, Conn. Vieną valandą už
trukusioje paskaitoje profeso
rius patiekė Lietuvos kultūrpo-l Sausio 31 d. ir vasario 1 die-
litinę apžvalgą, ją pailiustruo-' nomis tie patys Pavergtųjų 

los klausimais. Kongresmanas 
pareiškęs, kad jis esąs viltingai 
nusiteikęs dėl komiteto gyvavi
mo. 

damas atitinkamais žemėlapiais 
ir vaizdais. Po paskaitos dar 
apie valandą laiko profesorius 
atsakinėjo įvairius svečių klau
simus, liečiančius Lietuvą. Klau
sytoja- buvo labai patenkinti 
paskaita, ir po jos išsirikiavo 
nemaža eilute, norėdami profe
soriui asmeniškai paspausti ran. 

per radijo pasakė kalbą į Lietu-1 ką ir padėkoli. Kalbėtoją sve 
vą. Būdami Portugalijoje ap- \ &*«* pristatė paskaitos rengė 
lankė Fatimą. Į Ameriką iš
skrenda iš Lisabonos aerodro
mo. 

X Edvardas Kiška, buvęs 
, Notre Dame universiteto krep-vyrų smokeno komisiiosi „ . .M . šinio komandos kapitonas ir 

pinmininku paskirtas Danieliuj 
Robaek, verslininko Putrimo 
žentas. Vyrų grupė jau pradėjo 
ruoštis vakarui, kuris bus va
sario 20 d. Šv. Antano parapijos 
salėje, Cicero, 111. 

X Scpliie Barčus radijo pro-

žaidęs su 49 komanda, dabar 
yra De LaSalle augštesniosios 

jas Sir Alfred Zlmmern, buvęs 
britų užsienių reikalų ministeri
jos vieno skyriaus direktorius, 
ilgametis Oxford universitete 
tarptautinių santykių profeso
rius, dėstęs Genevoje, Columbia 
ir Buffalo universitetuose, mo
kąs daug svetimų kalbų ir apie 
dvidešimt knygų autorius. Pa-

Tautų Asamblėjos atstovai vel 
vyks į VVashingtoną ir tada ap
lankys Senato daugumos pirmi
ninką, Atstovų Rūmų pirminin
ką ir Senato bei Atstovų Rūmų 
užsienių reikalų kom'sijų pirmi
ninkus. Pabaigai numatytas ap
silankymas ir pas vicepreziden
te. Nixon. 

mokyklos krepšinio mokytojas. J s k a į t a v y k o Atheneum muzė 
Riska, gimęs ir augęs Chicago- j a u g p a talpose, o prieš tai buvo 
je, čia ir dabar gyvena. I b e n d r į UNESCO valdybos su-

-- ~. ._;•.....••»- rensrti pietūs Bond viešbutyje. X Adomas Macais, vaistimn-. l c I 1 s L - r ^*" ~" 
Paskaitoje organizatoriai buvo 

— Tremtiniai k'migai San 
Franciseo arkivyskupijo *e. Ar
kivyskupas J. J. Mitty pakv.ete 
iš Europos 34 kunigus savo 

Nori lankyti Kinijoj laikomą 
vyrą 

Į Chicagą atvyko 29 metų 
moteris Marjorie Llewllyn su 6 
metų sūneliu. Ji rengiasi ke
liauti į Raudonąją Kiniją, ap-

Širdies ataka vairuojant 
automobilį 

Evanstono dentistas dr. G. 
W. Schnath, 43 m. amžiaus, va
žiuodamas automobiliu, atsi
trenkė j sieną ir mirė. Iš visų 

1 vus širdies ataką. 

Mrs. Elmer F. Llewellyn, iš Mis-
soula, Mont., žmona oro jėgų kapi-

i tono, įkalinto raudonoje Kinijoje, vyskupijos tarnybai; 15 is J u - j m a n a n t i k a d $ 1§s a p l a n
J

k v t i 

ramos metiniame koncerte, bejkas atvykęs iš Lietuvos ir V. 
Petrauskas, vietinis vaistimn- P<"tvieic ±xa ~ ** 

kurie vėliau prof. K. Pakštui 
žymiųjų dainininkų ir muzikų, 
pasirodys ir pluksnos žmones I * • * turi surinkę įdomios me-
IU savo naujausia kūryba. Dr. j džiagos apie vaistažoles ir po 
S. Aliūnas, garsusis Valerijono visą pasaulį išblaškytus lietuvių 
lašų autorius, skaitys humoris
tinius eilėraščius, žinomas rašy-

kilmes vaistininkus. 

X Jenas Ramonas jr., atitar
to jas Albinas Valentinas at- j n a v ę s ketverius metus JAV ka 
skleis peklos užrašų paslaptis,; rį l l 0meneje, grįžta iš Vokietijos, 
žurnalistas Vytautas Kasniūnas Apsigyvens Chicagoje. Jo te 

surengė priėmimą. 
— Pavergtųjų Europos Tau

tų delegacija ką tik sugrįžo į 
New Torką iš savo keliones į 
Washingtoną, tenai užtrukusi 
net tris dienas. Delegacijoje da 

goslavijos, 12 iš Lenkijos, 5 iš 
Lietuvos ir 2 iš Vengrijos. Visi 
tremtiniai kunigai, nors jie nė
ra įkardinuoti į S. F. arkivys
kupiją, čia yra lygiateisiai su 
vietiniais. Arkivyskupas parode 
išimtiną palankumą europie
čiams kunigams, dalyvaudamas 
automobilio nelaimėje žuvusio 
kun. Juozo Luskar (slovakas) 
laidotuvėse, pats koncelebruoda-
mas iškilmingąsias šv. Mišias. 
Arkivyskupo patvarkymu, visi 
vyskupijos kunigai yra įparei
goti atlaikyti po dvejas šv. Mi
šias taip pat už kun. Juozo Lus
kar vėlą. 

— Dr. K. Valiūnas, paskuti-

lankyti savo vyrą lakūną, k u r j | aplinkybių spėjama, kad nelai-
raudonieji kinai laiko nelais- i m e_ ^ o j a m bevairuojant ga

vėję nuo 1953 m. sausio mėn., 
kai lėktuvas, kuriame skrido 
jos vyras, buvo pašautas ties 
Yalu upe. Marjorie, su savo sū-1 
numi, buvo parodyta Chicagoje 
per televiziją. Ji dabar laukia 
leidimo iš JAV ir iš Kinijos ap
lankyti belaisvių stovyklą, kur 
yra jos vyras. 

Padės užpildyti mokesčių 
blankus 

Paprašius kun. P. Cinikui, 
Mokesčių Rinkimo įstaiga sa
vaitei į "Draugą" atsiųs savo 
tarnautoją A. S. Valūną, kurs 
mokesčių mokėtojams padės už
pildyti mokesčių blankus ir ap-savo vyrą. Ji pareiškusi, kad ne 

bijanti važiuoti į raudonąją Kiniją, 
kad norinti kartu pasiimti šešerių skaičiuos kiek jie turi įnešti mo-

paskaitys nuotakingus įvykius v a s J o n a s R a . m o n a s sr., yra Da. , amblėjos pagrindinio komteto 

lyvavo Pavergtųjų Tautų As- niu metu tris mėnesius pralei 

iš kelionės po Lietuvą. Koncer- j r i a u s i r Girėno posto narys, 
tas įvyks šį sekmadieni, sausio 
30 d., Sokolų salėje. X Joseph Einingis iš So. Bos-

«ton, Mass., atsiuntė $2.00 už 
X Mirė E t a i Nedvarienė, 18 "Draugo" kalendorių, o John 

mėnesių išgulėjusi be sąmonės, i Matuse\vicz iš Camden, N 
Roseland lietuviai apgaili J%*. $1.00 
nes ji buvo viena iš veiklesnių 
darbuotojų. A. a. Elena ilgai X J. J. Ežerskis, Dariaus ir 
vadovavo Šv. Kazimiero Akade- • Gi™no P o s t o n a r v s ' s t a t v s d v ' e " 
mijos Rėmėjoms ir buvo šv. j fc a u S š t l * n a m a - P a u l m a | r 4 6 

Onos draugijos pirmininkė. Tu- s t- k a n l P e ' t o J e Pacl0->e ™** 
ri nuopelnų jr Visų šventųjų i k u r P r i e š k e l e r i u s m e t u s s u d e " 
parapijos gyvenime. Už a. a. 
Elenos vėlę šv. Mišios bus at-

nariai. Iš lietuvių buvo Vaclo
vas Sidzikauskas. 

ge namas 
X Mirė prel. J. Laukaitis. 

Chicagoje gauta žinia iš Lietu
vos, kad ten mirė prel. J. Lau
kaitis. 

Buvo lankomi Kongreso va
dai ir įteikta jiems informacijų 

j _ apie Pavergtųjų Tautų veiklą 
ir priimtąsias rezoliucijas. Dele
gatai aplankė Atstovų Rūmų 
daugumos lyderį McCormack ir 
Senato mažumos lyderį Know-
land. Kongresmanui Kerstenui 
padėkojo už jo ligšiolinę veiklą 
ir palankumą pavergtosioms 
tautoms. Kadangi dabar vietoje 
Kersteno agresijos tyrimo ko-

laikytos sausio 27 d. 8 vai. Visų 
Šventųjų parapijos bažnyčioje. 

X Vlados Račkauskienės bu
te, švenčių proga, pasiūlius L. 
Mockevičiui, aukojo svečiai: L. j "Draugo" spaudos 
Mockevičius ir VI. Gricevičius j paaukojo $2.00. 
— po $5; Petras ir Jadvyga x Kostas Bružas įsigijo gra-

Stankovičiai, St. černavičius ir žų namą Roselando kolonijoje 
N. Abromas — po $2. Suaukota 

dęs kelionėse Tol. Rytuose, New 
Yorko Krikščionių Demokratų 
Sąjungos skyriaus susirinkime 
padarė savo kelionės pranešimą, 
pavaizduodamas spalvotais fil
mais. Tame pat susirinkime iš
rinkta nauja skyriaus valdyba. 
Ją sudaro dr. Ant. Starkus — 
pirm., inž. J. Šalkauskis ir P. 
Minkūnas. 

— Kan. M. Sandanavieius, 
prieš pusmetį priimtas į San 
Franciseo arkivyskupiją, dirba 
pastoracinį darbą Sonoma mies
te. Jo adresas: St. Francis So

mėtų sūnų. (INS) kesčių. A. S. Valūnas "Draugo" 
• I įstaigoje pradės darbą vasario 

Pavojingiau už atominę 1 i 2 8 d 8 val- 30 min- r y t 0 ir aia 

b o m b a ' *ki kovo mėn. 4 d. atėjusiems 
mokytojams talkins valstybi-

Kaikas prasitaria, kad nepil- n i u s m okesčius apskaičiuoti, 
namečių nusikaltėlių augantis 
skaičius visuomenei darosi pa- Jgneše kūdik į iŠ l i epsnų 
vojingesnis už atominę bombą.! E l i a Southern, 36 m. amžiaus, 
Ypač tuo susirūpinęs Illinois Į gyvenanti 3343 Prairie, buvo 

nulipusi žemyn pas savo kaimy
nes. Užuodusi dūmus bėgo į sa
vo butą antrame augšte, kur 
rado pilną dūmų ir liepsnose pa
skendusią krosnį, kur buvo per
daug prikišta malkų. Greitomis 
iš lopšio griebė savo vienerių 
metų dukrelę ir ją išgelbėjo. 
Nuostolių padaryta apie $1,000. 
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X St. Balsys iš Brooklyn 
reikalams 

$16. Po $8 pasiųsta Elenai 
Blumbergienei ir Vladai Žaliu-
kienei Vokietijon. 

X Mikalina Ambrozaitienė, 
Vladar. Dūda, Jadvyga Lekavi-

flreštuotas mušeika 
Policija areštavo Mark Mur-

phy, 26 m. amžiaus, gyvenantį 
4427 N. Seeley ave., kurs prisi
pažino sumušęs du taksių so

čius Sabaitis pajieškomi Arch- į feriu, kurie turėjo būti paimti į 
bishops Veterans Committee | ligoninę. Jis turės teisme atsa-
Bishops Resettlement Com-1 kyti už du užpuolimu ir už pa-
mittee, 225 N. La Salle st., Chi- likimą automobilių nelaimės 
cago, 111., telef. ANdover 3-7080. 

miteto reikalais rūpinasi kon-1 lano Chursh, P. O. Box 428, So-
gresmanas Madden, tai su pa- noma, California. 

CHICAGOS ŽINIOS 
Prabanga pražudė sūnų 
Chicagoje svarstoma byla mi. 

lioninio palikimo Montgomery 
Ward Thorne, kurs praeitą va
sarą mirė paslaptingomis ap
linkybėmis, vedęs nepavyzdingą 
gyvenimą. Kas jį prie to prive
dė? 

Dabar vykstančiame teisme 
jo motina papasakojo, kaip jis 
nuo mažens buvo lepnamas: jis 
mažas būdamas turėjo elektri
nių traukinukų už $5,000; kai 
tik jis panorėjo, jam buvo nu
pirktas šuo už $350. Paprašė 
paauguolis automobilio, motori
nio laivelio — ilgai jam nerei
kėjo laukti, tuoj gavo. Motina 
jam, tarp jo 7 ir 15 m. amžiaus 
nupirko net septynius motori
nius laivelius ir visus brangius. 

Kai vaikų darželyje jis nemė
go mokytojo, jam namuose bu
vo įrengta "klasė" ir pasamdy
tas privatus mokytojas. Augda
mas berniukas mėgo važiuoti 
lokomotyvais, tai mot'na su juo 
darydavo keliones: ji važiuoda
vo Pullmano skyriuje, o sūnus 
— su mašinistu. 

Tuoj du metai — be 
sąmones 

Cook apskrities ligoninėje be 
sąmonės nuo vasario 13 d. guli 
John Brookhouse, 36 m. am
žiaus. Vakar buvo jo gimimo 
diąna ir jį buvo nusistačiusi at
lankyti žmona su trimis vaikais, 
nors ir nesitikėdami, kad jis 
juos atpažintų, ar suprastų, jog 
švenčiamas jo gimtadienis. Li
gonis neteko sąmonės, kai ban
ditas užpuolęs jo vairuojamą 
taksį jį sunkiai primušė. 

m i 

Išlepintas jis rimtai nežiūrė
jo į gyven'mą. Kai buvo rastais 
negyvas tik su doleriu kišeniu-
je, buvo tiriama, ar jis buvo nu
žudytas, ar mirė nuo vartojamų 
narkotikų. Vienas sprendimas 
buvo, kad jis mirė nenatūralia 
mirtimi, bet antrasis pataisė — 
jis mirė plaučių uždegimu. 

Skaitykite 'Draugą"! 

perduoda kitai policijos maši
nai, skubančiojo priešakyje, ku
ri skubetoją sulaikiusi rašo pa
baudą. 

Žuvo dvi jaunos žmonos 
Dvi jaunos vedusiųjų poros, 

važiuodamos automobiliais, su
sidūrė netoli Chicagos, ties 
Wadsworth Rd. ir Delany Rd. 
sankryža. Abudu mašinas vai
ravusieji vyrai sužeisti, o abi
dvi žmonos užmuštos. Viena jų 
teturėjo 17 m. — tremtinė lat-< 
vaite Warkenthiens, o kita — 
Barbara Wacker, 22 metų. 

••f 

Du milionai iš automobilių 
automatų 

Chicagoje jau veikia 27,000 
automatų, j kuriuos automobili- j 
štai turi įmesti pinigėlį, kai] 
stato savo mašinas. Dar 2,000 

Mrs. II. L. Stiter. motina kapi- Į . 
tono Llewellyn, pareiškusi laikraš- ! tokių automatų bus šiemete pa- j 
tininkams Pendleton'e, Calif., kur statyta. Miesto vadovybė iš tų 
ji dirba, kad važiuotų į raud. Ki-1 a u , t0matų tikisi p#r 1955 m. sū
niją, kur jos sunūs bolševikų jka-, 7? «rft n n o 
lintas, jei turltų pinigų. (INS) i r m k t l $2,150,000. 

valstybės prokuroras Gut-
knecht, kurs nepilnamečius nu
sikaltėlius laiko taip pavojin
gais civilizacijai. 

Tų nusikaltimų gana gausu ir 
Chicagoje. Štai tik keletas, pa
pildytų tą pačią dieną: vienas 
15 metų berniukas užpuolė 20 
metų mergaitę, norėdamas ją 
apiplėšti ir nuskriausti. Tik jos 
šauksmas nubaidė tą nepilna
metį piktadarį. Netoli Chicagos 
esančiame "VVheaton miestelyje 
vienas 13 metų berniukas pade
gė sektantų bažnyčią, padary
damas apie $20,000 nuostolių. 
Trys padegėjos mergaitės 10-12 
metų nusiųstos į pataisos mo
kyklą dėl to, kad sausio 2 d. 
buvo padegusios McCosh pra
džios mokyklą. 

Valstybinės mokyklos jauni
mą auklėja be gilesnių principų. 
Filmai ir geltonoji spauda, o 
net ir televizija į jaunas galvas 
pripučia visokių vėjų ir paskiau 
nebėra nei žinios ką daryti su 
tokiu nusikaltėlių skaičiumi. 

Su radaru gaudys 
skubančius 

Savaitės pabaigoj? Chicagos 
gatvėse jau veiks keturi radaro 
aparatai, kuriais miesto policija 
gaudys perdaug skubančius vai
ruotojus. Tokie radaro aparatai 
kainuoja po $700, yra rašomd- ^ į ^ m m j s t l l i c o s , s l>amlo, 
sios mašinėlės didumo. Policijos I m o n o kolektyvai, organizacijos, klu-
automobilis su tokiu aparatu; bai, iuiansitu's įstaigos i r t . t. 
budi bet kurioje vietoje ir mato j 400 vertingu nuotraukų, patraukia 
kuris vairuotojas nesilaiko i g j j j į t * P**"0 * t i k r a i m a l o m u 

skubėjimo ribos. Tokio automo-
J . ,. ,. •• °43 pus aiuu, dideho formato, Kui-

bilio numerj per radiją policija ^ - ^ j j • ' 

Knyga visokiai blogai 
nuotaikai nugalėti 

NELES MAZALAITES 
SAULĖS TAKAS 

Knyga dovanoti ir sau pačiam 
pasiskaityti 

Romanas. 417 psl.. su dail. Pau
liaus .Vugiaus prasmingu ir dailiu ap-

, lanku. Lietuviškos Knygos Klubo 1< i-
į dinys, kaina $3.50. 

įsigykite šią knygą ir Jūs niekada 
nenuobodžiausite. Vienas kitas per
skaitytas jos puslapis gražins Jums | j . l u n i , I , a 
nuotaika ir pasitikėjimą savimi, nors 
Jūs labiausiai būtumėt apsivylęs. 

Padvigubėjo susisiekimo 
nelaimes 

Chicagoje pasnigo ir gatvės 
pasidarė žymiai slidesnės. Di
džiojo judėjimo valandomis su
sisiekimas darosi gana lėtas ir. 
atsitinka dvigubai daugiau ne
laimių, kaip paprastai. 

Taiso Halsted tiltą 
Miestas pradeda taisyti tiltą 

pietinėje Halsted gatvės dalyje. 
Bus pakeičiamos kaikurios da
lys, tačiau susisiekimas į abi 
pusi veiks, kad ir siauresniu 
ruožu. 

$1,016,543 advokatams 
Mirdamas A. H. Busiel paliko 

$4,200,000. Sprendžiant jo pali
kimo bylą, advokatams, trustis-
tams, testamento vykdytojams 
sumokėta $1,016,543. 

Naujas garažas 
Chicagos vidurmiesty, 320 N. 

LaSalle str., šiauriniame upės 
krante, jau atidarytas trečias 
viešas garažas. Jame tilps 650 
automobilių. Jo pastatymas kai
no jo $1,628,616; iš tos sumos 
už žemę užmokėta $545,000. 
— — — — — — — — — — — — • 

Lietuvišku Studijų 
Institutas 

S e m e s t r a s 
JAUNIMO PROBLEMOS 

IŠEIVIJOJK 

&v. Kryžiaus parapijos mokyk
loje, 4€th $trwt ir So. \Vood S t 
kampus. Įeiti fer kiomn, osnntj tarp 
klebonijos ir ba/.nyeios i> 4G-tos gat
ves. Paskaitos vyks II mokyklos 
augšte. 

Sausio 21 d. 7 v. 30 min. kun. Jo-
«a; Borevičiur S. J. skaito tema: 
Krikščioniško tobulumo esim". 

Sausio 21 «1. 8 v. .10 min. Kazimie
ras Kleiva risait* t«>ma: Sportas ir 

Užsakymus su pinigais siųskite: 

D R A U G A S 
2334 So. Oakley Ave., 

Chicago 8, Illinois 

Tikrai verta pamatyti ir įsigyti 

CHICAGOS LIETUVIŲ 
METRAŠTI 

Užsakymus adresuokite: 
D R A U G A S 

2334 So. Oakley Ave. 

CHICAGO 8, ILL. 

Naujausių knygų mėgėjas negali 
likti neskaitęs gabaus laikrašti
ninko ir rašytojo Broniaus Dau
baro apysakos. 

MĖLYNA SUKNELE 
čia nuostabiai vaizdžiais žodžiai* 

nusakoma gyvenimas ir moli*" t rem
tiniu hostelyje Anglijoje, sovietinių 
žvalgybininku jvykdyti pagrobimai, 
lietuvaitės ryžtingas laikymasis tar
dymo kameros^. Daug psichologinių 
išgyvenimų. ir gausi intiguojanėių 
nuotykių pyne. mylinčios moters t ra 
gedija ir jos nuotykingas išsiveržimas 
iš raudonųjų agentų. 

šios patrauklios knygos kaina |l.&#. 
l 'žsakymus su pinigais siuskite: 

D R A U G A S 

2334 So. Oakley Ave. 

CHICAGO 8, UI. 

UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIHII 
Skelbtis "DRAUGE' apnimoka 

nes Jis yra plafllmisiaJ skaitoma* 
lietuvių dienraštis, o skelbimų 
kaina yra prieinama visiems. 
uiiiiiitiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiNSi 

D R A U G O R A D I J A S 
IrV 
O 
P 
A 

5 KARTUS SAVAITĖJE NUO 8:80 V. V. 

Per radijo STOTĮ WOPA (1490 AM — 102.3 FM) 

• Politinės žinios • Filmų Apžvalga 
• Chicagos Žinios • Sporto Kronika 
• Religinė Valanda • Politine Apžvalga 
• Lietuviška Muzika • Kultūrinė Kronika 

I 

KLAUSYKITE DRAUGO RADIJĄ 
Atsukite radiją j stotį WOPA (1490 ABI ir 102.3 FM 

Kas vakarą 8:30 iki 9 vai. vakaro 
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