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PAKISTANE JAU PARENGTA KONSTITUCIJA
Iš kalėdinių sveikinimų kilusių 

ginčų antri atgarsiai
Ryšium su prezidento Eisenhoweno ir valstybės sekretoriaus 

J. F. Dulles kalėdiniais pareiškimais, kad Amerikos tauta supran
ta pavergtųjų tautų szaudų bandymų ir savo dvasia yia su pa
vergtaisiais, būdama tikra, kad laisvė ir teisingumas pagaliau lai
mes, ir pavergtieji kraštai vėl sugrįš į laisvųjų valstybių šeimą, 
Chruščiovas augšėiausiame soviete gruodžio 29 d. užsipuolė JV, 
prikišdamas joms „Ženevos dvasios" nepaisymą, Centro bei Rytų 
Europos tautų aistrinamą, kišimąsi į jų vidaus reikalus bei siekimą 
atstatyti kapitalizmą.

Jau patš Chruščiovo reagavi
mo faktas ir būdas yra pažymė
tini. Po Ženevos konferencijų so
vietinė propaganda įtaigojo pa
vergtuosius, kad jų raikalas ga
lutinai baigtas, kad jucs Vaka
rai yra galutinai „nurašę". Ir, 
va, staiga paties Chruščiovo kal
tinimai Amerikai, kam ji paverg 
tąsias tautas aistrinanti, kam ji 
kišantis į jų vidaus reikalus etc.
Tai ženklas, kad JV valstybės 
vyrų ‘kalėdiniai pareiškimai buvo 
taiklūs ir laiku.

Ryšium su Chruščiovo „atsvei 
kinimu“ į J V prezidento ir vals
tybės sekretoriaus kalėdinius 
sveikinimus, PJT spaudos biu
ras pateikė spaudai paaiškinimą.
Jame atkreipia laisvojo pasaulio 
dėmesį į tai, kad:

tikrasis pavergtųjų tautų ais- 
trintojas ir jų neapykantos pa
vergėjui nuolatinis kurstytojas 
yra ne kas kitas kaip sovietinis 
pavergimas;

Vakarų galybės turi p.e tik tei
sę, bet ir pareigą rūpintis laisvės 
ir nepriklausomybės atstatymu 
tose valstybėse, kurioms tatai 
per II Pasaulio karą buvo išplėš

tas, kad jos yra Vakarų paliktos 
savo žiauriam likimui. Jis padės 
pavergtosioms tautoms geriau 
suprasti ir keturių sovietinių ma 
rienečių į Jungt. Tautas neseniai 
įvykusį įsileidimą. Jūsų pakar
totas užtikrinimas, kad JAV pa- 
siryžusios ne . tik nedovanoti 
skriaudos, kurios aukomis yra 
mūsų valstybės, bet visomis įma
nomomis priemonėmis aktyviai 
siekti mūsų valstybių 'išlaisvini
mo, tikrai sukels mūsų tautose
naują vilties ir tikėjimo bangą. PARYŽIUS, saus. 10. — Pran 

Mes tikime, kad Jūsų perdėm cūzijos socialistai, nebuvę val- 
teisus pareiškimas yra skardus1 džioje 5 metus, dabar norėtų ne

t.u.auiuiufcj______ .
Pirmoj AjiijuiUio^erio
iš Floridos ir pasakė, 
tuoti antram terminui.

spaudos konferencija' po Širdies smūgio. Jis pasikvietė žurnalistus išvykdamas 
kad pradėsiąs stipriau dirbti, bet dabar dar negalįs pasakyti, ar galėsiąs kan lida- 

 ' (INS)

Bus respublika britų šeimoje; 
islamizmas be diskriminacijos

KARACHI, saus. 10. — Šiandien Pakistano parlamentas, ku
riam pavestos ir konstituantos pareigos, pradėjo svarstyti visų 
partijų atstovų sudalytos komisijos parengtą konstitucijos pro
jektą.
Diskusijos bus ilgos, bet nema-
noma, kad būtų padaryta esmi- 1' ... ,.... . Konstitucija pabrėžia, kad parmų pakeitimų, nes projektą ra- , . J .. a.. 57 . ... .. / lamentas negali priimti įstaty-siusi komisija turėjo savo tarpe , . . . i. .J . t mo, kuris pažeistų Koraną ar
visų pakraipų politm.ų grupių Sannah lreiiginiai įstatymai - 
a stovus. Pakmtanas gavo uepn-1 3 Konstitucija įs*.
klausomybę kartu su Indija prieš L• • j JX. .. • .o s. a M n- , Ji, • ■ • nuau draudžia azartinius žaidi-8 metus, bet ikšiol dėl j vairių
priežasčių vis nepajėgė parengti

Prancūzijos socialistai 

nori didelio balso
Viena amerikine nuomone apie 

galimus pasikeitimus Rusijoje
kvietimas į didįjį žygį už teisin
gą taiką laisvėje, kuri vienintelė 
gali apsaugoti žmoniją ir nuo 
atominio karo ir nuo komunisti
nės vergijos baisumų..

(Vt. Vt.)

Jordane suprasta, kad
reikia stipriau valdyti

AMMANAS. saus. 10. — Sa
vaitgalio riaušės Jordano sosti
nėje ir Jeruzalėje buvo ženklas,

ta, nes tatai eina iš Atlanto Char! kad vyriausybė turi paimti stip-
tos ir kitų įsipareigojimų, ku
riuos, be to, ir Sovietų Sąjunga 
yra prisiėmusi;

teisėtos pastangos sovietinės 
agresijos ir sovietinio kišimosi į 
pavergtųjų valstybių vidaus rei
kalus padariniams panaikinti 
yra kišimasis ne į pavergtųjų 
valstybių vidaus reikalus, o tik į 
sovietų agresijos reikalą, todėl 
tatai Chruščiovui taip nepatin
ka;

Chruščiovo paistymas apie Ei- 
senhowerio ir Dulles siekimą at
statyti Rytų ir Centro Europoje 
kapitalizmą yra iš piršto laužtas, 
nes faktiškai Vakarai niekad ne
skelbė ir neįtaigojo išlaisvintoje 
Rytų ir Centro Europoje atsta
tyti vienokią ar kitokią socialinę 
santvarką, kadangi Vakarai, 
kaip ir sovietų pavergtųjų tąutų 
laisvajame pasaulyje esantieji 
teisėti atstovai, pasisako tik už 
nenusavinamų asmens teisių už
tikrinimą ir už galimybę laisvai 
pasirinkti valdžios formą ir so

riai valdymo vadžias, nes kitaip 
gali susidaryti nebepataisoma pa 
dėtis — komunistų agentai su 
iš Egipto ir Saudi Arabijos šalti
nių teikiamais pinigais gali pa
sukti kraštą jo interesams ne
naudinga kryptimi.

Kai kilo pirmosios riaušės vy
riausybei nutarus dėtis prie Bag
dado pakto, vyriausybė tuoj pa
sitraukė, buvo paleistas parla
mentas, kad nauji rinkimai duo 
tų progos gyventojams tuo rei
kalu pasisakyti. Augšč. teismas 
nusprendė, kad parlamento pa
leidimas neteisėtas, todėl vėl pa
sitraukė vyriausybė, kuri buvo 
sudaryta tik rinkimams praves
ti. Prieš Bagdado paktą nukreip
toms jėgoms vėl buvo ženklas at
naujinti riaušes. Vakar sudaryta 
nauja vyriausybė ir apsispręsta 
už stiprų krašto valdymą.

Irako parlamente pranešta, 
kad viena arabų valstybė nuolat 
s’untinėja Irakan konspirato- 
rius. Manoma, kad po kalbėjusio

tik dalyvauti vyriausybėje, bet ir 
jai vadovauti, turint savo prem
jerą ir svarbiausius meisterius. 
Jie norėtų kitomis vietomis pa
sidalinti tik su Mendes - France 
žmonėmis, o kitoms partijoms 
palikti tik vyriausybės parėmi
mo pareigą.

Tokia nereali svajonė, žinoma, 
netaps realybe, todėl reikės vėl 

nusileisti žemėn ir daryti san
tarvę su kitomis partijomis, pa
liekant nuošaliai dešinės ir kai
rės ekstremistus. Jei tokia nuo
taika nesusidarys, reikės skelbti 
naujus rinkimus.

Maskvoje esą rašoma
JAV užsienio politika
CH3CAGO, saus. 10. — Čia 

per radiją kalbėjęs šen. McCar- 
thy nusiskundė, kad ir Eisenho- 
werio užsienio politiką rašo Mas 
kvoje komunistai.

Anot šen. McCarthy, Ženevos 
konferenciją įpiršo komunistai. 
Komunistai jos pasiekę gudriai 
sukėlę už ją krašte palankias 
nuotaikas. Su ta konferencija 
prasidėjęs Amerikos įtakos visur 
smukimas.

Vienas jos rezultatų esąs ir 
sovietų satelitų į Jungt. Tautas 
šį rudenį priėmimas. Bet taii reiš 
kia, kad buvo patvirtintas tų re
žimų spaudžiamų tautų pavergi
mas.

Vienas iš geriau informuotų 
žurnalų šiame krašte, be abej'o, 
yra „Time“, kuris turi daug ko
respondentų įvairiose pasaulio 
sostinėse ir yra sutelkęs bendra
darbiais visą eilę ęyškių politinio 
gyvenimo asmenybių. Be abejo, 
žurnalo redakcijos kolektyvo na
riai taipogi yra visapusiškai su
sipažinę su įvykiais ir nutiki
mais iki pačių paskutiniųjų aki
mirkų.

Kokia būtų „Times“ nuomonė 
apie paskiausius Kremliaus ti
ronų šūkavimus, skirtus laisvo
jo pasaulio budrumui užmigdy
ti? šiais reikalais „Time“ žur
nalo pažiūrą bandė išreikšti Det
roite viešėjęs J. Scott, vienas jo 
žymesniųjų reporterių.

Jis sako, kad dalinis geležinės 
uždangos pakėlimas dar neturė
tų reikšti jokių pagrindinės reikš 
mės pakitimų Sovietų Sąjungoje 
ar jos tiksluose. Gal teisinga bus 
galvoti, jog rusų vadeivos tik- 
riausiaii bus įsitikinę, kad jiems 
bus kurkas daugiau naudos, jei 
pasaulyje bus sukurta sovietams 
kiek palankesnė atmosfera. Nuo 
to, aišku, nė kiek nepasikeis ko
munistų tikslai, bet galima lauk
ti lengvesnių priėjimų raudonųjų 
uždavinius vykdant. Todėl ir 
bandoma rodyti tariamai dau
giau draugišką veidą Vakarams.

„Time“ žurnalas linkęs ma
nyti, kad rusų laikomos priver-

vadovybė tyliai laukianti Vaka
rų sistemos sugriuvimo, nes ka
pitalizmui lemta esą sugniužti po 
savo paties nuodėmėmis.

Kad tar iami rusų pasikeitimai 
negalimi laikyti tikrais ir nuo
širdžiais, rodo ir tas, kad pas 
juos naudojamuose vadovėliuose 
ir toliau, rašant apie Vakarus, 
primygtinai teigiama, kad čia 
siaučia skurdas, badas ir nepri
tekliai. Atseit, vienas tonas ski
riamas saviesiems, bet visiškai 
kita gaida traukiama užsieniui. 
Tas tik ir parodo, kad rusams 
stoka nuoširdumo ir gerų darbų.

Pabaigoje „Time“ bendradar
bis pridūręs, jog, jo žiniomis ir 
nuomone, daug.au kaip pusė vi
sos Rusijos gyventojų mielai nu
sikratytų dabartiniu režimu, jei 
tik gautų progą laisvai pasirink
ti savo valdymoai formą. Šiaip 
jau nereikia ir abejoti, kad rusų 
siekiai, kol juos valdys dabarti
niai valdovai, nėra pasikeitę ir

mus, prostituciją ir alkoholinių 
gėrimų naudojimą ne sveikatos 
sumetimais.

Moterų politinis vaidmuo pri
pažįstamas ne tik suteikiant bal 
savimo teisę, bet duodant joms 
10 vietų centro parlamente ir po 
5 vietas provincijų seimuose.

Tebemyli komunistus
LONDONAS, saus. 10. — Rau 

donasis anglikonų bažnyčios de
kanas dr. H. Johnson pareiškė, 
kad Sov. Rusija galėtų pasiga- 

cijas dalinsis federaiilnė ir dvie- mi'nti nepaprastai baisių ginklų, 
jų provincijų vyriausybės bei fe- bet ji to nenorinti daryti huma- 
deralinis ir provincijų parlamen- (rištiniais sumetimais vadovau
tai. Provincijos turės plačią vi-.d®®381
daus reikalų autonomiją. Tas paklydęs žmogus tokias

mintis dėstė Anglijos kompar-

konstitucijos.
Kraštas vadinsis Pakistano Is

lamiška Respublika, kurios gal
va bus prezidentas. Bet Pakista
nas pasiliks britų tautų šeimoje, 
pripažindamas Anglijos karalie
nę commonwealtho galva, bet ne 
faktiška Pakistano suverene. To
kį teisinį statutą britų common- 
wealthe jau turi Indija.

Pakistanas bus federalinė res
publika, susidedanti iš Rytų ir 
Vakarų Pakistano. Valdžios furik

Prezidentą 5 metams rinks fe
deralinis ir abiejų provincijų par 
lamentų nariai. Jis turi būti ąo a-111111 
metų ir muzulmonas.

Ministeriu pirmininku skiria 
prezidentas tokį asmenį, kuris 
galės surinkti parlamente dau
gumą, nes jis bus parlamentui 
atsakingas.

Federalinis parlamentas susi
deda iš 300 atstovų, po lygiai 
kiekvieną provinciją atstovau
jant. Provincijų parlamentai tu
rės po 150 atstovų. Numatytas ir 
senatas, bet tuo reikalu dar ga
lutinai neapsispręsta.

Parlamentą renka 21 metų am 
žiaus sulaukę piliečiai, turį svėi- 
ką protą. Naikinama diskrimi
nacija, jei jos priežastis yra rasė,

tijos laikraščio 26-tą gimtadienį

čiamųjų darbų stovyklos yra tik 
Meksikoje Acapulco miesto j-įnamos, valomos, pergrupuoja-

nebūtų pagrindo tikėti, kad kas kaata> ar S1®*®0
galėtų pasikeisti netolimoje atei
tyje. (Al. Gimantas)

Butler parėmė, kad
Edenas nenuvirsty

cialinę sistemą (šių dalykų kaip ^misterio liežuviu buvo pakiš- 
tiktai Sovietų Sąjunga ir bijo); Egiptas.

Chruščiovo piktas reagavimas 
į JV prezidento ir valstybės sek
retoriaus kalėdinius pareiškimus 
tik dar kartą paliudijo, kad so
vietų pavergtųjų valstybių lais
vės ir nepriklausomybės proble
ma yra gyva tarptautinė proble
ma, kuri bus baigta tik patenki
nus pavergtųjų tautų teisėtus 
troškimus.

Kadangi į Chruščiovo paisty
mus reagavo ir Baltieji Rūmai, 
tai ryšium su tuo Baltųjų Rūmų 
reagavimu PJT Bendrųjų Reika
lų Komitetas pasiuntė preziden
tui Eisenhoweriui šiokio turinio 
padėkos telegramą:

— PJT džiaugiasi Jūsų pareiš
kimu, kad pavergtųjų tautų tai
kus išlaisvinimas yra ir pasiliks, 
kol bus pasiektas, JV užsienio 
politikos didysis uždav'nys. Šio 
gyvybinio dalyko išryškinimas 
yra dvigubai sveikintinas. Jis 
nieku pavers sovietų uolias pa
stangas įtikinti pavergtąsias tau

a,pylinkė3e 6 kartus drebėjo že 
mė. Apgriautas lūšnų kvartalas, 
bet žmonių neužmušta.

LONDONAS, saus. 10. — Ede
nas gavo konservatorių lyderio 
parlamente Butlerio paramą, kai 
šis pareiškė, jog nėra sąmokslo 
pašalinti Edeną iš premjero pa
reigų. Jis padėsiąs premjerui 
grumtis su visais sunkumais.

Murmėjimas prieš Edeną pramos. Galvojama, jog tai athe.caJ , . , . , sidejo ryšium su nemalonumaisma ryšium su platokai kursuo- . .... D . .J r Kipro saloje, Vid. Rytuose bei
krašte pradėjus kainoms kilti.

Sen. Ellender, senato žemės ūkio 
komisijos narys, apie kurį bus daug 
kalbama žemės ūkio reikalus svars
tant. Jis gins demokratų nusistaty
mu?. Prezidento pasiūlymai" vakar 
įteikti. ‘ (INS)

Atstovų rūmų spykerts Sa,m Rayburn (dešinėje) su respubli
konų lyderiu kongr. Martin moterų spaudos klubo vaišėse. Kai 
prasidės darbai, juodu taip maloniai nedraugaus. Abudu nevedę.

jančiais gandais apie galimą tarp 
tautinių inspekcijų įsileidimą ir 
pan. Tai galėtų būti siejama ir su 
daliniu nusiginklavimu, ne3 tuo 
atveju šiokias tokias inspekcijos 
komisijas ar ką panašaus reikės 
Į kraštą įsileisti. Bet žurn. J.
Scott yra įsitikinęs, kad sovietų

Mokės pinige ariamos
žemės mažintojams

VVASHINGTONAS, saus. 10.
— Prez. Eisenhowerio vakar kon 
gresui įteikta žemės ūkio reikalų 
tvarkymo programa sukasi apie bangius advokatus, kurie nuolat 
du taškus — apie susikrovusių įggaivoją kokį tyrinėtiną klausi- 
atsargų panaikinimą ir apie ja-, jr ataikuoją kongreso narius, 
vų auginimo žemės plotų suma- kad šie kovotų kokios specia- 
žinimą. lios komisijos sudarymą. Kai ši-

Atsargas jš sandėlių prašys ^aį pasiekiama, jie tampa tos ko
misijos gerai apmokamais ben
dradarbiais.

Senatorius smerkia
specialius komitetus

VVASHINGTONAS, saus. 10. 
— Šen. Ellender, demokratas iš 
Louisianos, vėl pakėlė balsą 
prieš specialių kongresinių komi
tetų sv.darinėjimą, nes jie nesą 
reikalingi, kadangi visus rimto 
tyrimo reikalingus klausimus ga
li ištirti statutiniai kongreso ko
mitetai!.

Jis puolė gerų atlyginimų jieš-

Rusai siūlo paskolą
savai žalai pataisyti

VIENA, saus. 10. — Sovietai 
vis bando įkurti Austrijoje intri
goms medžiagos, vyliodamii tą 
kraštą savo pusėn.

Tą darbą yra kam dirbti, nes 
sovietų ambasada turi po savo 
sparnu apie 600 tarnautojų ir 
dar vis nauji atvyksta. Mat, so
vietai aptarnauja ne tik ambasa
dą, bet ir įvairias reparacijas 
renkančias komisijas bei Pasau
lio Taikos Tarybą ir komunisti
nių darbininkų unijų pasaulinį 
centrą, nes tos dvi komunistų or
ganizacijos savo būstines paliko 
Vienoje <ir rusams iš Austrijos 
išsikrausčius.

Sovietų žmonės čia dirba ra
miai — kaip ir visi dideli tarp
tautiniai šnipai bei intrigantai. 
Paskutinis masalas Austrijai yra 
pasiūlymas 20 mil. dol. paskolos 
tai Austrijos provincijai, kurios 
kelius sovietai sunaikino per 10 
okupacijos metų.

• Cemento blokų įmonę įrengs 
Irake viena Amerikos firma.

Kalendorius

Sausio 10 d.: šv. Wiliamas. 
Lietuviškas: Jorigis.

Oras Chicagoje
Apsiniaukus, temperatūra apie 

32 laipsnius.
Saulė teka 7:18, leidžiasi 4:39.

kongrese leidimo dovanoti ir par 
duoti net už gelež'nės uždangos, 
o mažinant apsėjamą žemę mo
kės ūkininkams už taii, kad jie 
dalį savo žemės apsodins me
džiais ir žolėmis.

• Prancūzai atmeti Ispanijos
prašymą prijungti ją derybas 
dėl Maroko savivaldos vedant.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Pereitą sekmadienį su prez. Eisenhciceriu Floridoje susiti

kę spaudos konferencijoje žurnalistai beveik vienbalsiai padarė iš
vadą, kad iis prezidentiniu kandidatu tikrai nebus.

— JAV aviacija ir Convair lėktuvų gamybos firma praneša, 
kad bandymo tikslais nuolat skraido B-86 bombonešis su atomi
niu reaktoriumi. Visa tai daroma besistengiant pagaminti atomi
ne energija varomą lėktuvą.

— JAV pirmoji karininkų ir karių grupė jau įsikūrė vokiečių 
karinio apmokymo centre Andcrnache, kad padėtų parengti kadrus 
būsimajai V. Vokietijos armijai.

— Per paskutines 1/8 valandas iemė drebėjo nuo Lotynų Ame
rikos iki Italijos. & os pastarosios pietinė dalis esanti plačiai pa- 
lieeta. bet imon;u aukų nebūsią.

— Pcipingas skelbia, kad Chiang Kai - slieko sūnaus privačiu 
lėktuvu atbėgo į kom. Kiniją to lėktuvo lakūnas rr dar du jo drau
gai. Lėktuvas paprastai būdavęs Taipeh civiliniame aerodrome.

— V. Vokietijos vyriausybė paprašiusi savo laivyno pradžiai 
iš Amerikos paskolinti lt laivų naikintojų. Laivus lodą grąžinti 
po 6 metų, nes per tą laiką mano savo pasistatyti.

daug.au
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Viduriai ir senatve

Užkietėję viduriai pagreitina 
senatvę, o senstelėjusių žmonių 
viduriai beveik visuomet yra už 
kietėję. Visi apie tai privalo 
žinoti. Visi privalo stengtis iš
vengti tokio užburto rato.

Žiemos metu daug daugiau 
žmonių turi užkietėjusius vidu
rius negu vasarą. Kodėl? Na
gi vasaros metu žmonės dau-į 
giau valgo daržovių ir vaisių ne
gu žiemą. Vasaros metu ir van
dens daugiau išgeria negu žie
mą. Daržovės, vaisiai ir vanduo

linėse konservuotos daržovės 
yra geriau viduriams ir sveika
tai negu nieko.

D'džiojo mokslininko prof. 
Mečnikovo planas, kuris savo 
mokslą skelbė Paryžiuje iš Pas- 
teuro Instituto, kad reikia val
gyti rūgusį pieną ir raugintus 
kopūstus, kad viduriai gerai 
veiktų ir nebūtų užkietėję, kad 
tokiu būdu būtų išvengta anks
tyvos senatvės, yia daug geres
nis planas negu Stephensono.

teikia žarnoms drėgmės, slidu-j Bet geriausias planas yra tų 
mo ir vidurius masažuojančių! lietuvių moterų šeimininkių, ku-
bei valančių medž’iagų.

Žiemos metu keturis kartus
daugiau žmonių vaikščioja už
kietėjusiais viduriais negu va
sarą. žiemos metu žmonės val
go daugiau mėsos, daugiau sal-

rios žiemai sudaro atsargas vi
sokių vaisių ir daržovių. Kai 
jos žiemos metu patiekia šeimai 
daržovių ir vašių valgyti, tai jos 
patiekia valgytojams sveikatą, 
apsaugoja juos nuo užkietėjusių

džių pyragų, daugiau koncent- vidurių, palaiko juose gerą nuo
moto maisto. Žiemos metu vai- taiką ir jaunystę. Geriau kon-

Klausia A. G. — Turiu žaizdą 
dvylikpirštėj žarnoj (duodenal 
uleer). Perddelis rūgštingu
mas — 53%. Rūgštis sukelia 
nervingumas, kurs veikia į 
skrandį, ir perdidelis apetitas.
Kaip suniažinti apetitą?

Atsakymas A. G. — Kava ir 
tabakas, tabakas ir kava — tai 
didžiausi rūgštingumo kaltinin
kai, nes ji? dilg'na nervus. Psi
chiniai veiksniai, egocentrumas, 
biurokratiškas smulkmenų' re
gistravimas į pasąmonę ir tt. 
taip pat turi daug bendro su 
rūgštingumu skilvyje. Žmogui 
lengviau suvaldyti nervus, kai 
turi galvoje, “kad kitiems yra 
blogiau”, arba, kad “galėjo at
sitikti dar blogiau”, arba, kad
“dėl tokios smulkmenos nepra- _ . . . _ , ... „• v a •! Freaenck B. Lee pareiškė SenatoP s m, ypač Amerikoje nepra- i^oine, ei jos pakomitečiui Wa-sliing- 
pulsim”. Nervus valdyti reikia .one, jog jis nežinia kodėl buvo at- 
išmokti, o jei pats negali, tai ci-stas iš Civilinės Aeronautikos ad- 
reikia eiti pas gydytoją psichiatf i,arc,S'J praeitų jų
rą. Beje, tikėjimas ir pasiti-

j bet caras jo nenugirdęs paste
bėjo:

— Prašau pakartoti!
— Įeik žemiškas viešpatie į 

dangiško valdovo namus.
Tie žodžiai carui patiko ir 

jis įteikė popui šimtą rublių. 
Popas, nusilenkęs ir padėkojęs 
dar pridėjo:

— Šviesiausias ciesoriau,
I prašau pakartoti.

Toks popo sumanumas carui
patiko ir nusišypsojęs jis pridė-

! jo dar šimtinę.---------------------------------------

servuoti vaisius bei daržoves 
rugpjūčio mėn., negu gerti ali
jošių sausio mėn.

DAKTARO ATSAKYMAI Į 

KLAUSIMUS

Klausia T. G. — Jau keltinti 
metai, kai man ausyse lyg svirp 
lys čirškia. Keli man sakė, kad 
nuo nuolatinio zvimbimo ar čirš 
kimo ausyse žmogus apkursta. 
Norėčiau žinoti, ar tai tiesa ir 
ar gresia man apkurtimo pavo
jus. Prašau patarimo, ką man 
daryti, kad neapkursčiau. Prie 
čirškimo pripratau, bet apkurs
ti tai man baisu.

Atsakymas T. G. — Ne visi 
apkursta todėl, kad ausyse čirš
kia. Tačiau daugeliui skambė- 
j'mas ar čirškimas ausyse pasi
reiškia pirm negu girdėjimas nu 
silpsta. Patariu tamstai nueiti 
pas savo daktarą. Tegul jis iš
tiria tamstos sveikatos bendrą 
stovį — ar neperaugštas kraujo 
spaudimas, ar nėra šlapume cuk 
raus ir tt. Jis patars tamstai, 
ką daryti ir kaip užsilaikyti, kad 
atitolinus kurtumą.

kėjimas žmogaus moralę kritin- 
gose valandose palaiko. O dėl 
apetito, jei vidujinės liaukos 
tvarkoje, tai badavusieji ar ma
nantieji, kad badaus, paprastai 
turi didelį apetitą. Nesvarbu, 
kiek suvalgai, bet ką valgai ir 
kaip valgai.

Apginti sielą, jos interesus, 
jos teises, jos didybę yra svar
biausia pareiga visiems, kurie 
mato pavojų. — V. J. Budrikas

netų gruodžio mėli. (INS)

Kaip suriko, taip atsiliepė
Caras Mikalojus II atlankė 

Kazaniaus stebuklingą Dievo 
motinos paveikslą. Prie bažny
čios durų jį pasitiko krūva po
pų. Vienas jų ką tai prašneko,

PABKHOLME SERVICE 

STATION

5000 W. Cermak Rd., Cicero, I1L
Lietuviška gazolino stotis ir
automobilių aptarnavimas 

William J. Grigelaitis, sav.

CONRAD'AS FOTOGRAFAS
. (UETHVIS)

lloderniSkai įreng
ta vieta įvairioms 
nuotraukoms. Spe
cialybe — vestuvės.
Jaunavedžiams duo
dama puiki ir bran
gi dovana. Sąžisin- 
gai ir gražiai atlie
kamas darbas.

414 West 63rd Street
TeL ENg. 4-6883 arba ENg. 4-5840.

-'♦C

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2300 West 51st Street

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

penkt. 2 iki 4 ir 6 Iki 9 popiet, šeš
tadieniais 10 iki 2 vai. popiet.

Ofiso tel.PRospect 6-1795 
Rez. tel. GRovehUl 6-5003

Tel. oflso HE. 4-6600, rez. PR. 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1957 W. Garfield Mvd.
VAL: 1—4 Ir 6—9 

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

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IK V Al K V LIGŲ
KPEClALlSTft

7166 South Westem Avenue
(MED1CAL BUILDING) 

Ėlrmad., antrad., ketv. Ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto ,— 1 v. p. p. šeštad. 11 
vai. ryto Iki 3 vai. popiet.

Oflce tel. ltE. 7-1168
Rcs. tel. AVAlbrook 6-3705

Tel. ofiso YA. 7-5557, rcz. RE. 7-4900

DR. FRANKt. KWINN
(KV1ECIKSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 17th Street

UGIONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:30 
Uždara treč. visa dieną Ir šeštad. vak.

Te*, ofiso G R. 6-5399, PR. 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPEO. CHIRURGINES LIGOS 

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

VAL. 2—4 p.p. Ir nuo 6—8 v. vak. 
šeštad. 2—4 popiet 

Trečlad. ir sekmad. uždaryta

DR, J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St.
Ofiso tek KEliuuce 5-4410 

Iterkl. telef. GRovehUl 6-0617 
Valandos: 1-3 p. nt. ir 6-8 p. m.

Penktad. tik po pietų. 
Trečlad. Ir ^Stad. pagal autartį

Ofiso tel. CLiffsiile 4-2896
Rezidencijos: LAfuyette 3-1172
DR. P. STRIMAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 West 47th Street

(Kam,uis 47th Ir Hcrmitugc) 
Vai.; nuo 2 Iki 4 Ir 6 iki 9 v. vak. 

šeštad. nuo 2 iki 6 vai., išskyr. sek.

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telef. TOvvnhull 3-0050 
2534 West 68th Street 

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

skambino CEntral 6-2204.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 So. Western Avenue
Vai.: kasdien 10-12 vai. Ir 7-9 vai. 
vak. šeštadieniais 10-1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3220 
Itez. telef. VVAlbrook 5-5076

Tel. ofiso HE. 4-5849, rcz. HE. 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2484 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-5, treč. ir šešt. pagal sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Western Avenue 
' Chieago 29, III. 

Pasimatymai pagal sutarties 
Telefonas REpublic 7-4900

Rezidencija: Gitovehill 0-8161

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį
Ofiso tel. Vlrginia 7-0036 

Rezidencijos tel. lIEverly 8-8244

Tel. ofiso VI. 7-0600. rcz. RE. 7-6867
DR. BR. GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Spec. moterų ligos ir akušerija) 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir Calitornia Avė. 

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

DR. JULIJA M0NSTAVI6IUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

10748 South Michigan Avenue
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v., 
išakirus trečlad. šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PUllman 5-6766 
Buto — ENglewood 4-4979

Ofiso ir buto tel. HEnilock 4-5813

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ I» VIDAUS LIGOS 

6757 South nestora Avenue
Valandos: pirinad., trečiad., ketvirt., 
penkt. 6:30—8:30 v. vak. Antrad. 
10—12 vai. ryto. šeštad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pagal susitarimą.

DR. ALBINA FRUNSKIS 
DR. VLADAS FRUNSKIS

GYDYTOJAI nt CHIRURGAI 
3269 South Halsted St.

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

Trečlad. ir kitu laiku pagal sutarimų 
Ofiso tel. Vlctory 2-1481. Resid. 2437 
W. 62nd St., tel. HepuW*c 7-8818. 

Ofiso telefonas — BIsIiop 7-2525

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublic 7-2290
SPECIALYBĖ CHIRURGINĖS IK 

ORTOPEDINES EIGOS 
2435 West 69th Street

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

DR. VYT. TAURAS- 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

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

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

šeštadieniais 2-4 vai, popiet.
Tel. ofiso HE. 4-2123, rcz. PR. 6-8484

DR. V. P. TUMASORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurginės ilgos
6255 South Westem Avenue

VAL. kasdien 2—i p. p. ir 7—9 vak. 
šeštad. 2—4 p. p. Trečlad. ir 

sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnubo 6-1125

DR. A. VAUS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. ofiso PRospect 6-9400
Rezid. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vuškcvičiūtfi)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

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

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 

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

vak. šeštadieniais 10-2.
Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

siai ir šviežios daržovės yra 
brangesni, tad daugelis taupu
mo sumetimais jų nevalgo. Dau 
gelis nė nepagalvoja, kad toks 
taupumas yra ne taupumas, o 
savo brangiausio turto — svei
katos — naikinimas. Tiesa,'ne 
staigus, bet lėtas ir tikras svei
katos naikinimas, kai savo žar
nas koncentruotais valgiais kli- 
juote užklijuoja, kai savo grobų 
galą sausai sukepusiu mėšlu lyg 
kokiu kamščiu užkemša.

Amerikoje daug keistų daly
kų pasitaiko. Chicagoje buvo 
kada'se gydyytojas, vardu dr. 
R. N. Isham. Jis pagydė Wis- 
consino senatorių Stephensoną 
alijošiumi. Senatorius Stephen- 
sonas, gavęs iš dr. Ishamo re
ceptą alijošiui, nuvykęs į Wash- 
ingtoną, užsimanė pagydyti ir 
“atjauninti” visus senatorius. 
Jis valandų valandas kalbėjo 
JAV Senate apie dr. Ishamo re
ceptą ir alijošių ir įrodinėjo, 
kad visi senatoriai atjaunės ir 
ilgiau gyvens, jei gers alijošių. 
Tad jis pats ir daugelis senato
rių gėrė alijošių, o dr. Ishamo 
vardas skambėjo visoje Ameri
koje. ' To negana. Išdygo lyg
grybų daugybė laboratorijų “bit, 
teriams” gaminti. Ir pora lietu
vių Chicagoje turėjo tokias ali- 
jošines laboratorijas. Viena jų 
gamino “Salutaras Bitters”, pla 
čia i skelbėsi lietuvių laikraščiuo 
se ir pardavinėjo lietuviams “cu 
daunas liekarstvas Salutaras i 
Bitters” tol, kol prohibicijos me
tai atėjo, kai alkoholio jau dau
giau savo “eudaunom liekarst- 
vom” negalėjo gauti.

Antra ke’stenybė Amerikoje 
yra ta. kad žiemos metu vaisti
nės išparduoda keturis kartus 
daugiau visokių viduriams liuo- 
sinti piliulių ir “bitterių” negu 
vasarą. Žiemos metu tiesiog 
kalnus viduriams valyti vaistų 
žmonės išperka Amerikoje. Tuo 
met vaistų gamintojai milionus 
dolerių uždirba vien tik dėl to, 
kad žmonės negana valgo dar
žovių bei vaisių ir dėl to turi 
užkietėjusius vidurius.

Nėra geresnių valytojų ir svei' 
katos palaikytojų, kaip šviežios 
daržovės ir švieži vaisiai. Švie
ži vaisiai ir daržovės turi nau
dingų sveikatai vitaminų.

Rai šviežių daržovių ir va’sių 
nėra, džiovintos slyvos, džiovin
ti obuoliai, skardinėse ar stik-

RADIOSUI
į (lempos-daiys-baterijos) 1

,-V TAISYMAS-v 
įnamuosedirbtuvėsi 

—100% -

Daina
TELEVISION

IS ARTI IR TOM RAUDU
PERKRAUSTYMAS
Naujas ■portalus didelis 

sunkvežimis .su pilnu iip- 
draudo. Pigu* Ir sųihtingiiN 
patu mm ima*.

r šėrimas
1516 N. Wurwl Si., Chhugo 0,

Illinois, tel. VI 7-2072

tffiE
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SINCLAIR Gazolino Stotis

"PAGALBA"
Tsiat-.-nc automobilių .motorus. Lyginame įdaužimu* Ir 

įlenkinMis. Dažome Ir aMiekame įvairins kitus patafoymuN.
NEBRANGŪS IR GARANTUOTAS DARBAS

Mašinai sugedo*. pribAname su vilkiku Į įvairias vietas. 
Parduodami' akumiliatorlus, padanga* ir kt automobilių dali*.

2641 West 71st St.(kampas Talman Avc.)
Tel. REpublic 7-9842. Namy tel. WAIbrook 5-5934

-----------------* ■ ■ .................3E

BUDRIKO KRAUTUVĖJ SAUS. MĖN.

IŠPARDAVIMAS
Krautuvės pavyzdžiai turi būti parduoti. 

Sutaupykite nuo 33% iki 60%

Naujas 7 kub. pėdų šaldytuvas ............. buvo $199. dabai $119
General Electric 8 kub. pėdų freezer. . . . buvo $225, dabar $199 
General Electric 10 kub. pėdų šaldytuvas, .buvo $325, dabar $199 
General Electric 14 kub. pėdų maisto freezer

ir šaldytuvo kombinacija .............. buvo $549, dabar $388
General Electric 10 kub. pėdų frcezer. . buvo $335, dabar $229 
Crosley 12 kub. pėdų 2 durų šaldytuvas, .buvo $500, dabai $269
Frigidairc 6 kub. pėdų šaldytuvas .....................................už $139
Crosley 8 kub. pėdų šaldytuvas..............buvo $249, dabar $169
Pertaisyti šaldytuvai ........................................................ už $25
Maytag skalbiama mašina ................................................ už $98
General Electric automatinė skalbykla .........................  už $169
General Electric autom, indų plovykla ............................. už $175
Prosyjimo mašina su pastatymu ir kėde ...................... už $22
General Electric prosyjimo mašina ................................. už $19
Automatišas toasteris .................................................... už $19.00
Automatiški coffee perculators ......................................... už $12
Elektriniai prosintuvai ........................................................ už $6.95

VRSINTUVAI

Philco '« arklio jėgos ........................................................ už $ 89
General Electric >/2 arklio jėgos ..................................... už $139
General Electric :'i arklio jėgos ..................................... už $169

TELEVIZIJOS

21 colio stalo modelis .......................................... ................. $ 89
21 colio General Electric ........................................................ $119
24 colių Admiral TV ....................... ..................................... $124
24 colių console ....................................................................... $139
21 colio RCA’Victor console ................................................. $169
21 colio Dumont console ............ . ..................... ........ $169
21 colio TV ir plionograph kombinacija ................. dabar $159
21 colio Admiral TV radio ir plionograph komb.

buvo $600, dabar $375 
21 colio Blondc kombinacija ................. Buvo $575, dabai $295

SUTAUPYKITE NUO 33% IKI 60% ANT ŽAISLU, 
LĖLIŲ (R BALDtf.

Jos. F. Sudrik Furniture
(INCORPOKATED)

3241 So. Halsted St. Tel. CAIumet 5-7237
Atdara pirinad. ir kotvirtad. vakarais iki 9:30 P. M. Sekmadieni 10-5

Budrike Lietuviška Radio Valanda leidžiama kiekvieno ketvirta
dienio vakarą nuo 6:00 iki 7:00 vai. iš WHFC radio stoties, 

1450 kllocycles, su žymiais dainininkais ir orkestru.

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

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

šeštadieniais 1 — 4 vai.

Oflce UAlbrook 5-2670.
Rez. HUltop 5-1560

Dr. Alexan<ler J. Javob
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

B1ARQUETTE MEDICAL CENTER 
6132 South Kedzie Avenue 

Vai. 2—4 p. p. Ir nuo 7—D v. vnk.
Trečlad. Ir šeštad. pagal sutarti 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
- (LIETUVIS GYDYTOJAS)

2500 We*t 63rd Street
VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:30 
Iki 9 vai. Trečiad. Ir šešt. uždaryta 

Telefonas GRovehUl 6-1595
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALIST®

PRITAIKO AKINIUS 
Valandos: 9—12 Ir 7—9 v. v. pagal 

susitarimą išskyrus trečiadienius
2422 West Marųuette Rd.

Telefonas RElianee 5-1811

DR. WtLTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(LIETUVIH GYDYTOJAM)
3925 We*t 59th Street

VAL. 1—4 popiet. 6:30—8:30 vak. 
Trečlad. pagal sutartį

Tel. ofl
BW» r • KvSIELIvS

416D

GYDYTOJAS fR CHIRURGAS 
4938 W. ISth St, Cicero

Kasdien 1—3 v. Ir —8 v. vakare. 
Pufas 1526 SO. I9fb Avė. 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef 
ucatsinr

LAfiįVette 3 3210. Jei
68DRWfiWi^

GYDYTOJA IR CHIRURGE
4146 S. Aroher Avė.

VAL. Kasiften popiet nuo 12-2:ko v. 
Vak. pirm., antr.. kętvirt.. 8-8:30 v.

TčečlRiHeni tik sunitai lis

Dr. NRM KRl*DtEL(MRiTE
(Gydytoja, ir Chirurgė) 

SKVERU LEOV IR AKUŠERIJOJ
HFEOAi/Wrrfi 

2750 West 71st Streut
(Kampas 71st Ir California)

Tel. ofišo ir rez. HEpablio 7-4146
Vai. 11-2 Ir 6-9 v. v. šešt. 1-4 p. p? 

i Kitu laiku pagal susltarlmi,

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

keičia stiklus ir rėmus.
4465 So. ’ California Avė., Chieago 

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

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

Tel. oflso Vlctory 2-1581
Rez. Vlctory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 Wcstt 31st Street
Kamp. Halsted ir 31-mos gatvių) 

Priėmimo valandos: 2-4 p. p. ir nuo
6-8 v. v. Šeštad. 2-4 vai. popiet

Tel. ofiso CL. 4-0253, rez. GK.6-8876

DR. A. Z. ŠAULYS
GYDYTOJA. IR CIILRURGR 

4645 So. Ai&land Avė., Chieago
Pirniad., antr., ketv. tr penk.

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

Rez. 8053 S. Campbell Avė. . -

Tel. ofiso YA 7-4787, rez. P*R 6-1930

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 S. Ashland Avė. (kamb. 211)
Vai. nuo 2—4 ir 6—8; trečlad., šeft- 

tad. ir sekmad. tik pagal sutartį. 
Jeigu neatsilieps vlršminStt telefonai

šaukite Mldvajr 3-OOOi

P. ŠILEIKIS, 0. P.
O. thop^dus - Protezlstna 

Aparatai-Protezal, Med. ban
dažai. Spec. pagalba kojom

(Areh Supporte) Ir t.t.
Vai.: 9-4 Ir 6-8. SrStadienials 9-1. 
DRTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAli. 

2850 W. 63rd St. Cbleago 29, III. 
Tel. PRospect 6-5084.

Skelbtis "DRAUGE" apsimoka, 

nes jis yra plačiausiai skaitomas 

lietuvių dienraštis, o skelbimų 

kaina yra prieinama visiems.

Skeftkitės "Me” i

Tel. ofiso PR. 3-6440, rez. HE. 4-3150

DR. F. C. WIN$KUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marąuette Rd.
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 iki R vak.

Trečiad. ir šeštad, pagal sutartį 

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-0659

DR. P. Z. ZALATORIS
Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6U5D 

1821 So. Halsted Street 
Rezid. 6600 S. Artesian Ate.

VAL, 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—9 v. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1829 

Pritaiko akinius. 
Kreivas akis 

Ištaiso.
Ofisas Ir akinių dirbtinė 
756 West 35th Street 

Vai. nuo 10 iki 2, nuo 6 iki 8, tre- 
člad. nuo 10-12, penktadienį 10-2 ir 

šeštadieniais 10-2 vai, popiet.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

DRAUGAS
TVE AN1AN DAILY FRIEND

2334 S. Oaktrir Avė., UMoaso 8, III. Tel. Ylrginin 
kntererf ns Sucond-Class Matter Mineli iii, 1916, at Chieago, 

t’ndtur the Aet of Mareli 3. 1879.

Publhrtiei?^ dully, e)Wpt Hundays, 

by the
Lithuanisn Catholie Press Hoelety 
PRENUMERATA: Metam*
Chleagoj ir Clceroj 39.00
Kitur JAV Ir Kanadoje $8.00
Užsienyje >11.00

7-6641; 7-6642
Illinois

SUBHCR1PTION KATES*
4S.00 per year outslde of Chieago 
>9.00 per year ln Chieago & Cicero 
>8.00 per year tn Canada 
Korclgn >11.00 per year.
',4 metų 

5.00 
>4.50 
>5.50

3 tnėn. 
>2.75 
>2.50 
>3.00

I mėn
>1.25
>1.00
>1.35

Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra., - ------------- Nesunaudotų straipsniu ne-
Vii?tnab,l'< '* «"k*lo susitarus. Redakcija už skelbimų luilnj neatsn-ko. Sltelblnių kainos prisiunčiamos gavus prušyinų.
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NAUJIEJI VĖJAI VERŽIASI PER ATVIRAS DURIS

VYT. SIRVYDAS, Montreal. KanadaŠiais naujais metais iš Europos papūtė naujesni ir kiek
Šiurpesni vėjai. Jų pradžia - Prancūzijos rinkimuose apie KaikllI.ie mQ , lunka. „eUs vardu -pn.cdom (ol
pUin°-a» iTe„m T T u™“ n T1 t T° bendraJ‘rbio niai kažkodėl įsikabino paša- Lithuania - Lithuania', Inde 
Prancūzijoje puik. J. Lanskoronskio. Ji netrukus atspausdmme.', ., . , , „

Pradėjęs komplikuoti, vidaus politikos gyvenimas Prancū- ko8' buk “1°™“‘Ja anglų kai- pendeuce Day .n the Congres. 
zijoje, kaip atrodo, persikelia ir kitur. Ir Didžiosios Britanijos
politinės viršūnės yra susirūpinusios kylančiais nepasitenkini-

ba pas mus “skandalinga”, kaip of the United States” (Laisvė 
teigia Kanados “T. 2.” nuolati- Lietuvai — Lietuvos nepriklau-

ma's premjero A. Edeno vedama politikos linija. Manoma, kad 
ji nepakankamai veikli. Laikas esą labiau pajudėti, stipriau 
reikštis tiek vidaus, tiek užsienio reikalus tvarkant. Ir net 
Wlnston Churchill, pastatęs Edeną savo vieton, mano, kad jo 
įpėdinis ligšiol dar nėra parodęs pakankamai drąsos. Jis gali šioje tvarkoje.”
tikėtis susilaukti aštrios kritikos ir parlamente. j Koks tos informacijos tiks-

Atsižvelg ant į tai, kad Edeno kelionė j Jungtines Amerikos las? Aišku — pasakyti ameri- 
Valstybes ir išsamus pasikalbėjimas su prezidentu Eisenhoweriu konams (ir gal anglams) da

nysis bendradarbis New Yorke, somybės diena Jungtinių Amc- 
Almaus (nr. 49). Amerikos Lie-jrikos Valstybių kongrese). Tai 
tuvių Tarybos kongresas rado stenograma (nuorašas) kalbų
“inlormacinius dalykus pilniau-

esąs būtinas, ir tai gali prisidėti prie esančios padėties paki
tėjimo, todėl britai laukia šito pasikalbėjimo su ypatingu įdo
mumu ir net nekatrumu.

Didžiosios Britanijos vidujinė būklė politikams ne tiek rūpi. 
Jei ji kiek ir sušlubuos, gretai ir vėl ats'ties. Konservatoriai

kartinę Lietuvos politinę — eko

pasakytų Senate ir Atstovų 
Rūmuose vasario 6, 10, 14, 15, i 
16, 18, 21, 24, 25, 28 ir kovo 2,j 
8, 10, 21, 22, balandžio 13 ir 
birželio 1 dienomis, 1955 metais 
— reiškia apie Lietuvą kalbėta

nominę būklę ir gauti jų pnta-, augščiausioje Amerikos politi- 
rimą—pagalbą tai būklei keis-, nėję įstaigoje per 17-ką dienų, 
ti, nes lietuvių tautai ji nepa- Viršelyje pažymėta, kad pam- 
kenčiama, tauta jos nenori ir ji fletas spausdintas nors ne Ame

parlamente turi ryškią daugumą, todėl galės pasitvarkyti taip, graso pasaulio taikai. Tačiau—! rikos vyriausybės kaštu, bet 
kaip bus geriausiai. Jei bus reikalas — ir pačią vyriausybę pa-1 nejau amerikonai dalykų neži-1 Amerikos vyriausybės valstybi- 
ke'sti. Bet su tokia Italija ir net Vakarų Vokietija gali būti ir' - -
rimtesnių painiavų.

Yra verta kreipti dėmesį Italijon. Po rinkimų Prancūzijoje 
komunistai ten pradeda labiau atkusti ir savo galvas kelti. Jų 
vadas Palmiro Togliatti jau gana rimtai kursto komun'stų bend
rakeleivius, kurių Italijoje yra nemažai, imtis priemonių nuversti 
dabartinę vyriausybę ir jos vieton pastatyti kitą, kuri būtų lin
kusi visu kuo bendradarbiauti ir “taikiai sugyventi” su Sovietų , . __ . .
Rusija, ir kitais komunistiniais režimais. Ar pavyks jiems šito 
pasiekti, tai kitas klausimas, bet kad prie to eis, apie tai nėra 
jokios abejonės. Italijos išsigelbėjimas iš šios pavojingos pa-.
dėties glūdi dešiniųjų politinių grupių glaudesniame vieningume, straipsnius mūsų spauda

Dr. Adenaueris, sulaukęs 80 metų amžiaus, pajus, kad šie- verčia ir įsideda, todėl, rodos, 
met Vakarų Vokietijos vidaus būklė bus sunkesnė negu pernai v^sb ne^ angliškai nepaskaitą 
ar užpernai. Prancūzijos vidaus politikos painiavos vers pagal- lietuviai privalėtų juos žinoti, 
voti, kaip iš tikro yra stiprus Vakarų demokratijų frontas ir ko-1 Šalia to — daugelio valsty- 
kia praktiška nauda gali būti dar arčiau besiglaudžiant prie są- bių gubernatoriai ir daugelio 
jungininkų. Tuo tarpu sovietų spaudimas į Bonną jau bus žy- miestų galvos paskelbia Lietu- 
miai stipresnis, nes Vakarų Vokietijon (Bonnon) jau atsikraustę vos Dienas, paragindami milio- 
Sovietų Rusijos ambasadorius su š mtais įvairios rūšies agentų, tius Amerikos gyventojų prisi- 
Tie agentai į kairiuosius bandys daryti įtaką, kuri nebus naudin- minti Lietuvos tragediją bei 
ga koalicinei vyriausybei. Net ir ligšiol dr. Adenaueris nebuvo nusiteikti ją atitaisyti, 
be opozic'jos savo politikai ir artimų ryšių palaikymui tik su viską šiemet apvainikavo
Vakarais. Dr. Adenaueris turės ir kitą nemažą galvosūkį. Am_ Lietuvių Tarybos Informa

no ir todėl mums privalu, it gry 
noje lentoje, visą abėcėlę rašy
ti?

nėję spaustuvėje Washingtone.
Knygelės toną puikiai pavaiz

duoja Connecticut valstybės
Kiekvieną vas. 16 d. didieji kongresmano Thomas J. Dodd 

New Yorko (ir kitų didmies-1 kalba, pasakyta 1 d. birželio, 
čių) dienraščiai gražiais redak- j Reiškia, ji Kongrese buvo vė-
ciniais straipsniais milionams 
savo skatytojų primena tragin- 
gą Lietuvos būklę ir teikia juos 
reikalauti teisingumo. Šiuos 

išsi-

liausia ir paskutinė. Jis sakė: 
“Ponas pirmininke, 37-tą

Lietuvos nepriklausomybės pa
reiškimo sukaktį minint buvo 
gražu, kad gausus būrys Ame
rikos Kongreso atstovų pareiš
kė savo nuoširdų padrąsinimą

GRAŽU IR MALONU FLORIDOJE

Prezidentas Eisenhoweris ir jo brolis Milton džiaugiasi Floridos saule 
Boca Chica laivyno stotyje. (INS)

karną pareiškimą paminėti Lie- 
bei paramą lietuvių kilmės Ame tuvos nepriklausomybės šventę

pirmininke, paruošiau atatin-, druomenišku ir organizuotu 
tautiniu gyvenimu.”

Teikimas amerikonams infor
macijų apie Lietuvą toli—toli 
pažengęs nuo 1916 metų, kada, 
prisimenu, jaunu vaikėzu būda
mas, mažamokslio, bet smar
kiai energingo tėvynės mylėto
jo A. M. Martaus įragintas pa
dėdavau »jam sunarplioti šio
kių tokių rašinių apie Lietuvą,

___ ______  . . kuriuos, jis, per duris išmeta-
Vokietijoj kaskart labiau auga įvairių* formų nacionaliz- cįjog biuro keliolika metų at- vo užuojautą pareiškė visą &a ir apie mūsų didžiuosius mag, pro langus įlysdamas, vis-

mas. Tai jau žinome iš rinkimų Saaro krašte. Ir pačioje Va- ga| pradėtas žygis įvesti Lietu- Ameriką apimančiai Amerikos kunigaikščius, ir apie tautos gį įkišdavo to meto New Yorko
arų Vokietijoje panašių reiškinių galima būtų nurodyti. Šito- VQg ^ragingą būklę į augščiausį lietuvių organizacijai — Ameri- didingas kovas už laisvę, ir ( “Times” ar "Tribūne” redakto-

šio krašto politinį kūną — Ame kos Lietuvių Tarybai, ar jos aPie rusu bolševikų plėšikiškus nams — pasiekdamas net sykį
spaudos organui, Informacijos nežmoniškus apgaulės žy- į National Geographic Magazine
Biurui New Yorke. Į Sius, ir aP'e Amerikos Lietuvių Washingtone.

“Mes ypač didžiavomės Lie- Tarybą bet kitas Amerikos lie- Tnf
tuvos nepriklausomybės sukak- tuvių organizacijas bei veikė-! §čiauį Ame;

ties dienoje susilaukę Senate ir jus. Visos sios žinios ir sena- v„ria Hn.
Atstovų Rūmuose invokacijoms torių bei atstovų kalbos, kaip r 08 P

kia pądėtis painioja santykius tarp vokiečių ir prancūzų.
Jei dėl betkokių priežasčių Adenaueris pasitrauktų iš vyriau- rikos Kongresą (Senatą ir At 

sybės viršūn'ų, ir Washingtonui tektų dar rimčiau susirūpinti stovų Rūmus), 
ir Bohna, ir visa Europos padėtimi, kuri jau pačioje šių metų
pradžioje paliečiama gana šiurpių politinių vėjų. Kalbos kongrese

Štai, prieš mane guli 75 pus
lapių, patraukliai išleistas pam-

rikos piliečiams ir prisidėjo prie ir atžymėti jos teisę būti laisva, 
jų karštos vilties, kad gal jau| Prašau Atstovų vienbalsiai su- 
netoli diena, kurioje drąsi maža tikti šį pareiškimą įtraukti j 
valstybė vėl džiaugsis tikra Kongreso darbų stenogramą.” 
laisve ir nepriklausomybe. Ta
proga nemažas atstovų ir se
natorių būrys pasakė kalbas.

Tempiančio arklio plakimas 

Pamfletą perskaitęs, lietuvis
Kiti kalbėjo mitinguose įvai- Nustembi gausumu visų svar- 
riuose miestuose. Dar kiti sa- biųjų apie Lietuvą žinių. Rasi

KRYŽIAI SIBIRE
Tokia antrašte gruodžio 19 

d. “Drauge" atspausdintas 
(Al. Cinianio) straipsnia Ja
me autorius, remdamasis iš Ši
tuo gautomis 1 otografi jomis, 
aprašinėja Sibire esamas lietu
viškas kapinaites, kur “kapai 
gražiai sutvarkyti, kiekvienas 
atskirai tvorele aptvertas, 
dviem spalvom nudažyta. Gi 
patys kryžiai nėra paskubomis 
sukalti du skersiniai, bet gra
žūs liaudies kūrybos darbai. Su 
visais prideramais papuošimais, 
išdrožinėjimais, saulutėmis- ir 
kitais ornamentais.”

1 Skaitai žmogus ir netiki. Die- 
I ve duok, kad tai būtų tikreny
bė. Jeigu taip ii- yra, tai gal 

j vienintelės kapinaitės visose 
Rusijos! vergu stovyklose.

legul bus leista skaityto
jams pateikti ir kitokį faktą. 
Prieš dvejus metus Rusijos 
tremtyje mirė man ir mano šei
mai artimas asmuo. Aplinki- 
n.ais keliais mus pasiekė jo ka
po fotografija. Ir koks baisus 
kontrastas “Drauge” aprašy
tiems kapams. Visas fotografi- 
vaizdas, tai dirvonas, ar kaž
koks apleistas smilgynas, be 
jokio medžio, be jokio žmogaus 
pasodinto augalo. Ir tame dir
vone pūpso supiltų žemių paki
limas — kapas, aplinkui apdė
tas akmenimis, ant viršaus ak
menėlių kryželis, o gale papra
tus, paskubomis sukaltas dvie
jų skersinių kryžius. Prie kry
žiaus prikaltas metalinis kryže
lis, greičiausiai, išsivežtas iš 
Lietuvos tremtinio ryšulyje, o 
ant kapo padėta kažkokių lau
kinių gėlių. Aplinkui kapą sto
vi velionies našlė ir dar keli 
žmonės, iš kurių dar dvi mote
rys iš tos pačios apylinkės iš
tremtos. Daugiau kapų nėra. 
Fotografijos įrašas, kurio pa
braiža mums gerai pažįstama, 
tarp kita ko sako, kad kapas 
“akmenų kalnelyje”.

Atrodo, kad šis kapas tikrai 
yra charakteringas Rusijos ver 
gų stovyklų kapams, kur žmo
gus, kaip paprastas gyvulys, 
pakasamas ten, kur mirė —
krito. Nustatyta, kad šis man 
artimas žmogus mirė, ar buvo 
nužudytas, kolchoze, todėl ir 
užkasė kolchozo nedirbamos 
žemės sklype, kaip kadaise Lie
tuvos ūkininkas užkasdavo be 
jokių ceremonijų kritusį arklį. 
Jo artimieji sukalė kryželį ir 
papuošė kapą, greičiausia, tik 
nusifotografavimui.

Kitaip ir būti negali, nes ne
galima net ir prileisti, kad rau
donieji vergų stovyklų ir kol
chozų despotai toleruotų jų

kuris
kuoja krašto užsienio politiką, 
kada mums draugai ir valsty
bių gubernatoriai, ir miestų gal 
vos, ir didžiųjų dienraščių re
daktoriai, tėra skandalinga ge
rai tempiantį arklį dar plakti!

žinoma, buvo atspausdintos ir 
valdiškame Congressional Re- 
cord, kuris siuntinėjamas po 
visą Ameriką balsuotojams.

Tokiu būdu, kada mūsų spau 
doje randi priekaištų apie 
“skandalingą” būklę informaci
jų kryptimi, nusišypsai ir tari 
— skandalingas ne Amerikos 
lietuvių puikus savo pareigų 
ėjimas, bet kaikurių rašeivų ne- 
įsisąmoninimas vysk. V. Briz- 
gio kietos tiesos brangių žo
džių: “Naujakuriai turi pripa
žinti, suprasti ir įvertinti fak
tą, kad Amerikos lietuviai jau 

ben-

augštų Amerikos lietuvių dva-
, _. _ sinių vadų, Amerikos Lietuvių

pakelti piliečiams mokesčių naS- T narl _ m0n3inj0rą
k»n. Joną Balkoną iš Maapeth. 
L. I. N. Y. ir monsinjorą kun. 
Pr. M. Jurą iš Lawrence, Mass.

“Be minėjimų Amerikos Kon
grese, dvylikos Amerikos vals
tybių gubernatoriai ir daugelio

tas ir galbūt nesumažinti, bet

donas Washingtonan siunčia sa-
RAUDONOJI KINIJA BUS “Paviršium pavergimas atro- VQ premjerą Edeną. O Wash- 

PRIPAŽINTA do visiškas. Tačiau retkarčiais ingtonas rimtai svarsto nepa- ,
Sakoma, kad ne be JAV Vals rūkuose žybteli spindulys ko- lengvinti piliečiams mokesčių 

tybės Departamento pritarimo, kios tai vidaus energijos. Kas
Kanados užsienio reikalų minis- 
teris Pearsonas amerikiečių žur
nale “Look” paskelbė straips
nį, kuriame sakė:

“Mums privalu pripažinti fak
tą, kad ne Chiang Kai-shekas, 
bet Peipingag valdo Kiniją ir 
matyti, kad valdys. O Rytuose 
turime klausimų, kurių nebus 
galima išspręsti be Peipingo da
lyvavimo ar pritarimo. Reikale, 
ir tam tikrais atvejais, mes ga
lime su Peipingu tartis, režimui 
visai nepritardami ir nesilpnė- 
dami kovoje prieš komunizmą”.

Dėl to Montrealio laikraštis 
“Star” rašė:

“Pearsono straipsnį skaityki
me bandymu orą spėti dar aud
ringame ir neramiame danguje.
Jei Amerikos viešoji nuotaika, 
kaip daugelio manoma, jau kils- 
tosi į kitas vėžes, tai šitas ra
mus ir šaltas, bet autoritetin
gas pareiškimas minties, nesu
tampančios su ligšioline oficia
liąja Amerikos linija, galbūt pa
stūmės sutirštėjimą kitokių pa
žiūrų. Todėl atsiliepimas į Pear. 
šono žodžius bus atidžiai seka
mas ir sveriamas”. •

ŠIRDIS NESUSTOJO PLAKUS

Vėliausias Kanados Tarptau
tinio Instituto leidinys eilėje 
“Kas slypi po dienos žiniomis” 
kalba apie “Captive Nations” — 
sovietų pavergtąsias tautas. Jo
autorius yra J. Korbel, profe- bos kraštas kaip Sovietų Sąjun- 
sorius tarptautinių santykių ga imasi betkurios rūšies naujų 
kurso JAV Denver universitete. į puolimų, politinių ar ekonomi- 
Įdomi jo pažiūra apie Vakarų nių, kitiems privalu pertvarky- 
Vokietijos svarbą kalbamas tau- ti savo linijas ir nuotaikas. Ta- 
tas išlaisvinti. Tačiau ir tose čiau Vakarams nelengva įstoti 
tautose įvykiai rodo degimą ne-. į naujas vėžes. Tarp kitko juk 
užgesinamos liepsnos. Sako: tektų peržiūrėti valstybių sąma-

naštos, bet teikti didesnę pa
ramą pasaulyje reikalingiems.

dinius, pastebi nesuskaito/nas Valstybės sekretorius Dulles miestų burmistrai paragino 
kliūtis komunistų režimui, ku- Vjenoje gavo vėliausių kalbų nu- gausius milionus Amerikos pi- 
rias, aišku, stato slaptomis veiklos linijas. Rusai ti-

su dėmesiu seka komunistų lei-

gausius
liečiu prisidėti minėti šitą žy

Kardinolas davė Komuniją 
admirolams

prieš valdžią nusiteikę vietos ekonominiais siūlymais drau 
gyventojai. Kliūčių nesuglosto įgigyti< DulUes sako, kad rei- 
nė drąsios pagyros apie planų atsimokėti tuo pačiu skati- 
įvykdymą ir pervykdymą, nė
slepiamos smulkmenos apie vi
sus nepr'teklius. Besipuikiną 
diktatoriai priversti savo klai
das pripažinti, ir tada bara dar
bininkus dėl klasinės sąmonės 
stokos, ūkininkus dėl amžino 
priešinimosi, inteligentus dėl 
buržuazinių krypčių. Barniai 
liudija stiprią, nepalaužtą ir pla 
čią opoziciją. Tačiau tiems Va
karuose, kurie lengvapėd'škai 
tiki, kad ši opozicija vieną gra
žią dieną, be paramos iš sve
tur, prispaudėjus nuvers, gali
me pasakyti, kad Šitokios vil
tys tėra savęs apgaudinėjimas 
!r neįvertinimas diktatūros pa
jėgumo smaugti. Tačiau, jei Va
karų Vokietija iš tikrųjų vis kal
bės laisvės žodžiu, tai opoziciją 
drąsins viltimis išsilaisvinti, ne
žiūrint, kaip tolimas ir, regis, 
nepasiekiamas tas kelias”.

DULLES PERTAISO 
MEŠKERĘ

Bostono “The Christian Scien 
Monitor” dienraščio kores-

mėtiną sukaktį.
“Su tvirta viltimi, kad žmo

nėms Lietuvoje netrukus grįš 
ku, teikiant rimtą ekonominę ir jų įgimtoji teisė gyventi, būti
karinę paramą”. V.'• laisvi ir siekti laimės, aš, ponas ‘ seniai gyvena lietuvišku,

Atsiminimai apie 1905 m.

ce
C.pondentas Washingtone J. 

Harsch rašo:
“Kada tokio dydžio ir svar-

neramumus
VINCAS LEVECKIS 

(Tęsinys)

Karininkas remia kalinius

Trečios dienos vakare atvyko „tovarišč prokurorą“ 
Novikovas ir kalėjimo viršininkas pakvietė visą komi
siją iš 18 žmonių. Kaip sakoma, visoki rusų teisimų 
prokurorai buvo velnio verti, bet šitas Novikovas, pa
sirodo, buvo neblogiausias žmogus ir su juo buvo gali
ma pasikalbėti ir pasitarti. Pasitarimuose dalyvavo ir 
karininkai, 'kurie su savo kariais mus kalėjime saugojo. 
Vienas karininkas, prokurorui negirdint, komisijos na
riams pasakė: laikykitės vyrai, nes jūsų reikalavimai 
yra šventi, tad prokuroras turi nusileisti. Prokuroras 
nusileido ir pažadėjo išpildyti mūsų reikalavimus. Tą 
patį vakarą, nors jau buvo vėlokas laikas, paleido apie 
30 mažiau prasikaltusių politinių kalinių. Minėtas ka
rininkas su savo karių apsauga leido keliems politi
niams kaliniams parnešti iš Kalvarijos miesto suaukoto 
vyno.

Tą pat vakarą kalėjimo administracija, patariant 
apskrities daktarui, liepė išvirti ligonių maisto, tai yra: 
nespirgintų kruopų su balta duona, bet ir to mažai val
gyti. Pasistiprinę paaukotu geraširdžių žmonių vynu 
ir užvalgę ligoninę maisto porciją gerai išmiegojome. 
Iš visų politinių kalinių tik vienas senukas lenkas Jeks- 
terovičius po trijų dienų badavimo sirgo ir po kiek laiko 
mirė.

žydo rublis, gojaus gahm 

žydaanaa vis prikišdavome jų „badavimą“, o Jie

Būdamas Tolimuosiuose Ry
tuose kard. Spellman atlaikė šv. 
Mišias ant lėktuvnešio “Han
cock”. Pamaldose dalyvavo 400 
jūrininkų. Daugelis priėmė šv. 
Komuniją, jų tarpe ir admirolai 
Will'am M. Callghan ir Walter 
F. Rodee* (Nukelta į 4 pusi.)

griežtai gynėsi ir tik dėl to, kad jie negalėdavę tarpe 
kitų pasitarti politikos reikalais, tai tik išeinamoj vie
toj tardavosi. Žydas, kuris pristatydavo į kalėjimą 
maistą, duoną, kruopas, miltus ir mėsą, arba spirgini
mo lašinius, pradėjo pristatyti prikirmijusias kruopas. 
Kai mes dėl to pakėlėme riksmą, tai žydai kaliniai su
bėgę tik žiūrėjo, kas labiausiai kėlė riksmą ir jam įro
dinėdavo, kad tas žydelis yra labai geras; jis jiiems pri
stato laiškus ir maistą. Žydai kalėjimo maisto veik ne
valgydavo. Jiems pristatydavo maistą iš miesto neva 
religiniais sumetimais, nes kalėjimo maistas „ne košer“. 
Kaip patyrėme, buvo tiesa, kaip būdavo sakoma: žydo 
rublis, o gojaus galva.

Pagerinimai

Užbaigus bado streiką valdžia pradėjo vykdyti mū
sų išderėtus dalykus: tuojau nupirko skardinius bliū- 
delius ir šaukštus; davė be kliūčių vaikščioti visą die
ną; sumažėjus kaliniams, atėmė tuos maišus šiaudų 
nuo tarpų lovų, nes daug kalinių buvo paleista. Neku- 
rie persikėlėme į pietinio krašto kameras, kurios nepa
lyginamai sausesnės ir sveikesnės. Ir aš perėjau iš 23 
kameros į 15 kamerą. Iš ten matyti kalėjimo kiemas, 
virtuvė ir moterų kalėjimas. Moterų buvo tik vienas 
augštas ir jų tuo laiku buvo visai mažai. Politikuojan
čių moterų visai nebuvo. Žiemos metu ir pavasarį 
vaikščiodavome visu būriu.

Kapsuko kalbos

Tarpe mūsų eidavo Mickevičius - Kapsukas. Jis 
buvo labai iškalbus ir mums atrodydavo simpatiškas 
žmogelis. Bet kai jis pradėdavo įsikarščiuoti, tai ant 
burnos pasidarydavo oda, kaip nupešto paukščio, nes 
jis labai pykdavo ant buržujų. Mums nerūpėdavo kokia 
jis tema kalba ir mes nežiūrėdavome, kokios partijos 
žmogus, kad tik jis kalba prieš carą. Nes tada niekas 
neturėjo supratimo, apie kokias ten partijas, ypač jei

rusas kalba prieš carą, tai jis yra tikras lietuvių drau
gas ir jis padės Lietuvą atgaivinti. Rusai turi neapsa
komas daugybes žemės ir jie tas žemes nestengia su
tvarkyti. Kas bus carą nuvertus, tai nė mes nė patys 
tie kalbų sakytojai visai negalvojo. Kaip bus vykdo
mas tas žmonijos pagerinimas ? Prisiklausę per dienas 
tų visokių Kapsuko kalbų eidavome gulti. O ryt dieną 
vėl kelti valgyti ir vėl klausyti Kapsuko ir kitų kalbė
tojų kalbų. Antanas Garmus ir Pieteris visai mažai 
kalbėdavo, nes žinojo, kad tos visos kalbos tuščios ir 
ūkininkams jos nepritaikomos.

Ginčas dėl kopūstų ir aliejaus 
Iš ūkininkų taipgi būdavo visokių žmonių. Kaip

minėjau, iš suaukotų per kunigą Žilinską pinigų, pirk
davo 'kiaules ir mėsą dalindavo vargingesniems žmo
nėms. Vienas ūkininkas Bočys iš Padovinio, gana pasi
turintis ūkininkas, kuris turėjo savo aliejaus spaudi
mo mašinas, sakydavo: vyručiai leiskite ir man paimti 
iš jūsų fondo mėsos. O kai man atveš mano žmona iš 
namų, tai aš jums savo kamerai užfundysiu raugintų 
kopūstų su aliejumi ir grąžinsiu mėsą. Leisdavo paimti 
porciją mėsos ir kito pašalpos maisto.. Bočys ilgoką 
laiką naudojosi mūsų pagalba iki jam jo žmona atvežė. 
Atvežus jam maistą, jis jį paslėpė pas kalėjimo virši
ninko gaspadinę ir mums nieko nesakė, bet tik nustojo 
imti mūs pašalpinį maistą. Gabrys sužinojo, kad Bo
čys jau turi maistą, aliejų ir kopūstus. Palaukus dieną 
kitą ir vis Bočiui nepasirodant su kopūstais ir aliejum, 
Gabrys pasiuntė du vyrukus pas viršininko gaspadinę 
pasakyti, kad Bočys liepęs paduoti visus kopūstus ir 
visą aliejų. Gaspadinė pamanė, kad tikrai Bočys liepė 
paduoti ir padavė. Vyrukai atsinešė Viską ir kurie buvo 
kameroje buvo sukviesti ir valgė. Aš atėjau iš lauko į 
kamerą ir mane jie pasikvietė ir pasakė, kad Bočys ui 
mūsų mėsą užfundijo kopūstų su aliejumi.

(Bus daugiau)
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Daug oro, erdves ir Tėvynes prisiminimų
(Įspūdžiai jaunimo stovyklą Manchester, Mich., aplankius)

AL. GIMANTAS

ALRK Federdrijos vadovybe, mai. Čia žais, sportuos, ilsėsis ir gal išdygs aplink vienas kitas va- 
antrąją Kalėdų dieną pakvietė mū tautiniai religinės nuotaikos mo- sarnamis, jau dabar tyliai planuo
tų spaudos atstovus nuvykti ir su- kysis ir sems mūsų jaunieji išei- jama senelių prieglauda ir pan. 
sipažinti su naujuoju pirkiniu — vijos lietuviukai. lietuviškos pastogės. Rasi, gal pa-
Jaunimo stovykla, esančia j va- Ar kam patinka ar ne, bet tu-1 sieksime to, jog vieną dieną žemė- 
arus nuo Detroito, Michigan vai- rėš sutikti su tiesa, kad su stam- ! lapyje iv pašto įstaigų sąraše iš- 

stybės pietrytinėje dalyje. Jau pa bios jaunimo stovyklos įsigiji-1 dygs naujas vardas, sakysime, Vil- 
togiai automobilyje sėdėdami lie- mu, ALRKF vaizdžiai parodė, kad nius, Mich., ar pan. žodžiu, toli- 
tuviai laikraštininkai dar vis ban- ! ii toli pralenkė visą eilę mūsų or- mesnių sumanymų įgyvendinimas 
de reikšti vieną kitą abejojimą ganizacijų ir draugijų, kurios taip priklausys ne vien tik nuo laiko, 
vietos tinkamumu ir kitais su tuo šauniai dekleruoja apie lietuvybės
susijusiais reikalais, bet pasiekus išlaikymą, bet tiek maža dar tuo 
tikslą *r patiems visapusiškai ap- Į reikalu padarė. K. Federacija tai 
žiūrėjus įsigytąją nuosavybę, net atliko ir užtai tegfcli būti dėkin- 
ir didžiausi skeptikai tarė: puiku! ai ne vien tik lietuviai katalikai, 

bet ir kitų įsitikinimų ir pakraipųIšties, plačiosios apylinkės ne
paprastai įdomios — daug kalvų, 
augštumų, miškelių, vandens. Tuo 
būdu ir pats terenas nenuobodus 
Ir ganėtinai įvairus. Sklypas stam 
bus. t iso labo susidaro beveik 230 
akrų. Nenuostabu tad, kad ban
džius pėsčiomis apeiti bent du 
trečdalius visos nuosavybės ir tai 
geromis vyriškomis kojomis, už
truko netoli dviejų valandų. Vie
tovės puošmena, be abejo, yra 250 
pėdų siekianti kalva—beveik tik
ras lietuviškas piliakalnis, kurį pa
matę bendrakeleiviai beveik vien
balsiai jau ir tinkamą vardą jam 
surado — Rambynas. Panašiai 
būtų galima pavadinti ir kitas aug 
štumas. slėnius, raistus ir klonius, 
kurių čia ganėtinai gausu.

bet ir nuo mūsų Dačių.
Šiuo metu apylinkių lietuviai 

galėtų gražiai sunaudoti sekma
dienio popietę, pasigrožėt gamta ir 
pakvėpuoti grynu žiemos oru, sa
vo mašinas pasukę stovyklos link. 
Detroitiečiai tevažiuoja į vakarus 
iš miesto einančiu ezpress keliu ir 
teįsuka į US—112 plentą, kuriuo 
vykdami pasiekę Saline, tuč tuo- 
jaus ąž miestelio centro tesuka 
dešinėn, kur rodykles rodo Bridge- 
w^.ter ir Manchester vietoves, prie i 
11 nr. kelio. Atvykstą 112 nr. nuo 
Chk-agos ar Clevelando pusės, te
suka kairėn Clinton

krti
tautiečiai, nes, kaip buvo pareikš
ta, stovyklon bus priimami abiejų 
lyčių lietuviukai, visiškai nesigili
nant į jų religiją ar pasaulėžiūrą.
Jei tik tėvai sutiks, kad jų vai- 
kučiąi bus auklėjami lietuviškoje 
ir katalikiškoje dvasioje, visiems 
pilnai užteks vietos.

Daug galimybių
suka kairėn Clmton vietovėje ir 

Vykstant namo, kyla visa eilė važiuodami 92 keliu, pasiekę 11 
minčių ir apima savotiškas jaus- kelią, vėl suka kairėn ir pravažia- 
maa. jausmas pilnas pasigėrėji- vę Manchester miestelį, rasis Auš
ino ir optimizmo. Išties, juk šioje I tin Rd. (Drive), čia už penkių my 

-.. i-sL.. ~-i „„iš- įįų tesustoja prie ūkininko sody-vietoje su laiku gal galės įsikurti 
pilnas lietuvybės išlaikymo židi
nys. Gal Čia. bus galima organi
zuoti lietuvių dienas, įvairias kon- 

I ferencijas, suvažiavimus, pusė-
Beveik iš betkurios Lietuvos džius. Kadangi rajonas nepapras- 

vietos kilęs tautietis aplinkoje ras tai didelis, gal bus galimybės sto- 
labai daug panašumo įjsaikuriuos vyklauti ir mūsų skautams, atei- 
vaizdus paliktus Tėvynėje. Vienas tininkams, studentijai. Gal arti- 
ras kažką artimo su Vilnelės prie mesnių vietų lietuviai gaus progą 
Vilniaus peisažų, kitas atpažins suruošti vieną kitą gegužinę — iš-
Kauno Ąžuolyno ar Mickevičiaus 
slėnio kampelį, mielasis Augštai- 
tijos sūnus, be abejo, manysis re
gįs savojo krašto kalveles. Daug 
medžių, daugumoje lapuočių, ne
trūksta ir krūnų įr šiaip jau aug
menijos.

Vietovės pažiba — savas ir be
veik geografiniame vidury įterptas 
ežeriukas. Gilus, vietomis siekiąs 
iki 30 pėdų. Kiek patvarkius pa
kraščius galės būti puikiausios 
maudynės, paplūdymis. Meškerio
tojai ras ir pakankamai žuvies, lai 
vėlių mėgėjams, atrodo, taipogi 
bus progos pasireikšti. Tai vasa
ros metu. Žiemą puikiausios są
lygos čiuožinėjimui, o kalvelės ir 
slėniai dėkingiausia dirva pašliū- 
žininkams ir rogučių sporto puo
selėtojams. Grįžtant prie ežero, 
būtina pastebėti, jog jo vanduo y- 
ra švarus, nes turi šaltinines kil
mės intakų ir ištakų. Tuo būdu 
jis yra tyras, vanduo nestovintis, 
besikeičiąs ir, reikia tikėti, kad 
Vasaros metu bus pakankamai vė
sus atsigaivinimui. Patys žemės

vyką. Kas žino, gal vėliau čia iš
dygs pastatai lietuviškai kolegi
jai (panašiai, kaip Marianapolyj),

bos pažymėtos 15100 numeriu. 
Kaip tik nuo čia, nuo Jackson— 
Washtenaw apskričių sienos ir 
prasideda busimosios stovyklos 
plotai. Jei šiuo šaltuoju metu ten 
yra įdomu ir jauku, neturėtų lik
ti jokįos abejonės, kad vasarą ten 
tegalės būti tik žavu ir nuotaikin
ga. Amerikos lietuvių istorijoje 
atsiverčia dar vienas prasmingas 
ir pilnas puslapis ir tereikėtu nuo
širdžiai trokšti, kad jų atsiverstų 
dar daugiau.

F Abi VAIKŠČIOJIMAS SU ŽĄSINU

Otto Nelson ir žąsinas Ed vaikščioja zoologijos sode Denverc, Colo. 
Tokių pasivaikščiojimų būna 3 kartus savaitėje. Otto Nelson ir žąsi
nas Ed taip “draugauja’’ jau ketvirtus uietus.

tės komiteto nariai buvo pain-1 
lormuoti. Bereikia savo žori" 
tarti pačiam Komitetui, ir dar-, 
bas bus pradėtas.

}S1- 
(1NS)

Linksmiau
Tiek daug triukšmo

Optimistas Venecijoj, — ramina jį draugas.
' •— Būtum atsidūręs tiesiai vande-

— Mano šeimininkas mane iš- ny. Žinai, turbūt, kad ten gatvių 
metė tiesiog į gatvę, — skundėsi nėra.
nelaimingas benamis. -----------------------

— Laimingas esi, kad negyvenai

t

ASSEMBLERS
GIRLS — W0MEN

A
We have immediate openings 
in our assembly deparunent. 
Permanent work.
EXCEPTIONALLY LIGHT 

ASSEMBLY
ALL SHIFTS

5 day — Hours 8 a. m. to 
4:30 p. m.

INDUSTRIAL MOLDED

PRODUCTS CO., INC. 

5201 N. AVONDALE 
ROdney 3-5700

P.&J.JOKUBKA
TV, DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI 

Pardavimus Ir Taisymas 
4102 Archer Avė., n* Mozart 

Chicago 32, III. — TeL eA 3-8617

PIGIAI .IR SAUGIAI Ž

perkraustalj
B A L DUS
VIETOJE UI U TOLIAU

K. EIDUKONIS
Turiu naują dideli MiiikTeAiinJ 

Ir apdraudas
«1#SO 8. Talmun, Chicago n, m 

T'.l a.ines

A. TVERAS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES

Pardavimas ir taisymas
2646 W. 691h Si. REpublic 7-1941

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDROVĖ

4038 Archer Avenue Tol. LA3-671? 

AUGUST SALDUKAS Prezidentas

1 Motina savo sūnelį drausmin- papilaymas <jama dažnai sakydavo, jog “Die- 
,-,t„ vuliui tokis berniukas nepatinka”

arba ‘‘Dievulis supyks!” Kartą 
berniukas užsispyrė nebevalgyti 
dviejų likusių lėkštelėje slyvų, 
nors motina ir gąsdino, kad Die
vulis supyks. Neįveikusi vaiko už- 1
sispyrimo, motina pasiuntė jį mie-1 
goti. Pasitaikė, kad netrukus už
ėjo perkūnija. Manydama, kad 
berniukas vienas bijosi ir gal pa
kišęs galvą po antklode dreba, nu
ėjo į jo kambarį pažiūrėti. Ber
niuką ji rado susirūpinusį stovin
tį prie lango ir sau vieną kalban
tį:

— Tiek daug triukšmo dėl tų 
dviejų slyvų...

Dainų šventės 
tautiniais šokiais 
menkinimas, bet 
Todėl šia linkme 
pats sprendimai.

būtų ne jos 
stiprinimas, 
lauktinas ir

SUJUNKIME GI DAINĄ SU 

* TAUTINIU ŠOKIU
STASYS BARZDUKAS, Cleveland, Ohlo

195G m. liepos 1 d. Chicagoje žmonių. Tokių, kuriems nutau
tinto ' pavojus jau nebebaisus.: 
Kurie jau yra įsigiję reikiamo 
atsparumo. O būtų didžiai svar
bu, kad Dainų šventės pergyve
nimas pagautų ir mūsų priau
gantį jaunimą ir kad jį pastū
mėtų eiti lietuvišku keliu. Tam 
reikia, kad .jaunimas būtų ne 
tik pasyvus stebėtojas, bet ir 
aktyvus pačios šventės dalyvis.

Jaunimui į chorus įsijungti 
nebeleis pats jo amžius. Bet 
jaunimas gali labai graž ai šok
ti tautinius mūsų šokius. Tai

įvyks JAV ir Kanados lietuvių 
Dainų šventė. Šiam svarbiam 
kultūriniam įvykiui atsidėjus 
rengiamasi: sudarytas komite
tas bei atitinkamos komisijos, 
išleistas dainų repertuaras, 
chorai pakviesti registruotis ir 
t. t.

Esu gavęs dainų repertuarą,

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

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

iš kurio matyti, kad Dainų 
plotai yra sausi, aplinka labai ra- §ventgj rodysis mišrus jungti
nu, gaubiama tikrai gryno oro, nes . J J °
miestai tolokai, nearti ir pagrin-> bis choras su 10 damų f taip pat 
dinis Detroito — Chicagos plen- numatyta mišriam jungtiniam
“■susisiekimas vargu ar kam su-! chc™ ir 6 neprivalomos dai- 
darys kliūčių. Detroitas —65 my-Įnos), jungtinis vyrų choras su 
lios, Chicaga — 220 myl. Cleve- 5 įr jungtinis moterų choras
landas — 180. Truputį toliau bū 
tų Toronto ir Hamiltono, Kanado
je, lankytojams ir svečiams, bet 
užtat tokių vietų, kaip Londonas, 
Ont. Ontario Windsoras, Samia 
lietuviams būtų neką toliau už de 
troitiečius. Pagaliau, didysis Wil- 
low Run aerodromas pasiekiamas 
per pusvalandį. Artimiausias mie
stukas — Manchester, (yra gelež. 
stotis) ws 5 myl. atstu. Čia už
tenka krautuvių, viešbučių, ban
kas, paštas ir pan. įstaigos. Tuo 
būdu, galima laikyti, kad vieta 
stovyklai

taip pat su 5 dainomis. Kaip 
kompozitoriai bus atstovauja
mi J. Naujelis, C. Sasnauskas, 
J. Žilevičius, Br. Budriūnas, A. 
Aleksis, A. Kačanauskas, M. 
Petrauskas, K. V. Banaitis, J. 
Dambrauskas, J. Strolia, VI. 
.Jakubėnas, J. Gaidelis, L. Šimu
tis, A. Vanagaitis, Vyt. Jančys,
J. Gruodis, St. Šimkus, J. Ka 

teviS1 lyg“V»piS“ iinskas( paatarteįi trys yra no-
daugelio vietovių lietuviams. Ir privalomųjų dainų sąraše), 
tas faktas aiškiai bvlotų teigiama 
prasme. Pagaliau, čia buvo ir pi
niginis momentas, nes nuosavybė 
buvo nupirkta visiškai prieinama 
kaina. (

Būsimiems stovyklos tvarkyto
jams reiks tikrai daug pastangų 
padėti, nes norima suskubti jau 
šiai vasarai priimti pirmuosius lie 
tuvių jaunimo atstovus. Čia pir
moje eilėje seks labai išlaidus, 
liet nepaprastos svarbos kanaliza
cijos ir vandens išvedžiojimai, ke
lių paruošimas, virtuvės ir gyve
namųjų pastatų įsigijimas, elek
tros tinklo sutvarkymas. Ir taip

Kaip ir dera, Dainų šventėj 
lietuviška mūsų daina suskam
bės visa savo didybe ir sušvy- 
tės visu savo grožiu. Dainos 
reikšmę gražiai iškelia ir pats 
Dainų Šventės komitetas savo 
žody dainininkams bei daininin
kėms: “Daina lietuvį ir džiugi
na, ir stiprina, ir paguodžia. 
Daina kelia pasididžiavimo 
jausmą, kad esame didvyrių že
mės vaikai, kurie moka kietaivaikštai po visą rajoną ir pats aun , . ...

kiai gali patikėti, kad dar už ke- kovoti uz žemę, uz laisvę ir uz 
lių mėnesių čia skambėk lietuviš- lietuvišką žodį”.
ką daina ir jaunučių krykštavi- ; Bct Dainų švcntg yra gvarbj

ir kita savo puse. Juk joje da-
KRYŽIAI SIBIRE

(Atkelta iš 3 pusi.)

Norintieji turėti daugiau, žinių 
apie Socialinį Draudimą — skai
tykite neseniai išėjusią iš spaudos 
knygelę —

PENSIJOS IR'PAŠALPOS

Pradėtit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradekite taupyti šioje lietuviškoje 

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

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

CHARLES ZEKAS, Sec’a

Ptrmad., antrad., penktad. 
*eSt. S ▼. ryto Iki 4:10 p.

OFISO VALANDOS:
Ir
P- .

Trečiad. 9 ryto Iki 12 ▼., o 
Ketvlrtad. 9 vai. Iki 8 vak.

Šioj knygelėj telpa: I. Senatvės
matome ir patys, štai kodėl rei-J pensijos ir palikuoniu pašaipos. , . - ,. . _ . I II. Nelaimingų atsitikimų kompensa-
kia sudaryti sąlygas Da nų cijos.
šventėj pasirodyti .mūsų jauni

mu’. su tautiniais šokiais. Šis
šioj knygelėj atspausdintas JAV 

Socialinio Draudimo įstatymas su vi 
. sala naujausiais papildymais ir pa j pasirodymas turi būti masinis, aiškinimais. Be to. čia įdėta jav

l jį turi būti 
šimtys, bet 
būtų
propaganda mūsų jaunime.

Ar techniškai tai įmanoma?
Mums atrodo taip. Dainų šven-

TĖVAS- PIJU S

istorijoje yra pirmasis kunigas 
kuris turi Kristaus žaizdas. Tė
vas Pijus yra garsus nepapra
stais darbais ir Dievo malonė 
mis. Knygoje aprašoma pra
našysčių dovana, nuostabūs iš
gijimai, ekstatiniai persikėlimai 
ir tt. Iš Tėvo Pijaus gyvenimo 
yra įdėti 32 paveik&iai. Kaina 
$2.00.

Galima gauti “DRAUGO“ 

Administracijoje 

2334 So. Oakley Avenne 
CHICAGO 8. ILLINOIS

lyvaus bent keli šimtai, gal 
koks tūkstantis, o gal ir dau- 

1 giau mūsų dainininkų bei daini- 
apylinkėse kryžius. Iš tos foto- ninkių. Šitiek žmonių aktyviai 
grafijos atrodo, kad iš viso ver- įsitrauks į tautinį darbą. Jie 
gų stovyklose ir kolchozų apy-' gyvens lietuviškos dainos dva-! 
linkėse vargu ar yra kokios ka-' da. Jie užsikrčs ta nuotaika, i 
pinės, nes žmogui gyvuliui kuri kyla iš bendro darbo džiau- j 

juk jų nereikia : lakiok, kur kri-Į gsme. Mūsų chorai, rengdami Į 
lo. Rusijoje kapai ir mauzolie-! Dainų šventės repertuarą, kar-j 
jai tik leninams ir Stalinams,, tu dainos pavidalu pasisavins 
bet ne vergams tremtiniams, ir aną neįkainojamą kultūrini 
Kad tai yra art i tikrenybės, n r, lobį. Dainų šventė, kaip paste- 
greičiausia, ir tikrenybė, tai ro- S bima jau minėtame Dainų švęn- 
do ir laiškai bei grįžusių be- [ lės komiteto žody, turės taip 
laisvių ir pabėgusiųjų tremtinių I pat tapti priemone chorų veiki- 
pasakojimai apie mėsinius mui pagyvinti, daugelio chorų
tremtinių šaudymus ir masi
nius jų lavonų užkusimus.

meniniam lygiui pakelti. 
Visdėlto Dainų šventėj dau-

Jonas Ja»y» I giausia dalyvaus suaugusių

įtraukta i Nelaimingų atsitikimų ne ae- J jų atskiruose ateituose
šimtai šokėjų. Tai lentelėmis

J \ Kaina 60 centų,geriausia tautinių šokių

kompensaci- 1 
paaiškinimai i

Pinigus su užsakymais siųsti: 
“Drangas”, 23M So. Oakley Ato., 

Chicago 8. m.

STATYBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
VISOKIŲ RCSIV '
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 

LUMBER CO.
STASYS LITWINAS. Pre*. 
8039 So. HALSTED ST.

Tel. VIctory 8-UTZ 
APKATNAVIMĄ IR PREKIŲ PRI 

STATYMĄ TEIKIAME 
NEMOKAMAI

RAST1N8 ATIDARYTA kasdien tnh 
9 vai. ryto Iki < vai. vakaro lt 
teštadlenlals Iki I vai.

PERKRAUSTYMAI — MOVING
•Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudtmaL U artimą ir 

tolimų distancijų. Saukit* sekančiai:

3415 S. LITUAN1CA A VĖL, CHICAGO, ILL.
ANTANAS VILIMAS

Telefonas — FBontfor 6-1881

TELEVIZIJOS
Ir Radfo Aparatą Taisymas
Sąžiningai ir garantuota* darbai 
M. RIMKUS, 1517 S. Sawyer St 
Tel. VI 7-0087 — VI 7-3037

Rūpestingai ir pigiai taisau

TELEVIZIJOS
APARATUS

Garantuoja darbą ir dalia.

J. MIGLINAS 
Telef. — HUmbold 6-1038

rta. 73.

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

baterijos ir automohiliama dalys. Firestone padangos.
1934 Weit S9th Slieel Tel. GRovehiU 6-9136

M. CRSAS, patyręs aoto specialistui

MES PRISTATOME ANGLIS BEIj 
PEČIAUS ALIEJŲ

DIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS i|
Mes taipgi perkraustome jūsų baldus saugiai — keletą blo-1 

I kų ar keliasdešimts mylių. Reikale šaukite mus.
Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkitės pas’ 

mus. Turį daug metų patyrimo perkraustymo darbe.

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyno Avenue .Tel. Vlrglnla T-T09T|

NOW...
laitui ilgieji, kurie 1953 m. prisidėjo prie mūsų Kalėdų Klubo—€h risi
mas Club, lapkričiu menes) gavo čekius. Prisidėkite prie mūsų 1950 m. 
Christinas Club ŠIANDIENI

Universal Savings and Loan 

Atsociotion
^iiiii
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TĖVYNĖS LAISVINIMO BARAI
PRANVS AIŽENAS, Toronto

Pasinaudojant proga kuomet lionis, pradėdamas savo žodį ir, 
naujasis VLIKo pirm., J. Mk- lyg atspėdamas kitų smalsumą, 
tulionis, dar tebesiranda Kana- paaiškino, ar gerai, ar blogai, 
doj, Toronte, valst. liaudininkų kad ligi šiol ypatingai daug bu-

atstovas, tuo metu pirmininką- 'ta^ mes> priešo tikslui žinotu- Zubrys, p. Pusvaėkis, p. Straz-
vęs posėdžiui. Vadinasi, Sovie
tai nori Pabaltijy padarytą nu
sikaltimą užskleisti tylos skrai
ste ir demokratinio pasaulio at
stovai, ners žino, jog tai yra 
klasta, su tuo sutinka.

Taigi, VLIKo ir yra pareigadarbu'

tenka ir teka kovoti ne vien tik ! HCnUtlie 01011. IKailĮ#!

su pačiu okupantu, bet ir su ,-—, variausiasis bie,
duokite

mėiii ir laiku jiems ataispir- j das, p. Dagilis, p. Novogrods- 
tumėm. O sėkmingai atsispirti1 kis, p. Frenzelis, p Pabedins- 
galėsimc tik būdami vieningi, kas, p. Rinkūnas ir kit.

A. a. vysk. Staugaičio

JONAS GRAD1NSKAS
patarimas

Susirinkusiųjų buvo užgirti 
VLIKo numatytieji ateities 
darbų planai ir palinkėta jam

atstovas, teis. K. Grigaitis, š. 
m. gruodžio mėn. 11 d. 5 vai. 
ėmėsi iniciatyvos Toronto Lie-

vo kalbama apie VLIKą, nors, 
toli gražu, nevisada gerai kal
bama. Vienok, p. Matulionio

tuvių Namuose sušaukti f rakei-j manymu, nežiūrint gerai, ar blo 
pasitarimą, į kurį gai buvo kalbama — visvien 

VLIKo gerai. Jeigu apie ką nors žmo- 
Įnės kalba, vadinasi, tas jiems 

gražaus rūpi.
Ir, ištikrųjų, kalbėti apie 

VLIKą — yra apie ką kalbėti, 
nes toji. institucija — ligi šiol 
buvo ir tebėra gyva politinėj 
mūsų laisvės kovos byloj. Ji 
veikė ir tebeveikia, o veikdama 
— begaliniai daug ir nuveikė. 
Nors VLIKas nekovoja fizi
niam fronte, neoperuoja plieni
niais ginklais, tačiau jo kovin
gumas dvasinėj srity yra dide
lis. O tai ir yra didžiulė rakštis

kada jau buvo susitveręs Tėvy-' 
nu paoru w~up...v«, — .. ““ nėe pogrindyje Vyriausiasis Tin' 
klaidingai susidaryta demokra- . TSiaia„inJ_ ‘

’ielevizijos, radijas, patefonai, lempos, antenos baterijos 

J. G. TELEV1SION COMPANY

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998
GARSIAKALBIŲ SISTEMA (Public Address System) išnuomatimui

jų atstovų
buvo pakviestas ir 
pirm. p. Matulionis.

Susirinkta gana
skaičiaus asmenų. Pasitarime 
dalyvavo eilė krikščionių demo
kratų atstovų, taip lygiai so
cialdemokratų, valstiečių liaudi
ninkų ir šiaip artimai besido
minčių Lietuvos laisvės kovos 
politine byla asmenų. Mažlietu- 
vių vardu kalbėjo ir savo linkė
jimus bei pritarimą VLIKo dar-« 
t u i pareiškė Dr. M. Anysas.

Pradžioje pasitarimo buvo 
parašytas padaryti pranešimą 
naujasis mūsų Laisvės kovos 
veiksnių pirm. Jonas Matul o- 
ms. Pastarojo pranešimas — 
tai buvo lyg —

Pradžia numatytos vykdyti 
programoj

Pirmininkas visiškai nese
niai, pasikalbėjime su “Tėv. Ži
burių” atstovu, tarp kita ko, 
pareiškė:... “po Naujų Metų 
reikės keliauti Europon, kur 
teks aplankyti pirmoj eilėj Vo-

. x . ... tuvos Išlaisvinimo Komitetas ' Perskaitę “Draugąt.mo pasaulio viešąja opiu,ja, tuomet Matu„ - kitiem.!
kad pakreipti jų nuomones pas « i----------------------
sų naudai dėl istikus.os musui . . . , .
kraštą tragedijos. Pavergtųjų ”
tautvj atstovų ir yra didžiulė 
pareiga įsąmoninti dar esamus 
laisvus kraštus, jog jįe stovi 
prieš dilemą: arba likti ir gy
venti laisvais (tačiau tam rei
kalinga kova), arba nekovoti — 
ir duotis baisiajam slibinui pra
ryti.

Toliau Pirmininkas pabrėžė, 
jog mums reikalinga būti rea
liems ir žinoti, jog juo tolyn, 
juo mūsų kova eis sunkyn. Rau 
donieji imasi visokiausių prie
monių ne tik mūsų kovą su-

„ . ... • .. . stabdyti, bet ir mus pačius išKova galėsianti būti .r ilgoka Į*. kovog .j.^. Tam
Anot Pirmininko, daug buvo į lui veikia gen. Michailovo va- 

padėta pastangų, tačiau dar dovaujami komitetai, kurie vi-

mūsų priešui bolševizmui. Toji 
kova buvo ir bus vedama ligi 
tol, kol Lietuvos laisvė ir ne
priklausomybė bus atstatyta. ,

daugiau teks jų padėti, kad, 
oagaliau, Vakarų pasaulio žmo
nės, pradedant eiliniais, bai
giant diplomatais ir net valsty
bių galvomis, suprastų, kas iš

kieti ją, o po to Angliją ir Pran- j tikrųjų yra komunizmas, kokie 
cūziją. Bendrai yra nusistaty- jo siekiai ir ko vertas bendra-
mo turėti glaudesnį sąlytį su 
lietuviais ir jų organizacijomis, 
o be to atlikti visą eilę vizitų”.

Taigi, atrodytų, jog tas nusi
statymas jau pradėtas vykdyti, 
pradedant Kanados lietuviais, 
kur p. Matulionis ligi šiol buvo 
šio krašto Lietuvių Bendruome
nės pirmininku ir Torontu — 
kuriame teko jam gyventi ir su 
vietos lietuviais dalintis ben
drais vargais ir džiaugsmais. 
Torontiečiai džiaugiamės tuo ir 
linkime p. Matulioniui, kaip nau 
jajam Vyriausiojo Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto pirminin
kui, gražios sėkmės tolimes
niam darbe.
J. Matulionio pranešimo mintys

Pirmiausiai naujasis Laisvės!
pirm. p. Matu-

darbiavimas su raudonaisiais. 
Esą, kai Jungtinių Tautų Po

litiniam ir Saugumo Komitete 
Irako atstovas didelis paverg
tųjų draugas, Dr. Al-Jamali, 
kalbėdamas apie Įtempimo pa
saulyje priežastis, iškėlė klau
simą apie Pabaltijo valstybes, 
tai Sovietų atstovas. Kuzneco- 
vas, paprašęs visiškai neminėti 
Pabaltijo valstybių. Jam pri
taręs ir Naujosios Zeland'jos

Šokiausiais būdais mus gundo 
grįžti namo, tam bus įsteigta 
dar visokiausių apgaulingų ko
mitetų — komitetėlių ir net or
ganizacijų, sava struktūra ta
rytum 'visiškai panašių į mūsų 
patriotines organizacijas, ku
rios veikdamos savo klastingu
mu skaidys mūsų politinę kovą 
ir drums mūsų tarpusavio san
tykius. Iš mūsiškių ir nūdien 
jau esama tokių lietuvių, kurie, 
be abejonės, nieko net nesupras 
darni apie tas priešo pinkles, 
kabinasi ant jų meškerės.

Taigi, viena iš nūdienio 
VLIKo darbo pareigų yra laiku 
įspėti mūsų visuomenę ir išaiš
kinti tas klastingasias pinkles,

tybės Tarybos narį, jau mirusį ' 
a- a. vysk. Staugaitį. Kuomet’Į 
Ekscelencijai, buvę pranešta 
apie tokio komiteto susidary
mą, jis tėviškai, įspėjęs: “Tik, 
žiūrėkite, kad kokia nors orga
nizacinė grupė neliktų už susi
tarimo ribų, nes ji ten likusi — 
daug, o daug blogo ir pragaiš
tingo jūsų veiklai gali padary
ti”.

Paminėjęs kadaise pasakytus 
vyskupo Staugaičio žodžius 
VLIKo pirm., p. Matulionis, už
siminė ir apie pasitraukusias iš 
kovos veiksnių grupes.

Diskusijų eiga
Baigus Pirmininkui praneši

mą, susirinkusiųjų vardu jam 
padėkojo p. K. Grigaitis.

Į tai atsiliepė gana daug as
menų. Buvo iškelta duag pozi
tyvių ir gražių nuomonių, buvo 
ir griežtokų pasisakymų. Kal
bėjo: Dr. M. Anysas, mokyt. I. 
Matusevičiūtė, p. F.ažemekai- 
tis, p. Račys, p. Dvilaitis, Prof.

SOPHIE BARČUS
RADIO PROGRAMA

kovos veiksnių

Klosiąs
15 TOLI IR ARTI

NAUJI O/DEU TPOKAI-NAUJAUSI KRAUSTYMO (PANK/A! 
ILGU METU PATYRIMAS - PIGUS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

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

IS WQES stoties — Banga 1390 
NUO PIRMAD. IKJ PENKTAJD.

8:45 Iki 9:30 vai. ryte 
ŠEŠTAD. 8:30 iki 9:30 ryte

PIRMADIENN1O vak. nuo 7—8 v. I 
8T.KA1), 8:30—0:30 v. r. Iš atotlca

VVOPA — 1490 kil.
Chicago 29. III. HEmlock 4-2418

7121 So. ROCKWELL ST.

Duona Ir įvairins skoningas 
kepa

JŪSŲ APDRAUSTI INDĖLIAI

Neš */2% Didesnį Dividendą negu iki šiol
PAS

ST. ANTHONY SAVINGS 
Pradedant 1956 metais Sausio . 1 dieną

VELTUI... AUTOBUSU KELIONĖ
Visiems, kurie atvažiuos (netoliau 50 mylių) atidaryti nauja suskaitę 

$50.00 arba didesnei sumai, bus apmokėta autobuso kelionė.

VELTUI..TERMOMETRAI
Su kiekvienu $50.00 ar didesniu indėliu!

Kad gavus mūsų padidintą dividendą, nereikia pinigus išlaikyti ilgą laiką 
Dividendas bus išmokamas kas šešis menesius... Pradekite indėlius dabar ir 
tapkite turtingesni 1956 metais.

BRUNO’S KEPYKLA
8339-41 S. Lituanica Avė. 

Tel. CLifside 4-6376..
Pristatome ) visas krautuves 
Ir restoranus, taip pat iš
siunčia | visus artimuosius

miestus.

i

I

Ai.

ST. ANTHONY SAVINOS
AND LOAN ASSOCIATION * $

1447 S. 49tli Ct., Cicero 50, III.*- Tel. TOwnhall 3-8131 ir 8132
Atidarą kasdien; Uždara trečiadieniais . .. ..........................  JUOZAB GRIBAUSKAK, Vedėjas

Tilps on 
raffic 
Safety

CHAiri ES F CmR -E JI IER
Sccict-sry of State

The recent sesslon of the Illinois 
Leglslature made two changes in 
the law regulating the drlvlng of a 
vehiele when approaching a school 
bus.

In the past all motoristą ap
proaching from the front or rear 
of a stopped school bus taking on 
or discharging children were or- 
dered by law to bring their vehicles 
to a stop. This included vehicles 
approaching from the opposite dl- 
rection even when driving upon a 
divided highway. This section of 
the law has been changed to allow 
drivers approaching a school bus 
upon a divided hlghway to continue 
ou vvithout bringing their vehicles 
to a stop.

Another irnportant change in the 
iaw particularly affects nighttime 
driving. Under the old law a school 
ims was defined aR one “operated 
for the transportation of chtldren 
to or from school.” This has been 
changed to read as one operated 
"for tl,e transportation of pupils in 
eonneetion wlth any school ac- 
tivity.”

IVhercas in the past school buses 
were given spėriai proteetion only 
when taking pupils to and from 
schools, they now are granted added 
proteetion when transporting pupils 
on such extra-curriculąr actlvities 
as out-of-town athletlc events. band 
contests. and vlsits to niuseums 
and hlstorlcal points of interest. A. 
motorist mušt now recognize a vehi
ele as a school bus at any tinie dur- 
Ing the day or night, week daj’s as 
woll as week ends and holldays and 
durlng all months of the vear.

A. copy of the completely new 
“Rules of the Road” booklet wlll 
be sent to you free upon reąuest. 
VVrite to CHARLES F. CARPEN- 
TiER, Seeretary of State, Sprlng- 
fleld. Illinois.

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

MES PARCPINAME KELIONES LĖKTUVAIS, GEL2KELIAIS, 
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.

Sutvarkome dokumentus norintiems atvažiuoti į Ameriką. Pa
rūpiname dokumentus norintiems išvykti į užsienį. TURIME LR 
LIETUVIŲ Skyrių. Pildomp afideivituH. Pasinaudokite.

Roosevelt Fumiture Miegamo Rakandy Išpardavimas!
i ir- i a-'*.

11 gabalų — tiktai už $169.00

I šį sęt^ įeina lova. dreseris, ko
moda, spnngsai. matrasas su vidu
jinėm spiruoklėm, 3 vanity stiliaus 
lempos, 2 miegamos pagalvės ir 
kilimas. Didelis pasirinkimas ir 
kitokių baldų. Galima užeiti vaka
rais. Parduodame išmokėjimais. 
UŽ 6 mėnesių Išmokėjimus neima- 
me jokių nuošimčių. Prieš perkant 
baldus, užsukite j šių lietuvišką 
krautuvę, apžiūrėkite baldus ir pa
tirkite kainas.

ROOSEVELT FURNITURE CO
2310 ĮVEST ROOSEVELT ROA|) Tel. SEeley 3-4711

FeUv Kaodonla. nar. Ir n,ena<Jt»rln 
Krautuv* atidaryta aekmailienlain nuo II Iki 4:8h.

'------ :...............................
Atidarant sąskaitą pirm 11-tos kiekvieno mėnesio 

dividentas mokamas nuo 1-mos. Dabar mokame 3%.
STANDARD stipriausia Taupymo {staiga visoje Amerikoj©

Turtas virš................................$57,000,000.00

Atsargos Fondas......................$4,500,000.00
CHARTERED AND SUPERVISED BY THE 

UNITED STATES GOVERNMENT
Meinber of Federal Savings and Loan Insurance Corporation 

JUSTIN MACKIEWICH, President and Manager

Įstaigos valandos: Kasdien, įskaitant šeštad. nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. 
po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro.

Trečiadieniais visai neatidaroma.

ST\\n \Bh FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 

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

CRANE SAVINGS A‘\DS^AN
SHS WEST 47th STREET LAtajette 8-1083

B. R. Pietkievvicz, prez..; E. R. Pietklevricz, sekr. ir advokatas 
Mokame augštus dividendus. Kesiuojame čekius. Parduodame ir 
išperkame valstybės bonus. Taupytojams patarnaut imai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ŠIANDIEN.—Apdrausta iki $10.000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penkt. 9 iki 5; treč. uždaryta, o šešt. nuo 9 iki vidurdienio.

=^1

BUICK’AS

LIETUVIŠKAS

AUTOMOBILIS

NARIAI UETUVIŲ TAIP. IR SKOLINIMO
B-VIŲ LYGOS, KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 
IR

Paskolos Duodamos Namy įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO i SAVINGS & LOAN ASSN.
6234 S. Westem Avė. Chicago 36, III.

CRANE SAVINGS & LOAN ASSIL
2555 W. 47th St. Chicago 32, UI.

DISTRICT SAVINGS & LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8. UI

UNIVERSAL SAVINGS A LOAN ASSIL
1800 S. Halsted St. Chicago 8, M. I

■ —T-įį——rr .-.-.rįį

AUKŠTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IK PELNINGI PATARNAVIMAI.
TAI m 1411, 1AIIIIAI.' APIiltAl STO.I 81 <MW» INTAIGO.IF. Al KM'I AINI As. 5AI.IAI PAIH1HA TAS l>l\ ll>1 ,M>AS 1 Z PAIII 1 I’ |,M 1 .ST.MEA •
Tl NĄąhAI I AS, hlTI TAI l’l MO SKMUAI: <>PTI«»\Al,. 1IOM H. IvAl.f, Dp IH 3 \lv\CI.H SKYIIIAI. GALI I T, TAI 1*3 Tl llt l’EU I.AIMiCN. SI 
TAI PA IvITF. I6T.AIDAS Iftlililf lANT ČERII S llt APMOKANT VISOKĮ Al SIAS IHI.AS, VI.LTII PATAItNiAVIMAS N AItlAMS. KiKEICIAM III 
PAItlll OI»AM V ALIU los BOSI S NA.MĮ PASKOLOS Pltl E|N A.MIAI SI OM NĄI.YBOM. SI ŽINOT Mfsę AlKffTA BIVIIll.NI> \ llt KITAS IN-

EOItM.V4T.IAS PA8AIKIT — C.ltOV I IIILI, B-7.V7&.

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION, 6234 SOUTH WESTERN AVL
PIRAI. 12 '.AL.—8 VAL.: AATRAD. llt PENKT. 9 Iki ! VAK : KAI*. 9 IKJ S vai. >aJi ! rot- LiDARVIA tlfej VIEN.); fcEfc!’. 9 IKI 2 POPIET
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CLASSIFIED & HELP WANTED ADVERTISEMENTS
________  KEAL ESTATE

CICERO — GERIAUSIAS PIR
KINYS. Arti fX)tto ir 22nd. St. 2-jų 
butų namas — 5 ir 5 kamb. Kaift- 
tu vandeniu apšild. Naujas plum- 
bingas. $22,900; jmokėti $6,000. 
SYORODA, 6013 Orraak Rd. BI- 
shop 2-2162.

HELP WANTED — MOTERY8

P. STANKOVIČIUS
REAL ĖST. ir IN8UR. B&OKBKU 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
SI33 So. Halsted St.

Ph. DAnube 6-2783
Padeda pirkltl - parduoti namu* 
nklua, biznius. Parūpina

C A S HI E R
With adding machine 

and caahiering experience
5 day week 

Group insurance
Profit sharing plan

GENERAL 

FINANCE CORF.

6021 W. Cemiak Koad

“DRAUGAS" AGEHcT™
65 East Washingtoo Street 

TeL DEarhorn 2-2434 

2834 Sounth Oakley Avenue 

Tel. Vlrginla 7 6640: 7-6641

TT-IOMOCSSSaOl

HELP WANTED MOTERYS

draudimus ir daro vertimus. Tvark 
Imigracijos dokumentus. Ofisas atds 
ras kasdien nuo 10—7.

Jeigu ieškote pirkti namų, Manių 
sklypų, ūkių, arba norit ką pat 
duoti, atsiminkit, jog mielai ir aą 
žmingai patarnauja

P. LEONAS
REAL ESTATE

Ž7At> W. 7 tat. St, UAlbrook A-Mli

Prieš pirkdami ar parduodant 
namus, biznius, sklypus ar ftkiti’ 
atlankykite mos.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-IN8URAN0S 

2405 West 61 St. 
WAlbrook 6-6030

PRmpect 8-857V (valu Ir

Kas, perkant arba parduodant aa 
mus. norit sąžiningo ir lietuviškai 
nuoširdaus patarnavimo krelpkltto I

VENTA REAL ESTATE

4409 S. Fairfield, teL LAI. 3-3881
Vai. Kasdien nuo 9—12 Ir 4—7 vai 
v ak. fiefiiad. nuo 9 v. r. Iki t v. v 

Trečiadinelals uždaryta

7 KAMB. namas; 2-jų augštų", 
didelis sklypas; 2 autom. gar. Turi 
būt parduotas, apleidžia miestų. 3414 
W. Marųuette Rd. PRospect 6-6521.

Pardavimui namas ir maisto pro
duktų bei mėsos krautuvė. K.eiptis 
tel. REliance 5-6450 tarp 6 ir 8 v. v.

M1SUELJLANEOUS 
Įvairus IHlvkal

1.1 ET. APDRAUDĘ AGKNTCRA 
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlataa. Valsty
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
tVAIbrook 5-5871

INTERSTATE INSURANCE AGF.NCY 
5900 S. Ashland Avė., Chlcago 30, 111.

ŠILDYMAS .
A. Stanėiauskas Ir A Lapkm 

Inetoliuoja visų geriausių Amen 
koa firmų gazu ir alyva kūrena
mus pečius (fumaces), visų dy
džių oro vėsintuvus Air condi- 
tioners) ir atlieka visus skardop 
darbus

1500 SOUTH. 50th OOURT 
Ir 1505 SO. 51st COURT

Cicero, Illinois 
Telefonai: OLymplc 2-6752

Ir OLvmpic 2-8492

BUILDING A REMODELING 
NAMU STATYBA

OFFICE GIRL
Nerti giri experienee.l in billing 

nml getiernl Office work.
• Oood paving
• Oood transportntion
• Good vtorking conditions

Phone ALbany 2 2207

TYPIST - Nights
5 P.M. to 1:30 A.M.

BILLING CLERK
8:30 A.M. to 5 P.M.

CAROLINE MOTOR 
EKPRESS

2417 So. Paulina St. 
TeLCL 4-1000

REIKALINGA ŠEIMININKE. Rei
kės šiek tiek virti. Atskiras kamb., 
radio, televizija. Reikia kalbėli ang
liškai. Maža šeima. Geras atlygini
mas. JTJniper 8-3616.

ENPERIENCEI)

KEY PUNCH 
OP ERATOR 
SERIES 024 MACHINE
8:15 a.m. to 4:45 p.m.

Modern office & congenial 
People to wirk with 

Pd. Vacations & Holidays 
Cther Company Benefits

I LLI N 0 I S 
TOOL W0RKS

2501 N. KEELER
(4200 West)

TYPIST

For Billing & Suitchboaril

. . 5 day week. Permanent. 
Good starting rate 

Insurance benefits
MULTI ELECTRIC MFG., 

INC.,

4223 YVest LAKE St. 

SAcramento 2-1900

HELP WANTED VYRAI

VYRAI
Išmokite pelningą amatą

• Precision Surface Grinders
• Body &. Fender Mechanics
• Sand Moldera
• Helpers

Išmokysime vyrus iki 40 m. am
žiaus. Dieninės ir naktinės pa
mainos.

• Darbo rūbai nemokamai
• Draudimas nemokamai

Nuo devyniasdešimt vieno iki 
devyniasdešimt septynių dole
rių į savaitę pradžiai.

Darbai su ateitim! . 
Reikalinga suprasti angliškai

NATIONAL 

LEAD CO.
1710 S. Peoria St.

MR. WALTERS
Employment Office atdaras 

iki 12 vai. šeštad.

Amerikietė — moterų 
vadovybėje

Kotryna Rose Hanley, iš 
Orange, N. J., pakviesta į egze- 
kutyvinj Jaunų Katalikių Mo
terų ir Mergaičių Pasaulio fe

deracijos komitetą. K. Hanley 
yra Luvene gavusi filosofijos 
doktoratą.

Skelbkitės "Drauge"

I0K30C aonoi

956 Q

REAL ESTATE HELP WANTED VYRAI
BRIDOEPORTE 2-jų butų namas 

j»o 4 kamb. 1 butas gaz.u apSild. Vo
nios. Uždari porčiai. Garažas.

FRontier 6-6930

AUTOMORIliES — TRVCRS 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO KOŽICOS 
lietuviška gazolino stotis ir auto 

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

CALL-ME-MOTORS C0.
5759 S. WESTERN AVĖ., RE 7-9588

FABRIC OR PLASTIC CUTTERS
Unlimited camings, steady work 

Oood working conditions
SOL MOR PLASTIC COVBRS, INC. 

190 N. State 
RA 6-0161

STENO - CLERK
Slenography and General Office work 
llolnelike uorking conditions—5 day 

vveek. Good starting salary
NORMAN ENGINEERING Co. 

2115 W. Marųuette Rd.

HE. 4-2300

HELP WANTED MEN

for A & P meat warehouse 
night seleetors,

5 day week
Sunday night thru Thursday 

night
Good starting salary 

Apply
i A & P. MEAT WAREHOUSE 

4350 W. 44th St.

Reikalingas senesnio amž.iaus drau
giškas vyras vairuoti automobilį šeš
tadieniais ir sekmadieniais. Gaus 
kambarį ir maistą. PRospect 6-2268, 
Ažiukas, 6541 S. Campbell Avė.

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimu 
kaina yra prieinama visiem*.

įvairūs •Maišymai Ir pardarimas 
Jei norite" pirkti ar užsakyti namą. 
kuria būtų gerai Išplanuotas, pate 
gua, gražus Ir pigus, pirkite ar užsa
kykite pas

Susitarti laukit KEUance 5-9901
V. ŠIMKUS

nuo 6 vai. p. p. kasdien Ir 
sekmadieniais nuo 10—4 vai.

Adresas: 4645 So. Keating Avė., I 
CHICAOO SS. ILK

ANTANAS LUKAS Ir SŪNUS 
6450 So. Fairfield Avenue

BUILDING CONTRACTORS 
Stato naujus namun, atremontuo
ja senus Kreipkitės:

Ttl. HEmlock 4-5881

siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimniiiiiiii 
£ LIETUVIŲ STATYBOS 

BENDROVft

MŪRAS
BUILDEKS, INO.

Stato gyvenamuosius na
mus, ofisus ir krautuves pa
gal standartinius planus ar 
individualinius pageidavimus.

Įvairūs patarimai staty
bos bei finansavimo reika
lais, 8kiclniai planai ir na
mų įkainavimas nemokamai.

Statybos reikalais kreiptis 
į reikalų vedeją Šiuo adresu:

JONAS STANKUS
kasdien nuo 4 vai. popiet 
Tel. PRospect 8-2013 arba

I.Udlovr 5-3580.
• 684)0 80. CAMPBELL A VE.,

Chlcago 29. IHInols 
«niinnuiiiiiiiiiimnininuniuunnnih.

I

PETER SAKINSKAS 
Carpenter and General Contractor 
Stato naujus namus pagal užsa
kymą. Atlieka visokius senų na
mų pataisymus.

724)7 So. Maplewood Avnnne 
Tel. PRospect 6-9819 po 6 v. v.

ra

FISHER BODY
NEEDS

PROCESS
ENGINEERS

To analyze body assembly drawinga and establish seųuence of as- 
sembly operations, determine tooling and eųuipment reųulred and 
prepare methods time analysis.

FOR

BODY IN WHITE;

WELDING AND METAL 

FINISHING; PAINT; 

SEALING, GLASS, 

HARDWARE; TRIM AND 

FINAL ASSEMBLY.
Men with fixture design experience or praetical experience in the 
body assembly field will be considere-d.

54-hour Work Week
Ideal worklng conditions in new general offlcea.

Interviewx Daily 
8 A. M. to 3:30 P M.

Z

Tuetday and Thursday Evenings 
6 P. M. to 9 P. M.

Saturdays
8 A. M. to 12 NOON 

Apply

SALARIED PERSONNEL 

30001 VanDyke 

Contact MR. R. M. Pinney

D E T R 0 I T, M I C H I G A N

Nl!O D2S1SENEJUSIŲ 

SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT
VIRŲ ir SKAUDŽIU ŽAIZDŲ, 
negali ramini nčdėtl ir naktimis 
miegoti, nes Jų užsisenėjųnlon žaizdos 
niežti Ir skauda. Kad pnšallati tų 
nlcžOjlmų, Ir skaudėjimų, senų atvi
rų tr skaudžiu žaizdų, uždėkite 
LEOUĮ.O Olntment. Jos gydymo 
ypatybės pnlengvlns Jūsų skaudėji
mų Ir galėsite ramiai miegoti nak- 
t|. Vartokite Jų taipgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
niežėjimų Ilgos vadinamos PSORIA- 
SIS. Taipgi pašalina peršėjimų Ilgos 
vadinamos ATHl.ETE’S FQOT, su
stabdo džiovinimų odos ir perplyšUng 
tarppirščlų. T ra tinkama vartoti nuo 
džiūstančios, suskilusios odos dedlr- 
vinių, odos išbėrimų Ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
slrodo skaudus Išbėrimas nuo vysty
klų. JI yra gera gyduolė nuo iš
viršinių odos Ilgų. Le
gulo Olntment yra 
parduodama po 75 
et., SI.25. Ir S3.50.
Pirkite vaistinėse Chl 
vagoj ir apylinkėse—
Mllwaukee, Wlsc.,Ga 
ry.lnd.ir Detrolt, Ml- 
chigan arba rašyki
te ir atsiųskite Mo- 
ney order J

LEGULO, Department D. 

618 W. Eddy St. Chlcago 34, IU.

HELP WANTED VYRAI

YOUNG MAN
FOR

Ceinplometer Service Dept. 
Mcchaolcally lnclined

Hl-scli. grad. Neat appearance. 
Honorable disebarge from armed 
forces, to Service caloulatlng ma- 
chlnes. No prevlous exper. necess. 
Pald vacations & holidays, pension 
& Insurance program.

APPUCANTS WH.L BE JN- 
TERVIEWED BFTAYEF.N 

10 A.M. to 2 P.M.
For eve. appolntment coli SU. 7-9625 
FELT & TARRANT MFG. CO. 

Rm. 7136, Merchandise Mart

FISHER BODY
Has Openings for

DESIGN
ESTIMATORS

DESIGNERS
On

BODY ASSEMBLY 
FIXTURES
54-hour Work Week

Interviews Daily 
8 A. M. to 3:30 P. M.

Tuetday and Thursday Evenings 

6 P. M. to 9 P. M.
/

Saturdays

8 A. M. to 12 NOON

* Apply t

SALARIED PERSONNEL

30001 Van Dyke 

Contact MR. R. M. Pinney 

DETROIT, MICHIGAN

ALOYZAS BARONAS

“SVIES* IR KELIAS”
Nesenai išėjusi knyga

luodantl biografinių žinių Iš žymaus 
Amerikos lietuvių veikėjo

Prelato Igno Albavičiaus

gyvenimo ir pavaizduojanti Jo nueitų 
kelių, supažindina skaitytojų su įdo
mia Amerikos lietuvių organizacijų 
bei veiklos istorija.

Kaina 31.00: gaunama:
“DRAUGAS"

2334 S. Oakley Avė.

chicaoo r, nx.

TELEVIZIJOS FONOGRAFAI 
Tik pat mus pirkdami gausit
• Nemokamai 3-Jų mėn. pilnų garan

tijų — darbas Ir dalys.
• Nemokamai vidaus antenų Ir insta

liavimas.
• iki S 100.00 Ir daugiau nuolaidos už

Jūsų senų televizijų.
Be to, visokiausi radijai, rekorda- 

vlmo aparatai, lempos, baterijos, da
lys ir kitų firmų televizijos.

NUOŠIRDUS LIETUVIŠKAS 
PATARNAVIMAS

Frank’s TV and Radio
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

3240 South Halsted Street
Telefonas CAlumet 5-7252

PRANAS KERŠIS IR
Paulius f. endzelis

saoi ioc ioc

FISHER BODY
Has Immediate Openings for —

BODY DRAFTSMEN

SENIOR DESIGNERS

SENIOR CHECKERS

SENIOR LAYOUT

LAYOUT and ENGINEERING

ARTISTS

Automobile Body Experience not reąuired.

INTERVIEWS DAILY
r

8 A M. TO 9 P. M.

TDESDSY AND THURSDAY EVENINGS 
6 P. M TO 9 P. M.

SATURDAYS 
8 A. M. to 12 NOON

— APPLY—

SALARIED PERSONNEL 

30001 Van Dyke

Contact MR. R. M. PINNEY 

DETROIT, MICHIGAN
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MŪSŲ KOLONIJOSE
Cleveland, Ohio
METINIS BENDRUOMENES 

SUSIRINKIMAS

Metinis Bendruomenės apy-! 
linkės susirinkimas įvyksta 
sausio 22 d. 11 vai. lietuvių sa-1 
Įėję tokia darbų tvarka 1) su- j 
sirinkimo atidarymas ir mirų-! 
šiųjų apylinkės lietuvių pager-į 
b imas, 2) prezidiumo rinkimai, Į 
3) apyskaitiniai pranešimai; 
(valdybos narių, konrsijos var
go mokykloms Vokietijoje rem
ti ir kt.), 4) kontrolės komisi
jos aktas, 5) rinkimų komisijos 
pranešimas dėl kandidatų, 6) 
paklausimai ir diskusijos dėl 
pranešimų, 7) apylinkės valdy
bos ir kontrolės komisijos rin
kimai, 8) einamieji reikalai ir 
sumanymai, 9) susirinkimo už
darymas. —

Apylinkės veiklai labai svar
bu, kad jai vadovautų pajėgi ir 
energinga valdyba. Tokią val
dybą bus galima išrinkti, jei 
bus pasiūlyta pakankamai kan
didatų. Siūlyti gali kiekvienas 
apylinkės lietuvis. Tad pasinau
dokime šia teise! Jeį kas negali 
kandidatuoti pats — tesuranda 
vietoj savęs kitą. Tuo parody
sime, kad Bendruomenės dar
bas mums iš tikrųjų rūpi.

Kandidatus rinkimų komisi
jai galima pasiūlyti ir iš anks
to. Tad kalbinkime juos ir gau
kime jų sutikimą. Į rinkimų ko
misiją yra kviečiami: inž. A. 
Gargasas, A. Buknis, L. Sagys. 
Em. Skrabulytė, J. Urbšaitis.

POSĖDŽIAVO APYLINKES 
VALDYBA

Bendruomenės apylinkės val
dyba sausio 2 d. posėdy svars
tė su metiniu susirinkimu susi
jusius klausimus, taip pat susi
pažino su centrinės Bendruo
menės valdybos aplinkraščiais 
bei darbais. Su dideliu dėmesiu 
buvo'svarstomi tautirrrrr solida
rumo įnašų, apygardų reikalin
gumo, Tautos Fondo pasų ir 
ženklelių platinimo bei kiti rei
kalai. LB inf.

Worcester, Mass,
“Jonuko sapnas”

1955 m. gruodžio 18 d. Nukry
žiuotojo Jėzaus seselės suruošė 
Aušros Vartų parapijos salėje 
su vaikue'ais, kurie lanko ti
kybos pamokas, vaidinimėlį “Jo
nuko sapnas”. Nors pasitaikė 
šaltas oras ir daug mažųjų vai
kučių — artistų susirgo, tačiau 
vaidinimėlis buvo gana gražiai 
atliktas. .

Mirė Pigagienė
Tų pač'ų metų gruodžio 23 d. 

nuo širdies smūgio staiga mirė

žinomų YVorcesterio biznieriuj 
žmona ir motina Ieva Pigagienė. i 
Ji buvo pašarvota jos pačios 
namuose.

A. a. Ieva Pigagienė buvo ge
ra lietuvė, didelė veikėja: pri
klausė daugeliui organizcijų. Y- 
patingai daug prisidėjo darbu ir 
auka prie Aušros Vartų parapi
jos bažnyčios statymo. Už jos 
sielą buvo užprašyta daugiau 
šimto šv. Mišių.

Gruodžio 26 d. buvo la'doja- 
ma su šešeriomis šv. Mišiomis. 
Ją palydėti į amžino poilsio vie
tą, Šv. Jono kapines, susirinko 
daugybė žmonių. YVorcesterio 
lietuviai neteko geros lietuvės, 
darbščios veikėjos ir geros ka
talikės.

Liūdnos žinios

Aušros Vartų parapijos kle
bonas prel. K. Vasys dar nesu
spėjo pergyventi liūdnos žinios 
apie savo brolio mirtį Lietuvoje, 
kaip vėl, po dviejų mėnesių, 
1955 m. gruodžio 28 d. gavo laiš 
ką iš Lietuvos su Vūdna žinia, 
kad mirė jo antras brolis.

Sausio 2 d. už gerb. prel. K. 
Vasio brolio sielą buvo atlaiky
tos trejos šv. Mišios. Daug gi
lios užuojautos reiškia parapie- 
čiai ir kartu liūdi.

Taip pat gerb. prel. K. Vasiui 
užuojautą pareiškė LB YVorces
terio apyl. pirm. V„ Macys, šeš
tadieninės lituanistinės mokyk
los vedėjas J. Baškys, tėvų ko
miteto narys Šermukšnis ir 
drauge už prel. brolio sielą už
prašė šv. Mišias. * J. B.

VERSLININKAMS ŽINOTINA
Dar prieš incorae tax užpil- Tikras pranečimas apie sava- 

dymo laiką, kiekvienas pats rankaus darbo pajamas yra 
sau dirbąs (self-employed) ąs- pirmas žingsnis gauti mėnesinę 
muo, kurio darbas yra padeng- senatvės draudimo pensiją, kai 
tas Socialinio Draudimo įstaty- jūs, sulaukę 65 m. amžiaus, ei- 
mo, turėtų būti tikras, kad jis nate poilsin; taip pat palikuo- 
turi Socialinio Draudimo nume- nių pašalpa mokama jūsų šei

Cicero, III.
TT. Marijonų Bendradarbių 21 

skyrius remia vienuolyno ir 

“Draugo” spaustuvės statybų

Sausio 5 d. Šv. Antano para
pijos svetainėje įvyko Tėvų Ma
rijonų Bendradarbių 21 skyr. su 
sirink mas, kuriame dalyvavo 
vietos klebonas prel. Ign. Alba
vičius ir kun. J. Budzeika, MIC.

Kun. J. Budzeika, MIC, patie
kė trumpą pranešimą apie arte 
jančio Tėvų Marijonų Bendra 
darbių seimo padėtį, apie Sta-j 
tybos Fondo vakarienę, kuri į- 
vyks kovo 18 d., ir kitų skyrių1 
pr.sidėjimą prie Tėvų Marijonų 
vienuolyno ir “Draugo” spaust 
vės statybos parėmimo ir va
karienės.

Prel. Ignas Albavičius labai 
tėviškai paragino, kad jo žinio
je esantis skyrius neaprimtų, 
bet gyvai remtų Tėvų Marijonų 
vienuolyno ir ypač “Draugo” 
statybą, kuris yra labai svar
bus visiems lietuviams, o ypač 
mums katalikams, kurį visi skai 
tome ir žinome. Taip pat Pre-

rį (Soc'al Security number card)
Ir jis turi žinoti, kaip jis pri
valo pranešti savo darbo veik
los kreditus, — pareiškė T. E.; gavėjas privalo prieš mėnesį 
Denton, Socialinio Draudimo 
Chicagos dis;rikto vedėjas.

Kiekvienas pats sau d rbąs, 
kurio darbas yra Socialinio 
Draudimo įstatymo padengtas 
ir kuris uždirbo per metus neto 
$400.CO, privalo pranešti savo 
savarankaus darbo uždarbius 
gyvenamos vietos Federalin o 
pajamų mokesčių įstaigai (Fe- 
deral Inccme Tax Return). Pats 
sau dirbąs asmuo taip pat turi 
mokėti Socialinio Draudimo 
mokesčius pagal neto pajamas 
iki $4,200.00. Jis turi mokėti 
šiuos mokesčius, nors ir nerei
kėtų jam mokėti pajamų mo
kesčių už praeitus metus.

Pats sau dirbąs gauna pilnų' 
metų Socialinio Draudimo kre
ditus už kiekvienus metus, ku
riuose jis turėjo $400.00 ar dau
giau neto uždarbio už savaran
kų darbą, nors jis būtų sava
rankus visą ar dalinį laiką per 
praeitus metus.

Socialinio Draudimo sąskai
tos numerį (Account number 
card) kiekvienas pats sau dir
bąs gali gauti gyvenamos vie
tos Socialinio Draudimo įstai
goj. Jeigu jūs niekad neturėjo
te Socialinio Draudimo korte
lės, tai turite gauti dar prieš 
darydamas pajamų mokesčių 
pranešimą. Jeigu jūs turėjote 
Soc. Draud. kortelę, bet pame
tėte, tai galite prašyti tos kor
telės dublikatą.

Reikalingus pajamų mokes
čių formuliarus ir informacijų 
jūs galite gauti pas distrikto 
direkterių (Dlstrict Dircctor of 
Internąl Revenue).

mai, jeigu jūs mirtumėt. 
Pensijos pašalpos nėra auto

matiškai mokamos. Pašalpos

eidamas pensijon užpildyti ata- | 
tinkamus formuliarus.

Suinteresuoti asmenys nori 
gauti šiuo reikalu daugiau in
formacijų turi parašyti aroa 
paskambinti gyvenamos vietos 
Socialinio Draudimo įstaigon ir 
prašyti dovanai knygelę, vad. 
“Self - Employment and Sočiai 
Security”. Pr. šulas

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVĖS

NAUJŲ MAŠINŲ 

FONDAS

i

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GfiLINYCIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banke
tų, laidotuvių Ir kitų papuošimų.

2443 WEST «31U) STREET 
Tel. Pltospcct 8-0833 ir PR 8-0434

latas maloniai prašė, kad sky
rius dalyvautų kovo 18 d. ir 
Tėvų Marijonų Statybos Fondo 
vakarienėje, paimdamas sau 
atskirą stalą.

Skyrius išsirinko šiems me
tam valdybą: pirmininkė —Te
odora Stučinskienė, vicepirm. — 
Prancška Dvilaitienė, sekreto
rė — Marijona Genienė, iždinin
kė — A. Petkevičienė ir fin. 
rast. — Petronėlė Zakarienė.

Naujoji valdyba tuojau suda
rė komisiją artimaiusiu laiku su 
ruošti parengimėlį ir sukelti Tė
vų Marijonų statybai lėšų, o 
Statybos Fondo vakarienėje, 
kuri įvyks kovo 18 d., pasiryžo 
dalyvauti atskiru stalu. J. B.

Mutual Federal Savings Rekordas...
• Įsteigta Chicagoje 1905 metais. <

• Nuo 1905 meti) ši bendrovė pergyveno karus, ekonomines depresijas, pa
nikas ir krizes, ir savo taupytojams išmokėjo kiekvieną sutaupytą dolerį.

• Augštus dividendus išmokėjo visada be perstojimo.

• Partrauksim jūsų pinigus iš kitur, jei atnešite savo banko knygutę

PRADĖKITE TAUPYTI ŠIANDIEN!

FEDEPAL
CHARTEREO AND SUPERVISEO 7 

BY TH1 UNITED STATES OOVIRNMENT’’

AND LOAN ASSOCIATION
2202 W. Cermak Road, Chicago 8, III. Tel.f Vlrginia 7-7747

JOHN I. KAZANAUSKAS, pres.

ĮSTAIGOS VALANDOS: Kasdien nuo 9 ryto iki 5 valandos po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 va
landos ryto iki 8 valandos vakaro. Seštad. nuo 9 iki J v. p.p. Trečiadieniais visai neatidaroma.

A. A.

MYKOLAS CHINGO
■hm suėjo tumeli metui, kai negailestingu mirtis atskyrė iš 

mūsų tarpo mylimi) vyrą ir tėvų.
Netekome savo mylimo 1955 m., sausio mėn. 11 d.
Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime užmiršti. 

Imi gailestingas Dievas suteikia jam amžinų ramybę.
t'ž jo sieh) mes užprašėme trejas gedulingas šv. Mišias sau

sio uum. 11 dienų 6:30, ir su egzekvijomis 8 vai. ir sausio 12 d. 
7 vai. ryto Švenė. Panelės. Gimimo parapijos bažnyčioje.

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir pa- 
žistamus šiose pamaldose dalyvauti ir kurtu su mumis pasimelsti 
už a. a. Mykolo sielų.

Po pamaldų kviečiame gimines ir pažįstamus atsilankyti į 
namus 6616 S. Albany Avė.

Nors, mielas vyre, tave sarginau per 8 metus, nebuvo taip 
sunku, kaip kad yra ilgu — per šiuos vienerius metus, kai likau 
viena.

Nuliūdę: žmona Petronėlė, sūnus Česlovas, marti Florence, 
anūkės: Danutė ir Karenytė.

Vestuvių nuorraukos
Administracija AugštOS rūšies fotografijos 

Mūsų specialybe

Precin Photo Sturtio
INO.

EDVARDAS ULIS, sav. 

4068 Archer Avenue 

Telefonas Vlrginia 7-2481

“Draugo 
nuoširdžiai dėkoja už aukas 
Naujų Mašinų Fondui. Aukoje 
šie asmenys:

Graužinis Jonas.........$2.00
Greblunas J. J............ 2.00
Gustis Anthcny ......... 2.00
Krasauskas Balys .... 2.00
Makaveskienė Ona .... 2.00 
Mazonas Antanas .... 2.00
Pagareckas J................ 2.00
Rimkus Kazys .............2.00;
Sapowis Ona ........ 2.00
Trieys Jonas ............. 2.00
Ališauskas Jonas.........1.00
Benokraitis V.............. .  1.00
Bernotas J................... 1.00
Bikulcs P .................... 1.00 ’
Bruožis Vincas......... . .  1.00
Budrevičius. L ........ 1.00
Čepukaitis Vincas .... 1.00
Dambrauskas Antanas 1.00
Gailevičius Vyt............ 1.00
Gizinskas kun. Leonar. 1.00
Janiūnas L. ...,............. 1.00
Jonaitis Juozas ......... 1.00
Kalinauskienė V...............1.00
Kasparavičius Feliksas 1.00
Kieza Jos   1-00
Kizlauskas Leoąas .... 1.00
Kralikauskas Juozas .. 1.00 
Kšėčkauskas L~ r.~~. . 1.00 
Mackevičius Antanas . . 1.00
Matonis J. ...F.................... 1-00
Miklas Kazys .’........... 1.00
Paluokievvicz ............. 1-00
Polikaitis Klemensas
Radys Valerija F.........
Rumšas Stasys ......... 100
Rutulis Antanas J.........1.00
Scheffler Helene ......... 1-00
Tumosa Stasys ......... 1.00
Valys Antanas ............. 1.00
Vingelis Juozas ......... 1-00

A. A.

JONAS STUMBRIS
Gyveno 11039 S. Edbrooke avė.

Anksčiau gyveno West Sldėje
Mirė sausio 8 d.. 1956, 7:55 

vai. vak., sulaukęs senatvės.
Gimė Lietuvoje, kilo iš Ro

kiškio apskr., Randelio parap., 
Steslūnučių kaimo.

Amerikoje išgyveno 4 8 m.
Pasiliko dideliame nuliūdi

mo 2 broliai: Waltor Stumbris, 
jo žmona Teklė Ir Juozapas 
Stumbris, brolio duktė Alberta 
Steeves, jos vyras Alfrcd, bro
lio sūnus Adolph Stumbris, jo 
žmona Helen ir jų šeima, pus
brolis Jonas Publikos, jo žmo
na Mary ir Jų šeima (gyv. Ke- 
noslia, \Vis.), kiti giminės, 
draugai ir pažįstami. Lietuvoje 
liko sesuo Konstancija su šei
ma.

Priklausė Lietuvių Piliečių 
fkvrbtntfik ų -Pašalpifiiui Klubui.

Kūnus pašarvotas Bukausko 
koplyčioj. 10821 So. Michigan 
Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirtadie
ni, sausio 12 d., iš koplyčios
8:45 vai. ryto ims atlydėtas į 
Visų Šventų parapijos bažnyčių, 
kurioje jvyks gedulingos pa
maldos už velionies sielų Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę Broliai ir kiti gimi
nes.
Laidotuvių direktorius L. Bu

kauskas. Tel. CO 4-222S.

MIELAIKORPORANTEI

DR. ALDONAI RUGIENEI,
liūdinčiai dėl mylimos mamytės mirties, reiškiame gilią

užuojautą ir kartu liūdime.

KORP! "GAJA”

Įžymiajam lietuvių bibliografui bei kultūros istorikui, 
tikrajam Lituanistikos Instituto nariui

PROF. VACLOVUI BIRŽIŠKAI
mirus, broliams profesoriams Mykolui fr Viktorui Biržiš
koms nuoširdžią užuojautą reiškia ir su mūsų visuomene 
kartu gedi

LIODĖSIO VALANDOJ

MAŽEIKA * EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI -

6845 S. Western — 3 atskiros air-cond. koplyčios
REpublto 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta 

Tt.nu, kuri* gyvena kitos* miesto dalys*; (ausim* 
koplyčia arčiau jūsų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 $0. WESTERN AVĖ. 1410 S0. 50tfi AVĖ. 

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

T0wnhai, 3 2IG9

JOHN F. EIJDEIK1S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermifage Avenue

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

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna- Mes turime koplyčias’
rimas dieną ir nak- visose Chicagos ir i
tį, Reikale šaukite Roselando dalyse iri
mus. tuojau patarnaujame (

LITUANISTIKOS INSTITUTAS

ANTANAS M. PHILLIPS
>8307 S. L1TUAN1CA AVĖ. Tel. Y Arda 7-8401

PETRAS P. GURSKIS
k669 Best 18tb STREET TeL SEeley 8-6711

ALFREDAS VANCE
,177 WOODSIDE Bd- Blventide, UL TeL OLrmpie

POVILAS J. RIDIKAS
,UM S. HALSTBD STREET Telepbone VArd, 7.1811

leomardasTbokauskas
,10821 S. MICHIGAN AVĖ. T et COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
8818 S. LITUANICA AVĖ. TeL YArda 7-1188-1189

PETRAS BIELIORAS
4348 8. CALIFORNIA AVENUE Tek LAfayette 3-3572 1

YaŠaTto ^BUTKUS
1446 South 60th AVĖ., CICERO, ILL Tol. OLyrapte 2-’008'

^gmūnT(2ūd7kTTudycki
1646 V. 46th STREET YArda 74)781

STEPONAS C._LACKAW!CZ
2424 W. 69th STREET REpubilc 7-1213 I

2314 W. 28rd PLACE Vlrginia 7-6672

Skaitykite ir platinkite dienraštį hraiiįją". 

Perskaitę dienr. Drauda”, duokite jį kitiems.
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X Kun. Vincentas Kama
rauskas, uolių šv. Kryžiaus pa
rapijos narių Kotrynos ir Vin
cento Kamarauskų sūnus, pra
eitąjį sekmadienį atnašavo pir
mąsias šv. Mišias, asistuoja
mas Custer, Mich., lietuvių pa
rapijos klebono kun. B. Mar- 
čiulion'o, kun. A. Bendžiūno ir 
kun. A. Stašio. Kun. Jonas 
V yšniauskas pasakė pamokslą. 
“Dainavos” ansamblis ir šv. 
Kryžiaus parapijos choras, va
dovaujami S. Sodeikos, maldin
gai nuteikė šv. Mišių metu gau
siai susirinkusius į. Šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčią, kur klebo
nu yra kun. A. Linkus.

Primicijanto kun. V. Kama
rausko garbei vakarienė buvo 
suruošta Šv. Kryžiaus parapi
jos salėje. Toastamasteriu buvo 
kun. J. Grinis. Salė buvo pilna 
žmonių. Primicijantą žodžiu 
sveikino klebonas kun. A. Lin
kus, prel. D. Mozeris, kun. V. 
Mikolaitis, kleb. kun. V. Kvie- 
činskas (Kwin) iš Spring Val- 
ley, III., kun. kapel. Juozas Pa
navas iš Grand Rapids, Mich., 
ir kiti. Meninę programą išpil
dė. solistė Genovaitė Maczys, 
akompanuojant Alice Stephens, 
ir Šv. Kryžiaus parapijos mo
kyklos mokinės ir mok:niai, va
dovaujami Šv. Kazimiero sese
rų mokytojų. Mokyklos vaikų 
vardu kun. V. Kamarauskui ad
resą įteikė Teresė Brazionytė. 
Vakarienė buvo šauni, o meni
nė programa įspūdinga.

X Algirdas Krivytis, 4334 S. 
Fairfield Avė., praėjusių metų 
gruodžio 13 d. nelaimingai kri
to fabrike darbo metu ir susi
žeidė koją. Gydosi Garfield 
Park ligoninėje, 3813 W. Wa- 
shington Blvd., kambarys 328. 
Lankymo valandos nuo 2—3 ir 
7—8 vai. vak. Gydymas ligoni
nėje gali užsitęsti iki š. m. sau
sio 25 d. Jo žmona Jadvyga su 
trimis mažamečiais vaikais, 
nors ir laikinai netekę pagrin
dinio šeimos išlaikytojo ir pati 
negalėdama dirbti (reikia vai
kai prižiūrėti), atsidūrė nepa
vydėtinoje būklėje.

XJon,a« Samcs-Samoška, da
lyvaudamas televizijos progra
moje “Truth and Conse- 
ąuencies” (kanalas 5, stotis 
WNBQ) praeitojo penktadienio 
vakare Chicagoje laimėjo naują 
Studebaker automobilį. Jam 
reikėjo su didžiulėmis sniego 
pusnimis eiti Chicagos gatve. Iš 
Los Angeles atvykęs į Chicagą 
sustojo Sherman viešbutyje. 
Tas laimingasis lietuvis yra gi
minaitis Lesciauskų, kurie turi 
vaistinę Morgan ir 33 pi. san
kryžoje, Bridgeporte.

X Aleksandra Katilienė mirė 
aprūpinta šv. Sakramentais 
praeitą šeštadienį. Ji yra dr. 
Aldonos Rugienės motina ir 
inž. Jono Rugio uošvė. Velionė 
yra kilusi iš Kudirkos Nau
miesčio. Jos kūnas yra pašar
votas Marųuette Parke Lacha- 
vičiaus koplyčioje. Už jos sielą 
pamaldos bus sausio 10 d. 8:30 
vai. švč. P. Marijos Gimimo pa
rapijos bažnyčioje. Laidojama 
Šv. Kazimiero kapinėse.

X Agota Balsienė, 4355 S o. 
Artesian Avė., jau parvežta iš 
ligoninės ir gydoma namuose, 
prižiūrima dukters Adeline Kal
vaitis.

lietuvių parapijoj jieško vietos, 
Vidutinio amžiaus ir išsilavini

mo, nevedęs lietuvis
VARGONININKAS

kur galėtų vesti ar suorganizuoti 
chorą. Informacijai ir susitarimui 
rašyti:

P. O. Box 63, Bridgevtlle, Pa.

X J. Aukškalnis, “Draugo” 
atstovas Gary, Ind., ir apylin
kėse, ir *1*1'. Marijonų statybos 
rėmėjas, praėjusį sekmadienį 
savo namuose suruošė vaišes 
kleb. kun. Vaičiuliui metinio 
parapiečių lankymo proga. Sve
čiais buvo pakviesti klebono 
brolis kun. M. Vaičiulis, profe
sorius vienos Scųth Bend, Ind., 
kolegijos, parapijos vikaras 
kun. Ign. Urbonas. Taip pat bu
vo suvažiavę plačiai pasklidę 
sūnūs ir dukros su savo šeimo
mis ir kviestieji svečiai. Per 
vaišes žymiam senosios kartos 
veikėjui palinkėta ko geriausios 
sveikatos ir toliau darbuotis 
spaudos platinimo baruose.

X “Buhalterijos klaida”, V. 

Alanto komedija, paskutinį 
kartą kartojama Chicagos lie
tuvių visuomenei. Paskutinis 
vaidinimus įvyks sausio 22 d. 
(sekmadienį) 4 vai. po pietų 
Lietuvių auditorijos patalpose, 
3133 S. Halsted St. Po vaidini
mo bus šokiai. Pertraukų ir šo
kių metu veiks baras. “Buhal
terijos klaida” kartojama prem
jeros sąstatui dalyvaujant. Pir
mieji vaidinimai gruodžio mėn. 
turėjo gražų pasisekimą. Ch ca- 
gos Lietuvių Teatrą administ
ruoja Lietuvių Bendruomenė.

X Henrikas Kačinskas Dai
liojo žodžio koncerte, kuris 
skirtas Draugo romano premi
jai įteikti, skaitys Žemaitės 
“Sučiuptas velnias”, Adomo 
Mickevičiaus kūrybos ir Anta
no Gustaičio feljetoną “Juoza
po Žematūpio galva sukasi”. 
Šis koncertas bus gera proga 
paklausyti rinktinių lietuviškos 
literatūros kūrinių. Kad šia pro
ga galėtų pasinaudoti mokslei
viai ir studentai, jiems biletų 
kainos yra papigintos. Dailiojo 
žodžio koncertas bus sausio 15 
d. 4 vai. p. p. Sokolų salėje.

X ’ Naujai išrinktoji Lietuvių 
Fronto Chicagos apygardos val
dyba pirmame- posėdyje pasi
skirstė pareigomis: pirm. dr. Z. 
Smilgevičius, vicepirm. A. Gal
vydis, sekr. Irena Lozaitytė, 
iždininkas inž. Vytautas Kaz
lauskas ir St. Daunys vicepirm. 
spaudos ir kultūros reikalams. 
Buvusiai valdybai (dr. J. Ki- 
žys, A. Pladys, VI. Sinkevičius), 
kuri daug nusipelnė LF veiklo
je, išreikšta padėka ir buvę val
dybos nariai pakviesti glaudžiai 
bendradarbiauti su naujaja val
dybą.

X‘ Gautingo sanatorijos ligo
niams per A. Trimakienę 10 
dol. aukojo St. Vaičius, po 5 
dol. — “Palangos Res.” Ročkai, 
dr. A. Narbutas, dr. V. P. Tu- 
masonis ir A. Trimakienė, po 3 

' dol. — Gylienė “Healthy Food” 
ir Z. Rimkutė, po 2 dol. — inž. 
A. Vitkus, Leono “Real 
Estate”, St. Tumos.enė ir O. 
Jodkienč.

X “Užuolankos” lapkričio- 
gruodžio mėn. numeryje, kuris 
neseniai išėjo iš spaudos, pra
dėti spausdinti mūsų tautiečio, 
ištrukusio iš Sibiro vergų sto
vyklų, atsiminimai “Nuo Vil
niaus iki Sibiro”. Čia yra ir dau
giau įdomių straipsnių ir nuo
traukų.

X Marijona Adomavičienė, 
mirusi Trijų Karalių dieną, lai
dojama šiandieną iš Aušros 
Vartų parapijos bažnyčios. Ve
lionė gyveno viena ir labai ne
turtingai, bet ji paliko West 
Sidės kolonijos gyventojams 
gražiį pamaldumo ir ištikimu
mo Bažnyčiai pavyzdį.

X Jurgis Jonikas, aktyvus 
Don Varnas posto narys, IV-to 
Amerikos Leg.jono veteranų 
distrikto spaudos ir propagan
dos vedėjas, išrinktas Lietuvos 
Vyčių Illinois-Ind.ana apskri
ties valdybos pirmininku.

X Vytautas Paėkauskas ak
tyviai dalyvauja Don Varnas 
posto susirinkimuose ir domisi 
jo veikla.

KARALAITĖ PASvLiKiNO BohlLiajĄ PRINCESĘ

Mareli of Dimes karalaitė Margaret Mary Bombera, Skokie, UI., pa
sveikino Chicagoje aktorę Grace Kelly, neseniai susižiedavusią su priri
sti llanier III. Vykstant į Floridą, aktorė Kelly buvo sustojusi Chien- 
goje. (INS)

IŠ ARTI IR TOLI
VOKIETIJOJE

— Tai Zorino darbas. Kancl. 
Adenaueriui artimas vokiečių

ŠVEICARIJOJE
— šveicarų radijas reikalau

ja Pabaltijo valstybėms grąžin- 
“Rheinischer Merkur” (Nr. 50/ ti nepriklausomybę, šveicarų
1955) pastebi, kad ne kas ki- radijas iš Berno, svarstydamas 
tas, o pats Zorinas, prieš vyk- sovietų karinių bazių klausimą, 
damas į Beną, stengėsi likvi- plačiau sustojo prie Lietuvos ir 
duoti 4 valstybių statusą Ber-, kitų Pabaltijo kraštų pavergi- 
lyne, paskelbdamas rytinį Ber- mo. Egziliai pabaltiečiai kiek- 
lyną “Rytinės zonos (vad. j viena proga pabrėž ą, kad Pa- 
“DDR”) sostine”. “Pankovo baltijo kraštai buvo jėga įjung- 
vyriausybė” (taip vadinama į ti į Sov. Sąjungą, o toji visiš- 

) Rytinės zonos “DDR”) kaip tik kai nesiskaito su tikrąja gyven- 
ir remiasi savo susirašinėjime tojų valia. Jei laisvų rinkimų 
su Maskva tuo Zorino, kaip reikalaujama Rytinei Vokieti- 
Sov. Sąjungos užs. reik. vice- jai, tai to pat tenka reikalauti 
ministerio, pareiškimą raštu, Į ir Pabaltijo valstybėms. Sovie- 
kad Kremliaus perleistos tų. bazes laikyti Pabaltijo kraš- 
“DDR” kom. vyriausybei teisės tuose, kaip pabrėžia šveicarų 
apima ir visą vak. Berlyno ke-! radijas, nėra jokio pagrindo —
lių į Fedr. Vokietijos Respubli
kos teritoriją kontrolę.

Vakarų Vokietijoje komu
nistai braunasi į visas sritis. 
Vokiečių pramonės institutas 
Koelne įspėjo vokiečių visuome
nę, kad komunistų infiltracija 
Vak. Vokietijoje vis intensyvė
ja. Įvairiose įmonėse ne tik pla
tinamos komunistinės brošiū
ros, skatinančios slapta ruoštis 
pilietiniam karui, bet ypač da
roma propaganda pašnibždo
mis, sustatyta pagal "paskuti
nius šūkius”. Tą propagandą 
dar smarkau paremia komunis
tų. laimėjimai kaikurių įmonių 
Rheino krašte vadovybėje ir 
vis didėjanti diversinė veikla 
tarp darbininkų.

X Kiekvieno mėnesio pirmąjį 
penktadienį Don Varno postas 
laiko susirinkimus. Pasku iiria 
narių susirinkimas buvo sausio 
mėn. f- d., kuriame apsvarstyti 
šio po3t.o reikalai. Į susirinki
mus yra kviečiami ta'p pat ir 
naujieji veteranai.

X Don Varna*. pMo naujųjų 
narių oficialus priėmimir įvyko 
sausio mėn. 28 d. 8 vai. 30 m'.n. 
posto namuose, 6816 So. Wes- 
tem Avė. Bus iškilmingos ce
remonijos, nemokamos vaišės, 
šokiai ir kitos pramogos.

X Algird’.s Brazis, Don Var
nas posto narys ir pasižymėjęs 
dainininkas, nusipirko namus 
netoli 89-tos gatvės ir Roberls 
Rd.

X Juozui Klausai yra labai 
svarbių žinių. Jį patį ar žinan
čius jo adresą prašome praneš- .. .
ti “Draugo” administracijai. KCITlKltC (llCIl. l)r<M]£(į!

Pabaltijo kraštai tarptautine 
plotme pripažįstami laisvų tau
tų kraštais. Jei grąžinta suo
miams Porkala, reikia grąžinti 
laisvę ir Pabaltijo valstybėms.

ŠVEDIJOJ
— Prieš parlamentarų ke

liones į Sov. Sąjungą. Švedų 
dienraščio “Dagens Nyheter” 

’ žiniomis, pasižymėjęs švedų so
cialdemokratų politikas ir ra
šytojas Ture Nerman, Goten- 
burge per švedų Komiteto Kul
tūrinei laisvei konferenc.ją,

1 įvertindamas švedų parlamento 
j atstovų kelionę po Sov. Są jun- 
1 gą, įspėjo, kad bolševikai to- 
! kias laisvųjų kraštų parlamen- 
|Vų atstovų keliones stengiasi 
1 išnaudoti savo agitacijai ir pro
pagandos reikalams. Tokių de
legacijų nariai, susitikę, turi 

'kelti tostus su Pabaltijo kraštų 
išdavikais. Ka p galima tokį in
telektualų nuolankumą okupan
tams išaiškinti? Nebent tuo, 
kad jiems būtų jau iki gyvo 
kaulo įgrisusi savoji tautinė 
kultūra. Stengiamasi džiaugtis 
kitų technikiniais laimėjimais, 
bet užmirštama, kaip gyvena 
tame režime žmonės. Vakarų 
trūkumai ir klaidos nepaprastai 
sutirštinamos, o nuo Iva
no šypsenų “Ženevos dvasios” 
poveikyje užmirštama, kad vis 
tebėra daug neteisybės, kad 
daug žmonių tebėra pavergti.

.luiiiiiiiiiiiiimmiiiHiiHiiiiiiniinnii

Skelbtis “DRAUGE“ apsimoka 

nes jis yra plačiausiai skaitomai 

lietuvių dienraštis, o akelbimi

«aiua yra prieinama visiems
MKtlHllllllltlIHIMMUIIIIMIalHIIIHaUMa,

CHICAGOS ŽINIOS
CHICAGOS LIETUVIŲ 

ORGANIZACIJŲ 
VADOVYBĖMS

Chiccgos Lietuvių Taryba, 
taip i, per eilę metų, ta p ir 
š.aif metais, rengia Lietuvos 
nepriklausomybės atgavimo iš
kilmingą paminėjimą šių metų 
\a .ar.c 12 d. 1 valandą 30 iniu. 
po pietų Marijos Augštesnic- 
•:ic<; mokyklos saiėj, G727 South 
taiharuL. A\e.

Jūsų organizacija, kaip 
i praeityje, taip ir dabar buvo ir 
yra lietuviškų reikalų gynėja, 
Chicagcs* Lietuvių Tarybos rė
mėja ir bendradarbė mūsų ko
voje už tėvų žemės išlaisvini
mą.

6,000 porų ruošiasi 
vedyboms

Per pirmą šių metų pusme
tyje Chicagoje bus pravesta 63 
patar.mų kursai susižiedavusių 
poroms, besij-uošiančioms ve
dyboms. Tokių porų tarp Chi
cagos katalikų, pasinaudosian
čių šiais kursais, šiemet bus 
apie 3,000. Tie kursai vadinami 
Pre-Cana konferencijomis ir šį 
mėnesį įvyksta: sausio 15 d. — 
Šv. Mykolo parapijoje 8237 
South Shore, Pompėjos Dievo 
Motinos parapijoje 1224 Lexin- 
gton; sausio 22 d. — šv. Klaros 
parapijoje 2611 W. 55 str.; sau
sio 29 d. — šv. Marijos par.

Jei nori mokytis 
gail. seserys

The National League of Nur- 
sing patvirtino Loyolos univer
siteto programą, skirtą gailes
tingųjų seserų, jau baigusių li
goninių mokyklas, tolimesnėms 
studijoms, siekiant universite
tinio laipsnio — bakalaureato.

Padeda invalidams
Chicagoje, 1500 W. Monrce, 

veikia įstaiga, vadinama Good- 
will Industries. Joje gauna dar
bo įvairūs invalidai. Įstaiga pra 
šo aukoti drabužius, kuriuos 
ten pataisoma, surūšiuojama ir 
panaudojama neturtingųjų šal
pai.
Universitetas gavo žemės
St. Charles, III. gyventojai 

Lester J. Noris ir jo žmona 
Loyclos universitetui paaukojo

310 E. 137 str. ir šv. Tomo pa
jau eilė metų Lietuva pa- raP*j°je 5112 W. Wash:ngton. _ 

vergta iv mūsų tėvai, broliai ir dalyvav.mo susitarti krei- 94.6 akrus žemės, kurios vertė
piantis į Cana office 21 W. Su-1seserys negali džiaugsmingai ir' 

laisvai paminėti tos didžiosios Peri° 
lietuviams šventės.

Mes, būdami laisvame krašte, 
tą reikšmingą sukaktį minime 
kevos ir pasiryžimo ženkle pa
siekti savo tikslo — a Į gauti 
Lietuvai laisvę.

Chicagos Lietuvių Taryba 
kreipiasi į Jus, prašydama pa
remti mūsų tikslus materialiai 
ir moraliai.

Prašome dalyvauti minėjime 
ir pagal išgales paremti savo 
aukomis mūsų darbą dėl lietu
vybės išlaikymo ir lietuvių tau
tos laisvės grąžinimo.

Aukos siunčiamos Tarybos 
iždininko adresu: Mr. A. Valo- 
nis, Lithuanian Council of Chi- 
cago, 2201 W. Cermak Road, 
Metropolitan State Bank, Chi- 
cago, Illinois.

Dan Kuraitis,
Ch. Liet. Tarybos pirm. 

Dr. K, Draugelis.,
Vykdomasis sekretorius

Statytojų ženklai
Chicagos Statybos komisio- 

nierius George Ramsey įsakė,

yra $67,500. Žemė yra į šiaurę 
nuo St. Charles, prie Fox upės, 
palei kelią Nr. 31.

KAS M IK ki li
— Moksleivių Tautinio ansamb-

kad pravedant statybas aiškio-)“0 kanklininkų repeticijos įvyks 
. ■ . . , ..... ... , | šiandien 6:30 vai. vak. Lietuviųie vietoje turi būti įtaisytas j auditorijoje.
ženklas, nurodąs, jog yra gau
tas leidimas pravesti tą statybą 
ar remontą. Tą lentelę turi 
įtaisyti statybą atliekanti firma 
ar asmuo. Tuo norima apsisau
goti nuo neatsakingų, menka
verčių statytojų. Nepildan
tiems šio nuostato bausmė —
$200 už kiekvieną nusikaltimo 
dieną.

Mokslapinigiai 35-kiems 
berniukams

Kolumbo vyčių Illinois tary
ba paskyrė stipendijas 35-iems 
augėlesniųjų mokyklų berniu
kams. kurie yra neturtingi ir 
pasižymi geru elgesiu ir moks
lu.
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LIETUVIŠKŲ STUDIJŲ 
INSTITUTAS 

Išlaikomas
Mokslinių Studijų Klubo

SEMESTRAS SOCIALINĖMS 
STUDIJOMS

Seselių Kazimieriečių Kolegijoje
MAHYWOOD COI.LEGE EXTENSION 

Seranton, Pa.
Sausio 14 d. 2 vai. p. p. tėvas

Br. Krištanavičius, S. J. skaito 
tema: Katalikų Bažnyčios veik
la socialinėje srityje. Po pa
skaitos diskusijos.

Paskaita įvyksta Seselių Ka
zimieriečių senuose rūmuose, 
2601 W. Marąuette Rd. Prašo
ma nesivėlinti.

Dailiojo Žodžio
KONCERTAS

Skirtas įteikti DRAUGO Romano Premijai
— ĮVYKSTA —

1956 m. sausio mėn. 15 d. (sekmadienį) - 4-la valandą po pietų
!

Dalyvauja:

B. Brazdžionis H. Kačinskas A. Gustaitis
DAILIOJO ŽODŽIO KONCERTO MENININKAI

SOKOL SALĖJE
2345 South Kedzie Avenue, Chicago, Illinois

$1,000.00 romano konkurso premijos įteikimo proga atvyksta į Chicagą trys gar
sieji gražiojo lietuviško žodžio menininkei: Brazdžionis, Kačinskas ir Gustaitis, kurie 
yra buvę Chicago j nevieną sykį, ir jų atvykimas visada yra nepaprastas įvykis Chicagos 
kultūriniame gyvenime. Jie visada atvyksta su nauja, įdomia programa. Visada būna di
delis malonumas pasiklausyti jų poezijos, žymių dramų, ir humoro.

Tą popietį taip pat bus paskelbta kas laimi penktą tūkstantinę, kurią dienraštis 
DRAUGAS paskyrė geriausiam romanui, parašytam per šiuos metus.

Neapleiskite gražią progą pasiklausytį dailiojo žodžio koncerto ir tuo pačiu paremti 
romano konkurso premijų fondą sekantiems metams.

Po programos šokiai, grojant JONUŠO orkestrui. Veiks turtingas bufetas.
Įžanga $2.00. STUDENTAMS IR MOKSLEIVIAMS $1.00.


