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AVIACIJA. ARMIJA Ei^L; TEPASIDALINA
Nebus ne karo nė taikos

Politiniai apžvalgininkai bando apžvelgti 1956 metų politini 
gyvenimą ir beveik vieningai sutaria, jog 1956 metais nepramato
ma karinių susikirtimų, bet nebus ir taikos.

Karo 1956 metais nebus, nes1 7 i ~------------ —--------
sovietai dar jo nenori. Atominių į dauS’iau linkęs į derybas ir nuo- 
ginklų grėsmė tekia didelė kad!laidas’ ne=u Jo pirmtakus Mc-
Ji verčia karo pavojų tolinti ir 
lenktyniauti moksliniuose išradi
muose. Net prileidžiama, jog so
vietai nesukels ir mažesnių ka
rų (Korėjos ar Indokinijos pa
vyzdžiu). Tačiau šaltasis karas 
ne tik nesumažės, bet gali ir su
stiprėti. šaltojo karo laukas 1956 
metais bus Azija ir Artimieji Ry
tai.

1955 metai praėjo sovietų 
ženkle

1955 metais sovietai nieko ne
pralaimėjo. Pasitraukimas iš 
Austrijos ir Poi'kalos buvo ne so 
vietų silpnumo ženklas, ne jieš- 
kojimas nuoširdaus bendradar
biavimo, bet taktinis dalykas. So 
vietai niekur nenusileido Vokie
tijos reikaluose. Jie labai atvirai 
pareiškė, jog Vokietija tegali 
būti sujungta sovietinėmis sąly
gomis, arba liks perskelta j dvi 
dalis, kokia dabar yra. Už dalies 
vokiečių karo belaisvių paleidi
mą laimėjo Sovietų — Vakarų 
Vokietijos diplomatinių santykių 
užmezgimą. Belaisvių klausimas 
vaidins svarbią rolę ir 1956 me
tais Vakarų Vokietijos — Sovie
tų Sąjungos santykius rutulio- 
jant. '

Sovietai sukėlė didelį nerimą 
Art. Rytų erdvėje, pirmoje eilėje 
Egiptui parduodami ginklus, pas 
kui arabų kraštams žadėdami ir 
ūkinę paramą.

Juodąjį Afrikos kontinentą so 
vietai stengiasi padaryti raudo
nu. Pažymėtina, jog stipriau 
veržtis į Afrikos reikalus sovie
tai pradėjo tik praėjusiais me
tais.

Vakar-ų pasaulis Art. Rytų er
dvėje sovietams tinkamo atsaky
mo dar nerado. 1956 metais Art.
Rytai šaltojo karo žaidime bus 
viena iš svarbiausių vietų. Bul- 
ganino ir Chruščevo propagan
dinė kelionė po Azijos kraštus 
padidino nerimą Azijoj. Įvedi
mas į Jungtines Tautas komunis
tinių kraštų taipgi didelis sovie
tinis laimėjimas.

Vikarai 1956 metais laimėji- ® Mirusio Graikijos maršalo 
mų neturi. Korėjoje padėtis ne- Pa-pagos politinis sąjūdis, laimė- 
pasikeitė, Japonijai durys į Jung J?s

Millan, kuri3 pavergtųjų Euro
pos kraštų politikų taipe turėjo 
daug pažinčių ii“ labiau derinosi 
prie Dulle3 politikos.

Spėjama, jog Anglijos vadai 
siūlys Amerikai pripažinti ko
munistinę Kiniją ir Formozos at
stovą Jungtinėse Tautose pakeis 
ti komunistinės Kinijos atstovu. 
L gi šiol Amerika griežtai prie
šinosi komunistinės Kinijos pri
pažinimui ’ir įsileidimui į Jung
tines Tautas, bet paskutinioje JT 
sesijoj Amerika susvyravo. 1956 
m. svyravimas gali sustiprėti. 
Anglija taip pat siūlysianti di
dinti prekybą su komunistiniais 
kraštais. Tai vis naujos nuolai
dos sovietams, kuriomis 1956 m. 
bus jieškoma didesnio bendra
darbiavime. Nuolaidų ir bendra
darbiavimo apimtis turės paaiš
kėti ateinantį pavasarį, kai Bul- 
ganina3 ir Chruščevas atvyks 
Anglijon. Amerikos — Anglijos 
pasitar imuose didelė reikšmė ski 
riama Art. Rytų politikai nusta
tyti.

1956 metais sovietai vakarie
čius spaus Azijoje ir Art. Rytuo
se. Spaus per Jungtines Tautas, 
keldami vidaus nesantaikas ir 
siūlydami įvairias konferencijas. 
Amerikoje 1956 m. yra rinkimi
niai metai. Klastingi sovietiniai 
taikos šūkiai negalės būti leng
vai atmetami. Vakarų stiprumo 
ženklas tegalės ryškesnis būti tik 
Vakarų Vokietijoj, kur šiomis 
dienomis jau pradėtas kariuome 
nės organizavimas.

Pavergtiesiems kraštams 1956 
metai nėra džiugūs. Rinkiminių 
pažadų gal ir bus paskleista, bet 
ar tai atsvers tą faktą, kad ke
turi Europos komunistiniai kraš
tai buvo iškilmingai priimti į 
Jungtines Tautas, ramiai sutin
kant su esama neteisinga tikro
ve. Ne teisingumas, bet oportu
nizmas laimėjo 1955 metais. 
Oportunizmo ženklai skverbiasi 
ir į 1956 metų politinį veidą.

St. Daunys

Automatinė meteorologijos stotis. Ją turi JAV laivy.nag, ąabar bus naudojama poliarinėse srityse. Nu
metant paragintas automatiškai atsikabina, o pats 0J>o atniaįn„ matavimo prietaisas, vadinamas “Žiogu”, 
irgi automatiškai pas.reng.a registruoti žinias Morae abew,,-s ženklais. Perduoda 17 žodžių per minutę. 
Aparatas gauna energiją iŠ baterijos. Čia pavaizduo Ug ..ži ,, ir jo įstojimas ant žemes iŠ lėk- 
tuvo iškritus. - * (IXS)

tinęs Tautas liko užtrenktos, na
cionalistinės Kinijos valdytos 
kaikurios salos be šūvio užleistos 
komunistineii Kinijai, Indokini
joje lieka sena padėtis, visoje 
Azijoje Amerikos prestyžas liko 
sukrėstas, o Art. Rytuose kilo di
delis įtempimas, dažnai ženkli
namas vidaus riaušėmis ir Izrae
lio — arabų ginkluotais susikir
timais. Europoje Vakarų Vokie
tijos apginklavimas dar vaiko 
vystykluose, o kaikurie kraštai 
svajoja apie karinių biudžetų 
mažinimą.

Šiandien jau aišku, jog sovie
tinė šypsenų politika jiems davė 
naudos, nors iš Ženevos konfe
rencijos ir nieko nebeliko, bet 
toji dvasia dar nėra visai miru
si.

1956 metais bus sovietų 
spaudimo ženkle

Anglijos min. pirm. Edenas su 
naujuoju užsienio reikalų min. 
Lloyd šio mėn. gale atvyksta į 
Washingtoną aptarti 1956 metų 
politikos. Politiniai apžvalginin
kai įtaria, kad Anglija šiltai pa
žiūrėjo į Bulganino užuominas, 
jeg keturių didžiųjų dar vienas 
susitikimas būtų naudingas. Nau 
jasis Anglijos užsienių reikalų 
min. yra Edeno žmogus, kuris

1952 m. parlamento rinki
mus, naujojo premjero savo poli
tiniu įrankiu nebepasirinktas. 
Jis eis į rinkimus su nauja par
tija.

Oras Chlcagoje
Apsiniaukus, temperatūra be 

žymesnio pasikeitimo.
Saulė teka 7:17, leidžiasi 4:42.

Ekvadore indėnai

nužudė misionierius
QUITO, sau. 12. — Ekvadoro 

džiunglėse iš.Panamos kanalo zo
nos pasiųsti JAV lėktuvai jieško 
5 protestantų misionierių, kurie 
pereitą sekmadienį nusileido su 
savo lėktuvu ant upės kranto gi
liai džiunglėse, kur baltasis žmo 
gus gal dar nėra buvęs.

Nusileidę misionieriai tuojau 
pranešė per radiją, kad mato be
siartinant prie jų Auca indėnų 
grupę. Ikšiol tos šakos indėnų jie 
dar nebuvo matę. Ji laikoma lau- 
kiniškiausia Ekvadoro indėnų 
grupė.

Tas misionierių pranešimas 
buvo paskutinis, stotyje sukėlęs 
nerimą dėl jų likimo. Orinė žval
gyba dabar nustatė, kad apdras
kytas lėktuvas guli ant upės kran 
to, šalia jo yra strėlėmis suvars
tytas kažkieno lavonas. Daugiau 
jokios gyvybės, nes indėnai pa
sitraukė iš ten su savo laivukais, 
kuriais buvo atvykę.

Nespaudė Jordano

dėtis prie pakto
LONDONAS, saus. 12. — An

glijos užsienio reikalų ministeri
ja paneigė užuominas, kad ji 
spaudusi Jordaną dėtis prie Bag
dado pakto.

Tiesa, kad ten buvo nuvykęs tinis štabo viršininkas gen. Tay-,
imperijos štabo viršininkas, bet ior , , «• x • ,, T , . k. i ! laukus ir spygliuotų vielų tvorasbuvo Jordano vyriausybėj jis savo spaudos konferenci-! prasiveržė Austrijon dvi vengrų 

atvykti paaiškinti, joje (jos jabai retos) užvakar ;§ejmos su

Armija ginčija trumpo karo 
teoriją, kovoja už raketas

WASHINGTONAS, saus. 12. — Armijos ir aviacijos pareigū
nai vėl viešai susikirto, atidengdami tarp jų vykstančias varžybas 
dėl kaikurių naujųjų ginklų kontrolės ir karinėms pajėgoms skir
tų pinigų pasidalinimo. _

Tokius ginčus'* vedant tenka l
ginti savo siekiamiems tikslams 
palankią strateginę teoriją. Avia 
cijos vadovybė tokią teoriją turi 
ir pagal ją veda kovą už ginklų 
kontrolę.

Tos teorijos pagrindas yra 
prielaida, kad busimasis karas 
bus labai trumpas atominis ka
ras (60—90 dienų) ir kad jį nu
lems aviacija su atominių ginklų 
ugnimi. Pribaigtą priešą išvalyti 
turės armija, bet tam darbui at
likti nereikia nė didelės armijos, 
nė didžiaisiais moderniškaisiais 
ginklais aprūpintos. Čia turima 
galvoje tolimo skridimo raketas 
su atominėmis galvomis.

Ikšiol toji strategija dominavo 
Eisenhcwerio administracijos ka 
rinę programą, bet armijos vado-

Vokiečiai jau gavo

pirmuosius ginklus
BONNA, saus. 12. — V. Vo

kietijai JAV jau pradėjo duoti 
ginklus, kai į Andemacho apmo
kymo centrą jau vakar atvyko 
keli milžiniški sunkvežimiai su 
pistoletais, šautuvais, bazuko- 
mis, kulkosvaidžiais ir lauko te
lefonų aparatais.

Tankai, artilerijos pabūklai, 
lėktuvai ir net karo laivai ateis 
vėliau, kai jau bus pakankamai 
karių jiems naudoti. Dabar ati
daryti apmokymo centrai rengia 
kadrus naujokams mokyti.

V. Vokietijos divizijoms skirti 
Amerikos ginklai jau yra sandė
liuose Vokietijoje. Numatyta jų

vybė su ta koncepcija niekad ne- i duoti už maždaug vieną bilioną 
buvo sutikusi ir kaip galėdama dol. 
protestavo. Tai darė gana drą-1
šiai buv. armijos štabo viršinin- 1S V Ctlgtijos pabėgo 

kas gen. Ridgeway, taip, pasi- Į .
rodo, yra linkęs daryti ir dabar- /VuStflJOll 13 asmenų 

VIENA, saus. 12. — Per minų
Jis
kviečiamas
kokie būtų Anglijos — Jordano 
kariniai santykiai Jordanui prie 
pakto prisidėjus.

Floridoje gina vaismedžius nuo žalčio. — Pirmą kartą per daug metą 
Miami buvo žemesnč temperatūra nei Bostono. (INŠ)

kritikavo trumpo karo teoriją ir 
pabrėžė, kad armija savo kontro
lėje turi turėti ne tik mažo vei
kimo spindulio, bet ir vidutinio 
skridimo nuo (1,000 iki 1,500 
mylių) raketas su atominėmis
galvomis, kad galėtų padidinti ką, kuris buvo apsvaigintas mie

7 vaikais. Be 7 valkų 
grupėje buvo 6 suaugę. Visi pa
siprašę globos ir pareiškė, kad 
gyvenimas Vengrijoje yra ne
žmoniškas.

Viena šeimk turi tik metų vai-

savo ugnies jėgą abiem kryptim: go vaistais, kad savo verzsmu
horizontaliai ir vertikaliai. To- nesukliudytų pabėgimo. Atbėgta 
dėl armijos vadovybė kovosian-Įbe jokio daikto, spygliuotų vielų
ti, kad turėtų daugiau išteklių 
raketoms tobulinti, kad galėtų 
jas kontroliuoti ir pagal tai or
ganizuoti kovos dalinius.

Šiuo metu ginčas eina už Rėd
yto ne raketos kontrolę. Numato
ma, kad jos veikimo spindulys 
pasieks 1,500 mylių. Pagal avia
cijos vadovybės strateginę teo
riją tos raketos armija neturėtų 
turėti, bet gen. Taylor pareiškė, 
kad armijai ji būtina: reikalinga 
dėl daugelio sumetimų. Tuo tar
pu dar neišspręsta kas ją kon
troliuos: armija ar aviacija. 

Kalendorius

Arkadijus.

sudraskytais drabužiais.

Paragvajaus presidontas A. 8tro- 
eesner, kurį kažkas norįs nuversti. 
Ir dabar esama gando, kad jis ap
suptas, bet vis nepasiduodąs. Gin
čai vyksta jo paties partijoje. (INS)

Sausio 12 
Lietuviškas:

d.: šu.

AbariB.

Prancūzija bei Ispanija suėjo
tartis Maroko reikalais

LARACHE, saus. 12. — Prancūzija ir Ispanija užkasė nesan
taikos kirvukus ir nutarė bendradarbiauti Maroko likimą spren
džiant.

Maroko „imperija“ yra pada
linta į tris dalis: prancūzų Ma
rokas, ispanų Marokas ir tarp
tautinė Tanžyro zona. Tai yra 
protektoratai, kurių visų nomi
nalinis valdovas visgi yia Ma
roko sultonas, reziduojąs pran
cūzų Maroke.

Maroko nacionalistai dabar ko 
voja už europinių protektorių pa
sitraukimą ir visų trijų zonų su
jungimą į vieną nepriklausomą 
Maroką. Žinoma, ne visos Maro
ke esančios įtaką turinčios ara
bų jėgos yra vieningos, todėl ir 
protektoriams ikšiol sekėsi ten 
išsilaikyti. Bet visi žino, kad vė
liau ar anksčiau protektoriai tu
rės pasitraukti.

Prancūzai su ispanais vienas 
kitam kojas kaišiojo Maroko rei 
kaluose, žinoma, kiekvienas sau 
naudos siekdamas. Kada pran
cūzai išvarė dabar sugrąžintą 
sultoną, Ispanija aiškiai parodė, 
kad tokią politiką smerkia. Kai 
nacionalistai pradėjo ginklu 
prieš prancūzus kovoti, ispanai 
dažnai nematė, kas dedasi jos zo
nos pasienyje (Prancūzija atvi
rai kaltino Ispaniją, kad ji remia 
Maroko sukilėlius).

Neseniai buvo žinia, kad Ispa
nija prašė prijungiama prie de
rybų, kai prancūzai jas pradės 
vesti su marokiečiais savivaldos 
suteikimo reikalu. Prancūzai at
metę prašymą, nes jų Marokas 
yra jų vidaus reikalas.

Bet staiga štai žinia, kad ispa
nų Maroke susitiko prancūzų ir 
ispanų Marokų administratoriai 
dėl Maroko imperijos ateities 
tartis. Žinoma, per 4 valandas 
jie negalėjo to klausimo sutvar
kyti, bet tai aiškiai rodo prancū
zų nusistatymą keisti taktiką su 
Ispanija Maroko reikalus tvar
kant. Kurią pusę palaikys ir kiek 
Ispanija, paaiškės iš kitų kon
taktų.

Prancūzai neoficialiai teigia, 
kad ispanai pažadėję neteikti pa
galbos Rifų kalnuose kovojan
tiems partizanams, nes toks žai-

saloje, iš kur trys valandos skri
dimo iki Jeruzalės ir Amano.

Britų rezervai Art. Rytuose, 
manoma, susideda iš 20,000 vy
li}, kurių pusė yra Lybijoje, kita 
pusė Kipro saloje. Daug jų tarpe 
parašiutininkų, kad būtų galima 
greit permesti į pavojun pate
kusias vietas. Apie 20,000 vyrų 
dar yra Suezo zonoje, bet tie da
liniai nėra kovingi, nes ne tam ir 
skirti — jie likviduoja didžiąją 
Suezo bazę. ’

Šios priežastys pareikalavo 
daugiau anglų karių Kipro salo
je: galimas sukilimas Jordane 
probritiškam karaliui nublokšti; 
galimas Saudi Arabijos kariškas 
žygis prieš britų globoje esan
čius šeichus Persijos įlankos pa
krantėse; atviro arabų ir Izrae
lio karo pavo jus.
Šaltasis karas turės

naujas priemones
WASHINGTONAS, saus. 12. 

— Pasitaręs su prez. Eisenhowe- 
riu. valstybės sekr. Dulles vakar 
pareiškė, kad amerikiečiai turi 
suprasti, jog naujoji šaltojo ka 
ro fazė bus didelės ūkinės ir so
cialinės vaižybos su Sov. Rusija. 
Vargas tam, kas jas pralaimės.

Šis pareiškimas yra ženklas, 
kad administracija rengia nau
jus ūkinės paramos planus sovie
tų ūkinių^ pasiūlymų atakai at
remti.
Taika su Izraeliu

bus šventvagyste
KAIRAS, saus. 12. — Al Az- 

har universiteto (muzulmonų re
ligijos ir kultūros centras) reli
giniai vadai nutarė, kad religija 
draudžia muzulmonams daryti 
taiką su Izraeliu, kuris „uzurpa
vo Palestinos teritoriją ir jos gy 
ventojų turtą“.

Atitinkamas komitetas taipgi 
paskelbė, kad muzulmoniškos 
tautos neturi dėtis prie imperia
listinių valstybių siūlomų paktų.

dimas gali sukelti karą, kuris Taika su Izraeliu būtų šventva- 
bus pelningas tik 'komunistų rei- gystė.
kalam3. To vadinamo universiteto ati

tinkami organai savinasi teisę 
leisti visiems muzulmonams pri
valomas religijos ir moralės dog
mas.

• JAV apsisprendė duoti Indi
jai tą 10 mil. dol., kurie buvo su
laikyti Indijai pradėjus labai bi-

Britai dar permeta

karių. į Vid. Rytus
LONDONAS, saus. 12. — Bri

tai siunčia į Art. Rytus daugiau 
karių savo pozicijoms ten sustip
rinti. Kariai bus bazuoti Kipro ičiuliautis su Maskva.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Trys gydytojai vakar tyrė prez. Eisenhomerio sveikatos 

stovį ir vėliau pranešė, kad sužalotos širdies gijimas vyksta labai 
gerai, kad prezidentas jaučiasi labai gerai, kad atostogos Floridos 
ore buvo naudingos.

— Prez. Eisenhovoerio vardas bus respublikonų sąraše Illinois 
primary rinkimuose. Apie tai pranešdamas gub. Stratton pareiškė, 
kad su prez. Eisenhoweriu nesitarta, bet tai yra būdas pasakyti, 
kad jis prašomas kandidatuoti.

— Atstovų rūmų žemės ūkio komisija nutarė prez. Eisenho- 
werio atsiųstų pasiūlymų nesvarstyti tol, kol juos nebus apsvars
čiusi senato žemės ūkio komisija, kuriai šiandien paaiškinimus 
teikia žemės ūkio sekretorius Benson. Daug dalykų išeis kitaip, 
nei administracija siūlo.

— Foster Dulles taipgi vakar pareiškė, kad JAV negali su
stabdyti vandenilio bombų bandymo tol, kol nėra sutarta nusigin
klavimo ir jos kontrolės formulė. Jis mano, kad Amerika tebepir
mauja sv atominiais ginklais.

— Graikijos parlamento rinkimai paskirti vasario 19 d., nors 
opozici ja ir grasina rinkimus boikotuoti, jei karalius nepaleis da
bartinės vyrigusybės.

— Iš Ispanijos grįžęs JA V ambasadorius ragina kongresą dar 
labiau sustiprinti Ispaniją kariškai.
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Žvilgsnis j praeitį

Redaguoja F. PALUBINSKAS, JONAS SOLICNAS ir VAU. KLEIZA 
Telefonas PRospect 6-2796

Medžiagą siųsti: Jonas Soliūnas, 5254 S. Trumbull Avė., Chicago 32, IlL

Kuriuo keliu?
Retkarčiais verta pažvelgti į dimas asmenų, kuris jį supras- 

klaidas, kurias padarome organi' tų. Jis jaučiasi atskirtas ir tuo 
zacijoje. Jos yra iškeliamos ge- j momentu asmuo pasineria į 
resniam savęs supratimui bei Į kraštutinį individaulizmą — už- 
pažinimui. Klaidų iškėlimas nėra sisklendimą. Jaunuolis kenčia, 
organizacijos pažeminimas, bet jaučia vjdinę kovą ir “ji gali bū- 
parodymas, kad siekiame tobu
lumo. Nėra tokios organizaci
jos , kurioje nebūtų nesklandu
mų, nes mes nesame tobuliausi 
žmonės.

Prieš įspūdingas praėjusių Ka j Atleiskite, skaitytojai, kad 
lėdų ir Naujųjų Metų šventes čia pam nėšiu keletą ta proga 
p. p. Kurauskų bute įvyko Win- kilus ų man prisiminimų iš pra- 
nipego ateitininkų sendraugių eities.
susirinkimas, kurio darbotvar- Rimtimis praeitin
kėje buvo net 9 punktai. šta.i bėga mintys per įdomias

Žinoma, tai perdaug vienam buvusios mūsų direktorės p. M. 
susirinkimui, ir tai priverčia vis Galdikienės, kurių ne kartą te
ką varyti skubotai. Nors susi-, ko klaU8yti kai buvau L K Kul
rinkimas tęsėsi labai ilgai, bet 
buvo įdomės.

Bene svaib ausieji darbotvar
kės punktai buvo kun. J. Ber- 
tašiaus žodis ir buvusio bei da
bartinio pirmininko agron. Jo
no Čingos paskaita “45 metai 
ateitininkijos veiklai”. Šios įdo-

tūros Draugijos mokytojų semi- 
n a r'joje Kaune.

Tarp kitko teko girdėti iš jos 
paskaitų daug įdomių smulkme
nų apie slaptą ateitininkų veik
lą Rusijoje. Kaip rizikingai jie 
(moksleiviai ir studentai) jieš- 
kodavo daugiau narių ateitinin-

Pagaliau neištvėriau ir, nesi- 
sakydama dėdei, pradėjau vėl 
lankytis į susirinkimus. Daž
niausi išėjimai bučiavo popiečiu, 
muzikos pamokoms pasiruošti.

(Nukelta į 4 pusi.)

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IK CHIRURGAI 
2300 West 51st Street

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

penkt. 2 iki 4 ir 6 iki 9 popiet. Šeš
tadieniais 10 iki 2 vai. popiet.

OftSO tcl.l’ltOKJM'ft 0-1705 
ltez. tel. GRovehtU 6-5003

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAI K V LIGŲ
SPECIALISTE

7166 South Westem Avenue
(MEDICAL BU1LDING) 

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

Ofico tel. RE. 7-1108 
Bes. tel. \VAJbrook 5-3705

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St.
Ofisą tel. KElianec 5-4410 

Rezid. telef. GRuvehiU 0-0017 
Valandos; 1-3 p. m. ir 6-8 p. m.

Penktad. tik po pietų. 
Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį

Tel. ofiso YA. 7-5557, rez. BE. 7-4000

DR. FRANK G. KWINN
(KV1EČINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1661 West 47th Street

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:30 
Uždara treč. visa dienų ir šeštad. vak.

Ofiso tel. CLiffsidc 4-3800 
Rezidencijos: LAfayette 3-1173

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 47th Street 
(kampas 47th ir Hcnnitage)

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

Pasirenkame tokią organiza
ciją, kuri sutinka su mūsų cha
rakteriu, būdu, siekiais. Į ją į- 
stojant mums uždedama pareiga 
tapti aktyviu nariu visose sri
tyse pagal savo išgales, o ne 
vien tik būti sąrašo žmogumi. 
Juk organizacija egzistuoja ne

ti numaldyta tiktai savęs at
skleidimu bei įaugimu organiza- 
cijon”. Tokiu atveju kiekvienas 
narys, pastebėjęs tokį asmenį, 
tur ėtų suprasti ir padėti jam iš
bristi iš tokios gana pavojingos 
klampynės —
ris neša žalą.

mios paskaitos klausėmės ištisą1 kams. Neatsižvelgdavę į baimę 
valandą. Tai buvo rimtas žvilg- dėl nelegalaus veikimo pasek 
snis į praeitį. Į miiĮ. Netrūko tada mokslei-

Šioje paskaitoje buvo išnag-Į viams pasiryžimo ir noro. Ką 
rinėti žym'ųjų ateitininkijos va-i užsimodavę — padarydavę, 
dų nuveikti darbai bei jų vaisiai. šmėkštelėja atmintin ir ant 
Prisiminti žuvusieji ateitininkai į ras prisiminimas. Buvo tai, ka- 
didvyr'ai. Stabtelėta prie Kazio da man, mokantis minėtoje mo- 
Bizausko, niekada nenustojusio j kytojų seminarijoje, teko gyven-

Tel. ofiso HE. 4-0009, rez. PR. 0-7333

DR. ANTARAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1957 W. Garfield Blvd.
VAL: 1—4 ir 6—9 

Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p. 
išskyrus ketvirtad. ir sekniad.

DR. AMNA RALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKL£S LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6822 So. Western Avenue
__________ , „____________________ w_____,__ _________________________ ,_______Vai.; kasdien 10-12 vai. ir 7-9 vai.

užsisklendimo ku i • x -j I- ■ " ' , W . vak. Šeštadieniais 10-1 vai. Trečia-
. s u, au jaunatviško idealizmo ir savo ti pas dėdę V. P., kuris man uz- dienlals uždaryta. Kitu laiku susitarus

Kuriuo keliu einame, priklau
so nuo kiekvieno individo. Jei
gu esame paviršutiniški organi
zacijos gyvybiniais reikalais, tu-

krašto meilės, kuris dar jaunu 
moksleivių būdamas ranka išti
sai parašęs pirmąją “Ateitį”.

Kada prelegentas paklausė 
antroje savo paskaitos dalyje,

dėl organizacijos, bet dėl mūsų Į kaip jos nariai. Ar esame parei
rime stabtelėti susimąstymui, i ar nenusibodę klausyti, ar ne-

l’el. ofiso GR. 0-5300, l’B. 6-4732

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

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

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

Trečiad. ir sekmad. uždaryta

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telef. TOwnhall 3rO050 
2534 West 68th Street 

Vai.: tik iš anksto susitarus. 
Telef. HEmlouk 4-7O8O, neatsakius 

skambint] CEntral 6-2204.

pačių. Ji duoda mums tai, ko 
mes neturime, o mes suteikiame 
tai, ko ji neturi. Kitaip sakant, 
vienas kitą papildom, padedam, 
priklausydami organizacijai, Dr. 
Pr. Gaidamavičius gana teisin
gai pareiškė, kad “kai vienas tik 
ima, o nieko neduoda, tampa iš
naudotoju, kai vienas tik duoda, 
nieko neimdamas, pažemina ki
tą”.

Draugiškumas, supratimas ki
to asmens yra gana svarbios 
žmoniškumo žymės. Organizaci
jos nariai be jų negali egzistuo
ti. Jie yra tartum ryšiai, kurie 
sujungia vienas kitą į darnią 
visumą.

Kada gyvenimo prasmė tam
pa atskirta nuo esminio* aktyvu
mo, žmogus pasiduoda pasyvu
mui, tampa neproduktingas. Ki
tos pasyvumo priežastys gali 
būti individo neradimas tokios 
organizacijos, kurioje jis galėtų 
išdėstyti savo mintis, arba nera-

gingi, klauskime savęs, organi
zacijai ? Ar suprantame kitą idė 
jos draugą bei jam padedame 
varge ? Juk suprasdami kitus ge 
riau pažįstame save ir žmogaus 
vertę. Ar esame draugiški? 
Juk “draugiškumas”, sako La- 
cordaire, “yra tikslas geriau at
likti gyvenimo tikslą”. B. L.

IŠ CLEVELANDO JAUNŲJŲ

ATEITININKŲ VEIKLOS

Keletą metų sėkmingai vado
vavusi Clevelando jaunųjų atei
tininkų trečiajam būreliui mokt. 
Stef. Stasienė šias pareigas per. 
davė Nijolei Balčiūnienei.

N. Balčiūnienė yra energinga 
ir veikli ateitininkė. Linkime jai 
daug sėkmės šiam gražiam bū
reliui vadovaujant.

AR ŽINAI, KAD...

— prof. Pr. Dovydaitis gimė 
1886 m. gruodžio 2 d. Runkiuo- 
se, Kazlų Rūdos valsčiuje...

re'kią trumpinti, klausytojai at 
sakė, kad kalbėtų netrumpinda
mas, nes malonu esą ir naudin
ga prisiminti nors ir žinomus 
dalykus.

Tikrai, minėtos paskaitos be
klausydami, atsinaujinome dva
sioje ir ne vienas savo mintyse 
buvome nusik’ėlę į entuziastiš
kus moksleivių at-kų pogrindžio 
susirinkimus Lietuvoje, prisi
minėme daug praeities vaizdų iš 
ateitininkiškos veiklos. Kiek ta
da būta idėjinio užsidegimo, 
kiek entuziazmo!

draudė priklausyti betkokiai or
ganizacijai ir lankyti organiza
cijų susirinkimus. Jo nuomone, 
tai nereikalingas laiko gaišini
mas. Aš jau anksčiau to drau
dimo buvau įsitraukus į ateiti- 
ninkų veiklą. Tada ėjau savo 
kurso ateitininkių būrelio pir
mininkės pareigas.

Koks didelis man tada buvo 
smūgis! Kaip dabar visko atsi
žadėti?!... Mėginau save varžy
ti: pimrninkės pareigų atsisa
kiau, tačiau apsiverkdavau kiek
vieną kartą, kai žinodavau, kad 
ąt-kų susirinkimas ar koks mi
nėjimas vyksta. Tuo labiau 
traukdavo į susirinkimus, kad 
tada Kaune kiekvienas ateitinin
kų susirinkimas būdavo su me
nine dalimi.

. . .... —

Ofiso telefonas: PB 8-3220 
Rez. telef. WAlbroo|f 5-5076

DR. VL BLAŽYS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telef. ofiso LAfayette 3-0048 
Rez.: AVAlbrook 5-3048

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 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 Westem Avenue 
Chicago 20, III. 

Pasimatymai pagal sutarties 
.Telefonas REpobUc 7-4900 

Rezidencija: GHovchill 0-8161

Vyrai, apsirūpinkite savo apsirengimu !
Mes Jus aprengsime nuo galvos iki kojų. Dabar jau turime 

skyrių ir jaunuoliams, kuriuos galite atsivesti drauge ir jie bus 
patenkinti puikiais rūbais už nebrangias kainas.

DUODAME KREDITAN BE ATSKIRO PRIMOKEJIMO.
Visi mūsų pardavėjai kalba lietuviškai ir jūs būsite tikri, 

ked jūs gausite tai, ką norite.

II. S E I <> A\
RODAI. SKRYBftLftS, BATAI IR KITI REIKMTNYS VYRAMS

4622 South Ashland Avenue Tel. YArds 7-1272
CHICAGO 9, ILLINOIS 

Jūsų patogumui, mūsų krautuvė yra atdara .sekmadieniais
nuo 10-tos valandos ryto iki 2:30 valandos po pietų.

BUDRIKO KRAUTUVĖJ SAUS. MfiN.

IŠPARDAVIMAS
Krautuves pavyzdžiai turi būti parduoti. 

Sutaupykite nuo 33% iki 60%
Naujas 7 kub. pėdų šaldytuvas ............. buvo $199. dabar $119
General Electric 8 kub. pėdų freezer. . .. buvo $225, dabar $139 
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 freezer.. buvo $335, dabar $229 
Crosley 12 kub. pėdų 2 durų šaldytuvas. .buvo $500, dabar $269
Frigidaire 6 kub. pėdų šaldytuvas ..................................... už $139
Crosley 8 kub. pėdų šaldytuvąs.............. buvo $249, dabar $169
Pertaisyti šaldytuvai ........................ ................................ už $25
Maytag skalbiama, masina .................. ............................... 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 $19.06
Automatiški coffec perculators .................. ,..................... už $12
Elektriniai prosintu\ai .................... . ................................... už $6.95

VĖSINTUVAI
jėgos ........ ................................................. už $ 89

’/a arklio jėgos .................... ................. už $189
"i arklio jėgos ...................................... už $169

TELEVIZIJOS

21 colio stalo modelis .............................................................. $ 89
21 colio General Electric .......................................................... $119
24 colių Admiral TV .............................................................. $124
24 colių console ................................7.,........................ .. $139
21 colio RCA Vietor console .................................................. $169

colio Dumont console ...................................... ................... $169
colio TV ir plioncgrapli kombinacija .................. dabar $159
colio Admiral TV radio ir phonograph komb.

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

SUTAUPYKITE NUO 33% IKI 60% ANT ŽAISLŲ, 
LUIŲ IR BAUDŲ.

Jos. F. Budrik Furniture
(INCOKPORATED)

3241 So. Halsted St. Tek CAlumet 5-7237
AUlara pinuad. ir ketvirtad. vakarais iki 9:30 P. M. Sekmadienį 10-5

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

1450 kilocyeles, su žymiais dainininkais ir orkestru.

I’hilco G arklio 
General Electric 
General Electric

21
21
21

21

IK

SINCLAIR Gazolino Stotis

"PAGALBA"
ThImmiic automobilių motorus. Lyginame ((laužimus ir 

jleidiinui.n. Dažome Ir atliekame įvairius kilus pataisymus.
NEBRANGUS IR GARANTUOTAS DARBAS

Mašinai sugedus, pribrtname su vilkiku j jialrias vietas. 
Parduodame akumiliatorlns. padangas ir kt. automobilių dalis.

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

— -j- —............... ■■■■'■■ ...-į. i —

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Tel.: Ofiso — PUUman 5-6766
Boto —- ENglewood 4-4979

Ofiso ir buto tel. HEinloek 4-5815

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ 1P VIDAUS LIGOS 

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

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 7-0030

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244 | 

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

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(Spec. motery 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.

Ofiso telef. YArds 7-1106
Rezidencijos — STevvart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

šeštadieniais 1—4 vai.

Ofioe VVAlbrook 5-2070.
Rez. Ullltop 5-1560

Dr. Alexaiider J. Javoia
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
MARQUETTE MEDICAL CENTER 

6132 South Kedzie Avenue 
Vai. 2—4 p. p. Ir nuo 7—9 ▼. vak. 

Trečiad. Ir šeštad. pagal atitarti

Tel. ofiso l’R. 6-3838. rez. RE. 7-9J99
DR. A. JENKINS

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

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7-.30 
iki 9 vai. Trečiur). Ir šešt. uždaryta

Telefonus GKovehlll 6-1595

DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALIST®

PRITAIKO AKINIUS 
Valandos: 9—12 ir 7 -9 v. v. pagal 

suHitarlmą Išak.vrtis l rcčiudienlua
2422 West Marųuette Rd.

Telefonas IlElianec 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 W«mt 59th Street

VAL. 1—4 popiet, 6:30—8:30 vak. 
Trečiad. pagul sutart)

Tel. ofiso ir bulo DLymple 2-4150

DR. R. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4988 W. I5th St.. Cicero
Kasdien I- » v. Ir 6 8 v. vakaro.

Hutus 1526 Ko. lOtli Ate. 
Šeštadieiiiuis 12 iki 4 popiot

Ofiso lelef. LAfu.vette 3-3310, Jei 
m atsiliepia, šaukite K Eilzie 3-2*88

DR. KMILY V. KRUKRS
GYDYTOJA IR CHIRURG8

4146 S. Archer Avė.
VAU Kasdien popiet nuo 12-2:3'* v. 
Vak. pirm., antr., ketvirt. 6-8:3o v.

'I’rečlsillenl ilk susitarus

DR. VYT. TAURAS-
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 
SPEC. MOTERŲ LIGOS

Ofisas ir rezid.; 2410 W. 51 st St. 
l'el. PRospect 8-1223 arba \VE 0-5577 

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, rez. PR. 0-8484

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. ehirurginčs ligos
6255 South Western Avenue

VAL. kasdien 2—4 p. p. ir 7—9 vak. 
Šeštad. 2—4 p. p. Trečiad. ir 

sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted StreetDR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS vai.

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI
3259 South Halsted St.________________

Kasdien 3—7 vai. vak. šeštad. nuo , yc|, ofiso PRospect
1—5 vai. vak.

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimą. 
Ofiso tel. VIctory 2-1484. Resid. 2437 
W. 62nd St.. tel. Republic 7-8818. 

Ofiso telefonas — BIshop 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

V. RASLAVIČIUS, M. D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFFICE — 1100 DIVERSEY AVĖ. 
Tel. WE 5-8426

Vai.: 2-5 ir C-8, išskiriant trečiadie
nius ir šventadienius.

OFFICE — 5025 NO. PAULINA 
Bethany Methodist ligoninėje 

Tik pagal susitarimą tel. AR 1-1403

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublic 7-2290
SPECIALYBE CHIRURGINES III 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
2435 West 69th Street

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

Dr. Nina KRIRUtELIONRITI
(Gydytoja ir Chirurgė) 

MOTERŲ LIGŲ IK AKUŠERIJOM 
HPECIALISTP.

2750 Weat 71st Street
(Kampas 71st ir California)

Tel. ofiso ir rez. REpublIo 7-4146
Vai. 11-2 ir 6-9 v. v. šešt. 1-4 p. pj 

Kitu laiku pagal zusttamuą

1 iki 4 v. p. p. ir 6—8 v. vak. 
šeštadieniais 1—4 v. p. p.

0-0400
Rezid. PRospect 6-0400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vuškcv lėlutė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

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

DR. J. VAITAITIS
GYDYCOJAS 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

Tel. ofiso Vlėti>ry 2-1581 *
Rez. VIctory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 Westt 31st Street
Kamp. Halsted ir 3l-mos gatvių) 

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

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

keičia stiklus ir rėmus.
4455 So. California Avė., Ohicago 

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

10 vai. ryto iki 4: trečiad. ir sekmad. 
tik susitarus.

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

DR. A. Z. ŠAULYS
GYDYTOJA IR CIUKURGP. 

4645 So. Ashland Avė., Chicago
l’irmad.. antr., ketv. ir penk. 

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

Rez. 8053 S. Campbell Avė. . -

Tel. ofiso YA 7-1787, rez. PR 0-1030

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4645 S. Ashland Avė. (kamb. 211)
IVal. nuo 2—4 ir 6—8; trečiad.. šeš- 
' tad. ir sekmad. tik pagal sutari). 
Jeigu neatsilieps vlršmlnčtl telefonui

šaukite MIdvvuy 3-OOOI

T P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortliopedas - Protezlstas 

A pu ratai-Protezui. Med. han- 
dužul. Wpee. pagalba kojom

(Arelt Hupports) ir t.t.
Vai.: 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEBMON TECHNIKOS LAB. 

2850 VV. OSni St. ( lilcago 29. III. 
Tol. PRospect 0-5O84.

Skelbkitės "Drauįe"

Tel. ofiso PR. 0-6440, rez. HE. 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6050

DR. P. Z. ZALATORIS
Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 0-6659 

1821 So. Halsted Street 
Rezid. 0600 S. Arteslan Avė.

VAI,. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—9 v. v.

DR. G. SERNER
IAETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1820 
Prilaiko akinius. 
Kreivas akis 

ištaiso.
Ofisas ir akinių dirbtuvė 
756 West 35th Street 

Vai. tino 10 iki 2, nuo 6 Iki 8, ti e- 
čiad. nuo 10-12, penktadieni 10-2 Ir 
šeštadieniais H>-2 vai, popiet.

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu aklų jt?niptmą, kuris 

yra priežastis galvos skaudėjimo bei 
svaigimo Ir skaudančių aklų karščio. 
Atitaisau trumparegystę ir tollregvs- 
tf. Prirenki! teisingai akinius Visi 
egzaminavimai <lnrnml su elektriniais 
Instrumentais, rodančias mažiausius 
trūkumus. Šperiaii atydft kreipiama 
j mokyklos valkus.

4712 South Ashland Avenue 
Tel. YArds 7-1373 

Vai. 10:30 iki 7 v. vak. šeštad. 10:30 
iki 6 vai, S> km. Ir treč. uždara.
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POLITIKOS LAUKUOSE ,
Per keletą savaičių Illinois valstybės, Cook County ir Chi- 

cagos politikos veikėjų nervai buvo stipriai jtempti.
Gana sunkus uždavinys buvo abiejų politinių partijų vir

šūnėms sudaryti kandidatų sąrašus. Joms reikėjo išklausyti 
šimtus aspirantę, siekusių kandidatuoti vienon ar kiton pozi
cijom ir nustatyti jų kvalifikacijas. Reikėjo turėti reikalą su 
įvairiomis grupėmis, kurios darė spaudimą atsižvelgti tik į jų 
siūlomus kandidatus. Teko išklausyti ir tautinių grupių dele
gacijų balsą, kuris Chicagoje, apskrityje ir visoje valstybėje 
yra pusėtinai stiprus ir su juo negalima nesiskaityti.

Pastebėjome, kad tos politinės viršūnės savo darbą jau yra 
atlikusios. Kandidatų sąrašai jau paskelbti. Ir jie yra įdomūs.

Dabar jau galima kalbėti apie kandidatus ir jų išrinkimo 
galimumus. Pirmoje eilėje jie turės pereiti per taip vadinamų 
“primary” rinkimų "šerengą” balandžio mėnesio pradžioje. Tą 
diena galutinai bus nustatyta, kurie kandidatai eis į lapkričio 
mėnesio galutinius rinkimus, atstovaudami savo partijas. Tada 
jau bus tiesioginės rungtynės tarp demokratų ir respublikonų 
kandidatų.

Vartydami preliminarinius kand'datų sąrašus, matome, kad 
gub. Stratton yra sutikęs kandidatuoti antram terminui. De
mokratai prieš jį yra pastatę Herbert Paschen. Atrodo, kad 
pirmasis savo partijos viduje opozicijos neturi, kuomet Pasche 
nas turės susiremti su Morris B. Sachs “primary” dieną. Mat

PRANCŪZŲ TAUTAI PASISAKIUS
(Parlamentinio režimo krizes paraštėje)

.1. LANSKORONSKIS, mnnų bendradarb's Prancūzijoj

(tęsinys) č'os atgyventi problemčKs ne- binacijų daugumos, bet ji tega-
Darbingieji rikiuojasi gali visada Pasi5ikti neperžen- Įima suderinu3 centro abiejų

i giannt slenksčiu. (Visų niuansų sparnų programas ir konsolida- 
4) Tai-p tų kraštutinių spar-^ vadinami nuosaikieji Pinay vus jų vieningumą kovojant 

nų rikiuojasi visos darbingosios grupės, nustojo ir balsų ir pra-* prieš dvi kraštutines tend. nci- 
parlamento jėgos, maždaug du rado apie 25 atstovus — vieton jas. Lyderiai tai supranta ir jau 
trečdaliai atstovų. Deja, jos ir, 122 teturi 94). Nutrupo k'ek ir dabar, rinkimų įkarščiui atslu- 
sudaro tą mozaiką, kurią at- R.G.R. grupė (Foro). Tas ku- gus, kekviena grupė rodo daug 
šviečia įvair iausios partijas ir rį laiką senajam parlamente su- iniciatyvos ir analizuoja padėtį 
srovės ir tų srovių padaliniai ir daręs daugumą ir vyriausybę kokiais minimumo pagrindais 
jų skaidiniai. Visos tos tarp dešiniojo sparno blokas susilp- visos centro jėgos galėtų ii tų
dviejų didžiųjų opozicijų įspraus' nėjo ir jo bendras atstovų skai- retų susitelkti akvaizdoje arti- 
tos grupės savo ruožtu sudaro čius nedaug prašoka 290 man- miausių Prancūzijos likimą le
du “frontus”: vadinamą respub-j datų.
llkonlšką frontą, tariamai kairįjį 
centro sparną ir nuosaikiųjų
frontą arba dešinįjį centro spar
ną. a) Respublikoniškojo fron
to stipr iausia yra monolitinė so
cialistų partija. Susiklausę, pa-

Toks yra bendrais žodžiais 
naujojo parlamento vaizdas. Nė

miančių uždavinių: 1) Alžiro ir 
visos Afrikos problemos spren
dimų nebegalima atidėlioti no-

p. Sachs, negavęs užgyrimo gubernatoriaus vietai demokratų drausmngi, turį nuosek
partijoje, kandidatuos kaip nepriklausomas lindependent). Koki 
galimumai yra p. Sachs “sukirsti” partijos parinktą kandidatą, 
šiuo tarpu dar sunku pasakyti, nors ir žinome, kad praėjusiais 
Chicagos miesto rinkimais jis pasirodė esąs populariausias kan
didatas, surinkęs daugiausia balsų.

Senatorius Everett Dirksenas, kaip atrodo, irgi neturės opo
nento prel'minariniuose rinkimuose. Ar jį turės demokratų par
tijos parinktas kandidatas į senatorius Richard Stengei, dar ne
visai aišku. Tikriausiai, kad ne.

Į šias augščiausias vietas Illinois valstybėj visi kandida
tai parinkti gana stiprūs. Nors dar ne laikas pranašauti, kurie 
jų laimės ateinantį rudenį, tačiau didesnį svorį tektų mesti į 
respublikonų pusę. Be abejo tą žino demokratų veikėjai ir dėl 
to jiems teks stipriai padirbėti, kad svorį, jei galima taip pa- 
kyti, palenktų savo kandidatų pusėn.

Cook County apskrityje ypatingą žaidimą daro respubli-

lią, aiškią ir konkrečią sociali
nę programą, pasiryžę be to 
žūt būt pažangiai ir greitai iš
spręsti užjūrio žemių problemų 
kompleksą, kone visi Jungtinės 
Europos šalininkai, socialistai 
per visą buvusią legislatūrą gal 
mažiausiai stokavo valstybingu
mo ir valstybės reikalų gilaus 
supratimo. Jų opozicija visada 
buvo konstruktyvi. Iš rinkimų 
partija išeina praktiškai sustip
rėjusi. Kad ir nustojusi kelių 
atstovų ji surinko daugiau bal
sų kaip 1951, o tatai parlamen- 
t'nėse žaidynėse turi nemažai 
reikšmės. Po komunistų tiek at-

j-j” r-- —• rint išvengti katastrofos Pran-
ra abejonės, kad jis dar mažiau/, .. . . ° 1valdus už senąjį, kur su vals-, lr Atlanto Paktui, |
tybingumu nesuderinama kairio.! Prancūzijos va s y įų • •
ji komunistų opozicija skaičių-! s^tucUU_ us 11 ormavimas pa

• . i , j . .. sidarė būtinas, be kurio u dabarnu buvo silpnesnė, o dešinioji • -tiniais metodais nebegales atsi-igaulistų opozicija ilgainiui pati 
pasidalė "sistemos” dalyvė.

Kas toliau?

Vyriausybei sudaryti atrodo 
tėra tik trys gal’mi variantai: 
1) Liaudies frontas. Tai būtų 
teoretiškai stipriausia dauguma

griebti. ,
Aš atsiprašau skaitytoją, var 

gindamas jį ilgais straipsniais 
apie Prancūziją. Darau tai 
dviems sumet'mais: 1) Prancū
zijai iš demokratijos rikiuotės 
išstojus, tuoj pat subirėtų ir vi-

2,000 KARIU ‘LAISVINO VIENA

Isbu\ęs Alžyro sukilėlių nelaisvėje 10 dienų, Prancūzijos armi jos kari
ninkas Oiiy Prax susitinka su Žmona. Daugiau 2,000 prancūzų karei- 
\ių, įskaitant purasiutininkus, dalyvavo Prax’o išlaisvinime. (INS)

žindami mes gal geriau sugebė- formą, sumindžiodama su to

konai. Praėjusiais metais Chicagos miesto rinkimuose jie savo J stovų skaičiumi tiek rinkikų
kandidatu į merus pasirinko demokratą Merriman, o dabar kan 
didatu į valstybės prokuiorus (States Attorney) pasikvietė kitą 
seną demokratų partijos veikėją B. S. Adamowskį, lyg nebe
turėdami kvalifikuotų teisininkų savo partijoje. Pirmasis, kaip 
žinome, rinkmus pralaimėjo. O kaip bus su šiuo kandidatu?

B. Adamowskis yra lenkas. Jo tautiečių Chicagoje yra daug.
Be to jis, kaip politikas, yra popularus ir niekur neapsiskanda- 
linęs. Todėl respublikonai juo ir spekuliuoja. Jie tik'si dalį balsų 
paveržti iš demokratų, didžiausią nuošimtį gauti iš lenkų ir pri
dėjus apylinkių miestų ir miestelių balsus, kurių dauguma visada .
sudalydavo respublikonai, tikisi Adamowskį pravesti svarbion vienatytiskesni kaip radi a ai 
prokuroro pozicijon, nors demokratų kandidatas ton pozicijon PaPra9tai būdavo. Ne be to ta- 
John J. Gutknecht taip pat yra stiprus ir neblogą rekordą pa- č’au kad yiena9 kitas ga i pa
daręs būdamas prokuroro poste.

Kandidatu į Sanitary District “trustistus” demokratai pa
rinko Aleksandrą G. Kumskį. Apie jį ir lietuvių vaidmenį šiuose 
lokaliniuose rinkimuose pakalbėsime vėliau.

skaičiumi ji yra didžiausia par
tija.

Kitas resp. fronto branduolys 
yra Mendeso vadovaujami radi
kalai. Mendesas giriasi dideliu 
pasisekimu. Skaičiai to neparo
do, bet 52 atstovai, kurie per 
rinkimus dengėsi jo etikete gal 
bus vieningesni ir doktrininiai

suimanti komunistus, s„claUs. I sos Europos ir tuo pačiu pašau-
tus ir visų niuansų radikalus. 
Bet parlamentiniai valdyti ir 
ta dauguma opozicijai esant vie
ningai, būtų per silpna. Į ją reik 
tų įtraukti ir M.R.P. Panaši dau 
guma yra nevien nepageidauja
ma, bet nėra ir pribrendusi. Ko
munistų pirmasis “sujungtomis 
progresyviomis” jėgomis sutriuš 
kinti reakciją” atgarsio lyderių 
tarpe neranda. Liaudies frontui 
priešingi nevien krikdemai, bet

lio demokratinis frontas; 2) De
mokratijos krizė ir jos negala
vimai Prancūz:joje atšviečia ge
riau kaip kur kitur bet kurios 
demokratijos negerovių. Jas pa-

rai sprendžia, bet negali išspręs 
ir soc’alistai jį tuo tarpu visu! ar demokratija gali sugyven- 
įniršimu smerkia, savo lyderio, ti bei bendradarbiauti su komu
Guy Mollet, lūpomis pareikšda- 
mi, kad komunistai nėra “nei 
dešinės nei kairės partija, nėra

šim patys savuosius demokrati
nius principus tikslingiau bran
dinti.

SPRENDŽIA, BET NEIŠSPRENDŽIA
PETKAS BLOZNELIS, Worcester, Mass.

Jau dešimt metų kaip Vaka- ra, tai aiškinimas bereikšmis.
Demokratinio

nizmu, ar ne. Kada Maskva tik 
parodo linksmesnį veidą, tai 
tuojau laisvojo pasaulio politi-

LENKAI SAVO KELIU ,

Londono “Observer” kores
pondentas Varšuvoje Richard 
Lowenthal rašo:

“Lenkai buvo pirmieji, kurie 
pasinaudojo Maskvos galvų pa
reikštu pripažinimu, kad skir-

ir įvyko šioks toks atoslūgis 
JAV — Rusijos santykiuose, tai 
nereiškė, jog atslūgo sovietų 
kontrolė tų kraštų politikos ir 
ekonominio likimo”.

KOVA SU KOMUNIZMU 
Londono žurnalas “The Eco-

tingi kraštai gali skirtingais ke- nomist” rašo
bais eiti į socializmą. Lenkų 
komunistų mėnesiniame teorijos 
žurnale “Nowe Drogi” (“Nauji 
keliai”) šiuo pripažinimu teisi
namas lenkų partijos nerangu
mas ūkius kolektyvinti. Tokiu 
būdu tartum pateisinama 1948 ir 
1949 metais vestoji vado Gomul 
kos linija, dėl kurios Stalinas 
jį pašalino iš generalinio sek
retoriaus vietos ir pasodino ka-

"Rusai moka vienaip kalbėti, 
o kitaip elgtis. Pvz., kalbėdami 
apie tautų apsisprendimą, jie at 
sisako jį teikti ne tik vokie
čiams, bet ir savo slavams, ne
kalbant apie tris Pabaltijo vals
tybes ir pusę tuzino visokių tau 
tų Azijoje. Komunizmas nešau
kia mūsų į atvirą karą nė į pa
dorias ekonomines rungtynes. 
Čia lenktyniaujama, kuri pusė

lėjiman — neva už ‘titoizmą’. padalys geriausią įspūdį žmoni- 
Dabar žurnalas bara lenkų ko-'jai- Iš mūsų pusės reikės daug
munistus, nesupratusius Lenki
jos istorinių sąlygų ir galvoju

darbo padėti kitasaplvių tautų 
santykiuose su mumis. Mūsų

šių, kad ji galinti aklai sekti ru geriausias talkininkas galbūt 
sų pėdomis. Kolkas kolūkių čia bus laikas. Juk pačioje Ru- 
Lenkijoje tesą tik apie 10,000 sijoje auga jaunesnė karta, ku-
ir jie apima tik 10% visos dir 
bamosios žemės".

MOLOTOVO TIKSLAI 
OENEVOJE

Londono “Sunday Times” sa

sukti į dešinę. Visas frontas su 
socialistais imtinai sudarys blo
ką apie 150 atstovų. To perma- 
ža, kad būti kitų partijų spren
džiamuoju patraukimo poliu. 

Dešinėje

b) Dešinysis centro sparnas 

iš rinkimų išėjo susilpnėjęs.

nacionalinė partija, bet yra ry-S iriuose sluogsniuose pasipila 
tų partija”. Liaudies fronto aiškinimai, kad abiejų pusių 
anksčau ar vėliau galimumo ne- sugyvenimas bei bendradarbia- 
galima tačiau išleisti iš akių. Jo vimas galimas. Bet kada Mask-
idėjai plėsti nemažai talkinin
kauja ir įvairūs “kairieji” in
telektualai, neutralistai, laikraš
tininkai. Prie tos temos kitą 
kartą grįšiu. 2) Atpuolant liau
dies frontui kairysis blokas 
'(respublikoniškas) daugumą te- 
gali sudaryti apimdamas tą patį 
MRP ir didžiąją dalį “nuosai-

M.R.P. (krikšč. dem.) nustojo kiųjų” ir priešingai; 3)dešinysis
ir balsų ir apie 15 atstovų (bu
vo 84, dabar 70). Socialiniai ta
čiau tai yra pažangi ir parla
mentiniai veiksminga partija, 
davusi daug gabių ir darbingų 
žmonių. Ką kalbėjau apie socia
listus ta'kintina ir jiems. Ski
ria vienus nuo kitų ne tiek so
cialinė doktrina ir dargi jos 
įgyvendinimo metodai, kiek lai- 
cizmo ir antilaicizmo ir pri
vačių mokyklų suvalstybinimo 
(tuo pačiu sulaicistinimo) klau
simai. Tos savo amžių baigian-

sparnas, aprėpdamas ir Vėl 
M.R.P. sąjūdį pasidarantį visų 
formacijų centrine figūra, ne
gali išsiversti be respublikoniš
kojo fronto talkos.

Imant dėmesin, kad geras 
trečdalis parlamento yra antide
mokratinis ir praktiškai anti-

va susiraukia, tai aiškinama, 
kad sugyvenimas negalimas. 
Pagal veido išraiškas šis klau
simas negalima išspręsti, nes 
Maskva veido išraiškas kaita
lioja pagal savo planą.

Sprendžiant šį klausimą rei
kia imti pagrindan ne veido iš
raiškas, o demokratijos ir ko
munizmo pagrindinius princi
pus, kuriais remiasi tie režimai. 
Jeigu tie principai suderinami, 
tai sugyvenimas bei bendradar
biavimas abiejų pusių galimas, 
žinoma, jeigu Maskva pasitrau
ktų iš okupuotų kraštų, o tai 
būtų įrodymas, kad ji atsisako

parlamentinis, tik šių dviejų savo agresyvios politikos uival- 
centro tendencijų glaudus ben- į dyti visą pasaulį. Bet jeigu tie 
dradarbiav'mas gali patikrinti principai nesuderinami, tai su-

rezimo pa 
grindas yra teisė, laisvė, tautos 
valia ir asmens pagarba.

Komunistinio režimo pagrin
das yra smurtas, vergija, me
las, tautų bei asmenų beteisiš
kumas ir suniekinimas.

Reiškia, vieno ir antro reži
mo pagrindai yra priešingi. 
Kiek besvarstytum, kiek bede
rintum jie visvien bus priešin
gi ir nesuderinami. Nėra ir nie
kuomet nebus pasaulyje tokio 
žmogaus, kuris tuos priešingu
mus galėtų suderinti. Taigi 
tarp demokratijos ir komuniz
mo sugyvenimas ir bendradar
biavimas neįmanomas. Abiejų 
pusių priešingus pagrindus be
derinant ir bejieškant sugyve
nimo būdų, laimės ta pusė, ku
ri veiks aktyviai.

Maskva veikia aktyviai. Ji 
nuo savo plano, užvaldyti visą 
pasaulį, nenukrypsta. Jei kar
tais ir padaro vingius, tai vien 
tik tam, kad iš Vakarų sutiktų 
mažesnį pasipriešinimą savo 
planams įgyvendinti.

mis valstybėmis visas turėtas 
sutartis.

Vakarai .mato ir supranta, 
kad iš kur tik kuri Vakarų vals
tybės pasitraukia, duodama sa
vo buvusioms kolonijoms lais
vę, tai tuojau ten Maskvos ko
munizmas įkelia koją, t. y. vie
nas išeina, o kitas ateina su 
naujos rūšies kolonizmu. Taip 
komunizmas ir slenka iš pasko3 
nepraleisdamas nė mažiausios 
progos ir ima kraštą po krašto, 
valstybę po valstybėg raginda
mas Vakarus vis greitesniu 
tempu trauktis.

Paskutinių dienų įvykiai ro
do, kad Maskva jau kelia koją 
į visą arabų pasaulį, Egiptą, In
diją ir kitur. Indijos politikai 
jau ne “nežino”, kad Pabaltyjis 
nebuvo ir nėra Rusijos teritori
ja ir kad tas valstybes per II 
Pasaulini karą Maskva okupa
vo jėga. Iš paskutinių įvykių 
Indijoj, Burmoj ir kitur, gal ir 
Anglijos politikai supras ko sie
kia Maskva.

Vakarai tokią padėtį matyda
mi dar vis svarsto: galima, ar 
negalima su Maskva sugyventi 
ir bendradarbiauti. Nepateisi
namas bet koks bendradarbia
vimas su tais, kurie visiškai ne
siskaito su teise bei teisingumu 
ir yra sumindžioję demokrati
nius principus ir tykoja visame 
pasaulyje išplėsti savo rėžimą.

Vakarai gerai žino, kad Mas- Kiek demokrat nis pasaulis ben
tam tikra stabilumą. Nėra at- gyvenimas negalimas. Kiekvie- kva smurtu okupavo Centrines dradarbiauja su komunizmu, 
skirų partijų daugumos, atskirų nas aiškinimas turi turėti pa- Europos valstybes ir jose pa- tiek pažeidžia demokratinius 
blokų daugumos, atskirų kom- Į grindą, o jei tokio pagrindo nė-, naikino demokratinę valdymo principus.

Atsiminimai apie 1905 m.
neramumus

Potitikos blogybė Isiilgusias šeimas ir dirbkite savo nuolatinius legalius
Beklausinėdamas visų per eilę vieną kalinį atrado darbus. Mes laukiame susirenkant Dūmos, kada iš pla

ne politinį, o sienos sargybos kareivį, už kokios ten kon-1 čios Rusijos matus kos susirinks daugybė atstovų, kurie 
trabandos perleidimą. Jis buvo priskaityta3 prie kri- plačiai praneš kokių reformų trūksta. Tai išgirdęs 
minalistų. Generalgubernatorius mums girdint davė ( caras batuška mums duos kas bus galima. O protestais 
velnių, kad e‘są tarpe politikos esant jaunam žmogui, jį i mes nieko nepadarysime. Nesakau jums (dosvidanija)

ri kreivai žiūri į savo tėvų dog
mas ir spalvas, kuriomis šie Va
karų pasaulį tepa. Ta karta ro
dos labiau siekia geresnių gy
venimo sąlygų, negu pasaulinio 
komunizmo įgyvendinimo. Be

ko, kad Molotovas turėjęs šiuos to naujieji rusų pažadai nubluks 
tikslus Genevoje: įr Azija pamatys, kad ne rusai

“1) Išryškinti nesusigaudan- jiems teisingai ir nuoširdžiai pa 
tiems Vakarams rusų pažiūras, deda. Gyvenimo praktika yra 
kas iš tikrųjų yra toji Genevos stiprus mokytojas. Tokiu būdu 
dvasia. Viršūnių konferencija nėra ko nusiminti. Tačiau su- 
teturėjusi tikslą nustatyti susi- praskime, kad komunizmo vadų 
dariusią strateginę kariškų jė- ambicijos pasmerkia žmoniją 
gų pusiausvyrą tarp Sovietų Są (ne vien Vakarus) ilgam kovos 
jungos ir JAV. Konferencija ne laikotarpiui. Ta kova turės vi-

VINCAS LEVECKIS 

(Tęsinys)

Geros žinios
Staiga išgirdome, kad jau sargas atrakina mūsų 

kamerą ir jau lemiamoji valanda prisiartino. Pirmuti
nis į mūsų kamerą įėjo Kalvarijos apskrities viršinin
kas Gorielovas ir sukomandavo rusiškai rikiuotis. Mes 
kur katras stovėjome ir tuojau padarėme rikiuotę, o aš 
buvau iš eilės rodos ketvirtasis. Gorielovas mane gerai 
pažinojo, nes bųdamas Naumiestyje keletą kartų buvo 
dat**s kratas, bet nieko neradęs. Jis dabar pirmutinis 
man pasakė: (sevodnia otpustit) šiandien paleis. Vos 
baidus Gorielcvui sutvarkyti jau ir čionai atėjo iš 14 
kameros generalgubernatorius ir mus pasveikino ri
kiuotėje stovinčius. Mes garsiai jam palinkėjome svei
katos. Pirmutinis eilėje stovinčius pradėjo klausinėti: 
pavardės ir vardo, o paskui žiūrėdamas į sąrašą, klau
sinėjo kokį turi skundą prieš kalėjimo viršininką. Kiek
vienas atsakė: kad ilgai nepaleidžia. Priėjo ir prie ma
nęs ir taip pat paklausė vardo ir pavardės ir taip pat 
kokį turiu skundą prieš kalėjimo viršininką. Aš atsa-

gali paveikti ir sugadinti amžinai. Čia mes pajutome, 
kad pasaulyje politiniai kaliniai yra daug blogesni už 
katorgininkus, kurie sėdi už žmogžudystes. Kalėjimo 
viršininkas atsiprašė ir pažadėjo tuojau išimti tą ka
riškį ir patalpinti pas kriminalistus.

Motiejaus Kačergio klausimas

Kada mus, apie 16 žmonių, iššaukė į kalėjimo raš
tinę, tai tame sąraše nebuvo Motiejaus Kačergio, kuris 
visame kalėjime buvo skaitomas didžiausiu prasikaltė
liu, todėl jis tuo laiku nepaleidžiamas. Generalguber
natoriui negirdint mes tarpe savęs sutarėme, užprotes-

„iki pasimatymo“, kad mes čia ui šitų kalėjimo mūrų 
daugiau nepasi matytume.

Fotografijos klausimas
Taip atsisveikinęs generalgubernatorius sugrįžo į 

kalėjimo raštinę, o mus apie 16 žmonių išleido į laisvę. 
Mes išėję už kalėjimo sienų, kaip buvę vienminčiai ir 
kalėjimo draugai, sumanėme ilgai atminčiai nusifoto
grafuoti ant vienos didelės foto. Nevisi norėjo sutikti, 
nes, kaip vėliau sužinojau, Ruseckas išėjo Jonikaičio_ 
pavarde, o jis savo pavarde nebuvo užsirašęs, tai varg
šas nenorėjo pasirodyti viešam paveiksle, todėl jis užsi-

tuoti ir sustreikuoti, kolei nebus paleidžiamas Motiejus| traukė skrybėlę, kad netaip būtų žjonus. Iš paleidžia-
mųjų ne visus prisimenu, o tik kai kuriuos: Antaną 
Gaiinų, 'kuris buvo mūsų geras vadovas ir geras žmo
gus; savo kaimyną Rusecką, du Matulaičius — Sergijų 
ir Andrių, Juozą Andriukaitį. Kitus, nors prisimenu, 
bet pavardžių nežinau. Rodos koki tai iš Aleksoto jauni 
vyrai. O Mickevičius Kapsukas, kurį kalėjime vadin
davo Jakstyru, tai jis dar žiemos metu buvo varomas į 
Suvalkus ir kaip vėliau išgirdome, kad Cipliškiuose 
pusiaukelėje į Suvalkus užfundijo sargams cigarečių su 
opiumu, kurie sumigo ir jis su kitais laimingai paspru
ko. Daktaras Pietelis ir kiti, po garsiojo badavimo 
streiko buvo paleisti, kaipo mažiau kalti.

(Bus daugiau)

Kačergis, neiti iš kalėjimo, ką mes ir pareiškėme gene
ralgubernatoriui.

Generalgubernatoriaus kalba
Jis sako: prašau grįžti į kalėjimą, aš prieš tai nie

ko neturiu. Ar jūs manote, kad mano kaltė, jei nepa
leidžia. Žinote, kad aš taip pat turiu savo viršininkus ir 
jų privalau klausyti. Jie man paliepė jus paleisti, tai 
aš jus ir noriu paleisti. Kad būtų mano valia, aš jus jau 
seniai būčiau paleidęs. Mes apsvarstę, kad jo pusėje bebuvusi pradžia geriems santy

k ams tarp Rytų ir Vakarų. tarpiais ir atoslūgių. Laisvoji paleidžia. Kada generalgubernatorius pasakė: šiandien sa, sutikome eiti į laisvę. Mums sustojus prie kalėjimo
2) Pabrėžti pavergtiems kraš žmonija į viską turi žiūrėti ne paleis. Tai man pasidarė smagiau, bet. karštis visą taip raštinės namo, generalgubernatorius pasaikė atsisveiki- 

tams, kad, jei po konferencijos trumpalaikėmis akimis”. V. išpylė, o širdis pradėjo dar smarkiau mušti. jnimo kalbą ir pasakė: važiuokite vyručiai pas savo iš-

sokių pavidalų. Joje bus pro- kiau, kad už mane yra 600 rublių užstatas, o mane nc-



DEKNHAfiTiS DRAUGAS, CHiCaGO, lLLLNIUld Ketvirtadienis, sausio 12, 1956

IŠ ATEITININKU 
GYVENIMO

(Atkelta iš 2 psl.)
Ta proga išėjusi susirinkimuose 
dalyvaudavau.

Taip elgdamasi, nesijaučiau 
nusikalstanti, nes jutau, kad da 
lyvavimas tuose susirinkimuose 
yra ne tik malonumas, bet ir di
delė nauda.

Sekime pavyzdžiais
Šiame laisvės krašte nėra

draudžiama organizacinė — kul- lios ir nepaistamo darbo moks- apskrityje. Gimnaziją lankė Vii ne*-4 Detroito mieste.

f
JgK-

-At*-<«< iį}*1

liauti

kietijos universitetuose studi- ir KLB Windaoro apylinkės pir- KUR DINGO "DRAUGAS” 
jas baigė gera sėkme. Ameri- mininkai, LAS pirmininkas ir S. m. sausio 5 d. ketvirtadie-
koje per pusantrų metų atliko Fasko vardu — Keturakis. Klu- nio “Draugas”, kuriame telpa q, . 1/ALfllOUA
ne tik internship’, bet ir išlai- bo rėmėjams Petrui Padolskiui Detroito žinios, šį kartą su ma-i " * ***

DAKTARAS PETRAS ŽEMAITIS

DAR VIENAS LIETUVIS GYDYTOJAS PROFESIONALAS

Jaunoji lietuvių intelgentų Dr. Petras Žemaitis gimė 
karta, gražaus ryžto, kietos va- 1925 m. Lekėčių valse., Šakių vat4 medicinos gydytojo kabi-

kė visus nustatytus egzaaminus ir Mikalauskui įteiktos dovanos, 
ir gavo “physic an and surge-j Koncertinėje dalyje publika 
on” laipsnį, privačia gydytojo su pasgėrėjimu klausėsi svečio 
praktika verstis. Studijų metu iš Kanados solisto Vacį. Veri-
gyvai reiškėsi ateitininkų veik 
loję.

Dr. Petras Žemaitis artimiau
siu laiku ruoš asi atidaryti pri-

(NuKefta J 5 pusi.)

lui siekti vedina, skina džiugius kijoje. Ba gus 7 klases, atėjo | Naujam lietuviui gydytojui 
darbo vaisius ir tyirtai jsitvir- nelaimingieji bėgimo metai ir( I nkūne geriausios sėkmės, 
tina Amerikos gyvenime. Gra- reikėjo pasitraukti į tremtį.
žiai kuriasi Amerikos gyvenime Tremtyje tuojau įstojo į tik 
toji jaunoji lietuvių karta, kuri ką suorganizuotą Augsburgo lie- 
Lietuvoje nebegalėjo net gim- l tuvių gimnaziją, kurią 1946 m. 
naz jos baigti, bet visą tremties ir baigė. Tų pačių metų rudenį

tūrinė veikla, kuo turėtume 
džiaugtis ir veikti, kiek jėgos 
leidžia. Tačiau čia jaunimas ne 
turi tokio entuziastiško noro 
veikti organizacijose, kaip buvo 
Lietuvoje ar Rusijoje. Svar
biausia, man rodos, trūksta 
pavyzdžių, nes suaugusieji, sun
kia' dirbdami ar dėl kitų prie
žasčių, kiek gali kratosi to or
ganizacinio neatlyginamo darbo. • 

Ar nebūtų naudinga ir gali
ma, jei ateitininkai sendraugiai 
bent retkarčia's surengtų lite
ratūrinius susirinkimus bei lite
ratūrinių sukakčių minėjimus 
paauglesniam jaunimui, kuris 
nebelanko šeštadien'nės liet. mo
kyklos.

Juose re'ketų patiekti daugiau 
žinių jaunimui iš lietuvių lite
ratūros, o laiko bėgyje ir jie pa- 
tys įsitrauktų į literatūrinių su
sirinkimų programų atlikimą de - 
klamac’jomis ir dailiosios lite
ratūros skaitymu.

Tas daug sustiprintų jaunuo
lių meilę Lietuvai bei mūsų pro
tėviams. Tas suteiktų stiprybės

metą pašventė darbui ir moks
lui, kuriai emigracijos karštli
gė buvo sutrukdžiusi puoselėtas

Dr. P. Žemaitis

kaičio dainavimo. Žavus bal
sas, puiki vaidybinė išraiška 
tuojau užkariavo publikos sim
patijas. Po kiekvienos dainos 
v's daugiau kaito delnai. Turė
jo padainuoti “bisui”, o po pas
kutinės arijos iš “Figaro vestu
vės” publika jau nebenorėjo so- 

St. Dns. listo paleisti iš scenos ir net tris 
, kartus turėjo grįžti dainuoti “bi- 

SPORTINĖS VEIKLOS ,sui ”• Jam akompanavo Emil 
MINĖJIMAS Debusmann.

Jaunoji šokėja Gražina Memė- 
naitė pašoko J. Brahma “Veng
rų šokį” ir J. Padila — “Ei Re- 
licario”.

Bendrai ši? vakaras palieka 
gražių atsiminimų. Reikėtų mū
sų sportininkus paremti sekan
čio jų pareng'mo proga, kuris 
įvyks toje pačioje salėje š. m.

Detroito Lietuvių Sporto Klu- 
įstojo į Ma nzo universitetą mc- ba3 Kovas savo veiklos penkme- 
dicinos studijuoti. Užėjusi emi- tį š. m. sausio 7 d. atžymėjo 
gracijos banga nutraukė studi- krepšinio rungtynėmis ir kon- 
jas baigus 6 semestrus. Nuo certu. šį kartą detroitiečiams 

Į 1949 m. ligi 1951 m. rudens P. j nepasisekė. Svečiai iš Clevelan- 
I Žemaitis gyveno JAV (Roches-^do ir Rochesterio išėjo laimėto- 
Iteryje ir Chįcagoje), bandyda-Į jais. Gal visuomenei iš to fakto 
mas laimę Amerikos pramonėje, ir nereikėtų daryti išvadų, bet 

I 1951 m. P. Žemaitis išvyko at- patiems sportininkams visgi rei. 
gal į Vakarų Vokietiją nutrauk- ketų apie tai pagalvoti, 
tų medicinos studijų tęsti. Bu- Po krepšin o rungtynių, va- 
vo priimtas į vjocthes universi- kare, buv. lietuviu salėje įvykęs 
tetą Frankfurt a. M. Vasaros konceitas susilaukė permažai 
atostogų metu kelis kartus teko publikos. Nelauktai dviejų jau-i 
grįžti į JAV vizos pratęsti. P. nų porų vestuvės ir išvyka į Cle-1
Žemaitis buvo vienas pirmųjų velandą nutraukė apie porą šim-1 "T,1,6 pirk£. arba parduoti

m, -- namus, sklypus, Biergardenus

ASSEMBLERS
GIRLS — VVOMEN

We have immediate openings 
in our assembly department. 
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

TV, DEIMANTAI IK LAIKRODŽIAI 
I*ardu t Inuuj Ir Taisymas 

4102 Archer Avė., 8* Mozart
Chicago 32, UI. — Tek i,A 3-8617

PIGIAI IR ŠATUI AI

PERKR AUSTAU
B ALDUS
VIETOJE LR M TOLIAU

K. EIDUKONIS
Turto nauja dideli sunkvefttmi 

Ir apdraudaa
«i»»0 S. T aiman, Chicago S». OI. 

Tcl GKzjveMUl S-7OSS

Pirkit Apsaugos Bonus!

vasario 4 d. St. G.

A. TVERAS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS

Pardavimas ir taisymas
2546 W. 69ih St. REpublic 7-1941

DETROIT’c BIZNIERIAI 
IR PROFESIONALAI

ir pasišventimo tęsimui kovos 
dėl tėvynės laisvės. Tik sen
draugiai turėtų vieną kitą va
landėlę paaukoti tautos gerovei.

Tai siūlydama, turiu mintyje 
tokias provincijas, miestus, kur 
neveikia augštesn. lituanistinės 
mokyklos ir neveikia toki susi
būrimai.

Br. Vizbaraitė - Bujokienė

ATSISVEIKINOME

l.ctuvių, kuris pralaužė ledus tų žiūrovų. Nežiūrint šios ne- alines, ūkius ar vasarvietes, kreip 
grįžti į Vakarų V ok etiją stu- sėkmės, šio koncerto rengėjai kites j 
dijų baigti. Juo pasekė visas savo svečiams suteikė porą ma- 
būrelis lietuviškojo jaunimo. lon ų ir nuotaikingų valandėlių.

Goethes universitetą Frank- Oficialioje dalyje duota sporto 
furte medicinos daktaro laips- klubo Kovo trumpa veiklos ap- 
niu P. Žemaitis baigė 1954 m. žvalga. Pasidžiaugta, kad mūsų 
pavasarį, apgynęs mokslinį dar- jaunimas neišsibarst’ė p0 kitas 
bą “Der Unvollstaendige Anti- sporto organizacijas, bet susi- 

las tremtyje ir garsius Vakarų [ koerper und se ne Bedeutung in būrė į savo klubą. Kovą sveiki 
Europos ar Amerikos universi- ~
tetus atvedė prie užsibrėžto

viltis, bet kurios skaidrus ryž
tas nugalėjo nelengvas gyveni
mo kliūtis ir per vargo mokyk-

ELSEA REALTY & INVEST- 
MENT COMPANY

atstovą
VLADA BARAUSKĄ
Telefonai: Įstaigos VA 2-9790, I 

Residencijos — TA 6-4366
Ši įmone yra pati stambiausia Mi-1 
chigano valstijoje. Detroite turi 4 i 
skyrius ir sėkmingiausiai patar
nauja savo klijentams.

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BE NDROVĖ

4038 Archer Avenue t*I. LA3-č>719 
AUGUST SALDUKAS Prezidentas

tikslo.
Dr. Petras Žemaitis yra vie

nas tos kartos žmonių, kuriam 
priešpaskutiniais gimnazijos me 
tais teko apleisti gimtąjį kraš
tą, pavirsti tremties 'Stovyklniu

Praėjusį sekmadienį 3 vai, žmogumi, kuriam tremtis truk- 
p. Šatrijos korporacija susirin-"M'e, bet nesutrukdė užsibrėžto
ko atsisveikinti šatrijietę solis
tę p. Bičkienę, kuri išvyksta į 
Europą.

Kun. A. Grauslys savo paskai 
toje poetiškai apibūdino tylą.

tikslo pasiekti. Darbas ir ryž
tas nugalėjo ir sunkiausias są
lygas. Dr. Petras Žemaitis pra
ėjusių metų gale išlaikė Michi- 
gano valstybėje valstybinius me

Toje tyloje pasigirsta balsai: dicinos gydytojo egzaminus ir 
paukščių čiulbėjimas, varpų gavo diplomą verstis privačia 
skambėjimas ir žmonių žodžiai, - medicinos praktika.
juokas bei dainos. Daina yra .............
augščiausias žmogaus kuriamo- moks]cjvi ateitinink k į 
jo groam simbolis Lietuviai; 8uairinkimas bus sausjo 15 ,
dainininką, ugdo lietuviškąją sckmadicnj) 10 val t0 Tė ! 
dvasią ir vien savo buvimu skel Jėzįjtų patalpo3e 5541 go Pau.

I na. Nariams dalyvavimas bū
tinas. Kviečiami ir svečiai.

Kuopos Valdyba

bia apie Lietuvą.
Po paskaitos sekė gardžios 

vaišės, po kurių šatrijiečių kvar
tetas p-lci Prapuolenytci akom
panuojant padainavo keletą dai
nelių. Vos plojimui aptilus, pa
sigirdo prašymai, kad p. Bičkie- 
nė ir p. Adomaitienė prisidėtų 
prie programos. Solistės, nors 
ir negreit, bet sutiko. O p. Bič- 
kienė taip pat pasirodė esanti 
(’eklamatorė.

Rašyt. t. Grincevičius visų 
šatrijiečių vardu išpeikė nuošir
džiausius linkėjimus. Dainų ly
dima solistė ats:sveikino su Šat
rijos korporacija ir svečiais.

A. S.

šATRIJIEtiŲ ŽINIAI
Visi Chicagos šatrijiečiai, 

vykstantieji > Indiana Harbor, 
prašomi būti 5 vai. p. p. Tėvų 
Jėzuitų namuose šį šeštadienį. 
Iš čia visi vyks mašinomis or
ganizuotai. Prašoma atvykti Į 
punktualiai.

S U S I R I N K 1 M A I
F’rel. Adomo -lakšto vardo! 

moksleivių ateitininkų kuopos1 
i usirinkimas įvyks 1956 m. sau-Į 
tio 15 d. Tėvų Jėzuitų namuose 
(5541 So. Paulina Str.). Nariai 
privalo atsilankyti. D.

— o —
Kun. Alfonso Lipniūno vardo

UŽGAVĖNIŲ BLYNAI
Kun. Alfonso Lipniūno vardo 

moksleivių ateitininkų kuopa 
ruošia Užgavėnių blynų vaka
rą vasario 4 d. (šeštadienį) L. 
Vyčių salėje. Vis; nuoširdžiai 
prašomi atvykti. Rengėjai

MERGAIČIŲ DĖMESIUI
Kun. Alfonso Lipniūno kuo

pos mergaie ų būrelio susirin
kimas įvyks šį penktadienį 7:30 
vai. Irenos Bremcrytės bute, 
2009 W. 69th Place.

Susirinkime bus ponios Dauž- 
vardienės paskaita “Elgesys šei
moje ir visuomenėje”.

Nariams dalyvavimas būtinas.
Svečiai kviečiam'. I. P.

Duon* Ir (vairias skoningas 
bnlkutra keros

BRUNO’S KEPYKLA
8330-41 8. LituanJca Avė. 

Tel. CUfside 4-0376 .
Pristatome J visas krautuves 
Ir restoranu*, taip pat lt- 
slunčla J vieus artimuosius 

miestu*.

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

baterijos ir automobiliams dalys. Fireatone padangos.
1934 Wcst S9ih Street Tel. GRovehill 6-9136

M. CESAS, patyręs aatn speeiallstaa
s sst V -x -.n. i t

Rahmen der Allergie”. no JAV LB Detroito apylinkės
1954 m. pavasarį dr. Petras 

Žemaitis grįžo į JAV ir pradėjo 
dirbti Highland Park General 
Hospital Detroite, Mich. Inter- 
no praktiką atliko tame pat De
troito m este Wayne County 
Gen. Hospital. Dabar dirba Det-

(HLFi)l

roito ligoninėj Herman Kilfer 
Hospital.

Dr. Petras Žematis medicinos 
mokslui parodė daug meilės ir 
įdėjo daug darbo. Vakarų Vo-;

PARKHOLME SERVICE 
STATION

5000 W. Ccrmak Rd., Cicero, IIL 
Lietuviška gazolino stotis ir
automobilių aptarnavimas
YVilliam J.. Grigelaitis, sav.

---- r

NUO UŽSISENĖJUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tie. kurie kenčia nuo SENŲ AT

VIRĘ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, 
negali ramiai nedėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsiaenSjusios žaizdos 
niežti ir skauda. Kad pašalinti tų 
niežėjimų Ir skaudėjimų senų atvi
rų Ir skaudžiu žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jos gydymo 
ypatybės palengvins jOsų skaudėji
mų ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite Jų taipgi nuo skau
džiu nudegimų. Ji taipgi pašalina 
niežėjimų ligos vadinamos PSORIA- 
SIS Taipgi pašalina peršėjimų lig<v 
vadinamos ATHLETES FOOT, su
stabdo džiovinimų odos ir perplyšlmų 
tarppirščių. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstančlos, suskilusios odos dedlr- 
vtnių, odos išbėrimų ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
atrodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klų. Ji yra gera gyduolė nuo iš
viršinių odos ligųy l-e
gulo Ointment yra 
parduodama po 7 5 
et.. $1.25. ir $3.60.
Pirkite valstluėseCht 
cagoj ir apylinkėse —
MlBvaukee, Wlsc..Ga 
ry. Ind.irDetroit, Ml- 
chlgan arba rašyki
te ir atsiųskite Mo- 
ney order į

-

~ TAISYMAS - ,
[namuose- dirbtuvėse] 

—-100% — 
^ARANTIOA.

^CAl

Daina
TELEVISION

[(sav. inž, A.Semėnas)l 
įSnOlHaUted-DAe-eBST

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

siuikvcžiniis su pilnu ap- 
drauda. Pigus ir sąžiningas 
patarnavimas.

R ŠERĖNAS
•1510 S. Woud St., Chicago 0, 

Illinois, tel. VI 7-2972

TELEVIZIJOSr •» ,*.• •*>
ir Radio Aparatų Taisymas

Sąžiningas ir garantuotas darbas 
M. RIMKUS, 4617 S. Sawyer St. 
Tel. VI 7-0087 — VI 7-3037

M. MlšKIKiS, M. D.
GYDYTOJA ir CHIRURGE 

X-RAY
393 West Grand Roulevard 

cor. Shadv Lans Uetroit 16. MichigaL 
Namų telef. VI 1-7970 

Pirm. antr. ketv. ir penkt. 12-3 ir 6-8 vai 
Treč. ir šeSt. 12-3 vai.

Telef. TA 6-0686

VINCAS KIRŠINĄS 
11420 Steel Avenue 
Detroit 27, Michigan

Tel. WE. 4-«1«5 
OENEKAL CONTILACTOR

Atlipka įvairius statybos, pataisy
mo ir pertaisymo darbus — stalinin- 
kystės cemento, mūrijimo, elektros 
pluntbingo, dažymo Ir dekoravimo 
Atskirų kambarių bei butų jrengimat 
nnstoerėse ir sklf.pnnnA

Klausykite
UTHOKNIAN MELOD.ES

Ajm Arbor — WPAG — 1050 kiio
cydes

Sekmadieniais 1.00 — 1:30 p. p. 
Vedėjas — RALPH VALATKA 

15756 Lesu re — Detroit 27, 
Michigan

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

įstaigoje BRIGHTON SAVINGS and LOANI
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000.00

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

CHARLES ZEKAS, Sec’a

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. Ir 
Bešt. 9 ▼. ryto Iki 4:10 p. p.

Treėlad. 9 ryto Iki 12 ▼., O 
Ketvirtad. 9 vai. Iki S vade

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Ptgua, aą»ininga« darbas. Visi apdraudimai. U artimų ir 

tolimų distancijų. Saukit* sekančiai:
3415 S. LITUAN1CA AVE2, CHICAGO, ELL,

ANTANAS VILIMAS
Telelonaa — FBontier 0-1883

loumų aisran

Rūpestingai ir pigiai taisau

TELEVIZIJOS
APARATUS

Garantuoja darbą ir dalia-

J. MIGLINAS 
618 W. Eddy St. Chicago 84, III. į Telef. — HUmbold 6-1038

LEGULO, Department D.

MES PRISTATOME ANGLIS BEI;
PEČIAUS ALIEJŲ

DIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS
Mes taipgi perkrauRtome jūsų baldus saugiai — keletą blo-1 

Ikų ar kcliasdcAimts mylių. Reikale šaukite mus. i
Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkitės paa’ 

■mus. Turį daug metų patyrimo perkraustymo darbe.

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyno Avenue Tel. Vlrginia 7-70971

NOW...
IdLiniingirji, kurie 1955 m. prisidėjo prie mūsų kalėdų Klubo—Chi iši
mas Club, lapkričio mėnesį gavo čekius. Prisidėkite prie mūsų 1956 m. 
(brisimas Club ŠIANDIEN!

IJniversal Savings
lbOO So. llalated Street • Chicago 8. 111. • HAyinarket 1-2028

and loan 
Association

MELOD.ES


Ketvirtadienis, sausio 12, 1956 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 5

SO. BOSTONO ŽINIOS

PAGERBTAS PREL. MYK. 
KRUPAVIČIUS

Parapijos klebono kun. Pran 
ciškaus Virmauskio iniciatyva' 
buvo sudarytas komitetas pa-i 
gerbimui žymaus lietuvių veikė-: 
jo, Tautos Fondo valdytojo prel. i 
M. Krupavičiaus. Pagerbimas į-! 
vyko š. m. sausio 2 d. lietuvių! 
parapijos salėje So. Bostone.) 
Salė buvo pilna pobūvio dalyvių. 
Atidaromąjį žodį tarė rengimo 
komiteto pirm. adv. J. J. Gri- 
galus. Pagerbimo pobūviui va-Į 
dovavo dr. J. Leimonas. Trum
pą žodį tarė parapijos klebonas 
kun. P. Virmauskis.

Kadangi norinčių žodžiu ir i 
raštu prelatą sveikinti buvo tiek 
daug, tai rengimo komitetas ne- j 
leido kalbėti nė vienam, nes tai 
būtų užėmę keletą valandų. Vie
toje sveikinimų buvo paprašytas 
tarti žodį pats prel. Krupavičius. 
Kaip ir visada, jis ragino visus 
būti gerais lietuviais, jauni
mą — nepamiršti lietuvių kal
bos, nesukurti mišrių šeimų ir 
visomis jėgom's dirbti Lietuvos 
išlaisvinimui. Pagerbimo pobū
vis baigtas sugiedant “Ilgiausių 
metų’’ ir šaukiant valio. Pobū
vyje giedojo ir dainavo parapi
jos choras, vadovaujamas muz. 
Jeronimo Kačinsko.

KĄI-RDŲ EGLUTĘ
Kaip ir kiekvienais metais, li

tuanistikos mokykla š. m. sausio 
2 d. suruošė kalėdinę eglutę su 
įdomia ir gražia programėle. A- 
tidaromąjį žodį pasakė mokyk
los inspektorius mokt. Dz. Gied
raitis, programai vadovavo mo
kyt. P. Kaminskas. Programą 
atliko mokyklos mokiniai ir p. 
Barmienė. Taip pat kalbėjo sve
čias prel. M. Krupavičius, kreip
damasis į jaunuosius ypatingai 
ragino būti gerais lietuviais ir 
mokytis lietuvių kalbos bei kitų 
lituanistikos dalykų. Su jau- 
niausia's ir svečiais prie eglutės 
laiką leido ir mokyklos globėjas 
parapijos klebonas kun. Pranciš
kus Virmauskis. ,

Padėkos žodį tarė tėvų ko
miteto pirm. P. Žičkus. Apsilan
kęs Kalėdų senelis (inž. Mano- 
mait:s)) jaunuosius apdovanojo 
tėvų komiteto paruoštomis do
vanėlėmis. Eglutė buvo papuoš
ta tautiniais, iš šiaudelių padary 
tais, papuošalais. Manau, kad

Bostonas tokios gražios tauti
niais motyvais papuoštos eglu
tės nėra turėjęs. Eglutę papuo-1 
šė mokyt. p. Čibienė, padedant 
kitoms ponioms.

. TRUMPAI
— Prel. M. Krupavičius, Tau

tos Fondo valdytojas, lankyda
masis Bostone, Šv. Petro lietu
vių parapijos bažnyčioje š. m. 
sausio 2 d. atnašavo šv. Mišias 
už ištremtus lietuvius ir pasakė 
labai gražų pamokslą. Pamoks
lo metu daug kas nubraukė aša
rą nuo skruosto.

— K. Mockus, “Draugo” ir 
kitų laikraščių ir žurnalų bend
radarbis, pergyveno sunkią tul
žies operaciją ir sveikatai gerė
jant žada šiomis dienpmis ap
leisti ligoninę. P. Ž.

Detroit, Mich.

(Atkelta iš 4 psl.) 
žomis išimtimis nepasiekė skai
tytojų. Pasigirdo nereikalingų 
išvadų — kaltinimų. Susisiekus 
su dienraščio administracija pa
aiškėjo, kad laikraštis išsiųstas 
laiku. Po didelių jieškojimų, tai 
kininkaujant ^Trs. -Elzbietai Pau 
razienei, jos energingo jieškoji- 
mo dėka, pavyko nustatyti, kad 
apie 500 egz. buvo užsimetę 
pašto paskirstymo punkte prie 
geležinkelio stoties. Skyriaus ve 
dejas, kuris tą laikraščių pa
skirstymą tvarko, atsiprašo vi
sus -skaitytojus ir tuos, kurie 
dėl laikraščio nepasirodymo tu
rėjo nuostolių, pažadėdamas at
eityje klaidos nepakartoti. Aiš- 
k na, kad esant laikraščių strei
kui, susilaukiama labai daug 

j leidinių iš kitų miestų ir tarp 
daugelio siuntų “Draugas” už
simetė. Jieškojimo metu kaimy
ninio Windsoro užsmetęs pun
das nebuvo surastas.

KODĖL VAIKŲ VAKARAS 
BE EGLUTES
f '■ •• ’ ‘ ■*

Daugeliui atsnankiusių į vai
kų vakarą kilo Klausimas, ko
dėl nėra eglutė:-;. Gi atsakymas 
slepiasi Detroito ugniagesių vir
šininko apl nkraštyje, pagal ku
rį gaisro pavojaus galimybėms 
sumažinti be specialaus leidimo 
eglutės statyti negalima. Yra 
dar kitų eglutę turėti sunkinan
čių aplinkybių. Salių tavinin-

Atstovų Rūmų pirmininkų Sam 
Raybum (D-Tex.) bučiuoja Senato 
daugumos vadas Lyudon Johnson (D. 
iš Tcx. (1NS)

kai įspėti, Jtad kilus gaisrui jie 
negaus apdraudos. Todėl tėvų 
komiteto pirmininkui, nors ir 
atkakliai kovojant su salės pri
žiūrėtoju, visgi nepasisekė eg
lutės įsinešti, nors praėjusiais 
metais tas pats prižiūrėtojas su 
malonumu išnuomodavo eglutę.

BANKETAS
Lietuvių Katalikų Veteranų 

Postas Nr. 1722 š. m. balandžio 
7 d. ruošia banketą, kurio me
tu veteranams bus įteikti Ame
rikos Lietuvių Veteranams Rem
ti Draugijos surinkti pinigai.

TRUMPAI
— “Draugo” koncerto, įvyku

sio pr. m. gruodžio 10 d., pro
ga, be programoje išvardintų Tė 
mėjų, po 5 dolerius dar aukojo 
Ralph Valatka’, B. ir V. Neve- 
rauskai, Paulius Brazas ir Pet
ras Banionis.

-- Z. Arlauskaitės - Mikšienės
režisuotą komediją “Glušhs” 
Detroito Lietuvių ^eno Sambū
ris š. m. sausio 7 d. suvaidino 
Clevelande.

— Justo Pusdešrio vadovau
jamas scenos meno kolektyvas 
repetuoja P. Va’čiūno dramą 
“Sudrumstoji ramybė” ir š. m. 
kovo 10 d. Holy Redeemer sa
lėje žada suvaidintj Detroito lie
tuviams.

Nori atvr.žiuct! i TAVl ' *
168. RIMEIKIS, Pranas, gim. 

1923.1.20. Puidogalyje, Kretingos 
apskr., Lietuvoje; siuvėja; Lu- 
beck, Vorwekorstr. 103, BĮ. 3/66, 
Germany, a) Remeikis, Lieselotte, 
gim. 1928.3 20. Lubeck, Vokieti
joje. b) Rimeikis, Pranas, g. 1952. 
4.7. Bad/Schwartau, Vokietijoje, 
c) Rimeikis, Angelą, gim. 1954.2.- 
4. Bad,/Schwartau, Vokietijoje.

169. SILlNlS-BOROWSKI, Alek 
sandras, gim. 1899.12.6. Lietuvos 
Brastoje; juristas, mokytojas; 
Salzgitter-Lebenstedt, Am. Fla- 
chen Meer 5, Germany; a) šilinis- 
Borow.ski, Helen, gim. 1889.2.24. 
Vilniuje, Lietuvoje; Dr. Med.; Šili- 
nis-Borowski, Aleksandra, g. 1928 
5.28. Vilniuje, Lietuvoje; Dr. Med.

170. STACHYRA. Jan, gim. 19- 
23.8.17. Lublin, Lenkijoje; autome- 
chanjkas; Neustadt/Holst. Voide- 
viek 4, Germany; a) Staehyra, 
Antonija, gim. 1922.12.23. Omsk. 
Rusijoje; chem. laborantė; b) Sta- 
ehyra, Jerzy, gim. 1943.3.16. Nu- 
bel/Sudtondern, Vokietijoje, c) 
Staehyra, Teresa, gim. 1947.3.18. 
Plensburg, Vokietijoje, d) Stachy- 
ra, Alicija, gim. 1848.6.19. Flens- 
burg, Vokietijoje.

171. TABACHARNIUK, Wladis- 
law. gim. 1905.7.23. Kolonija/Ga
licija; stalius; Neustadt/Holst. 
Vorderwiek 6, Germany, a) Taba- 
charniuk, Stanislava, gim. 1920.8.- 
16. Wolien/Kostapel, Lenkijoje, 
b) ITabacharniuk, Barbara, g. 1944 
2.2. Lauenbiirg, Vokietijoje. c) Ta 
bacharniuk, Julian, gim. 1948.2.- 
16. Lubeck, Vokietijoje.

172. TALANDZEUICZ, Ksawe- 
ry, gim. 1910.10.12. Lazdijuose, 
Lietuvoje; Hamburg 35, įyohnla- 
ger Alsterford, Hindenburgstr. 63, 
Germany, a) Talandzewicz, Helen 
Klara, gim. 1912.3.4. Vokietijoje.

— Onos ir Mato Šimonių dūk j
relė Sylvįa su savo vyru Eddie 
š. m. sausio 3 d. susilaukė duk
relės Daborh Onutės. Džiaugia
si ir Šimoniai susilaukę anūkės.

— Juozas ir Marija Miškiniai 
ir Dolores Mišelį išvyko į Flori
dą.

— J. Jonynas su P. lOrintaite
ir Vyt. Alkevičius su E. Nau- 
manavičiūte š. m. sausio 7 d. Šv. 
Antano bažnyčioje priėmė Mo
terystės sakramentą. Abi poros 
yra Detroito jaunuoliai. Elena 
Naumanavičiūtė prieš kelis mė
nesius yra atvykusi iš Kolum
bijos. St. G-kas

173. VAILIONIS, Vladas, gim. 
1922.7.27. Roėkiuose, Alytaus ap., 
Lietuvoje; plastikos dalykų spe
cialistas (kalba angliškai); 13a/- 
Zirndorf b. Nbg., Schulstr. 12, 
Germany, a) Vailionis, Philippina 
Teiese, gim. 1923.12.12. Zirndorf, 
Vokietijoje, b) Valionis, Chris- 
tina, gim. 1947.1.8. Furht/Bay, 
Vokietijoje, c) Vailionis, Birutė, 
gim. 1949.2.22. Furthe, Vokietijo
je. d) Vailionis, Claudia Aldona, 
gim. 1954.1.15. Zirndorf, Vokieti
joje. e) Trimolt, Dieter Adolf, g. 
1943.4.20, Zirndorf, Vokietijoje 
(posūnis), f) Trimolt, Gusta v, g. 
1944.6.10. Zirndorf, Vokietijoje 
(posūnis).

174. WAITKUNAT, Edith Hc- 
lene, gim. 1921.7.20. Kybartuose, 
Lietuvoje; Lubeck, Vorwerkcrstr. 
103 BĮ. 4/5, Geimany. a) Waitku- 
nat, Marlene Edith. gim. 1943.8.- 
27. Scharpen, Lenkijoje, b) Wait- 
kunat, Ulla Gisela, gim. 1943.11. 
21. Scharpen. Lenkijoje. •

175. WENGEL, Elena, gim. 19- 
22.1.30. Lyduvėnuose. Tauragės 
apskr., Lietuvoje; Lubeck, Vor- 
vverkerstr. 103 BĮ. 4/6, Germany, 
a) Wengel, Peter Edward, gim. 
1953.6.29. Lubeck, Vokietijoje.

176. W0LF, August. grm. 1931.- 
8.1. Vydaujoje, Lietuvoje, šaltkal
vis; Krefefld - Uerdhigen, Nieder- 
strasse. 125, Germany.

4 Paaiškino

Nekviestas svetys, kuris jau ge
rokai iialko, pasinaudodamas pro
ga, kai kambary neliko nei vieno 
suaugusio, klausia berniuką:

— Sakyk, berniuk, o kada jūs 
pietaujate ?

— Pirmą valandą, — atsakė ber 
niukas, bet mama sakė, kad šian
dien duos pietų, kai jūs išeisite...

Nepasitiki
Filmo režisorius vienam artis

tui liepia lįst j narvą pas liūtą.

— Nebijok, jis išaugo maitina
ma.*; plepu...

— Taip pat ir mane pienu mai
tino, kai augau. Bet tai nereiškią, 
kad man neužeitų noras kartais ir 
mėsos užkąsti...

NAUJŲ MAŠINŲ 

FONDAS

JŪSŲ APDRAUSTI INDĖLIAI

Neš 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 naują sąskaitą 

$50.00 arba didesnei sumai, bus apmokėta autobuso kelionė.

veltui ...Termometrai<- *. W ■ \ I
Su kiekvienu $50.00 ar didesniu indeliu!

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

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

1447 S. 49tli Ct., Cicero 50, IU. - Tel. TOwnhall 3-8131 ir 8132

Atidarą kasdien, Uždara trečiadieniai ............. .................... JUOZAS GR1BAUSKAS, Vedėjas

aocaoi 3OE3OE 30
Teiel. REpubUc 7-5bo3 

ADOMAS VAITKEVIČIUS 
ANGLIŲ IR ALYVOS 

PARDAVIMAS 
Visų rūšių namų apšildymo 
sistemos įvedimas, perdirbi

mas ir pataisymas 
Greitas, sąžiningas ir pigus

patarnavimas
ATLAS FUEL CO.

Atstovas 
4919 So. Paulina St 

PRospęct 6-7960

“D r a u g o” Administracija 
nuoširdžiai dėkoja už aukas 
Naujų Mašinų Fondui. Aukojo 
šie asmenys:

Špokas Eduardas .... 1.00
Stulgį-.   1.00
Ulevičius Kazys ......... 1.00
Valavičia Jurgis ......... 1.00
Vengelis Mrs. A............  1.00
Yakaitis M..................... 1.00<* . 3 t- *• •

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

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

STATYBAI IB NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PBISTATPME 
VISORIŲ R C6IŲ
MEDŽIAGĄ

CARRMOODY 

LUMBER CO.
STASYS LTTVVTNAS, Prez.
8039 80. HALSTED ST.

T«L Vlctory 1-1Z7Z į*
APKATNAVIMĄ IR PREKIŲ PRI

STATYMĄ TEIKIAME 
NEMOKAMAI

RASTINU ATIDARYTA kasdien nik
I vai. ryto Iki 6 vai. vakaro Ii 
AeAt&d lentai* Iki > vai. vakaro

MARQUETTE GĖLIŲ KRAUTUVĖ
KORSAŽAI, GĖLES VESTUVĖMS, LAIDOTUVĖMS IR 
KITOMS PROGOMS. Atidarą vakarais ir sekmadieniais. 

Savininkai: ANDRIUS ir ELENA (SANDOM) STANIULIS
2743 West 691h Street Tel. PRospęct 6-0781

(priešais šv. Kryžiaus ligoninę)

iŠ TOLI IR ARTI
NAUJI OI DEL! TUO KAI- NAUJAUSI KRAUSTYMO (RANK/A! 

lUJį Merų patyrimas-pteus irspiningas patarnavimas

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

SEGHETTI TRAVEL BUREAU
2451 So. Oakley Avenue Tol. YArds 7-3278

MES PARCPINAME KELIONES LĖKTUVAIS, GELŽKELIA1S, 
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.

Sutvarkome dokumentus norintiems atvažiuoti į Ameriką. Pa
rūpiname dokumentus norintiems išvykti į užsienį. TURIME IR 
LIETUVIŲ Skyrių. Pildome afideivitus. Pasinaudokite.

Roosęvelt Fumiture Miegamo Rakandą Išpardavimas!
n gabalų — tiktai už $169.09

J šį setą įeina lova, dreseris. ko
moda, springsai. matrasas su vidu
jinėm spiruoklem, 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 į šią lietuvišką 
krautuvę, apžiūrėkite baldus ir pa
tirkite kainas.

ROOSEVELT FURNITURE CO.
2310 ĮVEST ROOSEVELT ROAD Tel. SEeley 3 - 4711

Kelte .Raudonis. Ir meiiftd4»rl»
Krautuvt atidaryta sekmadieniai* nuo II Ibi

JONAS GRADINSKAS
Televizijos, radijas, patefonai, lempos, antenos baterijos 

J. G. TELEVISION COMPANY

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

C R A N E SAVINGS AN^AN
2555 WEST 47th STREET * LAfayette 3-1083

B. R. Pietkieuicz, prez.; E. R. Pietkieuicz, sekr. ir advokatas 
Mokame augštus dividendus. Kešiuojanje čekius. Parduodame ir 
išperkame valstybės bonus. Ta u py tojams patarnau rimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ŠIANDIEN.—Apdrausta Iki $J 0,000. 
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 LIETUVIŲ TAUP, IR SKOLINIMO

B-VIŲ LYGOS, KURIOSB

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 
IR

Paskolos Duodamos Namy Įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO i SAVINGS & LOAN ASSN.
6234 S. We»tem Avė.__________ Chicago 36, 111.

CHANE SAVINGS G LOAN ASSN.
2555 W. 47th St. Chicago 32, III.

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

UNIVERSAL SAVINGS G LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St. Chicago 8, IU.

35= 3fr=

AUKOTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IR PELNINGI PATARNAVIMAI.
TAI m Kin; ĮVIRTAI, APIiIIAI s,0.1 mH.OIMI.OIHI |STAH.<».II Al RSei AVSIAN, AAI.IAI I’AIUIIIATAS Iiivini-.MIAS I Z l'AIM l I'l\\lblME\- 
Tt PASKAITAS. MII TAI 1*5 MO SKYRIAI: OI’TIOVM,. ROM N. KAl.ftIR IR YAKACI.R SKYRIAI. GAMTK TAI PYTI llt l‘Llt LAIŠKI S. SV- 
TAl PYKITE 1M,Alins InKKKIAAT M.KIIS llt A l’.MOK A AT YIHOKI Al SI As BILAS, YIT.TII PATARK A Y IMAS NARIAMS. lAKMCIAM IR 
PAItlll OIIAU \ Al.lte.Bls ItOM N. \AMI PASKOMlS PILI141 AA.MIAl ŠIOM H.yiA BOM. SI ZIMIT MTsi Al KSTA 1)1 V IDl.Al>\ llt KITAS I.N-

l'URMACIJAS PAŠAI KIT — I.IK)VI IIII4< II-7.'>75. r

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION, 6?34 SOUTH WE$TERH AVL
PIJtM 12 '.AL — 8 '.Al,.; AM'ILW. llt PLAKT » iki 1 t AT..; KLT. 9 IKI 8 va!, vai. ; Treč. VlDĄ!tlTA Y! K.) DlilAL iLŠ! C IK! 2 POPLLT
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MĖNRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ŪJJNOlS Ketvirtadienis, sąusin 12, 1956

CLASSIFIED & H E LP W A N T E D A D V E R TIS E M E N T S
KKAL ESTATE

Daugiausia sutaupysite pinigų 
pirkdami mūsų įstaigoj namus, 
biznius, nes čia RASITE TIKRAI 
LABAI VERTINGŲ BARC.ENŲ 
visoj ChicagoJ. Patikrinkite!

A L G. B U I) REC K A 8 

REALTY
1839 W. 47 SI, Tel. l.Af. S-8SH4 

(Ir sekmadieniais)

P. STANKOVieiUS
REAL ĖST. ir INSUR. BROKERI! 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
8188 So. Halsted St 

Ph. DAnnbe 5-2798 
Padeda plrkltl . parduoti namo* 
ūktus, btzulus. Parūpina paskolas 
draudimus Ir daro vertimus. Tvark. 
h n lg racijos dokumentui Ofisas atds
ras kasdien nuo 10—7.

Nejud. turto pirkimas-pardavimas, 
visokių rūšių apdrauda, Noturljatas 

INCOME TAKSŲ PILDYMAS 
P. LEONAS

REAL ESTATE 
2735 VV. 71st St. — WAĮ 8-6015

P riež pirkdami ar parduodat! 
Darnus, bitnuis, sklypus ar Akio* 
atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANOB 

2405 W«rt 51 St.
WAlbrook 5-6080

PRospect H-S570 (vak. Ir

Kas, perkant arba parduodant na 
mus, norit sąžiningo ir lietuviška' 
nuoširdaus patarnavimo krelpkltls I

VENTA REAL ESTATE

4409 S. Fairfield. teL LAI. 8-8881
Vai. Kasdien nuo 0—12 Ir 4—7 vai 
vak. Beštad. nuo S v. r. Iki S v. ▼ 

Trečiadinelals uždaryta

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

BERYVYN. 6 kamb. namas. Apy
linkėje 16th ir Ridgeland. Platus 
skypas. $10.900; įmokėti $2,500.
SVOBODA 6012 Cermak Rd. BI-
shop 2-2162.
BRIDGEPORTE 2-jų butų po 4 
kamb. 1 butas gazu apšild. Vonios. 
Uždari porčiai. Garažas. FRontier 

6 6930..

4 imtai po 4 k. Geras medinis na
mas. 4527 So. Wood Street. Kaina 
$10,800.

YArds 7-3895

ARTI 71st IR LOOMIS
Kampinis 10 butų mūrinis namas. 
Pilnas rūsys. Butai po 4 kamb., 
visi pečiais apšild. Ąžuolo grindys 
ir papuošimai. Mr. Chandler, IIEm- 
lock 4-4300.

BUU.DING & REMODEUNG 
NAMU STATYBA

{vairūs - įtaisymai Ir pardavimas 
Jei norite’ pirkti ar užsakyti namą. 
k url/i būtų gerai išplanuotas, pato 
gus, gražus ir pigus, pirkite ar uiaa 
kyktu pas

Susitarti šaukit RJEllanoe 0-H2O1 

V. SIMKCS 
nuo t vai. p. p. kasdien Ir 

sekmadieniais nuo 10—4 vai. 
Adresas: 4645 So. Keatimr Avė., 

CHICAOO »2. ILL.

ANTANAS LUKAS Ir SODUS 
6450 So. Fairfield Avenue

BU1LDING CONTRACTORS 
Stato naujus namus, atremontuo
ja senus Kreipkitės:

Tel. HEmlock 4-5881

^iiiiiiiiiiiiilllllllilliiilillllllinniiillllliiĮ,
S LIETUVIU STATYBOS 
L BENDROVE

i MŪRAS
£ BUILDERS, INO.
= Stato gyvenamuosius na- 
S mus, ofisus ir krautuves pa- 
s gal standartinius planus ar 
~ individualinius pageidavimus.
E Įvairūs patarimai staty- 
g bos bei finansavimo reika- 
s lais, skiciniai planai ir na- 
s mų įkainavimas nemokamai.
= Statybos reikalais kreiptis 
= į reikalų vedėją šiuo adresu:
| JONAS STANKUS
s kasdien nuo 4 vai. popiet, 
s TeL PRospect 8-2018 arba 
= LUdlow 5-8580.
S 6800 SO. CAMPBELL AVK,
£ Chicago 29, Illinois
SnHHmilHIIIIIIIIHHHIIIH»IIIIUIUjlllHI

A1TOMOK1E1>4 — TRVOKS 
Automobiliai — Hunkveilmlal

VIKTORO KOŽICOS 
lietuviška gazolino Motis Ir auto 

tAlH.vninu
Atitekami motoro remontai, lyginimo 
dažymo darbai ir keičiamos dalys.

CALL-ME-MOTORS C0.
5 750 S. WEHTF.HN A VE., KE 7-0X33

Remkile dien. Drau&!

HELP WANTED — MOTERYS

CASHIER
With adding machine 

and caahieriiig experience
5 day week 

Group insurance 
Profit sharing plan

GENERAL 
FINANCE CORP.

6021 W. Oriu a k Road
OFFICE GIRL

Need giri «xperieneed in tilling 
and genėtai ofl’ice work,

• Good paying
• Good trnnsportntion
• Good aorking eonditions 

Phone ALbany 2-2207

TYPIST - Nights
5 P.M. to 1:80 A.M.

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

CAROLINE MOTOR 
EKPRESS

2417 So. Paulina St.
Tel. CL 4-1000
L A D I E S

Be an Avon representativc in your 
own neighborhood. Earning aveiage 
$2 to $.1 per bour. No exporiencc ne- 
cessary. For complete Information —

Call EU 6-9052

GENERAL OFFICE 
WORK

8:30 to 5 p. m.
40-HOUR WEEK

Excellent’ working eonditions 
Vic. 18th & Blue Island

C Anai 6-0731
«

PLATINKITE “DRAUGĄ"

FISHER BODY
NEEDS

PROCESS-
ENGINEERS

To analyze body assembly drawings and estabiish seųuence of as- 
sembly operations, determine tooling and eųuipment reųuired and 
prepare methods time anaiysis.

FOR

BODY IN WHITE;

WELDING AND METAL 

FINISHING; PAINT; 

SEALING, GLASS, 

HARDWARE; TRIM AND 

FINAL ASSEMBLY.
Men with fixture design experience or practical e.xperience in the 
body assembly field will be considered.

54-hour Work Week
Ideal working eonditions in new general offices.

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

♦ .

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

/ *■
Saturdays

8 A. M. to 12 NOON 

Apply

SA1AAIED PERSONNEL 

30001 UanDyko

Contact Mr. R. M. Pinney 

DETROIT, MICH1GAN

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.

Tuesday 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. MICHIG AN

FISHER BODY
Has Immediate Openings for —

BODY DRAFTSMEN

SENIOR DESIGNERS

SENIOR CHECKERS

SENIOR LAYOUT
t

LĄYOUT and ENGINEERING

ARTISTS

Automobile Body Experience not required.

INTERVIEWS DAILY .
8 A. M. TO 9 P. M.

TUESDAY 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

HELP WANTEI» MOTERYS 

ENPERIENCED

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

Modern ofl’ice & congenial 
Heople to ,wirk with 

Hd. Vacations & Ilolidays 
Other Company Benefits

ILLINOIS 
TOOL W0RKS

2501 N. KEELER
(4200 West)

.TYPIST
For Billlng & Svvitchboard

. . 5 day week. Pemanent.. 
Good starting rate 

Insurance benefits
MULTI ELECTRIC MFG., 

INC„
4223 West LAKE St 

SAcramento 2-1900

STENO - CLERK
Stcnography and General Office work 
Hornellke working eonditions—6 day 

sveek. Good starting salary
NORMAN ENGINEERING Co. 

2115 W. Maiųuette Rd.

HE. 4-2300

WANTED SALESGIRLS
STEADY YYOBK 
Mušt be energetie 

Apply
GRAYSON’S SHOP 

1126 Lake St.
OAK PARK

TELLER-TYPIST 

YOUNC LADY 
Permanent position 

6650 VV. Cermak Rd., Benvyn 

GU 4-7600
REIKALINGA ŠEIMININKĖ. Rei
kės šiek tiek virti. Atskiras kamb., 
radio, televizija. Reikia kalbėti ang
liškai. Maža šeima. Geras atlygini
mas. JUniper 8-3616.

IOC

“DRAUGAS” AGENCV
65 East YVashington Street 

TeL DEarboru 2-2434 
2334 Sounth Oakley Avenue 

Tel. Vlrginla 7-6640 ; 7-6641

HELP VVANTED VYRAI

YOUNG MAN
l'OB

Complomeler Service Ik-pt. 
Meehanienlly InrUned

Hl-seh. grad. Nnat appearanen. 
Honorable dlschargn from artnnd 
forccH. jo aervlce ealculatlng' ma- 
ehinen, No prevlous euper. necess. 
Pald vacations & holldajs, penslon 
& insuianco program

APPIJCANTS UTLL BE 1N- 
’1E-K\TEWED BETYVEEN 

10 A.M. to 2 P.M.
Por ere. appolntment call S V. 7-0625 
FELT & TARRANT MFG. CO. 

Rin. 7136, Merchandise Mari

LABORATORY
TECUNICIANS

Opening in laboratory for 
youngmen with follovving quali- 
fications: One year of high 
[school chemistry or one year of 
college chemistry, or persons 
with previous laboratory ex- 
perience to work in paint labo
ratory in Chicago ‘Heights area.

Address —

DRAUGAS. Box B874 
2334 So. Oakley Avenue

WORK CbOSE TO HOME 
AND SAVE $104 A YEAR

Service Station Attendant 
And Handy Greaser

Exccllent worklng eonditions
MIDWEST

SERVICE STATION 
2335 So. We«tern

i 1 .... . .........
'iiiimiiimiiiitmiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiui

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka 
nes jis yra plačiausiai skaitoma; 
lietuvių dienraštis, o skelbimu 

kaina yra prieinama visiems. 
UHIItinillllllllllUIINIIIIIIIIIIllllllllllHII*

MLSCKIJANEOUS
(vairia Dalykai

1,1 IT. AP1HIAI 1*V AGENTCRA
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimus. Notartatas. Valsty
bes patvirtintos kainos. I

Prieš darydami apdraudas kitur 
paalršlrauklte pas mui

JONAS KIRVAITIS,
WAlbruok 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENCV 
5006 S. Ashland Are., Chicago 38, 11).

ŠILDYMAS
A. Stančiauskatt Ir A Lapinu

inatoliuoja visų geriausių Ameri 
Įlos firmų gazu ir alyva kūrena
mus pečius (furnaees), visų dy
džių oro vėsintuvus Air condi- 
tioners) ir atlieka visus skardor 
darbus.

1500 SOUTH. 60th OOURT 
Ir 1505 SO. 51 at COUBT 

Cicero, Illinois 
Telefonai: OLympic 2-6752 

Ir OLympic 2-8492

PLUMBING
Licensed, bonded plumbers 

Joks darbas nėra didelis ar mažas. 
Sankite dabar. Kalbame lietuviškai

Tel. REpublic 7-0844 
WAIbrook 5-8451

PARDAVIMUI

PARDUODAMA skalbiama maši
na, plunksninė kaldra ir 2 pagalvės.

Tel. VIrginia 7-2141

ĮSIGYKITE DABAR !

ALOYZAS BARONAS

“ŠVIESA IR KELIAS”
Nesenai išėjusi knyga

duodanti biografinių žinių 1< žymaus 
Amerikos lietuvių veikėjo

Prelato Igno Albavičiaus

gyvenimo Ir pavaizduojanti Jo nueitą 
kelių, supažindina skaitytojų su {do
mia Amerikos lietuvių organizacijų 
bei veiklos Istorija.

Kaina * 1.00; gaunama:
“DRAUGAS”
2334 S. Oakley Avė.

CHICAOO 8. ILL.

Atgabeno 271 tremtinį
Talkininkaudama Clevelando 

katalikų vyskupijos pastan
goms pagelbėti tremtiniams, 
Charles Varga žmona pasirašė 
afidevitus 271 tremtiniui. Bu-

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiimiii
Gauta nauja siunta knygelių

KAIP PASIRUOŠTI 
JAV PILIETYBEI

Klausimai ir atsakymai anglų 
ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei
sėjau Alfonse F. VVells. Kaina 
60 centų.

Pasiskubinkite įsigyti reikalin
gą knygelę, kuri tikrai palengvina 
įsigyti JAV pilietybę.

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

Chicago 8, I1L
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltl*

J.GLIAL/DA

OPA PRO 
NOBIS

PREMIJUOTAS
ROMANAS

vo dienų, kada jos namuose mie 
gojo net 17 asmenų — tiek 
daug vis tų naujai atvykstan
čių.

VĖL NAUJAUSIOS
net 8 9 ženklais rnš. mašlnSlčs su vi
sada naujausiais patobulinimais — 
dabar alumino rėmai, nauja dėžė Ir 
kt. —
HOYAL yra didžiausia firma pasau
ly! GERIAUSIOS maš-lės papiginta 
kaina. Jūsų pasirinktu raidynu, r. 
dydžiu Ir stilium.

4-toJl šimtine siuntinėjama užsisa
kantiems. Pranešę adresų DYKAI 
gausite smulkias Informacijas Ir pa
veikslus per:

J. L. GIEDRAITIS
1632 Broad St., Harford 6, Conn., 
kuris “Draugui" žinomas, kaip 
sąžiningas asmuo.

Remkite dien. Draugi

Įdomiausias romanas!
A

Gyva Intriga ir šiurpūs 
Įvykiai, išsamiai pavaizduo
tas bolševikinis gyvenimas 
Lietuvoje, dail. V. K. Jonyno 
16 originalių iliustracijų.

Abi dalys vienoje knygoje 
448 psL — tik $4.00

Užsakymus siųsti:

“DRAUGAS’1 
2384 $•. Oakley Avenue 

Chicago 8, Dlinoii



ketvirtadienis, sausu, 12, 1956 DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHlCAGO, ĮIJJNOIS

PAVERGTOJE LIETUVOJE Į
— Koletus žinių apie Lietu-1 «/u • ...f i į — Vilniaus petlagog maine

vos partmnus. Iš Karaliau- ioBtitutc, kuriame ruošiami “so-' 
claus kilęs 35 m. Lotharas Gan- cialiatinej valstybci auklėtojai", 
dowitz plačiai pasakoja “Dm «uo mctu moko3i 219B studen.
Ostpreussenblatt • skiltyse apie tai „ neakivaMiniu bMu 3770. 
ankstesniuosius partizanų veiks- ..Ticsos.. kore8ponde„tai pasi
nius Lietuvoje. Ir jis. nonorė- džiaugę ,.žymiai auEti ėju3ia 
damas patekti “Ivanams ' j ne- partino apgaili
laisvę, prisidėjo prie Lietuvoje dudentų menką pažangumą 
veikiančių “miško brolių“ ir iš;moka|c To pricžastis is dalies 
Kuršo žiedo didžiausiomis pa- ta kad dėstylojai, kurių 
stangomis stengėsi prasimušti!^, t VQg • - me.
į Rytprūsius. Apie lietuvius par- baigę institutą Kairytė ‘ -'Ls. C. E. M oore'žiūri į šešių vaikų fotografijas Frankline, Oliio, bet
tizanus Gundorvitz atsiliepia la- j stolberg Galdikas,‘baigę insti- 
bai šiltai. Sako, kad jie laisvę tuĮą atsisaWj vykti į kainw 

ir savo tėvynę mylėję, labiau uz mokyklas
viską. Veikti daugiausia teko Į
netoli Rytprūsių sienos, kol vie- — “Tarybinio artojo“ kol-1

NEBIJO PENKTADIENIO 13-tos D.

ji nebijo penktadienio 13-tos. Ji turį 13 vaikų. 13 vaikas gimė 13 unci

jų prieš 13 valandų 1 I vai. p. p.) li).‘14- m. rugpjūčio 13 d. Jis svėrė 13 

svaru. Ji gyvena 213 Fourtli St. Ji turi 13 anūkų. (1NS)

'.i/i r

PADĖKA ‘ i ?•. Karsokams, prof. St. Kolupai
lai, M. Kfėvienei ir jos dukteriai,

... .. ... . , Negalėdami kiekvienam skv- A. O. Mošinskienei, didžiai pergy-dzius (is dalies apgriautus per rium gpadėkoti> čia reiškiame savo venusioms mūsų širdgėlą, lemties
karą prie Biržų) ir keliasi j nuoširdžią padėką visiems, kurie caitais susijusią su jųdviejų toly-

, a i n- e v. - nauiai nastatvta “p'vvpnvietp” raštu ar žodžiu yra mums pareis- 8*u sielvartu dėl v. Krėvės mir-daroų. Apkaltintas buvo uz UJ i I as a y ą gy i. ę . užuojautą dėl 1955 m. gruodžio ties, M. ir Z. Kriauniams, velionei
“aktyvų padėjimą sudaryti — Viename Kauno kolchoze 13 d žuvusios mano mvlimaaios ir visai jos šeimaū parodžiusiems
naują nacionalistinę l'etuvių
vyriausybę“. Per Rygą jis buvo 
su kitais 3 lietuviais pasiųstas 
specialiu vagonu į Maskvą, o iš 
ten kelias ėjo toliau i Vorkutą, 
kurią pasiekęs daugiau miręs 
nei gyvas.

ną dieną pateko į nelaisvę. Ka
rinis tribunolas jį nuteisė du 
kartus po 25 m. priverčiamųjų

chozas pradeda griauti viensė-|

— V.\ teitu sodininkystės-dai- 
žininkystčy bandymų stoties te
ritorijoje iškilmingai atideng
tas paminklas J. V. Mičiurinui.
“Ant granitinio postamento pa
statytas skulptoriaus VI. Žuklio
iš terakotos nulipdytas“ Mičiu- gė Leningrado konservatorijoje

.  ’ --------- -------
Atidarant sąskaitą pirm 11-tos kiekvieno mėnesio 

dividentas mokamas nuo 1-mos. Dabar mokame 3%.
STANDARD stipriausia Taupymo Įstaiga visoje Amerikoje

siems velionės nuopelnus taytai, 
ir kt. Taip pat didžiai ačiū tiems, 
kimic yra pasiryžę velionei parū
pinti antkapinį akmenį, būtent — 
A. Bartuškienei, P. Karcoienei, E. 
Mažonienei, V. Nagiuvienei, G. 
Natkevičienei, V. ir M. Valiams ir 
kt. Didelė mūsų padėka priklauso 
ir Chicagos Lietuvių Kalbos Drau 
gijai, Clevelando Rašto klubui, 
Clevelando skautams ir skautėms, 
atidavusiems paskutinę skautišką 
pagarbą vienai iš pačių pirmųjų 
Lietuvos skaučių, taip pat Darbi
ninko, Dirvos, Draugo, Nepriklau
somos Lietuvos Sandaros bei Vie
nybės redakcijoms, atitinkamai pa 
minėjusiems velionę ir Lietuvių 
Enciklopedijos redakcijai bei lei
dėjui.

Pr. Skardžius ir
duktė su vyru

ĮSIGYKITE U A 11 A H I

DARBO TEISEt ŽODYNĖLIS
Spaudai paršuose Pr. Siūlaitis

ANGLIŠKŲ ŽODŽIŲ BEI IŠKIKEIŠ
KIMŲ PAAIŠKINIMAI

Šiame ŽODYNĖLYJE telpa tl. 
anglų kalba žodžiai bei išBirelškinial 
kurio yra įgavę apecialillę reikšmę 
kai kurie paimti iš veikiančių įsta 
tymų. Spausdinami žodžiai anglų 
kalba ir patiekti platūs paaiškinimai 
lietuvių kalba.

Leidinys 11G pnsl. Kaina $1.00.
Pinigus su užsakymais siųsti:

•‘DRAUGAS”
2334 S. Oakley Avė.,

Chloago 8, III.

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

Atsargos Fondas..........................$4,500,000.00

CHARTERED AND SUPERVISED BY THE 
UNITED STATES GOVERNMENT

Member of Federal Savings and Loan Insurance Corporation

JL’STIN MACKIEWIC1I, President and Manager

Ištaigos valandos: Kasdien, įskaitant šeštini. nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. 

po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8 va!, vakaro.
Trečiadieniais visai neatidaroma.

STANDARD FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHlCAGO •
[pf 4192 ARCHER AVĖ., CHlCAGO 32 

PHONfc: Vlrginia 7-114113 d. žuvusios mano mylimosios visai jos šeimai, parodžiusiem, 
iš karvės primelžiama 4,000 lit- žmonos ir dukters brangiosios mo- didelio nuoširdumo, J. Krygerie-
ru Tuo tarnu Ramvaalos raio- tinos, Marij°s Skardžiuvienės, ir nei, prel. M. Krupavičiui, atskiru rų. tuo tarpu Ramygalos 1<|O kurįe teikėsi paskutinę savo pa- žygiu pareiškusiam gilią uzuojau- 
nc vidurkis 902 litrai pieno vie- garbą velionei atžymėti gėlių at- tą velionės vyrui, J. M. Laurinai- 
nai karvei. Tas kiekis yra 72 siuntimu, atsilankymu į laidotuvių čmi, d». V Maciūnui, A Maziu- 
... . . . . -j namus, palydėjimu į kapines, mi- hm, K. J. Mazonui, A. ir O. Mi-
litrais mažesnis nei 1954 vidur- užpi;kirau Jar kįtokiu būdu. UŽ kulskiama, St. ir J. Nasvyčiams.

tai ypač jaučiamės dėkingi dr. K. N. ir O. Naumanams, dr. J. Pa- 
ir M. Alminams, V. Alseikai, tėvui Jaujui, J. Pakalkai, P. Palubins- 
L. Andriekui, giliai krikščionišku kui, gen. P. Plechavičiui, kun..dr. 
būdu atjautusiam mūsų nelaimę, J- Prunskiui, A. ir E. Puniškams, 
kun. J, Angelaičiui, atlikusiam pa- G. Puniškai, J, ir A. Puniškams, 
skutinę nuoširdžią dvasinę pašiau- V. ir E. Puniškams, prof. J. Puzi- 
gą velionei, V. ir J. Apyniams, inž. nui, V. ir E. Rastemams, M. ir A, 
J. ir A. Augustinavičiams, B. ir Rimams, B. Rutkunui, I. ir N. Sa- 

_ , G. Babrauskams, ypač p. Babraus- mams, St. ir A. Santvarams, A, ir
Balsio koncertas smuikui ir or-, kienei, didžiai pasigedusiai savo G. Siručiams, prof. VI. Stankai, p.
kedrui RnUvc neseniai Ini- artimos ir ilgametės gimnazijos Stanulienei, J. Stempuziui, gražiai

Kniav.. neseniai tini draug£S kpt V įr a. Bartuškams, nrisimnusiam ve įone Clevelando
pik Vi’ Braziuliui, inž. B. ir O. liet. radijo valandėlėje, J. ir P.
Brizgiams P. Būtėnui, L. ir R. Šenbergams, J. Urbšaičiui, J. Va-
Ciplijauskams, mkt. V. Čižiūndi, laičiui, A. Vaičiulaičiui su šeima,
gūdžiai prisiminusiam ilgametės gvd. M. Vaitėnui, kapinėse taru- 
liet gimnazijos mokytojos litua- šiam paskutinį atsisveikinimo žo- 
nistės netekimą, J. Dėdinui, A.' dį Clevelando lietuvių bendruo- 
Dunduliui, F. Giedriui, dr. G. Gim menes ir skautų yapdu, J. Valai- 
butienei, dr. J. Girniui, pareišku
siam gilaus žmoniško supratimo 
mūsų didžio skausmo valandoje,

kis.

— Maskvoje “TS kompozito
rių plenumas”, kaip skelbia Vil
niaus radijas, “šiitai sutiko 
naujus TL kompozitorių kūri
nius“. Vienas iš jų buvo Ed.

Loncertas smuikui ir or 
kestrui. Balsys neseniai bai-

rino biustas. Minėjime praneši
mus padarė: Ž. Ū. Akad. dės
tytojas Vladas Venckutonis, 
LTSR Mokslų akademijos Bo
tanikos sodo pomologijos skyr. 
vedėjas Alb. Urbonas, bandymų 
stoties vyr. mokslinis bendra
darbis Ipolitas Štaras.

— Apleisti Lietuves miškai, 
skundžiasi mokslų akademijos 
miškų instituto vadovas B. Ru
gelis. Girdi, kada jau šnekama

aspirantūrą“ ir ypač giriamas 
už parašytą “Pionierių pavasa
rio dainą“. Balsys dabar žada 
rašyti baletą pagal “Eglė, žalčių 
karalienė“.

— Dviratis kas dvi minutės
čiui, inž. P. ir H. Žiuriams, drauge 
su gėlėmis prasmingai įvertinu-

— giriasi Šaulių dviračio fabri-j kun. St. Ylai, B. Jameįkienei, dr. 
ko administracija, nurodydama, J- Jakštui, dr. P. Jonikui, A. ir 
kad “mašinų per 9 mėnesius bu
vo pagaminta daugiau, nei per
nai per visus metus.” Tikimasi 
gamybą dar padidinti, kai bus

CONRID'AS FOTOGRAFAS
(UEiunfl)

apie medelių sodinimo^ vajus, o į pasigaminta dviračių surinki-
dar ir šiandien daugiau kaip mo juosta.
100,000 ha kirtaviečių, degi- j — Rusas kritikuoja lietuvius 
mų, aikščių tebėra neapsodin- rašytojus, kad būdami daugu-
ta. Jei kaikuriuose miškuose 
medeliai ir pasodinti, tai jie nu
stelbti krūmų ir piktžolių. Ru
gelis piktinasi, kad ištisi lau
kai anksčiau dirbamos žemės

mas ūkininkų vaikai jie nerašą 
apie kolektyvinio kaimo buitį. 
V. Smirnov, TSRS rašytojų 
drg. sekretorius, prikiša apsi
leidimą Avyžiui; sako, kad T.

tebestovi apaugę krumokšn’ais, Tilvytig pateikiąs klasišką bu 
menkaverčiais medeliais. vusio Lietuvos kaimo vaizdą

— Švenčionių kolchozai augi
na vaistažoles, ypač valerijoną 
ir ramunėles, nes tai labai “pa- 
jaminga gamybos šaka“. Šven
čionių vaistažolių “fabrikas”, 
kuris yra botanikos sodo ir bio
logijos instituto priežiūroje, pa
gamino 4 kartus daugiau vais
tų nei 1951. Vaistai esą siun
čiami j Kamačatką, Sachaliną, 
Sibirą ir kt.

“Usnynėje”, nieko nerašo apie 
dabartinį Lietuvos kaimą.

Afrika katalikėj*
Afrikos Ugandoje, kur yra a- 

pie 5 milionai gyventojų, kata
likų jau yra pusantro miliono. 
Tanganyike, turinčiame pusde- 
vinto miliono gyventojų, katali
kų jau yra milionas ir dar 131,- 
000 ruošiasi priimti krikštą.

* ........ -AM.—40*-^,.—
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Modemiškai Įreng
ta vieta įvairioms 
■ino^raukoras. Spa 
sialvbė — vestuvės. 
Jaunavedžiams duo
dama puiki ir bran
gi dovana. Sąžiain- 
gai ir gražiai atlie
kamas darbas.

4 U West 63rd Street
TeL ENg. 4-5883 arba ENg. 4-5849

SOPU I E BARČUS 
RflDIO PROGRAMA

Iš WGES stoties — Banga 1390 
NUO PI KM A D. IKI PENKTAD. 

8:45 iki 9:30 vai. ryte
SEŠTAD. 8:30 iki 9:30 ryte • 

PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v. 
SIEKAI). 8:»O—0:30 v. r. Iš stotie*

W0PA — 1490 kil.
Cbicagn 29, Iii. HEmlock 4-2418 

7121 So. UOCKWELL ST.

TELEVIZ5J0S FONOGRAFAI 
Tik pas mus pildami gausit
• Ncmokilmai 3-Jir mPn. pilnų garan

tijų. — darbas ir dalys.
» Nemokamai vidainj antenų ir insta

liavimas. *r
• Iki JliiO.OO ir daugiau nuolaidos už 

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

vimo 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 CAIumet 5-7252 

TRANAS KERŠIS IR 
PAULIUS F. ENDZELIS

=aocaOE==3OX

LIODĖSIO VALANDOJ

MAŽEIKA & EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI -

6845 S. Western — 3 atskiros air-cond. koplyčios
REpublU 7-8600 — 7-8601 Automobiliam* vieta 

Tlsros, kurie gyvena kitose miesto d&lyss; gausim* 
koplyčią arčiau Jūsų namų.

■aHMBsnein

Mutual Federal Savings Rekordas...
•ftl

• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.

• Nuo 1905 metų 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!

Alufuaf FEDEkPL
CHARTERED AND SUPERVISED? 

■Y'THE UNITED STATES OQVERNMENT)

AND LOAN ASSOCIATION

2202 W. Cermak Road, Chicago 8, III. Tel.: Vlrginia 7-7747
JOHN J. KAZANAUSKAS, pres.

JSTAIGOS VALANDOS: Kasdien nuo 9 ryto iki 5 valandos po pietų Ketvirtadieniais nuo 9 va
landos ryto iki 8 valandos vakaro. Sešlad. nuo 9 iki 1 v. p.p. Trečiadieniais visai neatidaromo.

'riSSs i

Vestuvių nuotraukos 
Augštos rūšies fotografijos 

Mūšy specialybe
Precin Photo studio

ING
EDVARDAS ULIS, sav.

4068 Archer Avenue 
Telefonas Vliginia 7-2481

A. A.
PETRONĖLĖ RŪTA 

(Groinaitė)
(pūgai pirmų tyrų Janušauskas)

Gyveno 10833 S. State St.

Mirė sausio 10 d., 1955. 1 1:1 5 
v. v,, sulaukus pusės amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tel
šių apskr., • Plungės parapijos, 
įjtanelių kaimo.

Amerikoje išgyveno ii m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vyras Krank, 2 sūnūs: Zenon 
Janušauskas, marti Štella; ir 
Eilmund Bluemond; duktė Stel
ių Miller, žentas Josepli, 6 anū
kai: Joan, Carolyn, l'lionias, ir 
Kari Janis; ir Gtiaidine ir 
Darlene Miller; teta Ona Zo- 
belienė su šeima, 3 pusbroliai: 
Junaš It1" 79d\vard Zobela • ir- 
Juozas Blizgis ir jų šeimos, 1 
pusseserės: Irena Kellogg, jos 
vyras Earl, Elzbiete Luudans- 
kas, jos vyras Kazimieras, I.iu- 
dovika ir Uršulė Smilingis ir vi
sų jų šeimos; giminaite Agota 
Janušauskas, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Priklausė Chicagos Lietuvių 
Draugijai.

Kūnas bus pašarvotus 1 vai. 
po piet Bukausko koplyčioje, 
10821 S. Miehigan Avė.

Laidotuvės įvyks šešt., sau
sio 11 d., iš koplyčios 8:13 vai. 
ryto bus atlydėta į Visų šven
tų parapijos bažnyčių, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą Po pamaldų Ims 
nulydėta j šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę: Vyrius, sūnūs, duk
tė, marti, žentas ir anūkai.

Glidotuviu direktorius I,. Bu
kauskus. Telef. UOmmodore 
4-2228.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0, V/ESTERN AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ. 

GHSGAGO, ILL. CICERO, ILL.

Telefonai — CRovehiR 6-2345 arba
T0wnhaH 3-2169

JOHN F. EEDEiRIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 Soufh Hermitage Avenue

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

t 4330 34 Soufh California Avenue
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

ČB-B

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GftLINY’ČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banke
tų. laidotuvių ir kitų papuošimų.

2443 WEST I13RD STRI'.I/I'
Tel. I’ltospect 8-OS33 ir PR 8-0131

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIU 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna- Mes turime koplyčias'
i vintas dieną ir nak- visose Chicagos ir I

t j, Reikale laukite Roselando dalyse ir I

rauk tuojau patarnaujame

į 8807 S. LITUANICA AVĖ.
ANTANAS M. PHILLIPS

Tel. YArds 7-3401

DR. ALDONAI RUGIENEI,
mylimai mamytei mirus, reiškiu giliausią 
užuojautą.

Viktorą Arlauskas
—■ i i .1 '

PETRAS P. GURSKIS C
659 W«*t 18th STREET Tel. SEeley S-5711

ALFREDAS VANCE
(1T7 WOODSIDE Rd., Rtveraide, III. TeL OLympie 2*0240

POVILAsTIriDIKAS-
|MM 8- HALSTED STREET Telephone T Ardi 7-lflll,

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 g. mcUlOAM AVĖ. TeL COmmodom 4-22211

JŪRttlS F. RUDMlit “
7881. S. LITUANICA AVĖ. TeL VArda 7-1128-1128
į PETRAS BIELIŪNAS

4348 S. CALIFORNIA AVENUE TeL LAfsyetto 3-3071'

_____VASA~-IS— BUT|(l|S

1446 Hooth 50th AVĖ., CICERO, UJL. Tel. OLympie 2-KMS1

^¥N¥7žūD7ioTubYcki
1648 V. 46th STREET YArds 7 0781

STEPONASnB?LAČKAWICŽ
2424 W. 69th STREET REpublic 7-1213

2314 W. ?3rd PLACE Vlrginia 7-6672 (

Skaitykite ir platinkite dienraštį “Drau^". 

Perskaitė dienr. lirau^", duokite jį kitiems.
-f**



š Ketvirtadienis sausio 12 1956,

IS ARTI IR TOLI
KANADOJ

—- Kuil P. Ažubalis, šv. Jo
no parapijos klebonas Toronte, 
yra puikiai pravedęs bažnyčios 
atnaujinimą, įvykdytą Alfr. 
Kulpavi&aus. Gili lietuviška 
nuotaika ir rimtis joje žavi net 
nekatalikus lietuvius. Plėsda
mas pastoracijos darbą, kun. 
P. Ažubalis įvedė pamaldas va
sarvietėje VVasaga Beach, kur 
Vasarą prisirenka į bažnytėlę 
net iki 400 lietuvių. Ta vietovė 
yra Huron ežero pakrantėje.

Jau dabar ruošiamasi iškil
mingai paminėti Vasario 16 d. 
šventę. Ji bus apvaikščiojama 
sekmadienį, vasario 19 d. Tą 
dieną Toronto vyskupas Fran
cis Allen lietuvių Šv. Jono baž- 

ninkas priėmė šį malonų pasiū- nyčioje atlaikys pamaldas ir 
lymą ir š. m. sausio 7 d. pasi- i pasakys pamokslą. Prie Šv. Jo- 
rašė sutartį pirmam sezonui. no parapijos veikia šeštadieni

nė Lituanistikos mokykla, ku-

/ mus
X I)Jil'ninko K. Žoroinskio

paroda Riccardo meno galerijo
je jau uždaryta. Dalis darbų 
prijungta prie dailininko stu
dijoje dabar vykstančios spe
cialios parodos jo darbo 10 me
tų. sukakčiai paminėti. Norin
tieji ta proga įsigyti paveikslų, 
prašomi susitarti dėl valandų 
telefonu PR 6-4278 betkuriuo 
dienos ar vakaro metu. Dali. K. 

ioro'nskis yra gavęs pakvieti
mą. iš Art Institute of Chicago 
Galery 2 pardavinėti savo pa
veikslus per šią įstaigą. Daili-

X Danutė Lipčiū* ė-Augienė 
sausio 8 d. kalbėjo Liet. Ben
druomenės Roselando apylinkės 
šeštadieninės mokyklos tėvų 
susirinkime, aktualia lietuvių 
šeimos tema: “šeima — lietu
vybės išlaikymo branduolys”. 
Prelegentės gilios ir koncent
ruotos mintys bei konkrečių 
priemonių nurodymas vaikų lie
tuviškojo auklėjimo srityje su
kėlė gyvą susidomėjimą, prive
dusį prie diskusijų.

X Lietuvių Fronto Chica
gof. apygardos valdyba pasku
tiniame posėdyje priėmė į LF 
eilę visą eilę Chicagoje ir jos 
apylinkėse studijuojančio aka
deminio jaunimo, pasireiškusią 
noro įsijungti į šio sąjūdžio ei
les. Gavėnios metu ruošiamas 
didesnio masto Lietuvių Fronto 
susirinkimas, o pirmomis pava
sario dienomis dviejų dienų iš
kyla į gamtą Chicagos apylin
kėse.

DĮENRA3TT3 DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

ŽEM£S DllEBEJIMAS SUGRIOVĖ NAMA

Trijų nugštų apartinentas sugriuvo, kai Acampulco mieste, Meksikoje, žemė drebėjo. Xė vienas nebuvo 
sužeistas, ’ (1XS)

Prancūzija bus su Vakarais, 
prieš komunistus

Prancūzijos ambasadorius 
Maurice Couve de Murville tu
rėjo paskaitą Užsienio Santy
kių tarybos pobūvyje. Jis pa
reiškė, kad komunistų padidė
jimas Prancūzijos parlamente 
"ali būt’ neraminantis, tačiau 
visdėlto ta’ nėsanti pakankama 
priežastis susirūpinti. Prancūzi
joje tesą tik apie 300,000 komu
nistų. nors jie ir surinkę ap:e 
5 milionus balsų. Atstovų tokį 
skaičių jie gavo tik dėka ypa
tingos dabar Prancūzijoje vei
kiančios rinkimu sistemos. 
Prancūzijos politika pasilik
sianti nepasikeitusi — prieš- 
komunistinė ir už vakariečius. 

Ambasadorius suminėjo, kad

LIS. K \ IR KUK
— Lietuvių siuvėjų dėmesiui!

Amalgamated Clothing YVorkera 
ot America Lotai .269 narių susi
rinkimas bus šių metų sausio mėn. 
1S dieną vakare.

■ Susirinkimas įvyks Amalgama- 
ted Centro name, 333 So. Ashland 
Blvd., Chicago, III.

Susirinkime numatyta plati die
notvarkė, nes yra daug svarbių 
reikalų aptarti. Be to bus nau
jos valdybos narių pareigų perė
mimas. Valdyba yra renkama 
dviems metams, ši valdyba yra iš
rinkta 1956-57 metams.

Prašome visus narius dalyvau
ti susirinkime. Po susirinkimo bus 
nemokamos vaišės.

269 Lokalo Valdyba

— Biletai j paskutinį “Buhalte
rijos klaidos“ spektaklį iš anksto 
gaunami šiose vietose: Lietuvių 
auditorijoj 3133 So Halated St.; 
Dainos prekyboj 3130 S. Halsted 
St.; Terroje 3333 Halsted St.; J. 
Karvelio prekyboje 3322 S. Hal
sted St.; Real Estate Venta 4409

Partijų. kandidatai 
rinkimams

Partijos jau nominavo dau-

rią lanko daugiau kaip 200 vai
kų. Parapija dabar plečia kari- 
tatyvinę veiklą. Pastoracijos 
darbe kun. P. Ažubaliui gražiai gelį kandidatų naujiems rinki-
talkina kun. dr. J. Gutauskas 
Ir‘kun. B. Facevičius.

— Tėvai pranciškonai, naujai 
įsteigtoje Prisikėlimo parapijo
je Toronte sėkmingai darbuoja
si su jaunimu
organizuojami sportiniai žaidi
mai. Moksleivių tėvai labai

mams, Demokratų kandidatai 
Illinois valstybėje: JAV senato
riumi R. Stengei, gubernato
riumi — H. C. Paschen, guber
natoriaus pavaduotoju — R. 

įBonjean Valstybės sekretoriu- 
mi — D. Mallett, auditoriumi 
— M. J. Howlett, iždininku A. 
L. Hellyer, Val3t‘. prokuroru —

CHICAGOS ŽINIOS
kuris laimėjo 52 atstovu ir ku-

Ar mažiau skaitai dėl Sužeista, išbadėjusi 82 m.|ris vra Prieš visk4. ypač prieš 
televizijos^ senutė mokėjimą mokesčių. Anot am-

Sarah Connell, 82 m. amžiaus, basadoriaus, Prancūzija visada 
rasta savo bute, 163 gatvė ir buvo už laisvę ir ji yra pasiry- 
Burnham, Calumet City, sužeis- ^us’ ketkokią auką laisvės la- 
ta, išbadėjusi, šunų apsupta., Prancūzija suprantanti,

daugelis balsavusių už komu- , Fairfjęld Avė.; J. Janušaičio
.... ... . ... krautuvėje Mldwest Store 2215 W.mstus yra t.okie patys, kap ir 69th St., Marginiuose 2511 W. 69 

balsavusieji už Pierre Poujade, St.; ir kitose lietuviškose krautu
vėse. Paskutinis “Buhalterijos klai 
dos” vaidinimas įvyksta sausio 22 
d. 4 vai. Lietuvių auditorijoj. Vai-

dziaugiasi, kad pasibaigus uz-... , . . ... J. L. OKeefe, Augšc. teismosiemimams kunigai pranc.sko- j.. . _
nai jaunuolius savo mašina at-1 
gabena į pat namus ir tėvai ži
no, kad jų sūnūs ir dukros yra 
geroje nuolatinėje globoje. Va
sara yra organizuojamos moks
leivių stovyklos, žiemos gi me
tu tie jaunuoliai plačiau įsijun
gia į lietuviškų organizacijų 
veikimą.

BRAZILIJOJE
— muštruota Lietuva”, re- 

X Vaclovas Noreika, 2418' daguota Petro Babicko ir Ra- 
VV. 67 Marąuette Rd„ susižei- chel Portella Audenis, portuga-

dinimo dieną biletai parduodami 
prie įėjimo.

— Moksleivių Tautinis ansamb-
ILs po Kalėdų atostogų repeticijas 
pradeda sausio 17 d. Jos vyks Lie
tuvių auditorijoje šia tvarka: jau
niesiems dainininkams ir tautinių 
šokių šokėjams antradieniais 5 v. 
vak., vyresniesiems ir vyriausiems 
dainininkams ir tautinių šokių šo
kėjams ketvirtadieniais 5:30 vai. 
vakarei

Norintieji ansamblin įstoti repe
ticijų metu kreipiasi pas meno va
dovą. Balys Pakštas,

Meno vadovas
— Budriko radijo valanda bus

šį ketvirtadienį (sausio 12 dieną) 
6 vai. vakare. Įdomi programa, do 
vanos mįslių kontestams, išiaimė- 
jimas gražaus miegamo kambario 
seto. Dalyvauja mėgstama soliste 
Izabelė Motekaitienė, Budriko ra
dijo orkestras ir kiti Klausykite 
radijo stotį WHFC — 1450 bangą.

Pranešėjas
Chicagos Ugniagesių depar- ŠAULIŲ DIDELIS VAKARAS į-

tamentas užsakė 10 naujų grei- Kada tikėjimas pradingsta ir vyks Lietuvių Auditorijoje, sausio
tosios pagalbos mašinų. Jos , garbė miršta, žmogus yra negy- 21 d., vakare 7 vai. Teinant auaH' lonnna ' f, , n gusieji aukoja $1.50, studentai irkainuos $80,090. vas. — V. J. Budrikas moksleiviai tik 75 centus.

Dienraštis “Chicago Sun- 
Times” apklausė žmonių, ar jie 
dabar mažiau beskaito, kai yra 
televizija. Tarp atsakiusių iš
spausdinti žodžiai ir nuotrauka 
Mildos Ubartas, kuri patvirti
no, kad dabar mažiau beskai- 
tanti. Seniau kaikuriuos žurna
lus ji perskaitydavusi nuo pra
džios iki galo, dabar gi kaiku- 
rie atlieka nebepaliesti. Kaip 
ji pasisakė, net esanti gėda, bet 
ji nei knygų nebeskait'anti, tik 
laikraščius.

O visdėlto reikia rasti laiko 
ir knygoms, ir televizijai, pasi
renkant svarbesnes programas 
ir geresnius leidinius.

30 keleivių iš degančio 
autobuso

Damen gatvėje ties Diversey 
į tilto tvorelę, dėl slidaus kelio, 
atsitrenkė Chicagos miesto su
sisiekimo autobusas ir kilo gais
ras. Šoferis greit išvedė visus 
30 keleivių. Laimei, kad pasku
bėjo, nes greit sprogo benzino 
tankas ir autobusas sudegė vi
siškai. Besibrukant žmonėms 
laukan 18 buvo sužeistų.

Melų detektoriai ir 
korsetai

Vakar, panaudojant melų de
tektorių, pradėta tardyti 96 
moterys, buvusios pareigūnė
mis rinkimų metu. Stengiamasi 
patirti, ar nebuvo tada kokių 
suktybių balsavimuose. Detek
torių. naudojant tardomoms 
moterims pasakyta nedėvėti 
korsetų, kurie trukdo pilną de
tektoriaus veikimą.

Pamesta naujagimė
Ant laiptų Belmont ligoninės, 

4058 W. Melrose, rasta tik ką 
gimusi mergytė. Prie jos tik 1 
pridėtas raščiukas, kad gimė 
1956 m. sausio 1 d. Atrado vie- i 
na gailestingoji sesuo.

Bell bendrovė pakėlė 
atlyginimus

Savo 1,300 tarnautojų Illinois 
Bell bendrovė pakėlė atlygini
mus nuo $2.50 iki $6 savaitėje 
daugiau. Atlyginimas pakeltas 
pasirašant naują sutartį su dar
bininkais. '

kad. Rusijos dabartinis seki
mas yra užvaldyti pasaulį savo 
politine strategija.

Prancūzija siekianti Vokieti
jos suvienijimo, nes tai svarbu 
ir pačiai Prancūzijai.

Rekordinis plieno kiekis
Chicagos apylinkės liejyklose 

per 1955 metus buvo pagamin
ta 21,683,600 tonų plieno. Tai 
didžiausias kiekis iš visų plieno 

! gamybos centrų JAV-se. Pra
lenkiamas net Pittsburghas.

Bijomasi, kad jos keli šonkau
liai gali būti išlaužti. Jos gyvy
bė pavojuje.

Kaip apsodinti namus
Netoli Chicagos esančiame 

Arboretum (už Lisle, Du Page 
apskrityje) bus įrengta .nuola
tinė pavyzdinė parodėlė, kaip 
turėtų būti medeliais ir krū
mais apsodinti namai. Paskelb
tas konkursas tam įrengimui 
pravesti. Premijų paskirta $15,- 
000.

klerku — J. Alexander. 
Respublikonų kandidatai Illi

nois valstybėje: JAV senatan 
numatomas E. Dirksen, guber
natoriumi — W. Stratton, gu
bernatoriaus pavaduotoju nu
matomas J. Chapman, Valsty
bės sekretoriumi numatomas 
C. F. Carpentier, auditoriumi 
numatomas O. E. Hodge, iždi
ninku — E. J. Hoffman, Valst. 
prokuroru numatomas E. 
Castle, Augšč. Teismo klerku 
— F. I. Searcy.

Cook apskrities pareigoms

BSE

lų. kalba gaunama visuose di
džiuose S. Paulo knygynuose, demokratų kandidatai — Valst. 
Ši gražiai išleista knyga dažnai prokuroru numatomas J. J. 
įstatoma j langų vitrinas ir pa- Gutknecht, tardytoju — dr. H. 
dedama susipažinti ant repre-p. Sullivan, klerku numatomas 

veikslais. Vaclovas Noreika yra (zentacinių stalų. Miesto biblio- ,'E. Barrett, rekordų vedėju nu-

dąs ranką prie savo foto ate- 
leje remonto darbų, jau pasvei
ko. Jis įrengė naujoje vietoje 
foto studiją ir vitrinas, išdeko- 
ravo gražiai lietuviškais pa-

vadinamas lietuviškos spaudos teka šią knygą nupirko savo 
fotografas, nes kiekvienas lie- skaitytojams.
tuvių kultūrinis pasirodymas =------------
yra jo pastebimas ir įamžina
mas.

X Teatro Studijos, organi
zuojamos Chicagoje, įstojamie
ji egzaminai bus š. m. sausio 
21 d. (penktadienį) 6 vai. vak.
Marijcs Augšt. mokyklos pa
talpose. Egzaminams kandida
tai turi mokėti po vieną pačių 
pasirinktą lietuvio autoriaus ei
lėraštį ar pasakėčią. Egzami- 
nuotis gali atvykti ir ligi šiol 
dar neužsirašiusieji kandiditai.

X Žinomojo Strazdelio lai
kus ir jo gyvenimą vaizduojąs
vaidinimas “Prieš srovę” Chi-

T • 4. ctotn Aleksandras G.»Kumskis, žinomas
Cagoje Lietuvių lietuvis politikos veikėjas, per daug
mas kovo 3—4 dienomis Mari
jos Augštesnioj mokykloj. Re- 
žisorius ir visi aktoriai pasta-

matomas J. Ropa, apylinkės 
teismo klerku — B. Garmisa, 
Augšč. teismo klerku E. S. 
Gorski, Apeliacinio teismo kler
ku numatomas L. V. Beck, Sa
nitarinio distrikto trustistais — 
S. Deutsch, J. Ryan, K. Camp
bell ir Aleksas G. Kumskis.

Respublikonai Cook apskri
ties pareigoms nominuoja to
kius kandidatus — Valst. pro
kuroras — B. S. Adamowski, 
tardytoju numatomas W. E. 
McCarron, klerku — H. Fried- 
lund, rekordų tvarkytoju — E. 
Kucharski, Apylinkės teismo 
klerku numatomas Fr. X. Con
nell, Augšt. teismo klerku — 
M. R. Dee, Apeliacinio teismo 
klerku — P. A. Altier, Sanita
rinio distrikto trustistais nu-

Dailiojo Žodžio
KONCERTAS

Skirtas įteikti DRAUGO Romano Premijai
— ĮVYKSTA —

1956 m. sausio mčn. 15 d. (sekmadienį) - 4-tą valandą po pietų
Dalyvauja: *

tymui ruošiasi su didele meile 
ir pasišventimu.

X J<mas Ir Marijona Nagai- 
Čiai, 4446 S. Talman Avė., sau
sio 14 d. švęs 50 metų vedybi-

nictij dirbąs Chicagos parkų siste- j matomi W. Norburg, W. F. Pat- 
moje, demokratų partijos indorsuo- terson, J. Hennefcerger ir F. 
tas kandidatu į Sanitarv District , ......
trustisto vietų. / Delaney. Is visų kandidatų lie

tuvis parinktas tik vienas — A. 
Kumskft.X St. Bagdonai ir A. K ve

žas pažadėjo nupirkti šaulių 
klubui Lietuvos ir JAV vėlia
vas, kurias iškilmingai įteiks 

nio gyvenimo sukaktį. Jubiliatų i «• vasario 19 d. šaulių susi- 
intencija šv. Mišios bus atna- • Tinkime.
šaujamos tą pačią dieną 7:30J x SoL Stasys Baranauskas 
vai. ryto Švč. P. Marijos Ne- lr jJna variakojytė (iš Deiroi- 
kalto Prasidėjimo parapijos
bažnyčioje.

X A. a. Vinco Ramančionio

mirties pranešime š. m. sausio 
3 d. DRAUGO 1-me numeryje 
dukters vardas turėjo būti Va
lerija šulcienė-Ramančionyte, 
ne šulcaitė-Ramančionytė.

X State Dej,artinent of Civll 
Service informuoja Am. Liet.

Inž. ir Arch. S-gO3 Centro val
dybą ir taip pat skyrius apie 
vakuojančias tarnybas inžinie
riams ir architektams.

to), baleto šokėja Violeta Ka- 
rosaitė, muz. A. Kučiūnas da
lyvaus inžinierių baliaus pro
gramoje, kuris bus sausio 21 
d. Keymen’s klubo salėje, 4711 
W. Madison St.

X Dr. Vydūno Vardo Stu
dentų Skautų šalpos Fondui už 
kalėdines atvirutes po $5 auko
jo čikagiškiai A. Tamošiūnas ir 
J^nas Stankus.

Aukos prisiųstos per V. Šliu
pą, P. O. Box 3533, Mcrchan- 
diae Mart Sta., Chicago 54, III.

Suėmė įtariamą nužudžiusį 
kunigą

Chicagof, policija areštavo 33 
metų bedarbį Ramoną Burrolą, 
kurs įtariamas nužudęs kunigą 
Joną Chiramal, 40 m. an* ?ua, 
atvykusį iš Indijos rinkti au-cų 
ten kuriamam berniukų mies
tui. Nužudymas įvyko birželio 
2 d. Suimtąjį policijai nurodė 
vienas taksio šoferis, kuris ma
tęs nužudymo naktį tą asmenį 
besigrumiantį užpuolime.

Plečia Armour tyrimų
institutą tema: Katalikų Bažnyčios veik-

Prie Illinois Technologijos in- la i,oclalin5je p° Pa‘
skaitos diskusijos.

Paskaita įvyksta Seselių Ka- 
ziniierirč'ų senuose rūmuose,

aoi aoi
LIETUVIŠKŲ STUDIJŲ 

INSTITUTAS 
Išlaikonuui

Mokslinių Studijų Klubo
SEMESTRAS SOCIALINĖMS 

STUDIJOMS
Seselių K&zimieriečių Kolegijoje

MARYWOOI> COLLFAiE KXTKXMON 
Scranton, Pa.

Sausio 14 d. 2 vai. p. p. tėvas

Br. Kri&tanavičius, S. J. skaito

stituto bus pastatyti dar nauji 
rūmai, kainuosią $5 milionus.
Jie bus skirti Armour Tyumų
fondo vedamoms įstaigoms pra- 2801 W Rd. Prato-
plėsti. rna nesivėlinti.

nmaaoi

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 menininkai: Brazdžionis, Kačinskas ir Gustaitis, kurie 
yra buvę Chicągoj 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 praeitais metais.

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

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