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ROMANO LAUREATE YRA B. PUKELEVICIU
Rinkiminiais metais nepatogi

stikle vandens kilusi audra
WASHINGTONAS, saus. 16. — Prez. Eisenhoweris tuo tar

pu atsisakė kištis į valstybės sekretoriaus Dulles žurnalui Life 
duotu pareiškimu sukeltą sąmyšį apie kaikuriuos diplomatinius 
metodus, pavaitotus stengiantis karo išvengti.

Jei demokratams trūko būsi
mai rinkiminei kampanijai me
džiagos, tai šis įvykis galėsiąs 
jiems pasitarnauti. Valstybės 
sekretorių Dulles galįs ištikti 
toks pat likimas, kuris yra tekęs 
bu v. valstypės sekretoriui Ache- 
sonui — jis gali būti padarytas 
taikiniu respublikonų adminis
tracijai smerkti ir kaltinti.

Dulles prisipažino, kad Life 
žurnale tilpę jam priskiriami pa 
reiškimai tikrai yra jo padaryti.
Juose giriamasi, kad grasinant 
pavartoti atominius ginklus Ei- 
senhowerio administracija pri
vertusi Kinijos komunistus pa
daryti karo paliaubas Korėjoje 
ir Indokinijoje bei susilaikyti 
nuo žymesnių karo veiksmų For 
mozos ei-dvėje.

—Žinoma, mes buvome priėję 
prie pat karo ribos, bet sugebėji 
mas prie karo ribos priartėti ir 
karo išvengti yra reikalingas 
menas. Jei tos galimybės neap- 
valdysi, karas tikrai bus nebe
išvengiamas — pasakęs Dulles 
straipsnį rašiusiam Life atsto
vui.

Kai Dulles kitoje vietoje ap
taria Trumano-Achesono „sulai 
•kymo politiką” kaip negatyvią, 
jis tuo netiesiogiai nori pasaky
ti, kad demokratų diplomatinė 
taktika buvo tos rūšies, kuri bū
tinai turi įvelti kraštą į karą.
Tokia insinuacija demokratus 
sukėlė ant kojų dideliems pro
testams ir pasmerkimams.

Šen. Humphrey per senate pa 
darytas pastabas pareikalavo 
prez. Eisenhoweiį pasakyti tau
tai, ar jis sutinka su prielaida, 
kad karo galima išvengti tyčia 
karu grasinant. Jis taipgi priki
šo Dulles „istorijos perrašymą”, 
nes bent jau Indokinijos reikalu 
jis visai ką kitą sakęs krizės 
metu senato užsienio reikalų ko
misijai ir visai ką kitą Life žur
nalo atstovui. Jei kitaip reikalas 
nebus sušvelnintas, šen. Humph
rey kovos už Dulles pareiškimo 
senato komisijai paskelbimą.

Šen. Morse tokio tipo diplo
matiją laiko ypatingai pavojin
ga atominiame amžiuje. „Se
kant tokią taktiką, vieną kartą 
koja gali paslysti ir jūs nukri- 
site nuo briaunos.”

Ir šen. Morse reikalauja pas
kelbti Foster Dulles senato už
sienių reikalų komisijai priva
čiai padarytą pareiškimą.

Buv. prez. Trumanas laiko tei 
singa reikalauti tuo reikalu

prez. Eisenhowerio nuomonės. 
Senato užs. reikalų kom. pirm. 
šen. George pareiškė, kad jis 
abejoja, ar Amerikos interesai 
bus tinkamai saugojami „arti 
prie pavojaus vaikščiojant”. 
Dulles pareiškimas slaptame 
komisijos posėdyje greičiausiai 
nebus paskelbtas, bet niekas ne
drįsta ginčytis, kad sekantis 
Dulles pasirodymas senato ko
misijoje nebus malonus. Po 
Humphrey kalbos niekas iš res
publikonų neišėjo Dulles ginti. 
Tik vėliau atsirado padėtį švel
ninančių pastabų.

Eisenhowerio šalininkų
partiniai vingiai

VVASHINGTONAS, saus. 16.
— Prez. Eisenhoweris dar neda
vė ženklo spręsti, ką jis darys 
su N. Hampshire piimary .rinki
mais, kur jo pavardė pasiūlyta 
įrašyti prezidentinių kandidatų 
populiai-umą tikrinant. Jo pavar 
dė bus šiandien įrašyta ir Illi
nois valstybėje.

Spėjama, kad Eisenhoweris jo 
pavardės įrašymo neprotestuos 
ir taip jis paliks sąraše, nes jo 
įsakmus sutikimas sąraše pasi
likti nereikalingas. Tai esąs ma 
nevras tų respublikonų politinių 
strategų, kurie tebesitiki Eisen- 
hovverio kandidatavimo ir nori 
sutrukdyti save populiarinti 
tiems kandidatams, kurie nėra 
vadinami Eisenhowerio respub
likonai. Manoma, kad tokie ne
drįs kandidatuoti kartu su Ei- 
senhoweriu, bijodami tuo atve
ju gauti labai mažai balsų. 

Gubernatorius nori
išbandyti įstatymų

WASfflNGTONAS, saus. 16.
— Mokesčių rinkimo įstaiga 
šiemet turės bylą su Utah gu
bernatoriumi Lee, kuris atsisa
kė mokėti savo pajamų mokes
tį todėl, jog mano, kad valdžia 
neturi teisės panaudoti mokes
čiais surinktų pinigų svetimoms 
valstybėms šelpti.

Vienas toks atsitikimas jau 
yra buvęs, bet byla teismo nepa
siekė — pinigai buvo paimti iš 
atsisakiusio mokėti einamosios 
sąskaitos banke. Spėjama, kad 
panaši procedūra bus panaudo
ta ir prieš Utah gubernatorių 
po balandžio 15 d.

Lėktuvas 8U radaru. — čia matomas JAV lėktuvas naikintuvas F-04, 
kuris radaro pagalba suranda erdvėse priešo lėktuvą ir jį sunaikina. 
Prieš lėktuvą, matomos dėžės yra jame telpąs radnro mechanizmas — 
daugiau kaip 200 televizijos aparatą dalią. (IXS)
-i.’.. ;■■■ ii-iii ■ 11—gamas———gagą—ycss=g»sgM—g—

Dalį vokiečių Maskva atvežė
i

durtuvus nugaron surėmusi
BONNA, saus. 16. — Sov. Rusija pereitą šeštadienį sugrąžino 

V. Vokieti jai 453 vadinamus karo nusikaltėlius durtuvais apsu
pusi.

Jie turėtų būti kalinami V. Vo ~ JT ‘ T
kietijos kalėjimuose, nes esą la- lr ne“”ė-
bai sunkūs nusikaltėliai ir Sov.
Rusijos neamnestuoti. Tokios ka

damas, pasmerkė; tame reikale 
Ameriką, o pagyrė Sov. Rusiją, 
nes viso pasaulio komunistai uni 
šonu šaukia,’ kacrtik Amerika 
nori atominių ginklų.

Italijos komunistų melus jau 
demaskavo L’Osservatore Ro
mano, o pereitą šeštadienį ati
tinkama kongregacija oficialiai 
įspėjo katalikus nesuklysti ir 
priminė, kad tebegalioja dekre
tas, draudžiąs katalikams būti 
kompartijos nariais ir platinti, 
skaityti ar remti raštus, palai
kančius komunistų doktriną ir 
•veiklą.

Saule greit būsianti

energijos šaltinis
CHICAGO, saus. 16. — Čia 

kalbėjęs vieno ūkinių tyrimų ins
tituto direktorius pranašavo, 
kad sekantis dešimtmetis Ameri-

“Raudonieji velniai” '

jau išskrido budėti
LONDONAS, saus. 16. — Bri 

tų „raudonieji velniai" t taip va
dinami parašiutininkai dėl savo 
raudonų kepurių) jau pradėti va
kar skraidinti j Kipro salą gais
rininkų brigados pareigų Vid. 
Rytuose eiti. Pakeliui jie sustoja 
Maltoje.

Pradžiai tam uždaviniui skirti 
1,200 vyrų bus Kipre prie vieno 
aerodromo, kad greit galėtų su
šokti i lėktuvus ir nuskristi ten, 
kur būtų reikalinga jų pagalba. 
Turimas galvoje Jordanas. J 
tvarkos palaikymą Kipre tie vy
rai nebus maišomi.

Prancūzu draugas

apleidžia kovų laukę

RABATAS, saus. 16. — Ma- Į 
rakešo paša, didžiausias prancū-. 
zų ramstis Maroke, pranešė sul
tonui apie pasitraukimą iš poli
tinės veiklos. Jis padėjo prancū-, 
zams pašalinti dabar vėl grąžin
tą sultoną, kurį atsiprašė ant 
kelių atsiklaupęs šiam grįžus at
gal Maroko sostan.

Marakešo paša buvo galingas 
berberų vadas ir ilgą laiką do
minavo Maroko ir prancūzų san
tykius šių pastarųjų naudai. Am
žius ir liga jį išmetė iš kovos 
lauko.

tegori jos viršum 200 asmenų per 

duota R. Vokietijos komunis
tams, kurie juos tuojau sukišo 
į kalėjimus.

V. Vokietijos vyriausybė jai 
atiduotus trumpai apklausinės 
ir paleis namo. Abejojama, ar 
kuriam nors bus galima iškelti 
bylą Vokietijos teismuose, o ka
linti jų negalima pasirėmus Sov.
Rusijos teismų sprendimais, nes 
taip daryti draudžia Vokietijos 
įstatymai.

Sov. Rusija yra pažadėjusi į- 
teikti įrodymus, kad tie asmens 
yra dideli nusikaltėliai ir turėtų 
likusios bausmės dalį atlikti Vo 
kietijos kalėjimuose. Kad ir atei 
tų tie įrodymai, tai jie dar mi
nėtų asmenų į kalėjimus nesu- 
kiš, nes kiekvienam atskirai rei
kia kelti bylą Vokietijos teisme.
Viena kita tokia byla gali bū- kai atneš dideĮi gerbūvį, bet bus

• Formozos lėktuvai vakar 
naktį ant Kinijos išmetę 5 tonas 
propagandos lapelių.

• Amerikiečių grupė su opera 
„Porgy and Bess“ iš Leningrado 
persikėlė į Maskvą. Pirmą spek
taklį žiūrėjo net Bulganinas su 
Chruščevu.

Aktorė, muzikė ir poetė —
dabar romano laureatė

raoar
TRANSMITTER

RADAR
ANTENNA

ROCKET ARMAMENT

Radaro diagrama lėktuve. — Computer yra toji mechanizmo dalis, kuri 
automatiškai pa leidžia ugnį į priešo lėktuvą kitoms reikalingoms są
lygoms atsiradus. Taa lėktuvas gali operuoti visokiam orui esant. 
Tokie lėktuvai dabar saugoja Ameriką ir kitas jautrias pasaulio da
lu. (IN8)

ti iškelta, bet ir tai abejotina, 
nes Vokietijos teismo organai ne 
galės sovietų kaltinimų patik
rinti, o be tos sąlygos joks ci
vilizuoto krašto teismas žmonių 
į kalėjimus nesodina. Be to, tos 
bylos ir politiškai būtų labai ne
populiarios.

Ispanai savo Marokui
žada savivaldą

MADRIDAS, saus. 16. — Is
panijos vyriausybė skelbia, kad 
savajam Marokui duos savival
dą ir padės visai Maroko „im
perijai” pasiekti pilnos nepri
klausomybės.

Pareiškimas padarytas po mi- 
nisterių įkabinėto posėdžio ir dar 
pridėta, kad Ispanijos interesai 
•bei marokiečiai bus apsaugoti 
nuo komunizmo ir kitų subver- 
sijos formų.

Pakartotinai įspėjo
komunistams netikėti
VATIKANAS, saus. 16. — 

Italijos kompartija pastaruoju 
laiku rodo didelį šypsnį katali
kams, viliodama juos į savo ei
les. Pagrindas: popiežiaus kalė
dinis užsiminimas, kad valsty
bių vadai turi susitarti dėl ato
minių ginklų naudojimo uždrau
dimo.

Žinoma, kompartijos laikraš
čiai nori būtinai įkalbėti, kad

žymių struktūrinių pakeitimų, 
kadangi bus sunkios dienos ma
žam pirkliui ir nepriklausomam 
pramonininkui dėl ūkinės veik
los grupavimosi į dideles grupes.

Per dešimtmetį JAV gyvento
jai padidėsią 24 milionais, dau
guma darbininkų dirbs 5 vai., o 
kiti 8 vai. mažiau per savaitę, 50 
proc. padidės visos ūkinės veik
los (prekybos, pramonės ir pa
tarnavimų) produktas, mašina 
išstums daug specialistų darbi
ninkų, visai bus priartėta prie 
to laiko, kada saulė bus energi
jos šaltinis.

Vakar paslaptis buvo atskleista: premiją už savo romaną 
“Aštuoni lapai” lamėjo jaunosios kartos rašytoja Bimtė Pū. 
kelevičiūtė.

$1,000 jai buvo įteikta vakar Sakalų salėje, specialiame pa
rengime — Dailiojo žodžio koncerte.

Su šia sukaktuvine — penk-Į‘ 
tąja — Draugo romano premija,1 
Birutė Pūkelevičūtė įeina į mū
sų dienraščio laureatų tarpą ša
lia Jurgio Gliaudos (dvi premi
jos), Algirdo Landsbergio ir 
Alės Rūtos Nakaitės-Arbačiaus- 
kienės. Naujoji laureatė čia vie
na iš jaunesniųjų: g'muši 1923 
metų rugpjūčio mėn. 12 d. Kau
ne. Ji yra šv. Kazimiero seserų 
auklėtinė, baigusi jų gimnaziją 
Kaune 1941 metais, tada jau pa
vadintą Aštuntąja gimnazija.

Muzikė, aktorė, rašytoja
Turėdama ryškius gabumus 

mene, Birutė eidama gimnazijos 
kursą drauge lankė ir Valstybi
nę Kauno konservatoriją (for- 
tepiono klasę), o vėliau — Dra
mos studiją. Gavusi brandos a- 
testatą ir jausdama palinkimą 
į rašymą, Vytauto Didžiojo uni
versitete studijavo žurnalistiką 
’ki pat jo uždarymo.

Nuo 1941 metų ėmė reikštis 
scenoje, tapusi Kauno Jaunojo 
Dramos teatro aktore. Tremty 
je taipgi dirbo lietuvių teatruo
se Augsburge ir Montrealyje.
Drauge reiškėsi ir periodinėje 
spaudoje. 1952 metais Baltija 
išleido (Toronte) jos pirmą po
ezijos prozoje rinkinį “Metū
gės". Jos beletristikos dalykėlių 
yra tilpusių “Lietuvių Dienose” 
ir kitur.

Birutė Pūkelevičiūtč

E. M. Fleitas, vadas tos Paragva
jaus Colorado partijos ęrupės, kuri 
norinti nuversti tos pačios partijos 
vadą ir krašto prezidentą Stroes- 
snerj. (IN’S)

Kalendorius
Sausio 16 d.: šv. Marcelis. Lie 

tuviškas: Jovaras.
Oras Chlcagcjo

Apsiniaukus, temperatūra a- 
pie 25 laipsnius.

Saulė teka 7:16, leidžiasi 4:46.

Premijuotasis kūrinys

Jos premijuotasai kūrinys 
“Aštuoni lapai” — stambus, tu
ri 353 mašnėle rašytus pusla
pius. Tai bus formos atžvilgiu 
vienas iš stipriausiųjų tarp iki 
šiol “Draugo” premijuotųjų. Ja
me išsivysto stipri intryga, sa- 
kin’ai pergalvoti ir išdailinti, pa
puošti poetinėmis priemonėmis. 
Romane gilus įsijautimas į jau
nos mergaitės psichologiją, daug 
šiltos meilės Lietuvai, ryškus 
pavaizdavimas siaubingo siautė
jimo atėjūnų iš rytų, atmetusių 
tradicinį humaniškumą.

Knygoje netrūksta Ir to nuo
saikaus meilės sentimento, bet 
apie jį autorė tvirtina:

— Meilė niekad neateina va- 
g'es žingsniais. Ji ateina tik ta
da, kai visos durys būna jau 
plačiai atdaros.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
—Gausus lietus ir stiprūs vėjai ii Pacifiko pusės vėl atnešė pot

vynius šiaurinei Kalifornijos valstybės daliai. Floridoje Haitis te
besilaiko, padaręs 25 mil. dol. nuostolių vaisių ir daržovių derliui. 
New Yorko erdvėje vakar lijo ir Hąlo, kontinento vidurin vėl atei
na iš Kanados Salto oro srovė.

—Šen. Knowland prisijungė prie šen. George nuomonės, kad 
kongresas negali pritarti administracijos prašymui pritarti ilgų 
metų užsienio valstybių rėmimo programai, todėl reikia abejoti, 
kad Sis administracijos programos punktas praeitų.

—Šiandien prez. Eisenhomeris siunčia kongresui 1956-57 m. 
biudžeto projektą, kuris jau būsiąs subalansuotas. Tikimasi baig
ti be skylės ir šių metų biudžetą.

—Vakar paskelbtas Sov. Rusijos naujas penkmečio planas. 
Tarp naujų statybų numatytos kelios atominės jėgainės, daug stip
resnės už Amerikoje statyti užplanuotas.

—Japonijos socialistų partija prašo vyriausybę, kad ši praly
tų Ameriką nedaryti šį pavasarį atominių ginklų bandymų Eni- 
voetoko salyne Pacifike.

—Syrija ir Libanas sutarė pasirašyti dvišalę apsigynimo sutar
tį. Syrija tokią sutartį turi su Egiptu.

šiltos užuominos apie religiją

Premijuotame veikale yra 
daug šiltų užuominų apie reli
giją. Ašaras traukianti scena, 
kai autorė aprašo tą įtempimą 
artėjant sugyvulėjus’ems rau
donarmiečiams. Romano hero
jė Birutė su drauge baimingai 
glaudžiasi:

— Mudviejų rankom lėtai su
kasi rožančius — man kiekvie
nas karoliukas ateina ii Rimos 
pirštų. Ir su juo ateina ramybė... 
Pamažu. Labai pamažu.

Aš kiekvieno karoliuko lau
kiu, kiekvieną godžiai patveriu 
ir tvirtai suspaudžiu tarp pirš
tų.

Rožančius sukasi ir sukasi ap
link mūsų rankas ir aš žnau, 
kad tai grandinė — amžinas, 
niekad nesutraukomas ryšys.

Jis tvers, kol aš būsiu gyva.
Ir jeigu jį kada pamirščiau, 

jei pamirščiau tą Didįjį Trečia

dienį ir draugystės priesaiką — 
neštartą lūpom, bet pakartotą 
šimtus kartų širdyje — jeigu 
visai tai pamirščiau, tegu nu- 
džiūsta mano dešinė ranka, tą 
naktį laikiusi rožančių.

Šiuos žodžius mūsų laureatė 
kartoja savo veikalo herojės lū
pomis. Jos premijuotasai roma
nas pradedamas spausdinti šian 
dien. i

Iškilmėse

Premijos įteikimo iškilmėse į 
garbės prezidiumą buvo pakvies 
ti J. E. vysk. V. Brizgys, kon
sulas dr. P. Daužvardis, TT. Ma
rijonų spaudos direktorius kun. 
P. Cinikas, MIC, Draugo mode
ratorius kun. V. Bagdanavičrus, 
Draugo redaktoriai L. šimutis, 
kun. K. Barauskas, dr. O. La
banauskaitė, kun. dr. J. Pruns- 
kis, Ign. Sakalas, Draugo Bend
radarbių klubo valdyba: kun. 
dr. A. Juška, B. Babrauskas, 
D. Kaminskienė, dr. P. Mačiu
lis, dr. Z. Smilgevičius, taipgi 
jury komisijos pirm. kun. dr. 
J. Gutauskas ir sekretorė Iz. 
Matusevičiūtė.

Draugo Bendradarbių klubo 
pirmininkui iškilmes atidarius, 
perskaitytas jury komisijos ak
tas. Mecenatas kun. dr. Juozas 

įPrunskis įteikė laureatei $1,000 
čekį. Po jury kom'sijos pirmi
ninko kun. Gutausko žodžio lai
mėtoją sveikino Lietuvos kon- 

' sulas, Draugo vyr. red. L. Ši
mutis ir Rašytojų Draugijos pir
mininkas B. Babrauskas. Paga
liau savo žodį tarė pati laurea
tė.

Dailiojo žodžio koncertas

Antroje dalyje sekė Dailiojo 
žodžo koncertas. Aktorius Alg. 
Dikinis perskaitė ištrauką iš 
premijuotojo romano. Henrikas 
Kačinskas pertiekė ištraukas iš 
Žemaitės, Ad. Meckevičiaus raš
tų ir Ant. Gustaičio feljetoną. 
Bern. Brazdžionis skaitė savo 
poeziją, o Ant. Gustaitis — sa
vo humoristinius eilėraščius. 
Plačiau apie tai bus parašyta 
vėliau.

Iškilmės praėjo pakilioje nuo
taikoje. Laureatė jautėsi laimin 
ga. Dar iškilmių išvakarėse ji 
rašė mecenatui:

— Ačiū už sveikinimus. Džiau 
giuosi be galo, jog Jūs, kaipo 
premijos mecenatas, premijuo
tąja knyga nesate apviltas. Pra
šau patkėti — man ši žinia yra 
daug brangesnė dovana už pa
čią premiją.
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ATEITININKŲ DIENOS TORONTE '
PBANYS ALšftNAS

I
Š. m. sausio ,mėn. 7 ir 8 die- i Tėvynei. Kristau. Atnaujinto- 

nomis Kanados ateitininkai tu-j jau, padėk man ištesėti!, pabu
bėjo metinės konferencijos dar- j čiavo priklaupę ateitininkų vė- 
bymetę. Jie, suvažiavę iš jyai- liavą, buvo pasveikinti Federa- 
rių plačiosios Kanados kampų,, cijos vado prof. S. Sužiedėlio, 
dvi dienas konteravo, svarstė i ir kiekvienas grįžo į savo vie- 
atliktų darbų sėkmingumą ir ! tas.
nustatinėjo ateities, veiklos gai-j Po to Ateitininkų Federaci-' 
res. Tos konferencijos proga' jos vyr. vadas S. Sužiedėlis 
turėta ir iš JAV daug augštų ir skaitė itin ilgą, turiningą, gra- 
garbingų svečių, kaip: Ateiti- žiais faktais paremtą ir ypa- 
ninkijos dvasios vadovą tėvą tingai gražiai paruoštą paskai- 
dr. V. Gidžiūną, Ateitininkų Fe-j tą, tema: “Ateitininkai savo 
deracijos vadą S. Sužiedėlį, tautos likimo kelyje.”
“Draugo” Liter. sk. red. kun.! Baigus paskaitą vyko konfe- 
dr. J. Prunskį, T. T. Marijonų į rencijos sveikinimai. Gauta eilė 
spaudos direktorių tėvą P. Gi- j sveikinimų raštu, bet ypač daug

taip trūkstamų prekių bei ža
liavų, o ypač reikalingų jų kari- 
įei pramonei.

Soviete — Vokiečių 
Suf iartinūno draugija

mėnuo iš rytinės zonos po 
60,000 DM, o jos svarbiausi na
riai yra komunistų partijos pa
rinkti pareigūnai. Tik šiaip 
dėl akių įtrauktas vienas kitas 
ir iš šia'i akcijai užjaučiančių

RimLeji vok.eė.ai. roiškia taip 1 Panašiais pareiškimą.s ar teigi- 
pat nepasitenkinimą tais vokie- mais Sovietų propagandai 
čių spaudoje pasirodžuisiais ap- ( “buržuazinių nacionalistų”
rašymais; kurie tiesiog prime- laikraščiai tik dar daugiau paši
nai kaikur komunistines pane-! tarnauja.
gyrikds. Net ir SĖD centrinis1
organas "Neues Deutschland”, žaruoju metu visoje Vo- 
vertindamas Vokietijos žurna-i kietij°je ^omunisUi nepapras- 
listų keliones po Sov. Sąjungą, įtai. suakty\ino savo veikią ir ją
ir dabar negali atsistebėti so-i to^au plečia* 

svarbiausios

Sklinda kalbos
Gana ryškiai pradedama kal

bėti apie Anglijos pastorių pe
rėjimą į Katalikų Bažnyčią. 
Londone, sakoma, tokių pasto
rių esą du tūkst.; Romoje — 
tik tūkstantis, ši misija yra pa
vesta kardinolui Griffin, VVest- 
ninisterio arkivyskupui. Viena 
iš sunkiausių problemų yra mo
terystė, nes kai kurie pastoriai 
yrą vedę.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja ir t blringė) 

KODIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SI’EClAIilSTft

7156 South Western Aveuue
(MED1CAL, BUILDING) 

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

Ofice tel. RE. 7-11«S 
Res. tel. WAlbrook 5-3703

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St.
Ofibo tel. ItHliuuce 5-44IU 

ltciid. u*lef. GRovehUl 6-O6I7 
Valandos: 1-3 p. m. ir 6-8 p. m.

Penktad. tik po pietų. 
Trečlad. ir deštad. pagal sutartj

niką, Studentų ateitininkų at
stovą p. Vygantą ir kit.

jų buvo išreikšta gyvu žodžiu. 
Konferenciją sveikino Lietuvos 

Visų trijų Ateitininkų Fede- gen. konsulas Kanadai Vyt. Gy- 
racijos šakų: moksleivių, siu- Katalikų Federacijos Kana- 
dentų ir vyresniųjų posėdžiai do> Pirm- ir “Tėv.;, Žiburių”
vyko atskirai - moksleivių ir vyr- red- dr- A- šaP°ka> KLB 
vyresniųjų - Prisikėlimo para- Krašto V-bos pirm. B. Saka-
pijos patalpoj. llauskas’ KLB Toro*fco aPyL

' pirm. J. R. Simanavičius, Kat. 
Ką kiekviena lede racijos ša-1 Mot', skyr. pirm. A. Šapokienė, 

ka nutarė ir kokias gaires nur “Moters” redaktorė St. Prapuo- 
sistatė ateičiai, reikia, manyti, lenytė, Kat. Kultūros Draugijos 
parašys spaudai tų šakų atitin- atstovas A Saulis, tėvas dr. A.

Gidžiūnas, OFM, kun. dr. J.kami asmenys. Čia norisi1 tepa
minėti tik konferencijos kulmi
nacini punktą — iškilmingąjį 
posėdį, kuris įvyko sausio 8 d. 
15 vai. 30 min. taipogi gana iš
kilmingoj, erdvioj ir didelėj 
naujutėlėj Prisikėlimo parapi
jos salėj. Posėdyje dalyvavo 
ateitininkai ir nemaža svečių — 
visuomenės bei organizacijų at
stovų.

Iškilmingąjį posėdį atidarė 
inž. P. Razgaitis. Vėliau posė
džio eiga buvo vykdoma pagal 
nusistatytą programą. Įnešus

Prunskis, p. Vygantas, skautų 
vardu — p-lė Gailiūnaitė žo
džiu, o St. Kairys — raštu, te
legramomis: iš Montrealio kun. 
dr. J. Kubilius, S. J., ir iš JAV 
dėl ligos negalėjęs konferenci
joje dalyvauti prof. St. Yla ir 
kit.

Po posėdžio įvyko visų ten- 
Įdra arbatėlė, kurioj pasistip
rinta skaniai paruoštais sumuš
tiniais, išgerta arbatos, pasišne
kučiuota. ir dar pasigrožėta 
itin vykusia Toronto ir Hamil-

ateitininkų vėliavas, davė kan- j tono moksleivių ateitininkų 
didatų įžodį gana gražus skai- j kuopų paruošta menine progra- 
čius jaunimo, kurie, pakartoję ! tttą: sceniniu vaizdeliu, tauti- 
šį įžodžio tekstą: Kristaus itry- aiaig šokiais, kinu “Cinerama” 
žiaus ir ateitininkų vėliavos aki- ir kitais komiškais dalykėliais, 
vaizdoje pasižadu siekti Kris- kaip dainelės “O kur buvai, die- 
taus idealo, uoliai eiti ateitinin- j dūk mano!’ vaizdžia improviza- 
ko pareigas, aukotis Dievui ir cija ir t., t.

KOMUNISTŲ AKTYVUMAS

PADIDĖJO VISOJE VOKIETIJOJE

Tačiau pačios
vietiniais pasiekimais. Tačiau |svarDiau81os “smogiamosios 
pastebi, kad kai kurie iš jų darigruP®s” «eišk;šamos į viešumą 
grįžę atgal, jie teigia, kad tik-į ?Jalk°m<^ užnu&aryJ«: *ad &a' 
rovę radę kitokią, negu vaizda
vęs! anksčiau. Rimti vokiečių 
sluogsniai ypač piktinasi to

lietų smogti atėjus tinkamam 
momentui. Su Zorir.o atvyki
mu laukiama komunistinę veik
la dar daugiau paaktyvėsiant ir 
padidėsiant terorą. P.

kiais vokiečių žurnalistų pareiš
kimais, kad, esą, “kovos tarp 
valstybės ir Bažnyčios metas 
Sov. Sąjungoje jau pasibaigėęę, Į- 
kad “krašte kylanti pažanga, į 
nauja technika įsivyraujanti, į 
nauji žmonės
niai gyventojai tikį sovietinės 
sistemoj tikrumu bei pastovu
mu. Tuo netikį tik nebent po
ra “skarmalių milionierių, kapi
talistų, kulakų, trockistų, diver
santų” ir kitų perauklėti reika
lingų “buržuazinių nacionalis
tų”.

Kriminalinės
Vienas žymus Australijos 

Ir kad sovieti- į dantų, daktaras Philpotas Mel- 
fcourne konstatavo, kad krimi
nalinių, kovbojinių ir kitų ner
vų įtempimo sukeliančių filmų 
žiūrėjimas kenkiąs mokyklinio 
amžiaus vaikų dantų augimui.

Santykiams su Sovietais stip
rinti esanti sudaryta atitinka
ma Sovietų — Vokiečių susiar
tinimo draugija. Ji gauna kas

P.8č J.JOKUBKA
TV, DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI 

Pardavimas Ir Taisymas 
4102 Archer Avė., a*- Mozart 

Chicago 32, III. — Tel. jlA 3-861"

MARQUETTE GELIŲ KRAUTUVE
KORSAŽAI, GfiLES VESTUVĖMS, LAIDOTUVĖMS IR 

KITOMS PROGOMS. Atidarą vakarais ir sekmadieniais. 
Savininkai: ANDRIUS ir ELENA (SANDOM) STANIULIS

2743 Wesl 69th Street Tel. PRespect 6-0781
(priešais Šv. Kryžiaus ligoninę)

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2300 West 5lst Street

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

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

Ofiso tel.PRospect 6-1705 
Rez. tol. GRovehUl 6-5603

Tel. ofiso HE. 4-6690, rez. PR. 6-7333

DN. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p. 
išskyrus ketvirtad. ir sekmai?.

' DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

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

Oflso telefonas: 1»R 8-3220 
Rez. telef. WAlbrook 5-5076

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IE CHIRURGAS 

2434 West 7lst Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-5, treč. ir šešt. pagal sutarties

DR. Z. DAiikEVIčIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Western Avenue
Chicago 20, m.

Pasimaty mai pagal sutarties 
Telefonas UEpublic 7-4900

Rezidencija: G Itovehill 6-8161

rei. ofiso YA. 7-5557, rez. RE. 7-4606

DR. FRANK C. KWINN
(KVUZlINSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 W«rt 47th Street

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

Ofiso tel. CLlfrside 4-28V6 
Rezidencijos: LAfayette 3.1172
DR. P. STRIMAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 West 47th Street 

(Kamilus 47tl> Ir Herniitagc)
Vai.; nuo 2 iki 4 Ir 6 iki 9 v. vak. 

Šeštad. nuo 2 iki 6 vai., lšskyr. sek.

Yei. ofiso GB. 6-53##, PR. 6-4732

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

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

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

Trečlad. ir sekmad. uždaryta

DR. JULIJA MONSTAVItlUS
GYDYTOJA IE CHIEUEG® 

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

Tel.: Ofiso — PVUnian 5-6766
Buto — ENglewood 4-4U79

Ofiso Jr buto tel. HEmlock 4-5815

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS IJLOS 

6757 South We8tern Avenue
Valandos: pirmad., trečiad., ketvirt., 
penkt. 6:30—8:30 v. vak. Antrad. 
10—12 vai. ryto. Šeštad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pagal susitarimų.

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telef. TOnnhull 3-O05#
2534 West 68th Street 

Vai.: tik Iš anksto susitarus. 
Telef. HEmlocik 4-t080, neatsakius 

skambino CLntral 0-2294.

DR. VYT. TAURAS- 
TUPDIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA LR 

SPEO. MOTERŲ LIGOS 
Ofisas ir rezid.: 2410 W. 51st St. 
Tel. Pllospect 8-1223 arba WE 6-5577 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antr., 

Trečlad. ir Penktad. 6-9 vai. vak. ir 
šeštadieniais 2-4 vai, popiet.

i smegenys, garbės pajautimas ir 
mūsų epochos sąžinė—yra pati 

' didžiausia moralės išraiška. V oi, 
ksmo morališkumą apsprendžia 
tai, ar to reikalauja komunizmo 
'interesai, ar tai yra komfiniz- 
mui naudinga...”

Ir Vak. Vokietijoje bijomasi, 
kad Vakarai besiderėdami su 
Sovietais, per lengvai neišpar-

Rknti vokiečių sluogsniai 

piktinasi nekritiškais 

žurnalistais

Iš Berlyno ateina neramių ži
nių: Sovietai nori jį užsmaugti, 
o patys visomis jėgomis sten
giasi išstumti iš Europos kon
tinento amerikiečius, kad vieni 
galėtų vyrauti ir Europos, ir 
Azijos žemynuose.

ccliuotų ir atskirais atvejais 
Bolševikų kėslai neperleistų Sovietams to, už ką

Jei apjungiant Vokietiją ilS Sovictų «a,5t'' gautl dW'’n!ų 
nepavyktų ją galutinai aubol-1 nuolaidų Sovietam, ypač ru- 
ševikinti. Sovietai norėtų, kad1 P'1 kad butų sumažinta ūkine 
jai būtų primestas nors Suomi-] blokada ir a Jie ga e ų 1 a 
jos statusas, kur Rytai turėtų j kan< Pa8aul'° «autl Jg? ultlul 
protektoratą visai Vidurio Eu-1
ropai. Chruščiovo pastaba, 
kad apjungtoji Vokietija turi 
"vystytis” pagal Rytinės zonos 
pavyzdį, aiškiau tarus — tapti 
kom. valstybe palaipsniui, ne 
visų priimama su reikalingu 
rimtumu. Vokiečių dalis reiškia 
nepasitenkinimą, kad Vakarai 
neatkreipė laiku kokį reikiant 
dėmesį, į šiuos bolševikų kės
lus. Nors Sovietai oficialiai to
kius kėslus neigia, tačiau jų už
mačios pažįstantiems sovietinę 
tikrovę visai aiškios.

Vokiečiams dar niekad poka
rio metais negrėsė didesnis pa
vojus, kaip dabar. Sovietinę 
moralę gerai nusako kad ir šie 
•žodžiai, paskelbti per Maskvos 
radiją “komunistų partija —

help your
H E ART PUND^F 

help yeur H E A R T

NUO UŽSiSENfiJUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT- 

VIKŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, 
neguli ramiai sėdėti ir naktim la 
miegoti, nes ji) užsiscnėjuslos žaizdos 
niežti Ir skunda. Kad pašalinti tų 
niežėjimų ir skaudėjimų. senų atvi- 
rij Ir skaudžiu žaizdų. uždėkite 
LEGL'LO Olutment. Jos gydymo 
ypatybfs palengvins Jūsų skaudėji
mų Ir galėsite ramiai tųlcgoti nak
tį. Vartokite jų taipgi nuo skau
džių nudeginu). JI taipgi pasalina 
niežėjimų Ilgos \adinainoB I’HOKIA- 
HIH. Taipgi pašalina, peršėjimų ilgos 
vadinamos ATHI.KTK’H KOOT, su
stabdo džiovinimų odos ir perplyftlnių 
tarppirščlit. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstančios, suskilusios odos dedlr- 
vinlų. odos Išbėrimu •*" t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
sirodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klų. Ji yra gera gyduolė nuo iš
viršinių odos Ilgų. Lo
gulo Otntnicnt yra 
parduodama po 75 
et., 41.2C, Ir 
Pirkite vaistinėse*'hl 
rsgoj Ir apylinkėse—- 
Milws.ukec, Wlse..(la 
ry. Ind.lrDetrolt, Ml- 
ehlgan arba rašyki
te Ir atsiųskite Mo 
pey order 1

LEGl'LO, Department D.

,GIS W. Eddy St. Chicago 34. III.

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 sutartj 
Oflųo tel. VIrginla 7-0036

Rezideltcljus tel.1 BEterly 8-8244

Tel. ofiso VI. 7-0600, rez. HE. 7-6867
DR. BR. GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Spec. moterų ligos Ir akušerija) 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer Ir Calitornia Avė. 

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

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St.

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

Trečlad. ir kitu laiku pagal sutarimų 
Ofiso tel. Vlctory 2-1481. Itesid. 2437 
\V. 62nd St.. tel. Hcpublic 7-8818. 

Offcso telefonas — Blsltop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie ir Archer).

Vai. kasdien nuo 2 iki 9 vai. 
Trečiad. Ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. Rl^ubUo 7-2290
Sl'ECIALYBR chirurgines ir 

ORTOPEDINES LIGOS 
2435 West 69th Street

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

Tel. ofiso HE. 4-2123. rez. I’R. 6-8484

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurginės ilgos
6255 South VVestern 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 Street
Vai. 1 iki 4 v. p. p. ir 6—8 v. vak. 

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. ofiso Pltospcct 6-0400
Rezid. PRospect 6-0400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VaškevičiAtS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

Vai. kasdien 1-3 p.p. ir nuo 6r8 vai. 
vak. šeštad. 1-4 p.p. Trečiadieniais 
ir kitu laiku tik susitarus.

DR. 1. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

BUDRIKO KRAUTUVĖJ SAUS. MĖN.

IŠPARDAVIMAS
Krautuvės pavyzdžiai turi būti parduoti.

Sutaupykite nuo iki 60%

Naujas 7 kub. pėdų šaldytuvas ................ buvo $199, dabar $119
General Electric 8 kub. pėdų freezer. ... bu\o $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 
Croaley 12 kub. pėdų 2 durų šaldytuvas, .buvo $500, dabar $269
Frigidaire 6 kub. pėdų šaldytuvas ............................................už $139
Crosley 8 kub. pėdų šaldytuvas.................buvo $249, dnbąr $169
Pertaisyti šaldytuvai .................................................................... už $25
Maytag skalbiama mašina .......................................................... už $98
General Electric automatinė skalbykla .............................. už $169
General Electric autom, indų plovykla .................................. už $175
Pnosyjimo mašina su pastatymu ir kėde .......... '............. už $22
General Electric prosyjimo mašina ........................................ už $19
Automatišas toasteris ............ ........................................ ........... už $19.06
Automatiški coffcc pcrculators ................................................. už $12
Elektriniai prosintutai .................................................................... už $6.95

VĖSINTUVAI
Philco '4 arklio jėgos ............................................. .. .................... už $ 89
General Electric Va arklio jėgos ............................................. už $139
General Electric % arklio jėgos ............................................. už $169

TELEVIZUOS
21 colio stalo modelis ......................................................................... $ 89
21 colio General Electric .................................................................... $119
24 colių Admirai TV .................................................................... $124
24 colių consolc ....................................................................................... $139
21 colio RGA Victor consolc ........................................................... $169
21 colio Dumont console ............................................. ...................... $169
21 colio TV ir phonograph kombinacija ................. ■ .. dabar $159
21 colio Admirai TV radio ir phonograph komb.

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

SUTAUPYKITE NUO 33% IKI 60% ANT ŽAISLI 
LĖLIŲ IR BAIDŲ.

Jos. F. Sudrik Furniture
(INCOKPORATED)

3241 So. Halsted St. Tel. CAluniet 5-7237
Atdara pirmad. ir ketvirtad. vakarais iki 9:30 P. M. Kektnadieių 10 5

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

1450 kilocyclcs, su žymiais dainininkais ir orkestru.----------- .. ..... ...........j

Ofiso telef. YAnls 7-1166
Rezidencijos — 8Tewart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street
(Kampas Halsted ir 35-ta gatvė) 

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

šeštadieniais 1--4 vai.

Ofice WAIbrook 5-2670.
Rez. HlUtop 6-1560

Dr. Alexander J. Javols
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
RCABQVE7TTE MED1OAL CENTEB 

6132 South Kedzie Avenue 
Vai. 3—4 p. p. Ir nuo 7—9 v. vak. 

Trečlad. ir šeštad. pagal .utartj

Tol. ofiso PR. C-3838. rez. RE. 7-9199
DR. A. JENKINS

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

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. Ir 7:30 
iki 9 vai. Trečlad. ir šešt. uždarytu 

Telefonas GRovehUl 6-1595
DR. ALDONA A. JIHKA
EKIU I IGV SPECIALISTR

PRITAIKO AKINIUS 
Valundos: 9—12 Ir 7--9 v. v. pagal 

susiturima Išakyrus trečiadienius
2422 West Marųuette Rd.

Telefonas REIIanec 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 Weat 59th Street

VAL 1—‘4 popiet, 6:30—8:30 vak. 
Trečlad. pagal sutartj

Tel. ofisu ir liiih* OLymplc 2-415*
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4988 W. 15th St. Cicero

Kasdien l—3 v. Ir 6—8 v. vakare. 
Hutas 1526 So. l#t.h Avė. 
šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

Oflno telef. LAfayette 3-3210, Jei 
neatsiliepta., šaukite KEdzIe 3-2868
DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:30 v. 
Vak. pirm., antr.. ketvirt. 6-8:3o v. 

Trečiadieni tik susitarus

Dr. Nina KRIAUDILIONAITB
((lydytoja Ir Chirurgė)

MO1EKŲ IJGŲ IB AKLŠl.ItlJOH 
HPECIALIOTfi 

2750 West 71«t Street
(Kampan 7lst Ir Callfornla)

Tel. ofiso Ir rčz. ItEpublIo 7-4146
Vai. 11-2 Ir 6-9 v. v. šešt. 1-4 p. p? 

Kitu laiku pagal susitarimų

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

keičiu stiklus Ir romus.
4455 So. California Avė., Chicago 

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

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

Tel. ofiso GL. 4-0253, rez. Glt.6-8876

DR. A. Z. ŠAULYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4645 So. Ashland Avė., Chicago
Pirmad.. antr., ketv. ir penk.

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

Itcz. 8053 S. Campbell Avė. . -

Tel. ofiso YA 7-4787, rez. l’lt 6-1930

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 S. Ashland Avė. (kamb. 211)
Vai. nuo 2—4 ir 6—8; trečiad.. šeš

tad. ir sekmad. tik pagal sutartj. 
Jeigu neatsilieps viršminėti telefonai

šaukite Mldway 3-0001

« P. ŠILEIKIS, 0k P.
Au < >i tlu>,M'du» - Protezlstns

Aparatai-Protezal, Med. ban-1 dažai. Spee. pagalba kojom 
(Areh Supports) Ir t.t.

Vai,: 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
UHTHOPKDIJOS TECHNIKOS LAU.

2850 W. 63rtl St. ( Iiicagu 29, III. 
Tel. PRosiK'ct 6-5084.

Skelbtis "DRAUGE” apsimoka, 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimų 
kaina yra prieinama visiems.

Skelbkitės "Drauge”

2334

Tel. ofiso Vlctory" 2-1581
Rez. Vlctory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 Westt 31st Street
Kam p. Halsted ir 31-mos gatvių) 

Priėmimo valandos: 2-4 p. p. Ir nuo
6-8 v. v. šeštad. 2-4 vai. popiet

Tel. ofiso PR. 6-6440, rez. HE. 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 West Marųuette Rd.
VAI., nuo 2 iki 4 p. p.: 6 iki 8 vak.

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti 

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 0-6659

DR. P. Z. ZALATORIS
J'I ei. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6650 

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

VAL. I l v. r. iki 3 p. p.; 6—9 v. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1820 

Pritaiko ^akinius. 
Kreivas akis 

Ištaiso.
Ofisas ir akinių dirbtuvė 
756 VVest 35th Street 

Vai. nuo 10 iki 2, nuo 6 Iki 8, tre
čiad. iruo 10-12. penktadienį 10-2 Ir 

šeštadieniais 10-2 vai. popiet.

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu aklų jtnnpimV kuris 

yra priežastis galvos skaudėjimo bei 
svaigimo ir skaudančių aklų karščio. 
Atitaisau trumparegystę Ir toltregys- 
tę. Prirenka teisingai akinius Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
instrumentais, rodančias mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda 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. Hekni. Ir treč. uždaru.

DRAUGAS

THE LITHVANIAN DA11A KRIENO 
Oahley Ate.. < Ubago 8, Ui. TH. Vlrgtnla 7-6641; 7-6642

Enlerod aa Sccond-Class Mattcr Mareli 31, 1916, at Chicago, Illinois 
Undšf l.lie Act of Mareli 3, 1879.

Meniber of the Ųatholle Press Ass’n
Publisbed dally. enept Hundays, 

by the
Ltthuanlau Cathollc Press Modely

.PRENUMERATA: M dama
Ghlcagoi ir dešroj $9.oo
Kitur JAV Ir Kanadoje I8.ua
Užsienyje fll.00

BUBSGRIPTiON RATEH 
18.00 per yeur outslde of Chicago 
19.00 per year In Chicago & Cicero 
$8.00 per year in Cauada
Eorelgn 3‘11.00 per ywrr.
Mi metų 3 niėn. 1

5.00 $2.75
$4.5o $2.60
$5.5 0 $3.00

mėli
11.2511.00
41.35

Redukcija ntralpsnius taiso saro nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių ne
saugo. Juos gražinu tik Iš anksto susitarus. Redakcija už skelbimų turini 
mūrinuko. Skelbimų kulnus prisiunčiamos gavus prašymų.
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POPIEŽIUS IR KOMUNIZMAS
KALĖDINĖ PUAFS XD KALBA KOMUNISTŲ SPAUDOJE

Komunistiniai Amerikos lietuvių laikraščiai labai susido
mėjo kalėdine Popiežiaus kalba apie taiką. Pijus XII savo kalbos 
pabaigoje pasisakė už trijų punktų tarptautinės taikos įgyvendi
nimo programą. Einant šia programa, pirmiausia reikia atsisa
kyti bandyti naujus atominius ginklus, paskui reikia atsisakyti 
vartoti karui atominius ginklus ir trečia, įvesti visuotinę gink
lavimosi kontrolę.

Komunistiniai Amerikos lietuvių laikraščiai visi tais pa
čiais žodžiais pradėjo stebėtis ir gėrėtis šiais Popežiaus pa
siūlymais. Jie konstatavo, kad šie Popiežiaus pasiūlymai su
tinka su komunistiniais pasiūlymais pasaulio taikai išlaikyti. 
Ta proga jie paskleidė žinią, kad Popiežius imsis tarpininkauti 
tarptautinėms deryboms, šiems susitarimams įgyvendinti. Ta 
čiau tuo/ pat jie šią žinią atšaukė, kaip netikrą.

Reikia manyti, kad komunistinių laikraščių redaktoriai ne
mažiau nustebo gavę iš Maskvos parėdymą girti Popiežių, ne
gu mes, tuos jų pagyrus skaitydami. Savo pareigą jie atliko 
gana uoliai. Ta proga jie išbarė lietuvius kunigus, kad Popie
žiaus neklausą. O “Draugą” jie apšaukė sabotažininku už tai, 
kad jis nesistebi, jog Popiežius pasidarė kitoks.

Jeigu “Draugui” reikia kuo stebėtis, tai nebent tuo, kad ko. 
muistai pasidarė kitoki. Mes esame pripratę, kad Popiežius 
savo kalėdinėse kalbose kalba apie pasaulio taiką, ir šiais me
tais mes kokio pasikeitimo jo kalboje nepastebėjome. Mums 
yra įdomi kita šio klausimo pusė, būtent: kas palenkė komu
nistus, kurie yra tiek blogybių prikalbėję apie Popiežių ir Baž
nyčią, kad jie štai rado reikalą savo politiką remti Popiežiaus 
autoritetu.

POPIEŽIUS IR GINEKOLOGIJA
Aną sekmadienį popiežius Pijus XII, priimdamas auden- 

cijoje 700 ginekologų ir kitų gydytojų, jų prašomas, pasisakė 
psicho-profilaktinio gimdyvėms pagalbos metodo reikalu. Tas 
metodas yra išrastas rusų mokslininkų, anglų patobulintas ir 
komunistų dabar vartojamas. Popiežius nerado reikalo šį me
todą pasmerkti.

“Naujienos” atpasakodamos šį įvykį stengiasi sudaryti įspū
dį, kad laisvajam mokslui, kuris taip pat stengiasi pašalinti 
gimdymo skausmus, dabar susidaro pavojus “nuo Vatikano ir 
nuo Kremliaus.”

“N. Y. Times” apie šį įvykį rašo daug paprasčiau, būtent, 
kad “Popiežius nei įvedė, nei rekomendavo naujo sovietų me
todo padėti gimdyvėms. Nors jis pasisakė jo naudai ta prasme, 
kad jeigu skausmas ir baimė gimdyt būtų sėkmingai prašalinti, 
tai sumažėtų nenormalūs veiksmai, paežidžią moterystės teises... 
Tačiau, pasak Popiežiaus, šio metodo išradimą krikšč:onys turė
tų sutikti atsargiai ir negarbinti jo be rezervų su perdėta skuba.”

Mes esame komunizmo priešai, bet mes nesame priešai kiek
vieno žmogaus ar mokslininko, dirbusio kada nors Rusijoje ar 
dabar dirbančio anapus geležinės uždangos. Nesileidžiant šiuo 
kart į šį klausimą plačiau, mes galime tik pasakyti, kad mums 
nėra reikalo solidarizuoti nei su tais, kurie sako, kad viską yra 
išradę komunistai, bet nei su tais, kurie mano, kad be liberailsti- 
nės pakraipos mokslininkų palaiminimo joks naudingas išra
dimas negali būti padaromas.

VISI TRYS PUNKTAI

Grįžtant prie taikos programos, reikia pastebėti, kad Po
piežius, pasisakydamas už trijų punktų programą išlaisvinti 
pasauliui nuo atominės bombos grėsmės, ją išreiškė taip, kad 
ji nepalieka vietos sauvalei ar apgaulei nei iš vienos pusės. 
Visų pirma Pijus XII jasisakė, kad šiai programai jis pritaria 
tik tuo atveju, kada ji yra priimama visa, o ne kuris nors 
vienas jos punktas.

Tuo atveju, jeigu būtų priimamas tik kuris vienas jos punk
tas, Popiežius į tai žiūrėtų, kaip į priemonę užmigdyti budrumui 
taika besirūpinančių žmonių. Tuo atveju jis šios porgramos ne 
tik nerekomenduotų, bet skatintų valstybininkus į dar didesnį 
budrumą.

štai paties Popiežiaus žodžiai: “Mes nesvyruojame pareikšti 
tai, ką mes esame padarę ansktesnėse kalbose, būtent: kad tik 
pilna visuma šių trijų priemonių, tapusi tarptautinio susitarimo 
objektu, įpareigotų tautas ir jų vadų sąžines. Mes pasakėme: 
pilna visuma šių priemonių yra moraliai įpareigojanti”.

Apie bandymą tik kai ką iš šios programos įgyvendinti 
Popiežius visiškai nėra augštos nuomonės. Jis sako: “Jeigu tik 
pirmasis punktas, liečiąs atominių ginklų bandymą, būtų įgy
vendintas, tai saugumas nebūtų įgyvendintas ir būtų duotas tik 
pakankamas pagrindas abejoti apie norą kitus du punktus įgy
vendinti”. Taikai kliudo ne tik ginklai, bet ir nuolatinio kurs
tymo dvasia, skleidžiama tarp tautų. “Esant šitokioms aplin
kybėms, taika besirūpiną valstybininkai turi būti nuoširdūs bei 
budrūs ir neišeiti iš sveiko realizmo ribų”. Taip sako Pijus XII1 
apie tarptautinės taikos darbą. ,

POPIEŽIUS PRIEŠ KOMUNIZMĄ
Komunistinės spaudos tvarkytojai iš Maskvos, įsakydami 

savo redaktoriams girti Pijaus XII kalbą, pacitavo iš jos tik 
taikos programą, bet visiškai savųjų nesupažindino su tomis Į 
mintimis, kurias Popiežius toje pačioje savo kalboje pasakė apie i 
komunizmą. 1

Šiuo atžvilgiu ši kalėdinė kalba yra taip pat įdomi. Ji įver. 
tino kažkurias komunizmui palankias pažiūras, kurios kaip tik 
dabar pasirodo viešumoje. Viena jų yra ta pažiūra, kuri sako, 
kad komunizmas, nors ir kaip jis bebūtų blogas, tačiau kaip 
istorinė stadija yra neišvengiama ir turi būti priimta kaip Dievo 
Apvaizdos lemtis. Į tai Popiežius savo kalėdinėje kalboje duoda 
nedviprasmišką atsakymą. Taip pat jis pasisako prieš komu
nistų šalininkų Vakaruose keliamą koegzistencijos politiką.

Pijus XII rašo: “Mes atmetame komunizmą, kaip socialinę 
sistemą, Kristaus mokslo jėga ir turime ypatingą pareigą skelb
ti pagrindinius prigimties teisės dėsnius. Dėl tos pačios prie
žastis mes atmetame nuomonę, kad krikšičonis šiandien į ko
munizmą turėtų žiūrėti, kaip į istorinį reiškinį, kuris yra vienas 
iš neišvengiamų žmonijos itorijoje, ir dėl to turėtų jį priimt 
kaip Dievo Apvaizdos lėmimą”.

Apie koegzistenciją Pijus XII rašo: “Mūsų taikos prog
rama negali priimti be skirtumo koegzistencijos programos, ne
paisant kainos ir nežiūrint su kuo. Ji tikrai yra negalima išsi
žadant tiesos ir teisingumo. Šios neperžengiamos sienos reika
lauja, kad jų būtų paisoma visada”.

Taip kalba popiežius Pijus XII apie komunizmą. Žinodami, 
kiek nedaug laisvės turi komunistiniai redaktoriai net Amerikoje 
būdami, mea nedrįstame j;ems siūlyti, kad jie savo skaitytojus 
supažindintų su šiomis Popiežiaus mintimis. V. Bgd.

D3ENRA9TIS DRAUGAS, CffiCAGO ILLINOIS
iĮ-n,-’',r,'U’ h n jas

austoj ir gyvenime
MOTORIZUOTA MIRTIES ŠMĖKLAI

.dote, mes galėsią gyventi savo 
kilmės kraštuose. Bet kaip 
jūs galite mūsų nepasitikėjimą 
išsklaidyti, jei mes, žinome, kad 
jūsų vardu varu vežta ii- tebe- 
vežama žmonės į Rusijos gilu
mą, j Sibiro priverstinų darbų 
stovyklas? Ne taip pradėjote 
Gaukite leidimą iš savo Krem
liaus bosų nuvykti į užgrobtus 
kraštus tarptautinėms komisi
joms,
tams, atkelkite karsto uždangą 
nuo Lietuvos, tada kitaip reika
las atrodytų”

Šiam savo rašiniui “M. P.” 
davė tokią antraštę: “Kvieti
mas mirčiai.” Taip ir yra.

Lietuvos vyskupai

Oficialus Vatikano organas 
“Actą Apostolicae Sedis” 1955 
m. lapkričio 24 d. 16 Nr. turi 
naujų vyskupų paskyrimo de
kretus. Dekretai pasirašyti ge
gužio 22 d. Petras Maželis yra 
paskirtas tituliniu Selenderijos 
vyskupu. Telšių vyskupijoje 
jis turi kapitulos vikaro titulą. 
Julijonag Steponavičius yra ti
tulinis Antratos vyskupas. Jis 
yra paskirtas Panevėžio vysku
po Kazimiero Paltaroko pagel- 
bininku. Pažymėta, kad jis yra 
kilęs iš Vilniaus arkivyskupijos.

Iš to, kad vysk. Maželis nėra 
paskirtas Telšių vyskupo titulu 
ir kad jis nėra paskirtas Telšių 
vyskupo pagelbininku galima 
spėti, kad Vatikano įstaigos nė
ra tikros dėl Telšių vyskupo 
Borisevičiaus ar Ramanausko 
mirties.

Naujas laikraštis

“Mūsų Pastogė” praneša, 
kad šių metų pradžioje Austra
lijos lietuviai susilauks ir trečio 
laikraščio. Laikraštis būsiąs 
visuomeninio pobūdžio. Jį leisią 
(o gal jau leidžia?) Melboume 
miesto lietuvių katalikų akty
vas.

Australijos lietuvių kolonija 
nėra gausinga. Trys lietuviški

diplomatams, žurnalis- Kimo priemon ų aukomis. Tik 
vienų lietuvių metų bėgyje A- 

merikoje tokiu būdu žūsta ke
lios dešimtys. O dar kiek su
žeistųjų! Taigi ištikrųjų yra 
kuo sielotis.

Perdaug apsipratome

Tiesa, kasdienio gyvenimo }- 
vairūs rūpesčiai ir darbas fabri
ke mus perdaug išblaško, netu
rime kada gerai pagalvoti, kaip 
nelauktoji mirtis šienauja žmo
nes miesto gatvėse bei keliuose, 
o gal esame perdaug apsipratę 
su tokiomis nelaimių “naujieno
mis”. Tik betkuriam mūsų bran 
giam bičiuliui ar tautiečiui ta-

Misijose 1,195 jėzuitai
Iš 7,900 Amerikos jėzuitų net 

1,195 dirba misijose. Jie suda
ro didžiausią amerikiečių vie
nuolių grupę, bet kada dirbusią 
misijose. Jėzuitų aptarnauja
ma misijų teritorija turi apie 
2,000,000 kvadratinių mylių.
Amerikiečiai jėzuitai miaijoM — automobilto 'aukai’ jo neisi
turi 15 universitetų ir kolegijų, 
24 augštesniąsias mokyklas, 6 
seminarijas, be to — jie dar 
vadovauja 66 augšt. mokyk
loms, 250 pradžios mokyklų, 70 
ambulatorijų, 1,010 misijų kop
lyčių. Jie yra kapelionai trijose 
raupsuotųjų kolonijose, 24-se 

” misijų ligoninėse, 26-se našlai-laikraščiai tikrai jai nėra rei 
kalingi. Pakaktų ir vieno. Bet, 
matyt, ir ten lietuviai, kaip ir 
visur kitur, yra susiskaldę. Jei 
katalikai mato reikalą leisti sau 
atskirą laikraštį, tai reiškia,
kad kiti jų reikalų nepatenkina tuoge katalikų: Kanadoje 
ar nenori patenkinti, žinoma, 
gali būti ir kitų priežaščlų.

tynuose.

Kiek kur gyventojų vienam 
kunigui

Statistinėms žiniomis vienam 
kunigui tenka įvairiuose kraš-

Ir iš ten kviečia

Sovietai ir Australijos lietu
vių neaplenkia. Ir jie gauna 
kvietimus grįžti į Lietuvą. Apie 
tai “Mūsų Pastogė” taip rašo:

“Daugelis esam gavę mums 
nepažįstamų ruselių ir šiaip ki
tų tautybių piliečių (išskyrus 
p. Daugu vietienę) pasirašytą 
kvietimą grįžti tėvynėn. Namo 
mes tai norime grįžti, tik kokia 
teise jūs, svetimieji bei įsibro
vėliai į mūsų kraštą, kreipiatės 
Į mus ? Pagaliau sutikime:

— 407, JAV-se — 600, Airijoje
— 607, Belgijoje — 720, Pietų
Afrikoje — 894, Vokietijoje — 
940, Ispanijoje -— 1,004, Aus
trijoje — 1,057, Prancūzijoje— 
2,000, Centro Afrikoje — 2,192, 
Kolombijoje — 2,701, Vakarų 
Afrikoje — 3,221, Meksikoje — 
4,000, Argentinoje — 4,174,
Portugalijoje — 5,000, Brazili
joje — 6,600, Centrinėje Ame
rikoje — 10,000.

Sumažėjo blogi “kamikai"
Katalikės moterys, talkina- 

tų: jų pardavimas perpus su
mos kitų organizacijų, pravedė

kviečiate mus į vadinamąją Ta-. stiprų vajų prieš kenksmingus 
rybų Sąjungos respubliką, tik-į “kamikus”. Tai atnešė rezulta- 
riau į “matušką” Rusiją, nuro- mažėjo.

BIRUTt PŪKBLEV1CIOTĖ

Tebūna mano siela stiklas, 
Liepsnojančių spalvų Velykų saulėje, 
Tebūna mano sąnariai švininiai, 
Įrėminą vitražą.

Kazys B r adūnas

VERBOS

Plėškime palmių lapus! Šviesiai žalius, įšilu
sius, kaip kūdikiai per miegą.

Plėškime nuo kamienų alyvų šakas — jose tebe
virpa saldūs syvai.

Sopuliai atveria pumpurus, lyg jaunas gimdy
ves.

Žemės vidurius raižo užgniaužta ugnis. Van
denynai sklidini.

O Tas, kuris ateina Viešpaties Vardan, pri
tvinkęs artėjančios mirties aitrumo.

Vakar degė dvišakė delčia — gedulingų apeigų 
žvakidė.

Jie Tavo kojas sukryžiuos, lyg din baltai pražy
dusias šakas ir pervers spiegiančia vinim.

— Išlenk, ąsoti, savo kaklą. Tokį liauną, liūd
ną kaklą turi jūrų paukštės.

Liekitės, laidotuvių aliejai, včsinančiom vers
mėm. Aš suimsiu savo plaukus — abiem delnais — 
lyg juodą vynuogyno derlių. Ir jais sugersiu Tavo 
prakaitą drauge su kvepiančiais aliejais.

Aš pirštais Tavo kojų nepaliesiu.
Po ištempta oda jau tvinkčioja didžiulės žaiz

dos, lyg dvi raudonos žvaigždės.

Mes jau papusryčiavom. |
Ponia Rajkow8ky, maža, raudonskruostė senutė, 

šluoja nuo staltiesės trupinius, o mudvi su penkiolik
mete jos anūke Christel plaunam virtuvėj indus, kai 
staiga užstaugia aliarmo sirenos.

— Kad tik jie nesugriautų mūsų Dancigo! — šau
kia ponia Raj'kowsky, bėgdama laiptais žemyn. Ran
koj ji vis dar tebelaiko šerių šluotelę ir sidabrinę šiū- 
peię-

Bet lėktuvų buvo nedaug. Jie skrido labai augštai 
ir mėtė tik atsišaukimus. Kai mes išlipom iš slėptuvės, 
balti lapeliukai buvo apSkritę visą kiemą. Tėtis pasi
lenkė ir kilstelėjo vieną nuo žemės. Prabangus, bliz
gantis popierius, pačiame vidury nupieštas varpų vaini
kas, apjuostas visų sovietinių respublikų kaspinais, kū
jis, pjautuvas ir vokiški žodžiai, jog šis lapelis yra pa
sas: kvietimas ir leidimas pereiti rusų pusėn, kur mes 
būsim draugingai priimti ir globojami.

Vakar aš dar buvau nuvažiavusi į Neufahrwasserį, 
į uostą; vežiausi visas kavos pupelių atsargas ir tėčio 
portsigarą. Bet tokių, kaip mes — Dancige tūkstančiai, 
o laivų tik keli. Man prie akių vienas atsikabino nuo 
krantinės ir išplaukė jūron. Pilnas žmonių...

Dancigas užveržtas žiedu iš visų pusių.
Mes esame pačiame katile — kasdien siaurėjan

čiame smauglio rate. Miestą jau apšaudo patrankom.
O diena žydra ir pavasariška. Didžiuliai, rudi kaš

tonų pumpurai, tirpstančio sniego ir jūros vėjo kva
pas — šiltas Verbų sekmadienis.

Tokį rytmetį ant Augštaičių gatvės kampo išsi
rinktum sau gražiausią verbą. Tamsiai žali kadugiai, 
pilni karčios kvapties, liaunos žilvičių rykštės, bruknie
nojų lapų prigesintas blizgėjimas — tavo rankoj būtų 
visas Kauno pavasaris: tas virpantis oras, ta kaistanti 
žemė, ta grįžtanti saulė, tas artėjančių Velykų neapsa
komas džiaugsmas.

Aš einu tiltu per kanalą. Einu Oron — dar kartą jieš
koti tos šeimos, apie kurią man, pasakojo močiutė Raj-

ruotojas ar gatvės keleivis, nes 
šio reikalo apleidimas pažeistų

i KAN. V. ZAKARAUSKAS, Chicago, III.

Jau pradžioje metų turėtų bū- šeimos mokykloj ir bažnyčios 

ti laikraščiuose talpinami veda- talka

mieji straipsniai, šaukiama per Šiandien turėtų būt' aiškina- pilnutinį kiikščionio moralinių
radiją ii televiziją alarmuojan- ma net jau savo vaikams na- pareigų atlikimą. Ar galima bū
tieji įspėjimai ir raginimai būti muoae, mokykloje ir bažnyčioje, tų pateisinti, žiūrint iš moralinės 
atsarg oms ir saugoti ne tik sa- kodėl įnirta taip baisiai siau- pusės, tokį žmogų, kuris vairuo- 
vo, bet ir kito žmogaus gyvybę tėja miesto gatvėse, keliuose.' ja susisiekimo priemonę girtas 
ir sveikatą. Baisus šiurpas nu- Mokyklose mokytojai, namuose ar lengvabūdiškai nepaiso nu
siaubia, kai pagalvoji apie tuos tėvai, bažnyčioje kunigai turė- (tomobilių eismui nustatytų tai- 
tūkstančius žmonių, kurie metų tų aiškint', šalia kitų dėstomųjų syklių, paskelbtų įstatymų bei 
bėgyje tampa miestų gatvėse dalykų, dar ir tai, kaip žmogus potvarkių, 
bei keliuose motorizuotų susisie turi elgtis gatvėje, kelyje, koks

jis turėtų būti atsargus ir bud
rus vairuodamas motorizuotą 
priemonę. Tiesa, kaikurių kraš
tų mokyklose yra to mokoma, 
bet šis reikalas turėtų būti į- 
vestas visose c i v'Įduotų kraštų

Mus baimina ginkluoti plėšikai

Su dideliu pasipiktinimu ir su 
si jaudinimu yra kalbama ir ra
šoma apie ginkluotus plėšikus, 
kurie kelyje sustabdę automo
bilį apiplėšia važiuojančius ke

mokyklose. Mokyklų kapelionai Į e?vi.lla\ ^Pie Paikus, kurie api 
turėtų pašvęsti atskiras tiky- Į £ brangenybių krautuvę ar 
bos pamokas ir Šį reikalą išaiš
kinti pagal krikščioniškos mo-

mė mus giliu širdies skausmu 
nusmelk:a ir nejučiomis blyks
telia galvoje mintis, ar aš grei
tai nebūsiu tų nelaimingųjų skai 
čiuje. Keista, kad vistik žmo
nės su šios nelaimės siautėjimu 
yra perdaug apsipratę, nors ji 
ne tik metų, bet jau savaičių 
ar vienos dienos bėgyje, saky
sim, kad ir šiemet, Amerikoje 
šv. Kalėdų metu, per dvi tris 
dienas į kapus nuvarė daugiau 
kaip 600 žmonių, o dar nereikia 
pamiršti ir šios nelaimės palies
tų — sužeistųjų. Ir tai tokios 
masinės žudynės kartojasi kiek
vienos šventės metu.

Kada pagaliau ateis laikas, 
kuomet prieš šios mirties šmėk
los dūkimą miesto gatvėse bei 
keliuse ims visi jieškoti apsau
gos, kad tokiu būdu bent gero
kai šį nelaimių skaičių sumaži
nus. Bet tai nėra vien tik val
džios pareigūnų ar policijos, bet 
kiekvieno žmogaus reikalas. Ir 
tai kartu yra ir sąžinės reika
las. ' šiandien kiekvienas žmo
gus turėtų būti įsisąmoninęs, 
kad už eismo taisyklių laužymą 
jis yra atsak'ngas ne vien prieš 
policijos pareigūnus, bet ir prieš 
Dievą, kuris deda kiekvienam 
žmogui atsakomybę ne vien už 
jo asmenišką gyvybę, bet už gy 
vybę ir sveikatą kito žmogaus.

ralės mokslą, šis dalykas turė
tų būti dažnai primenamas pa
moksluose, kad sąžinė deda d’- 
delę atsakomybę prieš Dievą už 
pažeidimą ne tik savos gyvybės 
ar sveikatos, bet ir už kito žmo
gaus.

Vairuotojai ir krikščioniškoji 
moralė

Reikėtų, kad kiekvienas žmo
nių bendruomenės narys mokė
tų sąžin'ngai su atsakomybės 
jausmu naudotis miesto gatve 
ar keliu, ir tai nesvarbus ar jis 
būtų pėsčias, ar važiuotas. Skel
biant kitus krikščioniško gyveni
mo moralės reikalavimus, nega
lima aplenkti nepaminėjus žmo
gaus atsakomybės, kurią turi 
jausti kiekvienas mašinos vai-

CIVELINIO KARO VETERANAS

t banką ir juos besivejantį poli
cininką nušauja ar sunkiai su- 
žeidž'a. Koks tada reiškiamas 
nuogąstavimas ir šauksmas, 
kad, girdi, valdžia turėti imtis 
griežtų priemonių tai negerovei 
sutvatkyti. Ir tai tik dėl to, 
kad plėšikai išplėšė 100 ar 1,000 
dolerių, t'k vieną kitą sužeidė, 
ar tik vieną kitą nužudė. Bet 
kodėl nėra visuotinio susijaudi
nimo ir šauksmo dėl modernaus 
mirties šėlimo gatvėse ir keliuo
se, kur Molochas masiniai ryja 
žmonių gyvybes?

Visos priemonės bus 

sėkmingesnės...

Tiesa, valstybės ir miestų pa
reigūnai, policija ir susisiekimo 
budėtojai daug deda pastangų 
šių nelaimių skaičių sumažinti. 
Tam rekalui jie skelbia įstaty
mus, įvairius potvarkius, sau
gaus važiavimo dienas, kad tik 
kiek galint šį baisų masinių žu
dynių skaičių miesto gatvėse ar 
keliuose sumaž:ntų. Bet tos vi
sos priemonės bus tik tuomet 
sėkmingesnės, jei motorizuotų 
priemonių vairuotojai jas laiky
ti bus įpareigoti sąžinės.

Aukų skaičius didelis

Mirt'es kaulėta šmėkla šian
dien yra motorizuota! Civiliza
cija ir technika jos podžiai. Iš 
kaikurių kraštų patiektų šios 
srities statistinių duomenų pa
sirodo, kad e'smo nelaimėse dau 
giau būna aukų, negu nuo sun
kiai nugalimų ligų, k. a. džiovos 
ar vėžio. Atrodo, kad šiandien 
motorizuota eismo priemonė pa-

AJUrt Woolson, 109 m. vadavo ankstyvųjų viduramžių
senukas, Vienas iš paskutiniąją A- .hfJU ep’dėmi jas, prieš kurias ko- 
merikos pilietinio karo veteranų, šio
mis dienomis sunkini serga Dulnth,

voti tais laikais žmonija buvo 

(Nukelta į 4 pusi.)Minu., ligoninėje.

kowsky. Ten gyvena kažkokie lietuviai ir aš vistiek 
juos surasiu.

Ledas jau išneštas. Vanduo raibuliuoja žalsvais 
atšvaitais, pakrantėj supasi žvejų laivukai. Vienų ga
luose kyšo aprūkę kaminėliai, kiti linguoja, iškėlę pli
kus burių stiebus: tuščios žuvų pintinės, riebūs alyvos 
ratai vandens paviršiuj, bučiai, žeberklai, tinklai, irklai 
ir inkarai... Tolin nusidriekiančioj pakrantėj rikiuojasi 
didieji grūdų sandėliai, ankštai susispaudę, perkryžiuo
ti rudais sienojais, atbaigti siaurais, gotlandiškais 
bokšteliais. Namų sienose juoduoja surašytos pirklių 
pavardės — senų, tūkstančiamečių giminių vardai.

Aš pasiremiu ant tilto turėklų ir, net nežinau kodėl, 
man staiga pasidaro gaila Dancigo. Kad tik jie nesu
griautų šito miesto!

— Visai, kaip močiutė Rajkowsky! — šypteliu ir 
lėtai einu tiltu. Tikrai, argi aš neturiu ko gailėtis ir 
apverkti ?

Bet jau tą pirmą vakarą, kai mes klaidžiojom po 
šitą miestą, jieškodami nakvynės, jau tada aš apgy
vendinau jame visas savos vaikystės pasakas.

Mes atvažiavom į Dancigą pačioj kovo pradžioj.
Tą vakarą tyliai snigo, tėtis tempė rogutes — ant 

jų buvo sukrauti mūsų lagaminai ir dėžė su lašiniais ir 
miltais.

Kažkur toli, kitoj upės pusėj, laikrodis mušė šešias, 
ėmė skambėti bažnyčių varpai, mes ėjom siaurom gat
vėm, pro senoviškų vartų skliautus. Žalvariniai žibintų 
žiedai, akmeny iškalti liūtai ir vandenų dievaičiai, pa
keliami tiltai, surūdiję užeigų iškabos, išpjaustytos iš 
storos skardos: jaučių galvos, pašto ragai, šventieji 
cechų patronai, apynių spurgos, vynmedžių lapai...

Tai šitame mieste gyvena Mėlynbarzdis, ir auksa- 
tiems Lenkijos bajorams. Ant savo vėliavos, kur ryš- 
podukra, purtanti per langą duknas ir margas pagal
ves, kad žemėn snigtų minkštais, didžiuliais kąsniais — 
taip, kaip šį vakarą, virš šito pasakiško miesto. Čia, 
didžiojoje turgavietėj, dar tebevaikšto Nykštukas No
sis, pirkinėdamas lepias daržoves ir saldžiuosius pietų 
vaisius hercogo - smagurio stalui...

(Bus daugiau)
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NEATIDARYKITE DURŲ VILKUI
Maži būdami, mes visi tur'. . _

būt esame girdėję pasak, ap,e ^tn?a Gandl , vadu*ama0 
vilk, ir ožiukus. Ožka. ižeida-' ™kc.Onier.um. kuru, buvo; 
ma ii namų. įgrasindavusi savo “ga'V0Jęs a"glų ir kapitalistų j 
vaikams: "Tik neatidarykite _pagJ,'^a.aufrą“nti savo
durų vilkui, nes jis jus sudras
kys. O pažinsite jį iš jo storo 
balso!” Ir tikrai! Ožiukai, vos 
išgirdę storą vilko balsą, tuoj 
šaukdavo: ‘‘Eik šalin! Mes ži
nome, kad tu nori mus prary
ti’’’ Bet vilkas buvo gudrus.
Kaip žinome toliau iš pasakos, 
jis nuėjo pas kalvį, padėjo savo 
liežuvį ant priekalo ir prašė jį žįsta savo religinius įsitikini-

tautai nepriklausomybę.
O kaip yra su tolerancija ir 

kitų įsitikinimų pagerbimu so
vietų valdomuose kraštuose ? 
Pavergtoje Lietuvoje juokia
masi ir tyčiojamasi, iš šventų 
dalykų, iš senų ir garbingų mū
sų religinių bei tautinių papro
čių. Žmonės, kurie viešai išpa-

NE VAIKAI l MOKYKLĄ, BET MOKYKLA PAS VAIKUS

- . ■

šiomis dienomis Wayne, Micliigati, 
darytas iš plieno taip, kad lengva

rtSybi. .-»■ .... .... 1
atidaryta naujos rūšies mokykla. Penkių klasinių kambarių namas pa

būtų “nugriauti” ir vėl kitoje vietoje pastatyti. (INS)

paploninti. Tada ir jo balsas pa
sidarė plonesnis ir mielesnis. 
Jis vėl grįžo prie užsklęstų du
rų ir kalbėjo: “Aš esu jūsų te
ta ir atnešiau pyrago”. Ožiu
kai, nieko blogo nenujausdami, 
atidarė duris, ir kaip ten toliau

mus, yra pravardžuojami atsili
kėliais, nemokšomis ir kvailiais. 
Kas drįsta viešai išpažinti savo 
religinius įsitikinimus, yra nie
kinamas, žeminamas ir terori
zuojamas. Religinės apeigos 
yra padarytos pajuokos objek-

buvo, žinomo visi. Ožiukai, iki1 tu. O jei dar prie to pridėsime 
paskutinio, pabaigė vilko pilve. J uždarytas bei sandėliais pa- 
Apie pyragą daugiau nebuvo verstas bažnyčias, tai komunis- 
nė kalbos... tinas tolerancijos vaizdas bus

Šiuo, anos pasakos vilko iš- beveik pilnas. Kitų šventus 
bandytu, metodu labai dažnai, papročius bei įsitikinimus pa
mėgina pasinaudoti ir Maskva, gerbti Lietuvoje komun.stai nė 
Ypač paskutiniu laiku komunis- nebando. Tai tik užsieniui.
tiniai Kremliaus valdovai labai, Veidmainiškos Kruščiovo ir 
pasiplonmo savo liežuvius, lan- įr Bul anino kaiboS Indijoj ir 
kydamiesi Indijoj ir Burmoj. Burmoj yra dar vienas dvlvei- 
Sovietų Sąjungos komunistų dįško£. kornunįstinės moralės 
partijos generalinis sekretorius dys Tai ne žmogaus, o
Kruščiovas Indijos sostinėje’ feo moralg. Tik, ačiū Dievui, 
New Delhi kalbėjo iš smalsumo šįandiep jau visi žjno, kas už 
susirinkusiems . tūkstančiams meįlių Ralbų slep-asį. Pa- 
indų. Tarp kitko jis pasakė ir čįos Indijos spauda, dar Mas- 
šiuos, komunisto lūpose labai kvo„ svečįams neišvažiavus, 
pigiai nuskambančius, žodžius: I . ,/įeiskė pasipiktinimą jų sal- 
“Aš norėčiau įtikinti visus Indi- džįažodžiavįmu, įspėdama vy- 
jos gyventojus, kad mes esame 1 riausybę kad būtų labai atsar- 
jūsų draugai, ir kad mes esame! gv Maskvcs siūloma bičiu-

. pasirengę su jumis pasidalinti e šiandien pasaulis jau. ne
paskutiniu duonos kąsniu”. | agitikį Maskvos žodžiais, o vis 

Tetos pyragas tiems, kurie įgakmiau reikalauja konkrečių
pažįsta veidmainišką komunis- darbų
tų taktiką, šie Kruščiovo žo- _____
džiai labai primena anos pasa
kos vilką prie ožkos namų du
rų. Kruščiovas gerai- žinojo! 
kad po baisių potvynių, kurie 
neseniai nusiaubė kai kurias In
dijos sritis, šiandien šiame kraš 
tuos pasakos ožiukus tetos py- 
duona vilioja gal nemažiau, kaip 
te yra daug žmonių, kuriuos 
ragas. Jie su džiaugsmu būtų 
pasirengę priimti kiekvieną pa
galbą, bet tik su sąlyga, jei už 
jos nesislepia plėšrusis vilkas. i 

Jau ir Indijoj šiandien ne- Į 
paslaptis, kad komunistų žo
džiai, kaip diena ir naktis, ski
riasi nuo jų darbų Nors Kruš
čiovas nutylėjo, bet jau ir Indi
jos gyventojai bent apytikriai 
žino, kaip dalykai stovi sovietų 
valdomuose kraštuose, kas šian 
dien vyksta jų pavergtoje Lie
tuvoje, kur šimtai ir tūkstan
čiai kolūkiečių bei fabrikų dar
bininkų taip pat neturi pakan
kama’ duonos ir beveik badau
ja, kur visiems trūksta reika- 
liųgiausių kasdieninio vartoji
mo reikmenų. Ir tai krašte, kur 
nebuvo jokių-potvynių ar gam
tos katastrofų, kur ūkis prieš 
karą žydėte žydėjo. Šiandien 
Kruščiovo pavergtoje Lietuvoje 
žmonės jau nepajėgia išsimai
tinti. Nuskurdintas ir išalkęs 
Lietuvos valstietis šiandien ži
no, kad jo nelaimė dar didesnė, 
nes jis neturi laisvės. Ir nieko 
kito jis neišgirsta, kaip tik nuo
latinius raginimus dar daugiau 
dirbti iv viską atiduoti nepaso
tinamai valstybei.

Prie Gaudhi kapo

Kruščiovas su savo palydo
vais aplankė taip pat. ir indų 
tautos didvyrio didžiojo jų reli
gijos autoriteto Mahatmos Gan- 
dhi kapą. Vietiniai Indijos pa
pročiai reikalauja, kad prieš 
įeinant į bet kokią šventovę, 
būtų nusiaunamos kojos. Indi
joj tuo parodoma pagarba 
šventiems dalykams. Taip pa
darė ir Kruščiovas su Bulgani- 
nu. Indų akyse jie norėjo pasi
rodyti kaip dideli tolerantai, 
kurie moka pagerbti kttų įsiti
kinimus. Tuo tarpu dar ir šian
dien Sovietu Enciklopedijoj Ma

MIRTIES ŠMĖKLA
(Atkelta iš 3 pusi.)

•bejėgė. Šiandien motorizuoto 
eismo nelaimių dėka mirtis daug 
plačiau siaučia civilizuoto pasau
lio m estų gatvėse ir keliuose, 
rodos, kad miestų gatvės ir ke
liai virto karo lauku, kuriame 
priešingų šalių daliniai vieni ki
tus be pasigailėjimo žudo.

Ištikrųjų būtų daug sėkmin
gesnė kova su šia baisią mirtį 
sėjančia epidemija, ar kitaip sa
kant, kova prieš tokias masi
nes žudynes, jei motorizuotų su 
sisiekimo priemonių valdytojai 
jaustų didesnę savo sąžinėje at
sakomybę prieš Dievą už savo 
artimo svekatos sužalojimą ar 
jo užmušimą. Juk kuo galima 
pateisinti girto sėdimą prie vai
ro, kuris vėliau trenkia į kitą 
mašiną, ir to pasekmėje — keli 
užmušti. Ar sakysim, perdaug 
greitas važiav mas ten, kur rei
kalaujama lėto ar sulėtinto va
žiavimo ?

Penktasis Dievo įsakymas
Penktasis Dievo įsakymas ne 

daro jokios išimties, reikalauda
mas, kad nebūtų išstatoma be 
svarbios priežasties pavojun kū
nas ir siela. Ir kas svarbiausia, 
kad šis Dievo įpareigojimas lie
čia ne vien mus pačius asmeniš-

i kai, bet jis įpareigoja žmogų 
būti atsargiu ir kito žmogaus 

! atžvilgiu. Katėk zme aiškinama, 
j kad žmogus nusikalsta savo gy
vybei, kai jis ją ar savo sveika
tą be svarbaus reikalo išstato 

, pavojun. Už kito žmogaus gy- 
J vybės praradimą yra atsakin- 
į gas tas, kas dėl savo lengvabū
diškumo jį užmuša, sužeidžia ar 
jo gyvenimą sutrumpina. Prie 
šito katekizmo aišk'nimo reikė
tų dar pridėti, kad mūsų laikais 
atsirado modernus būdas šį Die
vo įsakymą pažeisti, tai lengva
būdiškas motorizuotų priemo
nių vairavimas miesto gatvėse 
ir kel'uose. Bet kartu kokios 
skaudžios pasekmės šio Dievo į- 
sakymo nepaisymo. Tūkstan
čiai gyvybių užgęsta prieš lai
ką, dar daugiau tūkstančių tam 
pa invalidais ar paliegėliais! 
Tėvų žodis ir pavyzdys vaikams

Tėvai moko savo vaikus, kad 
prieš sėsdami prie stalo valgyti 
turi rankas nusiplauti, moko gra 
žiai pasisveikinti, gerai su šepe
tėliu dantis išplauti, rytą ir va-1 
karą pasimelsti. Bet dar būtų 
ne v'skas, jei šiandien tėvai žo-) 
džiu ir pavyzdžiu nepamokytų | 

; savo vaikų, kaip jie turėtų elg- ; 
tis gatvėje, kaip turi saugoti ( 
ne tik savo sveikatą ir gyvybę, 
bet ir kitų. Reikėtų va’kams iš
aiškinti, kad mašinos vairuoto- 

■ jas ne vien turi paisyti jo tyko

jančio policininko, bet paisyti sa 
vo sąžinės, kuri deda didelę at
sakomybę: žiūrėti ne tik savo 
laimės, bet ir kito žmogaus.

Bažnyčia uoliai bendradarbia
vo ir visada bendradarbiaus to
je srityje, kurią šis Diev0 įsa
kymas liečia, nes Ji visada skel
bė ir skelbs, kad žmogaus svei
kata ir gyvybė yra jam Dievo 
duoti labai brangūs turtai.

Radijo pranešimai apie

Socialinį Draudimą
■ Socialinio Draudimo įstaiga 
I (1425 S. Raeine Avė.) praneša, 
kad pradedami radijo praneši
mai apie Socialinį Draudimą.

j Miss Faye Emerson, pasižy
mėjusi radijo ir televizijoj asme 
nybė, padės jums geriau supra
sti, kaip Socialinis Draudimas 
rūpinasi jumis ir jūsų šeimos 
ateitimi.

Miss F. Emerson kiekvieną i 
savaitę žada patiekti klausy
tojams naują radijo programą. 
Ši programa pavadinta “At the 
Crossroads” (Prie kryžkelių) ir 
girdima kiekvieną antradienio 
rytą — 8:30 per radijo stotį 
WGES, banga 1130. Kiekvieną 
savaitę Miss Emerson pristatys 
žmones, kurie turi patraukian
čių žinių apie save — tikrus

dirbančiųjų žmonių pergyveni
mus, kurie buvo geriau pasiruo
šę sutikti kryžkelėse savo gyve
nimą, Socialinį Draudimą įgy
vendinus. Žmonių daugumui, 
jų gyvenimo kryžkelėse gali 
atsitikti, kad šeimos duonpel- 
nis ilgainiui nėra darbingas, 
arba miršta. Pensijos laikas ar 
mirtis apdraustojo darbininko 
gali būti tas laikas, kada Socia
linis Draudimas numato pinigi
nį aprūpinimą darbininkui arba 
jo šeimai.

Susipažinkite kaip Socialinis 
Draudimas nori padėti jums, iš
klausydami tikrus pergyveni
mus kaip Socialinis Draudimas 
padėjo kitiems tuo laiku, kai jie 
atsidūrė savo gyvenimo kryž
kelėje. -Klausykite radijo Tstotį 
WGES kiekvieną antradienį iš 
ryto 8:30 vai., kada Miss Faye 
Emerson kalba apie Socialinį 
Draudimą. Pr. šul.

PIGIAI m SAUGIAI <

PER KRAUSTAU
B A L D U S
VIETOJE (lt Iš TOLIAU

K. EIDUKONISį

Tūrio ntuijį sunkvežimi
tr apdraudiM

«®SO 8. Tutmnn, Chlcngo 1», tu 
Tol rrRnvohlll l-IDM

Rūpestingai ir pigiai taisau

TELEVIZIJOS
APARATUS

Garantuoja darbą ir dalis.

J. MIGLINAS 
Telef. — HOmbold 6-1038

rsj

f.' K

Duonų Ir (vairias Hkouliųpuj 
boikote* kep*

A. T V E R A S
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS

Pardavimas ir taisymas
2645 W. 69th St. REpublic 7-1941

Savings and loan^j. 
Association

- gflN S U RE D

MIDLAND.r PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ
SAUGIAUSIA IR 

, PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO

BE NDROVĖ

4038 Archer Avenue T.l, LA3-6719 

AUGUST SALDUKAS Prezidentai

^/(SfDPGI I V. RADIO SU r n
I (LEMPOS-DALYS-BATERIJOS) 1

/V TAISYMAS^ 
įnamuosedirttuvėsc 

— 100% — 
LgARANTOA- 

PZENITH|

Daira
TELE.VIS1ON

[Csav. inž. A.Semėnas B

3130S.Halsted-DA6-6887j

STATY BAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
VISOKIU ROMU "
MEDŽIAGĄ

CARR MOOD Y 
LUMBER CO,

STASYS LITWTNAS. Pre*. 
8089 80. HALSTED ST.

T«L Vlctnry «-1>7»
APKATNAVIMĄ IR PREKIŲ VRl- 

8TATTMA TEIKIAME 
NEMOKAMAI

RAATIN8 ATIDARYTA k a* d i e n nu- 
* vai. ryto liet * vai vakaro h 
*ettadlenia.te Iki I vai vakaro

TELEVIZIJOS
ir Radio Aparatų Taisymas

Sąžiningas ir garantuotM darbas 
M- RIMKUS, 4517 S. Savryer St 
Tel. VI 7-0087 — VI 7-3037

Ift ARTI IR TOM BALDŲ
PERKRAUSTYMAS

n,te>-inln* dideli* 
sunk, e/.lmi* mi pilnu a Il
tį ruiidn. Pigus Ir sattnliigns 
imlaritat imas.

R ŠERĖNAS
l&M S. ood St., <’htca«»> B. 

flltnois. tel. VI 7-2O--J

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

“Parduodam pigiau, tajsom geriau”
J. G. TELEVISION CO3IPANY

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

LAfayette 3-1083 
R. Pietkiewlcz, sekr. Ir advokatui 
Kešiuojame čekius. Parduodame Ir

2555 WEST 47th STREET 
B. R. Pietkieuicz, pret.; E

Mokame augštus dividendus.
Išperkame valstybės bonus. Taupyto jams patarnauvimal veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITA ŠIANDIEN.—Apdrausta iki $10,000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro, 
antr. ir penkt. 9 iki 5; treč. uždaryta, o Sešt. nuo 9 iki vidurdienio.

C R A N E SAVINGS AN^SAN

SINCLAIR Gazolino Stotis

"PAGALBA"
Taisome automobilių motorus. Lyginame įdaužiiuus ir

įlenkimus. Dažome Ir atliekame įi airius kitus pataisymus.
NEBRANGUS IR GARANTUOTAS DARBAS

Mašinai sugedus, pribflname su vilkiku į įvairias sietas. 
Parduodame aknmiliatnrius, padangas ir kt. automobilių dalis.

2641 West 71st St. (kampas Tai man Avė.)
Tel. REpublic 7-9842. Namų fel. V/Albrook 5-5934

MES PRISTATOME ANGLIS BElF®15- 

PEČIAUS ALIEJŲ
DIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS if/L?

Mes taipgi perkrauatome jūsų baldus saugiai — keletą blo-l 
I kų ar keliasdešimts mylių. Reikale šaukite mus. |

Vieno kambario baldus srba viso namo — kreipkite pas’ 
' mus. Turį daug metų patyrimo perkraustymo darbe.

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne Avenue Tel. Vlrginie 7-70971

BRUNO’S KEPYKLA
3339-41 S. Lituanica Avė. 

Tel. CLifside 4-6376.
Pristato ui e | visas krautuves 
Ir restoranus, taip pat iš
siunčia J visus artimuosius 

miestu*.

PAJRKHOLME SERVICE 

STATION

5000 W. Cermak Rd., Ciceru, I1L 
Lietuviška gazolino stotis ir
automobilių aptarnavimas 
WUliam J. Grigelaitis, sav.

Pradėki! Taupyti šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

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

BRIGHTON SAVINGS AND 10AN ASS’N
4071 Archer Avė., j vakarus nuo California Avė.

CHARLES ZEKAS, Sec’s

OFISO VALANDOS:

Plrmad.. antrad., penktnd. Ir 
4e*t. 9 ▼. ryto iki 4:80 p. p.

Trečlad. » ryto Iki 12 o 
Ketvirtad. 9 vai. Iki 8 vak.

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Lt artimą ir 

tolimų distancijų. Saukit# sekančiai:

3415 8. LITUANICA AVĖ., CH1CAGO, ILL

ANTANAS VILIMAS
Teielonas — FBontier 6-1383

(oumų aiBuin

JA

NOW...
Laimingi*#, kurie 1935 m. prisidėjo prie mūsų Kalėdų Klubo—Christ- 
mas Club, lapkričio mėnesį gavo čekius. Prisidėkite prie ind*ų 1066 m. 
Christinas Club ŠIANDIEN!

New Year right—
JOIN OUR

Oiristmas Savings 
Club '

Universal Savings
1800 Su Halsted Street • Chicagy 8. U! • HAvmarke* 1-2028

and Loan 

Aasociation



I I
4

Pirmadienis, sausio 16, 1956
DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 5

KAD MARIJA IR JĖZUS NEBŪTU

PAGROBTAIS SVEČIAIS MASKVOJE
Žodis apl© D.ezdeno galeriją

Dievas yra ne tik tiesos, mei- ir mums katalikams pravartu
lės, gėrio šaltinis, bet taip pat 
ir grožio. Jis yra Amžinasis 
Grožis. Visa, ką mes turime

bent trumpai su ja susipažinti. 
Be abejo, čia mums neįmano
ma ją visą apžvelgti, todėl mes

MŪSŲ KOLONIJOSE
1955 m. LRKSA vajų baigus Lietuvoje, eilėraščių deklamavi- 

, a. . ! mo ir chorelio darnų. Po prog-Pinną vietą laimėjo 15o kuopa, gramog atėjęg Kalėdų senelis ap 
Scrauton, Pa. dovanojo visus jaunuosius mo-

Kaip buvo skelbta, 1955 metų kinius, o vėliau šie dar pasilinks

visatoje gražaus — yra tik pasitenkinsime suminėję bent 
menkas Amžinojo Grožio at- vieną kitą jos paveikslą, 
spindys. Žmogaus siela ilgisi 1. Vertingiausias Drezdeno 

galerijos kūrinys yra Rafaelio 
“Sikto Madona”. Šiame pa
veiksle šviesų jūros apsupta, 
tūkstančių angelų lydima, spin-

ne tik tiesos, meilės, gėrio, bet 
taip pat ir grožio. Ji gėrisi pui
kiu vaizdu, žvaigždėtu dangu
mi, gražia savo tėviškės aplin
ka. Visa tai dažnai atitraukia jangaug Karalienė su Kfidi- 
žmogų nuo blogio ir pakelia jo I 
mintf prie Amžinojo Grožio 
Dievo.

Bc šio, mūsų akims prieina
mo grožio, yra dar dvasinis 
grožis, kuris išorėj dažnai nevi
sai ryškiai pasireiškia. Juk 
mes gal būt nekartą esame su-

Ją, Jos dešinėje, klūpo, debesų 
atneštas, popiežius šv. Sikstas 
V. ir tyliai meldžia pagalbos Jos 
ir Jos Sūnaus. Tuo tarpu Jos 
kairėje klūpo šv. Barbora ir su 
palaimintu šypsniu lūpose pra
neša žmonėms apie išklausymą

tikę žmonių, kurie savo išore popiežiaus maldos. Ties popie- 
mūsų neimponuoja, tačiau sa-, žiumi — tijara. Apačioje —
vo vidumi — savo dvasios pa
sauliu — .mus žavi. Ypač šiuo 
dvasiniu grožiu pasižymi tie, 
kurie savo sielose yra leidę 
skaisčiai suspindėti Amžinojo 
Grožio spinduliams — Dievo 
malonėms. Tai šventieji: jie 
yra ryškiausi Amžinojo Grožio 
atspindžiai.

Dievas ir žmogaus kūryba

Žmogus, sukurtas pagal Die
vo paveikslą ir panašumą, su
kuria savo dvasios galių pade
damas daug grožio. Tai įvai
rūs meno kūriniai. Jei žmo
gaus dvasia kilni, tai ir jo su
kurti meno kūriniai yra kilnūs.
Štai, ką apie tokius kūrinius sa
ko palaimintasis C. Ferrini:
"Dievas alsuoja visuose nemir
tinguose didžiųjų menininkų 
kūriniuose, todėl aš jaučiuosi 
nepaprastos Jo meilės pagau
tas Muencheno, Drezdeno, Ber
lyno, Romos, Florencijos muzė- 
juose”. Taip, tikrasis menas ne 
tik patenkina žmogaus esteti
ni jausmą, bet ir dorina, ir rcli- 
gina.

1955 m. sovietinė spauda irI kaupę, kaip prieš altorių, tylūs 
kinas daug dėmesio skyrė pa-j grožėjosi šiuo relig'nio meno 
grobtai ir Maskvoje išstatytai kūriniu. Ir nenuostabu: joks 
Drezdeno galerijai, ši galerija1 materializmas nesugebės pa
yra viena iš vertingiausių, ir be keisti žmogaus sielos ir paten
to, joje išstatyti geriausi kuri-! kinti jos dvasinių troškimų. So
niai yra religinio turinio. Todėl vietiniai materialistai galėjo aiš

du angeliukai stebi šią dangiš
ką sceną. — šis paveikslas yra 
tapytas žymaus italų dailininko 
Rafaelio Santi d’Urbino (1483 
—1520) vienai benediktinų baž
nyčiai. Vėliau, 1753 mt. jį bū
vi įsigijęs Lietuvos ir Lenkijos 
karalius Augustas III.i

Kaip prieš altorių ...

Ši Rafaelio ‘‘Siksto Madona" 
yra ne tik geriausias jo kūri
nys, bet, pasak meno kritiką 
Vasarį, net ir visos Europos. 
Madonos veide atsispindi bega
linė meilė ir malonė, bet kartu 
ir toji didybė, kuri puošia Jos 
veido bruožus, parodo, kad visa 
tai paeina iš Amžinojo Meilės 
Šaltinio — Dievo. Jos žvilgsnis 
yra tyras, aiškus, šviečiąs; že
mė jo nesurakina. Jis ramus 
ir nukreiptas į begalines erd
ves. Gi iš Kūdikėlio vaikiškų 
bruožų spindi dieviškoji išmin
tis, nušvietusi šį pasaulį.

Pagal sovietinių korespon
dentų pranešimus, Maskvos 
žmonės tiesiog būriais sustoda
vo prie šio paveikslo ir susi-

stipendijų vajus baigtas gruo
džio 31 d. Pirmą vietą šiame 
vajuje la'mėjo 155 kuopa, Scran 
tpn, Pa. Didžiausias nuopelnas 
priklauso Susivienijimo dvasios 
vadui kun. Jonui Balt ūse vičiui. 
Jo iniciatyva ir paraginimu, 155 
kuopai į talką atėjo Šv. Mykolo 
parap'jos Šv. Vardo Draugija. 
Daugelis narių patys įsirašė į 
Susivienijimą, kiti įrašė savo 
šeimų narius, draugus ir pažįs
tamus. Iš viso 1955 metų vajuje 
155 kuopa įrašė 33 naujus na
rius, kurių b ndra apdraudos 
suma pasiek $32,000.

155 kuop yra vienintelė 1955 
m. vajuje pykdžiusi pilną'kvo
tą ir laimėjusi $200 stipendiją.

Trys kuopos uždirbo jaunuo
liams vasarines atostogas, bū
tent: 52 kuopa, Lawrence, Mas- 
sachusetts, kuri įrašė 25 naujus 
narius ir kurių bendra apdrau- 
da siekia $14,500 ; 42 kuopa, Los 
Angeles, Calf., —10,500 apdrau

mino.
Parapijos statistika

v ė būtų tamsi ir šiandien. Jise 
daugiausia pasidarbavo, kad mi
nėtoje gatvėje būtų įrengtos 
modern akos šviesos, kaip ir ki- 
tęsė gatvėse.

Ponas Kimbarkas nepasiten
kino vien tik Keturioliktos gat
vės sutvarkymu: jis taip pat 
stojo už tai, kad ir kitos miesto 
gatvės būtų tinkamai apšvies
tos. Ryšium su tuo jam dažnai 
teko vesti kovą, nes kiti miesto

kovojo ir laimėjo. O šiandien vi. 
si džiaugiasi, kad miestas yra 
tinkamai apšviestas ir nebėra 
tamsių užkampių, kurie sudary
davo pavoj'ų nakties metu.

IOE

L

1956 f
1955 metais Šv. Antano para

pija turėjo apie 4,000 registruo
tų ir nereg struotų parapiečių. pareigūnai jo sumanymams prie 
Per praėjusius metus krikštų šinosi. Tačiau jis neatlaidžiai
turėta 138, konvertitų — 6, mi-______________________ ’
rimų — 74, jungtuvių — 47.
Pirmąją Komuniją priėmė 65 
vaikai. 1955 m. parapijos mo
kyklą lankė 417 mokinių. E.š. 

Viešas pareiškimas

Metiniame L'etuvlų Raudo
nosios Rožės Klubo susirinkime, 
kuris įvyko 1956 m. sausio 6 
d. Liberty svetainėje (1403 S. 
49th Ct., Cicero, III.), buvo ap
tarti klubo reikalai ir plačiai iš
sikalbėta apie miesto būsimus 
rinkimus. Kaip žinia, vienas 
kandidatų yra ir klubo narys — 
J. F. Kimbark. Susirinkimas 
vienbalsiai pasisakė už jo kan
didatūros rėmjmą.

J. F. K;mbark kandidatuoja 
trečiam terminui į miesto ase-

CONRAD’AS FOTOGRAFAS
, (LIETUVIS)

Moderniškai įreng
ta vieta įvairioms 
nvotrankoms. Spe- 
eialybė — vestavėa. 
Jaunavedžiams duo
dama paiki ir bran
gi dovana. Sąžiain- 

ir gražiai atlie
kamas darbas.

414 West 63rd Street
Id. EN(. 4-6888 ub> ENg. 4-6840.

TELEVIZIJOS FONOGRAFAI 
Tik pas mus pirkdami gausit
S Nemokamai 3-Jų mSn. pilną garan

tiją —- darbas ir dalys.
* Nemokamai vlduus anteną ir insta

liavimas.
S Iki ŠIUO.00 Ir daugiau nuolaidos už 

jūsų seną televiziją.
Re to, visokiausi radijai, rekorda-

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

NUOŠIRDUS LIETUVIŠKAS 
PATARNAVIMAS

Frank’s TV and Radio
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

3241 South Halsted Širšei
Telefonas CAlumet 5-7252

PRANAS NERSIS IR 
PAULIUS F. ENDZELIS

dos ir 17 kuopa, Wilkes-Ba.rre, gorius. Klubo nariai ir visi Cice- 
Į ro lietuviai yra raginami remti 
savo tautos žmogų.

Pa., — $10,000 apdraudos.

Cicero, III.
Kalėdinė eghitė

VV. C. Jankauskas, pirm.
— o —

F. Kimbarkas turi gyven-
Sausio 7 d. Šv. Antano para-i pas tikėjimą, ypač lietuvių

pijos mokyklos salėje buvo litu- 
nistinės klasės mokinių kalėdinė 
eglutė. Čia patys mokiniai atli
ko programą, kuri susidėjo iš 
trumpo vaizdelio apie dabartinį 
lietuvių gyvenimą pavergtoje

rajonuose. Jeigu ne jo pastan
gos, tai mūsų Keturioliktoji gat

SOPHIE BARČUS
RADIO PROGRAMA

IR WGE8 stoties — Banga 1390 
NUO PTRMAD. IKI PENKTAI). 

8:46 Iki 9:30 vai. ryte 
SESTA D. 8:30 iki 9:30 ryte 

PTRMADTENNIO vak. nuo 7—8 v.
SUKAI). H:30—0:30 v. r. U 

WOPA — 1490 kll.
Chicago 29, III. HEmlock 4-2418 

7121 3o. ROCKWELL ST.

tiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiii)
Gauta nauja siunta knygelių

KAIP PASIRUOŠTI 

JAV PILIETYBEI

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

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

Pinigus su užsakymais siųsti:
•DRAUGAS”, 2834 S. Oakley avė. 

Chicago 8, UI.
II..... .

Perskaitę "Draugą”, duokite 

kitiems!

Atidarant sąskaitą pirm 11-tos kiekvieno mėnesio 

dividentas mokamas nuo 1-mos. Dabar mokame '3%. 

STANDARD stipriausia Taupomo Įstaiga visoje Amerikoje

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 

JUSTIN MACK1EWICH, Prcsident and Managcr

kiai įsitikinti, kad, nežiūrint 
taip nešvankios antireliginės 
propagandos ir persekiojimų, 
nežiūrint įvairių politinių refor
mų, jie nesugebėjo reformuoti 
žmogaus vidaus, sužlugdyti jo 
dvasinio ilgesio. Galimas daly
kas, kad nemažai buvo šio pa
veikslo stebėtojų tarpe ir to
kiu, kurie savo estetinį pasigro
žėjimą palydėjo nuoširdžia mal
da už save bei savuosius, ir užIi tai, kad pagaliau ateitų laikas, 
kada Jos Sūnus ir Ji nebūtų pa-

; grobtais svečiais Maskvoje, bet 
( kaip pilnateisiais valdovais jų 
j taip iškankintoje ir dar tebe-
KanKinamoje tautoje. V. k.

STENOGRAPHER

CLERK-TYPIST
Plcasant surroundings. Many Company benefits 

Come in and let us convince you DANLY iš a good 
place to work

APPLY

DANLY• -
Machine Specialties, Ine.

EMPLOYMENT. OFFICE, 2123 S. LARAMIE AVĖ. 

CICERO 50, ILL.
Hours 8 a. m. to 5 p. m. Saturdays 8 a. m. to 12 noon

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

Trečiadieniais visai neatidaroma.

STANDARD FEDERAL SAVINGS
AND LOAN A S SOČI ATI O N 

Of CHICAGO
Įjfjf 4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 

PHON'E: Vlrgmio 7-1 l 4 1

y**

JŪSŲ APDRAUSTI INDĖLIAI

Neš */2^ Didesnį Dividendą negu iki šiol
PAS

ST. ANTHONY SAVINGS 
Pradedant 1956 metais Sausio 1 dieną

VELTUI... AUTOBUSU KELIONE
Visiems, kurie atvažiuos (netoliau 50 mylių) atidaryti naują sąskaitą 

./SO.OO arba didesnei sumai, bus apmokėta autobuso kelionė.

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

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

SIUSIĄS MDKMusf,
15 TOLI IR ARTI 

NAUJI O/DEU TPOKAI- NAUJAUSI KRAUSTYMO (RANK/AI 
ILGU METU PATYRIMAS-PIRUS IR SĄŽ.ININ6AS PATARNAVIMAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St CHICAGO 36, ILL. Te». WAIbn>«k 5-9209

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

MES PARŪPINAME KELIONES LĖKTI!VAIS, GELŽKELIAIS, 
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.

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

Roosevelt Furniture Miegamo Rakandų Išpardavimas!
11 gabalų — tiktai už $169.00

B U IC K ’ AS

LIETUVIŠKAS

AUTOMOBILIS

I šį aetą įeina lova. dreseris, ko
moda, springsai, matrosas su vidu
jinėm spiruoklSm, 3 vanity stiliaus 
lempos, 2 miegamos pagalvės ir 
kilimas. Didelis pasirinkimas ir 
kitokių baldų. Galima užeiti vaka
rais. Parduodame išmokėjimais. 
Už B mėnesių išmokėjimus neima
mo jokių nuošimčių. Prieš perkant 
baldus, užsukite į šią lietuvišką 
krautuvę, apžiūrėkite baldus ir pa
tirkite kainas.

NARIAI LIETUVIŲ TAUP. IR SKOUNIMO
B-VIŲ LYGOS, KURIOSE

Kiekviena Santaupos Apdraustos Iki 818,000.10 
" IR

Paskolas Duodamos Namą Įgijimui
Lengvomis Sąlygomis

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

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

ROOSEVELT FURNITURE CO.
2310 WEST ROOSEVELT ROAO Tel. SEeley 8-4711

FeUx Raudonis, na v. ,r menadterla 
Krautuvą atidaryta ■«kmadlnniutn nuo II Iki 4:10.

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

IINiVERSAL SAVINGS A LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St. Chicago 8, UI.

ST. ANTHONY SAVINOS
AND LOAN ASSOCIATION

1447 S. 49th Ct., Cicero 50, III. - Tel. TOvnihall 3-8131 ir 8132

ALidara kasdien; Uždara trečiadieniais ................................ JUOZAS UR1BAUSKAS, Vedėjas

AUKŠTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IK PELNINGI PATARNAVIMAI.

TALPUMU IMItl,M. APDKAI SI'O.I «l A.tMMMMMt ISTAIun.H. Al KW'» ALKIAs. VAI JAI PAIUIMNTAS Oltlbl-.NOA* P* PATO I P I.N\ I ,K l'MEN- 
Tl M.JrNKAITA*. Kll'l TAI PA MO KRAIČIAI: OPTIONAI,. IIOM K. KAI,F. I»t III VAKAPIJt SKA KIAI. KAI,III, TAI PATI IK Pilt LAIŠKI M. SU
TAUPYKITE IM,AIDAS IŠKEIKIANT fl.Klls III APMOKANT VISOKIAI MAS BILAS, t El.'ll I PATARNAVIMAM NAIHAMH, IftKKIfTAM llt 
PAItDI ODAM VALDŽIUS IIOM s NAMI PASKOlAJS PILI MN AMI.VtSl <»M K.)t.toOM. SI ŽINOT MCS^ Allitfl) l>IVtt>KNI>S IIL KITAS IN-

lUILMAt'I.IAS PAŠAUKIT — UKOVEHII,!, <1-7 AT 5.
CHICAGO SAVINGS snd LOAN ASSOCIATION, 6234 SOUTH WESTERN AVĖ.

P!tL»! 12 lik —S l AL.; AM ’lAi). !lt PENUI'. 9 Utį 4 VAK.; iti-i'. 9 1M « vai, .n-k. : 1 rtx\ CAlJAitV!.! tMLN.Į: iiXži. 9 iiąt Į yvPU.1
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CLASSIF1ED & HELPVVANTED ADVERTISEMENTS
REAL ESTATE

P. STANKOVIČIUS
REAL ĖST. I» INSUR. BROKERI? 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 

3133 So. H&lsted St.
Ph. DAuabe 6-2793

Pa,lodą ptrkltl - parduoti namu, 
akina, biznius Parūpina paskola* 
draudimus Ir daro vertinius. ’J*vark' 
Imigracijos dokurnentua Ofisas atda 
ra» kasdien nuo 10—7.

Nejud. turto pirkimas-pardavimas, 
\ isokiŲ rūšių apdraiidu, Nutari jutas 

1NCOME TAKSŲ PILDYMAS
P. LEONAS 

REAL ESTATE
2735 W. 71st St. — WAL 5-6015

Priei pirkdami ar parduodam 
namus, biznais, sklypas ar ūkini 
atlankykite mos.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-IN8URAN0B 

2405 West 51 St.
WAlbrook 6-6030

FKuapect S-S57V (vak. Ir

Kas, perkant arba parduodant na 
mus, norit sąžiningo Ir lletuvlAk&l 
Uuo&irdaus patarnavimo krelpkltga I

VENTA REAL ESTATE

4409 S. Fairfield. teL LAf. 8-8881
Vai. Kasdien nuo S—12 Ir 4—7 vai 
vak. Sefitad. nuo » v. r. Iki 8 v. v 

TreAtadtnetals uždaryta

BI’.lt\VYN. 6 knnib. bungalovv. Ar
ti 22nd St. $19,200 arba duokite pa
siūlymą. Savininkas apleidžia mies
tą. NVOBODA, <1013 Ceimak Ibi. Bl- 
shop 2-2102.

HELP WANTED — MOTERYS

EXPERIENCED 

N. C. R.

SAVINOS & LOAN TELLER

Up to 45 years. Good pay 
Apply to

PEOPLES EEDERAL 

SAVINOS

1618 W. 18th St., Chleago 

HAymarket 1-5500

CLERK-TYPIST

Itonrs S a. m. to 5 p. m.
Truck line experienced 

Būt will consider other experienee
Pilone

T0WNHALL 3-4200
Ask for Mr. YVilliahis

CATHOLIC PERSONNEL — 
T0WNE

NO FEE
SECRETARIES .......... $300-360
•STĖNOS. LITE & EXP. $280-300
BILL TYPISTS .......... $240-280
TYPISTS- .................... $216-260

File elerks and page girls — Opeu 
in The New World Building.

109 N. Dearborn — Saite 702 
STate 2-7480

ENPERIENCED

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

Modern office & congenial 
People to wirk with 

Pd. Vacations & Holidays 
Other Company Benefits

ILLINOIS 
TOOL W0RKS

2501 N. KEELER
(4200 West)

STENO - CLERK
Stenography and General office work 
Homellke vvorklng conditions—B day 

tvenk. Good starting salary
NORMAN ENGINEERING Co. 

2115 W. Marąuette Rd.

HE. 4-23OO

YVANTED SALESOIRLS
STEADY W0RK 
Mušt be energetic 

Apply
GRAYSON’S SHOP 

1126 Lake St.
___________OAK PARK___________

TYPIST - Nights
5 P.M. to 1 :S0 A.M.

BILLING CLERK
8:80 A.M. to 5 P.M.

CAROLINE MOTOR 
EXPRESS

2417 So. Paulina St.
Tel. CL 4-1000

Skelbkitės “Drauge”

lIELPjyANTED MOTERYS

SECRETARY in n.ew terminai

Pleasaut tvorklng conditions — Per
manent Prlvnte trunsportatlon from 
Archer X Ashland oi Blue Island & 
Athland ttlfi per rnoiitt.

NAVAJO FRF.IGHT

2-tOo S. WOOD ST.

SALES YVOMAN
To sėli uulloualb kitotvn proiim t ln 
M'Oiuen ln the home.

You need car a good appearanee. 
\York irom leads tu by appolntment 

We traln šou 
LKCELl.ENT EARNINGS

FOP. R1GHT \VOMAN 
EUCLU* 0-0775 for appolntment

Mr. Weslej

Teletype Oper.
Young Latly 

Will Traain Typistt
£xcellent YVorking Conditions 

5 Dav, 35 Hr. Week
Permanent 

Salary $50
Mr. MeCrann

A & P. T E A C 01
1624 W. 15th St.

TYPIST EXPERIENCED
To ase distaphone macliiue. \Vill 
train. See re tartai liūties, l’erninnent 
Good salary. l’leasant air-eonditioned 
ofi'ice.

H. A. SATIN & CO.
317 W. Adams

VYRAI IR MOTERYS

GENERAL OFFICE

We have opening in all 
departments for beginners 
IBM Proof Mach. operatore. 
NCR Proof operatore.
NCR 2000 Book. Mach. opr.

5 day, 40 hour v/eek 
Applicants see

M r. D. J. Djkorista or 
Mr. Zwiers 

DROVERS BANK 
Ashland at 47th St.

Remkitc dien. Draugą!

FISHER BODY
NEEDS

PROCESS
ENGINEERS

To analyze body a-ssembly drawings and establish seųuence of as- 
sembly operations, determine tooling and eųuipment required and 
prepare methods time analysis.

FOR

BODY IN WHITE; 

WELDING AND METAL 

FINISHING; PAINT;

SEALING, GLASS, 

HARDWARE; TRIM AND

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

54-hour Work Week
Ideal \vorking conditions in new gcneral offices.

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 

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

FISHER BODY
Has Openings for

DESIGN

ESTIMATORS

DESIGNERS
0n

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 PEftSONNEL 

30001 Van Dyke 

Contact Mr. R. M. Pinney 

DRTROIT, MICHIGAN

FISHER BODY
Has Immediate Openings for —

BODY DRAFTSMEN

SENIOR DESIGNERS

SENIOR CHECKERS

SENIOR LAYOUT

LAYOUT 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

— APPLT —

SALARIED PERSONNEL

30001 Van Dyke 

Contact Mr. R. M. Pinney

DCTROIT, MICHIGAN

1OE =1OI

“DRAUGAS” AGENCY
55 East YYa.sk ingi tm Street 

TdL DEarborn 2-2434

2334 Sounth Oakley Avenue

i
Tel. Vlrginia 7-6640 ; 7-6641

HELP YVANTED VYRAI

LABORATORY

TECHNICIANS
Opening in laboratory for 

youngnien \vith following quali- 
lications: One year of high 
school chemistry or one year of 
college chemistry, or persona 
with previoua laboratory ex- 
perience to work in paint labo- 
ratory in Chicpgo Heights area.

Address —

DRAUGAS, Box B874
2334 So, Oakley Avenue

\VORK CI.OSE TO HOME 
AND SAVE $104 A YEAR

Service Station Ąttendant 
And llandy Greaser 

l'xeel|fnt worklng conditions 
MIDWEST 

SERVICE STATION 
2335 So. VVestern

ŠILK SCREEN MAN 

ALSO LABORER

Full or part time
6240 S. Princeton

YVE 6-3478

CABINET MAKERS
Expcrieneed on high class custom 

made furniture and reprodnctions.
Top \vages and steady woik. 

Apply
WILLIAM J. QUIGLEY 

117 E. Delaware

BUILDING A KEMODE1JNG 
NAMU STATYBA

Dairūs įtaisymai Ir pardavlinaa
Jei uorlte" pirkti ar užsakyti namų. 
kuria būtų gerai ldplanuotas, pato
gu*, gražu* Ir pigu*, pirkite ar užsa
kykite paa

Susitarti tonktt REUance 4-82011

V. ŠIMKUS 
nuo 5 vai. p. p. kasdien Ir

•ekrnadleulala nuo 10—4 vai. 
idreaatt: 4645 So. Reatitur Avė., 

CHICAGO 12. ILL

ANTANAS LUKAS ir SŪNUS 
6450 So. Fairfield Avenue

BUILDING CONTRACTORS 
Stato naujus namus, atremontuo
ja senus. Kreipkitės:

Tel. HEmlock 4-5881

jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiHiiiį* 
! LIETUVIŲ STATYBOS | 

= BENDROVE |

i MŪRAS
S BUILDERS, INO.
= Stato gyvenamuosius na- 5 
E mus, ofisus ir krautuves pa- S 
E gal standartinius planus ar s 
E individualinius pageidavimus. = 
E Įvairūs patarimai staty- s 
5 bos bei finansavimo reika- s 
s lais, skiciniai [danai ir na- S 
s mų įkainavimas nemokamai, s 
s Statybos reikalais kreiptis = 
= j reikalų vedėją šiuo adresu: £
! IOHASSTANKUS|
E kasdien nuo 4 vai. popiet. S 
E Tek PRospect 8-2018 arba s 
S LUdlovv 5-8580. =
E 6800 SO. CAMPBELL AVE^ s 
= Chicago 29, Illinois = 
-.llllllllllllllllllllllllllllllllllliUIlllllllllg

ISNUOMUOJAMA

IftNVOM. BITAS — 
gyvens kartu.

Tel. Ll'dlow 5-1883.

savininkas

AUTOMORILES — TRUCK S 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO KO2ICOS 
lietuviška gazolino stotis Ir auto 

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

CALL-ME-MOTORS C0.
5758 S. WESTERN AVĖ.. RE 7-95SS

ĮS1GYKJTE DABAR !*" ~Į NAUJŲ MAŠINŲ 
FONDAS

V. AUGUSTINO 
Lietuvos Vai/dų albumas

LIETUVA
yra geriausia dovana visokiomis 
progomis ir visiems, nežiūrint kas 
kokia kalba bekalbėtų, nes albumo 
vaizdai kalba apie Lietuvą visiems 
suprantama kalba. Antroji albumo 
laida yra naujai pertvarkyta ir 
pridėta apie 50 naujų vaizdų.

Visi kviečiami jį užsisakyti ir 
savo draugui pasiūlyti.

įdėtu vos vaizdų albumas LIE
TUVA yra geriausia kalėdinė do
vana. Kaina $6.00. Jį galima už
sisakyti

•‘DRAUGAS”
2334 South Oakley Avenue 

Chleago 8, Illinois

ir pas platintojus .
1 a~~-. "lin Nn:;:DWLL';.Ti8ir w i.

MISCELLANEOUS 
{vairūs Dalykai

LIET. APDRALDV AGENTCJftA
Visų rūšių apdraudoa. Automobi

lių finansavimas. Notarlatas. Valsty
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mua.

JONAS KIRVAITIS, 
U'Albrook A-5A71

INTERSTATE INHLRANCE AGENCY 
5»0U S. Ashland Avė., Chleago »«, III.

ŠILDYMAS
A. Stančiaoskas hr A. Lapkus

lnstoliuoja visų geriausių Ameri
kos firmų gazu ir alyva kūrena
mus pečius (fumaces), visų dy
džių oro vėsintuvus Air condi- 
tioners) ir atlieka visus skardos 
darbus.

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

Cicero, Illinois 
Telefonai: OLympic 2-6752 

ir OLympic 2-8492

PROGOS — OPPORTUNITIES

Parduodama taverna lietuvių 

apylinkėje. Kreiptis tel. LAfa- 

yette 3-9847 nuo 6 iki 10 vai 

vak.

“D r a u g o” Administracij
a

nuoširdžiai dėkoja už aukas

Naujų Mašinų Fondui. Aukojo

šie asmenys:

Bergelis Vincas................ $11.00

Stasiūnas R. ir C.... . . 7.00

Šimanskis Jeronimas . .. 6.00

Adonis Vladas .................... .. 2.00

Balsis Vincas ........................ .. 2.00

Brizgys Vyt.............................. . . 2.00

Cesnaviėius Martinas . .. 2.00

Dcmeikis kum V.................... .. 2.00

Ėglis E................................................... .. 2.00

G rudis J............................................... . . 2.00

Grušnius Silv............................... .. 2.00

Karpavičius Pr........................ .. 2.00

lankutis Bronė ................ .. 2.00

Lukau&kas O. Ir Pr. . . . . 2.00

Mėlynis Juozas ................ .. 2.00

Mikėnas Jonas.................... 2.00

Plečkaitis Juozas . . . . . . 2.00

Ramoška Jonas ................ .. 2.00

Stankevičius Pr.................... . . 2.00

Venckus Jonas ..................... .. 2.00

Burba Stefanija................. . . 1.00

Česas Mikalojus................ . . 1.00

Dirmantienė Dom. .. . . 1.00

Drazdauskas John . . . . 1.00

Giedraitytė Monika . .. 1.00

Gudaitis Jonas..................... .. 1.00

Juodis Jenas........................ . . 1.00

Jurkšas M. . 1.00

Jusys Juozas........................ . . 1.00

Kikilas Aleksas................ . . 1.00

Marčiukaitis Antanas .. 1.00

Misiūnas Stasys .... .. 1.00

N. N............................................................ . . 1.00

Morkūnas Leonas . . . .1.00

Petraitis J..................................... . . 1.00

Petryla Boleslovas . . .. 1.00

Pranskūnas Povilas . . . 1.00

Pūras J............................................... . . 1.00

Siunta Jonas ........................ .. 1.00

Širmulis Adomas . . . . . 1.00

Vismontas Jonas . .. . .. 1.00

CHARLES F CARPFNTIER 

Sccrctary oi State

VVlnter drlvlng, of course, pre- 
sents the motorlst wllb hazarda and 
problema peculląr to that aeaaon. 
Snow and lce can inake drlvlng 
treaehefoua. Ther* are certaln rules 
wbieh, lt followed, caa aid th4 mo- 
torlat in gvoidlng accldent ftkile 
drlvlng ln the wlnter.

Flrat of *11, tx ąlert and prepared 
to meet any iltuątlon. Be aure thąt 
your vtlndahleld 14 clear of sno*. 
lce, fog and frost. VVlndabield wiper 
bladaa. defroatera and headllghts 
abould be ęheeked to aacertaln that 
they are ln gųod condltlon.

Make aure that your tlres are 
also ln good condltlon. Relylng on 
worn, amooth tlres is taklng an 
unneceaaary chance wlth your life 
and the llves of othera. Tire chalns 
should be uaed on snow and lce. 
Cliaina reduce stopping diatance by 
almost one-half and also greatly 
lncrease atarting and cllmblng trac- 
tlon ablllty.

Determine Just how sllppery the 
road ls and then adjuat your speed 
to road and weather conditions. To 
get the 'Teel" of the road try your 
brakea occaaionally whlle drlvlng 
■lovrly and away from trafflc. When 
alotvlng down or coming to a stop. 
purnp your brakea. Glve yourself 
plenty of diatance to atop by stay- 
ing well bebLnd the vehiele ln front 
of you.

A copy of the completely nevr 
“Rules of the Road” booklet v/ill 
be sent to you free upon reųuesL 
Wrlte to CHARLES F. CARPEN- 
TIER, Secretary of State, šprlng- 
fleld, Illinois.
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Lietuvių Prekybos Namai

Sausio men.
IŠPARDAVIMAS

NUOLAIDOS VISOMS PREKĖMS 

NUO 25% IKI 50% !

SVEČIŲ KAMBARIO BALDAI
Sofos puikiausių spalvų ir medžiagų, reg. $59.00 dabar $39.00

Sofos 4 dal., nakčiai puikus miegamasis, reg, $169, dabar $119.00
Sofos ir Foteliai Nylon Foam rubber naujausių stilių ir

spalvų, reg. $250, dabar $149.00

Sofos garantuotos 10 metų Naujausio Stilių. Nylon ar
vilnos viršumi, parduodami $500, dabar ' $350.00

MIEGAMŲJŲ KAMBARIŲ BALDAI

Matracai visų dydžių vatiniai $12.00
Matracai visų spalvų ir didžių felt $18.00

Matracai springsiniai puikiausių firmų, reg. $39.00, dabar $19.00

Matracai springsiniai Simmons ir kitų, reg. $59.00, dabar $39.00

Puikūs Drcseriai ir lovcs, reg. $150.00, dabar $89.00
3 dal. miegamieji ąžuolo ar riešuto medž. reg. $200, dabar $149.00
6 dalių miegamieji 56 metų stiliaus, (nematyto gražumo)

reg. $600.00, dabar $400.00

ŠALDYTUVAI IR PORCELANO PEČIAI

6 Cub. Pėdų .šaldytuvai. Wc«tinghouse, Admiral, Norge,
ir kitų, regul. $200.00, dabar $140.00

8 Cub. Pėdų šaldytuvai puikiausių '56 metų modelių,
reg. $250.00, dabar $189.00

Porcelano virimui pečiai Crown, Universal ir kitų
geriausių firmų, reg. $120.00, dabar $89.00»

Porcelano pečiai liuksusiniai, reg. $20.00, dabar $139.00

FORMICA VIRŠUMI STALAI

5 dalių chromo formica puikūs stalai, reg. $69, dabar $39.00 
5 dalių dideli formica stalai, parduodami , po $99, dabar $69.00 
7 dalių chromo stalai '56 melų modelio, reg. $130, dabar $89.00

KILIMAI

Vilnoniai Kilimai 27x54, reg. $10.00, dabar $3.00
Vilnoniai Kilimai 9x12 įvairiausių spalvų, reg. $69, dabar $49.00 
9x12 vilnoniai, Bigelow, Magee, Allsmitli, reg. $99, dabar $69.00 
9x12 Linolcum didžiulis pasirinkimas, reg. $8, dabar $5.50

TELEVIZIJOS APARATAI

16 inėių aparatai: Dumoiit, UCA, Admiral $99.00
21 inėių TV visų firmų, spalvų, '56 metų $149.00
21 inėių TV Floro modelini, '56 metų mod. $199.00

Perkantiems svečių kambario baldus, miegamuosius. Tele
vizijos aparatus duodama 56 dalių paicelmio servizai dovanai.

Pirkite Sausio mėnesį mokėkite pusę kainos ir džiaukite 
mm jaunio stiliaus baldais! •

H ĮIMTI Iii (1NTIR, INC.
Įmonės Vedėjas JUSTAS LIEPON1S

3222-24-20 South Haisted Street 
TEL. — V1CTORY 24VM

ĮMONE ATIDARYTA:
Pirm., Ketvirtad;.....................................................9—9:30
Kitom Dienom.............................................................9-—6.00
Sekmadieniam:  ................................ 10—5 valandos

Pavergtoje Lietuvoje
tt

NAUJI BOLŠEVIKINIAI LEIDINIAI
Okup. Lietuvoje išleista P. kantas”. Iš spaudos išėjo, Lic- 

Ciurlio redaguota A. Fromo- ’ tuvos soviet. rašytojų sąjungas 
Gužučio “Baisioji gadynė”, J. rusų kalba leidžiamo almanacho 
Lebedžio monografija “Simo- į “Sovietskaja Litva” antroj’, 
nas Stanevičius”, kurioje ap- knyga. Joje atspausdinta visa
žvelgiamas 19 amž. pradžios eilė sovietinių rašytojų “veika- Sllond kulturalny” redaktorius

-i Skelbiama, kad neseniai Vii- 
, niaus centriniame knygyne gau
ta vokiečių ka ba pirmoji siun
ta knygų, išleistų Rytinėje Vo- 
estų, azerbaidžaniečių, armėnų, 
suomių ir totorių kalbomis.

Į Vilnių buvo atvykę lenkų 
kom. savaitinio žurnalo “Pže-

visuomeninls — politinis Lietu- lų”, taip pat lietuvių kom. ra- 
vos gyvenimas ir to laikotarpio šyiojų būdingesni bolševikiniai 
literatūra. Iliustruota S. Stane- dalykai, išversti į rusų kalbą, 
vičiaus raštų faksimilėmis ir ti-' Lietuviškai ir rusiškai išleistas

poetas Jožy Lau ir jo žmoni li
teratė Ana Gncdovska. Dabar 
Gnedovska verčia j lenkų kalbą 
V. Putino romaną "Altorių še-

tulinių jo knygų puslapių nuo- Eksperimentinės Medicinos Ins- šėly . Skelbiama, kad kom. Len
traukomis, aprūpinta paaiškini- (titulo darbų trečiasis tomas, 
mais ir 1 vardų rodyklėmis.
Drauge iškelta S. Stanevičiaus 
reikšmė ir vieta lietuvių litera
tūroje. “Tarybinių
gyvenimas ir darbas amatų mo- j I.inkinjo 

pagal'kyklojo” pavaizduotas 
komunistinio auklėjimo reika
lavimus A. Baužos apysakoje 
"Seniūnas”.

Išleista taip pat čekisto A. 
i Gudaūčlio-Gujsevičiaus “BroJ.ų” 
ketvirta knyga, redaguota D. 

j Urbo, o medžio raižiniais ilius- 
l truota dail. V. Galdiko. Be to, 
į išleista V. Beliajevo “Senoji 
1 pilis” ir H. Fasto “Sako ir Van- 
cetis” apysaka.

Paskiausia pasirodė I^azdynų 
I Pelėdos raštų VII tomai, A. 
Strazdo eilėraščių rinkinys 
“Senelis ganė aveles”, lietuviš
kai išversta slovakų liaudies 
pasaka “Svečiuose pas saulu
tę”, Gorkio raštų VIII ir IX to
mai, F. Vigdorovos apysaka 
“Kelias į gyvenimą”, G. Niko
lajevo “Apysaka apie MTS di
rektorių ir vyriausiąjį agrono
mą”, V. Beliajevo “Senosios pi
lies” II-ji knyga, 6,000 egz. ti
ražu išleistos Pr. Stepulio “Kan 
klės”, “Jaunimo saviveiklos 
scenos” 13-ji knyga, Ark. Gai
daro “Raštų’ I ir II tomai.

Išleista ir A. Mickevičiaus 
“Rinktinė” (402 psl.), A. Juš
kos “Lietuviškos svodbinės dai
nos” (pirmas t., 372 psl.), Just. 
Marcinkevičiaus raštų III to
mas (714 psl.), A. Zvveigo “Min 
daugas II” (572 psl.), Vyt. Ru
doko — “Žydi eglių viršūnės”.

Pastaruoju metu Grož'.nės 
Literatūros leidykla išleido lie
tuvių kalba vieną tomą Bairo
no poemų ir eilėraščių.

Giriamasi, kad iš viso per 
pokarinį laikotarpį lietuviškai 
išleista daugiau kaip 170. pava
dinimų užsieninių rašytojų kny
gų-

Muzikiniai leidiniai

V alstybinė Grožinės Litera
tūros leidykla išleido ir keletą 

I naujų, muzikinių leidinių, tarp 
į jų yra ir rinkinys pjesių sku- 
dučiams “Uldidi”. Leidinyje pa
teikti Švedo, Pilipaičio ir kt. 
kūriniai. Leidinyje “Klasikų 
kūriniai chorams” atspausdinti 
Naujelio, Sasnausko, Šimkaus 
ir kitų choriniai kūriniai. “Dai
nos vaikų chorams" duoda tos 
rūšies dainas mažųjų kolekty
vams. Išleista taip pat J. Lin
gio knyga “Lietuvių liaudies 
žaidimai”.

i Valstybės Grožinės Literatū
ros leidykla išleido rusų kalba 
A. Vienuolio "Paskenduolę”, 
kurioje įdėtas ir jo apsakymas 
"išdukterė". Prieš kiek laiko

Cvirkos pasakos estiškai
Estų valstybinės grožinės li

teratūros leidykla ruošiasi iš- 
jaunuo xų , |eįsįį p Cvirkos pasakas iš 

Nemuno šalies pasa
kos”. Pasakas į estų kalbą iš
vertė lietuvių rašytojų kūrinių 
vertėjas M. Puklc.

Kirgizijoj išleistas poezijos 
rinkinys “Tarybinio Pabaltijo 
poetai”, kuriame atstovaujama 
ir liet. kom. rašytojų poezija, 
ries, T. Tilvyčio, A. Venclovos, 
Išspausdinti J. Janonio, S. Ne- 
E. Mieželaičio ir eilė kitų poetų 
eilėraščiai.

Gūdi’ mokslų akademija iš
leido rinkinį, skirtą gudų po
etu1. Jankai Kupalai atminti. 
Greta mokslininkų darbų kny
goje įdėti ir lietuvių autorių 
3traipsniai bei atsiminimai: K. 
Korsako^ A. Venclovos, A. Žu
kausko, V. Abramavičiaus. Bol
ševikai giriasi, kad 1950—1955 
m. laikotarpiu už Lietuvos bol
ševikinės respublikog r,bų so
vietinių tautų kalbomis buvo iš
leisti 65 lietuvių kom. rašytojų 
kūriniai. Tam skaičiuje rusų 
kalba išleistos 45 knygos, uk
rainiečių 7, latvių 3, kirgizų 2, 
uzbekų 2, o po vieną —- gudų, 
kietijos zonoje. Ypač perkami 
Tomo Manna 12 tomų raštų rin
kinys, Schilerio *
nys,
riniai. Tačiau, minimajame kny
gyne tegalima užsisakyti tik 
tuos leidinius, kurie išleisti Ry
tinėje Vokietijoje.

kijos teatrų scenose didelį pa 
atsekimą turį bolševikinio poli- 
truko J. Baltušio pjesė “Gieda 
gaideliai”.

Skelbkitės "Drauge”

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

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

L-"!? f rS» -O
Vestuvių nuotraukos 

Augštos rūšies fotografijos 
Mūsų specialybė

Precin Photo Studio
INC.

EDVARDAS TJLIS, sav. 

4068 Archer Avenue 

Telefonas VIrginia 7-2481

tomų rinki-: 
B. Kellermano ir kt. kū-

A. A.
MOTIEJUS TAMKUTONIS
Gyv. 0933 S. Talmu.ii Avenue.

Mirė sausio 14 <1., 195(5 m., 
10:45 vai. vakare, sulaukęs pu
sės amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Vil
niaus apskr., Šilėnų kaimo.

Amerikoje išgy veno 47 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Domicėlė (po tėvais 
Abugelytė), podukra Izabelė 
Varanauskas ir kiti giminės bei 
draugai Ir pažįstami.'

Priklausė prie šv. Vardo 
D-jos, Lietuvių Keistučio Pa
šalpos klubo. Lietuvių Darbi
ninkų Piliečių Pašalpos klubo, 
amžinas narys Tėvų Marijonų 
ir Tėvų Jėzuitų rėmėjų dr-jos.

Kūnas pašarvotas S. I.,acks- 
wie» koplyčioje, 2424 \V. G9tll
St. Laidotuves įvyks Irečiad.. 
sausio 18 d. IS koplyčios s :3h 
vai. ryto bus atlydėtos j Gimi
mo P. švč. parap. bažnyčių, ku
rioj) įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielų. Po pa
maldi;. bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines,' draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: žmona, isslukja Ir 
kiti giminės.

Lalil. dlrckt. S. Lackuvvice, 
tel. HKpublie 7-1213.

STANISLOVAS YVSKEV1CK
Gyveno 3025 W. lįst St.

Tel. VIrginia 7-5029

Mirė sausio 13 d., 195C, 9:5l) 
vai. ryto, sulaukęs 72 m. amž.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tau
ragės apskr., Šilalės parapijos, 
Kamščių kaimo.

Amerikoje išgyveno 4S tn.
Pasiliko dideliame nuliūdimo 

žmona Veronika (.Joeaitfi), 2 
sūnūs: Stanislovas, marti Ona, 
anūkai VViiliam ir Susąli; ir 
Alfonsas, pusbroliai: Stanislo
vas Kastantinavičius, jo žmo
na Marijona, Kazltniras Kuš- 
leikis Su šeima (gyv. Omaha 
Nebe.), Stanislovas Kušlcikis 
su šeima, 2 pusseserės: Agota 
Turkuvienė su šeima ir Luko
ševičienė su šeima, giminaitis 
Antanas Giedi uitis, ir jo žmo
na, gyv. Kanadoj'1, kiti gimi
nės, draugai ir pažįstami.

Kūnus pašarvotus We.eslak 
koplyčioje, 425(5 S. Mozart St.

Laidotuvės įvyks antrail., 
saus. 17 d., iš koplyčios 8:30 v. 
ryto bus atlydėtas į Nekalto 
Prasidėjimo Panelės švenč. pa
rapijos bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už volio- 
nles sielų. Po pamaldų bus nu
lydėtas j Šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: Žmona, sūnūs, nini- 
ti ir anūkai.

Laidotuvių direktorius Anta
nas M. I’lūllips. Tel. YAards 
7-3 101.

PAJIEŠKOJIMAS

Pajieškornu DANA ir VIKTORAS
GUDELIS. Y tu žinių iš Lietuvos. 
Kreiptis laišku —■ T. Cenas, 1521 
N. Hoync Avė., Chicago 22, III.

KOKIA YRA

VAIKO
NUSILPIMO
PRIEŽASTIS?

Ar valkas paliegę*, nejudru*, piktas? Ne- 
valgo ar nvmiega? Gydytoja* žino, kad 
ši* įiutfilphnaM gali būti nuo įvairių prie*

>-O O0-000-00-0O OO 0-000000-0O-O-O-O-O^ žalčių. Tikroji priežastis dilinai gali būti
Visi norkn ir aknltn T iurirt I" «l»tilltlni* sulietėjhuns pasekmėje blogovisi peiRa ii skaito luluuo ZtelK.au* Įpročio ar dietos, šiuo atveju “Goinozo” 

gali būti reikalingas. Kaip ir pagal d-roomaną
LAIPTAI Į TOLUMAS

242 pusi. Kaina J2.5v

Užsakymus kartu su pinigais siuskit 

“DRAUGAS”,
2334 So. Oakley Avė., 

Chicago 8, III.

ptų gulinamuose vaistuose, I> r. Petor’s 
"Uonmo" susinto yra kvietus mediciniškai 
užtvirtintų dalykų, kuriu: 1) ramina ir 
šildo sutrikusi sklandį; 2) atleidžia vidurių 
išpūtimu afcAlMUltts; S) suteikia neskubi- 
nantį palengvinimų, nuo sukietėjusių vidu
rių. kurio yra priežastim uukžėiuu lžv&r. 
dintų simptomų, švelnus. Gero skonio. 16- 
puiduotu virš 20,00“.000 boukų. šeinio* 
dydžio bonka. ll.GG vaistinėse. Bandykite 
1 »r. 1‘eters ••( lomozo”... absoliutiškai nie
kas kitas taip nepagelbės.
Jei jūsų vaistinė neturi, tad pasiųskite 
už 11 <>z. boukų įsu jūsų vardu, adresu)
šiuo adresu: <;OMOXO, liepi. G7l-^9 
15U X. Ka v pils w chm i Avc., Chicago 
40, III.

DR. ALDONAI RUGIENEI,
jos mamytei mirus, gilią užuojautą reiškia

Prof. Tumėnienė 

Žiliai

Rimkevičiai

L1ODĖSIO VALANDOJ 
£i<4Ul<

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIBEKTORIAI -

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

Tleroa, kurie gyvena kitose miesto dalyse: gausiose
• koplyčią arčiau Jūsų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.
Telefonai — GRovehil! 6-2345 arba 

T0wr.haII 3-2ICC

JOHN F. EUDEIK1S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605 07 South Hermitage Avenue

Tel. Yfl 7-1741-2 ir LA 3-9851
4330 34 South California Avenue

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

mus.

Ambulansų patarna
vimas dieną ir nak
tį, Reikale Saukite

Mes turime koplyčias* 
visose Chicagos ii < 
Roselando dalyse ir I 
tuojau patamaujamt

ANTANAS M. PHILLIPS

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHllllllll
Skelbtis “ DRAUGE” apsimoka

buvo rusiškai išleistos jo “Kau- '“e? į® PlačiausiaiJ lietuvių chenraitla. o skelbimų
kazo legendos . 15,000 egz. ti- |j(ųna yra prieinama visiems, 
ražu (SlGidu Į ruuų kalbu iiveru- 
tą Lazdynų Pelėdos apysakų ir 
apsakymų rinkinį. "Ir pražuvo 
kaip sapnas”. V. Zaborskaitės 

J straipsniu supažindinama su 
Lazdynų Pelėdos kūryba bei 
gyvenimu. Kūriniui: verte ftu- 

, ravinas ir šišova. Leidinyje iš- j 
spausdinta 11 kūrinių, tarp jų 

j “Ir pražuvo kaip sapnas", "Fa- 
, brikanto protėvis", "Stebule- ' 
i linge, tošelė”, “Motule pavilio- 
, jo” ir kt.

1955 m. ukrainiečių kalba, iš
leisti1. J. Žemaitės vienatomis, j 
V. Cvirkos, S. Neries rinktinės, j

leidykla “Molot” masiniu ti
ražu išleido E. Mieželaičio poe
mą vaikams “Kastantas Muzi- C

A
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GUŽAUSKŲ

BEVERLY HILLS GfiLINYCIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių. įlankė
li). laidotuvių ir kitų papuošimų.

2113 WEST (13110 STREET 
Tel. l’Kos|»e<4 8-O8SS Ir t’R 8-0134

(3807 8. LTTUANICA AVĖ. TH. YArda 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
,659 Wea« 18th STREET TeL SEeley S-57U

ALFREDAS VANCE
,177 WOODSIDE R<L, Blverside, I1L TeL OLympie 1-5245

Pirkit Apsaugos Bonus1

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELSON

— SAVININKO —

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3914 Wesi lllth StrMt
Vt«nu bloksa įso kapinių.

DMliunsiiui patui rikiam* plaaų 
p—irlnldBBS mieste.

T«ki. CEdarcreit 3-6335

POVILAS J. RIDIKAS
,8864 8. HALSTED STREET___________ Telepbone Y Arda 7-19U,

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MCHIGAN AVĖ. Tel. COmmodora 4-2228,

JORSIS F. RUDMIN
' 8810 S. UTUAN1CA AVĖ. TeL YArda 7-1138-1139'

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVENUE TeL LAfsyette 3-3572'

VASAITIS — BUTKUS
1448 South 50th AVĖ., CICERO, ILL. Tel. OLjmpto 2-108T

ZltMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1648 V. 46th STREET YArda 7-8781

STEPONAS C.' LACKAWIČZ
'2424 W. «9th STREET REpublie 7-12131
12314 W. 23rd PI.ACE VIrginia 7-«672i

Skaitykite ir platinkite dienraštį “Draugą”.



t

t
_____

CHICAGOS ŽINIOS 7^Danijos krantų išsigelbėjo šok
dama į jūrą iš sovietinio laivo, 
“Buhalterijos klaidos” spektak
lio dalyviams Lietuvių audito
rijoj sausio 22 d. 4 vai. pasikal
bėjimo forma papasakos apie 
gyvenimą pavergtoje Lietuvoje, 

i x “Draugui” aukas prisiimt? 
įšokantieji asmenys: po $1.00 
J. Lileika, A. Bagdonas, C. S. 
Johnson. 95 centus atsiuntė S. 
Kazlauskas.

X Už kalendorius aukas at
siuntė sekantieji: $2.00 Juozas 
Baltrušaitis, $1.40 Antanas Jur- 
gėla, po $1.00 V. Jakubauskas, 
St. Pusvaškis, B. Natkevičienė, 
T. Matusewich, J. Ruokis, T. 
Sipavičienė, K. ir D. Kavalci- 
kai, A. Planchunas, P. Natke
vičius, St. Pariauka, A. Dudkin, 
P. Ablomienė, Z. Ragauskas, C. 
S. Johnson, P. Radzevičius, O. 
Stirbytė, J. Šatas, V. Sudaitė.

X Lietuvių Bendruomenės 
Brighton Parko apylinkės val
dyba savo posėdyje sausio 8 d. 

ir šiais metais surengti 
Parke Vasario 16 mi

nėjimą. Minėjimas su atitinka
ma programa įvyks vasario 19 
d. senojoj parapijos salėje. Jau 
pradėti visi pasirengimo dar
bai.

/ mus
X A. Augustinavičienė suti

ko skaityti paskaitą per Liet. 
Stud. S-gos CV ruošiamas Stu
dentų Dienas Chicagoje; tema 
<— "Lietuvių kultūrinės verty
bės mūsų lietuvybės išsilaiky
mo priežastis”. Atvykusieji į 
Studentų Dienas New Yorkan 
turės progą išgirsti Dr. J. Gir
nių, kuris skaitys paskaitą pa
našia tema.

X “Draugo” redakcijon yra 
atėjęs laiškas Pranei Macke. 
Prašome atsiimti darbo valan
domis arba pasiųsti adresą ir 
pašto ženklus persiuntimui.

X Algirdas Brazis, Metropo
litan operos solistas, ir solistė 
Monika Kripauskienė dalyvaus 
Lietuvos nepriklausomybės
skelbimo minėjimo meninėje 
programoje vasario 12 d. Mari
jos Augštesniosios mokyklos 
salėje.

X Naujausia viešnia iš Lie
tuvos, Stasė Norkutė, kuri prie

pa- į nutarė 
Brighton

PRIESTATAS SENELIŲ PRIEGLAUDAI
Išmokėta $275,000 skolos. — Naujame statybos fonde — 

$50,000. — Planuojamas prieglaudos priestatas 
su bent 100 lovų.

ir lietuviškai visuomenei už šir
dingą ir mielą paramą.

Džiugu girdėti malonią žinią, 
kad paskola išmokėta, bet liūd
na, kai ruošiamasi užtraukti nau 
ją. Liūdesiui apraminti Labda
rių Sąjungos Centro Valdyba 
praneša, kad naujo prieglaudos 
priestato statybos fondas dabar 
kasoje turi daugiau $50,000 
grjTiais pinigais, šiuo metu C. 
Valdyba drąsiau žiūri priekin, 
nes statant dabartinį pastatą, 
eilė darbų bei įrengimų, kaip vir 
tu v ė, šildymas, vandentiekis ir 
kiti, pramatant, kad vėliau pa
statą teks didinti, iš anksto pa
ruošti ir tuo sutaupyta daug 
išlaidų.

Kada bus pradėtas statybos 
darbas, dar sunku pasakyti. Pa 
mažu, bet stropiai, su atsargu
mu studijuojamos sąlygos, ar
chitektai prašomi paruošti pro
jektus, projektas bus konkursi
nis.

Labdarių Sąjunga šiam dar
bui įgyvendinti kreipiasi į vi
suomenę ir paskirus asmenis, 
prašydama talkos ir pagalbos.

K. A. Stasys

Vienas didžiųjų ir svarbiųjų, 
katal'kiškos veiklos darbų — 
tai labdarybė. Labdarybė — 
tai kūnu tapęs žodis; tai nuo
širdus rankos ištiesimas pagal
bos reikalingam; labdarybė — 
krikščioniškas g a i 1 e stingumo 
darbų pasireiškimas.

Kristaus žodžiai: vargšų vi
sada turėsite — labdarybės o- 
balsis, kviečiąs lengvinti ken
čiančių skausmą. Džiugu, kad 
nuoširdūs senieji lietuviai atei-i 
viai jau prieš 45 metus susibū
rė į Lietuvių R. Katalikų Lab
darių Sąjungą — United Lithu- 
anian R. Cath. Charities of A- 
merica — kad plačiau ir sėk
mingiau galėtų vykdyti užsi
brėžtus labdarybės darbus.

Kelių dešimčių metų Labda
rių Sąjungos darbas vainikuo
tas Šv. šeimos — Holy Family 
Vilią, Orland Park, III., — di
dingu seneliams gyventi pastatu. 
Jau keletas metų ,kai pastatas 
apgyventas lietuvių senelių. 
Taip pat jau keletas metų, kai 
sąrašas norinčių apsigyventi di
dėja, tik, deja, visas pastatas 
apgyvendintas. Daug užklausi
mų, kreipimųsi, kurie nori čia 
apsigyventi, bet jiems reikalin
ga speciali globa, būtent, kurie 
jau negali vaikščioti, ligoniai, 
silpnos sveikatos; bet jie nori 
ramiai, gražioje nuotaikoje, ge
roje priežiūroje leisti likusias 
gyvenimo dienas.

Praėjusiais 1955 metais Lab
darių Sąjungos Centro Valdyba, 
direktoriatas ir sąjungos sei
mas pasisakė, kad reikia didinti 
senelių prieglaudos pastatą, pri 
statant bent 100 lovų patalpas. 
Manoma, kad su gydytojui ir 
slaugėms reikalingomis patal
pomis priestatas siektų 70 — 80 
kambarių.

Dažnas paklaus, o kur lėšos? 
Teisingai, kur? Kai buvo pradė
tas statyti dabartinis pastatas, 
Labdarių Sąjungos kasoje buvo 
9 doleriai ir 27 centai! Tik ryž
tas sąjungos kasininko kun. A. 
M. Linkaus, Centro Valdybos 
pasitikėjimas lietuviškos visuo
menės pagalba drąsino pradė
tąjį žygį. šiandien jau galima 
visuomenei pranešti, kad už
trauktoji Labdarių Sąjungos 
prieglaudai paskola pilnai išmo
kėte, ir sąjunga neturi .jokių 
skolų. Tai padaryta per kele
tą metų, nors paskolos suma 
siekė daugiau $275,000. šia 
proga Labdarių Sąjunga reiškia 
padėką visiems sąjungos darbi
ninkams, kuopoms, aukotojams |

Iš ARTI IR TOLI

J. A. VALSTYBĖSE
—Kazys Mockus, So. Boston, 

Mass., kurį laiką negalavęs, bu
vo paguldytas ligoninėn, kur 
jam padaryta operacija. Opera
cija pavyko gerai ir jis šiomis 
dienomis grįžo į savo namus.

— Dr. Juozas S'ulagis su 
žmona Margarith iš Europos 
atvyko nuolatiniam apsigyveni
mui Detroitan. Laikinai apsis
tos pas brolį Jurgį.

Stase Narkiūtė, prieš pusantrų 
metų pasprukusi ii holevikų nagų, 
gavusi laikiną prieglaudą Danijoj, 
dabar yra atvykusi pas savo dėdę 
Chicagoje. Apie .jos išgyvenimus mes 
jau esame atspausdinę du pasikalbė
jimus su ja (S. Narkėliflnaitės — 
sausio 9 ir St. Semanienės sausio 
11 d.)

Ar reikia registruoti 
jsipilietinusių vaikus?
Sausio mėnesyje privalo re

gistruotis visi gyvenantieji 
JAV-se ne šio krašto piliečiai. 
Kilo klausimas — kaip su vai
kais tų tėvų, kurie jau gavo pi
lietybę, bet kurie dar nėra pa
darę jokių teisinių žygių savo 
vaikų įpilietinimui. Tuo reika
lu kreipėmės į imigracijos įs
taigą ir mums buvo duotas to
ksai paaiškinimas: nereikia re
gistruoti tų vaikų, kurių tė
vams priimant pilietybę jie dar 
neturėjo pilnų 16 m. amžiaus, 
nors dabar jie jau vyresni. Jei
gu gi tėvams priimant pilietybę 
jų kaikui-ie vaikai buvo vyresni 
kaip 16 metų ir dar nėra pada
ryta jokių teisinių žygių dėl 
vaikų įrašymo piliečiais, jie pri
valo registruotis.

Moterų pasitarimai
Chicagos arkidiecezijos Ka

talikių Moterų sąjunga, vei
kianti pasidalinusi į 20 distrik- 
tų, nuo sausio 16 d. iki vasario 
14 dienos turės savo visų dis- 
triktų pasitarimus. Jos svars
tys kiek pažangos padaryta 
talkinant parapijoms, ugdant 
diskusijų klubus, steigiant bi
bliotekas, padedant mediciniš
koms misijoms, plečiant skau
čių veikimą, remiant našlaity- 
nus. Į moteris kalbės jų pirmi
ninkė Mrs. P. Joyce.

Beliko tik dvi savaiti 
registruotis

Imigracijos ir pilietybės tar
nybos direktorius Chicagoje 
primena, kad beliko tik dvi sa
vaitės įsiregistruoti tiems, ku
rie dar neturi pilietybės. Jau 
apie 35,000 svetimšalių, gyve
nančių Illinois valstybėje, tą sa
vo pareigą atliko. Registracijos 
blankai gaunami pašto įstaigo
je.

Nuomonės ir pastabos

Trumpai - drūtai
Antrojo Pasaulinio karo me

tu, kada tūkstančiai lietuvių at
sidūrė badaujančioje Vokietijo
je, mūsų gerai organizuota se
noji išeivija, visuomet būdama 
jautri tėvynės ir tautiečių rei
kalams, suorganizavo Bendrąjį 
Amerikos Lietuvių Šalpos Fon
dą, kad pagelbėtų badaujan
tiems savo tautiečiams, gyve
nantiems už jūrų marių. Balfas 
stipriai remiamas senosios iš
eivijos dar ir šiandien tebevyk
do savo kilnų darbą. Faktai kai 
ba už save, nes po kelias šimti
nes ir penkdešimtines Balfui dar 
tik senieji amerikiečiai lietu
viai tebekloja.

Paskutiniu metu atsirado la
bai daug gerų patarėjų ir gabių 
pamokslininkų, kad Balfas turi 
šelpti ir čia gyvenančius tau
tiečius. Ir vis tai “dypukų” dar
bas. Mes “dypukai” tų šimtinių 
aukoti nenorime, o įstatymus 
rašyti, kam tos šimtinės turi 
būti duodamos, norime. Įdomu 
būtų žinoti, kodėl viei patarėjai, 
gyvendami anoj pu. ė] vandeny
nų ir stovykloj! prie barakų 
prieš ša u lutę btoišildydami to
kių patarimų Balfui nedavinėjo. 
O gal tada čia Amerikoje ne
laimės žmonių nelankė?

Atvykę čia prisisteigėme vi
sokių organizacijų ir visų tie 
patys kilnūs tikslai — tėvynę 
vaduoti ir lietuvybę išlaikyti.

SUTVARKYKIM, KOL NEVELU
PETRAS BLOZNELIS, Worcester, Mass.

II Pasaulinis karas ir visas nių išžudyta, kiti išblokšti iš sa- 
pokarinis dešimtmetis atnešė pa vo krašto ir išmėtyti po visą že- 
sauliui daug nelaimių. Lietuva mės paviršių. Kraštas nualin- 
yra viena iš skaudžiausiai pa- tas Ir alinamas. Žemės ūkis, ku 
liestų valstybių. Lietuvos :sto- ris nepriklausomybės laikais 
rijoj tas laikotarpis bus vienas taip buvo suklestėjęs, išdrasky- 
tamsiausių. Jai padaryti neį- tss. Visa nuosavybė iš gyven- 

| vertinami nuostoliai. Daug žmo. | tojų atimta. Teisė krašte ne

15 girtaujančių atima 
leidimą vairuoti

Illinois Valstybė.! sekreto
riaus įsta'ga praneša, k id vėl 
atimtas leidimas vairuoti maši

nas 123 asmenims ir suspen
duoti leidimai 69 asmenims, iš 

nubaustųjų net 143 nukentėjo 
dėl to, kad vairavo išsigėrę. Per 
visus 1955 metus Illinois vals
tybėje buvo atimti šoferių leidi
mai 6,658 asmenims ir suspen
duoti 1,220.

Katalikų skautai
Chicagoje prie parapijų vei

kia katalikų skautų grupės, ku
riose yra apie 19,000 berniukų 
skautų; jiems vadovauja apie 
3,000 vadų. Sausio 18 d. bus 
rinkliava kat. skautų veiklai 
paremti.

Joliete padidėjo 
moksleivių 2,000

Šiais mokslo metais Chicagos 
kaimyninėje Jolieto diecezijoje 
katalikų mokyklas lanko 25,713 
moksleivių arba — net 2,485 
daugiau kaip pernai.

Peršovė dezertyrą
Iš savo dalinio pasitraukęs 

karys William Fowler, 20 m. 
amžiaus, gyvenąs 3658 Armita- 
ge avė., Chicagoje, buvo su
žeistas šūviu policininko George 
Kappel. Policininkas jį peršo
vė, kai tas norėjo pabėgti pa
vogtu automobiliu.

Dėl kvito1 užmušė žmogų
Leonardas Vann, 33 m. am

žiaus, gyvenąs 13717 Brainard 
avė., Chicagoje mirtinai peršo
vė savo buto savininką, kad ta
sai užtrenkė duris, neišduoda
mas kvito (resyto) už įmokėtą 
nuomą. Dėl to buvo kilęs gin
čas, pasibaigęs tuo nelaimingu 
šūviu. Velionies pavardė 
McKinney; jis buvo 55 m. am
žiaus.

Minėtiems tikslams turėti lygia
grečiai kelioliką organizacijų 
yra patogu ir tikslu, tik šalpos 
darbui esą nepatogu. Negali
ma palikti savo likimui ir šiame 
krašte gyvenančių tautiečių. Se
nieji ateiviai šitą reikalą puikiai 
tvarko be Balfo. Kadangi “dy
pukai” nenori priklausyti senųjų 
Amerikos lietuvių įsteigtoms 
šalpos organizacijoms, kurių y- 
ra pakankamai, galėtų išspręsti 
ir šį reikalą, kad vargan pateku 
šieji nebūtų palikti savo Ūkimui. 
Pvz., kad ir tokia karių orga
nizacija “Ramovė”, kaip arti
miausia kariams invalidams, ga
lėtų ir toliau jais rūpintis, o 
pavyzdžiui mūsų mielosios biru- 
tininkės pasirūpintų bendrai pa
tekusiais į nelaimę. Ir būtų iš
spręstas šalpos darbas be jokio 
triukšmo, nenukentėtų nė tėvy
nės vadavimas, nė lietuvybės iš 
laikymas, nes dar lieka daug or 
ganizacijų, tuo besirūpinančių. 
O kiek dar jų prisisteigs, nie
kas negali žinoti. Į neklystan
čius nepretenduoju, bet galvo
ju, kad Balfą Bendruomenės į- 
statymais supančiojus ir pradė
jus šelpti čia patekusius į var
gą, sumažės jo įplaukos. Su
mažinti įplaukas galėsime grei
tai, bet padidinti bus sunku.

Petras Pagojus, 

Balfo 76 Skyriaus Vicepirm.

firma JisrJs. sausio I€ 1S56

STATYBOS FONDO VAJAUS KAMBRUS

Štai vėliausias iš statybos 
lauko vaizdas. Praėjusį pirma
dienį taip išrodė TT. Marijonų 
statomas vienuolynas.

Juozas Augustinas, Neries 
konstrukcijos bendrovės inži
nierius, iki tol yra atvaręs sta
tybos darbą. Dabar, kadangi 
oras yra toks palankus staty
bai, rengiamasi kloti stogą.

Kiekvieną dieną namas vis 
daugiau ir daugiau panašėja į 
spaudoje dažnai rodomą vaizdą. 
Vaizde aiškiai matosi kaip kyla 
augšta siena, kurią galės paste
bėti nuo 63-čios gatvės ir pa
slepia sodelį, tarp rytinės namo 
dalies ir koplyčios. Tas sodelis 
bus ramus kampelis, kuriame 
Marijonai galės laisvai pasi
vaikščioti.

Naujame vienuolyne bus 20 
kambarių vienuolijos nariams

veikia, ji pakeista smurto ak
tais, todėl kiekvienas gyvento
jas be mažiausios kaltės kiek
vienu metu gali būti areštuotas 
ir įkištas į kalėjimą arba iš
tremtas iš savo krašto, arba net 
ir nužudytas, jokio pasiteisini
mo nėra. Tai yra žiauri realy
bė.

Apie tą Lietuvos tragediją 
daug straipsnių ir knygų para
šyta. Tuo reikalu daug memo
randumų pasiųsta laisvojo pa
saulio politikos vairuotojams. 
Tačiau to dar nepakanka, kad 
būtų reikiamai toji Lietuvos tra
gedija uždokumentuota. Mes tu
rime surinkti visas autentiškas 
žinias, kurias tik galima surink
ti.

Kada bolševikai pirmą kartą 
įsiveržė į Lietuvą ir ją okupa
vo, kiekvienas tremtinys asme
niškai pergyveno tą okupaciją 
ir matė, kaip buvo naikinamas 
mūsų kraštas ir tauta. Ten nie
kas nepasikeitė, ta padėtis yra 
ir šiandien. Todėl kiekvienam 
tremtiniui reikėtų leisti pasisa
kyti, kas ką žino ir pergyveno, 
kokius nuostolius turėjo nuo 
bolševikų okupacijos pradžios 
ligi persikėl'mo į pastovią ap
sigyvenimo vietovę. Kiekvienas 
tremtinys tokias žinias turėtų 
pateikti lietuvių archyvui.

Kada miršta tremtinys, su 
juo miršta ir jo asmeninės ži
nios. O mums svarbu, kad su
tremtinio mirtimi nepasibaigtų 
visi jo pergyvenimai ir turėti 
nuostoliai. Draugų bei pažįsta
mų apie kitą pate'ktos žinios 
neturi tokios pat dokumentali - 
nės vertės, kaip kad jo paties 
būtų parašytos ir pasirašytos.

Tokios žinios yra svarbios vi
sais atžvilgiais: teisiniu, politi
niu, istoriniu, paveldėjimo ir kt.

Reikėtų pasvarstyti, kaip bū
tų geriausiai tokias žin as su
rinkti. Gal geriausiai būtų tą 
reikalą tvarkyti per Lietuvių 
Bendruomenę, leidžiant ir as
meniškai pasiųsti mnėtas ži
nias lietuvių archyvui. Kiek
vienas, pasiuntęs asmeniškas ži
nias, turėtų apie tai pranešti 
vietos LB apylinkės valdybai, 
kad ji ž notų, jog asmuo tokias 
žinias yra suteikęs.

Kad nebūtų praleistos pačios 
būtiniausios žinios, reikėtų pa
gaminti atitinkami blankai klau 
simų formoj, paliekant pakan
kamai vietos kiekvienam savo
asmeniškoms pastaboms arba

VĖLIAUSIAS STATYBOS VAIZDAS
ir keli svečių kambariai. Be to, 
bus nemažas valgomasis, rek
reacijos kambarys, virtuvė ir 
nedidelė koplyčia. Vienuolynas 
bus atskiras nuo DRAUGO pa
stato, kuriame tilps spaustuvė, 
redakcijos ir administracijos 
raštinės. Ir antram namui jau 

i išpilti pamatai ir greit prasidės 
mūrinimo darbas.

Jau ir dabar nevienas praei
vis yra nustebintas statomojo 
namo gražumu. P. Jonas Kova, 
statybos architektas, Lietuvoje 
buvęs architektas ir architektū
ros profesorius, labai planingai 

[yra paruošęs namo projektą.
Šiuo metu p. Kazys Varnelis, 

bažnytinių dekoracijų meninin
kas, dirba naujai koplyčiai vit
ražus.

Taip statybos darbas varosi 
pirmyn. Eina pirmyn ir staty- 

ibos fondo komiteto darbas.

didesniam aprašymui. Pakaktų 
dvigubai lenkto lapo. Pirmame 
lape būtų klausimai, o antras 
lapas — asmeniniam aprašymui. 
Be abejo žinios turėtų būti tei
singos.

Kada Bendruomenės skyriai 
tokias žnias surinktų, jas turė
tų duoti vietos lietuvių teisinin
kų draugijai peržiūrėti. O kur 
nėra teisininkų draugijos, tai 
pasikivesti paskirus teisininkus, 
kad tos žinios būtų vietoj per
žiūrėtos ir reikiamai sutvarky
tos.

Tokias žinias turėti būtina. 
Tad, kol dar nevėlu, pasistenki
me jas surinkti.

Misionieriai ir Peru 
varguomenė

Maryknoll vienuolių misija 
San Juane, Peru valstybėje, įs
teigė kredito bendrovę, kad ga
lėtų padėti vargingiausiems tos 
apylinkės gyventojams. Tose 
apylinkėse žmonės gyvena labai 
skurdžiai. Jų metinės pajamos 
vidutiniškai tesiekia apie $100.

Jei turite parduoti ar iinuome 

ti, pasiskelbkite smulkių skalbimi 

skyriuje. Skelbimą galite perduot 

telefonu: VTrginla 7-6640.

JAUNIMO LITERATŪROS 
PREMIJA!

1. Lietuviškos Knygos klubas ir ateitininkų “Šatrijos” me

lo draugija, norėdami paskatinti rašytojus bei auklėtojus dau

giau duoti tinkamos lektūros mūsų priaugančiam jaunimui — 

vyresniųjų klasių pagrindinės ir augštesniųjų mokyklų (High 

School) mokiniams, — skelbia

$500 JAUNIMO LITERATOROS PREMIJĄ
2. Premija bus duota už bet kurios rūšies ar žanro auklė

jant! veikalą: eilėraščius, poemą, beletristiką, biografijas, vaiz

delį ar kurios kitos rūšies kūrini, skirtą jaunimui.

3. Premija neims skaldoma tarp kelių autorių.

4. Autoriai ar leidėjai 1955 metais išėjusias knygas ar 

spaudai parengtus rankraščius premijai skirti komisijai pra

šomi siųsti iki 1956 metų kovo 1 dienos šiuo adresu: Jaunimo 

Literatūros Premijai Skirti komisija, 2334 S. Oakley Avė., Chl- 

eago 8, Illinois. Rankraščiai pasirašomi tikrąja pavarde.

5. Premijai skirti jury komisija sudaryta iš šių asmenų: 

pirm. Vincas Ramonas, sekretorė Agnė Jasaitytė, nariai: 

kun. dr. Andrius Buitinis, Pranas Razminas ir Domas Velička

6. Premijos mecenatu yra kun. dr. Juozas Prunskis.

Kovo 18 d., 1956 m. įvyksta 
kertinio akmens šventinimas. 
Šventinimo iškilmės apvaini
kuojamos .milžinišku banketu 
Sherman viešbutyje, Chicagoje. 
Tas banketas duoda progą su
kelti nemažą sumą pinigų sta
tybos reikalams. Svarbu su
traukti didesnę žmonių minią, 
kad šį didelį darbą paremtų.

Tad TT. Marijonai kviečia 
visus prisidėti prie šio didžiojo 
darbo, kad galimai daugiau bi- 
letų išplatintų, ypatingai biz
nierių, kitų pajėgingesnių lie
tuvių ir kitataučių tarpe.

Banketo biletai kainuoja $25 
asmeniui. Juos galima užsisaky
ti pas komiteto narius arba at
sikreipiant tiesiog į kun. Vincą 
Parulį, MIC, statybos komiteto 
iždininką, 2334 S. Oakley Avė., 
Chicago 8, Illinois.

KAS, KĄ IR Km
— Lietuvos Vyčių sendraugių 

Tarybos (valdybos) ir nominacijų 
komisijos bendras susirinkimas j- 
vyks pirmadienio, sausio 16 d., va
kare, 8 valandą, Lietuvos Vyčių 
salėje. Susirinkime bus patiekti 
pranešimai iš buvusių sukaktuvi
nių vakarų ir svarstomi nauji su
manymai šių metų veikimui. Visi 
nariai prašomi atsilankyti.

Ign. Sakalas, 
Sendraugių pirm.

Ar jau perskaitei P. Kesiūno
romaną

Tarp Žalsvu Palapinių?
Dr. A. Baltinis savo recenzijoje 

apie žj roniana taip raSo: P. Keelū- 
oo romanas “Tarp balsvų palapinių" 
gražiai lfikelia tą pasiaukojimo didu
ma, kuri bevJltlSkoje kovoje dėl tau
tos laisvės parodė Lietuvos partiza
nas. tų Idealizmų, kuriuo degė mūsų 
jaunimas, liedamas kraujų dėl savo 
žemes, tuos didžiuosius nuostolius, 
kuriuos mums reikėjo pakelti dviejų 
okupacijų replėse. Todėl ft) romanų 
skaitome su malonumu Ir dideliu su
sidomėjimu. Ypač romane minimi 
žygiai žavės jaunimų Ir kels Jo dva
sių. Sis romanas, atskleldžlųs m Ilsų 
berolftkai tragiškus epizodus, yra 
Žvlesns splndulvs tremties Idealizmo 
įgdyme.
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