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ŠEN. JENNER PIKIAI KRITIKAVO F.DULLES
Smerkiant Izraelį, arabų blokas 

prisitaikė prie Vakarų tono
Jis maląs lik pralaimėjimus

priešui naudingi rinkimų metai
NEW Y ORKAS, saus. 21. — Syrijos — Izraelio ginčą spren

džiant Sov. Rusija daug užsiprašė, bet vėliau nusileido iki tiek, 
kiek pasiūlė JAV, Anglijos ir Prancūzijos vadovaujamas blokas. 

Po labai ilgų užkulisinių pasi
tarimų visi Saugumo Tarybos 
nariai sutarė balsuoti už Vakarų 
rezoliuciją, kuri smerkia Izraelį 
už Syrijos užpuolimą 1955 m. 
gruodžio 11 d., nes tai buvęs ne
abejotinas paliaubų sutarties su
laužymas, peikia Izraelį už J.
Tautų chartos dvasios nepaisy
mą, grasina ūkinėmis sankcijo
mis ir diplomatinių santykių nu
traukimu tuo atveju, jei panašus 
veiksmas bus pakartotas, įsako 
nelaužyti paliaubų sutarties nu
statytos demarkacijos linijos ir 
pataria abiem pusėm tuojau grą
žinti viena kitai belaisvius.

Baigus balsavimą, Saug. Ta
rybos atstovas dr. Belaunde pa
gyrė Syriją už tai, kad pasiskun
dė Saug. Tarybai, o ne puolė Iz
raelį atsikeršydama už panašų 
Izraelio darbą. Izraelio atstovas 
papeikė tarybą, kad ji niekad ne
matanti kaltės arabų pusėje.

Syrija prašė daugiau, negu ji 
gavo — ji prašė ne tik Izraelį pa-
smerkti, bet jį išmesti iš Jungt.
Tautų, įsakyti ūkines sankcijas Į gyvenimo nepalengvins, 
ir atlyginti nuostolius. Sov. Ru- 
sija parėmė Syrijos prašymą, iš
skyrus išvarymą iš Jungt. Tautų 
ir ūkinių sankcijų pritaikymą.
Vakariečiai principe pripažino 
nuostolių atlyginimo reikalingu
mą, bet nenorėjo tarybai jų nu
statymo darbo pavesti, todėl to 
reikalo rezoliucijon visai neno
rėjo traukti.

Spręstina, kad arabų valsty
bės (per Syriją) sutiko nusileisti 
ir patarė Rusijai prie vakariečių 
rezoliucijos prisidėti. Rusijos 
nuolankumas suprantamas, atsi
menant jos pradėtą flirtą su ara
bų kraštais. Bet vakariečiams Bombėjuje flRUSeS
malonus ir pasireiškęs arabų 
nuosaikumas.

Per dvejus metus Izraelis Sau
gumo Taryboje pasmerktas 4 
kartus. Po vieną kartą per tą 
laiką Saug. Taryba norėjo pa
smerkti Syriją (už Jordano van
denų nukreipimą) ir Egiptą (už 
Suezo kanalo blokavimą Izraelin 
plaukiantiems laivams), bet Sov. 
Rusija panaudojo veto teisę ir 
nutarimą padarė neveiksmingu. 

Bus 6-tas „Draugo”
romano konkursas

Pranešama ,kad „Draugo“ va
dovybė yra nusistačiusi garan
tuoti 1,000 dol. premijos sumą 
šių metų romano konkursui. Ju- 
ry komisijos sąstatas ir kitos 
Konkurso sąlygos bus paskelb
ta vėliau.

Oen. Taylor, armijos Stabo virši
ninkas, kalbąs prieš trumpo karo 
teoriją ir reikalaująs armijai tolimo 
skridimo robotinių raketų. Aviacijos 
vadovybė mananti, kad tos raketos 
turinčios būti jos kontrolfije. (INS)
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M. Šumauskui atidavė
Meč. Gedvilos vietą
Vakarus pasiekė žinia, kad 

sovietinė Lietuva turi naują 
premjerą — vietoje ilgamečio 
Mečio Gedvilos ministerių ta
rybos pirmininku paskirtas 
Motiejus šumauskag, tarnau
jąs bolševikams nuo pirmo
sios sovietų okupacijos die
nos.

Mečys Gedvilas tas parei
gas ėjo per pirmuosius okupa
cijos metus ir su jomis pabė
go į Rusiją Vokietijos — Ru
sijos karui prasidėjus. Kai 
vokiečius iš Lietuvos išstū
mus buvo atkurta sovietinė 
tvarka, M. Gedvilas vėl sugrį
žo į senąsias pareigas, iš ku
rių tik dabar pasitraukė ar 
pašalintas. Paleckio įsakas 
pasikeitimo priežasties nemi
ni.

Lietuvos žmonėms, prileis- 
tina, tas asmenų pakeitimas

Geresniais ginklais
apšaudo Quemoy

TAIPEH, saus. 21. — Komu
nistai vėl ilgai ir stipriai apšau
dė Quemoy salą — paleido į ją 
apie 3,000 artilerijos šovinių.

Pirmą kartą pranešama, kad 
sugriauta namų ir užmušta žmo
nių. Tai reiškia, kad komunistai 
pasigamino salai apšaudyti ga
lingesnes patrankas. Girdėti, kad 
komunistų ugnis greit galės pa
siekti visas salos vietas.

dar neapvaldytos
BOMBĖJUS, saus. 21. — Šian

dien yra šešta šiame mieste vyks 
tančių riaušių diena. Iš Bombė
jaus riaušės plečiasi į Marathi 
dialektu įkalbančias sritis, nes to
ji kalbinė grupė nori turėti Bom
bėjų savo provincijos ribose.

Minios pradėjo apgulti įvai
riausias įstaigas su rinktais ir 
skirtais pareigūnais, reikalauda
mos trauktis iš pareigų. Šiaip 
jau vyksta turto naikinimas, pra 
sideda plėšimai ir vagystės. Nie
kas net nežino, kiek yra užmuš
tų, bet tokių, atrodo, nėra daug, 
palyginus su tos rūšies praktika 
Indijoje (ten riaušės dažnai yra 
labai kruvinos).

Nehru vyriausybė oficialiai 
skelbia, kad riaušių kurstytojai 
esą komunistai ir jiems giminin
gi elementai.

SovietŲ technikai jau

kuriasi Egipte
LONDONAS, saus. 21.—Egip

tas informavęs Vakarus, kad bū 
šią įsileista Egiptan apie 150 
technikų iš anapus geležinės už
dangas, kad padėtų sumontuoti 
per Čekoslovakiją pirktus sovie
tų bloke vartojamus ginklus. 
Pirmiau buvę manyta apsegi bu 

30 asmenų.
Vakariečiai prašo kaip galėda

mi daug neįsileisti, nes bijoma, 
kad technikams stipriai įsikūrus 
ir gerai užsirekomendavus Egip
tas visai nepereitų prie sovietiš
kų ginklų.

• Gyvybės draudimo bendro
vės Indijoje bus suvalstybintos, 
bet numatyta kompensacija.
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Pirmoji po ilgos prez. Slsenhoweiio spaudos konferencija. (INS)

Jei apnuodys žuvis,
bus byla Hagoje

TOKIO, saus. 21. — Japonija 
greičiausiai kelsianti prieš JAV 
bylą Hagos Tribunole, jei šio pa
vasario atominių ginklų bandy
mai Pacifike užnuodysią pietinės 
okeano dalies žvejojimo plotus.

Atsiminima, kad pirmosios 
vandenilio bombos ten susprog
dinimas prieš dvejus metus su
kėlė didelį garsą, nes apnuody
tais pelenais buvo apipiltas vie
nas japonų žvejų laivas ir apnuo 
dytos žuvys už keilų šimtų mylių 
nuo sprogimo vietos. Washingto- 
nas užmokėjo ta proga nuostolių 
2 mil. dol. Japonija buvo papra
šiusi 6 mil. dol.

Tankai buvę blogi,
padėties nepakeitę

LONDONAS, saus. 21. — 
Tuo pačiu laiku, kai Izraelio am
basada čia paskelbė paprašiusi 
parduoti Izraeliui ginklų, Angli
jos vyriausybė paskelbė tankų 
Egiptan patekimo davinius.

Tokio pranešimo reikalavo 
opozicija, kai buvo patirta, jog 
pasenę ir „nuginkluoti“ anglų 
tankai, parduoti metalo laužo 
pirkliams, per Belgiją ir Pran
cūziją, juos ten atnaujinus, par
duoti Egiptui (150 tankų) ir 
Izraeliui (100 tankų) su dideliu 
pelnu.

Paskelbdama kiek ir kokiomis 
aplinkybėmis tie tankai pateko į 
Vid. Rytus, Anglijos vyriausybė 
tvirtina, kad prie karinio poten
cialo sustiprinimo jie ten nepri
sidėjo, nes geram karui vesti jie 
ir pataisyti netinka. Kad ir taip, 
vyriausybė žada rūpintis, kad 
daugiau taip neatsitiktų.

Bara su komunistais
norinčius prekiauti

NEW YORKAS, saus. 2L — 
AFL—CIO pirmininkas Meany 
čia vienoje kalboje barė didžių 
jų pramonės bendrovių vadus už 
didelį norą prekiauti su sovietų 
bloku ir juo pasitikėti.

Jis pabarė General Motors bo
są Curtice už neseniai padarytą 
pareiškimą, kad nebematąs pa
grindo drausti automobilių ir ki
tų „taikingų prekių“ pardavimą 
sovietų blokui,

Gi National Steel vadas Weir 
neseniai rašė, kad atėjęs labai 
geras laikas atsikratyti įtarinė
jimų bei nepasitikėjimo ir pra
dėti santykiauti su sovietais iš
einant iš prielaidos, kad Rusija 
nori taikos ir pastovių tarptau
tinių santykių. •

Meany teisingai skelbia, kad 
tai yra kvailas galvojimas — 
General Motors dabar parduoti 
Rusijai automobiliai jai bus ge
ri karo metu.

Maniloš pakto organizacijai
; nori duoti karinį štabą

WASHINGTONAS, saus. 21. — Besirengiant antrajai Mani- 
los pakto valstybių konferencijai esą apsispręsta už geresnės ka
rinės organizacijos sudarymą.

Antrasis miidsterių tarybos’ “ 
posėdis įvyks Pakistano sostinė
je kovo mėn.

Kai buvo pasitarimas paktą 
pasirašant ir vėliau užsienio rei
kalų ministerių pirmasis pasita
rimas bendram sekretariatui ir 
kaikurioms komisijoms įkurti, 
tai JAV-ir AngEjd. nupalaikė Azi
jos kraštų nuomonės, jog reikia 
įkurti nuolat veikiantį karinį šta
bą, kuris planuotų karinę pietry
čių Azijos apsaugą, numatytų 
kiekvienam kraštui pareigas, pa
dalintų ūkines naštas ir t.t. Vie
toje to buvo įkurta tik karinė ko
misija, kuri retkarčiais susirink
dama šiokį tokį derinimo darbą 
atliktų.

Laikui bėgant įsitikinta, kad 
pietryčių Azija turi gauti stip
resnį saugumą, jei nenorima jos 
narius pastūmėti į neutralumą ar 
net bendradarbiavimą su kom.
Kinija. Washingtonas apsispren 
dęs už politikos peržiūrėjimą ir 
tą klausimą yra įrašęs į Edeno 
— Eisenhowerio konferencijos 
darbotvarkę.

Karinėje srityje norima eiti 
prie pastovaus karinio štabo įkū
rimo, o ūkinėje srityje — planin
go visų bendradarbiavimo gėry
bėmis ir specialistais keičiantis, 
didžiuosius ūkinius projektus re
alizuojant. Ūkiniai sričiai tvar
kyti Edenas jau įteikęs savo eks
pertų parengtus planus. Jie pa
teks į Karachi konferenciją po 
aptarimo Edeno — Eisenhovverio 
konferencijoje.

• Seniausias prancūzų parla
mento atstovas komunistas Ca- 
chin atidarydamas parlamento 
sesiją puolė JAV sekretorių Fos- 
ter Dulles.

61a modali* automobilio, kuri* va
roma* ii sanlfe spindulių gauta 
energija. Modeli* priklauso General 
Motor*. (INS)
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Turi ūkinį planą
ir Vid. Rytų erdvei

LONDONAS, saus. 21. — Be 
Marshallo plano Azijai, greit 
Amerikon atvykstąs britų prem
jeras Edenas atvežąs ūkinės pa
galbos telkimo planą Bagdado 
pakto nariams (Persijai, Turki
jai, Irakui ir Pakistanui).

Per 5 metus numatyta ten in
vestuoti į įvairius ūkinius pro
jektus 5 bil. dol.: 2 bil. Persijo
je, bilionas su ketvirčiu Pakista
ne, bilionas Turkijoje ir 750 mil. 
Irake. Dauguma reikalingų pini
gų Persijoje ir Irake bus paimta 
iš naftos koncesijų pajamų, bet 
Turkijai ir Pakistanui reikėsią 
iš šalies gauti bent po 200 mil. 
dol. metams.

Būsią bandoma pritraukti Ku- 
wait sultono naftos pajamas, ku
rias jis dabar investuoja į An
glijos vertybės popierius. Jis jų 
turi apie 200 mil. dol. per metus.

JAV toms minėtoms keturioms 
valstybėms jau yra daug pinigų 
paskolinusios ir dovanojusios, 
norima ir toliau tą pagalbą pa
laikyti, tik Anglija dabar no
rinti, kad visos tos rūšies pastan 
gos būtų derinamos per Bagdado 
pakto organizacijos sudarytus 
organus.

V. Vokietija - trečioji
plieno galybe

BONNA, saus. 21. — V. Vo
kietijos statistikos biuro vakar 
paskelbti daviniai sako, kad V. 
Vokietija 1955 m. buvo didžiau
sias geležies ir plieno gaminto
jas, užėmusi trečią vietą pasau
lyje. Pirmoji vieta priklauso 
JAV, antroji — Sov. Rusijai. 
Prancūzų pavydas dar padidės.

visuotinis nepasisekimas, nes 
pats valstybės sekr. Foster Dul
les esąs identiškas D. Achesono 
dvynukas, padėjęs jam formuoti 
JAV pokarinę užsienio politiką.

Foster Dulles dar ir todėl ne
galįs gerai vesti JAV užsienio po 
litikos, kad padėjęs buv. respub
likonų prezidentinį kandidatą 
Dewey ir respublikonų partiją 
užvesti ant demokratų partijos 
politikos vėžių, kad palaiko suve
renumo apribojimą tarptautinių 
organų naudai, kad nesiskaito su 
konstitucija ir tautos nuomone, 
bet palaiko nuomonę, jog elitas 
geriau išmano kaip viską tvar
kyti.

Toliau jis priminė, kad Sov. 
Rusija paprastai pasigrobia ge
rą kąsnį tada, kada Amerikoje 
yra prezidento rinkimų metai. Ir 
taip, 1944 m. komunistai paren
gę visus kelius Europos kontro
lei ir jiems priimtinos formos 
Jungtinių Tautų steigimui, 1948 
m. viskas buvę parengta Kinijos 
užvaldymui, 1952 m. per Jungt. 
Tautas Korėjos karo paliaubų 
susitarimus komunistai pavertę 
tik jiems naudingais susitari
mais.

Specialiu Dulles nuopelnu šen. 
Jenner laiko komunistams nau
dingos Korėjos taikos padarymą, 
Vietnamo padalinimą, vieną to 
krašto dalį atiduodant komunis
tams, o Laos, Kambodiją ir Sia
mą atidengiant jų spaudimui, 
Austrijos suneutralinimą per 
Berlyno ir Ženevos konferenci
jas, uždraudimą Chiang Kai - 
shekui pulti Kiniją, nedavimą P. 
Korėjai ir Chiang Kai-shekui 
tiek ginklų, kad galėtų sudaryti 
masines armijas ir kovoti su ko
munistais, davimą milionų tiems, 
kurie negali ar nenori sunaikinti 
savo komunistus.

Jenner mano, kad Ženevos 
„viršūnių“ konferencijoje pasi
žadėta nevartoti atominių gink 
lų prieš komunizmą, ir tokį paža
dą jis laiko didele klaida, įkurią 
pradėjo daryti Achesonas Korė
jos karo metu.

Tvarkant Vokietijos reikalus 
didžioji klaida yra ta, kad nepri
versta Rusija trauktis iš Vokie
tijos, o V. Vokieti jai leista gink
luotis tik tada, kada ji įsprausta 
į Atlanto paktą.

• Šveicarijos Ženevoje vagys 
pavogė vakar iš sunkvežimio 550 
svarų aukso, siųsto iš Prancūzi
ją vienai privačiai firmai.

Oras Chlcagoje

Apsiniaukus, temperatūra apie 
35 laipsnius.

Saulė teka 7:12, leidžiasi 4:52.
• Egipto sufražistės surengė 

sostinėje demonstraciją, kad pa
dėkotų vyriausybei už balsavi
mo teisės moterims suteikimą.

• Liberijos prezidentas rim
tai svarstąs Maskvos pasiūlymus 
suteikti ūkinę, kultūrinę ir tech
nikinę pagalbą. Sutikta užmegz
ti diplomatinius santykius.

• Nehru šiais metais sutiko 
aplankyti V. Vokietiją. Prekyba 
yra svarbiausias kelionės tikslas.

• Norvegijoje pradėta statyti 
milžiniška hidroelektrinė jėgai
nė 84 mil. dol. vertės.

Kalendorius

Sausio 21 d.: šv. Agnės. Lie
tuviškas: Beimantis ir Ligi ta.
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WASHINGTONAS, saus. 21. — Dešiniųjų respublikonų atsto
vas šen. Jenner piktai puolė senate pasakytoje kalboje valst sek,r. 
Foster Dulles ir visą JAV užsienio politiką.

JAV užsienio politika esanti
Anglai verkšlena
Australijon nepatenką
LONDONAS, saus. 21. — Bri

tai seniai skelbia nuomonę, kad 
daugiau britų vyktų į dominijas, 
jei ten norima išlaikyti savo įta
ką. Ypač tą mintį kelia „The Dai
ly Express“ dienraštis, negailė
damas vietos emigracinei propa
gandai.

Britams skaudu, kad Austra
lijon vis daugiau imigruoja kitų 
tautybių žmonių, o krautuvių 
vitrinose vis dažniau galima esą 
užtikti tokių įrašų, kaip Casa- 
mento, Milano ar Napoli.

Minėtas dienraštis pažymi, kad 
Sydnėjaus gatvėse šiuo metu ga
lima sutikti įvairių tautų žmo
nių, o kavinėse ir pigaus vyno 
parduotuvėse vis dažniau girdi
mos lenkų, italų, vokiečių kal
bos. Tokiu būdu krašte, kuris 
mėgo girtis, kad 98 proc. jo gy
ventojų sudaro britų imigrantai, 
jaučiamasi tartum Viduržemio 
jūros pakrantėje.

Australijos parlamente pa
skelbta kitas įdomus faktas: esą 
į Australiją negali įvažiuoti 50,- 
000 anglų, nes nėra kam duoti 
buto ir darbo garantijas...

1,000,000 imigrantų tarpe esą 
tik apie 473,000 britų. Kiti yra 
italai, lenkai, olaridai, čekai, vo
kiečiai, graikai, vengrai, lietu
viai, baltgudžiai, jugoslavai ir 
amerikiečiai. Daugiausia italų.

Minėtas anglų dienraštis nu
siskundžia: „Kai graikai, vokie
čiai ir italai (ypač italai) kiek
vieno šeštadienio rytą užgula 
bankus, siųsdami namo pinigus 
— 10,000,000 svarų per metus, 
kad giminės pakankamai susi
taupytų čia atvažiuoti, — aus
tralai nenuvalo imperijos kelio 
tiems 50,000 laukiančių britų“.

Kai Australijos vyriausybė 
aiškina, kad negalima profesio
nalų ir patyrusių darbininkų 
priimti tik iš D. Britanijos, laik
raštis klausia: „Ar labai verta 
Britanijai laikyti Australiją bri
tiška?“

D. Britanija pati dar trūksta 
darbo jėgos ir vis nauji darbinin 
kų kontingentai atvyksta iš Ita
lijos, Jamaikos ir kitur.

• Bulganino nebesimato vie
šumoje nuo augšč. sovieto sesi
jos pabaigos. Tokiais atvejais 
paprastai pradeda sklisti visokie 
spėliojimai.

• Persijos fanatiškos Fedayan 
sektos keturi vadai vakar sušau
dyti už sąmokslininkavimą nu
versti vyriausybę. Toji sekta 
nuolat žudo premjerus.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Pirmadienį prez. Eisenhoweris turėtų įteikti kongresui pra

nešimą apie krašto ūkio padėtį, bet to svarbaus dokumento įteiki
mas bus nudelstas kelias dienas, nes nespėta dar techniškai jo pa
rengti.

— Demokratų šen. Douglas vakar pradėjo senate sakyti S ar 
4 dienas truksiančią kalbą, nukreiptą prieš dabar svarstomą įsta
tymą panaikinti federalinę kontrolę natūralinių dujų gamybai. Jis 
mano, kad be kontrolės pakils dujų kainos.

— Pačios V. Vokietijos statomi karo laivai (didesnieji) pra
dės išeiti iš statyklų apie 1960 metus, o mažesni už kreiserius — 
dar anksčiau. Vakar kancleris dr. Adenaueris vizitavo pirmuosius 
karinius dalinius.

— Valstybės sekretorius Foster Dulles po Manitos pakto narių 
tarybos konferencijos tikrai lankys kaikurias Azijos valstybes, kur 
dar nėra buvęs. Jis labai norėtų patekti Indijon ir Indonezijon, bet 
ten dar, atrodo, jo vizitas nėra labai laukiamas.
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CHICAGOS VERSLININKŲ VEIKLA
Sausio mėn. 11 d. vakare Da- ,dalyvauti negalėjusio

riaus ir Girėno svetainėje įvyko 
Lithuanian Chamber of Com- 
merce of Illinois metinis narių 
susirinkimas. Susirinkimo pir
mininkas Anthony J. Rudis ati
darydamas posėdį trumpu žo
džiu paminėjo praeitais metais 
mirusius Rūmų narius Joną 
B. Brenzą, Praną Paulių ir 
Duogias Ted- Mitchell. Minutės 
tyla susirinkusieji pagerbė mi
rusius. Rūmų pirmininkas An
tanas J. Rudis padarė praeitųjų 
metų veiklos apžvalgą, suminė
damas turėtą banketą su garbe 
svečiu senatorium Everret, 
Dirksen, Golfo dieną, Chicagos 
uosto atidarymo paradą ir ki-

audito
riaus Juozo P. Varkalos rapor
tą apie Rūmų atskaitomybės 
patikrinimą susirinkimui per
skaitė Edward C. Stasukaitis. 
Prekybos Rūmų sekretorius 
Adolfas Balionas perskaitė 
smulkų pranešimą apie 1955 
metų Rūmų veiklą. Lietuviškų 
reikalų komisijos pirmininkas 
dr. Steponas Biežis apie jo va
dovaujamos komisijos darbą 
pranešimo nepadarė, tik pareis-: 
kė, pageidavimą, kad Rūmai; 
daugiau dalyvautų Lietuvos va-1 
davimo darbuose.

Jonui Jokuboniui ir Augus
tui Saldukui pasiūlius, susirin-

. . . _ kūmas vienbalsiai patvirtinotus žymesnius rūmų parengi-1 ... , „-r 8 praeitųjų metų Rūmų veiklos

PAŽINĘS KAIP KOMUNISTĄ

Scw York jiolici.jos leitenantas Tlionuis MeGuire (kairėje) ir Šilas 
Kliudės, The Cartooiiists aini lllustrators mokyklos Xew Yoike direk
torius, kalba Senate investiuaeij<xs pakomitečio pą-ėdyje. \Vasliing- 
tone. MeGuire, buvęs FBI slaptas pareigūnas, pareiškė, kori jis paži
nęs Kliudės kaip komunistų 1940 metų pradžioje. (INS)

LOS ANGELES, CAL11ORMA

ATVELYKIS ATEINA SU ATŽALYNU

mus. Taip pat Rudis pranešė, 
kad jam pavyko šių metų Va
sario 16 dienos progą televizi
jos programoje Channel 11 iš
gauti */, valandos Lietuvos rei
kalui.

Direktorių pranešimai
Programų vedėjas Edward 

C. Stasukaitis papasakojo apie 
rūmų turėtus septynis mėnesi
nius susirinkimus, jų progra
mas, kalbėtojus ir filmus, pa- į datuoti, susirinkusieji slaptu 
brėždamas, kad ypač didelio balsavimu perrinko naujam 
kooperavimo susilaukta iš lietu- ‘ trijų metų terminui Stanislovą 
vių verslininkų ruošiant Golfo Balzeką, Antaną Valonį, Julių 
dieną, kurios laimėtojams lietu- i Ruzą ir Adolfą Baliūną. Nauju 
viai biznieriai buvo suaukoję direktorių išrinktas advokatas 
daugybę vertingų prizų. Plana- Pranas Zogas. Juozui Mozeriui 
vimų komisijos (Ways and; praeitaisiais metais atsisakius 
Means) vardu kalbėjęs dr. K. iš direktorių — jo 1 metų ter-

apyskaitą ir patiektus 
tus.

rapor-

Naujų direktorių rinkimai

Šiais metais buvo pasibaigęs 
trijų metų terminas šių penkių 

■’ direktorių: Stanislovo Balzeko, 
Antano Valonio, Juliaus Kuzo, 
Alfonso Wells ir Adolfo Biliū
no. Teisėjui Alfonsui Wells dėl 
laiko stokos atsisakius kandi-

GARBES KONSULO ŽODIS
(Š. m. sausio 8 d. Los Ange- nepalaužiamos valios ir ištver- 

les, Cal., buvo surengtas pager- mės Lietuvos priešą nugalėti! 
bimas dr. Juliui J. Bielskiui, Praeities įvykiai įrodė jog lie 
garbės konsului, sulaukusiam 65 tuvių tauta yra sveika, kultū
rų. amžiaus. Čia dedame keletą 
ištraukų iš jo pasakytos kalbos 
tame bankete).

Savo ir šeimos vardu noriu 
tarti nuoširdžiausią ačiū už taip 
Įspūdingą ir atmintiną mano 
metų amžiaus sukaktės minėji
mą.

Ypatingą dėkingumą noriu

ringą ir gerokai organizuota. 
Savo turininga ir įdomia istori
ja, vertinga kalba, dominan
čiais papročiais, savo kuklumu 
ir darbštumu sudomino kultū
ringąjį pasaulį. Bet, turime pri
sipažinti, jog yra ir silpnybių. 
Tos silpnybės šiandien tautoje 
reiškiasi politiniais, ideologi
niais pasiskirstymais, pavienių

Kodėl dar gavėniai neprasi- 
i dėjus, scenos mėgėjai ir mylė
tojai jau ima kalbėti apie Atve
lykį? Todėl kad Dramos Sam
būris paruošė losangeliečiams 

, puikų velykaitį, gražu margutį, 
i Dramos Sambūris paruošė tai 
dienai puikų Kazio Binkio vei
kalą “Atžalynas”.

Tas gaivalingas scenos vei
kalas, kuris sudaro stambiausią 
Kazio Bįnkio įnašą į lietuvišką 
dramaturgiją, turėjo nepapras
tą pasisekimą Laisvos Lietuvos 
teatruose. Nuotaikingas dėl sa
vo šviesios idėjos ir pilnas sce
noje jaunimo — “Atžalynas” 
buvo ir pasiliks vienu iš labiau
sia mėgstamų mūsų scenos vei
kalų.

“Atžalynas” nelengvai pasta
tomas scenoje, nes jame daug 
veikėjų. Todėl, pasiryžus su 
“Atžalynu” pasirodyti, reikia 
padirbėti, pasiaukoti ir atsiža
dėti mūsų gyvenime taip verti
namų poilsio valandų. Todėl 
taip dažnai labai tuščio turinio 
komedijėlės ir scenos niekeliai 
dažniau užpildo pas mus sceną, 
kaip kad veikalai, kuriuose su
kauptas lietuviškas idealizmas 
ir humaniškos tendencijos.

Los Angeles Dramos Sam
būris susikūrė visiems pavyz
dingu būdu. Buvo sušauktas 
susirinkimas, pakviestus visus, 
kuriuos tik iniciatoriai numatę 
bent kiek susidomėjus mūsų 
scena ir mintimi įsteigti nuola-

Vertingas išradimas
— Gamybos racionalizacija '3. 

Sąjungoj žengia sparčiu žingsniu 
į priekį, — pasakoja iš “rojaus” 
sugrįžęs rumunų kom. partijos pa 
reigūnas savo pažįstamiems. — 
Ten, pavyzdžiui, yra dabar sukon
struota mašina, kuri padaro 50 
žmonių darbą.

— Tai tikrai didelis laimėjimas! 
O kiek žmonių reikalinga jai ap
tarnauti '!

........ A « j . i — Tiktai 60. Bet mašina aptar
tinį vaidintojų ratelį. Susinn- • nayimui skiria tiktai ištikimus par 
kęs gausus būris scenos mėgė-I tiečius. Tad darbininkų ji neati- 
jų, išdiskutavo pasiūlytą mintį? nuo kasdieninių darbų . .
iš savo tarpo slaptu balsavimu
išsirinko valdybą. Taip gimė - ---- -—------------------ —
Los Angelese Dramos 
ria.

Sambū- help your
H E ART FUND^T 
help your HEART

Dabar viskas kuriama iš nie
ko: dekoracijos, grimas, kos
tiumai. Viskas tai naujam teat-į 
rui reikalinga. Lietuviška sce
na yra vienas iš reikšmingiau-, ■' 1
šių lietuvybės gaivintojų. Ne- PADEKIME ARTIMIESIEMS 
jaugi neatsiras Los Angelese! 
mecenatų, kurie įvertindami LIETUVOJE IR SIBIRE

Drangelis pranešė, kad buvo minui užbaigti išrinktas Algird ‘ pareikšti sumanytojams, rengė-1 įr grupių besivaržymas už va 
duonos kepyklos jams, dalyviams ir visiems' dovybę. Kas aršiausia, kad to-
Rinkimų teisėjais tiems, kurie bent kuo prisidėjo kios silpnybės reiškiasi kaip tik

projektavęs sukviesti platesnio Pivaronas, 
masto susirinkimą ekonomi- j savininkas,
niams ir biznio reikalams ap- buvo Jack L 
svarstyti, ypač pritraukiant1 Sadauskas ir 
naujuosius biznierius, bet dėl1 kas. 
laiko stokos to projekto jam
nepavyko įvykdyti. Siūlė tokį

Jatis, Idelfonsas 
Stanislovas Kru-

Susirinkimui buvo perstaty-
... .... . . tas tik ką Reguliarios Demo-pobuvi — susirinkimą suruošti . , » ... . o?. e ....... kratų partijos į Sanitarinio Dis-siaig metais. Narių verbavimo

komisijos pirmininkas Jonas!
W.t Pachankis pranešė, kad 
šiuo metu Lietuvių Prekybos 
Rūmai turi 254 narius, bet

prie tos mano šventės taip iš
kilmingo paminėjimo. Dėkoju 
Amerikos Lietuvių Bendruome
nės ir Amerikos Lietuvių Tary-

tuo laiku, kuomet Lietuvos vals 
tybė yra perblokšta, kuomet jos 
ateitis tebėra neįžiūrimoje tam
soje, kuomet jos šalį svetimie-

bos Los Angeles skyriams, ku- i jį engia, ir kuomet visai tautai

Dramos Sambūrio idealizmą, 
neišties jam pagalbos rankos. 
Kad ir nugalės sunkumus sce
nos mylėtojų ryžtingumas, bet 
visuomenės talka dar labiau 
patobulintų visa tai kas bus 
parodyta scenoje; kartu, visuo
menės talka parodytų, kad Los 
Angeleso lietuviai nuoširdžiai 
rūpinasi savo kolonijos kultūri
niu klestėjimu. Tai yra labai 
garbingas titulas: būti lietuviš-

Dramos Sambūris, susikūręs ’ teatro mecenatu.
pernai Los Angeles, todėl ir pa-: Kaip ten bebūtų, bet lietuviš- 
rinko tą veikalą savo darbo pra-1 kas atžalynas pratęs augti ir la- 
džiai, savo premjerai. Losange- sunkiose dirvose. Atvelykį 
liečiai pamatys ir įvertins, ką jis užaugs Los Angelese. 
gali padaryti iš nieko nepalau- Dramos Sambūriui. „ gražiai 
žiama valia, lietuviškas opti- vadovauja poetė D. Mickutė-

Priimame žodžiu ir raštu pil
nai apmokėtus medžiagų, ava
lynės, maisto ir vaistų užsaky
mus, parinktus iš katalogų, iš
valome ir persiunčiame varto
tus drabužius į Lietuvą, SSSR 
teritorijas ir visą Europą. Tu
rime didelį patyrimą visame 
Amerikos žemyne. Garantuoja
me 100%. Siuntinius išsiunčia
me kasdien. Lietuviškas ir są
žiningas patarnavimas.

Dirbame 6 dienas savaitėje: 
8:30—6:30 vai.
PATRIA GIFT PARCEL 

3741 W. 26th Street,
CHICAGO, ILL. 

Tel. CRawford 7-2126

CO.

kvietė kiekvieną narį per atei
nančius nfetus dar prirašyti po 
vieną narį. Įstatymų ir mokes
čių komisijos vardu teisėjas 
Alfonsas F. Wells pareiškė, kad 
jokio pranešimo neturi. Priė
mimų vedėjas William J. Ka
reiva pranešė, kad į mėnesinius 
rūmų susirinkimus iš viso bu
vo atsilankę 637 asmenys. Susi
rinkimų i ši a i d o s sudarė 
$647.10. Iždininkas Antanas J. 
Valonis perskaitė Liet. Preky
bos Rūmų 1955 metų finansinę 
apyskaitą. Pajamos sudarė 
$2,257.60, išlaidos $1,154.48. 
Organizacijos turtas pinigais ir 
valdžios paskolos lakštais su
daro 13,000.17. Susirinkime

l trikto trustistus nominuotas il
gametis rūmų narys ir buvęs 
pirmininkas Aleksandras G. 
Kumskis trumpoje kalboje dė
kojo lietuviams už paramą ir 
prašė ir toliau darbuotis, kad 
lietuvis galėtų užimti svarbią 
valdžios vietą.

Prezidentas Antans J. Rudis 
pasveikino naujai išrinktus di
rektorius ir kvietė juos rimtai 
dirbti rūmų gerovei. Svarstant 
ateities reikalus Jonas J. Kaza- 
naūskas pareiškė pageidavimą, 
kad ateityje Rūmų susirinkimų 
oficialioji dalis būtų trumpes
nė ir kad daugiau laiko liktų 
draugiškam narių bendravimui 
ir pokalbiams.

rių rūpestingoje globoje tas 
taip nepaprastas minėjimas su
rengta. y,

Gausiuose ir kilniuose sveiki
nimuose daug kas pasakyta ma 
no darbuotės tautos ir Lietuvos 
valstybės labui. Bet aš nelaikau 
save užsitarnavusiu tų visų nuo 
pelnų, kuriuos mano gerbiamie
ji sveikintojai taip dosniai man 
pripažino. Dirbau, kaip sugebė
jau, tą darbą, kuris man anuo 
laiku atrodė svarbiausiu ir rei
kalingiausiu tautą gelbėti, vie
nyti ir Lietuvos nepriklausomą 
valstybę atkurti. Jei bent dali-

gresia sunaikinimu.
Jei kada tautos vienybė buvo 

reikalinga, ‘ dabar tas reikalas 
yra būtinas! Tepaaiškėja vi
siems, kad dabar prieš mus vi
sus stovi ne tik vienybės išlai
kymo reikalas, bet taipgi tau
tos gyvybės apsaugojimas nuo 
priešo užsimojimų ir savos vals
tybės Lietuvai atkūrimas!

Tokiose aplinkybėse esant, 
pašali niems reikalams nėra lai
ko ir vietos lietuvių tarpe. Apie 
partijas, sroves, ideologijas bus 
laiko pasikalbėti, pasiginčyti iš- 

' laisvintoje Lietuvoje. Pašali-

Mitkienė. At;mizmas ir teatro meilė.
Kaip tinka geroms krikšty

noms, Dramos 'Sambūrio pir
magimis bus tinkamai pakrikš
tytas — po vaidinimo šokiai su 
geru orkestru. Todėl jau. iš 
anksto kiekvienas mielas los- 
angelieti užsižymėk kalendorių-| 
jc Atvelykį: Atvelykį su. atža
lynu !

Los Angeles “Atžalyną” su
vaidins tikras lietuviškas atža
lynas: tai mūsų. jauni dramos 
mėgėjai ir jaunimas. Jau nuo 
liepos mėnesio visi jie atkakliai 
siekia scenos laurų, nežiūrėda
mi laisvalaikio lanko repetici
jas, mokosi vaidybos meno. 
Tarp vaidintojų daug ir gerai 
patyrusių aktorių, jau ne kartą 
sutiktų su katučiais Los Ange
leso scenoje. Pažymėtina p. Pe- 
cerienė jau Clevelande dalyva
vusi “Atžalyne” pastatyme. 
Apie vaidintojus bus smulkiau 
pranešta prieš spektaklį.

Viso “Atžalyno” centre stovi 
visiems mums gerai žinomas 
skautininkas Stepas Makarevi- 
čius. Jis turi sėkmingai pasta
tęs Los Angelese “Buhalterijos 
Klaidą” ir kt. žinomas ne tiktai 
kaip bus režisierius, bet ir dai 
lininkas. (V. Ramono “Kry
žiai”, anglų kalbos vertimas, 
išėjo su S. Makarcvičiaus ilius
tracijomis). Kaip naujiena, “At 
žalynui” numatomos naujos, 
atitinkančios laiko dvasiai, de
koracijos. Veikalas pasirodys 
kaip naujintelaitė dovana Los 
Angeleso lietuviams.

AKORDEONO PAMOKOS
Derinimas ir Taisymas

THE MARIANNHILL 
FATHERS

Invite boys graduating from gram 
miar school, high school, and col- 
lege studentą, to dedicate their 
lives under our Lady’s banner to 
the salvation of souls as Mariann- 
hill mi>sioners. Those inteiested 
should write for further Informa
tion and illustrated booklett to:

REV, RECTOR
BEIINAKDS SEMINARY, 

Dearbora, Michigaai

r ARIKI^G 
Weddin<r
W««IIT
MMLĮTIU

RESTAURANTS u-r
FIESTA. DINNEKK 

Abi. YOU CAN 
EAT FOR $3.00

RX|Q AS ONIY 
MIS. UARCHETTI 

CAN. OON'T PO R C ET
THI CHILDMN

MKKSHIU 7-OS12

'4MC'<W. GRAND AVĖ.

A LR CONDITIONED

SPECIALIAI PRADEDANTIEMS 
(i Pamokos ........................... $12.00

Su nemokamu pasinaudojimu 
akordeonu.

Tiktai susitarus.

JOHN BLUMBERG
(Lietuvis)

4107 Archer Avenue, Chirago, IH. 
Tel. AR 1-3453 arba VI 7-0350

nai tas darbas pavyko, tai jau niemg reikalams dabar laiką ir 
savaime yra atlyginimu už visų' energįja eikvojant, tautos va- 
pastangas. O aš nuo savęs tariu i davimo įr valstybės atkūrimo 
nuoširdų ačiū visiems tiems, ku Į reįkaĮas stumiamas ūkanoton 

L rie tame darbe kooperavo arba toįumon.
Pir' davė man galimybių su jais ben i Tegui visiems būna gerai ži- 

mminkas Antanas J. Rudis vi- dradarbiauti. Taipgi ačiū gera- ! noma 40g tik dalis tautos ran- 
sus dalyvius pakvietė prie už- ! jam Dievuliui už Jo malonią pa-! dasi iaisvame pasaulyje. Didžio- 
kandzių ir kavos. A. B. galbą. , .. daĮ.g yra likusi anapus geic.

Sveikintojų suminėti įvykiai; žįnės uždangos ir yra užpuolikų 
kalba apie praeities veiklą. Ne-I c^vavžyta, n:(.l|rtama.,. Todėl, 
laimei, šiandien lietuvių tauta, didžioji laisvinimo ir valstybės 
vėl randas tragiškoje padėtyje. ; atkūrimo darbo dalis tenka lais 
Valstybė priešų sugriauta, ša- vame pasaulyjc esantiems he
lis apiplėšiama, gyventojai var- tuvįarng. Kiekvienas veiksnys, 

’ ginami, žudomi, kiti išblaškyti { |<įekvicna grupė, taip kiekvic- 
; po įvairius pasaulio kampus., nas pavįenįs lietuvis tam darbui 
! Visai tautai gresia pražūtis.

Pasibaigus susirinkimui

PAGERBS MRS. ROOSEVELT

Mrs. Eleonor Kvosevclt priima 
Jom įni ro kiclmrilson Dilvortli.

dovinių iš Philadcl,‘Poor Rirhurd'
Dovana Įteiktu už pnsiuilio stipru! imu

Panašių tragiškių laikotarpių 
Lietuvos istorijoje randame 
daug. Jie buvo baisūs, žiaurūs, 
net bevilčių ateitį lėmė. Bet stip
rus lietuvio atsparumas, nept- 
keičiamas jo pasiryžimas gy
venti ir pačiam savame krašte 
valdytis, nugalėjo visus priešų 
užsimojimus ir Lietuvos vals
tybė tapo atkurta!

Šio laikotarpio Lietuvos liki

yra būtinai reikalingas. Visokie 
sumanymai, jei jie neturi tiesio
ginės vertės ar reikšmės Lietu
vos vadavimo darbui, privalo 
fcūti palikti ateičiai. Sunkiai nu
sikalsta prieš tautą ir patį Die- Į _ ________________________
vulį visi tie, kurie lietuvių j^3a8!mį8 Lietuvos laisvinimo klausi- 
skaldo, arba nukreip.a nuo tie maa tapo laisvojo pasaulio pro- 
sioginio laisvinimo darbe. j bjemoa dalimi. Komunistinis im

Prieš vaidinimą STASE NORKU

TE, pabėgiksi iš sovietų laivo, kal

bės apie pavergtos Liet. gyvenimą.

Po vaidinimo šokiams gros BALIO 
PAKŠTO orkestras.

•xl

>ii i -

Dabar yra būtinai reika inga pCraĮjzrnas su vįsajg j0 baisu 
visų lietuvių vieninga, suta 1 i majg jr žvėriškumais bus nuga- 

___________ ------------------------------ na veikla. Tik tokia veika ga > jgtag Neabejojama, jog organi

nius taipgi reikalauja iš mus vi-, Lietuvai laisvės ir neprik aušo zuoįorn kultūringom tautom,- — -. « • i —O. ® ** • ** 1 C2 Iz1 a ,1 IT II • W • a | • « •kartu ir Lietuvai laisve bus grąsų ne tik tvirto pasiryžimo lais- mybės grąžinimą paskubinti 
ivinimo darbą dirbti, bet taipgi i Laisvasis pasaulis yra su mu žinta.

Cliicagos Lietuvių Teatras paskutinį kartą Cbicagojc stato 
V. ALANTO TRIJŲ (3) VEIKSMŲ KOMEDIJA

BUHALTERIJOS KLAIDA"
Rei. A. Dikinis. dail. J. Sapku$. E. Valantlnitnė, J. Nivinskaitė, E. Vilulie-
nė, J. Kelečius, A. Mironas, S. Petkus ir A. Rūkas. Šviesa tvarko St. Gašlūnas.

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 MŪKIMO LITERATŪROS PREMIJA
2. Premija bus duota už bet kurios rūšies ar žanro auklė

jantį veikalą: eilėraščius, poemą, beletristiką, biografijas, vaiz
delį ar kurios kitos rūšies kūrinj, skirtą jaunimui.

3. Premija nebus skaldoma tarp kelių autorių.

4. Autoriai ar Iridė .ja i 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., Chi- 
cago K, Illinois. Rankraščiai pasirašomi tikrąja pavarde.

5. Premijai skirti jury komisija sudaryta iš šių asmenų: 
pirm. Vincas Ramonas, sekretorė Agnė Jnsaitytė, nariai: 
kuo. dr. Andrius Baltinis, Pranas Razminas ir Domas Velička.

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

Vaidinimas vyksta LIETUVIŲ AUDI
TORIJOJE, 3133 Santa Italstad Straat, 
Sausio 22 d, Pradžia 4 vai. po pietų.

Studentams ir moksleiviams Įėjimas 
puse kainos.

Visus nuoširdžiai kviečiame dalyvau
ti- TEATRO ADMINISTRACIJA
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ŠIANDIENINĖ MĮSLĖ
Kalbėdami apie mįslę, turime galvoje prezidento Eisen- 

howerio tylą apie savo kandidatūrą antram prezidentiniam ter
minui. Toji jo tyla — tai didžioji Šiandieninė politinė mįslė. Ji 
nebuvo dar ligšiol įspėta. Jos neįspėjo' nė spaudos atstovai, 
turėję jau kelis pasikalbėjimus su Prezidentu ir jį klausę, ar 
jis bus respublikonu kandidatu, ar ne Neįspėta nė iš kelių 
jo didžiųjų pranešimų Kongresui.

Jis patiekė puikų pranešimą apie dabartinę valstybės pa
dėtį, išsamiai nušviesdamas ir krašto vidaus, ir santykių su 
užsieniu klausimus. Jis patiekė Kongresui valstybinio biudžeto 
projektą, iš kurio taip pat paaiškėjo, kokiais keliais bus ve 
dama vidaus ir užsienio politika. Tačiau ir iš tų pranešimų nie
kas negalėjo išskaityti, ar p. Eisenhoweris kandidatuos ant
ram terminui, ar ne.

Į valstybės ekonominę ateitį ir į taikos palaikymą pasaulyje 
Prezidentas žiūri optimistiškai. Bet ir vienas, ir kitas reikalas 
yra susijęs su krašto vadovybe. Juk ir nuo jos labai daug pri
klauso krašto gerovė ar negerovė. Tad ir šie metai, ar jie bus 
vienoki, ar kitoki, daug priklausys nuo tos vadovybės. Tiesa, 
šiais metais ji bus nepasikeitusi. Bet 1956 m. yra rinkiminiai 
metai, ir dėl to yra svarbu žinoti ne vien politikos sferoms, bet 
ir pramonės bei prekybos įmonėms, ar dabartinė vyriausybė ir 
toliau pasiliks ta pati, ar ji pasikeis -po šio rudens rinkimų. Tai 
joms yra svarbu savo ateičiai planuoti. Todėl ir laukiama, kad 
prez. Eisenhoweris pasisakytų vienaip, ar kitaip. Mat jis yra 
įsigijęs pasitikėjimą. Jei sutiks kandidatuoti, neabejojama, kad 
ir vėl bus išrinktas, ir todėl nepasikeis ekonominė ir užsienio po. 
litika. Gal ji nesikeistų ir prie kito respublikono prezidento, ta
čiau ne visai yra tikra, ar tas kitas būtų išrinktas. O jei de
mokratas laimėtų, netikrumas dar labiau padidėtų.

Dėl to lengva yra suprasti, kodėl visur laukiama, kad prez. 
Eįsenhovveris greičiau tą mįslę išspręstų, pasakydamas, ar jis 
sutiks ir toliau prezidentauti Jungtinėms Amerikos Valstybėms.

Neabejojama, kad, prez. Eisenhovveriui pasitraukus, vice
prezidentas Richard Nixonas grotų pirmuoju smuiku respubli
konų nacionalinėje konvencijoje ir turėtų daugiausia galimybių 
būti nominuotu. Sakoma, kad jis ir p. Eisenhovverio “palaimini
mą” turėtų. O tai gali daug nulemti. Yra daug respublikonų 
vadų ir veikėjų, kurie norėtų statyti kandidatu Vyriausiojo 
Teismo pirmininką Warreną, bet jis pats keliais atvejais yra 
pareiškęs nenorą būti kandidatu. Po jo stipriausiai reiškiasi 
šen. Knowlandas, kuris turi daug draugų ir rėmėjų. Jį ne
abejotinai remtų tautinės grupės, nes jis daug kartų yra labai 
stipriai ir labai aiškiai pasisakęs už jieškojimą konkrečių prie
monių bolševikų pavergtoms tautoms išlaisvinti. Tačiau prieš 
jį, kaip galima laukti, pasisakytų Baltieji Rūmai, nes jis nevi- 
sada pritarė prez. Eisenhovverio ir valstybės sekretoriaus Dulles 
vedamai užsienio politikai Dar kalbama ir apie dabartinį Mas- 
sachusetts valstybės gubernatorių Herterį, bet jo galimybės 
yra menkos.

Yra politikų, kurie mano šią mįslę jau yra atspėję. Girdi, 
p. Eisenhovveris nebekandidatuos. Respublikonų kandidatu bū
siąs Nixonas. Bet... i

Demokratų tarpe, kaip dabar atrodo, Adlai Stevensono kan
didatūra stiprėja. Yra jau visai neabejojančių žmonių, kad res
publikonų kandidatas, ar jis bus vienas, ar kitas, lapkričio mė
nesio rinkimuose reikalą turės su Stevensonu.

ROMOS DIENRAŠTIS “IL QVOTIDIANO '
A
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Pasitikėjimo galia
VYSK. V. BRIZOYS

Amerikietis kunigas Green 
savo atsiminimuos iš raudono
sios Kinijos kalėjimo pasakoja, 
kaip jo tardytojas, grąžindamas 
jį atgal į tortūrų kamerą, jį iš
juokė sakydamas

— Pasitikėk Dievu, Marija, 
Marijos Legijonu: jie tave išgel
bės.

O kunigas jam atsakė, kad iš
gelbėjimas iš kalėjimo nėra di
džiausias dalykas. Didesnis da
lykas bus, kad iš jo nebus iš
gauta prisipažinimo po jokiu ne 
teisingu kaltinimu ir sutikimo 
tapti šnipu.

Evangelijose minima visa ei
lė įvykių: vieno, kitą kart de
šimties raupsuotų, sergančio 
jaunuolio, ilgus metus sirgusios 
moters pasitikėjimas Kristaus 
galia ir kaip per savo pasitikė
jimą jie gavo, ko prašė — bu
vo pagydyti.

Ne visi Kristaus prašantieji 
yra taip laimingi, kaip tie Evan 
gelijos ligoniai. Daug kas ligoje 
prašė sveikatos, gyvybės, o ne
pasveiko ir mirė. O kas ir pa
sveiko, atėjus laikui vistiek mi
rė.

Yra didesnių dalykų už iš
klausytus ar neišklausytus kū
niškos ir laikinos vertės prašy 
mus bei reikalus. Nekalbant 
apie praeities laikus, mums lie 
tuviams kunigo Green aprašo 
mos scenos yra labai gerai pa
žįstamos. Tūkstančiai lietuvių 
savo kančiose yra girdėję tuos 
pačius pasityčiojimug iš jų ti 
kėjimo ir Dievo. Ir tūkstančiai

yra davę tokį pat atsakymą, 
kaip ir kunigas Green: vieni žo
džiu, kiti elgesiu. Jų išlaikytas 
heroiškas kilnumas yra nepaly
ginamai didesnis dalykas, negu 
pasveikti iš kūno ligos, ar būti 
paleistu iš kalėjimo. Nekalbant 
apie jų tvirtumo įspūdį kitiems, 
jų pačių savijautą tokiais atve
jais vaizdžiai papasakodavo vys 
kūpąs Teofilius Matulionis iš 
Solovkų salos pragaro. Kiek 
kartų jis buvo gundytas pasira
šyti pažadą šnipinėti savo tikin
čiuosius, jam būdavo žadama, 
kad tai būsiąs tik formalumas 
— nieks jo perdaug nekontro
liuos, kaip jis tai daro, o už tą 
formalumą-parašą jis galės čia 
pat eiti į laisvę, grįšti į savo 
darbą. Tokio parašo iš jo nie
kad negavo ir kai tardytojas 
keikdamas jį vėl metė per duris 
sargams, jis jautėsi laimingas, 
nugalėjęs save ir savo gundy
tojus. Tada ne vienas vysku
pas Matulionis tai išgyveno. Pa
našiai buvo gundyti ir mirė apie 
200 lietuvių kunigų — vieni So- 
lovkuose, kiti mums nežinomo
se vietose.

Kiek tokių kankinių-did vyrių 
dabar yra

Tačiau tikėdami ir pasitikė
dami Dievu ir savo asmens kil
numu visi jie išliko nepalaužti 
ligi galo. Jų kankintojai ir sar
gai šiaurės okeano izoliuotoje 
saloje nuobodulį skandino ištvir 
kime, o kankiniams jie atrodė 
tokios save suniekinę būtybės, 
kad jie nejautė nė mažiausios

APIE SOVIETINES POLITIKOS 
NEPASISEKIMUS 1955 METAIS

Sovietinė ąpauda kasdien kal
ba apie Kremliaus politikos lai
mėjimus visose srityse, tiek dip 
lomatinėje, tiek ekonominėje, 
tiek kultūrinėje. Tačiau tiems, 
kurie į Kremliaus politiką pa
žvelgia objektyviu žvilgsniu, vis 
kas pasirodo visai kitokioje 
šviesoje. Tokiu objektyviu žvilg 
sniu į praeitųjų metų Kremliaus 
politiką stengiasi pažvelgti Ro
mos dienraštis "R Quotidiano”, 
prieidamas išvados, kad 1955 
metai visose srityse Kremliui 
buvo didelių nepasisekimų me
tai.

Kodėl krito Malenkovas

štai jau pereitų metų sausio 
mėnesio pabaigoje Komunistų 
Partijos Centro komitetas 
Maskvoje pripažino, kad yra at
silikusi sunkioji pramonė. Dėl 
to turėjo kristi pirmasis Stali
no įpėdinis Malenkovas, nepa
jėgęs pastatyti asmeninės dik
tatūros. Jo vietą užėmė Bulga- 
ninas, kuris tačiau niekur nega
li pajudėti be partijos sekreto
riaus Chruščiovo. Norėdami iš
laikyti diktatūrą savo rankose, 
jie buvo priversti iškelti mar
šalą Žukovą. Tačiau kad šio įta 
ka perdaug neįsigalėtų, jam 
kontroliuoti į atsakingas vietas 
buvo iškelti jo asmeniniai kon
kurentai maršalai Konev ir So- 
kolovski.

Dar ryškesnius sovietinės po
litikos nepasisekimo ženklus 
dienraštis “11 Quotidiano” įžvel-

pagundos savo kančias iškeisti 
į negarbingą laisvę.

Kunigai broliai Petraičiai — 
Pranas ir Antanas kelis kartus 
marno prašyti parašyti savus 
išgyvenimus Kauno ka

lėjime ir kelionę į Červenę, ne
sutiko, sakydami, kad to nieks 
nesupras. Pasakojo, kad juodu 
abu, kad ir nesusitarę, iš pagar
bos savo pašaukimui ir asme
niui, pasiryžo nepasirašyti jo
kio rašto ir neduoti jokio paža
do. Neįsivaizduojamų kankini
mų metu juodu kartais pradė
davo nesulaikomai juoktis iš sa 
vo kankintojų įtūžimo ir jų pa
siūlymų kvailumo. Ir laisvėn su 
grįžus abiejų maloniausias iš tų 
baisių laikų prisiminimas buvo, 
kad iš jų nepajėgė išgauti nei 
vieno parašo, nei jokio pažado.

Tie pavyzdžiai yra turiningi. 
Ypatingai sunkiose valandose 
pasitikėjimas Dievu ir savim 
yra stebėtinos galios dalykas.

gia Maskvos užsienio politikoje. 
Kelionė į Belgradą, kur Bulga- 
ninas su ChiaišČiovu norėjo at
siprašyti Jugoslavijos diktato
rių Tito, nedavė laukiamų vai
sių. Titas nesiteikė net atsaky
ti į Bulganino -atsiprašinėjimus. 
Daug vilčių Maskva buvo sudė
jusi -į Ženevos dvasioje pradėtą 
•šypsenų” politiką. Tačiau nė 
sovietinės šypsenos nepajėgė su 
lėtinti Vakarų bendi-ų gynybos 
pastangų, ginkluojant Vokieti
ją ir organizuojant Atlanto pak 
to karines pajėgas.

Komunistai dažnai giriasi 
Bandungo konferencijos laimė
jimais, bet dar visi prisimena, 
kad šioje konferencijoje Ceilo- 
no, Pilipinų ir Irano atstovai 
viešai apkaltino sovietus dėl jų 
kolonializmo, okupuojant nepri
klausomas valstybes, kuris yra 
daug pavojingesnis už senąjį 
jau bebaigiantį išnykti vakarų 
valstybių kolonializmą.

Neišsprendė sunkios gyventojų 
maitinimo padėties

Bulganino ir Chruščiovo kelio 
nė į Indiją, Burmą ir Afganis
taną nedavė jokio konkretaus 
rezultato. Iškilmingą sutikimą 
šių valstybių miestuose Sovie
tų Sąjungos diktatoriai turėjo 
apmokėti dideliais pažadais, ku 
riuos pildydami jie turėtų labai 
nuskriausti sovietinę pramonę. 
Iš kitos pusės, ten pasakytos 
Chruščiovo piktos kalbos galu
tinai atidengė* Kremliaus val
dovų kaukę ir privertė Vakarų 
valstybes dar labiau sustiprinti 
savo vienybę ir padidinti kari
nes pajėgas Europoje.

Sovietų Sąjungos viduje nei 
naujų Kazakstano plėšinių įsi
savinimas, nei Chruščiovo pro
paganda už kukurūzų auginimą 
neišsprendė sunkios gyventojų 
maitinimo padėties. Bulganinas 
3U Chruščiovu pravažiuodami 
buvo sustoję Taškente, kur taip 
pat turėjo konstatuoti, kad ir 
Uzbekijos pramonė yra toli at
silikusi nuo planų, o krašto gy
ventojai kenčia alkį. Dėl to bu
vo pašalintas pirmasis Uzbeki
jos Komunistų partijos sekre
torius Nijazov.

Tačiau, — rašo baigdamas 
Romos dienraštis “11 Quotidia- 
no”, — jokie valymai tikriau
siai nepajėgs išspręsti sunkios 
gyventojų maitinimo proble
mos, kuri kankina visą Sovietų 
Sąjungą ir prie jos prijungtus

BIRUTĖ PŪKELSVICIŪTĖ

6 tęsinys

Kai mama įdardėjo vežiko būdoj pro vartus, rūpes
tingai įtūturiavusi mane balton, vilnonėn skaron, kie
man subėgo visi kaimynai: kurčias senukas Masiulis, 
su vatos gniužulėliais nuvytusiose ausyse, abi senmer
gės siuvėjos — panelė Vicė ir panelė Kasiunė, amžinai 
šaltais, pamėlynavusiais pirštais, ponia Domeikienė, 
susikišusi rankas į nutysusio iki kelių megztinio kiše
nes ir trys šeimininkų sūnūs — augaloti, šviesiaplau
kiai bernai, sunkaus transporto vežikai tarp Kauno ir 
Jonavos.

— Kas? Kas? Sūnus ar duktė? — klausinėjo visi, 
sukišę galvas juodon būdon.

— Moteriškė, — atsakė šypsodamasi mama.
Šeštadienio vakarą atbildėjo Diedukas, tėčio dėdė, 

palikęs mažą savo kleboniją tolimame Nemuno krante, 
pametęs nebaigtą proferanso partiją, pamiršęs vyno 
butelius, slapstomus nuo tetos Antosės pūkų patalo ko
jūgaly: rūkte nurūkęs geltonoj bričkoj panemunin ir 
šokte įšokęs į benueinantį garlaivį.

Diedukas buvo augštas, stambus vyras, sviestą 
tepdavo piršto storumu ir ant sutanos nešiodavo plačią 
šikšninę liemenę. Jis įskriejo pro duris, kaip viesulas, 
nusviedė žemėn raudoną, austą gūnią, senovišką sakvo
jažą, nusiplėšė drobinį dulkių apsiaustą ir, vos atgauda
mas kvapą, sušuko:

— Juozai! Prane! Kur vaikas? Kur mano Bi- 
rutkė? Rodykit greičiau vaiką!

Išdidi mama nuvedė Dieduką prie pintinės. Jis at
sargiai pasilenkė ties lopšiu ir ilgai mane stebėjo. To

DIDELI VYRAI PASKELBĖ DliiLLJ PRAMONĖS PRAPLĖTIMĄ

Harlow Curtice (kairėje pusėje nuotraukos), General Motors prezidentas, praneša, jog GM Šiais metais su
naudos \ieną bilioną doleriu pagrindinėms išlaidoms, ir Benjamin Fairless (nuotrauka dešinėje), preziden
tas ot the American Iron and Steel institute, praneša, kad plieno pramonė numato išleisti pramonės praplė
timui 3 biliouus dolerių sekančių trijų metų laikotarpyje, vienų bilionų ir 200 rnil. doleriu šiais metais. Su 
Curtice yra Alfrcd P. Sloan, jr. (viduryje), GM board vedėjas, ir Apsaugos krašto sekretorius Charles E.
tVilson, buvęs GM prezidentas

skaitytoji: mintys

KOKIAIS KELIAIS EINAMA Į VIENYBĘ
Prieš kiek laiko Europoje lan

kėsi Amerikos senųjų tautininkų 
neoficiali delegacija — Dr. S. Bie
žis, J. Bačiūnas ir A Trečiokas su 
žmonomis, štai kaip apie ją pas
kiausia painformavo žinomas vie
nos partijos laikraštis, atpasako
damas, ką toji delegacija Europo
je radusi ir kaip apie jų misiją 
referavęs neseniai Čikagoje Dr. S. 
Biežis su kitais. Girdi, delegatai 
visur viską radę puikiai, viskas 
buvę gerai, tik ... “garsusis Vil
kas sudarąs kontrastą — čia jau 
ištiktųjų liūdnas ir tragiškas vaiz
das”.

Jei tai būtų rašoma šiaip kie
no minimajame partijos organe— 
niekas į tai nekreiptų dėmesio, 
nes jau jo kasdienine duona yra 
tapę nuvertinti Vliką ir visaip nie
kinti jo žmones. Beskaitydamas 
jį juk nerasi, kas jame būtų tei
giama skelbiama apie Vliką, o 
viskas neigiama, laikantis dėsnio: 
“kas mūsų — viskas gera, o kur 
mūsų nėia — viskas bloga”. Bet 
dabar šnekama žinomojo amerikie
čių veikėjo, tegu ir partinio, var
du arba bent perduodamos jo min
tys. O gal tai iš tikro ne jo min
tys, o tik sufrizuotas jo minčių at
pasakojimas, įprastinis partinių 
minčių kratinys?

Juk iš tikro per tą laiką Vliko 
daug padaryta. Reaguota į visus 
svarbiausius reiškinius, ir jei šian
dien Lietuvos byla yra gyva, a- 
pie ją žinoma plačiai visur, tai 
žymia, jei nežymiausia, dalimi 
drauge su kitais veiksniais yra ir 
Vliko nuopelnas. Imkime kad ir 
informacinę sritį — juk čia pas
kiausiu metu padaryta pažanga. 
Kai jai seniau vadovavo minimo
sios partijos žmogus—tada nerei
kėjo važinėti į Europą nei jokioms 
delegacijoms, nei taip Vliko nie-

kraštus. Išnaudojamas ir pa
grindinių laisvių netekęs darbi
ninkas nemato prasmės vykdy
ti vyriausybės primestus gamy
bos planus. Laikraštis reiškia 
viltį, kad, negalėdama nugalėti 
vidaus sunkumus, Maskvos vy 
riausybė bus priversta padaryti 
nuolaidų ir tarptautinėje plot
mėje, jei laisvosios Vakarų vals 
tybės mokės palaikyti sovietų 
pavergtų tautų laisvės sieki 
jnus.

kinti, nors buvo tiesiog sarmata, 
kad informacinio darbo imtis buvo 
skirtas žmogus, kuris ne tik apie 
jį veik nieko nenusimanė, bet ne
moka nė vienos svetimos kalbos, 
ir gerai nežino net savosios. Ta
čiau tada viskas buvo "gerai”. Gi 
dabar, kai informacinei sričiai taip 
pat vadovauja tautininkiškų įsiti
kinimų žmogus, tik norįs ne skal
domąjį darbą gilinti, bet aktyviai 
bendradarbiauti su kitais, — jau 
blogai. Gi iš tikro dabar informa
cija yra daug pagyvėjusi. E. I. 
vietoje seniau leistų 2 savaičių 
biuletenio pasirodo kas 10 dienų, 
juose sužymimi visi svarbiausieji 
laisvinimo žygiai, nesvarbu, kas 
juos darytų, — ne taip, kaip “kri
tikams” artimoj spaudoj, kur Vli
ko pozityvūs žygiai nutylimi, o 
viskas keliama, net patirštinant ir 
prasilenkiant su tiesa, kas nega
tyvu, ne kaitą iš piršto laužiant 
faktas ir skleidžiant visokius pra
simanymus. Suorganizuota sovie
tiniams radijams sekti ir jų prane
šimams registruoti stotis, kuries 
duomenimis naudojasi A. Balsas, 
Laisvosios Europos Komitetas ir 
kiti. Turimosioms lietuviškoms 
radijo transliacijoms sutelktas 
šaunus įvairių įsitikinimų ir pažiū
rų bendradarbių būrys — ir lie
tuviškų transliacijų balsas anapus 
geležinės uždangos, kaip paskiau
sieji pranešimai rodo, ten girdi
mas ir mielai klausomas. Gauna
ma įvairi sovietinė spauda, kurios 
seniau veiksnius pasiekdavo tik 
nuotrupos; Svetimiesiems infor
muoti leidžiami Eltos biuleteniai 
vokiečių ir italų kalbomis — ir tu
ri gerą pasisekimą. Surinkta daug 
vertingos medžiagos iš grįžusių 
vokiečių ir kitų. Kai į Europą dirb 
ti atvyko VT sudaręs K. Zaikaus
kas, tai rado tik vieną bendradar
bį — žurnalistą ir vieną mašinin
kę. Gi dabar — paplatėjo ir dar
bo šakos, ir apimtis. Ir rezultatai 
kur kas žymesni. Ir tai — įvairio
se srityse. Ir po to sakyti, kad 
“jokio pozityvaus laisvinimo dar
bo neveikiama”, o tik “eikvoja
mos milžiniškos lėšų sumos” — 
ne tik partiška, bet daugiau nei 
nesąžininga. Tiesa, ir dabar esa
ma dar įvairių trūkumų, gal ne
padaroma viskas, ką reikėtų pa
daryti, bet — bet tai daugiau lė
šų ir darbo talkos reikalas. Vis 
dėlto dirbama atsidėius, kiek iš
tekliai ir sąlygos leidžia.

Todėl tokius informavimus ten
ka vertinti tik kaip partinius. Kiek 
žinoma, nors minimoji senųjų A-

lydžio jo veidas tyso, akys liūdnėjo ir užgeso šypsena. 
Mama ir tėtis baimingai žiūrėjo vienas į kitą. Pagaliau 
Diedukas atsisėdo, paslė]>ė veidą rankose ir ėmė de
juoti :

— Tai šitoks vaikas... Dieve, Dieve... Taip aš jos 
laukiau, taip aš ja džiaugiaus... Ir į ką bus dabar mano 
Birutkė panaši?...

Mama net užraudo. Savasis pelėdžiukas atrodė jai 
labai dailus.

— O ko tam vaikui trūksta?.. — tyliai sušnabždė
jo ji.

Diedukas staiga atsisuko, tarsi pagaliau pasiryžęs 
iškloti karčią tiesą:

— Vaikas be akių, Prane. Ir be kaklo. Argi judu 
nematot, žmonės mieli, argi judu akli ?

Ir jis vėl nuėjo prie lopšio, lyg tikėdamasis, kad 
šit, staiga ištys mano kaklas, kad prasivers didžiulės 
akys — ryškiai mėlynos, lygiai tokios pat, kokias Die
dukas buvo man suteikęs svajonėj.

Mamą ir tėtį jis visai pamiršo. Atrodė, kad aš 
tebuvau jo vieno nuosavybė, per jo vieno neapsižiūrėji
mą nevykusiai sutverta.

Nusigandusi mama nedrįso net prasižioti.
Vardą ji man taip pat jau buvo išrinkusi. Yra tiek 

daug gražių vardų: šventų ir lietuviškų naujajame ka
lendoriuje. Kodėl būtinai Birutė ?

Bet argi kas nors būtų galėjęs pasipriešinti Die
duko valiai?

Ir taip — mane pakrikštijo. Birutė. Kaip gi ki
taip?..

Pakrikštijo ant didelio raudonmedžio fortepiono, 
nežinia iš kur atsiradusio senojo mūsų buto kampe. 
Niekas neliesdavo pageltusių jo klavišų, nois jo gaidų 
atrama buvo išlenkta lyros forma, nors ant dangčio te
bešvietė nusitrynę aukso raidės — Grand Piano.

Mama iškepė varškinį pyragą su razinkom, panelė 
Vicė sušaldė košelienos dubenį ir sunešė svečiams savo 
kėdes.

tlNS)

merikos tautininkų delegacija ne
turėjo jokios oficialios misijos, ta
čiau Vilko vadovybė ją ir gražiai 
sutiko, ir vaišino, ir su ja konfe- 
ravo, aiškindamas! įvairius klau
simus, ar ne porą dienų. Vliko or
gane "Eltos Informacijose” buvo 
apie ją šiltai atsiliepta, įdėti pa
sikalbėjimai su ALTS pirmininku 
Dr. S. Biežiu, A. Trečioku ir p. 
Trečiokiene. O kas daliai- mato
ma po to viso?

Jei jau kaibaina apie vienybę, 
stengiantis nurodyti į ją kelius ir 
barant kitus už tos vienybės ne
silaikymą, reiktų, rodos, pirmoj 
eilėj patiems parodyti sutarimo 
pavyzdį. Bet tik ne taip, kaip da
bar padaryta. Tiesa, Vlikas turi 
su visais šnekėtis, kas tik nori su 
jais kalbėtis ir rodo gerą valią. 
Bet ar šis atsitikimas neturi eiti 
pavyzdžiu, kaip ateity turi būti 
atsargiai elgiamasi su visokiomis 
panašiomis “delegacijomis", kurios 
nuoširdžiai sutinkamos, apie vis
ką net per daug painormuojamos 
— ir štai kas paskum iš to pada
roma . .. Jau iš Vliko pirm. M, 
Krupavičiaus pranešimo Vliko se
sijai JAV-se paaiškėjo, ko buvo 
verti vėju pamušti teigimai, esą 
Vlikas nenorįs bendradarbiauti su 
diplomatais, esą per jėgą, sulau
žius statuto nuostatus, Vliko ir 
VT pirmininkai laikęsi vadovybė
je etc. O ar nesama tokių parti
nių mitų leidžiama ir daugiau ?

Ir ar ne tiesą rašė paskiausia- 
me numeryje LF organas “Į Lais
vę”, kurio juk niekas nelaiko Vli
ko gynėju, kad minimųjų senųjų 
Amerikos tautininkų kolektyvini- 
me pareiškime, grįžus iš Europos, 
nieko naujo nepasakyta? Iš tikro 
iie tai joks “neutralus arbitras”.
Tokią misiją pasiųsti į Europą rei 
kejo nebent pačių tautininkų “vi
daus reikalui”: angažuoti stipriau 
senuosius tautininkus už interesą 
nauiųjų tautininkų, atsiremt į 
"diplomatijos šefą” ir išėjusių iš 
Vliko. Tačiau tokius partinius sam 
protavimus reikia tikruoju jų var
du ir vadinti — jei, žinoma, mini
mas partinis tautininkų organas 
teisingai atpasakojo Dr. S. Bie- 
žio ir kitų mintis . .. Tokiu parti
niu keliu nebus nueita į vienybę.

J. K.

Rekomenduotinas filmas
Kritikai augštai vertina nau

ją Prancūzijos gamybos filmą 
"The Missionary”, kur gerai pa
vaizduotas katalikų misionie
riaus gyvenimas Afrikoje.

Temo.
Kareivinių katiluose garavo riebi žirnienė ir kve

pėjo rupios ruginės duonos riekės. Ukmergės Plentu 
žygiavo gusarų kuopa, mirgėdama skaisčiai raudonom 
kelnėm, girgždėdama aulinių batų oda. Skilo kibirkš
tys, jauni vyrai trenkė kaustytu 'kulnu į grindinio ak
menį — sūrų prakaitą gėrė marškinių drobė.

Augštas balsas vedė dainą:
— Mes Lietuvos kareivėliai...
— Nie-kad nedejuo - jam, — sugaudė kuopa, lyg 

giria.
Ir pakvipo tamsia dobieliena, kai basos kojos traiš

ko rasotus žiedus ir atlapon krūtinėn padvelkia vakaro 
vėsa, kai žvengia bėri eržilai, ištiesę žvilgančius kak
lus, kai pamiškėn nulinguoja melžėjų kibirai ir pakvim
pa šilta pieno puta.

Skaudžiai saldus jauno vyro džiaugsmas: šienpjū- 
vio, medkirčio ir sėjiko — kai tarp pirštų skamba kvie
čiai, lyg auksiniai rugsėjo varpai, kai delną svilina pus
toma dalgė, kai žalias ežero vanduo nulaša jaunu spran
du, karštom strėnom ir nudegusiom blauzdom. Kai 
sveiki dantys plėšia sultingą, rudeninį obuolį, o naktį — 
kvepiančio šieno patale garsiai dunksi nerami širdis.

Ir toks buvo tada visas kraštas. Lyg jaunas žem
dirbys ankstyvą rytmetį: nusiprausęs šaltu vandeniu, 
atsiraitojęs pašukinių marškinių rankoves, pasispjau
dęs abu pūslėtus delnus ir apžvelgęs nuo slenksčio visą 
Dievo dieną. Pasirengęs versti kelmus, giūsti akmenis, 
žiesti plytas, kasti pamatus...

Daina nuaidėjo dulkėtais priemiesčio bulvių dar
žais. Pro Žydų kapines, pro apžėlusius fortų pylimus — 
toli už Geležinių Vartų.

Diedukas stovėjo pasirėmęs priemenės durų ir ver
kė. Didelės, sūrios ašaros ritosi jo išpurtusiais skruos
tais ir papsėdamos krito ant sutanos gelumbės.

(Bus daugiau)
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ATDARAS APŽICRRJLMUI
sekmai!. nuo 1 Iki 5 vai.

3519 W. 59th St.

Moderniškas naujas mūro namas.
Dideli kamb. Viršuj viskas prireng
ta voniai ir dar 2 kamb. $2U,5t)U. Ki
tu laiku galima apžiūrėti susitarus

P. LEONO RE AL ĖST ATE 

2735 W. 71st. St 

WA)broolt 5-0015 •

DIBNKAfiTIS DRAUGAS, CHICAGO, TLUNOFS
S8SB

šeštadienis, sausio 21, 1955

Ar jau perskaitei P. Kesiūno 
romaną

Tarp Žalsvu Palapinių?
Dr. A. Baltinis savo recenzijoj* 

apie ŠĮ romaną taip rašo: P. Kesiū 
no romanas “Tarp žalsvų palapinių' 
gražiai iškelia tą pasiaukojimo didu 
mą,, kurį beviltiškoje kovoje dėl tau 
tos lalsvšs parode Lietuvos partiza 
nas, tą idealizmą, kuriuo degė mūsų 
Jaunimas, liedamas kraują dėl savo 
žemša, tuos didžiuosius nuostolius 
kuriuos mums reikėjo pakelti dviejų 
okupacijų replCse. Todėl ŠĮ romanų 
skaitome su malonumu ir dideliu su
sidomėjimu. Ypač romane minim 
žygiai žav6s jaunimą ir kels Jo dva 
šią. Šis romanas, atskleidžiąs mūsų 
heroiškai tragiškus epizodus, yra 
šviesus spindulys tremties idealizmo 
ugdyme.

296 pusL Kaina $3.00
Užsakymus kartu «u pinigais siųskite

“DRAUGAS"
2334 So. Oakley Ave.( 

Cbicago, Illinois

MALDAKNYGE
u

Kurią pamotė

Run. P. Kirvelaitis
z.

Kaina: $1.50 ir $^.50 

Užsakymus adresuokite

DRAUGAS 
2334 South Oakley Avenue 

CHICAGO 8, ILL.
: - iki

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

Galima gauti "DRAUGO“ 
Administracijoje 

2331 So. Oaklef Avenue 
CHICAGO 8. ILLINOIS

Rezervuokite Vietas DABAR 
1956 m. Vasaros Kelionei!

i pasižymėjusius švento,es, Europos 
miestus bei šventąją Žemę.

Keliaukite po asmeniška vadovybe
prel. A. J. Btirke, Vre&idcat of St. 
Ambrose Collego.

Iš Nevv Yorko išvyksta liepos 7 d., 
196C m. laivu S. S. UNITED STATES. 
Grupė keliaujanti oru išvyks iš Nevv 
Yorko liepos lt d.

Bendrai kelione apims didžiąją da
li Prancūzijos, Italijos (Įskaitant ir 
audienciją su šventuou Tėvu), Švei
carijos ir Vokietijos.

Pagal pageidavimą kelione gali
ma, pratęsti ir j Angliją. Airiją, Por
tugaliją, Ispaniją ir šventąją žemę

Keliauninkų grupė nebus didesne 
kaip įš 25 asmenų. Vietas reikia re
zervuoti tuojau. Rezervacijos nebus 
priimamos po sausio 31 d., 1956 m.

Del literatūros ir pilnesnių infor
macijų rašykite šiuo adresu —

Kl. REV, MSGR. A. J. BURKE 
Pilgrimagc Director

ST. AMBROSE COLLEGE 
Davenport, lotva

DĖMESIO
Jieškau gyveninio draugės, kuri 
sutiktų sukurti lietuvišką šeimą. 
Esu 26 m. amžiaus, aukšto ūgio. 
Prašau rašyti: Alfredas Lukas, 
General Delivery, Tilteomburg, 
Ont., Canada.

Vedybų tikslu noriu susipažinti 
įsu rimtu vyru apie 55-60 m. amž- 
Pageidaujama kad vairuotų auto
mobilį. Turiu du namus. 6541 S. 
Campbell Avė., PRospect 6-2268.

CLASSIFIED & HELP W ANTED A D VER TIS E M E N T S
PROGOS — OPPORTUNITIES

RŪBŲ VALYKLA IR SIUVYKLA.

Pilnai Įrengta. Ideali vieta siuvėjai. 
Prie persėdimo kampo. Nuoma $85, 
gera sutartis. Garu apšildymas. Del 
ligos įkainuota skubiam pardavimui. 
Pamatę Įvertinsite gerą pirkinį. 
2353 N. Call foru ia. CApital 7-0717.

ItfBt VALYKLA — 4 gražūs gyv. 
kambariai ir didelis kiemas ‘užpaka
ly. Garu apšild. Su baldais ar be bal
dų. Prieinama nuoma, gera sutartis. 
Ideali vieta siuvėjui. Įkainuota sku
biam pardavimui. Pamatę Įvertinsite 
gerą pirkinį. 7O3» U, WcntworU> 
Avė., TRianglc 4-4170.

DELIKATESU KRAUTUVE — ge
rai einąs biznis įsiteigtas prieš 18 m. 
Ideali vieta parduoti šviežią mėsą. 
Prieinama nuoma, gera sutartis. Kai
na $3.950, įskaitant ir prekes. Pama
tę įvertinsite gerą pirkinį. 0305 Unt
ulis. \YAlbrook 5-0770.

Parduodamas MOTERŲ HCBŲ 
SALIONAS Ir kt. labai geroje biznio 
vietoj Marąuette Parke. Seniai Įsteigt. 
Klijentūrą sudaro motorys, mėgstan
čios geriau rengtis. Moderniška krau
tuvė ir Įrengimai, kilimai, air-eondi- 
tioned, pilnai įrengtas pertaisymų 
kambarys. Metines pajamos viduti
niai apie $68,000. Sumani pirkėja gali 
padvigubinti pajamas. Patyrimas ne
būtinas: supažindinsiu su darbu. Ver 
člama pu į duoti dėl silpnos sveikatos 
bei kitų užsiėmimų. Vieta tinkama 
sumaniai lietuvei, nes didžioji dalis 
klijentūros yra lietuvės. Gera proga 
pirkti biznį prieš pavasario išparda
vimą. Prieinama kaina. Tel. HEni- 
lock 4-4321 tarp 9:30 v. r. ir 12:30 
vai. popiet.

RPBŲ VALYKLA — Gerai einąs 
biznis, pilnai įrengtas; kartu ir sunk
vežimis ir "route”. Gera nuomos su
tartis. ideali vieta siuvėjui. Įkainuo
tas skubiam pardavimui dėl ligos. 
Pamatę Įvertinsite tikrai gerą pirki
nį. 2753 W. 71st St. arba šaukite sav. 
VVAlbrook 5-3513 arba REpublic 7- 
5245.

PARDAVIMUI BIZNIS IR 5 BU
TŲ NAMAS. Pageidaujant biznį 
išnuomuosime. Namą galime mai
nyti į kitą nuosavybę. VIrginia 7- 
8756._____________________________

UŽKANDINL-Lunchrocm. Visi į 
rengimai nerūdijančio plieno. Prie

VIENGUNGIS, 32 m. amž., vedy- ! kampo, biznio rajone. Ideali vieta 
bų tiksiu nori susirašinėti su lie- ' porai. Dėl ligos turi būt greit par- 
tuvaite, gimusia Amerikoje. Ne- duotas, prieinama kaina. Prieina- 
vyresnė 26 m. amž. ir ne našlė. į ma nuoma. Gera sutartis. Reikia 

pamatyti įvertinimui. 1650 MapleLaišką ir nuotrauką siusti šiuo 
adresu (oro paštu) Mr. A. Caz, 
182 Hawthome Prd. Haberfield, 
N.S.VV'., Austraiia.

Avė., Evanston. Skambinkite sa
vininkui DAvis 8-9330.

REAL ESTATE REAL ESTATE

HELP WANTED MOTERYS

CHICAGO ACADEMY OF 
MEDICAL TECHNOLOGY 
Medicai Techniąue Career

Ketrister now for ,lan. 31st riaušes
410 South Michigan Avenne 

Tel. HArrison 7-2493

Daugiausia sutaupysite pinigų 
pirkdami mūsų įstaigoj namus, 
biznius, nes čia RASITE TIKRAI 
LABAI VERTINGŲ BARGENŲ 
visoj Chicagoj. Patikrinkite!
AL G. BUDRECKAS 

REALTY
1889 W. 47 St. Tel. LAf. 3-8384 

(Ir sekmadieniais)

Variety Store (įvairių daiktų krau 
tuvė) ir namas. 5 kamb. butas už-1 
pakaly. 2 autom. gar. Karštu van. 
deniu apšild. Ideali vieta vaistams. 
Vienas negali apsieit, nori skubiai 
parduoti. Pamatę įvertinsite gerą 
pirkinį. Savininkas 1901 W. 59tli 
St. REpublic 7-9838.

Maisto produktų krautuvė ir gra
žios gyv. patalpos užpakalyje. Ge
rai einąs biznis. Ideali vieta mė
sininkui. Prieinama nuoma, gera 
sutartis. Dėl ligos nori skubiai par

WE BUY PAPERS

65c PER 100
RAGS, IRON, METAL, ETC. ' duoti, nebrangiai. Pamatę įvertin- 

mn\ mm i »ite Kerą pirkinį. 8260 S. Burley
v Avė. arba skambinkite savininkui

EU. 3-3143 SA. 2-5259 i BAyport 1-7875 po e v.v.
22222222252222222222222251! T l:, T,..NK,!y vakietv

STORE. Saldainių ir įvairių daiktų 
krautuvė. Seniai įsteigta; daug pre
kių. Didetioa gyvenimui patalpos.

gera sutartis. Dėl kitų 
interesų nori skubiai parduoti. Ne
brangiai. Apžiūrėję Įvertinsite. 4878 
\V Armitagc, Tt'ju’do 0-9351.

JUNK

___  __ Higliest prices paid for copper
SIbbratn, lead, rags. paper and iron , Nuoma $95 
--------------------------------------------------------------  į brouglit to onr yard.

II u roti Paper St&ck C:>.
EI/kiril’iL* s! Lt n IkatotiAol 2534 \V. Huron Street

Dlekcus 2-10:10

CICERO. Mūrinis 2-jų butų — 5 
ir 5 kamb. Centrinis apšild. Kok
lių vonia. Spintos virtuvėje. Apy
linkėje 50th ir 22nd St. $24,900.
SVOBODA 601S Cermak Road, — 
Tel. BIshop 2-2162._____________

~TIKTAI DVI - NAUJOS
MŪRINĖS RESIDENCIJOS

Pilni rūsiai. Abu namai turi po 
6 didelius kambarius. Visi puikiau
si įtaisymai. Chicagoje.

Atdari apžiūrėjimui tik sek
madienyje nuo 1 iki 5 v.v. 

3234-3238 W. 180*h St.
BERWYN. 5 kamb. bungalou. Ar
ti Ridgeland ir 35th St. Naujas 
gazu apšildymas. Labai švarus. 
$16,900. BIshop 2-2162.

Apylinkėje Logan Square ROOM- 
ING HOUSE. 3 aug. mūro, kamp. 
namas. 2 moder. krautuvės. 20 ap
statytų butų—20 pečių; 20 šaldy
tuvų. Garu apšildymas, stokeris. 
Puikios pajamos. Dėl kitų užsiė
mimų turi būt greit parduotas, ne
brangiai. Apžiūrėję įvertinsite ge
rą pirkinį. Dėl susitarimo skambin 
kitę savininkui ROdmey 3-7724.

82.000 ĮMOKfcTI. 2 butų mūrinis 
— 4 ir 4 kamb. 50 pėdų sklypas. Ar
ti 24th St. ir Hamlin. 4 autom, ga- 
raž^s. Pajamų $100 į mėnesį. SYO- 
BODA, 3739 \V. 26tk ST. LAAVinlale
1- 7038.

CICERO. Naujas 4 kamb. bunga- 
lovv ir 3 kamb. namukas užpakaly. 
Automatiškai alyva apšild. $1 9,500.
KVOBOUA, 6©Ų» temink IKI. BIshop
2- 2102.

GERIAUSIAS 2-JU BUTU MŪRI
NIS PIRKINYS. 5 ir 5 kamb. Arti 
26th St. ir bawndule. Savininkas ap
leidžia valstybę. 2 autom, mūrinis ga
ražas. Gazu apšild. Prašė $21,000. Da 
bar parduos už $17,900; įmokėti $6, 
ooo. SVOBODA. 3739 W. 20tli I,Awn- 
tlnlc 1-7038.

BRIGHTON PARKE. Mūrinis su rūsiu 
ir ccntraliniu šilu/mu alyva. 5 ir b kamb. 
Garažas. Geras* namas. Kaina $21,500. 
FABRIKU RAJONE MŪRINIS — 
9 butai ir taverna su restoranu. $6,500 
metinių pajamų be biznio. Kaina už vis
ką tik $28,000.

VENTA
4409 S. i'airfirid Avė.

LAfžyrttc 3-38B1

MŪRINIS. 4 butai — b, 5 ir 2 po + 
kamb. Giros pajamos. Aiti McKinlcy 
Parko.
MŪRINIS. I butai su likerio krautuve, 
Bridgcportr. Geros pajamos, geras biznis. 
MŪRINIS. 3 butai ir rūbų valykla, 
Brighton Parke.
MEDINIS, 2 po 1 kamb. Pečiais šildo
mas. 42nd ir Artesian. Kama $11,500.

SIMAIČIAI
Rcalty BuiMrrs Insurance

INGOME TAX SERVICE
2737 VV. 43rd Si. CEiffsidc 4-2390

R. STANK0VI4IUS
&EAL ĖST. ir INSUE. BROKSBtt 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
S183 So. Halsted St.

FL DAnnbe 6-1793 
Padeda plrkltl - parduoti namu* 
aklus, bizniu*. Parūpina paskola* 
lraudimu* Ir daro vertimu*. Tvarkė 
imigracijos dokumentus. Ofisą* atda
ras kasdien nuo 10—7.

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

INCOME TAKSŲ PILDYMAS 
P. LEONAS 

REAL ESTATE
2785 W. 71»t St. — WAL 5-6015

Prieš pirkdami ar parduodam 
namus, biznais, sklypai ar ūktus 
atlankykite mus.
KUTRA-NORKUS REALTY
BEAL B8TATE-IHŪTOAH01 

2405 Weet 51 St 
WAlbrook 6-6080

PRospect 8-SK7Ū ivak. te

Kas, perkant arba parduodant na 
mus. norit sąžiningo Ir Uetuvlikai 
nuoširdaus patarnavimo kreipkltls J

VENTA SEAL ESTATE
4409 S. Fairfleld, tek LAf. 8-3881
Vai. Kasdien nuo •—12 ir 4—7 vai 
vak. Aeštad. nuo 9 v. r. Iki S v. v 

Trečladlneials uždarei*

2 butai po 5 kamb. Vidus nau
jai atremontiuotao. Gazu apšild. 
Rūsis. 2 autom, garažas. 2312 
W. 18th Piaee, l-a« augštas.
KAMPINIS MCRINIS NAMAS su 
krautuve. 6 moderniški kamb., 
“tile” vonia, karštu vandeniu ap
šild. 2\ autom, mūrinis garažas.
FRontier 6-4016.

BARGENAS — 2-Jų butų namas.
Krautuvė ir 4 kamb. užpakaly; 6 
kamb. butas 2-mc augšte. Koklių vo
nia. Koklių virtuvė, l’lleninės spin
tos. Geros pajamos; jokių ■•lease’ų". 
Taip pat parduodama 160 akrų ūkis 
Wisconsir>e — $5,000. Skambinti
WKntwwrtli 6-2298 po 6 vai. vak.

OOOOOOOOOOOOtKKHyOOOOOOOOOs

Kas Nori namų. farmų ir biznių 
pirkti bei parduoti, kas nori gauti 
paskolas — niorgiė.ius, apdraudimu* 
—- inšuraosus. kas nori biznių kny 
gaa suvesti ir Jums nuoširdžiai pa
tarnaus ir pagelbės.

JUOZAS STANAITIS
9616 8. Cofctage Grove Avev 

fJiicago
COOK COUNTY BUSINESS 

BKOKERS 
Telef. HUdaon 8-7828

Karnų tri. PRostpect 8-2530

ooo o-oooooo-oooooo oo o-o-o ooo ck

Jr
CICERO VIENGUNGIŲ KLUBAS rengia

ŠOKIŲ VAKARĄ BALIŲ
šcatad. sausio 21 d. 8 vai. vak. KLUBO JOANA salėje, 

1500 S. 40th Avė., Cicero, III.
Šukiams gros AMBERTONES ORKESTRAS vadovauja

mas Juozo Kozikio. ’
Įėjimas laisvas. Kviečia visus linksmai praleisti laiką.

Klubo Vaidyba

nCBU VALY'KLA. Gerai einąs biz- 
Į uis. pilnai įrengtas, ideali vieta stu- 
I vėjui. Garu aiildoma. Nuoma $75. 
gera sutartis Apleidžia miestą. Nori 
skubiai parduoti, prieinama kaina. 
$1,500. Apžiūrėję įvertinsite gerą pir
kini. 2859 X. liumcn Avė. E.Astgatc 
7-UU55

PIGIAI PARDUODAMAS
2-jų butų mūrinis narnas 

Marquettc Parke

K. MALONES 
PRos|xct 8-2071

REIKALINGAS PUSININKAS 236 ak
rų formai Wisconsiuc. Pageidaujama įneit 
$4,500. Yra 50 Holstcin karvių — 27 
melžiamos, kitos priauglė?. Geri pastatai 
ir visos reikalingos mašinos. Dabartinis 
pusininkas išvyksta j rytų valstybę. Tei
rautis Chiragojr tel. CAnal 6-4663 arba 
rašyti — DRAUGAS. Box 3413, 2334 S. 
Oakley Avė., Cbicago K, Illinois.

PAMANYKITE! Arti 26th ir Hamlin. 
2-jų butų geltonų plytų namas. 5 ir 
(j kamb. Ir 3 knmb. rūsy. Karštu van
deniu apšild. Pajamų $137 į mėn., 
plius butas. $16,500. LAwu<lalc 
1-7038.

NURSE AIDĖS
FULL OR PART TIME

GRANT HOSPITAL
linvc opeuings lor all siuita
$40 for tveek days
$42 for eveuings atul nighta

Call personnel Dept.
DIversey 8-6400

551 W. Grant Place
SALESWOMAN

To sėli nationally known produet to 
women in tho home.
You need car & good appearance. 

Work from leads or by appointmeut
We traln you 

EXCELLENT EAKNINGS 
FOR RIGHT WOMAN 

EUCLID 6-0775 for uppohitment
M r. U cslcy

ONE G1RL OFFICE
General Office Details 

Varied duties: Payroll, Dictation 
and bookkeeping.

Hours 9-5, 5 day week. Top salary. 
ELESCO INDUSTRIES 

Tel. LAfayette 3 4077

TI’PIST

5 day week. Paid vaeation and 
pension

VAUGHAN SEED CO.
601 VV. Jackson

HOUSEWIVES ATTENTION!
Earn between $50.00 and $75.00 
per v/eek in your spare time.

Car rcąuired.

Call GUnderson 4-2788

REIKALINGA JAUNA moteris 
bendram raštinės darbui — buhalte
rija ir mašinraštis.

PIVARŪNAS BAKERY 
4622 So. Marshfield Avė.

CLERK-TYPIST
Agressive liigh school graduate 
to learn Consumer Finance 
Business. Small office. Pleasant 
working conditions. Good op- 
portunity for begirner.

Apply in person.
CHICAGO FAMILY 

LOAN CORP.
4806 W. Madison St.

“DRAUGAS” AGENCY
55 East VVa.shington Street 

Tel DEarborn 2-2434

2334 Sounth Oakley Avenue 

Tel. VIrginia 7-6640; 7-6641

HELP VVANTED VYRAI

MACHINISTS
With bench and 

machine experience;
job shop work;

day work; 
overtime.

H. & K MFG CO.
4646 So. Western

STEADY 4OBS FOR 

DEPENDABLE MEN

Coopers and Factory Workcrs 
40 hour week 

Hospitalization benefits 

Apply betureen 8 aaid 12 noon 
C. F. CLAUSSEN & SONS 

5145 So. Westem Avė.

REIKALINGAS BUTAS

Du jauni, geros profesijos vyrai 
jieško gražaus 4-5 kamb. buto be 
baldų, su centrai šild. gerame ra
jone. Pranešti Fl’anore 3-0533 nuo 
5:30 p.p.

1BN GUMUOJAMA

IŠNVOM. 2 mieg. kamb. 2-me augš
te. Galimybė naudotis virtuve. Prie 
mažos šeimos. 4622 So. California 
Avė.

LŠNUOM. 2 atskiri kamb. tvar
kingoms moterims. Telef. HEm- 
locl; 4-5344.

Išnitom. didelis šviesus Kamb. 1-nie 
augšte. Galima naudotis virtuve. 
(1749 S. ULareniont zVvc. (Birma g-vė 
j rytus nuo Westcrn). PRospect 
(i-1914.

IŠNUOMUOJAMA

i IŠNUDVI. ŠVIESUS KA.VIB. prie
I 2-jų ramių žmonių. Galima naudotis 
j virtuve.
i 3961 S. Uiitnpbell Avė. »-čias aiigšt
t

IŠNVOM. kambarys tinkamas ofisui ar 
gyvenimui. Prie to yra mačias priėmimo
gyvenimui. Prie to yra mažas priėmimo

I’ORKST VIEW. 4 kantb. namas. 
60 pėdų sklypas (už 30 pėdų yra 
siūlyta $3,600). 2 autom, garažas. 
$10,900: įmokėti $3,500. Mokes
čiai tik $32.00. OLympic 2-6710.
CICERO—Mūrinis 2 butų. 5 ir 5 
kamb. Arti 50th ir 22nd St. 2 au- 
tomob. garažas. Koklių vonia. Spin 
tos virtuvėje. Tuojau galima už
imti $24,900. BIshop 2-2162.
ATDARAS APŽIŪRĖJIMUI sek- 
mad. nuo 1 iki 5 vai. BERWYN - 
4‘/2 kamb. bungtlovv. Karštu van
deniu gazu apšild. Tuojau galima 
užimti. Garažas. 2326 S. Harvey 
Avenue.

CICERO. Mūrinis pajamų namas. 
5'įkamb. ir 5 naujai įrengti kam- 
bar. rūsy. Arti 56th ir 22nd St. 2 
autom. nfūr. garažas. Koklių vo
nia. $22,900; įmokėti $6,000. BI-
kliOĮi 2-2102

BERWYN. Arti Riverside Drivc.
5 kamb. mūrio bungalow. $16,900. ,lB,c '-’WS8 

BIshop 2-2162.

.MTOINIS 2-jų butų - 4 ir 5 katnb. 
su atremontuota krautuve. 4 autom, i 
gar. Išnuom. už $30 į mėn. Pajamų 
$170. Rūsys. Apylinkėje 25tli A. Ho- j 
man. $10,900: Įmokėti $2,soo, l,Awn- i

Restoranui reikalinga šiek tiek 
angliškai kalbanti padavėja. Die
nomis. 2038 W. 3oth St.

STENOGRAPHER
l'or siiuill ol’l'iee. Liglit dirintion and 

genėtai office duties
Gonti starting sulnry 

Coinpany benelils
Call VA 6-1131

HOUSEWIVES
Work 15—25 liotirs per week in 

Sparti limo showing Steilitig and 
Bavarian Gilina. Car neecssary 
Ago 25--45. Earn $75- -$10(1 per wk. 

Call UN 4-5863 or GR 5-4781 >

MOTORS INSURANCE
CORPORATION

Uos OPENINGS FOR 
CLERK-TYPIST 

full time 
AG E 18 TO 30 

BEAl'TIFUL NFAV OFFICE 
GOOD SALARY

1SNUOJ4L OJA M AS 6 kamb. butas

6146 S. Talman Avenue

BUILDING & REMODELING 
NAMŲ KIATABA

{vairūs '^taisymai te pardavimu*
Jei norite" pirkti ar užsakyti namą, 
aurts būtų gerai išplanuotas, puto
jus, gražus ir pigus, pirkite ar užsa
kykite pas

Susitarti šaukit RKlianoe 5-8209
V. ŠIMKUS 

nuo 6 vai. p. p. kasdien Ir
sekmadieniai* nuo 10—4 vai. 

Idrraas: 4645 So. Kestine Avė., 
CHICAGO a2. ILL.

ANTANAS LUKAS ir SONUS 
S450 So. FairfisM Avenue

BUILDING CONTRACTORS
; Stato naujus namus, atremontuo- 
, ja senus Kreipkitės:

Trl. HKmiock 4-5883

“TIKRIEJI MISTIKAI MISTERIJŲ NEDARO;
jie atidengia. Jie dalykus 

parodo aiškioje dienos švieso

je; nors, kai Jūs į juos žiūrėjo

te, jie atrodė neaiškūs.

Idistikuotojai dalykus ap

traukia tamsos ir paslapties 

skraiste. Ir kai Jūs juos išaiš- 

kšnat, pasirodo tik lėkštumą.”

G. K. CHESTERTON

įsigykite KUN. V. BAGDONAVIČIAUS, MIC k^rgs apie G. Jom Ap
reiškimą, su Vysk. V. Padokkio pratartim Ir A Beržini iliustracijoms. Virielfa 
<UiL K. Viesulo. 406 ir XIV paL, kaina »3.3O. Liet Knygos Klubo leidiny*.

UŽSAKYMUS SIŲSKITE:

“ h R A U G A S' ’ So»,h °ak‘71 ‘m“e-
XXXXXXXXaX7XZXXkZX2Y'. C ll I c 4 g o 8, Illinois

II II'

ĮSIGYKITE DABAR

V. AUGUSTINO 
Lietuvos Vaizdų albumas

LIETUVA
yra geriausia dovana visokiomis 
progomis ir visiems, nežiūrint kas 
kokia kalba bekalbėtų, nes albumo 
/aizdai 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 p a s i ū 1 y ti.

Lietuvos vaizdų albumas LIE
TUVA yra gerbimia kalėdinė do-
vana. Kaina $6.00. Jį gslitna už- 
aisakyti

‘ ‘ D lt A U G A 8 ’ » 
2334 Suiitb Oakley Avenue

Cliieago K. Uliituia
i ir pas platintojus .

SPECIALI 2-ių imtų mūrinis namas 
arti 30th Ir 8awycr. 5 ir 4 kamb. Ga
ražas. Bargena*. $10,309; Įmokėti 
S2.SO0. LAwndale 1-7038.

2-J C BUTU /•SHiNGLE" K AMAS. 
4 ir 4 kamb. ^Artl 23 Ir 54tb Avė. 
*14.500 arba duokite pasiūlymą. 

rOtttdmAI 3-24(W,

illllHIIHIIIIMinNIIIIIHIimMUIHMMIlIlIH'
GEROS STATYBOS MODERNIŠKAS

“RANCH” NAMAS ARTI

MARQUETTE PARKO

Ypatinga nrdiitckhrra pagal S. Rirliard 
Klartch. Namas gale rinktinio 50 pidų 
sklypo, daug erdvės, šviesos, privatiškumo 
ir daug vietos žalmtiynains, 2 luieg. kam
bariai, 2 vonios. Gazu apšild. “Tilt?" grin
dys visame name ir daug kilų priedų.

$25.200.

Parduoda savininkas.

6621 S. Altomy Avenur 
Telef. HEiulock 4-1347

Atdaras apžiūrėjimui nuo 2 iki 6 vai. p.p. 

srktiMdicniais; kitu laiku tik susitarus.

4H1SCELLANEOUS 

(vairu Dalykai

LIET. APUBAI DV AOENTCRA 
Vlnų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimus. Nnturlatus. Valsty
bės patvirtintos kai uos.

Prieš duodami apdraudad kitur 
paaitelruuklto pas mus.

JONAN RIItVAlTlS, 
WAlbrook 5-5971

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
8999 8. Ashland Avė., <Titen.go 38. IH.

ŠILDYMAS
A. StanėfouMkM Ir A. Ia*pka»

matoliuoja visų geriausių Amen 
koB firmų gazu ir alyva kūrena 
nūs pečius (fumacen), visų dy 
džių oro vėsintuvus Air coadi 
donorą) ir atlieka visus akaidos 
darbus.

1500 SOUTH, ftūth COURT 
Ir 1SBS SO. Sint COURT 

Cleėrn, IHinols 
Telefonai: OLympic 2-6752 

Ir OLympic 2-B492

giimtimiinttmmtttiiHHiitnmtHiimirc
GOST OF LIVING ALEO\\ ANCE< i ■ 11 et VI VI*’ KTATVROS —AND OtHSS CO.MPASY !| I

MŪRAS I
| BU1LDER8, INO. •= 
š Stato gyvenamuosius na- 5 
S mus, ofisus ir krautuves pa- = 5 gal standartinius planus ar g s individualinius pageidavimus. S 
S Įvairūs patarimai utaty1- ž 
5 lxvM bei finansavimo reika- = 
s lais, skiciniai pianai ir na- 5 S mų įkainavimas nemokamai.

BENEFITS 
W1LL TRAIN

GOOD TYPIST ESSENTIAE
Call Mr. Ring, EUCLID 3-0266

3I

VYRAI IR MOTERYS

GENERAL OFFICE

We h a ve opening in all 
dcpartvnents for beginnera 
IBM Proof M ach. operatore. 
NCR I’roof operatore.
NCR 2000 Book. Mach. opr.

5 day, 40 hour weck 
Applicauts sce

M r. D. .1. Djkorigta or 
M r. Zwiere 

DROVERS BANK 
Aalifaiid at 47th St.

Skelbtis “DRAUGE’ apsimoka 
i nes jin yra plačiausiai skaitomai

RLUMBING
Licensed, bonded plumbers

iilllllHlllimillllllllllliiniimilimilimiii Ijokn darbas nėra didelis ar mažas. IU ,
Saukite dabar. Kalbame lletmlška. !,ietuvi'* ' -kelbun. ,

Tel. BEpnUtc 7-0844

WAlbrook 5-3451Remkiie dien. Ilraii^! kaina yra prieinama visiem*

S Statybos reikalais kreiptis = 
2 į reikalų vedėją šiuo adresu: 2
f JONAS STANKUS|
5 kasdien nuo 4 vąl. popiet. = 
s Tel. PRospect R-2ŪI3 arba = 
= LUdlow 5-35R6. =
= 6869 HO. CAMPBELL AVE^ = 
- Chicago 29. Illinois = 
TllllllllJlllllllllllllllllllllllllllllllllllllilliė

AUTOMOBILES — THUCKH 
AiiPhiioMIImI — Himkvežimlai

VIKTORO K O 3 I C O S 
Ik-tuvišlui ga/4>lliMi Htoli* Ir anOt 

(MisyiitM*
Atliekami motoro remontai, lyginimo, 
dažymo darbai tr ketčIatnoH daly*

CALL-ME-MOTOflS C0.
r.7.’.» H. WEM'ERN AVĖ, BE 7 M33

PLATINKITE “DRAUGA”



šeštadieniu, sausio 21, 1955 DIENRAATIS DRAUGAS. CHICAGO, njJNOIS

/

SO. BOSTONO ŽINIOS
RENGIAMASI VASARIO 10 

MINĖJIMUI

4
ALT Bostono skyrius posė

džiauja ir rūpinasi, kad Vasario 
16 minėjimas šiais metais būtų 
ypač sėkmingas. Kaip jau ži
noma, minėjimas bus So. Bos
ton High School salėje š. m. va
sario 19 d.. Pagrindiniu kalbė
toju nutarta kviesti Lietuvos 
Laisvės Komiteto sekretorių dr. 
Ant. Trimaką. Taip pat kvie
čiamas kalbėti Alto Vykdomojo 
Komiteto kasininkas M. Vaidy- 
la iš Chicagos, kuris tuo metu 
žada būti rytinėse valstybėse. 
Kviečiami latvių ir estų atsto
vai. Taip pat tikknasi, kad at
vyks pasakyti žodį koks žymus 
JAV politikas.

Meninėje dalyje dalyvauti 
kviečiami abu Bostono lietuvių 
chorai — parapijos ir vyrų, va
dovaujami J. Kačinsko ir J. Gai
delio. Tikimasi, kad programo
je dalyvaus ir tautinių šokių 
grupė ir dramos sambūris.

Alto Bostono skyriui šiemet 
vadovauja Sandaros atstovas J. 
Arlauskas, kuris yra centrinio 
Alto narys.

ALRKF BOSTONO SKYRIUS

turėjo savo posėdį š. m. sausio 
13 d. parapijos salėje po baž
nyčia. Dalyvavo ištisos eilės pa 
rapijoje veikiančių katalikiškų 
draugijų atstovai. Aptarus esa
mą padėtį ir paaiškėjus, kad 
Bostono arkivyskupija taip pat 
nori federacijos, panašios į mū
sų federaciją kiekvienoje para
pijoje, nusistatyta skyriaus 
veiklą išplėsti ir sudaryti naują 
valdybą. Į naują valdybą iš
rinkti: Petras Bizinkauskas — 
pirm., p. Grigas — vicepirm., 
p. Kleponytė — vicepirm., Pr. 
Kaladienė — sekret., V. Staku- 
tis — kasin. Numatyta kitame 
posėdyje, kuris bus vasario 10 
d., pririnkti kitus valdybos na
rius ir smulkiau pasitarti dėl N. 
Anglijos ALRKF seimelio, kuris 
kviečiamas So. Bostone š. m. va 
sario 22 d. Norima, kad tame 
seimelyje visos draugijos at
vyktų su savo konkrečiais pasiū
lymais, kaip pagyvinti veiklą.

PREL. M. KRUPAVIČIUS

iš Bostono buvo nuvykęs aplan
kyti apylinkių lietuvių para
pijų klebonų. Buvo svečiuose 
pa3 prel. Pr. Jurą, Lavvrence, 
Mass. Aplankė kun. Pr. Juškai- 
tį, Cambridge, Mass., prel. Pr. 
Strakauską, Brockton, Mass. 
Aplankė Nukryžiuotojo Jėzaus 
vienuolyną ir ten esantį savo bi
čiulį kun. J. Svagždį. Vienuoly
no vadovybė, kuri visada rodė 
daug dėmesio prel. M. Krupa
vičiaus asmeniui, surengė iškil
mingus pietus, į kuriuos buvo 
pakviesta keliolika apylinkės lie 
tuvių kunigų. Jaukioje nuotai
koje pasidalinta mintimis, prel. 
M. Krupavičius pasakė jautrų 
žodį.

Būdamas Bostone, prel. M.
Krupavičius aplankė eilę savo 
senų bičiulių, čia gyvenančių lie
tuvių katalikų veikėjų pasaulie
čių. Taip pat aplankė Carney 
ligoninėje tuo metu po tulžies 
operacijos sveikstantį dr. D. Ja
saitį.

Iš Bostono prel. M. Krupavi
čius išvyko pas prel. J. Balkū
ną į Ncw Yorką, o iš ten netru
kus žadėjo grįžti į Europą. Bos-

rios visai gerai jaučiasi ir jau 
dabar yra palikęs Bostoną.

KULTŪROS KLUBO

susirinkimas įvyko sausio 7 d. 
International Instituto patalpo
se. Šiltu rašytojo St. Santvaro 
žodžiu buvo atsimintas vos 
prieš kelias dienas miręs klubo 
narys, mūsų kultūrinio darbo 
veteranas a. a. prof. V. Biržiš
ka. Dr. J. Grinius skaitė ver
tingą paskaitą apie filosofą Or
tega y Gasset. Dr. M. Yčas kal
bėjo apie naujausius biologijos 
mokslo duomenis. Dr. J. Gim
butas kvietė domėtis Emanuel 
College rengiamais nemokamais 
vaidinimais. Susirinkimo data 
atsitiktinai sutapo su prel. M. 
Krupavičiaus pagerbimo iškilmė 
mis, todėl daug klubo narių ne
galėjo susirinkime dalyvauti.

PARAPIJOS CHORO

— “Trys karaliai” groja sim
patingų lietuvių K. Šidlausko ir 
St. Griganavičiaus vedamoje ka
vinėje “Third Str. Cafe”. Ten 
tai pat gaminami lietuviški val
giai.

— Ateitininkų sendraugių su

sirinkimas bus sausio 29 d. Dr. 
J. Girnius kalbės tema “Katali
kų vienybė”. Bus eilė svarbių 
organizacinių reikalų.

— T. V. Gutauskas, SJ, yra 
So. Bostone ir veda Bažnyčios 
vieningumo oktavos pamaldas, 
kurios vyksta nuo sausio 18 d. 
iki sausio 25 dienos.

— Prel. E. Stukelis, latvių ka
talikų dvasinių reikalų rūpin
tojas, sausio 15 d. buvo atvy
kęs iš New Yorko ir laikė mūsų 
parapijos bažnyčioje pamaldas 
10 valandą.

Brockton, Mass.
Numatoma pastatyti naują 

šventovę

Nukryžiuotojo Jėzaus seserys
pasilinksminimas, surengtas L. Brocktone, Mass., pasiryžo pa 
Piliečių Draugijos salėje sausio 
13 d., buvo ypač nuotaikingas 
ir kultūringas. Buvo meninė da 
lis, kurios metu choro narė Č.
Aleksonienė nuotaikingai dekla
mavo Bem. Brazdžionio ir K. 

tBinkio eilėraščius, Ad. Baraus
kas dainavo solo ir kt. Buvo p. 
Kač'nskienės puikiai parengti 
užkandžiai. Jaunimas šoko, ir 
linksminosi. Choras, J. Kačins
ko vedamas, išaugo skaičiaus ir 
pajėgumo atžvilgiu į labai rimtą 
meninį kolektyvą. Sėkmės!

Naktis”, deklamacijų, piano ir 
baleto.

Vertinant šį pasirodymą ir 
jieškant jame vien meno blizgu
čių, nieko daug pasakyti nega
lima. Bet turint galvoj, kad a- 
pylinkės valdyba parengimą da
rė tęsdama iš Lietuvos atsivež
tą religinį ir tautinį paprotį ir 
norėdama išlaikyti lietuvybę, tai 
šiais pagrindais vertinant, reikia 
pasakyti, kad padaryta labai ir 
labai daug.

Pats paveikslas skirtas pa
vergto ir ištremto lietuvio gyve
nimui apsakyti Kūčių ir šv. Ka
lėdų naktį. Veikalo paruošimui 
ir atlikimui vadovavo šeštadie
ninės mokyklos mokytoja Emi
lija Barisienė. Jai talkininkavo 
O. Ražauskienč.

Pagrindines roles atliko: Žibu
tės — Milda Pakauskaitė, Rimu- 
čio — Saulius Ražauskas, An
gelų — Danutė Kozulytė ir Rū
ta Ražauskaitė. Atskirai baletą 
“Gėlių šokis” pašoko Rūta Ra
žauskaitė, o jai akompanavo 
Meilutė Stygaitė, Piano porą

Padėkite atvykti į JAV
Lietuviai, kartu su lenkų, Če

kų, latvių ir estų buv. politiniais 
kaliniais, padavė prašymą JAV 
Kongresui, kad būtų leista at
vykti į JAV Vokietijoje esan
tiems buv. politiniams kali
niams, kurių atvažiavimas iki 
šiol buvo atmestas dėl TBc li
gos.

Kongresmanas T. Machro. 
wicz sutiko šį prašymą remti ir 
artimiausioje Kongreso sesijo
je siūlyti, kad prašymas būtų 
patenkintas.

Kreipiuosi į visus amerikie
čius, kurių širdyse yra gyva ar
timo meilės ir žmoniškumo dva
sia. Paremkite p. T. Machro- 
cziaus (adresas House of Rep- 
resentatives, Washington, D. 
C.) kilnųjį užsimojimą! Rašy
kite Kongresui, kad leistų at
vykti į JAV TBc turinčius buv.

politinius kalinius iš už geleži
nės uždangos!

P. Narutis,
Lietuvių b. politinių kalinių 

įgaliotines Vokietijoje

LIETUVOS KONSULATO 
JIEŠKOJIMAI

BAKŠINSK1ENE, Ona.
BOTYRUTE-STARIENfi. Stasė.
BRUŽAITfi-VIKITA (Vaitkevi

čienė) ir jos brolis.
BRUŽAS Juozas, kilęs iš Ukri

nų kaimo, Židikų (ar Sedos) val
sčiaus, Mažeikių apskr.

BUGALIŠKIS Antanas ir Julius, 
gimę Kupiškio vaisė., Lukošiškių 
kaime, atvykę Amerikon apie 19- 
11-12.

KALVAČIŪTE-MEJER Rozalija, 
Antano duktė, gyvenusi Aleksand- 

.ria.
Jieškomieji arba apie juos ži

nantieji prašomi atsiliepti.

LIETUVOS KONSULATAS, 
6147 So. Artesian Avė. 

Chicago 29, III.
Telef. REpublic 7-8384

KNYGA, KVHI VISADA ĮDOMI

IR NESENSTA 

Tai Juozo Švaisto

Šioje knygoje gražios mūsų žmonių 
pasakos, su paveikslais. Jas mielai 
skaito ir suaugę ir Jaunieji. Labai 
tinka lietuvių kalbos pamokoms. 1.1 
viso 73 pasakos. Kaina 32.60. Pla
tintojams didelė nuolaida.

Užsakymus kartu su pinigais siųskite;

MARCHOFDIMES
sistatydinti koplyčią, kuri yra dalykėlių pagrojo Saulius Kizis. 
labai reikalinga. Tam tikslui Reikia pasidžiaugti, kad mū- 
jau suorganizuotas vajaus ko- į 84 šeštadieninės mokyklos, kuri 
mitetas, kurio garbės pirminin- veikia tik trečius metus, su še-
ku maloniai sutiko būti Bostono 
arkivyskupas R- J. Cushing.

GRAŽIAI REIŠKIASI 

JAUNIEJI SPORTININKAI

Kun. A. Kneižio suorganizuo
ta So. Bostono lietuvių parapi
jos jaunių (iki 16 m.) krepšinio 
komanda šį sezoną labai sėkmin 
gai dalyvauja Bostono arkivys
kupijos CYO komandų rungty
nėse. Iš So. Bostono parapijų, 
mūsų žaidėjai šiuo metu yra pir 
moję vietoje. Komandoje žai
džia R. Žičkus, V. Mockus, T. 
Ambrose, R. Leščinskas, K. Pres 
kcn's, J. Kasperas, J. Lentini, A. 
Mockus, T. Grigalūnas, A. Ber- 
natas, V. Kurapka, E. Gudaitis, 
D. Puzniauskas. Linkime toli
mesnio pasisekimo!

TĖVAI PRANCIŠKONAI

žada ilgesniam laikui atsiųsti sa 
vo atstovus į Bostoną spaudai 
platinti. Jie taip pat yra kvie
čiami suorganizuoti lietuviškos 
spaudos kioską N. Anglijos liet. 
katalikų seimelio metu. Fečfe- 
cijos skyriaus darbuotojai žada 
tą dieną parengti skanius val
gius.

LIET. ENCIKLOPEDIJOS

VII tomas jau rišykloje. Tame 
tome telpa medžiaga ligi Gr. 
Pr. Čepėnas, kuris jau yra iš
vykęs į Cbicagą, yra parengęs 
medžiagą visos G ir H raidės. 
Likusioji jo parengtos medžia
gos dalis eis į VIII tomą. Rai
des I ir J. rengia dr. J. Girnius 
Lietuvoje spausdintoji Liet. En 
ciklopedija pasibaigė pusėj rai 
dės I. Taigi dr. J. Girniaus su
rinktoji medžiaga jau pradės se 
riją tų tomų, kurių visai neturė 
jobic.

šiolika mokinių, kurių tik keturi 
yra daugiau 10 m., vakaras su

*

Sudarant vykdomąją vajaus plačia programa pasisekė pui-
komitetą, jo pirmininku išrink
tas prel. Pranciškus Juras, vi
cepirmininkais — kun. Jonas Žu 
romskis ir Hipolitas Monkevi
čius, sekretoriais — Julė Jakavo 
nytė ir Balys Vitkus, iždinin
ke — vienuolyno viršininkė mo
tina Anunciata ir komiteto na
riu — vienuolyno kapelionas 
kun. Jonas Švagždys.

Seserys ir komitetas tikisi, jog 
lietuviškoji visuomenė įvertins 
seselių darbą mokant bei auklė
jant vaikučius lietuviškų para
pijų mokyklose ir globojant jų 
išlaikomose prieglaudose sene
lius, ir savo auka parems jų kop 
lyčios statybą. B. V.

kiai.
Po programos Kalėdų senelis, 

kuriuo buvo Vyt. Čiuprinskas, 
visus kolonijos vaikučius apdo
vanojo apylinkės valdybos duo
tomis dovanomis. Senelis buvo 
dosnesnis šeštadieninę mokyk
lą lankantiems.

Apylinkės valdybos pirm. V. 
Barisas pareiškė, kad kolonijoje 
yra viso 43 vaikai, iš jų 22 yra 
mokyklinio amžiaus. Ragino tė
vus, kad visi vaikai lankytų šeš 
tadieninę mokyklą ir aprūpintų 
juos lietuviška spauda. J. R.

Remkite dkn. Draugą!'
Chicagojc.

TRUMPAI 

T. Naginionitt, aktyvus lie
tuvių studentų veikėjas, sutiko 
dėstyti šeštad. lituanistikos mo
kykloje Lietuvos istoriją vietoj į 
pasitraukus'os D. Barmutės.

— V. Mickūnui, raseiniškiui

toniškiai ilgai atsimins žymųjįl nuo Dubysos, padaryta sunki vi- 
svečią ir jo mintis, ' durių ojicracija, po kurios sveiks

Į ta namie.
I)R. I>. JASAITIS, — N. Adainkaičiui, Lietuvos

vienas žymiųjų Lietuvos krikš- 
žionių demokratų veikėjų, šiuo 
metu dirba gydytojo darbą toli

kariuomenės kapitonui, Carncy 
ligoninėje padalyta tulžies ope
racija, po kurios sveiksta.

Kultūrinių reikalų rėmimo 

pavyzdžiai

Dažnai įvairių, organizacijų 
susirinkimuose bei jų valdybų 
svarstoma, kuriuo būdu sukelti 
lėšas ne tik savos veiklos rei
kalams, bet ir bendriems lietu
viškiems kultūriniams reika
lams. Reikia pasidžiaugti, kad 
mūsų organizacijos į lėšų. telki
mą žiūri ne savanaudiškai vien 
tik savo organizacijos labui, bet 
randa ir gražių būdų, kaip su
kelti lėšas taip svarbiems kultū
riniams reikalams. Prie tokių 
pavyzdžių reikia priskirti Am. 
L’et. Inž. ir Arch. Sąjungos Chi 
cagos skyrių, kuris kasmet 
rengdamas tradicinius balius, 
yra pasižymėjęs tokių tinkamų 
būdų suradimu ir praktišku pri
taikymu. Būtent, pernai per in
žinierių balių buvo taip vadina
mas “rožių valsas”, kurio visos 
pajamos, daugiau $300, buvo pa 
skirtos Vasario 10 gimnazijai.

Iš rengėjų teko patirti, kad ir 
šiais metais Vasario 16 gimna
zijai skirs visą už “rožių valsą” 
susidariusį pelną. Dar bus lei
džiamas laimėjimo staliukas (su 
valgiais gėrimais), kurio laimė
tojas ne tik gaus tą 0 vietų sta
liuką, bet dar skyriaus valdyba 
laimėtojo vardu įneš $50 Kultū
ros Fondui. O be to rengėjai nu 
matę Kultūros Fondui skirti at
skirai atitinkamą dalį šio ba
liaus pelno.

2’noma, yra daugiau gražių 
būdų, kuriuos organizacijos 
praktikuoja, norimus reikalus 
paremti. Toki jų sumanymai y- 
ra tik sveikintini. Ges.

A. A.
ANNA ANTUSIS 

VAIŠVILAITĖ 
(Pagal pirmą vyrą Noreika)

Gyveno 4 718 S. Campbell Avė. 
Tel. YArds 7-9825

Mirė Mansio 20 d., 1956, 6 v. 
ryto, sulaukus 4 9 m. amžiaus. 
Gimė Chicago, 111.

Pasiliko dideliame nuliūdi
me 3 sūnūs: Joseph, Theodore 
ir Alcx, 2 dukterys: Patricia ir 
Margaret, sesuo Šophle McMa- 
hon, švogeris Michael ir jų Sei
mą. pusseserė Mary Buczek, jos 
vyr. Stanley ir jų Seimą ir kt. 
giminės draugai ir pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas 5 vai. 
p. p. John F. Eudeikio koply
čioje, 4330 S. California Avė.

Laidotuvės įvyks antradienį, 
sausio 24 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta J Nekal
to I’rasidčijmo I’un. švenč. pa
rapijos bažnyčią, kurioje. įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielų. Po pamaldų bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnūs Ir dukterys
Laidotuvių direktorius John 

F. Eudeikis. Tol. LAfayette 3- 
0440. '

VIENERIŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTIS

nuo didesnės savųjų kolonijos — Daug lietuvių vaikų moko
Tampa, Fla. Bostone gyvena jo 
sūnus dr. V. Jasaitis su žmona, 
čia Bostono universitete baigęs 
medicinos mokslus ir dabar at
liekąs reikalingą stažą. Dr. D. 
Jasaičiui buvo reikalinga tulžies 
operacija. Iš Iš Floridos su žmo 
na jis atvyko į Bostoną prieš 
Kalėdas, ir čia Carney ligoninėj 
jaut padaryta operacija, po ku

si Boston Technical High Scho
ol. Daugumas jų įstojo praėjusį 
rudenį. Iš jų ypač gerai pasi
reiškė Raimundas Žičkus, kuria 
vienintelis iš lietuvių įrašytas 
į garbės lentą.

— Nauja vyčių vaklyba iš
rinkta paskutiniame susirinki
me. Dabar vyčiams vadovauja 
p. Yehuokieuė.

t
flTindsor, Ont.

KalM? eglutė
KLB Windsonj apyl. valdyba 

š. m. sausio 0 d. kolonijos vai
kučiams suruošė kalėdinę eg 
lutę. šiais metais eglutės paren 
girnas buvo skirtiugesrris nuo 
kitų metų tuo, kad prugiani 
atliko vien šeštadieninės m 
kykloa mokiniai. Programa su 
aidėjo: iš vaidybos — “Šventoji

4

JONAS GERCIS
Jau vieneri metai, kai ne

gailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarjK, mylimą vyrą ir 
tėftį.

Netekr»m s' vo mylimo 1955 
m., sausio mėn. 25 d.

Nor» laikai; tęsiasi, bet mes 
jo niekos negalėsime užmirš
ai. Lai gailestingas Dievas 
suteikia jam amžiną ramybę.

Už jo sielą aš užprašiau 
gedulingas šv. Mišias sausio 
mėn. 28 d„ 7:3<) vai. ryto 
Nekalto Prasidėjimo Panelės 
Švenč. parap. bažnyčioje.

Maloniai kviečiame visus 
gimines, draugus, kaimynus 
ir pažįstamus šiose pamaldo
se dalyvauti ir kartu su mu
mis paouneiuti už a. d. Jono 
Gerčiaua sielą.

Nnllfldę: žmona, duktė,
žentas it aaūlud.

FIGHT
INFANTILE
PARALYSIS

JANU AR Y 3-31

A. A.
JONAS ČEPAUSKAS 

Czepowski
Gyveno 5302 S. Justine St.

Mirė sausio 19 d., 1956, 9:1 5 
vai. ryto, • sulaukęs pusės amž. 
Gimė Lietuvoje; kilo iš Rasei
nių apskr., Nemakščių parap.

Amerikoje išgyveno 53 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Kunigunda (Mieliešiū- 
tė), 5 sūnūs: Jonas, marti Jo- 
sephine, anūkė Lynn Mary; 
Juozapas, marti Ona; 'anūkai 
Konuld ir Jo Ann; Alex. marti 
Helen. anūkas Theodore; Zig
mantas, marti Muriel, anūkė 
Diana Lynn; ir Kaymond, mar
ti Ituth, anūkas John; duktė 
Gertrūda plszoroka, žentas 
Frcd, anūkai Jeroine, Sally 
Ann ir Dennis, sesuo Emilija 
Feiza su šeima, švogerka So- 
phie Yurkevlch su šeima, kiti 
giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Chicagos Lietuvių 
Draug., Susivienijimui kp. 122 
ir Žemaičių Klubui.

Kūnas pašarvotas Kowske 
koplyičoje, 1503 W. 51st St.

Liidotuvės įvyks pirmadieni, 
sausio 23 d., iš koplylėos 8:30 
vai. ryto Ims atlydėtas j Šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionten sielų Po 
pamaldų bus nulydėtus J Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: žmona, sūnus, duk
tė. marčios. žentas ir anūkai.

Laidotuvių direktorius Jur
gis F. Rudntinas. Tel. YArds 7- 
1 1 3S.

t
A. A

ADELLA GALVYDIS 
Jarmolavičtūtė

Gyveno 823 W. 33rd
Mirė Mansio 20 d., 1956, 3.45 

vai. ryto, .nublukus pusėn o»nž. 
Gimė Lietuvoje; Kilo iš Pane
vėžio apskr., Naujamiesčio uar. 
ir kin. Amerikoj išgyveno 49 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
vyras SI įvest ras, sūnus Vladas, 
sesuo Elzbieta šaučiūnas su 
šeima, gvv. Harvey, 111., švoge
ris Konstantaa šnučlūnan su 
šeima, pusseserė Ona Nedva- 
rlenė bu šeima. 2 pusbroliai; 
Petras Nedvarls ir Jonas Ne. 
dvaria Ir Jų šeimos brolio sūnus 
Jurgis Galvydis, švogerka Gal- 
vydienė su sūnų, gyv. Phlla- 
detphijoje, kiti giminės, drau
gai Ir pažįstami. Lietuvoje liko 
sesuo Palmira su šeima.

Kūnas pašarvotos Jurgio F. 
Rudtnino kopi , 3319 Lituanica.

LaJdot u vės įvyks antradienį, 
sausio 24- d . iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta. J šv. 
Jurgio parapijos bažnyčią, ku- 
rlojo įvykt, gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldi) bus nulydėta J Sv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse

Nuliūdę Vyra* Ir siiims
Laidotuvių direktorius Jurgis 

F Rmlmlnas, YArds 7-1123

! 1DRAUGAS 
2334 So. Oakley Avė.

Chicago 8, Illinois

i I

PLATINKITE “DRAUGĄ”

SIMONAS KUIZINAS
Mūs,} mvlimas vyras ir tėvelis, Simonas Kuizinas mirė gruo

džio 18, 1955 m. ir palaidotas gruod. 22 Šv. Kazimiero kapinėse.
Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jam paskutinį 

patarnavimą ir nalydėjo į jo poilsio vietą.
Nuoširdžiai dėkojame kun. Stašiui, did. gerb. kleb. kun. A. 

Linkui ir kun Navirauskui už atlaikytas gedulingas pamaldas 
už jo sielą. Dėkojame kun. Griniui ir kun. Stašiui už atsilan
kymą į koplyčią ir už sukalbėtą rožančių. Dėkojame kun. E. 
Hayes, O.S.A. ir kun. H. McArdle, O.S.A. (iš St. Rita’s) už 
atsilankymą j koplyčią ir dalyvavimą gedulingose pamaldo
se. Dėkojame kun. E. Hayes, O.S.A. ir kun. Stašiui už paly
dėjimą į kapines.

Dėkojame vargonininkams, p. S. Sodeikai, p. Gedraičiui, 
p. Kudirkai už taip gražų giedojimą per Šv. Mišias.

Nuoširdus dėkui visiems giminėms, draugams ir pažįsta
miems, kurie užprašė Šv. Mišias už jo sielą, kurie prisiuntė 
velioniui gėlių, kurie lankėsi šermenyse ir kurie laidotuvėse 
dalyvavo.

Dėkojame grabnešiąms. Dėkojame laidotuvių direktoriui J. 
F. Eudeikiui, kutas maloniai patarnavo.

Dar kartą tariame visiems nuoširdų dėkui.
Žmona Ona, Dukterys ir Sūnūs.

į
i
H

A. A.

ONA LUKAS
MIKAI.AUSKAITft

Gyveno 7011 S. Artesian Avė.
Mirė sausio 20 d., 1956, 3:50 vai. ryto, sulaukus pusės amž.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Panevėžio apskr., Vaškų parapijos.
Amerikoje išgyveno 47 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Vladislovas, sūnus My

kolas, marti Aldona, 3 dukterys: Aleksandra Jonikas, žentas 
Jonas; Jieva ir Stanislava; 3 anūkai: brolio vaikai: Povilas 
ir Pranciškus Mikalauskai; brolienė Marijona Gailiunas su 
šeima, švogeris Pranciškus Lukas; švogerką Ona Lukošius; 
krikšto duktė Sofija Terry, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Maldos Apaštalystės Draugijai.
Kūnas pašarvotas S. Lackawicz kopi., 2424 W. 69th St.
Laidotuvės įvyks pirmad., sausio 23 d., iš koplyčios 8:30 

vai. ryto bus atlydėta į Švenč. Panelės Gimimo parap. bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus; gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę; vyras, sūnus, dukterys, marti, žentas ir anūkai.
Laidotuvių direkt. Steponas Lackawicz. Tel. REp. 7-1213.

PADĖKA
A. f A.

ADELE DEKSNIS
Mūsų mylima žmoni, motina ir duktė mirė 1956 m. sausio 

11 d. ir palaidota sausio 14 d. Sv. Kazimiero kapinėse Chicagoj.
Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jai paskutinį 

patarnavimą ir palydėjo į jos poilsio vietą.
Nuoširdžiai dėkojame didž. gerb. kunigams; kleb. J. Paš- 

kauskui, kun- Makarui ir kun. Vaišvilai, kurie atlaikė gedu
lingas pamaldas už jos sielą. Ypač dėkojame kan. J. Paškaus- 
kui, kuris pasako pritaikintą pamokslą ir kun. Vaišvilai, kuris 
palydėjo velionę į kapines.

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė Šv. Mišias už jos 
sielą.

Dėkojamo \isicms, kurie prisiiuitė velionei gėlių.
Už rožančiaus atkalbėjimą koplyčioje dėkojame kan. J. Pn«- 

kiuskui ir kun. Makarui ir kun. Gaučui. Dėkojame Švenč. 
Panelės Gimimo parap. Motinų Klubui už maldas, dalyvavi
mą šermenyse ir laidotuvėse bei už suteiktus patarnavimus. 
Taippat dėkojame Maria High School Motinų Klubui. Dėko
jame vargonininkui Giedraičiui ir Adelei Druktenytei už gie
dojimą bažnyčioje.' Dėkojame vedėjoms ir skaučių grupėms 
Nr. 529, 410 ir 265. Dėkojame Cardinal Mundeleūi K of C 
Bmvlers. Taippat nuoširdus ačiū šv. Kazimiero Seselėms iš 
Maria High School už atsilajakynią koplyčioje ir dalyvavimą 
pamaldose.

Dėkojame grabnešinnis ir visiems, kurie pareiškė mums to
je liūdesio valandoje užuojautą.

Dėkojame laidotuvių direktoriui Antanui Petkui, kuris ma
loniu patarnavimu atėmė mum:: rūpesčius tose liūdesio ir 
skausmo valandose,

Dėkojame visiem.- laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems «♦- 
, skirsi neturime galimybės padėkoti Visiems, visiems nuošir

dus dėkui. Vyras, duktė, tėvas ir broliai.

■
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X Red. L. Simutis, Alto pir

mininkas, drauge su kitais šios 
Lietuvai laisvinti organizacijos 
vykdomojo komiteto nariais, 
šiandien išvyksta į VVashingto- 
ną padaryti žygių Valstybės 
Departamente, Kongrese ir ki
tose įstaigose. Redakcijoje jį 
pavaduoja kun. dr. A, Baltinis.

x Constance Juozapavičius
(gyvenęs 6813 So. Mapletvood 
Avė.) ir Ona Radevičius (gyv. 
4521 So. Hermitage) pajieško- 
mi Archbishops Veterans Com- 
mittee, Bishops Resettlement 
Committee Arehdiocese of Chi- 
cago, 228 North La Šalie St., 
telef. ANdover 3-7080.

X V iktorija ir Bruno Tūbe
liai įteikė $50, įsirašydami į da
lyvių skaičių “Draugo” staty
bos bankete, kurs įvyks kovo 
18 d. Sherman viešbuty.

X Elzbieta Sainienė, ener
ginga visuomenininke, mūsų 
dienraščio bendradarbė, įsirašė 
dalyvauti “Draugo” bankete, 
įnešdama auką $25.

X Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo aktą — Vasario 
16 dienos — per iškilmingą 38 
metų nepriklausomybės pami
nėjimą vasario 12 d. 1 vai. 30 
min. Marijos Augštesniosios 
mokyklos salėje, Chicagoje, 
perskaitys Lietuvių Studentų 
Sąjungos Chicagos skyriaus at
stovas studentas St. Laucius.

e
X Amerikos Lietuvių Inži

nierių ir Architektų Sąjungos 
Chicagos skyriaus visuotįnis 
susirinkimas š. m. sausio 15 d. 
nutarė kviesti garbės nariais: 
prof. St. Kolupailą, prof. St. 
Dirmantą, prof. Viktorą Biržiš
ką, prof. A. Varną, Antaną 
Olį ir inž. A. Rud|.

Jau anksčiau skyriaus gar
bės nariais buvo pakviesti prof. 
J. Kaminskas ir prof. J. šimo- 
liūnas.

X AL K. Kumskis, kandida
tas į Sanitarinio distrikto 
trustee postą, sausio 19 d. Lie
tuvių auditorijoje pradėjo rin
kiminę veiklą. Parengimą Al. 
Kumskio garbei suruošė Lietu
vių Demokratų Lyga. Dalyvavo 
visų laikraščių, Lietuvos Vyčių, 
Dariaus ir Girėno ir D. Varno 
legionierių postų atstovai.

X Ona Lukas (Lukošienė), 
gyv. 7011 S. Artesian Avė., va
kar mirė. Velionė buvo pavyz
dinga lietuvė, lietuviškoje dva
sioje išauginus savo šeimą, ku
rioj ypač pasižymi duktė Jieva 
savo lietuvišku veikimu ir Lie
tuvos vardo garsinimu kitatau
čių tarpe. Liūdi velionės vyras 
Vladas, sūnus Mykolas ir kitos 
dvi dukterys Aleksandra (Joni
kas) ir Estelle.

X Klaipėdos krašto atvada
vimo proga sausio 15 d. buvo 
sukviestas Lietuvių auditorijo
je Chicagos Maž. Lietuvos Liet. 
draugijos narių susirinkimas. 
Minėjimui pritaikintus praneši
mus patiekė Draugijos pirmi
ninkas M. Kūjus ir p. Nanbu- 
ras. Draugijos nariai suaukojo 
šia proga Vokietijoje leidžiamo 
“Keleivio” parėmimui 100 dole
rių.

%
X Antanas J. Maslde-Mas- 

kiovvicz, indorsuotas Demokra
tų partijos į Cicero miesto 
trustee postą, pradėjo rinkimi
nę veiklą. Kandidatas Antanas 
Maskie yra buvęs Lietuvos Vy
čių ir kitų Cicero organizacijų 
veikėjas. Cicero miesto trustees 
yra lygūs Chicagos miesto ai- 
dermanams.

ŽODIS AMERIKOS LIETUVIAMS
Neilgai trukus sukaks 38 me

tai, kai Lietuva pasiskelbė at
statanti valstybės nepriklauso
mybę.

Visi šioje laisvoje šalyje gy
veną lietuviai yra raginami pri
sidėti, kuo kas gali, kaęl ši su
kaktis būtų tinkamai paminėta.

1918 metų Vasario šešiolikto
ji mums primena tą didingą mo 
mentą istorijoje, kada lietuvių 
tauta, ilgus metus kentėjusi Ru
sijos carų despotizmą, ryžosi nu
sikratyti svetimu jungu ir at
kurti savo valstybę.

Nekriklausomos Lietuvos res
publika buvo sukurta, ir per 
trumpą dviejų dešimtmečių lai
kotarpį lietuviai padarė dau
giau savo ūkyje, liaudies švieti
me, moksle ir kitose kultūrinio 
gyvenimo srityse, negu per šim
tą su viršum metų vargdami po 
Rusijos despotizmo letena.

Deja, naujoji rusų tironija, ar
šesnė už carų autokratiją, atė
mė lietuvių tautai progą eiti 
toliau tuo pažangos keliu. Lie
tuva vėl tapo pavergta. Prievar 
tos keliu uždėta jai valdžia ne 
tik plėšia gyventojų turtą, bet 
stengiasi sunaikinti ir lietuvių 
tautą masiniais trėmimais į Si 
birą.

Atgauti laisvę jie tegali tik 
su pagalba didžiųjų valstybių, 
kurios yra galingesnės negu so
vietinė Rusija.
Tokią galybę turi Amerika. Jos 

pusėje stovi visos kitos didžio
sios pasaulio valstybės.

Mūsų laimei, Amerika niekad 
nepripažino Lietuvos įjungimo į 
komunizmo imperiją. Ji simpa
tizuoja lietuvių tautai. Visai ne
seniai, praėjusių metų pabaigo
je, JAV vyriausybė, paties pre
zidento pavedimu, paskelbė pa
reiškimą, kad vienas svarbiųjų 
uždavinių šios šalies užsienio po
litikoje yra pavargtų tautų iš
laisvinimas.

Lietuva buvo viena pirmųjų 
sovietinio imperializmo aukų. 
Mūsų pareiga yra žiūrėti, kad 
jos išlaisvinimo reikalas nebūtų 
užmirštas.

Tačiau, jei mes norime, kad 
Amerika stengtųsi išlaisvinti 
mūsų tėvų žemę ir kad jos pa-
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stangas remtų kitos valstybės, 
tai mes patys turime būti atsi
davę šiam šventam reikalui. Ne
galima reikalauti, kad lietuvių 
tautos likimu rūpintųsi kiti dau 
giau, negu patys lietuviai.

Tad visi pasistenkime, kad 
Lietuvos nepriklausomybės mi
nėjimas šiemet virstų įspūdin
ga demonstracija mūsų tvirto 
pasiryž'mo dirbti ir kovoti dėl 
Lietuvos išvadavimo iš žiaurios 
bolševizmo tironijos.

Kova su tuo despotu yra sun
ki. Bet atsiminkime, kaip vargs 
ta ir kenčia tie mūsų broliai, ku. 
rie yra bolševizmo valdžioje. 
Tūkstančiai jų žuvo, kitiems 
nuolat gresia kalėjmas, kator
gos darbai arba mirtis.

Kuo mes galime prisidėti, kad 
jų kentėjimo laikas būtų su
trumpintas ?

Mes galime prisidėti: 
protestuodami prieš neteisėtą 

Lietuvos pagrobimą;
rekalaudami, kad komunisti

niai okupantai liautųsi perse
kioję ir žudę Lietuvos žmones.

skleisdami plačioje Amerikos 
visuomenėje žinias apie sovietų 
vykdomas piktadarybes Lietu
voje;

ragindami Amerikos vyriausy 
bę kelti Lietuvos klausimą Jung 
tinėse Tautose ir kiekvienoje 
tarptautinėje k o n f e rencijoje, 
kur tik jos atstovai susiduria 
su sovietų astovais;

kovodami prieš nuolaidas Ru
sijos imperializmui, kurios ne
siderina su civilizuotos žmonijos 
dorove ir teisingumu, ir

nepaliaudami reikalavę, kad 
piktieji tironai nešdintųsi lau
kan iš mūsų tėvų žemės.

šitiems žygiams organizuoti 
ir atlikti reikia finansinės para 
mos. Tad visi lietuviai Vasario 
šešioliktosios proga yra prašo
mi duoti galimai didesnę auką.

Būkime vieningi, dirbkime ir 
kovokime, kovokime^ kol Lietu 
vai nebus sugrąžinta laisvė ir 
nepriklausomybė!

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Vykdomasis Komitetas:
L. Šimutis, pirmininkas;
A. A. Oli8, vicepirmininkas; 
Dr. P. Grigaitis, sekretor,;
M. Vaidyla, iždininkas.

FAŲRE PROTESTUOJA, BET...

Edgar Faure protestuoja Radikalu Socialistų partijos kongrese, įvyku
siame Paryžiuje, dėl jo suspendavimo partinėje veikloje devyniems 
ųuoesianis. Partija patvirtino suspendavimą ir pritarė Pierre Mendes- 
Franee ir kitų vadų nusistatymui nedaryti jokių politinių sutarčių šu 

tautine unija”, kurią palaiko Faure. (IKS)

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

-— Lietuvių liaudies meno 
paroda Elizabeth, N. J. Vasario 
16 dienos proga A. L. B. Eliza
beth o apylinkė rengia liet. liau
dies meno parodą miesto bib
liotekos auditorijoj. Be liaudies 
meno parodoje bus istorinis 
propagandinis Lietuvos vaizdų 
ir kiti skyriai.

Garbės komitetan tarp kitų 
įeina liet. parapijos klebonas 
kun. M. Kemežis ir miesto ma
joras, kuris atidarys parodą ir 
pasakys atitinkamą kalbą. Pa
rodos rengimo darbus vykdo 
specialus komitetas, sudarytas

X Bronė ir Stasys Mikuls- 
kiai, neseniai įsigiję maisto 
produktų krautuvę 726 W. 18 
St., ima garsėti Chicagoje ir 
apylinkėse naminėmis dešro
mis. Tų skanių lietuviškų deš
rų daug išperka lietuviai, atva
žiavę iš visų Chicagos lietuviš
kų kolonijų.

X “Aušros Vartų” tunto 
“Gražinos” draugovė atliks ra
dijo valandėlę “Dvi Skautės” 
Sophie Barčus programoje sau
sio mėn. 23 d. 7 vai. vak. šį gra
žų vaizdelį apie skautes parašė 
vyr. ak. D. Elvikytė. Valandėlę 
paruošė vyr. sk. M. Laucevičiū
tė.

X Rašytoja S. Pipiraitė-To- 
marienė kuria Motinos dienai 
pritaikytą montažą, kurį išpil
dys i. m. gegužės 6 d. Mokslei
vių Tautinis ansamblis Motinos 
pagerbimo šventėje.

apylinkės valdybos rūpesčiu. 
Eksponatai renkami iš Eliza- 
betho, New Yorko, Patersono 
ir kitų vietovių lietuvių. Jau 
turima labai vertingų ir retų 
eksponatų.

Paroda tęsis nuo vasario 12 
d. iki 25 d. ir bus atdara kas
dien, išskiriant šventadienius, 
nuo 4 v. iki 9 v. vakaro, o šeš
tadieniais nuo 10 v. ryto iki 9 
v. v. Iškilmingas atidarymas 
įvyks vasario 12 d. 3 vai., į ku
rį kviečiami miesto administra
cijos, švietimo ir kultūros dar
buotojai bei spaudos atstovai. 
Parodos rengimo komiteto pa
prašytas, miesto majoras paža
dėjo vasario 16 paskelbti Lie
tuvos diena Elizabethe.

Rengiamas specialus leidinė
lis, kuriame tilps parodos ap
žvalga ir trumpa Lietuvos isto
rijos santrauka. Jį gaus visi 
parodos lankytojai. Iškilmingo 
atidarymo žymesni svečiai bus 
apdovanoti knygomis ar kitom 
dovanėlėm.

— Lietuviškos vestuvės. 1955 
m. gruodžio 31 d. šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje Los An
geles, Calif., Bamardas Brazai
tis iš Detroit, Mich., ir Zita R. 
Motiekaitytė priėmė Moterys
tės sakramentą. Jų jungtuves 
palaimino ir Šv. Mišias atnaša
vo kun. Ant. Bučinys. Agota 
Brazaitienė, jaunojo mamytė, 
buvo atvykusi iš Detroito daly
vauti savo sūnaus vestuvėse. 
Jaunoji porelė, padedama savo 
tėvų, Puente, Calif., įsigijo gra
žius namus ir ten nuolatiniai 
gyvens.

— Ada Korsakaitė, vienos 
amerikiečių kompanijos kvie
čiama, sausio 4 d. išvyko į New 
Yorką dirbti tos kompanijos 
leidžiamame laikraštyje, kaip 
meno vadovė. Visa Los Angeles 
lietuviškoji visuomenė labai ap
gailestauja Ados išvykimą, nes 
jos asmenyje organizacijos ne
teko uolios ir nepavaduojamos 
talkininkės, o ypačiai lietuviš
koji parapija, kuri taip dainai 
patyrė Ados talką ir visokią pa
ramą.

— Vienas New Yorko lietu
vis žurnalistas parašė “Life” 
žurnalui laišką, primindamas 
amerikiečių norą padėti savo 
artimiesiems anapus geležinės 
uždangos ir iškeldamas tuos ne
paprastus mokesčius (ant kai 
kurių dalykų net 25% vertės), 
kuriuos piešia sovietai, įsileisda
mi tuos dovanų siuntinius.

— Kun. Algirdas Olšauskas,
neseniai atvykęs iš Romos, Los 
Angeles kardinolo paskirtas vi
karo pareigonis į Šv. Juozapo 
parapiją, Havrthorne, Calif.

— Rūta Kllmonis, staigiai 
kylanti lietuviškoji Hollywoodo 
žvaigždė, Kalėdas praleido Pa- 
cifiko salose, kur kartu su ki
tais Hollywoodo menininkais 
davė kalėdines programas 
Amerikos kariams.

— Leonardas Valiukas Kali
fornijos Universitete įtemptai 
studijuoja ir ruošiasi politinių 
mokslų magistro laipsniui

— Akademinio Skautų Sąjū
džio nariai Detroite gražiai pa
minėjo 10 m. sukaktį nuo Pa
baltijo universiteto įsisteigimo 
(1846. m. 14 d.) Vokietijoje.

— Poetas J. Aistis, Eltos 
bendradarbiui JAV tik ką pra
nešė savotišką sensaciją, kad 
Lietuvoje vėl pripažintas Vin
cas Krėvė-Mickevičius ir per 
Vilniaus radiją skaito jo raštų 
ištraukas.

— Zigmas Gavelis persikėlė į 
kitą butą. Dabartinis jo adresas 
yra šis: Zigmas Gavelis, 897 E 
Broadway, So. Boston, Mgss.

— D: Pulkaunlnkaltės vado
vaujamos I^oįs^Angeles skautės 
nelaimhf jštfjrion prof. M. Bir
žiškos ieiznon nugabeno gražiai 
papuoštą kalėdinę eglutę ir pa
dėjo atlikti švenčių ruošą.

— Telefonu su Lietuva ne 
peraeniai kalbėjosi viena Los 
Angeles lietuvė tremtinė. Jai 
skambino tėvas iš Kauno, no
rėdamas “išgirsti dukters bal
są”.

CHICAGOJE
Dviejų piano rečitalis 

Chicagoje
Vltya Vronsky ir Viktoras 

Babinas š. m. sausio 15 d. Or
chestra Hali teatre reprezenta
vo didelio dėmesio vertą dviejų 
piano rečitalį. Išpildyta Mozar- 
to, Sehuberto ir kitų kompozi
torių kūriniai.

Sunku tikėti, ar piano instru
mentas dar galėtų ką daugiau 
mums išdainuoti bei išpasakoti, 
kaip kad šią prievolę jisai yra 
atlikęs čia šių dviejų menininkų 
rankose. Kaip užimąs vandens, 
kaip miško šlamėsis, kaip aud
ros nerimas pasuka mūsų min
tis nuo įprastinių reiškinių, taip 
ir didžios muzikos dvasia per- 
tiekta giliu įsijautimu virtuozo, 
įsakmiai perneša mus iš kasdie
nybės į tą pasaulį, kuria daž
niausiai vadinamas trumpu, bet 
kiekvienam suvokiamu žodžiu 
— gė ris.

Jų idealaus skambinimo bu
vo prisirinkusi pilna salė klau
sytojų, kėlusių menininkams il
gas ir triukšmingas ovacijas. 
Didžioji Chicagos spauda šį 
koncertą augštai įvertino.

Šis dėmesio vertas įvykis ga
li būti įdomus ir mūsų Uetuviš- 
kai visuomenei, nes Vitya Vron
sky ir Viktoras Babinas anks
čiau yra gyvenę Rygoj ir ėję 
ten muzikos mokslus kartu su 
kaikuriais mūsų menininkais — 
prof. Jakubėnu, J. Karosu, St. 
Vainiūnu ir kit. Kaip dažnam 
iš mūsų, taip ir jiems karas 
daug ko brangaus ir negrąži
namo yra atėmęs.

Rašąs šiuos žodžius asmeniš
kai yra menininkus sveikinęs, ir 
ištarus žodį, kad esu pabaltie- 
tis, jų veidai kažkaip nušvito ir 
skaidrėjo.

— Nejaugi, nejaugi... Mes 
ten esame turėję geriausių 
draugų...

Nors gausi sveikintojų minia 
nesibaigė, ir laikas tikrai buvo 
brangus, bet taip nesinorėjo ir 
nesisekė nutraukti, kad ir ne
sklandu, bet mielą ir nuoširdų 
pokalbį. — Vyt. K.

dėti kas dedasi Vilniuje, Kaune, 
Romoje ir kitur, įsigykite ra- 
dio, kurį gausite pas Karvelį. 
Jeigu norite rašyti lietuviškai, 
angliškai ir kitomis kalbomis, 
tokias mašinėles gausite pas 
Karvelį.

Daley apie 675 milionų 
programą

Chicagos meras Daley išdės
tė savo programą, reikalaujan
čią $675 milionų, pagerinti 
miesto patarnavimą piliečiams 
ir pagerinti įvairias miesto da
lis. Tai didžiausias planas Chi
cagos istorijoje. Apie jį mėras 
referavo susuinkusiems 500 
vadovaujančių verslininkų State 
Gatvės tarybos • susirinkime 
Palmer House viešbuty.

Mėras taipgi pranašauja, kad 
atidarius jūrų susisiekimą Chi- 
caga padidės dviemis miiionais 
žmonių. Atsiras daugiau kaip 
500,000 naujų darbų.

Savo plane mėras numato 
gatvių pertvarkymą, kad būtų 
sklandesnis susisiekimas. Tam 
reikėsią $116 milionų. Numato
ma praplatinti ir naujai išgrįs
ti 60 mylių gatvių, be to — iš
vesti ar pertaisyti dar 250 pa
grindinių gatvių. Penkiasdešimt 
mylių ilgio gatvių bus sutvar
kyta šiemet.

e
Lėšų numatoma gauti $58 

milionus iš miesto pajamų, o 
antra pusė tų $116 milionų nu
matoma gauti iš apskrities, val
stybės ir federalinio iždo.

Per penkerius metus numa
toma 294-se myliose pravesti 
naujas, modernias šviesas; ta
da jau 80% rezidencinių gatvių 
bus gerai apšviestos.

Toliau bus vykdomi septynių 
miesto dalių atstatymai

Bus pravestas naujas visų 
policininkų apmokymas, net ir 
augštą rangą dabar turinčių. 
Policijos jėgos didinamos. Per 
pusę metų priimti nauji 636 po
licininkai.

Gatvių valymą vykdys apie 
65 mechaniniai šlavimo įtaisai. 
Sąšlavos bus išvežamos iš kai- 
kurių rajonų dukart savaitėje. 
Medill gatvėje tuoj bus atida
rytas sąšlavų deginimo punk
tas, o numatomas įrengti dar 
kitas prie Calumet ežero.

Planuojama geležinkelių sto
tis sujungti į vieną. Ekspresi
nis kelias nuo Laramie gatvės 
iki Michigan numatomas atida
ryti dar šią vasarą.

Už poros mėnesių bus suda 
romi kontraktai pravesti platų
jį kelią į pietus — Calumet Sky- 
way. O’Hare aerodrome bus 
padaryta daug naujų įrengimų

Bus pastatyti 4 nauji knygy- 
nai-bibliotekos. Bus išleista $22 
milionai įrengimui naujų vietų 
automobiliams statyti.

KAS. KĄ IR Kl’K
— Kun. Alf. Lipnlfino Vardo 

Moksleivių At-kų Kuopa ruošia 
Užgavėnių blynų vakaią, vasario 
mėn. 4 d. (šeštadienį) 6:30 vai. 
vakare Lietuvos Vyčių salėje. Vi
si esate kviečiami pasilinksminti 
prieš gavėnią. Rengėjai.

— .Akademikų skautų tradici
nis balius šiais metais bus balan- 
džia mėn. 7 d., pirmąjį šeštadienį 
po Velykų, Marine Balroom patal
pose. Kviečiame visus gausiai su 
mumis pasilinksminti.

* ASS Chicagos Skyrius

— Moterų Sąjungos 21 kuopos 
įdomus vakaras ruošiamas sausio 
29 d. 6 vaJ. vak. šv. Kryžiaus pa
rapijos salėje. Bus parodyta Švč. 
P. Marijos apsireiškimo Fatimoje 
filmas. Visi kviečiami. Kuopos 
pirm. J. Čepulienė ir vicepirm. P. 
Turskienė ir komisija rūpinaxj, 
kad vakaras pavyktų. Bus ir ska
nių užkandžių. Komisija

— Dovanos seneliams. Kelios 
vyr. giedrininkės aplankė lietuvius 
senelius, esančius valdiškoje prie
glaudoje Oak Forest ir nuvežė 
jiems dovanų. Dovanos buvo įteik 
tos ne tik vyresniųjų giedrininklų, 
bet ir Amerikos Lietuvių R.K. Fe
deracijos vardu. Federacija pasky
rė seneliams per vyr. giedrininkes 
$10.00. Už šią auką nuoširdžiai 
dėkojame Federacijai, nes mes vie 
hos pačios nebūtume įstengę pa
rūpinti 75 dovanas, nes tiek lie
tuvių senelių yra. Labai smagu, 
kad visiems dovanų užteko. Taip 
pat dėkojame vytautininkui Ka
ziui Mickevičiui už parūpinimą 
vaisių, saldainių ir sausainių do
vanoms ui papigintą kainą.

Vyr. Giedrininklų Valdyba.

—■ Vyr. Giedrhdnkėms. Vyres
niųjų Giedrininkių susirinkimas į- 
vyksta ateinantį sekmadienį, sau
sio mėn. 22 d., 3 vaL po pietų pas 
Stasę Grabauskienę, 7359 So. Pe- 
oria St. Visos yra kviečiamos ir 
laukiamos.

Vyr. Giedrininkių Valdyba

DIDELIS SAULIŲ VAKARAS
bus Am. sausio m. 21 d. 6 vai. 30 
min. vakare, Lietuvių Auditorijo
je, .3133 So. Halsfed St. Progra
moje: vieno veiksmo komedija
“Kuprotas Oželis”, baletas ir taut. 
šokiai. Kalbės iš bolševikų vergi
jos pabėgusi Stasė Norkutė, šo
kiam gros B. Jonušo orkestras. 
Refrenus dainuos Algis Dumbrys. 
Suaugusieji įeidami aukoja $1.50; 
studentai ir moksleiviai tik 75ct.

•OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO* 
Vtal parka Ir malto Liudo Zotkao

romane

LAIPTAI ^TOLUMAS
IAB puM. Kaina IS.B'

UBoakymua kartu ou pi titrai* aluokit 

-DRAUGAS”,
2884 8o. Oaldey Ava, Į ' 

Chtaago 8, IIL
aoaasėsoooeosoooi

Svarbi registracija
Turite ar neturite automobi

li? Vistiek vieni kitiems galfte 
būti naudingi ir sutaupyti pini
gų. Važiuodami atostogoms ar 
šiaip sau ir norintieji pavėžinti, 
ar kad pavėžintų, iš anksto už
siregistruokite pas J. Karvelį, 
3322 So. Halsted str., Chicago, 
III., tel. YArds 7-0677, o paskui 
susitarsite dėl sąlygų.

P. S. Čia pat gausite visas 
lietuviškas knygas, lietuviškus 
meno kūrinius iš iš odos, me
džio ir įvairius rankdarbius. Tik 
ką gauta daug lietuviškų plokš
telių, įdainuotų Kipro Petraus
ko, Rutkausko, Grigaitienės, 
Sabaniausko, Dolskio ir kitų. 
Katalogas kainuoja tik 90 cen
tų, kuriame apie 200 rūšių 
plokštelių, visos lietuviškos 
knygos, gaidos ir kiti lietuvių 
meno kūriniai. Jeigu norite gir-

Naujasis Testamentas •
Šventas Rastas 

*
Vartė lietuvių kalbon JUOZAPAS 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivya 
kupos Metropolitas. IV laida. Ii 
leido “LUX” 1947 m. StutgarU 
620 pusi. Kaina >1.50. Gaunama
“BRIUfiB" 

2384 So. Otklty Avt.
Chieaon 8. Illinois

AUKOS UŽ KALENDORIŲ
Už “Draugo” kalendorių atsiuntė 
šie asmenys: ■

Leonas Bajorūnas . .'. $1.00
Jonas Leita . ........... ... 2.00
K. Augimas ...... ... 1.00
J. Stadalnikas ... 2.00
Juozas Vaitiekūnas ... 1.00
Jonas Stankaitis ... ... 1.00
Frank Dargela ... 1.00
Jonas Jakštys ......... ... 2.00
V. Lesevičiutė .... 2.00
Vlnceut V. Churas . ... 1.00
J. Bareika ............... ... 1.00
A. Rashinskas .... ... 1.00
A. Rockonskienė . . . .. 1.00
F. Dubauskienė .... ... 1.00
A. Rimidaitė ........... ... 1.00
A. Juozapaitis ......... ... 1.00
Aug. Lisauskas . . 1.00
Petras Aptega......... . 1.00
T. Skinkienė ........... ... 2.00
Juozas Kriščiūnas . ... 1.00
K. Kavaliauskas . . . ... 1.00
VL Jegelevičius ... r ... 1.00
Mr. Ig. Lukša .. 2.00
E. Gedgaudas........... . . 1.00
J. Yurksas ............... ... 1.00
A. Miliauskas ......... ... 1.00
B. Kūkalis ............... 2.00
Ačiū geradariams.

"Draugo” administracija

aoi
LIETUVIŠKŲ STUDIJŲ 

INSTITUTAS 
IMalkonuui

Mokslinių Studijų Klubo
SEMESTRAS SOCIALINĖMS 

STUDIJOMS
Seselių Kasimierlečių Kolegijoje 

MARVK'OOI) OOLLEOF. EXTKNSION 
Ncranton, Pa.

Sausio 21 d. Dr. Ona Labanaus
kaitė skaito tema: Komunizmo so
cialinių klausimų sprendžiamoji 
linija. Po paskaitos diskusijos.

Paskaita įvyksta Seselių Ka- 
zimierlečių senuose rūmuose, 
2601 W. Marųuette Rd. Prašo
ma ne8ivčlinti.

PARAMA “DRAUGUI”
“Draugo” spaudos reikalams at
siuntė šie asmenys:

Povilas Talandls........... 1*00
J. Budrionis . ............... 1.00
A. Vepštag ...................  1.00
R. Senkus ..................... 1.00
A. Rūbelis ..................... 1*00
V. Paulavičius .............  1.00
Stasys Alšėnas ................3.00
K. Bačauskas ............... 1.00
Vladas Montrimas .... 1.00 
Stasys Vidmantas .... 2.00

Ačiū spaudos bičiuliams.
“Draugo” administracija

Runkite dien. Draugą!


