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PASAULIO ŽYDUOSE KELIAMAS ALIARMAS
Šis tas apie Vilnių

SALOMĖJA N ARKĖLIŪN AITĖ 
Mūsų korespondentė Neto Yorke

NEW YORKAS. — ča pasitaikė gera proga dar sykį pasima
tyti su neseniai iš Vilniaus atvykusia piliete, kuri patiekė papildo
mų žinių apie miestų ir jo gyvenimą.

Vilniaus gatvėse praeivius esą rainos ir tiesiog juokęsi, kai pa
rodoje buvę aiškinama, jog tie 
kukurūzai išauginti Vilniaus ra
jone.

Vilniaus žemėje kukurūzai ne
galėjo išaugti, nes vienui’ sėklos 
3upuvo, kitur sušalo, o tenai, kur 
išdygo, tai išaugo tokie maži, 
kad jau tikrai nebuvo ko paro
doj rodyti.

Menkas kukurūzų derlius pri
vertė to plano atsisakyti. 
Lukiškių kalėjimas praplėstas
Tačiau ne visur sovietiniai šei

mininkai rūpinasi aikštėmis Vil
niuje. Kaikur jie jas jau užstatė. 
Pavyzdžiui, visiškai prie Lukiš
kių aikštės, už buv. Lietuvių Kli
nikos, buvo didelis daržas su me
džiais. Dabar toje vietoje riogso

galima skirti j dvi didžiąsias gru 
peš, labiausiai krentančias į akis. 
Pirmąją grupę sudaro mėlynke- 
puriai saugumiečiai. Jų ganą 
gausu. Antroji grupė — bekepu- 
riai. Tai lietuviai. Geriausiai pa
žinsi lietuvį iš to, kad jis eina be 
kepurės, nuoga galva. Ji aiški
na, kad lietuviai iš principo nesi
deda kepurių nuo to laiko, kai 
negalima gauti skrybėlių. Taigi, 
jei nėra, ir nereikia. Dabartiniu 
metu gatvėje būti vyrui be kepu
rės, tai lyg ir lietuvybės rody
mas.

Moterys daugiausia apsigaubu 
sios skarelėmis, o jei jau išeini 
su skrybėlaite, tai ji metasi į akis 
daug kam, net ir autobuso šofe
riui. Liudininkė pasakoja, kaip 
jai pačiai tekę turėti mažą inci
dentą miesto autobuse: šoferis 
net keiktis pradėjęs, kai pama
tęs ją skrybėlėtą. Girdi, tau ne 
čia (autobuse) vieta, ko neva
žiuoji taksi.

Pavojai autobuse
Didžiuma keliauja autobusais, 

o taksi, kurie pakeitė tuos tradi
cinius Vilniaus vežikus, eiliniam 
darbo žmogui nėra prieinami, 
nes brangūs. Bet ir autobusu va
žiuojant kartais dar daugiau at
sieina nei taksi.

Paplitęs banditizmas suranda 
keleivius ir autobuse. Vagys ne 
tik dailiai išpauna kišenę su pi
nigais, bet ir tiesiog atima iš 
žmonių pinigus kitų keleivių aki 
vaizdoje. Ir niekas negali net 
aiktelti, nes bijo. Paprastai va
gys esą paleidžia peilius į apy
vartą, jei mato, kad kaimynai 
jiems trukdo. Yra pasitaikę, kad 
vagys sužaloję žmonių veidus ar 
peiliu pabraukę per akis.

Banditizmas padidėjo po 1950 
m., kada buvo amnestuota dau 
gelis kriminalistų. Bet vagysčių 
pasitaiko ir įmonėse bei įstai
gose. Pavyzdžiui, liudininkė pa
sakoja, kad jai dirbant Kirtimų, 
mokykloje iš tenai pradingęs 
profesinių sąjungų kasininkas: 
surinkęs kelis tūkstančius rb. na 
rystės mokesčio ir paspaudęs 
kažkur. Nors už tuos pinigus jis 
nekažin ką gali nusipirkti, bet, 
matyt, jam apsimokėjo ir tokiai 
sumai rizikuoti. Įmonėse, sako, 
dingsta didesnės sumos.

Žmonės juokias iš kukurūzų

Lukiškių kalėjimo.
Tą daržą Vilniuje gyvenę kai-

kurie kultūriniiikai gali prisimin 
ti, nes jame buvo nedidelis na
mas, kuriame pas lenkus šeimi
ninkus vokiečių okupacijos lai
kais yra gyvenęs poetas Kazys 
Inčiūra. Jo draugai dažnai juo
kaudavo, kad jis tyčia apsigyve
nęs prie Lukiškių aikštės, kurio
je vykdavo Kaziuko mugė, kad 
pažįstamiems iš turgaus čia pat 
būtų patogu užsukti su dovano
mis pas Kazį ir jį pasveikinti 
vardo dienoje.

Prisiminus tą tradicinę Kaziu
ko mugę, kuri kadaise sutrauk
davo minias žmonių į Vilnių iš 
provincijos, liudininkė papasako
jo, kad dabar tenai jokių mugių 
nebėra. Lukiškių aikštė išplanuo 
ta, apsodinta medžiais, ir pasta
tytas Lenino paminklas. Joje pa
prastai ir būna tribūna, pro ku
rią privalo žygiuoti miesto žmo
nės įvairių bolševikinių švenčių 
proga.

Partija seka knygas
Liudininkė, kuriai yra tekę 

dirbti vidurinės mokyklos biblio
tekoje, pasakoja, kad labai daž
nai tekdavę kaikuriaa knygas iš
imti iš apyvartos. Esą, partijoje 
veikia specialus skyrius, kuris 
tik ir žiūri, kad skaitytojams ne
patektų „pasenusios“ knygos.

Tokia „pasenusia“ knyga yra 
juvusi ir viena brošiūra apie Ju
goslavijos maršalą Tito. Pasako
toja prisimena, kaip vieną dieną 
ji gauna pranešimą tučtuojau iš
imti tą knygą.

Kadangi tuo metu ta knyga 
buvo pas skaitytoją, tai vėliau ir 
ji pati pasidomėjo kas gi toje 
knygoje yra. Ji buvo parašyta 
ruso Malcevo, q Tito koliotas joje 
paskutiniais žodžiais, net vadin
tas „amerikiečių šnipu“. Knyga 
išimta po to, kai Kremliaus val
dovai apsilankė pas Tito.

Liudininkės pasakojimu, žmo
nės žino, kad partija išleidžia mil 
žiniškas siunas pinigų ir daugy
bę laiko panašiai besirūpindama, 
kad skaitytojams nepatektų kas 
nors „pasenusio“.

Miesto vaizdas pasikeitęs po 
karo, ypač daug atsiradę parkų, 
kurie įrengti subombarduotų na
mų vietose. Tokia viena graži 
aikštė, apsodinta žolynais, esan
ti įrengta netoli buvusių Ligonių 
kasos rūmų, prie Gedimino ir 
Jakšto - Dambrausko gatvių, vi
siškai čia pat prie buv. Vytauto 
Didžiojo Gimnazijos iūmų, į buv. 
garsaus restorano Zacišės puję.

Toje aikštėje vienu laiku bu
vusi surengta kukurūzų paroda. 
Tada visa partija tiesiog buvusi 
pamišusi kukurūzus auginti. 
(Čia ta pačia proga galima pri
siminti, kad propaganda juos au 
ginti buvo labai didelė. Net ant 
degtukų dėžutės, kurią Jūsų ko
respondentei iš Vilniaus yra at
vežęs vienas rusų žurnalistas, ma 
tyti kukurūzai su įrašu „Kuku 
rūzai — avgšto derliaus kultū 
ra“)- Liudininkė pasakoja, kaip 
tie kukurūzai Vilniaus žemėje 
neaugę, bet parodoje atsiradę 
visdėlto nepaprastai gerai išau
gintų galvų. Žmonės žinoję, kad 
tie kukurūzai buvo atvežti iš Uk-

K IDAĖST 1UTER-LI9RARY CENTER 
5721 COTTASE GROVE AVĖ.
CHICAGO 37, ILL.

GRATIS

DAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

Kaina 5 centai ANTRADIENIS, SAUSIO (JANUARY) 24, 1956 Price 5 centą

General Motors savo išdirbinių parodoje rodo šj g&jo turbina varomą keleivinį automobilį. Tai vienas iš 
svajojamą ateities automobilių. Modelis pagamintas bandymo tikslams. (INS)

Stiprūs Argentinos piliečiai 
vėl bandę versti vyriausybę

Indijos vyriausybe
pertvarkymą vykdys

NEW DELHI, saus. 24. — 
Indijos kongreso partijos vykd. 

nauji pastatai — papildomi prie ’koiniteUs nutarė remti vyriausy
bės planą pertvarkyti provincijų 
sienas atsižiūrint vartojamos 
kalbos.

Partijos nariai paraginti visur 
tą planą remti Ir raminančiai 
veikti gyventojus, padedant tram 
dyti aistras ir neprileisti prie 
riaušių.

Kongreso parti jos žodis yra 
lygus vyriausybės žodžiui, nes ši 
partija kontroliuoja federalinį 
parlamentą ir vyriausybę.

Į Bombėjaus miestą įvesta fe- 
deraliė kariuomenė, todėl riaušių 
nebesitikima.

Vienas iš Vengrijos
bego, kitas vijosi

VIENA, saus. 24. -— Vakar ra
šėme, kad prie Vengrijos — Aus
trijos sienos Austrijos pusėje ore 
susidūrė du sovietiški Migai ir 
nukrito Austrijos teritorijoje. 
Vienas lakūnas žuvo, antrasis iš
šoko su parašiutu ir pasirodė 
esąs Sov. Rusijos aviacijos kapi
tonas, kuris jau perduotas Sovie
tų ambasadai Austrijoje.

Sovietų kapitonas teigia, kad 
buvo pasiųstas iš Gyoer bazės 
Vengrijoje vytis „nežinomos kil
mės“ lėktuvą, kuris įsibrovęs į 
Vengrijos erdvę. Austrijos sau
gumo organai turi pagrindo teig
ti, kad sovietų kapitonas vijosi iš 
Vengrijos bėgantį lėktuvą (jis 
yra su sovietų aviacijos ženklais) 
ir jį tyčia Austrijos pasienyje 
užkabino, kai nebegalėjo dezer
tyro sugrąžinti.

Abiejų lėktuvų dokumentai 
yra sudegę, žuvusio lakūno kūno 
likimas vakar dar nebuvęs žino 
mas. Visiems įdomu patirti, ar 
bėgęs buvo rusas ar vengras. Bet 
dabar jau žinoma, kad po Ven 
griją švaistosi sovietų lakūnai.

• Maskva skelbia, kad 1960 
metais Sov. Rusijos civilinė avia 
cija jau turės sprausminius ke
leivinius lėktuvus.

Premjeras pirmauja
HELSINKIS, saus. 24. — Suo

mijos prezidento rinkikus ren
kant, agrarų kandidatas dabar
tinis premjeras Kekkonen gavo 
510,000 balsų, soedem. Fager- 
holm 44,200,. konservatorių at
stovas 372,000, raudonasis Kilpi 
354,000.

Kalendorius

Sausio 24 d.: šv. Timotiejus. 
Lietuviškas: Rainys.

Jungt. Tautų gan. eekretorin* Dag Haniraarskjold tu Egipto premjeru 
Naseer. Jungt. Tautų pareigūnas Šiuo metu lanko Vidurio ir Tolimųjų 
Rytų kra&tua, (INS)

BUENOS AIRES, saus. 24. — Argentinoje vėl išdraskytas pa
sikėsinimas nuversti Uramburu vyriausybę, šį kartą sąmoksli
ninkai turėję pradėti veikti sostinėje.

Tik vieno areštuoto pavardė 
suminėta, bet pranešta, kad areš 
tuota žymių civilių ir kariškių.
Sakoma, kad tai peronistų są
mokslas, bet sukilimo vadas, at
rodo, esąs gen. Uranga, buv.
Lombardi kabineto susisiekimo 
ministeris ir vienas iš tų, kuris 
labiausiai piieširibėi gen. Lom
bardi pašalinimui ir beveik pri
siekė atgal jį valdžion grąžinti.

Gen. Uranga areštuotas beban 
dant išvesti į gatvę sostinės įgu
lą. Tuo pat laiku išaiškinti ir 
areštuoti kiti sąmokslo vadai. 
Tai ir nulėmę nepasisekimą. Su
kilimas turėjęs prasidėti pereitą 
šeštadienį valdžios rūmų ir ar
mijos ministerijos užėmimu.

Dabar saugojami visi strategi
niai sostinės taškai, budima ir 
provincijoje. Esą areštų provin
cijose prie Čilės ir Bolivijos sie
nų.

Po gen. Lonardi nuvertimo 
gen. Uranga bent du kartus buvo 
areštuotas, ir vis už murmėjimą, 
kad revoliucija išduota gen. Lo
nardi privertus trauktis. Tokie 
reiškiniai tik drąsina tikėti Pe
ronui, kad jis grįšiąs Argentinon 
per kraujo klanus.

Malajų savivalda
bus apkarpyta

LONDONAS, saus. 24. — Ma
lajų delegacija čia veda derybas 
su britais dėl nepriklausomybės 
apimties praplėtimo.

Malajiečiai paprašę daugiau 
teisių už pusantrų metų, kompro
misas būsiąs rastas ir dėl laiko 
ir dėl apimties,. Malajiečiai išim
tinai savo kontrolei gaus visus 
reikalus, išskyrus užsienio poli
tiką ir išorinę Malajų apsaugą. 
Britai liks ir Malajų bankinin
kas užsienio prekybai tvarkyti.

lio, o Egipto armija pasidarė 
rimtas Izraelio armijos varžo
vas.

Pirm. Goldmann atidaryda
mas susirinkimą pranešė, kad 
per Čekoslovakiją Egiptas nese
niai gavo „kelis tuzinus“ spraus 
minių bombonešių, kurie jau su
statyti aerodromuose. Ikšiol bu
vo kalbama tik apie sprausmi
nius naikintuvus, todėl Gold
mann buvo įspėtas, ar jis nesu
maišė tų dviejų lėktuvų tipų, ta
čiau jis pasakė, kad, deja, klai
dos nepadaręs — Egiptas tikrai 
jau turįs „kelis tuzinus“ spraus- 
minių bombonešių, kurie nuo 
Kairo iki Jeruzalės gali nuskristi 
per 8 minutes.

Susirinkusiems Goldmann pa
siūlė svarstyti šiuos keturius 
klausimus:

1. Kaip turi susiorganizuoti 
pasaulio žydai, kad parūpintų Iz
raeliui ginklų ?

2. Kas darytina, kad būtų su
laikytas Prancūzijoje per Pouja- 
de sąjūdį pasireiškęs atviras an
tisemitizmas ?

3. Kaip įtikinti Rusiją ir kitas 
Rytų Europos vyriausybes (Gold 
manas turi galvoje komunisti
nius režimus, bet jų tikruoju 
vardu nevadina), kad žydams 
leistų žydiškai gyventi?

4. Ką pasaulio žydai turi da
ryti su puse miliono žydų š. Af
rikoje be to, kas bus padaryta 
šiemet iš ten išvežant 50,000 žy
dų į Izraelį?

Bet svarbiausias klausimas 
yra ginklai Izraeliui. Pasaulio 
žydai nenorėtų jų pirkti už savo 
pinigus, bet norėtų iš kokio gero 
dėdės gauti dovanomis, nes jei, 
daleiskim, aukotų pinigus Ame
rikos žydai, tai toji auka nepa- 
1 mosuojama nuo mokesčių.

Aeronautų rūpesčiai
WASHINGTONAS, saus. 24. 

— Patariamasis aeronautikos 
komitetas savo metiniame prane
šime teigia, kad atomine energi
ja varomas lėktuvas ir tarpkon- 
tinentinės raketos yra didžiausio 
aeronautikos inžinerijos specia
listų dėmesio centre.

Bonna budi prie
Ike-Edeno pasitarimo
BONNA, saus. 24. — V. Vo

kietijos ambasadoriai Londone 
ir Washingtcne gavę įsakymus 
prašyti Edeną ir Eisenhowerį sa
vo konferencijoje neužmiršti Vo
kietijos vienijimo.

Vokiečių diplomatai jau ragi
no ar ragins neužkišti Vokieti
jos vienijimo problemos už Vid. 
ir Tol. Rytų problemų, informuo
ti V. Vokietiją apie viską, kas 
konferencijoje apie Vokietiją bus 
kalbama, surasti būdus nuolat 
spausti Maskvą domėtis Vokieti
jos vienijimu

Jei buv® vakariniai okupantai 
rimto susidomėjimo nerodys Vo
kietijos vienijimu, tai tiesioginių 
Maskvos — Bonnos derybų sąjū
dis pasidarys Vokietijoje toks 
stiprus, kad Adenaueris nepajėgs 
spaudimo atlaikyti ir turės pra
dėti su Maskva derybas.

Nuo karo Indokinijoj
kongresas išgelbėjęs

WASHINGTONAS, saus. 24. 
— Kongr. McCormack", demokra 
tų vadas atstovų rūmuose, pa
reiškė klausinėjamas per vieną 
televizijos programą, kad ne Fos 
ter Dulles Kinijai karu grasinda
mas išgelbėjo JAV nuo karo In
dokinijoje, bet pas jį 1954 m. ba
landžio mėn. susirinkę abiejų 
partijų kongresiniai vadai, ten 
radę ir štabų viršininkų pirmi
ninką adm. Radford.

Nuėję posėdin kongreso vadai 
patyrę, kad planuojama masinis 
puolimas komunistų, apgulusių 
prancūzus Dien Bien Phu tvirto
vėje. Adm. Radford puolimą rė
mė, bet klausinėjamas pripažino, 
kad kiti štabų viršininkai jo ne
rėmė.

Iš kongreso atėję posėdžio da
lyviai pirmiau patarę gauti An
glijos ir Prancūzijos žodį, kad 
jos padės tą karą kariauti viso
mis jėgomis, o ne tik iš vardo. 
Kongr. McCormack daugiau pa
slapčių neišdavė — o būtų gera 
žinoti, kas toliau visą sumanymą 
palaidojo.

• Streikuoja. Australijos uoS"- 
tų darbininkai. Unijai vadovauja 
komunistas.

Oras Chicagoje

Apsiniaukus, temperatūra kaip 
vakar.

Saulė teka 7:11, leidžiasi 4:56.
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Kongresas Londone nurodinėja 
žydams gresiančius pavojus
LONDONAS, 9aus. 24. -— čia susirinko posėdžio pasaulio žydų 

kongresas ne tik žydų, bet ir pasaulio (taip sakyta atidarant kon
gresą ) problemos spręsti. Ta problema esanti Izraelis.

Jf <“» Š>‘ntis ne‘ik suprantama, kad apie jau pa-
žydai, bet ir visi kiti. nea a. tikslų slekiant

.•neit. jau tapęs pasaulio proMe- kaK)iti , 4inoma
ma. Ir tai todėl, jog Egipto avia-. fead „ Tačiau ko.
c.ja jau esant, at.preanė už Iarae-i kad

problemų dar neišspręsta.
Atomine energija varomo lėk

tuvo didžiausią problemą sudaro 
įgulos saugumo patikrinimas ir 
jos patvarumo skalės padidini
mas. Kas dar kliudo nuo 10,000 
iki 15,000 mylių per valandą 
skrendančias raketas padaryti — 
pranešime nesakoma. Tik pažy
mima, kad tokiu greičiu skren
dančios raketos bus beveik nepa
gaunamos.

Traukinio nelaime
Kalifornijoje

LOS ANGELES, saus. 24. — 
Vakar JAV įvyko dvi skaudžios 
keleivinių traukinių katastrofos. 
Žuvo apie 30 asmenų, sunkiau ar 
lengviau sužeista apie 200.

Beveik visi žuvusieji yra Los 
Angeles katastrofoje, kur nuvir
to nuo bėgių ant pasisukimo du 
vagonai ir garvežys (tokio ilgio 
buvo traukinys) traukiniui gana 
greit einant. Traukinys su 161 
keleiviu vyko iš Los Angeles į 
San Diego.

Garvežys ir 6 vagonai nusiver- 
tė į upės pakrantę W. Virginia 
valstybėje netoli Williamson vie
tovės. Žuvo tik garvežio mašinis
tas. Traukinys ėjo iš Norfolk į 
Cincinnati.

Svarbi misija
LONDONAS, saus. 24. — 

Amerikon išvykdamas Edenas 
pareiškė, kad jo ir prez. Eisen- 
howerio konferencija gali duoti 
pasauliui vilties žodį ir elgesio 
taisyklę. Tik tuo tikslu toji kon
ferencija ir suorganizuota.

Edenas vėl pakartojo, kad 
Anglija gaminasi vandenilio 
bombą ir kad nesustabdys van
denilio bombų bandymo. Tos 
bombos dabar esančios stipriau
sia karo sulaikymo priemonė.

• Buv. Belgijos karalius Leo
poldas išvyko Venezuelos tyri
nėti.

• Kuicait sultanate Arabijos 
pusiasalyje prie Persijos įlankos 
rastas naujas naftos laukas.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Vos nepriklausomai tvarkytis pradėjęs Sudanas išsiuntė 

misijas į Angliją, Prancūziją, Indiją, Pakistaną ir Čekoslovakiją 
ginklų pirkti.

— Šen. Knowland kandidatūra įrašyta primary rinkimams 
Illinois valstybėje, todėl Knoicland dėl populiarumo čia rungsis su 
prez. Eisenhoweriu.

— Šiandien susirenka Prancūzijos parlamentas savo vadovy
bės rinkti. Socialistas gali būti parinktas vyriausybę sudaryti, bet 
atrodo, kad Mendes - France prikalbinėja socialistus priimti ko
munistų paramą ir bandyti mažumos vyriausybę.

— Maroke mirė Marakešo paša, stiprusis berberų vadas ir 
ilgametis Prancūzijos draugas. Dabar jau sultonas nebeturi žy
mesnio varžovo iš marokiečių vadų tarpo.

— Sovietų kompartijos Pravda pranašauja, kad Waskingtonui 
ir Londonui nepasiseks sudaryti sau palankaus fronto Vidur. Ry
tuose. Straipsnis paskelbtas ryšium su Eisenhovocrio — Edeno 
konferencija.

— Tarp Quemoy ir Matsu salų Formozos karo laivai apsišaudo 
su komunistų pakrančių artilerija.

— P. Korėjos karinė vadovybė prašo tuojau duoti P. Korėjai 
atominių ginklų, nes komunistai jau vėl esą pasirengę smogti antrą 
kartą.

— Tito pasigerino ir Kinijos diktatoriui Mao Tze - tungui, nes 
pasiuntė jam dovanų kino apratą ir dokumentinių filmų apie Jugo
slaviją. Mao dabar turės su kuo pažaisti.
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SVEIKATA BRANGUS TURI
4342 Archer Avė., Chicago, 32 

Nuodingos dujos
Apsinuodijimų nuo dingomis 

dujomis gali atsitikti kiekvie
nam žmogui. Neretai ir mirčių 
nuo nuodingų dujų pasitaiko, o 
susirgimų nuo to dažnai būna.

Lietuvoje žmonės bekūrenda
mi krosnis malkomis ar durpė
mis, jei tik persandariai Jušką 
užstumdavo, nuo smalkinių du
jų sugaruodavo, baisiai galvą 
skaudėdavo, nusilpdavo ir sirg
davo. Nevienas gal girdėjo 5r 
tokių atsitikimų, kad žmogus, 
nusileidęs žemyn į šulinio dugną 
rentinį pataisyti ar šulinio dug
ną išvalyti, apsvaigdavo, nuleip
davo ir nuo esančių šulinio dug
ne dujų mirtinai užtrokšdavo.

Tokių patogių plytinių ar gra-

riau traukimas (“ciongas”) ne
gu giltinė.

Kaip gelbėti nuodingomis 

dujomis užtroškus)

Tuojau reikia nelaimingąjį iš
traukti iš pavojingos vietos ir 
paguldyti, kur yra tyras oras 
ir teikti dirbtinį alsavimą, kol 
gaisrininkai ar kitokia pagalba 
su “pulmotoru” atvyks. Kaip 
žmogų atgaivinti teikiant dirbti
nį alsavimą skenduoliui ar du
jomis užtroškusiam, kiekvienas 
privalo pasiteirauti ir praktiš
kai išmokti pas skautus ar pas 
tuos, kurie moka. Apie dirbti
nio alsavimo teikimą jau daug 
kartų “Drauge” buvo rašyta.

M r. ir Mrs. AVilliam Tiiikelenbevg ir jų vaikai iš Olandijos atvyko j 
JAV. via jie ir apsigyVens. VV. Tinkelenbeig yra buvęs olandų oro 
jėgų pilotą*:- \ (INS)

žiu koklinių pečių, kaip Lietuvo- „uo pa^ me5u reikia nelaimingą, 
je būdavo, čia Amerikoje nėra. laikyti šiltais apklojus šitais
Čia ir tokių šulinių lietuviams 
valyti netenka. Tačiau čia dau
giau lietuvių žuvo ir tebežūsta 
nuo nuodingų dujų negu Lietu
voje. Seniau labai daug lietu
vių žūdavo Pennsylvanijos ang
lių kasyklose nuo nuodingų du
jų. Tai taip buvo apie 1885 m. 
Vėliau žmonės pragudrėjo, į ka
syklas su savimi nešdavosi nar
veliuose peliukes ar kanarėles. 
Ir kai pastebėdavo, kad peliukė 
ar paukštelis jau stimpa, žmo
gus iš tos vietos bėgdavo, nes 
žinojo, jog ir jam taip bus.

Chicagoje ir kituose miestuo
se tarp 1900 ir 1912 m. nema-

apklotais ir apdėjus šilto van
dens guminiais maišeliais. Po 
pusvalandžio dirbtinio alsavimo 
teikimo, kartais ir ilgiau, kai ne 
laimingasis jau pats pradeda al
suoti ir atgauna sąmonę, galima 
duoti gerti stiprios šiltos kavos. 
Degtinės nei jokio kito šalto gė
rimo nevalia duoti! Ir jokių vais 
tų be gydytojo įsakymo neva
lia duoti! Jei galima, atsigavu
sį I'gonį reikia skubiai gabenti į 
ligoninę. Jis turi būti daktaro 
priežiūroje. t,

Apie pasekmes po nuodingų 
dujų apsinuodijimo, jei žmogus

NEPILNAMEČIŲ NUSIKALTIMAI
TONAS MIŠKINIS, Amsterdam, N.Y.

Daugelis phichologų tvirtina, 
kad nepilnamečių nusikaltimai daž 
niausiai įvyksta dešimties metų 
amžiuje, jų skaičius auga vienuo
liktuose metuose ir pasiekia augš- 
čiausią laipsnį dvyliktais gyvenimo 
metais. Vadinasi, tie metai tarp 
10-20 pavojingiausi. Sakoma, kad 
geriausia tokius auklėti, kol jie 
nepasiekia pavojingojo amžiaus, 
būtent: tarp 8-10 metų amžiaus.

Proto valdymas
Žmogaus kūnas daug kuo pri

klauso nuo dvasios įtakos. Todėl 
ši įtaka turi būti gera ir Sveika. 
Daugeliu atveju kūno liga įsivaiz
duojama, nes protas kūną neišmin
tingai veikia. Tad labai svarbu 
valdyti savo mintis ir nekreipti dė 
mesio į menkus simptomus ir ne
galavimus. Reikia vengti nesma
gių minčių ir, jei yra palinkimas

dėl patariama kvėpuoti pro nosį: 
oras pilnas mažų gyvūnėlių (bak
terijų), vadinamų bacilomis. Ba
cilos tokios mažos, kad paprasta 
akimi jų nepastebėsi, tiktai pažiū
rėjus pro gerą padidinamąjį stik
lą gali pamatyti, šitie šlykštūs pa 
darai labai pavojingi ir dažnai su
sargina žmogų, patekę į jo vidų.

Kvėpuodamas pro burną, neju
čiomis praryja nemažai bacilų, ku 
rioe patenka tiesiai į vidurius ir j 
pradeda savo kenksmingą darbą. 
Kvėpuojant pro nosį, taip pat j- 
traukiama bacilų, bet jos prikim
ba prie drėgnos gleiveles šnerve
lės ir, pučiant nosį išmetamos lau
kan.

išlieka gyvas, ir apie tai, kaip
žai lietuvių apsinuodijo, kiti net!^mo?aUs organizmą veikia nuo-__*_ ______
mirtinai, šviesinėmis dujomis. ■ etinis chroniškas nuodingų du- j sveikos ir nuotaikingos mintys už 
Iš Lietuvos atvykę, pratę prie i M nors ir mažais kiekiais, nuo- į Imty nesveikų ir liūdnų minčių vi 

dijimasis, bus rašoma sekantį
sykį.

Alkoholio vartojimas yra labai 
žalingas. Alkoholis mažina kūnp at 
šparumą ligoms ir ardo audinius. 
Jis veikia smegenis ir nervų sis
temą. Net keli stikliukai alkoho
lio kenkia žmogaus proto jėgoms. 
Važiuoją automobiliais ne karią

ponus Įjungtomis prie dūjifjpatys nesusirgdamC gali užkrės 
vamzdelių. Eidamas gulti lietu- ti polio liga kitus šeimos narius, blaivūs, 
vis, pratęs užpūsti žibalinės lem-1 Ar tai tiesa ?
pos liepsnelę Lietuvoje, užsimir.

žibalinių lempų, o Amerikoje ta
da jau tokių lempų nebuvo. Čia 
kiekviename kambarėlyje būda
vo išvedžioti geležiniai vamz
džiai (“paipos”), per kuriuos 
eidavo šviesinės dujos, ir kąmba

DAKTARO ATSAKYMAI Į 
KLAUSIMUS

Klausia V. Z. — Teko girdėti,
rius apšviesdavo dujinėmis lem- kad įskiepyti nuo polio vaikai,

šęs kartais užpūsdavo (vieton) Atsakymas V. Z. Tokios
užsukti) dujinės lempos liepsne- kalb°s atsiduoda kažkokia pro- 
lę... ir kaimynai rasdavo tokius pa£anda’ Nickas to jrod^ti ne‘ 
puegyvius begulinčius arba jau fa Į’ ,Bct k.ad po tonsdų ^an" 

negyvus, apsinuodijusius švie- lsWovlmo vaikai greičiau 
sinėmis dujomis. pcho Sauna nc^ tie> kuril* ton

Dabar jau dujinių lempų A- 
merikoje nėra. Namai beveik vi
sur apšviečiami elektra. Ta
čiau dabar Amerikoje yra daug 
daugiau galimumų apsinuodyti 
nuodingomis dujomis negu se
niau. Virtuvė ir garažas, kros
nis (pečius) ir automobilis — 
tai didžiausi dujomis apsinuo
dijimo kaltininkai.

Seimininkės kepa kepsnius ir 
tortus, verda kasdien valgyti 

• ant dujinės krosnies. Be lieps
nos betkokiu būdu prasiveržu- 
sios dujos gana greitai gali pri
pildyti buto kambarius ir neju
čiomis gali užnuodyti visus ten 
esančius žmones. Vai atsargiai

šilai dar tebėra, tai jau be
veik žinoma.

— Klausia M. B. — Esu 40 
metų moteris, dirbu siuvykloje. 
Prieš du metus man labai pra
dėjo niežėti nugarą, ypač tarp 
menčių ir žemiau po mentimis. 
Kartais taip smarkiai niežti, kad 
negaliu iškentėti, net ir darbo 
metu turiu kasytis. Pasikasius 
niežulys aprimsta, bet po kelių 
valandų vėl niežti. Labiausiai 
niežti nakčia atsigulus lovon. 
Kurtais nusikasymo vietoje pa
sirodo baltas spuogutis, kuris 
trumpam laikui praėjus pra
nyksta. Esu sveika, kūnas šva
rus, nespuoguotas. Prašau, p.

KAS SUKELIA

GALVOS 
SKAUDĖJIMO 
NEGALAVIMU?

Gydytojas žino, kad “Galvos skaudėjimo 
negalavimas” gali būti dėl įvairių prie- 
žaftčlų. Dr. Poter Fahrney žinojo, kad 
tikroji priežastis dažnai yra nuo per i Mal
tinio sulietėjimo pasekmėje blogo įpročio 
ar dietos... Ir tokiuose atvejuose “Gomozo” 
gali būti reikalingas. Kaip ir pagal d-ro

X* 1 receptą, gaunamuose vaistuose, I>r. Peter sgalvoti apie visokius sunkumus, i “(Jomozo” sąstate yra keletas mediciniškai 
tuojau pakeisti minčių kryptį, kad, užtvirtintų dalykų, kurie: n ramina^ Ir

. x šildo sutrikusi skrandį; 2) atleidžia vidu- 
i-jų išpūtimo skausmus; 3) suteikia lėtą 
pagalbą nuo sukietėjusių vidurių, kurie 
yra priežastim virš išvardintų simptomų. 
Švelnus. Gero skonio. Išparduota virš 

j 20,0^0,000 bonkų. .Šeimos dydžio bonka 
$1.65 vaistinėm*. ftandykito I>r. Peter’s 
“Gomozo”... absoliučiai niekas kitas taip 
nepagelbės.
Jei jūsų vaistinė neturi, tad prislųskite 

už II oz. bonkė (su jūsų vardu ir ad
resu) šiuo adresu: “G^inozo” Dept.671-32.
4511 N. Havenawood Avė., Chicago 40, Iii.

įe

Girti žmonės arba linkę daug 
ir dažnai išgerti negali globoti vai 
kų ir gyvulių ir važiuoti susisie
kimo priemonėmis. Jie negali at
sakyti už savo veiksmus ir daž
nai neįstengia atlikti savo pareigų. 

Pagrindinės maisto rūšys 
Maisto yra trys pagrindinės rū

šys, susidedančios iž paprastų e- 
lemcntų:

1) protainų, kurie stato ir pa
laiko kūno kaulus, rauaaenis, ner
vus.

2) angliavandeniai — gamina e- 
nergiją ir gyvumą. Tačiau per 
daug didelis kiekis tukina.

3) riebalai taip ]>at gamina e- 
nergiją. bet jų svarbiausia funk
cija yra parūpinti šilimą ir tai
syti audinius, šias tris maisto rū
šis reikia tačiau papildyti minera
line druska, vitaminais ir vande
niu.

Reikia kvėpuoti pro nosį
Žmogaus gerklė už burnos la

bai opi, lengvai peršąlą ir sutin
sta. Be to, kvėpuojant pro burną, 
šaltas oras paliečia ir gerklės da
lį ir žmogus gali susirgti. Kvėpuo
jant pro nosį, oras kelyje į gerk
lę Sušyla ir jau nebepavojingas.

Bet yra dar antra priežastis, ko

knyga, kuri Visada įdomi 
IR NESENSTA 

Tai Juozo Švaisto

ftloje knygoje gražios mūsų žmonių 
pasakos, su paveikslais. Jas mielai 
skaito Ir suaugę ir jaunieji. Labai 

)tinka lietuvių kalbos pamokoms, iš
viso 73 pasakos. Kaina $2.50. Pla
tintojams didele nuolaida.
Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

“DRAUGAS’’ 
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8, Illinois

ose @

reikia elgtis su dujine krosnimi; Daktare, patarti, ką daryti, kad IDIZ A
(“gas range”). Dažnai pašte- nicžulys nekamuotų. Kreiptis į bima, kad tūlos šeimininkė tu- ™to« gydytoją su tokiu menk- ™
ri dujinę krosnį virimui ir kepi- nlck,J «eP*togu. • į Arcber Ave Mos6rt
mui, bet krosnies kaminėlis ne* j Atsakymai M. B. — Pasitai- Chicago 82, I1L — Tel lA 3-861’ 
įjungtas į dūmtraukį. Žiemos ko kartais, kad bedirbant prie 
metu, kai langai yra uždaryti, j kokių nors vilnonių ar nyloni- 
tokios krosnys be įjungtų kami- njų audimų, _ darbininko kūnas 
nų yra nesaugios ir nesveikos.. įsijautrina ir tuomet odoje pa- |
Jau liepsnos išdegintas oras tu- sireiškia alerginiai niežuliai O . dc’attttt to av » • <ri permažai deguonies (oksige-!gal tamstai įsimetė grybinė ar A* BENIULIS atl,eka l^rius 
no) ir perdaug turi anglies vien-, anthraksinė infekcija, kuri gali f kraustymus ir pervežimus 
deginto (monoksigeno), kuris) labai užsiliepsnoti ir baigUB 16 tolimų lr artimų atstumų> 
nesveika žmogui kvėpuoti. ) liūdnai. Iš menkos kibirkštėlės

Žiemos metu važiuoti automo- j kartais didelis gaisras įsilieps- 
biliu, kai visi langai yra uždary-i uoja. Patariu tamstai visgi ir 
ti ir jau išdegusio gazolino du-) HU tokiu “menkniekiu” nueiti pas 
jos kokiu nors būdu patenka j . daktarą. Prie vilnų dirbantieji 
automobilio vidų, yra labai ne-' Ypatingai turi būti akyli, kad ne 
saugu. Taip pat, nesaugu būti;8*utU anthraksą (“šarboną”).
ir uždarytame garaže, kuomet ---------------- -
automobilio motoras burzgia.' Medalis istorikei 
Ora3 prisipildęs išdegusio gazo-i /.merikos Katalikų Istorikų 
lino dujomis yra labai nuodin- Draugijos suvažiavime buvo į- 
gns. Ir tokį orą alsuodamas teiktas medalis istorikei Anna- 
žmogUB gali amžinu miegu už- belei Melville už jos studiją 
migti. Žiemos metu automobiliu “John Carrol of Baitimore, Fouft 
važiuojant, reikia visuomet lai- der of the American Catholic 
kyti langą truputį pravirą: ge- Hierarchy”.

M O V I N G

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

tSEK

TELEVIZIJOS FONOGRAFAI 
Tik pas mus pirkdami gausit

tijų. — darbas ir dalys.
» Nemokamai vldaue anteną ir insta

liavimas.
• Iki $100.00 Ir daugiau nuolaidos už 

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

vimo aparatai, lempos, baterijos, da
lys Ir kitų firmų televizijos.

NUOŠIRDUS LIETUVIŠKAS 
PATARNAVIMAS

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

8240 South Halsted Street
Telefonas CAhunet 5-7252 

PRANAS KERŠIS IR 
PAULU H F. ENPZEL1S

Tremties ūkanose pasirink vadovu kutttiros tumeli

AIDUS
“Aiduose'* telkiasi lietiniai mokslininkai, raš.tlojai ir dailininkai, 

savo kūrybą tiesdami kelius į šviesesnę tautos ateitį.

Prenumerata: visur 6 dol. metama

Adresas: 680 Bushwick Ave., Brooklyn 21, N. Y.

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
A6LINSKKI

GYDYTOJAI J lt CHIRURGAI 
2300 West 51st Street

Vai. pirm. ir alitr. 10 iki 12 ryto. 
2ikl 4 ir 6 iki 9 popiet; ketv. ir 
penkt. 2 iki 4 ir 6 iki 9 popiet, šeš
tadieniais 10 iki 2 vai. popiet.

Ofiso tel.PRospect 0-1795
Itez. tel. t.Ko> ehtll 6-5003

Tel. ofiso HE. 4-0099, rez. PR. 0-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1957 W. Garfldd Blvd.
VAL: 1—4 Ir 6—9 

Šeštadieniais r.uo 1 Iki 4 vai. p. p. 
Išskyrus ketvirtai!. Ir sekmad

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IB 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

0822 So. Western Avenue
Vai.: kasdien 10-12 vai. ir 7-9 vai. 
vak. šeštadieniais 10-1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3229
Rez. telef. LVAlbrook 5-5070

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-5, treč. ir šešt. pagal sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South Westeru Avenue 
Chicago 29, BĮ.

Pasimatymai pagal sutarties 
Telefonas REpublic 7-49OO

Rezidencija: GRovehUl 0-8101

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Iii CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. VIrginia 7-OO3O

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244

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

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Spec. moterų ligos ir akušerija) 

4055 Archer Ave.
Kampas Archer ir Calitornia Ave. 

VAL.: 2—4 Ir 6—8 v. p. p. 
6ešt., 2—7 vai, p. p.,
išskyrus S'kniadiOnius.

Ofiso telef. YArds 7-1100
Rezidencijos — STewart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

756 West 35th Street
(kampas Halsted ir 35-ta gatve) 

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

šeštadieniais 1—4 vai.

Oflce WAlbrook 5-2670.
Rea. HUltop 6-1*60

Dr. Alexander 1. tavais
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
MARQUETTE 5IEDICAL CENTER

6182 South Kedzie Avenue * 
Vai. 8—4 p. p. ir nuo 7—9 v. vak.

Trečlad. Ir šeštad. pagal sutartj

Tel. ofiso PR. 6-3838, rez. RE. 7-9199
DR. A. JENKINS

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

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:30 
iki 9 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta

Telefonas GKovehill 6-1595
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIAUSTft

PR ĮTAIKO AKINIUS 
Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 

susitarimą, išskyrus trečiadienius
2422 West Marąuette Rd.

Telefonas RGliance 5-1811

DR. WALTER L KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 VVest 59th Street

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

Tel. ofiso Ir buto DLrmplc 2-4156
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. I5th St, Cicero 

Kasdien 1—3 v. Ir 6—8 v. vakare.
Butas 1520 So. 49th Ave. 
šeštadlenluts 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 3-2x68
DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA TR CHIRURGE 

4148 S. Archer Ave.
VAL. Kasdien popiet, bilo 12-2:30 v. 
Vak. pirm., antr. ketvlrt. 6-8:80 v. 

TVečladlent tik susitarus

Of. Ris. KRIAUDELIONAIte
(Gydytoja Ir Chirurgft) 

MOTERŲ LIGŲ HV AKUŠERIJOS 
81*EClALtSTfi

2750 We«t 71at Street
(Kampas 7lat Ir California) 

m. uflšn Ir rez. nrpuMtc 7-4116 
Vai. 11-2 ir 6-8 v. v. ŠeAt. 1-4 p. p.

Kitu laiku pagal ausi tarime

—......... ,, ,-r ■s,-.===:

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

KŪDIKIU IK VAIKU LIGŲ
K1>EUIAL1ST£

7156 South Western Avenue
(MEDICAL BUILD1NG) 

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

Ofloo tel. RE. 7-1168 
Rce. tel. \YAlbrook 5-3705

Tel. ofiso YA. 7-5557, rez. RE. 7-4906

DR. FRANK C. KWINN
(KVIEČINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1651 West 47th Street

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

Tui. oriso GR. 6-530D, PR. 0-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8PEO. CHIRURGINES LIGOS 

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

VAL. 2—4 p.p. Ir nuo 6—8 v. vak. 
Še&tad. 2—4 popiet 

Trečlad. Ir sekmad. uždaryta

DR. JULIJA MOHSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Tel.: Ofiso — ITllman 5-0760 
Buto — ENglevvood 4-487#

Pirkit Apsaugos Bonus!

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63 rd SU
Ofiso tel. KKliance 5-4410 

ltezld. telef. UltovehlU 0-0017 
Valandos: 1-8 p. m. Ir 6-8 p. m. 

Penktad. tik po pietų. 
Trečlad Ir šeštad. pagal eutartj

Ofiso Ir huto tel. HEmlock 4-5815

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IP VIDAUS LIGOS 

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

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St.

Kasdien S—7 vai. vak. šeštad. nuo 
1—5 vai. vak.

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

Ofiso tel. CLlffside 4-2S96 
ltezidcncijoe: LAfayvtte 3*1172
DR. P. STRIMAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 VVest 47th Street 

(Kaminu 47th Ir Hennltage)
Vai.; nuo 2 iki 4 Ir 6 Iki 8 v. vak. 

Šeštad. nuo 2 iki 6 vai., lšekyr, sek

DR. FL TALLAT-KELPSA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telef. TOwnIiall 3-0939 
2534 West 68th Street

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

skambina CEntral 0-2294.

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525

DR. AL RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie Ir Archer).

Vai. kasdien nuo 2 lkt 9 vai. 
Trečlad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublic 7-2290 
SPECIALYBE CHIRURGINES TU 

ORTOPEDINES LIGOK 
2435 West 69th Street 

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

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

keičia stiklus Ir renius.
4455 So. California Ave., Ohicago 

ŠuuJUte YArils 7-7381
Priima: vakarais 6 iki 9; šeštad. 

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

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

DR. A. Z. ŠAULYS
GYDYTOJA IR CIIIRURG® 

4645 So. Ashland Ave., Ohicago
Plrmad., antr., ketv. ir penk. 

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

Ilez. 8053 S. Campbell Ave.

Tel. ofiso YA 7-4787, rez. l’R 0-1930

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 S. Ashland Ave. (kamb. 211)
Vai. nuo 2—4 ir 6—8; trečiad., šeš
tad. ir sekmad. tik pagal sutartj. 

Jeigu neatsilieps viršminSti telefonai
Šaukite Mlduay 3-0001

V P. ŠILEIKIS, O.P.
Orthopedas - Protezistaa

Aparatai-Protezai, Mtd. ban
dažai. Spee. pagalba kojom 

(Arch Sapports) Ir t.t.
V*l.: 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
DRTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 

2850 \V. 03rd St. Chicago 29, 111. 
Tel. PRospect 0-5084.

Skelbkite ‘'Drauge"!

DR. VYT. TAURAS-
TUPAIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR

SPEC. MOTERŲ LIGOS 
Ofisas ir rezid.: 2410 W. 51st St 
rel. PRospect 8-1223 arba WE 0-5577 

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

, šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

Tel. ofiso HE. 4-2123, rez. PR. 6-8484

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chlrurginčs ligos
6255 South M'estern Avenue

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

sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. ofiso PRospect 6-9400
Itezid. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaške vičtūtS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

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

DR. J. VAITAITIS
GYDYGOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Ct., Cicero •
Kasdien 10-12 vai ryto ir 6-8 vai.

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

Tel. ofiso VIctory 2-1581
Rez. VIctory 2-0749

DR. V. VILEIŠIS
gydytojas ir chirurgas

802 VVestt Slst Street
Kamp. Halsted ir 31-mos gatvių) 

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

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

DR. F. C. ININSKUNAS
gydytojas ir chirurgas

2420 VVest Marąuette Rd.
VAL. nuo 2 iki 4 p. p ; 6 iki 8 vak. 

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti

Tel. ofLso CA 6-0257, rez. PB 0-0659

DR. P. J. ZALATORIS
TeL ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-0059

1821 So. Halsted Street 
Rezid. 8600 S. Artesian Ave.

VAL. 11 v, r. Iki 3 p. p.; 6—9 v. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Virš 25 metų patyrimo
Tel. Y Arda 7-1829 

Pritaiko akiniu*. 
Kreivos akis 

ištaiso.
Ofisas Ir akinių dirbtuve
756 West 85th Street 

Vai. nuo 10 lkt 8, nuo C iki 8, tre
čiad. nuo 10-12, penktadlenj 10-2 Ir 

šeštadieniais 10-2 vai. pofciet.

virs za

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

Skelbkites “Drauge”
DRAUGAS

THE LITHUAN1AN DAILY FR1END
2384 R. Oakley Ave., Chicugo 8, III. Tel. VIrginia 7-0041; 7-0042

Entored as Secoud-Class Matter March 31. 1916, at Chicago, Illinois ~ 
Undof the Act of March 3, 1879.

Meniber of the Catholic Press Ass'n 
Pubiisbed dally, ezept Sundays, 

by the
Llthuauiun Catholic Press Soelety 
PRENUMERATA: Mitams
Chleagoj Ir ClceroJ • $9.00
Kitur JAV Ir Kanadoje Ss.oo
Ušelenyje |U.OO

SUBHCKIPTION KATES 
S8.no por year outstde of Chicago 
S9.00 per year In Chicugo A Cicero 
88.00 per year ln Cauada 
Korelgti 811.00 per year.
Mi metų 

6.00
84 60
35.50

8 inOn. 
82.76 
32.60 
33.00

1 niDo. 
|L26 
91.00 
91.86

Redukcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nesunaudotų straipsniu ne- 
«uugo, juos gretina tik iš anksto susitarus. Redakcija už skelbimu turiu! 
beatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus prašymą.



Antradienis sausio 24 1956 DIEN n As?iTS DRAUGAI CruCAGO ILLINdS

SPAUDOS ŠVENTĖ DĖL „DRAUGO" ROMANO KONKURSO

(

S

Dienraščio “Draugo” Bendradarbių Klubas kasmet ruošia 
spaudos šventę. Redaktoriai ir bendradarbiai čia susirenka 
pamąstyti apie spaudą, jos uždavinius bei reikšmę.

Spaudos reiškmė labai didelė, šį didumą geriausiai iš
reiškia senoji pažiūra, laikanti spaudą septintąja pasaulio ga
lybe. Didžiausias smūgis, kurį tenka pakelti moderniajai spau
dai, yra jos palenkimas tarnauti ne tiesai, bet įvairiems pa
šaliniams tikslams: partijoms, finansų magnatams, valstybių 
režimams bei bizniams. Spauda savo esme yra idėjinės kovos 
įrankis: kaip dabar valstybės skiria milžiniškas sumas gink
lavimuisi, taip spaudos išsivystymo pradžioje šios lėšos buvo 
skiriamos laikraščių leidimui, ir niekam į galvą neatėjo leisti 
laikraštį pasipelnymui.

Lietuviškoji spauda yra gimusi ir išaugusi iš šių geriau, 
šių spaudos tradicijų: ji niekad nebuvo pas'pelnymo šaltiniu, 
bet laikėsi ir laikosi besąlyginiu spaudos žmonių pasiaukojimu 
ir jų ryžtingu idealizmu tarnauti t'esai ir laisvei. Visi mūsų 
laikraščiai yra gimę dėl to, kad atsirasdavo žmonių, kurie no
rėjo ir turėjo savo tautai tą pasakyti, rodyti jai kelius į tolimesnį 
gyvenimą ir apsaugoti jos egzistenciją nuo grėsmingų pavojų. 
Tokia buvo “Aušra”, “Tėvynės Sargas”, toki yra ir dabartiniai 
mūsų laikraščiai. Moderniškojo gyvenimo pavojai grėsia ir mū
sų laikraščiams: ne vienam jų tenka patekti į partijų r'etenų 
bei asmeninių intrygų sūkurius. Tačiau ši būklė visų yra per
gyvenama kaip ža'zda ir jieškoma iš jos išeities. Tai rodo, kad 
gerosios spaudos tradicijų tęsimas, kovojimas prieš iškrypimus 
ir spaudos piktnaudojimą yra visų spaudos darbuotojų uždavi
nys. . Šį uždav'nį mūsų spauda atliks, kai ji galė3 atsiremti 
į skaitytoją ir išsilaisvinti iš visų pašalinių įtakų. Išsilaikymas 
iš prenumeratos yra idealas, kurio turi siekti lietuviškoji spau
da. Juo ji labiau artės prie šio idealo, juo ji bus galingesnis 
veiksnys tiesos, tautos, dorybių ir tėvynės laisvės sargyboje.

Kai Lietuvos karys yra priverstas padėti ginklą, kova už 
tautos laisvę ir egzistenciją tenka vesti spaudai. Šį savo šven
tą žygį spauda atliks, jei bus ištikima geriausioms mūsų spau
dos tradicijoms — tarnauti tiesai ir laisvei — ir šį savo tar
navimą priims kaip Dievo Apvaizdos uždėtą pareigą. Blt.

muloj Ir g^w@n«m©
KAS YRA JT?

Dėl priėmimo naujų narių į 
Jungtines Tautas kilo priekaiš
tų. Anglų valstybinio radijo 
žurnalas “The Listener” klau
sia, kas iš tikrųjų yra JT:

“Per keturis metus ginčytasi: 
primti ar neprtimt penkias ko
munistines valstybes ir trylika 
nekomunistinių valstybių, nes 
niekaip nesusitarta dviem klau
simais: kas iš tikrųjų sudaro 
valstybę, ir kuri valstybė gali 
būti JT nariu? Šie klausimai 
dengė pagrindinį — kas gi iš 
tikrųjų yra JT ir koks jų tiks
las. JT narių taisyklės skelbia, 
kad prie 51 nario — kūrėjo ga
li jungtis betkuri ‘taiką mylinti 
valstybė’, jei sugeba apsidėti 
chartoje išvardintomis pareigo
mis ir jas eiti. Keturmečio gin
čuose buvo iškelta, kad vieni, 
kaip Mongolija, netiko kandida
tu, nes nebuvo skaitoma vals
tybe, o kiti, kaip Albanija, bu
vo nepajėgi eiti chartoje numa
tytas pareigas.

Galiausia ginčai ėmė kliudyti 
ir pagrindinį klausimą, kas gi 
iš tikrųjų JT yra. Vieni sakė, 
kad ‘taiką mylinčių’ sąjunga, ku 
rion negali įeiti nemoką su kai
mynu dora’ sugyventi. Kiti tei
gė, kad JT tėra tinkama vieta 
derėtis ginčijamais klausimais, 
todėl čia gali tilpti visi, nes bent 
kurią dieną betkas gali su gin
čo klausimu susidurti. Visgi rei
kalinga kam nors išspręsti, ką 
priimti, ką atstumti. Tačiau da 
lyką svarstant, nėra reikalo 
principą nuspręsti visiems lai
kams ir amžinai. Perd’delis 
nuosaikumas ar perdidelis kokio 
principo prisilaikymas gali JT 
visai pasmaugti. Juk čia tik ge
ros valios organizac’ja. Tokiu 
būdu prieita išvada, kad JT yra 
tarptautinė organizacija, turin
ti tikslą daryti tik tą, ką tą die
ną ir tą valandą jų narių daugu
ma nori daryti”.

LIETUVA TURKIJOJE
London “Times” literatūros 

priedas recenzuoja G. L. Lewis 
knygą “Turkey” ir recenzentas 
duoda jos ištrauką:

“1940 metų vasarą vienam 
mano draugui turkui teko būti 
mažame vakarinės Anatolijos 
miestelyje, Turkijoje. Besėdint 
viena rytą ties kavne ir beskai
tant laikraštį, prie jo priėjo a- 
pysenis vyras ir paklausė, ko
kios naujienos pasaulyje.

— Naujienų daug, — tarė 
draugas, — štai Sovietų Sąjun
ga prisijungė Estiją, Latviją ir 
Lietuvą.

— O kur tie kraštai, — pa
klausė senukas.

— Š'aurės Europoje.
— Keista. Kai aš jaunag bu

vau, pasaulyje tebuvo tik dvi 
valstybės: mūsų sultono ir Mas 
kvo3 caro”.

Recenzentas toliau pasakoja, 
kaip po I Pasaulinio karo su
griuvusioje Turkijoje naujas va 
das Mustafa Kernai pradėjo tau
tą šaukti atgimti ir ant savo ko
jų stoti. Įtak’ngas Londono “Ti
mes” korespondentas suklydo, 
savo laikraščiui pranešdamas: 
“Kernai visai ne pasakų kar- 
žygis, o jo gaujoms stinga su
siklausymo” (1920 m. gegužės 
22 d.). Nepraėjo nė mėnesis, o 
tas pats korespondentas jau ra 
šė, kad su Kemaliu eina du treč
daliai turkų šviesuomenės, valdi, 
ninku ir karininkų, Šviesuome 
nė prisidėjo prie Kemalio gau
jų, nes pasirinkimo nebuvo 
tautos išnykimas arba Kemalis.

Praėjusiais metais buvau pa
tekęs į “Draugo” romano kon
kurso komisiją. Neturiu pre
tenzijų j literatūros kritikus, bet 
noriu pareikšti vieną kitą mintį 
tuo pačiu pagrindu, kuriuo bu
vau kviečiamas į komisiją. Ma
nau, kad ir patiems premijos or 
ganizatoriams, ir visuomenei no
risi kritiškesnio balso iš tą da
lyką arčiau pažįstančių. Dabar 
jau yra paskirta penktoji pre
mija. Turime penkis premijuo
tus romanus ir keturis iškeltus 
vardus beletristikoj, šį kartą, 
žinoma atsitiktinai, ne tik pati 
komisija, bet ir pati laureatė 
rasta Kanadoje. Antri metai iš 
eilės premijuojama moteris. Tai 
reiškia, kad mūsų moterys sten
giasi tęsti garbingas mūsų tau
tinio atgimimo laikų beletrisčių 
tradicijas ir už tai jas reikia 
sveikinti. Šalia premijuotųjų tu
rime dar Nelę Mazalaitę, kurios 
"Negestis” ir kiti veikalai daro 
ją mūsų pirmaeile beletriste.

Romano konkurso reikšmė

"Draugo” Bendradarbių Klu
bas, dienraščio leidėjai ir redak
toriai padarė tikrai gražų darbą, 
imdamiesi organizuoti šią pre
miją. Virtęs tradicija šis kon
kursas, be abejonės, truks dar 
lgus metus. Linkime jo organi
zatoriams pasisekimo, šalia ki
tų konkursų romano konkursas 
įneša ypatingo gyvumo į mūsų 
kultūrinį gyvenimą, ir patį 
“Draugą” taip pat pagyvina. 
Konkursas įtraukia kasmet eilę

K. MOCKUS, Boston, Maas

poezija mes galime veržtis į tarp 
tautinį pripažinimą, o su bele-

kystės akimis. O visdėlto iš jų 
mes dar tik inės prieauglio. vi- 

tr'stika vargu. Mes sveikiname soms gyvenimo sritims, neišuki- 
stipiiau pasireiškiantį beletristų riant ir literatūros. Poezijoje ir 
prieauglį, mes džiaugiamės nau-J jų daugiau paaitodo, bet pro- 
jais vardaig ir knygomis, bet zos mažiau pastebime. Savaime 
syk u tebelaukiame ir kūrybinės peršasi mintis, kad jaunimo žur- 
kibirkšties, kuri įžiebtų platės- nalai b- laikraščiai, talkinami L. 
niu mostu kūrybos ugnį ir pa- Rašytojų Draugijos ir kitų kul- 
keltų mus į kūrybos augštumas. tūrinių institucijų bei paskirų 
Aišku, kad kūrėjai ateina sa- asmenų, imtųsi jieškoti būdų su 
vaime, kad didieji talentai ne- žadinti kūrybos kibirkštį jau- 
gimsta pagal užsakymą, tačiau niausioje, emgracijoje bręstan- 
konkursai vist’k gali padėti juos čioje kaitoje. Kas žino, gal jų 
atrasti. eilėse turime ypatingo stiprumo

Tenka apgailestauti, kad kol 
kas tuose konkursuose nepasi
reiškė tokio lygio beletristai, 
kaip J. Jankus, Pulgis Andriu* 
šis. Iš jų turime pagrindo dar 
daug sulaukti. Savotišką padė
tį tuose konkursuose yra įgijęs 
J. Gl auda, kuris laimėjo dvi 
premijas ir dalyvavo konkurse 
tris kartus (jei šiemet nedaly
vavo, nes tai būtų ketvirtas). J. 
Gliaudą vyresniame amžiuje at
ėjo į mūsų literatūrą ir tai gry
nai su konkurso pagalba. Tur
būt tiesa, kad dėl griežtai išlai
komo konkurso anonim’škumo 
vienoje komisijų už jo veikalo 
premijavimą balsavo net toki 
komisijos nariai, kurie jam ligi 
tol ir net po to nenori pripažinti 
rimtesnės vietos mūsų literatū
roje.

Kaip ten bebūtų, turime du 
premijuotus “Draugo” romano 
konkurso rezultate atsiradusius 
J. Gliaudos romanus, kuriuos

- . . , - v j v Į skaitytojai mielai skaito, o ir krirašto žmonių i kūrybos ^rbą,1 y 
kuris gal būtų ir daromas ir be 1 a E
to,
kitoje vietoje sudaromos jury 
komisijos taip pat sukelia tos 
vietos žmonių didesnį susidomė
jimą mūsų literatūra ir įtrau
kia komisijos narius į atsakin
gas pare'gas mūsų kultūriniame 
gyvenime.

Sutinkami sunkumai

talentų, kurie pajėgtų užpildyti 
bent dalinai tą spragą, kurią 
turi išgyvenai mūsų tauta dėl 
iavo nepriklausomybės neteki
mo. Pasvarstykime, paieškoki
me naujų būdų kūrybos kibirkš 
čiai įžiebti. Prieš penkeris me
tus kun. dr. A. Juškos parody
toji inciatyva ne tik žodžiu, bet 
ir praktine veikla, davė aiškius 
rezultatus. Daugiau panašios 
iniciatyvos!

EISENHOWERIAI SVEIKINAMI

Prezidentas Eisenlioweris ir jo žmona šypsosi bankete, pavadintame 
“Balute — to Eisenhower”. Ei.senhoweriai buvo jtasveikinti Washin>’- 
tone. (INS)

bet galbūt ir ne Kasmet Pernykšč'° konkurs° pasirodęs 
' j. Gliaudps romanas’, dabar jau

atspausdintas knygos pavidalu, 
vaizduoja labai svarbų mūsų at
gimimo laikotarpį, mūsų knyg
nešių gadynę, ir yra labai teik
tinas priauganč’ai kartai. Visi 
suprantame, kad kasmet to pa
ties autoriaus premijavimas 
kenktų pačiai premijai. Ta pras
me jury komisijų narių susirū
pinimas yra pateisinamas. Siū
lytume J. Gliaudai kurį laiką 
specialiai rašyti nebe konkursui. 

Tolimesnės perspektyvos

Eidamas mokslus svetimose 
mokyklose, mūsų jaunimas gali 
palengva nutolti nuo savo lite
ratūrinio gyvenimo ir nuo lie-

Kalbėdamas tuo klausimu, 
remsiuosi daugiau pernykštės, 
Bostone veikusios ir mielo Bern. 
Brazdžionio vestos komisijos pa 
tyrimu bei ligšiol premijuotais 
romanais, kurių pastarąjį dar 
pažįstame vos iš keleto pradinių 
atkarpų.

Manyčiau, kad konkursai iš-

Apie Titaniko žuvimą
“A Night to Remember” (At

mintina naktis) knygoje kalba 
ma apie nuskendimą laivo “Ti- 
tanic” 1912 m. balandžio 14 d. 
Žuvo 1,502 keleiviai ir įgula. 
Autorius sako:

“Jei kapitonas būtų kreipęs 
dėmesį į šešis gautus praneši 
mus apie pastebėtus ledų kai 
nūs; jei tą vasarą ledynų pasi 
rodymo vieta būtų buvusi nor
mai’; jei nelaimingas ledų kai 
nas būtų buvęs pastebėtas bent 
15 sekundžių anksčiau; jei nau
jieji įrengimai sulaikyti bangų 
įsiveržimą pro pasidariusias sky 
les būtų buvę tik vienu deniu 
augščiau; jei laivas “Cal'for- 
nia”, kuris buvo kaimynystėje, 
būtų kiek paskubėjęs — jei tik 
bent vienas šitų ‘jei’ būtų įvy
kęs, nebūtų žuvęs nė vienas žmo 
gus. Tačiau tie visi ‘jei’, it su
sitarę kok’oje senovės graikų 
tragedijoje, paskandino ‘Titani- 
cą’. ”

kėlė eilę naujų vardų, kurie ir tuviškos kūrybos. Anksčiau imi 
liks mūsų literatūroje. Tačiau gravusiųjų mūsų taut'ečių prie- 
konkursai kolkas neiškėlė romą- auglis neiškėlė jokių literatūri
no lyg’o ligi reikiamo augščio. 
Vistiek dar tenka laukti veikalų, 
kurie pakeltų mūsų romano ly
gį ir mūsų skaitytojų skonį. Po
ezija ir toliau tebėra pirmaujan-

nių talentų ne tik lietuvių kal
ba, bet net ir čia vyraujančia 
anglų kalba. Tie, kurie šiandien 
iš tremties atvykę studijuoja 
universitetuose, Lietuvą atsi-

BUVęS PREZIDENTAS - KOMUNISTAS
J. KUZMIONIS, D. Britanija

Vyno perteklius
Prancūzija turi labai dideles 

vyno atsargas. Todėl vyriau
sybė, norėdama sumažinti pa
gaminto vyno atsargas, nutarė 
duoti kas savaitę vieną kvortą 
vyno visiems šelpiamiesiems 
bedarbiams.

Žydai atlygins nuostolius
Izraelio žydai susitarė su ka

talikų Bažnyčios atstovais dėl 
atlyginimo už konfiskuotą ir 
sunaikintą katalikų Bažnyčios

tis mūsų literatūros žanras. Su mena jau tik ankstyvosios vai-* nuosavybę toje valstybėje.

Pik. Jacobo Guzman, buvęs 
Guatemalos prezidentas, savo 
metu buvo nuverstas nuo sosto 
už pastangas įvesti komunisti
nį režimą, šiuo metu j’s yra už 
geležinės uždangos ir ištaigin
gai gyvena Čekoslovakijos sos
tinėje Prahoje.

Sakoma, kad jis su šeima per
ėjęs geležinę uždangą patartas 
sovietų diktatorių Bulganino ir 
Chruščevo, kad iš ten vestų ko
munistų pogrindinę veiklą Gua- 
temaloje.

Komunistai Gautemalą laiko 
pagrindinėmis durimis revoliu
ciniams planams Lotynų Ame
rikoje.

Buvęs prez. J. Guzman su 
žmona Marija ir trimis vaikais 
praėjusį rugsėjį paslaptingai pa
liko v'ešbutį Šveicarijoje ir per
sikėlė į Prahą, kur gyvena nuo 
lapkričio mėnesio.

Yra žinių, kad šiemet Guz
man mano padaryti vizitą Mask 
voje. Be abejo jis ten sudarys 
smulkesnius planus savo komu
nistinei veiklai Guatemaloje.

“Aš negaliu pasakyti, ar ma
nau tapti tikruoju komunistų 
partijos nariu”, pareiškė J. Guz 
man vienam britų koresponden
tui. Tik tiek galiu pasakyti, kad 
vieną dieną tikiuosi grįžti į Gua- 
temalą, kai ten dalykai pasikeis 
gresne l'nkme”.

Toliau J. Guzman pridūrė: 
“Pagaliau turi pasibaigti feodą, 
lizinas ir imperializmas ne tik

Guatemaloje, bet ir visoje Lo
tynų Amerikoje”.

Buvęs prez. J. Guzman pasi
traukė iš Guatemalos kartu su 
kokiu tūkstančiu savo sekėjų, 
kur e darbavosi komunizmo la
bui. Paklaustas, ar jis ir toliau 
palaiko su jais ryšius, atsakė, 
kad to negalįs pasakyti, nes ne
są “lengva kalbėti telefonu”.

Išgąst’agi balsai. Kartu su 
J. Guzman gyvena jo žmona ir 
trys vaikai. Kai Londono kores
pondentas norėjo užmegzti tele
foninį pasikalbėjimą, šeš’olikos 
metų dukters Arabellos balse 
buvo jaučiama baimė ir netikru
mas: “Kas kalba? Kodėl jūs 
skambinate iš Londono? Ko 
jūs norite?”

Į kalbas nesileido nė M. Guz
man, jo žmona, pareikšdama: 
“Aš nesu komunistė, tačiau aš 
nepriekaištauju niekam, kas juo 
yra. Kas dėl to bloga?”

Tikrai era'la, kad tame nieko 
blogo neįžiūrima. Tačiau aiš
ku, kad ji norėtu ir toliau būti 
Guatemalos prezidento žmona, 
nors ta kraštą plaktų ir raudo
nos vėliavos...

help yotir
HEART FUND^F 

help your HEART

NAUJIEJI METAI 
WASHINGTONE

Bostono “Christian Science 
Monitor” korespondentų biuras 
Washingtone praneša:

“I naujus metus įžengiant, 
štai, kaip dalykai atrodė JAV 
sostinėje: 1) atominis karas nu
slinko nuo Amerikos toliau, ne
gu 12 mėnesių atgal; 2) santy
kiai su Sovietų Sąjunga ir rau
donąja Kinija yra šiek tiek at
slūgę; 3) iškilo a'kštėn stiprių 
įrodymų, kad tautinis sąjūdis 
pavergtuose kraštuose yra ga
jus, stiprus ir komunizmo nepa
laužtas; 4) pačioje Sovietų Są
jungoje, aišku, vyksta permai
nų, iš kurių matyti, jog į vir
šūnes išk is rateliai su mažesniu 
prisirišimu kietoms komunizmo 
dogmomis, su didesne pakanta 
kitiems ir mažesniu noru gele
žine uždanga nuo žmonijos skir
tis.”. V.

BIRUTĖ POKELEVieiOTĖ

Astuoni lapai
'Hr+nuj uc/at

8 tęsinys

DROŽLES
Amerikoje įsikūrusių Lietu 

vos tautininkų proklamacijos jų 
spaudoje skamba, tartum jų au
toriai susirūpinę skubėtų patir
ti, ką gi iš tikrųjų jie čia pasa
kys.

Įdomu, kad paprastai tie, ku
rie turi ilgą liežuvį, turi trumpą 
protą. P. Eillukas

Tėtis viską daro atbaigtu tobulumu ir aš galiu jį 
stebėti valandomis.

Kai jis kišeniniu peiliuku drožinėja paišelį, tyliai 
švilpaudamas, kartkartėmis pūstelėdamas nuo stalo 
grafito dulkes, kai jis, primerkęs vieną akį, sukinėja 
paišelį prieš šviesą — aš žinau, kad tokio grakštaus ir 
ilgo smaigalio nepajėgs nutekinti joks pasaulio drož
tukas.

Iš šviežios duonos trupinių tėtis man nulipdo antį, 
arba pilvotą žmogiuką; jis moka nulupti obuolį taip, 
kad žievės juosta nutysta iki žemės ir susisuka lyg 
spyruoklė. Kai tėtis šukuojasi, jis tik suvilgo plaukus 
ir užbraukia juos ant kaktos. O paskui — suraukia an
takius: plaukai patys persiskirta į šalis tiesiu vidurio 
skląstymu.

Labiausiai man patinka žiūrėti, kaip tėtis daro 
papirosus.

Pirmiausia jis atsineša skardinę dėžutę, išmargin
tą auksiniais pusmėnuliais, rojaus paukštėm ir kupra 
nugariais. Ją tėtis atsivežė iš Rusijos — joje kadaise

męs krūtinėn metalinį virbalą, išstumia tabaką gilzėn. 
Tirštas dangaus mėlynumas žydrėja — pro apsnig

tus stogus, pro apledėjusias telegrafo stulpų vielas, dar 
matosi bespalvis mėnuo.

Nuo apšalusių langų ima tirpti ledo žvaigždės ir 
vidurnakčio speige išsiskleidę žiedai. Vanduo susigeria 
į patiestą vilnonį siūlą ir aš girdžiu, kaip pritvinkę 
lašai nukapsį į seną acto bonką, kabančią rėmo gale.

Kaip gera gulėti po minkšta pūkine kaldra ir ži
noti, kad tuoj užtekės didelė, raudona saulė!

Kad pakils žėrėdama iš balto Mickevičiaus Slėnio, 
užkliudydama senas egles, nupurtydama sniegą nuo 
tamsiai žalių šakų, išbudindama miegančius dagilėlius 
ir nuplieksdama žydų Kapinių paminklus. Kad ateis 
diena.

Kad pusę astuonių mama su tėčiu išeis įstaigon, 
kad ant pusryčių stalo aš rasiu suvožtą prancūzišką 
bandelę su arbatine dešra ir dar šiltą kiaušinį. Virtu
vėj, ant karšto užkrosnies, stovės raudonas puodelis. 
Saldus kakao paviršius bus užsitraukęs plona plėve; 
tereikia lengvai pūstelti ir ji nubėgdama garankščiuo- 
jasi.

Tokią saulėtą žiemos dieną nuo Tvirtovės Alėjos per 
sniegą atbrenda laiškanešys. Jo odinis maišas prigrūs
tas Kalėdinių atvirukų: prakartėlių, keturlapių dobilų, 
žibučiais nusagstytų pasagų ir apsnigtais miškais le
kiančių traukinių — linksmų šventų Kalėdų, laimingų 
tūkstantis devyni šimtai dvidešimt devintųjų metų!.. 

Dieną Ukmergės Plente tylu.
Kapinių gatvėj kažkas klibina vandens pompą, 

jose, atsilapojęs skran-

ir raudonskruosčiai. Jų žieminių kepurių ausys už
verstos augštyn, o iš karštų burnų kamuoliais verčiasi 
garas.

Iš turgaus grįžta Mikuliu bobutė, įsispyrusi į šil
tus veltinius. Jos pintinėj, iškišusi linguojantį kaklą, ga
gena įtupdyta didelė žąsis — Kalėdoms...

Turgun aš rudenį nueidavau, kai tėtis išvesdavo 
mane pasivaikščioti. Lapkričio vakarais turgus tuš
čias ir tamsus. Tik mažose būdelėse spinkčioja šviesos. 
Ten sėdi susitraukę senutės, šildydamos sustyrusias 
rankas ant anglių puodų. Pajuodę gorčiai pilni obuolių, 
spalgenų ir mėlynųjų slyvų.

Pačioj paskutinėj būdelėj, išklijuotoj senais laik
raščiais, raudonplaukis Vaciutka pardavinėja gyvas 
žuvis. Žuvys plauko plačiose skardinėse plėčkose. Van
dens paviršius jau lūžinėja plonu, permatomu leduku; 
matosi, kaip dugne guli didžiuliai karpiai, kaip žvilga 
nuvinguriuojančių ešerių žvynai ir juodos lydžių nu
garos.

Tėtis man visada nuperka antaninį obuolį — šaltą, 
aptrauktą lengvu rūku, kvepiantį rudenio sodų šalna.

buvo chalva.
Jis lėtai atsidaro dėžutę ir pirštų galais pašiaušia sniegu lėtai prašliaužia rogės

susigulėjusį tabaką. Jo šnervės išsiplečia, tarsi jis ger
tų vos užuodžiamą kvaptį — trumpalaikį svaigulį ir 
užsimiršimo saldybę... Ir to^s ne^a«d'enišk9s tėtis būna 
visą vakarą. Jis patogiai atsiločia kėdėj ir kemša ta
baką J pražiodytą mašinėlę; paskui išpučia susilanks- 
čiuaią gilzę, atsargiai užmauna ją ant vamzdelio ir, įrė-

dą, sėdi barzdotas Muravos burliokas. Jis atveža krau- 
tuvėn pieną ir švirkštauja pro dantis, ragindamas šyvą 
savo kuiną

Senų Panų erode trepsi du žaliūkai vyrai, apsijuosę 
liemenis blizgančiais pjūklais. Jie pjaus Senų Panų 
malkas ir jau tempia iš malkinės ožį. Abu vyrai drūti

Aš guliu prietemoj, atmerktomis akimis ir juntu 
visą savo pasaulį.

Valgomajame stovi tamsiai žalia kanapa su augšta 
medine atrama. Abu kanapes šonai baigiasi užritintais 
volais.— jų medžiaga sutraukta blizgančiom liūtų gal
vom.

Ant sienos kabo Karaliaučiaus vaizdas, papuoštas 
perlamutro žėručiais: tiltas su melsvais žiburių skritu
liais ir tamsi žalvario statula, užsimetusi ant peties 
bizūną. Jos kepurė baigiasi dideliu kutu. Tėtis sako, 
kad tai nameliukas, kad jis stovi atgręžtas Lietuvos 
pusėn ir grąsina mums už Klaipėdą.

(Bos Jaugiau)



KATALIKŲ BAŽNYČIA ANGLIJOJ’E

Teisingai pastebėjo “The 
Catholic Times’’ sausio 6 d.,
kad esą skaudu konstatuoti 
faktą, jog šis kraštas pamažu 
netenka savo tradicinio krikš
čionių tikėjimo ir praktikos.

Iš tikrųjų, didelė gausybė 
įvairių protestantiškų bažnyčių 
ir koplyčių yra lankomos vos 
saujelės žmonių. Yra faktų, 
kad kai kurie supagonėję angli
konai net nenori savo vaikų 
krikštyti.

Neseniai paskelbta vedybų 
statistika rodo stebėtiną faktą, 
kad kitatikiai, išskyrus katali
kus, vengia bažnytinių sutuok
tuvių.

Anksčiau, kaip katalikų laik
raščiai pažymi, net tie, kur e 
nelankydavo bažnyčios, visdėl- 
to stengdavosi susituokti baž
nyčioje.

Pakėlęs šį skaudų faktą, 
“The Catholic Times” pastebi, 
kad tai yra ne kas kita, kaip 
grįžimas į pagonybę: “Tai kraš
tą palieka be jokio moralinio 
standarto”.

Katalikų laikysena
Neliečiant atskirų apgailėti

nų nukrypimų katalikų tarpe, 
visdėlto reikia pastebėti, kad 
Anglijos katalikai yra palygin
ti drausmingi jie išlaiko katali
kiškas mokyklas, dosniai prisi
deda prie naujų bažnyčių staty
mo ir net aktyviai veikia atver
timų srityje. Retai kurią sa
vaitę nepamatysi didžiuliame 
dienraštyje kunigų raisiorrerių 
skelbimą, kad jie pasirengę 
kiekvienam tiesos jieškotojui 
ištiesti pagalbos ranką. Visų 
tų pastangų išdavoje — į kata
likų tikėjimą pereina ne tik eili
niai žmonės, bet ir vienas kitas 
anglikonų dvasiškis.

Tai, be abejo, negali patikti 
anglikonų bažnytinei vyriau
sybei. Ir taip neperseniai 
Derby protestantų vyskupas 
paskelbė, kad katalikų, perėju
sių į anglikonus, skaičius “gal
būt yra toks pats, o gal ir di
desnis kaip tų, kurie atverčiami 
iš anglikonų į katalikų tikėji- 
mą .

Tiesa, kai kurie katalikai nu
tolsta nuo savo tikėjimo. Ta
čiau, kaip “The Catholic Times” 
pažymi, tokie greičiau pasilie

ka indiferentiški arba pasidaro 
dialektinio materializmo išpa
žintojai.

Matlouko kat. klebonas

kun. Goodwin paprašė, kad mi
nėtas anglikonų vyskupas pa
grįstų savo tvirtinimą. Vysku
pas nurodė, kad praėjusių 20 
metų laikotarpyje Derby vys
kupijoje “galėjo būti dvide
šimta ar daugiau buvusi Rom. 
Bažnyčios narių, kurie patapo 
anglikonų bažnyčios nariais” 
(Derby Evening Telegraph, 
XII. 16).

Taigi, anglikonų vyskupas 
nurodė apie dvidešimts buv. ka
talikų ir tai pažymėjo, kad tiek 
“galėjo būti”...

Kun. Goodwin savo ruožtu 
paskelbė, kad, jei galėjo būti 
apie dvidešimts buv. katalikų, 
perėjusių į anglikonų tikėjimą, 
visoje Derby apskrityje per tą 
patį. laiką perėjo į katalikų tikė
jimą 100 kartų daugiau.

Kun. Goodwin patiekė tokią 
statistiką: Derbyshire .minimo 

j laikotarpio metu užregistruoti 
2,097 konvertitai. Šalia jų į ka
talikų tikėjimą perėjo keturi 
angį. dvasiškiai.

Taigi palyginimas, išprovo
kuotas paties anglikonų vysku
po, labai iškalbingas.

Anglų katalikai yra draus
mingi. Savo aukomis ir maldo
mis, o taipgi reguliariu bažny
čios lankymu, jie padaro nuo
stabių darbų.

J. Kuzmicku:

Maskva nepatenkinta 

pavergtos Lietuvos 

valdymu

Harry Schvvartz, “The Nsw 
York Times dienraščio Sovietų 
Sąjungos klausimų nagrinėto- 
jas, š. m. sausio 20 d. The New 
York Times rašo, kad M. Ged- 
vilos pašalinimas iš ministerio 
pirmininko vietos reiškia Mas
kvos nepasitenkinimą ekonomi
ne ir politine padėtimi Lietuvo
je-

Lietuvos paskutinių metų 
derlius buvęs menkas, iš dalies 
dėl blogo oro. Chruščiovo įsa
kymu, buvo ir Lietuvoj išplėsta 
propaganda auginti kukurūzus,

DIENRAftlTS DRAUGAS, CHTCAGO. ULLFNOTS

TAISOMAS TIL TAS SUGRIUVO

Giminės ir draugai (viršuje) stebi kaip Houston policijos departamento naras bando ištraukti keturių la
vonus iš Brazo* upės Hemsteade, Texas, 6B2 pėdų tiltui nukritus, kuria buvo taisomas. Tilto darbai buvo nu
matyti baigti balandžio mėn., bet jis sugriuvo, kai cemento stulpas sutrupėjo. (INS)

bet šis derlius buvęs dar men
kesnis.

Neviskas susovietinta
Pagal Schwartz, nepatenkin

ti Kremliaus vadai esą ir Lietu
vos politine padėtim, — ji ne
santi pakankamai susovietinta. 
Nuo 1945 metų visą laiką vyko 
priverstinis “tautų kraustyma
sis”: lietuvius trėmė į Sibirą, o 
iš rytų gabeno rusų kolonistus.

Pastaraisiais laikais Sovietų 
opaudoj buvo iškelti įgalioti
niam Lietuvoj šie priekaištai: 
“buržuazinis” nacionalizmas^ tai 
yra lietuvių troškimas būti lais
viems ir nepriklausomiems, vis 
dar esąs stiprus; kolchozai ve
dami blogai; suvaryti j kolcho
zus ūkininkai pasižymi “.menka 
darbo drausme”. Katalikų baž
nyčios įtaka esanti vis dar di
delė.

Mini ir “Fygos Lapą”

Vilniaus studentų tarpe bu
vęs platinamas ranka surašy
tas laikraštėlis “Fygos Lapas”, 
kur negražiomis eilėmis būdavo 
dergiama komunistų valdžia.

Lenino ordino “kavalierius”

Mečys Gedvilas, 51 metų am
žiaus, savo nepaprastu atsida

vimu Maskvos galiūnams mo
kėjo jiems įsiteikti. Jis buvo 
apdovanotas Lenino ordinu ir 
išbuvo Sovietų Lietuvos val
džios vyriausybėje nuo pat 1940 
metų, su maža pertrauka, kada 
raudonoji armija buvo išstumta 
vokiečių.

60 m. kunigystes
Pittsburgho diecezijoje at

šventė 60 m. kunigystės sukak
tį kun. Pranciškus Poszukanis. 
Prieš 50 metų jis buvo perse

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap- 
riratida. Plotis ir sąžiningas 
patarnavimas.

R ŠERĖNAS
4.VM1 S. Wood St., Chicago 0, 

niinois, tel. VI 1-2972

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GfcLINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banke
tų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2143 WEST 03RD STREET 
Tel. PltosiH-i-t 8-0833 Ir I’R 8-0434

kiojamas rusų už savo patrioti
nę veiklą, už dalinimą medali- 
kėlių su patriotiniu parašu. Da
bar jis turi 83 metus.

TELEVIZIJOS
>r Radio Aparatų Taisymas

Sąžiningas ir garantuotas darbas 
M. RIMKUS, 4617 S. Savryer St 
Tel. VI 7-0087 — VI 7-3037 
•rs ’w*s,n3P»sse?asrias«£;:;^a»-

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMU. 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO

STASYS LITWINAS, Prez.

3039 So. Kalsted St.
Tel. VIctory 2-1272 

Apkainavimą ir Prekių Pristaty-j 
mą Teikiame Nemokamai

Raštinė atidara kasdien nuo
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro ir! 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.

Po kelionės grįžus
Iš kelionės po Europą sugrį

žus Mrs. Smith giriasi savo 
draugėms net ir Italijoje buvu
si.

— Tai buvai ir gražiajame 
Neapoly, — teiraujasi draugė.

— Žinai, to tai tikrai dabar 
nebegalėčiau pasakyti, nes visą 
laiką kelionės bilietus pirko ma
no vyras.

^7(5fD
IV.RADIO SUl

Į (LEMPOS DALYS-BATERIJOS) Į

/V TAISYMAS 
įnamuosedirbtuvėsej

—100% —rantoa.
ICA]

Daina
TELEVISION

ĮCsav. inž, A. Semėnas )l
L3130S.Hal$ted-DA6-6887]

A. TV ERAS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES

Pardavimas ir taisymas
2S46 W. 69th St. REpubiic 7-1941

4038 Archer Avenue T.l. LA3-4719 
AUGUST SALDUKAS Prezidento.

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

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

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., i vakarus nuo California Avė.

CHARLES ZEKAS, Sec’a

Antradienis, sausio 24, 195b

Vestuviy nuotraukos 
Augsios rusies fotografijos 

Mūšy specialybė

Precio Photo Studio
INC.

EDVARDAM IJL1S, sav. 

4068 Archer Avenue 
Telefonas VIrginia 7-2481

PARKHOLME SERVICE 
STATION

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

YViliiam J. Grigelaltis, sav.

A . X . . A J. . A ',Af||t|||f * fĮ]

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDROVĖ

JŪSŲ APDRAUSTI INDĖLIAI

Neš Dividendą pas
ST. ANTHONY SAVINGS 
Pradedant 1956 metais Sausio 1 dieną

VELTUI... AUTOBUSU KELIONE
Visiems, kurie atvažiuos (netoliau 50 mylių) atidaryti naujų suskaitę

$50.00 arba didesnei sumai, bus apmokėta autobuso kelionė.
%

VELT UI. .TERMOMETRAI
Su kiekvienu $50.00 ar didesniu indėliu!

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

CRANE SAVINGS ""““į**
2555 WEST 47th STREET LAfayeite 3-1083

B. R. Pietkievviez, prez.; E. R. Pietkievviez, seki. ir advokato* 
Mokame augštus dividendus. Kešiuojame čekius. Parduodame Ir 
išperkame valstybės bonns. Taupyto jame patarno u viniai veltai
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ŠIANDIEN—Apdrausta Iki 310,000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. Ir penkt. 9 Iki 5; treč. uždaryta, o Sešt. nuo 9 iki vidurdienio.

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. Ir 
•eit. 9 e. ryto Iki 4:S0 p. p.

Trečiad. 9 ryto Iki 12 o 
Ketvirtad. 9 vai. Iki S vak.

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

tolimų distancijų, Saukite sekančiai:
5415 S. LITDANICA AVĖ, CHICAGO, KLL,

ANTANAS VILIMAS
Telelou. — rBooUa, «-UH

loumų aistan

JONAS GRADINSKAS

1■
F
p--*'

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

1447 S. 49th Ct., Cicero 50, III. - Tel. TOwnhalI 3-8131 ir 8132
Atidarą kasdien; Uždara trečiadieniais ........................................JUOZAS GRIBAUSKAS, Vedėjas

■ ■- ■ - --------- ...-r ..........................i, j ILJ2JM.

NAUJIENA ŠEIMININKĖMS!
Tai mapės, kurias nugręžiant nereikalinga nė 
rankų šlapinti, n? ieškoti kokios kitos priemonės 
ją nusausinti. Tą veiksmą galima atlikti ta pa
čia mape, kaip šiame paveikslėly atvaizduota, 
pasukant rankeną. Kainuoja tiktai $2.39; De 
Luxe modelis — $2.69.

Gaunamos D. JIJRJONO BENDROVĖJE, 
3524 S. Halsted St, Chicago 9, UI. TeJ. Bl 7-3371

šioje bendrovėje pirkėjas ras ir daugiau nau
jybių. Be to, dar gali pasinaudoti duodama sau
sio mėnesio nuolaida net iki 20%.

MES PRISTATOME ANGLIS BEI]
' PEČIAUS ALIEJŲ
DIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS

Mes taipgi perkrauatome jūsų baldus saugiai — keletą blo 1 
1 kų ar keliasdešimts mylių. Reikale šaukite mus. ,
, Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkitės pas' 
'mus. Turį daug metų patyrimo perkraustymo darbe.

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne Avenue Tel, Virgin!. 7-7097(

Televizijos, radijas, patefonai, lempos, antenos baterijos
“Parduodam pigiau, taisom geriau”

J. G. TELEVISION COMPANY
2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998

GARSIAKALBIŲ SISTEMA (Public Address System) išnuomavimui

MARQUETTE GELIŲ KRAUTUVE
KORSAŽĄ r. GftI.CS VESTUVĖMS, LAIDOTUVftMS IR 

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

2743 Wwt 69tb Street Tel. PRospect 6-0781
(priešais ftv. Kryžiaus ligoninę)

BE

a

SINCLAIR Gazolino Stotis

PAGALBA”11

58

Taisome automobilių motorus. Lyginame jdaužituus ir 
įlenkimus. Dažome ir atliekame {vairius kitus pataisymus.

NEBRANGUS IR GARANTUOTAS DARBAS
Mašinai sugedus. prihflnanie su vilkiku j įvairias vietas. 

Pardundame akumlliatorius, padangas ir kt. automobilių dalis.

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

j., į. ,
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IŠ DREZDENO GALERIJOS

“ TAČIAU ŠVIESOS NEPASLSPSU

OORREGIO ALLEGEI (1480 — 1534)
Po Rafaelio “Sixto Madonos”] 

galbūt nėra Drezdeno galerijoj, 
o gal net ir visų laikų tapyboje 
garsesnio šios rūšies kūrinio, 
kaip Corregio ‘‘Šventoji Nak
tis”. Tai gražiausias jo paveiks
las. tapytas Pratoneri šeimai 
1528 mt. Vėliau šis paveikslas 
buvo patekęs pas Lietuvos ir 
Lenkijos karalių Liudviką III

Paveiksle vaizduojamas Kū
dikėlis Jėzus ėdžiose ant šiau
dų, apsuptas čia pat klūpar.č os 
Marijos rankomis. Tuo tarpu 
piemenys ateina Jo pagarbint, 
o angelai būriuojasi virš jų. Kū
dikėlis — gimusioji Šviesa, Jis 
spindi iš tamsumos. Visa švie
sa eina tik iš Jo: net Marijos 
veidas Jo šviesos apšviestas. 
Kairėje stovi su lazda piemuo, 
gi šalia jo — jo ištikimas šuo. 
Jaunesnysis piemuo, negalėda
mas matomą vaizdą išreikšti žo 
džiais, stovi žvelgdamas į vyrės 
nįjį. Viena moterėlė, atsieit, pie 
mens žmona, atneša du purple
liu dovanų. Ji nepakelia iš Kū
dikėlio einančios šviesos ir ran
ka prisidengia sau akis. Ange
lai, esą viršuje, yra tamsūs pa
lyginus su Kūdikėlio šviesa. Jie 
garbina Jį. Fone — Šv. Juoza
pas vedąs iš tvarto asilėlį, po 
palme matosi dar kiti miegą 
piemenys.

Tai meistriškas kūrinys, pa
sižymįs ne tik savo darnumu, 
bet ypač gražiu šviesos ir šešė
lių žaismu.

Šis pilnas ramybės paveiks
las, be abejo, ne vienam sovie
tiniam piliečiui iššaukė tikro
sios taikos ir ramybės ilgesį. 
Juo labiau, kad paskutiniu me
tu komunistiniai valdovai nori 
visiškai išnaikinti Kalėdų šven
tės tikrąją prasmę, pakeisdami

ią žiemos ar šalčio švente, pri
duodami jai visai profanišką 
charakterį. Tačiau šviesos ne
paslėpsi: ir kur bus labiausiai 
tamsu — ten ji daugiausiai su- į 
spindės. Bergždžios komunistų, 
pastangos, kaip šiame paveiks- j 
le vaizduojami šešėliai, tik dar: 
labiau prisidės prie išryškinimo, 
tikrosios šviesos bei tiesos.

Uždaromi laikraščiai 
Kolumbijoje

Neseniai buvo uždarytas Bo
gotoje išeinąs liberalų laikraštis 
“EI Tiempo” (Laikas). Sausio 
mėnesio pradžioje buvo uždary
tas taip pat Bogotoje išeinąs 
tos pačios pakraipos laikraštis 
“Espectador” (Stebėtojas) — 
vakarinė laida, nes laikraščio lei 
dėjai nesumokėjo paskirtos pu
sės miliono pezų baudos.

Dabar uždėta sunki piniginė 
bauda — 600,000 pezų — vie
nam konservatorių dienraščiui 
“EI Colobiano” (Kolumbietis) 
Medelline. Nesumokėjus minė
tos sumos nustatytu laiku, dien
raštis taip pat bus uždarytas.

Išėjo katalikų almanachas
Iš spaudos išėjo 1056 m. 

“National Catholic Almanac”, 
kuriame paduodamos pagrindi
nės žinios apie viso pasaulio ka
talikus, apie Bažnyčios hierar
chiją, darbą švietimo, labdaros 
srityje ir t. t. Tai lyg populari 
katalikų enciklopedija.

DIE1/RAATT8 DRAUGAS. CHICAGO. ILLINOIS

ATLANSf 9AVC SIUTINS ?0 30 METŲ

Ihntch Wilson aplanku gimtąjį kaiu)>elj Layaton, Tejin., kuris prie! 20 metu buvo paverstas elektros jėgainė

%

Suraminimas
Daktaras ramina ligonį:
— Nėra ko baimintis. Aš pats

panašia liga sirgau.
Nudžiugęs ligonis paklausė:
— .Sakykite, kas jus pagydė?

Aš irgi noriu kreiptis į jį

ESKIMAI AMERIKIEČIŲ 

KARIUOMENĖJE
AL. GI MANTAS

Prie sėkmingesnės Aliaskos 
sienų apsaugos nuostabiai ver
tingai prisideda patys tikrieji 
ir nuolatiniai to pusiasalio gy
ventojai — eskimai. Jų puiki o- 
rientacija, pastabumas, miklu
mas bei pažinimas vietinių sąly
gų bei prisitaikymas prie žvar
baus klimato, kaikurias eskimų 
paslaugas daro ypatingai ver
tingas. Tą pastebėjo ir ameri
kiečių karinės įstaigos, kurios 
džiaugiasi ir tinkamai įvertina 
turėdamos savo tarpe ir tam 
tikrą skaičių eskimų karių.

Eskimai yra įjungti į Aliaskos 
Tautinės Gvardijos junginius, 
kurių dalis tarnauja mišriose 
kuopose, bet yra du batalionai 
sudaryti vien tik iš eskimų ko
votojų. Teigiama .kad tokių yra I 
aštuoniolika šimtų vyrų, bet 
sunku patikėti, karinės vado
vybės _ pateikti skaičiai būtų i 
jau taip tikslūs.

Už stropų pareigų atlikimą 
ir kitus tarnybinius pasižymėji
mus, Pentagone įvyko kuklios 
iškilmės, kurių metu buvo apdo
vanoti du narsūs eskimai ka- 
i iai — pusk. Willi« Walunga ir 
pusk. Clifford Iknokinok. Tie 
vyrai savo sumanumu ir suge
bėjimais prisidėjo prie išgelbėji
mo amerikiečių lakūnų gyvybių, 
kurių lėktuvas buvo nušautas 
rusų naikintuvų pereitą birže
lio mėn. Eskimai, naudodami 
vien tik iš kailių ir odų padirb
tu* laivelius, pasiekė jūroje tarp 
ledų plūduriuojančius lakūnus 
ir atgabeno juos sausumon.

t Eskimų karių pareigos yra 
gana sudėtingos ir sunkios. Kai 
kas jų gyvena taip arti rusų 
pasienio, kad net kaikurių šei
mos yra perskirtos rusų-ameri-

♦ kiečių sienos. Tarnybos metu jie 
t naudoja šunų jėga traukiamas 
Ei rogutes, pašliūžas, odinius lai

velius ir, jei yra reikalas, net 
ir sprausminius lėktuvus. Šiaip

jau, gyvenime, eskimai ar bent 
jų dauguma verčiasi medžiokle, 
žūkle, rankdarbiais, bet visi jų 
yra apmokyti naudoti ginklą ir 
kaip elgtis įvairių netikėtumų 
atvejais. Bet ir savo privataus 
gyvenimo metu eskimai turi ge-. 
ros progos stebėti priešingą 
krantą — Sibirą, ir tas jiems

nei kiek nekliudo atlikinėti sa
vo kasdienines ir tiesiogines pa
reigas ar užsiėmimus. Nekartą 
teko skubiai mesti medžioklę 
ar žvejybą ir su ginklu rankoje 
organizuotai vyti lauk nekvies
tus ir taip pat ginkluotus įsibro
vėlius iš Sibiro pusės. Kitą kar
tą tokias bandas nuvyti užten
ka vien tik amerikiečių eskimų 
pasirodymo ir tuomet jau neten
ka išleisti nei vieno šūvio.

Eskimai yra nepaprastai ver
tinami dėl savų privalumų vers
tis poliarinio ledo srityje, snie
ge, šaltyje. Pagaliau, jų paty
rimu pasinaudojama ir apmo
kant amerikiečius karius prie 
žiaurios žiemos sąlygų ir aplin
kos. Kiti, moką anglų kalbą, 
kviečiami instruktoriais įvai
rioms karių mokykloms Alias
koje ir kontinente ir tuo taipo
gi prisideda prie JAV karinių 
jėgų geresnio paruošimo. Aiš
ku, eskimai, tarnaują kariuome 
nėję, o pagaliau ir civiliai pa-j 
reiškę norą, turi Jungtinių Vals 
tybių pilietybę. Jie tuo labai didi 
žiuojasi ir be jokios abejonė ', 
nėra nei kiek prastesni piliečiai i 
už likusius amerikie’čius krašte. ’

Jei tikėti oficialiams praneši-i 
rnams, šiuo metu eskimai su- Į 
daro 207 ir 208 pėstininkų ba
talionus Aliaskos Taut. Gvardi
jos sudėty. Jų pagrindinis už
davinys dabar yra saugojimas 
ryšio linijų, tiltų, uostų, sandė
lių, kaikurių įstaigų. Eskimų da 
linius gražiai paiemia ir jų gink 
lo jėgą papildo 144-as kovos 
lėktuvų-naikintuvų dalinys, sto
vįs Anchorage aerodrome ir sa

vo žinioje turįs 15 sprausminių 
lėktuvų, 21 lakūną, ir 152 kitus 
skraidomojo personalo narius. 
Visos grupės vadovu yra brig. 
gen. John R. Noyes, savo metu 
tinkamai pasižymėjęs įvairiose 
frontuose paskutiniojo karo lai
ku.

Be abejo, čia nekalbama apie 
kitus sustiprinimus ir karines 
instaliacijas Aliaskos teritorijo
je, kurias tvarko ne Gvardija, 
bet tiesioginė karinė vadovybė 
ir reguliarios kariuomenės, jū
rų ir oro laivynų atitinkamos 
dalys. Šios rūšies žinių papras
tai vengiama skelbti ar perdaug

reklamuotis, bet viena yra ži
noma, jog Aliaskos gynyba yra 
itin pajėgi, efektyvi ir pakan
kama. Be to, ten yra įruošta ir 
radaro sistema, kuri turėtų lai
ku perspėti JAV apie netikėtą 
priešo lėktuvų pasirodymą.

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

18 WOES stoties — Banga 1890 
NUO PIRMAD. IKJ PENKTAD. 

3:46 Iki 9:30 vai. ryte 
8ESTAD. 8:30 Iki 9:30 ryte 

PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v. 
SE&AD. 8:30—0:30 v. r. Ii atotlea 

VPOPA — 1490 kll.
Chlcago 39, III. HEmlock 4-2413

7131 8e. R0CKWELL 8T.

BUICK’AS

LIETUVIŠKAS

AUTOMOBILIS

IS TOLI IR ARTI 'M
NAUJI OtORU TROKAI-NAUJAUSI KRAUSTYMO (RANK/AI 

ILGU METU PATYRIMAS- P/GUS IR SĄŽININGAS PAYARNAYNfAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. WAIL».lc 5-9209

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

MES PARŪPINAME KELIONES LĖKTUVAIS, OKLŽKELIAIS, 
AUTOBUSAIS IB LAIVAIS.

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

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

Į šį setą įeina lova, dreseris, ko
moda, springsai, matrasas su vidu
jinėm spiruokiem, 3 vanity stiliaus 
lempos, 2 miegamos pagalvės ir 
kilimas. Didelis pasirinkimas ir 
kitokių bsldų. Galima užeiti vaka
rais. Parduodame išmokėjimais.
Už 6 mėnesių išmokėjimus neima
mo jokių nuošimčių. Prieš perkant 
baldus, užsukite į šią lietuviuką 
krautuvę, apžiūrėkite baidus ir pa
tirkite kainas.

ROOSEVELT FURNITURE CO-
2310 ĮVEST BOOSEVELT ROAD TeL SEeley 3-4711

Peilv Raudoni*. »av, Ir menailEerl«
autus8 atidarytu eektuadienlala nuo 11 Ik* 4.8a į

Budriko metinis pre-inventorinis 

Deimantų, Laikrodėlių Išpardavimas

40% HHOLAIBA — DIDELE SUTAUPĄ

štai čionai! Tai išpardavimas, kario jūs laukėte — ir dėl geros 
priežasties! Mes turime puikiausią pasirinkimą deimantiniu 
brangenybių — laikrodžių, žiedų, auskarų, špilkų, rankžtedžių, 
karolių, kolionikų (euff links) ir daug kitokių dailių dalykų! 
Ateikite, pasirinkite ir pasinaadokite 40% nuolaida jau ir taip 
numažinta ouo originalės kainos! Ateikite anksti... Tai yra 
nepalyginami*, proga!

štai keletas pavyzdžių iš didelio pasirinkimo:

2 deimantiniai žiedai, kaip paveiksle, vertės $100,
40% nuoi., už $60.00

Vyriškas deimantinis žiedas vertės $300, už .............. $180.00
2 deimantiniai žiedai, vertės $200, už .......................... $120.00
Ketvirtad. karato žiedai vertes $60, už ......................... $36.00

Elgin, Gruen, Benrus laikrodėliai, Parker rašomos plunksnos, 
Shaeffers, Watermans plunksnos. Rogers silverware, sieniniai 
laikrodžiai, lėkštės, blanketai, kaldros, patefonai, mažos radijos, 
elektriniai toasteriai, automatiški kavos perkolatoriai — 40%

nuolaida. Lengvi išmokėjimai.
Lietuviški gintaro išdirbiniai.

J. F. Budrik Furniture
(INCORPORATED)

3241 So. Halsted St. Tek: CAlumet 5-7237
Atdara pirumul. ir ketvirtad. vakarais iki 9:3<) P.M. Sekmad. IG-5.

Budriko Lietuviška Radijo Valanda leidžiama kiekvieną ketvir
tadienio vakarą nuo 6:00 iki 7:00 vai. iš 1VHFC radijo stoties, 

1450 kiloeycles, su žymiais dainininkais ir orkestru.

. zf . . . I

duoema-r*

Biznieriams apsimoka skelbtis dieni*. “Drauge”.

Kur tik puiki Kentucky whiskey 

mėgstama... g^Į ten reikalaujama

“Maloni taip kaip 

ir jos Vardas”

SvLHrHTY,
SunnyBrogk

BIAND

KENTUCNI HUISKf.Y

•oiRur
0u> Bmook cIfiUijnttt, KfNTUCk*

BRAMt

4/5 Qt.
KENTUCKY STWAlQHT 
BOURBON VVHISKSY

KENTUCKY BLCNOfO 
VVHISKEY

Also Available 3430
s, 4/14/5 Qt.

Here are a vvhiskey’s four 
most desirable ąualities.

.. ......... -.............. .n.".......-... K ............... ...—
This chart shovvs Old

Sunny Brook has everythingl

SUNNY BROOK

'imiiiiiiiMivitiiHMiuihiHmiiiistiiuihiiiMiditiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiihiiihiiiHiiiMiHii

Is it Kantucky 
vvhiskey?

Does it Save an old 
19th Century name?

Is lt avallabla as a 
stralght and as a blnnd?

le lt popularly 
priced?

YES! YES! YES!
IIMIIHIIlillHIIIHIMItllNmiHUiminillMIHHnilllllHMIIIIIHmUlluil««l

YES1
lll4UHIIIHUIHIiini«ltlHltllHIIIHMUI«MI>>llii

THE OLD SUNNY BROOK COMPANY, OIVISION OF NATIONAL DISTIILERS PRODUCTS CORPORATION, 
LOUISVILLE, KY. BOTH 86 PROOF KENTUCKY BLENOED VVHISKEY CONTAINS 65% GRAIN NEUTRŠL SPIRITS

AUKŠTAM DIVIDENDAM — APDRAUSTAM SAUGUMAS IR PELNINGI PATARNAVIMAI.

TAI PYSITE TVIRTAI. AUDRAI HIO.OtšMHMi fSTAIUOlU. AlKš< I ALKIAM. AAI JAI PADIDINTAM DIVIDENDAM t?. PAID II’ IM EMIMEN-
TV NANhAITA*. RITI TAI PV MO HKVHl.il: OPTIUMAI.. ROM N. KAILIU, llt \ AKAI l.l| SRMUAI. GALITE TAPPV TI IR l’Ell I.AIŠKIS. SI 
TAI PY RITE IŠLAIDAM IŠKERTANT ČEKI(JM IR APMOKA AT VISOM ALSIAS HILAS. VEIZU I PATARNAVIMAS NARIAMS IŠKERTAM IR 
PAKDIODAM VALDŽIOM Ito M M. [KAMI PASROI.OK PRIEIA AMIALSI O.M M>I.YGOM. SI ŽINOT MCS^ AIMŠTJ DIVIDEMDJ IR KITAS 1N-

lORMACUAM PAŠAI Kl l’ — Gilo Y EII ILL 0-7373.
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MĖNRAŠTIS MaUCaS, CHICAGO, rLLTNOrg Antradienis, sausio 24, 195c

Amerikos politinė santvarka

Amerikos politinėj vidaus san 
tvarkoj dėl to nedaug pakeitimų 
laikui bėgant padaryta, kad ji, 
nežiūrint netobulumų bei šako- 
tumų, visgi pasirodė didelis pa
sisekimas, nes išplėtė ir išlaikė 
žmonių savęs valdymęsi laisvę 
dideliame žemyno plote, sykiu 
sukurdama piliečiuose tautinę 
vienybę, kurios net didžiausios 
audros nesugriovė. Amerika — 
tai ištikrųjų kraštas, kuris, kaip 
1776 metais paskelbtasis ne
priklausomybės pare:'škimas sa
ko: “mes kuriame valstybę, ku
rios tėvas laisvė ir kuri save au
koja principui, kad visi žmo
nės sukurti gyventi lygūs”.

Iš Denis Brogan “Govern
ment of the People”. V.

Grįžus į Paryžių
Izraelio pasiuntinys Pary

žiuje Jakob Tsur, sugrįžęs iš 
Tel-Aviv, pasakoja prancūzų 
diplomatui apie savo vyriausy
bės darbus bei užsimojimus.

— Žinai, tamsta, mes planuo
jame Neghev dykumoje įrengti 
dirbtinį ežerą, į kurį surinksi
me vieną ar du kartus metuose 
ten iškrintančio lietaus vande
nį. Su kokiu džiaugsmu gyven
tojai sutiko šį valdžios projek
tą, tamsta suprasi tik iš šio vie
no pavyzdėlio vos tik paskelbus 
apie ežero projektavimą, jau 
busimieji jo pakrančių gyvento
jai įsteigė meškeriotojų draugi
ja

Įdomi knyga
Šv. Kraujo vienuolija išleido 

populiarią šv. Tomo veikalo — 
Summos laidą, kuri pavadinta 
“My Way of Life”. Jos pasiro
dė ir olandų, bei italų laida. Per 
pusantrų metų jos išėjo 750,000 
egzempliorių.

PAJIEŠKOJIMAS

Alfonsas Simanavičius, buvęs tei
sėjas, kilęs iš Telšių, prašomas atsi
liepti J. Dailidžionytei. Yra žinių iš 
Lietuvos, Adresas: J. Biliūnienė, 22 
Putnam Avė., Port Chester, N. Y.

MARGI OFDIMESA
FIGHT

INFANTILE
PARALVSIS

I
JANUARY 3-31

Pirkit Apsaugos Bonos!

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA
Didžiausias lituanistikos židinys, lietuvių kultūros paminklas

Iš suprojektuotų 20—21 tomo septyni jau išspausdinti, kiti rengiami. 
Redaktoriai visą LE ruošimo darbą pagal atskiras raides pasiskirstę 
iki galo.

Laikas įsigyti, nes nuo VIII tomo LE bus spausdinama tik prenu
meratoriams. • e e e

Lengvos sąlygos: įmokėjusiems bent ui vieną tomą, visi išėjusieji 
tomai siunčiami iš karto. Likusios sumos mokėjimas išdėstomas užsisa
kiusiam priimtinomis dalimis. Vieno tomo kaina J.A.V. $7.75, visur 
kitur $8.00.

Užsakymai siųstini šiuo adresu:

J. KAPOČIUS, LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA,
266 0 Street, South Boston 27, Mass.

PASKUBĖKITE — ATSARGUS RIBOTOS!

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS IB GASOLINO STOTIS
Atliekami lyginimo ir dažymo darbai. Taisomi motorai, stabdžiai 
transmisijos ir t. L MOBILGAS benzinas, įvairių rūiių alyvų, 

baterijos ir automobiliams dalys. Firestone padangos.
1934 West 59th Street Tel. GRovehill 6-9136

M. CB8AS, patyręs anto spedallstae

Įlips on 
raffic 
Safety

By
CHARLES F. CAKPENTIER 

Secretary ot State

Durlng tbe wlnter, motoristą are 
given aumerous tipe on bow to 
brlug a vehiele to a sale stop ln as 
sbort a distance as possible on snow 
and lce. Perhaps some belp in aa- 
slsting drlvers to start would be 
helpful at this time.

First of all, you ean get your 
Tehicle underway most easily if 
yoa avoid spinning or sliding tbe 
wheel». On snow or ioe, start in 
šecond or bigh gear. Tbis permit a 
a smoother acceleratlon which will 
permit your moving without slid-

An automatlc transmission or a 
fluid clutcb aids tremendously in 
accelerating gently and smootbly. 
If the vehiele you drlve has over- 
drlve or is the dual range type, 
leave it In “loyr range." Sueh ac- 
tion will allow you to bandle your 
ear steadier with lesa shifting.

Be sure you start slovvly and then 
steadily accelerate. Tbis type of 
acceleration sbould be used in the 
summer as well as in the wlnter.

And don’t forget the value of tire 
chains. Chains gi ve four to seven 
tlmea more starting and cllmbing 
tractlon abi lity.

A copy of the completely new 
“Rules of tbe Road” booklet will 
be sent to you free upon reųuest. 
Write to CHARLES F. CARPEN- 
TIER, Secretary of State, Spring- 
field, Illinois.

DĖMESIO
Vedybų tikslu noriu susipažinti 
su rimtu vyru apie 55-60 m. amž- 
Pageidaujama kad vairuotų auto
mobilį. Turiu du namus. 6541 8. 
Campbell Avė., PRospect 6-2268.

nuo užsisenejusių 

SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENT? AT

VIRU ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, ūpu Jų užslsenSjustoB žaizdos 
niežti ir skauda. Kad pažai inti tų 
niežėjimą ir skaudėjimą, senų atvi
rų Ir skaudžiu žaizdų, uždėkite 
LEGULO Olntment. Jos gydymo 
ypatybės palengvins Jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite ją taipgi nuo skau
džių nudegimų. JI taipgi padalina 
niežėjimą ligos vadinamos PSORIA- 
819, Taipgi padalina perdėjimą Ilgos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos ir perplyšimą 
tarppirdčlų. Tra tinkama vartoti nuo 
džlūstančlos, suskilusios odos dedir- 
vinlų, odos Išbėrimų Ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
sirodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klų. Ji yra gera gyduolė nuo iš
viršinių odos ligų. Le
gulo Olntment yra 
parduodama po 76 
et., $1.25, ir »3.50.
Pirkite vaistinėse Chl 
cagoj Ir apylinkėse—■
Mllwaukee, Wisc.,Ga 
ry.Ind.lrDetrolt, Ml- 
chtgan arba rašyki
te ir atsiųskite Mo- 
ney order 1

LEGULO, Department D. 
818 W. Eddy St. Chkago 84, II!

LIETUVOS KONSULATO 
I1ESK0JIMAI

I
KLIMAVIČIUS Antanas iš Gi

žų. gyvenęs Chicagoje ar jos apy
linkėje.

LUKOŠAITIS Stasys iš Pnše- 
šušvio kaimo, Pajūrio parapijos, 
Tauragės apskričio, gj'venęs Chi
cagoje.

MILIŪNAS Antanas, sūnus Do- 
mijono, gimęs 1927 m. šakių ap- 
skrityj, Kidulių valsč., Sutkių k.

MENIS Juozas, Izidorius ir Ka
zimieras.

PAULAUSKAS Juozas iš Šaka
linės. kaimo, Gaurės valsč., Tau
ragės apskr., atvykęs prieš 1 ka
rą, gyvenęs Chicagoje.

RAULINAITIS Juozas nuo Tel
šių, pasitraukęs iš Lietuvos 1944 
metais vasarą.

SADAUSKIENE Uršulė, Anta
no duktė.

VASATTIENfi Uršula.

Jieškomieji arba apie jucs ži

nantieji prašomi atsiliepti.

IJETUVOS KONSULATAS, 

6147 So. Artesian Avė.
Chicago 29, III.

Telef. REpublic 7-8834

CONRAD’O STUDIJA
LIKVIDUOJAMA

Norintieji gauti 
daugiau fotografi
jų, atsiimti užsili
kusius arba nusi
pirkti savo nega- 
tivuu, paskubėkit, 
parduodam pigiai.

Terminas tik iki 
kovo 1 d.

414 West 63rd Str.
ENglewood 4-5883

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE Ii: Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį sunkvežimį 

ir apdęaudas
6930 S. Talman, Chicago 29, UI 

Tel. GRovehill 6-7096

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 paveik&i&i. Kaina 
$2.00.

Galima gauti “DRAUGO“ 

Administracijoje

2334 So. Oakles Avenue 

CHICAGO 8. ILLINOIS

Atidarant sąskaitą pirm ll-tos kiekvieno mėnesio 
dividentas mokamas nuo 1-mos. Dabar mokame 3^0.

STANDARD stipriausia Taupymo Įstaiga visoje Amerikoje

Turtas virš............................ $57,000,000.00
Atsargos Fondas...................#4,500,000.00

CHARTERED AND 8ŪPERVISED BY THE 
UNITED STATES GOVERNMENT

Member of Federal Savings and Loan Insurance Corporation 

JUSTIN MACKIEWICH, President and Manager

Įstaigos valandos: Kasdien, įskaitant Seštad. nuo 9 vai. ryto iki 4 vaL 
po pietų. Ketvirtadieniai! nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro.

Trečiadieniais visai neatidaroma.

SIA.MlAlih IEIOAL SAVIM.S
'HtnifrSlF Iff

ANO LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

Kįj 4192 ARCHtR AVĖ., CHICAGO 32 

PHONE: Vlrginia 7-1141

CLASSIFIED & HELP WANTED ADVERTISEMENTS
PROGOS — OPPORTUNITIES

rūbų valykla ir siuvykla.
Pilnai įrengta. Ideali vieta siuvėjai. 
Prie persėdimo kampo. Nuoma $85, 
gera sutartis. Garu apšildymas. Dėl 
ligos (kalnuota skubiam pardavimui. 
Pamatę Įvertinsite gerą pirkini. 
2368 M. Callforalu. CApltnl 7-0747.

RŪBŲ VALYKLA — 4 gražūs gyv. 
kambariai ir didelis kiemas užpaka
ly. Garu apdlld. Su baldais ar be bal
dų. Prieinama nuoma, gera sutartis. 
Ideali vieta siuvėjui. įkainuota sku
biam pardavimui. Pamatę (vertinsite 
gerą pirkini. 7030 S, Wentworth 
Avė., TKlangle 4-4170.

DELIKATESŲ KRAUTUVE — ge
rai einąs biznis Įsteigtas prieš 18 m. 
Ideali vieta parduoti Šviežią mėsą. 
Prieinama nuoma, gera sutartis. Kai
na 43.950, (skaitant ir prekes. Pama
tę įvertinsite gerą pirkini. 0305 Loo- 
mia. WAlbrook 5-0770.

RŪBŲ VALYKLA — Oeral einąs 
bizniu. pilnai (rengtas; kartu Ir sunk
vežimis Ir "routė”. Gera nuomos su
tartis. Ideali vieta siuvėjui. Įkainuo
tas skubiam pardavimui dėl ligos. 
Pomatę Įvertinsite tikrai gerą pirki
ni. 2753 W. 71st St. arba šaukite sav. 
VVAlbrook 5-3513 arba REpublic 7- 
5245.

UŽKANDINfi-Lunchroom. Visi į 
rengimai nerūdijančio plieno. Prie 
kampo, biznio rajone. Ideali vieta 
porai. Dėl ligos turi būt greit par
duotas, prieinama kaina. Prieina
ma nuoma. Gera sutartis. Reikia 
pamatyti įvertinimui. 1650 Maple 
Avė., Evanston. Skambinkite sa
vininkui DAvta 8-9330.

Variety Store (įvairių daiktų krau 
tuvė) ir namas. 5 kamb. butas už
pakaly. 2 autom. gar. Karštu van. 
deniu apšild. Ideali vieta vaistams. 
Vienas negali apsieit, nori skubiai 
parduoti. Pamatę įvertinsite gerą 
pirkinį. Savininkas 1901 W. 59th 
St REpublic 7-9839.

CONFECTIONERY & VARIETY 
STORE. Saldainių ir Jvalrių daiktų 
krautuvė. Seniai Įsteigta; daug pre
kių. Dldellos gyvenimui patalpos. 
Nuoma $95, gera sutartis. Dėl kitų 
interesų nori skubiai parduoti. Ne
brangiai. Apžiūrėję įvertinsite. 4878 
\V Armitage, Ttxedo 8-9351.

RŪBŲ VALYKLA. Gerai einąs biz
nis. pilnai (rengtas. Ideali vieta siu
vėjui. Garu aštldoma. Nuoma $75, 
gera sutartis Apleidžia miestą. Nori 
skubiai parduoti, prieinama kaina, 
$1,500. Apžiūrėję (vertinsite gerą pir
kini. 2859 X. Damen Avė. EAatgato 
7-8055 ,n •

REIKALINGAS 9USININKAS 236 ak- 
rų farrnai Wi»consine. Pageidaujama į neš t 
$4,500. Yra 50 Holstein karvių — 27 
melžiamos, kitos priauglės. Geri pastatai 
ir visos reikalingos marinos. Dabartinis 
pusininkas išvyksta j rytų valstybę. Tei
rautis Chicagoje tel. CAnal 6-4663 arba 
rašyti — DRAUGAS, Bos 3413, 2334 S. 
Oakley Avė., Chicago 8, Illinois.

TAVERNAI ar profesijos žmonėms 
tinkantis pastatas. Modern., mūr. 7 
kamb. butas viršuj. Garu apšild. — 
alyv. 2 automob. garaž. 59 gatvėje 
netoli Caltfornla Avė. Geroje vietoje.

Teirautis — Frank L. \Vozniak 
Realty.

2600 We«t 69th Street 
VVAlbrook 5-3535

7

REAL ESTATE

P. STANKOVIČIUS
REAL ĖST. Ir INSUR. BROKERI! 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
3133 So. H&lsted St.

Ph. DAnubę 6-2798 
-*adeda plrkltl - parduoti namui 
Iklus, biznius. Parūpina paskolas 
Iraudlmua Ir daro vertimus. Tvark* 
migracijos dokumentus. Ofisas atds
-as kasdien nuo 10—7.

Nejud. turto pirkimas-pardavimas, 
visokių rūšių apd rauda, Notarijatas 

INCOME TAKSŲ PILDYMAS 
P. LEONAS 

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

Prieš pirkdami ar parduodam 
namus, biznais, sklypus ar ūkiui 
atlankykite mos.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-IN8URAN0B 

2405 West 51 St.
WAlbrook 5-5030

PRospect 8-357® (vak. Ir

Kas, perkant arba parduodant aa 
mus, norit sąžiningo Ir lietuviškai 
nuoširdaus patarnavimo krelpkltis I

VENTA REAL ESTATE
1409 S. Falrfleld, teL LAf. 8-3881
Vai. Kasdien nuo 9—1J Ir 4—7 v*L 
vak. fleštad. nuo 9 v. r. Iki S ▼. v 

Trečlodlnelals uždaryta

Mūrinė rezidencija. Pajamų $96 
(už 3 mieg. k.) Didelis sklypas. 
Vaismedžiai. Prieinama.

STevvart 3-6496

BF.RAVYN naujas 2-jų butų — 6 ir 
6 kamb. “Radlant” apšild. Kerami
kos koklių vonia, spalvoti (rengimai. 
"Built-ln” krosnis. Pastogė ir rūsys. 
$42,500. SVOBODA, 6013 Cermak Rd. 
BIshop 2-2162.

21 St. netoli Western Avė. Mūr. na
mas 2 po 4 kamb. Karštu oru (hot 
air) autom. alyv. šlldym. Pertaisytas. 
Pigiai parduoda — $10.900.

Teirautis pas Frank I,. Woznlak 
Realty.

2000 West 59tl» Street 
VVAlbrook 5-3535

ĮSIGYKITE DABAR !

V. AUGUSTINO 
Lietuvos Vaizdų albumas

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

Visi kviečiami jį užsisakyti ir 
savo draugui d a s i ū 1 y ti.

Kaina — $6.00

Jį galima užsisakyti sekančiai:

‘‘DRAUGAS”
2334 South Oakley Avenue 

Chicago 8, Illinois
ir pas platintojus .

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiii
Ar Marija apsireiškė Lietuvoje 

Atsakymą rasite J. Budzeikos kny 
gutėje

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE

Kaina 40 centų
Ją galite gauti

“D R A U G E”
2334 So. Oakley Avė.

CHICAGO 8. ILL.
■Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllimilllll

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

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 
I R

Paskolos Duodamos Nainy Įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO i SAVINGS A LOAN ASSN.
6234 S. We«tem Avė. , Chicago 36, Dl.

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

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

UNIVERSAL SAVINGS S LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St. Chicago 8. III.

HELP WANTED MOTERYS

NURSE AIDĖS
FULL OR PART TIME

GRANT HOSPITAL

Have openings for all shifts
$40 for week days
$42 for eveuings aml uights

Call personnel Dept. ,

Dlversey 8-6400

551 W. Grant Place

HOUSEWIVES ATTENTION!
Eam between $50.00 and $75.00 
per week in your spare time.

Car reųuired.

Call GUnderson 4-2788
STENOGRAPHER

for small office. Light dietation and 
geueral office duties

Good starting salary 
Companv benefits

Call VA 6-1131

TYPIST

5 day week. Paid vacation and 
pension

VAUGHAN SEED CO.
601 W. Jackson

ONE GIRI. OFFICE
General Office Details 

Varied duties: Payroll, Dietation 
and bookkeeping.

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

Tel. LAfayette 3-4077

ĮSIGYKITE DABAR ’.

tllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllll
Gauta nauja siunta knygelių

KAIP PASIRUOŠTI 
JAV PILIETYBEI

Klausimai ir atsakvmai anglų 
ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei
sėjas Alfonse F. Wells. Kaina 
60 centų.

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

Pinigus su užsakymais siųsti: 

DRAUGAS”, 2334 S. Oakley avė.

Chicago 8, UI.
IIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHU

DARBO TEISEt ŽODYNĖLIS
Spaudai paršuošė Pr. Sulaitis

ANGLIŠKŲ ŽODŽIŲ BEI ISSIREU- 
KIMŲ PAAIŠKINIMAI

Siame ŽODYNflLYJE telpa tl 
anglų kalba žodžiai bei išsireiškimai 
kurie yra Įgavę speciallnę reikšmę 
kai kurie paimti ii veikiančių Jsta 
tymų. Spausdinami žodžiai anglų 
kalba ir patiekti platūs paaiškinimai 
lietuvių kalba.

Leidinys 116 pusi. Kaina $1.00.
Pinigus su užsakymais siųsti: 

'•DRAUGAS”
8884 8. Oakley Avė.,

Chicago 8. m.

J

loeaoi aoi
“DRAUGAS” AGENCY

55 East Washingtou Street 

TeL DEarborn 2-2434

2334 Sounth Oakley Avenue 

TeL Vlrginia 7-6640; 7-6641
2=a0C30E==30BOC=

18NUOMLO4AMA

IŠNUOM. kambarys, tinkamas ofi
sui ar gj-venimui. Prie to yra mažas 
priėmimo kamb. 4l38 Archer Ave
nue, tel. FRontier 6-4681.

Large knotty pine room witli priva
lė bath. No meals. $12.- per weet 
MARQUETTK PARK.

TeL GRovehill 6-3904

Išnuom. mieg. kamb. Garažas. 

5526 S. Washtenaw Avė.

BUTAS nnomaL 5 kamb. 2-me 
augšte. Suaugusiems. 5349 S. Camp
bell Avė. TeL Grovehlll 6-5054.

Išnuom. 4 kamb. butas. Arti 21st 
ir Halsted St. $20.00 į mėn.

TAyloi 9-0271

BUILDING & REMODELINO 
NAMŲ STATYBA

IvalrUa jątalsymol Ir pardavimai
Jei norite' pirkti ar užsakyti namą 
turis būtų gerai išplanuotas, pato
gus, gražus ir pigus, pirkite ar uisa- 
{ykltfc pas

Susitarti šaukit REUance 5-8202
V. ŠIMKUS

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

Adresas: 4645 So. Keating Avė., 
CHICAGO 82. ILL.

ANTANAS LUKAS ir SŪNUS 
6450 So. Falrfleld Avenue

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

Tel. HEmlock 4-5831

jĮiiiiiiiimmimimiimiiiiiminiiimiiiiK
= LIETUVIŲ STATYBOS f 
£ BENDROVE i
I MŪRAS Į

£ BUILDERS, INC. H
Stato gyvenamuosius na- 2

3 mus, ofisus ir krautuves pa- 5 
s gal standartinius planus ar s 
5 individualinius pageidavimus, s 
~ Įvairūs patarimai staty- 3 
E bos bei finansavimo reika- s 
S lala, skiciniai planai ir na- 3 
E mų įkainavimas nemokamai. 3 
s Statybos reikalais kreiptis 2 
E J reikalų vedėją šiuo adresu: S
1 JONAS STANKUSf
s kasdien nuo 4 vai. popiet s 
= TeL PRospect 8-2013 arba 3 
; LUdlow 5-8580. =
E 6800 SO. CAMPBELL AVĖ., = 
5 Chicago 29, Illinois į
7HlllillUllllllllllllllllllllllUllllUUHIllliS

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

7207 So. Maplewood Avenue 
Tel. PRospect 6-9819 po 6 v. v.

'SJEEfffcLSSS'fcUSaS'ci-ffS—

AUT03IOBILE8 — TRUCK8 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO KOŽICOS 
lietuviška gazolino stotis ir auto

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

CALL-ME-MOTORS CO.
5759 8. WESTERN AVĖ.. RE 7-953S

M1SCEJLLANDOUS
|vairfis Dalykai

LIET. APD RA ŪDŲ AGENTŪRA 
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlataa. Valsty
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mtit

JONAS KIRVAITIS,' 
VVAlbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
5900 S. A>hlan<l Avė., Chicago »«, Rl.

ŠILDYMAS
A. Stančiauskaa Ir A Lapkni 

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

1546 8. 49th OOURT, CICERO
Tel. OLympic 2-9311 nuo 8 vai.

ryto Iki 5 vai. vakaro. 
Telef. nuo 5 vai. vak.: OLympic

2-6752 ir OLympio 2-8492

Runkite dien. Drauge



Antradienis, sausio 24. 1956
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DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, njJNOIS
ras

MŪSŲ KOLONIJOSE
Philadelphia, Pa.

vaiiavilnas 11 Kolumbijos yra sun | nuvažiavo J Kolumbiją arba ragta

RLRKS 10 kuopog valdybą J
išrinkus

Sausio 8 d. A. L. R. K. Susi
vienijimo 10 kuopos metiniame 
susirinkime, įvykusiame Šv. Ka
zimiero parapijos patąlpose, bu
vo Išrinkta nauja valdyba, į ku
rią įėjo Vladas Januškevičius — 
pirmininkas, Simas Mažeika — 
vicepirm., Petras Balčius — fin. 
sekr., Vytautas Muraškauskas 
— protokolų sekr. ir Antanas 
Leskauskas — iždninkas. Visa 
valdyba yra su gražia organi
zacinės veiklos patirtimi ir to
dėl yra tikra, kad visi kuopos 
uždaviniai bus sėkmingai įvyk
dyti.

Vienas d'desniųjų ir šiais me 
tais uždavinių — sutelkti dar 
didesnį būrį į A. L. R. K. Susi
vienijimą. Tą uždavinį vykdant, 
teks panaudoti pašnekesius su 
pažįstamais bei pasiūlant infor
macinę spausdintą medžiagą. 
Gal galima bus surasti ir kito
kių priemonių, kad daugiau nau 
jų narių pritraukus. Ne paslap
tis, kad ir šiuo metu įvairių

eltyje. Reikia laukti ir gražių 
rezultatų. Visi Philadelphijos 
lietuviai prašomi savo auką, 
skirtą Altui, atiduoti prieš mi
nėjimą, t. y. iki vasario 19 d. 

Trumpai

— A. Impulevičius, darbštus 

JAV LB Philadelphijos apylin
kės valdybos sekretorius, Bend
ruomenės Balsą (vietos radijo 
valandėlė) ir Philadelphijoje e- 
sančius spaudos korespondentus 
regulariai ir labai kruopščiai in
formuoja apie LB apylinkės vai 
dybos veiklą, sistemingai siun-Į 
t'nedarnas pranešimus informa
cinio biuletenio formoje.

— Skautės Ir skautai ir jų tė
vų komitetas vasario 5 d. 5 vai. 
p.p. šv. Andriejaus parapijos 
salėje rengia linkBmavakarį su 
blynais prie geros haVajiškų gi
tarų muzikos ir kv:ečia visus 
nuotaikingai praleisti vasario 5 
d. vakarą.

kesnitt, negi, buvo atvaliavimaJ, 
nes išvažiuoti galima tik pagal kvo 
tas ir turint sponsorius sutinkan
čius apmokėti kelionę arba patiems 
susitaupius apsimokėti persikėli
mo išlaidas.

ti dar Vokietijoj esančius lietu 
vius ir dar pap.-astus darbininkus 
emigruoti į Kolumbiją, kai tuo tar 
pu iš Kolumbijos ir profesionalai 
stengiasi išvykti, o ką jau bekal
bėti apie tuos, kurie negalėjo ten 

Daugiausia atvykusiųjų lietuvių ' įsikurti. Žinoma, kam gerai seka- 
sigyveno Medelline, Bagotoje ir si Kolumbijoje — turi gerai atly-apsigyveno

ten, kur buvo bent kiek palankes
nis klimatas. Bendrai imant, čia 
klimatas prie ekvatoriaus lietu
viams sunkiai pakeliamas, ypač 
fizinį darbą dirbantiems, nors pra
važiuojančiam jis atrodo tik kaip 
malonus Lietuvos liepos mėnuo.

Darbai lt gyvenimo sąlygos 
Iš profesknalų geriau įsikūrę 

inžinieriai ir daktarai. Inžinierių 
mėnesinis atlyginimas yra nuo 800 
—2000 pesų ($1 nudaro 4 pezai 
20 cent.). Yra keletas prekybinin
kų ir amatininkų bei technikų. Da
lis lietuvių nuomoja ūkius ir ver
čiasi pieno, vištų ūkiu arba dirba 
juose kaip darbininkai. Kadangi 
žemes ūkis ir ūkininkavimo meto
dai yra atsilikę, tai nelengvos ir 
ūkininkavimo sąlygos. Dar penke
tas šeimų dirbą fabrikuose papras 
tais darbininkais ir vienas darbinin 
kas per dieną Uždirba tik nuo 3—
C P*81!- , V- > kButu nuomos yra labai augs-
tos. Vieno kambario be langų nuo
ma 20 pesų per mėnesį. Panašus 
į Kauno “brazilkos” namuką 40- jo jo 
60 pesų HM
nuoma 120-360 pesų. Perkant to-

ginamą darbą ir klimatas netrum- 
piba amžiaus, tai gal verta ten ir 
pasilikti, nebejieškant kitur nau
jų galimybių kurtis net iš naujo.

CMCAGOJE
INDORSVOTAB J. KIMBARK

Cicero skyrius Chicagos Lie
tuvių Draugijos formaliai in- 
dorsavo Jono Kimbark kandi
datūrą į Cicero miesto aseso
riaus pareigas per praeito mėn. 
susirinkimą, sausio 19 d., 1953 
m. Draugijos nariai nuoširdžiai 
įvertina J. Kimbarko pastangas 
sąžiningai pildyti savo pareigas 
per praeitus du terminus ir da
bar mato reikalą vėl indorsuoti 

kandidatūrą ateinančiuose 
Namo su 5 kambariais rįnkįmuose, balandžio 3 d., 1956

— Tautinės S-gos skyrius sa- *i namą, kainuotų apie 50-60 tuk- netaK.
vo metinį susirinkimą šaukia 
sausio 29 d. lietuvių banko pa
talpose.

Kultūros Tarybos papra-
draudimo kompanijų agentai, ^yta, LB apylnkės valdyba pa
kalbą lietuviškai, pavilidja lietu- skyr® 535 lituanistinių knygų
vius apsidraudimui didžiosiose 
vietos kompanijose. Tai įvyksta 
tik todėl, kad norįs apsidrausti 
nežino, jog Susivienijime ap- 
draudos sąlygos ne tik ne pras
tesnės, bet net geresnės. Kiek
vienas philadelphietis, norįs ap
sidrausti ir primygtinai įkalbi
nėjamas kokio nors apdraudos 
agento, pirm negu apsidraudžia, 
tepasikalba su kuriuo nors A. 
L. R. K. Susivienijimo skyriaus 
valdybos narių, galinčių išaiš
kinti apdraudos sąlygas A. L. 
R. K. Susivienijime.
Studentai sustiprino Alto aukų 

rinkėjų būrį
Philadelphijos studentai, Va

sario 16 minėjimo rengimo ko
miteto ir LB apylinkės valdybos 
pakviesti, sutiko gausiai daly
vauti aukų rinkimo vajuje, skir 
tame Amerikos Lietuvių Tary
bai. Aukų rinkimas jau pradė
tas, ir šioje akcijoje šiemet da
lyvauja 70 asmenų. Tai rekor
dinis aukų rinkėjų būrys, kokio 
nėra buvę nė vienais metais pra

pirkimui, kas sudarys užuomaz 
gą lituanistiniam knygynėliui 
prie šv. Kazimiero parapijos mo 
kyklos.

— Nešt. lituanistinė mokykla

iš kalėdinio parengimo gavo 135 
dolerius pelno, kuris bus panau
dotas mokytojų kompensacijai 
ir tuo bus sumažėtas mokestis 
tėvams.

— Rožė Cheieden, priešpas
kutinių metų Rosement College 
studentė, aktyviai reiškiasi lie
tuvių tautinių reikalų propaga
vime savo kolegijoje, kur jos 
iniciatyva nekartą suskambėjo 
lietuviška daina sU tautiniais šo
kiais. Jaunoji studentė yra lie
tuvių banko vadovų ponų Chele- 
denų duktė.

— Dr. V. ir Genov. Maciūnai 

sausio 12 d. susilaukė antrojo 
sūnaus Juozo Algio.

— Meno Ansamblio vaidybos 
būrelis, valovaujamas Antano 
Šalčiūno, daug dirba repetuoda
mas V. Alanto “Buhalterijos 
klaidą”. Veikalą rež'suoja A. 
Gedvilą. * b. r.

KAIP GYVENA KOLUMBIJOS 

LIETUVIAI?
J. NAVAKAS, Omaha, Nebr.

Kaip kuriasi ir gyvena lietuviai 
Kolumbijoje, į šį klausimą geriau
siai gali atsakyti tik jie patys.

Neseniai dėka gerų žmonių iš 
Kolumbijos persikėlė į JAV ir 
apsigyveno Omahoje viena lietu
vių šeima iš 8 asmenų, kurie išgy
veno Kolumbijoje 5 metus ir pa
tyrė daug vargo. Be šios šeimos, 
kuri nupasakojo lietuvių gyvenimo 
84lygos tame krašte, teko dar per
skaityti 10 šeimų atsiųstus 23 lais 
kus, kuriuose aprašoma jų sun
kiausios ir vargingiausios gyve
nimo dienos.

Žinoma, pradžia yra visada sun
ki, bet Kolumbijoje ji buvo, gal 
būt pati sunkiausia. Todėl nieko 
nuostabaus, kad visų atvykusiųjų 
lietuvių su viltimi gerai įsikurti ir 
gražiai gyventi apie 90% užairašė 
įvairiuose konsulatuose išvykti iš 
Kolumbijos į bet kurį kitą kraš
tą, pa v. JAV, Kanadą, Australiją 
ir kitur. Dalis jų jau yra ir iš
važiavę..

Lietuvių atvažiavimu iniciaty
vos parodė kun. Tamošiūnas. Bu- 
\o atkviesta apie 700 asmenų, iš 
jų daugiausia profesionalai bei a- 
matninkai, kaip pav. inžinieriai, 
technikai, gydytojai, muzikai ir tt.

Nuvykę į Kolumbiją ne visi ga
lėjo savo profesijoje dirbti dėl vie
nokių ar kitokių priežasčių. To
kiu būdu, dalis lietuvių pateko j 
žemiausią dirbančiųjų kategoriją 
— paprastų darbininkų, kurie ne
išvengė didelio vargo ir nustojo 
vilties į betkurį geresnį ir švieses
ni gyvenimą. Be abejo, dabar no
rintieji išvykti iš Kolumbijos bu- 
daro tam tikrą nemalonumą ir 
kvietėjams. Bet kuo kalti tie žmo
nės, jei jiems po rimtų pastangų 
nepasisekė žmoniškai įsikabinti ta 
me krašte be šviesesnės ateities 
ir jų vaikams. Tokioms šeimoms, 
ypač skaitlingesnėms vaikais, ne 
tik, kad negalima daryti kliūčių 
išvykti kitur, bet dar reikia padė
ti vardan žmoniškumo. Tačiau iš-

stančių pesų. Lietuvos paprastas 
darbininkas apie nuosavo namo p 
Sigijimą gali tik pasvajoti. Jset 
ir iš inžinierių, gaunančių augštus 
atlyginimus, tik keletas turi įst-

fiję nuosavus namus. Panaši pa- 
ėtis yra ir su automobilių turė

jimu TUo tarpu JAV beveik kiek
vienas darbininkas ar profesijona- 
las gali važiuoti savu automobiliu 
ir turi nuomavus namus. ,

Vietiniai Kolumbijos darbininkai 
gaudami 3 pesus per dieną, gyve
na pusbadžiai, nakvoja po me
džiais, įvairiose duobėse arba bra 
Zilkose”, vaikšto basi ir prastais 
rūbais dėvi.

Maistas
Maisto produktai labai brangūs.

Jų kainos vis labiau kyla. Kaiku- 
rių produktų kainos yra sekan
čios: balt. duonos 1 kg—4-5 peš., 
mėsos kg — 4-5 pės., sviesto lkg 
6 peš., lašinių 1 kg — 4-6 peš., 
bulvių 1 kg 1 peš-, pupelių 1 kg 
3 peš., pieno 1 litr. 75-80 cent., 
vynuogių 1 sv. 6 peš. Tokioms kai 
noms esant paprastas darbininkas 
nepajėgia iš savo uždarbio minė
tų produktų nusipirkti. Jis yra 
priverstas badauti arba maitintis 
prasčiausiu maistu. Toks pagrindi
nis vargšų žmonių maistas ten y- 
ra vadinamas iš virtų sutrintų ku
kurūzų ir SAlčhivaisiaT vad. juka, 
kiek panašus į morkas. Šiuo mais
tu maitinasi ir dalis lietuvių su 
didesnėmis šeimomis, nepajėgian
čiomis užsidirbti tiek, kad galėtų 
maitintis taip kaip valgo JAV lie 
tuviai. Mokyklos

Jų vaikų ateitis tain pat miglo
ta. Pradžios mokslas Kolumbijoje 
yra nemokamas, bet augštesnės 
mokyklos yra privačiose rankose 
ir leidžiant toliau vaikus mokytis, 
tenka brangiai mokėti už mokslą. 
Tie, kurie nepajėgs daugiau iš a- 
vinti savo vaikų, kad jie pasida
rytų geri amatninkai bei profesi
onalai, turės likti eiliniais darbi
ninkais it maitintis arepa ir jūka.

Taigi, būtų labai klaidinga ap
gailestauti, kad permažai lietuvių

Šiuo laiku irgi reikia priminti 
naujiesiems piliečiams, kad jie 
užsiregistruotų balsavimui ir 
kad balsuotų už lietuvį Joną 
Kimbark balandžio 3 d., 1956.

Chicagos Lietuvių Draugi
jos vardu pasirašo:

K. F. Deveikis, J. Salakas 
ir K. Jakubka

MALDAKNYGE

JAUNUOLI V MALDOS’
Kurią paruoM 

Sun. P. Rirvelaitis 

Kaina: $1.50 ir $2.50
Užsakymus adresuokite

DRAUGAS
2334 South Oakley Avenue 

CHICAGO b, XLL.

iiiiililimiiiimiiituniffiimniiimniiiiiii
PER PASAULI KELIAUJA

ŽMOGUS
Bernardo Brazdžionio poezijom 

rinkinys. Nedidelis skaičius šioa 
knygos gautas šiomis dienomis 
'Drauge”, 2334 So. Oakley Avė 

CHICAGO 8, LLL. Knygos kairu 
kietais viršeliais $2. 
llllllllllllllllllllllllllillltlilllllllllllllllllll

Rūpestingai ir pigiai tausau

TELEVIZIJOS
aparatus

Garantuoja darbi) ir dalis.
I. MIGLINAS 

Telet. _ HUmboid 6-1038

t

STANISLAVA BUČIUS
(l»o tėvais lllevlėlutfi)

Gyv. 929 W. 33rd I’lace.
Mirė sausio 21 d., 1956 m.,

4 vai. p.p.. sulaukusi pusės amž.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kė

dainių. apskr., Grinkiškio para
pijos, Dirbuniškių kaimo. Ame
rikoje išgyveno 43 metus.

1‘usiliko dideliame nuliūdime 
vyras Petras, duktė Elena Szy- 
beko, anūkas Edward, jo žmo
na Maureen, sesuo Zuzana Smilt- 
niekę, švogeris Jonas, sesers duk
tė Jane Sadauskas. Lietuvoj yra 
likusi sesuo Ona Grlšklenė.

Priklausė prie Gyvojo Rožan
čiaus, Amžinojo Rožančiaus. Sv. 
Kazimiero Rėmėjų, Maldos Apaš
talystės. Marijonų Rėmėjų ir 
Tretrtiinkų draugijų.

Kūnas pašarvotas J. Rudml- 
no koplyčioje 3319 Lituanira 
Avė. laidotuvės įvyks ketvir- į 
tadienį, sausio 26 d. Iš koply
čios 8:30 vai. ryto bus atlydėta 
J šv. Jurgio parap. bažnyčių, 
kurioje Įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielų. Po pamal- I 
dų laidojama Šv. Kazimiero kap.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, 
draugus Ir pažįstamus dalyvauti 
dotuvėse. Prašom nesiųsti gėlių.

Nuliūdę: vyras, duktė, anūkas 
Ir kiti giminūs.

Lald. direkt. J. Rudininas, te
lefonas JĄfds 7-Į138.

A. A.

JONAS LUCAS
GyVeno 5537 8. Merrintac

Avė.
Mirė sausio 22 d., 1956, 4 VAI. 

vak., sulaukęs 73 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo 13' Tau

ragės apskričio, Pajūrės para
pijos, Sėtuvės kaimo,

Amerikoje išgyveno 50 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdi

me žmona Marcljona (Brazauts 
kaitė), sūnus Vincentas, marti 
Adelė, 2 anūkui, duktė Stella 
Lukas, sesuo Marei joną Banžl- 
nas Su šeima, brolis Stanislovas 
Kučas su šeima, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Priklausė šv. Antano Drau
gijai (Dievo Apvaizdos parapi
joje) ir Janitors Union.

Kūnas pašarvotas Antano 
Petkaus koplyčioje 1410 S. 50th 
Avė., Cicero, 111.

laidotuvės įvyks treč. sausio 
25 d., iš koplyčios 8:30 vai. ry
to bus atlydėtas ) šv. Antano 
parapijos bažnyčių, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
veiiontes sįelų. PO pamaldų bujį 
nulydėtas f Sv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus ir paž)9tamus 
dalyvauti šioso laidotuvėse.

Nuliūdę: žmona, sūnus, duk
tė, marti ir anūkai.

Laidotuvių direktorius Anta
nas Petkus. Tel. Townhall 3- 
2169.

Mielajai Valei Žflinskaitė-Jokubauskienei ir šeimai 
liūdintiems dėl tėvelio ir uošvio

A A. JONO ŽILINSKO
mirties, giliausią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Birutė ir Petras Lileikiai

Mielam prieteliui
A. A. STANISLOVUI GRIŽUI 

mirus, jo šeimg ir artimuosius užjaučia ir 

kartu liūdi
Nemaniy šeima

A. A.

STASYS GRIŽAS
Gyveno 5151 So. Honian Avo.

Mirė sausio 21 d.. 1956 m..
1:30 vai. popiet, sulaukęs 43 
metų amžiaus.

Glirtė Llotūvoje. Kilo ii Šiau
lių apskr., Radviliškio psrap. 
ir miesto.

AiPerlkOje išgyveno 6 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona. Magdalena (pūgai tėvus 
Šulcaitė), sūnus Klčardas, duk- 

Danutė Ir Miglia Ir kili 
giminės, draugai bei pažįstami.

Lietuvoje yra likę motina ir 
sesuo.

Priklausė prie LftKB lOl-ok 
kuopos.

Kūnas pašarvotas J. F. Bu
drikio koplyčioje, 4330 H. Call- 
fornlš . AVe. LAIdOtilvės Įvyks 
trcėlad., sausio 25 d. Iš koply
čios R:30 Vai. ryto bus atlydė
tus Į Nekalto Prasidėjimo Švč. 
Pan. psrap. bažnyčią, kurioje )- 
vyks gedulingos pamaldos už 
Velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas Į sv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gintlneg. draugus ir pažįstumus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Jsnona Ir a Alkai.
Lald. direkt. J. F. Budrikis, 

telefonas LAfayette 3-0440.

JOSEPHINE SAMUILIS 
(Po tėvais Burbatt)

Gyveno 9940 Vincenncs Avė., tcl. PReseott 9-1358.
Mirė bausi A 20 d., 1956 m., 2:50 vai. popiet, sulaukusi 59 m.
Ginu* Cbicago, Illinois.
Pasiliko dideliame nuliūdime Vyrus Alės, sūnus Edvkrdks, Ynar- 

ti Bemice, dukterys: Lillian Haniscb, žentas Trauk, ir Josephine 
Karia, žcbtšs Josepb, anūkai Albert ir Corel Šamftilis, Krank 
llauisch J r., Jody ir Mark Favia, brolis Afttbouy Borbatt sa 
žmona Mildrėd, sesuo Petronella Vallands su vyru krauk ir daug 
kilų giminių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas namuose: 9940 So. VincenUes Avė. l^ardo- 
tūvės įvyks trečiadienį, sausio 25 d. 9:30 valandą ryto bū* atly
dėta į St. Marfcaret's parapijos bažnyčią (99tti ir 8o. Throop 
Street), kurioje įvyks gedulingos pamaldos ui velionės sielą. PO 
pamaldi] bus ntilyaėta į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: vyras, sūnus, dukterys, marti, žentai ir kiti giminės.
Laido!avių direktorius Steponas Lnckauiez, telefonas RĖpub- 

lie 7-1213.

MRKITB TIESIOG UBO 
HR. NELSOlt

- SAVININKO -

8AINT CASIMIR 
MONUMENT CO- 

1SI4 W«ri Uita sarast
▼1«m blokas aao kaplnią.

INdUamdaa paminklam piaaą 
paakiaUiua mieste.

ftkf. Cldaicrott 3-6335

J IEVAI LUKAS,
jos brangiai motinai a. a. ONAI LUKAS 

(Lukošienei) mirus, giliausią užuojautą reiš

kia

Filatelistų Draugija “Lietuva”

Mieloms kuopos narėms
DANUTEI IR SIGITAI GRIŽAI TEMS,

jų mamytei ir broliui Richardui, jų tėveliui mirus, 
reiškiamo gilią užuojautą.

Panelės švenč. Nekalto Prasidėjimo parapijos 
Moksleivių Ateitininkų Kuopa

LIODĖSIO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI -

6845 S. Western — 3 atskiros air-cond. koplyčios
ŪpvbUa 7-M06 — 7-6661 Automobiliams vtote 

Ttoma, kuria gyvana kitose miesto dalyse: gausime
koplyč^ arčiau jūsų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERN AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ. 
CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.
Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba

T0wnhall 3-2IG9

JOHN F. EUDEIKIN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avenue
Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851

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

AMBULANCE DIENA IR NAKTJ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIU 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Vmbulanaų patarna* Mes turime koplyčia
Imas dieną ir nak- m 9^ visose Chicago*

4, Reikale šaukite Roselando dalys,
•nua. uojau patarnauja.

AHTANU H. PHILLIPS
įM07 S. UTUANICA AVĖ. Tel. YArda 7-640

PETRAS P. GURSKIS
, «ae Waal 18th STREET TeL SEeiey 8-571

ALFREDAS VARGEn WOODSŪMK BK, Mrmuide, IlL TeL OLympie M'ŽA

POVILAS I. RIOIKAS
aM g. BALCTED STREET___________ T.kptio.e nn, 7-l»i

LEOHARBAS F. BUKAUSKAS
MII &. MKfflGAN A VE. Tel. COmmodore 4-ZTfc

IBRttS F. RUDMIM
S8I0 B. UTUANICA AVĖ. TeL YArda 7-11S8-118S

PlTHAS BltLIORAS
'4M8 B. CAI2FORN1A AVENUE TeL LAfayette 8-667.

VASAITIS — B8TKUS
im »«. m> avo, acEBO, m. t*, outfa m.1

IIBMkHB (ŽUDYK) ZUOTCKI
MM V. Mk ŠTOKE! TArf. 1-vrei

STEPOHAS C, LACKAWICZ
W. OME STREET 

|$81« W. t8rd PLACE

AE6TO1B inromiis
KELIONt

V. Adamkevičlaus apianka 
(Tlaakymue su pinige te etųaktte:

259 pal., kaina $2.56 
DRAVOAB, BU4 a (Mkle?

dhieago š. Dt

REpabHo 7-18181 
VIrginb 7-6672|

Stos nuostabios Ir nepaprastos kny
gos pereonaCus Bltalp (vertina ra- 
lytojas Gliaudą: “...Welees — pa
niekintas niekintojas, bet turįs 
savyje Fra Angellco angelų varsų 
gama, Tatjana—nesuprantanti sie
los sąvokos, bet mylinti skaisčia 
meile. Pagaliau Julius... pasiilgęs 
skaistumo Ir nesuvokiąs jo esraGs. 
drąsus be drąsos, nesuprantąs pa
vojaus beprotgjlmo procese".
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X Chicagos rašytojų pobūvis 

š. m. sausio 22 d. jvyko pas ra
šytoją Vincą Ramoną. Buvo na
grinėjama ir diskutuojama nau
jausioji L. Andriekaus, J. Me
ko, K. Bradūno ir H. Radausko 
poezija. Taip pat buvo kalbėta 
ir lyginta J. švaisto Širvokas 
su J. Jankaus kareiviu Matatu- 
čiu. Diskusijose dalyvavo P. 
Orintaitė, B. Babrauskas, A. 
Baronas, kun. dr. S. Celiešius, 
P. Gaučys, J. Švaistas,. V. Ra
monas, S. Tamulaitls, A. Va
lentinas, G. Tulauskaitė ir dr.
K. Sruoga.

X Pamaldos už Lietuvos iš
laisvinimą iš komunistinės ver
gijos. Šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčioje Chicagoje vasario 12 
d. 10 vai. ryto bus atnašauja
mos iškilmingos šv. Mišios už 
Lietuvos išlaisvinimą iš komu
nistinės vergijos, minint Vasa
rio 16 d. aktą, kuriuo 1918 m. 
buvo atgauta Lietuvos valsty
bės nepriklausomybė. Šv. Mišių 
metu giedos “Dainavos” an
samblis, vadovaujamas muz. 
Stepo Sodeikos. Pamaldas už
prašė Liet. Bendruomenės Chi- 
cagcs apygardos vadovybė.

X Vyčiai sendraugiai savo 
pastarajame susirinkime nuta
rė Užgavėnėse ruošti blynų va
karą Lietuvos Vyčių salėje. Jau 
6 vai. vakare keleriopų rūšių 
blynai bus kepami atsilankiu
siems vakarieniauti. Pagal lie
tuvišką paprotį, kiekvienas at
silankęs turės valgyti devynis 
kartus. Tarpe valgymo bus įvai
rios pramogos — bingo žaidi
mas, kodavimas ir kt. Į vaka
rą žada atsilankyti ir Lašins- 
kas su Kanapinsku. Įėjimas ne
mokamas. Visi, kas tik nori 
pasivaišinti lietuviškais blynais, 
kviečiami atsilankyti antradie
nį, vasario 14 d.

X Stasys šimulis, drabužių 
valymo įmonės, 2150 S. Hoyne 
Avė., savininkas, vis dar gyve
na įspūdžiais, parsivežtais iš 
Kalifornijos, kur atostogauda
mas suėjo ir daug buvusių či- 
kagiečių. Daugelis jų įdavė ši
muliui parvežti savo bičiuliams 
ne tik sveikinimus, bet ir dova
nas.

X Labdarių Sąjungos direk- 
toriatas užsakė stalą T. T. Ma
rijonų vienuolyno ir “Draugo” 
spaustuvės statybos bankete, 
įvykatančiame kovo 18 d. Sher- 
man viešbutyje, Chicagoje.

X Liudai Paulėnienei, dantų 
gydytojai, gyvenusiai Vokieti
joj Garmish-Partenkirchen, yra 
laiškas nuo sesers. Ją pač.ą ar 
kitus, žinančius jcs ad ą, 
prašome pranešti ' Draugo” ad
ministracijai. t

X Dr. S. Aliūnas, Spyglių- 
Dyglių redaktorius, Cicero Liet. 
Bendruomenės ruošiamame va
kare vasario 5 d. 6 vai. vak. pa
skaitys pluoštą humoristinių ei
lėraščių.

X Kun. V. Bagdanavičius,

MIC, “Draugo” moderatorius, 
šią savaitę lietuviams pranciš
konams rekolekcijas veda Ken- 
nebunk Port, Me., pranciškonų 
name, o kitą savaitę praves 
Brooklyno name.

X Blaziejus Kazlauskas, Lab
darių Sąjungos pirmininkas, 
praneša, jog Labdarių Sąjun
gos Centro valdybos narių svar
bus susirinkimas bus sausio 25 
d. 8 vai. vak. šv. Kryž.aus pa
rapijos žemutinėje salėje.

Skelbkitės “Drauge”

DIENRAŠTIS ORAUGaS, CHICAGO, ILLINOIS

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Laimos knygynas Brook- 
lyne, 335 Union Avenue, šiomis 
dienomis gavo visam New Yor- 
ke atstovybę Londone savo būs
tinę turinčios siuntinių firmos 
"Haskoba Limited”. Siuntiniai 
siunčiami į visus kraštus, įskai
tant ir Sovietų Sąjungą, taigi ir 
Lietuvą. Kadangi prekės pri
statomos iš Londono, tai siun
tiniai, palyginti, greitai nueina. 
Siųsti galima viską, prekes pa
sirenkant iš katalogų, kuriuose 
kainos yra nurodytos jau kar
tu su muitu ir persiuntimo iš
laidomis. Kadangi muitas ap
mokamas vietoje, tai gavėjas 
neturės nieko mokėti, o tik pa
sirašyti, kad siuntinį gavo.

i santrauką paskelbti Instituto 
— Kaukių baliuje, kurį ren- j metraštyje. Iš lietuvių tokias 

gia Šviesa sausio 28 d., Grand stipendijas yra gavę dr. V. Li-
Paradise salėje, * Brooklyn, N. 
Y., meniškus ir originalius kos
tiumus premijuos speciali ko
misija, kurioje dalyvauja archi
tektas A. Varnas ir J. Stukas. 
Salės dekoravimo projektus pa
ruošė dail. Alb. Elskus ir Ro
mas Viesulas. Programoje da
lyvaus baletui St. Modzeliaus- 
kas su partnere Irena Kalinaus
kaite, atlikdami egzotinius ir 
humoristinius šokius.

— Studijų dienas ruošia Lie
tuvių Studentų Sąjunga vasa
rio 4—5 dd. Studijų tema — 
Lietuvos istorinė perspektyva. 
Paskaitas skaitys dr. J. Puzi

terskis, kuris parašė darbą — 
‘Baltijos uostai”, dr. P. Rėk
laitis, parašęs “Gotika Lietuvo
je” ir kun. K. Senkus, kuris stu
dijuoja Lietuvių liaudies melo
dijas. Pabaltiečiams studen
tams remti Institutas kasmet 
skiria apie 8,000 DM, kurios ly
giomis padalinamos trims pa- 
baltiečių tautoms. Kas iš ku
rios tautybės tokią stipendiją 
gauna, nusprendžia pačių stu
dentų atstovybės. Pabaltiečių 
studentų suvažiavimai ruošia
mi kasmet vasarą. Kas treji 
metai turėtų įvykti pabaltiečių 
mokslininkų suvažiavimai. In- 

nas, dr. D. Krivickas ir dr. J. | stitutas taip pat organizuoja ir 
Girnius. Be to, keturi studen-, biblioteką, rinkdamas tiek se
tai praves diskusijas lietuviškų nuosius, tiek tremtyje išleistus 
vertybių klausimais, šeštadie- leidinius. Biblioteka turi ap.e 
nio vakare įvyks viešas meno 1,000 tomų, taip pat paėmė ap- 
ir literatūros vakaras. Atvyks- saugon buvusią Pabaltijo uni- 
tantieji studentai iš svetur nak- versiteto biblioteką, kuri turi 
vynių reikalu praneša kol. P. apie 10,000 tomų.
Novickiui, 630 IVestminsster j — Luebecko Vargo mokykla 
Rd., Brooklyn 30, N. Y., telef. suru0§į kalėdinę eglutę su gra- 
UL 9-2314. i žįa jr įdomia programa. Progra-

— Vasario 16 minėjimas bus J m°je buvo vaidinimas, tautiniai 
vasario 19 d. 4 v. p. p. Webster šokiai, dainos ir deklamacijos. 
Hali New Yorke. Meninę pro-, Kalėdinės eglutės pramogoje 
gramą atliks Operetės choras, į dalyvavo Per 100 Luebecke gy-
solistas St. Liepas ir dramos 
aktorė Toska Daubaraitė.

— Katalikų seimelis šiemet 
šaukiamas vasario 26 d. 2 vai. 
p. p. Maspetho parapijos salėje, 
N. Y. Visų katalikiškų draugijų 
bei organizacijų nariai ir paski
ri katalikiškos akcijos veikėjai 
prašomi seimelyje dalyvauti.

— Los Angeles viengungiai 
kalėdinio parengimo proga gra
žiomis piniginėmis aukomis pa
rėmė savaitgalio lituanistinės 
mokyklos veiklą. Šiuo losanga- 
liečių žygiu, sako, rodo gyvo 
susidomėjimo vienminčiai ryti
nėse kolonijose.

LĖKTUVAS NUKRITO MIESTE

Britų oro jėgų sprausminis nukrito ir sudužo Wadhnrnt miesto, Ang
lijoje. Keturi asmenys užmuSti ir 20 sužeistų. Wadhurat yra 39 mylios 
pietvakariuose nuo Londono. (INR)

— Miuisteris Povilas Žadei

kių 30 dolerių, o dr. A. Razma 
10 dolerių atsiuntė Studentų 
Sąjungai.

VOKIETIJOJE
— Baitų Institutas Vokietijo

je vis plečia savo veiklą. Pruf. 
Z. Ivinskis sutiko paruošti pla
tesnę studiją — “Lietuva 16 
šimtmetyj”, o A. Maceina — 
“Lietuviškosios kultūros pobū
dis”. iBendrai lietuviai Instituto 
nariai ruošia “Lietuvių kultū
ros istoriją”. Rūpindamasis 
prieaugliu, Institutas kiekvienai 
tautybei duoda po stipendiją. 
Jas gavę, turi parašyti stam
besnį darbą ir jo ištrauką ar

veliančių lietuvių vaikų. Atvy
ko nemažas skaičius ir suaugu
siųjų. Po meninės dalies Kalė
dų Senelis apdovanojo vaikus 
saldumynais ir kitomis gėrybė
mis. Už materialinę pagalbą 
Luebecko lietuviai dėkingi 
Balfui, kuris parėmė finansi
niai. Luebecko Vargo mokyk
los mokiniai ta pačia proga at
sisveikino su savo mokytoju ir 
Vargo mokyklos vedėju P. 
Lichtinu, kuris išvyko į JAV. 
Luebecko Vargo mokyklos ve
dėjo pareigas laikinai perėmė 
P. Labanauskas. Ten mokyto
jauja ir E. Kalvaitytė.

STEVENSON PAS CHICAGOS MERĄ

AJlni E. Steveuson (kairėje) kalbasi su CLicagos meru Richard .T. 
balty. Steveuson kandidatuoja į JAV prezidento postų.

CHICASOS ŽINIOS
Namų statytojų kongresasKančios grandinėse

Čikagos Sun-Times paduoda 
vis naujų prel. Rigney kančių 
aprašymų Kinijos kalėjimuose. 
Jam kalinti, prie jo buvęs pri
skirtas specialus niekintojas, 
kuris visais įmanomais būdais 
jį niekinęs. Kartą kinietis teisė
jas jam liepęs liudyti prieš ki
tą kunigą, apkaltintą Gestapo 
agentu, ir kai prel. Rigney ne
paklausęs, įsiutęs teisėjas jį nu
baudė surakinimu jo rankų ir 
kojų pusės žmogaus svorio ge
ležiniais pančiais, kuriuose jis 
išbuvo 7 dienas ir naktis. Per 
ilgesnį laiką tos grandys įsi
graužė į jo kūną. Prelato tvir
tinimu, jam būtų buvę lengviau, 
jei jis būtų buvęs sušaudytas, 
nei tose grandinėse surakintam 
pereiti 50 žingsnių. Tuo tarpu 
sadistas teisėjas kasdieną jį pa
šaukdavęs pas save ligi 5 kar
tų. Kiekviena tokia kelionė bu
vusi 300 yingsnių ilgumo. Nuo 
tų grandinių apsinuodijęs jo 
kraujas, o kadangi komunis
tams svarbiau gyvas žmogus 
nei miręs, tai jie įšvirkštę pe
nicilino ir jį pagydę.

Mozarto sukaktis
Ryšium su Mozarto 200 metų 

gimimo sukaktim, Čikagos Or
chestra Hali įvyks 3 koncertai, 
kuriems diriguos garsus vokie
čių dirigentas Bruno Walter. 
Jie įvyks antradienį, ketvirta
dienį ir penktadienį.

Ateinantį penktadienį kiek
vienas pasaulyje egzistuojąs or
kestras gros Mozarto kūrinius, 
o operos statys vieną ar kitą jo 
operą. Toji pasaulinįo masto 
pagarba gal pagelbės žmonijai 
suprasti Mozarto muzikos didin
gumą, o ji nesugebėjo padaryti 
jam gyvam esant, ir jam mirus, 
leido jį palaidoti elgetų kapinė
se.

Paukščiai svarbesni 
už bizni

First National Banko prezi
dento Treyloro sūnus Melvinas 
atsižadėjo pelningo užsiėmimo 
ir pasišventė paukščių tyrimui. 
Jis buvo vienos žaislų gamini
mo bendrovės prezidentas. Da
bar jis Čikagos Gamtos muzė- 
juje tyrinėja ir preparuoja 
paukščius, ir jaučiasi laimingas. 
Norg jo artimieji labai prieši- 
r.osi tokiam jo pasiryžimui, bet 
jis nepaklausęs. Bedirbdamas 
bendrovėje jis nesijautė dirbąs 
konstruktyvų darbą.
Virėjas kaltinamas triguba 

žmogžudybe
42 metų amžiaus virėjas Wil- 

liam Chekota suimtas ir kalti
namas nužudęs tris berniukus 
šiaurės vakarinėje miesto daly
je. Chekota jau buvo 5 kartus 
teisiamas už nemoralų elgesį su 
berniukais ir kitas šlykštynes. 
Nors jis neigia kaltinimą, ta
čiau prisipažino įvairiais laikais 
iš centro kinų 25 berniukus par
sivežęs J savo butą nedoriem 
veiksmam,

Praeitą sekmadienį prasidėjo 
12-sis namų statytojų suvažia
vimas Konrad Hilton viešbuty
je. Jame dalyvauja 30,000 na
rių. Kartu su kongresu atidary
ta ir namų paroda. Namų sta
tytojai bus supažindinti su nau
ja technika statant sienas ir 
kitais laiką trumpinančiais me
todais. Bus parodyti nauji kros
nių, oro vėsinimo, elektros in
staliacijos ir vamzdžių tiesimo 
būdai.

Bus daugiau policijos ir 
gaisrininkų

Pagal miesto majoro planą, 
ligi šių metų pabaigos Čikagos 
policija bus papildyta 2,000 po
licininkų ir 1,000 gaisrininkų. 
Taip pat būsiąs pagerintas ir 
miesto apšvarinimas. Bet už 
tuos pagerinimus gyventojai 
turės primokėti 17 su puse mi- 
1 onų dolerių į metus.

Čikagos YMCA
1858 m. Čikagoje įkurta 

YMCA patapo didžiausia pasau
lyje tos rūšies organizacija. Ji 
turi 32 skyrius su 62,000 narių. 
Josios veikla labai šakota. Ji 
turi koledžą, mokyklą suaugu 
siems, 13 vasaros stovyklų ir 
įvairių amatų bei kultūrinių 
kursų.

Šalčiau Čikago je
Po ilgai užtrukusio šilto ir 

gražaus oro, Čikagą užgriuvo 
didesni šalčiai. Naktimis tem
peratūra priartėja beveik ligi 
nulio. Oro biuras pranašauja, 
kad kurį laiką šalčiai dar pri
mins čikagiečiams, jog žiema 
dar nepraėjo.

Illinojaus Technologinio
Instituto Konferencija

Šiandieną įvyksta UI. T. I. 

konferencija. Joje bus svarsto
ma kaip žemiausiomis kaino
mis pagaminti daugiau ir ge
riau valgomųjų produktų.

LINKSMIAU
Nori šį kartą

— Ar jau tu iš proto išėjai? 
— bara žmona vėlai iš saliūr.o 
grįžusį vyrą. — Kągi čia dabar 
darai?

— Tik tu, Onute, nors šį kar
tą manęs nebark. Juk šį vaka
rą aš toks geras, nė tavęs neža
dinau. Sakau, atsidarysiu šią dė 
žę žuvelių ir tyliai pavalgysiu, 
o tu pamiegok.

— Kvaily, ar nematai, kad 
jau baigi “atidaryti” žadintu
vą?

Gražiai pasitaisęs
— O, kaip tamsta gražiai pa

sitaisęs!
— Bet, ponia, juk aš ir pir

miau nebuvau taip jau labai pa
sileidęs. •

Jonui Soliūnui, 5254 South 
Trumbull, šešias dienas išgulė
jus ligoninėj, Leonardas Jan
kauskas įteikė $378.13 Čekį.

i-utfraįienis. sausię 2-i. i 33c

RŪPINASI STATYBOS REIKALAIS
ĮDOMUS TT. MARIJONŲ BENDRADARBIŲ SUSIRINKIMAS

Sausio 19 d. Lietuvos Vyčių 
salėje įvyko TT. Marijonų Bend 
radarbių apskrities susirinki
mas, kurį pravedė dvasios va
das kun. J. Budzeika, MIC. Su
sirinkimas buvo gausus ir įdo» 
mus, v eno dalyvių pasakymu: 
galbūt pirmas savo istorijoje.

Skyrių pirmininkės patiekė 
pranešimus iš savo skyrių vei
kimo. Visi skyriai yra pasiryžę 
artimiausiu laiku ruošti paren
gimus ir telkti lėšas naujai Tėvų 
Marijonų statybai. Taip pat vi
si susirink “me dalyvavusiej’ sky 
riai jau platina biletus ir yra pa 
siryžę atskirais savo garbės sta 
lais dalyvauti Tėvų Marijonų 
Statybos Fondo rengiamoj© va
karienėje — bankete kovo 18 
d. Tą dieną bu9 ir Tėvų Marijo
nų vienuolyno bei “Draugo” 
spaustuvės kertinio akmens pa
šventinimo iškilmės.

Susirinkime dalyvavo ir ad
vokatas p. Stasiukaitis, čia gi
męs liet u v's ir Tėvų Marijonų
Statybos Komiteto pirmininkas veik a P"®5 Vl9ok| karą lr ato"
kuris labai susirūpinęs ir daug 
sielojasi nauja TT. Marijonų sta 
tybai ir jai lėšų organizavimu 
bei telkimu, o ta’p pat ir kovo 
18 dienos banketo biletų platini
mu. Jis nuoširdžiai ragino vi
sus susirinkimo dalyvius viso-

KAS. KA IR KUR
—Kareivių Motinų klubas (North 

Side) sausio 29d. 5 vai. vak. ren
gia šaunią vakarienę su gražia 
pi'Ograma šv. Mykolo parapiios 
salėie, 1644 Wabansia Avė. Visi 
kviečiami.

Valdyba ir komisija
— Pranešimas, š.m. vasario 11- 

12 dd. Illinois universitete (Ur- 
banoje) įvyks akademinis sąskry
dis. Prelegentais jau yra sutikę 
būti Saulius šimolifinas, kuris 
kalbės egzistencializmo filosofijos 
klausimais, ir Rasa Gustaitytė, ku 
ri~ skaitys paskaitą tremtinių įsi
kūrimo problemomis. Pilna sąskry 
džio programa bus pranešta vė
liau. Studentai iš Detroito, Cleve-
lando ir Chicagos yra kviečiami “ 
dalyvauti. Sąskrydį rengia Lietu
vių Studentų Santara.

L. Sabaliūnas
— Biržėnų klubo metinis susi 

rinkimas įvyksta sausio mėn. 29 
d. 2:30 vai. po pietų Ad. Ramo- 
nio svetainėje, 1820 W. 46 St. Bus 
renkama 1956 m. klubo valdyba 
sprendžiama klubo tolimesnė vei
kla ir daromi maži įstatų pakei
timai. Nariai, kuriems rūpi klubo 
ateitis, prašomi dalyvauti.

Klubo valdyba

<KXXX><X>000<XHXXXX>00000000- 
Visi perka Ir ak&lto Liudo Zelkau

-omanę

LAIPTAI I TOLUMAS
iii pusi Kaina $2

f atsakymus kartu nu pinigais slųskl-

“DRAUGAS”,
2334 So. Oakley Avė., 

Chicago 8, DL

Naujasis Testamentas 

šventas Rastas

Vertė lietuvių kaibon JUOZĄ?Ai 
SKVIRECKAS — Kauno ArUvys 
kūpąs Metropolitas. IV laida. U 
leido “LUX” 1947 m. Stutgart. 
620 pual. Kaina $1.50. Gauname

•‘DRAUGE" 
2334 So. Oakley Avė 

Chicaac R TUinols

301 IODOI

LIETUVIS KŲ STUDIJŲ 
INSTITUTAS

Išlaikomas
Mokslinių Studijų Klubo

SEMESTRAS SOCIALINĖMS 
STUDIJOMS

Seselių Kazimieriečtų Kolegijoje 
MARYIVOOU COLLEOE RXTKN8IOM

seranton, Pa.
Sausio 28 <1. Vytautas Žvirzdys- 

V ardys skaito tema: Moksleivių stu
dentų santykiai ku kitataučiais ir ki
tos religijos asmenimis, po paskai
tos diskusijos.

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

mis jėgomis įsitempti į banketo 
bilefų platinimą, į statybai lė
šų bei aukų rinkimą. Nereikia 
bijoti pas žmones užeiti ir jų 
aukos prašyti. Užeiti ir pas 
tuos, iš kurių nieko nesitikime 
ir nelaukiame, tuo tarpu iš jų 
galbūt daugiausia galime gauti 
vienokios ar kitokios paramos. 
O prašyti niekad nėra pervėlu 
ir niekad nėra nepatogu. Visos 
progos yra geros, ir visoks lai
kas yra patogus. “Aš pats”, sa 
kė p. Stasiukaitis, “nuoširdžiai 
dirbu lietuvių katalikiško dien
raščio statybai, neg pats jau
čiuosi ir esu toks pat lietuvis ir 
katalikas, kaip ir jūs v'si čia su
sirinkę. Ir dėl to jaučiu didelę 
pareigą dirbti”.

Po p. Stasiukaičio kalbos la
bai įdomiai, nors ir trumpai, kai 
bėjo žurnalistas St. Pieža ap'e 
popiežiaus Pijaus XII drąsų vei
kimą pasaulio taikai ir TT. Ma
rijonų Bendradarbių jam talki
ninkavimo reikalingumą. Jis

minės bombas, kurios graso pa
sauliui. Tačiau jis reikalingas 
ir mūsų visų pagalbos, mūsų ge
rų darbų, aukos ir maldų, “ką 
jūs nuoširdžiai ir darote”, pa
reiškė St. Pieža.

St. Pieža filmu pavaizdavo su 
sirinkimo dalyviams Šv. Tėvo 
gyvenimą ir visą Romos miestą 
su senomis, iš persekiojimo lai
kų užsilikusiomis, katakombo
mis. Gale dar parodė trumpą 
apžvalgą iš savo kelionės į pra
ėjusiais metais įvykusį Brazi
lijoje Eucharistinį kongresą ir 
paties kongreso didingumą.

J. B.

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka 
nes jis yra plačiausiai skaitoma* 
lietuvių dienraštis, o skelbimų 

kaina yra prieinama visiems 
.. .............................................................

NAUJŲ MAŠINŲ 

FONDAS

“D r a u g o” Administraciji 
nuoširdžiai dėkoja už auka: 
Naujų Mašinų Fondui. Aukoj< 
šie asmenys:

Norbut Teklė ............ . $5.00
Vaičiulėnas Jonas ... . 5.00
Baranauskas Jurgis .. 2.00
Jotkienė Ona ............ 2.00
Kriščiūnas F............... 2.00
Laukis Ona ................. 2.00
Matukaitis Vladas ... . 2.00
Morkūnas Petras .... 2.00
Obelienius Z................. . 2.00
Palionis J.................... 2.00
Paškevičius P.............. . 2.00
Penčyla St. ir Jad. ... . 2.00
Rutkauskas Augustas . . 2.00
Sakalas Stasys.......... . 2.00
Skirmant John .......... . 2.00
Skliutas Jonas ......... 2.00
Tarailienė Ona.......... . 2.00
Balčiulis Mrs. F.......... . 1.00
Bironas Jonas ........... . 1.00
Česnienė Anelė ......... 1.00
Dambrauskas P.......... . 1.00
Dubickas Jonas......... 1.00
Geleusaes Juozas ....... . 1.00
Glaveckas Ben............ 1.00
Gurkšas Jonas ........... . 1.00
Jančauskas Teklė .... 1.00
Jančauskas J.............. . 1.00
Januškienė Aniceta ... . 1.00
Jusčius A.................... 1.00
Kavaliauskas Kazys .. 1.00
Kazickas Juozas....... . 1.00
Krygeris Mindaugas . . 1.00
Liulevičius Vincas ... . 1.00
Masiulis Adelė ........... . 1.00
Misiūnas Vincas......... 1.00
Mongirdienė Aldona .. 1.00
N. N............................ . 1.00
Norbutas Frank ....... . 1.00
Paulevičius Sergijus .. 1.00
Raškevičius Petras ... . 1.00
Simonaitis B................ 1.00


