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BULGANINO PAKTAS AMERIKOS ATMESTAS
Pabėgėliai tuo tarpu apsaugoti, 

bet sovietai Vokietijoje veikia
Jungtinių Tautų Augštojo Komisaro įstaiga Vokietijoje sa

vo informac'jų biuletenyje dar kartą pabrėžė, kad gali būti 
kalba t k apie buvusių sovietinių piliečių savanorišką grįžimą, 
jeigu jie tikrai to nori, atgal į senąją tėvynę, bet ne kitokį jų 
grąžinimą.

Augštasis komisaras G. J. i 
von Heuven Goedhart, lankyda- i 
masis Vokietijoje, tuo reikalu 
kalbėjosi su Vokietijos užsienio, 
vidaus ir pabėgėlių reikalams
ministeriais. Ir Vok'etijos vy
riausybė per tuos pasikalbėji
mus dar kartą patvirtino anks
tesnius pasisakymus, kad nie
kas nebus prievarta verčiamas 
repatrijuoti, o atitinkamiems 
organams duoti patvarkymai, 
jog n:ekas nedarytų pabėgė
liams kokio nors spaudimo.

Be to, Augštojo Komisaro įs
taiga apie tokius grįžimus nuo
latos informuojama, . ir su ja 
tariamasi. Kiek toji įstaiga 
gautų pareiškimų repatrijuoti, 
tai kiekv'ena3 atvejis dar pati
krinamas, ąr tikrai pareiškusis 
norą grįžti atgal apsisprendė 
tai padaryti grynai savo valia, 
niekieno neįtaigojamas ir ne
spaudžiamas. Jei pabėgėlis ne
pareikš tok'o noro raštu, tai 
Augštojo Komisaro įstaiga ne
siims jokių žygių tokio asmens 
repatrijavimui vykdyti. Pati

nag iš įsilaužikų, padėjęs Sovie
tams, bevykdant “Sniego ope
raciją”, grobti iš Rytų kraštu 
pabėgėlių kartotekas. Tai 32 
m. “be pilietybės” šoferis Pet
ras Karpacks. Jam buvo pa
vykę Michailovo komitetui pa
grobti visą eilę rusų ir kitų So
vietų pavergtųjų kraštų pabė
gėlių kartotekų ir jas perduoti 
Sovietams. Kokių nors bran
genybių ar pinigų grobimu jis 
nesivertė, tik vieną kartą iš vie
no amerikiečių pagalbinio ko
miteto biuro pasiėmė 300 DM. 
Prie reikšmingiausių jo “žyg
darbių” priskiriamas pagrobi
mas vieno portfelio su svar- 
b'a's dokumentais, kuriuos jis 
vienoj Muencheno
"nudžiovė” nuo stalo. Iš Ro- 
senheimo užsieniečių gyvenvie
tės administracijos jis “išsi
ėmė” ir susikrovė į kuprinę 
1,209 kortelių, išvogė dalį kar
totekų Muenchene ir kitur.

Įsilaužimai buvo vykdomi pa
gal gen. Michailovo įsakymą.

Antarktikos gyventojas pasitinka svečius. — Didelis ruonis (jūros šuva) ramiai sau tyso ant ledo, kai jį 
stebi ir fotografuoja JAV ekspedicijos nariai, neseniai įsikūrę Antarktikoje mokslinių tyrinėjimų tikslais.

.................... , Tai sudaro dalį vad. “Sniego
ištaiga palaiKO nuolatinį ryšį su į operacijos„ Rarpackis 15-oj
kompetentingomis Federalinės Muencheno' bė ėU bį 
Respublikos ir atskirų kraštų tikrino kartotekas ir
vyriausybių institucijomis, žiū- 8;ėmė sau reikalingą med/ia. 
redama ,kad eventualus gr^i- gą sU asmeninėmis

Gaus ordinę už
vengro nužudymą

VIENA, saus. 30. — Dabar
valgykloje jau žinoma, kad prieš savaitę į 

Austriją iš Vengrijos bėgęs so
vietiškas lėktuvas buvo vengro 
lakūno valdomas. Jį vijosi so
vietų lakūnas, bet, matydamas 
negalėsiąs atgal sugrąžinti, nu
spaudė žemėn. Abudu lėktuvai 
nukrito Austrijos žemėje, bet 
sovietų lakūnas išsigelbėjo pa
rašiutu. Vengras žuvo, nes nebu
vo pasirengęs parašiutu gelbėtis.

Sovietinės Suomijos miškuose yra 
įsikūrusi lietuviška kolonija

mas tegalėtų vykti tiktai išlai
kant besąlyginį savanoriškumo 
principą

pabėgėlių adresais.
incip<į,. w j < • •• • •
Augštojo Komisaro Pabėgę- Vokietiją įjungė

į raudonąjį Natolių Re'kalams įstaiga skelbia, 
kad šiuo metu stovyklose dar 
tebegyvena apie 30,000 nevo- 
kiečių pabėgėlių. Žymiai jų da
liai ligi šiol dar nėrei pavykę

PRAHA, saus. 30. — Varšu
vos pakto valstybių politinio ko
miteto posėdžiai pasibaigė va

šu rasti tinkamo darbo. ’nįWĮ kar, visų valstybių atstovams 
Amerikiečių telegramų agen- davus progos pasakyti politines 

tūra UP paskelbė pranešimą, j kalbas, kuriose Vakarai buvo 
kad Sovietai ,teigią, jog Vak. ^k gana minkštai puolami, žino
Vokietijoje esą prieš jų norą^ma> tas „minkštumas” nekliudė
jėga sulaikomų apie 100,000 
“soviet'nių piliečių”, įteikė są
rašą su 31 pavarde. Bet Vo
kietijos vyriausybės atstovas 
dėl įteiktųjų pavardžių pareiš
kė, kad visi minimieji 31 asmuo 
buvo Vokiečių Raud. Kryžiaus 
apklausti, ar jie norėtų grįžti 
atgal į Sovietų Sąjungą; tik 2 
davė te:giamą atsakymą: vie
nas iš norinčių grįžti atgal į 
Sov. Sąjungą yra nubaustas il
gamete bausme už plėšimą ir 
žmogžudystę, o kitas buvo už 
geležinių virbų pasodintas kaip 
nusikaltėlių gaujos vadas. Ir 
visi kiti turi taip pat atlikti 
skirtąsias kalėjimo bausmes. 
Bet jie vis tiek geriau pasiren
ka kalėjimą Vokietijoje, ne
gu “žyd'ntį gyvenimą” senosio
se tėvynėse...

Būdingas ir Sovietų ambasa
dos Bonnoje konsularinio sky
riaus viename laikraštyje įdėtas 
skelbimas, kuriuo, matyti, no
rima sueiti į glaudesnius ryšius 
su tuo 100,000 tariamųjų “so- 
viet’nių pliečių”. Skelbimu pra
nešta, kad visi Sovietų piliečiai, 
kurie dar vis tebėra Federalinės 
Vokietijos Respublikos teritori
joje, gali visa s klausimais, tam 
skaičiuje ir grįžimo į tėvynę rei
kalu, kreiptis į konsularinį sky
rių. Skelbime buvo taip pat 
nurodytas laikinis Sovietų am
basados konsularinio skyriaus 
adresas.

Muencheno policija patvirti
no faktą, kad yra suimtas vie-

pasakyti, kad Vakarai yra kal
ti, jei Varšuvos pakto sąjungos 
dalyviai turi stiprinti savo ap
saugą.

Kaip ir reikėjo laukti, sovie
tinės Vokietijos vicepirm. Ul- 
brichtas paprašė priimti jo 
„liaudies armiją” bendro štabo 
žinion, o Lenkijos premjeras Cy- 
rankiewicz pasidžiaugė sovieti
nės Vokietijos armijos atsiradi
mu, nes tai esanti pirmoji isto
rijoje vokiečių armija su revo
liucine istorija ir turinti arti
mus ryšius su krašto „taiką my
linčiais ir demokratiniais ele
mentais.”

Satelitų kalbėtojai vienaip ar 
kitaip smerkė Vakaruose esan
čias kalbas apie tų kraštų išlais 
vinimą. Lenkas specialiai sumi
nėjo prez. Eisenhowerio ir Fos- 
ter Dulles paskutinių Kalėdų pro 
ga padarytus tuo reikalu pareiš
kimus.

Tito mezga santykius
su sovietišku bloku

BELGRADAS, saus. 30. — 
Jugoslavijos-Rusijo8 santykius 
dabar žymi didelis diplomatinis 
judrumas. Manytina, kad eina 
manevravimas parengiant Tito 
kelionę į Maskvą.

Nedidelė Jugoslavijos ūkinė 
delegacija šiuo metu yra Mask
voje prekybinių kreditų tvarky 
ti, kita išvyko į Čekoslovakiją 
dėl prekybos sutarties derybų 
vesti. Sovietų ambasadorius va
kar lankė Tito neįprastu laiku ir 
neįprastoje vietoje (atrodė, kad 
buvęs koks ypatingai skubus 
reikalas), o Jugoslavijos amba
sadorius Maskvoje turėjo ilgą 
pasikalbėjimą su Chruščevu.

Žinia, turbūt, tikra, kad 
sutarta bendradarbiauti su Mas
kva atominių tyrimų srityje; 
Maskva padės Jugoslavijai įsi
rengti pirmą atominį reaktorių 
ir duos jam kuro.

Sovietų misija jau
dirba Afganistane

NEW DELHI, saus. 30. — Af
ganistano ambasada čia skel
bia ,kad sovietų ūkinė delegaci
ja jau atvykusi į Kabulą tartis 
dėl 100 mil. dol. kredito davimo 
Afganistano ūkinei bazei prap
lėsti. Tą kreditą pažadėjo duoti 
Bulganinas su Chruščevu, kai 
neseniai lankė Afganistaną grįž 
darni iš Indijos ir Burmos.

6 valstybės praranda gyventoju. — Kalifornijoje ir Nevadoje (juodai 
pažymėtos) nuo 1950 metų labai žymiai pakilo gvveptojų skaičius, o 
iešiose pilkai pažymėtose valstybėse gyventojai per tą laiką sumažėjo.

Prez. Eisenhoweri$ vėl pakartojo
Ženevoje darytus pasiūlymus
WASHINGTONAS, saus. 30. — Bulganino pasiūlymas suda

ryti Sov. Rusijos-JAV draugiškumo paktą 20 metų pereitą šeš
tadienį Amerikos atmestas, nes panašūs pasižadėjimai jau jungia 
abu kraštu per Jungt. Tautų chartą._______________________

Ką rašė Bulganinas ir ką at- - . . < -
sakė Eisenhcweris dabar jau ga Mollet JRU SUlitlFC

Okupantai, smark:ai apnaikinę Lietuvos miškus, dabar bū
tiną miško medžiagą stengiasi į Lietuvą gabenti iš kitur. Dides
ni jos kiekiai esą “broliškosios Karelų-Suomijos respublikos pa
siūlyti” pasiimti iš Karelijos.

Jos viduryje prie Gimalo 
ežero 1955 m. buvo įruošta pir
moji lietuviška gyvenvietė. Bū
dinga, kad jog Įrašai yra lietu
viški, ir gyvenvietėje pagrin
dinė gatvė pavadinta ne Stali
no, Lenino arba Sniečkau9 var
dais, bet — Vilniaus. Gyvenvie
tė įruošta “LTSR miško pramo
nės mbrsterijos miškų pramo
nės ūkyje”.

Tos pačios ministerijos Gima- 
lų plukdymo ruožo kontora 
įtaisyta prie Gimalo ežero, ku
rį Sunos upė jungia su Raik- 
navaloko ežeru. Upėje yra 27 
kriokliai, tarp jų-patys didieji 
Europoje. Vandeniu per mini
mąjį Raiknavalokos ežerą, vie
ną iš 40,000 Karelų-Suomijos 
ežerų, plukdomi milionai kubi
nių metrų m'ško. Pirmasis iš 
ten transportas buvo pasiųstas 
ir į Kauną — hidroelektrinės 
statybai.

“Švyturys” Nr. 23 (167),
aprašydamas lietuvių miškakir

ti — vykti į Kareliją ar į Klai
pėdos miestą. Be abejo, dides
nioji dalis mieliau pasirenka 
savąjį kraštą.

Panašių verbuotojų okup. 
Lietuvoje yra ir daugiau. Prie 
“LTSR M'n'sterių Tarybos” 
veikia vad. “Vyriausioji perkė
limo ir organizuoto darbininkų 
telkimo valdyba”. Dabar viešai 
skelbiama, kad Sov. Sąjungos 
naftos pramonės įmonių staty
bos ministerijos Molotovo sta
tybos trestas, miestų ir kaimų 
statybos nrnisterijos Kustana- 
jau3 statybos trestas Kustana- 
juje statybos — montavimo val
dybų įmonėms ir Baltijos trans
porto tresto statybinio ruožo 
Nr. 1 statybos darbams “vėl 
telkiami darbininkai”. Oficialiai 
skelbiama, kad, sudarę sutartis, 
tokie darbininkai aprūpinami 
“nemokamu pravažiavimu į dar
bo vietą ir atgal pasibaigus su
tarties laikui, dienpinigiais po 
10 rb. kelionės metui, negrąžm-

čių gyvenimą ir darbus toje at- tina paskola 150—600 rublių 
šiaurioje vietovėje, stengiasi dydžio, genamuoju plotu ir 

patalyne”. Tuo reikalu "su
tartys sudaromos” pas organi-

viską kiek galėdamas gražiau 
išdailinti, be kita ko, skelbda
mas, kad darbininkai ten esą 
įkurdinti "gražiuose, augštuose 
namuose”, kai iš tikro ten pat 
minimojoje Kliušino kalnų — 
Gimalų gyvenvietėje vaikai va
žinėjant rogutėmis įdėtame pa
veiksle parodyti prie menkų 
barakėlių, kokiuose karo metais 
Vak Vokietijoje turėdavo gy
venti tremtiniai ir pabėgėliai.

Kontoros viršininkas yra Ig
natavičius, miško Ištraukimo 
skyriaus viršininkas — Vytau
tas Gudz'nevičius, ten pat dir-

zuoto darbininkų telkimo rajo
ninius įgaliotinius Vilniuje, Kau
ne, Klaipėdoj, Šiauliuose ir Pa
nevėžyje, taip pat visų rajonų 
vykdomuosiuose komitetuose. 
Viskas daroma taip, tartum 
parenkamieji patys su dideliu 
noru “pasirašytų sutartis”... 

Satelitus parengs ir

atominiam karui
PRAHA, saus. 30. — Sakyda

mas paskutinę kalbą raudonojo

lime patys paskaityti, nes pas
kelbti abudu laiškai ir Bulgani
no pridėtas pakto tekstas.

Kadangi pakte pažymėtas sie
kiamasis tikslas yra tas pats, 
kurio siekti yra įsipareigoję vi
si Jungt. Tautų nariai chartą 
pasirašydami, tai prez. Eisenho- 
weris ir praneša Bulganinui, kad 
naujo pakto pasirašymas nėra 
reikalingas. Dar daugiau: jis 
gali būti žalingas, nes gali su
daryti įspūdį, jog vieno parašo 
užtenka pasiekti tikslui (šiuo at
veju tikrai taikai), kai tuo tar
pu tą tikslą galima pasiekti tik 
santykiavimo dvasią pakeitus.

Paskui prez. Eisenhoweris pri 
minė visus pereitų metų įvykius, 
kad parodytų, jog Maskvos žo
džių darbai nelydėjo. Kviesda
mas Bulganiną ir toliau tęsti dis 
kusijas, prez. Eisenhoweris siū
lo parodyti draugiškumą sutvar- 
čant šiuos reikalus:

1. greitai sujungti Vokietiją, 
paliekant ją laisvą ir Europą 
saugią.

2. įvykdyti karo metu duotus 
pažadus leisti tautoms laisvai 
pasirinkti valdžios formas (tai 
yra pasiūlymas leisti laisvus rin 
kimus pavergtuose kraštuose),

3. įvesti abipusę inspekciją 
Sov. Rusijoje ir Amerikoje, kad 
išnyktų netikėto užpuolimo grės 
mė,

4. sumažinti apsiginklavimą,
5. laisvai keistis žiniomis, idė

jomis, vizitais.

Maršalas atnaujino

derybas su vyskupu
NICOSIA, saus. 30. — Iš Lon 

dono grįžęs britų gubernatorius 
vėl pradėjo pasitarimus su Kip
ro graikų ortodoksų vyskupu 
Makarios, kuris vadovauja są
jūdžiui prijungti salą prie Grai
kijos.

Gubernatorius atsivežęs nau
ją planą ginčui išspręsti, bet, ži
noma, dar anksti sakyti, kas iš 
tų pasitarimų išeis. Manoma, 
kad daug Makarios reikalavimų 
pasirengta patenkinti, bet tik 
po antros serijos pasitarimų iš
aiškės, ar Makarios sutiks dary
ti nore mažų nuolaidų.

Jei šį kartą iš Makarios pu
sės nebus nuolaidų, britai pradės 
trukdyti Atėnų radio transliaci
jas, kuriose Kipro salos gyven
tojai ne tik kurstomi sukilti, bet 
ir mokomi kaip tai padaryti.

mažumos kabinetą
PARYŽIUS, saus. 30. — Guy 

Mollet kabinetas Paryžiuje jau 
sudarytas, bet jis yra mažumos 
kabinetas, kuriam įkurdinti rei
kia komunistų balsų.

Kabinetas charakteringas 
tuo, kad susideda tuo tarpu tik 
iš 13 ministerių, priklausančių 
socialistų ir Mendes-France gru 
pei. Tik Alžyro reikalų tvarky
mas pavedamas gen. Catroux, jo 
kiai partijai nepriklausančiam 
karininkui ir diplomatui. Jis nė
ra nė parlamento narys. Komu
nistų į kabinetą neįtraukta. Men 
dės padarytas vicepremjeru, so 
cialistas Pineau numatytas užsie 
nio reikalų ministerių. 

Suomijos vyriausybe

traukiasi prieš laiką
HELSINKIS, saus. 30. — Pa

sitraukė Suomijos vyriausybė, 
bet prez. Paasikivi atsistatydi
nimo dar nepriėmė. Greičiausiai 
vyriausybei bus įsakyta eiti pa
reigas iki prezidento rinkimų 
(vas 15 d.), kada vyriausybė tu
ri automatiškai trauktis.

Kabinetą sugriovė socialde
mokratai, protestuodami dėl pie 
no kainų pakėlimo. Jie turi pu
sę ministerių, o antroji pusė pri
klauso agrarų partijai. Toji ko
alicija valdo Suomiją nuo 1953 
m. galo.

Atsistatydinimą įteikęs prem 
jeras Kekkonen išvyko į Kopen
hagą dalyvauti Skandinavijos 
kraštų tarybos posėdyje.

Du globėjai
NEW YORKAS, saus. 30. — 

Buv. prez. Trumanas ir E. Roose 
veltienė specialiu atsišaukimu 
ragino JAV vyriausybę tuojau 
duoti Izraeliui ginklų ir aktyviai 
veikti taiką tarp Izraelio ir ara
bų atstatant.

• Maskva praneša, kad statys 
atomine energija varomą ledlau 
žį poliarinėse srityse naudoti.

• Amerikos ryžių augintojai 
pabalsavo už gamybos kontrolę, 
kad gautų valdžios pašalpas.

• Kanados biudžetas rodo di
delį perteklių, todėl vėl laukia
ma mokesčių sumažinimo.

Oras Chicagoje

Dalinai apsiniaukus, tempera 
tūra apie 30 laipsnius.

Saulė teka 7:06, leidžiasi 5:03.

ba vyr, inž. Adolfas Uginčius, Nato politinės komisijos posėdy-
plukdvmo kontoros inž. Algir
das Skirkevičius, piūkVninkas 
Juozas Jokūbaitis, “Baniulio 
brigada”, traktorininkas Sinke
vičius, Juozas Venckus, jaunas 
m'ško kirtėjas Justas Šimkus, 
Gineika ir kiti.

Uždirbti ten, kaip žmonės 
itikinėjf,‘ni okup. Lietuvoje,

je, Molotovas pabrėžė, kad karo 
grėsmė dar nėra praėjusi, to
dėl reikią dar sustiprinti Varšu
vos pakto kraštų karines prie
mones.

Neabejojama, kad ir satelitų 
kariuomenės bus parengtos ato
miniam karui. Šiame posėdyje 
priimta bendroji visų karinių

“galima". Paprastai transpor-į pajėgų organizacija ir jų dislo- 
tai iš Lietuvos išvyksta kas dvi kacija, įkurtas sekretariatas su 
savaitės. Tačiau k'tur net ir būstine Maskvoje ir tarptauti- 
rajonų komitetai miškakirčių nėms problemoms studijuoti ko- 
verbuotoius veja iš savo ra jo- mitetas. Politinis komitetas rink
nų, norėdami tuo būdu apsau
goti darbo jėgą. Į Kareliją 
leidžiama vykti ir su šeimomis.

sis du kartus per metus.
Kalendorius

Sausio 30 d.: šv. Hiacintas.
Kitiems leidžiama net pasirink- Lietuviškas: Žibonė.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Šiandien Anglijos delegacija jau atvyksta į Washingtoną ir 

po pietų prasideda pasitarimai. Posėdžiai su Edenu vyksta prezi
dentūroje, o kiti pasitarimai — valstybės departamente.

—Viceprez. Nixonas su delegacija išskrido Brazilijon dalyvauti 
prezidento inauguracijos iškilmėse. Naujasis prezidentas jau lan
kėsi Amcrcikoje, kad užtikrintų abiejų kraštų gerą bendradarbia
vimą.

—Sovietų kompartijos vadas Chruščevas per vieną anglų ko
respondentą skelbia, kad Ženevos konferenciją sugriovė Edenas, 
nes sudarė su Amerika vieną frontą.

—Žiemos sporto olimpiadoje amerikiečiams šį kartą nesiseka, 
nes yra stiprių varžovų iš Suomijos, Vokietijos, Austrijos ir Sov. 
Rusijos.

—Didžiulis Fordo fabrikas Kalifornijoje prie Long Beach iš
vestas iš apyvartos, potvyniui sukėlus sprogimus ir gaisrus. Pa
daryta daug nuostolių, ilgam liko be darbo 1,750 darbininkų.

—Bulganino laiškas vakar atspausdintas sovietų spaudoje, bet 
nieko nesakoma, kad jau gautas prez. Eisenhoioerio laiškas su pak
to pasiūlymo atmetimu.
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Stefan Zweig

♦

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Pirmadienis, sausiu 30 d., 1950

Ciceronas miršta už laisvę
Tik užbaigęs šį darbą — vei 

kalą deofficiis — jis pa
kelia akis ir apsižvalgo aplin
kui. Tai liūdnas atsikvošimas. 
Kraštas, jo tėvynė, yra pilieti
nio karo išvakarėse. Antonius, 
kurs išgrobė ciesoriaus iždą ir 
šventyklos turtus, pavogtų pi
nigų pagalba sutelkė samdyti
nių kariuomenę. Prieš jį stovi 
trys, kautynėms pasiruošusios 
aimijos: Oktaviano armija, Lc

nas, aš gyniau respubliką. Da
bar, kai pasenau, aš jos neap-į 
leisiu. Esu pasiryžęs aukoti sa
vo gyvybę, jeigu mano auka 
bus galima išgelbėti Romos lai
svę. Mano vienintelis troški
mas yra, kad mirdamas palik
čiau laisvą tautą. Tai yra di-1 
džiausią dovana, kurią man ne j 
marieji dievai galėtų suteikti”.;

Dabar nebėra laiko derėtis 
su Antonium. Turi būti remia-,

pydo ir Bruto su Kasijum. Da- mas Oktavianas, kurs, nors ir 
bar jau pervėlu tarpininkauti susigiminiavęs su ciesoriumi ir
ir pašalinti pavojų. Atėjo va
landa, kurią tenka apsispręsti:

yra jo įpėdinis, tikrumoje gi j 
atstovauja respubliką. Šiuo m;

arba už naują cezarizmą su tu reikalas eina ne apie paski- 
Antonium pryšaky, arba už rus asmenis, bet apie būtinu- 
respublikos teisėtumo išlaiky- mą, švenčiausį dalyką: apie 
mą. Šiuo metu kiekvienas pri- laisvės gynimą. Kai šis bran- 
valo vienos ar kitos partijos giausias gėris yra pavojuje, vi- į 
laikytis. Taip pat ir jisai, kuris soks delsimas yra atmestinas.

DU LAIMINGIEJI

Henry Foster, 94 metų, ir jo žmona Bilą, 91 metų, sausio 27 d. 
atšventė ("iiieagoje 70 metų vedybinio gyveninio sukaktį

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2300 West 51st Street 

Vai. pirm. ir ai.tr. 10 iki 12 ryto, 
21ki 4 Ir 6 Iki 9 popiet; ketv. Ir 

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

Ofiso tel.I’Rospect <1-1795 
Rez. tel. GRovehilI 6-5603

iki šiol vaidino tarpininko vali 
menį ir buvo išsilaikęs augš- 
čiau visų partijų, dar tebedel- 
sė prieš apsisprendžiant; taigi 
ir jisai, Ciceronas, kaip išmin
tingas ir apdairus asmuo, pri
valo apsispręsti.

Ir atsitiko tas, ko nelaukta. 
Nuo to laiko, kai jisai perdavė 
testamentą — taip pat veikalą 
apie prievoles — savo sū
nui, jis pasijuto lyg naujos 
drąsos įgavęs. Jis žino, kad jo 
politinio ir literatūrinio gyve
nimo kelias pasibaigė. Ką jis

Todėl pacifistas Ciceronas siū
lo pasiųsti armijas diktatorių 
valdžiai nugalėti. Ir jis, kurs, 
kaip vėliau jo mokinys Eraz
mus, labiau už kitus nekenčia 
sąmyšio, pilietinio karo, šią va
landą reikalauja, kad būtų pa
skelbtas apsiausties stovis ir 
uzurpatorius būtų paskelbtas 
už įstatymo ribų.

Susirinkęs Senatas ir liaudis 
šitą philipiką išklauso su nuo
staba. Gal kaikurie ir nujau
čia, kad reikės amžius laukti, 
kol tokie žodžiai galės būt vie-

turėjo pasakyti, jau yra paša- šai pasakyti. Netrukus bus tik 
kęs, ir jam nebedaug liko lai- Į tylomis nusilenkiama prieš 
ko gyventi. Jis jau paseno, sa- marmurinę stovylą. Vieton
vo paskirtį užbaigė. Kokia nau 
da šitą audringo gyvenimo li
kutį bailumu dangstyti! Žino
damas, kad jis kaip nekenčia
mas žvėris iš visų pusių yra 
apsuptas skalikų, staiga pakei
čia nusistatymą, atsigręždamas 
į savo persekiotojus. Dar kar
tą, mirčiai rodydamas tikrą 
panieką, Ciceronas metasi į pa-

laisvų kalbų, kaip kitados, ceza 
rių imperijoje tebus girdimes 
pataikūnų pagyros ir skundikų 
(denuncijatų) šnabždesiai. 
Klausytojus nupurto drebulys, 
baimės ir nusistebėjimo drebu
lys šitam seneliui, kurs nusivi- 
lusio žmogaus drąsa visiškai 
vienas gina jau palaužtos res
publikos nepriklausomybę. Ta-

čios kovos sūkurį, pasirodyda- į čiau ir jo skrodžiančių žodžių
mas pačiose pavojingiausiose 
vietose. Tasai, kuris daugelį, 
metų tik plunksna tekovojo, 
dabar vėl yra pasiruošęs pa
leisti žodžio žaibus ir kautis su 
respublikos duobkasiais. Cice
ronas žino, kad šiandien šita
me forume, gindamas savo įsi
tikinimus, jisai ne taip kaip se
niau tik pavojingą kovą pra
dės, bet kad tuo pačiu privalės 
savo paties gyvybę padėti.

Vilties pilnu balsu jis pareiš
kia iš tribūnos: “Būdamas jau-

liepsna nebeįstengė patežusioje 
baloje uždegti romiečių išdidu
mo. Ir tuo metu, kai vienišas 
idealistas šaukia aukotis, ciniš 
kieji legionų vadai už jo pečių 
jau sudarinėja negarbingiausi 
Romos istorijos paktą.

Tas pats Oktavianas, kuri C' 
ceronas sveikino kaip respubli
kos gynėją, tas pats Lepydas, 
už kurio nuopelnus Romėnų 
tautai jis buvo pasiūlęs pasta
tyti jam Senato patalpose sta
tulą, pasitraukia tam. kad susi

tartų su uzurpatorium, nors bu 
vo išžygiavę tikslu jį nugalėti.

Iš tų trijų vadų, nei vienas 
nebuvo pakankamai stiprus nu 
galėti Romos imperiją, nei Ok
tavianas, nei Antonius arba Le 
pydąs, todėl visi trys susirin
ko draugėn nužudytosios res
publikos palikimą pasidalinti. 
Vieton didžiojo cezario Roma 
netikėtai susilaukė trijų maž u 
kų.

Istorinės reikšmės yra valan 
da, kurią trys generolai, vieton 
paklusti Senato nurodymų ar
ba tautos įstatymų, tariasi tar
pusavy triumviratui sudaryti, 
tikslu, trijuose kontinentuose 
esamą imperiją, kaip kokį pa
prastą grobį, pasidalinti. Ma
žoje saloje netoliese Bolonijos, 
kur upė Rehnus susitinka su 
Lavinusu, pastatyta palapinė, 
kur trys banditai turi susi
tikti. Tenka pastebėti, kad nei 
vienas jų kitais nepasitiki. Sa
vo atsišaukimuose jie perdaž- 
nai vieni kitus melagiais, suk
čiais, uzurpatoriais, vagimis Ir 
plėšikais p r a v ardžiuodavosi, 
kad vieni kitų cinizmo nežino
tų. Bet šitiems valdžios garbė
troškoms pirmoj eilėj rūpi val
džia į grobį, o ne jausmai ar 
garbės reikalas. Stropiai pasi
rūpinę visomis galimomis sau
gumo piremonėmis, trys part
neriai renkasi vienas po kito į 
pasitarimų vietą.

Jie užtrunka tenai ištisas tris

dienas be jokių liudininkų. 
Svarbu, jiems išspręsti tris pa
grindinius klausimus. Pirmuo
ju klausimu, dėl imperijos pa
sidalinimo, jie greitai sutaria. 
Oktavianas ♦ gauna Afriką ir 
Numidiją, Antonius — Galiją, 
ir Lepydas — Ispaniją. Antra
sis klausimas, būtent lėšų parū 
pinimas jų samdinėms kariuo
menėms apmokėti, kurioms jau 
keli mėnesiai su mokesčiais už 

-t delsia, rankos mostu išspręstas 
įprastu metodu, kuris nuo da
bar bus dažnai panaudojamas, 
paprasčiausiu būdu turtinges
niuosius krašto gyventojus api 
plėšiant; ir kad jie perdaug ne 
šauktų, padarant juos nekenks 
mingais. Sudaromas preskrip- 
cijų sąrašas, apimąs du tūkstan 
čius vardų, kurių tarpe šimtas 
senatorių. Kiekvienas iš trijų 
suokalbininkų, te jam žinomų 
turtingų žmonių vardų, dar ir 
savo asmeniškus priešus įtrau
kia. Taip plunksnos pabrėžimu 
naujas Triumviratas išspren
džia teritorinius ir piniginius 
klausimus.

Lieka trečias klausimas: jis 
i liečia politikus, kurie privalo 
i dingti bet kokia kaina. Kiekvie 
na dkitatūra, turinti bent vie- 

; na tikslą — ilgesnį laiką išsilai 
j kyti — pirm visko privalo am
žinuosius tironijos priešus nu
tildyti, sunaikinti žmonių skai
čių tikrai nepriklausomų, gi-

(Nukelta į 4 pusi.)

BUICK’AS
Rūpestingai ir pigiai taisau

TELEVIZIJOS
APARATUS

Garantuoja darba ir dalis.
J. MIGLINAS

Telef. — HUmbold 6 I03B

CONRAD’O 'STUDIJA
LIKVIDUOJAMA

Norintieji gauti 
daugiau fotografi
jų. atsiimti užsili
kusius arba nusi
pirkti savo nega- 
tivuB, paskubėkit, 
parduodam pigiai.
Terminas tik iki 

kovo 1 d.

414 West 63rd Slr.
ENglewood 4-5883

NUO UŽSISENftJUSIŲ 

SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT
VIRŲ Ir SKAUDŽIŲ ZAIZDŲ, 
ndgali ramiai Bėdėti Ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaizdos 
niežti ir skauda. Kad pašalinti tų 
niežėjimų. Ir skaudėjimų senų atvi
rų ir skaudžiu žaizdų, uždėkite 
LEGULO Otntment. Jos gydymo 
ypatybės palengvins jūsų skaudėji
mų ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite Jų taipgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
niežėjimų ligos vadinamos PSORTA- 
818. Taipgi pašalina peršėjimų ligos 
vadinamos ATHLETK’8 FOOT, su
stabdo džiovinimų odos Ir perplyšimų 
tarpptrščii.i. Yra tinkama vartoti nuo 
džlūstančios, suskilusios odos dedir- 
vlnlų, 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 Ointment yra 
parduodama po 75 
et.. $1.25, ir $3.50.
Pirkite vaistinėseChi 
ragoj ir apylinkėse—
Milwaukee, Wisc,.,Ga 
ry. Ind.lr Detrolt, Mi
chigan arba rašyki
te ir atsiųskite Mo- 
ney order į -

LEGULO, Department D.

618 W. Eddy St. Chicago 34, III.

LIETUVIŠKAS

AUTOMOBILIS

J?

PIGIAI Iii SAUGIAI
PĖRKRAUSTAU

BALDUS
VIETOJE IK IŠ TOIJAU

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį sunkvežimį 

ir apdraudas
0930 S. Talinaii, Chicago 29, III 

Tel. GRovehilI 6-7090

Iš ARTI IR TOLI BAI.OŲ
PERKRAUSTYMAS
.Naujas specialus dideli* 

sunkvežimis su pilna lip
diniu In. Pigus ir sąžiningas 
palaniavlnins.

R ŠERĖNAS
4>IH S. \Yood SI.. Cliieaco 9,

Illinois, icl. VI 7-29?2

Atidarant sąskaitą pirm 11-tos kiekvieno mėnesio 

dividentas mokamas nuo 1-mos. Dabar mokame 3°/0.
STANDARD stipriausia Taupymo {staiga visoje Amerikoje

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

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

UNITED STATES GOVERNMENT
Member of Federal Savings and Loan Insurance Corporation 

JUSTIN MACKIEWICH, Prcsident and Manager

įstaigos valandos: Kasdien, įskaitant ScStnd. nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. 
po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki H vai. vakaro.

Trceiudicniuis visai neatidaroma.

Tel. ofiso IIE. 1-0699, rez. PR. 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

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

Ofiso telefonas: PR 8-3229
Rez. telef. lYAlbrook 5-5076

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 W«st 71st Street
VąJ. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-5, treč. Ir šešt. pagal sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South Western Avenue 
Chicago 29, III. 

Pasimatymai pagal sutartie*
Telefonas KEpublic 7-4900 

Rezidencija: GKovchill 0-8161

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 sutartį
Ofiso tel. Vlrginia 7-0036 

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244

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

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

4655 Archer Avė.
Kampas Archer ir California Avė. 

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

Ofiso telef. YArds 7-1186
Rezidencijos — STevvart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

šeštadieniais 1—4 vai.

Ofice \VAlbrook 5-2870.
Rez. Hllltop 5-166!'

Dr. Aiexander J. Javofe
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
MARQUKTTE MEDICAL CENTER 

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

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 West 63rd Street

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

Telefonas GRovehilI 6-1595

DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECI.AJ.ISTE

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

susitarimų išskyrus trečiadienius
2422 West Marąuette Rd.

Telefonas REliance 5-1811

DR. WALTER j. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 VVest 59th Street

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

Tel. ofiso Ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
' GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th St., Cicero
Kasdien 1—3 v. ir 6-—8 v. vakare. 

Hutus 1526 So. 49th Avė. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayctte 3-3210. jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiadieni tik susitarus

Dr. Nina KRIAU6EU0NAITE
(Gydytoja ir Chirurgė) 

MOTERŲ LIGŲ IR AKUŠERIJOS 
8»»l'X'IAIdHTft

2760 West 71st Street 
(Kampas 71 st Ir California)

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

Kitu laiku pagal susi ta rimą

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja ir Chirurgė) 

KfDlIvlŲ IK VAIKI. 1.1 G (J
SPECIALI STC

7156 South Western Avenue 
(MEDICAL UL'ILDING)

Plrinad., antimi., ketv. ir penktud. 
nuo 11 vai. ryto — l v. p. p. ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. š'štad. 11 
vai. ryto Iki 3 vai. popiet.

Ofice tel. HE. 7-1168 
Rcs. tel. UAlbrook 5-3765

Tel. ofiso Y A. 7-5557, rez. RE, 7-4966

DR. FRANK C. KWINN
(KVIEČ1NSKAS)

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 diena ir šeštad. vak.

7 ItKAL ilUi

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St
Ofiso tel. REliance 5-4410 

Rezid. telef. GttovehiU 6-0617 
Valandos: 1-3 p. m. ir 6-8 p 

Penktud. tik po pietų. 
Trečlad. Ir šeštad. pagal sutarti

tu.

Ofiso tel. CLlffside 4-2896 
Rezidencijos: LAfayctte 3-1172
DR. P. STRIMAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 West 47th Street 

(Kumpus 47th ir Hermitage)
Vai.; nuo 2 Iki 4 Ir 6 iki 9 v. vak. 

šeštad. nuo 2 iki 6 vai., išskyr. sek

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

B
 į, 4192 AUCHER AVĖ., CHICAGO 32 

PHOiME: Vlrąinlo 7-1 1 4 1

1’eL ofiso Glt 6-5399, PB. 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Sl’EC. CHIRURGINES LIGOS 

2423 West 63rd Street 
(Kampas 63rd ir Arte.slan)

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

Trečiad. ir sekmad. uždaryta

DR. JULIJA MONSTAVI&IUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Tel.: Ofiso — PUllman 5-6766 
Huto — ĖNglevvood 4-497#

Ofiso Ir buto tel. HEmlock 4-5815

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ 1P VIDAUS LIGOS 

6757 South Western Avenue
Valandos: pirm.ad., trečiąd., ketvirt., 
penkt. 6:30—8:30 v. vak. Antrad. 
lo—12 vai. ryto. Seštad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pagal susitarimą.

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St.

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

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

Ofiso telefonas — BIsliop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir sokinad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
i GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. KEpublic 7-2290
j SPEC 1A LYBE CH1RU RGIN ES IR

ORTOPEDINES LIGOS 
2435 West 69th Street

i Vai. kasdien 10—12 Ir 5—S va,, vak.
! Išskyrus pirtnad. tik nuo 5 Iki 8 v.v. 
Seštad. 10-12 v. Kitu laiku susitarus.

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

keičia stiklus Ir rėmus.
4455 So. California Avė., Chicago 

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

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

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telef. TOvvnhaU 3-0959 
2534 West 68th Street 

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

skambinu UEntral 6-2294.

DR. VYT. TAURAS-
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA LR 
SPEC. MOTERŲ LIGOS 

Ofisas ir rezid.: 2410 W. 51st St 
l’el. I’Rospect 8-1223 arba WE 6-5577 

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

šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

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

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurginės ligos
6255 South VV'estern Avenue

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

sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VAUS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. ofiso I’Rospect 6-9400
Rezid. I’Rospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičlūtė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

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

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 

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

vak. šeštadieniais 10-2.
Ofl-o ir buto tel. OLympic 2-1881

Tel. ofiso VIctory 2-1581
Itez. VIctory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West 31gt Street 
Kam p. Halsted ir 31-mos gatvių) 

Priėmimo valandos kasdien: 1-4 p.p. 
ir nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. popiet.

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

DR. A. Z. ŠAULYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

6:30—8:30 vai. vakare 
Šešt. nuo 2 Iki 4 popiet.

...» Rez. 8053 S. Campbell Avė. . -

Tel. ofiso YA 7-4787, n-z. PR 6-1030

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Jeigu neatsilieps viršmfnėti telefonai
šaukite MIdw»y 3-0001

Y P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortliopcdas - I’rotezlstas 

Aparatai-Protozai, Mcid. ban- 
dužai. Spec. pagalba kojom

(Areli Supports) ir t.t.
Vai.: 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
DRTHOl’EHIJOS TECHNIKOS LAB. 

2850 XV. 63rd St. Chicago 29, UI. 
Tel. Pltospeet 6-5084.

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

Kenikite dien. Draugą!

Tel. ofiso PR. 8-6446, rez. HE. 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VV'est Marąuette Rd.
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.: 6 Iki 8 vak. 

Trečiad. .ir šę$tąd. pagal sutarti

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

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

1821 So. Halsted Street 
Rezid. 6600 S. Artcsian Avė.

VAI,. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—9 v. v.

DR. D. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1829 
Pritaiko akinius. 
Kreivas akis

Ištaiso.
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 West 35th Street

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

šeštadieniais 10-2 vai. popiet.

' DR. S. VŽITUSH, OFT.
Palengvinu akių ,tempimą., kuris 

yra priežastis galvos skaudėjimo b<d 
Hvaiglmo Ir skaudančių akių karščio. 
Atitaisau trumparegystę ir toltregys- 
tę. Prlrcnku teisingai akinius Vist 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
instrumentais, rodančias mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
) mokyklos vaikus.

4712 South AsJiI&nd Avenue 
Tel. YArds 7-1373

Viii. 10:30 iki 7 v. vak. Seštad. 10:30 
iki 6 vai. Sektu. Ir treč. uždara.

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIKND

2331 S. Oakley Avc., (Tilcago 8, III. Tel. Vlrginla 7-6641; 7-6012
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TAUTYBĖ IR DEMOKRATIJA
Yra du dalykai, dėl kurių mūsų spaudoje daug kalbama: 

tautiškumas ir demokratiškumas. Abi šios sąvokos šiandien 
yra jgavusios politinio aktualumo. Todėl čia daugiausia vado
vaujamasi emocijomis — simpatijomis ir antipatijomis — negu 
dalykų esme ir iš jų išplaukiančiomis išvadomis.

Šio galvojimo išdavoje yra susidariusi nuomonė, kad demo
kratiškumas ir tautiškumas yra viena kitai priešingos, viena 
kitą išskiriančios sąvokos. Pagal šį galvojimą ir Lietuvoje bu
vusios valdžios skirstomos į demokratiškas ir tautiškas. Tikru
moje gi abi šios sąvokos turi sutapti ir sutampa. Tautiškumas 
savo tikra prasme nėra savo tautos ir kultūros statymas augs- 
č au kitų tautų ir kultūrų, bet meilė savo tautai ir rūpinimasis 
visų jos narių gerove. O demokratiškumas yra ne nubalsavi- 
mas dalykų pagal balsų daugumą, bet suteikimas kiekvienam ly
gių teisių įvairių dalykų sprendime. Tautiškai nusiteikęs žmogus 
rūpinasi visa s savo tautos nariais, o demokratija suteikia jam 
teisę jais rūpintis. Tuo būdu tautiškumas ir demokratiškumas 
sutampa, vienas kito nepaneigia, bet papildo ir atbaigia. Taip 
tautiškumas ir demokratiškumas buvo suprastas 1918 m., ku
riantis nepriklausomai Lietuvos valstybei: tautinė valstybė ta
da sutapo su demokratine santvarka ir demokratinė santvar
ka — su tautine valstybe.

Iš šios tautiškumo ir demokratiškumo santvarkos išeidami, 
turėtume spręsti savo tautos atstovavimo klausimą. Apie jį 
nuomonės mūsų visuomenėje griežtai išsiskiria: vieni salto, kad 
tautą atstovauja įvairios organizacijos bei sąjūdžiai, kurie su
daro daugumą palyginti su politinėmis partijomis, kurios sa
vo skaičiumi yra mažumoje ir neturi teisės kalbėti tautos var
du. Kiti, priešingai, tvirtina, kad tauta dar tėvynėje savo rei
kalų gynimą yra patikėjusi politinėms partijoms, todėl tik jos 
turinčios teisę kalbėti tautos vaidu ir spręsti jos likimą. Kitos 
gi organizacijos bei sąjūdžiai atstovaujančios tik dalį tautos 
ir neturinčios teisės jos reikalų spręsti.

Abi šios pažiūros išplaukia iš neteisingos prielaidos, kad de
mokratija yra daugumos valdžia. Dauguma yra demokratiftės 
valdžios išdava, o ne jos pamatas. Demokratijos pamatą sudaro 
bendroji valia. Bendrą valią surasti, bendrą nuomonę bei mintį 
suformuoti demokratijoje reiškia kitaip galvojančius ne jėga 
ar prievarta nutildyti, bet protingais argumentais juos įtikinti 
savo pažiūrų teis'ngumu ir leisti priešingoms pažiūroms laisvai 
reikšti. Tam įvykdyti reikia gerbti asmenį ir jį pakęsti ,reikia 
turėti tolerancijos. Bet asmens gerbimas ir jo branginimas 
sudaro tiek demokratijos, tiek tautiškumo pagrindus. Asmens 
negerbimas, su jo pažiūromis nesiskaitymas, nėra suderinamas 
nei su tautiškumu, nei su demokratiškumu, nei su žmoniškumu 
apskritai.

t
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STIPRAUS KUMŠČIO POLITIKĄ
PRANY3 ALšfiNAS, Kanada

t
Kai JAV užsienio raikalų sek gali pats pražūtingai užspring- beta, taip pat ir Formozoje dar

ligi šiandien neplevėsuoja rau
donųjų kruvinos vėlavos... 

Tačiau, kas gi galėtų paša.

retoriug John Foster Dulles ti...
duotame “Lfe” žurnalo bendra- Kaip prisimename, rodos tuo 
darbiui pasikalbėjime pareiškė pačiu laiku, buvo paskelbta ir
teisybę, Didž. Britanija ir kitos gana gailiai anuomet nuskam-Į j<ytį( j0» demokratų partijos 
demokratinės šalys, o taip pat bėjusi Trumano doktrna: jeigu buvimo pre vyriausiojo JAV 
ir pačių JAV politinio gyveni-, raudonieji dar kur nors kės'nsis vairo metu negalėjo kilti tre- 
mo vyrai (pastarieji be abejo pulti, tas reikš naują pasaulini
artėjančių rinkimų proga) pasi- karą. Tada buvo paskelbtas ir 
sakė negatyviai. Nežiūrint to, Maishallo planas, kurio tikslas, 
teisybė teisybe turi pasilikti. Jė- kaip žinome, buvo sutvirtinti 
gos ir stipraus kumščio politi- ekonomiškai nusilpnėjusiag dė
ka tėra vienintelis vaistas rau- į mokratines valstybes, kad pa- 
doniesiems. Be to — jie nepa- staros os būtų pajėgios spirta
gydomi
ligos...

nuo agresnių veiksmų raudonojo Kremliaus užma
čioms. Tas planas buvo sėkmin-

Demokratas jieško to, ne kas bendra tik atskiroms gru 
pėms bei srovėms, bet visai tautai ar valstybei. Tautiškumas 
iš savo pusės taip pat rūpinasi visos tautos reikalais. Ir šia 
prasme tautiškumas su demokratiškumu sutampa: jie abu jieš
ko bendros tautos valios. Tai be abejo tautos išlaisvinimas, 
lietuviškumo išlaikymas, asmens pagarba bei gerovė. Neigiančių 
šiuos dalykus yra mažai tiek išeivijoje, tiek tėvynėje, ir šių 
dalykų neigimu jie savaime išsiskiria iš tautinės bendrumenės. 
Politinės partijos, organizacijos bei sąjūdžiai, pripažįstantieji ir 
siekiantieji šių dalykų, atstovauja tautai ir demokratijai, nes 
išreiškia bendrus visos tautos siekimus, kurie sudaro ir demo
kratijos esmę.

Ką tai reškia dabartinėse mūsų aplinkybėse? Tai reiškia, 
kad visų politinių partijų, grupių bei sąjūdžių bendradarbiavimas 
bendriesiems mūsų tautos tikslams siekti yra galimas ir ginčai 
apie formalines ir matematines pirmenybes neturi prasmės. Jei 
praktiškai toks bendradarbiavimas mums nesiseka, tai reiškia, 
kad esame pametę tikruosius tautiškumo ir demokratiškumo 
pamatus. Blt.

Pagaliau, ko gi taip ir rėkti, 
ko priekaištauti? Juk JAV jau j 49 m. Trumanas pa-
geras dešimtmetis lygiai tokia laužė blokadą ir nedavė \ akarų 
pat politika naudojasi. Anot to- Berlyno gyventojų išmarinti 
rontiškio vedamųjų autoriaus
čionykščiame dienraštyje “The 
Telegram”, gabaus žurnalisto 
C. B. Pyper, šitokią politiką a- 
naiptol ne Dulles, bet Truma
nas išrado, ir ji visą laiką nešė 
gerus vaisius. Meskime žvilgs
nį dešimt metų atgal — į 1945 
metus, kada JAV užsienio reika
lų sekretoriumi buvo James F.
Byrnes, o prezidentu — H. Tru
mam Tuomet gražiu pavyzdžiu 
buvo Iranas. Kaip iš visur ki
tur, ta'p ir iš ten Maskvos rau
donieji nenorėjo iškelti savo pur 
vinų batų, tačiau, kada jiems 
buvo parodytas kietai sugniauž
tas kumštis, tuojau iš ten išsi
dangino.

Dar kiek vėliau. Žvilgterėki- 
kime ir į 1947 m., kada pavar
gusi Didž. Britanija jau buvo 
nebepajėgi remti ir teikti pagal
bą Graikijai ir Turkijai, tuojau 
pradėjo ton pusėn tiesti savo 
kruvinus nagus Kremliaus bu
delis. Ir šiame atvejyje prez.
Trumanui teko vėl sugniaužti 
kumštį, pasiunčiant į rytinę Vi
duržemio jūrą karo laivą, kuris 
darydamas graikams su turkais 
neva “draugiškumo vizitą”, tuo 
pačiu Maskvai parodė: “Jūs ten 
tik pamėginkit'

Šitokia jėgos demonstracija, 
o taip pat ir laiku suteikta e- 
konominė pagalba išgelbėjo tas 
dvi valstybes nuo grobuoniškų 
Maskvos užmačių, leido joms 
įsijungti į Šiaurės Atlanto pak-

badu, o Vakarų sąjunginin
kų — išmesti lauk iš Berlyno.

1950 m. raudonieji vėl pasi
reiškė savo regios agresijos 
pavyzdž'u. Tai buvo Korėjos 
atvejis. Tuometinis JAV pre
zidentas Trumanas vėl sugniau
žė kumštį, pasiųdamas JAV ka
rines jėgas į Pietų Korėją to 
krašto išgelbėti, o VII laivyno 
grupę — Formozog krantų sau
goti. Pietų Korėja buvo išgel-

čiasis pasaulinis karas?. Be a- 
bejo galėjo tai pasidaryti. Ta
čiau k etas kumšt:s ir ryžtinga 
amerikiečių laikysena atgrasino 
raudonuosius nuo tokios rizi
kos...

Įdomu, kodėl gi nūdien taip 
baramas valstybės sekreto! iu3 
Dulles už pasakymą tiesos žo
džio? Norėtųsi manyti, kad tai 
yra pasekmės artėjančių JAV 
prezidentinių rinkimų, kada de
mokratai nori susidaryti vie
nokias ar kitokias priešrinkimi 
nių nuopelnų atsargėles. O ko 
dėl Didž. Britanija taip nepa- 
tenk'nta Dulles tiesos pareiški
mu, visiems yra ir be komen
tarų aišku. Anglai žūtbūt dar 
nori pagyventi vadinamoj im
perijoj, o kad didžioji pasaulio 
dalis kenčia vergijos priespau
dą ir grasina jiems tuo pačiu — 
kas jiems galvoj! Kol dar jiems 
neskauda, jie ir nedejuoja...

SUNKI CARMEN ROLE

Metropolitan operos žvaigždė Rišo Stevens praktikuoja Cannen rolę 
savo name, Xew Yorke, X. Y., po to kai jos petį du kartu išnarino 
sausio 21 <1. vaidinant Cannen rolę. Cannen rolė reikalauja kristi ope
ros “Cannen” 3 ir 4 veiksme. (INS)

LIETUVIŠKŲ TRADICIJŲ REIKALU
Dr. B. ZALUBAS

Kai kuriuos papročius pa
mirštame ir kai kuriuos naujus 
pasisaviname. Pavyzdžiui ka
lėdinius sveikinimus išplėtėme 
iki amerikoniško platumo. Nors 
kai kas dar ir mėgina, vietoj 
sveikinimų, BALF’ui paaukoti, 
bet. tai tik išimtys. Velykų pro
ga kortelės jau nebesiunčiamos. 
Aš čia nieko ir bloga nematau.

Dažnai girdime besisielojant, 
kai nelaimės aplanko mūsų nu
sipelniusius ar žymesnius žmo
nes. Tas rūpestis yra girtinas 
ir neretai daug gera padaro
ma. Neretai laidotuvių išlai
das padengia to miesto lietu
viai, kur velionis gyveno. Tai 
graži artimui pagelba. Be šių 
nelaimingų įžymybių yra daug 
nelaimingų mažiau žymių ir vi-

rėti, kaip kartais patys arti
miausi draugai geriau nueina į 
papludymius maudytis, o ne 
savo draugo laidotuves. Gi Ii 
kusi šeima visai pamirštama.

Einant į vestuves ar jubilie
jus ris nešamos dovanos. Nere
tai vestuvėse ir gryni pinigai 
padovanoj ami (amerikoniškas 
paprotys). Dažnai tos dovanos 
yra nereikšmingos ir nereika
lingos. Lietuvoje gi niekas ne
pamiršdavo giminių ir kaimynų 
la'dotuvių ir rūpindavosi, kaip 
galėdami padėti pasilikusioms 
nalėms ir našlaičiams. Prisi

gavusi tarp 500 ir 1000 dole
rių, galėtų lengviau prisitaikyti 
prie naujų gyvenimo sąlygų.

Tiesa, kad nieks atliekamų 
pinigų neturi, bet kol dirbame 
ir esame sveiki tol esame pajė
gesni ir kitiems padėti. Netgi 
ir valstybė mokesčius uždeda 
pagal pajėgumą. Gal kartais 
kuri šeima prieš smūgį ir per
daug išlaidž’ai gyveno, tai buvo 
pakankamai laiko juos perspė
ti, bet ne laikas lyg ir kerš
tauti ištikus nelaimei. Antra 
vertus, mes lengviau nuteisia
me kitus negu patys save. Gal 
ir mes patys, kitų akimis žiū
rint, nemokame taupyti. Išviso

Radijas veikiąs tik balso 
jėga

JAV armijos ryšių daliniai iš
rado radijo siųstuvą, kuriam 
nereikalinga jokia pašalinė ener
gija : jis veikia vien tik žmoge.us 
balso pagimdoma elektrine sro
ve. Tai nebūtų įmanoma, jeigu 
būtų naudojamos ligšiolinės lem
pos. Tame naujai išrastame siųs 
tuvėlyje naudojami tik neseniai 
sudarytieji transisteriai, kurie 
tereikalauja labai mažytės sro
velės. Kai kalbėtojo balsas su
virpina mikrofoną, jis pagimdo 
pakankamą srovę, kad galėtų

naujieji ateiviai greitai prisitai- veikti transistorius ir perduoti 
kė prie amerikoniško augšto balsą oru. Dabartiniai tokie ra- 
gyvenimo standarto, todėl su-, siųstuvai tegali balsą per- 
taupyti yra sunkoka. Dėl šios duoti apie 600 pėdų, vėliau nu

minęs lietuvišką kaimą, kiek-1 priežasties netikėtų smūgių vis matoma juos patobulinti ir jie 
•___ __.. _______ > __u____ sx_;i_ ti PTPit jralės nasickti mvlios nuo-

sai nežymių žmonių, kuriuos iš- 
to valstybių šeimą taip, kad nū- tinka nemažesnės nelaimės kaip 
dien nebėra baimės, jog jos gali ir žymiuosius. Tokiu atveju 
būti Maskvos slibino prarytos, riešo aukų rinkimo niekas ne
neš pastarasis jas berydamas daro ir vargu ar tas pasiseki

mą turėtų. Čia turėtų pagelbė-

greit galės pasiekti mylios nuo
tolį. Tą naują išradimą yra pa- 

Būtų geriau, kad mes pa- daręs George Bryan. 
mirštume dovanas laimingų ap
linkybių proga, neg tada daž
niausia jos tik vietą užima.

TARP ŽEMES IR MENULIO
Plačiausiai Kanadoje pasklis- 

tančiojo MacLean žurnalo nuo
latinis bendradarbis Londone, 
Beverley Baxter rašo:

“Kerenskis man sykį sakė: 
‘Aš rusams daviau penkius mė
nesius laisvės gyvenimo ir jie 
to niekados nepamirš’. Bet, iki 
tauta tą atsimins, pasaulini gal 
tek3 išgyventi nejaukų laikotar
pį, kuriame rusų valdovai ne
drįs nė karo, nė taikos. Jei pa
saulyje, ištikrųjų, įsiviešpatau
tų ramybė ir taika, tai laikas 
nusmaugtų bolševikų diktatū
rą. Karo Maskva, taip pat, bi
jo, nes jos centrai būtų tuojau 
sunaikinti, kuomet Vakarų ir 
jų talkininkų išmėtyti po visus 
pasaulio užkampius. NATO va
das, gen. Gunetheris gerai sa
kė: ‘Visi Soyietų kariški cen
trai būtų nudeg'nti į keletą sa
vaičių.’ Tokiu būdu, kurį laiką 
ir gyvensime nei karą, nei tai
ką.”

ŠAUKIA — ATSILIEPSIME
New Yorko “Times” redakci

ja rašo:
“Sekretorius Dulles mus įs

pėja, kad Sovietai mus šaukia 
ekonominei rungtynei. Čia jis 
turi mintyje Sovietų polėkį įsi
gyti draugų siūlant ekonominės 
paramos atsilikusiems kraš
tams. Kitag mums iššaukimas 
glūdi paskelbtame naujame 
(šeštame) penkmečio plane.

Maskva nori įrodyti savo tota- 
! tarinės ekonominės sistemos 
gerumą prieš mūsiškę. Mūsų 
atsakas aiškus. Po karo mes 
pasiekėme rekordą gamyboje, 
darbų gausumu ir gyvenimo 
saiku žmonėms. Tą padarėme 
be prievartos, nieko neslėpda
mi, be policijos ir šnipų, be va
lymų, be teroro. Į Sovietų iš
šaukimą mums privalu atsiliep
ti dar d’desniais rekordais. 
Praeitas kelias duoda drąsos ti
kėti, kad mūsų atsiliepimas lai
mės.”

AMERIKOS IR SOVIETŲ 
POLITIKA

Montrealio “Gazette” rašo: 
Bulganinas dabar kreipėsi į

Pietų Ameriką tomis pačiomis 
priemonėmis, kuriomis veikė 
arabus Vidurio Rytuose ir azi
jatus Pietrytų Azijoje. Dabar 
labiau išryškėjo Sovietų politi
kos linija. Jos pagrindas yra ne 
paramos dalinimas, bet preky 
binė apyvarta. Visi kraštai tu
ri žaliavos perteklių, o Sovietų 
Sąjungoje visko baisiai stinga. 
Todėl jie iš Burmos ima ryžius, 
iš Kubos cukrų, ir Argentinos 
galv'jų mėsą, iš Egipto medvil
nę, ir taip *toliau. Mainais jie 
duoda savo gaminių. Šitokia 
mainų būdas turi savo politinę 
vertę, nes neiviena tauta nenori 
imti išmaldų ir geriau jaučiasi, 
jei duoda ką už ką gauna. Be

to, čia nėra nei ilganosių kon- ti giminės, artimieji ir pažįsta' 
mi. Yra nemažai atvejų, kai 
miršta šeimos galva, tai šeima 
iš tos pat dienos neturi duonos. 
Gi ta šeima beve'k niekas ne
sirūpina. Arba neretai sveti
mieji daugiau padeda negu ar-

gresmanų, pasižiūrėti, kur jų 
teikiamos dovanos eina. Šalia 
to viso, Sovietai nereikalauja iš 
gavėjų pasirašyti militarių su
tarčių. Tokiu būdu, gal Ame
rikai teks peržiūrėti savo poli
tiką ir ją pavesti didesnių pir
kimų žaliavos ir mažesnio dė
mesio kariškom sutartim po
žiūriu. Juk visiems aišku, kad 
Sovietai Amerikos prekyba ne
gali nurungti.” V.

vienas galės priskaityti gausy
bes tokių pavyzdžių.

Nemanau, kad bet kokia šei
ma galėtų palaikyti įžeidimu, jei 
giminės artimieji ir draugai 
užuojautą reikštų ne tuščiom 
kortelėm, bet pridėdami kokius 
$5 arba $10 ir daugiau. Taipgi 
rrirusiojo šeimai ir jam pačiam Į didžiaisiais žmonėmis, bet rei- | 
nedaug malonumo ir naudos kia atminti visus nelaimės iš

tiktus. Patyrę apie mirtį savo 
gurinių, art'mųjų ar prietelių, 
nedelsdami pareikškime jų šei
mai savo užuojautą nors kuklia 
dovanėle. Prisiminkime, kad 
Kristus kalbėdamas apie mažu

padaroma reiškiant užuojautą 
laikraščiuose. Tiesa, pas mus 
buvo tai madoje, bet tas dau
giau pagarsina užuojautos reiš
kėją, negu ką gero nukentėju
siai šeimai padaro. Tie patys 
pinigai pasiųsti šeimai daug

timieji. Likusiai žmonai ne prasmingiau būtų sunaudoti.
taip lengva tuojau atsigauti ir 
pradėti drbti, o kartais maži 
vaikai neleidžia to padaryti. 
Kokie pora pirmųjų mėnesių yra 
patys sunkiausi. Skaudu žiū-

Jei per Kalėdų šventes gauna
ma šimtas ir daugiau sveikini
mų, tai tie patys sveikintojai 
’šgirdę apie nelaimę galėtų at
siųsti ir kiek paramos, šeima

dažn'au gali pasitaikyti

Dabar stengiamasi padaryti 
tokį radijo priimtuvą, kurs irgi 
dirbtų tik žmogaus balso veikia
mas, be pašalinėg energijos. Vi
sas tas įtaisas bus degtukų dė- 

apie
$20.

Reikėtų sustiprinti dovanų pa
siuntimą našlėms, o ypač su
mažais vaikais. Gražu rūpinas :^ė""di'd""7 ir' ”

Riebuiliai — didesnė pro
blema už poliją

Jefferson Medicinos kolegi
jos, Philadelphijoje, profesorius 
dr. G. Duncan skelbia, kai rie- 

tėlius, pasakė: “Kas tik priima1 builiai yra didesnė JAV proble- 
vieną tokį vaiką mano vardu, ma> kaip sergantieji polijo li

ga. Dr. Duncan tvirtina, kad 
asmenys su perdideliu svoriu 
yra linkę į cukrinę ligą, širdies 
sutrikimus, hipertensiją, arte
rijų sklerozę ir tulžies ligas.

tas mane priima” (Mato 18,5).

Skelbkite* “Drauge”!
BIRUTĖ POKBLBVIOtŪTĖ

ataiaiun

13 tęsiny*

Tik dabar pajuntu, kad man šalta.
Kai mama mane pasišaukia ant kranto ir muiluoja 

man nugarą šiurkščia ragože, aš drebu visais sąnariais.
Jau temsta. Užsižiebia Vilijampolės tilto šviesos, 

tctoešūkauja vaikai, šokinėdami nuo sielių į šiltą vakaro 
vandenį. Karštan smėlin krinta papsėdami gegužvaba- 
liai — rudi grambuoliai...

Tą patį vakarą aš apsirgau.
Tėtis tuoj nusikėlė nuo spintos storą medicinišką 

knygą ir ėmė jieškoti mano ligos.
Aš girdžiu, kaip šnera verčiami lapai ir kaip tėtis 

lėtai taria ligų vardus:
— Smegenų uždegimas... Žarnų kataras... Šiltinė...
Ir mano ligos jau ateina. Jos visos didelės, augštos 

moterys, užsidengę veidus marškom. Jos slenka vis 
artyn ir artyn — ištiesę į mane savo rankas. Visokiis: 
bjauriai geltinos, akinančiai raudonos, mėlynos... bal
tos...

Bet paskui, kai suranda mano ligą — tada jau ne
baisu.

Viskas tada jau nebaisu. Net ir kai pakviečia dak
tarą.

Mama neina tarnybon, aš geriu aviečių arbatą, var- 
talioju cukruj obuolinius blynus — visi žaislai suversti 
ant lovos... Mama man skaito Dėdės Vingilio pasakoji
mus, eilėraščius apie daržovių vakarušką, apie musmi- 
rius. Skaito apie Sigutę, apie drąsųjį žvėriuką Riki - 
Tiki - Tavi ir apie Kauliaus eržilą skriejantį padebe
siais. Ir kaip šventas Pranciškus dalino bandeles kar
veliams ir kaip gimnazistai vadavo Klaipėdą...

Tą kartą aš sirgau ilgai ir man nebuvo galima val
gyti mėsos.

Kai pasveikau, darže jau žydėjo didžiulės saulė
grąžų galvos ir šeimininkų sūnaus tabakas. Buvo sek
madienis, už malkinės linksmai čirškė žvirbliai, po 
kiemą, viščiukų būry, tūpčiojo kuoduota perekšlė.

n
— Išsirink sau gaidžiuką pietums, — sako ma

ma. — Šeimininkė mums jį papjaus ir nuplikins.
Šaunūs, pentinuoti gaidžiukai, dygstančios skiau

terės, išdidžios krūtinės, vėjo kedenamos mažos uode
gaitės — akys žvilga, lyg du karoliukai. Kai deda ko
ją, kai snapu kapteli pabertas avižas, pagurkly dreba 
raudona barzdelytė.

Ir papjaus, ir nuplikins...
— Šitą! — sušunku, bakstelėjusi pirštu į juodą 

gaidžiuką. — šitą...
Ir įsikniaubussi mamos sterblėn imu verkti.
Aš labai noriu mėsos.

Skaidri vaikystės vienatvė tolsta ir tolsta.
Balandžio mėnesio lietūs — šviesiai mėlyni ir si

dabriniai, kai mama išneša kieman per žiemą apdulkė
jusias kambario gėles, sustato ant laiptelių ir pakiša po 
stogo loviu kibirą. Į jį teka srovėm lietaus vanduo — 
minkštas, šiltas vanduo galvai trinkti. Ir kai mama, 
visa sulyta, šlapiais, išsidraikiusiais plaukais įbėga 
kambarin, nuo jos pakvimpa jaunais diemedžiais ir 
pavasarine žemės šiluma.

Žydų Kapinių pusėn neša numirėlį — žvilga juodi 
skėčiai, rabinų surdotai mirksta balandžio lietuje. Vi
leišio Aikštės pusėj dangus jau šviečiasi. Tuoj nustos 
liję...

Tai vėl — Ukmergės Plentu rieda margas tankas 
„Pikuolis“. Vasara. Šviečia saulė. Aš sėdžiu ant tvoros 
ir matau, kaip paskui tanką bėga žmonės. Mojuoja... 
Pamojuoju ir aš...

Tolsta rudens sekmadienis, kai mano tėčiui sueina 
trisdešimt metų. Mama mane prikelia anksti — ryto 
prieblandoj, mudvi priselinam patyliukais prie lovos 
ir surišam rankšluosčiu tėčio kojas...

Virtuvėj kyla ant mielių tėčio mėgiamas pyragas, 
už lango skamba geltonais lapais klevo šakos. Auksi
niais, rudeniniais, nerūdyjančiais. Šermeniniais.

Tolsta ir tolsta mano tėvų sutuoktuvių diena.
Ir pirmasis jų pabučiavimas.

(įsi dauglaa)

*
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CICERONAS... '
(Atke’ta iš 2 psr.)

nančių kiekvieną utopiją, lais 
vą galvojimą. Pirmas vardas 
kurį. Antonius nori įtraukti i 
savo sąrašą, yra Cicerono var
das. Jis yra pavojingiausias 
priešas, nes jis turi dvasios ga1 
lią ir nepriklausomybės troški-j 
mą. Jis turi būti padarytas ne-! 
pavojingu.

Oktavianas nusigąsta ir su
abejoja. Kaip jaunas žmogus, 
kuriam politikos klastos dar 
tebėra nežinomos, jis savo val
džios nenori pradėti garsiausio 
Romos lašytojo pasmerkimu. I 
Ciceronas buvo jo išt.kimiau- , 
sias patarėjas, jis išgarsino ji, 
prieš Senatą ir tautą. Dar tik 
prieš kelis mėnesius Oktavia
nas prašė jo paramos ir užtari-

Frezidentas Eisenhoweris
spaudos kou t'ercnci joje

mo ir jį pagarbiai vadino savo £osioc žemės grožį. Pilnas pas- 
tikruoju tėvu . Jis susigėsta iaptingumo troškimas, kurs su 

ir laikosi savo suabejojimo. Iš išmintimi nesiderina ir
teisingumo pajautimo, kurį rei ja; px’i;štarauja7 verčia jį pasi-
kia jo garbei pripažinti, jis no
ri, šitą garsiausią lotynų kal
tos mokytoją neišduoti į žmog
žudžių rankas. Bet Antonius ne

duoti likimui, kurs jo laukia. 
Iš savo lemties senas, pavar

gęs vyras tik keleto dienų ra
mybės tereikalauja. Jis nori dar

nusileidžia. Jis žino, kad yra ramį^į pergalvoti, dar kelis 
amžina kova tarp dvasios ir, laiškus parašyti, vieną — kitą 
smurto, ir kad nėra diktatūrai, Rnygą paskaityti, ir po to te- 
pavojingesnio priešo už šitą di- įvyksta tai, kas turi įvykti. Pa

dvasios nuovargį, ilgesingą no
rą su visu kuo užbaigti. Bet jis 
nori dar kartą pasilsėti. Dar 
kartą paalsuoti maloniu tėviš
kės oru ir tuomet pasauliui pa
sakyti sudievu. Pa'lsėti no: s 
dieną, nors vieną valandėlę.

Išlipęs iš laivo, jis tuojau at
sigula lovon, užmerkia akie, 
lyg norėdamas giliame miege 
amžinosios ramybės jausmą pa 
tirti. *

Bet, kai tik jis atsigulė, vie
nas jo tarnų įsiveržė kamba
rin. Apylinkėje pasirodė gink
luoti vyrai įtartino elgesio. Vie
nas jo išlaisvintų vergų, ku
riam jis buvo suteikęs tiek 
daug malonių, išdavė žmogžu
džiams jo sustojimo vietą, nes 
jis tikisi už tai gauti atlygini
mą. Jis privalo pasišalinti. Čia 
pat yra neštuvai; ginkluoti 
tarnai tiesiu keliu jį pemeš iki 
laivo, kur jis galės jaustis sau 
giai. Jėgų netekęs senas žmo
gus delsia. “Kam tas reikalin
ga?’’ — sako jis. “Aš jau pa
vargau nuo bėgimo ir gyveni
mo. Galėtų man leisti mirti čia, 
šitoje žemėje, kurią aš esu iš
gelbėjęs”. Pagaliau jis leidžia
si ištikimo tarno perkalbamas. 
Ginkluoti tarnai neša neštuvus 
prie laivo sustojimo vietos.

jo smūgiu centurionas tegink- mas apie tai, kad tas jį visiem i, musis advokatas prieš smurtą, 
lį senelį nužudo. * "

Taip miršta Marcus
laikams suteps. Jis įsako Cice- 

Tullius rono £alv3 ir rankas pritvirtin- 
Cicero paskutinis ir garsiau- v‘ra tr^unos> nuo kurios jo iš jo nemarių kalbų ir neby- 
sias romėnų laisvės gynėjas, ir 1
šią paskutinę minutę jis yra 
-aug yyriškesnis, drąsesnis ir 
didvyriškesnis negu jis bet ka

troškiną, įstatymų lau Į 
žymą, nebuvo toks iškalbingas

luz'.on

dyjį kalbėtoją. Tarp Antoni
jaus ir Oktaviano kova tęsiasi 
tris dienas už Cicerono galvą. 
Pagaliau Oktavianas nusilei-
džia.

Po to, kai Ciceronas sužino 
apie šitą negarbingą sąjungą 
tarp buvusių priešų, jis jau ži
no, kad yra žuvęs. Jis gerai pa
žinojo Antonijaus nesuvaldo
mumą, cinizmą ir klastingumą 
— nors Shakespeare klaidingu 
jį idealizuoja — kaip kad j's ir 
nesitikėjo iš būsimo ciesoriaus 
kilnadvasiškumo.

Savo gyvybei išgelbėti

skutinius šituos mėnesius Cice
ronas gyvena tai vienuos, tai 
kituos savo namuos provincijo
je; kai pajunta arti pavojų, 
kiekvieną kartą pasišalina ki
ton vieton, tačiau visiškai nuo 
jo niekad nepasišalina. Jis kei
čia savo slėptuves kaip drugio 
krečiamas ligonis, bet vis dar 
galutinai neapsisprendęs liki
mui pasiduoti, kaip lygiai nuo 
jo pabėgti. Atrodo lyg šituo 
pasyviu pasiruošimu jis nusi
lenkia mirties neišvengiamu
mui, apie kurį jis buvo plačiai

jam . pasisakęs savo veikale De se-
telieka vienintelis dalykas: jis neetute, būtent, kad senas žmo
turi tučtuojau pasišalinti ir 
vykti pas Brutą, Kasijų, Kato 
į Graikiją, paskutinę respubli-

gun neturėtų nei jieškoti mir
ties, nei jos vengti. Kai prie 
jos priartėja, jis privalo prlim-

koniškos laisves stovyklą. Te-;ti ją ramiai. “Neque turpis 
nai jis galės būti bent nuo! mor3 forti viro potest acce- 
žmogžudžių saugus, kurie jau dere”.
buvo pasiųsti jį. sumedžioti. Jis 
ruošiasi, praneša draugams sa
vo nusitarimą, sėda į laivą, iš
vyksta. Bet kiekvieną momen
tą jis dar giliai svarsto. Kaiti 
yra tremties būklė. Net ir pa-

Žiemos pradžioje, jau būda
mas kelyje į Siciliją, Ciceronas 
staiga savo žmonėms įsako pa
sukti laivą Italijos žemyno 
link, į Kajetą, šiandieninę Ga- 
jetą, kur jis turi vasarnamį

Tasai gi, kuris jį išdavė, ne
nori, kad jo grobis niekais nu
eitų. Jis pašaukia skubiai cen- 
turioną ir būrį kareivių. Jis 
pradeda vytis bėglius ir jiems 
pavyksta juos apsupti pirm ne 
gu jis pasiekia jūros krantą. 
Tarnai apstoja neštuvus ir pa
siruošia kautynėms. Bet Cice
ronas įsako jiems nieko neda
ryti. Jo gyvenimas pasibaigė. 
Kam jis turėtų dar kitų gyvy
bes aukoti? Paskutinę valandą 
šitas vyras, kurs ne tiek daž
nai būdavo drąsus, visą laiką 
svyravo, nejaučia baimės. Jis 
privalo šitą paskutinį bandymą 
įrodyti kaip romėnas — sapien 
tissimus quisque nequissimo 
3nimo moritur, žiūrėdamas mi-’> 
čiai tiesiai į akis. Davus ženk-į 
lą, tarnai pasišalina nuo jo. Be 
jokio ginklo jis eina žudikų 
link ir atiduoda savo žilą gal
vą, pratardamas šiuos šiurpius 
žodžius: “Non ignoravi ms mor 
talem genuisse. (Aš visuomet 
žinojau esąs marus), žmogžu
džiams rūpi ne jo fdosofija,• • • . e • • V* V . I —Cz W y AK a. I A AJ Vz A A — VA A A A VA* •. A^ » - A ■_ - C. '

vojui gresian , jis jaučia ven jaugįa nc vįen fizinį, bet jr bet atlyginimas. Vienu kalavi-

KAS SUKELIA

VIDURIŲ RŪGŠTIS, 
IŠPŪTIMĄ

IR SUTRIKIMĄ?
‘J'pūHtl viduriai. deginanti nevirškinimo Į 
skausmai, skrandžio sutrikimas, galvos Į 
skaudėjimo negalavimas. Gydytojas žino, j 
kad šie simptomai gali būti nuo daug |vai ! 
rlų priežasčių. Tikroji priežastis dažna) • 
gali būti peristaltinis sulietėjimas nuo blo- | 
go Jpročio ar dietos. Šiuo atveju “Gomozo“ I 
gali būti reikalingas. Kaip ir pagal recep
tų, gaunami vaistai. Dr. Peter's “Gomozo” 
sustatė yra keletas mediciniškai užtvirtin
tų dalykų, kurie; 1) ramina ir šildo su_ 
teikusį skrandi; 2) atleidžia vidurių išpū
timo skausmus; 3) suteikia neskublnantį 
palengvinimų nuo sukietėjusių vidurių, ku
rie yra priežastim aukščiau išvardytų simp 
tomų. švelnus. Gero skonio. Išparduota 
virš 2ft.OoO.O0O bonkų. Šeimos dydžio bon- 
l<a $1.65 vaistinėse. Bandykite Dr. Peter’s 
“Gomozo’’... absoliutiškai niekas kitas taip 
nepagelbės.
Jei Jūsų vaistinė neturi, tad pasiųskite $1 
už Ii oz. bonkų (su jūsų vardu ir adresu)

>hW) adresu: GOMOZO, Dcpt. <171 -35, 
4541 N. Ilt»venMWOO<l Avė., Chicago 40, III.

MOVINGPtOKMi/sr, ™
r> IŠ TOLI IR ARTI

NAUJI OI DELI TROKAt- NAUJAUSI KRAUSTYMO {RANKJAI 
ILGU METŲ PATYRIMAS-PIGUS IRSĄĖIKIH&AS PATARNAVIMAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. WAIfo»ol< 5-9203

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

da buvo savo gyvenime. 
Tragediją seka satyra. Tas

'skubotumas, kuriuo Antonius 
įsakė jį nužudyti, leidžia žudi
kams spėti, kad šis žygis turi 
turėti ypatingos reikšmės. To
dėl jie nusitaria patiekti Anto

priešininkas kvietė tautą pasi- lojo į tautą taip perveriančiai i 
priešinti prieš jį, Antonijų, ro- ‘prieš amžiną valdžios piktnau- i 
menų laisvei apginti, kovoti. dojimą, kaip šitos nebylės lū-1 

Sekančią dieną šitas r.egar- pos. Ir tas, kas momento vieš- 
bingas vaidinimas laukė remė- pačia,ms atrodė Cicerono pa
nų tautą. Virš kalbėtojų tri- nieką, tikrumoje buvo niekad 
būnos, nuo kurios Ciceronas nesibaigiančiu jo triumfu, 
buvo pasakęs savo nemiršta-J ' I5vfrti ,,r p
mas kalbas, kybo didžiojo kli
bėtojo kraujuojanti galva. Pa
rūdijusi vinis skrodž.a jo sms- 1

CHICAGO ACADEMY OF 
MEDICAL TECHNOLOGY 
Medical Tecluiiųue Career

Begiate r now l'or Jau. 31st classes
410 South Michigan Avenue 

Tel. HArrison 7-2493

Duotu, Ir įvairias akonln<au 
boikote* kepa

iš vokiečių kalbos

Vestuvių nuotraukos 
Augštos rūšies fotografijos 

Mūsų specialybe

Fredu Piloto Studio
INC.

EDVARDAS ULI8, sav. 

4068 Archer Avenue 
Telefonas VIrginia 7-2481

c_

MOV I N G
A. BENIULIS atlieka įvairius 

perkraustymus ir pervežimus 

iš tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BI. 7-7075 arba 

RE 7-9842

MES PARCPINAME KEIJONĖS LfiKTUVAIS, GEL2KEUAIS, 
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.

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

Roosevelt Fumiture Miegamo Rakandu Išpardavimas!
11 gabalų — tiktai už $169.00

Į šį setą įeina lova, dreserig, ko
moda, springsai, matrasaa su vidu
jinėm spiruoklėm, 3 vanity stiliaus 
lempos, 2 miegamos pagalvės ir 
kilimas. Didelis pasirinkimas ir 
kitokių baldų. Galima užeiti vaka
rais. Parduodame išmokėjimais. 
Už 6 mėnesių išmokėjimus neima- 
me jokių nuošimčių. Prieš perkant 
baldus, užsukite į šią lietuvišką 
krautuvę, apžiūrėkite baldus ir pa
tirkite kainas.

ROOSEVELT FURNITURE CO-
2310 WEST ROOHRVKLT ROAD Tel. SEeley 3-4711

F<*llx ILhimIoiiIa, nav. Ir men&rlžArt.
Krautuvą atidaryta sekmadieniai, nuo II Iki *.(U.

Skdbkitės Drauge ! Skaitykite ir platinkite dienraštį “Draugą".

nijui matomą įrodymą, kad jo S^nis, Kurios tūkstanč us su- 
įsakymas yra tikrai atliktas.! nianYmU: buvo sukūlusios; jo 
Karių vadovas nupjauna numi-!lūP0S’ iš kuri4 skambėjo gra- 
rėlio galvą ir rankas, sumeta' žiaus’ lotynu kalbcs periodai, 
maišan, dar tebekraujuojantį j iškreiptos grimasa; pajuodę an 
maišą užsimeta ant pečių ir iš-'takia' dengia akis, kurios visa- 
siskuba į Romą. * dos budėjo respublikos sargy-,

Mažasai banditas buvo tei- c°je> ir rankos- kurios buvo pa j 
singai apsiskaičiavęs. D'.dysai rašiusios gražiausius visų įpi- 
bandėtas,džiaugdamasis dėl įvyk ' kų laiškus- ten bejėgės guli. 
dytos žmogžudystės, žudikams i Tačiau rei vienas apkaltini-
duoda karališką atlyginimą. 
Po to, kai Antonius du tūkstan 
čius turtingiausių Italijos pilie
čių išžudė ir apiplėšė, jis gali 
duosniu pasirodyti. Už kruviną 
maišą su Cicerono galva ir ran 
komis jis užmokėjo centurionui 
milioną sestercijų.

Tačiau jo keršto troškulys 
tuo dar nenutildytas. Jis su
galvoja dar vieną, ypatingą pa 
sityčioiimą, nė nepagalvoda-

mas, kokį iš šitos tribūnos žy-

STATYBAI 
IR NAMŲ « 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokiy Rūšių 
MEDŽIAGĄ

, RADIO SU I
Clempos-dalvs-baterijos)
/v TAISYMAS 
įnamuosedirbtuvėsej

—100% — 

|zen^WGFĮ

di-Daina
LLU TELEVISION
Csav. inž. A.Semėnas) 

L3130S.Halsted-DA6-6887l

BR'JNO’S KEPYKLA
3839-41 S. Lituanlca Avė.

Tel. CLifNide 4-6376 
Pristatome ) visaa kr&utUTM 
Ir restoranus, taip pat Uš- 
Oundia i visus artimuosius

mlestua-

urn s «j"
PARKHOLME SERVICE 

STATION

5000 W. Cermak Rd., Cicero, III. 
Lietuviška gazolino stotis ir
automobilių aptarnavimas 
William J. Grigelaitis, sav.

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka, 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienrašti3, o Bkelbimų 
kaina yra prieinama visiems.
'lunuauilllllliiuillllllllllllllllllllllllllll

Avery Brundage, Tarptautinės Olim
piados komiteto prezidentas, stovi 
prie tautinių vėliavų Oortina D’Ain- 
pezzoje, Italijoje, kur vyksta žie.mi- 
uio sporto žaidimai. (INS)

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITWINAS, Prez.
3S39 So. Halsted Si.

Tel. VIctory 2-1272
Apkainavimą ir Prekuj Pristaty

mą Teikiame Nemokamai
Raštini atidara kasdien nuo 

8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro ir 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.

A. TVERAS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS

Pardavimas ir taisymas 
2G4S W. CSihSh REpublic 7-1941

l O ES OI =10 Ct O

1956 o
TELEVIZIJOS FONOGRAFAI
Tik pas mas pirkdami gausit
• Nemokamai 3-Jų mėn. pilną garan 

tiją — darbas ir dalys.
» Nemokamai vidaus anteną Ir insta

liavimas.
• Iki $1(10.00 ir daugiau nuolaidos ui 

jūsų seną televiziją.
Tie to, visokiausi radijai, rekordą 

vimo aparatai, lempos, baterijos, da 
lys ir kitų firmų televizijos

NUOŠIRDUS LIETUVIŠKAS 
PATARNAVIMAS

Frank’s TV and Radio
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

3240 South Halsted Street
Telefonas UAIumet 5-7252

PRANAS KERŠIS IR 
PAULIUS F. ENDZELIS

KT3 OKHOKST-Zr

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA 
taupymo

BE NDROVĖ
4038 Archer Avenue t«i. LA3-čzi? 

AUGUST SALDUKAS Prezidentas

TELEVIZIJOS

2*
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Pradekit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

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

RRIGIITON SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., į vakarus nuo Califomia Avė. 

CHARLES ZEKAS, Sec’a 

OFISO VALANDOS:

Pirmad., antrad., penktad. Ir Trefilad. » ryto Iki 12 o
Aešt. 9 v. ryto iki 4:80 p. p. Ketvirtad. 9 vai. Iki 8 vak.

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Piguti, gą/Jningas darbas. Visi apdraudimai, Ii artimu jj- 

tolimų distancijų. Saukit* aekaaou:

3415 S. LITUAN1CA AVIU CHICAGO, ILL,

ANTANAS VILIMAS
Telefonas _ FBontler 0-1883

tsJMbar

P.&J.JOKUBKA
TV, DEIMANTAI IR LA IK RODŽIAI 

Pardavimas Ir Taisymas 
4162 Archer Avė., nl Mozart 

Chicago 32, III. — TeL lA 3-8617

ir Radio Aoa-atu Taisymas
Sąžiningas ir garantuotas darbas 
M' RIMKUS, 4617 S. Sawycr St.
Tci. VI 7-0087 — VI 7-3037

■ -

AND LOAN 
ASS’N

2555 WEST 47th STREET LAfaycttc 3-1083
B. R. Pietkieuicz, prez.; E. R. Pietkicnicz, sekr. ir'advokatas

Mokame augštus dividendus. Kcsiuojame Čekius. Parduodame ir 
išperkatne valstybės bonus. Taupytojams patarnanviniai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITA ŠIANDIEN.—Apdrausta iki $10,000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penkt. 9 iki 5; treč. uždaryta, o šešt. nuo 9 iki vidurdienio i

televizijos, radijas, patefonai, lempos, antenos baterijos 
“Parduodam pigiau, taisom geriau”
J. G. TELEVISION COMPANV

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

CRANE SAVINGS

MES PRISTATOME ANGLIS BEI 
PEČIAUS ALIEJŲ

DIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS \\i'
Mes taipgi perkraustome jūsų baldus saugiai — keletą bl<> 

kų ar keliasdešimts mylių. Reikale šaukite mus.
Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkitės pa> 

'mus. Turį daug metų patyrimo perkraustymo darbe.

STASYS FABIJONAS
2146 So. Moyne Avenue Tel. VIrginia 7-7097,

JON INSKAS

MARQUETTE GĖLIŲ KRAUTUVĖ
KOPvSAZAI. GELfiS VESTUVĖMS, LAIDOTUVĖMS IR 

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

i 2743 V/asi 63M Street Te!. PRospect 6-0781
'______________ (priešais šv. Kryžiaus ligoninę)

3 S C LA fa R Gazolino Stotis

"PAGALBA"
iai'ic.me autouKibilių .motorus. Lyginame įdaiižimus ir

įlenkimus. Dažome ir atliekame įvairius kitus pataisymus.
HEBRgMGflS IR C-fiMHTUOTflS DflRERS

Mišinai sugedus, prihūnaine su vilkiku į įvairias vietas. 
Parduodame akumiliatorius, padangas ir kt. automobilių dalis.
2641 West 71st St. (kampas Talman Avė.) 

Tel, REpublic 7-9342. Namu tel. WAIbrook 5-5934
iri,'
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Pirmadienis, sausio 30 d., 1956 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

VYČIŲ VEIKLA IR PASTABOS
Kiek tenka patirti, ypač iš L. 

Vyčių Centro Valdybos pasku
tinio susirinkimo, įvykusio pra
ėjusių metų pabaigoje, suvažiavi 
mas buvo įdomus ir svarbus, 
nes jame dalyvavo beveik visa 
L. Vyčių Centro Valdyba. Šio 
suvažiavimo šeimininkais buvo 
vyčių veikėjai Pinkai, VVorces- 
ter, Mass.

Suvažiavimo posėdyje buvo iš
kelta daug svarbių ir opių klau
simų, o ypač L. Vyčių organi
zacijos bėgamais reikalais. A- 
pis vyčių organizacijos naujų 
narių vajų pranešimą patiekė J. 
Sakevich, vienas L. Vyčių Cent
ro Valdybos vicepirmininkų. Jis 
pastebėjo, kad naujų narių pri
rašinėjimo vajus yra pradėtas 
praėjusiais metais ir tęsis ligi 
1956 m. gegužės 31 d. Šio va
jaus vedėjas pareiškė, kad jis 
išsiuntinėsiąs visoms vyčių kuo
poms paraginimus, kad kiekvie
na jų dalyvautų šiame svarbia
me darbe. Bet, mano manymu, 
jis juo labiau būtų sėkminges
nis, jei mūsų katalikiška spauda 
retkarčla's prisimintų savo skil
tyse, ir mūsų brangi dvasiškija 
prisidėtų savo žodžiu iš sakyklų. 
Tada šis vyčių naujų narių va
jus tikrai būtų vaisingas. I

L. Vyčių dvasios vadas kun. 
A. Kontons pranešė, jog jis iš- 
siunt'nėjo daug laiškų dvasiški- 
jai. vyčių rėmėjams, kad jie tap 
tų šios organizacijos garbės rė
mėjais. Vienok atsiliepimų iki 
šio laiko dar mažai tegauta. Bet 
yra vilčių, kad vyčių bičiuliai 
neatsisakys juos paremti ne tik 
žodžiu, bet ir doleriu.

Buvo tartasi ir prieita išvada, 
kad sekančiame L. Vyčių seime, 
įvyksiančiame šiemet Chicagoje, 
L. Vyčių konstitucijoje būtų pri
imta pataisa, kuri leistų pakelti 
narystės mokestį nuo $3 iki $4, 
nes “Vytis” iš dabartinių duok
lių negali apmokėti savo išlai
dų. Dar norisi priminti, kad L. 
Vyčių Centro Valdyba prašo ir 
pageidauja, kad atsirastų dau
giau šios organizacijos bičiulių, 
kurie panorėtų tapti š'os or
ganizacijos garbės rėmėjais, pa
aukodami po $10 ar daugiau 
“Vyč'o” išlaidų padengimui

Vyčių Centro Valdybos susirin
kimo užraša s, valdyba savo už
davinius gerai atlieka ir ragina 
visas kuopas į veiklumą. Tik 
gaila, kad ne visos jų tuo domi
si. Suvažiavimui pirmininkavo 
L. Vyčių Centro Valdybos pirm. 
Al. Wasey. Kitas L. Vyčių Cen
tro Valdybos susirinkimas bus 
Nevvarke, N. J.

Pastabėlė

Prašau nelaikyti piktu ir blo
gu, kad čia padarysiu pastabėlę 
visiems lietuviams, ypač vyčių 
vadams ir eiliniams nariams, ku 
rie taip baisiai nukryžiuoja sa
vo tėvelių gražiąsias lietuviškas 
pavardes. Nežinau ir nesupran
tu, kodėl mūsų jaunimas ir kai- 
kurie senesnieji taip baidosi lie
tuviškų pavardžių. Gerai žinau, 
kad lietuviška pavardė nežemi
na asmeninės garbės ir negadina 
biznio, tik pasako, kokios esi 
tautybės.

Žinoma, gal kaikurie pasa
kys, kad lietuvičkas pavardes ki 
tiems sunku ištarti, kad jos yra 
perilgos ir 1.1. Taip, su ta min
timi ir aš sutinku, jog daugu
mas jų yra perilgos ir perdaug 
slaviškos galūnės, todėl jas rei
kia būtinai trumpinti, tik, ap
saugok Dieve, jas trumpinant 
nereikia lietuvišką pavardę pa
versti kokia lenkiška, vokiška, 
airiška ar slovakiška, nes ją ga
lima padaryti gražia, trumpa 
lengvai ištariama lietuviška pa
varde, kurią ištars ir kitatau
čiai, ir ji pasakys tavo tautybę. 
Žinau, kad lietuviška pavardė ne 
pakenkė ir nepakenkia tokioms 
mūsų tautos garsenybėms kaip 
bankininkui Kazanauskui, inži
nieriui Rudžiui (kuris yra žino
mas , ne tik Amerikoje, bet ir 
Europoje), Al. Braziui, Onai 
Katkauskaitei - Kaskas, prof. 
dr. K. Pakštui, dr. Bielskiui ir 
daugeliui kitų mūsų tautiečių. 
Tai kodėl kiti taip mano, kad 
lietuviškos pavardės yra pras
tesnės už kitataučių? Ypatin
gai plačiausiai lietuviškos pavar
dės yra kryžuojamos tarp čia 
gimusio ir augusio jaunimo, ir 
net tarp vėliausiai atvykusiųjų 
lietuvių atsiranda tokių, kurie

Susirinkime perskaitytas laiš- drįsta iškeisti savo pavardes, 
kas, gautas iš Kunigų Vienybės' Sustokime ir pagalvokime, ar 
pirm. kun. čepukaičio, kuris sa-,ukrai lietuviškos pavardės yra 
v o laiške prašė lapelių vyčių reipok^°s negražios ir blogos? 
kalais ir juos gavęs išsiuntinėsi doms tik reikia naujų l’ctuviš- 
vlsiems kunigams, kad ir jie galūnių, kurios pareikš lie- 
pagyvintų vyčių veik'mą sa- tuvybę ir tautybę. Būkime lie 
vose parapijose.

Vyčių garbės narys J. Juozai
tis savo laiške rašo, kad jam 
pasisekė Chicagoje atgaivinti 
dvi vyčių kuopas. Šis laiškas 
buvo irgi maloni ž'nia ir priim
tas dideliu nuoširdumu.

Kun. J. Jutt patiekė praneši
mą iš savo veiklos su pažymė
jimu, kad vis yra laukiama iš 
vyčių ir jų bičiulių aukelių, ku
rios padengtų išlaidas, pasida
riusias beruošiant garbės meda
lius, kurie būna įteikti L. Vyčių 
organizacijos vardu įžymiems 
kitataučiams už jų pasidarba
vimus L'etuvos ir lietuvybės la
bui. Taip pat jis pranešė malo-

tuv'ais ir gerbkime savo pa
vardes. J. Sadauskas

KANADOJE

LIETUVIŲ NAMUS 

DIDINANT
Prieš kurį laiką “Drauge” 

jau buvo rašyta, jog praeitų 
metų rugsėjo mėn. 25 d. Toron
to Lietuvių namų visuotname 
šėrininkų susirinkime, plačiai 
apsvarsčius ir išnagrinėjus nu
matytą susirinkimui darbotvar
kę, susirinkimas rado būt'nu
padaryti Lietuvių namų praplė- 

nią žinią, kad daugiau kuopųjtimą, pristatant dar vieną aug- 
parodo veiklumą Lietuvos Rei- štą priestatui. Tas žymiai pra
kalu Komisijoje. plės namų talpą ir tuo pačiu

Kiek teko susipažinti su L. , bus sudarytos sąlygos duoti

daugiau talpos grynai kv.lt 
niams lietuvių reikalams.

Naujo augšto statybos darbai 
jau pradėti. Tačiau statybos 
vykdymo eigai — reikalingi 
pinigai. Todėl visiškai neseniai 
Toronto Lietuvių namų valdy
ba išsiuntinėjo laiškus saviems 
šėrininkams, kurių turinys ši
toks:

“Gerb. šėrininke,
“Prieš 4 metus apie 500 šėri

ninkų, sudėję bendrai apie 
16,000 dolerių, įsigijome Lietu
vių namus. 4 metų gyvavimo 
laikotarpyje namai pateisino 
mūsų viltie ir norus. Turime 
savą lietuvišką pastogę Toron
to Lietuvių namus.

“Namai iš savo pajamų ma
žina skolą, tobulina patalpas, 
įgyja reikalingą inventorių ir 
visu tuo kelia namų vertę.

“Lietuvių namuose randa 
prieglaudą mūsų reprezentaci
nis choras “Varpas”, čia prisi-1 
glaudžia mūsų bankelis “Para
ma”, čia visos lietuviškos orga
nizacijos randa vietą savo susi
rinkimams ir suvažiavimams, 
čia ir mūsų jaunesnioji karta — 
skautai ir mokyklos, pagal mū
sų išgales, randa sau pastogę.

“Tačiau daug dar darytina ir 
gerintina. Gal ir pats namų 
eksploatavimo būdas yra keisti
nas, suteikant daugiau galimy
bių lietuviškoms organizaci
joms namais pasinaudoti.

“Jau dabar matome, kad vi
siems tiems tikslams mūsų na
mai nėra užtektinai erdvūs.”

Namų Valdybos prašymas vi
sų Toronto lietuvių turėtų būt'' 
nuoširdžiai užgirstas taip, kad 
kiekvienas šios didokos lietuvių 
kolonijos narys turėtų jausti 
pareigą prisidėti bent vienu Še
ru prie to letuviško kultūrinio 
židinio praplėtimo, netgi niekie
no neraginamas, nerašomas, ne
ieškomas. Juk tie namai — 
mūsų, Toronto lietuvių, namai, 
tad mes jais turime ir rūpintis.

Dalis pirkusių šėrus šėrinin
kų jau išpildė susirinkimo pa
geidavimą ir išpirko po vieną ir 
daugiau naujų šėrų, bet to dar 
vis permaža.

Namų praplėtimo darbams 
vykdyti ir jiems sėkmingai už
baigti reikalinga skubiai sukelti 
lėšų tiek, kad pradėtieji planai 
galutinai būtų įvykdyti.

Toronto Lietuvių namų šėro 
kaina — $25. Šėrus išpirkti 
galima pas kiekvieną Lietuvių 
namų valdybos narį arba Lie
tuvių namų raštinėj, kurios 
kaip ir pačių namų adresas ši
toks: 1129 Bundas St. W.
Toronto, Ont.

Taigi, Toronto lietuviams rei
kėtų susirūpinti, kad nebūtų 
sustota pusiaukelėj. Užsibrėžtus 
tikslus ryžtingai vykdykim, nes 
vis ems bendromis jėgomis to
ji našta nebus sunki. Pradžioje 
šios korespondencijos minėta, 
taip oficialiai ir Lietuvių namų 
valdyba savame la ške rašo, jog 
tie namai užpirkti sudėjus ben
drai ap e 16,000 dolerių pen
kiems šimtams šėrininkų. O 
kur gi kiti? — norėtųsi pa
klausti. Juk Toronto lietuvių 
kolonijoj gyvena mažų mažiau
sia dešimt kartų po 500 lietu
vių...

I‘r. Alšėnas

Lietuvių Prekybos Namai
Baldai geriausių Amerikos firmų, be brokų, sugadinimų, kainos be užprašymų, 

Klijentų sąskaitos neparduodamos Financų kompanijoms.

SPECIALUS PASIŪLYMAS VASARIO MENESĮ
Trijų kambarių moderniški baldai už žemiausių kainų Amerikoje!

$299
Buys Everything You Need For A Cozy
3-ROOIH

Sekmadieniais neskaitome taksų

|2-jų dalių vilnos ar nylon sofa ir fo
telis naujausio stiliaus Reg. 249.00,
dabar .......................... ............. $149.00

2-jų dalių sofa-nakčiai lova su puikia
kėde Reg. 150.00, dabar ............. 99.00

Nylcn ar vilna modernūs foteliai par
duodami $99.00, dabar................. 49.09

9x12 kilimai 100ff vilna naujausių 
spalvų Reg. $89.00, dabar ....... 49.00

27x54 vilnos kilimėliai pavyzdžiai, ri
botas kiekis reg. parduodami
$17.50, dabar ............................... 5.00

Meno mokyklų padirbtos puikios lem
pos. Naujausių spalvų ir stiliaus,
reg. $35.00, dabar ...................... 19.00

Knygoms spintos su stiklo durimis
reg. $49.00, dabar........................ 29.00

Knygų spintos riešuto ar ąžuolo su
stiklo durim Reg. $69.00, dabar . 49.09

Kilimai grynos vilnos garantuoti 10 
metų, parduodami po $150.00, da
bar .............................................. 109.00

Sofos su puikiais nakčiai Simona mat- 
4 racais, naujausių spalvų Reg.

$250.00, dabar po ........................ 175.09
5 dalių valgomojo kambario baldai 

ąžuolo spalvos Reg. $150.00, dabar 90.00
6 dalių valgomiej. raudono medžio, ar

riešuto spalvos Reg. $400.00, da
liji bar .............................................. 250.00

Televizijos 21 inch. Admiral, RCA,

Potvynio vaizdas

ylv

LIBERAL TERMS!

a

fi

Dumont, Admiral, Westinghouse, 
Motorola, Zenith vieniems metams
garantuoti šį mėnesį po ............. 149.09

Atskiros medžio komodos, riešuto ar
ąžuolo Reg. $49.00, dabar........... 24-09

2- jų dalių ąžuolo miegamieji patrauk
laus stiliaus Reg. $150.00, dabar . 99.09

3- jų dalių miegamieji mahagoni, rie
šuto, ąžuolo medžio reg. $250.00, 
dabar ......... ........... ................... 149.00

5 dalių miegamieji puikaus moder
naus stiliaus reg. $299.00, dabar . 199.00

7 dalių miegamieji Brazilijos raudon
medžio: pirkti iš New York paro
dos, likę tik du setai reg. $750.00, 
dabar ........................................... 499.00

Šaldytuvai 6 pėdų — Westinghouse 
ar Adrniral, parduodami $189.00, 
dabar ........................................... 149.00

8 cub. šaldytuvai reg. $200.00, dabar 170.00 
Virimui porcelano plytos reg. $130.00

dabar ........................................... 89.09
Virimui plytos porcelano Universal,

Crown, Norge parduodamos $169.
00, dabar .........................  129.00
dabar .............................  129.00

5 dalių Formica stalai, naujo stiliaus 
Reg. $69.00, dabar ...................... 39.00

7 dalių chromo Formica stalai 3 kart 
chromuoti reg. $130, dabar ....... 99.00

9x12 linOleum įvairių spalvų Reg.
$8.90, dabar po ............................ 5.59

3222 South Halsted Street.............................................
Įmonė atidaryta pirmad. ir ket- Įmonės Vedėjas 
virtad. 9-9:30; kitom dienom 9-6. JUSTAS LIEPONIS

Telefonas — VIctory 2-4226
Sekmadieniais įmonė atidaryta 
nuo 10 iki 5 valandos vakare.

AUKŠTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IK PELNINGI PATARNAVIMAI.
TAIPNKITI. -IS’HITAI. A PO RAUSTOJ JtftMMMt <HMt IŠTAIGOJE. AEKM’I ALSIAS. NAI JAI padidintas i»i\iim.noas i z, paij> i p inveni men. 
Tl SĄSKAITAS. KITI TAI RYMO SKYRIAI: OI’TIONAE. KO M S. KAI,P. OI, III YAKACIJĮ SKABIAI. GALITE TAI PA Tl IB PER I.AIAKIS. SI - 
TAI I-A KITI'. ĮSI.AIDAS IŠKEIKIANT PI KI! s IB APMOKANT VISOKĮ Al SIAS BILAS. VELTI I PATARNAVIMAS NARIAMS. IŠKEIKIAU |B 
PAR.DI ORAM VALDŽIOS BONIS. N\M( I’ASKOIJIS PBIEEN AM I Al SI O.AI SĄLYGOM. SI ŽINOT .AlfSį' AIKŠTĄ DIVIDENDĄ IB KITAS IN- 
l OBAIACIJAS PAŠAI Kl l — GltOA'EMILL H-7&7&.

CHICAGO SAVINOS aid LOAN ASSOCIATION, £234 SOUTH WESTERN AVĖ.
PIRM. 12 VAI*.— N VAI..: ANTRAI!. IR PF.NKT. H Iki 4 VAK.: KET. N IKJ k a«I. mfc.s IrvK. I ZBARATA VISA OIENA: SEKI’. » IKI 2 POPU T
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Pirmadienis, sausio 30 d., 1950

ŽAVINTIS MIKLUMAS

' > '■» '»?,

PAJ IEŠKOJIMAS
Pajieškomas PETRAS PINAS, 

prieš karą gyvenęs Birių apskrity
je ir atvažiavęs j Ameriką apie 
1939 m. Gauta žinia apie jo mo
tiną. Atsiliepti šiuo adresu:

L. TARVYDAS, Edbia, Mo.

issrSLsssa
NAUJŲ MAŠINŲ 

FONDAS

CLASSIFIED& IIELPVVANTEl) ADVERT1SEMENTS HELP VVANTFJ) VYRAI

Vyraujantis dalinus čiuožimo čempionas Hav Allen .Tenkins iš Colorado 
Springs, Colo., parodo didelį miklumą nnt ledo Appolonio stadiiun’e, 
Cortina D’Ampezzo, Italijoje. (IN"S)

VAKARAS BIBLIOTEKAI PAREMTI
Sakoma, ir statistika tas sa

kymas patvirtinamas, kad tele
vizija baigia išstumti knygą ir 
kiną. Tai yra tiesa, bet daug 
kas jau stūmė knygą iš gyve
nimo t kinas, radijas), tačiau 
knyga paliko, nes be knygos, be 
teksto, be rašytojo nebus ir te
levizijos. Nenukonkuravo ra
dijas laikraščio',’ nepajėgs, neiš- 
stums ir knygos, nes žmogus 
keliaus, gulės paplūdimyje ir 
miške, žmogus norės pabūti be 
žmonių, ir toj vienatvėj jo

vakare. Kad susirinkusieji ga
lėtų ilgiau pabūti ir paben

drauti, kad jaunieji galėtų pa
sišokti bus muzika ir veiks bu
fetas. Praeitais metais tokie 
vakarai sutraukdavo didelį 
skaičių lankytojų. To tikimasi 
ir šiais metais, nes geras tiks
las atves ne vieną į meno vaka
rą. Rengėjai, nors tesitikėdami 
tik kuklių paįamų, galės padėti 
egzistuoti bibliotekai ,galės nu
pirkti naujų knygų ar jas įriš
ti, kad tie skaitytojai, kurie ne

draugas bus ne žmogus, bet pajėgia pirkti ir kurie yra pers-
knyga. Ir šiame televizijos, 
skubos ir malonumų jieškoji- 
mo šimtmetyje yra žmonių, ku
rie daug skaito.

Prieš keletą metų Cicero lie
tuvių kolonijoj prel. I. Albavi- 
čius pavedė įsteigti tuolaikinės 
Cicero lietuvių bendruomenės 
pirmininkui dr. A. Gyliui bib
lioteką, kurią galėtų naudotis 
Cicero miesto bei kitų kolonijų 
lietuviai. Bibliotekai pagrindą 
davė pats prelatas, paaukoda
mas jai visą savo asmenišką 
biblioteką su Židinio, Naujosios 
Romuvos ir kitų žurnalų bei 
nepriklausomybės metais išėju
sių knygų egzemplioriais. Dalis 
knygų buvo suaukota kitų as
menų, dalis buvo paaukota pa
čių rašytojų ir dalis buvo su
pirkta. Biblioteka turėjo pro
gos pasinaudoti ne vienas žur
nalistas, rašytojas, studentas 
ir daugybė mėgstančiųjų skai
tyti knygas lietuvių. Yra asme
nų, kurie perskaitė visas toje 
Cicero bibliotekoje esančias 
knygas. Š;aip ar taip, per ke
letą metų biblioteka suvaidino 
gana nemažą vaidmenį, suteik
dama rašiusiems straipsnius ar 
mokslo darbus medžiagos ir ei
liniam skaitytojui mielų valan
dų. Biblioteka, kuri įsikūrusi 
klebono duotame parapijos na
mo kambary, tiesiogiai rūpinasi 
Cicero L. Bendruomenės valdy
ba, kurios pirm. yra J. švedas. 
Be abejo, bibliotekai palaikyti 
susidaro ir išla’dų. Reikia nu
pirkti naujų leidinių, reikia įsi
gytuosius leidinius įrišti, o ir 
šiaip yra nemaža išlaidų, susi
jusių su bibliotekos egzistavi
mu. Tam dvasinio turto šalti
niui išlaikyti Cicero kolonijoj 
gyvenantys plunksnos, teatro, 
dainos ir muzikos atstovai, ben
druomenės organizuojami, su
rengia kas metai meno ir lite
ratūros vakarą, kurio pelnas 
skiriamas tiesioginiams biblio
tekos Teikalams. Ta proga su
daromos sąlygos vietiniams gy
ventojams išgirsti savo rašyto
jus ne gatvėse, krautuvėse ar 
karčiamose, bet scenoje, ta pro
ga susirenka lietuviai savo pa
rapijos salėje pasimatyti, ta 
proga padaro revizitus cicerie- 
čiams kitų kolonijų gyventojai, 
ta proga Cicero gyventojai iš
girsta muzikos ir dainos jėgas 
savo, o ne didesnių kolonijų sce
nose.

Šiais metais toks vakaras, 

kuriame dalyvaus akt. K. Gan- 

drimas, sol. D. Stankaitytė, 

muz. A. Prapuolenytė Ir visos 

Cicero plunksnos puoselėtojų 

jėgos, įvyks vasario 5 d. 6 vai.

skaitę visus bibliotekoj esan
čius tomus, galėtų pasinaudoti 
naujais leidiniais. Tik šitokiu 
visų nuoširdžiu bendradarbiavi
mu galima bus palaikyti tą švie
sos židinį, kuriam pradžią davė 
ir daugiausia padėjo pats Cice
ro parapijos klebonas, prel. 
I. Albavičius. S. A.

KNYGA, KURI VISADA ĮDOMI 

IR NESENSTA 

Tai Juozo Švaisto

Šioje knygoje gražios mūsų žmoni,) 
pasakos, au paveikslais. Jas miela, 
skaito Ir suaugę Ir jaunieji. Labai 
tinka lietuvių kalbos pamokoms. Is 
viso 7S pasakos. Kaina $2.50. Pla
tintojams didele nuolaida.
Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

“DRAUGAS" 
2334 So. Oakley Avė.

Chicago 8, Illinois

llllll lllllllllllllll lllllllllt II II llllllll lllllllsi

PER PASAULI KELIAUJA 
ŽMOGUS

Bernardo Brazdžionio poezijom 
rinkinya. Nedidelis skaičius žios 
knygos gautas šiomis dienomis 
“Drauge’’, 2334 So. Oakley Avė. 
CHICAGO 8, ILL. Knygos kaina 
kietais viršeliais $2.
IIIIIIIIIIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii|[|||||
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“D r a u g o” Administracija 
nuoširdžiai dėkoja už aukas 
Naujų Mašinų Fondui. Aukojo 
šie asmenys:

Pilitauskas Thomas .. $10.00
Kun. J. Dakinevičius .. 9.00
Gudžiūnas Paulina .... 5.00
Mašiokas Povilas .... 5.00
Maskeliūnas Mikas .... 5.00
Petraitis Jonas ......... 5.00
Urbakavičius W., M. D. 5.00
Varkalis Martiną .... 5.00
Jasevičius Bronius .... 4.00
Ančerys Mykolas.........2.00
Gelumbauskas Jonas .. 2.00
Jakubauskas A............. 2.00
Jaskelevičius Petras .. 2.00
Klimaitis Mary ......... 2.00
Kundrotas Juozas .... 2.00
Leveckis Vincas ......... 2.00
Lietuvninkas Jonas . . 2.00
Markevičius R.................. 2.00
Merkis Kazys ............. 2.00
Milerius Leonas......... 2.00
Ožalas Kazys ............. 2.00
Paleckis Aleksas ......... 2.00
Paulaitis Rudolfas .... 2.00
Peškaitis Povilas ...... 2.00
Petravičius Pranas .... 2.00
Pivoriūnas Bronė .... 2.00
Sinkevičius V................... 2.00
Skrinska J.................... 2.00
Starkevičius Pranas .. 2.00
Kun. Statkus E............... 2.00
Sumskis Jonas............. 2.00
Šateikis Vladas ......... 2.00
Tarutis Zigmas ......... 2.00
Tekorys Jonas............... 2.00
Turčinskas Juozas .... 2.00
Veleckytė Irena ......... 2.00

J*KOGOS — OPPORTUNIT1ES

TAVERNA IR NAMAS. 4 kamb. 
užpakaly. Visi nauji modernūs į- 
rengimai ir reikmenys. Geroj in
dustrinėje ir rezidencinėje apylin
kėje Brighton Parke. Alyva apšil- 
3 autom. gar. lĮį sklypo šalia. 
Pilnas rūsys. Vienas negali apseit, 
nori skubiai parduoti. Įvertinti- 
mui, turite pamatyti gerą pirkinį. 
Susitarimui kreiptis pas sav. po 6 
v. v. VIrginia 7-9384.
SI PER GROCERY & MEAT MAR
KEI'. Gerai elnųs biznis, moderniški 
įrengimai. Prieinama nuoma, gera su 
tartis. Dėl ligos nori skubini parduo
ti, nebrangiai. Pamatę įvertinsite ge
rų pirkini. 0112 \V. North Avė. arba 
šaukite savininkų. — MErrlmae 7- 
2155 arba NEvada 8-051)8.

RCBŲ VALYKLA IR SIUVYKLA. 
Gerai elnųs biznis, pilnai įrengtas, 
kartu ir "press machine". Pilna kai
na $1.500. Dėl kitų užsiėmimų nori 
skubiai parduoti. Prieinama nuoma, 
gera sutartis. Gyvenimui patalpos už-, 
pakaly. 1459 S. Avery Avė., ROek- 
well 2-2255.

RESTORANAS, 1823 W. Wilson
Avė. Parduodamas dėl mirties šei
moje. Gera vieta, įsteigtas prieš 30 
nt. Ideali vieta porai. Nori skubiai 
parduoti, kaina $*2,800. Kad įverti
nus turite pamatyti. Susitarimui 
tkambiukite savininkui

REgent 4-9647
GROCERY — MEAT MARKE1!’. 

Pilnai modemiškai įrengta “self 
Service” krautuvė. Įsteigta prieš 25 
m. Pelninga vieta. Biznis parduoda
mas atskirai arba kartu su 2-jų bu
tų modemišku namu. Kreiptis tiesiog 
pas savininką. Tel. STewart 3-1641. 
KIRPYKLAč 3 kėdės. Du kirpėjai 
dabar dirba. Visi modern. Įrengimai. 
Prieinama nuoma, gera sutartis. Pa
geidaujant, gyvenimui patalpos. Ge
ras biznis. Turi bCitl skubiai parduo
tas dėl silpnos sveikatos. Pamatę }ver 
tinsite gerų pirkini. 6221 Northtvest 
Highvvay, NEvvcastle 1-8993.

GROCER Y-DELIKATESŲ krautu
vė su 4 kamb. butu užpakaly. Gerai 
elnųs biznis. Nuoma $71, gera sutar
tis. ideali vieta mėsininkui. Moder
niški įrengimai. Vienas negali apsi
eiti, nori skubiai parduoti. Nebran
giai, $3,800. Pamatę įvertinsite gerų 
pirkini. Susitarimui skambinkite

CLllffskle 4-1846

CROCERY-MEAT MARKET — 
ŠALDYTO MAISTO KRAUTUVĖ IR 
NAMAS. Gerai elnųs biznis. Visi mo
dern. įrengimai. Dėl silpnos sveikatos 
turi būti greitai parduotas, nebran
giai. Apžiūrėję įvertinsite gerų pirki
ni. 2846 S. Archer. Skambinkite sa
vininkui IiAfa.vette 3-6644 arba PRo- 
;speet 6-5684 po 7 vai. vak.

UQVOR STORE-BAR. įsigyvenęs 
gerai einąs biznis. Pilnas prekių. 
Prieinama nuoma, ilga sutartis. Dėl 
kitų Interesų nori skubiai parduoti. 
Apžiūrėję įvertinsite gerų pirkinj. 1845 
\Vest 35th Street. Kreiptis pas savi
ninkų: LAfayette 3-1055 arba VIrgi
nia 7-8703.

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

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 
IR

Paskolos Duodamos Nainy Įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

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

CRANE SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 W. 47th St. Chicago 32, III.

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

UNIVERSAL SAVINGS 1 LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St. Chicago 8, III.

REAL ESTATE

P. STANKOVIČIUS
HE AL ĖST. ir INSUR. BROKERI! 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 

3133 So. Halsted St.

Ph. DAnube 6-1793
fadeda pirkit! - parduoti a&mu. 
lkiua, biznius. Parūpina paskolas 
iraudimus ir daro vertimus. Tvark 
Imigracijos dokumentus. Ofisas atds 
as kasdien nuo 10—7.

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

INCOME TAKSŲ PILDYMAS 
P. LEONAS 

REAL ESTATE 
2735 W. lįst St. — \VA1. 5-0015

Prieš pirkdami ar parduodam 
damos, bizooia, sklypus ar ūkiui 
atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-IN8URAN01 

2405 West 61 St.
WAlbrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak. tr

Kas, perkant arba parduodant na 
mus, norit sąžiningo Ir lietuviškai 
nuoširdaus patarnavimo krelpkltšs t

VENTA REAL ESTATE

4409 S. Fairfield, teL LAf. 3*388)
Vai. Kasdien nuo 9—12 Ir 4—7 vai 
/ak. fieštad. nuo 9 v. r. Iki S v. v 

Trečladlneials uždaryta

DEI, VYKO MIRTIES parduodamas 
240 akrų ūkis su gyvuliais ir maši
nom. Arba parduos tik žemę. Visi pas 
tatai nauji. Arti miestelio; lietuviška 
parapija. Kreiptis — Mrs. Mary Ba- 
lakavagc, lt No 1, Custer, Michigan. 
Tel. Scottville Michigan 121 F 23.

BERVVYN. Octagon-priekiu, 2-jų bu
tų — 0 Ir 6 kamb. Karštu vandeniu 
apšild. Apylinkėje 22nd ir Scovllle. 
Mūr. garažas. $33.900 arba geriausias 
pasiūlymas. SVOBODA, 6013 Ceraiak 
Road, tel. Blshop 2-2162.

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

21st St. netoli \Vestem Avė. Mūr. na- 
21 St. netoli Western Avė. Mūr. na
mas 2 po 4 kamb. Karštu oru (hot 
alr) autom. alyv. šildym. Pertaisytas. 
Pigiai parduoda — $10.900.

FRANK L. W0ZNIAK
REALTY 

2600 West 59th Street 

Tel. WAlbrook 5-3535

Remkite dien. Draugą! 

Pirkit Apsaugos Bonus!
“TIKRIEJI MISTIKAI MISTERIJŲ NEDARO;

jie jas atidengia. Jie dalykus 

parodo aiškioje dienos švieso

je; nors, kai Jūs į juos žiūrėjo

te, jie atrodė neaiškūs.

uimi.ii:

Uistikuotojai dalykus ap

traukia tamsos ir paslapties 

skraiste. Ir kai Jūs juos išaiš

kinai, pasirodo tik lėkštumą.”

G. K. CHESTERTON

įsigykite KUN. V. BAGDONAVIČIAUS, MIC knygą apie h. Jono Ap- 
reiškimą, tu Vytk. V. Psdoltkio pratartim ir A Beržini Iliuttracijonit. Viršelis 
dalL R. Viesulo. 406 ir XIV pat, kaina 63.50. Liet. Knygot Klubo leidiny*.

UŽSAKYMUS SIŲSKITE:

“DRAUGAS””“ Swrth
xxxxxxxxxxxxxxxxxxm Chicago o, Illinois

JAUNIMO LITERATŪROS 
PREMIJA!

1. Lietuviškos Knygos klubas ir ateitininkų “Šatrijos” me
lo draugija, norėdami paskatinti rašytojus bei auklėtojus dau

giau duoti tinkamos lektūros mūsų priaugančiam jaunimui — 

vyresniųjų klasių pagrindinės ir augštesniųjų mokyklų (High 

School) mokiniams, — skelbia

$500 JAUNIMO LITERATŪROS PREMIJA
2. Premija bus duota už bet kurios rūšies ar žanro auklė

jantį veikalą: eilėraščius, poemą, beletristiką, biografijas, vaiz

delį ar kurios kitos rūšies kūrinį, skirtą jaunimui.

3. Premija nebus skaldoma tarp kelių autorių.

4. Autoriai ar leidėjai 1955 metais išėjusias knygas ar 

spaudai parengtus rankraščius premijai skirti komisijai pra

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

Literatūros Premijai Skirti komisija, 2334 S. Oakley Avė., Chi

cago 8, Illinois. Rankraščiai pasirašomi tikrąja pavarde.

5. Premijai skirti jury komisija sudaryta iš šių asmenų: 

pirm. Vincas Ramonas, sekretorė Agnė Jasaitytė, nariai: 

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

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

IOE 2301
“DRAUGAS” AGENCY

55 East Washin^ton Street 

Tel. DEarborn 2-2434

2334 Sounth Oakley Avenue 

Tel. VIrginia 7-6640 ; 7-6641

rmopoe----------- inr-,wr—_

HELP WANTED MOTERYS

Universal Carloading 
Corporation

N E E D S
BILLERS 

TYPISTS 

COMPTOMETER 

OPERATORS 

GENERAL CLERKS
5 DAY WEEK

GOOD SALARY
MODERN AIR-CONDITIONED 

OFFICE

977 West Cermak Road
Tel. — SE 8-3000

TYPIST

5 day week. Paid vacation and 
pension

VAUGHAN SEED CO.
601 W. Jackson

G I B L

BOOKKEEPtNG W0RK
Knowledge of Comptometry belp- 

ful, būt not necessary. Mušt be ablo 
to ūse adding machine.

Tel. OA 5-2468

REIKALINGA MOTERIS namų 
mošos darbams.

VIrginia 7-3037

ENERGETIC W0MAN
35-52

4 hours daily away frorn liome 
No Experience 

Plain sewing helpful 
$6 to $8 per day

CalI HArrison 7-6405

STENO-CLERK
For Manufacturing Concera 

Located Near 22nd & Ashland 
Will Consider Beginner

Call Mr. Ricker 

CAnal* 6-0120

ĮSIGYKITE DABAR !

Lietuvių uviu,. jurinu-los asmeny
bės Arklvysk. Jurgio V-ertaičlo-

Mat ulevlAianf

UŽRAŠAI
x rijose daly**

I. Užrašai: Mintys, r v* o>^ na t- 
ryžimai. Čia kaip t'k ef3* kle’d :1a 
Arkivyskupo Jurgio gilus tiesos jž» il
gimas bei visiškas paslaikojlmw 
tarnauti Dievui, Bažnyčiai Ir slelę 
išganymui

n. Laiškai. Tai Jvali’ems leme
nimą rašytų laiškų ištraukos, gyve
nimiškos Išminties perini. Išreikšti 
patarimų, paraginimų Ir paaiškini
mų formele.

III. Vllr’uje. Žvilgsnis Į Arkivys
kupo kančli s perneštas senoje Lie
tuvos sostinė,e, kur Jis stengdamasis 
būti visiems visakuo. kad visus lai
mėtų Kristui, daugiausia yra nuken
tėjęs.

Knvga turi 220 psl., paveiksluota 
Ir (rišta 1 kietus vlrfiellua. Kaina 
$2.60.

Užsakymus su pinigais siųskite:

“DRAUGAS"

2384 So. Oakley Avė.,

CHICAGO 8, ILL.

Perskaitę “Draugą”, duokit/ 

kitiems!

ALtittMS LANDSfiERGIS
KELIONĖ'

V. Adamkevičiaus apianka 
Uisakymus su pinigais siųaklta:

259 psl.. kaina |2.50 
DRAUGAS. 3384 S. Oakley Ava, 

Chicago S. nt

M O L D E R
REIKALINGAS PATYRĘS
Sand Mold Maker

(arba išmokysime vyrą turintį 
patyrimą “foundry” darbu.)

Augštas atlyginimas.
48 valandų savaitėje. 

Darbo rūbai nemokamai. 
Draudimas nemokamai. 

Reikalinga suprasti angliškai.

NATIONAL 
LEAD CO.

1710 S. Peoria St.
MR. WALTERS

I6NUOMUOJAMA

IŠNUOMUOJAMAS atskiras, geras 
kambaiys. Skambinti Rockwell 2- 
1777.

Išimom. 6 kambarių butus. Kreip
kitės sekančiai:

6146 South Talman Avenue

BUILDING & REMDDELING 
NAMŲ STATYBA

{vairūs įtaisymai Ir pardavimas
Jei norite* pirkti ar užsakyti namų, 
kuris būtų gerai išplanuotas, pato
gus, gražus Ir pigus, pirkite ar užsa
kykite pas

Susitarti šaukit REUanoe 5-8209

V. 61MKUS 
nuo 5 vai. p. p. kasdien ir 

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

CHICAOO $2. ILL.

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 West 7lst Street

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

Tel. — HEmlock 4-5881

£jiiiiilllllliiliiiiiilliiili!liiiiiiimiiliiniiĮL
5 LIETUVIŲ STATYBOS = 
S BENDROVE į

I MŪRAS 1
BU1LDERS, INC. (Ai

1 Stato gyvenamuosius na- s 
5 mus, ofisus ir krautuves pa- S 
5 gal standartinius planus ar s 
g individualinius pageidavimus, g 
ž Įvairūs patarimai staty1- = 
g bos bei finansavimo reika- S 
s lais. skiciniai planai ir na- s 
= mu įkainavimas nemokamai, a 
a Statybos reikalais kreiptis 2
2 į reikalų vedėją šiuo adresu: j
Į JONAS STANKUS |
2 kasdien nuo 4 vai. popiet. = 
s TeL PRospect 8-2013 arba S 
= LUdIow 5-3580. =
= 6800 SO. CAMPBELL AVĖ., ę 
g Chicago 29, Illinois : 
;mmiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiuuiiiiuiiiim£:

MISCELLAN EOIS 
j vairūs Dalykai

LIKT. APDRAUDŲ AGENTCRA 
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlatas. Valsty
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
WAlbrook 5-5671

INTF.RSTATE INSURANCE AOEN’CY 
5900 S. Ashland Avė., Chicago 36, 111.

ŠILDYMAS
A. Stanėianskas Ir A. I^aplnu

instoliuoja visų geriausių Ameri
kos firmų gazu ir alyva kūrena
mus pečius (furnaoes), visų dy
džių oro vėsintuvus Air condi- 
tioners) ir atlieka visus skardos 
darbus.
1546 S. 49th COURT, CICERO 

Tel. OLympic 2-9311 nuo 8 vai.
ryto iki 5 vai. vakaro.

Telef. nuo 5 vai. vak.: OLymplo 
2-6752 ir OLymplo 2-8492

AUTGMOBILE8 — TRUCK8 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO KOŽICOS 
lietuviška gazolino stotis Ir auto 

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

CALL-ME-MOTORS C0.
5769 S. WKSTERN AVĖ.. RE 7-9538

Skclbkitcs “Drauge"
Šios nuostabios tr nepaprastos kny
gos personažus šitaip įvertina ra
šytojas Gliaudą: “...Welsaa — pa
niekintas niekintojas, bet turjs 
savyje Fra Angelico angelų varsų 
gama, Tatjana—nesuprantanti alė
tos sųvokoa, bet mylinti skaisčia 
meile Pagaliau Julius... pasiilgęs 
skaistumo Ir nesuvoktas Jo eamšs, 
drąsus be drąsos, nesuprantąs pa
vojaus beprotkjlmo procesą**.



i t /

Pirmadienis, sausio 30 d., 1056

Pastabos ir nuomonės

NEĮDOMI TEMA
J. KREIVĖNAS, C cero, UI.

Kaip jau iš spaudos žinome, 
šiais metais Chicagoje birželio 
30 ir liepos 1 d. d. numatytas 
lietuvių kultūros kongresas. Jau 
paskelbta, kad viename plenu
mo posėdy numatyta svarstyti 
tema “Tautine kultūra — tau
tos išlikimo pagr ndas”. Pa
skelbtoji tema yra teigimas: 
tautinė kultūra yra tautos išli
kimo pagrindas. Tokių teigi
mų, savaime aiškių ir žinomų, 
yra paprastai pilnos of cialios 
minėjimų ir tautinių švenčių 
kalbos. Jų lengvai galima ir 
daugiau panašių pasiūlyti, pvz. 
— nepriklausomybė yra didelis 
tautos laimėjimas, laisvė iško
vojama didvyrių krauju ir pa
siaukojimu ir t. t. Visos šios 
temos yra vertos maždaug tiek, 
kiek ir: Nemunas yra didžiau
sia Lietuvos upė.

Kita vertus, paskelbtoje te
moje galima įžiūrėti dviejų te
mų junginį: “Tautinė kultūra’’ 
ir “Tautos išlikimo pagrindas”. 
Abi šios temos atskirai yra daug 
įdomesnės, negu jų junginys. 
Kultūros kongrese pirmenybę

reiktų duoti tokiai temai, kuri 
pajud ntų šiuo metu pačias ak
tualiausias problemas. Apie tau
tos išlikimo pagrindus kalbėti 
nepatogu tuo, kad mes prak
tiškai negalime turėti dabar 
jokios įtakos į už geležinės už
dangos pasilikusios tautos liki
me. Kas kita kalbos apie tau- 
t'nę kultūrą. Kultūros esmė ir 
jos apimtis — įdomi tema, čia 
yra didelis pažiūrų įvairavimas. 
Paskaita ir tinkamo lygio dis-' 
kusi jos skeltų bent keletą pa
žiūrų. Paa'škėtų, kokios pažiū
ros šiuo reikalu mums priimti
niausios ir t. t. Gal dar galėtų 
būti prie šios temos prijungta 
kita, iš jos išplaukianti — kul
tūros tautiškumas.

Bendrai, kultūros kongresas 
turi būti didelis įvykis. Tas įvy
kis turi duoti ne propagandinių 
kalbų, bet studijomis paremtų 
nagrinėjimų tų temų, kurias 
nagr'nėti ir iš jų tinkamų iš
vadų pasidaryti mus spiria gy
venamasai laikas. Atrodo, kon
greso rengėjai kultūrininko ne- 

1 skiria nuo visuomenininko ar

BIRIUKO VASARIO MĖNESIO BALDŲ 
IŠPARDAVIMAS

Nuolaidos visoms prekėms iki 60%. 
Prekės aukščiausios rūšies, geriausiu 

Amerikos išdirbysčiu.

Sofa ir fotelis, Nylon Fonui Rubber, vertės $250 — už ....$129.00
Sinunons lova ir kėdė — už ........................................................ 39.00
4 dalių miegamojo kambario setas, vertės $225 — už .......... 119.00
9x12 vilnoniai kilimai, įvairių spalvų, vertės $129 — už .... 79.00

"27x54 vilnoniai karpetai, vertės $11.00 — už ....................... 3.99
9x12 klijonkės (linolcum), vertės $9.00 — už ......................... 3.95
Maži, gražūs karpetukai, vertės $2.50 — už ............................. 99c.
Didelės mielos Manketai, vertės .$1.00 — už ........................... 1.99
Vilnoniai blanketai, vertės $10.00 — už ................. ............... 4.95
Geriausios kaldros, vertės $15.00 — už ..................................... 5.95
Geriausi Sealy matracai, vertės $59.00 — už. ......................... 39.00
17 colių televizijos po ....................................... ........................ 89.00
21 colio televizijos, po $109.00 ir aukščiau.

ATSIŲSKITE ADRESUS

8 putlų geriausi šaldy.1uvni po .................................................... $119.00
10 pėdų General Electric šaldytuvai po ................................. 159.00
G pėdų General Electric šaldytuvai po ..................................... 99.00
Geriuusi Universnl, Tapau, Sicgler pečiai po ......................... 119.00
Cadillac dulkių valytuvas ......................................................... 69.95
IJnovcr dulkių valytuvas su visais priedais, vertės $99.95 už 59.00
Dulkių valytuvai, vertės $49.00 — už ............... ..................... 29.00
Skalbiamos mašinos — Maytag — už ..................................... 89.00
General Electric autom, indų plovimui mašina, veitės $250 už 189.00 

LENO VIA USI IŠM OKf>J LM AI

Sutaupykite nuo 33% iki 60% ant 

žaislu, lėlių,.baldų

JOS. F. BIJDRIK H'RNITURE, INC.
3241 South Halsted Street 

Tel.: CAlumct 5-7237
Atdara pirmini. Ir t.i-n litini. Mikniai.-, iki 9:3(1 P. M. Sekmadienį |(»-5

Budrlko Lietuvišku. (tndijn Valanda leidžiama klekv. ketvirtadienio 
vakarų nuo 6:09 iki 7:00 vai. iš VVHEC radlo kloties, 1450 kilocycles, 

su žymiais dainininkais Ir orkestru.

^Jl A A. ▲ ▲ ▲ ▲ A ▲ A W ▲ A JI•▼••vi

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CH1CAG0, ILLINOIS

SIMPATINGA KETVERIUKE

Badgett ketveriukė vasario I d. švęs 17-os metų sukaktį Galvęstone, 
Tex. Jos kartu gimė 1935į nu vasario 1 d. Jų tėvui — Mr. ir Mrs. W. 
Ellis Badgett. (INS)

I velniui, dabar einu Dievui tar
' nauti!”

Kurmis knisa, aras skraido. 
Kuo norime būti?

P. Eiliukas

Privalus reikalas
Už City Hali bokšto remontą 

patiekiama tokia sąskaita:
Įvairios medžiagos sunaudo

ta — $27.98, remonto darbas — 
$25.CC; darbininko užlipintas ir 
nul pimas — $20.00.

Viso — $72.98.
Ant sąskaitos finarsų sekre

torius parašo iždninkui tokį nu 
rodymą: “Išmokėti $62.98, nes 
nulipimas yra ne miesto, bet pa 
ties darbininko privatus rek.- 
las”.

politinės grupes veikėjo. Labai 
įdomi tema būtų ir tokia: “Mū
sų partjų programos emigraci
jos laikų veikloje”. Aš asme
niškai įtariu, kad yra daug 
programų praeičiai ir šviesiai 
ateičiai, bet trūksta programų 
dabarčiai.

Po kongreso turės būti at- 
I spausdinti “Kongreso darbai”, 
į Tuo būdu kongresas bent kele- 
, riems metams turi duoti minčių 
tautinei meditacijai.

Norėdamas, ką rasti, nebijok 
rasti ir klaidų.

Vieniems mūsų straipsnių 
rašytojams Lietuva — amžina 
žiemos pasaka, kitiems — bū
sianti pavasario giesmė.

Pirmas žodis, kurį kūdikis 
Maskvoje, sakoma, turįs išmok
ti yra ne “pana” ar “mama”, 
bet “partija”'.

Mano kaimynas, P. P. Pipi
nas pasakoja, vakar susapnavęs 
ap's karčiauninką Chicagoje, || 
kuris vieną rytą visas bonkas J 
iš savo saliūno sustatė jas gat-1 
vėje, užrakino saliūno duris ir 
tarė: “Per 40 metų tarnavau

Drožlės
Žodis “tak, tak” yra sti

priausias balsas plaktuko kul
tūroje. Jis girdimas ir kai vi- 
n’s į karstą kalama.

Daug skaitytojų,’ be abejoji
mo , pradžiugtų, jei mūsų spau
doje būtų daugiau nuomonių 
skirtumų, mažiau grupių ir as
menų antagonizmo.

Siekdamas Indijos ir Kinijos 
Kolumbas rado Ameriką. Ame
rika, siekdama Kinijos* ir Indi
jos — ką ras?

Amerikoje įsikūrusio Lįptu- 
vos taut'ninko V. Rastenio VLI- 
KO palyginimą prie kalno Olim
po pasiskaitęs, mano kaimynas, 
P. P. Pipinas tarė: “Lipo į 
Olimpą ir kažinkur įklimpo.”

Žmogus visada dviveidis: vie
nas veidas draugui, kitas — 
priešui.

Lietuvoje daug obuolių, bet, 
deja, Lietuvos jaunimui jie da
bar neduodami raškyti.

S9FHIE BARČUS 

RADIO PROGRAMA
fš WGES stoties — Banga 1390

NUO PIltMAD. IK7 PENKTAD 
8:45 iki 9:30 vai. ryte

SESTA D. 8:30 iki 9:30 ryte
PIRMAD1ENNIO vak. nuo 7—8 v. 

SEKAI). 8:30—9:30 v. r. iš stoties 
WOPA — 1490 kil.

Chlcago 29, III. HEmloek 4-2418 
7121 So. ROCKWELL ST.

A A
ANTANAS VAIČEKAUSKAS

Gyv. 1910 So. olst Court, Ci
cero. Illinois.

Mirė sausio 28 d.. 1 956 m.,
1:15 vai. popiet, sulaukęs pu
sės amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš in
gių parap., Tėčių kaimo.

Amerikoje išgyveno 54 m.
Pasiliko dideliame nuliūdimo 

žmona Anelė (po tėvais Biru
tis,, sūnūs — Joseph, Antanas, 
marti Rozalija, ir Bruno, marti 
piane, duktė Stella Sodayko, 
žentas Paul, trys anūkai, brol- 
vaikė Marg Michelson, jos vy
rai Ray ir šeima, švogerka Elz
bieta Mockienė, jos duktė Al- 
dčna Anderson su vyru Ed
vardu. švogerkos Veronika ir 
Pranciška Žukauskienės (\Va- 
terbury, Conn.) ir daug kitų gi
minių, draugų bei pažįstamų.

Priklausė prie Chicagos Lie
tuvių ir Še. Antano draugijų.

Kūnas pašarvotas Vasaieio - 
Butkaus koplyčioj, 1 446 S. 50th 
Avė., Ciceroj. Eiidotuvės įvyks 
antrad., sausio 31 d. Iš koply
čios 8:30 vai. ryto bus atlydėtas 
į Sv. Antano parap. bažnyčių, 
kurioje. .įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielų. Po pa
maldų bus nuly dėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdž'ai kviečiame gimi
nes. draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: žmona, sūnūs, duk
tė ir Kiti gimines.

Laid. direkt. A. Vance, te
lefonas Olymplc 2-5.245.

GUŽAUSKŲ
BEVEKLY HILLS GfiLINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banke
tų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2443 WEST KtllD STKEET 
Tel. PRospect 8-0833 Ir l’It 8-0134

PADĖKA

Paragink savo kaimynus ir pa 
žįstamus užsiprenumeruoti dien
raštį “Draugas” Naujiems skai
tytojams susipažinimui siusime 
dienraštį rfemokamai per mėne
sį, tik malonėkite atsiųsti jų 
adresus.

A. A.

STASYS GRIŽAS
Mūsų mylimas vyraa ir tėvas mirė 1956 m. sausio mėli. 21 d. 

ir palaidotas sausio 25 d. Sv. Kazimiero kapinėse, Chicagoje.
Mes’dėkojame visiems, kurie suteikė jam paskutinį patarna

vimų ir palydėjo i jo poilsio vietų.
Nuoširdžiaalėkojaine .didž. gerb. kunigams.- kun. Gedvilui, 

kun. Ahrumavičiui ir kun. I’ečkiul, kurie atlaikė gedulingas pa
maldas už jo sielą. Ypatingai dėkojame kun. Gedvilui, už pasaky
tą pritaikintų pamokslų ir palydėjimą velionį į kapines.

Nuoširdus dėkui visiems, kurie prisiuntė velioniui gėlių.
Iž rožančiaus atkalbėjimų koplyčioje, dėkojame kun. Gedvilai 

ir ateitininkėms.
Dėkojame Krabnešiams ii visiems, kurie užjautė mus liūdesio 

valandoje. Ypatinga mūsų padėka p.p. Kernagio m."*, už jų rūpes
tingumų ir paramų moraliai ir materialiai.

Dėkojame laidotuvių direkt. .1. E. Eudeiklul. kuris maloniu 
patarnavimu atėmė daug rūpesčio liūdesio ir skausmo valandose.

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems atski
rai neturėjome galimybės padėkoti. Visiems, visiems nuoširdus dė
kui.

Žmona, vaikai, žmonos sesuo it- švogei-is

ŽEMAIČIŲ TARME 
APYSAKOS

Neseniai išėjo iš spaudos
B u t k u Juzės raštai,
kur atspausdinta autoriaus plati bio- 
srnfi.ia, Audronė, o kas svarbiausia 
—įdomios žemaičių tarme trys apy
sakos: 1) Knygnešys Butrius, 21 
Ont mena Barbelės kapą, 3) Kaip 
žemaitis iš Kulių į Klaipėdą važia 
"o ir Žemaičiu Rtiprvbė*. 154 pusi 
Knyga iliustruota. Kaina tik >1.50 

I Pinigus su užsakymais siųsti:
“DRAUGAS”

2334 R. Oakley Ari,
Ohicago 8, III.

pn-lrodl knygų r.nkoj nauji

PIRKITE TIESIOG NDO 
MR. NELSON

- HAVINiNKu -

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO 

3314 We»t lllth Strest
Vlsesa blokas ano kapinio.

DUUlaaniu paminklams plano 
pasirinkimu miesto.

CEtUicrest 3-G335
Jau

knygelė

PADERA
JL

A. A.
KAZIMIERAS YOCIUc-
Gyveno 15 15 SV. 45t.li St. Tel. 

Eltontier 6-2523.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Telšių 
parapijos Kuršėnų kuimo.

Mirė sausio 26 d.. 1 956, 4 vai. 
ryto, sulaukęs pusės amžiaus.

Amerikoje Išgyveno 4o m.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
brolienė Jogasė Voeienė. brolio 
dukterys: Anne Zalutorisę Do- 
lores Von Etiers ir Alberta, 
draugai ir pažįstami.

Kūuas pašarvotas i,acka\vlcz 
koplyčioje 2.114 W. 23rd Place.

Laidotuvės į.yks pirniud. sau 
šio 39 d., iš koplyčios 9:30 vai. 
ryto ims atlydėtas į Aušros Vai
tų parapijos bažnyčią. kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
vcHonies sieli;. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šr. Kazimiero ka
pine::.

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

Nuliūdę: giminės.

laidotuvių direktorius Stepo
nas Ucknn icz. Tol. VIrginia 
7-6672.

A. A.
STANISLAVA BUČIUS

Mūsų mylima žmona ir mo
tina mirė 1356 m. sausio mėn. 
21 d. ir palaidota sausio mėn. 
26 d. š.. Kazimiero kapinėse, 
Chicagoje.

.Mes norime padėkoti visiems, 
kurie sutelkė jai paskutinį pa
tarnavimų ir palydėjo į jos po
ilsio vietų.

Nuoširdžiai dėkojamu didž. 
gerbiamiems kunigams: kun.
E. Kelpšai, kun. .B. Būdvyčiui, 
kun. A. Haičai’čiui, kurie at
laikė gedulingas pamaldas už 
jos sielų. Dėkojame kun. K. lp- 
šai, kuris palydėjo velionę į ka
pines.

Nuoširdus dėkui visiems, ku
rie užprašė šv. Mišas už jos 
sielų. Dėkojame visiems, kurie 
prisiuntė velionei gėlių.

Dėkojame grabnešiams ir vi
siems, kurie pareiškė mums to
je liūdesio valandoje užuojautų.

Dėkojame laidotuvių direk
toriui Jurgiui E. Rudininui, ku
ris maloniu patarnavimu atėmė 
mums rūpesčius tose liūdesio ir 
skausmo valandose.

Dėkojame visiems laidotuvė
se dalyvavusiems, kuriems at
skirai neturime galimybės pa
dėkoti. Visiems, visiems nuo
širdus dėkui.

Vyras, duktė, anūkas

LIODĖSIO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI -

6845 S. Western — 3 atskiros air-eond. koplyčios
nrp-kiu 7-8606 — 7-8601 Automobiliams vietų 

Tiara*, kuri* gyvena kitos* miesto dalys*; gausim*
koplyčią arčiau Jūsų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6312 S9, V/ES7ERM AVĖ. 14 S 0 S0. 5C?h AVĖ. 

GH'CAGO, ILL. CICERO, ILL.

Telefonai — GRovehi!! 6-2345 arba
T0wnhall 3-2109

JOHN F. EUDEIKIS
• LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605 07 South Hermitage Avenue

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

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CIIICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna- zfčii įljv Mes turime koplyčias
rimas dieną ir nak- BįST visose Chicagos ir

tį, Reikale šaukite Roselando dalyse ir
mus. *uojau patarnaujame

PLIKA* UILLIUKAi
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tcl. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
659 VVest 18th STREET Tel. SEeley 3-5711

ALFREDAS *AN(ifc
177 WOODSIDE Rd„ Rivcrside, III. Tcl. OLympic 2-5245

POVILAS I. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

VLONAKD&S f. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

IURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tcl. YArds 7-1138-1139 ,

VASAITIS — BUTKUJ*
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, III. Tel. OLympic 2-1003

ZIuMUND (ŽUDYK) ZUDTUKI
1646 W. 16th STREET YArds 7-0781

STEPONAS C. LACKAVVICZ
2424 W. 69th STREET REpublic 7-1213
2814 W 23rd PLACE Virpinta 7-667?

Skaitykite ir platinkite dienraštį “Draugą”. 

Perskaitę dienr. “Draugą”, duokite jį kitiems.
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X Panelė Kotryna Vincius,
gyv. Syracuse, N. Y., paaukojo 
T. T. Marijonų vienuolyno ii’ 
“Draugo” spaustuvės statybai 
100 dolerių. P-lė K. Vincius ne
seniai gavo iš JAV prezidento 
žmonos Mamie Daud Eisenho- 
wer laišką, kuriame preziden
tienė dėkoja jai už pasveikini
mą gimtadienio proga.

X Vasario 16 gimnazijai rem
ti 29 būrelis buvo įsteigtas 1953 
m. balandžio mėn. Dbcon’e, 111., 
dėka dr. Sidrio iniciatyva. Jam 
išvykus į Chicagą specializuo
tis, būrelio vadovavimas buvo 
pavestas dr. Z. Rudaičiui. Visi 
būrelio nariai, įsisteigimo metu

Massey vad. sosto kalbą, kurio, 
je angliškai ir prancūziškai bu
vo išdystyti numatomi svarsty-

dirtę Dixon State ligoninėje,! nioj esančioms tarnyboms. Mo- 
šiuo metu yra išsisklaidę įvai- terys dėl tokio įstatymo pro- 
riuose Illinois valstybės mies-'jekto pareiškė pasitenkinimą, 
tuose, o vienas net išvykęs į nors netrūksta ir prieš'.ngų bal-

sų: esą tai atgrasinsią ir vyrus 
ir moteris sudaryti šeimas, be 
to paskatins moteris labiau 
veržtis į tarnybas ir mažiau rū
pintis šeima.

Minėtinas taip pat įstatymo 
projektas, numatąs pagalbą 
statybai. Juo norima paskatinti 
miestus nugriauti senas lūšnas, 
net ištisus kvartalus, ir staty
dinti toje vietoje ne tik gyve
namus namus, bet ir prekybi
nius centrus arba steigti par
kus. Taip pat numatoma pa
kelti paskolos dydį namų savi
ninkams, norintiems pagerinti 
savo nuosavybę. Ikišiol tokia 
paskola siekė $2,500, dabar nu
matoma: $4,000—$4,500.

Be to parlamentas svarstys 
įstatymo projektą pagelbėti 
kviečių ūkiams, palengvinti 
smulkias paskolas, pagreitinti 
Trans-Canada plento ir nat. du
jų vamzdžių išvedimą.

DIDŽ. BRITANIJOJ
— Atvyko lietuvaitė. Sausio 

13 d. pas Bradfordo kapelioną 
lankėsi Miss Curran, Travelling

Europą. Nežiūrint to, būrelis 
reguliariai atlieka pažadėtus 
įnašus vienam gimnazijos mo
kiniui šelpti. Nuo įsisteigimo 
dienos iki š. m. sausio būrelis 
pasiuntė Vasario gimnazijai 680 
dolerių.

X Liudas Andrijauskas, ak
tyvus sportininkas, šiuo metu 
lanko Illinois Institute of Tech
nology. Jis jau keturi metai 
yra S. K. Neris narys, uoliai 
dalyvavęs sporto šventėse bei 
visoje eilėje krepšinio ir lauko 
teniso rungtynėse. Neries spor
to klubas ir visi jo nariai šiuo 
metu ypatingai smarkiai ruo
šiasi didžiuliam meno vakarui 
Sakalų salėje. Detroito Teatro 
sambūris vaidins 5 v. Fuldos 
komediją “Glušas”. Meninis 
vakaras bus vasario mėn. 5 d. 
vakare.

X Ona Brazdžioniene moko 
Švč. P. Marijos Nekalto Prasi
dėjimo parapijos Moksleivių 
ateitininkų kuopos nares tauti
nių šokių, kuriuos pamatysite 
šokant vasario 5 d. 4 vai. p. p. 
Švč. P. Marijos Nekalto Prasi
dėjimo parapijos salėje. Ji mo
ko taip pat ir kanklių muzikos, 
kurią išgirsite ta pačia proga.

X Veronika Kijauskienė, gy
venanti Roselando kolonijoje, 
prisipirkusi vidurmiestyje siūlų 
mezgimui, važiavo namo. Išli
pus jai iš autobuso apie antrą 
valandą po pietų prie 63-čios ir 
State St., du juodukai iš jos at
ėmė siūlus, piniginę su 9 dole
riais ir nutraukė nuo jos kaklo 
auksinį kryželį.

X Jonas Maleiška,

atlikęs ketverių metų karinę jam nebuvo lemta. Brandos
tarnybą JAV aviacijoje, grįžo į 
Chicagą ir ruošiasi studijuoti 
architektūrą. Būdamas Europo
je gyveno Anglijoje, Prancūzi
joje ir Vokietijoje. Aplankė ir 
kitus kraštus.

X Plėšikai nakties metu įsi
laužė iš lauko per šoninį langą 
į Karolio ir Monikos Cicėnų 
valgyklą, 1810 So. Halsted St., 
ir išsinešė iš ten cigarečių, 
maisto produktų ir buvusius ka
soje pinigus. Viso grobio vertė 
siekia 400 dolerių.

X Jonas Bernotas, 76 metų, 
Lockford, III., šiek tiek nesvei- 
kuoja. Jis yra žinomos daini
ninkės Barboros Darlys tėvas.

X Robertas Kasperas, dirbęs 

Crane kompanijos laboratorijo
je, vakarais studijuoja Illinois 
Institute of Technology.

Privačiam dviejų gydytojų ka
binetui reikalinga laborantė. 
Dėl sąlygų kreiptis: Dr. R. Gi

neitis, 601 E. Sehantz Avė., 

Dayton 9. Ohio.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

iŠ ARTI IR TOLI
KANADOJ Officer of British Council for 

Aid to Refugees. Jos tikslas bu
vo parūpinti butą ir darbą lie
tuvaitei Jadv. Maziliauskaitei, 
kuri su dukrele gruodžio pabai-

, . goję buvo tos įstaigos pagalba Iškauk gen. gubernatonaus V. atveiu AuJtralljo, , An.H.

— Nauji įstatymų projektai 

Kanadoje. Kanados parlamen
tas, susirinkęs naujos sesijos, 
po įspūdingų atidarymo apeigų,

ją. Sausio 15 d. pamokslo metu 
kapelionas buto reikalu kreipi- Į 
si į lietuvius, kurių net keli 3U-

ti nauji įstatymo projektą,. Jųkambarį. Mta) 
tarpe minėtinas projektas, nu- tvirtinimu, Vokietijoje,
matytas sulyginti vyni Ir mo- Auatrljoje bei ltalijoje ne. 
trrų atlyginimus lygaus chu-to,^ irių b,ų bJ 5.
atveju. Numatoma, kad tuo L kuricms rcikalinga skubi ir 
pasinaudos apie ,3,000 moterų, 1^.
dirbančių geležinkelio, ryšių, 
laivininkystės ir kt. tarnybose, 
esančiose feder. vyriausybės 
žinioje. Si lygybė jau taikoma 
feder. vyriausybės civiliniams 
tarnautojams. Ontario, Saskat- 
chevvan ir Br. Kolumbijos pro
vincijų vyriausybės tokį įstaty
mą jau turi ir jį taiko savo ži-

VOKIETIJOJE
— Pasaulio Lietuvių Ben

druomenės Vokietijos Krašto 

valdyba posėdžiavo sausio 7 d 
Posėdyje buvo aptarti bėga
mieji Vasario 16 gimnazijos rei
kalai, patikrintas Krašto Val
dybos sąmatos vykdymas, 
svarstytas Tarybos Rinkimų 
komisijos sudarymo klausimas. 
Atspausdintas ir platinamas 
gimnazijos metraštis. Vokieti
joje ir kituose Europos kraš
tuose jo kaina nustatyta 1.50 
DM.

Rasta, kad Heppenheimas 
yra tinkama lietuvių kolonijai 
vieta ir nutarta tęsti derybas 
su Heppenheimo miesto bur
mistru dėl sklypo kolonijai įgi
jimo.

— Emigracija mažai palietė 

Vasario 16 gimnazijos mokinių 
sąstatą. Iš emigracijos procedū
ros buvo laukiama, kad jau po 
atostogų keli mokiniai į gim
naziją , negrįš, bet galutinėje 
emigracijos bylos eigoje pasi
rodė, kad emigracijos viltys 
nepasitvirtina, nes emigruojan
tiems leidimų davimas dėl įvai
rių priežasčių arba atidedamas,
arba reikalaujama papildomų gių varinę ’ vielą. PoVcininkas imiestas’ kaiP labai svarbus_ __ -- _ .. __ •!_ •  -V- * • l VlY’G YY1 AVlA/n nAvitvini-i 4- <-« 1 z-11 1 «garantijų, nes beveik visų da 
bar emigruojančių šeimų tarpe 
yra silpnos sveikatos narių.

Pernai rudenį išemigravo mo
kiniai V. Reitneris, M. K'aupa 
ir L. Kiaupaitė, o mokslo metų 
eigoje D. Kuraitytė, V. Birieta. 
E. Rimša ir V. Brakauskas.

Nauja moksline pajėga
Ir vėl turime gerą įrodymą,' logie von Leo Frobenius.” Savo 

kad lietuviai uoliai veržiasi į darbą paruošė būdamas prof.
akademinio mokslo sritis. Štai 
neseniai Tuebingene, Vokieti
joje, savo disertaciją apgynė ir 
daktaro laipsnį pelnė Jonas 

Norkaitis.

Naujasis daktaras yra gimęs 
1928-IX-26 Kaune. Ten pat 
pradėjo žengti pirmuosius žin
gsnius lavinimosi srityje, tačiau

neseniai i gimnaziją užbaigti tėvynėje

atestatą įsigijo 1945 metais 
Plauen vokiečių gimnazijoje. 
Įstojęs į Tuebingeno garsų uni
versitetą, pasirinko filosofiją 
kaip pagrindinę šaką, tačiau 
klausė ir psichologijos bei po
litinių mokslų kursą. 1951 me
tų rudenį išvyko į Strassburgą, 
kur Institut d’Etudes Poli- 
tiųues studijavo politinius ir 
ekonominius mokslus. Kartu 
buvo ir Laisvosios Europos ko
legijos narys. Strassburge stu
dijas sėkmingai ba;gė 1954 me
tų birželio mėn. Diplomą įgijęs, 
grįžo atgal į Tuebingen ir 1955 
m. lapkričio mėn. 24 d. apgynė 
savo disertaciją tema “Kultur- 
philosophie und Kulturpsycho

X Jonas Ir Agnieška Stašai

čiai, 1413 So. 48 Court, Cicero, 
III., paminėjo 43 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktį. Jų duktė ir 
marti suruošė jiems vaišes.

X Adomas Andersen (An
drulis), 6511 So. Rockwell st., 
pradėjo dirbti Chicagos miesto 
inžinerijos departamente.

X Dr. Fabijonas Gudas šiuo 

metu profesoriauja Louisiana 

State universitete.

dr. E. Spranger’io studentu. 
Šiuo metu jaunasis daktaras 
dar gilina ekonomijos studijas 
Tuebingene.

Studijuotų dalykų apimtis ro
do, kad dr. Norkaitis į savo 
akademinį lavin'mąsi žvelgė vi
sapusiškai. Ir tai nenuostabu, 
nes turėję progos jaunąjį dak
tarą pažinti, lengvai galėjo su
vokti, kad dr. Norkaitis yra 
viena
alinių
studentijoje. Ne kartą jaunimui

kus. Šiuo metu numatomas j p , . ’ ““
Pas Romaną studentą skyriaus AmOTka V “ T“ PT 
centro valdybą ir savo sutikim, r?r prekem'3 ielptl Az‘->.°s 
jau yra davęs (reikia manyt’ ’
kad Studentų Ateitininkų są- gU a!V<i'|U ^ Patrypsiančios J

•a „■ • • ,,» Centro valdyba saro 1 TaSiaU v^ant 6,-
14 pajėgiausių intelektu- sekančiame posėdyje ' jį toms pol‘tlk’.gal™a,
pajėgų Šių dienų lietuvių parei „ patvirtins) kct,s 8rMto laimėjimo. Galuti-

nis la mėjimas galįs ateiti tik 
po kokių 10 metų.
Chicagos parkų distrikto 

rekreacinis teatras

Kaip pranešama, Ch. P. D-as 
prie Davig Sq. Park 4450 S. 
Marshfield Avė, organizuoja 
rekreacinį teatrą suaugusiems. 
Visi turį gabumų (nors ir ne
turį praktikos) ir norį jame 
vaidinti, kvieč'ami prisidėti. 
Smulkesnių žinių galima gauti 
kreipiantis j dramos instrukto
rių Mr. Joseph Kulas, arba 
-kambinti YA. 7-1983.

... ... .. t Džiaugiamės mūsų jaunojoskaitęs paskaitas Jis pasižymė- moksljninko aU.ektu
jo kaip giliai galvojęs indivi 
das, turįs puikų sugebėjimą la
bai kritiškai įžvelgti visas pro 
blemas ir savo aštriu, loginiu 
galvojimu prieiti prie tinkamų 
išvadų ir pasiūlyti reikiamą 
sprendimo krypti.

Dr. J. No kaltis nesidomi 
vien teoretinių klausimų anali
ze; jam nesvetima ir jaunimo 
veikla kultūrinėj, v'suomeninėj 
plotmėj. Nuo 1946 m. jis pri
klauso ateitininkams, g' 1947 
—1948 metais buvo tuometinės 
Moksleivių Ateitininkų Sąjun
gos Centro valdybos narys. 
Daug kas dar ilgai atsimins 
puik'ąią Obcraudorfo žiemos 
stovyklą, kuriai dr. Norkait's 
vadovavo.

šios dekados pirmuosius 5 
metus dr. Norkaitis buvo Vo
kietijos Lietuvių Studentų Są-j 
jungos Centro valdybos užsie
nio reikalų referentas ir uoliai 
re'škėsi Baltų-Vok’ečių Draugi
joje; buvo išrinktas į įvairius 
organus. Nesvetima jam re- 
prezentavimo pareiga tarptau-

DIDžIULĖ slUPELĖ IŠKART PAIMA 1C TONŲ

Du automobiliai pastatyti vienas šalia kito didžiulė 
anglies. Tos mašiašh,o at kiraTd8]^1'” ^/Kilžiulėje kasimo Siupęlėje, kuri vienu paėmimu iškasa 16 tonu 
«-W«. 125 ' .. .......  C“'

CHICAGOS ŽINIOSf
•4

Piktas pokštas

Du vaikinai iškrėtė piktą 
pokštą, sustabdydami elektrinių 
traukinių judėjimą pačių tar
nautojų iš miesto grįžimo metu. 
Chicagos Tranzito Įstaiga įvykį 
aiškina taip: 63 ir Cottage Gro- 
ve L. stotyje du vaikinai nušo
ko nuo platformos ant bėgių ir 
pasileido bėgti. Juos pamatė 
ne pareigose buvęs policinin
kas ir pradėjo vytis. Niekam 
nepastebint, jie numetė ant bė-

Sutraukyti telefono laidai

Vandentiekio darbininkai be
dirbdami pripuolamai nupjovė 
du telefono laidus prie 435 E.

juos išbaręs, paleido. Kai į sto
tį atėjo traukinys, jis užva- 
ž'avo ant tos vielos, įvyko spro-
gimas ir sudegė viso traukinio ,_ r,, . ,jungikliai. Dalgiau kaip va. t ^..ų, Chicagą buvo saug.au- 
landą užtruko trukinį nustumti
į sekančios stoties užpakalinius 
bėgius. Pakelės stotyse susi
grūdo minios keleivių ir daugy
bė traukinių negalėjo pajudėti 
pirmyn.

tiniuose katalikų suvažiavimuo
se; jie daugelyje iš jų yra bu
vęs, atstovaudamas ateitinin-

mėjimu ir linkime jam sėkmės 
ir tolimesnėse studijose bei įgy
tų žinių pritaikyme gyvenimo 
realybėje.

Saulius Rimkaitis

A. Petys .Justo rolėje iŠ L. Fuldos

KAS, KĄ IR KUR
— Moksleivių Tautinio ansamb

lio repeticijos nuo antradienio, 
sausio 31 d., vyks šia tvarka: an
tradieniais vyresnių dalyvių I ir 
II grupėms choras 5:30 vai. vak.. 
tautiniai šokiai 6:15 vai. vak., UI, 
grupei tautiniai šokiai 5:30 vai. 
vak., choras 6:15 vai. vak. Ket-j 
virtadloutals jaunesniųjų dalyviu j 
I grupei tautiniai šokiai bus 5

komedijos ••Glušas”.' šią komediją

V aidinimaa, kurį ruošia Chicagos j Balys Pakštas,
sportininkai, prsaidėa 3 vai. p, pi | Meno vadovas

42 gatvės ir iš tinklo išjungė 
apie 2,300 telefonų. Bell Tel. 
Kompanijos mechanikai greitai 
laiku vėl prijungė 600 telefo
nų, tačiau prijungimas likusių
jų užtruks visą parą. Visi 
mėgstą pasikalbėti turės pri
verstiną poilsį.

Įspėjimas Chicagai
Karo atveju, Amerikos kari

nio oro laivyno vado generolo 
■ Curtis Le May manymu mūsų

pramonės centras atsidursiąs 
pirmuoju pr'ešo bombonešių tai. 
kiniu. Ligi bolševikai neturėjo 
sunkiųjų greito skridimo bom-

O
sias miestas. Tačiau dabar 
jiems turint bombonešių, galin- 
č'ų skristi 600 mylių greičiu ir 
pakilti apie 40,000 pėdų, Chi- 
caga labai lengvai gali būti su
naikinta. Mum belieka tikėtis, 
kad Amerikos oro pajėgos bus Gallistel augšt. mokyklos 8 kl. 
tinkamai pasiruošusios nepri- J mokinė nuo širdies smūgio mi- 
le'sti pr'ešo bombonešhj prie rė klasėje. Tą rytą mergaitė 

jautėsi sveika, nors kartais ir 
negaluodavo.

Chicagos.
Ilga kova už Azijos tautas

Namų statytojų kongreso 
metu Conrad Hilton viešbutyje 
kalbėjęs žinomas žurnalistas 
Marąuis Childs pareiškė, kad

Smarkus teisėjas

Jaunuosius nusikaltėlius pra
dėjęs teisti kitas teisėjas ėmė 
naudoti “kalėjimu mėginimo 
metodą”. Norima išmėginti ar 
kalėjimas nebus geresnė prie
monė priversti jaunuosius nusi
kaltėlius apsimąstyti ir pasitai
syti.
Buv. Al Capone advokatas

slėpė savo pajamas
Garsaus bandito Al Capone 

buv. advokatas Abraomas Tei- 
telfcaum, federalinio teismo nu
teistas už nuslėpimą 312,000 
dolerių pajamų ir nesumokė ji- 
mą iždui 135,060 dol. mokesčių 
(income tax). Jis gavo 30 metų 
kalėjimo ir 60,900 dol. p'niginę 
pabaudą.

Mirė mokykloje
13 metų, Martene Curydlo,
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UTKUANIAM R EGI PEŠ
8urinko JUZB DAU2VARDIENB

Tat nepaprasta knyga Viri 200 r* 
<*ntų grynai UetnvlAkų valgių garnį 

nimul anglų kalboje. Ponia Daužvar 
dlenS, kuri dažnai pasakodavo api» 
ItetUvtAkus valgius per Chicagos ra 
dljo ir televizijos stotis, surinko pa 
<lus (domiausius lletuviSkų valgių 
receptus ir DRAUGAS Juos Iftleldr 
labai parankioje formoje. Pirmų kar 
tų tokia knyga pasirodo knygų rln 
koja.

Gera dovana kitataučiams ar ang 
UAkal skaitantiems lietuviams.

Kaina — $2.00

'’žsnkvnius kartu su pinigais siųskite

” D R A F G 4 S"
2334 So. Oakiey Avennei,

CHTCAGO 8. TLL.
2334 So. Oakiey Avė 

iiiiiiiiiiiimfiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiii

Pirmadienis, sausio 33 d m:, o

Nušovė žmoną
Chas Chamberlain, 33 m., 

nakties sargas, iš stalčiaus iš
siėmė levolverį ir norėjo patik
rinti ar jis užtaisytas, bet neti
kėtai revolveris iššovė ir sužei
dė jo žmoną Patriciją, kuri mi
rė bevežama į ligoninę.

140 dol baudos už 
greitą važiavimą

George Allen, 18 m., Calu- 
met plentu bevažiuodamas, iš
vystė 98 mylių gre'tį, t. y. dvi
gubai didesnį už leistą. Už tai 
r vž neklausymą trafiko kari

ninko bei važiavimą per raudo
nas šviesas, teisėjas Wells jį 
nubaudė 140 dol. bauda.

LINKSMIAU
Iš Lietuvos kūrimosi laikų

1918 metais vasario mėnesio 
16 dieną pradžios mokytojas il
gai kalbėjo miestelio aikštėje į 
gausiai susi/mkusius p'Iiečius. 
Po kalbos smarkiai suriko:

— Tegyvuoja savivalda!
— Tegyvuoja! — trankyda

mas į akmenis kojas, kad apšil
tų, išsiskyrusiu balsu iš minios 
rėkė senis, kada visa minia bu
vo seniai nurimusi.

— O ko tu taip plyšti? Daug 
tu žinai, kas ta savivalda! — 
erzino kaimynas.

— Savivalda? Ot kvailys, sa
vivalda reiškia, kad mes patys 
valdysimės.

— Tik tai ne tu. Gal greičiau 
jau tavo žmona, — juokėsi a- 
nas. (m.)

Nekalbėk nesąmonių...
Gyvenimo pabaigoje moksli

ninkas Einšteinas buvo pagar
sėjęs savo išsiblaškymu. Sykį 
jis ėjo iš namų paskaitos skai
tyti, kai ji pasivijo tarnaitė 
šaukdama:

Pone profesoriau, jūg skribė- 
lę atbulai užsidėjote!

— Nekalbėk nesąmonių, Em- 
ma, — atšovė užsigavęs profe
sorius, — juk visai nežinai, į 
kurią pusę aš noriu eiti.

Ko namie neturi...
Restorane gražios išvaizdos 

vyras prašo padavėją:
— Šiandien šventė, taigi duok 

man ko nors gero... Na, ko aš 
namie neturiu.

— Tai kas tamstai geriau pa
tinka. — teiraujasi padavėjas, 
— smegenys ar liežuvis.

iliiiiilliliiiiliiiiiiiiiiiillilliiiiliiiiiiiiiiiini
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. Oakiey Avė. 
CHTCAGO R TT.b 
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Visi perka Ir skaito Liudo Zelkau* 

romaną

LAIPTAI Į TOLUMAS
42 pusi. Kaina $8.ao
•žaakymus kartu su pinigais siųskit* 

“DRAUGAS”,
2384 So. Oakiey Avė.,

Chlcago 8, III.
-000000*x>000000000<>000000ą
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Naujasis Testamentas-
šventas Raštas

★
Verti lietuvių ka’bon JUOZAPAS 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivya 
<upas Metropolitas. IV laida. IA 
eido “LUX" 1947 m. Stutgarta 

<120 pusi. Kaina $1.50. Gaunama 

•‘DRAUGE’’
2334 So. Oakiey Avė.

Chicaero 8, Illinois


