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PALANKIAI SUTIKTAS PAKTO
Jungi. Tautų naujienos

SALOMĖJA NARKĖL10NA1TĖ 
Mūsų korespondentė New Yorke

JUNGTINĖS TAUTOS. — Nors Palestinos reikalai visą dė
mesį iš čia nutraukė į Vidurinius Rytus, bet vistiek jie tenai ne
įvyko be JT dalyvavimo.

Gen. sekretorius Dag Ham-
marskjold, kuris visados rūpina
si, kad tarptautiniai ginčai būtų 
tvarkomi Jungt. Tautose, atro
do, bus ir šių metų sausio mėnesį 
geležėlę radęs. Pernai, kaip pri
simename, sausio mėnesį jis gar
sėjo savo istorine kelione pas 
raudonosios Kinijos premjerą1 
vienuolikos Amerikos lakūnų I 
reikalu. Hammarskjoldo geležėlė 
dabar — tai raktas į taiką tarp 
žydų ir arabų.

JT būstinėje manoma, kad 
bent šiuo momentu dar peranks- 
tyva būtų dėl tos taikos džiūgau
ti, bet jei ištikrųjų taip atsitiktų, 
kad pagaliau Palestinoje atsiras
tų taika, tai dėlto turėtų šokti 
dabar visos septyniasdešimt še
šios JT narės.

Tuo tarpu čia būstinėje jau at
sirado daugiau darbo dėl padidė
jusių narių skaičiaus. Daromi 
pertvarkymai posėdžių salėse, 
norint įtalpinti visus 76. Bet prie 
Asamblėjos rūmų, kur pusrutu
liu plevėsuoja visų narių vėlia
vos, nors jau daugiau kaip mė- 
nesis, kai naujieji nariai atsira
do, vėliavų nepadaugėjo. Ir, sa
ko, nepadaugės bent ligi kovo 
mėn., nes techniškai esą neįma
noma nei vėliavų gauti, nei stie
bų sukalti.

O naujieji nariai savo delega
cijas jau sutvarkė pagal proto
kolą. Iš šešiolikos naujųjų narių 
nuolatines misijas prie JT turės 
ir jau atstovus paskyrusios yra 
Austrija, Suomija, Italija, Ru
munija ir Ispanija. Kitos valsty
bės atstovais yra paskyrusios sa
vo ambasadorius Washingtone. 
Tai yra Kambodija, Ceilonas, 
Jordanas, Vengrija, Laos, Libi
ja ir Portugalija. Airija, pavyz
džiui, savo atstovu paskyrė gen. 
konsulą New Yorke, Albanija — 
savo ambasadorių Rytų Vokieti
joje, Bulgarija — savo min’strą 
Londone. Nepalis dar nieko ne
sąs painformavęs apie savo at
stovybę.

Po medaus mėnesio
Dabar tėra gal tik viena sa

vaitė po savotiškos sukakties — 
po vieno mėnesio, kai tie nauji 
nariai atsirado JT tarpe. Ir tas 
pirmasis mėnuo galėtų būti va
dinamas medaus mėnesiu, nes 
tikrumoje čia su tais naujaisiais 
tik džiaugtasi. Dabar, atrodo, jau 
prasideda reikalai iš rimtųjų.

Šitokiems pasikeitimams duo
da pagrindo sausio 25 d. įvyku
sios vienos labiausiai neramios 
Jungt. Tautų pasaulyje grupės 
— Azijos—Afrikos tautų atsto
vų surengtos sutiktuvės. Tų kon
tinentų senieji atstovai sutiko 
naujuosius savo narius. Ir tai bu
vo ne pasivaišinimų forma, bet 
rimto susirinkimo, kuriame, sa
ko, visa tarptautinė padėtis bu
vusi peržcelgta ir diskutuota.

Keletas narių, esą, atkreipę 
dėmesį ir į blogėjančią padėtį 
Alžyre. Ypač buvęs iškeltas di
delis žuvusiųjų skaičius, kas tik 
didina tarptautinį įtempimą. Gru 
pė, sako, buvo labai susirūpinusi, 
kad padėtis negerėjanti.

Kadangi tas jų susirinkimas 
šiuo metu nieko negalėjo griež
tai nutarti, kad nepakenktų ben
drai padėčiai, tai, kaip jau čia 
priimta, „pare.škė viltį, kad gal 
re’kalai pakryps į gerąją pusę“. 

Portugalija traukia Indiją
į tarptautinį Teismą

Tuo tarpu Tarptautinis Teis

mas, kuris JT yra laikomas augš- 
čiausiu autoritetu, pranešė, kad 
Portugalija formaliai yra įtei
kusi skundą prieš Indiją, jog pa
staroji trukdanti jai „vykdyti su 
verenines teises“ jos sodybose 
Indijoje.

Šitai, kaip žinia, įvyko pasė
koje įvykių, kai Indija nuo 1954 
m. visais būdais trukdo Portuga
lijai susisiekti su savo kolonijo
mis, į kurias keliauti reikia per 
Indijos teritoriją. Tos Portuga
lijos kolonijos juk ir Bulganinui 
su Chruščevu sudarė didžiausį 
ginklų arsenalą prieš vakariečių 
„kolonializmą“.

Kaip ten bebūtų, įstatymiškai 
imant, Portugalija sako, kad pa
gal 1889 m. sutartį jai priklauso 
teisės į tas kolonijas. Skųsdamo- 
si, kad Indijos nepaveikę Portu
galijos diplomatiniai demaršai, 
Portugalija dabar sakosi besi
kreipianti į teismą.

Teismą ji prašo, kad jis pri
pažintų, jog Portugalijai priklau
so teisė susisiekti su savo valdo
mom teritorijom ir kad ta teisė 
apima tranzitą asmenų ir gink
luotų pajėgų, kurios toje terito
rijoje yra reikalingos tvarkai pa
laikyti ir įstatymams prižiūrėti.

Toliau Portugalija prašo, kad 
teismas paskelbtų, jog Indija su
trukdė ir toliau tebetrukdo Por
tugalijai tenai naudotis suvere
numo teisėmis ir tuo pačiu ji lau
žo savo tarptautinius įsipareigo
jimus, išplaukiančius iš tos su
tarties ir kitų sutarčių, kurios 
tuo atveju gali būti pritaikytos.

Pagaliau Portugalija prašo 
teismą nuspręsti, kad Indija su
stabdytų tdkią savo veiklą ir leis 
tų naudotis Portugalijai priklau
sančiomis teisėmis.

Ar Indija eis?
Nieko nepranešta apie tolimes 

nius teismo planus, bet čia aiški
nama, kad Tarptautinio Teismo 
sprendimas tik tada tegalios, jei 
abidvi šalys, vadinasi ne tik Por
tugalija, bet ir Indija, pripažins 
teismo jurisdikciją.

Pagal JT Chartą, kiekviena J. 
Tautų narė privalo laikytis teis
mo sprendimo, o jei teismui ne
paklustų, tai nuskriaustoji šalis 
gali klausimą iškelti Saugumo 
Taryboje. Tačiau yra ir kita me
dalio pusė. Paties teismo statu
te betgi yra toks punktas, kuris 
sako, jog kiekviena šalis, tą teis
mo statutą ratifikavusi, gali tik 
laisva valia pripažinti teismo ju
risdikciją. Kitaip tarus, Portu
galija tegali Indiją nuvesti į teis
mą tik tada, jei Indija pati savo 
noru eis.

Kadangi Portugalija dabar 
yra ir JT narė, tai kaikas mano, 
kad tas faktas padėtį bent kiek 
pataiso.

Baltųjų Rūmų" spaudos sekretorius Hagerty dalina žinios iftti-oJkusiems korespondentams Bulganino laiš
ką. ii- prez. Eisenhowerio jam pasiųstą atsakymą dėl draugiškumo pakto pasirašymo. <1NS)

Rakoši vėl pilnai
įsitvirtino Vengrijoje

VIENA, saus. 31. — Vengri
jos radijas pranešė, kad pašalin
tas iš kom. partijos buv. prem
jeras Imre Nagy, pradėjęs 1953 
m. Vengrijos komunistinio reži
mo naują ūkinę gadynę: sulaikęs 
perdėtą krašto pramoninimą, pa
lengvinęs ūkininkų padėtį ir pra 
dėjęs rūpintis kasdieninio parei
kalavimo pramoninių prekių ga
myba.

Nagy atėjimas buvo smūgis 
senam Maskvos tarnui žydui Ra
koši, bet šiam pasisekė Nagy ir 
jo šalininkus pašalinti iš vyriau
sybės Malenkovui Rusijoje griu
vus. Nagy pašalinimas ir iš par
tijos yra ženklas, kad Rakoši ir 
senoji maskvinė linija vėl įsitvir 
tino Vengrijoje.

Mažoji Amerika
pasistatė namus

MAŽOJI AMERIKA, saus. 31. 
— JAV Antarktikcs tyrinėto
jams čia jau pastatyta 12 namų, 
kur galės šiltai ir šviesiai pra
leisti besiartinančią Antarktikos 
žiemos naktį mokslininkai tyri
nėtojai ar pagelbinis bazės per
sonalas.

Tanklaivis jau atvežė kurą, 
įrengtos vonios, elektros jėgainė, 
suversti kalnai maisto ir kitų 
dalykų (bandymo tikslams ir 
valgiui), namai sujungiami tu
neliais, kad sniegas kartais ne
atskirtų vienus nuo kitų. Sto
vyklą stato 140 vyrų, dar likę 
pastatyti 7 namai. Antroje ame
rikiečių bazėje prie McMurdo ka
nalo besikeičianti ledo padėtis 
ikšiol sutrukdė reikmenų prive- 
žimą ir iškrovimą.

• Kom. Kinijos prekybos mi
sija kuriasi Egipte. Prekybos su
tartis pasirašyta 3 metams.

Formoziečiai buvę

komunistę salose
TAIPEH, saus. 31. — Čia ofi

cialiai pranešama, kad naciona
listų partizanai pereitą naktį bu
vę išlipę mažose Talien, Shihyu, 
Tunglu, Hislu ir kitose salose 
prie Kinijos kranto. Neatrodo, 
kad būtų sutiktas didelis komu
nistų pasipriešinimas. Paimta 
belaisvių ir grobio.

Nacionalistai savo pranešime 
teigia, kad salų gyventojai par
tizanus sutikę draugiškai ir tei- 
ravęsi apie karo atnaujinimą Ki
nijai iš komunistų atimti.
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Egiptas sukvietė savo diplomatus 
taikai su žydais pasiruošti

KAIRAS, saus. 31. — Čia sukviesti visi Egipto diplomatiniai 
atstovai arabų kraštuose santykiams su žydais aptarti.

Egiptas nori suvienodinti po
litiką ryšium su JAV ir Anglijos 
padidintomis pastangomis užtik
rinti Palestinos erdvėje taiką ir 
ją garantuoti visus ginčus iš
sprendus.

Egiptas norįs pozityviai atsi
liepti į Anglijos premjero Edeno 
paraginimą padaryti nuolaidų ir 
JAV valstybės ,sekretoriaus ne
seną užuominą garantuoti Izrae
lio sienas su kaimynais tas sie
nas visiems galutinai sutarus.

Žinoma, arabai kiek galėdam 
kovos už Jungt. Tautų rezoliuci
jų nors dalinį įvykdymą, ypač tų, 
kurios yra padarytos pabėgėlių 
reikalu.

Egiptiečiai jau norį, kad JAV 
ir Anglija žydų — arabų reikalą 
pradėtų energingai tvarkyti, nes 
toliau delsiant naudosis Maskva 
pilna sauja, o stovyklose be dar
bo sėdį pabėgėliai bu3 geriausi 
Maskvos talkininkai.

Egipte turima žinių, kad Ei- 
senhowerio — Edeno konferenci
ja padės pagrindus tam svarbiam 
reikalui sutvarkyti. Ir atrodą, 
kad arabai nutarimais būsią pa
tenkinti. Ne be to, kad kovų ir 
kietų derybų dar reikia tikėtis, 
nes kiekviena pusė norės mažiau 
duoti, daugiau gauti.

Egiptas sukasi nuo
Irako kaltinimų

KAIRAS, saus. 31. — Egiptas 
paprašė nepaprasto Arabų Ly
gos posėdžio tirti Irako skundui, 
kad kaikurie oficialūs egiptiečiai 
užsiima subversyvine veikla Ira
ke.

Kor&jujobbUtuų 8,-o.ią — aitvarų laidymą. Ten tuo sporto 
užsiima ne tik vaikai, bet ir senukai, šiuodu besirengiu paleisti aitva
rus turi po 80 metų. (INS)

Irakas atšovė, kad Lyga nėra 
tinkama vieta tam reikalui tvar
kyti, nes ji nėra apeliacijos teis
mas. Dabar Irake teisiamas Egip 
to ambasados tarnautojas, kalti
namas organizavęs atentatus 
prieš Bagdado pakto valstybių 
ambasadas Irako sostinėje. Liu
dininkai teigia, kad instrukcijos 
ėjo iš armijos saugumo skyriaus 
Kaire.

Veteranų protestas
PARYŽIUS, saus. 31. — Alžy

re surengė protesto demonstraci
jas karo veteranai prieš naujai 
parinktą Alžyro ministerį gen. 
Catroux ir naująjį vicepremjerą 
Mendes - France. Mat, Afrikoje 
šaknis suleidę prancūzai jaučia, 
kad Mollet vyriausybė su Men
des - France Alžyrui duos naują 
statutą, kuris atidarys kelią Al
žyro nepriklausomybei.

Veteranai reikalavo ne dery^ 
boms rengtis, bet kardu ir ugni
mi patikrinti tvarką ir saugumą.

Pasiūlė Kambodijai

pripažinimų, atstovę
PNOMPENH, saus. 31. — Sov. 

Rusija pranešė pripažįstanti 
Kambodijos valstybę (Indokini
joje) ir paprašė užmegzti diplo
matinius santykius.

Maskva ir Peipingas pakvietė 
premjerą princą Norodomą Si- 
hanouką aplankyti Rusiją ir Ki
niją.

Š. Vietnamo komunistinė vy
riausybė irgi pasiūliusi Kambo
dijos vyriausybei pripažinti vie
na kitą ir užmegzti diplomatinius 
santykius. Kambodijos vyriausy
bės reakcijos dar viešai nežino
mos.

Maroke kovota

kalnuoseR;fų

PARYŽIUS, saus. 31. — Rifų 
kalnuose Maroke netoli Ispanijos 
Maroko sienos vakar susirėmę 
apie 300 sukilėlių su vienu Sve
timšalių Legiono bataljenu. Žu
vę 18 legionierių ir apie 45 suki
lėliai. Sukilėliai bandą apsupti 
Taza miestą.

Sultonas ir jo sudaryta vyriau 
sybė ragina sukilėlius ramiai tū
noti, kad tie jų veiksmai nesu
kliudytų su prancūzais numaty
tų nepriklausomybės gavimo de
rybų. Marokiečiai jas pasirengę 
pradėti apie vasario vidurį, bet 
kažin ar prancūzai jau turės 
nors kiek stipresnę vyriausybę
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Ypatingai aiškų pasitenkinimą 
rodo V. Vokietija ir Anglija

LONDONAS, saus. 31. — Visa Europos spauda ir vyriausybi
niai kalbėtojai privačiai kalbėdami neslepia pasitenkinimo, kad 
prez. Eisenhovveris taip atvirai ir greit subadė Maskvos propagan
dinį balioną, kuris buvo paleistas įsiūlant Washingtonui 20 metų
draugiškumo paktą.

Vokietijos spauda ypatingai 
patenkinta ta prez. Eisenhowe- 
rio atsakymo vieta, kur draugiš
kumui patikrinti reikalaujama 
greito Vokietijos sujungimo..

Anglai labai dėkingi už greitą 
atsakymą, sugriovusį visas Mas
kvos viltis drumsti tuo pasiūly
mu JAV — Anglijos konferenci
ją. Visa spauda vienu balsu pa
brėžia, kad Maskvai duotas at
sakymas prieš konferenciją yra 
taiklus diplomatinis manevras, 
sudarąs padrąsinančią pradžią 
Ike — Edeno pasitarimams.

Berlyno laikraštis Der Tag, 
palaikąs Adenauerio užsienio po
litiką, stebisi Bulganino padary
ta klaida, kuri pasireiškė tuo, 
jog pradžioje siūlyta padėti tai, 
kas priklauso galui. Negi galėjo 
Maskva tikėti, kad draugiškumo 
paktas būtų pasirašomas palikus 
nesutvarkytą tokią daugybę klau 
simų. Tik juos sutvarkius galima 
kalbėti apie tą paktą, kurį buvo 
siūloma dabar pasirašyti.

Už laisvuosius, bet Maskvai 
savanoriškai vergaujančius Eu
ropos komunistus atsakė pran
cūzų kompartijos organas L’Hu- 
manite, pareiškęs nusistebėji
mą, kad galima atmesti draugiš
kumą (ta gaida kalbėjo ir Mo
lotovas Prahoje, nes jį ten užklu
po besąmokslininkaujant Eisen- 
hovverio atsakymas). Laikraštis 
raminasi, kad dar kas nors gali 
išeiti, nes Bulganinas paragin
tas korespondencijos nenutrauk
ti.

Pažymėtina, kad komunistų 
pasaulis dar ir vakar nežinojo 
prez. Eisenhowerio atsakymo — 
buvo reklamuojamas tik Bulga-

Andre le Troguer, naujasis Pran
cūzijos parlamento pirmininkas, ko
munistų balsais tą vietą laimėjęs.

nino laiškas ir pakto tekstas. 
Jei kas ką sužinojo, tai tik iš 
Voice of America ir BBC komu
nistų valdomai erdvei skiriamų 
transliacijų.

Nužudytas Korėjos
saugumo generolas

SEOULAS, saus. 31. — Vakar 
čia gatvėje nužudytas P. Korė
jos armijos kontržvalgybos vir
šininkas gen. Kim Chang Young. 
Jis nušautas vykdamas į tarny
bą dviejų kariškai apsirengusių 
vyrų, kurie su savo džipu uždarė 
kelią jo džipui ir paleido šūvius. 
Žudikai dar nesurasti.

Gen. Kim buvo artimiausias 
prez. Syngman Rhee patarėjas, 
draugas ir patikėtinis, kuris kie
ta ranka gniaužė komunistus ir 
Syngman Rhee politinius prie
šus.

Su sovietų korta
medžioja pinigus

JAKARTA, saus. 31. — Be
laukiant čia Foster Dulles vizito, 
Indonezijos vyriausybė su Rusi
jos korta bandys išgauti iš JAV 
ir Pasaulio banko dideles pasko
las ir kiek dovanų dviems dide
lėms užtvankoms statyti.

Washingtono spaudimui Rusi
ja naudojama tuo būdu, kad gra
sinama iš jos imti paskolas, jei 
norimomis sąlygomis neduotų 
Washingtonas. Sovietai 100 miL 
dol. kreditą jau esą siūlę; gali 
siūlymą pakartoti prieš Foster 
Dulles atvykimą. Jiems ne juo
kais rūpi pastatyti pavojun JAV 
ūkį.

• Molotovas ir Žukovas jau 
sugrįžo iš Prahos namo.

• JAV nukrito trečion vieton 
tanklaivių atžvilgiu — pirmas 
dvi vietas paėmė Anglija ir Nor
vegija.

• Dem. prez. kandidatas Ste- 
vensonas pritarė pakto su Rusi
ja atmetimui.

• Grūzijoje pašalinti net šeši 
ministeriai sovieto sesiją bai
giant. Visgi valymas prieš kom
partijos kongresą vyksta.

Kalendorius
Sausio 31 d.: šv. Jonas Bosco. 

Lietuviškas: Skirmantas ir Ko
va.

Oras Chlcagoje

Dalinai apsiniaukus, tempera
tūra kaip vakar.

Saulė teka 7:05, leidžiasi 5:04.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Baltimorėje vienos katalikų parapijos metiniam parengi

mui vykstant užsidegė patalpos ir žuvo 10 žmonių, apie 230 sužeis
ta. žuvę yra panikos aukos.

— Kom. Kinijos premjeras Chou En- lai paragino Formozos 
kinus persikelti į žemyną. Jiems nereikią nieko bijoti, jei Kinijai 
nieko blogo nedarė. Ta pačia proga Chou patarė Amerikai prisidėti 
prie kolektyvinio draugiškumo pakto.

— Prez. Eisenhoweris ir premjeras Edenas vakar pradėjo pa
sitarimus Baltuosiuose Rūmuose. Edenas iš New Yorko buvo at
vežtas prez. Eiscnhouierio lėktuvu, sutikimui vadovavo valstybės 
sekretorius Foster Dulles, nes viceprezidentas yra Brazilijoje. 
Edenas labai pagyrė Eisenhowerio raštą Bulganinui.

— žiemos sporto olimpiadoje Sov. Rusijos sportininkai jau lai
mėjo tris aukso medalius, amerikiečiai tuo tarpu neturi nė vieno.

— Kad į Berlyną iš sovietinės zonos nepatektų lengvai žmo
nės, kurie tyko paskui perbėgti į Vakarus, įvesti nauji suvaržymai 
keliaujantiems traukiniais sovietą Vokietijoje.

— Amerikos žydai nutarė 1956 m. surinkti Izraeliui bonais 75 
mil. dol.
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Apsinuodijimai dujomis
Nuodingų dujų didžiuma ne- ri, kai ventiliacija yra blogesnė, 

turi jokios spalvos. Jų kvapas Lietuviai darbininkai privalo 
susimaišęs su kitokiais kvapais vengti darbo tokiose įmonėse, 
nelengvai pastebimas. Tad žmo. kur ventiliacija yra bloga, o o- 
gus net nežinodamas gali nuo- ras dažnai gadinamas nuodingo- 
dingomis dujomis apsinuodyti, mis dujomis ar išeikvojamas de- 
Ir, jei kartais rasi kur nors gančiomis liepsnomis.
savo draugą ar kaimyną be są
monės, tai nesakyk, jog “girtas 
išsipagirios”, bet tučtuojau gel
bėk jo gyvybę.

Juo tirštesnės nuodingos du
jos, juo smarkiau žmogų įveikia. 
Be to stipresnis žmogus ilgiau 
ištvers, o silpnesnius greičiau ap 
alps. Nuodingas dujas alsuojan 
tis žmogus, jei greitai neapalps

Kaip iš miško persodinta gė
lė surūkusiame mieste netraps- 
ta, taip ir lietuvis, užaugęs be- 
alsuodamas tyru Lietuvos laukų 
oru ir patekęs į didžiulius mies
tus bei dirbtuves, kur oras nėra 
toks tyras, kur tenka dažnokai 
ir nuodingų dujų pakvėpuoti, ne
gali taip gerai kaįimatizuotis. 
Prie visokių nuodų žmogaus kū

Jean Gentele, 16 metų, Alonąuin, 
III., 4(1 dienų kankino čiaudulys. Ji 
guli Klgiu ligoninėje, III.

DIDYSIS JAUNUOMENES AUKLĖTOJAS DR. IRENA KURAS
Šiandien (sausio 31 d.) visaa nis lietuviškasis paminklas.

te, pajunta galvos skausmą, svai nas pripranta, ir prie nuodingų 
gulį ir norą vemti. Tokius reiš- dujų pripranta, jei iš mažens
kinius pajutęs žmogus, būda
mas rūsyje, garaže, virtuvėje, 
dirbtuvėje ar kitokioje uždary
toje vietoje privalo iš ten sku
biai pasišalinti.

Nuo nuodingų dujų apalpęs 
ir sąmonės netekęs žmogus pa
prastai atrodo gražiai raudonas, 
tačiau alsuoja lėtai ir silpnai. Jo 
akių Tėlukės yra plačiai išsiplėtę, 
nejudančios ir apstulbusios. Jo 
pulsas yra toks silpnas, kad vos 
galima beužčiuopti. Jei tokį 
žmogų ir pavyksta atgaivinti su

tokioje aplinkumoje gyvena. Bet 
lietuviui nelengva priprasti. Nuo 
chroniško nuodingų dujų nuodi- 
jimosi žmogų perspėja toki žen
klai: galvos skaudėjimas, svai
gulys, vidurių negalavimas, šir
dies palpitacija, energijos nete
kimas ir nuotaikos pablogėji
mas. Vėliau žmogus išblykšta, 
netenka apetito ir nusilpsta. Ir, 
jei žmogus savo užsiėmimo ar 
gyvenimo aplinkumos nepakei
čia. jo sveikata visiškai pablo-i 
gėja.

pulmotoriu”, ar dirbtinį kvė-Į Lietuvis ne tik dirbti, bet ir 
pavimą tiekiant, tai po to dar, gyventi neprivalo, kur oras yra
daug laiko praeina, kol žmogus 
savo sveikatą atgauna.

Juo labiau koncentruotas nuo
dingų dujų kiekis ir juo ilgiau 
nuodingomis dujomis užnuodytą 
orą žmogus alsuoja, juo dau
giau žalos pasidaro jo smege
nims. Nuo anoksemijos nelai
mingojo smegenyse įvyksta įvai

užteršiamas nuodingomis dujo
mis. Daug naujai atvykusių per 
ka namus prie bulvarų, kur tūks 
tanč'ai automobiliij diena die
non dūzgia ir sudegusio benzi
no dūmais nuolat užteršia orą. 
Tai baisi klaida. Išdegusio ben
zino dujos yra nuodingos. Gal 
kam smagu žiūrėti į dūzgiančius

rus mikroskopinei kraujo už-; automob liūs, bet tegul žino, kad 
plūdimai, įvairūs nervų centrai į benzino dujas kvėpuoti kenkia 
tampa sužaloti nuo anoksijos. Į sveikatai. Lietuvis tegul savo 
Po apsinuodijimo nuodingomis sveikatą taupo, tegul jis gyve-
dujomis pasekmės kartais būna 
labai liūdnos: jei išlieka gyvas, 
visam jo amžiui įvairūs neuro
loginiai ir psichiatriniai negala
vimai pasilieka. Tie negalavimai 
gali būti įvairaus laipsn’o ir įvai- 
ruus pobūdžio — pradedant nuo 
netekimo atminties, minčių pai
niojimo, iki nevalyvumo, seiliavi 
mo, parkinsonizmo (rankų ir gal 
vos tirtėjimo), mikčiojimo, net 
kartais ir visiško išprotėjimo.

Nors ir nedideliais kiekiais, 
bet chroniški ar dažni nuodingų 
dujų plaučiuosna patekimai taip 
pat krikdo sveikatą. Tiesa, iš lė
to, bet visgi krikdo sveikatą ir 
trumpina žmogaus amžių. Chro
niški nuodingomis dujomis apsi
nuodijimai dažniausiai pasitaiko 
gaisrininkams, pečkuriams, au
tomobilių mechanikams, restau- 
ranų virtuvių virėjams, šofe
riams, skalbyklų darbininkams 
ir mūsų mieloms šeimininkėms. 
Chroniškų dujomis apsinuodiji
mų dažniausiai pasitaiko žie
mos metu, kai langai yra užda-

na ir ilsisi bei miega, kur oras 
yra tyresnis.

DAKTARO ATSAKYMAI Į 

KLAUSIMUS

Klausia A. š. — Esu 38 metų 
amžiaus, sveriu 140 svarų. 5,2 
augščio. Prieš 10 metų dešinėj 
rankoj turėjau sausgyslių išsi- 
tempimą, bet daktaro priežiūro
je pasigydžiau. Prieš 5 m. at
vykus į šį kraštą, pradėjus dirb
ti siuvykloje pajutau skausmus 
abiejose rankose. Ypač diegi
mai vaikščioja iš alkūnių viršu-

CONRAD’O STUDIJA
LIKVIDUOJAMA

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

Terminas tik iki 
kovo l d.

414 West 63rd Str.
ENglcwood 4*5883

NUO UŽSISENfcJUSIŲ 

SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IK ATVIRŲ ODOS LIGŲ

Tie. kurie kenčia nuo SENU AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, 
negali ramiai sčdėti Ir naktimis 
miegoti, nes Jų užaisenčjuslos žaizdos 
niežti ir skauda. Kad pašalinti tą 
niežėjlm:, ir skaudėjimų seni) atvi
ru ir skaudžiu žaizdų, uždekite 
LEGULO Ointment. Jos gydymo 
ypatybės palengvina Jūsų skaudėji
mų ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jų. taipgi nuo »kau- 
džlų nudegimų. JI taipgi pašalina 
nifžSjiini} ligos vadinamos F’SORIA- 
SIH. Taipgi pašalina peiššjlinų. ligos 
vadinumos ATHLETET4 POOT, su
stabdo džiovinimą odos Ir perplyšimų 
tarppirščlų. Yra tinkamu vartoti nuo 
džiūHtanėion, suskilusios odos dodir- 
vinių, odos išbėrimų ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vatkučlums. kada pa 
slrodo skaudus Išbėrimas nuo vysty
klų. Ji yra gera gyduolė nuo Iš
viršinių odos Ilgų. L*
gulo Ointment yra 
parduodama po 75 
et., »1.25, ir *3.60.
Pirkite vutstinSseUhl 
ragoj Ir apylinkėse-- 
Milnaukee, ' Wlsc..Oa 
ry. Ind.lr Detrolt, Ml- 
cblgau ulba rašyki
te ir al.slųskll.e Mo- 
ney order ]

LEGULO, Department D.

618 W. Eddy St. Chicago 34, III.

tin'.ų kaulų sąnarių į pečius ir į 
rankų žiedinius bei mažuosius 
pirštus. Kartais naktimis net 
užtirpsta. Taip pat turiu mane

katalikiškasis pasaulis pagar
biai ir su dėkingumu mini 68 
metines mirties sukaktuves gar
saus moderniųjų laikų veikėjo, 
jaunuomenės mylėtojo, gerosios 
spaudos nenuilstančio apaštalo, 
mokyklų bei šventovių statyto
jo, misionieriaus ir šventojo — 
Jono Bosko. Jo besąlyginis 
žmonijos gerovei pas šventęs at
sidavimas, nesutramdomas ryž
tas ir didžiadvasiškumas su jo 
šiam pasauliui užgesusia gyvy
be nesibaigė, bet paliko uždegęs 
širdis gausių eilių savųjų sekė
jų — Salezieč'.ų ir Marijos Krikš 
čionių Pagalbos dukterų, kurie 
šiandien visame pasaulyje tebe
tęsia jo paliktųjų darbų idealus.

Šiuo metu Don Bosko salezie
čiai priskaito 19,000 savųjų na
rių, 96 žemės ūkio, 906 pradžios, 
gimnazijos ir komercines mokyk 
las, 268 seminarijas, 139 našlai- 
tynus, 201 kolegiją, 18 knygų lei 
dyklų, 627 laikraščius, kuriuos

Ateinantį rudenį lietuviai sa
leziečiai tikisi pradėti ten sta
tyti patalpas ir gimnazijai.

Lietuvių saleziečių adresas 
yra sekantis: Salesians of St. 
John Bosco, Crovvn Point, In
diana. Telefonas — Cedar Lake 
3101. Inisriškis

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2300 West 51st Street

Vai. pirm. Ir antr. 10 iki 12 ryto, 
21kl 4 ir 6 iki 9 popiet; ketv. ir 

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

Ofiso tel.PRospect 6-1705 
Rez. tel. GRovehill 0-5003

Tel. ofiso HE. 4-669U, re*. PR 0-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

labai varginančius skausmus nu 
garoje, taisi nugarkaulyje, kuruleidžia 22 kalbomis; aptarnauja 
baigiasi pečių mentys. Jei Riek 670 parapijų ir šventovių, 7 raup
atsiloši — diegia lyg būtų šon
kaulis lūžęs. O gulint skaus
mai — diegliai eina išilgai ir į 
viršų, į apačią ir į dešinį šoną 
ties inkstu. Labiau tokius skaus

suotųjų kolonijas, 660 jaunimo 
oratorijų ir klubų, 64 ligonines, 
104 jaunimo apmokymo spaus
tuves. Tai vis šv. Jono Bosco 
didžiosios dvasios spinduliavi-

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

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

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez. telef. VVAlbrook 5-5O70

nniAi ir sai oiai 
PERKKAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IK lA TOI.IAG

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį sunkvežimį 

ir afidraudas
6930 S. Talmun. Chicago 29, III 

Tel. GRoveldll 6-7096

Ik ARTI IR TOIJ BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujus specialu.“ didelis 

sunkvežimis su pilna ap* 
drauda. Pigus Ir sų/.lnlug.is 
putarnav linus.

R ŠERĖNAS
4640 S. Wqod St.. ( Iilcago O,

Illinois, tel. VI 7-2073

(Gydytoju ir Chirurgė) 
KClHIvU. IK VAIKŲ LIGŲ

Sl’EClALlSTC
7156 South Western Avenue

(MEDICAL BUILDING) 
Plrmad., antrad., ketv. Ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Seštad. 11 
vai. ryto iki S vai. popiet.

Ofico tel. RE. 7-1108 
Res. U-l. \VAlbrook 5-3786

Tel. ofiso Y A. 7-5557, rez. RE. 7-4000

DR. FRANK C. KWINN
(KV1ECINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
. 1651 West 47th Street

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

Tek ofiso GR. 0-5309, PR. 0-4732

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

2423 We8t 63rd Street
(Kampas 63rd ir Artesian) 

VAL. 2—4 p.p. ir nuo 6—8 ▼. vak. 
Seštad. 2—4 popiet 

Trečiad. ir sekmad. uždaryta

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

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

Tel.: Ofiso — PUUmnn 5-0760 
Buto — ENglevvood 4-4979

DR. 1. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St.
Ofiso U-l. KEUouce 5-4410 

Rezid. Ulei. GRoveldll 0-O017 
Valandos: 1-3 p. m. ir 6-8 p. m.

Penktad. tik po pietų. 
Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti

Ofiso tel. CLiffside 4-2890 
Rezidencijos: LAfujetie 3-1172
DR. P. STRIMAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 VVest 47th Street 

(Kumpas 47tli ir Hermitage)
Vai.; nuo 2 iki 4 ir 6 iki 9 v. vak. 

šeštad. nuo 2 iki 6 vai., išskyr. sek.

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telef. TOvvnliall 3-0959 
2534 West 63th Street 

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

skambinti CEntral 0-2294.

DR. VYT. TAURAS-
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

SPEO. MOTERŲ LIGOS
Ofisas ir rezid.: 2410 W. 51st St 
Pel. PRos]M'ct 8-1223 arba WE 0-5577 

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

šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

mus jaučiu ryte pabudusi. Ne- mas žmonijos tarpe, 
mažesnius skausmus jaučiu gal-, šventojo jaunuomenės auk
vos pakaušyje, dažnai galva lėtojo paSekėjai — 1 i e t u viai 
svaigsta. Kreipiausi pas dauge-!saleziečiai tiR prieš mėnesį įsi-
lį daktarų, kurių patariama, kQrė Chicag03 pašonėje (38 my. 
prieš pusantrų metų pasidaviau i ljos) prie Cedar Lake Ind Jie 
tulžies operacijai. Po operacijosi įen jau ruo§jasi ateinančiai va- 
ir dabar nedirbu, o skausmai ne! sarai priimt vasarojimui nema. 
mažėja, bet didėja. Keletoj ligo! skaičių lietuviškojo jaunimo 

į į naujai tam tikslui pastatytusninių dariau patikrinimus, švie-
niekas konkrečiai nepa Jiamukus Yra duota* padaryti 

Vieni sako gal i pro k tą. ten pat pastatyti Silūsakė, kas yra. 
nervai, kiti 
išijas. Vaistų jokių nedavė. Lai
kiausi dietos. Pavasarį turėjau 
9Q kraujo spaudimą, dabar turiu 
apie 120. Maloniai prašau gerb. 
daktarą artimiausiame “Drau
go” numeryje atsakyti, kokią Ii

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 Wcst 71at Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6, treč. ir fiešt. pagal sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South Western Avenue 
t'liicago 29, III. 

Pasimatymai pagal sutarties
Telefonas REpublic 7-49OO 

Rezidencijų: GRoveliUl 0-8161

Ofiso ir buto tel. HEmlock 4-5815

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ VIDAUS LIGOS 

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

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

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Sp»c. chirurginės ligos
6255 South Western Avenue

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

sekmadieniais uždaryta

gal artraitis, gal; vog p)įevo Motinos votivinę kop
lyčią panašiai kaip Šiluvoje. To
ji koplyčia bus pastatyta lietu
viškosios katalikiškosios visuo
menės ka'p išraiška meilės Pane 
lei švenčiausiai, kuri apgynusi 
Lietuvą nuo klaidžiatikių, dabar

gą turiu, ar ji yra pagydoma ir tiniu metu Lietuvą — iš-
kur būtų galima rasti daktarą, laisvintą nuo nuožmaus žmoni- 
kuris pagydytų, nes čia apie Bos jog prįešo — komunizmo ir grą- 
toną beveik visus gydytojus ap-
lank au. Gal klimatas kenkia?
Gal geriau būtų Kalifornijos ar 
Arizonos valstybėse?

Atsakymas A. š. — Sunku 
pasakyti, ar tamta turi hipo- 
chondriją ar kitokią ligą. Pata
riu važiuoti į Mayo Bros. klini
ką, Rochester, Minn.

ž'ntų jai laisvę. Tai bus votivi-

P.StJ.JOKUSKA
TV, DEIMANTAI IR IA1KRODŽIAI 

Pardavimas ir Taisymas 
4102 Archer Avė., a* Mozart

Chicago 32, III. — TeL t A 3-8611

BUICK’AS

LIETUVIŠKAS

AUTOMOBILIS

Atidarant sąskaitą pirm 11-tos kiekvieno mėnesio 

dividentas mokamas nuo l-mos. Dabar mokame 3%. 

STANDARD stipriausia Taupymo {staigu visoje Amerikoje

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

CHARTERED AND 8UPERVISED BY THE 
UNITED STATES GOVERNMENT

Meinber of Federal Saviugs and Loan Insurance Corporation 

JUSTIN MACKIEWICH, Prcstdent and Manager

Įstaigos valandos: Kasdien, jskaiisni iešiad. nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. 
po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 v ai. ryto iki 8 vai. vakaro.

Trečiadieniais visai neatidaromu.

STANhAKh FFMKAI. SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATiON 

OF CHICAGO
Ijįf 4197 ARCH1R AVĖ , CHICAGO 32 

PHONE: Vlrqinia 7-1141

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.- nuo 2-4 ir nuo 6-8:30 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 iki 1 popiet

Trečludieniajs pagal sutartį
Ofiso tel. Vii-glnia 7-OO3O 

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244

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

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

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir Calilornia Avė. 

VAU.; 2—4 ir 6—8 v. p. p.
Šeftt. 2—7 vai. p. p., 
išskyrus sekmadienius

Ofiso telef. VArds 7-11O0
Rezidencijos — STevvart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

šeštadieniais 1—4 vai.

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR' CHIRURGAI 
3259 South Halsted St.

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

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

Ofiso telefonas — Blskop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie ir Archer).

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Telef. REpublic 7-2290
SFĘCIALYRfi CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES ligos 
2435 West 69th Street

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

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

keičiu stiklus ir rėmus.
4455 So. California Avė., Chicago 

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

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

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street

Vai. 1 iki 4 v. p. p. ir 6—8 v. vak. 
Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. ofiso I’IlosĮicet 0-9400
Rezid. PKmpect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškeviėiūtė)

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 

So. 49th Ct., Cicero1467
▼ai.Kasdien 10-12 vai ryto ir 5-8 

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

Tel. ofiso Vidury 2-1581
Rez. VIetory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West 31st Street 
Kamp. Halsted ir 31-mos gatvių) 

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

Ofice WAlbrook 5-2070.
Roa. HlUtop ft-1500

Dr. Alexander J. Javoie
( JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
MARQUETTE MEDICAL CENTEB 

6132 South Kedzie Avenue 
Vai. a—4 p. p. ir nuo 7—9 ▼. vak. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 VVest OSrd Street

VAL. kasdien nuo 2- —4 p. p. Ir 7:3i» 
iki 9 'ai. Tročiad. ir ši št. uždaryta

Telefonas GRovehill 6-15 95
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTB

l’RITAIKO AKINIUS 
Valandos: 9—12 Ir 7 9 v. v. pagal

BiiMi’arima Išskyrus trečiadienius
2422 West Marąuette Rd.

Telefonai RElianee 5-181 I

DR. YVALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 VVest 50th Street

VAL. 1—4 popiet. 6:80—8:80 vak. 
Trečiad. pagal autartj

Tel. ofiso ir buto Ol.liupic 2-4150
DR. F. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th St. Cicero 

Kasdien I—-3 v. Ir 6—8 v. vakare.
Butas 152H So. 40tii Avė. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. 
neatsiliepia.

LAfayetle 3-3210. jei 
šaukite KEdzie 3-2868eHtallIepin. šaukite K r.clzlt* :-38»

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2.8(1 
tuk. pirm. antr.. ketvirt. 6-8:S0

Trečiadieni tik susitarus

Or. Nina KRIAUAELIONAITE
(t.ydytoja ir Chirurgė) 

5AOTEKŲ LIGŲ IR AKUŠERIJOS 
RPECIALlSTft 

2750 Wsst 71st 8tre«t
(Kampas 7tat ir California)

Tel. ofisu Ir r«'Z. REpublic 7-4i4fl
Vai. 11-2 ir 6-9 v. v. šešt 1-4 p. p. 

į Kitu laiku pagal ausltaiiui<

Tel. ofiso CL. 4-0253, rez. GK.0-8870

DR. A. Z. ŠAULYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

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

Kez. 8053 S. CumpbvU Avė. - -

Tel. ofiso YA 7-4787, rez. PR 0-1930

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

tini. ir sekmad. tik pagal sutarti- 
Jeigu neatsilieps vlršmiiiėti telefonai

kaukite MIdvvuy 3-0001

M P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortlinpedas - Protezlstas▼P Aparatai-Protozal. Mod. ban- 

| dažai. Spw. pagalba kojom
, (Areli Kupports) ir t.t. 

Vai.: 9-4 Ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
OHTHOPED1.IOS TECHNIKOS UAB.

2850 \V. 03r<l SI. Chicago 29, 1U. 
Tel. Pltosucct 0-5084.

Ikmkite dien. Draugu!

Tel. ofiso PR. 0-0446, rez. HE. 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-0059

DR. P. Z. ZALATORIS
Tel. ofiso CA 0-0257, rez. I*R 0-0059 

1821 So. Halsted Street 
Rezid. 0000 S. Artcsiun Avė.

VAL. 1t v. r. iki 3 p. p.; 6—9 v. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. Y Arda 7-1829

Kreivas akis 
ištaiso.

Ofisas Ir akinių dirbtuve 
756 Wesi 35tli Street

Vai. nuo 10 Iki nuo 6 Iki 8, tre
čiad. nuo 10-12. penktadieni 10-2 ir 
šeštadieniais 10-2 vai. popiet.

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka, 

nes jis yra plačiausiai skaitomas 

lietuvių dienraštis, o skelbimų 

kaina yra prieinama visiems.

qUK INOf^

"'S&tVlNCČ

Skelhkitės “Drauge”
DRAUGAS

THE LITHUAMAN DAILY KRIENU
2334 8. Oakley Avė., < hieugn 8, Iii. Tel. Vlrglnia 7-0041; 7-0
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REIKALAUJA DARBŲ
Prezidento Eisenhowerio atsakymas sovietų premjerui Bul- 

ganinui susilaukė pritarimo ir pagyrimų laisvųjų pasaulio vals
tybių sostinėse. Visur džiaugiamasi, kad Prezidentas greitai ir 
gerai atsakė ir tuo iškart “pasmaugė” naują Kremliaus pro
pagandos sumanymą.

Iš Prezidento atsakymo yra labai aišku, kad tuštiems Krem
liaus žodžiams nebetikima. Nebetiki Jungtinių Amerikos Valsty
bių vyriausybė, nebetiki jos- sąjungininkai. Reikalaujama, kad 
Kremliaus ponai pagaliau savo gražius žodžius apie taiką pa
remtų konkrečiais darbais.

Prezidentas, suminėjęs trumpai visa tai, kas įvyko Genevos 
keturių didžiųjų konferencijoje, ko joje buvo siekta (Vokietijos 
apjungimo, atominių ginklų kontrolės, tiesioginio kontakto tarp 
Rytų ir Vakarų), pastebėjo, kad sovietai nė vieno tų svarbių 
dalykų nesutiko vykdyti, visoms Prezidento ir kitų valstybių vy
riausybių pastangoms pastojo kelius išspręsti tas visas proble
mas, kurios palaiko tarptautinės politikos įtampą ir naujo karo 
grėsmę.

Negana ir to.
Prezidentas matė reikalą pabrėžti neginčijamą faktą, kad 

Kremlius nevien tik Genevos konferencijos darbus sutrukdė, bet 
jis ir toliau plečia savo agresiją. Bulganinui buvo atsakyta, kad 
sovietų vyriausybė paskutiniuoju laiku yra padariusi tokių žygių 
įvairiuose pasaulio kraštuose, kurie kaip tik dar labiau sustip
rina tarptautinės politikos įtampą, skleidžia tautų tarpe neapy
kantą ir tuo pačiu padidina ginčus ir komplikuoja tarptautinę 
būklę.

Nors ir pritariama Bulganino žodžiams, kad šiuo metu yra 
labai reikalinga padaryti efektingus žygius, kad atslūgtų įtempti 
santykiai, bet, kalbant atvirai, žmonės negali sutaikinti dabarti
nių Bulganino žodžių su Kremliaus veiksmais kaikuriose pasaulio 
srityse. “Aš primenu šią praėjusių metų istoriją tiktai tam tiks
lui, kad susidarytų geresnės galimybės nustatyti savo ateities 
chartą. ši tauta yra ištiesusi savo draugišką ranką visiems, ku
rie ją galėtų nuoširdžiai paspausti. Aš esu dažnai sakęs ir da
bar pakartoju, kad nėra nieko, ko aš nedaryčiau pasaulio tei
singos taikos ugdymui”, šitaip rašo Prezidentas Bulganinui ir pa
brėžia, jog tam yra reikalingi darbai, bet ne tušti žodžiai.

Kaip jau vakar buvo pranešta mūsų skaitytojams, Bulgani- 
nas prie savo laiško p. Eisenhoweriui pridėjo draugingumo, ne
puolimo ir bendradarbiavimo sutarties (dvidešimčiai metų) pro
jektą. Tame projekte yra pasakyta ir tai, kad abi valstybės ne 
tik respektuos viena antros teises, bet pasižadės nesikišti į vi
dinius reikalus. Prezidentas nematė reikalo kreipti dėmesį į šį 
projektą, nes Jungtinės Tautos padengia visa tai, ko norima 
siekti ta sutartimi. Prezidentas konkrečiai nurodė ir kaiku- 
riuo3 Jungtinių Tautų Chartos paragrafus.

Kremlius, mes neabejojame, gerai žnojo, kad Jungtinės Tau
tos savo charta labai gerai pavaduoja tai, ko siekia Bulganino 
projektas. Bet visvien darė siūlymą, manydamas, kad Jungtinės 
Amerikos Valstybės, norėdamos sumažinti tarptautinę įtampą, 
tradiciniai siekdamos pasaulio taikos, praeityje padariusios 
stambių nuolaidų, puls ant naujos Kremliaus meškerės ir bus 
linkę sutartį pasirašyti. Pagaliau norėta dar kartą pademonst
ruoti, kaip Maskva yra “susirūpinusi” pasaulio taika. Bet šį 
kartą jai labai nepavyko.

Šios sutarties projektu Maskvos siekta ir kito tikslo. Jei 
JAV tokią sutartį su Sovietų Rusija pasirašytų, tai būtų bol
ševikų užgrobtųjų tautų de facto pripažinimas Rusijai. Dėl 
to ypač tenka džiaugtis, Prez'dentas griežtai atsakė į Bulganino 
laišką ir atmetė jo pasiūlymus.

NEAPYKANTA IR MEILE I KAS NUTIKO AZIJOJE?

NEAPYKANTOS ŠALINIMAS
K. MOCKUS, So. Boston, Mass.

Kanados Montreale einąs ir 
Lietuvos draugo Keyserlingho 
redaguojamas katalikų savait
raštis “The Ensign” skelbia 
vertimą vieno Vatikano “Osser- 
vatore Romano” redakcinių:

“Lenkijoj įvykęs dešimtme-^ 
čio sukaktuvinis seimas kata-| 
likų 'aktivistų’ (Pax) priėmė 
rezoliuciją, kurią pasauliui pa
skelbė ne Bažnyčios žmogus, 
bet raudonosiog Lenkijos amba
sada Romoje. Rezoliucija sa
ko: ‘Tikime, kad skirtingų vi
suomeninių pažiūrų žmonės 
stos petys petyn įgyvendinti 
pasaulyje ta:ką, kuri padės 
mums kilstelėti dvasia ir tur
tais’. šis Varšuvoje kilęs žygis 
tėra tąsa Maskvos siekiamų 
atoslūgių. Kruščevas, savo ke
liu, juk tiesmukai pareiškė, 
kad, po senovei, neatsisakysiąs 
savo tvirtųjų marksistinių pa
žiūrų, tarp kurių yra ir sunai
kinimas tikybos ‘opium’ apsi- 
valgiusiųjų. Tokiu būdu, esa
me priversti pripažinti, k?.d 
kilstelėj'mas dvasia, apie kurią 
Varšuvos aktivistai kalba, ne
turi teisės viešai reikštis taip 
vadinamose ‘liaudies respubli
kose’ ir įtakuoti visuomenės 
santvarkai. Tokiu būdu, Mas
kvos siūlomas sugyvenimas, ii- 
tikrųjų krikščionybės pagrin
dus paneigia, nes stato neapy
kantą ir kovą žmonijos pažan
gos pagrinduose. Krikščiony
bė gi čia uola stato — mei
lę.”

Žymus politikos dalykų ste
bėtojas, amerikonas Walter 
Lippman, Montrealio Gazette 
rašo:

“Galvos Maskvoje šiandien 
kitu, nei pusmetį atgal, tonu 
kalba. Jos, tartum, įsitikinusios 
šaltojo karo laimėjimu Azijoje. 
Vakarams būtų neišmintinga 
pečiais patraukti ir sakyti, čia 
n eko rimto ar ypatingo nesa
ma. Nutiko štai kas. Nuo At
lanto pakraščio Moroke iki Ra
miojo vandenyno Pietrytų Azi
joje gyvena milžiniškoji žmoni
jos masė, kuri per 400 metų 
gyvena vienokioje ar kitokioje 
Vakarų imperijų kontrolėje — 
įtakoje. Dabar daug čia kraš
tų jau pas'ekė, o kiti gal netru
kus pasieks nepriklausomybės. 
Visų pastangų nežiūrint, rusai 
per visą tą laiką negalėjo sna
po įkišti į tuos kraštus. Dabar, 
galima sakyti, jie peršoko visas 
užtvaras ir nutūpė (kaip lietu
vių dainoje įšoko oželis į rūtų 
darželį — V.) pačiame vidury
je. Įdomu, kad jie netiek eko
nominės paramos siūlo (reiškia, 
kapitalų) kiek lenda politikos 
klausimais. Mūsų atsakas, aiš
ku, privalo būti sveikas poli
tiniai ir sėkmingas ekonomi
niai.”

NAUJI SPRENDIMAI
Bostono “Christian Science 

Monitor” korespondentas Wa- 
shingtone praneša:

“Valdžios viršūnės, galiausia, 
baigė persvarstyti po Genevos 
susidariusią pasaulinę būklę ir

šv. Rašto pagalba

Sako, kad didysis indų tautos 
laisvės kovotojas Gandhi 'dsada 
turėjęs su savimi Naująjį Tęs 
tamentą, jį labai vertinęs, nuo
lat skaitęs. Meilės religija jam 
darė nepaprastą įspūdį. Žinoma, 
kitokį įspūdį jam darė jo krašto 
okupantą,, kurie buvo oficialūs 
krikščionys, bet gyvenime, ypač 
jo krašte, nepajėgė suderinti sa
vo elgesio su pagrindiniu krikš
čionybės reikalavimu laikyti ar
timu kiekvieną žmogų, nes kiek
vienas yra sutvertas pagal Die
vo paveikslą ir panašumą. Gan
dhi yra mūsų laikų politinio gy
venimo vienas švyturių. Nežiū
rint sunkios politinės kovos su 
kraštą ilgus šimtmečius valdžių 
siu okupantu, nežiūrint to oku
panto daromo net rasinio skir
tumo tarp valdančiųjų ir valdo
mųjų, Gandhi savo politinėje 
veikloje vengė neapykantos 
skle’dimo. Pats savo asmeninį 
gyvenimą vedė labai asketiškai, 
buvo nepaprastai jautrus ne tik 
žmogui, bet ir kiekvienam gy
vam sutvėrimui, šalia Lenino, 
Stalino, Hitlerio ir eilės kitų mū
sų amžiaus despotų, rėmusių sa
vo veiklą neapykantos žmonių 
tarpe kurstymu, juo toliau, juo 
daugiau Gandhi vardas spindės 
kaip mūsų amžiaus viena tų di
džiųjų asmenybių, kurios turės 
ateities kartoms liudyti, jog ir 
mūsų laikais šalia nepaprasto 
neapykantos ir ją lydinčio žiau
rumo, būta tikrojo žmoniškumo, 
būta meilės, būta kančios ir pa
siaukojimo dėl kitų.

šiandieninė situacija

Viena neapykantą skleidusių 
ideologijų yra sužlugdyta, su ki
ta laisvasis pasaulis, nors ir sun 
kiai ir nedrąsiai, visdėlto vis 
stipriau veda kovą. Deja, toje 
kovoje paties Gandhi pahk'mo 
paveldėtojai neišsilaiko tokioje 
augštumoje, kokios galėtume 
laukti. Tai rodo, kad mūsų gy
venamojo meto ne tik eilinio

priėmė dvi išvadas. Viena 
sieks teikti ilgametę ekonominę 
paramą kraštams, kaip Egip
tas, kuriems kas metą skiriamų 
pašalpų neužtenka dideliems 
planams. Antra išvada yra 
tęsti toliau atonrnių ginklų iš
bandymus. šios išvados atatin- 
ka faktui, kad su Sovietų Są
junga negalima susitarti dėl 
atominių ginklų kontrolės, ir 
kad pasaulinės politikos fron- 
tan išsikišo ekonomin’ai ir atsi
likusių kraštų gerovės kilstelė
jimo klausimai. Dabar lieka 
Kongresui pritarti ir skirti ga
nėtinai lėšų.” V.

BIRUTĖ PUKELEVIC1ŪTĖ

mu/t
14 tęsinys

didieji, pagal kanalą — su tūkstančiamečiais pirklių 
vardais. Seni rąstai pleška, lyg parakas. Liepsnos šo
ka tiesiais stulpais, kibirkštys trykšta puokštėm į šalis 
ir verčiasi dūmų šūsnys.

Net čia girdisi, kaip ūžia ugnis.
Ir šitaip mes susėdam prie pietų stalo. Jau niekas 

nebejuokauja, nebepasakoja apie savo pergyvenimus 
Vokietijoj, kaip dar buvo vakar naktį, kai mudvi su 
Rima grįžom namo, vilkdamos duonos maišus.

Aš sėdžiu priešais tėtį.
Jis atsargiai pakelia nuo stalo šaukštą ir aš matau, 

kad jo pirštai dreba. Dreba mano tėvo pirštai, šitos 
puikios rankos: stiprios, bet drauge švelnios, kruopščiai 
prižiūrimos, su melsvai pavadžiotom gyslom ir reto gra
žumo nagais. Aš niekad nemačiau dailesnių rankų.

Ir yra tiek daug dalykų, kurių man dabar gaila, yra 
žodžių, kuriuos aš jam norėčiau pasakyti: užbėgti kiton 
stalo pusėn, apkabinti jį per pečius ir — pasakyti.

Kad mes šitaip neišsiakirtumėm.
I^es kažkas bus. Aš tik nežinau, kas...
Ir man dar yra laiko. Nedaug, bet dar yra.
Kokia šiurkšti buvau aš savo tėvui!
Net irzdavau, kai jis susirado tą mažą alinę, už 

Rajkowskių namo. Kad kasdien po pietų ten eidavo iš
gerti bokalo alaus. Ir kad grįždavo — šviesesnis ir 
linksmesnis: mane net tai pykino!

— Tu bent turi sau kokį džiaugsmą. O aš — nie
ko... — niurnėdavau, sėdėdama kambary prie lango.

Ir dar šiandien, Dieve, dar šiandien — kai jis pjaus
tė savo tabaką, pasidėjęs ant medinio virtuvės dugnelio, 
aš net šiandien užrikau:

— Tu vis su savo kambliais! Man tas peilio cypa
vimas eina per visus nervus!

Tėtis lėtai pasidėjo peilį ir nustūmė dugnelį:
— Tai kur gi man, vaike, eiti?..

Kažkas pasidarė šitame Dancige. Gal tas degantis 
miestas, tas ugnies ūžimas, tas žiežirbių pilnas oras — 
bado adatom visus dirgsnius.

Aš net girdėjau, jog ir Rima kažką piktai atšovė 
savo motinai. Rima, kurią mes vadindavom ,,Saulute“, 
kuri niekad nepratardavo šiurkštesnio žodžio.

Ir mūsų niekas nesudraudžia. Jie visi keturi tyli. 
Lyg dabar mes būtumėm tėvai, o jie — vaikai.

Nes ateina bandymas, prieš kurį mes būsim lygia
teisiai. Kovosim kiekvienas sau. Be pagalbos, be pa
mokymo...

Bet ir pavalgom pietus, ir supi aunam indus — ir 
dar nieko neįvyksta.

Gatvės tuščios. Jei kartais praeina koks pripuola
mas žmogus, girdi, kaip džeržga po kojom stiklai. Visų 
namų langai išdaužyti ir šaligatviai pilni šukių.

O paskui ir vėl tylu Tik ūžia anoj kanalo pusėj 
ugnis.

Nežinia, net ką ir veikti. Visi sėdim kambary ir 
laukiam...

Pagaliau mudvi su Rima susigalvojam virti kara- 
mėlį. Cukraus turim. Čia pat yra ir elektrinė Mačiūnų 
plytelė. Mudvi atsinešam keptuvę, paliejam ant jos van
dens šlaką; mūsų karamėlis ima spragėti: gražiai ran
da, tįsta, šalia stovi Jonukas ir nuo peilio galo laižo 
saldų, stingstantį karamėlį.

Tik staiga ponia Mačiūnienė pašoka nuo lovos:
— Lėktuvai!
Aliarmo sirenų nebuvo ir šį rytą. Bombonešiai at

lėkė taip, kaip dabar — staiga.
Ir mes visi suklustam.
Tikrai, jau girdisi tas trūkčiojantis ūžimas — tas 

nepamėgdžiojamas rusiškų motorų garsas, tarsi jie 
skristų stenėdami, ar gūdžiai ūbaudami...

(Bui daogian)

DIDYSIS PIRMADIENIS
Ateina romus Karalius.
Tas pats: Izaoko ir Jokūbo Dievas — jaunas 

liūtas sidabriniais karčiais ir mėlyno balandžio aki
mis.

Jo rūbai kvepia myra, Šafranu ir aloja; Jo strė
nos suveržtos auksine juosta. Aplink Jo galvą žėri 
skaistvario orarykštė.

Selah.

Tas, Kurs trupina Šaudykles, Kurs raSo ugnimi 
ant sienų. Kurs perdalina jūras delno aSmcniu į dvi 
Sali..

Jo plaukai Švyti, kaip pirmasis metų žaibas, Jo 
alsavimas yra vėjas nuo baltų lelijų lysvių.

Jo dešiniojoj rankoj spindi žydra žvaigždė.
Ateina romus Karalius. <
Tas pats: jaunas liūtas sidabriniais karčiais ir 

mėlyno balandžio akimis.
Selah.

Rima dengia stalą pietums...
Visi mūsų langų stiklai išbyrėję; šį rytą buvo už-

skridę lėktuvai ir pliekė Dancigą kaip niekad. Gera:, 
kad lauke nešalta — tik kartais pūsteli lengvas skers
vėjis, kai ponia Mačiūnienė varsto duris virtuvėn.

Pro langus matosi, kaip dega grūdų sandėliai. Tie

žmogaus, bet net ir išrinktųjų 
mąstysena ii’ jutimas yra gero
kai apnuodyti per dešimtmečius 
labai atkakliai sėjamos neapy
kantos sėklos. Viso pasaulio 
krikščionims ir visiems žmoniš
kumo išpažintojams bei neapy
kantos smerkėjams stovi prieš 
akis labai svarbus uždavinys nai 
kinti kasdienybėje neapykantą 
ir sėti meilės sėklą. Kristaus 
mokslą išpažįstantiems nugalėti 
žmogiškąsias silpnybes turi pa
dėti paties Dieviškojo Mokytojo 
pavyzdys, jo apaštalų pamoky
mai. šv. Povilas 12 laiške ro
mėnams tuo reikalu sako: “Ne
laikykite savęs išmintingais. 
Niekam piktumu už pikta neat
simokėkite; rūpinkitės tuo, kas 
gera, ne tik Dievo akivaizdoje, 
bet ir tarp visų žmonių. Jei gali 
būti, kiek nuo jūsų priklauso, 
būkite taikoje su visais žmo
nėmis”.

Mūsų nuotaikos

Išsibarstę svetimuos kraštuos 
nuolat stipriai pasigendame tarp 
savęs tų nuotaikų, į kurias taip 
stipriais žodž'ais ragina šv. Po
vilas.

Paskirų asmenų tarpe esama 
daug nesugyvenimo, pavydo, 
keršto. Tai graužia bendruome
ninį gyvenimą, tai ardo mūsų 
visuomenines institucijas.

Krikščioniškoji šeima vig dau
giau kenčia išeivijoje. Perdaug 
mūsų šeimose yra įleidusi Šak
nis neapykanta, kurios pasekmė, 
je griūna šeimos, nukenčia vai
kai, nukenčia ir visa bendruome 
nė. Be pastovios, krikščioniškais 
pagrindais išlaikomos šeimos ne 
įmanoma ir pastovi tais pačiais 
pagrindais pagrįsta lietuviška 
bendruomenė.

Ypatingai JAV vis dar nėra 
išnykusios neapykantos apraiš
kos, atsiradusios ryšium su nau
jųjų ateivių atvykimu. Ne vie
nam senųjų ateivių DP vardas 
vis dar sukelia kokius tai in
stinktyviai nepelankius reflek
sus. Ne vienam naujam ateiviui 
dažnai vis dar sunkiai supranta
mas daugelis šio krašto pagim
dyti! reiškinių, ta'p pat to paties 
naujo ateivio reišk’masis dar nė 
ra pasiekęs reikiamo lygio šio 
krašto aplinkybėse. Pagrindinis 
dalykas, kurio gabme ir turime 
pas gesti, yra misionieriška dva
sia, be kurios neįmanoma nuo
širdžiai ir realiai prieiti prie re
alios veiklos šiandien'nėse aplin
kybėse. Vis dar manome, kad 
turime statyti reikalavimus ki
tiems, vietoje statę pirmoj eilėj 
reikalavimus kiekvienas sau pa
čiam, savo šeimai, savo aplin 
kai, savo organizacijai.

Sunku y; a kovoti su neapy-i 
kautos dvasia ir mūsų v.suome-1, 
ninianie gyvenime, mūsų organi
zacijoje. Tenka verstis kasdie
niniu, dažnai labai vienodu, ne-: 
efektingu darbu, kurio pasek- į 
mes sunku greitai pastebėti. Ma 
žai yra vietos momento efektin- ; 
gesniam herojizmui, koks pasi
reiškia aktyvios kovos periodais. 
Išgyvendami užtrukusios kovos 
laikotarpį, veltui žvalgytumės 
aplink, jieškodami dienos did
vyrių. Juos sunku pastebėti, jei 
gu ir yra, nes patys tie visuo
meniniai darbai, kuriuos atlie
kame ar turime atlikti, yra sun
kiau bekrintą į akį. Jeigu dar 
kultūrinėje plotmėje yra įmano
ma įsileisti bent į kūrybos augš 
tumas, tai pol.tinėje plotmėje 
augštumomis šiuo momentu tu
rime laikyti sugebėjimą kasdien 
atlikti pareigą savo tautai, su
gebėjimą kiekviename už tautos 
laisvę kovojančiame lietuvyje 
matyti savo brolį. Užtat kvies- 
tume mūsų politines institucijas 
kasmet kelti į viršų kokį ryš
kesnį šūkį, kurio vedami galėtu
me ką realaus savo gimtajam 
kraštui padaryti.

Tuo keliu eidami, senesnieji 
JAV lietuviai su čia išaugusiais, 
vis labiau įjungdami naujus at
eivius, yra pasiekę ne vieną po- 
apykantos reiškimąsi grupių tar 
pe ligi atžymėtino laipsnio. Iš 
zityvų laimėj'mą ir redukavę ne 
Lietuvos emigravusioms ar emi
gracijoje sukurtoms politinėms 
grupėms dar reikia gerokai pasi
tempti, ligi bus pasiektas pa
našus lygis. Ryžkimės atsisaky
ti nuo nereikalingo vieni kitų in
kriminavimo ir deklaruokime vi
soms išskyrus komunistines gru 
peš viena kitai toleranciją bei 
patriotinių siekimų pripažinimą. 
Gali pas'taikyti paskirų asmenų, 
neištikimų savo tautai, tačiau 
polit:nės grupės savo veikloj vi
sos yra davusios ir tebeduoda 
puikių kovos už savo krašto lais 
vę pavyzdžių. Priekaištavimas 
tąja prasme sukelia ir taip sun
kiai apvaldomą neapykantą ir 
apsunkina ne tik grupių apvie- 
nijimo, bet ir grupių skaičiaus 
redukavimo siekimą. Paskirų as 
menų, nežiūrint jų praeities ar 
dabarties neabejotinų nuopelnų, 
ekstravagantinių pas ireiškimų 
apvaldymas taip pat gali labai 
prisidėti prie neapykantos reiš
kimosi sumažinimo. Visi šitie 
linkėjimai ypač įsidėmėtini vei
kėjams ir grupėms, kuriems 
krikščionybė yra gyvenimo e3mė
r žmogaus idealas bei neapy- 
ri ir pripažinkime, kad ir mūsų 
katalikų veikėjams labai sunku 
apsiginti nuo žmogiškosios ne-

Dėl mana straipsnio antrašte 
Prašau balso dėl tvarkos” (Drau 

ges, sausio 3 d. t iki šiol atsiliepė 
Dirva ir p. V. Vaitiekūnas straips
niu "Sėsk, Tamsta” (Draugas,
sausio 11 d.).

Su Dirva diakutuoti nėra reika-' 
lo, nes gerai žinome tautininkų 
"demokratijos” teoriją ir pakari-j 
karnai ryškiai patyrėme jos prak
tiką, be to, rašinys parašytas to
kia fonna, kad jis nevertas jokių 
diskusijų. Atsakysiu tik p. V. Vai
tiekūnui.

Dėl mano teigimų
Mano straipsnį p. V. Vaitiekū

nas suvedė į tris tezes: ‘T. Viešo 
pranešimo turinys ir susirinkimo 
tvarka rūpi visiems, atseit, ne tik 
rengėjams.” *'2. KlausytctĮas ne
privalo tylėti dėl pranešėjo klai
dinančių teigimų, nes vieši susi
rinkimai turi tarnauti tiesai”. For 
muluota teisingai. Ir “3. Po viešo 
pr-anešimo apsiribojimas tik pa
klausimais — atsakymais ir ne
leidimas diskusijų yra tolygu žo
džio laisvės laužymui ir demokra
tinių tradicijų iškreipimui”. Čia 
Jau turiu pastabų. Ta mano str. 
vieta, iš kurios jis tegalėjo tą te
zę formuluoti, skamba taip: ...ta
čiau viešuose susirinkimuose, nors 
Ir tautininkų organizuojamuose, 
“žodžio laisvė negali būti laužo
ma, nors ir nepolicinėmis priemo
nėmis, o riksmu.” Vadinasi, čia 
buvo pasakyta, kad riksmu (tas 
žodis buvo Ir pabrauktas), nekul
tūringu dalies klausytojų elgesiu ,- 
tildant pranešėjo oponentą, riks
mą naudojant kaip primonę, vietoj 
policininko įsikišimo, yra. laužoma 
žodžio laisvė. Labai gaila, kad p. 
V. V. iškreipė mano mintį.

Jei mano oponentas nesuprato 
paskutinės čia tezės, bet ko jis iš
ėjo prieš pirmąsias, nejaugi jis ne
sutinka, kad “viešo pranešimo tu
rinys ir susirinkimo tvarka rūpi 
visiems, ne tik rengėjams.” Paga
liau, ko publika ten eina, negi ak
toriaus pasiklausyti ?

Nejaugi jis nesutinka su mano 
teze, kad, aplamai, “vieši susirin
kimai turi tarnauti tiesai”, objek- 
tyvinei tiesai. Negi pagal p. V.V. 
“savai tiesai” ar “tiesai” (jo pa
imtai į kabutes) ? Principiniai, ma
no teigimą atmetus ir jį pakeitus 
p. V. V., išeitų, kad susirinkimų 
tikslas yra plika propaganda, daž 
niausiai suprasta blogąja prasme. 
Ištikrųjų- taip į susirinkimus žiū
rint, o jie yra demokratijos vyk
dymo priemonė, būtų atmestas ir 
demokratijos kilnusis aspektas. 
Tuo atveju, kaip prastas muzikan
tas iš muzikos padaro chaltūrą, 
taip netikęs politikas', visuomeni
ninkas, demokratas iš demokrati
jos padarytų ką nors panašaus.

Manau, kad mano oponentas su
pranta, jog yra įvairių rūšių vie
šų susirinkimų. Yra iškilmingi su
sirinkimai, kam nors pagerbti, ar 
kokia kita proga; yra, va, tokie 
susirinkimai su pranešimais, yra 
ir masiniai rinkimines ar kitokios 
akcijos mitingai. Nebandysiu aš jų 
čia apibrėžinėti ar klasifikuoti, 
pats p. V.V., kaip ir kiekvienas ki
tas, mato ir jaučia jų skirtumą. 
Ką turėjau galvoje tą pavaizda
vau net pavyzdžiu — susirinki
mo su pranešėju dr. Biežiu. Iš to 
pavyzdžio ir jis turėjo progos su-

apykantos ir kad toji neapykan 
ta jau tikrai yra pašalintina. 
Baikime su šv. Povilu: “Nesi
duok nugalėti savęs piktumui, 
bet nugalėk pikta gerumu”.

UŽČIAUPTOS BURNOS 

“DEMOKRATIJA”
ST. AIAflNAS—OOLŠANSKIS, Cleveland, Ohio

sldaiyti vaizdą, apie kokius susi
rinkimus kalbama. Dar pastebė
jau, kad "... nagrinėsime tvar
ką ir procedūrą susirinkimo, kuris 
yra tipiškas ir kitiems tos rūšies 
susirinkimams”. Tačiau mano opo
nentai kalba visai apie ką kitą, 
apie rinkiminius mitingus. Vadina
si, vienas apie klumpes, kitas apie 
durnelei

Savaime suprantama, kad to
kiuose masiniuose rinkimų mitin
guose, kada dalyvauja kariais de
šimtys tūkstančių, negali būti ir 
kalbos apie klausimus pranešėjui, 
nekalbant apie diskusijas. To, dėl 
techniškų galimybių, reikalauti bū 
tų lygu nesąmonei. Bet tas viskas 
turi savo vardą, būtent, ameriko
niškai tariant, ‘eleetion campalgn’. 
Aš, tačiau, nagrinėjau viešus su
sirinkimus, kurie į jokią kampani
ją nepretenduoja, kur net kartais 
bandomas maskuoti partinis at
spalvis, kur alsistojama ant bend
ro visuomeninio pagrindo.

P. V. Vaitekūnas mano sampro
tavimus pritaikė visai kitai susi
rinkimų rūšiai, tipui, mano žo
džiams davė savo turinį, kurį pats 
ir kritikuoja ir pradėjo ginčytis 
pats su savim . .. Nesuprantama, 
kodėl jam, ano straipsnio proga, 
pasivaideno rinkimai. Atrodo, kad 
be reikalo ir peranksti...

Dėl p. V. Vaitiekūno telg'-mų
P. V.V. iškeltų rinkimų mitingų 

klausimu, kaip jie turėtų būti or
ganizuojami, čia Inediskutuosiu; 
tai jau atskiras klausimas, ir šian
dien dar neaktualus, bet padary
siu keletą principinių pastabų dėl 
kai kurių kitų jo teigimų.

JHs mini demokratinės Lietu
vos ir Vokietijos politines tradici
jas, kada "nuolatinės komandos” 
ar nacių smogikų daliniai išardy- 
davo, terorizuodavo varžovės par
tijos mitingus ir primeta, kad aš 
tai laikau demokratine tradicija. 
Man, tačiau, atrodo, kad tai nėra 
jokia tradicija, o išskrypimas, chu 
liganizmas, kurio neikada ir nesiū
liau. Tos "komandos” ir smogikai 
niekada nenorėjo nieko tvarkingai 
diskutuoti, išsiaiškinti, nušviesti 
tiesą, bet stačiai, triukšmu nutil
dyti kalbėtoją. Neturėdami savo 
kontrolėje valstybinės policijos, 
naudojo muštynes, riksmą, kaip 
priemonę, užčiaupti kalbėtojo bur
ną. Tai ir buvo žodžio laisvės lau
žymas, ką aname straipsnyje ir 
pasmerkiau. P. V. V. pavyzdys 
kaip tik puikiausiai ir parodo, kur 
einama, kai atmetama, kad vieši 
susirinkimai turi tarnauti objek- 
tyvinei tiesai, kai atsisakoma tie
sos siekimo palamai, o vietoje jos 
pastatoma jo minima “sava tie
sa” ar tiesa kabutėse.

P. V.V. atrodo, “kad žodžio de
mokratinės laisvės prasmė, kaip 
tiktai yra ta, kad kiekvienas yra 
laisvas skelbti savo tiesą ar “tie
są” ir kiekvienas yra laisvas to 
skelbimo klausyti arba neklausy
ti, bet neturi teisės su sava tiesa 
ar “tiesa” skelbėjui kliudyti.” Va
dinasi, neturi reikalauti diskusijų 
ir privalo tylėti. Man atrodo, kad 
viešuose susirinkimuose nesiten
kinimas klausimais, o reikalavimas 
balso pasisakyti iš esmės, jei tech
niškos aplinkybės tai leidžia 
kaip tik ir išplaukia iš pripažini
mo kitam, šiuo atveju pranešėjui, 
p. V.V. reikalaujamos teisės skelb 
ti "savo tiesą” ar “tiesą”. Jei tos 
teisės neprii>ažintume, nenorėtu
me šnekėtis, neprašytume diskusi
jų, o prašvtume pranešėją nutilti. 
Kitos logiškos alternatyvos čia 
nėra.

(Nukelta į 4 pusi.)
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Laiškas iš pragaro
Miela Orchidėja!

kadaise man dovanotą šilkinį 
kaklaraišj — jis toks švelnutis, 
tik gaiia, kad jį čia iš manęs 
atėmė ir padėjo j muzėjų. Mat, 
ir pragare yra paprotys rink 4 
j muzėjų visas priemones, ku- 

. j ri'J pagalba kas pas juos p rsi-Tūkstantj kartų atsiprašau į riausį savo kurinį, tada tau ir į j^gjj^ 
tave, brangioji, kad aš išvyk- galvą neateidavo, kad aš vežu
damas į aną pasaulį net neat- slapčiausias žinias ir parsivežu Vos tik suskubau gerai už- 
sisveikinau su tavimi. Bet man už jas šimtus tūkstančių. Gar- veržti ant savo kaklo tavo š 1- 
atleisi, kai sužinosi, kaip aš saus rašytojo vardas atidary- kinį kaklaraišj, tuojau prisis- 
turėjau skubėti. Tu, žinoma, davo man augščiausių valsty- tatė naujojo pasaulio agentai, 
pagalvojai, kad aš pradiagau bes pareigūnų duris; jie man Nei vizų, nei muitų nieko čia 
kaip ir visuomet ir vėl kur keldavo puotas ir laikydavo nereikia — už pažastų ir tem-
nors lėbauju, bet šį kartą aš mane garbės svečiu, didžiuoda- 
iškeliavau ten, iš kur (o! kaip v°si mano draugyste ir būda- 
man gaila) nebesugrįžtama... vo patenkinti, kad domiuosi jų

Kaip tik suradau padorų politika, jų planais, o aš leng- 
velniukštį, kuris tarnybos rei- viausia širdimi pardavinėda- 
kalais vyksta į žemę ir kaip vau surinktas iš jų žinias pik- 
tik lankysis jūsų apylinkėj,' čiausiems jų priešams, 
tuojau griebiuosi rašyti tau j Išlydėjusi mane tu laukda- 
laišką, nes dabar, kai mes jau i vai mano laiškų, telegramų. Tu 
perskirti amžinai (negaliu sau juo- gaudavai, bet visai ne iš 
įsivaizduoti, kad tu kada nors ' ten, kur aš tuo laiku būdavau, 
pakliūtum pas mus, nors aš ir Į nes viskas būdavo paruošta iš 
kažkaip tavęs laukčiau — tu jankute. Tuo būdu aš suklai- 
verta Dangaus) aš noriu at- dindavau ne vien Tave, svar- 
skleisti didžiausią paslaptį, ne- • biausia tai nukreipdavau žvai
riu atlikti tau išpažintį, nes gytos akis ten, kur manęs vi- 
niekur, net pragare, nesurandu isai nėra.
sau ramybės, negaliu nuramin- j Aš turėjau begales drau- 
t! savo sąžinės. Tu net negali.gų> šimtus “myiimųjų”. Su jo- 
įsivaizduoti, kaip aš tave aP- mįs esu išgėręs upelius šampi- 
gaudinėjau, o tu man buvai to- i no, per vjeną vakarą prašvilp- 
kia gera! taip tikėjai manmi. javau tūkstančius. O kiek ne-

Dabar tu sužinosi, kad aš miS° naktų, kiek apgaulingos 
nebuvau joks poetas nei rašy- meilės! bet tikrai mylėjau tik
tojas; visi tie romanai, poe
mos, visi tau skirtieji eilėraš
čiai, pagaliau tie poezijos pil
ni tau rašyti laiškai ne mano 
buvo sukurti — aš juos užsa
kinėdavau ir pirkdavau iš ge
riausių. poetų ir rašytojų ir 
spausdindavau savo vardu. Ra
šytojo vardas man buvo reika
lingas, kad galėčiau važinėti 
po visą pasaulį ir galėčiau pa
tekti ten, kur be šio vardo nie
kuomet nebūčiau galėjęs pa
tekti. Tu žinojai, kad aš vi
suomet turėdavau daug pinigų, 
k et neini jausdavai iš kur aš 
juos paimdavau. Atsimeni, aš 
dažnai atsisveikindavau su ta
vimi ir išnykdavau riet keletui 
mėnesių, sakydamas, kad va
žiuoju atsiimti premijos už ge-

“Demokratija” . . .
(Atkelta iš 3 pusi.)

Aplamai, visuomeniniame gyve
nime tėra du keliai: demokratinis 
ir totalitaristinis, trečiojo nėra. 
Jei kur pasitaiko "vidurinis”, tai 
jau demokratinių ir totalitaristi- 1 
nių elementų mišinys.

Nemaža turime tokių susirinki- : 
mų su pranešimais, kurie atitinka ' 
demokratines tradicijas (tokius mi 
nejau ir savo str.), bet niekur muš 
tynių^dar neįvyko, praktika pa-) 
rodė, kad nėra ko baimintis. O 
anas seimų patyrimas jau senas, 
yra čia naujesnių . . .

Stačiai su užuojauta tenka ste
bėtis, kad mano oponentas, šiaip 
jau atstovaująs demokratinę min
tį, šį kartą prabilo vadistine kal
ba: “demokratinėmi tradicijomis 
laisvas nuomonių pasikeitimas vic., 
šų pranešimų susirinkimuose t ėda 
prie netvarkos ir muštynių, todėl 
reikia klausytojui tą laisvą žodį 
atimti, o tam, kas norės ta laisve 
pasinaudoti, pasakyti p. V. Vai
tiekūno str. antraštės žodžiais: 
"Sėsk. Tamsta".- - - , ■ I ......... J
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tave vieną... Kaip aš dabar na- 
rėčiau sugrįžti pas tave, bet 
deja — jau per vėlu...

Vieną dieną aš. nebesugrį- 
žau — tu manęs laukei, žinau, 
gal ir dabar dar tebelauki, b t 
mano žvaigždė jau užgeso... 
Aš pakliuvau j spąstus ir sku
biai turėjau keldintis į anąjį 
pasaulį. Mano laimė, kad su
skubau padaryti tą pats. O! 
jeigu jie mane būtų keldinę — 
būtų varvinę mano kraują po 
vieną lašelį ištisus metus...

Prieš peržengdamas klaiku
mos slenkstį aš prisiminiau ta
ve. Pro mano akis praslinko 
taip man ' brangus tavo pa
veikslas — jis buvo apsuptas 
dangiškos šviesos. Aš supra
tau, kad šioje kryžkelėje mes 
persiskiriame jau amžinai. 
Bet galvoti ar abejoti jau ne
bebuvo laiko — kiekvieną se
kundę galėjo pasibelsti į du
ris...

Išvykdamas į baisiąją kelio
nę tepasiėmiau vieninteli tavo

pia tiesiai pas patį vyriausiąjį.
Nors ir visko buvau matę3 

žemėje, bet, prisipažinsiu, pa
mačius ant vartų liepsnojantį 
užrašą "Pragaras”, plaukai 
pasišiaušė ant galvos. Mat, vis 
dar galvojau, gal dar pavyks 
kaip nors išsisukti — juk že
mėje su vargšais ėjau, į rojų 
kelią jiems skyniau, nejaugi nė 
kiek neatsižvelgtų. Bet nete
ko gerai nė apsidairyti — žiū
riu jau bestovįs priešais paties 
Liucipieriaus sostą. Išbalau, 
turbūt, kaip drobė, jeigu iš 
viso numirėliai gali dar pabal
ti, taip jau persigandau.

— Pagaliau tu jau pas mus, 
nors, tiesą sakant, tu jau se
niai mūsų pilietybę esi gavęs, 
— kreipėsi tiesiai į mane gau- 
ruotasai pragaro imperijos 
valdovas. — Visai dovanoti 
tau bausmės aš negaliu, nors 
ir labai didelę jaučiu tau sim
patiją, tą padaryti neleidžia 
mūsų įstatymai.

— Už ką mane norite bausti, 
valdove — juk aš taip ištiki
mai tarnavau jums visą savo 
amžių, žemėje, — atsiliepiu, 
nugalėjęs baimę ir nebetverda
mas piktumu.

— Aš tą žinau, bet mūsų di
džioji imperija laikosi tik kan
kinimais, pagaliau ji tam ir 
įkurta — panaikink kankini
mus, ji subyrės pirmąją dieną, 
todėl bausmės čia negali iš
vengti niekas, net ir aš pats — 
aš nuolat turiu dairytis, kuris 
mano draugų pirmas pervers 
savo durklu mano krūtinę. Aš 
noriu, kad tu mane suprastum 
ir pasiduotum savo likimui, to
dėl esu tau visai atviras. Bet 
iš tikrųjų nėra pas mus taip 
blogai, kaip pas jus ten žemėje 
apie mus skleidžiami nepagrįs
ti gandai ir šmeižtai. Pas mus 
viešpatauja didžiausias teisin
gumas, todėl ir tau už tavo

nuopelnus bus padarytos di-' 
džiausios lengvatos: tu galėsi 
pats sau pasirinkti bausmę. Be 

’ to paskutiniu laiku ir pas mus 
daromos didelės reformos, ke
liamas pragyvenimo standar
tas. O pramogų ir pasilinks
minimų vietos prilygsta ge
riausius jūsų kurortus. Matai,i 
mes turime išlaikyti konku
renciją su Dievo karalyste, to-; 
dėl tobuliname kankinimo 
priemones ir stengiamės su
kultūrinti ir pralinksminti sa
vo piliečius, kad visi būtų pa.-j 
tenkinti. Todėl ir tau dabar 
duosiu gerą vadovą, kuris ap
rodys visus mūsų ilgų metų 
laimėjimus, o tu galėsi pisi-, 
rinkti tokią vietą, kuri tau ge-j 
riausiai patiks, — pasididžiuo
damas ir pilnas karališkos di-j 
dybės pabaigė savo kalbą tam
sybių valdovas ir išnyko nuo 
liepsnojančio sosto.

— Gal pradėsime nuo ge
riausio mūsų restorano? — 
linksmai šokinėdamas ir ves
damas mane ilgu tamsiu kori
doriumi, pasiūlė staiga iš kaž
kur atsiradęs mažas velniūkš
tis.

Įeiname į milžiniško ‘didumo 
salę. Puikiausias restoranas, 
kokio niekur nebuvo tekę ma
tyti žemėje, net ir milionus 
gyventojų turinčiuose didmies
čiuose. Scenoje grojo didžiulis 
orkestras, o po visą salę vik
riai sukiojosi frakuoti kelne
riai, nešiodami valgius ir gė
rimus.

— Kaip patinka, draugas, 
gal čia teiktumėtės atlikti savo 
bausmę? — mandagiai paklau
sia mane mano vadovas.

— Kurią valandą uždaromas
restoranas ir apskritai, kiek I
laiko aš čia turėsiu pasilikti?1 • • I— pasiteiravau dėl visko.

— Pas mus jokių terminųj 
nėra — pasirenki čia? — mirk! 
telėjęs viena akimi, atsako, 
velniūkštis.

— Nenoriu — pakankamai j 
aš tų restoranų mačiau jiu 
žemėje.

— Tai gal užsuksime į kor
tų klubą — maloni pramoga, 
nuo tarnybos atliekamu laiku 
ir aš mielai ten palošiu, — agi
tavo įkyrus palydovas.

Mane paėmė juokas.
— Jūs apie tokius klubus ir 

sapne nesapnavote, — atkir
tau nebeiškentęs, — kokius

man teko matyti žemėje. Pusę 
3avo amžiaus aš ten praleidau. 
Patarčiau ir tau nuvykti gerai 
progai pasitaikius pasižmonėti, 
kad ir į Monte Karlo. Ten pa
simokytum, kaip reikia išlošti. 
Neisiu ir ten — nejaugi jūs nįp 
ko negalite pasiūlyti įdomes
nio? — paklausiai įsidrąsinęs.

—• Einam, — pamojo vel
niūkštis, nusišypsojęs ir pri
merkęs vieną akį.

Beregint atsidūrėme prie la
bai triukšmingos salos durų.

— Žvilgterėkite, draugas, 
čia, — pravėręs duris, parodo 
vadovas, reikšmingai mirktelė
jęs.

Man net širdis apsalo: salė 
pilnutėlė šokančios publikos. 
Gražiausios moterys, balinė
mis suknelėmis, apsisagsčiu
sios žėrinčiais papuošalais, mei 
liai besišypsodamos, žavėjo su 
jomis šokančius vyrus, švel
nūs muzikos garsai sklido ir 
bangavo po visą salę.

— Aš lieku čia!... — tvirtai' 
pareiškiu palydovui, tarytum 
bijodamas, kad jis nesumany
tų mane tempti dar kur kitur.

— Gerai, — atsako raguotis, 
— Tu eisi tuojau šokti, o aš 
būsiu ten, aname kamputy.

Velniūkštis pranyko, o aš 
staiga pasidariau toks pat 
frantas, kaip ir visi kiti vyrai, 
šokantieji salėj.

(Nukelia į 7 pus!.)

CHICAGO AOADEMY OF 
MEDICAL TECHNOLOGY 
Medical Techniųue Career

Register uow for Jau. 31st classes
410 South Michigan Avenue 

Tel. HArrison 7-2493

Duoną Ir |vntrbui skoningas
Malkutes kepa

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMU 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO

STASYS LITWINAS, Prez.

3039 So. Halsted Si.
Tel. VIctory 2-1272

Apkainavimą ir Prekių Pristaty
mą Teikiame Nemokamai

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

301=30 C aoi

1956 ©

RADIO SU I 
I (lempos-oalys-baterijos) Į

-V TAISYMAS , 
įnamuosedirbtuvėse]

—100% — 
JĮ4ftANTlOA_

BRUNO’S KEPYKLA
8339-11 S. Lituanlea Avė. 

Tel. ULifside 4-6376..
Pristatome Į visas krautuves 
ir restoranus, taip pat Iš
siunčia 1 visus artimuosius 

miestus.

Daina
TELEVISION

(sav. inž, A. Semėna s)

i3130S.Halsted-DA6-6887

PAEKHOLME SERVICE 

STATION

5000 W. Cerniak Rd., Cicero, I1L 
Lietuviška gazolino stotis ir
automobilių aptarnavimas 
William J. Grigelaitis, sav.

: Skelbtis “DRAUGE” apsimoka,
nes jis yra plačiausiai skaitomas

Ij lietuvių dienraštis, o skelbimų

kaina yra prieinama visiems.I

A. T V E R A S
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir taisymas 
2643 W. 69th St. REpublic 7-1941

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDROVĖ

4038 Archer Avenue Tol. LA3-6719 

AUGUST SALDUKAS Prezidentas

“Svjujsto PMKMUJr, ™
15 TOLI IR ARTI

NAUJI OIDEII TPOKAI-NAUJAUSI KPAUSTTMO (PAMK/A! 
ILGU METU PATYRIMAS - PIGUS !P SĄŽININGAS PATAANAMtAi

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Td. V/Alkmok 5-3209

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

MES PARCPINAME KELIONES LĖKTUVAIS, GEL2KELIAIS, 
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.

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

MOVI N G
A. BENIULIS atlieka įvairius 
p^rkraustymus ir pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BĮ. 7-7075 arba 

RE 7-0842

ISC

Roosevelt Furniture Miegamo Rakandy Išpardavimas!
11 gabalų — tiktai už $169.00 1l“^1 4 *

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

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

Fellz Raudonio, sav. Ir mnn&dberta
KrautuvS atidaryta sekmadieninis nuo 11 lkt 4:10.

Skribkilčs "Drauge

Rūpestingai ir pigiai taisau

TELEVIZIJOS
APARATUSI

Garantuoja darbą ir dalis.

I. MIGLINAS 
Telef. — HUmbold 6-1038

TELEVIZIJOS FCf’OGRAFAl 
Tik pas mus pirkdami gausit
• Nemokamai 3-jų niėn. pilną garan

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

liavimas.
• Iki $100.00 Ir daugiau nuolaidos už 

jūsų seną televiziją.'
Be to. visokiausi radijai, rekorda- 

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

NUOŠIRDUS LIETUVIŠKAS 
PATARNAVIMAS

Frank’s TV and Radio
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

3240 South Halsted Street
Telefonas CAlumet 5-7252

PRANAS KURSIS IR 
PAULIUS F. ENDZELI8

Pradekit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškojo 

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

f BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS’N
f 4071 Archer Avė., į vakarus nuo California Avė.
I CHARLES ZEKAS, Sec’s

S OFISO VALANDOS:
y Pirmad.. antrad., penktad. Ir 

šfšt. 9 v. ryto Iki 4:S0 p. p.
Trečlad. t ryto Iki 13 o 
Ketvlrtad. 8 yad. lkt 8 rak.

IOE= rocaoi

TELEVIZIJOS
r Radio Aparatu Taisymas
Sąžiningas ir garantuotas darbas 
M. RIMKUS, 4617 S. Sawyer St 
Tel. VI 7-0087— VI 7-3037

•saso. '

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darban. Viri apdraudimai. U artimą Ir 

tolimų distancijų. Saukit* sekančiai:

8415 S. LITUAN1CA AVĖ., CHICAGO, ILL.

ANTANAS VILIMAS
Telelom. — FBootfer 8-1881

CRANE SAVINGS 4N"S^AN
2555 WEST 47th STREET LAfayette 3-1083

B. R. Pietkievvicz, prez.; E. R. Pietklewlcz, sekr. Ir advokatas 
Mokame augštus dividendus. Kešiuojame čekius. Parduodame ir 
išperkame valstybės bonus. Taupytojams patamauvimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITA ŠIANDIEN.—Apdrausta iki $10.000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
<ntr. ir penkt. 9 iki 5; treč. uždaryta, o šešt. nuo 9 iki vidurdienio

JONASGRADINSKAS
televizijos, radijas, patefonai, lempos, antenos baterijos 

“Parduodam pigiau, taisom geriau”
•I. G. TELEVISION COMPANV

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

MARQUETTE GĖLIŲ KRAUTUVĖ
KORSAŽAI, GĖLĖS VESTUVĖMS, LAIDOTUVĖMS TR 

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

2743 West 69th Street Tel. PRospect 6*0781
(priešais Sv. Kryžiaus ligoninę)

MES PRISTATOME ANGLIS BEI 
PE6IAUS ALIEJŲ

DIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS S į’
Mes taipgi perkraustome jūsų baldus saugiai — keletą blo 

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

mus. Turį daug metų patyrimo perkrauatymo darbe.

STASYS FABIJONAS
21*6 So. Hoyno Avenue Tel. VIrginia 7-7091,

SINCLAIR Gazolino Stotis

"PAGALBA"

3S

St

Taisono automobilių motorus. Lyginame įdaužinius ir 
įlenkimus. Dažome ir atliekame įvairins kitus pataisymus.

NEBRANGUS IR GARANTUOTAS DARBAS
Mašinai sugedus, pribūnanie su tilkiku į įvairias vietas, 

rarduodaiue akumiliatoriiu, |«adangas ir kt. automobilių dalis.
2641 West 71st St.(kampas Talman Avė.)

Tel. REpublic 7*9842. Namu tel. WAibreok 5*5934
■■■ ■■g*—- E5 ■H Ii
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Sporto klubas NERIS ruošia didžiulį meno vakarą M
a a a ^a a ag a • » M ■ B ■ A g> ■ 11

Detroito Lietuvių Dramos Sambūris vaidins L. Fuldos 
5 veiksmų komedijų

“GLUŠAS”
Vakaras įvyks Šį sekmadienį, vasario mėn. 5-lę dieną SOKOLŲ 

SALĖJE, 2337 South Kedzle Avenue. Pradžia — 3-čią valandą po pietų
Po programos šokiai. Groja B. Pakšto orkestras. Visa visuomene 

kviečiama savo atsilankymu paremti šeštąsias sporto žaidynes.
S. K. NEKIS

MŪSŲ KOLONIJOSE
Grand Rapids, Mich Pati eglutė buvo tikrai nepa- 

r prastai papuošta tautiniais šiau-
Įdomi ir gfraži vaiky šventė dų papuošalais, kurie pirma bu-
Po Trijų Karalių Grand Ra-. vo naudoti Meno Galerijoje, pa- 

pids lietuvių mokyklos tėvų ko-1 rengiant tautines eglutes šiais 
mitetas su mokyklos vedėju ir! metais.
mokyklos rėmėjais surengė Šv. j Besiskiretą gausūs svečiai 
Jurgio didžiojoje salėje gražų džiaugėsi šia lietuviška vaikų 
vaikų vakarą — kalėdinę eglutę. I švente ir linkėjo vargo mokyk-

Vakaro programą pradėjo tė-Įlai geriausio pasisekimo, 
vų komiteto pirm. S. K. Balys, Buvo surinkta apie 40 dol. au- 
kuris nupasakojo šeštadieninės kų, kurios beveik padengė visas 
mokyklos kūrimosi vargus, jos išlaidas. Dalyvis

pertraukos laiką ir vėl šiais me,
tais tęsiamą lietuviško žodžio! Philadelphicc Pa.
mokymo kol ą. Mokykla veikian 
ti dėka trijų veiksnių: 1) mo
kyklos vedėjo Pr. Turūtos pasi
aukojimo mokyti vaikus, net at
sisakant atlyginimo, 2) K. Se
niūnų patriotizmo duodant savo 
namuose nemokamai patalpas 
mokyklai ir 3) vaikų tėvų vie
ningo nusistatymo visokeriopai 
remti mokyklą. Jis ragino iš
laikyti vieningas lietuviškas šei
mas su gimtąja kalba, ragino 
laikytis tautinių grupių solidaru 
mo, kur s Amerikos gyvenime 
daug lerria.

Vakaro programai vadovavo! ..... .... ,, ,, , „ ™ . . i pasiskirsčius, naujieji valdomomokyklos ved. P. Turuta. Apie1 J J
29 vaikų choras sugiedojo gies-

Valdybos posėdyje konstatuo-, 
ta, kad praėjusiais metais žymi! 
Balfo narių daliB neatliko mo
kestinės prievolės, todėl nutar-7" 
ta išjieškoti iš nesumokėjusių 
Balfo nario mokestį, kartu pra
šant, kad kiekvienas savo parei
gos neatlikęs, pasistengtų pir
ma proga tai padaryti.

Naujajai valdybai planingai 
pradėjus darbą, reikia laukti dar 
gražesnių rezultatų, kaip anks
tyvesniais metais.

Pagerbs prel. I. Vajančiūną
Kaip kasmet, taip ir šiemet, 

Šv. Kazimiero parapiečiai ren-

KANADOJE
NEIŠTROŠKUSIO ARKLIO 

NEPAGIRDYSI...
PRANYS ALŠĖNAS, Toronto

Prieš keletą savaičių Kanados 
federalinės vyriausybės minis- 
teris pirmininkas S. Laurent šio 
krašto sost'nėje Ottawoje pa
reiškė, kad artėjančios parla
mento sesijos metu jis patiek
siąs patvirtinti įstatymą, pagal 
kurį visi imigrantai, besibai-
giant jų gyvenimo Kanadoje g,a« pagerbti savo ilgamet, su' keriem6 m^am privalės 

dideliais nuopelne, parapijai iri Kanados pilietybės. Jei-
lietuvybe, prel. I. Valančium,. ku kuri j su tu0 nesutiks _ bus 
no vardinių proga reng-amas: notas sav0 kuimo kraS.

nnnl/Arncj CJlzvTYTOi *

Balfo veiklos planai

Sausio 18 d. įvykusiame Phi- didelio masto banketas. Šiemet .
! tą-
■ Šiuo metu Kanados parlamen 
i tas jau posėdžiauja. Todėl, ry-

„ . , i šium su nugirsta žinia dėl pri-

Į ž, banketą kviečiami ne tik vcrstinės p„ietybSa pagyvėjo ir 
parapiečiai, bet ir visi Philadel- kalbos bej kome„Ural apie tai. 
phijoa lietuviai, nori parodyti vietiniai gyventojai. kurie Ka- 
pagarbą, o kartu ir padenmons-, nadoj j ,r ; sj rejJį.
truoti nuoširdžią padėką uz pre k,nj mažai dfmesl0 atkrel^ ta.

ladelphijos Balfo valdybos posė-' šis tradicinis parengimas įvyks 
dyje buvo pasiskirstyta parei-! vasario 5 d. 6 vai. vak. Šv. Ka- 
gomis ir sudarytas provizorinis zįmiero parapijos salėje, 
veiklos planas 1950 metams. Ir
šiemet valdybos darbams sutiko 
vadovauti senasis ir ilgametis 
Philadelphijog Balfo pirminin
kas Adolfas Bach. Vicepirminin 
ke išrinkta ponia Adams, sek-Įiato ilgų metų didelės reikšmės 
retoriumi — A. Jonys - Janus-; veiklą.
kevičius, iždininku — A. Impu- į Dalyvavo LFB suvažiavime 

jlevičius ir valdybos nariu — A. Būrelis Philadelphijos Lietu- 
Kanin - Kaniušis. PareigomisĮ vių Fronto Bičiulių skyriaus na-

čiau imigrantai prabilo plačia 
burna ir, žinoma, Premjero su
gestijos ir numatomo įstatymo 

i nenaudai.
Paskutiniųjų dviejų ar trijų

VEIKLI LIETUVIŲ KOLONIJA
Kanados lietuviai gali didžiuo] Kanadoje ir visur kitur gyve- 

tis savo dvasinių vadovų dar
bingumu, kūrybingumu ir pa

jo organų atskirų sričių vadovai
, , , , . .. , . tuojau perėmė pareigas iš sėmę ir keletą dainelių, kuno3 ,, , 1, , .. , . , nosios valdybos,skambėjo daug geriau negu bu- Svarstant Balfo veiklos p,a.

vo ga ima i e is i, ų lai.ų. numatyti šie atskiri darbai:
Keletą mergaičių pasakė labai . . . ...
gražiai e lerasc.us. Buvo įspu- .... . , . . . , ,.x- • r nkliavai, kuriai vykdyti nu-dmgas Kuslikytes, Pakalnio ir . .. .. ,,, . __ x. J .. ... . tarta kviesti visus parapijų kle-Lukoševiciutes tnlogas. Visiems , ., . ./ , ., , . x-, bonus pagelbsti sj taurų daly-labai patiko mažosios Griginai-
tės deklamacijos. Su dideliu 
kruopštumu merga'tės atliko 
stilizuotą dainos — šokio pa
vaizdavimą, kaip “Snaigės", “Ko 
liūdi berželi’’... Čia atrodė, jog 
Kušlikienės ir M. ir O. Baltru- 
šaityčių buvo daug pasidarbuo
ta parengiant mergaites tok'ems 
įspūdingiems vaizdams. Rūta 
Baltrušaitytė pašoko porą daly
kų kaip tikrai auganti balerina. 
Kušlikytės, Girginaitės, Luko- 
ševičiūtė ir kitos mergaitės gra
žiai paskamb'no piano ir pagro
jo akordeonu. Daugumoje vi
siems akompanavo K. Belinis, 
kuris privačiai moko jaunuosius 
ateivius muzikos.

Labai patrauklią vakaro dalį 
sudarė “Lietuvos Kalėdų sene
lio” pasirodymas su keliais do
vanų maiša's. Jis papasakojo, 
kaip pavyko "pabėgti” iš Lietu
vos, ir kas ten vyksta. Jo slap
tai perneštą Lietuvos vaikų turi
ningą laišką perskaitė Strolys. 
Jis dalino vardines dovanas kiek 
vienam vaikui su žaislais, sal
dumynais ir sausainiais. Vaikai 
senelį apipylė eilėraščiais, skam
binimu

pravesti; balan
džio 22 d. Allegenes muz'kalinė- 
je salėje numatytas koncertas, 
kurį atlikti kviečiamas Brook- 
lyno Operetės choras (bus su
vaidinta “Joninių burtai): bir- 
žel:o 10 d. rengiamas piknikas 
Ed'ngton parke pas Babulą; ru
dens laikotarpyje numatoma su 
rengti piniginį vajų ir metams 
baigiantis suorganzuoti banke
tą su dovanų laimėjimu. Paskel
bus Balfo veiklos planą tikima
si, kad visa Philadelphijos l'e- 
tuviškoji v'suomenė rems Balfo 
pastangas, o visi sambūriai pa
sistengs savo parengimus derin
ti taip, kad Balfo interesams ne. 
pakenktų.

L

rių buvo išvykę i Waterbury,; 3avaičjų Mgyjc visa Ka-
Conn., kur vyko rytinių valsty-'
bių LFB skyrių konferencija. 
Dalyvavusieji parsivežė labai 
stiprius įspdžius tiek iš paties 
suvažiavimo — konferencijos, 
tiek iš paties Waterburio lietu
vių gyvenimo. Kartu su Phi-

nadoje leidžiama ne anglų kalba 
spauda, reprezentuojanti apie 16 
atskįrų tautų, sutartinai pasisa- 
sakė prieš šitokį įstatymą, kaip 
visai nedemokratišką ir laužan
tį laisvą žmonių vabą. 

Skandinavų tautų susigrupavi
ladelphijos frontininkais vyko ir, mo pirm gven Stadius pabrėžė(

2 .G.aS±Lt6’ikad emigrantai turi būti įsąmo
ninti, kad Kanados pilietybė —gražiai pap'ldžiusi suvažiavimo 

meninę' programos dalį.
Laukiama kapeliono 

šv. Andriejaus parapijos kle
bonas kun. J. Čepukaitis, da
bartinis JAV Lietuvių Kunigų 
Vienybės pirmininkas, rūpinasi 
tinkamo kun’go suradimu Phi- 
Jadelphijoa liet. jaunimui ka
peliono pareigoms. Visuose be- 
sisielojanč'uosc vietos lietuvių 
reikalais kilo didelis pasitenki- 
n'mas, išreiškiamas daugeliu 
gražių atsiliepimų. Ta žinia yra 
iš paties klebono kun. J. Čepu- 
kaičio pareiškimo, duoto ateiti
ninkų atstovams, kurie atsilan
kę pas jį rado visų jų reikalų su 
pratimą bei pritarimą. B. R.

tai jų garbė, tačiau ne privers

šią savaitę nugabentas į St. Ag
nės ligonnę. Prel. Mendelis pra 
šė pasimelsti už sergančius, kad 
jie pasveiktų.

— Grabnyčių rytą žvakės
bus šventinamos prieš 8 vai. šv.

Mišias. Bus galima jų gauti po Ar Marija apsireiškė Lietuvoje 
šv. Mišių klebonijoje. Šv. Bla- j Atsakymą rasite J. BudzHkos kn.y 
žiejaus dieną (vasario 3) gerk- STirtėjc

BALTIMORĖS ŽINIOS
MIK F; VLADAS DRANGINAS bažnyčioje sukalbėjo rožančių.

Vlada.-, Drauginis i. m. sau-, !*“**"* drau«|j°8 dvasios vadas 
šio 20 d. staiga mirė nuo Širdies' ^vienai „arei padovanojo po 
smūgio. Velionis buvo ž nomas
visiems Baltimorės lietuviams, 
nes 30 metų ar daugiau turėjo 
nuosavą siuvyklą, kurioje dirbO' . 

žiniomis apie I/etuvosišimtai lietuvių. Ne vieną lietu- 8108
žemę ir kt. Senelis buvęs ži
nomas Kauno futbolo rinktinės 
žaidėjas P. Jonušas - buvo tie
siog nepakeičiamas.

Gale tėvų kom. p rrn. S; Ba 
lys dėkojo mokyklos vedėjui P.
Turūtai, P. Jonušui. Kušlik enei,
Baltrūšaitytėms ir K. Kėliniui — 
rž programos parengimą; Jonu
šienei, Lasticnei, Pakalnienei 
už dovanų parupinimą; kun.
Kardauskui, Baltrūšaitytėms, Pi 
variūnaitei — už pakvietimų pa 
rengimą; Frejcrlenei, Žygienei 
Bliudnikienei — už dovanų įri
šimą: Frejeiiui, Gailiūnienei, Ba! 
lytei -- už eglutės papuošimą;!
.1 Puoclžiūn'cnei už leidimą] 
pas naudoti lietuviškais papuošo Altoriaus ir Rožančiaus Draugi- 
lais. Piimininkas pažymėjo, jog] jos metinis pasisvečiavimas ir 
komiteto narys dr. P. Gailiūnas susirinkimas įvyko sausio 22 d 
I uvo šios vaikų šventės suma-'šv. Alfonso parapijos salėje 
rytojas, organizatorius ir darbo']Vaišėse dalyvavo visi ftv. Alfon 
derintojas, o komiteto narys P. Įso parapijos kunigai. Draugijos 
Frejeris v'sur nuoširdžiai talki- narės ryte šv. Mišių metu pri- 
n iikavo. Įėmė iv. Komuniją, o po pietų

vį ir lietuvę jis išmoko siūti. Už 
tai jie yra jam šiandien dčkin-
I?i-

Velionis Vladas buvo Šv. Var
do Draugijos narys. Prel. Men
delis ir tos draugijos dvasios 
vadas kun. Juozas Antoszewski 
su būriu vyrų susirinko prie 
karsto ir atkalbėjo dalį rožan
čiaus už a. a. Vlado sielą.

Po iškilmingų pamaldų a, a. 
Vlado palaikai palaidoti New 
Cathedral kapinėse.

METINIS ALTORIAUS IR
ROŽANČIAUS DRAUGIJOS 

SUSIRINKIMAS

Dievo Motinos statulėlę. Drau 
gija paaukojo 100 dol. naujo ar
noto įsigijimui.

1956 metų valdybą sudaro 
nares: pirmininkė Elena 

Sakev čienė, vicepirm. DiStepha- 
no, sekretorė Vanda Pukelienė, 
tvarkdarė Ona Voltarienė.

T R U M P A r
— Vinc. ir Magd. Vaškevičiai

sausio 29 d. minėjo 50 metų 
vedybin o gyvenimo sukaktį.

— Algirdas Bueevičhw susi

tuokė su p-le Bcvan.
Juozas ir Stasė Katinukai 

dalyvavo savo dukrelės Janet 
vienuol škų rūbų įvilktuvių iškil
mėse.

— Serga ir sveiksta. St. Ag
nės ligoninėje guli Petrulienė 
Lekavičienė ir Rutkauskas grįžo 
į namu*;. Church Home Infir 
mary ligoninėje serga Petronė 
Sk'rmontienė. Unlversity ligo
ninėje yra Jaučiaus brolio. Iš 
Doctor's ligoninės grįžo namo 
Indrašienė, Slžienės mamytė. A- 
nelė Zabiockienė turi vykti ope
racijai į BonSecour ligoninę. 
Juozas Makarauakas užpraėju-

tinis dalykas, kuri8 grasina net
gi įstatyminėmis sankcijomis. 
Tas pats asmuo tuo pačiu pa
brėžė, jog jis asmen’škai nesim
patizuoja tokių asmenų, kurie 
gyvendami Kanadoje 20 ar 30 
metų visiškai nesirūpina piliety
bės klausimu, tačiau ir juos esą 
prievarta versti priimti piliety
bę būtų nedemokratiškas dar
bas -ir tai nedarytų Kanadai 
garbės.

“Tai begaliniai juokingas į- 
statymas, jeigu jis būtų priim
tas”, pareiškė naujųjų ukrainie
čių atstovas Dan Stokai. “Jūs 
galite vesti arklį prie vandens, 
tačiau negalite priversti jo ger
ti, jeigu arklys nėra ištroškęs”... 
Taip yra ir su žmogumi, ku
ris bus prievarta verčiamas pri
imti Kanados pilietybę. Toks 
žmogus niekad nebus geru šio 
krašto piliečiu.

Pabalt’ečių vardu dėl šio rei
kalo pasisakė Baltų Federacijos 
Kanadoje pirm. Edvard Riisna 
(estas). Jo žodžais, šitoks įsta
tymas Kanadai teatneštų dau
giau žalos negu naudos, nes lo
jalumo kraštui niekas negali nu
rodyti pagal įstatymą.

Slovakų atstovas Milan Jaku- 
bec pasisakė, jog Kanada turėtų 
žiūrėti ne į kiekį savo krašto 
pilečių, bet į jų kokybę. Tas 
jai daugiau naudos atneštų. 
Naujieji ateiviai
jausti pareigą ir
šio krašto pilietybę, tačiau a- 
naiptol negalima jų nei raginti, 
nei versti tai padaryti įstatymo 
pagalba. Buvo priešingų pasisa
kymų ir iš kitų tautybių.

sišventimu savo tautiečių dva
siniams reikalams, o taip pat ir 
visam svarbiojo darbo komp
leksui — lietuvybės išlaikymui. 
Štai trumpai. Montrealyje, To
ronte, Winnipege, Hamiltone ir 
kitur dygsta lietuviškos švento
vės, kurios yra ir bus mūsiškių 
ateivių dvasiniais ramsčiais. Ar 
tai nėra gražus reiškinys? Šio 
reiškinio be abejo’ niekas neiš- 
dildys iš Kanados lietuvių gy
venimo istorinių puslapių.

ną lietuviai, suprantama, yra 
girdėję daug gero apie kanadiš- 
kę Hamiltono lietuvių koloniją. 
Tai nedidelė grupė lietuvių, bet 
labai darbščių, labai susiklausan 
čių ir vieningų, mokančių pra
lenkti savo dosnumu Tautos 
Fondui, vargstančių lietuvių šel
pimui. Taip pat jie moka pro
porcingai daugiausia už kitus lie 
tuviškų knygų išpirkti, moka 
nuosekliausiai lietuvišką spau
dą informuoti apie jų gyvenimą 
ir t.t.

(Nukelta j 6 puf>».)

UŽSIPRENUMERUOKITE KULTŪROS ŽURNALĄ

AIDUS
“AidąT’ eina jau vienuoliktus metus, gaivindami ir ugdydami 

mūsų kūrybinį gyvenimą tremtyje.

Prenumerata: visur 6 dol. metams

Adresas: 680 Bushwtck Avė., Breoklyn 21, N. Y.

patys turėtų 
garbę gauti

illllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

lės bus laiminamos po visų šv. 
Mišių ryte, vidurdienį ir po pa
maldų 5:30 vai. vak.

— Sodalietč* dar kartą kvie- 
č'a visus atsilankyti į jų rengia, 
mą “bingo” vasario 3 d. parapi
jos salėje. Pelnas skiriamas mo 
kyklos reikalams.

MARIJOS APSIREIŠKIMAI
ŠILUVOJE

Kaina 40 centą
Ją galite rauti

“D B A U G E”

2834 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8. ILL.
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AUTOMOBILIU TAISYMAS IR GASOLIHO STOTIS
Ulieltami lyginimo ir dažymo darbai. Taisomi motorai, stabdžiai 
transmisijos ir t t. MOBILGAS benzinas, įvairių rūšių alyva, 

baterijos ir automobiliams dalys- Fjrestone padangos.
1934 Wm( 59th Street Tel. GRovehill 6-9136

M. CE8AS. patyrė* šerto spėriausias

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA
Didžiausias lituanistikos židinys, lietuvių kultūros paminklas

I» suprojektuotų 20—21 (omo septyni jau išspausdinti, kiti rengiami. 
Iteduktoriai visų bE ruošinio darbų ptigul atskiras raides pasukiistę 
iki gulo.

Laikas įsigyti, urs uuo 
meratoriams.

\ 111 tomo bE bu» HpausdinaniH tik prenu-

Lengvos sąlygos: įmokėjusiems l»ent už vienų tomų. visi išėjusieji 
tomui siunčiami iš kurto. Likusios suirtos mokėjimus išdėstomus užsisa
kiusiam priimtinomis dalimis. Vieno tomo kaina J.A.V. $7.75, visur 
kitur $b.00.

Užsuk.vmai siųstint šiuo adresu:

J. KAPOČIUS, LIETUVIŲ ENOIKLOPfJDUA,
2€5 O Street, South Boston 27, Mass. 

PASKUBĖKITE ATSARGOS RIBOTOS!

Budriko metinis pre-inventorinis 

Deimantų, Laikrodėlių Išpardavimas

40% NUOLAIDA — DIDELE SUTAUPĄ
Štai čionai! Tai išpardavimas, kurio jūs laukėte — Ir dėl geros 
priežasties! Mes turime puikiausių pasirinkimą deimantiniu 
brangenybių — laikrodžių, žiedų, auskarų, špilkų, raakžiedžžų, 
karolių, kolionikų (euff links) Ir daug kitokių dailių dalykų! 
Ateikite, pasirinkite ir pasinaudokite 40% nuolaida jau ir taip 
numažinta nuo originalės kainos! Ateikite anksti... Tai yra 
nepalyginama proga!

štai keletas pavyzdžių iš didelio pasirinkimo:
2 deimantiniai žiedai, kaip paveiksle, vertės $100,

40% nuok, už $60.00
Vyriškas deimantinis žiedas vertės $300, už .............. $180.00
2 deimantiniai žiedai, vertės $200, už ............................ $120.00
Ketvirtad. karato žiedai vertes $60, už ........................... $36.00

.Elgin, Griien. Benrus laikrodėliai, Parker rašomos plunksnos, 
Phaeffers, Watermans plunksnos. Rogera silverware, sieniniai 
laikrodžiai, lėkštės, blanketai. kaldros, patefonai, mažos rūdijos, 
elektriniai toasteriai, automatiški kavos perkolatoriai — 40% 

nuolaida. Lengvi išmokėjimai.
Lietuviški gintaro išdirbiniai.

J. F. Budrik Furniture
( I N (J O R P O R A T E D )

3241 So. Halsted St. Tel.: CAIumet 5-7237
Atdara pirma d. ir ketvirtad. vakarais iki 0:30 PAL Kritmad. 10-5.

Budriko Lietuviška Radijo Valanda leidžiama kiekviena ketvir
tadienio vakarą nuo 6:00 iki 7:00 vai. iš W HEC radijo stoties, 

1450 kjlot'ydes. .-u žymiais dainininkais ir orkestru.
J

A URATAS IMV1DENDAS _ APDRAUSTAS SAUGUMAS IR PEC NINGI PATARNAVIMAI.

TALPYKrn, (VIRTAI. APbRACHI'tM 91 a.OOO.OOO I»rAJ<«ME. AlRRCIAl-MIAs. .UI PAIMI'HY I VS lll\I l)l\ Ii| z (Aini p im ĮSI MIS 
TV sysKAII AS. KITI TAI PI MO SKYRIAI: OPTIOAAE. IM»X( S. KAl.f.lų IR VAKVI.R -KVltlAI <JAI.IT1 TAI PA IT IR PI,H I AIŠKIS. SI 
TAI RA KITE lai-AIDA* IŠKIJCIAM CEKIVK III APMOKANT VISOKIAI SIAH RII,AH. VELTU PATARNAVIMAS VARIAMS IšKT.RIAM IR 
PAItlH ORAM \ A1T>ZH>S ROM S. !\AM( PAMMOLOM PRIENAMIAI si OM KMAUOM. si /.I.VOT MCtR' AVkšT.) RIVIRI.Ml.) III KIT AIS 1H-

FOEtMACJMAS PAŠAI KTl — OKOVKHITA, U-7ATA.

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION, 6234 SOUTH WESTERN AVĖ.
PIliM. IU UU-3 VAU; AA TliAO. Ilt HFNHT. • Iki 4 VAK.; k LT. 9 Iki * l«l. »n^.; Tre<\ LIDAHVTA VISA UIEAA; V IR! 12 POPIET

/
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VEIKLI KOLONIJA
(Atkelta iš 5 pusi.)

Be viso to, toji nedidelė lietu
vių kolonija turi savo bažnyčią, 
gerai organizuotą parapiją ir 
darbštų bei veiklų kleboną kun. 
dr. J. Tadarauską.

Tikras darbo ir \aTgo pelė
Tremties ir išeivijos dienas 

kun. dr. J. Tadarauskas neveltui 
praleido. Per tą laiką jo įminti 
dideli pėdsakai Dievo vienuogy- 
ne ir lietuvybės dirvonuose.

Tas darbštusis kunigas yra 
baigęs Telšių kunigų seminari
ją Lietuvoje ir Vėliau gavęs 
Kauno universiteto teologijos li
cenciato laipsnį. Po to, kėliau* 
damas tremties grubiu keliu, nie 
kad nepaliovė mokslinęsis, 1948 
m. gegužės 8 d. po sėkmingai iš
laikytų doktoranto egzaminų, 
o taip pat gerai apgintos moks
linės disertacijos tema: “De re- 
lationibus inter statura et ca- 
tholicam Ecclesiam” Pontifika- 
linis Ottavvos Katalikų univer
sitetas suteikė jam teologijos 
daktaro laipsnį.

Tremtyje kun. J. Tadaraus
kas ilgesnį laiką gyveno Švedi
joje ir dirbo tarp lietuvių trem
tinių pastoracinį bei kultūrinį 
darbą. Lietuvoje yra išleidęs 
porą maldaknygių suaugusiems, 
o tremtyje — mažiesiems. Švedi 
joje kun. J. Tadarauskas reda
gavo religinį lietuvišką laikraštį 
“Spinduliai”.

I Kanadą kun. J. Tadaraus
kas atvyko 1947 m. pabaigoje. 
Čia uoliai ruošėsi doktoranto 
egzaminams ir dirbo pastoraci
nį darbą. Jo mokslinio darbo 
ruoša, kaip minėjome, buvo ap
vainikuota daktaro laipsniu, o 
pastoracinis darbas — Hamilto
no lietuviškosios parapijos su
organizavimu, įs;gijimu, persta
tymu bei restauravimu savos, 
gražios lietuviškos bažnyčios, er 
dvokos salės ir pan. Tas darbas 
ir organizacinė veikla be abejo 
pareikalavo iš kun. dr. J. Tada- 
rausko daug energijos, sumanu
mo, organizacinės veiklos, na, 
net ir fizinio darbo. Statant, 
tvarkant ir mūrijant saviems 
maldos namams sienas lietuviai 
gėrėjosi gražiu pavyzdžiu, kada 
ir kun. dr. J. Tadarauskas, apsi 
rengęs darbiniais rūbais, kartu 
su kitais darbin;nkais dirbo, plu 
šėjo, prakaitavo. Už tai dabar 
jis pats ir jo parapiečiai gali 
džiaugtis ir didžiuotis pasiektais 
gražia;s laimėjimais.

Tepadeda jam Dievas ir to
liau taip grafini dirbti kilnų dar 
bą.

Neseniai kun. dr. J. Tadaraus 
kas lankėsi Romoje, buvo priim
tas audiencijoje popiežiaus Pi
jaus XII ir visai eilei Hamiltono 
ir Toronto lietuvių katalikų šei
mų atvežė asmeniškus Popie
žiaus palaiminimus. Pt. AL

KNYGA, KURI VISADA ĮDOMI 

m NESENSTA 

Tai Juozo Švaisto

Stoję knygoje gražios mūsų žmonių 
pasakos, su paveikslais. Jas miela) 
skaito ir suaugę Ir jaunieji. Labai 
tinka lietuvių kalbos pamokoms. Iš 
viso 73 pasakos. Kaina 32.60. Pla
tintojams didele nuolaida.

Užsakymus kArtu su pinigais siuskite:

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Avė.

Chicago 8, Illmois

PER PASAULI KELIAUJA 
ŽMOGUS

Bernardo Brazdžionio poezijos 
rinkinys. Nedidelis skaičius šios 
knygos gautas šiomis dienomis 
“Drauge , 2334 So. Oakley Avė., 
CHICAGO 8, ILL. Knygos kaina 
kietais viršeliais $2.
Illillllllllllllllllllllllllillllllllllllllllhlllll

LIETUVIŲ STUDENTŲ SĄJUNGOS JAV 

CENTRO VAI DYBOS PRANEŠIMAS
VU,eros Sąjungos skyriams Ir tiesioginiai CV registruotiems

Sąjungos CV rengiamos studi
jų dienos jau visai nebetoli, todėl 
skuhame suteikti paskutines infor
macijas. Kaip jau žinote studijų 
dienos įvyks šjn. vasario 4-5 d. 
Chicagoje ir New Yorke. Abiejų 
skyrių valdybos ir nariai rengiasi 
visus svečius maloniai priimti ir 
sudaryti sąlygas, kad kuo geriau-1 
šiai atsiektume savo tikslą atvykę 
J studijų dienas. CV džiaugiasi Są
jungos narių pageidavimų tokių 
studijų diem,, nes tai puikiai ma
tėsi spaudoje po Sąjungos suva
žiavimo.

Studijų dienu programa.
CHICAGOJE: 
šeštadienį, vasario 4 d.

9:00 vai. Registracija 
10:00 vai. Aldonos Augustina- 

vičienės paskaita — “Lietuviškų
jų dvasinių vertybių esmė.”

11:30 vai. Pietūs.
1:30 vai. Apvaliojo stalo disku

sijos tema — “Lietuviškųjų ver
tybių ugdymas mumyse pačiuo
se.” Diskusijas praveda kol. D. 
šeputaitė (Detroitas), kol. L.šlr- 
mulytė (Urbana), kol. J. šoliūnas 
(Chicaga), Moderatorius kol. V. 
Kamantas (Clevelandas))

3:30 vai. Kol. J. Šmulkštys skai 
to paskaitą “Mūsų santykiai su 
aplinka, ypač lietuviškąja."

7:30 vai. Studentiškas linksma- 
vakaris.
Sekmadienį vasario 5 d.

10:00 vai. Pamaldos.
11:30 vai. Iškilmingas posėdis 

Ir studijų dienų uždarymas. Kal
ba Domas Velička.

Visos paskaitos vyksta Liet. Vy
čių salėje, 2453 W. 47 St. Pamal
dos—Šv. Kryžiaus bažnyčioje, 46 
ir Wood St. Pasilinksminimas — 
Good Fellows Lounge, kampas 45 
Street ir Fairfield Avenue.

Nakvynėmis rūpinasi kol. Milda 
Brenciūtė, 12 East 113th Place, 
telefonas PUlman 5-0813. Regis
truotis iš anksto arba atvykus į 
posėdžių salę.
NEW YORKE:
šeštadienį, vasario 4 d.

9:00 vai. Registracija
10:00 vai. Studijų dienų atida

rymas.
11:00 vai. Dr. J. Puzino paskai

tė “Lietuvių protėvynė."
1:00 vai. Bendri pietūs.
2:00 vai. D. Kriveckio paskaita 

“Lietuvos teisinė struktūra anų 
žiu bėgyje tarptautinėje šviesoje.”

4:00 vai. Apvaliojo stalo disku
sijos tema — “Mūsų vieta lietu
viškoje aplinkoje.” Diskusijose da 
lyvauja kol. R. Šilbajoris (New 
Yorkas), V. Kleiza (Urbana), J. 
Bilėnas (New Yorkas), Modera
torius A. Vedeckas (New Yorkas).

8:00 vai. Meno vakaras Ir šo
kiai.

Sekmadienį, vasario 5 d.
11:00 vai. Pamaldos.
12:15 vai. Studijų dienų užbai

gimas. Dr. J. Girnius skaito pa
skaitą “Lietuviškų vertybių es
mė.”

šeštadienį paskaitos vyks An
gelų Karalienės parapijos salėje 
S. 4th ir Roebling St., Brooklyne.

Sekmadienį pamaldos — Apreiš 
kimo parapijos bažnyčioje N. 5th 
ir Havemeyer St., Brooklyne. Tos 
pačios parapijos salėje studijų die
nų užbaigimas.

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

Iš WGES stoties — Banga 1S90 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD. 

0:46 Iki 9:30 vai. ryte

ŠEŠTA D 8:80 Iki 9:30 ryte 
PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v. 

8EKAD. 8:30—9:30 v. r. ii stoties
WOPA — 1490 kll.

Chicago 29, III. HEmlock 4-2418
7121 80. ROCKWELL 8T.

NARIAI LIETUVIU TAUP. IR SKOLINIMO
B-V1Ų LYGOS, EURIOSB

Kltkvlm SantaiipM Apdraiittot Iki 310,000.00 
IR

Paskolos Duodamos Hamę (gijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO i SAVIHGS t LOAH ASSH.
6234 S. We«tem Ava. Chicago 36, IU.

CRAHE SAVIHGS t LOAH ASSH.
2555 W. 47th St Chicago 32, III.

0I3TRICT SAVIHGS t LOAH ASSH.
3430 So. Halsted Street Chicago 8, III

UHIVERSAL SAVIHGS t LOAH ASSH.
1800 S. Halited St. Chicago 8. UL

Nakvynėmis rūpinasi kol. S. 
Novickis 630 tVestminster Road, 
Brooklyn 30, N.Y., telefonas UL- 
ster 9-2314. iš kitur atvykstan
tieji prašomi registruotis nakvy
nėmis iš anksto.

šioje programoje gali būti ne
esminių pakeitimų. Tačiau prašo
me visus rengtis gausiai ir akty
viai dalyvauti. Skyrių valdybos }- 
pareigojamos visus narius painfor
muoti apie šias studijų dienas, bei 
jų programą.

Jūsų
Centro Valdyba

1956 m. sausio 23 d.

Bing Crosby paaukojo 

$100,000

Filmų aktorius Bing Crosby 
paaukojo Gonzagos universite
tui Spokane, Wash. $100,000. 
Crosby yra ėjęs studijas toje 
augštoje mokykloje.

FORD V-8 DftūGIflUSIRI 
PARDUOTA AMERIKOJ

Polk statistikos kompanija, kuri 
veda Fordo automobilių bendrovės 
statistiką, praneša, kad per pirmus 
11 mėnesių 1955 metų buvo parduo
ta 1,241,742 Ford V-8 automobilių. 
Kita kompanija, kuri parduoda V-8 
automobilius, per tą patį laiką par
davė tik 643,376.

Ford kompanija gamina V-8 auto
mobilius nuo 1932 metų ir per tą lai
ką nei viena kompanija nėra tiek 
V-8 automobilių pardavusi, kiek 
Ford kompanija, šiuo laiku beveik 
visos automobilių kompanijos gami
na V-8 motorus automobiliams.

(Skelb.)

DĖMESIO

Prašau lietuvių-es, turinčius BE
NEDIKTO RUTKAUSKO novelių 
rinkinį “NUODĖMES”, išleistą “Sa
kalo’ 1932 m., atsiųsti man šiuo ad
resu: Ben. Rutkūnas, 4137 North 
Si.vth St., Pliiladclphia 40, Pa. Už 
atsiųstą knygą būsiu itin dėkingas ir 
atsilyginsiu, pasiųsdamas savo eilė
raščių rinkinį “Pulsas plaka”, 200 
psl., išleistą 1946 m. Vokietijoje.

Benediktas Rutkūnas

CICERO ŽINIOS

Jau penkios organizacijos vie
šai pasisakė už kandidatūrą 
J. F. Kimbark į Cicero miesto 
asesorius. Balsavimo diena yra 
bal. 3 d., 1956 m.

Raudonos Rožės klubas buvo 
pirma organizacija, kuri pasisa
kė už Kimbark.

Labai svarbu Cicero organi
zacijoms ne tik sakyti, kad bal
suos, bet turi raginti kitus, kad 
balsuotų už mūsų brolį lietuvį. 
Ypatingai lietuviai mūsų rajone 
turėtų nuoširdžiai remti Joną 
Kimbark, nes kituose rajonuo
se gyvena kitų tautybių žmo
nės ir reikia mums pasirodyti, 
kad mes augštai įvertinam Jo
ną Kimbarką ir kad visi lietu
viai, iki paskutinio, esame už 
Jono Kimbark kandidatūrą.

K. Deveikis 

(Skelb.)

GLASSIFIED & HELP WANTED ADVERTISEMENTS 1IELH WANTED VYRAI

PROGOS — OPPORTUNITIES REAL ESTATE

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. IV2 sklypo šalia. 
Pilnas rūsys. Vienas negali apseit, 
nori skubiai parduoti. Įvertinti- 
mui, turite pamatyti gerą pirkinį. 
Susitarimui kreiptis pas sav. po 6 
v. v. Mrginia 7-9384.
8UPER GROCERY & MEAT MAR- 
KET. Gerai einąs biznis, moderniški 
Įrengimai. Prieinama nuoma, gera su 
tartis. Dėl ilgos nori skubiai parduo
ti, nebrangiai. Pamatę įvertinsite ge
rą pirkini. 6142 \V. North Avė. arba 
Saukite savininką — MErrimne 7- 
21M arba N E vada 8-6598.

RŪBŲ VALYKLA IR SIUVYKLA. 
Gerai einąs biznis, pilnai įrengtas, 
kartu Ir “presą rnachlne". Pilna kai
na $1,500. Dėl kitų užsiėmimų nori 
skubiai parduoti. Prieinama nuoma, 
gera sutartis. Gyvenimui patalpos už
pakaly. 1459 S. Avery Avė., ROek- 
tvell 2-2255.

RESTORANAS, 1823 W. Wilson
Avė. Parduodamas dėl mirties šei
moje. Gera vieta, įsteigtas prieš 30 
m. Ideali vieta porai. Nori skubiai 
parduoti, kaina $2,800. Kad įverti- 
•>us turite pamatyti. Susitarimui 
skambinkite savininkai

REgent 4-9647
KIRPYKLA S kėdės. Du kirpėjai 
dabar dirba. Vist modern. įrengimai. 
Prieinama nuoma, gera sutartis. Pa
geidaujant, gyvenimui patalpos. Ge
ras biznis. Turi būti skubiai parduo
tas dėl silpnos sveikatos. Pamatę Jver 
tinsite gerą pirkini. 6221 Northwest 
Highwny, NEvvcastle 1-8993.

GROCERY-DELIKATESŲ krautu
vė su 4 kamb. butu užpakaly. Gerai 
einąs biznis. Nuoma $71, gera sutar
tis. Ideali vieta mėsininkui. Moder
niški įrengimai. Vienas negali apsi
eiti. nori skubiai parduoti. Nebran
giai. $3,800. Pamatę (vertinsite gerą 
pirkini. Susitarimui skambinkite

CUlffsidc 4-1846

CROCERY-MEAT MARKET —- 
ŠALDYTO MAISTO KRAUTUVE IR 
NAMAS. Gerai einąs biznis. Visi mo
dern. Įrengimai. Dėl silpnos sveikatos 
turi būti greitai parduotas, nebran
giai. Apžiūrėję (vertinsite gerą pirki
ni. 2846 S. Archer. Skambinkite sa
vininkui I Afayette 3-0644 arba PRo- 
speet 6-5084 po 7 vai. vak.

UQI'OR STORE-BAR. Jsigyvenęs 
gerai einąs biznis. Pilnas prekių. 
Prieinama nuoma, ilga sutartis. Dėl 
kitų interesų nori skubiai parduoti. 
Apžiūrėję Įvertinsite gerą plrkinĮ. 1845 
West 35th Street. Kreiptis pas savi
ninką: LAfayettc 3-1055 arba Vlrgl- 
nia 7-8763.

VVonten’s Apparel Shop
$1,500 Can Put You In Business 

For Yourself With A 
MODE-O-DAY APPAREL SHOP 

Featurlng Califomia 
Fashions At Popular Prices. 

Well established SHOP imme- 
diately available on South Side. 
For Complete Information About 

Tliis Uniąue Opportunity 
CALL MISS MARTIN 

Dayg At CL. 4-0584 
OR MR. PROVENCHER 
Eves. At GArden 4-0886

p\)R WDf,

Įsavino*

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

janti veikalą: eilėraščius, poemą, beletristiką, biografijas, vaiz
deli ar kurios kitos rūšies kūrini, 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 Prunskis.

P. STANKOVIČIUS
SEAL ĖST. ir INSUR. BROKERI!

LIETUVIŲ AUDITORIJA
3133 So. Halsted St.

Ph. DAnobe 64793
Padeda plrkltl * parduoti aamtu 
lklua, biznius. Parūpina paskolas 
(raudinius Ir daro vertimus. Tvarki 
Imigracijos dokumentus. Oflaas atda 
aa kasdien nuo 10—7.

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

INCOME TAKSŲ PILDYMAS 
P. LEONAS 

REAL ESTATE 
2735 W. 7lst St. — WA1. 6-0015

Prieš pirkdami ar parduodam 
aamua, biznais, sklypas ar fikim 
atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INBURANOE 

8405 West 51 St 
WAIbrook 5-5030

PRoapeet 8-8579 (vak. Ir oeknoML

Kas, perkant arba parduodant na 
mus, norit sąžiningo Ir UntuvlAka) 
nuoširdaus patarnavimo kreipkite* I

VENTA SEAL ESTATE
1409 S. Fairfield. teL LAf. 3-388)
Vai. Kasdien nuo 9—12 Ir 4—7 vai 
'ak. fieStad. nuo 9 v. r. Iki 8 ▼. v 

Trečladinelala uždaryta

l>Klj VYRO 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, R No 1, Custer, Mlehigan. 
Tel. SoottvUle Mlehigan 121 F 23.

BERWYN. Octagon priekiu, 2-jų bu
tų — 6 Ir 6 kamb. Karštu vandeniu 
apšild. Apylinkėje 22nd ir Scovllle. 
Mūr. garažas. $33.900 arba geriausias 
pasiūlymas. SYOBODA, 6013 Cermak 
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 \Vestern Avė. Mūr. na
mas 2 po 4 kamb. Karštu oru (hot 
air) autom. alyv. šildym. Pertaisytas. 
Pigiai parduoda — $10.900.

FRANK L. VVOZNIAK
REALTY 

2600 West 59th Street 
Tel. WAlbrook 5-3535

$2,000 ĮMOKĖTI. Mūrinis 2-jų bu
tų — 4 ir 4 kamb. 2 autom. mūr. 
garažas. Išsimokėti kaip nuoma.
SVOBODA, 8789 West 26th Street 

Tel. LAwndale 1-7038

MARCHOFDIMES

FIGHT
INFANTILE
PARALYSIS

JANUARY 3-31

aoi
“DRAUGAS” AGENCY

55 East YVashington Street 
TeL DEarborn 2-2434

2334 Sounth Oakley Avenue 
Tel. VIrginia 7-6640; 7-6641

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 R L
BOOKKEF.PING VYORK

Knotvledge of Comptometry help- 
ful, būt not necessary. Mušt be able 
to ūse adding machiue.

Tel. CA 5-2468
Reikalinga jauna moteris bendram 

raštinės darbui. laibai gera proga iš
mokti “gencral bnsiness administra- 
tion”.

Kreiptis —
PIVARŪNAS BAKERY 

4622 S. Marshfield Avė.

SECRETARY
Beglnner accepted. Shorthand & 

Typlng reąulred. Good Startlng sala- 
___.

Phone MO 6-8888

Mr. Kolerba

IEŠKO DARBO

MOTERIS pageidnuja darbo — 
prižiūrėti mažą vaiką.
2247 S. Oakley Avė. YArds 7-3904

ĮSIGYKITE DABAR !

Lietuvių uiurinuMos asmeny
bės Vrkivpdt. Jurgio '•'"♦•įlalėlo-

BfatulevlAiaaf

UŽRAŠAI
x rijosi daly <«:

I. Užrašai: Mintys, fie* r>.«. na •• 
ryžlmal. Ola kaip t'k nts’-.klefd da 
Arkivyskupo Jurgio pilus tiesos (ž* >1 
girnas bei vlsiftkas pasta ikojlni u 
tarnauti Dievui, Bažnyčiai Ir slel.' 
išganymui

II. lėliškai. Tai Ivah’ems f ome
nims rašytu laiškų ištraukos, gyve
nimiško-, išminties perlai. Išreikšti 
patarimų, paraginimų Ir paaiškini
mų formole.

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

Knyga turi 220 psl., paveiksluota 
Ir (rišta | kietus viršelius. Kaina 
32.60.

Užsakymus su pinigais siuskite:

“DRAUGAS”

2334 So. Oakley Avė.,
CHICAGO 8, ILL.

Perskaitę “Draugą", duokite 

kitiems! ,

RteiRbflS iandSbergis
KELIONĖ1

V. Adamkevičiaus apianka 
Užsakymus su pinigais siųskite:

869 paL, kaina $2.80 
DRAUGAS, 2M4 8. Oakley Svtų 

Ohioago 8, UI.

M O L D E R
REIKALINGAS PATYRU

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

IftNTJOMUOJAMA

TŠNUOM. 4 kamb. apšildomas bu
tas rūsv. Savininkas 2-me augšte.

2435 W. 46th St.

BUH.DING & REMODELING 
NAMU STATYBA

IvalrOs įtaisymai Ir pardavtmM
Jei norite pirkti ar užsakyti namą, 
kuria būtų gerai išplanuotas, pato
gus. gražus ir pigus, pirkite ar užša
lkite pas

Susitarti laukit REUance 5-8202 

V. ŠIMKUS
nuo S vai. p. p. kasdien ir 

sekmadieniais nuo 10—4 vai.
Idresas: 4645 So. Keatiiur Avė., 

CHICAGO 82. ITT.

AHTAHAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 West 7lst Street

BDILDINO CONTBACTOltS
Stato naujus namus, atremontuo
ja senu3 Kreipkitės:

Tel. — HEmlock 4-5881

JĮimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiimiiiiiiiiii ’' 
= LIETUVIŲ STATYBOS f 
Š BENDROVE =

I MŪRAS I
= BUILDERS, INO. r 
S Stato gyvenamuosius na- 2 
s mus, ofisus ir krautuves pa- E 
s gal standartinius planus ar E 
S individualinius pageidavimus. E 
r Įvairūs patarimai staty- S 
S boa bei finansavimo reika- E 
E lais, skiciniai planai ir na- = 
5 mu įkainavimas nemokamai, s 
E Statybos reikalais kreiptis = 
s į reikalų vedėją šiuo adresu: S
Į I0HAS STANKUS Į

s kasdien nuo 4 vai. popiet. S 
5 Tel. PRcspect 8-2013 arba E 
= LUdlow 5-3580. S
= 6800 SO. CAMPBELL AVĖ., 5 
s Chicago 29, Illinois į 
TniHUuniuuiiiintinuHiiuimuuiiinii^

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

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

ML8UELLANEOU8 
Įvairūs Dalykai

LIET. APDRAUDŲ AGENTCRA 
Viaų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlatas. Valsty
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
YYAlbmok 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
5900 R. Ashland Avė., Chicago 36, III.

ŠILDYMAS
A. Stančianskaa Ir A. Lapkm

mstolluoja visų geriausių Ameri 
kos firmų gazu ir alyva kūrena
mus pečius (fumaees), visų dy
džių oro vėsintuvus Air condi- 
tioners) Ir atlieka visus skardoc 
darbus.
1546 S. 49th COURT, CICERC 
Tel. OLympic 2-9811 nuo 8 vai 

ryto iki 5 vai. vakaro. 
Telef. nuo 5 va,, vak.: OLymph 

2-6752 ir OLympic 2-8492

AUTOMOB lld',8 — TRUCKS 
Automobiliai — Sunkvežimiui

VIKTORO KOŽICOS 
lietuviška gazolino stotis Ir auto

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

CALL-ME-MOTORS C0.
I 5759 8. WESTERN AVĖ.. RE 7-0533

Olos nuostabios Ir nepaprastos kny
gos personažus šitaip (vertina ra
šytojas Gliaudą: “...W'1sas — pa
niekintas niekintojas, bet turjs 
"avyje Ura Angelleo angelų varsų 
gama, Tatjana—nesuprantanti sie
los sąvokos, bet mylinti skaisčia 
meile. Pagaliau Julius... pasiilgęs 
skaistumo Ir nesuvokiąs jo esmės, 
drąsos be drąsos, nesuprantąs pa
vojaus beprotšjlmo procese”.
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LAIŠKAS IŠ
PRAGARO

(Atkelta iš 4 pusi.)
Mano nuotaika pragiedrėja. 

Prisiminė jaunystė, pirmoji 
meilė, ėmiau dairytis, ar nepa
matysiu kur pažįstamų. Juk 
tiek kartų mylėjau žemėje, ne
jaugi nė vienos nesusitiksiu 
čia. Bet kaip keista — nė vie
no pažįstamo veido. Pro mane 
slenka šokančios poros, aš ne
galiu atitraukti nuo jų savo 
akių — viena gražuolė žavesnė 
už kitą. “Be reikalo tie kuni-1 
gai gąsdina žmones pragaru”, 
pagalvoju, “žinotų, kokių čia 
esama prašmatnybių — visi 
veržtųsi čia.”

Bet tuo laiku išsiskyrė iš 
publikos tamsiaplaukė dama ir 
ėjo tiesiai prie manęs.

— Virginija! — sušukau 
nudžiugęs dar iš tolo jai.

— Aš tavęs seniai jau lau
kiau, žinojau, kad tu atvyksi 
čia, — šypsodamos atsako ji ir, 
nieko nelaukus, stvėrė mane už 
rankos ir ėmė čia pat suktis.

Toks jos elgesys, prisipažįs
tu, gerokai mane nustebino, 
bet pagalvojau: “Kas šalis, tai 
papročiai”.

Ten žemėje Virginija buvo 
mano bendradarbė. Ne vienas 
generolas ten neteko dėl jos 
savo galvos: pirmą kartą 
pažvelgus į jos juodas akis, o 
antrą kartą — dingus slap
tiems karo planams.

Aš sukiausi apsvaigęs nuo 
didelės laimės — Virginija vėl 
su manimi. Ta pati miela Vir
ginija; tos pačios luputės, ka
daise tūkstančius kartų mano 
išbučiuotos; tos pačios švelnu
tės garbanos, nusvirę ant jos 
baltų pečių.

Šokome tylėdami — geroj 
kompanijoj juk nepadoru šne
kučiuoti šokant.

Tuojau prisiminiau kitus 
mūsų draugus. Pasižvalgiau po 
salę — nė vieno nematyti. Pa
gailo man jų, nes žinau, kad 
vieni jų tebetupi dar ten dvo
kiančiuose kalėjimuose, kiti —- 
tebevargsta gaudydami įvai
raus dydžio ir svorio bankno
tus, o dar kiti — dreba ir lau
kia, kada iškils aikštėn jų dar
bai ir darbeliai. Vargšai! ne
žino, kad geriausia yra persi
kelti čia — čia tokia prabanga 
tiek pramogų, tiek jaukumo ir

tiek gražuolių. Kiekvienam 
kaktą perskelčiau, jeigu kas 
pabandytų grąžinti mane ten 
Šventajame Rašte reikėtų su
keisti vardai: pragaras turi 
būti pavadintas rojumi, o ro
jus pragaru. Aš įsivaizduoju, 
koks ten nuobodumas...

Pasibaigus pirmajam šokiui, 
aš labai patenkintas pradėjau 
jieškoti kėdžių, norėdamas pa
sodinti savo damą ir pats atsi
kvėpti atsisėdęs. Bet Virgini
ja ėmė keistai šypsotis, o vė
liau, man labiau susirūpinus, 
net pradėjo kvatotis. Aš sto
vėjau sumišęs ir žiūrėjau Į ją, 
nustebęs kad aplinkui visoj sa 
lėj nematyti nė vienos kėdės.

— Tuojau matyt, kad tebesi 
naujokas, — pastebėjo ji juok- 
damos.

— Pasakyk, Virginija, ko
dėl tu taip keistai juokies? — 
paklausiau ją, pasijutęs labai 
nejaukiai.

— Mažai mes čia tegauname 
progos pasijuokti, todėl nepri- 
išmoksi ir tu kartais pajuo
kauti.

Salė vėl sudrebėjo nuo stip
rių orkestro garsų; visi šokė
jai, kaip vienas, pradėjo šokti. 
Šokau, nors ir nebe su tokiu 
entuziazmu, ir aš. Šokau tol, 
kol sustojo muzika grojusi. Ta
da vėl ėmiau dairytis, ar nepa
matysiu kur nors kokios sėdy
nės, o mano Virginija vėl ska
niai kvatojosi.

— Nustok tu, po velnių juok 
tis, — riktelėjau jau supykęs,

Eiva geriau prie bufeto at
sigaivinti, na ir pailsėti, nes 
man jau kojos skauda, o č a 
nematau jokio suolo.

Bet Virginija nesustojo juo
kusis. Į mano pasiūlymą ji 
neatsakė nieko.

— Kokia ji pasidarė keistuo
lė, — pagalvojau, ir mane pa
gavo nerimas.

Ir vėl sugriahdė pragariško 
orkestro dūdos. Ir vėl šokis 
Aš jau vargiai bepavilkau savo 
kojas. Ėmiau įsižiūrėti į ki
tus šokėjus — visi išvargę, vi
sų veidai ištysę, kojos juda, 
lyg sustingusios. Mane ap’ėmė 
keista baimė. — Trečiam šo
kiui pasibaigus, — nuspren
džiu aš; — susirasiu savo pa
lydovą ir pareikalausiu, kad 
parūpintų salėj kėdžių. Kur 
tu matęs, toks visur ištaigin
gumas, o čia žmogus gali iš-
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virsti dėl nuovargio. Nėra tvar 
kos. 't

Muzika sustojo. Aš, jau 
mirtinai išvargęs, pagriebi u 
Virginiją už parankės ir pasi- 
leidžiau aplink salę jieškoti pa
lydovo. Bet koks buvo mano 
džiaugsmas, kai viename kam
pe pamačiau visą eilę tuščių 
kėdžių. Griūte griuvau į tą 
pusę, kartu traukdamas it 
Virginiją. Skubėjau nepapras- [ 
tai iš baimės, kad kas neuž
imtų jų pirma mūsų.

— Atsiprašau, draugas čia 
atėjai šokti, bet ne sėdėt’', — 
kaip iš po žemės išlindęs, įspė
jo mane mano mažasis vel
niūkštis.

— Betgi čia yra laisvų vietų, į 
— bandžiau protestuoti.

— Šios kėdės skirtos tik ta
rybiniam personalui, — jau ne- 
betaip mandagiai paaiškino 
kudločius.

— Negalime gi mes visą lai
ką šokti, visai neatsikvėpę, — 
vis dar nenoriu pasiduoti.

— Tu gi pats pasirinkai šo
kius, tai dabar ir šok... — su 
keista grimasa ant storų, bež
džioniškų savo lūpų kandžiai 
pabrukę man tas nenaudėlis.

— Ar negirdėjai, tu nedorė
li, ką pasakė pats jūsų valdo
vas, pasišaukęs mane. t”Mes 
stengiamės, kad pas mus visi 
būtų linksmi ir patenkinti”, — 
pasipiktinęs pakartojau Liuci- 
pieriaus žodžius. — Geras pa
sitenkinimas, — sako, — kai 
pavargęs kaip šuo ir vis dar 
turi šokti, — užpuoliau tą 
trumpauodegį, n e be juokais 
supykęs, manydamas, kad jis 
nevykdė valdovo įsakymų ir 
piktam panaudojo jo gerašir
diškumą.

— Prašyčiau, draugas, dau
gis laikytis mandagumo, nes 
šitaip elgdamasis gali smar
kiai nukentėti, — riktelėjo pa
kėlęs balsą tas storžievis.

— Tai ką, «—■ tariau, — vi
sos jūsų pagyros apie refor
mas, apie pagerinimus, apie 
rojų pragare tėra melas, šlykš
ti propaganda?! Gailiuos, kad 
taip ištikimai tarnavau jums 
visą savo amžių žemėje, — pri
dėjau dar su karteliu.

— Che-che-che-che, — nusi
kvatojo mažoji baidyklė ir pa
leido savo naguotą koją man į 
blauzdą, sugriežęs dantimis.

Tavo laimė, kad tu taip riau išmanai, nes tu neseniai

patiksi mūsų valdovui, tas ta
ve dabar apsaugo nuo jo bai
saus keršto, bet jeigu dar kar
tą pradėsi burnoti prieš mūsų 
tvarką, tai teks pasigailėti. Ži
nok, kad pas mus čia negalima 
nei ginčytis, nei nieko kriti
kuoti. Dar daugiau, mes turi
me priemonių sužinoti net, ką 
tu galvoji. Džiaukis kad tu pa
tekai čia, tarp išrinktųjų, šioj 
salėj — vien tik saviškiai, o 
ten, — jis parodė žemyn, — 
ten nepatarčiau tau pakliūti...

Kol mes taip ginčijomės, 
pasibaigė dar vienas šokis. Aš 
peržvelgiau visą salę ir atsidu
sau.

— Manau kad .supratai ma
ne, draugas, ir mums daugiau 
nebeteks ginčytis. O dabar 
šokt!... — piktai nusikvatojo 
ir išnyko tas velnio išpera.

O kaip aš jo neapkenčiau!
Virginija visą laiką tylėjusi, 

ti-uktelėjo mane už rankovės, 
duodama suprasti, kad turime 
jau pradėti šokti.

— Dabar tu supratai, kodėl 
aš taip juokiaus. Pragaras 
lieka pragaru!...

Aš panarinau beviltiškai sa
vo galvą, ir mes pradėjome 
vėl šokti. Šokome be paliovos, 
be jokio atsikvėpimo, te at
vangos, kiekvieną šokį, taip. 
kaip grojo orkestras. O tas 
orkestras. O tas orkestras gro
jo ir grojo, be jokio galo...

— Pradžioje aš nenorėjau 
tavęs labai išgąsdinti, — pil
nomis akimis ašarų patyliuko 
vėl pradėjo “Virginija, — Bet 
nenustok vilties: čia pas mus 
eina gandai, kad ten, žemėje 
išradę kažkokį labai baisų gin
klą. Čia visi guodžiasi ir tiki, 
kad tuo ginklu galėsią suspro
gdinti ir patį pragarą, — 
šnabždėjo tiesiai man į ausį 
paguodos žodžius geroji Vir
ginija, — bet tu apie tai ge-

dar iš ten.
Aš sukandau dantis ir 

galvojau: “Pavėluota”.
— Su kokiu malonumu aš 

sugrįžčiau dabar į žemę ir at
neščiau iš ten pačią didžiąją 
bombą... bombą nuo kurios su
byrėtų visos šio klaikaus pra
garo sienos, Virginija... O be 
manęs nežinau ar atsiras toks 
drąsuolis. Gal?

Iš Virginijos akių pamažu 
pradėjo riedėti stambios aša
ros.

Tuo ir baigiu savo išpažintį, 
Brangioji Orchidėja. Dabar 
Tu sužinojai, kas aš buvau, to
dėl nurims mano sąžinė, kuri 
teprabilo tik čia, pragare...

Užmiršk mane, nes aš nesu 
vertas nė vieno Tavo atodūsio. 

Nelaimingas Tavo Virgilijus
P. S. Man nerašyk — susi

siekti su pasauliu mums griež
čiausiai uždrausta. Šis vel
niūkštis manęs neišduos, jis 
toks kultūringas. Jo protėviai 
ar tik nebus kilę iš mūsiškių. 
Visur galima susirasti drau
gų-

Gautas laiškas nuo Vito, Kau
nietėms Mildai Svilienei ir Al

donai Svilaitei, rašyti — Br. 
Pračkys, 1311 E. 66th St. Cle- 
veland 3, Ohio.

JŪSŲ APDRAUSTI INDELIAI

Neš 3%% Dividendą pas
ST. ANTHONY SAVINGS 
Pradedant 1956 metais Sausio 1 dieną

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

$50.00 arba didesnei sumai, bus apmokėta autobuso kelionė.

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

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

ST. ANTHONY SAVINOS
AND LOAN ASSOCIATION

1447 S. 49th Ct., Cicero 50, III. - Tel. TChvnhall 3-8131 ir 8132
A (įdaru kasdien; Uždara trečiadienius.........................................JUOZAS GREBAUSKAS, Vedėjas

ATSIŲSKITE ADRESUS

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

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILUS GELINYCIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banke
tų, laidotuvių ii- kitų papuošimų.

2443 WKST H3K1) STREET 
Tel. Ellospect 8-0833 ir l’ll 8-0131

pa-

A 4
ANTANAS VAIČEKAUSKAS

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

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

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

Amerikoje išgyveno 5 4 m.
Pasiliko dideliame nuliūdimo 

žmona Anelė (po tėvais Biru
tis), sūnūs — Joseph. Antanas, 
marti Rozalija, ir Bruno, marti 
Diane, duktė štella Sodayko, 
žentas Paul, trys anūkai, brol- 
valkė Marg' Micheleon, jos vy
rai Ray ir šeima, švogerka Elz
bieta Mockienė, jos duktė Al
dona Anderson su vyru Ed
vardu, švogerkos Veronika Ir 
Pranciška Žukauskienės (Wą- 
terbury, Conn.) ir daug kitų gi
minių. draugų bei pažįstamų.

Priklausė prie Chieagos Lie
tuvių ir Šv. Antano draugijų.

Kūnas pašarvotas Vasaičio - 
Butkaus koplyčioj, 1446 S. 50th 
Avė.. CiceroJ. Laidotuvės įvyks 
trečlad. vas. 1 d. Iš koply
čios 8:30 vai. ryto bus atlydėtas 
į šv. Antano parap. bažnyčių, 
kurioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielų. .Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame gimi
nes. draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: žmona. sūnūs, duk
tė Ir kiti giminės.

I^aid. dlrekt. A. Vance, te
lefonas Olyinpte 2-5245.

Šventosios sesuo
Tebėra gyva išlikusi viena Šv. 

Tresėlės Vaikelio Jėzaus tikra 
sesuo; jos vardas — Genovaitė 
Šventojo Veido. Vasario 24 d. 
ji švęs deimantinį (75 .metų) sa 
vo vienuoliško gyvenimo jubile- 
jų. Taip ilgai ji jau yra vienuo
lė.

173 ožkos lėktuvais į 
Formozą

Iš Oakland aerodromo lėktu
vais į Formozą buvo išgabenta 
173 ožkos, kurias užsakė katali
kų šalpos organizacija neturtin 
giems to krašto gyventojams.

PAJIESKOJLMAS

ku«iiuii*ru> š štoką.*, kilęs iš I’aja- 
vonio parapijos ir kaimo, ilgus me
tus gyvenęs Kaune, o Vokietijoje — 
Kavensburge. jiajieškau savo giminių 
bei pažystami}.

Rašyti: 030 K. 
ton 27, Vlass.

I’.roaiiuay, So. Bos-

Rcmkite dien. Draugą!

iiiiiiiimiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimi
KNYGA,

Kokios pasirodo tik retais laikotar
piais.

.. PREMIJUOTASIS DRAUGO 
ROMANAS

Didelė Lietuviškos buities knyga, 
išrinkta iš daugelio kūrinių Jury 
Komisijos ir nepaprastai palankiai 
sutikta skaitančios visuomenės.

Aplankas dail. J. Paukštienės, 
Lietuviškos Knygos Klubo leidinys, 
434 psl. Kaina $4,00. -

Užsakymus ir pinigus siųskite
DRAUGAS 

2334 So. Oakley Avė., 

Chicago 8, Dl.

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

,\ PIRKITE TIESIOC NUO
MB. NELSOH

- fti V ĮNINKU -

SAINT CASIMIR 
MONUMENTCO

MI4 We«t IIHhStrMt
Visitas blokas ano kapiniu.

CMdiianaias paminklams ploni, 
pasirinkimas miesto 

Tabi. CEdarcreit 3-6335

A. A.
JUOZAS ZALESKIS

Gyveno 4435 H. Talman Avė.
Mirė sausio 30 d., 1956,

12:05, sulauk.,s pusės amžiaus. 
Gimė Lietuvoj)'. Kilo iš Pane
vėžio apskričio, Subačių para
pijos. Akmenų kaimo.

Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

sesuo Barbora Steponavičienė, 
jos sūnūs: Bruno, jo žmona Ja- 
net: ir Jos duktė Jaeųuellne. 
Brolis Jonus, pusseserė Alary 
Anderson. jos vyras Bernard, 
kili giminės, draugui ir pažįsta
mi.

Priklausė šv. Vardo Draugi
jai. SLltK. Kp. 35, jv buvo am
žinas narys Labdarių llraug.
Kūnas pašarvotas Petro Bie

liūno koplyčioje 4348 S. Cali- 
fornia Avė. Laidotuvės Įvyks 
ketvlrt. vasario 2 d., iš koply
čios 8:30 vai. ryto bus atlydė
tas Į Svenč. Panelės Nekalto 
Prasidėjimo parapijos bažny
čių, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionius sielų. I’o 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines. Nuoširdžiai 
kviečiame visus: gimines, drau
gus ir pažįstamus dalyvauti šio
se laidotuvės.

Nuliūdę: sesuo ir kiti gimi
nės.

Laidotuvių direktorius Pet
ras Bieliūnas. Tel. Lafayvtte 
3-3572.

LIŪDESIO VALANDOJ

MAŽEIKA * EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI -

6845 S. Western — 8 atskiros air-cond. koplyčios
REpabtte 7-860# — 7-8601 Automobiliams vieta 

Ttoma kurie gyvenu kltoM miesto dalyse; gausima
koplyčia arčiau jūsų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. VtfESTERN AVĖ. 1419 S0. 50th AVĖ. 

CHICAGO, ILL. CICERO, ILL

Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba
T0wnhail 3-2109

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605 07 South Hermitage Avenuo

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

4330-34 South Callfornia Avenuo
Telefonas LA 3-0440 ii LA 3-9852

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIU 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

mus.

Ambulansų patarna
vimas dieną ir nak
tį, Reikale Saukite

Mes turime koplyčias 

visose Chieagos Ir 
Roselando dalyse ir 

Luojau patarnaujame

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-3572

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

PETRAS P. GURSKIS
650 West 18th STRĘET Tel. SEeley 3-5711

~ALFREDASVANCE
177 WOODSIDE Rd., Riverside, III. Tel. OLympie 2-5245

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. VArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. VArds 7-1138-1139,

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, III. Tel. OLympie 2-1903

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET VArds 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpabUe 7-1213|

2314 W. 23rd FLACE Virgin!* 74WT2

ir platinkite dienraštį "Draugą”. 
Perskaitę dienr. Drangą", duokite jį kitiems.
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i mus
X “Draugu” Bendradarbių 

klube nariai, š. m. sausio 29 d. 
pasisėmę dvasinės stiprybės šv. 
Mišių aukoje ir išklausę kan. 
F. Kapočiaus pamokslą apie žo
džio reikšmę Aušros Vartų pa
rapijos bažnyčioje, tarėsi lietu
viškosios spaudos aktualiais 
klausimais tos pačios parapijos 
salėje. Metinį “Draugo” Ben- 
dradarbių klubo narių posėdį 
atidarė to klubo pirmininkas 
kun. dr. A. Juška, kuris posė
džiui vadovauti pakvietė vyr. 
“Draugo” red. L. šimutį.

Kun. P. Cinikas, T. T. Mari-
jonų spaudos direktorius, pra
nešė, kad “Draugas” ir Bendra-1™3; kai J* 
darbių klubas vėl (šeštą kartą)
skelbia romano konkurso tūks- 
tarties dolerių premiją. L. Ši
mutis pranešė, kad šiais metais 
"Draugas” išleis specialų nume
rį, minint mūsų dienraščio 40 
metų sukaktį.

X Pasisekęs konkursas. Dai
nų šventės komitetas buvo pa
skelbęs mūsų kompozitoriams 
dainų konkursą, kuris baigėsi 
1955 m gruodžio 15 d. Pasibai- 
gue konkursui buvo iš viso pri
siųsta net 18 kurinių. Daina tu
rėjo būti sukurta mišriam cho
rui. Jas vertina jury komisija, 
kurią sudaro šie muzikai: Alek
sandras Kučiūnas — pirm min
kąs, ir nariai — Vytautas Ma- 
rijošius, Alfonsas Mikulskis, 
Kazys Steponavičius ir Izido
rius Vasyliūnas.

X Buvęs kongresmanas Char
les Kersten su žmona, prieš iš
vykdamas ilgesniam laikui į 
Milwaul.ee, sausio 26 d. keletą 
valandų praleido su Amerikos 
Balso lietuviškąja tarnyba prie 
kavos stalo.

Kerstenas, būdamas kongre
so narys, ypatingai daug susi
laukė simpatijos pas tremti-

sinei komisijai, tyrinėjusiai ko
munistų žiaurumus anapus ge
ležinės uždangos.

Kerstenas žada grįžti sosti
nėm

X K. Gaubis, Dievo Apvaiz
dos parapijos vargonininkas, 
pastaruoju metu daug dirba su 
choru. Choras baigia išmokti 
dainas skirtas JAV ir Kanados 
Dainų šventei, pradėjo repetuoti 
naujas mišias ir žada suruošti 
muzikinį vakarą. Be to, ruošias 
ir 40 vai. atlaidams, kurie pra
sidės ateinantį sekmadienį.

PARALYŽIAUS AUKOS GKIžC Iš JAPONIJOS

Oro jėgų inžinierius lakūnas (viršutinė nuotrauka kairėje) ir jo žmona 
liope (apatinė nuotrauka kairėje) atvyko į Travis oro jėgų bazę Kali- 
t'omijo.,3 specialiu ligoninės lėktuvu iš Japonijos. Abu susirgo paraly
žiaus liga Tokio mieste. Mrs. Shoemaker susirgo 1955 m. gruodžio 14 
d., o jos vyras — gruodžio 16 d. Jų kojos paralyžuotos. Dešinėje yra 
jų vaikai, atvykę kartu iš Japonijos. (INS)

PAVERGTOJE LIETUVOJE kas ką ir kur
— Vilniaus Sv. Ivazliniero

badnyčte. kare metu nukentėjo' 
. tniadu. n bokšteliai.

— Kadvi tekiu v.ilurin.* ntū- 
uyl.la n., 1 pavadinta Valerijos 
v alsiiu.n ims vardo vii. mokyk
la.

— K.m. Kajeio.nt.-. Balraus- 
Pašilės klelonas, sulaukęs

88 m. amžiaus, mirė 1955 m. 
spalio 28 d. Laidotuvėse daly
vavo 11 kunigų ir kun. Pov. 
Bakšys, Kauno vyskupijos kan
cleris. Mirė vėžio liga po nesėk
mingos operacijos.

— VatetybSc centrinio archy
vo viršininkas yra H. Deksnis.

— Marijonas Martyaait's., sū
nus Alekso Martynaičio, Poli
technikos Instituto vyr. dėsty
tojas 1955 m. gruodžio 27 d. 
Žemės Ūkio Akad. salėje gynė 
desertaciją technikes m. kandi
dato laipsniui įgyti. Tema: “Au- 
chidrinio cemento iš Kirdonių 
gipso fizinių-mechaninių ir fizi
nių-cheminių savumų tyrimai”.

Ofic. oponentai buvo prof. dr. 
M. Kaveckas ii' technikos moks
lų kandidatas K. Sasnauskas.

— Pagerezių durpyno įmonė

je buvo sušaukta konferencija, 
skirta “respublikos durpių pra
mones mechanizavimo ir eks
ploatavimo klausimams”. Kon
ferenciją suorganizavo dui-pių 
pramonės trestas ir Kauno poli
technikos instituto durpin n- 
kystės katedra. Apie Lietuves 
durpynų padėtį pagrindinį pra
nešimą padarė Kauno politech
nikos instituto durpinir.kystės 
katedros vedėjas doc. Vidman
tas. Katedros asistentas Pociū
nas papasakojo apie savo su
konstruotą mašiną gabaliniam 
durpių kraikui gaminti. Iš viso 
buvo perskaityta 15 pranešimų.

— Bronius Butkus, pas žy
mėjęs bolševikų veikėjas, Ma
žeikių rajono laikraščio “Komu
nistinis rytojus” redaktorius, 
mirė 1955 m. gruodžio 28 d.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

— Tėvų Marijonų Bendradar
bių 10 skyriaus (Bridgeporte) 
ruošia metinę vakarienę Vasario 
12 d. 6 vai. vakare, S v. J urgio 
parapijos salėje. Vakarienė bus 
gera, nes vyriausiu šeimininke 
yra E. Stanevičienė, ilgametė va 
karienių virėja. Gi darbščiosios 
10 skyriaus narės ‘parūpins ir na 
mie keptų pyragų.

Programa šįmet susidės iš fil
mų. St. Pieža parodys vaizdus iš 
misijų gyvenimo, Eucharistinio 
kongreso, įvykusio Brazilijoj, ir 
iš Vatikano gyvenimo, ypač įdo
mus filmas bus iš šv. Tėvo gyve
ninio.

Kviečiame visus bridgeportie-. 
čius ir iš kitų kolonijų svečius at
silankyti j vakarienę.

Valdyba
— Ateina užgavėnes ir su jomis 

Užgavėnių vakaras su lietuviškais 
tradiciniais bl.ynais. Užgavėnės bus 
ir vakaras įvyks antradienį, vasa
rio 14 d. Vyčių salėj. Jau 0 vai. 
atsilankę į salę vakarienės galės 
gauti karštų blynų su įvairiais 
priedais. Blynai bus kepami iki už
sigavėjimo. Visi kviečiami atsilan
kyti su savo šeimomis ir draugais 
bei bičiuliais. Įėjimas nemokamus. 
Vakarą rengia vyčiai sendraugiai.

— SLA 301 kuopa Cicero, III.,
dengia pobūy’j—balių 'v'ąsauio J 
d. John klube, 1500 So. 49th 
Avė. Visi kviečiami į šį įdomų 
pobūvį- Bus visokiausių įdomybių.

K. P. Deveikis

Įvairiais spaudos klausimais 
kalbėjo kun. dr. A. Juška, dr.
Zigmas Smilga (Smilgevičius),
J. Bičiūnas, A. Gulbinskas, dail.
K. Žoromskis, dail. A. Valeška,
A. Repšys, K. Kleiva, P. Gudas,
E. Samienė, P. Razminas, S. Ta- 
mulaitis, redaktorius Ignas Sa-
kalas Ir kt. Vyskupas Vincentas |Choras balsingas ir solisčių,-tų 
Brizgys reziumavo visų mintis Įtur* bokių, kaip_O. LukaScvic e

IŠ ARTI IR TOLI

ir pasiūlė skelbti lietuviškos 
šeimos lietuviško knygyno mė
nesį, jei norime, kad spausdin
tas žodis negulėtų leidėjų san
dėliuose.

Posėdyje išrinkta “Draugo” 
Bendradarbių, klubo valdyba: 
pirmininkas kun. dr. A. Juška, 
viccpirm. B. Babrauskas, sekr. 
kun. dr. A. Baltinis, iždininkas 
Z. Smilga, narys P. Gaucys. 
Kandidatai — J. Bičiūnas ir D. 
Kaminskienė.

“Draugo” Bendradarbių klu
bo nariai buvo pavaišinti.

X Kun. A. Martinkui, Dievo 
Apvaizdos parapijos klebonui, 
pagerbti jo dvigubų sukaktuvių 
(35 m. kunigystės ir 15 m. kle
bonavimo toj parapijoj) proga 
bankete praėjusį sekmadienį 
parapijos salėj dalyvavo dau
giau 5C0 parapiečių, svečių iš 
arti ir toliau ir žymių miesto, 
apskrities bei valstybės parei
gūnų. Parapijos choras ir solis
tės,-tai, vad. varg. K. Gaubio, 
taip pat mokyklos choras, 
akompanuojant muz. M. Mon- 
deikaitei, išpildė dainų pynę. 
Su gausiais sveikinimais sukak
tuvininkui sudėta ir įvairių do
vanų. Programą gyvai pravedė 
parap. vikaras kun. B. Orinis.

X Diskusijų vakaras, viešas, 
neapmokamas, bus š. m. vasa
rio 3 d., penktadienį, 7 vai. Lie
tuvių auditorijos šiaurinėje sa- 
ėje. Vakaro tema: “Ar partinis 

susiskaldymas trukdo kultūrinę 

pažangą?” Pagrindinis pranešė
jas dr. J. Paplėnas. Diskusi
joms vadovaus teisin. R. Skipi

tis. Vakarą organizuoja LB 
Chlcagos Apyg. Kultūros Tary-

nė ir jos duktė Rūta, A. Dagelis 
ir kt.

X Aleksas G. Kmnskis, De
mokratų partijos kandidatas į 
Cook apskrities sanitarinio 
trustee postą, dalyvavo Demo
kratų partijos tautybių komi
teto suvažiavime, įvykusiame 
VVashingtone. Michigan valsty
bės gubernatorius G. Mennen 
VVilliams pakvietė p. Kumskį 
delegatu į visų tautybių komi
tetą.

X Lietuvių Fronto Ckicagos
apygardos priešužgavėninis su
sirinkimas su vaišėmis, šokiais 
ir paskaita “Lietuvog Fronto 
uždaviniai šiandien” šaukiamas 
vasario 11 d. Lietuvių auditori
jos apatinėj salėj. Susirinkime 
bus paskelbta kuriam studentui 
paskirta Chieagos frontininkų 
sukeltoji negrąžinama stipen
dija. Pradžia 7 vai.

X Dievo Apvaizdos parapijoj 
šiuo metu veikia šios draugijos 
(senųjų lietuvių): Motinų Klu
bas, Sv. Vardo, Maldos Apašta
lavimo, Šv. Onos, Šv. Pranciš
kaus (tretininkių), Šv. Kazi
miero vienuolyno rėmėjų, Mo
terų S-gos kp. ir Rožių-Lelijų 
klubas. Visos šios draugijos 
praėjusį sekmadienį sveikino 
savo kleboną sukaktuvininką.

X Aleksandras Kkilas, spor
to klubo Neris reikalų vedėjas, 
yra vienas iš klubo valdybos na
rių, kuris vasario mėn. 5 d. bus 
Sokolų salėje, kai Neris ruoš 
meno vakarą-vaidinimą “Glu- 
šas”. Šią 5 v. Fuldos komediją 
vaidina Detroito teatralai.

X Muz. A Mondeika, Šv. An-

ba. Visi, besidomį minėtąja te- tano parapijos Cicero vargoni-
ma, diskusijose kviečiami akty
viai dalyvauti.

X Aktorius Kazys Gandri- 

mas dalyvaus programoje lite
ratūros vakaro, įvykstančio 
sekmadienį, vasario 5 d., Cice
ro Šv. Antano parapijos salėje. 
Pradžia lygiai 6 vai. vak. Pro
gramai pasibaigus bus bufetas 
ir šokiai.

ninkas, paskutinėmis dienomis 
negalavo, o praeitą savaitgalį 
liga buvo net į lovą paguldžiu- 
si. Džiugu buvo visiems para- 
piečiams, kai praeitą sekmadie
nį per sumą jau galėjo chorui 
vadovauti.

X R. Rakauskas, vyčių sen
draugių narys ir didelis lietu
viškos dainos puoselėtojas, šiuo 
metu gydomas Loretta ligoni
nėj.

Jei tunte parduoti ar itauomo 
ti, pasiskelbkite mulkių skelbtai 
skyriuje. Skelbimą galite perduot 

telefonu: Vlrginla 7-6640.

Mokytojas: Kas žinote, iš ko 
daromi žvejų tinklai?

Mokinys: Iš daugybės skylu
čių, kurios viena prie kitos pri-
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J. A. VALSTYBĖSE
— Vytautą® Stašinskas, Ge

neralinio Lietuvos konsulato 
New Yorke vicekonsulas, pakel
tas konsulu 1955 m. gruodžio
1 d. Lietuvos įgaliotas ministe- 
ris Povilas Žadeikis pranešė 
apie tai Valstybės Departamen
tui, prašydamas pripažinti V. 
Stašinskį konsulu. Valstybės 
Departamentas 1956 m. sausio
2 dienos raštu pripažino Vytau
tą Stašinską Lietuvos konsulu 
New Yorke ir, Valstybės sekre
toriaus John Foster Dulles var
du, suteikė jam pripažinimo pa
žymėjimą. Lietuvos generaliniu 
konsulu New Yorlee yra Jonas 
Budrys.

— Vasario šešioliktoji Ame

rikos sostinėje. Washingtono 
Lietuvių draugijos pastango
mis, Lietuvos nepriklausomybės 
atgavimo sukakties minėjimas 
ruošiamas Washingtone vasario 
19 dieną Washingtono puošnio
je salėje miesto centre.

Minėjime dalyvaus eilė augš- 
tų kongreso ir vyriausybės at
stovų bei Lietuvos ministeris 
Washingtone Povilas Žadeikis. 
Kalbą pasakys kongresmanas 
Daniel Flood.

Po iškilmingo minėjimo bus 
atlikta koncertinė dalis, daly
vaujant operos solistei Barbo
rai Darly3. Vėliau svečiai bus 
pavaišinti.

Tą pačią dieną ryte iškilmin
gos pamaldos bus katedroje.

Washingtono lietuviai pasta
ruoju metu pagyvino savo veik
lą. Ypač gražiai pasižymėjo lie
tuvaičių klubas, paruošęs prie 
Baltųjų Rūmų kalėdinę eglutę 
bei suorganizavęs toje šventėje 
meninę programą.

Washingtono Lietuvių drau
gijai vadovauja Balys Params- 
kas.

KANAPOJ
—Delbi, Ti l.xmburg, Rodney,

Ont., ūkininkai (auginą taba
ką), susibūrę į Bendruomenę ir 
Tillsonburg ūk ninku klubą, 
šiais metais jungtinėmis jėgo
mis ruošia Vasario 16-tos iLie
tuvos nepriklausomybės atgavi
mo dienos) minėjimą. Vasario 
16 d. minėjimas bus vasario 4 
d. (šeštadienį) Aylmer miesto 
sporto salėje. Po oficialios da
lies Hamiltono “Aukuro” artis
tai suvaidins Grušo veikalą “Tė
vas”. Vėliau bus šokiai ir žai
dimai. Ten pat salėje bus bufe
tas su įvairiais gėrimais, šo
kiams gros geras orkestras. 
Vasario 16-tos dii nos minėjimo 
rengėjai maloniai kviečia į iškil
mes Londono, Montbridge, 
Woodstock, Ingersoil ir kitų

apylinkių jaunimą ir senimą. 
Visas pelnas skiriamas Tautos 
fondui.

DIDž. BRITANIJOJ
— Žemės drebėjimas. Sausio 

10 d. Derby, Leicesterio, Not- 
tinghamo ir kartu Midlando 
vietovių gyventojai buvo išgąs
dinti kelių sekundžių žemės 
drebėjimo. Kambariuose nuo 
sienų krito paveikslai, sutarš
kėjo indai, žemės drebėjimas, 
toks retas D. Britanijoje, truko 
apie 10 sekundžių. Apie jo prie
žastis yra įvairių nuomonių. 
Kaikas tvirtina, kad tokiu bū
du atsiliepė didesnis žemės dre
bėjimas kur nors netoliese jū
roje; vienas paskelbė savo nuo
monę, kad tai buvusi pasėka 
dėl nuolatinių anglies kasimų 
užsiliekančių žemėje tuštumų 
staigaus susiplojimo.

— Boltono lietuviai, čia gy
vena apie 50 lietuvių, kurių da
lis įsikūrė visai patenkinamai: 
turi savo namus, uždirba paly
ginti gerai. Tačiau ką nors di
desnio jie negali padaryti, nes 
gyvena labai plačiai išsisklaidę. 
Galbūt dėl to ir Lietuvių Są
jungai priklauso vos 16 vietos 
lietuvių. Sausio mėn. pradžioje 
tie organizuoti lietuviai susirin
ko metinio susirinkimo, kuria
me dalyvavo ir DBLS Centro 
valdybos pirm. M. Bajorinas. 
Jis padarė platų pranešimą, ra
gindamas organizuotis ir ben
dromis jėgomis spartinti lietu
višką veiklą. Dėl to kiekvienas 
narys pasiryžo ateityje surasti 
bent po vieną Sąjungai narį. 
Naujon skyriaus valdybon susi
rinkimo buvo išrinkti: S. Juš
kus, J. Keturakis ir J. Banys. 
Revizijos komisijon: B. Kniu- 
pys ir H. Silius. Atstovu į D. B. 
L. S. suvažiavimą: S. Juškus.

Marion B. Folsom, Sveikatos, Auk
ojimo ir Gerovės sekretorius, pareiš- 
i kč jog bus teikiama didesnės sumos 
| pinigų sveikatos tyrinėjimo srityje.

Milionieriaus palikimas
Neseniai mirusio milionie

riaus Montgomery Ward Thor- 
no motina Marion Thorne suti
ko taikintis su josios sūnau- 
sužadėtine Aleen Ragen ir jos 
motina Maureen ir joms sumo
kėti 300,000 dol. Jos sūnus 
Montgomery 10 dienų prieš 
mirtį pakeitė testamentą, di
džiausią dalį savo turto užra
šydamas sužiedotinei ir jos mo
tinai. Tačiau milionieriaus mo
tina tvirtino savo sūnų mirus 
nenatūralia mirtim ir reikalavo 
kropštaus tyrimo. Mirusiojo la
vonas dukart buvo atkasamas 
ir tiriamas, gydytojai betgi ne
rado nunuodijimo ar kitokios 
smurto mirties žymių. To ne
paisant, ponia Thorne laikosi 
savo ir tvirtina, kad per visą 
gyvenimą jieškosianti paslap
tingos mirties išaiškinimo. Pa
gal dabartinį susitarimą ji gaus 
du milionus dolerių iš savo sū
naus palikimo.

Suimtas detektyvo 
užmušėjas

Detektyvo Lyons Kelliher už
mušėjas, 17 m. kareivis Donald 
Lawrence, pateko į policijos 
rankas. Klausinėjamas jis pa
reiškė, kad prieš įvykį, kartu su 
kitais dviem jaunuoliais apiplė
šė smuklę prie 133 N. Kedzie 
Avė. ir pasigrobė 40 dol. Jis 
buvo pabėgęs iš savo dalinio, 
Fort Carson, Colo., ir gastro
liavo Chicagoje.

Detektyvams atėjus j Bulle- 
vard Hotel patikrinti narkoti
kų, ir vienam jų į jį besikrei
piant, jis paleido šūvių seriją, 
nes buvęs labai išgąsdintas. Be 
to, jis kišenėje tebeturėjęs iš 
smuklės pagrobtuosius pinigus 
ir buvęs susinervinęs.

7,200 dolerių vertės 
patarimai

Veronika Hartnett, 25 m., 
dirbanti Swift Co. už savo pa
tarimus kaip patobulinti kepe
nų atrinkimą ir kitas idėjas, ga
vo didelę piniginę dovaną. Pra
eitais metais ji buvo gavusi 
5,575 dol. už įvairias naujas 
idėjas, o dabar vėl 1,625 dol. 
Tuo būdu iš viso ji gavo 7,200 
dol. ir yra laikoma didžiausia 
moteris laimėtoja Chicagoje.

Detektyvo našlei pašalpa

Miesto policijos fondo pa
tvarkymu, užmuštojo detekty
vo Kellihero našlė gaus 8,200 
dolerių pašalpos. Kiekvienas 
miesto policininkas tam reka- 
lui paaukos po 1 dolerį. Majo
ras Daley savo ruoštu jai pa
siųs dar 500 dol.

Kiek chicagiečiai moka 
Parkų Administracijai

Chieagos Parkų Distrikto iš
laidos nuolat didėja. Nebega
lint suvesti galų su galais, šiais 
metais visi nejudomo turto sa
vininkai turės daugiau mokėti 
jo išlaikymui. Taip, pav., už 
10,000 dol. vertės namą reikės 
mokėti daugiau 2.40 dol., vieto
je 36.15 dol. — 38.39 dol. Bet n' 
to pakėlimo negana. Likusį ne- 
dateklių tikimasi padengti iš 
kitų šaltinių. Chieagos Parkų 
administracija samdo 4,000 tar
nautojų.

ŠAULIŲ KLUBO UŽGAVĖNIŲ 
BALIUS įvyks šeštadienį vasario 
m. 11 d., Lietuvių Auditorijoje. 
Komedija “KURČIAS >ŽENTA4” 
B. Jonušo orkestras. Gėrimų bu
fetas.

'OE3O1
LIETUVIŠKŲ STUDIJŲ 

INSTITUTAS 
Išlaikomas

Mokslinių Studijų Klubo
SEMESTRAS SOCIALINĖMS 

STUDIJOMS
Seselių Kazimieriečių Kolegijoje

MAR1WOOD COLLEGE EXTEXSIO.\ 
Scranton, Pa.

Vasario 4 d. kun. Dr. Viktoras
Rimšelis, MIC: Mūsų laikų paradok
sai — religija ir indiferentiškas for
malizmas.

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

ioc
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P 0 P U L A R 
LITHUANIAN RECIPES

Snrinko JUZĖ DAUŽVARDIENĖ

Tai nepaprasta knyga. Vlr* 200 r* 
eeptų grynai lletuvlftkų valgių gnml 
nlmul anglų kalboje. Ponia Iiauivar 
dlenS, kuri dažnai pasakodavo api< 
tietuvlftkus valgius per Chlcagos ra 
dljo Ir televlzllos stotis, surinko pa 
člus {domiausius lletuvISkų valgių 
receptus Ir DRAUGAS Juos lAleldr 
labai parankioje formoje, pirmą, kar 
tą tokia knyga pasirodo Knygų rin 
koje.

Gera dovana kitataučiams ar an* 
HSkal skaitantiems lietuviams.

Kaina — $2.00 

Ulsakymus kartu su pinigais slųnklte

“DRAUGAS”
2834 So. O&kley Avenne, 

CHTCAGO 8. ILL
2884 So. O&kley Av». 
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PARAMA “DRAUGUI”
1. VI. Petrosevič.us . .$2.00
2. Br. Jucėnienė .... 1.00
3. J. Nagaitis ........... 1.00
4. P. Rauskinas ........ 1.00
5. V. Vaičiulis .........  1.00
6. Rev. A. Klimas ... 1.00
7. A. Jakubauskas . • • 100
8. A. Pavielka .........  2.00
9. Julius Partilkenas . 2.00

10. V. Levickis........... 2.00
11. B. Telycenas .......... 2.00

“Draugo” spaudos reikalams at
siuntė šie asmenys:

Ačiū spaudos bičiuliams.

“Draugo” administracija

AUKOS Už KALENDORIŲ
1. V. Leveckis ...... .$1.00
2. A. Jakubauskas . .. 2.00
3. S. A. Mereckis .... 1.00
4. Jonas Sklintas .... 1.00
5. J. Blauzd s ........... 1.00
6. Veron. Chesnakas . . 1.00
7. J. Škėma ............... 1.00
8. Pr. Juška ............. 1.00
9. B. S. Stasys......... 1.00

10. Dr. Aur. Bartkus . . 1.00 
U. Vladas Dainys .... 1.00
12. Ona Radavičius . .. 3 00
13. Kostas Jurkevičius 1.00
14. D. Jurgaitis .........  1.00
15. Juozas Morkūnas . 1.00
16. A. Januškienė .... 1.00
17. B. Vėžys ............... 1.00
18. Anna Surkevičius . 1.00
19. Teklė Nor'cut .......  1.00
20. P, Martinkaitienė . 1.00
21. Jonas Saikunas . . . 1.00
22. A. Jarcšius ........... 1.00
23. J. Sakalauskas .... 1.00
24. Mr. Kerelis........... 1.00
25. Jonas Smailys .... 1.00
26. Ignas Grigaliūnas . 1.00
27. C-na Jankauskienė . 1.00
28. G. Sackle ............ . 1.00
29. J. A. Vaichunas . .. 1.00
30. Lith. Am. Soc. Club 0.50
31. O. Pomernackas .. 1.00
32. S. Lauraitis ........ 1.00
33. M. Papaurelis. 1.00
34. V. Krisciunevičius . 1.00
35. O. Beinor ............ 1.00
36. Joseph Einingis . . 1.00
37. Stasys Vyšniauskas 1.00
38. J. V. Sadauskas ... 1.00
39. Kn. J. Pragulbickas 2.00
40. Ona Literskis .......  2.00
41. J. Stanulis ............. 1.00
42. N. Tautvilas ......... 1.00
43. Jonas Kackelis ... 1.40
44. Ona Pocaitė ......... 1.00
45. Adomas Lazaitis .. 1.00
46. John Mikėnas .... 2.00
47. Juozas Strimavičius 1.00
48. A. Janulis ............. 1.00

UI “Draugo” kalendorių atsiuntė 
šių asmenys:

Ačiū geradariams.

"Draugo” administracija

Milwaul.ee

