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RUSIJOS NOTA-KITA PROPAGANDOS FORMA
Varžybos dėl III-jo bloko

DR. V. LITAS, Vokietija
Rytų ir Vakarų priešingumai sukūrė „Trečią jėgą“, prie ku

rios priklauso Indija, Ceilonas, Burma ir Indonezija. Praeitais me
tais šita valstybių grupė išvystė didelį aktyvumą.

Prie šitO3 grupės prisideda
Egiptas, kuris veržiasi į viso 
arabų pasaulio vadovus. Jugo
slavijos politikos kelias irgi la
bai artimas šitai valstybių gru
pei. Nereikia užmiršti ir šios gru 
pės satelitų, prie kurių priklau
so Saudi Arabija, Afganistanas, 
Laos ir Kambodija. Sunkiai api
brėžiamas dabartinės Austrijos 
politinis kelias.

Normaliai prie „Trečiosios jė
gos“ neprisideda Europos neu
tralūs kraštai Šveicarija, Švedi
ja ir Airija. Šitų valstybių poli
tikos kelias — neprisidėti prie 
betkokio tarptautinio konflikto. 
Visišką neutralumą Rytų ir Va
karų konflikto atžvilgiu rodo 
Pietų Amerika.

Visos ,.Trečiosios jėgos“ vals
tybės, išskyrus Jugoslaviją,prieš 
kurį laiką nešė sunkią kolonia
lizmo naštą. Kol kas nėra išvys
tyta pastovi šitų valstybių val- 
dymosi forma. Atsilikusiam tų 
valstybių ūkiui reikia pagalbos 
iš šalies. Ūkinę paramą, kuri tie
siog negresia nepriklausomumui, 
„Trečioji jėga“ mielai priima.

Rytai ir Vakarai daugiausia 
varžosi dėl Azijos ir Afrikos. Di
desnį ūkinį, politinį ir strateginį 
svorį turi Azijos ir Artimųjų 
Rytų tautos. Europos neutralie
ji pasiėmė tik antraeilę rolę. Ry
tai ir Vakarai dabar išnaudoja 
visus „Trečiosios jėgos“ priešin
gumus, kurie užsiliko iš kolonia- 
linių laikų. Tipingas pavyzdys 
yra Indijos ir Pakistano konflik
tas. Pakistano sąjungininkas 
prieš Indiją yra Amerika. Krem
liaus valdovai, išnaudodami Pa
kistano prisidėjimą prie Ameri
kos, nori į savo pusę patraukti 
Indiją.

Rytų ir Vakarų konfliktas da
bar pradeda naują laikotarpį: 
vyksta kova dėl „Trečiosios jė
gos“. Bet atominio karo baimė 
nukalė naują šūkį: „koegzisten- 
cinė konkurencija“ arba „konku
rencinė koegzistencija“. Koegzis
tencijos prasmė yra labai aiški: 
abu blokai — Rytai ir Vakarai 
— vienodai ginkluoti atominiais 
ginklais ir abu vienodai bijo pra
dėti atominį karą. Bet šalta kova 
vyksta toliau. Užtenka tik at
minti Nikitos Chruščevo Indijo
je pasakytas grubias kalbas 
prieš Vakarus. „Trečiosios jė
gos“ prisidėjimas prie betkurio 
bloko nulems kovų eigą.

Sunku dabar pasakyti, koks 
bus „Trečiosios jėgos“ politikos 
kelias Rytų ir Vakarų šaltojo ka 
ro atžvilgiu. Visų pirmiausia ši
tos valstybės siekia pilno nepri
klausomumo. Bet iš kitos pusės 
iš Rytų ir iš Vakarų į „Trečiąją 
jėgą“ daromas nuolatinis spau
dimas priversti šias valstybes už
imti aiškią poziciją Rytų ir Va
karų konflikte.

Dabar yra aiškiai pastebimas 
„Trečiosios jėgos“ ir Rytų bloko 
politikos suderinimas. Indijos ir 
Rusijos politika sutampa dėl rau 
donosios Kinijos, atominių gink
lų uždraudimo, nusiginklavimo 
ir Vokietijos suvienijimo. „Tre 
čioji jėga“ šitais klausimais pri
sideda prie Rytų. Nehru, Indijos 
ministeris pirmininkas, Vokieti
jos prisidėjimui prie Vakarų gy
nybos nepritaria. Šituo klausimu 
Nehru artimesnis sovietams.

Iš kitos pusės „Trečiajai jė
gai“ totalitarinis bolševizmas 
yra tikra pabaisa. Bolševikiniai 
perversmai ir priverstinis prisi
dėjimas prie Rusijos ir raudono
sios Kinijos „Trečiosios jėgos“
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valstybėms sudaro daug baimės. 
Rytų ir Vakarų konflikto atžvil
giu „Trečioji jėga“ siekia užimti 
tarpininko rolę. Negalėtų būti di
desnės klaidos, kaip Vakarų sie
kimas finansiniu ir politiniu 
spaudimu „Trečiosios jėgos“ vals 
tybes patraukti į savo pusę. Ūki
nė pagalba turi būti suteikta be 
spaudimo. Indijos nuėjimas Ki
nijos keliais Vakarams reikštų 
galą. Paskui Indiją nueitų visa 
„Trečioji jėga“. Rytai įgytų mil
žinišką persvarą prieš Vakarus. 
Tada prasidėtų koegzistencijos 
derliaus nuėmimas.

Nepagaunamas šnipas
/valgysiąs žemę

WASHINGTONAS, vas. 4. — 
Teigiama, jog penkių metų bė
gyje JAV galės paleisti į erdves 
tokį dirbtinį žemės satelitą, ku
ris gana aiškiais vaizdais fik
suos visą veiklą žemės paviršiuje 
ir tuos vaizdus bus galima per
imti tada, kada satelitas bus vir
šum Amerikos.

Jei taip būtų galima padaryti, 
tai tas satelitas turėtų didžiau
sią strateginę reikšmę, nes tai 
būtų viską matąs, visur prieinąs, 
bet niekaip nepagaunamas šni
pas.

Paveikslai būsią tokie aiškūs, 
kad būsią galima matyti, daleis- 
kim, karinės bazės statymą ar 
laivyno judėjimą. Tas šnipas ga
lėtų nufotografuoti, sakoma, vi
sas komunistų pasaulio paslap
tis.

Šito projekto, kuriam vykdyti 
skirta labai daug smegenų ir 
pinigų, nereikia maišyti su ma
žyčiu dirbtiniu mėnuliu, kuris 
bus išleistas palakstyti į erdves 
ryšium su geofiziniais metais. 

Bevan negavo lyderio
pavaduotojo vietos

LONDONAS, vas. 4. — Britų 
darbo partijos parlamento nariai 
savo lyderio pavaduotojo vietai 
parinko dešiniojo sparno šalinin
ką Griffiths. Tos vietos norėjo 
ir kairiojo sparno vadas Beva- 
nas, bet gavo 30 balsų mažiau už 
Griffiths.

Tai jau antras didelis smūgis 
Bevanui, kuris kovojo ir už lyde
rio vietą Attlee pasitraukus.

Lietuvos Diena Wisconsine
P ROCLAMATION

WHEREAS, the Lithuanian people occupy a proud place 
in history for the staunch defence of their independence 
throughout the centuries; and

\VHEREAS, that nation has been suppressed by Soviet 
Russia since 1944 in a futile attempt to stamp out the Lith- 
uania’s desire for freedom; and

WHEREAS, all citizens, and particularly the one million 
Americans of Lithuanian descent. are in deep sympathy with 
the plight of this oppreseed country;

NOW, THEREPORE, I, Walter J. Kohler, Governor of the 
State of Wi8consin, do hereby proclaim Thursday, February 
16,1956, as

LITHUANIAN DAY
in honor of the 38th anniversary of the Declaration of In- 
dependence of Lithuanian Republic.

IN TESTIMONY WHERE0F I have hereunto sėt 
my h and and caused the Great Seal of the State 
of Wisconsin to be affixed. Done at the Capitol in 
the city of Madison this twenty-fourth day of 
January in the year of our Lord one thousand nine 
hundred and fifty-six.

WaUer J. Kohler 
GOVERNOR

Wswhingtono deklaracijos autoriai ir jų paradai. (INS)

Rusai pasitraukė nuo
Norvegijoj silkių

OSLO, vas. 4. — Silkių karas 
tarp Norvegijos ir Sov. Rusijos 
laikinai nutrauktas, kai sovietų 
laivai (apie 50 ar 60) pasitrau
kė toliau į pietus nuo silkėmis 
turtingų Aalesundo vandenų.

Uoste stovi inkarus suleidę 16 
sovietų laivų Norvegijos laivyno 
apsaugoje. Įgulos vaikščioja ant 
denių,, esančios draugiškos, bet 
nesileidžia fotografuojamos nuo 
kranto. Jų tarpe matosi ir mote
rų.

Maskvos komunikate teigta, 
kad visa istorija yra nesusiprati
mas, nes oras buvęs toks, kad 
norvegai galėjo paklysti nusta
tydami laivų vietą. Norvegai tei
gia, kad sovietų laivai buvo su
laikomi tik tuo atveju, kada ne
buvo jokios abejonės dėl jų buvi
mo Norvegijos vandenyse.

Pagautų laivų kapitonai jau 
pradėję atsakinėti į policijos 
klausimus. Jau pradėta prieš ru
sus teismo procedūra.

• Sovietų instruktoriai atvyk
sią Indijon studentų mokyti ru
sų kalbos.

Rusijai už karo medžiagas
- -- ' e’ 'J' - '* *-ll- .

Peipingas atsilyginąs vergais
NEW YORKAS, vas. 4. — Jungt. Tautoms įteikta žinių apie 

tai, kad kom. Kinijoje priverčiamojo darbo sistemai yra pajungta 
apie 25 mjl. gyventojų.

Papildomoji medžiaga apie pri 
verčiamąjį darbą kom. Kinijoje 
ir kitur telpa Jungt. Tautų gen. 
sekretoriaus pranešime, kuris 
parengtas svarstyti Ekonominei 
ir Socialinei Tarybai, pradedan
čiai sesiją balandžio mėn. New 
Yorke.

Medžiagą patiekė J. Tautų na
riai asamblėjai prašant. Tą rei
kalą iškėlė pavergtų kraštų lais
vėje esą atstovai ir jį tirti galop 
ėmėsi Jungt. Tautų organai — 
pirma Tarptautinis Darbo Biu
ras, paskiri ir J. Tautų specialus 
komitetas.

Vieną kartą tas klausimas jau 
ėjo ir per J. Tautų asamblėjos se
siją, bet sprendimo dar nedary
ta — rasta reikalo rinkti daugiau 
medžiagos. Toji papildomoji me
džiaga dabar ir patiekta minėta 
tarybai.

Chiang Kai - 3heko vyriausy
bė dabar patiekė žinių ne tik apie 
vergų darbą pačioje Kinijoje, bet 
ir apie tai, kad apie pusantro mi- 
liono kinų, pajungtų priverčia
mojo darbo tvarkai ir discipli
nai, duota Sov. Rusijai už kari
nes medžiagas atsilyginant. Da
lis tų kinų tiesia antrus bėgius 
transsibiriniam geležinkeliui, o 
kiti kažką stato Lenkijoje ir Če
koslovakijoje.

Formozos pranešimas parem
tas kinų ir užsienio spaudoje til- 
pusiomis žiniomis ir pareiški
mais tų asmenų, kuriems yra pa
sisekę iš tų vergų stovyklų pa
bėgti.

JAV delegacija yra įteikusi 
papildomų žinių apie vergų dar
bą Albanijoje, Bulgarijoje, Če
koslovakijoje, Vengrijoje, Rumu 
nijoje ir Lenkijoje.

Kalendorius
Vasario 4 d.: šv. Andriejus.

Lietuviškas: Karigaila.
Oras Chlcagoje

Dalinai apsiniaukus, tempera
tūra be žymesnės atmainos.

Saulė teka 7:01, leidžiasi 5:09.

Tars priemones karo
Palestinoje išvengti

WASHINGTONAS, vas. 4. — 
Prancūzija su dėkingumu priė
mė JAV ir Anglijos pakvietimą 
dalyvauti pasitarime apie prie
mones karo Palestinoje išvengti. 
Pasitarimai vyks Washingtone 
greičiausiai ateinančią savaitę. 
Juos ves valstybės sekretorius 
Foster Dulles ir Anglijos bei 
Prancūzijos ambasadoriai.

Informuojama, kad bus suda
rytas slaptas numatytų taikinti 
priemonių sąrašas, jei karas kil
au ar grėstų kilti. Izraelis ir ara
bų kraštai bus privačiai painfor
muoti apie susitarimų turinį, 
kad iš anksto žinotų kas bus, jei 
taiką sugriautų.

Edeno sakytų kalbų
vedamoji mintis

WASHINGTONAS, vas. 4. — 
Kongrese ir per radiją bei televi
ziją sakytose kalbose Edenas at
kakliai kalė mintį, kad Anglijos 
ir Amerikos vienybė yra būti
niausia sąlyga pasaulį taikoje iš
laikyti. Vieną kartą net buvo lin
kęs manyti, kad pasaulyje iš vi
so nieko negali atsitikti, kam pa
sipriešins vieninga JAV — An
glijos valia.

Tokią vienybę nukalus, Edenas 
pataria nevengti realių pasitari
mų su komunistų kraštais, bet 
pabrėžia budėjimo svarbą, kad 
tie pasitarimai kam skriaudos 
nepadarytų.

Prisiminęs apie sovietų pradė
tą kitiems žadėti ūkinę pagalbą, 
Edenas nepatarė ir Vakarams 
skubėti su ja ten ir tiek, kur ir 
kiek Maskva siūio, bet pirmiau
sia ją duoti savo draugams, tru
pinių pametant ir dėl draugystės 
neapsisprendusiama.
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Susirašinėja, kad jų melus
skleisiu pasaulio spauda

WASHINGTONAS, vas. 4. — Antroje prez. Eisenhoweriui 
atsiųstoje notoje Buiganinas bando įrodyti, kad pasiūlymas pasi
rašyti JAV — Rusijos draugiškumo paktą yra pats didžiausias iš 
bolševikų reikalaujamas padaryti darbas, nes jei Rusija ir JAV 
bus draugai, tai jos galės sutvarkyti visus pasaulio reikalus.

Taigi Buiganinas antrą kartą 
s'ūlo Amerikai 20 metų draugiš
kumo ir bendradarbiavimo pak
tą, dabar jau pridėdamas, kad 
panašų paktą Maskva gali pasi
rašyti ir su D. Britanija bei 
Prancūzija, su kuriomis turėtus 
tokius paktus pernai sudraskė, 
nes supyko, kad V. Vokietija pri
sidėjo prie Atlanto pakto.

Kaip žinome, JAV Maskvos 
pirmąjį pasiūlymą atmetė, atei
nančią savaitę panašiai pasielgs 
ir su antruoju, nes Bulganino 
antroji nota nežada įvykdyti nė 
vienos sąlygos, kurių pageidauja 
JAV vyriausybė prieš tokio pak
to pasirašymą. Beverčiu pavadi
no vakar pakartotiną pasiūlymą 
ir Anglijos premjeras, nors jam 
Bulganino pasiūlymas ir atrodo 
pažymėtinas, kadangi siūloma 
Anglijai paktas tik tiek mažai 
laiko praėjus nuo panašaus pak
to sudraskymo.

Jei atsimename, prez. Eisen- 
howeris draugystę prašė pagrįs
ti darbais ir dvasios pakeitimu. 
Jis siūlė tuojau suvienyti Vokie
tiją, duoti laisvę pavergtoms tau 
toms pasirinkti valdžias, susitar
ti dėl kontroliuoto nusiginklavi
mo, panaikinti geležinę uždangą 
žmonėms ir idėjoms judėti ir nu
siginklavimo pradžiai pradėti 
vykdyti tarp JAV ir Sov. Rusi
jos abipusę orinę žvalgybą, kad 
tuo būdu būtų apsisaugota nuo 
netikėto vienas kito užpuolimo.

Sov. Rusijai darbų nerodant, 
JAV vyriausybė nemato reikalo 
pasirašyti dar vieną paktą, ku
rio deklaracinė dalis nurašyta Iš 
Jungt. Tautų chartos, kurią abi 
valstybės jau yra pasirašiusios.

Bulganino antroji nota jau aš
tresnė, nors prez. Eisenhowerio 
atžvilgiu draugiška, nes . Buiga
ninas šį kartą jau ginčijasi: gina 
save, kaltina kitus.

Pirmiausia Buiganinas ilgai 
įrodinėja, kad Jungt. Tautų char 
ta ne tik leidžia, bet ir skatina 
pasirašinėti to pat tikslo siekian
čias dvišales ar daugiašales su
tartis. Jis apsimeta nesuprantąs 
JAV minties ir samprotauja, 
kad gal Amerikai tas paktas ne
priimtinas todėl, jog tai yra dvi
šalė, o J. Tautų charta daugelio 
valstybių sutartis. Kad tą Ame
rikos „baimę“ pašalintų, Buiga
ninas teigia, jog ir prez. Eisen- 
howeris pripažins, kad draugiš
kumo sutartis tarp dviejų stip
riausių pasaulio valstybių nepa
prastai prisidės prie tarptautinės 
padėties pagerėjimo. O jei ir to

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
•

— Senatorė Margaret Chase Smith iš Maine valstybės 
teigia, kad respublikonų sąraše prezidentiniams rinkimams 
bus dabartinis viceprezidentas Nixonas ir ambasadorė Itali
joje Clare Boothe Luce.

— Prancūzijos premjeras Mollet gavo kabineto pritarimą vyk
ti Aliyran padėties patyrinėti, kad būtų aiškiau matomas reformų 
kelias. MoUet išvyksta pirmadienį.

— Argentinos liberalų laikraštis La Prensa vakar vėl pradėjo 
eiti senos vadovybės rankose. Jo karingame vedamajame iadama- 
si rūpintis, kad daugiau nebūtų Argentinoje diktatūros. Laikraštį 
Peronas buvo nusavinęs 1951 m. sausio 26 d.

— Kadangi Vengrijoje vėl pradėta persekioti J A V atstovybei 
mažus patarnavimus teikiančius vengrus, tai vėl uždrausta ame
rikiečiams keliauti Vengrijon ir jos komunistų vyriausybei įteik
tas protestas dėl naujausių persekiojimų.

— Vakar austras laimėjo žaiblnes slidžių lenktynes žie
mos sporto olimpiadoje ir trečią aukso medalj savo krašto 
vėliavai.
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nepakanka, tai Maskva gali to
kią pat sutartį pasirašyti su D. 
Britanija, Prancūzija ir gal dar 
su kuria valstybe.

Besigindamas nuo Eisenhowe- 
rio priekaišto, kad Sov. Rusija 
nesielgia pagal „''enevos dvasią“, 
Buiganinas išskaičiuoja savo 
veiksmus tarptautinei įtampai 
sumažinti (kariuomenės ir karo 
biudžeto sumažinimas, Porkka- 
los atidavimas) ir priekaištą grą
žina Amerikai, nes ji padidinusi 
karo biudžetą ir daugiau bazių 
svetur įsigijusi (matyt turi gal
voje Bagdado paktą), o tos ba
zės vis prie Sov. Rusijos sienų.

Paliesdamas prez. Eisenhovvc- 
rio penkis taikos punktus, Bui
ganinas su jais susitvarko arba 
tiesiog atmesdamas arba kitaip 
išsisukinėdamas. Pasakyta tas 
pats, ką Molotovas kalbėjo Žene
vos konferencijoje. Kad pasiūly
mas pasirašyti paktą būtų įtiki
namesnis, Buiganinas teigia, 
kad, daleiskim, dėl Vokietijos su 
vienijimo tikriausiai būtų susi
kalbėta, jei tas draugiškumo ir 
bendradarbiavimo paktas būtų 
pasirašytas.

„Atvirojo dangaus“ pasiūlymą 
Buiganinas tiesiai atmeta, ka
dangi jis padidintų apsiginklavi
mo lenktynes, o kalbėdamas apie 
tautų teisę pasirinkti savo val
džios formas Buiganinas karto
ja seną melą, kad Sov. Rusija 
laikėsi ir tebesilaiko principo, 
jog kiekvienos valstybės vidaus 
tvarka yra jos žmonių reikalas. 
„Mes tikimės, kad ir kitos vals
tybės tą principą pripažins“ — 
apsimeta rimtai kalbąs Buigani
nas.

Paskui Buiganinas skundžiasi, 
kad JAV trukdo pasikeitimą de
legacijomis, nors ir sako, kad no
ri didesnio judrumo žmonėms ir 
idėjoms per Sov. Rusijos sienas.

Manoma, kad prez. Eisenho- 
vverio atsakymas bus diplomatiš
kai mandagus, bet abejotina, 
kad būtų ilgas ir leistųsi į gilias 
diskusijas, kurių Maskva, atro
do, nori propagandai medžiagos 
jieškodama.

• Turki jon atvyko JAV atsto
vas privačiai šu Turkijos ūkinė
mis ir finansinėmis bėdomis su
sipažinti, nes Turkija prašo nau
jų paskolų.

• JA V karinėms pajėgoms jau 
gaminamas mažas atominis reak 
torius šaltuose kraštuose esan
čioms bazėms šildyti ir apšvies
ti.

I
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Sporto klubas NERIS ruošia didžiulį meno vakarą
Detroito Lietuvių Dramos Sambūris vaidins L. Fuldos 

• • 5 veiksmų komediją •

“GLUSAS”
Vakaras įvyks šį sekmadienį, vasario mėn. 5-tą dieną SOKOLŲ 

SALĖJE, 2337 South Kedzie Avenue. Pradžia — 3-čią valandą po piety
Po programos šokiai. Groja B. Pakšto orkestras. Visa visuomenė 

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

***flrw—^/V"***^*1 wMV mVIt A/tr-l

Iš Lietuvos Vyčių veiklos
Dideli J. S tuko užsimojimai

J. J. Stukaa, čia gimęs ir au
gęs lietuvis, praėjusių metų 
Lietuvos Vyčių suvažiavime bu. 
vo išrinktas vyčių Lietuvišku-

Kun. Cepukaitis, dabartinis 
Kunigų Vienybės pirm., pasiry
žęs kiek galima aaugiau atgai
vinti seniau veikusių vyčių kuo
pų. Jis išsiuntinėja visiems
Amerikos lietuvių kunigams 

mo Palaikymo komisijos pirmi- laig^yg kartu su organizacijos
ninku. Jis yra jau paruošęs tuo 
reikalu programą ir pradeda 
ją įgyvendinti. Jojo programa 
apima Lietuvos istorijos ir lie
tuvių papročių pažinimą; lietu
vių kalbos mokymąsi; mėnesi
nių vyčių kuopų narių susirinki
mų pagyvinimą, įvedant trum
pas paskaitėles lietuviškais 
klausimais; supažindinimą vy
čių su lietuviška spauda, kny
gomis, lietuviškomis plokštelė
mis ir visą eilę kitų sričių. 
Pats J. Stukas paruošia ir iš
siuntinėja kuopoms visais tais 
klausimais straipsnelius ir nu
rodo kur vienu ar kitu klausi
mu būtų galima rasti daugiau 
medžiagos. J. Stukas šiuo me
tu rašo disertaciją daktaro 
laipsniui tema: “The Ocvelop- 
mens of the Lithuanian Natio
nal consciousness”. Jis aktyviai 
veik a Balfe, Alt-boje. Lietuvių 
Bendruomenėje, būdamas Vyr. 
Tarybos narys. Jis jau keli 
metai vadovauja lietuvių radi
jo programai “Lietuvių atsimi 
nimai”, kuri perduodama iš 
New Yorko WEVD radijo sto
ties kas šeštadienį 4:30—5:30 
vai. po pietų. Nė vienas didesnis 
lietuvių parengimas rytinėse 
valstybėse neapsieina be J. J. 
Stuko: delegacijų narys pas 
žymesniuosius amerikiečius; po
kylių vadovautojas; suvažiavi
mų pirmininkas. Jis moka abi 
kalbas kuo puikiausiai; tai vie
na iš stipriausių lietuvių 
Jungtinėse Valstybėse.

įstatais (Lietuvos Vyčių) ir ki
ta medžiaga, prašydamas, kad 
lietuviai kunigai imtųsi inicia- 
tuvos tame darbe ir padėtų vy
čiams atsistoti stipriau ant ko- 
ju.

PROPAGUOJA EUROPOS JUNGTINES 

VALSTYBES

AL. GIMANTAS

Anądien Detroitas susilaukė lėtų sėkmingai supažindinti ir 
savotiškai įdomaus svečio, Ru-> išmokyti amerikinio biznio ve- 
munijos iškilesnio politiko ir fi- i dimo meno. Tuo labiau, kaip ti- 
nansų reikalų specialisto Kons- kima; toje srityje Europa yra 
tantino Dragan, kuris, važinė- atsilikusi nuo Amerikos bent 
dainas po JAV, visur propaguo- 50 metų. Jungtinėse Valstybėse 
ja ir popularina Europos Jung- gaminių produkcija pareina nuo
tinių Valstybių mintį. Jis tuo 
reikalu turėjo eilę pasitarimų 
su kaikuriais amerikiečių politi
kos vadovais bei įvairių Euro- 

Vyčių Lietuvos Reikalų Ko-.pos tautų atstovais. Jo žodžiais
misija, kuriai jau dešimt metų1 sekant, dirva Europos sujungi- 
energingai ir Numaniai vado-! mui abiejose Atlanto pusėse yra 
vau ja čia gimęs ir augęs lietu- Į pusėtinai palanki, nors dar ir 
vis kun. J. C. Jutt-Jutkevičius, į daug reikėtų padirbėti ta link- 
renka kandidatą, kuriam šiais me žengiant.
metais turėtų atitekti Lietuvos 
Vyčių medalis. Praėjusiais me
tais tas vyčių aukso medalis 
buvo paskirtas ir įteiktas Char
les, J. Kersten metinio suva
žiavimo metu Newark, N. J., 
mieste. Šiais metais metinis vi
sų vyčių suvažiavimas šaukia
mas Chicagoje.

Kun. J. C. Jutt leidžia atski
rą biuletenį, kuris išsiuntinėja
mas apie 200 talkininkų per vi
są Ameriką. Tame biuletenyje 
sužymėta, kurie Amerikos laik
raščiai ir kada rašo ar paliečia 
Lietuvos ar lietuvių reikalus.
Ten duodamos informacijos, 
kaip vyčiai turi reaguoti vienu ng pažanga jr sunkiosios pramo 
ar kitu klausimu, kokius rašyti nėg pajėgumas. Amerika tokia 
ai 'basčių redakcijoms radijo ir turįntį tas ypač svarbu
ar tdevizųos komentatoriams! su sovietiniu blo-
ir knygų autoriams ir leidyk-

vartotojo-pirkėjo pareikalavi
mo ir prekių paklausos, tuo tar 
pu Europoje dar nevisada to 
paisoma. Todėl susidaro prekių 
perteklius, kitais atvejais jų ne
užtenka, kainos svyruoja ir 
taip, nukenčia gamintojai ir pir 
kėjai. Be to, K. Dragan yra įsi
tikinęs ,kad kuo veikiau euro
piečiai perims ir pasinaudos kai 
kuriais amerikiniais metodais 
savojoje pramonėje, tuo grei
čiau ir lengvaiu bus įgyvendin
ta daugelio tautų ir valstybių 
svajojama Europos federacija.

Norėdamas patraukti Ame
riką, K. Dragan visur ir visada 
pabrėžia, jog Jungtinės Euro
pos Valstybės būtų pats ištiki
miausias JAV sąjungininkas vi 
sais laikais. Nes Europa susi
jungusi ekonominiai, politiniai PADEKIME ARTIMIESIEMS
ir kariniai, aišku, bus labai efek 
tyvi galybė. Žinoma, šioje vie
toje būtina nedelsiant išlaisvin
ti sovietų pavergtas Ryt. ir Vi
dur. Europos tautas, nes be jų, 
sujungimo darbas būtų ir nepil
nas ir nepatrauklus. Rumunas 
svetys galvotų, jog geriausias 
laidas išvaduoti pavergtuosius, 
tai Jungtinių Valstybių techni-

J. Jatis-Juozaitia, Chicago,
111., buvęs Lietuvos Vyčių Cent
ro Valdybos pirm. (1949-1950) 
atgaivino dvi vyčių kuopas Chi
cagoje — kuopą 24 ir kuopą 99.

Lietuvos Vyčių Centro valdy

ba ruošia nariams vadovą —
"Leader’s Manual”, kuris bus 
išleistas atskira knygute. Bus 
duodama medžiagos lietuviškais 
klausimais. Tai bus sudėtinis 
veikalėlis. Atskiras dalis ruo
šia: Centro valdybos pirm. Al.
Wesey, buv. Centro Valdybos ! leidykloms, 
sekretorė Diane Shatas, dabar-! 
tinė CV finansų sekr. Mrs. R. j 
Pinkus. Lietuvos Reikalų komi
sijos pirm. kun. J. C. Jutt, or
ganizacijos davsiog vadas kun.
A. .J. Contona, W. Chinik, Wm.
Kolicius, J. Sakevich,- E. Da
niels, J. J. Stukas ir kit.

lims laiškus. Prie to darbo ga
li prisidėti ir ne vyčiai. Laikraš
čių ar žurnalų iškarpos, kur pa
minima Lietuva ar lietuvių rei- 

jegų kalai vienokioje ar kitokioje 
šviesoje, pažymėjus to laikraš
čio ar žurnalo vardą, adresą ir 
datą, kada ta ž:nia pasirodžiusi, 
prašoma siųsti: Rev. J. C. Jutt, 
41 Providence St., Worcester, 
Mass. Kun. J. C. Jutt yra per 
tą dešimt metų atlikęs milžiniš
ką darbą Lietuvos bylos kėli
me, jos gynime, lietuvių vardo 
garsinime angliškoje spaudoje. 
Jis pats kasmet parašo virš 
1000 laiškų Lietuvos reikalų 
spauda’, -radijo ir televizijos 
stotims, JAV-bių ir pasaulio po
litikams, knygų autoriams ir 

L. V.

ku, kurį tik jėga gali priversti 
skaitytis su laisvojo pasaulio 

Europai yra būtina ekonomi
nė vienybė, nes Vakarų tautos 
būtinai reikalingos rinkų savie
siems gaminiams. Gi tokie ryt. 
Europos kraštai būtinai savo 
maisto perteklių turėtų nukreip 
ti į Vakarus. Pagaliau, visoke
riopa nauda iš Europos vieny-

LIETUVOJE IR SIBIRE

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

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

3741 W. 26th Street, 

CHICAGO, ILL.
Tel. CRawford 7-2126

FOR THE
MARIAN YEAR

Ncw Official Holy Name Rosary. 
with these features.

1. New centcrpiece of blesaed John 
of Vercelli, who in 12 74 founded the 
Holy Namo Society.

2. New Crucifix cmbodying the ln- 
dulgenced emblem of the Holy Name 
Society.

IN FOUR STYLES:
NO. 340 BLACK BEADS,

silver plated mountings $ .80

NO. 341 Quality BLACK BEADS:
all silverplated ................. $1.10

NO. 342 BLACK BEADS,
sterling mounting, hand 

engraved crucifix and 
eonneetion ...................... $6.00

NO. 343 STERLING SILVER
BEADS, and mounting, 

hand engraved crucifix 
and eonneetion ...... $7.50

Kach rosary is boxcd ln an attract-. 
ivo Container.
SubstontLal discountN for largo orders

Send eheck or money order to:

THE VERCELLI SHRINE
.41 East 65th Street
NEW YORK 21. N.Y.

NAUJIENA SEIMININKĖMS!

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

Gaunamos D. JL'RJONO BENDROVĖJE, 
3524 S. Halsted St, Chicago 9, 1)1. Tel. BI 7-3371

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

Insure your future by learning the best trades in the U. S. A. 
Enroll for February classes now.

MECHAMICAL DRAFTIMG t DESIGNIHG 
TOOL MAKING & DIE MAKIHG

Also home study courses available. Evening classes 
or week-end classes.

LASKI INSTITUTE
INTERNATIONAL TRADE SCHOOL 

1232 Milwaukee Avenue Dlckens 2-5653

PASIDARYKITE SAVO ZUBRUVKOS
įdėkite keletą šiaudelių importuotos tikros 
stumbražolės j butelį grynos degtines ir galė
site pasigardžiuoti geriausiu pasaulyje aro
matišku gėrimu. Vieno pakelio užteks visiems 
melams. Patenkinimas garantuotas arba grą
žinami pinigai. Užsisakykite nedelsiant. Pa- 

____ .. kelio kaina $1.00. Rašykite:
WORLD HfcKB 00., Dept. X, 459 - 181h Avė.

NEWARK 3, NEW JERSEY 

SIUNTINIAI I LIETUVĄ

Lietuvių bendrovė OVER- 
SEAS C ARGO CO.. atstovąu- 

tės būtų jau ir tuo, kad kartu ' japti didelę anglų firmą HAS- 
su JAV jau būtų galima sėk- KOBA Ltd.', Londone, siunčia 
mingiau ginti visą Vakarų civi-, į LIETUVĄ ir kitus kraštus

VYT. DOMKUS

prityręs buhalteris pildys 
J.A.V. mokesčių (U.S. Incc- 
me Tax) pareiškimų blan
kus

D RA U G 0 raštinėje
pirmadieniais, ketvirtadie
niais nuo 6:00 iki 7:30 vai. 
vak., šeštadieniais nuo 10 
vai. ryto iki 1 vai. popiet.

Patarnavimas prasidės vasario 
13 d., 1956 m. Jau dabar galite 
paskambinti telefonu VIr. 7-6640 
dėl susitarimo.

Žmogus be kantrybės yra lem 
pa. be aliejaus. — V. J. Budrika-s 

Žmogaus širdis valgo visus daik-1 
tus ir vis tebėra alkana.

— V. J. Budrlkas

Pranešame, kad siunčiame vaistus (Strepto- 

mycin, Penicillin ir 1.1.) už Geležines Uždan

gos į Lietuvę, Latviją ir Estcniję. Del pilnes

nių informacijų atvykite :

WIECZOREK PHARMACY
1174 Mihvaukee Avenue 

Valandos: 10 v. r. iki 10 v. v. Sekmad. uždaryta

Pasinaudokite “Draugo” Classified skyriumi.

U
iNSJHIO į 1 ■ 

UPTO -/ a
>1)0^ L

MUTUAL FEDERAL 
SAVINGS

pataria:

1. Nepraleiskite visų uždirbtų pinigų. 
Taupykite nors dalį.

2. Pinigams padėti nereikia važmėti. 
Juos galite pasiųsti paštu.
Mes apmokėsime pašto išlaidas.

lizaciją nuo daugiau kai pbilio- 
no rusų ir kitų Azijos tautų or
dų, kurios visada grūmojo Va
karams. Tų tikslų vargu ar bus 
kada atsisakyta.

K. Dragan šiuo metu stengia
si Italijoje įsteigti specialią biz
nio administracijos mokyklą, 
kuri europiečius verslininkus ga

Work Near Home

• M E N
UFT-TRUCK DRIVERS 

CORRUG. BOX W0RKERS
W O M E N

BILLER-TYPIST 
CREDIT DEPT. TYPIST

Pleasant Working Conditions. 
Many Company Benefits.

See MB. OTTOW.

TRIANGLE CONTAINER 
CORPORATION

1501 Weit 15tt Street
Tel. SE 8-4000

siuntinius su vilnonėmis me
džiagomis, maistu, avalyne, 
vaistais ir kit. 100% garantija 
— pilnas draudimas. Visus rei
kalingus mokesčius sumoka 
siuntėjas, gavėjui mokėti nieko 
nereikia. Siuntiniai siunčiami iš 
Londono, Anglijos, tad labai 
greitas pristatymas. ,

Prašykite mus siunčiamų j 
LIETUVĄ gėrybių sąrašų:

OVERSEAS CARGO CO. 

4426 S. Rockwell St.

Chicago 32, III. »

Tel. YArds 74337

JOHN HOLDEN
Physieal Therapist

• D1ATBI UMY
• ELECt KO- HV OROTHF.RA PY
• DEEP MASSAG&
Pagelbsti nito Strėnų Skaudė
jimo, Sciatica, Rheumatismo, 
Lumbago. Oscillitis, Bursitis, Ner- 
vous Condition.

222 N. GKNESEE ST. 
WaUkegan, III., DE 6-9336
Dienomis. \ n karais Ir atvykstame 

Į namon

JŪSŲ APDRAUSTI INDELIAI

Neš 3*/?/o Dividendą pas
ST. ANTHONY SAVINGS 
Pradedant 1956 metais Sausio 1 dieną

VELTUI... AUTOBUSU KELIONE
Visiems, kurie atvažiuos (netoliau 50 mylių) atidaryti nauję sęskaitę 

$50.00 arba didesnei sumai, bus apmokėta autobuso kelione.

VELTUI.TERMOMETRAI
Su kiekvienu #50.00 ar didesniu indeliu!

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

FEDERAL 
SflVING

& LOAN

Planingas taupymas 
geruB dividendu*.

visados moka

2202 ĮVEST CERMAK ROAl) 

Tel. Vlrglnla 7-7747

JOHN J. KAZANAUSKAH. Pr«B.

Cbartered and Htipervi«e<l by the (J. H. Goverument
t

įHlAIOOS VALANDOS: Kasdien nuo »-tu« ryto Iki G vai. po platų. K et Y. 
nuo G-tos vai. ryto Iki 8 vai. vak. ŠeAlad. nuo # vai. ryto Iki t vai. po 
pietų. Trečioj. visai neatidaroma.

STEPHENS LIQUORS 

4134-36 Archer Avenue
f Kampas Franciai*) gabės)

Daugelis lietuvių jau žino, kad pas savo
■ tautietį yra didesn's pasirinkimag ir že

mesnės kainos. Pnuitikrinklte ir jus. ST. ANTHONY SAVINOS
AND LOAN ASSOCIATION

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

Atidarą kandieji, Uždara trečiadieniais.............. ......................... JUOZAS GRIBAUSKAS, Vedėjas

/
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Paskutiniuoju laiku amerikiečiai gauna daug laiškų iš ui ge
ležinės uždangos. Laiškuose prašoma visokeriopų gėrybių: vaistų, 
maisto, rūbų. Gaunama daug kvietimų grįžti į tėvynes. Tie kvie
timai ateina iš Rytų Berlyno, iš specialiai Kremliaus įsteigto ten 
biuro.

Nemažas amerikiečių skaičius, užjausdamas sunkią žmonių 
būklę už geležinės uždangos, siunčia siuntinėlius, tačiau už juos 
turi užmokėti pasakiškai augštas kainas. Jais ne tiek pasinaudoja 
siuntinių gavėjai (jei kas juos gauna), kiek sovietų režimas ir 
įvairios persiuntimo agentūros. Režimas pasinaudoja augštais 
muito mokesčiais.

Kvietimų laiškais viliojami žmonės grįžti į „Tėvynę“, paža
dant jiems ne tik „bausmių“ dovanojimą, bet ir visokių gėrybių. 
Laiškuose ir specialiai leidžiamam laikraštyje (įvairiomis kalbo
mis) dabartinė būklė sovietijoj taip nupasakojama, kad, rodos, ten 
upės pienu plaukia, o ore kepti karveliai skraido. Tikras žemiškas 
rojus! Tačiau retą kurį pabėgėlį ar tremtinį pavyksta suvilioti. 
Šis viliojimas nevyksta, nes visiems žinoma, kas laukia tų, kurie 
sugrįžta: skurdas, badas, o daugumai ir kalėjimas bei tremtis Si
biran į vergų darbo stovyklas.

Tiems viliojimams netikima dar ir dėl to, kad ir vienų ir antrų 
laiškų turinys viens antram prieštarauja. Ne vienam ateina gal- 

'von klausimas: jei sovietijoj (pagal Tėvynėn kvietimo laiškus) 
taip labai gera, kodėl tiek daug laiškų gaunama iš ten Amerikoje 
maldaute maldaujant visokiausios medžiaginės paramos? Iš tų 
prašymų aiškiausiai išskaitome, kad sovietijoj ekonominis būvis 
tebėra labai sunkus, nes visą krašto (ir visų pavergtųjų kraštų) 
turtą suvalgo komisarai, gausinga kariuomenė, policija (be kurių 
komunistinis režimas neišsilaikytų), taip pat kariškųjų pabūklų 
gamyba.

Žodžiu, sovietijoj ekonominis būvis buvo ir tebėra skurdus. 
Ir dėl to skurdo, svarbiausiai dėl moralinio skurdo — neturėjimo 
jokių laisvių — gyventojai pradeda nerimti. Paskutiniuoju laiku 
ne tik Lietuvoje, bet ir kituose bolševikų kraštuose gyventojai jau 
ir viešai išdrįsta reikšti nepasitenkinimus. Tai vienur tai kitur 
keičiami augštieji komisarai, nes jie nebeįstengia žmonių nura
minti. Troškimas laisvės ir ekonomiškai geresnio būvio ytin ryškiai 
yra pastebimas.

Todėl ir iš Maskvos jau ir antras laiškas gautas Washingtone 
iš paties diktatoriaus Bulganino. Ir antrame laiške (gautame pra
ėjusį penktadien) Bulganinas maldauja prez. Eisenhowerį priimti 
sovietų pasiūlytą planą pasirašyti draugingumo ir nepuolimo pak
tą dvidešimčiai metų. Tuo paktu, taip mano Maskva, daug dalykų 
būtų padengta. Pirmoj eilėj tikisi šiek tiek apiaminti gyventojus 
ne tuo, kad jiems geresnes gyvenimo sąlygas duotų, bet kad dar 
labiau juos prispaustų, dar stipriau ir akliau užtrenkiant geležinę 
uždangą. Juk pasirašius pirmame Bulganino laiške siūlomą su
tartį, netiesioginiai būtų užgirtos dabartinės sovietijos sienos ir 
okupuotųjų tautų likimas dar labiau pasunkėtų.

Sutarties pasirašymas ekonominiu atžvilgiu reikštų tiek, kad 
iš Amerikos ir kitų demokratijų plauktų daugiau gėrybių į Rusiją 
ir tuo ji galėtų labiau stiprinti savo militarinį pajėgumą. Tokia 
sutartis Amerikai ix yisam laisvam pasauliui būtų labai pavojinga, 
o pavergtąsias tautas visai pražudytų. Ne be reikalo Bulganino pa
siūlymas buvo atmestas. Aišku, kad Prezidentas nekreips dėmesio 
ir į antrąjį Bulganino laišką.

Ir labai gerai, kad šitokio Maskvos žaidimo metu susilaukėme 
Washingtono Deklaracijos (Eeisenhowerio — Edeno susitarimo), 
kuris savaime yra labai efektingas atsakymas į antrąjį Bulganino 
laišką ir visus Maskvos padiktuotus laiškus, kurie masiniai siun
tinėjami į Ameriką ne tik tremtiniams, bet ir visiems tiems, kurių 
tik adresai patenka į Michailovo komiteto rankas.

MIŠRIOS SANTUOKOS - IŠTAUT6JIMO VĖŽYS
VIADAS MINOM, Detrolt, Mieh

Pasikeitus mūsų gyvenimo 
aplinkybėms, kada esame pra
radę nepriklausomą gyvenimą 
— savo valstybę, mišrios san
tuokos virto kasdienybe. Mūsų 
ištauįėjimas pasiekė irgi augš- 
to laipsnio.

Štai Detroite žinomas vienas 
kurjozas, kad susituokę abu 
jauneji lietuviai, tremtiniai sa
vo tarpe angliškai kalba...

Kartą būdamas Chestery, 
Penns., užkalbinau vieną jau
nuolį, tikrai susipratusios lietu
vės sūnų, lietuviškai: dideliam 
mano nustebimui j's man atkir
to asgliškai: “I don’t under- 
stand lithuan'an”... Keista, bet

Nepaslaptis, jog Amerikoj gi-1 moji meilė irgi nukenčia, kadan- 
męs jaunimas lengvai žiūri į gi jaunavedž.ų neriša jokie dva- 
tautinius bei religinius skirtu
mus. Bet naujiems ateiviams
tikrai nedovanotinas pergrei
tas ištaūtėj'mas, pergreitas sa
vo lietuviškos kultūros išsiža

siniai raitai.
Dėlko svetimame krašte gy

vendami. turėtume kovoti su 
| mišrių santuokų plitimo blogiu?

dėjimas. Bet džiugu, kad kar-|^*s ,nenama> šaukiama, jog
tais sutinkame 3-čios kartos 
čia gimusių, kurie kalba lietu
viškai.

Atrodo mūsų gražusis jauni
mas — tautos žiedas ima ž’ū- 
rėti į mišrias santuokas (gink 
Dieve aš neteigiu, jog visu 
10C% V. M.), kaip į seną, iš 
Lietuvos parsivežtą, šiame 
krašte nere'kalingą prietarą;

teisinga. Juo labiau nuostabu, esą jaunimui svarbu meilė; esą 
kad tas jaunuolis atvažiavo svarbu nevaržoma asmeninė
Amerikon 18 m. amž'aus.

Daugis mūsų inteligentų, 
ypač gydytojų, naujųjų ateivių, 
net su savo vaikais ir savo tar
pe tik angliškai tekalba. Pas 
juos jau nerasi lietuviškos kny
gos, laikraščio ar žurnalo. Mat 
j»e jau Amerikos piliečiai. Mat 
jie ir gerą pinigą padaro: juk 
jie nemano grįžti Lietuvon ir 
tuo atveju, jei Lietuva ir vėl 
atgautų savo nepriklausomybę. 
O tokių pavyzdžių rastum labai 
daug.

Tragiškai nemalonu kalbėti 
apie mūsų pačių blogybes. Ar
gi turėtume tylėti? Ne. Mes 
turime, mes privalome visu bal
su šaukti, jog per toli jau nu
eita. Sustokime pagaliau!

Argi paslaptis, kad tam tik
ras kiekis mūsų sesių lietuvai
čių yra ištekėjusios už įvairių 
syrij'ečių, už negrų, ui lenkų, 
už vokieč'ų ir kt. tautybių bei 
rasių žmonių ir gimdo juodus ir 
baltus vaikus... bet jie nebebus 
jau lietuviai.

laisvė — tėvų patarimai ar no
rai dažniausia nepabojami.

Mūsoji spauda kažkodėl tą 
baisią negerovę nutyli. Kodėl?

Tuo tarpu tuo klausimu jau 
seniai sielojasi — rūpinasi vi
sos kitos tautybės. Ypač'ai tuo 
požiūriu lenkai yra veiklūs.

Kaip kad gyvas žmogus ne
nori mirti, taip pat ir tautos 
nori ilgiau gyventi. Jeigu jau 
rūpinasi tuo svarbiu klausimu 
visos k'tos Amerikoj gyvenan
čios tautos, tai kodėl gi mum, 
lietuviam, tas svarbus dalykas 
turėtų nerūpėti? Mums priva
lu tuo rūpintis, mums reikia 
tautos gyvybingumu sielotis. 
Jei žmogaus amžius retais at
vejais pasiekia šmto metų, tai 
tuo tarpu tauta gali išgyventi ir 
tūkstančius metų.

Vadovas besituokiantiems

Reikia tačiau pastebėti, jo 
amerikiečiai, daugumas kitų 
tautų, rūpinasi daugiau religi
ne nei tautine puse. Prieš ke-

svarbu meilė. Tikra tiesa, be 
meilės tuoktis nepatartina. Ko
kie nors piniginiai ar kitokie 
išskaičiav mai tikrai peiktini. 
Bet... labai sunku atskirti trum
putę erotinę (seksualinę) mei
lę nuo amžinos. Taigi: meilė 
meilei nelygu. Užtikrinama, 
jog daugumos atvejuose miš
riose santuokose amžinos mei
lės nėra. (Reikia nors pripažint! 
nors ir retai vistik pasitaiko 
gražių išimčių V. M.). Bet daž
niausia mišrios santuokos yra 
trumpalaikės ir nelaimingos. Iš 
jų gimę vaikai — dar nelaimin
gesni. Visa nelaimė, kad “ero
tinės meilės liepsnose degda
mi” jaunuoliai-ės lyg užsimer
kę šoka į mirties bedugnę. Gai
la tik, kad jaunavedžiams akys 
atsidaro tik po kurio la’kotar- 
pio. Dažniausia tik susituokus 
prasideda ginčų laikotarpis. 
Kaip taisyklė, posutuoktuvinį 
laikotarpį seka ir palydi skyry
bų šmėkla.

Gyvenimo praktika rodo, jog 
iš daugumos m’šrių santuokų 
kilę laikai išauga, čia Ameri
koj, ir be tautybės ir be religi
jos arba, kartais, paseka “stip 
resniąją” pusę.

Geram sugyvenimui svarbu 
vienoda tautybė, religija ir net 
politinė pasaulėžiūra. Leiskim, 
jeigu abu lietuviai, pasiryžę 
tuoktis, būtų, sakysim, krikšty
ti R. kat. bažnyčioj, bet vienas 
jų būtų įsitikinusiu komunistu,

PILIEČIAI Už EISENHOWERį

John Reed Kilpatrick (kairėje) ir gen. Lucins D. .Clav stovi prie pre
zidento Eisenhowerio paveikslo New Yorke. Kilpatrick sutiko vado
vauti “Tautiniam piliečių komitetui už- Eisenhotverį’’ (‘‘The National 
Citizens l'or Eisenhotver Connnittee’’). Komitetas atnaujino veiklų. 
Gen. Clay yra to komiteto patarėjas. (1NS)

Dar viena statistikos anketa tu vaite dažniausia pralaimi.

<m tieė

Motina su kūdikiu bažnyčioje
VYSK. V. BRIZGYS

Praėjusio ketvirtadienio die
na buvo skirta paminėti Šv. Ma
rijos atsilankymą Jeruzalės baž 
nyčioje, išpildyti Seno Testa
mento įsakymą: paaukoti pir
magimį Dievui ir duoti išpirki
mo bei padėkos auką.

Ta Marijos atlikta apeiga žy
dų tautoje Mozės buvo ne įves
ta, o tik aprašyta, kaip tai turi 
būti atlikta. Pati praktika buvo 
už Mozę senesnė, turbūt tiek 
pat senas, kiek senas yra moti
nos sąmoningumas to ryšio, 
koks yra tarp Dievo, jos ir jos 
kūdikio.

Naujagimio ir motinos laimi
nimo Katalikų Bažnyčia nėra 
įsakiusi, kaip privalomo dalyko, 
tačiau ir mūsų Bažnyčioje tas 
paprotys yra likęs iš senovės, 
panaikintas tačiau senovėje žy
dų reikalauta auka. Lig mūsų 
laikų katalikų tarpe tas papro
tys buvo tiek visuotiniai saugo
jamas, kad nei paprasčiausia 
liaudies moteris nei karalienė to 
palaiminimo neapleisdavo.

Tokią valandą, kai motina sa
vo naujagimį pirmą kartą atsi
neša rankose į bažnyčią palai
minimui, jos širdyje savaime ky 
la švelniausių jausmų jos kūdi
kiui, kyla savo pačios kilnumo 
ir atsakingumo pajautimas. Tie 
jausmai yra pagimdę motinų

Iš vyrų pusės panašių, miš- us metus paskelbtoje knygoje ° kitas ateitininkas — argi bū-
rių, santuokų religirru ir tauti- vardu: “Vadovas besituokian 
nb požiūriais pasitaiko kiek tiems” paliestos įvairios religi' 
mažiau, bet juo toliau juo dau-; j0Sj jų kanonai, bažnyčių pažiu
rau jų įvyksta. Jau daugis roa j mišrias santuokas ir t. t. 
mūsų jaunuolių numoja ranka Įdomu, kad tos knygos auto- 
ir sako nesvarbu tautybė, | rjaį Mary Land;s ir Judson la-

tų įmanomas tokios poros su
gyvenimas ?

e<

Tada padaryti pasiryžimai pa
dėjo ne vienai motinai kilniai at
likti nelengvą ir komplikuotą 
auklėtojos, mokytojos, gyveni
mui ruošėjos pareigą. Anos va
landos pasiryžimų ar minčių 
priminimas vaikams daug kartų 
turėjo lemiančios reikšmės jų 
gyvenimui.

Prieš kelias savaites vienas iš 
Chicagos teisėjų — Robinson 
keturis mažamečius Auroros 
berniukus už vagystę nuteisė: 
kas šeštadienis ateiti į teismą, 
atsinešant po 25 perrašytus 
šventojo Rašto puslapius ir kas 
sekmadieniais nueiti į bažnyčią. 
Gal kas pakaltins teisėją Robin
son už religijos maišymą su val
diška įstaiga.

Tūkstančiai mažamečių, papil 
dančių diedesnius nusikaltimus 
yra gaunančių didesnes baus
mes. Neseniai vienas jaunuolis 
buvo nubaustas 199 metais ka
lėjimo už vienos lietuvaitės nu
žudymą. Jo gynėjas teisme kal
bėjo, kad čia reikia teisti vi
suomenę, jeigu ji leidžia jaunom 
mergaitėms naktimis lankytis į 
tokias vietas, kur jauni vyrai 
girtauja.

O būtų įdomu, jeigu kas pa
klaustų tų visų jaunuolių moti
nas, kurios iš jų savo naujagi
mius nusinešė bažnyčion palai-

širdyse grasiausių pasiryžimų. įminimui, kiek kartų su vaiku bu

nesvarbu religija: viskas jau 
darosi nesvarbu. Betgi iš tik
rųjų ar tas viskas taip jau ne
svarbu. Tauta? Religija? Lietu
vių kalba? — argi nesudaro 
svarbos dargi lietuviui. Kur gi 
dingo idealizmas? Juk gyvena
me tikrai laisvame krašte, kur 
nekas iš mūsų nereikalauja sa
vo tautybės išsižadėjimo.

savo studijų išvadoje patiekė 
gana daug įdomių statistikos 
duomenų. Prikišti autoriams 
reikėtų bene svarbiausio klau
simo trūkumą, būtent: tautiniu 
požiūriu mišrių santuokų nepat
varumas, jų liguistumas. 

Mišriomis santuokomis laiko- 
. mos tos, kur matome rasės,

vo nuėjusi į bažnyčią jam beau-' tautybės bei religijos skirtu- 
gant, kiek Švento Rašto pusią- mus Besituokiant savaime at- 
pių su juo kartu perskaitė. Taip siran(ja daug nenumatytų rū- 
darančių motinų vaikai, jeigu | pėsčių, kliūčių bei sunkumų.

Bloga santuoka laikoma ta, 
kur viena pusė bus religinga, 
kita— jokiai religijai nepriklau
santi. Aišku, jog tarp laisva- 

bai kruopščiai studijavo įvairius j manio vyro ir religingos žmo- 
įnišrių santuokų klausimus ir nos netruks ginčų, o tie ginčai 

galų gale prives prie skyrybų.

kada patenka į, kalėjimą, tai tik 
piktom rankom paėmus tvarky
ti žmonių gyvenimą, o ne už sa 
vo piktadarybes.

Bet jeigu tuokiasi skirtingų tau
tybių bei religijų jaunuoliai — 
tų kl'učių atsiranda kur kas 
daugiau. Irsta nervai. Vadina-

Kiek statistikos

Iš paimtų 125 santuokų, kur 
viena pusė buvo išauklėta reli
ginėj dvasioj, o kita — jokios 
religijos nepažįstanti, jokiai re
liginei grupei nepriklausanti 
(dažniausia vyras) sudarė 16 
skyrybų procentą. Iš 125 kata
likų — protestantų mišrių, san
tuokų nelaimingo skyrybų galo 
susilaukė net 20 procentų. Įdo
mu, jog daugumos atvejų pa
tys besiakiriantieji net nežinojo 
tikros skyrybų priežasties.
R. katalikai mažiausia skiriasi

buvo išsiuntinėta įvairių univer
sitetų studentams (Michigan’o 
valstybėj). Joje buvo klausia
ma apie skyrybas. Gauta 4,108 
atsakymai. Paaiškėjo, jog ma
žiausia besiskiriančiųjų procen
tą sudarė R. katalikai (atvejis, 
kada abu tėvai buvo katalikai), 
būtent — 4,4%. Bet tuo atve
ju, kada abu tėvai buvo protes
tantai, išsiskyrė 6% (Amerikoj 
yra virš 250 protestantų religi
jų — sektų. V. M.). Pažymėti

nas atvejis, kada vyras buvo ka
talikas, o žmona protestantė, 

tuo atveju išsiskyrė net 20,6%. 

Argi norėtume išnykti?

Argi norėtume išnykti? Juk 
nepaslapt's, kad sovietinio — 
rusiškojo komunizmo mūsoji 
tauta (už gelež'nės uždangos) 
naikinama pagreitintais tem
pais. Ten augantis jaunimas 
nuo bado ir skurdo serga džio
va ir kitomis sunkiomis ligomis. 
Sve'ko prieauglio tikėtis netu
rėtume. Duok Dieve, kad apsi
rikčiau. -Tuo tarpu po pasaulį 
išsiblaškę pabėgėliai ir jų vai
kai dažnai išdrįsta numoti ran
ka į visa tai, kas mvm prime
na L'etuvą, būtent: lietuviškus 
papročius, kalbą ir t. t. Tačiau 
neapsiriksiu sakydamas, jog di
džiausia blogybė, kuri grėsmin
gai seka mūsų išeivijos jauni
mą — mišrios vedybos, skyry
bos ir ištautėjimas.

Neužmiršti reikėtų, kad miš
riose santuokose lietuvis ar lie-

Mūsų valdovai dar gilioje seno
vėje valdė gudus, ukrainus, ir 
rusus, deja susituokę pasisavin
davo gudų, rusų, ukrainų ar len
kų kultūrą, religiją ir kalbą. 
Priėmus krikščionybę unijų lai
kais mes vėlgi atidavėme labai 
daug savo kraujo lenkams. Vė
liau mūsų tautiečiai virto vokie
čiais (Rytprūsiai ir Kla;pėdos 
kraštas). Kitur vėlgi, lietuviai, 
surusėjo, sugudėjo.

Štai čia, Amerikoj, visai ne- 
pabojamas tautinis klausimas. 
Leiskim, jeigu l’etuvaitė ištekės 
už kokio prancūzo (jie bus abu 
geri katalikai), betgi kuria kal
ba jie kalbės, kuria kalba jie 
mokys savo vaikus? — Be abe
jo angliškai. Ištautėjimas ga
rantuotas visais panašiais atve
jai.

Kaip matome, mes, lietuviai, 
turime minkštą būdą ir nekietą 
nugarkaulį, be to, dar gerą šir
dį, o tie visi “geri privalumai” 
veda mūsų tautą prie mirties 
karsto.

Šv. Raštas Rusijoje
Po bolševikų revoliucijos pir

mą kartą buvo leista Sov. Są
jungoje atspausdinti 10,000 bib
liją. Leidimą Šv. Raštą spaus
dinti gavo tik provoslavų orto
doksų bažnyčia ir baptistai. Bri
tų biblijos draugija pastarai
siais metais pasiuntė į Lenkiją 
daugiau bibliją, negu kada nors 
po II Pasaulinio karo.

BIRUTĖ PŪKELSVI6IŪTĖ

18 tęsinys

— Ko mes čia sėdim, lyg avinai ? — staiga pašoko 
Kęstutis. — Sėdim ir klausomės, lyg Raudonosios Ar
mijos koncerto!

Pakilom ir mes.
Mudu su tėčiu nuėjom kiton rūsio pusėn ir išlipom 

laipteliais į sodą, iš kurio pirmiau rinkosi vokiečiai. 
Visi namai, ratu apstoję sodą, buvo subombarduoti, bet 
ne tiek į juos dabar žiūrėjai, kiek į medžius. Jie buvo 
nepaliesti. Žiūrėjai į tuos senus, kilnius platanus, į jų 
pumpuruotas šakas, ryškiai užbrėžtas griuvėsių fone 
ir vėl jutai, kad jau pavasarėja.

Kad pavasaris, nežiūrint visko.
Platanuose švilpavo paukščiai.
— Matai, strazdukai, — šyptelėjo tėtis. — Mano, 

kad jau rytas...
Tikrai, skaisčiai raudonas dangus galėjo paukš

čius suklaidinti. Tik vargu, ar jis panešėjo į saulėtekio 
pažarus.

Po valandėlės atėjo ir mama.
Ir taip mes visi trys tylėdami stovėjom griuvėsių 

šuliny ir klausėmės švilpaujančių strazdų. Paskutinį 
kartą visi drauge.

— Dabar susitarkim, kaip mes aiškinsimės, — pa
galiau prašneko tėtis. — Žinokit, kad jie mus klausi
nės paskirai. Kaip važiavom, kodėl važiavom. Susitar
kim, kad neprieštarautumėm vienas kitam.

Aš turėjau kelis kartus viską pakartoti. Ir tėtis 
kas kartą įsiterpdavo, gaudydamas mane tarp žodžių, 
lyg tikras enkavedistas:

— Spalio dešimtą... Kada? Iš ryto? Vakare? 
Naktį?

Arba vėl:
— Išvežė vokiečiai... Kuo? Sunkvežimiu? Trau

kiniu?
Jog aš net nusijuokiau.
Nusijuokė ir tėtis:
— Nebijok, vaike. Galgi taip blogai ir nebus.
Ir kilstelėjo pirštu man smakrą, lyg mažai mer

gaitei.
— Nebijosi?
Aš, žiūrėdama jam į akis, papurčiau galva.
Mudvi su mama jau leidomės laipteliais žemyn, kai 

tėtis mane dar kartą prisivijo:
— Beje, sudegink savo dienoraščius.
O pats vėl išlipo viršun. Dabar jis ten stovėjo vie

nas ir klausėsi strazdų.
•

Mūsų kambarys turėjo dvejas duris: vienos buvo 
iškirstos prie šulinio, o kitos — iš šitos pusės, nuo laip
telių. Aš įėjau pro jas pasiimti savo dienoraščio ir už
šokau tiesiai ant Elvyros!

Ant lovos buvo padėtas puikus mėlynos odos laga
minas, ties juo stovėjo pasilenkusi Elvyra ir kažko jieš- 
kojo. Turbūt, ji neišgirdo artėjančių mano žingsnių, 
kad staiga krūptelėjo ir jai pro pirštus ant žemės nu
krito perlų vėrinėlis, sukabintas triguba eile.

Mudvi abi pasilenkėm jo pakelti. Dabar aš pama
čiau, kad kitame delne Elvyra laiko didžiulę apyrankę, 
tokią masyvią, jog ji jau nebebuvo net daili. Greičiau 
aukso luitas, negu papuošalas.

Taip, turbūt. mama neklydo...

— Aš noriu juos kur nors paslėpti, — šyptelėjo 
Elvyra, — nežinia, kas bus.

Sena, amžiais ujama tauta, sena uoslė, neklystantis 
pavojaus nujautimas-----------

Aš pasiėmiau savo dienoraštį, degtukų dėžutę ir, 
pavertusi drabužius, užgriebiau juodąjį sijoną. Jo ki
šenėj yra įdėtas auksinis caro rublis. Aš jį laikiau 
dančiui.

Žvilgterėjau šonu į Elvyrą, bet ji į mane nežiūrė
jo — krapštėsi ir toliau savo lagamine. Aš užgniaužiau 
delne rublį ir pro kitas duris išėjau iš kambario. Savo 
rublį aš taip pat kur nors paslėpsiu...

Garsiakalbiai tebegrojo. Visi vėl stovėjo prie an
gos, bet atrodė, kad gatvė dar tuščia.

Aš nuėjau į patį rūsio galą, užlindau už didžiųjų 
katilų ir padegiau savo dienoraštį. Kaip bematai blyks
telėjo raudonas kalenkoro viršelis ir pakvipo svilėsiais 
O paskui ėmė degti lapai.

Keistai degė šitas mano dienoraštis. Lyg sentimen
talioj filmoj.

Lapai užsiliepsnodavo ir pasirangę užsiversdavo. 
Spėdavai net perskaityti ištisus sakinius. Paskui liko 
tik spyna ir žvangtelėjusi nukrito ant cemento glindų.

Kai grįžau atgal, prie šulinio buvo keistas sujudi
mas. Dabar čia maišėsi ir vokiečiai, iki šiol tyliai sėdėję 
savo kambariuose.

Kęstutis man parodė galva į šoninį kampą.
Ten paskubomis rengėsi vyras, sagstėsi kelnes, juo

sėsi diržą, vilkosi švarką. Jaunas, šviesiaplaukis vai
kinas. Aš klausiamai pažvelgiau į Kęstutį.

— Dezertyras... — sušnabždėjo jis man ausin, — 
sakosi esąs danas.

(Bus daugiau)
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SKAUTŲ OARBfiS NARYS

Skautas tVilliam Blnnd, 11 metų, iš Bethesda, Md., prisegė skautų gar
bės ženklą Vyriausiajam teisėjui Earl AVarrcnui, švenčiant Amerikos 
berniuką skautų 46 metų sukaktį. (INS)

Tikras būdas padaryt senatvę 
energinga, tai prailginti proto 
jaunystę. — V. J. Budrikas REIKALINGA REAL ESTATE 

VYRAS AR MOTERIS

Gera proga. Mes išmokysime. 
Reikia turėti automobilį.
SVOBODA, 3739 W. 26th Str.

THE BEST IX F,ATI XI 
Chicken-Ribs-Shrimp-Steaka 

Try Our Wed. $1.00 Chirken speclal 
’ 4:30 F M To 8 PM Its Oreat! 

MOBBA LOUNGE & RESTAURANT 
2408 S. Hoyne 

Ol»ci» 4:30 PM To 1:30 AM 
Closed Mondays — Ph. ItA 3-1-139

VYRAI IR MOTERYS

e***********:**************? _______ ISNUOMUOJAMA

SAVE MONEY!
Buy Guaranteed Household, Gift 
Items at 1929 Low Bargain Prices. 
Also Club Plan to Raiše Money 
For Your Church, Society, Etc.

M0NEY-MAKING 
OPPORTUNITY FOR AGENTS. 

Catalog Details Free.
i

HILBOR PRODUCTS D1ST.
310 W. 63rd St. — WE. 6-4041

(llllllllllllllllllllllllUIIIIIIIIIIIIIIIIIlitl*
Jei turite oarduoti ar išnuomo 

ti pasiskelbkite smulkiu akelhinn 
skyriuje. Skelbimą galite perduot4 
telefonu: VIrginia 7-6640.
llllllllllllllllinillllllHHIIIIIIMiio*--'

IŠNUOM. 3 k. butas rūsy. Elekt. 
guzas ir apšild. Nebrangiai. 4437 So. 
Rockwell. LAfayette 3-6571.
IŠNUOM. 2 miegamieji kambariai. 
Be valgio.

7240 So. Sawyer A v®.
IŠNUOMOJAMAS ŠVIESUS mie
gamasis, Marąuette Parke.

WAlbr<X)k 5-4161-

AUTOMOB1LES — TKUCKS 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO KOŽICOS 
lietuvLška gazolino stotis Ir auto 

taisymas
\tllekaml motoro remontai, lyginimo 
dažymo darbai ir keičiamos dalys

CALL-ME-MOTORS CO.
5759 S. WESTERN AVĖ., RE 7-95.V

N e w I s s n e .
1,500,000 SHARES

CLASSIFIED & HELP WANTED ADVERTISEMENTS
PROGOS — OPPORTUNITIKS

TAVERNA IR NAMAS. 4 kamb. 
užpakaly. Visi nauji modernūs į- 
rengimni ir reikmenys. Geroj in
dustrinėje ir rezidencinėje apylin
kėje Brighton Parke. Alyva apšil- 
3 autom. gar. l’/a sklypo šalia. 
Pilnas rūsys. Vienas negali apseit, 
nori skubiai parduoti. Įvertinti- 
mui, turite pamatyti gerą pirkinį. 
Susitarimui kreiptis pas sav. po 6 
v. v. VIrginia 7-9384.

FINE BUSINESS 
Tai cm A ltooming House

On Hulsted St„ Across from Stock 
Yards. Bldg. & Business. Wlll Net 

$20,(100 Per Year 
OWNEH ILL. — MUŠT BELL. 

Nominal Down Fayment 
E. .1. EEULNEIt & CO. 

DElaware 7-7745

KAUGES AI BRIGHTON PARKE 
Maisto produktų krautuvė su mūri
niu kampiniu namu. 6 k. užpakaly. 
Rūsys. Centr. šildymas. Labai geras 
namas ir biznis. Puiki vieta. Parduo 
dama skubiai ir pigiai.

MĖSOS KRAUTUVE. Gerai einąs 
biznis, visi nauji moderniški įren
gimai. Žema nuoma, gera sutar
tis. Dėl kitų interesų nori skubiai 
parduoti, nebrangiai. Pamatę įver
tinsite gerą pirkinį. 9105 S. Ash
land Avė. BEverly 8-9447 arba 
Hllltop 5-2142.

PARDAVIMUI 4 MfiSOS KRAU
TUVES. Pilkite vieną arba visus. 
Rinktinėse vietose. Geri įrengimai. 
Susitarimui skambinti LAfayette 3- 
0414.

GROCERIŲ KRAUTUVE. Rinkti
no vieta šiaurvakarių miesto daly. 
Gerai einąs biznis, daug prekių, visi 
modern. Įrengimai. Prieinama nuo
ma, gera sutartis. Nebrangiai $3,500: 
nori skubiai parduoti. Pamatę Įver
tinsite gerą plrkinĮ. 4108 iv. Arnilta- 
ge Avė. BElmont 5-2011.

1JQUOR STORE-BAR. įsigyvenęs 
gerai einąs biznis. Pilnas prekių. 
Prieinama nuoma, ilga sutartis. Dėl 
kitų Interesų nori skubiai parduoti. 
Apžiūrėję Įvertinsite gerą plrkinĮ. 1845 
Wcst 35tb Street. Kreiptis pas savi
ninką: LAfayette 3-1055 arba VIrgi
nia 7-8763.

IOE

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

For Yourself With A 
MODE-O-DAY APPAREL SHOP

Featuring Callfomia

Fashions At Popular Prices.
j Well establislied SHOP imme- 
Į diately available on South Side. 
For Complete Information About 

This Uniųue Opportunity

CALL MISS MARTIN
Days At CL. 4-0584

OR MR. PROVENCHER 
Eves. At GArden 4-0886

COMMON STOCK 5c PAR VALUE 
OFrERING PRICE PER SHARE 20c

The Ccmpany owns leases on 1020 aeres of unpattentcd mi- 
ning claims in the Sierra Ancha mining distriet North of 
Globė, Arizona, and also hclds options on 1100 aeres of pat- 
tented mining property in Churchill County, Nevada. The 
Company plans exple,ration and mining for Uranium on the 
Arizona properties and plans exploration for Silver, Lead, 
Copper and Gold on the Nevada properties. The Company 
plans to establish and operate a contract drilling business 
headųuarters in Reno, Nevada.

J O N T E X, I N C.
139 North VIrginia Street
RENO, NEVADA
Please send me an offering circular on Jontex, Ine.
NAME............................... '............................................ .*......... ...........
ADDRESS ..................................................................... ••............
CITY ................................. ................... STATE ............ .................

GROCERY'-DELIKATESŲ KRAU
TUVE ir 2 augštų namas. 4 kamb. 
užpakaly kraut, ir 5 kamb. butas vir
šuje. Pilnai Įrengta. Ideali vieta mė
sininkui. šalta tuščias sklypas. Įkai
nuota skubiam pardavimui. Apžiūrė
ję įvertinsite gerą pirkinį. 3711 E. 
98tli St. Ir Euing. Skambinkite savi
ninkui — SOuth Chlcagn 8-9700.

GROCERY X. MEAT MARKET. 
Gerui einąs biznis. Pilna švarių pre
kių. Visi modern. įrengimai. Gražus 
4 kamb. butas, gera sutartis, labai 
prieinama kaina skubiam pardavi
mui. Reikia pamatyti, kad Įvertinus 
gerą pirkini. Skambinkite sav. susi ta
riniui — Illversey 8-3525 arba

BVcklnghant 1-8877.

This announcemcnt is not an offer to sėli, or 3olicitation of an 
offer to buy the securities. The offer is made only by the offering 
circular,and no offering is made to any person in any State in 
which such offering may not be lavvfully made.

GROCERY & MEAT MARKET. 
Gerai einąs biznis, pilnai įrengtas. 
Gražus 5 kamb. butas užpakaly. 
Prieinama nuoma, gera sutartis. 
Garu apšild. Ideali vieta porai. Į- 
kainuota skubiam pardavimui. Pa
matę įvertinsite gerą pirkinį. 2164 
N. Claremont arba šaukite sav. 
susitarimui. ARmitage 6-1208.

NARIAI LIETUVIU TAUP. IR SROUNIMO
B-VTŲ LYGOS, KURIOSD

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 
IR

Paskolos Duodamos Namu įgijimui • 
Lengvomis Sglygomls

CHICAGO i SAVINGS 1 LOAN ASSN.
6234 S. Westem Avė. Chicago 36, III.

CRANE SAVINOS A LOAN ASSN.
2555 W. 47th St. Chicago 32, UI.

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

UNIVERSAL SAVINGS A LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St. Chicago 8, Dl.

Restau raut and Cocktail Lounge. 
Ali modern. Air conditioned large 
Dining room. Excelent income. 
Reasonable rent, Good lease.

1 Priced for quiek sale due to other 
interests. Mušt be seen to appre- 

j clate a real buy. 1122 GnwiviMe. 
Call owner for appt. HOllycourt
5-9489__________ ,................. .
RCBŲ VALYKLA* jBlgyvenęS, gerai 
einąs biznis. Geros pajamos. Gražus 
4 k. butas užpakaly. Prieinama nuo
ma, gera sutartis. Ideali vieta siuvė
jui ar siuvėjai. Nebrangiai, $1.600, 
nori skubiai parduoti. Apžiūrėję Įver
tinsite gerą plrkinĮ. 4934 N. Lavamle 
Aye. Susitarimui šaukite savininką — 

jTPrlng 7-4822.

FOOD M ART — Maisto krautuvė. 
Gera kampinė vieta. Trumpos valan- 

) <tos. ’'Groes” pajamų $8,000 į mėne
si, Moderniški Įrengimai. Prieinama 
nuoma, gera. sutartis, Ideali '-lėta mė 
slnlnkul. Parduoda nebrangiai — $3, 
000, Apžiūrėję Įvertinsite gerą plrkt- 
nĮ. 3544 W. Armltage, arba skambin
kite savininkui — BElmont 5-2481.

CLEANINO Si DYEING STORE Ge
rai einąs biznis, Puikioje vietoje. Ide
ali vieta siuvėjui Gyvenimui patalpos 
užpakaly. Nuoma $G0, gera. sutarus. 
Įkainuota skubiam pardavimui. Ap
žiūrėję Įvertinsite gerą plrkinĮ. 547 
X. Ked/.le, sAenunento 2-7811.

RfBŲ VALYKLA. Pilnai Įrengta G- 
ral einąs biznis, judrioje biznių vie
toję, Prieinama nuoma. 5 m. sutartis. 
Dėl kitų Interesų nori skubiai par
duoti. nebrangiai Ideali vieta siuvė
jui Pamatę Įvertinsite gerą plrkinĮ. 
Skambinkite sav. susitarimui —• KII- 
durei 6- J 383.

“DRAUGAS” AGENCY
55 Kast VVashing^on Street 

Tel. DEarborn 2-2434 

2834 Sounth Oakley Avenue 

Tel. VIrginia 7-6640; 7-6041

=30E30V__^------ 1«EXO=S5

REAL ESTATE

Daugiausia sutaupysite pirkdami ir
Įmrduodami per šią įstaigą, nes čia 
rasite pigių ir vertingų namų visoj 
Chieagoj. Teiraukitės:
AL G. BUUDRECKAS 

REAL ESTATE
4081 Archer Avė. (Prie Californijoe) 

Telef. LAfayette 3-3384

CICERO — NEPRALEISKITE PRO 
GOS. $50,000 metinių pajamų. Deli
katesų ii- vaistų krautuvė. Mūrinis 
2-jų butų — 5 Ir 4 kamb. $10,000 
įmokėti. SVOBODA, 6013 Cermak 
Rd. Blshop 2-2162.

CICERO — ROOMING HOUSE. 12 
kamb.. Karštu vandeniu — alyva 
pušild. 50 pėdų sklypas Pajamų $4, 
500. Kaina $28,500. SVOBODA, 6018 
Cermak Itd. Blahop 2-2162.

$2,000 PiOKftTT. Rooming House 
arti Archer ir 40th St. 5 ir 5 kamb. 
Karštu vandeniu — alyva apšild. 
$13,500; $75 sav. pajamų. EAiviuktle 
1-7038.

SOUTH CEEARING DISTRICT. 2- 
j.ų butų — 4 ir 3 V4 kamb. pastogėje. 
13 m. senumo. įmokėti $4,500. $20,
500. LAtvndale 1-7038.

2-JŲ BUTŲ MŪRINIS — 4 ir 4 kinb. 
Koklių Virtuve Tik $12,500; jniokC-ti 
83.500. IAu-ndnle 1-7038.

Atdaras apžiūrėjimui sekmad. nuo 
1 Iki 5 vai. 2-jų butų marinis 2701 
S. KOMENSKY AVĖ. įmokėti $3,
500.

Ant kampinio 50 iwxlu skljų>o. Mūro 
namas su centrai, šildymu. 2 po 4 k. 
krautuvė ir didžiulis mūrinis gara
žas iš kurio galima padaryti dar 2 
butus. Dabar pajamų $28 0 Kaina tik 
$21,000.

Mūrinis su rūsiu ir pastoge. 2 butai 
po (i k. Pirmame augšte. Centrai, 
šildymus. Garažas. Kaina $20,900.

Venta Real Estate
4409 S. Fairflehl
IAfayette 3-3881

GAge parke — puikioje vietoje 5% 
kamb. mūrinis bungalou su dar ne
užbaigtais įrengti 3 kamb. viršuje su 
atskiru Įėjimu. Centrallnis gazo šil
dymas.- kilimai nuo sienos iki sie
nos, garažas. Tikrai retas pirkimas 
už $17,9(><i. Z. Uinbra/.ūiias. PO 7- 
2009.

PAMANYKITE — $16,500. Gel
tonų plytų 3-jų butų 5 ir 6 kamb. 
ir 3 kamb. butas rūsy. 2 autom, 
garažas. Koklių vonia. Karštu van 
deniu apšild. Apylinkėje 24th Ham 
lin. Pajamų $137, plius butas Įmo
kėti $5,000. SVOBODA, 3739 W. 
26th St. LAvvndale 1-7038.

BERWYN. 5 kamb. bungalow. Ar
ti Ridgeland ir 35th St. Naujas 
gazu apišld. Garažas. Labai šva
rus. $16,900. Blshop 2-2162.

F’OREST VIEW. 4 kamb. namas, 
60 pėdų sklypas (už 30 pėdų bu
vo pasiūlyta $3,600). 2 autom, ga
ražas. $9,900: įmokėti $3,500. Mo
kesčiai tik $32. OLymplc 2-6716.
Atdaras apžiūrėjimui sekmad. nuo 
1 iki 5 vai. Bervvyne, 4y2 kamb. 
bungalow. Karštu vandeniu gazu 
apšild. Tuojau galima užimti. Ga
ražas. 2326 So. Harvey Avė.
■CICERO — “BAROENA8”. Sav. 
apleidžia miestą. Mūrinis 2-jų butų 
—5 , ir 5 kamb. Gazu apšild. Arti 
22nd ir 51st St. $21,900: įmokėti 
$6,000. Blshop 2-2162.
Savininkas parduoda l1,^ 

medinf 2-ję butų namą. 4 k. 

apačioj, 5 viršuj. Apžiūrėti su

sitarus; HUdson 3-1342.

CICERO. Mūrinis pajamų namas. 
5% kamb. ir 5 nauji kamb. rūsy. 
Arti 56 th Ir 22nd St. 2 autom, mū 
ro garažas. Koklių vonios. Paja
mų $100 plius butas. $22,900; į- 
mokėti $6,000. Blshop 2-2162.
CICERO.. $13.909 pilna kaina, </ž

Dupl<sc. 8 metų senumo. Alyva, ap
šild. Įmokėti $3,000. Blahop 2-2162

PROGOS — OPPORTUNITIES

BEAUTY SHOP

Įsteigta prieš 7 ra. gerai Įrengta. 
Prieinama nuoma, gera sutartis. Dėl 
Ilgos nori skubiai parduoti, teisin
gai Įkainuota. Pamatę Įvertinsite ge
rą plrkinĮ. Uždara plrmad. 6708 S. 
Halsted. ENgl<*woo<i 4-6855 arba 
FRospert 6-6397.
PARDAVIMUI BIZNIS IR 5 Rtl-

TL NAMAS. Pageidaujant biznį 
išnuomuosime. Namą galime mai
nyti. į kitą nuosavybę. VIrginia. 7- 
8750.

BEAUTY SHOP

3 ' booths”, moderniški Įrenginiai. 
Gyvenimui patalpa užpakaly. Pul- 
kloie apylinkėje*. Prieinama nuoma, 
gera sutartis. Dėl silpnos sveikatos 
nori skubiai parduoti. nebrangiai.
Pamatę Įvertinsite gerą pirkini. Su 
sštailmut kreiptis Į savininką. CA- 
pltol 7-9765 arba ATlmltoge 6-5363.

SLelbkitės ‘'Draugi*"

REAL ESTATE

Mūrinis 2 po 4 k. ir skiepe 3 k. 
Centr. gazu šildymas. Rami apylin 
cė. Arti susisiekimo. Kaina $19,- 
900.
Pildome Income Tax blankus.

SIMAIČIAI
Realty — Bullders — Insurance

2737 W. 43rd St„ CLiffside 4-2390 
Vakarais Blshop 7-0480

A. LAURAITIS
REAL ESTATE BROKERIS 

7229 S. Washtenaw Avė.
Tel. GRovehtll 6-6684

Namų ir biznių pirkimas bei 
pardavimas. Ypatingai speciali
zuojasi biznio srityje.

P. STANK0VI6IUS
REAL ĖST. ir INSUR. BROKERIS 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 

3133 So. Halsted St

Ph. DAnube 6-1793

Padeda plrkltl - parduoti namus 
aklus, biznius. Parūpina paskolas 
lraudlmus tr daro vertimus. Tvarkė 
imigracijos dokumentus. Ofisas atda
ras kasdien nuo 10—7.

Nejud. turto pirkimas-pardavimas, 

visokių rūsių apdrauda, Notarijatas 

INCOME TAKSŲ PILDYMAS
P. LEONAS 

REAL ESTATE

2735 W. 71st St. — WA1. 5-6015

Prieš pirkdami ar parduodam 

namus, biurais, sklypus ar ūkiui 

atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANOl 

2405 West 51 St.

WAlbrook 5-5030

PRospeet 8-8579 Ivak. tr sekmad.

Kas, perkant arba parduodant na 
mus. norit sąžiningo ir lietuviška 
nuoširdaus patarnavimo krelpkltšs >

VENTA REAL ESTATE

4409 S. Fairfield, tek LAf. 3-388)

Vai. Kasdien nuo 9—13 ir 4—7 vai 
vak. fteštad. nuo 9 v. r. Iki 8 v. v 

Treėiadlneials uždaryta

Kas nori namų, farmų ir biznių, 
pirkti bei parduoti, kas nori biznių 
knygas suvesti, INCOME TAKSUS 
1 ŽI’IUDYTI. Jums nuoširdžiai patar
naus ir pagelbės.

JUOZAS STANAITIS
COOK COUNTY BUSINESS 

BROKERS

9016 S. Cottugę Gro»e Avė., Chicago 
Tel. HUdson 3-7828

Namų PRospect 8-2530

Savininkas dėl susidėjusių aplinky
bių priverstas skubiai parduoti gan 
vertingą, pelningą ir geram stiny 
Beverly Shores “Palanga" vasarvietę 
su visais pastatais. 13 miegamųjų, 3 
virtuves su pečiais. 5 šaldytuvai, visi 
reikalingi indai, virš 30 lovų su pa- 
klojimals. Galima perimti viską nuo
savybėn Įmokėjus $6,750. .1, STANAI
TIS, HUdson 3-7828; narni; PRospect 
8-2530.
CICEROJE $23,700
6 ir 6 kamb. mūrinis. Arti 50tli Avė. 
ir Cermak Kd. GERAI IŠLAIKYTAS. 
Daug priedų. 2 aulom, garažas. GE-
TtlAJtSlAS PIRKINYS NAUJUOSE 
METUOSE.

Kreiptis pas — LEVICKĄ 
T<)wnhall 3-4858

GERAS NAMAS ARTI 

63-o« IR ASHLAND

1 i/2 augšto mūrinis — 2 po 5 kam. 
ant 50 pėdų sklypo. Uždari ]»oreiai. 
S’nujas alyva Šildymas. 2-ro augšto 
nuoma $60.00. Kaina $13,900 sku
biam pardavimui.

K. VOLODKEVICIUS

McCarthy Bros. Real Estetu 

24J 3 W. 63rrl St. 

llEpublic 7-5000

Namų — REpubllc 7-8534

Mūrinis bungalov 6 kamb., 2
vonios, garažas. Adyta apšildymas. 
Arti 72 ir Talmnn Avė. $19^800.

WAlbrook 5-1088.

ĄRTT 71st IR RAGINE 
Kampinis 10 butų namas. Pilnas rū 
sys. Ąžuolo grindys ir papuošimai 
Visi butai po 4 kamb., peėials apšild 
Geras pirkinys. Mr Cliandler.

HEiulook 4-1305

GROCERY — Maisto krautuvė
turi būti būtinai parduota, labai ne
brangiai — “bargenas" 3 garu ap 
Slld. kamb. užpakaly. Nuoma $65. 
3001 N. Einerald Avė. h'Annbe 6-1917.

PLATINO SHOP Pilnai Įreng'.n
Gerai einąs biznis pietvakarių miesto 
daly. Prieinama nuoma, gera autai 
tis. {kainuota skubiam pardavimui, 
vienas negali apseit. Apžiūrėję Įver
tinsite gerą pirkinį. Susitarimui skani 
blnklte savininkui — LAundalc 1- 
8856.

MŪRINIS I būti) namas. 3 |»o 4
kamb. it 1—-0 kamb. Karšta van 
deniu gazu apšild. Arti 24 ir Ca- 
lit’omia Avė. Bargenas. Tik $15.900; 
įmokėti $4,000. SVOBODA. 3739 W. 

26th St. LAtrndale 1-7088.

MŪRINIS I k<unh. namas. Karš 
tu vand. gazu apild. Spintos vir
tuvėje. Atreąuontuotas. $13,000 
Arti 26th ir Millard.
SVOBODA, 3739 W >flth Streei 

‘LAnndfclh 1-7038.

HELP VVANTED MOTERYS

\VOKK IX YOUR NEIGHBORHOOD
NORTH-W EST-SOUTU

1 giri Office .................................$325
Receptionist, Typlst ...................... 275

etary ............................................ 350
2 giri oflcce ................................. 300

WEST PERŠONNEL
4100 \V. North Avė EV 1-5010 

4738 \V. Madison ES 8-83OO

NAUJOJE KLEBONIJOJE 

REIKALINGA VIRĖJA

Gyventi vietoje. Skambinti
PRospect 6-0091

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

HELP WANTED MOTERYS

ATTENTKJN

JANUARY GRADUATES 
BEGINNERS 

GEN. OFC. - TELLERS 
CASHIERS 

Congenia! vvorking conditions 
with long established South- 
’west Financial Institution.

40 HOUR WEEK 
Detail experience, age, marital 
status and references, for in- 
terview.

ARCHER-HOYNE 

FEDERAL SAVINGS & 

LOAN ASSN.

3521 Archer Avė.

FR 6-1284

WAITRESSES WANTED
FULL OR PART TIME 

Steady work. Good wages.

Apply PETER PAN 
4733 West Madison St.

PA RT TIME 

Light SecretariaI Work 

High School Graduatc

MR. LYNCH
Te!. — CO 1-2600

HELP VVANTED VYRAI

STENOGRAPHER

Experienced, sonte dictaplione expe- 
rience prefered, good .starting sal- 
ary, plvasant surroundings.

TRAK S- AMERICA X 
VAN SERVICD, INC.

7540 S. WE8TERIf AVĖ. 
MEMLOCK 4-1(100

REIKALINGA
RESTORANUI reikalinga moteris 
dirbti virtuvėje ir už padavėją nuo 
9 v. r. iki 2 p.p. tel. KEnwood 6-8863

Reikalinga jauna moteris bendram 
raštinės darbui. Labai gera proga iš
mokti “general business administra- 
tion ’ ’.

Kreiptis —
PIVARUNAS BAKERY 

4622 S. Marslifield Avė. 
SECRETARY

Beginner accepted. Shorthand 
Typing required. Good Starting sala- 
ry.

rimtie MO (1-8888 

.M r. K oi erini

GIRLS! CAN YOU DANGE? 
Are you vvilling to work for $100 
per week: Experience not neces- 
sary. We teach you. Ages 18-25.

MICKFY WEINSTEIN 
Metropolitan 

Theatrical Enterprises 
64 W. Randolph St., RA G-6690

ENERGETIC W0MAN
35-52

4 Įmurs dailv away froru liomo 
No Experienee 

Plain sevving helpful 
$6 to $8 per day

Call HArrison 7-6465

GRADUATE CLERK TYPIST
Mušt bė vvilling, 5 days,

$40 to start

JAMES NOVY C0.
3339 W. Jackson NE 8-1406

MOTERIS pageidauja darbo —- 
prižiūrėti mažą vaiką.
2247 S. Oakley Avė., Y Arda 7-3984

FOUNTAIN HELP
Full or part time for 

Ice Cream Store
Good wages. Apply:

6956 Ogden, Berwyn
KYVITfHBOARD

and
GENERAL OFFICE

LOGAN FT/RNITURE MART 
44A3 W. Midison

TVPISTSfr-ČLKRRS

POSITIONS OPEN
1\ SVBBCRIPTIOS DEPT.
SMALL PPBLISHING CO.

Located m Pnlinolive Building 
Kiče vorking condition*. Musie 
tvhile jou nork.

PR0FIT SHARING PLAN 
No esperienre necesserv, liovvever, įf 
erperienceri, snlnry ronuncn»urnte 
witb ability.

CALL MRS. HELSING
SI ĮH*rl«i 7 0402

Rfinkitr ilien. Drau^!

IRON W0RK

EAPERIENCED FITTERS

RODGERS IRON WORKS 
11850 Franklin Avė 
FRANKLIN PARK

Reikalingas patyręs Ineomc 

Tax pildytojas. LAfayette 3- 
3881.

BITLDING & REMOBELING
NAMU STATYBA

(vairas įtaisymai ir pardavinuu.
Tel norite pirkti ar užsakyti namą, 
turis būtų gerai išplanuotas, pato
gus, gražus ir pigus, pirkite ar užsa- 
kykilt pas

Susitarti iankH REUance 5-8202 
V. ŠIMKUS

nuo 6 vai. p. p. kasdien tr 
sekmadieniais nuo 10—4 vai.

Vdresas: 4645 So. Keatlng Avė.,
CHICAGO 32. IUL.

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 West 7lst Street

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

Tel. — HEmloek 4-5881

3iiiiiiiimmiiiimimiiiiiminniiiiimiii£

5 LIETUVIU STATYBOS =
BENDROYfi =

| MŪRAS I
Š BUILDERS, INC. =
5 Stato gyvenamuosius na- =5 mus. ofisus ir krautuves pa- = 5 gal standartinius planus ar = 
5 individualinius pageidavimus. = 
E Įvairūs patarimai staty- = 
s bos bei finansavimo reika- s S lais, skiciniai planai ir na- E s mu įkainavimas nemokamai. 3 S Statybos reikalais kreiptis 3 
S į reikalų vedėją šitio adresu: 3
| JONAS STANKUS |
8 kasdien nuo 4 vai. popiet. 5 3 Tel. PRospect 8-2013 arba = 
~ LCdlovv 5-3580. =
5 6860 SO. CAMPBELL AVEL, = 
x Chicago 29, Illinois = 
^(mii(»iiimiiminiiniiniiiuiiiiuiiiini>~-

MLSUELLANEGLS 

fvairiiR ITalvkal

LIET. AHDRALDV AOENTfRA 
Visų rūšių apdraudoa. Automobi

lių flnansaviinaa. Notariatas. Valsty
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdrauJas kitur 
Doattelra ūkite pas mua

JONAS KIRVAITIS, 
WAlbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGFN( V 
5900 S, Ashland Avė., Chicago 36, III.

ŠILDYMAS
A. Rtanėlanskas Ir 4, Lapkus

instoliuoja visų geriausių Ameri
kos firmų guzu ir alyva kūrena
mus pečius (fumaees), visų dy
džių oro vėsintuvus Air condi- 
tloners) Ir atlieka visus skardos 
darbus.
1546 S. Ifltli COUtfr, CICERU 

Tel. OLympic 2-0311 nuo 8 v»l- 
ryto Iki 5 vai. vakaro.

Telef. nuo 5 vai. vak.: OLyinpl” 
2-6752 Ir OLymplc 2-84-92

P LU M B I NG
Licensed, bonded plumbers 

Joks darbas nėra didelis ar mažas. 
Aaukite dabar. Raibame lietuviškai

TM. REpublln 7-0844
WAIhmok 5-3451

/
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AUKŠČIAUSIOS RŪŠIES DEGTINE

SKAIDRIOJI
80 ir lOOProoff

MOTERŲ MĖGIAMI AUSIAS

LEMO N -1 C E
LIKERIS — Pagamintas iš importuotų medžiagų.

Jerome Kompanijos išdirbiniai gaunami B. PAKŠTO svetainėje, 3139 So. Halsted, tel. DA 6-9443 ir pas Cicero distributorių 1440 So. 49th Ct., tel. OLympic 6-0627.
REIKALAUKITE VISOSE TAVERNUOSE IR LIKERIŲ PARDUOTUVĖSE.

MŪSŲ KOLONIJOSE
Waukegan, III. lifornijoje.

— Waukcgan lietuviai Lictu- 
Didclis moterų ir mergaičių j vos nepriklausomybės atgavimo 

balius į sukaktį paminės vasario 12 d.
Šv. Onos Moterų ir Mergaičių j Lietuvių svetainėje. Pakviestas

draugija rengia vasario 4 d. di
delį balių, pavadintą „širdžių 
šokis“ (Queen of Heart Dance). 
Balius prasidės 9 vai. vakare Lie 
tuvių svetainėje. Šokiams gros 
puikus Rudy Hodsick orkestras.

Šio vakaro komisiją šūdam 
šios draugijos narės: pirm. Mar- 
garet Katich, Bronislava Sma- 
zas, Genovaitė Samullian, Alber
tina Boyer, Lucija Gerjcl, Sta
nislava Butkus, Geralomu Trus 
ka, Ona Smith ir kt.

Šokių vakaro metu bus renka
ma karalienė ir jai bus įteiktas 
auksinis vainikas.

garsus kalbėtojas. Apie tai bus 
pranešta vėliau. Visi kviečiami į 
minėjimą.

— Šv. Baltramiejaus, šv. Juo
zapo ir šv. Antano draugijos sa
vo metiniame susirinkime pirmi
ninku išrinko Pranciškų Aikų, o 
vicepirmininku Vytautą Rajūną. 
Kiti valdybos nariai paliko tie 
patys.

— Lietuvių svetainės valdyba 
ir direktoriai yra tie patys. Jur
gis Bukantis jau vienuolikti me
tai yra Lietuvių svetainės valdy
bos pirmininkas.

— Pranciškus Bujanauskas,
Karalienės vainiko konteste ! ~ sa^si° d. su

dalyvauja penkios mergaitės: įsižeidė darbe. Nuvežtas į šv. Te- 
Louis Matulėnas, Carol Rajūnas, . resės ligoninę. Draugai ir pažjs- 
Alice Ann Žylius, Loretta Krist jtam^ greit pasveikti.
ir Vivian Merlo. Kuri iš jų gaus 
daugiausia balsų — toji ir lai
mės auksinį vainiką. Ateikite, 
nusipirkite biletą už centą ir bal
suokite. Laimėjusiai vainikas 
bus uždėtas apie 11 vai. naktį. 
Šią karūną uždės adv. Lavvrencc 
Petrošius.

Visi kviečiami vasario 4 d. 9 
sval. į Lietuvių svetainę, 9-ta ir 
Lincolin St., Waukegan. III.

TRUMPAI
— Marijona Ncvcrdauskienė, 

812 Jackson St., ir Ona Stulgins
kienė, 1019 — 8-ta St., šešias sa
vaites išbuvusios Kalifornijoje, 
grįžo namo su gražiausiais įspū
džiais. Sutiko daug senų pažįs
tamų. Aplankė Los Angeles lie
tuvių parapiją ir kitas žymesnes 
vietas. M. Neverdauskienė ap-

M. Z.

Kenosha, Wis.
Parapijos metinis susirinkimas

Šv. Petro parapijos metinis su 
sirinkimas įvyko sausio 22 d. 
Pirmą valandą popiet parapijos 
salėje buvo vieši pietūs, po ku
rių pradėtas' susirinkimas. Fi
nansų atžvilgiu 1955 metais pa
rapijos piniginė 'apyvarta' siekė 
daugiau $42,000.00. Parapijos iž
de gryno pinigo liko arti $8,000. 
Tarp žymesnių praeitais metais 
parapijos pagerinimų reikia skai 
tyti nauji vargonai, kurie kaina
vo $8,211.00. Pravesti naujų 
trustistų rinkimai. Nauju para
pijos sekretorium išrinktas Sta
sys Seianas, o parapijos iždinin
ku išrinktas Juozas Rimkus. Pa-

lankė savo dukrelę ir sūnų, o O. | rapijos komiteto nariais išrinkti
Stulginskienė aplankė savo sesu
tę.

— Gertrūda Krasauskas, 925

sekantieji: Kazys Stulgaitis, Sr., 
Povilas Plutas, Juozas Kanios, 
Kazys Yurkevičius, Vitalis Gai-

George Avė., ir Alice Vasilius, delis, Harry Mayer, Jr., Petras 
807 George Avė., atostogauja Ka iMarshall, Warren Huebner, Ed-

Siu vėjas JUOZAS STEPONAITIS, turįs ilgametę prakti

ką Lietuvoje ir gilinęs studijas 4 metus pas Chicagos geriausią 

siuvėją DURO, priima užsakymus vyrų ir moterų rūbams.

Didelis pasirinkimas vietinių ir importuotų medžiagų, didžiau
sias vietinių bei Londono ir Paryž'aus madų pasirinkimas, pri
einamos kainos. Užsakymai atliekami greitai ir kruopščiai.

Jei norite dėvėti modernius rūbus ir atrodyti puošniai, kreip
kitės adr. 5249 S. Albany Avė., tel. WA 5-7428, nenusivilsite.

vardas Rcnick, IVilliam Hannes, 
Liudvika:, Mickew cz ir Konra
das Jechorek.

Maldininkų ekskursija 
Šv. Petro parapijos Sodalietės

sausio 2<į d. suruošė maldininkų 
ekskursiją j Benediktinų vienuo
lyną, Mundelein, III. Šioj koply
čioj nuolat išstatytas Švč. Sak
ramentas. Ekskursijoj dalyvavo 
daugiau 40 žmonių, kurie gėrė
josi šios šventovės atmosfera ir 
tikrai buvo sujaudinti visa ap
linkuma. Ekskursijai vadovavo 
kun. Jonas Ūsas, MIC., šv. Petro 
parapijos asistentas.

Vasario 16 d. minėjimas 
Kenoshos lietuviai Lietuvos

nepriklausomybės atgavimo su
kaktį minės vasario 19 d. 3:30 
vai. popiet šv. Petro parapijos sa 
Įėję? Pagrindinę kalbą pasakys 
Lietuvos konsulas Chicagoje dr. 
Petras Daužvardis. Vietiniai ir 
apylinkių lietuviai nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti iškilmėse.

— K.
Racine, WL«

Uždegs žvakę už Lietuvą
Racine, Wisc., Aito skyrius 

Lietuvos nepriklausomybės atga
vimo minėjimą ruošia vasario 5 
d. 3 vai. p.p. šv. Kazimiero pa
rapijos salėje (815 Park Avė.), 
Racine, Wisc. Minėjime daly
vaus ir kalbą aktualiais klausi
mais pasakys L. Šimutis, Alto 
Vykd. Komiteto pirmininkas. 
Lietuvos nepriklausomybės pa
minėjimo proga pamaldos bus va 
sario 5 d. 9 vai. ryte šv. Kazimie
ro parapijos bažnyčioje. Šv. Mi
šias atnašaus ir pritaikintą šven 
tei pamokslą pasakys kun. dr. V. 
Andriuška, MIC. Jis taip pat už
degs už Lietuvą žvakę, kuri degs 
per visus metus prie Švč. P. Ma
rijos altoriaus.

Visi kviečiami į pamaldas ir 
iškilmingą Lietuvos nepriklauso
mybės minėjimą.

Blynų vakaras ir šokiai 
šv. Rožančiaus draugija ren

gia labai įdomų blynų ir šokių 
vakarą. Vakaras bus vasario 12 
d. po pietų šv. Kazimiero para
pijos salėje. Biletai iš anksto yra 
platinami. Bus linksmybių ir 
įdomybių. Veiks turtingas bufe
tas. Visa valdyba pasiruošusi

gražiai priimti visus svečius. Šo
kiams gros gera muzika. 

TRUMPAI
— Švč. Marijos ligoninėje ser

ga P. Dranginis, A. Kolinskienė, 
A. Putna ir A. La Pleen. Mūsų li
goniai yra lietuvių aplankomi ir 
prižiūrimi.

— Antanas Vasiliauskas, tu
rįs sunkvežimio verslą (biznį), 
yra daug padėjęs parapijai at
vežti ką nors ar nuvežti. Savo lai 
ko ir sunkvežimio nesigaili kil
niems parapijos tikslams. Be už
mokesčio patarnauja parapijai.

— Eugenija Krakienė šiek 
tiek susižeidė važiuodama savo

Mūsų bankas buvo saugi vieta taupyti praeityje, mes norime 
Jums pagelbėti ir dabar. Ar norite taupyti, ar atidaryti einamąją 
sąskaitą (checking aecount), ar gauti paskolą, mes visa lai galime 
Jums sutvarkyti gerai ir greitai.

METROPOLITAIN STATE BANKAS yra atsižymėjęs savo 
stipiia ir pavyzdinga laikysena. Jis pergyveno abu pasaulinius ka
rus ir depresiją ir indėlininkams išmokėjo pinigus pagal parei
kalavimus.

METROPOLITAN STATE BANKAS yra pirmasis ir vienin- 
telis LIETUVIsKAS Valstybės bankas visoje Amerikoje.
Visi indėliai iki $10,000.00 apdrausti Federal Deposit Insurance

Corporation, IVashtngton, D. C. /
Kviečiame ir Jus atvykti tuojau* pat į mūsų banką ir pasi

naudoti jo patarnavimais, kurie palengvins Jūsų rūpesčius.

METROPOLITAN STATE 
BANK

2201 West Cermak Road

Chieago 8, Illinois Tel.: Vlrginia T - 6430

PAJIESKOJIMASautomobiliu. Nuvežta į šv. Luko 
ligoninę. Sveiksta.

— P. B. Grimskicnei buvo iš
kelta „baby shovver“ pas p. J. 
Kompis. Parengime dalyvavo 
daug mūsų kolonijos moterų, nes 
Bernice turi daug simpatijų ben
druomenėje.

— Šaulių susirinkimas. Sausio 
28 d. įvyko Wisc. Šaulių klubo 
susirinkimas šv. Kazimiero pa
rapijos salėje. Buvo diskusijų. 
Susirinkime dalyvavo ir šv. Ka
zimiero parap. klebonas kun. dr. 
V. Andriuška, MIC. Po susirinki
mo visi buvo pavaišinti.

P. Žemaitis

Pajieškomas ANDRIUŠIS GIL
BERTAS, sūnus Motiejaus iš Ky- 
hartų miesto, gyvenąs Chicagoje. 
Yra gauta žinių iš Lietuvos. Jis. 
arba žinantieji apie jį prašome 
pranešti šiuo adresu: J. Kundro
tas, 307 S. 4th St., Brooklyn U, 
n. y.

PAJIESKOJIMAS 
JVOZAS KAftMOKAS Ir MARIJO

NA Ki lt <1 NSKAJTfc-KAšMORlE- 
Nft, gyv. llrooklyne pajieškoml sese
rų Onos Ir Domicėlės Kliučlnskai- 
člų. Prašomi atsiliepti šiuo adresu: 

1125 W. SI St.
Clilcago 8, 1U.

K. llanys

Pirkit Apsaugos Komis'

ATTENTIONI
HOUSEWIVES-CLUBWOMEN

GIRLS-BOYS
Earn fast cash quick this easy way. 
Everyone a prospect. Make $5.00, 
or raore per day by selling our 
package to your neighbors and 
friends. This produet is made of 
EMMI PRODUCT CO. and is one 
of the most revolutionary uroduets 
available for children today.

A small investment can earn 
big money for you!

For 'Information cail 
MISS SALL Dl 8-5400

We have a special dept for fund 
raising organizations, churches, 

scout troops, etc.

PADĖKA PADĖKA

JUOZAPAS JANUŠAUSKAS
Mirė sausio 18 d., 1956 metais ir buvo palaidotas sausio 21 

d., dabar ilsisi Šv. Kazimiero kapinėse amžinai nutilęs negalė
damas padėkoti tiems, kurie suteikė jam paskutinį patarnavimą 
ir palydėjo jį j tą neišvengiamą amžinybės vietą.

Nuoširdžiai dėkojame Gerb. Kan. Kun. V. Zakarauskui už 
dažną aplankymą ir suraminimą a. a. Juozapo laike jo sunkios 
ligos, bei aprūpinimą' Šv. Sakramentais. Dėkojame Gerb. Kun. 
P. Yakulevičiui už aplankymą ligoninėje ir namuose.

Dėkojame visiems mūsų brangiems draugams, giminėms, 
kaimynams ir prieteliams už aplankymą ligonio namuose ir li
goninėje. Tas padėjo mums pergyventi tą sunkų širdies skausmą.

Mes atmindami ir apgailestaudami jo pasitraukimą iš mū
sų tarpo dėkojame už egzekvijas ir Šv. Mišias mūsų didž. gerb. 
kunigams: Kun. J. Makarui, Kun. L. Vaišvilai, Kan. Kun. Za
karauskui, Kun. Juzevičiui, Kun. Maculevičiui.

Kun. J. Makarui už pamokslą pasakytą bažnyčioje už pa
lydėjimą į kapines, dėkojame vargonininkams A. Gedraičiui, 
V. Baltrušaičiui, L. Šimučiui ir solistui Algirdui Braziui už gie
dojimą bažnyčioje Dėkojame gerb. kunigams už atsilankymą 
į šermenis, sukalbėjimą rožančiaus ir už atnašautas šv. Mišias 
Gerb. Kun, Bųdzeikai, kun. Kan. Zakarauskui, Kun. Makarui, 
Kun. Vaišvilai, Kun. V. Mikalaičiui, Kun. P. Yakulevičiui. Tė
vams Jėzuitams. Ačiū už . atsilankymą į šermenis, maldas, ir 
pareikštus mums užuojautos žodžius.

Širdingai dėkojame Seselėms Kazimierietėms už lankymą
si šermenyse ir už Šv. Mišių aukas ir maldas.

Dėkojame Šv. Mišių aukotojams, dėkojame už prisiųstus gė
lių vainikus, užuojautas. Dėkojame giminėms, draugams, kai
mynams, pažįstamiems, geradariams už atsilankymą į šermenis 
ir palydėjimą į amžino poilsio vietą.

Dėkojame visiems, kurie paguodė mus mūsų nųliųdimo 
valandoje už pareikštus mums užuojautos žodžius.

Dėkojame grabnešiams ir laidotuvių direkt. A. Petkui, ku
ris savo geru ir mandagiu patarnavimu garbingai nulydėjo į am- 
žinastį, o mums padėjo pergyventi nuliūdimą ir rūpesčius.

Dar kartą dėkojame visiems, kurie paguodė raus nuliūdimo 
valandoje, dėkojame visiems dalyvavusiems šermenyse ir lai
dotuvėse. .0, tau, mylimas vyre a. a, Juozapai, ir brangus Tė
veli, gailestingas Dievas tesuteikia amžiną atilsį.

Nuliūdę: žmona Mikalina, dukterys Linora ir Bernice Alis, 
žentas Frank, sūnūs Juozapas ir Petras, marti Anna, anūkės 
Theresa ir Joan.

Mutual Federal Savings
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 
Statement of Condition as of December 31, 1955

A S S E T S
FIRST MORTGAGE LOANS ON REAL ESTATE ...................................................................................... $6,718,663.80

STOCK IN FEDERAL HOME LOAN BANK ....................................................................................... ............................ 125,000.00

U. S. GOVERNMENT BONDS (Par Value $1,425,000.00) .............................. .’ 1,415,609.38

CASH ON HAND AND IN BANKS......... ............................................................. 440,088.99
OFFICE BUILDING AND EQUIPMENT, less Deprecfttion ...................... .  t. 60,60825
DEFERRED CHARGES AND OTHER ASSETS ................................................................................................... 2,011.34

$8,761,981.78

L I A B I L I T I E S
SAVINGS AND INVESTMENT SHARE ACCOUNTS ..............................................................................$7,458,048.79

ADVANCES FROM FEDERAL HOME LOAN BANK  .................................................................. 300,000.00

LOANS IN PROCESS ........................................................................................................................................................................................................ 191,587.42

BORROVVERŠ’ TAX AND INSURANCE AC COUNTS .............................................. .... 165,470.37

OTHER LIABILITIES .....................................................................................................................................................................................................

SPECIFIC RESERVES:

UNCOLLECTED INTEREST ON LOANS ...................................................................NONE

BONUS ON THRIFT SHARES.............................................................................................................. $42.84

GENERAL RESERVES ............................................................................................... ........................ .... ................... $625,480.77

SURPLUS ............................................................... ................................................................................................................................ $ 20,207.37

$8,701,981.70

Tite Officers and Directors of MUTUAL FEDERAL SAVINGS are alwaya avail
able for friendly consultation on Savings and Mortgage Finaacing problema. 
Savings may be invested iti laigė or small amounts. 51 YJEARS OF SAVINGS 
AND HOME F1NANCING SERVICE TO THE PEOPLE OF CHICAGO AND 
VICINITY.

t
ANTANAS ŽILINSKAS
Mūsų mylimas vyras ir tė

vas mirė 1956 m. sausio mėn. 
22 d. ir palaidotas mūšio 25 
d. šv. Kazimiero kapinėse, Chi
cagoje. Mes norime padėkoti 
visiems, kurie suteikė jarti pa
skutinį patarnavimą, ir paly
dėjo į jo poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame didž. 
gerb. kunigams: kun. Ed. Ab
romavičiui. kuris atlaikė ge
dulingas pamaldas už jo sielą 
ir palydėjo velionį į kapines.

Dėkojame kun. P. Gedvilai 
už atsilankymą į koplyčią ir už 
maldas. Nuoširdus dėkui vi
siems, kurie užprašė šv. Mišias 
už Jo sielą. Dėkojame visiems, 
kurie prisiuntė velioniui gėlių.

Dėkojame grabnešiams ir 
visiems, kurie pareiškė mums 

, toje liūdesio valandoje užuo
jautą. Dėkojame laidotuvių di
rektoriui Petrui Bieliūnui, ku
ris maloniu patarnavimu atė
mė mums rūpesčius tose liūde
sio ir skausmo valandose.

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

Žmona, duktė, sūnūs, žentas, 
marčios Ir anūkai.

A A
KAZIMIERAS

ZAVECKAS
Gyveno 8 36 N. tValler Avė.

Mirė vasario 3 d., 1956 m.,
12:20 vai. ryto, sulaukęs 60 m. 
amžiaus. Gimė Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 46 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Petronėlė (pagal pirmą 
vyrą Navurckas), sūnus Danie
lius, marti Lillian, podukra 
Anna Wa!ker. žentas Earl ir 
jų šeima, švogeris Pranciškus 
Stanislovaitis. jo žmona ir jų 
šeima, kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

Kūnas pašarvotas Antano 
Petkaus koplyčioje, 1410 South 
50th Avė., Cicero, Iii.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
vasario 6 d,, iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į šv. 
Antano parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už vellonlcs sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: Žmona, sūnus, iw>- 
dukrn, nuirti ir žentui.

Laidotuvių direktorius An
tanas Petkus. Tel. TOvvnhall 3- 
2109.

PADĖKA

A. A.
VINCENTAS ARVASAS
Mūsų mylimas vyras ir tėvas 

mirė 1956 m. sausto mėn. 15 
d. ir palaidotas sausio mėn. 19 
d. Šv. Kazimiero kapinėse, Chi
cagoje. Mes norime padėkoti 
visiems, kurio suteikė Jam pa
skutinį patarnavimą ir palydė
jo į jo poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame didž. 
gefb. kunlgut prel. D. Moza- 
rlui, kuris atlaikė gedulingas 
pamaldas už jo sielą ir palydė
jo velionį į kapines. Dėkojame 
kun. E. Abromavičlut už at
silankymą į koplyčią. Nuošir
dus dėkui visiems, kurie užpra
šė šv, Mišias už jo sielą. Dėko
jame visiems, kurie ^prisiuntė 
velioniui gėlių.

Dėkojame grabnešiams ir vi
siems, kurie pareiškė- mums 
toje liūdesio valandoje užuo
jautą.

Dėkojame laidotuvių direk
toriui Petrui Bieliūnui, kuris 
maloniu patarnavimu atėmė 
mums rūpesčius tose liūdesio 
ir skausmo valandose.

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

žmona, duktė ir sūnau, žen
tas, marti irau ūk ai.

A. A.
VIKTORIJA

MARCUKAITIS
(žmona a. a. Antano 

.Marcukalčio)
Gyveno 1851 No. Leavitt

Mirė vasario 2 d., 1956. 2 v. 
po pietų, sulaukus senatvės.

Gimė Lietuvoje.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

4 sūnūs: Antanas, Juozapas, 
Petras, Adomas; 5 dukterys: 
Viktorija Kasputis ir jos šei
ma, Agnės Alblnger ir šeima, 
Susie Szorc, Mary. Margle 
Gruzdls, 18 anūkų ir 1 proanū- 
kas ir kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

Kūnas pašarvotas Sacharski 
koplyčioje, 1735 W. VVabansia
Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
vasario 6 d., iš koplyčios 9 v. 
ryto bus atlydėta J Annuncia- 
tion parapijos bažnyčią, kurio
je įvyks gedulingos pamaldos 
už velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta į kapines.

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

Nuliūdę: Sūnūs, dukteris ir 
anūkai.

Laidotuvių direktorius. Sa- 
charski Funeral Home. Telef. 
BRuns-srtck S-2535.

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVES

A. A.
MARIJONOS KIBARTIENES - KATAUSKAITftS

Mirusios 1955 m. vasario mėn. 6 d.
Minėdami mūsų mylimosios liūdną atsiskyrimą 8u mu

mis, užprašėme &v. Mišias už jos sielą š. m. vasario 6 d. 
(pirmadienį) 6. 7 ir 8 vai. ryto Sv. Panelės Marijos Ne
kalto Prasidėjimo parapijos bažnyčioje (Brighton Par. 
ke).

Taip pat, Sv. Mišios yra užprašytos Tėvų Marijonų 
seminarijos koplyčioje.

Nuliūdę: vyras, sūnūs, duktė, marčios, anūkės ir 

kiti giminės.
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ceotadivniė, vasario •* 4.000

/ mus,
X Laivų parodoje dalyvauja 

ir lietuviai jūrų skautai. Vasa
rio 3 d. Chicagos Amfiteatre 
prasidėjusioje laivų parodoje 
pakviesti dalyvauti lietuviai jū
rų skautai. Lietuvius jūrų 
skautus atstovauja Baltijos Jū
ros tunto Kap. Kukučio laivas, 
vadovaujamas ps. A. Levano. 
Mūsiškiai kartu su “Sea Wolf” 
ir “Flying Dutchman” ameri
kiečių jūrų skautų įgulomis de
monstruos laivų modelių staty
bą. Lietuviams jūrų skautam? 
paskirtos vasario 3, 6 ir 9 d. d.

X Kazys Genčius, 3014 So. 
Emerald Avė., sausio mėn. 21 
d. pravažiuojančių jaunuolių 
buvo sunkiai sužeistas ties savo 
namu, jam stovint vienoje gat
vės pusėje. Sužeistasis buvo 
dar automobilio pavilktas, o 
vaikėzai, matydami nelaimę, 
pabėgo. Jam sulaužyta viena 
koja trijose vietose ir kita iš
mušta iš klubo vietos. Paguldy
tas Mercy ligoninėje. Jisai dir
bo Continental banke miesto 
centre.

X Jonis Kazanausltas nuo 
1935 metų pirmininkauja Mu
tual Savings & Loan Assn, šios 
dienos “Drauge” telpa Bendro
vės balansas. Skyriuje: "Un- 
collected Interest on Loans” 
yra atžymėta “None”. Labai 
retai pasitaiko, kad būtų 100 
procentų išjieškomos paskolos, 
bet Mutual Bendrovė tokiu re
kordu gal' didžiuotis, o taupy
tojai gali būti ramūs, kad jų 
padėti pinigai yra tvarkomi 3U 
nepaprasti’ atsargumu.

* i w •

X Vyrų chore nariai mielai 
patarnaus visiems savo sve
čiams, atsilankiusiems į kaukių 
balių vasario 11 d. 8 vai. vak. 
Tuo metu Keymens klubo pa
talpose, 4711 W. Madison St., 
be geros šokių muzikos, beda
mos Balio Pakšto, bus ir nuo
taikinga programa, kaukių pa
radas, premijų įteikimas, spe
cialūs šokiai ir turtingi bufetai.

X Anelė Skrabutienė, 2439 
VV. 45 PI., atšventė gimtadienį, 
šeimos nariai, draugės bei 
draugai jai suteikė dovanų. 
Anelė Skrabutienė yra Brigh- 
ton Park lietuvių kolonijos vei
kėja ir stambi gerų darbų rė
mėja. Daug dirba draugijose, 
ypač T. T. Marijonų Bendra
darbių 35-tame skyriuje.

X Kotryna ir Matas Sriubai,
gyv. Cicero, m., nuoširdūs lie
tuviškųjų organizacijų veikė
jai, neseniai gavo žinią iš Lie
tuvos, kad 1955 m. lapkričio 
3 d. mirė K. Sriubienės brolio 
Kazimiero Bujoko duktė mo
kytoja Jadvyga Bujokaitė-Sau- 
rokienė. Palaidota Panevėžio 
katedros kapinėse.

X LB Chicagos apygardos 
pirmininkas dr. J. Bajerčius 
buvo nuvykęs į Clevelandą, kur 
su Lietuvių Bendruomenės val
dyba aptarė pirmojo Amerikos 
ir Kanados Lietuvių Kultūros 
kongreso reikalus. Kultūros 
kongresas šaukiamas birželio 
30 d. Chicagoje, ruošiamos di
džiosios Dainų šventės išvaka
rėse.

X Chicagos Lietuvių Teat
ras, globojamas L. B. Chicagos 
apygardos, kovo 3 ir 4 d. d. 
stato Petrulio veikalą “Prieš 
Srovę” Marijos Augšt. mokyk
los salėje.

X Kostas Kupetis, 4530 So. 
Wood St., senas Town of Lake 
kolonijos gyventojas ir buvęs 
ilgametis Šv. Kryžiaus parapi
jos komiteto narys jau kelinta 
savaitė sunkiai serga.

X J ieva Lukas, Lietuvių Fi
latelistų Draugijos narė, ry
šium su artėjančia Vasario 16 
švente, Haivthorne Stamp Club 
pakviesta su paskaita apie Lie
tuvą klubo susirinkimę vasario 
9 d. Paskaita bus pailiustruota 
Lietuvos pašto ženklais. Pažy
mėtina, kad čia minimo klubo 
vasario mėn. biuleteny daug 
vietos skirta narių supažindi
nimui su Lietuvos pašto ženk
lais ir Chicagoje veikiančia 
Lietuvių Filatelistų Draugija. 
Hawthome Stamp Club sudaro 
filatelistai, dirbantieji Western 
Electric Co.

X Dr. Grigas Ir Bronė Va- 
umčiai šį sekmadienį, anksti 
rytą, išvyksta į Los Angeles, 
Calif. Vyksta nuosavu auto
mobiliu, aplankydami pakelyje 
bičiulius, apžiūrėdami įdomes
nes vietas. Jiems išleistuves 
praėjusį sekmadienį buvo su- 
ruošusios vyr. giedrininkės 
Įvyko pas K. ir O. Mickevičius. 
Susirinko beveik visos Chica
goje gyvenančios vyr. giedri
ninkės su vyrais. Labai drau
giškoje ir nuoširdžioje nuotai
koje praėjo visas vakaras, 
skambėjo gražios liaudies dai
nes, atsisveikinimo kalbos.

X Dr. Zigmas Smilga-Smil- 
gevičius skaitys paskaitą Chi- 
cagoc frontininkų ir jų svečių 
susirinkime-pobūvy vasario 11 
d. (šeštadienį) 7 vai. Lietuvių 
auditorijoj. Susirinkimo pro
grama įvairi, paįvairinta kava, 
užkandžiais ir linksmais prieš- 
užgavėniniais šokiais. Įėjimas 
laisvas.

X Teresė Papšytė, jauna 
dainininkė, solo dainuos Vil
niaus Krašto Lietuvių Sąjun
gos Chicagos skyriaus narių 
susirinkime, šeimyniniame Va
sario 16-sios minėjime. Susi
rinkimas ir minėjimas bus va
sario 11 d. (šeštadienį) Lietu
vių auditorijos salėje, 3137 S. 
Halsted St.

X Marijos ir Antano Petkū- 
nų dukrele Rūta, lankanti Ma
rijos Augšt. mokyklą, yra ga
bi muzikos srityje. Šiomis die
nomis ji su augštais pažymėji
mais baigė akordeonistų mo
kyklą ir gavo akordeonistės 
mokytojos teises.

X Pranciška Ivanauskienė,
visuomenės veikėja, po sėk
mingos operacijos Šv. Antano 
ligoninėje, grįžo namo, 6643 S. 
Fairfield Avė. Namuose baigs 
sveikti. Jog draugės ir plačioji 
visuomenė linki jai stiprios 
sveikatos.

X Pranciškos Stanldenės 18 
metų mirties sukaktis paminė
ta vasario 2 d. Ta proga gero
sios dukros J. Pukelienė ir Ona 
Kanapack užprašė už savo a. a. 
motinos sielą šv. Mišias para
pijų bažnyčiose ir vienuoly
nuose.

X Skautiškai veiklai parem
ti š. m. gegužės 5 d. VVestem 
Ballroom salėje, 3504 S. West- 
ern Avė., Chicago, III., rengia
mas linksmas vakaras-balius. 
Rengėjai prašo organizacijų tą 
dieną kitų parengimų neruošti.

X Bronė Pivariūnienė, pla
čia' žinoma visuomenės veikė
ja ir populiari verslininkė (biz- 
nierka), išvyko dviejų savaičių 
atostogų į Floridą.

X Alicija Lapatinskienė, 818 
W. 18 St., pergyveno sunkią 
operaciją. Guli Passavant Me- 
morial ligoninėje, 303 E. Su- 
perior St.

X Inž. Vytautas Kazlauskas,
LF Chicagos apygardos iždi
ninkas, kovo pradžioje persi
kelia gyventi į nuosavus namus 
Marąuette Parko apylinkėje.

X Stud. Jonas Aoliūnas, gy
vai besireiškiąs sportininkų ir 
ateitininkų veikloje, išsikelia 
studijuoti į Urbaną, III.

Henry L. Meneken, 75 metų, rašy
tojas ir kritikas ir laikraštin;nkas, 
mirė Baltimorėje, Md. <INS)

IS ARTI IR TOU
I. A. VALSTYBĖSE

— Dr. Marijos Gimbutienės
straipsnis apie senovės žvejų 
ir medžiotojų meną atspaus
dintas amerikiečių žurnalo 
“Archaeology” 1955 gruodžio 
mėn. Nr. 4. Redakcijos priera
še duota trumpa autorės bio
grafija, pažymint, kad ji gimu
si ir studijavusi Lietuvoje, Vil
niuje, o dabar esanti Harvar
do universiteto “research fel- 
low”. Minimasis straipsnis yra 
ištrauka iš autorės knygos 
apie Rytų Europos proistorę, 
dabar spaudoje. Tarp kelioli
kos straipsnį puošiančių pa
veikslų įdėtos trys gintarinės 
figūrėlės iš Juodkrantės, Va
karų Lietuvoj. Dr. Gimbutie
nės knygos rankraščiu pasi
naudojo ir keliose vietose pa
lankiai pacitavo prof. Hencken, 
Amerikos Priešistorinių Tyri
nėjimų Instituto direktorius, 
savo naujoje knygoje apie 
Indo-europiečių kalbą ir prois
torę, išleistoje 1955 m. Ameri
kos Antropologijos Sąjungos.IV •

— Skautų,-čių liuksmavaka- 
ris Philadelphijoje, Pa., š. m. 
vasario 5 d. 6 vai. vak. Šv. An
driejaus parapijos salėje skau
tai ir skautės, padedant Sk. 
Tėvų-Rėmėjų komitetui, ren
gia labai nuotaikingą linksma- 
vakarį. Programoje dainuos p. 
J. Augaitytės mokinės: O. šeš- 
tokaitė, O. Matijošaitytė ir A. 
Mačiulaitytė; solo pašoks R. 
Liutkūtė. Veiks turtingas bu
fetas, skautų-skaučių mamyčių 
paruoštas, šokiams gros puiki 
Havajų muzika.

X Andrius Kuprevičius mū
sų žinomas pianistas, po dviejų 
metų pertraukos vėl aplankys 
Chicagą su savo koncertu.

Koncertas bus kovo 24 d. 
(šeštadienio) vakare Marijos 
Augštesniosios mokyklos salė
je.

X Inž. Petras Gauronskas
šiomis dienomis baigė Illinois 
Institute of Technology baka- 
laureato laipsniu.

Tiesa padaro mus laisvais, ty
ra meilė padaro mus SVenthis.

— V. J. Budrikes

PRANEŠIMAS
Norintieji žinoti kas naujo 

Vilniuje ir visoje Europoje yra 
toks nulio, kuris šias žinias 
perduos. Rašomo ji mašinėlė, su 
kuria galima rašyti lietuviška1 
ir kitomis kalbomis, yra tokia 
naujiena. Norite žinoti tikrą 
laiką 30 metų — yra laikro
džiai OMEGA, CYMA ir TYS- 
COT.

Jeigu norite klausytis lietu
viškų dainų, operų, šokių muzi
kos ir tautinių šokių yra gauta 
daug naujų lietuviškų plokšte
lių. Visoms šioms prekėms ir 
daugybei kitų yra išleistas ka
talogas, kaina tik 90c. Prekės 
siunčiamos į visas šalis. J. Kar
velis, 3322 S. Halsted str., Chi
cago, III., tel. YArdg 7-0677.

CHICAGOJE i PIJUS XII IR VAIKAI
J. KI ZMICKB, ANGLIJATramvajų linijos keičiamos , .

‘ antnhi>»ie vtt d,abartin* P°Piežil* Pijų' met juos užkalbina ir paklausia:
autobusais XIIpasakojama daug įvairių te- “Ar jūs patenkinti? Ar nesą-

Chicagon Sua.slekimo Tarny- *<t’rlos domina kiekvieną; te alkani?” Vaikai visuomet
fca nutarė išimti iš apyvartos'h vPačia tie pasakojimai jam drąsiai atsako, 
pamaži’ visus tramvajus, iAsky-j vieru» ftv- Tėvo savY- Kartą šv. Tėvas paklausė:

Clark ir \Ventvvonh linijas. vaikams. “Ar jūg bent kiek mokotės?”
lai įrodo visa eilė nutraukų, Vaikai choru atsakė 

kurios buvo padarytos praėju
siais metais, kai šv. Tėvas ’ato-

rui
Tai būsią įvykinta iki at 
čir. metų.

:nan-1

Šiam planui įvykinti Tarny
ba pirko 150 naujų autobusų ir 
100 išnuomavo aštuoneriems 
metams. Be to, dar pirko 50 
modernių eleveitoriam.-, vago
nų, naudotinų iškeltam susisie
kimui. Tai įgalins Su3isiekimc 
Tarnybą išimti iš apyvartos 
100 senų geležinių tramvajų, 
taip kad jų apyvartoje liks tik 
125, Clark-Wentworth linijoje

Pirmiausia bus panaikintos

stogavo vasaros rezidencijoje,
Vaikų “audiencija”

Kartą šv. Tėvas vakščiojo go
de, kai staiga penki berniukai, 
vilos tarnautojų vaikai, sulaužė 
visus protokolo nuostatus ir pri
vertė jį su jais pasikalbėti.

šv. Tėvas buvo patenkintas 
i tokia pramoga ir kurį laiką su 
vaikais juokavo ir kalbėjos', kol 
jų nepastebėjo prižiūrėtojas ir 
su saida niais neuėjo juos “nu-

“Ne!”
Staiga nuskambėjo plonas bal- 
siukas ir mažas pipiras paaiški
no: “Ar Jūsų Šventenybė neži
no, kad dabar yra vasaros ato
stogos ?”

Mirštančio rašytojo 
krikštas

KASKĄ IR KUR
— Jaunimo Linksma vakaris, š.

m. vasario mėn. 5 d. (šį sekmadie
nį) Don Varno Posto saiėje (6816 
So. Western Avė.) įvyksta jauni
mo linksmavakai-is, mošiamas Lie
tuvių Bendruomenės Jaunimo Ta
rybos.

Visas lietuviškas jaunimas ma
loniai kviečiamas praleisti kelias 
valandas jaukioje dainų ir šokių a t 
mr-sferoie.

šokiams nuotaikingai gros K. S. 
orkestras.

Visiems iki malonaus pasima
tymo!

L. B. Jaunimo Taryba

— Paskaita anie verslą Ir išra
dimo psichologija. Vasario mėn. 8 
d. (treč’adienj) 8 vai. vakare Da 
raus ir Girėno svetainėje, 4416 So. 
Western Avė., bus pirmas šiais me 
tais mėnesinis Lithuanian Cham- 
ber of Commerce of Plinnis susi
rinkimas. šiame susirinkime na
riams bus Dristatvta n^uia Lietu
viu Prekvhos Rūmu valdvhn 1956

Broadvvay ir Western tramva- i nuo popiežiaus. Ta nenu
jų linijos ir ten Įvesti autobu--atyta “audiencija” pasibaigė
sai. Pakeitimas tramvajų auto
busais bus įvykintas per septy- 
nius sekančius mėnesius. Virgil 
E. Gunlock, Sus'siekimo Tar
nybos viršininkas, pareiškė, 
kad išėmimas iš apyvartos 
tramvajų daromas miesto susi
siekimui patobulinti. Visi tram
vajai su laiku bus išimti iš apy
vartos, greičiausia tai įvyks jau 
ateinančiais metais, jei tik bus 
užtenkamai lėšų autobusams 
įsigyti.

300 naujų susisiekimo prie
monių Miesto Susisiekimo Tar
nybai (CTA) kainuos $7,466,- 
716, o iš viso ši Tarnyba susi
siekimui tobulinti yra išleidusi 
$110,000,000. Kiekvienas nau
jas autobusas kainuoja $19,930, 
o nuomos tenka mokėti už kiek
vieną po $24,302 aštuoneriems 
metams.

Chicaga — narkotikų 

centras

Narkotikų tyrinėjimo komi
sija, tyrinėdama nelegalius jų 
vartojimo būdus, priėjo išva 
dos, kad Chicago ir Illinois vav- 
stybė yra viena iš penkių cent
ras JAV, kur nelegaliai parda
vinėjami narkotikai. Kiti cent
rai yra: Michigan, New York, 
Texas ir Califomija. Komisija 
reikalauja imtis griežtesnių 
priemonių narkotikų platinto
jams sudrausti, nors medicinos 
atstovai fc» advokatai randa 
daug pateisinančių priežasčių.

Atšals oras Chicagoje

Nežiūrint į ankstyvo pavasa
rio pranašavimus, paskutinė
mis dienomis Chicagos oras at
šals, pagal oro . biuro praneši
mus temperatūra bus žemiau 
normalios apie 30 dienų. Dėl 
atšalusio oro ir iškritusio snie
go vieškeliai ypač į šiaurę nuo 
Chicagos vietomis slidūs ir ma
šinomis važiavimas pavojingas. 
Pačiame mieste nors iškrito 
2y2 inčio Sniego, pagrindinėse 
gatvėse jis greit ištirpo dėl di
delio tomis gatvėmis judėjimo.

L.'v. Ken, kiniečiu dramos ir
filmu, skriptų rašytojas, kuris
turėjo pas:traukti iš gimtojo
krašto, Formozoie buvo priim-lt±m n'jnoIs, Te±}?loTii?<’ Ll* . • ...... P - n s’ituto profesorius Willard A. Kentas I katalikų tikėjimą prieš pat skaitvs oaskaita: '‘Išradimu ir ver

slu p?irholopiia". Paskaita žada 
būti labai idomi, nes paskaitinin
kas supažindins su naujausiais ty
rimais iš pramonės psiehologiios. 
Visi nariai su savo svečiais malo-

_ __ • , 1 niai kvieČišmi atsilankyti. Po pa-
Laikrasčiai paskelbi ir tų ber Prnen£e Prie krikšto, kai šis gui skaitos, kaip paorastai, visi bus

mirtį.
Liu Ken pakrikštijo kun. Al-popiežiaus palaim'nimu, o kiek

vienas b:?niukas pabučiavo jam ber^as O’Hara, amerikiečių 
rank^. Į misionierius jėzuitas, kuris ji

niūkų pavardes: tai buvo Ma
rio Batistelli, Erico ir Georgio 
Santini, Paolo Bernasola ir Sil- 
vano Felli. Broliai Santini ir 
Paolo gyvena vasaros reziden
cijos ribose. Kiti gyvena ne
toli — Vilią Barberini.

15 vaikų

Castelgandolfo viloje dirbą 
žmonės turi šeimas ir viso 15 
vaikų. Jie visi lanko miestelio 
mokyklą, kuri yra čia pat prie 
popiežiaus vilos, ir jų gyveni
mas n'eku nesiskiria nuo kitų 
■vaikų.

Šv. Tėvas žino k’ekiveno vai
ko vardą. Jis pažįsta ir dau
giau kaimynystėje gyvenančių 
vaikų. Tačiau su jais susitinka 
tik atsitiktinai, nes tuo metu, 
kai Popiežius rengiasi eiti į so
dą pasivaikščioti, niekas prie jo 
neprileidžiamas.

Šv. Tėvas vasaros metu du 
kartus savaitėje priima lankyto 
jus, kurie susirenka iš visų pa

ėjo Taiwan universiteto ligoni
nėje. Kun. O’Hara yra to uni
versiteto personalo narys.

Kad Liu Ken būtų prieš mirtį 
mokomas katalikų tikėjimo, rū
pinosi pagonė moteris, kuri pa
matė, kokį džiaugsmą krikštas 
suteikė jos sergančiai dukteriai.

LINKSMIAU
Negali suprasti

— Aš negaliu įsivaizduoti, — 
piktinasi muzikos mėgėjas, — 
kaip galima snausti v^agnerio 
muzikos beklausant?

— Ir aš negaliu suprasti. Ko
kių reikia nervų, kad tokiame 
triukšme galėtum apie nregą

pavaišinti kava ir užkandžiais.
Šia nroga pranešama, kad Lie

tuvių Prekybos Rūmu raštinė per
kelta į n^uia vietą. Dabartinis ad
resas: Lithuanian Chamber of 
Commerce of Illinois. 4030 So. Ar-

Avė.. Chicago 82. Illinois. Te
lefoną.-; VIrginia 7-1517.

A.B.

— Moterų Sąjungos 48-tos kp.
(Cicero, III.) susirinkimas bus va
sario 6-tą diena 7:30 vai. vak. Šv. 
Antano parapijos mokyklos kam- 
barvie. Visos narės kviečiamos į 
susirinkimą. Bus svarstomi svar
būs klausimai Ir aptarsime visų 
1956 metų veiklos planus.

Ateikite ir atsiveskite no nau- 
ls ne re. Po susirinkimo bus vai
šės, kurias paruoš Petronėlė Klel- 
uienė ir Marv Genis.

Valdyba

— Chicagos Lietuvių Kęstučio 
Pašalpos klubo mėnesinis narių 
susirinkimas įvyks šį sekmadienį

galvoti. — pritaria skerdyklos (vasario mėn. 5 d.) 1 vai. p.p. Ho- 5 votį, pritaria SRerayKlosj lvwood 8Vetainėje, 2417 W. 43rd
vedėjas.

švč. P. Marijos Nekalto Pra
sidėjimo parapijos Moksleivių a- 
teitininkų kuopos vakaras su jdo-

šaulio kraštų. Jei jų tame vra mi,a Pro&Ta™a t>us vasario 5 d. 4 
4 pe y™ vai. D.D. Švč. P. Marijos Nekaltodaugiau vaikų, popiežius visuo-

Siuvyklu darbininkai 
pasirašė sutarti

Chicagos siuvyklų darbinin
kai pasirašė sutartį su unija 
neprašyti kainų pakėlimo iki 
1957 m. sausio 1 d. Morris Bia- 
’.is, unijos viceprezidentas, pa
reiškė, kad darbininkai supra
to padėtį, kad algos negali bū
ti keliamos šiais metais. Sutar
tis paliečia 1,700 unijos narių, 
dirbančių 35-se Chicagos siu
vyklose. Darbdaviai tik padi
dins savo mokesčius sveikatos 
ir pensijų fondams.
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PER PASAULI KELIAUJA 
SMOGUS

Bernardo Brazdžionio poezijom 
rinkinys. Nedidelis skaičius šiov 
knygos gautas šiomis dienom)* 
“Drauge”, 2334 So. Oakley Avė 
CHICAGO 8, ILL*. Knygos kaine 
kietais viršeliais $2.
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

TERRA JAU GAVO
1. Geriausių visokių radijo aparatų: Grunding, Sabe, Graetz, 

prieinamiausiomis kainomis,, puikių išvaizdų ir tonų, pa
jėgių klausytis Europos ir kt. kontinentų;

2. RCA Victor, VM fonografų;
3. Klasinės muzikos plokštelių, kaip operų: Aida, Traviata, Rl- 

goletto, Borls Oodunovas, Madame Butterfly, Faustas, Pa
jacai, Sevilijos kirpėjas, Toska ir d. kt., taip ir plokštelių 
su rinktiniausiomis šių ir kitų operų ištraukomis ir arijomis.

4. Švedų Ir vokiečių kristalo, Italų, japonų keramikos, puošniau
sių odos dirbinių: piniginių, moterims rankinukų, manikiu- 
rinlų, albumų, portfelių, vyrams skustis setų ir daugelis kt. 
medžio drožinių, tautodailės audinių, gintaro ir kt.

5. Lietuviškų knygų, kaip savo, taip ir kitų leidyklų leidinių, 
laikraščių, žurnalų, albumų, originalių dailininkų paveiks
lų ir kt.

Prekių pasirinkimas didelis, kainos labai prieinamos,, išsimo- 
kėjimui sąlygos geros, prašome įsitikinti.

TERRA
3333 So. Halsted Street, Chicago 8, III.

Telef. LA S-M27

Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. "Drauge”.

Prasidėjimo parap. salėje, 
kviečiami.

Visi

Kuopos valdyba.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIi

P 0 P U L A R 
LITHUANIAN RECIPES

Surinko JUZfi DAUŽVARDIENfi

Tai nepaprasta knyga. Virt 200 re 
ceptų grynai lletuvIAkų valgių gaml 
nlmul anglų kalboje. Ponia Daužvar 
dlenU, kuri dažnai pasakodavo apie 
lletuvlAkua valgius per Chicagos ra
dijo Ir televizijos stotis, surinko pa 
Alus įdomiausius lletuviėkų valgių 
receptus Ir DRAUGAS Juos lileldr 
labai parankioje formoje. Pirmą kar 
tą tokia knyga pasirodo knygų rln 
tojo.

Gera dovana kitataučiams ar ang 
-Akai skaitantiems lletuviania

Kaina — $2.00

žaakymus kartu su plnigaie siųskite

" D B A D O A 8"

2334 So. Oakley A venos,

CHICAGO 8, ILL.

2334 So. Oakley Avė. 
iiimiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiin

Privačiam dviejų gydytojų ka
binetui reikalinga laborantė. 
Dėl sąlygų kreiptis: Dr. R. Gi
neitis, 601 E. Schantz Avė., 
Daytpn 9. Ohlo.

Street
Narių mokesčiai bus priimami 

nuo 10 vai. ryto. Apsimokant na
rio mokestį, nariai prašomi pagal 
išgalės paaukoti Lietuves laisvi
nimo reikalams.

Valdyba

— Stasė Norkutė, neseniai pabė
gusi iš okop. Lietuvos, atsakinės į 
patektus klausimus visuotiname 
Balfo 6 skyriaus (Brighton Park) 
susirinkime. Balfo 6 skyr. susirin
kimas bus šį sekmadienį (vasario 
5 d.) 11 vai. ryto (po sumos) Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo para
pijos senoje salėje, Brighton Park.

Balfo Brighton Park 
6 skyr. Valdyba

ĮSIGYKITE DABAR !

Norintieji turėti daugiau žinių 
apie Socialinį Draudimą — skai
tykite neseniai išėjusią iš spaudos 
knygelę —
PENSIJOS IR PAŠALPOS

StoJ knygolUJ telpa: I. Senatvės
pensijos ir palikuonių pašalpos. 
(I. Nelaimingų atsitikimų kompensa
cijos.

Šioj knygeiBJ atspausdintas JAV 
Socialinio Draudimo Įstatymas su vi
sais naujausiais papildymais ir pa
aiškinimais. Be to, čia Jdėta JAV 
Nelaimingų atsitikimų kompensaci
jų atskiruose ateituose paaiškinimai 
su lentelėmis.
Kaina 60 centų.

ra.

Pinigus su užsakymais siųsti:

DRAUGAS 
2334 So. Oakley Avė.

CHICAGO 8, m.
esrp

^oooooooooooooooooooooooo 
Visi perka ir skaito Liudo Zelkau*

omaną
LAIPTAI I TOLUMAS

242 pusi. Kaina *2.60
atsakymus kartu su pinigais siųskit*

“DRAUGAS”,
2334 So. Oakley Avė.,

Chicago 8, ni.
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Ar Marija apsireiškė Lietuvoje. 

Atsakymą rasite J. Budzeikos kny
gutėje
MARUOS APSIREIŠKIMAI

ŠILUVOJE
Kaina 40 centų

Ją galite gauti
“D R A U G E”

2334 So. Oakley Avė. 
CHICAGO 8 ILL.
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