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ALIASKAI PARENGTA KONSTITUCIJA
Kova už mokytus kinus

Jau kitomis progomis buvo 
pažymėta , kad Jungtinių Vais 
tybiv augštojo mokslo įstaigo
se mokosi ar jau stud jas baigė 
apie 5,000 kinų studentų, ku
riais paskiausiu metu itin susi
rūpino raud. Kinijos vadovybė.

Šio krašto atitinkamos į3ta - 
gos kurį laiką draudė kaiku- 
riems kinams vykti kom. Kini- 
jon, bet kiek vėliau tas draudi
mas buvo atšauktas, ir šiandien 
kiekvienas norįs vykti sovieti
nės: Kinijon gali išvykti bet ku
riuo metu.

Be abejo, Peipingas labai no
ri sus'grąžinti galimai didesnį 
kinų jaunųjų mokslininkų skai
čių, nes jie labai ir labai reika
lingi krašto supramoninimo dar 
buose. Be to, čia lemia ir poli
tinis momentas, reikalaująs tu
rėti galimai mažiau liudininkų 
Vakarų šalyse. Todėl kinai vilio 
jami įvairiausiais pažadais, kad 
tik grįžtų namo, bet nepasiliktų 
JAV ar jau jokiu būdu nevyk
ti;. Formozon.

Tuo pačiu reikalu labai dide
lį susirūpinimą rodo ir taut. Ki
nijos vyriausybė, kuri nenori, 
kad savuoju patyrimu bei su
gebėjimais kinų akademikai dar 
labjau sustiprintų sovietinį re
žimą Kinijos žemyne. Tam rei
kalui yra įsteigtas net ir spe
cialus biuras New Yorke, kuris 
rūpinasi tais kinais, kurie nori 
vykti Formozon ir dirbti taut. 
Kinijos žinybose. Tokiems ža
damas nuolatinis darbas, gyv. 
patalpos ir kitos pirmenybės.

Be to, Chiang Kai-sheko vy
riausybė atsiuntė net ir specia
lų savo atstovą kun. Joną Mao, 
švietimo ministerijos pareigū
ną, kad jis susirištų su kinų stu 
dentais Amerikoje ir kalbintų 
juos jokiu būdu nevykti raud. 
Kinijon, bet pasirinkti laisvę ir 
savistovų gyvenimą.

Bet ir komunistai visokiais 
būdais bando veikti, kad tik kuo 
daugiau vyktų pas juos. čia spe 
cialią vietą užima namiškių laiš 
kai, kuriuose šeimos nariai kvie 
čia grįžti namo, štai, kine mer
gina, gyvenanti Wilmington, 
Del., gauna laišką iš savo mo
tinos, kuri ją kviečia grįžti na
mo ir džiaugtis “šeimos laime”. 
Kun. Mao patarta, jaunoji stu
dentė parašė motinai, jog tol 
negrįšiantl namo, kol kraštą vai 
dys raudonieji. Kiek vėliau mer 
g';no8 sesuo gavo laišką nuo 
motinos, kuriame toji pažymi, 
jog duktė gerai padarė nepa
klausiusi oficialaus raginimo.

Kun. Mao žino dar vieną at
sitikimą, kai propagandos su
klaidintas studentas grįžo sov. 
Kinijon, bet vėliau jam pasise

besu engti amas įungtis su šen. 
Morse, nuo širdies smūgio mirė Ore
gono gub. Patteraon. (INS)
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kė pabėgti į Hong Kongą ir pa
pasakoti saavo patylimus. Pasi
rodo, kad pradžioji jį priėmė 
svetingai, bet vėliau pradėjo sa
vo įprastinį “smegenų perplovi- 
mo" darbą: tardė, mušė, kan
kino, badu marino. Kai tik jį 
paleido, tuojau vėl atsidūrė šio
je bambukinės uždangos pusė
je.

Taut. Kinija, gerai žinodama, 
jog iš 5,000 studentų bent 65% 
yra tikri mokslininkai, gerai pa 
siruošę ir savo dalykų žinovai, 
jaučia, kad Vakarų pasauliui 
būtų. padaryta neapsakoma ža
la, jei tokia mokslinė jėga stai
ga būtų panaudota raudonųjų 
planuose. Todėl ir nebijoma jo
kių pastangų, kad su tokiais su
sitikus ir atkalbėjus nuo vyki
mo Kinijon, kol ten tvarkosi sve
timos jėgos. (Al. Gimantas)

Keturi sovietų gydytojai žiopso, kai antipolio skiepų išradėjas ur. Baik rodo skiepijimo teenuiką. So
vietams leista atvykti sužinoti, kaip skiepai pagaminami, kaip jie naudojami ir susipažinti su kito
mis tą reikalą liečiančiomis problemomis. Keturi sovietų “mokslininkai” matomi kairėje. (INS)
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Chicagos draugijoms
CHICAGOS LIETUVIŲ TA

RYBA, kaip jau nekartą spau
doje buvo pranešta, š. m. sausio 
12 d. Marijos Augštesniosios Mo 
kyklos salėje ruošia Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbimo 
38 metų paminėjimą.

Visos organizacijos yra nuo
širdžiai kviečiamos prisidėti sa
vo aukomis ir paraginti savo na
rius toje šventėje dalyvauti.

Organizacijos, klubai ir bend
rai įvairūs lietuvių organizaci
niai sambūriai, kurie norėtų da
lyvauti minėjime prisiunčiant sa 
vo organizuotas delegacijas, at
žymėti savo emblemas, prisista
tyti su vėliavomis arba kitaip 
pasireikšti, gali susisiekti ir sa
vo pageidavimus pareikšti pava
duojančiam Chicagos Lietuvių 
Tarybos pirmininką Teodorui 
Blinstrubui telefonu HEmlock 
4-4076.

Sutarė kaip duoti

Malajams savivaldą
LONDONAS, vas. 6. — Mala

jų Federacijos atstovai ir britų 
kolonijų ministerijos pareigūnai 
vienbalsiai sutarė, kaip bus ma- 
lajiečiams atiduota vidaus ir iš
orės apsaugos, finansų ir valdi
ninkų aparato kontrolė.

Pilnos nepriklausomybės ga
vimo data dar nenustatyta, bet 
ir tai bus sutarta prieš delegaci
jos išvykimą. Malajiečiai pagei
dautų, kad tai įvyktų 1957 m. 
rugpjūčio 31 d. Dar sutartina ir 
sudėtis komisijos, kuri parengs 
Malajų Federacijai naują kons
tituciją. Malajai lieka britų com 
monwealthe. Nepriklausomybę 
gaunaąs kraštas turi apie 6 mil. 
gyv., iš kurių apie pusė yra ki
nai.

Venezuela dildo
senuosius piktumus

CARACAS, vas. 6. — Vene- 
zuelos vyriausybė skelbia plačią 
amnestiją politiniams nusikaltė
liams (ar tokiais laikomiems) ir 
3avo konsulams užsieniuose jau 
pasiuntė sąrašus tų asmenų, ku
riems leista duoti vizas į kraštą 
sugrįžti. Amnestuojamų tarpe 
yra ir didžiausi bruzdelninkai, 
buvę prezidentai Gallegas ir Be- 
tancourt. Politinių pabėgėlių ma 
sė susidarė po 26 metus kraštą 
valdžiusio diktatorius gen. Go- 
mez nuvertimo, nes po to buvo 
keli perversmai.

• Iš V. Vokietijos pasienio po 
licijos organizuojamos trys ar
mijos divizijos. Tai labai pagrei 
tins Vokietijos atginklavimą.

Padėtis nepakeista
BENGALORE, vas. 6. — Čia 

pradėjo posėdžius Jungt. Tautų 
Ūkio komisijos Azijos kraštų 
grupė. Atidarymo kalbą pasakė 
Nehru, Sov. Rusija tuojau šoko 
ton komisijon įvesti Peipingo de
legaciją, bet 15 balsų balsavo 
prieš sovietų rezoliuciją ir tame 
organe vėl pasiliko Chiang Kai - 
sheko kinai.

Už delegaciją sukeitimą balsa
vo 5 valstybės: Indija, Afganis
tanas, Indonezija, Burma ir Sov. 
Rusija.

V. Vokietijai padės

maitinti pabėgėlius
BONNA, vas. 6. — Vakar su

ėjo 10 metų, kaip Berlyne lais
vą žodį skelbia JAV radijo sto
tis RIAS. Iškilmėse dalyvavo ir 
Foster Dulles pavaduotojas Hoo 
ver. Jr.

Prieš kelionę Berlynan Hoo- 
ver vizitavo V. Vokietijos užsie
nio reikalų ministerį von Bren- 
tano ir jam pranešė, kad JAV 
vyriausybė nori maistu padėti 
V. Vokietijai išlaikyti tuos žmo
nes, kurie ištruko iš komunistų 
režimo. Pasiūlymas tuojau buvo 
priimtas. Programos vykdymas 
bus vėliau aptartas.

JAV ambasados komunikatas 
praneša, kad Hoover padėkojęs 
V. Vokietijos vyriausybei už tai, 
ką ji padarė nuo 1945 m. milio- 
nams iš Rytų atbėgusių žmonių. 

Maršalo ir vyskupo

os labai kietosderyb<
NTCOSIA, vas. 6. — Patiki

mai informuojama, kad britų gu 
bematorius Kipro saloje ir tos 
salos graikų ortodoksų vysku
pas Makarios, kuris vadovauja 
sąjūdžiui už salos prijungimą 
prie Graikijos, principiniai su
tarę, kad salos policija, ir savi
valdą kitais reikalais davus, pa
siliks kurį laiką britų kontrolėje 
— bent tol, kol gyventojai nusi
ramins ir pamirš apie terorą. 
Bet vyskupas tą nuolaidą linkęs 
daryti su sąlyga, kad būtų pa
leista pagelbinė policija, kurioje 
stiprus procentas yra graikų ne
kenčiančių turkų.

Iki pilno susitarimo yra dar 
dvi d'delės kliūtys: vyskupas ne
sutinka atšaukti dabar teroro 
(jis tai padarysiąs tik savival
dos konstituciją sutarus) ir no
ri pasilikti sau išimtiną teisę 
spręsti apie konstitucijos turinį. 
Britai jam pasakė, kad turės bū
ti atsiklausta ir turkų mažuma 
bei kiti gyventojų junginiai.

Kai norvegai nenusigando, Rusija 
dėl laivų mandagiau kalba

MASKVA, vas. 6. — Maskvos tonas prieš Norvegiją dėl žve
jų laivų paėmimo suminkštėjo, kai pirmas balso pakėlimas norve
gų nenugąsdino.

šešiolika sovietų laivų stovi ~ “
surikiuoti Aalesundo uoste, o jų tNlNOlias Brazilijon 
kapitonai sutiki padėti įvertin- • j
ti laivuose esamą sugautą žuvį tlUSlVeze dOVanŲ

ir kitus dalykus, nes pagal tai rio DE JANEIRO, vas. 6.— 
nustatoma pabauda už teritori- Naujoji Brazilijos vyriausybė 
nių vandenų pažeidimą. Tardy- paprašė parlamentą nuo vasario 
mą veda jūrinio teismo organai, 15 d. panaikinti nepaprasto me- 
prisilaikydami tarptautinės tei- to stovį, kuris buvo įvestas ko
sės rašytų nuostatų ir papročių, vojant su pasikėsinimu sutruk-

Norvegijos vyirausybė įteikė dyti išrinktojo prezidento Kubi- 
Maskvai protestą, į kurį Krem- tscheko inauguraciją. Jau panai 
liaus vyriausybė jau atsakė, ir , kinta ir spaudos cenzūrą, nes 
atsakė švelniai, jei palyginsim tam veiksmui nereikėjo parla-
notą su prieš ją buvusiais Mas
kvos pareiškimais.

Maskvos notoje jau pripažįs
tama, kad jos laivai galėjo būti 
Norvegijos teritoriniuose vande 
nyse, tačiau nenorima pripažin
ti, kad jie ten pateko tyčia ir už
sispyrusiai lindo atgal į tas vie
tas, iš kurių juos baidė norvegų 
laivynas.

Girdi, kaikurie kapitonai ga
lėję paklysti nuotolį nuo Norve
gijos kranto skaičiuodami dėl 
dviejų priežasčių — dėl blogo o- 
ro ir dėl didelio Norvegijos kran 
to vingiuotumo. Respublikonai esą netekę vilties 

Kadangi tai esąs tik nesusi- atgauti senato kontrolę net ir 
pratimas, todėl nesą pagrindo įuo atVeju, jei Eisenhoweris bū-
Norvegijos vyriausybei protes
tuoti. Žinoma, Maskva norėtų, 
kad laivai būtų grąžinti su visu 
turtu, kad nebūtų pabaudos, kad 
nebūtų teismo, kad viskas būtų 
padaryta kuo greičiausiai. Ne
atrodo, kad Norvegijos vyriausy 
bė atsižadėtų savo teisės nubaus 
ti kaltininkus, kad parodytų 
Maskvai, jog ir jai neleistina už 
siimti piratizmu.

Čekų ginklai neiną

Tito geležinkeliais
BELGRADAS, vas. 6. — Ju

goslavija neigia žinią, kad per 
jos geležinkel:us vežami Egiptui 
skirti ginklai iš Čekoslovakijos, 
tačiau nenorima neigti prielai
da, kad tie ginklai gali plaukti 
Dunojumi, kuris teka ir per Ju
goslavijos teritoriją. Bet Duno-
jus yra tarptautinis vandens ke- vai laimėti iš labai maža daugu- 
iiaa. ' ma likusiam Tafto terminui iš-

Manoma, kad ginklai pakrau-' rinkto resp. Bender. 
narni Bratislavoje, Dunojumi nu
plaukia iki Juodosios jūros, kur 
pakraunami į sovietų laivus,
plaukiančius per Dardanelus į tūra apie 40 laipsnių.
Egiptą. | Saulė teka 6:59, leidžiasi 5:12.

mento akto.
Inauguracijos iškilmėse daly

vavęs JAV viceprez. Nixonas iš
vykdamas namo pranešė, kad jo 
kraštas lojaliai ir dosniai padės 
Brazilijos ūkiui plėstis, o Eks
porto-Importo bankas jau dabar 
yra sutikęs duoti 35 mil. dol. pas 
kolą Brazilijos plieno pramonei 
sustiprinti.

Maža vilčių laimėti

senato kontrolę
WASHINGTONAS, vas. 6.—

tų jų prezidentinis kandidatas. 
Akys buvo nukreiptos į 4 vals
tybes: Oregon, Kentucky, Colo- 
rado ir Ohio.

Oregono gub. Patterson neti
kėtai mirus, respublikonai ne
turį populiaraus kandidato dem. 
šen. Morse nugalėti. Ambasado
riui Indijoje Cooper nesutikus 
būti kandidatu Kentucky valsty
bėje ir dem. šen. Clements susi
taikius su gubernatoriumi, Cle- 
mcnt3 perrinkimas esąs užtik
rintas.

Colorado šen. Millikin (r) grei 
čiausiai nebekandidatuos dėl li
gos, todėl demokratas galįs leng 
vai laimėti jo vietą, nes visa vals 
tybės administracija yra demo
kratų rankose. Jei demokratų 
kandidatas Ohio valstybėje bus 
dabartinis gub. Lausche, tai a. 
a. scn. Tafto kėdę jis galįs leng

Oras Chic&goje

Dalinai apsiniaukus, tempera-

Tik dar nesutarta, kaip greičiau 
gauti teises iš Washingtono

FAIRBANKS, vas. 6. — Jei kongresas sutiks duoti Aliaskai 
valstybės teises, tai ji jau turės parengtą konstituciją, kurią va
kar pasirašė 55 teritorijos atstovai. ______

Dokumentą rengė konstituci
nė komisija. Ją ratifikuoti bus 
siūloma gyventojams balandžio 
24 d., kada bus primary rinki
mai ryšium su kitais šiemet ren 
kamais organais ir pareigūnais.

Konstituciją ratifikavus, Alias 
ka bus tokioje padėtyje kaip ir 
Havajai, kurie taipgi nori vals
tybės teisių ir kurie konstituci
ją yra pasirengę 1950 mt.

Aliaska turi 586,000 kvad. 
mylių plotą ir apie 150,000 gy
ventojų.

Respublikonai yra už valsty
bės teisių suteikimą Havajams, 
bet nenori tų teisių duoti Alias
kai. Demokratai už teisių sutei
kimą Havajams ir Aliaskai kar
tu. Ikšiol jiems pasisekė prie 
Havajų įstatymo prirašyti ir 
Aliaską ir tuo būdu sukliudyti 
respublikonams palikti Aliaską 
už durų.

Būsimos valstybės legislatū- 
ros organas susidės iš senato 
(20 narių) ir atstovų rūmų (40 
narių), rinkimų teisę turės 19 
metų sulaukę asmens. • Kraštas 
bus padalintas į atatinkamus ad
ministracinius vienetus, kurie 
turės savo renkamus seimelius.

Tebevyksta ginčas apie tai. 
kaip greičiau valstybės teises iš 
Washintfieno išgauti. Linksta
ma dar šiemet išrinkti du vals
tybei priklausančius senatorius 
ir vieną atstovų rūmų narį į 
JAV kongresą, kad toji delega
cija, naujajam kongresui darbą 
pradėjus 1957 m. sausio mėn., 
vyktų į Washingtoną ir kongre
so koridoriuose vestų kovą už 
Aliaskos įjungimą į Federaciją 
valstybės teisėmis.

Alžyro prancūzai

nepasitiki Paryžiumi
ALŽYRAS, vas. 8. — čia šian 

dien atvyksta Prancūzijos prem
jeras Mollet parengti dirvos gen. 
Catroux, kuris paskirtas Alžy
ro gubernatoriumi, bet kurio ne 
nori Alžyre gyveną prancūzai, 
nes mano, kad jis juos „par
duos” arabams.

Gen. Catroux sugrąžino sulto
ną Marokui, o dėl Alžyro yra pa
sakęs, kad Alžyras nėra tas 
pats, kas kuris nors Prancūzi
jos departamentas, todėl kalbė
ti apie Alžyro integraciją yra pa 
senusi politika. Jis jieškos kito 
kelio Alžyrui prancūzų sąjungo
je palikti. Užvakar prancūzai 
prieš Catroux rengė demonstra
cijas ir jo paveikslą nešiojo prie 
šluotos pririšę.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
—Kom. Kinija pradėjo akciją ui atnaujinimą Ženevos konferen

cijos, kuri sutarė Indokinijos karo paliaubas. Komunistų blokas 
teigia, kad laužoma paliaubų sutartis Vietnamo reikalu, todėl su- 
sirinktina aptarti ką tuo reikalu daryti. Indija skelbia, kad ji 
svarsto Peipingo pasiūlymą.

—Tuniso bejaus dekretu, vyriausybei nutarus, suvalstybinami 
nuo vasario 15 d. Tuniso geležinkeliai, ikšiol priklaupę privačioms 
bendrovėms.

—Žiemos sporto olimpiada vakar oficialiai uždaryta. Daugiau
siai taikų surinko Sov. Rusijos komanda. JAV užėmė šeštą vietą. 
Rusai laimėjo ir ledo rutulio varžybas, kurias kanadiečiai buvo 
tikri laimėsią.

—Sovietų sprausminiai bombonešiai jau skraido Egipto sosti
nės erdvėse. Egiptas gano, sakoma, 1/0 Iliuškino tipo bombonešių 
ir S0 migų senesnio tipo.

—Rusijos laikraščiuose ir per radiją paskelbtas Eiscnhowcrio- 
Edeno konferencijos komunikatas ir Washingtono deklaracija, 
kurioje nurodomi Vakarų ir Rusijos bolševikų politikos skirtumai.
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Jungt. Tautos jieško
kitai sesijai vietos

NEW YORKAS, vas. 6. — Vis 
dar tebėra neaišku, kada ir kur 
pradėti Jungtinių Tautų gen. 
asamblėjos 1956 metų sesiją — 
New Yorke ir po Amerikos rin
kimų ar kitur įprastu laiku?

Daug kas, esą, norėtų daryti 
sesiją Romoje ir pradėti ją rug
sėjo mėn., bet gen.'sekretorius e- 
sąs už pasilikimą senoje vietoje, 
o JAV nieko neturi prieš kelio
nę Romon, tik ir ten sesiją no
rėtų pradėti po prezidentinių rin 
kimų, nes esą jaučiama, kad šį 
kartą jau gali būti sukeistos Ki
nijos delegacijos. Taip atsitikus 
prieš prezidentinius rinkimus, 
rinkiminė kampanija gali užsi
degti didele aistra.

Su Italijos vyriausybe šiuo 
metu tariamasi dėl jos finansi
nės pagalbos, jei sesiją reikėtų 
daryti Romoje.

Washingtono posėdžiai
ir Arabų Lyga

NEW YORKAS, vas. 6. — Čia 
esąs Arabų Lygos atstovas pa
reiškė, kad arabų kraštai sveiki
na JAV ir Anglijos vadų pakar
totą pasižadėjimą padėti išsau
goti taiką Vid. Rytuose. Jie pa
tenkinti, kad bus tuoj veikiama, 
jei taikai bus grasinama. Tik jie 
norėtų, kad juos liečią nutarimai 
gautų ir jų pritarimą.

• JAV ir Indija pasirašė vi
sus ginčus baigiančią civilinės 
aviacijos keliones reguliuojančią 
sutartį.

Kalendorius

Vasario 6 d.: Sr. Dorotėja. Lie 
tuviškas: Živilė ir Alkis.

Brazilijos prezidentas Kulitscbek 
sako inauguracinę kalbą. (INS)
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LEGENDA APIE MĖLYNĄ DEIMANTĄ
VLADAS MINGELA, Dctroit, Mich.

/
Senovėje Indija buvo vienin- ir parduotas Rusijos carienei 

telis brangių akmenų kraštas. Katerinai. Tuo laiku jis jau te- 
Indijos maharadžos-karaliukai svėrė 200 karatų.
turėjo deimantų-brangių akme- Žinomasis “Koh-i-noor”, Indi- 
nų ištisas kolekcijas. Nesuskai- jos akmuo, yra Didž. Britani- 
tomi lobynai tilpdavo jų iždinė- jog nuosavybė. Jis po nemoksiš- 
se. Deimantų jieškotojai nerimo: ko pjovimo ir šlifavimo daug 
vis jięškojo naujų vietų, kur, prarado -6avo svorio ir vertės, 
radę deimantų, įrengdavo pri- Beliko 103 karatai. Dar labiau 
mityvias kasyklas. Senovėje taip žinomi ir paminėtini deimantai 
buvo: Indija neturėjo konkuren šie: “Pitt” — 136 karatai; “Flo- 
cijos. Tačiau anais laikais buvo rentine” — 133 karatai ir “Pie- 
sunku ją pasiekti. Nebuvo nei, tų šalies žvaigždė” — 124 kara- 
greitųjų lėktuvų nei prabangių tai. Kiekvienas tų akmenų turi 
laivų. Vienintelė susisiekimo savo ilgą ilgą praeities istoriją, 
priemonė — būrinis laivas. tikriau — legendą arba net ke- 

Ilgainiur buvo atrasti didžiu- į lias kartu.
liai deimantų lobiai Pietų Afri
koje. Šiandien ten iškasama
brangių akmenų per metus net 
apie 3 — 4 milionus karatų.
Ten dirba apytikriai 126,000 dar, raž,.g u 
bininkų. Tiesa, dar yra deiman
tų kasyklų Australijoj bei Bra
zilijoj : šiose vietovėse irgi iška
sami dideli lobiai. i

Gal nenlisikalsiu skaityto
jams, jeigu vieną tų legendų, 
arba vieno tokio mėlyno brang
akmenio istoriją-legendą čia ap.

Mėlyiutsis deimantas — 

Mėlynoji dievuko akis

2 MILIONŲ DOLERIŲ VERTES DEIMANTAS net valandomis. Fouquet’o Prie 
šai supynė intrigų voratinklį, į 
kurį Prancūzijos valstybės ban
ko valdytojas įsipainiojo. “Sau-

(NuKeith ) 5 pusi i

PAJIEŠKOJIMAS
JUOZAS KAftMOKAS Ir MARIJO

NA KIJUfTN SK AITfc- kA&MOKlK- 
Nft, gyv. Hrooklyhe paj Ieškomi šeše
tų Onos ir Domicėlės Kliučinskai- 
rtų. Prašomi atsiliepti šiuo adresu:

ttaa w. si st.
Clileago S, 111.

K. Banys

ŪR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI III CHIRURGAI 
2300 West 51st Street

Vai. pirm. ir antr. 10 iki 12 ryto 
niki 4 ir 6 iki 9 popiet; ketv. ir 

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

Ofiso Ud. PKospect 0-1705 
Rez. tcl. GRovehill 0-5003

Tcl. ofiso HR 4-«r.»», rez |>r. a.733:i

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p 
išskvrus ketvirtai! Ir sekmai!

Nuo 1638 — 1715 m. gyveno 
Iki šiol iš atrastų deimantų' ir viešpatavo Prancūzijoj “Sau- 

didžiausias — Cullinan deiman- lės karalius”, kurį istorija va
tas. Jis buvo atrastas netoli Pre| dina Ludviku XIV.. ‘‘Saulės ka- 
torijos, Pietinėj Afrikoj, dar raliaus” iždo globėjas — Juoza-
1905 m. Jo dydis buvo nepapras
tas; jis svėrė 3,030 karatų. Jo 
kaina — $75,000,000. Tas gaba
las buvo tris kartus didesnis 
už bet kurį istorijoj žinomą dei
mantą. Bet tokio didelio deiman 
to niekas nepirko. Užtat jis bu
vo suskaldytas į tam tikrą kie
kį gabalų.

Kiti didieji deimantai

a) ‘‘Exelsior”, Pietų Afrikoj, 
nešlifuotas, svėrė 971 karatą, 
b) “Great Mogul”, Indijoj, šli
fuotas, svėrė 280 karatų, c) 
“Jonker”, Pietų Afrika, nepjau- 
tas-nešlifuotas, svėrė 726 kara
tus. d) “Regent”, Indija, nepjau 
tas-nešlif uotas, 410 karatų, e) 
“Orloff”, Indija, nepjautas-ne- 
šlifuotas, 900 karatų, f) “Koh- 
i-noor”, Indija, pjautas-šlif., 103 
karatai, g) “Blue eye”, 112 ka
ratų. Bet šiuo laiku šis deiman
tas teturi 44 karatus.

Truputis istorijos ir legendų. 
“Exelsior” buvo atrastas 1904 
m. Radėjas — kapitonas Ed. Jor 
gansen. Tas deimantas savo na
tūraliam pavidale buvo įkaino
tas $5,000,000. Kadangi tokį di
delį brangakmenį neįmanoma 
buvo parduoti, jį teko supjaus
tyti net į 9 gabalus; tas įvyko 
1904 m.. “Great Mogul” svėrė 
po supjaustymo ir apšlifavimo 
280 karatų. Tai nematytai dide
lis akmuo, kurio didumas paly
ginamas su normalaus vištos 
kiaušinio pusės dydžiu. Jo pra
eitis tikrai kupina romantikos, 
įdomi. 1665 m. Aurungzebe bu
vo iškelta prancūzų juvelyriui 
byla, kur, teismui buvo prista
tytas ir kalbamas bfrangakmuo. 
Vėliau, 1739 m., tas pats ak
muo buvo pavogtas iš Delhi m.: 
jis buvo apkapotas-nušlifuotas.

Iš minėto “Cullinan” deiman
to didžiausias brangakmenio ga 
balas vadinosi “Orloff”; tas ak
muo savo laiku puošė rusų carų 
vainiką. Reikia paminėti, jog tas 
patą ąUmųo yra buvęs Indijoj

pas Tavernier, karaliaus siųs
tai, išvyko Indijon brangakme- 
nų parsivežti. Tvirtas buvo tas 
Tavernier, kad galėjo ryžtis vyk 
ti į tokią sunkią kelionę, būda
mas 80 metų amžiaus. Reikėjo 
plaukti būrinįu, mediniu laivu į 
tokią pavojingą ir tolimą kelio
nę.

Nuvykęs Indijon jięškojo bran 
gių akmenų. Ilgainiui jam krito 
akin mėlynas, nepaprastų, be
sikeičiančių spalvų deimantas. 
Tokio brangakmenio tas verty
bių žinovas nebuvo matęs. Toji 
“Mėlynoji akis” buvo įstatyta 
dievukui Rama Šita. Šventykla 
riogsojo Pagan m., vardu — Ra
mos šventykla.

Ir šiandien to akmens istori
ja nutyli, kuriuo būdu tas 80 
metų senis sugebėjo tą “Mėlyną 
dievuko akį” išlupti? Gal jis nu
pirko? Bet prileidžiama, kad 
Juozapas Tavernier tą mėlyną 
brangakmenį bus tiesiog pavo
gęs. Ke:sta, jog toji “dievuko 
akis” kupina keršto. Amžių bė
gyje besikeičiantieji paveldėto
jai pajuto tą baisų kerštą. Ak
muo traukia atgal, iš kur jis bu
vo išplėštas — pas Ramą Šitą. 
Štai kaip indų malda skamba: 
“Ramos meilė yra jūra, bet ma
no šird:s yra, kaip žuvis. Aš ne
suprantu, kaip gi galiu būd nuo 
jos atskirtas?”

Xew Yorko brangakmenių savininko Ilarry IVinstono naujai impor
tuotas 42C karatų (leįmantnš atrodo pertlidelis dainos pirštui, bet jis 
yra šauniausius brangakmenis betkada rastas ir esąs 2 mil. dolerių 
vertėsi Deimantas padėtus ant Edna Kae peties. (INS)
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lo. Kada jis antrą kartą išvyko , tei karalius atsiėmė ir “Mėlyną 
Indijon, iš tos nuotykingos ke- Į akmenį”. Bet Liudvikui XIV tas 

deimahtas pasidarė nemielas. 
Rama Šitos kerštas prasidėjo.

lionės nesugrįžo gyvas — jis 
buvo laukinių žvėrių sudrasky
tas.

Prancūzų karalių rankose

Žuvus Juozapui Tavernier ui, 
kalbamą brangakmenį paveldė
jo ^Saulės karalius” — Liud
vikas XIV. Po to, Ludviko XIV 
šeimoje mirtis siautėjo ir vyk
dė žiaurią pjūtį. Pagaliau kara
lius Liudvikas XIV tą “Mėlyną 
deimantą” dovanojo savo meilu
žei, poniai de Montespan, kuri., 
savo keliu, gimdė karaliui vai
kus. Po dviejų dienų, kada ponia 
de Montespan tą brangią dova
ną gavo, jų abiejų meilė nutrū
ko. Nutrūkus meilei ir draugys

VYT. DOMKUS 
prityręs buhalteris pildys 
J.A.V. mokesčių, (U.S. Inco- 
rae 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. 7-664.0 
dėl susitarimo.

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ. AUSŲ. NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

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

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

Ilgainiui, karalius dovanoja tą 
brangenybę, savo mėgiamam bi
čiuliui, valstybės banko valdyto
jui, Nicolui Fouąuet. Netrukus 
karaliaus pilyje buvo suruoštas 
šaunus pokylis; tame pokylyje, 
viešai pasirodė su “Mėlynu dei
mantu” ir Nicola Fouquet. Už
teko to. Galbūt jis viešai pasiro
dydamas padarė klaidą?.. Fou
ąuet turėjo daugybę priešų — 
pavydo kupinų. Jau po kelių 
dienų Rama Šitos kerštas bu
vo čia. Liudvikas XIV buvo nuo 
taikos žmogus. Jo nuotaika keis 
davosi ne tik dienomis, dažnai

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-5, treč. Ir šešt. pasai sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South Westera Avenue 
Chlcago 20, III.

. Pasimatymai pagal sutarties 
Telefonas lLEpnblic 7-4900

Rezidencija: GRovehill <1-8101

' DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

KŪDIKI V IR VAIKŲ UI G V
SPECIALISTE

7156 South Westem Avenue
(MEDICAL BUILD1NG) 

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

Ortco tel. RE. 7-1168 
Res. tel. HAlbrook 5-3705

Tcl. ofiso YA. 7-5557, rez. RE. 7-4900

DR. FRANK C. KWINN
(KVIECINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street

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

ld. ofiso GR. 0-5300, PR. 0-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS
SPEC. CHIRURGINES

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

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

Trečiad. ir sekmad. uždaryta

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Tel.: Ofiso — PUUman 5-O7O0 
Buto — ENglewood 4-4079

Ofiso Ir buto tel. HEmlock 4-5815

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

6757 South Westem Avenue
Valandos: pirmad., trečiad., ketvlrt., 
penkt. 6:30—8:80 v. vak. Antrad. 
10—12 vai. ryto. šeštad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pagal susitarimų.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd SL 
Ofiso tcl. KEliance 5-4410 

Rezid. telef. GRovehlU 6-0017 
Valandos: 1-3 p. m. Ir 6-8 p. m. 

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

Ofiso tel. OLiffstde 4-2890 
Rezidencijos: LAfayctte 3-1173
DR. P. STRIMAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 West 47 tk Street 

(Kampas 47th Ir Ucrinltage)
Vai.; nuo 2 iki 4 ir 6 iki 0 v. vak. 

šeštad. nuo 2 iki 6 vai., išskyr. sek

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telef. TOunhall 3-0030 
2534 West 68th Street

Vai.: tik iš anksto susitarus. 
Telef. HEndouk 4-7080, ncutsakiiia 

_______skambiną CEntral 0-2294.

DR. VYT. TAURAS-
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
BENDRA PRAKTIKA IR 

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

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

šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

Kaip minėta tas “Mėlynas dei 
mantas” nėra iš pačių didžiųjų, 
bet jo vertė gludi nepaprastoje, 
žavingoje, beisikeičiančioje mė
lynoje spalvoje. Legenda sako, 
jog tas akmuo, tartum kokia 
keršto kupina asmenybė, nemir
tingai eina per gyvenimą. Jis 
turi ir charakterį, bet Dieve 
duok su juo nesusidurti. Kas 
nori jį įsigyti turi išleisti krū
vą pinigų, bet dar turi pasiimti 
ant savęs ir. visas sunkias pa
sekmes, kurios dažnai ir mirtį 
atneša.

Pavyzdžiui, kalbėtas Juozapas 
Tavernier, kuris pirmas tą ak-

ir tarnavo vienam dievukui aki- menį iš Indijos parsivežė Euro- 
mi. Iš Indijos jis buvo pavogtas pon, susilaukė nelaimingo ga--

Work Near Home
M E N

LIFT-TRUCK DRIVERS 
CORRUG. BOX W0RKERS

W O M E N 
BILLER-TYPIST 

CREDIT DEPT. TYPIST
Pleasant Workihg Conditions.

Many Company Benefits.
See MR. OTTOW.

TRIANGLE CONTAINER 
CORPORATION

1501 West I5th Street
Tel. SE 8-4000

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį
Ofiso tcl. Vlrginia 7-0030 

Rezidencijos tcl. BEverly 8-8244

TeL ofišo VI. 7-0600: rez. RE. 7-6867

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

4055 Archer Avė.
Kampas Archer Ir Calitornia Avė. 

VAL.: 2—4 ir 6—8 v. p. p. 
šešt. 2—7 vai. p. p..
Išskyrus sekmadienius. .

Ofiso telef. Y Arda 7-1100
Rezidencijos — STcwart 3-4311

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

šeštadieniais 1—4 vai.

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St.

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimą. 
Ofiso tel. VIctory 2-1481. Resid. 2437 
W. 62nd 8t„ tel. RepubUc 7-8818. 

Ofiso telefonas — Blshop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublie 7-2200
SPECIALYBE CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2435 West 69th Street

Vai. kasdien 10—12 Ir o—8 vai. vak. 
išskyrus plrmad. tik nuo 6 iki 8 v.v. 
šeštad. 10-12 v. Kitu laiku susitarus.

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

keičia stiklus Ir renius.
4455 So. California Avė., Ghicago 

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

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

Tel. ofiso HE. 4-2133, rez. PR. 0-8484

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chlrurginčs ligos
6255 South VVestern Avenue

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

sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: IlAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street
Vai. 1 iki 4 v. p. p. 

šeštadieniais 1—
Ir 6—8 v. vak. 
4 v. p. p.

Tel. ofiso PKospect 0-9400
Reziil. PKospect 0-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškeviėiūtė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

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

DR. J. VAITAITIS
GYDYCOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Ct., Cicero
Kasdien 10-12 vai ryto. Ir 5-8 vai.

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

STEPHENS LIQUORS 
4134-36 Archer Avenue

(Kampa* Fnuncisco gatvės)
$

Daugelis lietuvių jau žino, kad pas savo 
1 tautietį yra didesnis pasirinkimas ir že

mesnės kainos. Pasitikrinkite ir jus.

Ofioe HAlbrook 5-2070.
Rez. HUltop 5-1500

Dr. Alexander L Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
MARQUETTE MEDICAL CENTE R 

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

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti

Clioro \ • dėjus 
K. StPĮKMUG ičllis,

h:i vinį nL uh

Visi patogumai: gražus baras ir bufe
tas.
DIDELIS PARKING LOT NEMOKAMAI

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

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

—4 p. p. ir 7:30 
ir šešt. uždaryta

TeL ofiso CL. 4-0233, rez. GR.0-8870

DR. A. Z. ŠAULYS
GYDYTOJA IR CIIIRURGfi 

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

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

Rez. 8053 S. Campbell Avė. - -

Tcl. ofiso YA 7-4787, rez. PR 0-1030

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS Ik CHIRURGAS

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

Jeigu neatsilieps viršminčtl telefonai
šaukite MI<lway 3-0001

Tel. offsb VIctory 2-1581
Rez. VIctory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Tel. ofiso PR. 0-0440, rez. HE. 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį

VAL. kasdien nuo 
iki 9 vai. Trečiad.

INSURtb ' 
UP 10 - )

FfcŪERRL 
5RVING

MUTUAL FEDERAL 
S A V I N G S

pataria :
1. Nepraleiskite visų uždirbtų pinigų. 

Taupykite nors dalį.

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

3. Planingas taupymas visados moka 
gerus dividendus.

Telefonas GRovehill 6-1595
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALIST®

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

susiturima išskyrus trečiadienius
2422 West Marąuette Rd.

Telefonas REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 West 59th Street

VAL. 1 — 4 popiet. 8:30—*8:30 vak. 
Trečiad. pagal sutari)

P. ŠILEIKIS, 0. P.
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KULTŪROS FONDAS
Praėjusių metų lapkričio mėnesį Bendruomenės iniciatyva 

buvo sudaryta Kultūros Fondo Taryba ir išrinkta valdyba, for
maliai įsteigiant Kultūros Fondą. Kultūros Fondo įsteigimu 
JAV Lietuvių Bendi-uomenė kviečia visus lietuvius pagalvoti apie 
lietuviSkąją kultūrą, jieškant naujų kelių bei būdų užtikrinti 
jos tolimesnę egzistenciją.

Su džiaugsmu tenka prisiminti, kad lietuviškosios kultūros 
kūrime yra aktyviai dalyvavę senieji Amerikos lietuviai, sukur
dami daugybę lietuviškų parapijų, vienuolynų, mokyklų, ligoni
nių, kultūros bei labdaros organizacijų ir gausingą spaudą, kuri 
pala'ko mūsų lietuvišką dvasią, puošia mūsų gyvenimą ir kelia 
mumyse tikrą pasididžiavimą.

Kultūrinis gyvenimas vyko ir tebevyksta ir be Kultūros Fon
do. Kultūros Fondas tat neateina kultūrinio gyvenimo iš naujo 
sukurti, bet esamąjį remti, skatinti ir ugdyti, šiandien kultūros 
plotai toki neaprėpiami, lietuviškai kultūrai pavojai toki 
dideli, kad jai kurti ir išlaikyti jau neužtenka paskirų asmenų, 
nors ir didelio pasiaukojimo, bet reikalinga visus lietuvių sutelk
tinės ir organizuotos talkos.

Kultūros Fondas ir yra tokia organizuota talka lietuviška
jai kultūrai ugdyti bei jai išsaugoti. Jis turi tikslą derinti visas 
kūrybines jėgas į darnų lietuviškosios kultūros rūmą ir telkti 
lėšas šiam rūmui statyti. Kiekvienas čia yra kvieč amas prie 
šio kultūros i ūmo statybos prisidėti, pagal išgales aukojant Kul
tūros Fondui. Todėl Kultūros Fondo Taryba savo pirmuoju at
sišaukimu ir kre'pėsi į visus lietuvius, ragindama juos užmegzti 
santykius su lietuviškąja kultūra ir tapti gyvais tos kultūros 
ugdytojais bei palaikytojais.

Natūralu, kad su atsišaukimu aukoti Kultūros Fondui, kiek

NUOTAIKOS „KETURIŲ" KOALICIJOJE
FONDO IR TALKOS ORGANIZAVIMO PASTANGOS

Dar'praeitais metais ketu- į šalia oficialių tautininkų tu-, viai reilkės’priešnaeinėje rezis- 
rios mūsų politinės grupės pa-'rime Liet. Laisvės Kovotojų1 tencljoje ir todėl manvč'au, kad
sirašė tam tikrą paktą, kuris, Sąjungą, kurio3 narai ir šian- 
matyt, tebegalioja ligi šiai die- dien ne v.si yra tautininkai, ta
nai. Į tą koaliciją įėjo Liet. čiau jos vadovybė jau Jlgesnį 
Taut. Sąjūdis, turįs savo sąsta- laiką įprato būti pastoviu tau
te daugumą tų žmonių, kurie tininkų bendrininku ir nėra jo- 
buvo atsakingi už režimą, kokį kio pagrindo prile'sti, kad šita 
Lietuva turėjo per didesnę pu-į prasme galėtų būti kokių pa
šę Nepr'klausomybės laikotar- sikedimų juo labiau, kad mini-
pio. Savaime aišku, kad tokių 
emigracijoje atsirado nemažai 
ir ta prasme galima suprasti 
tos grupės eilę užsimojimų ir 
dabar daryti įvairius žygius vie- 
n'ems bei tos pačios grupės 
žmonių neprityrimą demokra
tiškai reikalus tvarkyti.

Vienas uolus demokratas, nu
sipelnęs kovotojas dar Vokieti
joje tebegyvenant pareiškė, 
kad tautininkai demokratinia
me veikime tebėra dar vaikai, 
kad jiems reikia mokytis ir 
kad įpratimas nepaisyti demo
kratinių tradicijų juos ir toliau 
savaime trauks į vadistines

moji sąjunga pati neturėjo ir 
neturi jokios konkretesnės sa
vo politinės programos.

Trečiuoju koalicjog nariu 
yra vadinamasis Liet. Atgimi
mo Sąjūdis, kurio pagrindines 
jėga.s ir šiandien sudaro buvę 
prof. A. A. VoldemaTo pasekė 
jai, vadinasi, tautininkų orga 
nizac'jos atskala, pasiremianti 
nemaža dalimi buvusiais ka 
r.'ais ir laikiusi Smetonos val-

tąja prasme jai nebereikėtų 
pr'ekaištauti.

Kitas reikalas yra jos demo
kratinis prityrimas ir tolei un
cijos reikalas. Ta s klausimais 
tos grup'čs žmonėms patartu
me ypač pasidomėti. Jų atsira
dimas keturių koalicijoje gal 
neįvyko dėl to, kad, anot Aalan- 
to, jie nežino, kuo vienas nuo 
kito skiriasi. Tie skirtumai 
vra daugiau takt'nio pobūdžio, 
bet jie nėra tapę nereikšmin* 
gaiš. Tačiau ių susiliejimas į vi* 
sai vieną politinį vienetą su re- 
?ular'ais tautaininkais yra pri- 
leist'nas.

Ketvirtuoju koalicijos nariu 
yra vadinama Liet. Rezistenci
jos Santarvė. Jos formaliu pir-

vienam savaime kyla klausimas, ka'p šios lėšos bus tvarkomos tendencijas. Šis pareiškimas,
ir kam panaudojamos. Lėšoms tvarkyti yra sudaryta Kultūros 
Fondo Taryba iš visų kultūrinių organizacijų atstovų bei paskirų 
asmenų, aktyv ai dalyvaujančių kultūros darbe. Šios sudėties Ta
ryba yra pilnai pajėgi nukreipti surinktas lėšas visai lietuviškajai 
kultūrai reikšmingiems darbams. Koki bus šie darbai, išryškės 
Fondui savo darbą organizuojant bei vykdant ir priklausys nuo 
visos visuomenės aktyvaus įsijungimo į lėšų telkimą ir Fondo 
darbų rėmimą.

Tačiau kaikurios darbo sritys jau iš anksto gali būti nusa
komos ar bent pramatomos. Apskritai Fondo lėšos bus telkiamos 
mokslo, meno bei švietimo reikalams. Čia teks ypat'ngą dėmesį 
kreipti į jaunimą, remiant šeštadienines mokyklas, Vasario 16 
gimnaziją, leidžiant atitinkamus vadovėlius, ugdant jaunimo li
teratūrą, teatrą, duodant gabiems studentams stipendijas, ski
riant premijas ir ruošiant konkursus be ivaržybas. Taip pat 
Kultūros Fondas norėtų premijuoti geriausius mūsų mokslininkų, 
literatų, muzikų, tapytojų kūrinius, remti knygų bei kultūros 
žurnalo leidimą, teatrą, chorus, kursus bei kitas meno ir mokslo 
sritis, reikšmingas lietuviškajai kultūrai.

Tai tik keli pavyzdžiai ir bendri bruožai iš šakoto ir turi
ningo lietuviškosios kultūros gyvenimo, kuriuo rūpintis ateityje 
turės Kultūros Fondas. Šių lietuviškosios kultūros reikalų ne
gali pamiršti nė vienas lietuvis. Palaikyti savo kultūrą mums 
nėra kokia prabanga, bet mūsų žmoniškumo reikalavimas. Tik 
tiek, kiek mes apsaugosime savo kultūrinį paveldėjimą ir būsi
me pajėgūs kovoti toliau, mes apsaugosime ir savo asmenybę, 
savo žmoniškumą ir nenuslysime į barbarizmą.

Jei žmogus pameta savo senąją kultūrą, bet naujojoj ne
spėja įsitvirtinti, tai atsiranda toks žmogaus tipas, kuris, kaip 
istorija rodo, yra visų nelaimių ir katastrofų priežastis. Kul
tūros Fondo įsteigimas rodo, kad mes nepriklausome šiam žmo
gaus tipui. Šį savo nepriklausomumą nužmog'ntų žmonių rūšiai 
patvirtinkime kiekvienas sumokėdami Tarybos nustatytą me-

dėl kurio tada galėjo būti įvai
rių abejonių, dabar jau tur
būt niekam negali sukelti jokių 
abejonių.

džia “ištižusią". Dėl tos grupės m’ninku yra buvęs liaudininkų 
leidžiamo Chicagoje laikraščio veikėjas St. Kuzminskas. Jos 
esame pas'sakę kitoje vietoje, pagrind'niu šulu yra neabejoti- 
Savo laiku vienas kitas tos nai prof. St. Žakevičius-Žyman- 
grupės žmogus pasireiškė pro- tas, kurį anksčiau jau buvome 
vok'ška veikla ir dėl to pačiai pratę laikyti liberalinio sparno 
grupei daryta įvairių priekaiš- žmogumi ir kuris šiuo metu
tų. Tie priekaištai šiandien yra 
savaime nebeaktualūs.

Eilė tos grupės narių akty-

KRAŠTO APSAUGOS SEKRETORIUS SUSIRŪPINO

Amerikos Krašto Apsaugos sekretorius Charles E. IVilson (viršuje, 
kairėje) sutinkąs, kad galbūt Sov. Rusija pralenkė Jungtines Anieii- 
kos Valstybes ilgosios distancijos ginklų gamyboje, ir jis pranešė, kad 
paskiria viršininką, kuris pritiurės Amerikos didžiųjų raketų progra
mą. Manoma, kad tuo viršininku bus lloger Kyes (žemai, kairėje), 
buvęs AVilsono pagelbininkas. Dr. A. G. Hill (dešinėje), naujai pas
kirtas jungtinių štabų ginklams įvertinti mokslinis direktorius, pa
reiškė Atstovų Rūmų kariniam pakomitečiui, kad JAV turėtų išvys
tyti įspėjimo sistemą prieš tarpkontinentinius ginklus, bėgančius 
10,000 mylių per valandų ir greičiau. (I\’S)

timo iš esmės: jeigu žmogus 
nuoširdžiai tai daro, yra jo rei
kalas. Betgi dr. P. Grigaičio bio 
grafijoj vargu galima įžiūrėti 
pažiūrų keitimo dėl karjeros, 
tuo tarpu antruoju atveju pa
našus įtarimas žymiai lengves
nis. Jeigu imamasi pulti pažiū
rų keitėjus, pirmon galvon ap- 
sižvalgytina savo kieme. O gi 
“Laisv. Liet.” leidėjai ar nėra 
keitę pažiūrų? Juk ir pats LAS 
vardas yra skolintas iš anks
čiau Lietuvoj veikusios tuo var
du organizacijos, skirtingos nuo 
dabartinės. Anksčiau turėtojo 
vardo atsisakyta, tik neatrodo, 
kad ir nuotaikų atžvilgiu būtų 
pasukta atgimimo keliu.
Puolimai prieš dr. P. Karvelį

Labai mėgiama nagrinėti dr. 
P. Karvelio veikla ir tai ne vien 
politinė. Kalbama apie jo asme
ninį gyvenimą, apie ekonominę 
veiklą, norima daryti įvairių pik
tesnių sugestijų, nors faktais 

tinį mokestį ar įnešdami Fondan laisvą auką pagal savo išgales, neeperuojama ir teismo institu- 
T:k visų lietuvių sutelktinis darbas ir bendra programa įgalins cijose, aišku, tektų prisipažinti 
Kultūros Fondą atlkti tuos didžiuosius tautinės kultūros uždavi- jokių konkrečių faktų neturint, 
nius, nuo kurių priklausys mūsų, kaip kultūringos tautos, to- Jeigu jau mūsų minimam laik 
limesnis gyvenimas. A Blt. raščiui užkliūva asmenys turė

ję ar tebeturį ryšių su ekonomi
ne veikla, tai įdomu, kodėl ne
linksniuojama J. Norkaičio ir J.
Glemžos pavardės? Tie asme
nys, kurių atžvilgiu .mes nenori 
me čia kelti jokių šešėlių, juk

JAV lietuvių veikėjais, kitaip' Vra buvę labai atsakingose pa
sakant, jam prikišama pažiūrų i ^eigose mūsų ūkio gyvenime žy- 
nepastovumas. Vargu ar tai m*ai ilgiau ir žymiai vėliau už 
tikslu. Visiems socialistams ga- ^r- P- Karvelį. Vargu ar ir šian- 
lima prikišti idėjinė giminystė dien jiems yra svetima ekonomi 
su komunistais. Toji giminystėt n® veikla, o politikoj jie taip pat 
yra turėjusi visokias fazes ir __________________

TEBESIBLAŠKOMA
Chicago jau ne pirmi metai 

eina savaitraštis “Laisvoji Lie
tuva’’, oficialus LAS organas, 
redaguojamas Vyt. Staneikos. 
Valia kiekvienam leisti laikraš
tį, lygiai kaip valia jį skaitan-, 
tiems dėl jo pasisakyti. Taigi ir 
dėl to laikraščio kartas nuo kar 
to turime daryti rimtesnių pas
tabų.

Tas laikraštis jau ilgesnis lai
kas deda sieksninius straipsnius 
aštriai nagrinėjančius mūsų po
litiniame gyvenime aktyviau be
sireiškiančių asmenų ne tik po
litinę veiklą, bet dar daugiau jų 
asmeninį gyvenimą. Ypatingai 
yra pamėgęs linksniuoti dr. P. 
Grigaičio, dr. P. Karvelio, K. 
Zaikausko pavardes. Dr. P. Gri
gaičiui lyg ir norima atsilyginti 
už jo aštrią liniją “Naujienose" 
LAS ir jo laikraščio atžvilgiu. 
Kaip ten bebūtų, “Naujienos” 
daugiau puola sąjūdį, laikraščio 
mintis, negu atskirus asmenis. 
Žinoma, “Naujienų” yra reika
las turėti tokius ar kitokius san 
tykius su “Laisvąja Lietuva”. 
Čia norime tik iškelti nuoseklu
mo stoką. Dr. P. Grigaičiui nuo
lat prikišama buvę santykiai su 
dabar visai sukomunistėjusiais

dalyvauja ir tai dar ligi šiol bu
vo toje pačioje institucijoje, 
kaip ir dr. P. Karvelis. Jeigu 
jau pulti, kodėl nepulti visus? 
Matyt šuva pakastas kitur. Ne
patinka dr. P. Karvelio politi
nis reiškimasis, nepatinka jo at
stovaujama grupė ir linija. Nuo 
seklumag reikalautų ir nagrinė
ti asmens veiklą, o ne kokius pa 
šalinius dalykus.

Stp. Vykintas tai smerkė
Viename laikraštininkų susi

rinkime dar Vokietijoje dabar
tinis LAS pirmininkas išėjo vie 
šai protęstuoti prieš kitą kole
gą, kuris norėjo kelti atskirų 
asmenų tikrai iiereikal'.ngus da
lykus. Stp. Vykintas pavadino 
tada tokį elgesį kapstymosi po 
šiukšlyną. Ar tokio kapstymosi 
nėra “Laisvosios Lietuvos’’ pus
lapiuose? Vokietijoje ėjusi pa
ties Stp. Vykinto redaguota 
“Mintis” buvo žymiai nuosaikes 
nė ir nuoseklesnė.

“Dirva” prakaituoja
“Dirvos” redaktoriai pasku

tiniuose numeriuose visomis jė
gomis stengiasi iškelti jų mėgi
namo organizuoti “Nepriklau* 
somybės” fondo ir vadinamos 
“talkos” vaidmenį. Galime už
tikrinti, kad ne tik plačioji mū
sų visuomenė, bet ir eilė gerai 
žinomų tautininkų visai nesu
pranta, kam visa tai reikalinga. 
“Dirvos” redaktoriui, ilgą laiką 
labai nuosaikiai besireiškusiam 
mūsų politiniame gyvenime, lin
kėtina ko greičiau grįžti į įpras
tines nuotaikas. O juk aišku, 
kad grįžti vistiek reikės

R K.

yra liberalų internacionalo sek
retoriumi. Š's nemažų gabu
mų politikas, atrodo, dar ne vi
sai yra suradęs savo vietą mū
sų politikos gyvenime. Šalia jo 
ypač aktyviai toje grupėje reiš
kėsi B. Bieliukas, buvęs liaudi- 
rinkų veikėjas dar tremties lai
kais. Br. Raila, ivenas labiausiai 
kontroversinių asmenų mūsų 
politikoj ir eilė kitų. Joje buvo 
įtraukti net prof. M. Biržiška, 
inž. J. Vėbra ir kiti. Savo laiku 
tos grupės žmonės turėjo pre
tenzijų perimti viso mūsų poli
tinio gyvenimo vadovybę ir to 
tikslo siekdami nelabai skaitėsi 
su priemonėnrs. Visa LAK, 
BDPS istorija yra jų akcijos 
padarirtys. Susilikvidavę su 
anksč’au turėtomis pretenzijo
mis. šios grunės žmonės ėmėsi 
šiandieninės Santarvės kūrimo 
ir, atrodo, pradz oi turėio vil
ties pastraukti paskui save ne
maža buvusiu liaudininku, tau
tininkų bei liberalinio jaunimo. 
Šitoms viltims nepasitvirtinu^, 
jie jau antri metai kantriai vyk
do tautininkų satelito vaidmenį 
ir vargu ar kada beiškils kaip 
pajėgesnė politinė grupė.

Ska'čiaus atžvilgiu tų ketu
rių grupių koaliciją neabeiotinai 
dominuoja reguliarūs tautinin
kai ir todėl jų įtaka tame jun 
giny savaime suprantama.

Kas jungia,?
Didele dalimi jungia liberali

nė pasaulėžiūra. Pas tautinin
kus ir dalinai pas LAS yra re
ligiją praktikuojančių žmonių. 
Jų yra net vadovybėse, bet sa
vo pagrindan jie deda tautišku
mą ir faktiškai krikščioniškos 
pasaulėžiūros atžvilgiu išpažįs
ta tradicinę liberalų taktiką. 
Jeigu liberalai stipriau pasireikš 
tame sąjūdyje, galima prileisti,

kad e'lė tikrų krikščionių iš jų 
turės iškristi, nes bus nelogiš
ka kovoti patiems prieš save.

Juos jungia ir St. Lozoraičio 
asmens favorizavimas bei kri
tiškumas mūsų demokratinių 
grupių, visada sudariusių ir su
darančių Vliko pagrindus, at
žvilgiu.

Jungia ir V. Rastenio akty
vumas. šis iš seno žinomas 
mūsų politinio gyvenimo asmuo 
labai pastoviai, suman'ai jieško 
būdų išeiti su savo vadovauja
ma grupe, kaip sako, į plates
nius vandenius. šiuo atveju 
mums įdomu, kad ir skelbia
mos LNT pirmininku, kaip ra- j 
soma, vienbalsiai išrinktas ne 
kas kitas, o V. Rastenis, Trys 
iš tų keturių gi upių laiko save 
rezistencinėmis, taigi naujomis. 
Vieni tik tautin'nkai turi tikras 
šaknis Neprikl. Lietuvoje. Jei
gu, visdėlto, to junginio prieša
ky pastatomas senas partinis 
žmogus, atrodo, savaime trau
kiamasi su buvusiomis preten
zijom^ senąsias grupes pakeis
ti. s

Ar niekas neskiria ?u
Kol kas tą separatistinį veiki

mą labiausiai reklamuoja “Dir
va”. Kiti tų grupių organai 
laikosi kek santūriau. Visdėlto 
įdomu, kad savo laiku taip daug 
kalbėję apie rezistenciją ir kraš
to primatą bei įgaliojimus iš 
krašto sąjūdžių veikėjai, pir
moj eilėj santarvin'nkai, viešai 
nebeprotestuoja net tada, kai 
V. Rastenis drąsiai rašo, jog jo
kių įgaliojimų iš krašto nerei
kia, jų niekas nedavė ir negalė

jo duoti. Galima prileisti, kad 
dėl tų ir panašių priežasčių eilė 
asmenų, turinčių savo nuomo
nę ir drįstančių ją sakyti, pasi
sakys ir prieš dabartinės tauti
ninkų vadovybės laikyseną. Ga
lima prileisti, kad tai padarys 
ne tik vienas ar k:tas iš koali
cijos partnerių, bet ir iš pačių 
tautininkų.

Rodė ir teberodo aiškaus 
skirtumo taktikoje senieji Ame
rikos JV tautininkai ir J. Tys- 
liava su savo “iVenybe”. Dar 
daugiau realaus politinio gyve- 
n'mo supratimo turi eilė naujų 
ir senų ateivių tautininkų, esan- 
č'ų toliau nuo St. Lozoraičio, V. 
Rastenio bei jų užsimojimų.

Tiesa, “Laisvoji Lietuva” ne
seniai paskelbė savotišką pasi
kalbėjimą su adv. A. Oliu. Tas 
pasikalbėjimas verčia kvestijo- 
nuoti ligi šiol A. Olio turėtą 
respektą mūsų visuomenėje. 
Smulkinimasis ir mėginimas 
reikšti nuomonę klausimais, ku
riais jis nėra pakankamai kom
petentingas, savaime suponuo
ja m'ntį, jo? tai atsirado po il- 
gesn'o spaudimo iš šalies.

Galima gera pabaiga

Kaip sakoma, nėra to blogo, 
kas neišeitų į gera. Tat ir ta
me separatistiniame pasireiški
me galime sulaukti teigiamų re
zultatų. Jame įsijungusiog ma
žos grupelės, savo laiku rodžiu
sios tokių didelių pretenzijų, sa
vaime tokių pretenzijų nebega
lės daugiau rodyti. Jeigu iš tos 
koalcijos išeitų ištikrųjų vie
na vienalytė grupė, tada būtų

(Nukelta į 4 pusi.)

tik laikas bei patyrimas labiau 
išskyrė tuos, kurie liko ištikimi 
savo kraštui nuo tų, kurie nuė
jo tarnauti rusų komunistų pro
pagandai. Visi prisipažįstame, 
kad ALT daug nudirbo ir nu
dirba, visi remiame tos institu
cijos veiklą. Per visą ligšiolinę 
ALT veiklą dr. P. Grigaitis la
bai aktyviai ir pozityviai reiškė
si toje institucijoje ir taip tebe- 
sireiškia. Objektyvumas nelei
džia kitaip tvirtinti. ALT veik
los berods nemėgina ignoruoti 
ir “Laisv. Liet.” Būdamas nuo
saikesnis tas pats laikraštis tu
rėtų pripažinti ir nuopelnus, ne 
vien pulti.

Dėl pažiūrų keitimo
O kai dėl smerkimo tų, kurie 

keičia pažiūras, norėtume pri
minti, jog pati “Laisv. Lietuva” 
yra dėjusi eilę straipsnių Br. 
Railos, kuris iš kraštutinės kai
rės anais Nepriklausomybės me 
tais nuėjo pas tautininkus, da
bar vaizduoja liberalą ir pan. 
Nenorime smerkti pažiūrų kei-
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Tik dabar aš pamačiau ties jo kojom nusviestą 
Wehrmachto uniformą. Bet vaikinas tuojau pat ją su- į. 
suko į mažą pundelį ir, nubėgęs rūsio gilumon, užmetė 
tarp suvartytų statinių.

Man prieš akis vėl šmėkštelėjo penkios poros pa
karuoklių kojų. Gal ir jie buvo tokie pat šviesiaplau
kiai ir jauni ?

Mudvi su Rima sugulėm ’rienon lovon. Antrajame 
augšte. Šalia mūsų, kitoje 1 oje, ramiai miegojo Jonu
kas, pasikišęs rankutę po pt /ai ve.

Apačioj tcbepla”iėjo žvakė, bet Jau pamažu tirpo 
jos knatas ir niekas naujos nedegė. Sugulė visi.

Man prieš akis mirgėjo pabarstyti dienoraščio sa
kiniai.

Autobusų stotis, kai Artdrius grižo iš Birštono ir

KAIMELIS

Šakota lazda praskiria dilgėles. Žemėj guli trys 
tamsiai raudoni obuoliai.

Ir aš pirmą kartą pamatau savo pasaulį: burokinės 
spalvos megztinuką, apvalias perlamutro sagas, augštas 
dilgėles, trumpaaulius Dieduko batus su ištampytais 
užpenčių liežuviais, kyšančius pro išbrizgusią sutaną ir 
vidurvasario šešėliais mirgantį, tolyje nesibaigiantį so
dą. Pajuntu pavėsio drėgmę, žolės ir liepžiedžių kvapą,

Dieduko salione auga dvi oleandros: nedažyto me
džio kibiraičiuose, kietoj, nulaistytoj žemėj rangosi bal
tos šaknų gyslos. Kampe linguoja supamoji kėdė, o ant 
išlenktakojo stalelio — Dieduko pasididžiavimui ir kle
bonijos svečių stebinimui stovi mažas namūkštis. Jį 
paspaudus ant stogo iššoka papirosas.

Valgomojo duris dengia tamsiai žalios užuolaidos, 
kurių makruose barška apvaliai nutekinti rutuliukai. 
Ties raudona pliušo sofa kabo nublukęs gobelenas: tar
nai šukuoja apdulkėjusius arklius ir lakina skalikus. 
Kilnūs ponai kiekvieną rytą išjoja ton pačion medžiok - 

.... L , , , , . . . Jėn. Pikta ragana įaudė juos užkerėtan eglynan ir nie-
Ama-u užėsti ser n ų rūmai perpin i p er”J° kas nežino, kaip pasiekti Magdeburgo miestą, kurio

girdžiu, kaip šakose garsiai čiulba nematomi paukš
čiai.

voratinki.ais, plaukuoti agrastai, aptraukti juoda valk- 
tim, o ant virtuvės laiptelių — tarnaitė Teklė, pasiri
šusi mėlyną žiurstą, priplojusi bespalves bizas paau
siuose ir susmeigusi jas žibučiais nusagstytom šukom, 
peša baltas gaidžiukų plunksnas. Jų ilgi, nuogi kaklai 
įpjauti gilia žaizda; ant bejėgių galvų teberaudonuoja 
skiauterės.

Pro nužydėjusius alyvų krūmus šviečia baltos vi- 
karijato durys su nublizginta misingio rankena.

Ir mano pasaulis vėl aptemsta...
Tai Dieduko sodas, tai medinė bažnytkaimio kle

bonija — čia aš pradėjau vaikščioti.
Viename kilimo gale pritūpdavo Diedukas ir šauk-

parvežė man išdrožinėtą lazdą, didysis šokių vakaras davo mane savo pusėn, kitame atsiklaupdavo mama ir
paleisdavo mane iš savo rankų. Atsimušę žemėn subar- 
bėdavo ilgi jos karoliai; aš leisdavausi į tolimą kelionę.

bokštai spindi toli, už medžių viršūnių.

Prie lango kabo parudęs Druskininkų vaizdas. 
Jaunos moterys suveržtais liemenimis sėdi pintuose 
krėsluose ir gurkšnoja mineralinį vandenį. Žolėje rai
šioja lankus berniukai; ant jų kaktų užsmaugtos jū
reiviškos kepuraitės su plevenančiais kaspinais. Gat
vėje stoviniuoja riestaūsiai vyrai, ilgas kojas apsitempę 
siaurom, languotom kelnėm, lyg nelauktai susitikę Fi- 
lijai Fogai, nustebinti tarpusavio panašumu.

Ir vienuolikamečio tėčio nuotrauka: nuskusta gal
va, tamsia gimnazisto uniforma, susegiota blizgančiom 
sagom iki pat kietos apykaklės. Tą rudenį tėtis išlaikė 
egzaminus pirmojon Suvalkų gimnazijos klasėm

(Bus daugiau)
Sporto Rūmų halėj, pavasarinė gimnazijos ekskursija 
į Zarasus...
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KELIAI Į SPAUDOS LAISVI
B. PKAPUOLENIS, Ūrlaiul Purk, III.

Plačiai yra mūsuose žinoma, Į benta Rusijon lietuviškų spaus-
kad ne t k betarpiai .anuomet 
nešę iš Prūsų lietuviškus raš
tus yra knygnešiais vadinami, 
bet nemenkiau yra tą garbingą 
vardą nusipelnę tų draudžiapių- 
jų raštų platintojai, rizikavę 
kiekviename žingsnyje pakliūti 
j valdžios agentų nagus. Kovo
je už atgav mą spaudos, be 
draudžiamos literatūros platin
tojų, buvo nemažai valsčių, 
draugijų ir pavienių asmenų, 
nuolat padavinėjusių valdžiai 
prašymus, kad būtų mums su
grąžinta spauda. Tokį stipriai 
motyvuotą prašymą sugrąžinti 
lietuviams spaudą buvo savo 
la ku padavęs valdžiai ir Mohi- 
liavo arkivyskupas Kazlauskas.
Taip pat būta pavienių asme
nų, sąmoningai sudariusių inci
dentus, kad būtų per teismą 
viešumon iškeltas ir išjudntas 
šitas apšvietos amžiuje barba
riškas carų valdž’os prieš lietu
vius nukreiptas nusistatymas.-

Tarpe tų pavienių asmenų i Kai? mOsų kaim’.'nai sutiko schru", kad ir trumpai, bet 
yra žinoma inž. A. Macijausko k<^ nu0“^iai mus sa kino. Ir tik
byla dėl jo išleisto L’etuvos že
mėlapio su lietuviškais lotynų 
šriftu vietovardžiu pavadini- 
ma's ir Povilo Višinskio byla

dinių.
Aišku, kad šis, viešumon iš

keltas, spaudos draudimas bu
vo labai nemalonus caro val
džiai. Priseina paminėti, kad 
tojo lietuvių kambario prižiūrė
tojas ir tvarkytojas buvo tuo
met dar jaunas gydytojas Juo
zas Bagdonas — Bagdonavi
čius, kilęs iš Slibinų kaimo, ne
toli nuo Kudirkos Naumiesčio, 
kame jis 1884 metais pradėjo 
gydytojo praktiką, bet už plati
nimą lietuviškos spaudos buvo 
valdžių fterpek'ojamas, todėl 
pasišalino į Angliją.

Dabar girdėjau, kad tasai 
senelis, buvęs mūs Un-to pro
fesorius, yra kaip .dipukas čia 
Amerikoje.. 4 vienoje senelių
prieglaudoje. i ^on*e Robertson (dešinėje) iš Long

Tik atkaklios, nuolatinės ^,0;-(, lil,ulejęs figūrinio 
. čiuožimo varžybose antrąją vietą 

\»iij pastangos ir nolai- šią motą žiemos sporto olimpiadoje, 
m'rgas rusams su japonais ka- įvykusioje Cortina Anipczzo, Itali- 

.To motina džiaugiasi sūnausras; privertė caro valdžią grą- įaįn’-j'į 
žinti mums spaudą. imu. (INS)

vą? Pietų kaimynas tylėjo, k vienintelis rusų, Petrapilyje lei- 
viens kits jų atstovas ironiškai džiamas, dienraštis “Novosti” 
mums prasitarė, esą dabar la s- atspausdino savo gabiausio ben- 
vai galėsime spausdinti mal- dradarbio Solomino ilgą ir iš- 

dėl atspausd’ntų lietuviškai 7f i" ?ŪS ™ daF sam,4. mus sveikmantį straips-
šų, valdž;os leistam lietuviškam
vaidinimui. Pagaliau per pa
skatinį, prieš spaudai atšau
siant, dešimtmetį, atsirasdavo 
švenčių ’r iomarkų ;švakarėse 
slaptai naktyie išlipintų pake
lėse ant telegrafo stulpų, tvorų 
ir pavieniu pastatų atsišauki
mų (proklamacijų) reikalavu
sių grąžinti mums spaudą, 

šitas kovos būdas-ypač sėk-

nesanti pribrendus moksliškoms ni, užvardinęs jį “Lietuvos 
sąvokoms . išreikšti.?. Vokiečių džiaugsmas”, rusiškai — “Ra- 
laikraštis “Rigasche Rund- dost’ Litvy”.

GAIDYS ŠOKO DRASKYTI

KOLCHOZO PIRMININKO AKIS
Chruščiovo ir “KrokodiT ašaros

Atvykęs iš “pažangios” Ru-
.... . , ,s'jos į “atsilikusias” Indiją irmmgai būdavo vykdomas draugM ChruMovas,

krityae0 Jį athkdaT ° dažnai ! "^ėjo Pamokymų ir pasta- 
, , , ‘ ..v bų jj gražiai pnemusiems vai-studentu vadovaujamas, tautis-'.. . *? ..... ., . . , . . įsngems seimininkams. Visikai susipratęs kaimo jaunimas.'. ... _ .. ... ._r. x-- . turėjome progos pasijuokti iš joVienas tokių atsišaukimų, uz-1 . -a *• , •

vardintas Tautiečiai buvo,., , ,, . ,-i- • šventyklų stogus, moderninti1897 m. prilipytas prie Mar. 
iampolės g'mnaziĮos vartų, su-,a tarim 
kėlęs daug įsgąsties gimnazijosvadovybei ir apskrities virsi- ' štai sovietiškojo “Krokodil” 
ninkui. Kalbamasis atsišauki- 32 numeris iš Maskvos. Pirma-

I pramonę” ir dar visą eilę pana

mas (proklamacija) reikalavo 
ne tik grąžinimo spaudos, bet

jame puslapyje karikatūra — 
gaidys šoka akis draskyti kol

i- suteikimo Lietuvai autono-ichozo P™ ninkui, panašiai ta- 
mijos. Tasai atsišaukimas, ta.!slPut“slam- ka,P *r Chruščio- 
rėtomis mūs žiniomis, buvo pa-!''33- r™mnkas Uauria : 
ties V. Kudirkos suredaguotas.' Už ką gi mane taip puoli?! 

Amerikos lietuvių pastangos Vištidė!... — saukia gaidys.
Buvo ir daugiau spaudos at-j^ys.

gavimui padaryta žygių; juosi Karikatūros apačioje, per vi- 
visus suminėti trūktu dienraš- s3- puslapį r.ogso be langų,
čio skiltyse vietos. Tačiau ne
galima tylomis praeiti vieno

kiaurastogė, vos keliais lentga
liais suremta vištidė, apsupta

Amcr’kos lietuvių propagandos sust.rusių, sušlapusių vištų, 
tikslu sumaniai atlikto svar-paukianęių šiltesnių dienų... 
baus darbo: pradžioje šio šimt-j ( kiek negeriau ir su gyvu- 
mečio — 1900 metais, buvo su-
ruošta Paryžiuje pasaulinė pa
roda. kurioje turėjo atspindėti

Ketvirtame “Krokodilo” 
puslapyje karvė sėdi po atviru 
dangum, apsisiautusi skarmalu

devynioliktojo amžiaus visame nu° lietaus. Ii sėdi ant karvi 
kame padarytoji pažanga. Toje Įdės plane gi architektas jai sa 
parodoje Amerikos lietuvių pa-j' ‘
stangomis ir lėšomis buvo įren
gtas lietuvių kambarys; jame 
be kitko, svarbiausią vietą už
ėmė statistikos skyrius, rodęs, 
kiek iš Prūsų ir iš U. S. A. 
buvo lig to laiko nelegaliai įga-

ko, kad jai teks taip pasėdėti 
iki pavasario. Kolchozinė kar 
vutė, ž'noma, sėdės, jei nepa
stips...

Dešimtame puslapyje storas, 
it bulius, kyšin'nkas, sovietų 
režimo naujosios aristokratijos 
luomas, ima kyšį, bet 'nepaten
kintas pastebi, kad, girdi, mažo-į 
ka...

12 puslapyje dvi kolchozinin- 
kės laukia pr'e rajoninio koope
ratyvo, kurio duryse parašyta: 
“Išėjau p etauti”. Kolchozinin- 
kės pastebi.

— Geras apetitas: pusryčiau
ja iki pietų, pietauja iki vaka
rienės...

Kitos karikatūros vaizduoja, 
kaip garsakalbis rauda, nes 
kažkas “nudžiovęs” laidus. Kiš
kiai kelia aliarmą, kad juos 
brakonieriai šaudo uždraustu 
laiku... Kaž kokie kailiais apsi
rengę “veikėjai” vaikšto kol
chozo lauka s, kur iš po sniego 
kyšo kopūstų galvos. “Planas” 
neįgyyendintas, ir kopūstai 
lauks pavasario. Įvairūs augšti 
“viršininkai” verčiasi spekulia
cija, naudodami valdžios trans
porto priemones, biurokratai 
minta darbininkų krauju, nuo

SEGHETTI TRAVEL BUREAU
24SI So. Oakley Avenue Tel. YArde 7-2278

Pirmadienis, vasario b, 195b
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bodžiaudami tuščiose įstaigose, 
jaunimas girtuokliauja, žodžiu, 
kaip ir tinka “rojui”.

“Krokodilo” juokas ne taip 
sau juokeliai, bet ten tikros 
pavardės. Todėl, kas jau kro
kodilui patenka į nasrus — gy
vas nebe'šliks. Tai sovietiškas 
metodas susidoroti su savo au
komis. Pavyzdžiui, visas 11 pu
slapis paskirtas “stebuklingam 
žuvų .fabrikui” Vilniuje, Pane
rių g. Nr. 36, kur jis neseniai 
įsteigtas. Girdi, ka mynai išsi
gando, kad dabar bus fabrikas 
su augštais kamiųais, kils dū
mai, mašinos keisiančios baisų 
triukšmą ir t. t. Tačiau tame 
fabrike be tarnautojų, popie
riaus ir ska'tliukų, nieko dau
giau nesama. Fabriko direkto
rius Kleopas Ignatavičius aiški
na, jog jo visas darbas supirk
ti žuvis ir vėžius ir vėliau šią 
prekę parduoti krautuvėms to- 
k'ą, kokia ji superkama. Nors 
“fabrike” yra vienuolika darbi
ninkų, šešiolika techniškojo 
personalo tarnautojų ir dar ke
li tarp'ninkai. /

“Krokodilas” klausia, kaip 
čia yra, kad Vilnius turįs žuvų; 
fabriką, bet rnkoje iš viso nė
ra žuvies parduotuvėse? Girdi, 
fabriko veikimas išsilaiko ne iš 
darbo, bet iš valstybės kasos... 
ir straipsnis baigiamas taip:

“Taip vadinamas V'Iniaus žu
vų fabrikas yra Lietuvos Res
publikos smulk'ostos žuvinin
kystės tresto kūrinys. To tresto 
valdytojas yra Tadas Poškus. 
Jis tą fabriką įsteigė, jis jį 
globoja, vienintelę tokios rūšies 
įmonę, gaminančią' v'enos rū
šies prekes —- nuostolius. O to
kios prekės, kaip žinoma, neturi 
paklausos”...

Tačiau korespondenciją pa- 
sirašius'ų pavardės — Barabasin 
ir Elkind visą tikslą, paaiškina: 
du l'ctuviai įskundžiami ir, ži
noma, jie “savanoriais” išvyks 
plėšinių rauti, o jų vieton at
vyks Barabasino draugai, nes 
Vilniuje juk vis vien geriau, ne
gu Leningrade... Ir nenuosta
bu, juk “Krokodilas” savo vai
kų neėda...

Nenuostabu, kad ir Chruš
čiovas '.‘papiktino” pamatęs 
kiaurą v ntyklog stogą Indijo
je ir vg5 įepravirko krokodilo 
ašaromis, nes juk ten, jo val
domoje Rusijoje, aukso sto
gais ^žėri cerkvės...
Martynas, Martelis, (iš “j3. L. )

I557<sb>|
I V.RADIO SUl

I (lempos-dalys -baterijos) į

TAISYMAS^ , 
įnamuosedirbtuvėsej

—100% —
R ANT Oa.

Daina
TELEVISION

|Csav. inž. A.Samanasn
l3130$.Halsted-DA6*6887j

PIGIAI TO SAUGIAI

PERKRAUSTAU

BALDUS
VIETOJE TO IŠ TOLIAU

K. EIDUKONIS
Tunu naują didelį sunkvežimį 

ir apdraudaa
6930 S. Talman, Chicago 29, III 

Tel. GRovehill 6-7096
3OE3OC

956 @
TELEVIZIJOS fonografai 
Tik pas mus pirkdami gausit
• Nemokamai 3-Jų mSn. pilną garan

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

liavimas.
• Iki $100.00 ir daugiau nuolaidos už 

jūsų senų. televiziją..
Be to, visokiausi radijai, rekorda- 

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

NUOŠIRDUS LIETUViSKAfl 
PATARNAVIMAS

Frank’s TV and Radio
PARDAVIMAS LR TAISYMAS

3240 South Halsted Street
„Telefonas CAlumeį 5-7252 

PRANAS KURSIS IR 
PAULIUS F. ENDZELIS

aaoeaoc 1 1 ' logoess-i?1... i

Vestuviy nuotraukos 
Augstos rūšies fotografijos 

Mūsų specialybė
Precin Photo Studio

INO.
EDVARDAIS ULIS,
4068 Archer Avenue

Telefonas VIrginia 7-248)■5SS-F3 eSBTSLSSrSJSST?1 T-

CONRAD'O STUDIJA
LIKVIDUOJAMA

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

kovo 1 d.

414 West 63rd Str.
ENglewood 4-5883

Rūpestingai ir pigiai taisau

TELEVIZIJOS
APARATUS

Garantuoja darbą ir dalis.
I. MIGLINAS 

Telef. — NUmboid 6-1038

A. TVERAS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS

Pardavimas ir taisymas 
2546 69Jh St. REpubUc 7-1941

1

P&J.JOKUBKA
TV, DEIMANTAI IK I Al KUODŽIAI 

Pardavimas Ir Taisymas 
4102 Archer Avė., at Mozart
hieago 82. l!L — Tel. i.A 3-8617

Duona ir įvairias skoningas
bulkutcM kepa

BRUHO'S KEPYKLA
3339-41 S. Lituanica Avė.

Tel. CLifside 4-6376.. 
i’rlsįaton.e J visaa krautuve* 
ir restoranus, taip pat U- 
iiincla J visus artimuosius

miestu*.

PARKIIOLME SERVICE 
STATION

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

MIDLAND1 Sęvings and 
Assoctafion

r
PER 40 METU 

VISU LIETUVIŠKU 
KOLONIJŲ

SAUGIAUSIA IR 
PELNINGIAUSIA 

taupymo
BENDROVĖ

4038 Archer Avenue Tel. LA3-6719 

AUGUST SALDUKAS Prezidento*

Pradeki! laupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

jstaigeje BRIGHTON SAVINGS and L0AN1
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000.00

BRIGHTON SAVLNGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., į vakarus nuo Califomia Avė.

CHARLES ZEKAS, Sec’a

OFISO VALANDOS:
Plrmad.. antrad., penktai. Ir Trečiad. » ryto Iki IX v., o
Best. » v. ryto iki 4:S0 p. p. Ketvlrtad. 8 vai. Iki 8 vak.

PERKRAUSTYMAI — MOVING 
Pigus, 8%žirdngaa darbas. Visi apdraudimaL U artimą ir

tolimų distancijų. Saukite sekančiai:
ZJJV 5415 8- LTTUANICA avė, chicago, LL1,

JSg ANTANAS VILIMAS
Telelonaa — FRontier 6-1883

“KETURIŲ” KOALICIJOJE
(Atkelta iš 3 pusi.)

lengviau įvykdyti tolimesnį gru
pių apjungimo darbą, ir pa
siekti politinę taiką savo tarpe. 
O gi mūsų sąlygose stebuklų 
n ekas negali padaryti. Tat ir 
vadinamos talkos veikėjai po 
kiek laiko vistiek įsitikins, jog 
bendromis jėgomis ,nors ir sun
kiau, visdėlto, tikrai verčiau 
yra dirbti. Panaš ų atskilimų 
juk yra buvę ir Liet. Tarybos 
istorijoj, ir ALT istorijoj. Lai
kas ir gera valia paprastai už- 
gydydavo žaizdas. Tikėkime, 
kad ir ateityje panašiai atsitiks, 
kad tautinio solidarumo pradas 
įveiks mumyse iškylančius žmo
giškojo silpnumo pa reiškimus 
ir grąžins , būtiną bendradar
biavimą.

K. Rimtautas

MES PARŪPINAME KELIONES LĖKTUVAIS, GELŽKEUAIS, 
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.

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

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

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

ROOSEVELT FURNITURE CO
2316 MEST ROOSEVELT ROAO Tel. SEeley 3-4711

Pellx Hauduniit, sav. Ir tnenadžeri*
Krautuve atidaryta eekmadlentatn nuo 11 iki <:10.--------   . ..... ■ ■ ............. ...... — .......... . . ■——;---

CRANE SAVINGS ""J**“
2555 WEST 47th STREET LAtayette 3-1083

B. R. Pietkietvlcz, prez.; E. R. Pletkiewlcz, sekr. ir advokatas 
Mokame kugŠtus dividendus. Kešiuojame čekius. Parduodame ir 
išperkame valstybės bonus. Taupytojams patarnausimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITA ŠIANDIEN.—Apdrausta iki $10,000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penkt. 9 iki 5; treč. uždaryta, o šešt. nuo 9 iki vidurdienio.

MES PRISTATOME ANGLIS BEI j 
PEČIAUS ALIEJŲ

OIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS lį’
Mes taipgi perkraustome jūsų baldus saugiai — keletą blo 

(kų ar keliaadešimts mylių. Reikale šaukite mus.
Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkitės pa*’ 

mus. Turį daug metų patyrimo perkrauatymo darbe.

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyno Avenue Tel. VIrginia 7-7097|

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

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

MARQUETTE GĖLIŲ KRAUTUVĖ
KORSAŽAI. CELES VESTUVĖMS. LAIDOTUVĖMS IR 

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

2743 West 69th Street Tel. PRospect 6-0781
(priešais įy. Kryžiaus ligoninę)

-------------

SINCLAIR Gazolino Stotis

11 PAGALBA"
Taisome automobilių motorus. Lyginame įdaužimus ir 

įlenkimus. Dažome ir atliekame j\airius kitus pataisymus.
UEBMNGJS IR CAR.INTUOTflS DARBAS

Mašinai sugedus, pribūname su vilkiku j įvairius vietas. 
Parduodame akuiniliatoriuR, padaužas ir kt. automobilių dalis.

2641 West 71st St.(kampas Talman Avė.)
Te!. REpubEic 7-9842. Namą te!. WAibrook 5-5934

Alt
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LEGENDA APIE MĖLYNĄ DEIMANTĄ

bos. Ji ištekėjo antrukart. Ir ši 
sis jos vyras ją paliko Japoni-

davė įsakymą “savo gerą bičių- P^aUau ^938
lį” Nicolas Fouųuet įmesti į Bas J g g ’
tihjos kalėjimą, kur, kiek vėliau, . , , ,.. J J. v. - • Johe pasirodo New Yorko m.jis gavo mirtiną Širdies smūgi- . . , . . , ..J b °% valdyboj, kur prašo sušelpti... ji

Kerštaujantį “Mėlynąjį dei- mirštanti iš bado.
mantą" pave‘dėjo Liudvikas Legenda ncsibaigia. Rama si. 
XV. Bet sis karalius buvo labai u ..Mėlynojj akis” 19ū0 ra pa. 
atsargus. Jam, galbūt buvo a- n. b akme.
noma to brangakmenio keroto Kanitovskia.
kupina istorija? Akmuo išgulė- Marijos te-
jo vaą jo gyvenimą saugiam a(ro _ Ladue.
seife. Karalius nepaliete to kers princas Kanitovskis dovanoja 
tmgojo akmens, o ju, paliko ra- ,.Mėl j die
mybeje Liudviką XV. vuko akį„ Džiaugsmu 9pindė-

Štai t0 akmens sekantis pa- dama šokėja-balerina Ladue pa
veldėtojas — Liudvikas XVI. sipuošė ir pasirodė scenoje su 
Šis ir jo žmona nepaisė “prie- spindinčiu mėlynu brangakme- 
tarų”, dažnai tą puošmeną abu niu. Prie jos grožio ir praban- 
pasidalindami, puošdavosi — gių drabužių jis taip labai tiko. 
baisaus keršto neišvengė. Did- Bet laimė taip trumpa... Vos tik 
žiosios Prancūzijos revoliucijos savaitei laiko prabėgus, princas 
metu karalius Liudvikas XVI Kanitovskis, teatro drabužinėje, 
(1793-m. sausio 21 d.), buvo pagauna savo mylimąją su kitu 
nuteistas mirti: jis mirė ant tituluotu vyru besimeilikaujant, 
ešafoto, kur giljotina buvo nu
kirsta jo galva. Tas pats revo
liucinį Tribunolas nuteisė mir
čiai ir jo žmoną karalienę Mari
ją Antoinette; ji padėjo galvą

lės karalius” dėl kažko įtūžo ir

Pavydas baisus. Kerštas. Pra
pliupo šūvių eilė. Vietoje mirš
ta gražuolė balerina Ladue ir tas šiuo raetu toji «Mėlyąoji die- 
naujasis jos meilužis. Betgi ir vybės akis-> yra p Winstono ko. 
pats kunigaikštis neišvengė ne- lekcijoje. Jis sumokėjo už jį vi- 
laimingos mirties. Kartą jam, Są milioną dolerių. To keistuo-

pasirodo vienoje brangakm;:.?; rpic t; kci-taolį. Jo Tačiau, kas žino, ar pavyks
kolekcijoje Londono. Mat vie- gyvenimus tamsi, juoda pas- nuostabaus “Mėlynojo ak- 
nas brangių akmenų pirklys iš laptis. Londono kompanija, kuri
Singapūro vardu Habib nupir- 'globoja Winstono brangakmenių keršto išvengt, ir Win»-
ko jį iš Turkijos iždo globėjo kolekciją, niekam neleidžianti to1 ^ai kę sta "Mėlynojo ak-
Abdul Hamido už 16,000 avarų' akmens net fotografuoti nes ir mena" le«cnda’ bct J1 tikra’ Pas 
sterlipgų Tai buvo pigi kaina. fotografavimas galįs .įnešti
Bet Habib fr;zdamas i Smgapu-
rą laivu, pateko į didelę audrą ' ' ______
-orkaną. Laivas: paskęsta iri
pats Habib. Betgi “Mėlynoji die
vuko akis” nepaskendo. Mat 
Habib patikėjo jūrai ir laivui 
vien tik savo gyvybę, tuo tar
pu brangakmenį jis pai ko sau
giam seife Paryžiuje, kurio glo
bėjas buvo p. Cartier. Ilgai ne-1 
trukus tą akmenį naujasis pa
veldėtojas pardavė milionieriui 
McLean — “Washington Post” 
savininkui. Kaina — $180,000.
Nelaimė atskubėjo tučtuojau 
pas jį (J s turėjo vienturtį sū
nų, kuris buvo aprūpintas ge
riausia apsauga pasauly). Sū
nus vadinosi — Vinsor McLean.
Kartą netikėtai bemiukaą pas
pruko vos vienai akimirkai iš jo 
sargų akivaizdos ir išbėgo į gat
vę. Tą pačią akimirką jį perva
žiavo automobilis — jis mirė 
vietoj.

Deimantas, mūsų laikų che
mijos mokslo akimis žiūrint, 
yra tik anglies gabalas arba tik 

anglies virtusi brangenybė.
Šių dienų chemijos technika tiek 
pažengusi, jog bandoma dirbti
niu būdu gaminti tuos legenda-ne- laptinga, intriguojanti, bet kar

tu ir įdomi.

I

rinius, įvairių spalvų, deiman
tus. Tam tikslui panaudojamas 
didelis spaudimas ir dar dides
nis karštis, būtent: į vieną ket
virtainio colio plotą sutelkiamas 
50,000 svarų slėgimas prie 2000° 
Celsjaus... ir po to paprasta 
anglis virstanti tikru deimantu.

Prekybos Narna!
Baldai geriausių Amerikos firmų, be brokų, sugadinimų, kainos be užprašymų, 

Kliįentų sąskaitos neparduodamos Ftnancų kompanijoms.

SPECIALUS PASIŪLYMAS VASARIO MENESĮ
Trijų kambarių moderniški baldai už žemiausią kainą Amerikoje!

Buys Everyfhing You Need For A Cozy

po giljotina 1793 m. spalio mė-
nesi- į važiuojant S. Peterburgo gat-'llo „ulionieriaus gyvenimo nie-

Prancūzijos Didžiosios revo-įve“'s’ nihiiistai-teroristai metė kaa nežino. Jis be galo paslap- 
liucijos metu valstybės iždas pa 1 vežimą bombą, kuri Kam- tlngas. jyinston turi brangiau- 
teko tautinės gvardijos apsau-' tovskl suplese į gabalus. Tuo ają turbūt, pasauly brangakme
gon. Bet toji apsauga buvo ga- taa ’uva kur* P™'
na “švelni" ir todėl visi valsty- cal„ Pardave dlCTuko
bes turtai buvo išvogti. Vagys ak! “?■ nusižudė, nes uz tą 
suradę tą brangenybę "Mėlyną nebuv0 Jara plnl
deimantą” pardavė jį Amster
damo juvelyrui: jis buvo kartu 
ir deimantų šlafavimo techni-

n'ų kolekciją. Kad ir geriausiai 
informuoti Amerikos bei Euro
pos laikraščiai nič nieko negali

gai sumokėti.
Tolimesnė kelionė MOVI N G

kas. Nelauktai greit atskubėjo; “Dievuko mėlynoji akis” vis A. BENIULIS atlieka įvairius
nelaimė. To juvelyrio sūnus 'ra- kekau> Gal1 «alc J* Patanka • • •
dęs brangakmenį, ilgai „egalvo-H ^rkiją Deunantą nupirko 
jęs, jį pavogė. Vienturtis sūnus iau tanaa Abdul Hamid. Sulto- 
su tuo akmeniu pabėgo iš gim-i™8?“ tea"genybę dovanojo sa- 
tųjlį namų, pardavė tą brango-|v0 ^onai-vergei, gražuolei, ku-
nybę. Už gautus pinigus lėbavo n vadl"osl Salma Zubai'a: J‘ ‘6 
ir ūžė tol, kol tų pinigą užteko. '"™8tab«i akmenį nešiojo ant 
Pasibaigus pinigams - nusiiu. | kaklo Tačiau likimo neišvengė 

™ pr ji. Įvyksta jaunaturkių revo- 
•1 ]įucija Revoliucinieriai įsiveržia 

Pas anglus I į rūmus ir sultono akyse nužu-
Tuo tarpu Francois Beaulieu, j° mylira4jų vergę, 

kuris tą pavogtą brangakmenį 
nupirko, spruko Anglijon, kur 
tikėjosi jį lengvai parduoti. Bet 
gi tas biznis užtrūko nesitikė
tai ilgai. Bėgo metai. Pasibaigė 
jo sutaupos. Pinigų neturėdamas 
mirė badu.

Pagaliau, 1830 m., ta “Dievy
bės mėlyną akį” įsigyja anglų 
lordas Tomas Henry Hope. Tuo 
metu jis jį pirko beveik pusdy
kiai, būtent — už 18 000 svarų 
sterlingų. Laimingu atveju, bet
gi, Henry Hope išvengė nelai
mių. Tiesa, jis to brangakmenio 
per visą savo gyvenimą nebu
vo užsidėjęs ant savęs. Todėl 70 
metų “Mėlynasis akmuo” tylė
jo. Bet, vos tik T. Hope sūnus, 
lordas Francis Hope. tą piktąjį 
brangakmenį paveldėjo, pikta
sis kerštingas jo charakteris ne 
matytai greit pasireiškė. Fran- 
cian Hope vedė anais laikais iš
kilusią, talent'ngą dramatinio 
meno art. May Johc. Ji pagim
dė vienintelį kūdikį, kuris tačiau 
tuoj po gimdymo miršta. Pa
galiau išviso pasirodė, jog san
tuoka nebuvo laiminga. Skyry- 
sau,tuoka vėl nelaiminga: antra-

perkraustymua ir pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų. 

TeL BI. 7-7075 arba 
RE 7-9842

Tačiau vėlgi “Mėlynasis ak-1' 
niuo” dingo. Po kurio laiko jis

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Būšįų 
MEDŽIAGA '

CARR MOODY 
LUMBER CO

STASYS LITWINAS, Prez.
3039 So. Halsted St.

Tel. Vlctory 2-1272 
Apkainavima ir Prekių Pristaty

mą Teikiamo Nemokamai 
Raštinė atidarų kasdien nuo 

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

NUO UŽSISENfiJUSIU 
SKAUDANČIU ŽAIZDŲ 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tl«, kurie kenčia nuo SENU AT

VIRŲ Ir SKAUDŽIŲ ZAIZDŲ, 
negali ramiai Hėdčti Ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjusioa žaizdos 
niežti ir ukauda. Kad pasalinti tų 
niežėjimų Ir skaudėjimų senų atvi
rų ir skaudžiu žaizdų. uždėkite 
GEOUl.O Ointinent. Jos gydymo 
ypatybės palengvinH jūsų skaudėji
mų Ir galėsite ramiai miegoti nak- 
tj. Vartokite jų taipgi nuo skųu- 
iitų nudegimų. Ji taipgi pašalina 

niežėj) .ių Ilgos vadinamos FSORtA- 
«USL Taipgi pašalina peršėjimų ligos 
vadinamos ATHLETE'S k’OOT, Su
stabdo džiovinimų odos ir perplyšimų 
tarppirSčių. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstančias, suskilusios odos dedir.- 
vlnių, odos išbėrimų Ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
slrodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klų. Ji yra gera gyduolė nuo Iš
viršinių odos ligų. L.0
gulo Olntment yra 
parduodama po 75 
et.. ' 11.25. Ir J3.60.
Pirkite valstinėseChl 
cagoj ir apylinkėse—
Milvvaukee, Wlsc.,Oa 
ry. Ind.lr Detrolt, Mi- 
cblgan arba rašyki
te ir atsiųskite Mo- 
ney order 1

LLGULO, Department D. 
618 VV. Eddy St. Uhiuago 34. UL

NARIAI LIETUVIU TĄUP. IR SKOLINIMO

Sekmadieniais neskaitome taksų

TELEVIZIJOS
ir Radio Aos-afy Taisymas

Sąžiningas ir garantnotaa darbiu 
M. RIMKUS. 4617 S. S»wyer St. 

Tel. VI 7-0087 — VI 7-3037

B-VIŲ LYGOS, KURIOM

Kiekvieno Santaupos Apdraustas Iki |lė,OOO.Oė 
IR

Paskolos Duodamos Kamę Įgijimui 
Lengvomis Sglygorals

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

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

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

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

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

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

Knygoms spintos su stiklo durimis
1 ręg. $49.00, dabar ........................

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

Kilimai grynos vilnos garantuoti 10 
mętų, parduodami po $150.00, da
bar .................. ............... 499.00

Sofos su puikiais nakčiai Simong mat
racais, naujausių spalvų Reg. 
$25Q.0O. dabar po . *............... 175.00

5 dalių valgomojo kambario baldai 
ąžuolo spalvos Reg. $150.00, dabar 99.00

0 dalių valgomiej. raudono medžio, ar 
riešuto spalvos Reg $400.00, da
bar ........................................... 230.00

Televizijos 21 inch, Admiral, RCA,

49.00

Dumont, Admiral, AVestinghouse, 
Motorola, Zenith vieniems metams
garantuoti šį mėnesį po ............. 149.06

Atskiros medžio komodos, riešuto ar 
ąžuolo Reg. $49.0*0, dabar ....... 24.00

2- jų dalių ąžuolo miegamieji patrauk
laus stiliaus Reg. $150.00, dabar . 99.00

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

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

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

Šaldytuvai 6 pėdų — Westinghouae 
ar Admiral, parduodami $189.00, 
dabar ......................................... 449,00

8 cub. šaldytuvai reg. $200.00, dabar 110.00 
Virimui porcelano plytos ccg. $130.00

dabar ............’......... .......... ......... 89.00
Virimui plytos porcelano Universal, 

Crown, Norgc parduodamos $169.
00, dabar ..............  129.00
dabar ..................  ....‘429.00

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

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

9x12 linolcum įvairių spalvų Reg.
$8.90, dabar po .........  3.50

CHICAGO i SAVIH9S & LOAN ASSM.
6234 S. Westera Avo. Ckicago 36, III.

is arti ir toli baldu
PERKRAUSTYMAS
Niiujaą specialus ilitlelln 

■unkvekiinl- su pilnu ap- 
drauda. Pigus ir sųtlnlngus 
patoriuivlniau.

R ŠERĖNAS
4340 S. UimkI SI,, Chloutu ė, 
. Illinois, tel. VI 7-2»7!lIllinois. te|, VI 7-2972

CHANE SAVIN6S & LOAN ASSN.
2555 W. 47th 9t. Chicngo 32, UI.

9ISTRICT SAVINGS A LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8, III

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

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

Telefonas —i VIctpry 2-4226
' Sekmadieniai* įmonė atidaryta 

nuo 10 iki S valandos vakare.
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LINKSMIOS DVASIOS LIŪDNI 

ATGARSIAI...
Kai vaidenosi ant I.emano 

ežeru kranto

Seniau viskas kitaip buvo. Ir 
dvasios taip neveidmainiavo Nau
ji laikai — naujoviški herojai: ui 
lakią vaizduotę sukuriant Gene- 
vos dvasios mitą. Dvasia klastin
gai šypsosi, o susiję kūnai nei ma 
žiausios meilės neberodo, nei atsi- j 
sveikinimo komunikatan net trum
po naujam susitikimui žodelio j- į 
Bprausti nebeišgali, šmėklos dva
sią užsmaugė.

I konvulsijas patekusiai Gene- 
vos dvasiai prilaikyti VVashing- 
ton'e amerikiečiai keitėsi klausi
mais su komunistų laikraštinin
kais. Tarp kitko ruseliai buvo pa
klausti: ‘‘Ar kada nors kritikavo
te Staliną tavo (vedamuosiuose? 
Ar kritikavote kada Chruščevą?" 
Atsakymo.sulaukė šitokio: “Mums 
prisimena vienas atsitikimas iš 
antrojo Pasaulinio karo, kada ang 
lų larėivis savo raudonajam “gink 
lo draugui” pareiškė, kad jis ga
lįs nuvykti namo, pasilipti ant sta
tinės Hyde Parke ir viso Londo
no policijos akivaizdoje Winstoną 
Churchilj pavadinti kvailu. Ta
da Sovietų kareivis atsakęs, 
kad jis Raudonojoje aikštėje visos 
Maskvos milicijos akivaizdoje galįs 
lygiai tą patį pakartoti”.

Prašau, raudonos piliulės slys
tančiai dvasiai priturėti...,

------ o-------

Priskaitoma 20 tipų nuodingų
jų gyvačių, kurios suskirstomos į 
4 rūšis: koralines, variagai vės, 
vandens mokasinai ir barškuolės. 
Kaimynas mano, kad yra dar vie

na nuodingesnė grupė už visas zo
ologų paminėtąsias.

----- o------
Molotovas atmetė Dulles pasiū

lymą laisvai keistis idėjomis, pa
kartodamas drauge su bolševizmu 
užgimusią giesmelę: “Neleisime 
karo kurstytojams kapitalistams 
drumsti ramų broliškų tautų gy
venimą (tautų kalėjime)", NES 
mes ir be leidimo pas juos (kapi
talistus) daiome ką tik norime.

—~~O———•
Iowos laikraštis “Dės Moines 

Register” dar vis pats sau laurus 
tebesegloja už Kremliaus "ūkinin
kų” pakvietimo idėją ir jos įkū
nijimą pasaulinės “takos misi
ją”. Taikos dvasia dar negimusi 
pasimirė — su ūkininkais” nebu
vo atvažiavęs Molotovas.

Genevos dvasia išgelbėsianti nuo 
karo — kada prasidės šaudoma
sis ?!.. .

A. Luponis

kižokijos kilmė
Jaunas ąustrų istorikas 

Guenter Stoeckl išleido 192 
pusL knygą “Die Entstehung 
dės Kasakentums”, kurioje 
moksliškai įrodo, kad kazoki- 
ja kilusi iš daugelio komponen
tų; ji turinti totorių, lietuvių, 
lenkų ir maskolių šaknis ir 
kad dabartinė ukrainiečių tau
ta esanti glaudžiai susijusi su 
kazokijos istorija.

BUDR1K0 VASARIO MENESIO BALDU
IŠPARDAVIMAS

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

Amerikos išdirbysiių.

Sofa ir fotelis, Nvlon Foam Rubber, vertė* $250 — už ....$129.00
Simmons lova ir kėdė — nž .......... ................................................... 39.00
4 dalių miegamojo kambario setas, vertės $226 — už. ........... 119.00
9x12 vilnoniai kilimai, įvairių spalvų, vėrtės $129 — už .... 79.00
27x54 vilnoniai karpetai, vertės $11.00 — už .......................... 3.99
9x12 klijonkės (linolenm), vertės $9.00 —'už 
Maži, gražūs karpetukai, vertės $2.50 ė- už .
Didelės mieros blanketai, vertės $4.00 —-už
Vilnoniai blanketai, vertės $10.00 — už ............................,... 4.95
Geriausios kaldros, vertės $15.00 — už. ..................... ................... 5.95
Geriausi Sealy matracai, vertės $59.00 — nž ............................. 39.00
17 colių televizijos po ...................................................................... 89.00
21 colio televizijos, po $109.00 ir aukščiau.

3.95
99c.
1.99

' -į*-

8 pėdų geriausi šaldytuvai , po ......................................................... $119.00
10 pėdų General Electric šaldytuvai po ..................................... 169.00
6 pėdų General Electric šaldytuvai po ........................................ 99.00
Geriausi Vniversal, Tapan, Siegler pečiai po ...................... . 119.00
Cadillac dulkių valytuvas ............................................................. 69.95
Hoover dulkių valytuvas su visais priedais, vertės $99.95 už 69.00
Dulkių valytuvai, vertės $49.00 — už. ........................................ 29.00
Skalbiamos mašinos — Maytag — nž ........................................ 89.00
General Electric autom, indų plovimui mašina, vertės $250 už 189.00 

LENGVIAUSI IŠMOKSIMAI 

Sutaupykite nuo 33% iki 60% ant
žaislų, lėlių, baldų (

I

JOS. F. BUDRIK FURNITURE, INC.
3241 South Halsted Street 

Tel.: CAlumet 5-7237
Atdara pirmad. Ir ketvlrtad. vakarai* Iki 9:$0 P. M. Sekmadieni 10.8

Budrlko Lietuviška Radijo Valanda leidžiama klekv. ketvirtadienio 
vakarą nuo 8:00 Iki 7:0(1 vai. lt WHFC radlo stoties, 1480 kllocyclee, 

su žymiais dainininkais Ir orkestru.

PROGOS — OPPORTUNITIES I CLASSIFIED & HELP WANTED A » VE R TIS E M E N T S WANTED MOTERYS
CLEANINO & DYE1NO STORE Ge
rai einąs bizni*. Puikioje vietoje. Ide- 
all vieta aluvėJnL Gyvenimui patalpos 
užpakaly. Nuoma $60. gera sutarus, 
{kalnuota skubiam pardavimui. Ap
žiūrėję {Vertinsite gerą pirkini. 347 
X. Kedzle, SAęnunento 2-7811.

BEAUTY SHOP
įsteigta prieš 7 m. gerai įrengta. 

Prieinama nuoma, gi ra sutartis. Dėl 
ligos nori skubiai parduoti, teisin
gai {kalnuota. Pamatę {vertinsite ge
rą pirkini, l'ždara pirmad. 0708 S. 
Halsted, ENglctvood 4-0855 arba 
PRospeet fl-6307.

BEAUTY SHOP
3 "bootlis”, moderniški {rengimai. 

Gyvenimui patalpa užpakaly. Pui
kiojo apylinkėje, Prieinama nuoma, 
gera sutartis. Dėl silpnos sveikatos 
nori skubiai parduoti, nebrangiai. 
Pamatę {vertinsite gerą pirkia). Su- 

| sutarimui kreiptis { savininką. CA- 
pltol 7-0785 srba ARmltage B-5303.

BARGENAI BRIGBTON PARKE 
Maisto produktų krautuvė su mūri
niu kampiniu namu. 6 k. užpakaly. 
Rūsys. Centr. Šildymas. Labai geras 
narnas Ir blžnls. Pulki vieta. Parduo 
dama skubiai ir pigiai.

VENTA REAL ESTATE 
4400 So. FAIRFIELD AVE. 

_______ Tel. LAfayette 3-3881

Restaurant and Cocktall Lounge. 
All modem. Air conditioned large 
Dining room. Excelent income. 
Reasonable rent, Good lease. 
Priced for quick sale due to other 
interests. Mušt be seen to appre- 
ęiate a real buy. 1122 GranvUJe. 
Call owner for appt. HOUycourt 
5-9489___________________________

FOOD MART — Maisto krautuvė. 
Gera kampinė vieta. Trumpos valan
dos. "Gros*” pajamų $8,000 j mėne
si. ModernlSkl įrengimai. Prieinama 
nuoma, gera sutartis. Ideali vieta mė 
slnlnkui. Parduoda nebrangiai — $3, 
000. Apžiūrėję Įvertinsite gerą pirki
ni. 3544 W. Armltage, arba skambin
kite savininkui — BElmont 5-2494.

NEWS ACEN.CY. 1,100 skaitytojų. 
ISneSiojama popiet. Dėl silpnos svei
katos turi skubiai parduoti, nebran
giai, tik $4,000. Labai pelninga vie
ta. 1528 S. Pulaskl. Susitarimui krelp 
t i* pas savininką nuo 12 Iki 6. Tel. 
CRavvford 7-9705.

PARDAVIMUI 4 MĖSOS KRAU
TUVĖS. Pirkite vieną arba visas. 
Rinktinėse vietose. Geri įrengimai. 
Susitarimui skambinti LAfayette 8- 
0414.

PROGOS — OPPORTUNITIES

MAISTO PRO D V RTV IR MĖSOS 
DARDI OTlVE

Semi-Self Service. Veikianti 10 mc 
tų. Gerai aprūpinta. Neaugėta nuo
ma. Ąpatldytu. Gera sutartis. įkai
nuota greitam pardavimui. Parduo
da dėl silpnos sveikatos. Turėtų pa-‘ 
matyti, kad Įvertintų. Tikrai geras 
pirkinys.

5202 \V. Madison arba skambinti 
savininkui dėl apžiūrėjimo.

Columbu* t-U 456

FINE Bl'SINESS 
Tavern A Koomlng House

On Halsted St., Across from Stock 
Yards. Bldg. & Business. YVUI Net 

$20,0u0 Per Year 
OVVNEft ILL. — MUŠT SĖLĮ.. 

Nomlnal Dovn Payment 
K. J. FELL-NER & CO. 

DElMukre 7-7745

GROCERIŲ KRAUTUVĖ. Rinkti
nė vieta šiaurvakarių miesto daly. 
Gerai einąs biznis, daug prekių, visi 
modem, {rengimai. Prieinama nuo
ma. gera sutarti*. Nebrangiai $3.500: 
tori' skubiai p&rdūątl. Pamatę {ver
tinsite gerą pirkini. <108 YV. Armlta- 
ge Avė. BElmoat 5-2611.

LIQVOR ŠTORE-BAR. Įsigyvenęs 
gerat einąs biznis. Pilnas prekių. 
Prieinama nuoma. Ilga sutartis. Dėl 
kitų Interesų nori skubiai parduoti. 
Apžiūrėję {vertinsite gerą pirkini. 1845 
West 35th Street. Kreiptis pas savi
ninką: LAfayette 3-1055 artiu Y'lrgt- 
iria 7-8763,

GROCERY-DEL1KA.TESŲ KRAU
TUVE ir 2 augštą namas. 4 kamb. 
užpakaly kraut, it 6 kamb. butas vir
šuje. Pilnai {rengta. Ideali v(eta mė
sininkui. šalia tuščias sklypas. Įkai
nuota skubiam pardavimui. Apžiūrė
ję Įvertinsite gerą plrkin}. 3711 E. 
98th St, Ir Ewlng. Skambinkite savi- 
nlnkul — HOuth Chlcago 8-97OO.

GROCERY & MEAT MAItKET. 
Gerai einąs biznis. Pilna švarių pre
kių. Visi modern. {rengimai. Gražus 
4 kamb. butas, gera sutartis, labai 
prieinama kaina skubiam ' pardavi
mui. Reikia pamatyti, kad {vertinus 
gerą pirkini. Skambinkite sav. susita
rimui — DIversey 8-8525 arba

BUckiagham 1-8877.

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

PLATINKITE “DRAUGA

HELP VVANTED — MALĖ.A.

»»

TOOL AND DIE 
MAKERS
Califomia Location

Modem, Progressive West Coast Electronics Firm has im- 
mediate openings for highly qualified Tool and Die 
Makers.

These are pęrmanent, steady Jobs. Working on com- 
mercial telephone carrier eąuipment.

Work and live on California’s beautiful Peninsula, where 
the clijnate is best by government tęst.

Send a summary of your personai and work history to the 
address below and let us help you with any ąuestions you 
may have regarding relocation.

Employment Office

LENKURT ELECTRIC 
COMPANY

UOS Ctuirty Road, SAN CARLOS, CALIFORNIA

NEW HORIZONS
AT

LENKURT
a

MECHANICAL ENGINEERINfi 
DESI6N DRAFTING

ELECTRONIC PROTOTYPE 
CONSTRUCTION TECNNICIANS

A limited number of men who are experienced in the 
mechanical design of eleetronie aasemblieg can now ad- 
vance to semi-professional or professional status with 
one of the world’s lieding eleetronie finus.
If you are an electro-mechanical design draftsman or have 
eleetronie prototype construction experience and have done 
drafting you may ąualify for one of these positions.
Here is your chance to advance in a position that cajls 
for good experience rather than college degrees. If you 
are not aatisfied with your present chancea for personai 
growth and development, contact MR. FOSTER now at:

LENKURT ELECTRIC CO. 
uos c«i*ty žMd, sau ciklos, cžlifornia

RE A L ESTATE

P. STANKOYIČIUS
REAL B8T. ir IN8UR. BBOKBRD 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
8133 So. Halsted St.

Pb. D Ano be 6-I7M 
Padeda pirkit! - parduoti namu. 
aklus, blsulus. Parūpina paskola* 
lraudlmus tr daro vertimus. Teark 
Imigracijos dokumentus. Ofisas atds
ras kasdien nuo 10—7.

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

INCOME TAKSŲ PILDYMAS 
P. LEONAS 

REAL ESTATE 
2735 W. 71st St. — WA1. 5.6015

Prieš pirkdami ar parduodaD 
oamus, biznais, sklypas ar Ūkiai 
atlankykite ma*.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-OrSURAEOl 

8405 West 51 St 
WAlbrook 5-5030

PRospeet 8-8579 Ivak. Ir sekanad.

Kas, perkant arba parduodant na 
mus. norit sąžiningo ir Uetuvlžkai 
nuoširdaus patarnavimo kreipkitės «

VENTA SEAL ESTATE
4409 S. Falrfleld. teL LAf. 8-8881
VaL Kasdien nuo 9—13 Ir 4—7 vai 
rak. Beštad. nuo 9 v. r. Iki 8 v. V 

Treėladlnelals uždaryta

Kaa nori namų, farmų ir biznių, 
pirkti bei parduoti. kas nori biznių 
knygas suvesti, INCOME TAKSUS 
UŽPILDYTI. Jums nuoširdžiai patar
naus ir pagelbės.

JUOZAS STANAITIS
COOK COUNTY BUSINESS 

BROKERS 
9016 S. Cottage Grove Avė., Chlcago 

Tel. RUdson 3-7828
Namų PRospeet 8-2530

CICERO — NEPRALEISKITE PRO 
GOS. $60,000 metinių pajamų. Deli
katesų Ir vaistų krautuvė. Mūrinis 
2-jų butų — 6 ir 4 kamb. $10,000 
{mokėti. SVOBODA, 6013 Cermak 
R«l. BIshop 2-2102.

CICERO — ROOM1NG HOUSE. 12 
kamb.. Karštu vandeniu -r alyva 
pašild. 50 pėdų sklypas Pajamų $4, 
500. Kaina $28,500. SVOBODA, 6013 
Cermak Rd. BIshop 2-2162.

Ant kampinio 50 pėdų sklypo. Mūro 
namas su centrai, šildymu. 2 po 4 k. 
krautuvė Ir didžiulis mūrinis gara
žas Iš kurio galima padaryti dar 2 
butus. Dabar pajamų $2 80 Kaina tik 
$21,000.

Mūrinis su rūsiu Ir pastoge. 2 butai 
po 6 k. Pirmame augšte. Central, 
šildymas. Garažas. Kaina $20,900.

VENTA REAL ESTATE 
4409 So. FAlRFIEId) AVĖ.

Tel. LAfayette 3-3881

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.

Atdaras apžiūrėjimui sekmad. nuo
1 iki 5 vai. Berwyne, 4y2 kamb. 
bungalow. Karštu vandeniu gazu 
apšild. Tuojau galima užimti. Ga- 
ražas. 2826 So. Harvey Avė.

CICERO — “BARGENAS”. Sav. 
apleidžia miestą. Mūrinis 2-jų butų 
—5 ir 5 kamb. Gazu apšild. Arti 
22nd ir 51st St. $21,900: įmokėti 
$6,000. BIshop 2-2162.

“DRAUGAS” AGEMCY
55 East Waskington Street 

TeL DEarborn 2-2434 

2334 Sounth Oakley Avenue 

Tel. Vlrginia 7-6640; 7-6641

HELP WANTED MOTERYS*

\VORK IN YOUR NE1GHI1ORHOOD
NORTH-WE8T-SOUTH

1 giri offlec ........................... 33°5
Receptlonist, Typlst 275
Secretary ................................... ' ' 35u

giri oficce ........... ‘ Z S00
WE8T PERSONNEL

Ave EY 4-5010
'4738 U. Madison ES 8-8300

Universal Carloading 

Corporation 
NEEDS 
BILLERS 
TYPISTS 

COMPTOMETER 
OPERATORS

GENERAL CLERKS
5 DAY WEEK

GOOD SALARY

MODERN AIR-CONDITIONED 
OFFICE

977 West Cermak Road
Tel, ~ SĘ 8-3000

STENOGRAPHER
Esperlenced, sonie dlctaphone expe- 
rience prefered. good startlng sal- 
ary, pleasant surroundings.

TRANS-AMERICAN 
VAN SERVICE, INC.

7540 S. WESTERN AVE. 
________ HKMLOCK 4-1000

SECRETARY
Beglnner accepted. Shorthand &

Typing reąulred. Good Startlng sala- 
ry.

Phone MO 6-8888 

Mr. Koterba

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

MICKEY WEINSTEIN 
Metropolitan 

Theatrical Enterprises 
64 W. Randolph St., RA 6-6690

ENERGETI0 W0MAN
35-52

4 hours daily away from home 
. No Experience

Plain setving helpfnl 
$6 to $8 per day

Gali HArrison 7-6465

Savininkas parduoda 1*4 angš. 
medin) 2-jų butų namą. 4 k. 
apačioj, 8 viršuj. Apžiūrėti su
sitarus: HUdson 3-1342.

CICERO. $18,900 pilna kaina, y2
Duplex. 8 metų senumo. Alyva ap
šild. Įmokėti $3,000. BIshop 2-2162

FLATING SHOP. Pilnai {rengta. 
Gerai einąs biznis pietvakarių mleato 
daly. Prieinama nuoma, gera sutar
tis. Įkainuota skubiam pardavimui, 
vienas negali apselt. Apžiūrėję Įver
tinsite gerą pirkini. Susitarimui akam 
blnklte savininkui — LAwndalo 1- 
88M.

MŪRINIS 4 butų namas. 3 po 4
kamb. ir 1—6 kamb. Karštu van
deniu gazu apšild. Arti 24 ir Ca
lifomia Ave. Bargenas. Tik $15,900; 
įmokėti $4,000. SVOBODA, 3739 W. 
26th St. LAwndale 1-7038.

MŪRINIS 4 kamb. narna*. Karš
tu vand. gazu apild. Spintos vir
tuvėje. Atremontuotas. $13,900. 
Arti 26th ir Millard.
SVOBODA, 8739 W. 26th Street 
LAundale 1-7088.

MODERNIŠKAS 2-jų butų mūro na
rna* arti Lawndale Banko. 5 ir 4 
kamb. Atremontuota*. Gazu apšild. 
2 autom, garažas. $17,500. SVOBO
DA. 3739 \V. 2«Ui St. Ijmnriale 1- 
7038.

CICERO. Mūrini* pajamų narna* — 
5>A kamb. Ir 5 nauji kamb. rūsy. 
Arti 58th Ir 22nd St. 2 autom. mūr. 
garažas. Koklių vonlo*. $22,900; {mo
kėti $6.000. SVOBODA, 8018 Cermak 
Rd. BIshop 2-9162.

Jei turite parduoti ar Unuomo- 
ti. pasiskelbkite amulklų skalbimų 
skyriuje. Skelbimą galite perduot 
telefonu: Vlrginia 7-6640.

ATTENTION
JANUARY GRADUATES 

BBGINNERS 
GEN. OFC. - TELLERS 

CASHIERŠ 
Congenial working eondition3 
with long established South- 
west Financial Institution.

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

‘ t

ARCHER-HOYNE
FEDERAL SAVINGS & 

LOAN ASSN.
3521 Archer Ave.

FR 6-1234_________

W»ITRESSES WANTED
PULL OR PART TIME

Steady work. Good wages.

Apply PETER PRN
4733 West Madison St*

PART TIME
Ught Secretarial Work 
High School Graduate

i MR. LYNCH 
Tel. — CO 1-2600

HELP VVANTED VYRAI

IKON W0RK

EXPEREENCED FITTERS
RODGERS IRON W0RKS 

11850 Franklin Ave 
FRANKLIN P ARK

BUILDING & REMODELING 
NAMŲ STATYBA

V. ŠIMKUS 
Įvairūs jMitalsyinai ir pardavimas.

Jei norite pirkti ar užsakyti namą, 
kuris bfttų gerai Išplanuotas, pato
gus, gražus ir pigus, pirkite ar užsa
kykite pas

Susitarti šaukite REllance 5-8202
nuo 5 vai. p. p. kasdien ir taipgi 
sekmadieniais nuo 10 Iki*4 vai.

Adresas: 4645 S. Keating Ave.
CHICAGO 32, ILLINOIS

GRADUATE CLERK TYPIST
__ Mušt be willing, 5 days,

$40 to start

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

SWITCHBOARD
and

GENERAL OFFICE

LOGAN FURNITURE MART 
4453 W. Madison

AUTOMOBILES — TRP0K8 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO K O 2I C O S 
lietuviška gazolino stotis Ir auto 

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

CALL-ME-MOTORS C0.
5759 S. WESTERN AVE.. RE 7-98S3

ĮSIGYKITE DABAR

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

Aloj knygelėj telpa: L Senatvė* 
pensijos tr palikuonių pašalpos 
U. Nelaimingų atsitikimų kompensą- 
rijo*.

Aloj knygelėj atspausdintas JAV 
Socialinio Draudimo {statymas su vt 
sala naujausiais papildymais Ir pa
aiškinimais. Be to, čia {dėta JAV 
Nelaimingų atsitikimų kompenaacl 
Jų atskiruose steltuose poallklnlma' 
su lentelėmis
Kaina 00 centų.

Pinigus su užsakymais siųsti:

DRAUGAS 
2384 So. Oakley Ave. 

CHICAGO 8, Dl.

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 West 7lst Street

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

Tel. — HEmlock 4-5881

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiinniiiiiiiiiiUi
LIETUVI V STATYBOS = 

BENDROVE =
MŪRAS i

BUILDERS, INC. = 
Stato gyvenamuosius na- = 

mus, ofiBua ir krautuves pa- E 
gal standartinius planus ar E 
individualinius pageidavimus. E 

įvairūs patarimai ataty- S 
bos bei finansavimo reika- E 
tais, sldciniai planai ir na- = 
mu įkainavimas nemokamai. 2 

Statybos reikalais kreiptis = 
j reikalų vedėją šiuo adresu: =
JONAS STANKUS |
kasdien nuo 4 vai. popiet. E 
TeL PRospeet 8-2018 arba E

LUdlow 5-8580. =
6800 SO. CAMPBELL AVE., E 

s Chlcago 29, Illinois = 
ŠiiiiiiMniiiiiiiiiiiiimiiiiiiuuiiiuiiiiiiič

MiSCKULANEOUS 
Įvairūs Dalykai

LIET. APDRAUDŲ AGENTCRA 
Visų rūšių apdraudė*. Automobi

lių finansavimas. Notariataa. Valsty
bė* patvirtintos kaino*.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
WAIbmok 5-5071

INTERSTATE INSURANCE AOF.NCY 
5900 S. Ashland Ave., Chlcago 30, 111.

ŠILDYMAS
A. StančianHkao ir A. Lapkns 

Ingtolluoįa visų geriausių Ameri
kos firmų gazu ir alyva kūrena
mus pečius (furnaees), visų dy
džių oro vėsintuvus Air eondi- 
tioners) ir atlieka tisus skardo* 
darbus.
1546 S. 49th COURT, CICERO 
Tel. OL.vmple 2-9311 nuo 8 vai.

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

2-6752 ir OLympic 2-8492

:
P LU M B I N G

Llcensed, bonded plumbers 
Joks darbas nėra didelis ar mažas, 
šaukite dabar. Kalbame lietuviškai

Tel. REpublic 7-0844 
WAlbrook 5-3451

Pirkit Apsaugos Bonus!
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Pirmadienis, vasario 6, 1956

ATRADIMŲ SRITIS

D1ENRASTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

MASINA IR ŽMOGAUS PROTAS
/ • . F—---------r-------- r _  

Sunkiems apskaičiavimams rašė žymus anglų matematikas į skautus, kai kas gal galėtų su-
išspręsti vis dažniau panaudo
jamos taip vadinamos skaičia
vimo mašinos, dažnai joms duo 
damas elektros smegenų var
das. Tai milžiniški aparatai, 
savo "pilve” turį šimtus kilo
metrų vielos, tūkstanč us lem-

Harry: “Ramajunan buvo žmo-1 prasti, jog lietuvių skautų są-
gus, sugebėjęs atsiminti daugy
bę teoremų ir jų pagalba at
mintinai duoti atsakymus, kai 
betkuris uždavinys Vesdavo ma 
tematinius veiksmus. Jojo trup
menų veiksmų žinojimas ir už-

VISIŠKAI VIETOJE IR LAIKU
Iš fcaikuriuose laikraščiuose tų vienkartinį leidinį, kuriame 

| paskelbtų žinučių apie mūsų tūtų pateiktos žinios apie Lietu taJįmas įr pakankamos galimy- 
vos skautiją, jos nuopelnus bei bės> gal su vienkartiniu leidiniu 
visą veiklą, be to, būtų smulki nebūtų apsistota ir toks infor- 
ir fonpacįjp, ir statistika visų Į macįnis biuletenis galėtų būti 
žuvusių, kankintų, kalėjimuose leidžiamas ir dažniau, 
laikytų Lietuvos Skautų Sąjun- , Kolkas dar vis nesant vieno

panašių skautiškų susitelkimų, illilliilllllliilllimiliiliillllliiilimiiilllllll  
kurie kokiu nor8 būdu liestų mū 
sų skautus. Jei būtų rastas pri-

Ar Marija apsireiškė Lietuvoje 
Atsakymą rasite J. budzeikos knj 
gutėje

pučių. ir transformatorių. Tos I davinių sprendimas atmintinai

jūdis išgyvena savotišką krizj. 
Radosi vienas kitas balsas klau 
siąs, ką mūsiškiai darė, paty
rę jog Indijos viešnagės metu 
sovietų kremlinia' svečiai, ne 
tik, kad buvo apdovanoti Indi-

gos narių bei visais kitais bū
dais nukentėjusių mūsų skautų 
bolševikų okupacijos metais.

buvo pranašesnis už visų pa
saulio matematikų. Jo atsaky
mai buvo tikslūs ir teisingi, ta
čiau jis nesugebėdavo paaiškin
ti, kaip jo smegenys šiuos veiks
mus įveikia atlikti. j tais, kurie t.k vakar žudė ir kan

Nors elektrinės skaičiavimo' ii;nS ben. mažiausius skautiško
jo judėjimo pasireiškimus bei

mašinos sprendžia labai kom
plikuotus uždavinius, akimir
kos bėgyje duodamos teisingą 
atsakymą.

Amerikoje žinomas ir turtin
gas cheminių gaminių fabrikas 
"Monsanto” neseniai pastaty
dino tokį mechaninį "buhalte
rį” savo biure. Specialistas, sė
dįs prie tos mašinos, galįs vie
nos sekundės bėgyje duoti at
sakymą, kurio apskaičiavimą 
turėtų spręsti keli šimtai ga
bių matematikų per ' savaitę ar 
ir ilgiau.

Šis mechaninis "buhalteris” 
patalpintas apvalioje salėje, ku
rios diametras yra 18 metrų.
Išvidinėje pusėje galima matyti 
tik įvairaus dydžio stalčiukus, 
kurie atsidaro, kai operatorius 
spustelėja reikiamą mygtuką.
Kiekvienas toks stalčiukas per 
vieną sekundę gali padaryti 
virš 700 įvairių matematinių 
operacijų — apskaičiavimų.
Nuostabi skaičiavimo mašina

Ši "Monsanto” fabriko skai
čiavimo mašina sukėlė didelį nu 
sistebėjimą visuomenėje. Žino
vai tvirtina, kad mašinos “sme
genys” žymiai viršija žmogaus 
protą, nors ir pastatyd no žmo
gus. Ši nuomonė dalinai yra 
teisinga, turint galvoje, jog pa
prastam žmogui reikalinga 
apie minutę laiko net ir trižen
klį skaičių padauginti iš trižen- k 
klio, tuo tarpu masina per se- zevi-ius į. ’tas> I{asteHi*un-.. Rastc- 
kundės dalelę padaugina bet-: ,ivtf Aldona,. Sirtautais Nijolė, Sta 
kok’ skaičių, nors tai -būtų irĮ’donis Pranas, Stankevičienė \ ikto- 
šimtaženkliai. rija’ šeputait6 I)anS’lol«» šllleienC‘

Tačiau žmogaus protas pir
mauja šiam vielų ir lempučių 
mechanizmui, nes jis, tas me
chanizmas, negali sugalvoti ir 
papraščiausio uždavinio. Net ir 
apskaičiavimus kai kuriais at
sitikimais žmogaus protas pa
daro greičiau, negu elektriniai 
smegenys.

Greitų atsakymų

jos skautų pasižymėjimo že.*.k- Sis, savotiškas Pro Memorii 
lais, bet ir "broliškai” su jais reikėtų galvoti, galėtų labai tei- 
buvo kairėm s sveik’ntasi, skau gramai prisidėti užbėgant už a- 
tiškai saliutuota. Be abejo, šis kių galimai sovietų akcijai ar
visos skautijos išdavimas, pa
sireiškęs perdėta bičiuliste su

mostui, savuosius pionierius 
per vieną nąktį paversti "skau
tais”’ ir įkišti juos į tarptauti
nę skautų šeimą, sovietinio jau-

bendro ‘, visiems lietuviškiesiems 
reikalams informacinio leidinio 
anglų kalba, susidariusiu spra
gą gražiai bando užkišti mūsie
ji studentai savo “Lįtuanps”, 
stud. ateitininkai savo inf. biu
leteniu. Toje pat plotmėje svei
kintinas ir skautų sumanymas

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE

Raina 40 centų 

Ją galite gauti
“D R A U G E”

2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8 ILL
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, SAVE MONEY!k z
Buy Guaranteed Household, Gitt 
Items at 1929 Low Bargain Prices. 
Also Club Plau to Raiše Money 
For Your Church, Society, Etc.

MONEY-MAKING 
OPPORTUNITY FOR AGENTS.

Cataiog Details Free.

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

mašinos atlieka kaikuriuos ap- 
skaič'avimus greičiau už žmo
gaus protą, tačiau mašina nie
kad neturės kūrybinių idėjų, 
kurios išimtinai priklauso dva
siniam žmogaus pasauliui.

I ("E. L.”)

PADĖKA
Detroit’o Liet. D rainos Mėgėjų 

Sambūrio vakaras įvykęs 1956 m. 
sausio mėli. 28 d,, kurio metu buvo 
suvaidinta J. Petrulio šešių paveiks
lų kronikinė pjesė “Prieš Srovę’’ 
(Strazdelis), praėjo su pasisekimu. 
Prie šio vakaro pasisekimo prisidė
jo savo darbu ir aukomis sekantys 
asmenys: Baublienė Elena, Bukjivtė 
Želvyra, Burba, Černiauskienė Liud
vika, Degutis, Dūda Henrikas, Gcl- 
dauskienė Danutė, Iilzelevičius Jur
gis, Januškevičienė Zuzana, Januš
kevičius, Kaukalis Vincas, Kaspu- 
tienė A., Kavaliauskienė Teresė, 
Kavaliauskas Juozas, Keblaitienė, 
Končienė Marija, Kotkie.nė Bronė, 
Kripaitienė Julė, Kulikauskienė Bro 
nė, Kukučionis V., Laurinavičius 
Viktoras, Lelienė Albina, Mačiu’ai- 
tis Juozas, Mareinkėiias Pranas, Me- 
mėnienė, Mikšytė-AVard Nijolė, Mi
siūnas Albertas, Nakas, Padolskis 
P., Pajaujienė Ona, Pajaujytė Va
lentina, Patalauskns A., Pauža Vla
das, Petrauskaitė Julija, Plečkaitytė 
Elvyra, Polikaitis Antanas,' Itaeevi-

kišo į kalėjimus vien tik už tai, 
kad asmuo priklausė skautų są
jungai, turėjo būti atitinkamai 
ir reaguota. Lietuviai skautai 
visiškai tinkamai pasielgė nu
siuntę Indijos skautams protes
to laišką, tik regis, klaida bu
vo padaryta tame, kad protes
to turinys — nuorašas ar ir at
skiras raštas nebuvo tuo pilt 
metu nusiųstas ir į Tarpt. Skau 
tų Biurą, tą pačią įstaigą, į ku
rią dar taip entuziastingai kai 
kas iš mūsiškių beldžiasi į už 
daras duris jau ištisas dešimt
metis. Veltui.

Dar vienu labai svarbiu mū
sų skautų žingsniu reikėtų lai
kyti naująjį jų sumanymą, ku
rio idėja gimė kaip tik tada, kai 
Tarpt. Skautų Biuro narys — 
Indijos skautai — savo elgesiu 
prisidėjo prie tarptautinės skau 
tybės sąjūdžio išniekinimo. Lie
tuviai skautai nutarė paruošti 
anglų kalba efektyvų illustruo-

PAJIEŠKOJIMAS 
Pajieškomas ANDRIUŠIS GIL

BERTAS, sūnus Motiejaus iš Ky
bartų miesto, gyvenąs Chicagoje. 
Yra gauta žin:;# iš Lietuves. Jis, 
arba žinantieji apie jį prašome 
pranešti šiuo adresu: J, Kundro
tas, 307 S. 4th St., Brooklyn 11, 
N. Y. *• v ** 1 '

n mo reprezentantais. Nepoliti- , eivijoje rodo gražias pastangas
Q!lznii4-it t? iii - - - . ‘ _ i.
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Jei tunte narduoti ar lšnuomo 

ti. DMisk<*lblrtt<> (.mulkiu skelbimu 
išleisti angliškąjį leid nį, kuris ’ skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
bus visiškai vietoje ir laiku pa- telefonu: Vlrginia 7-6640. 
teiktas. Ir kol mūsų skautai iš

KiUiKigMileKMJKiKiKJKikUtiiKJKMJISISKMiKiKiKMiKil

GU2AUSKŲ
BEVERLY HILLS GELINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banke
tų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2443 WEST 03RD STKEHT 
l'el. Pllospeet 8-0833 Ir PK 8-0134

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIII"*"

kuojantis” Tarpt. Skautu Bių 
ras, sekant jo dabartinę užimtą 
liniją., atrodo, nebūtų pajėgus 
priešintis tos rūšies kremlinėms 
užmačioms.

Šiuo mitu lietuviai skautai 
yra užimti medžiagos rinkimu 
minėtam leidiniui, prie kurio iš
leidimo galėtų prisidėti ir ne 
skautai, ypač tokie, kurie turė
tų paskolinti reikiamas nuotrau 
kas sr pateikti faktų iš lietu
vių skautų, patirtą persekioji
mų, kalinimų ąr šiaip turintieji 
įuotraukų iš tarp. stovyklų bei

ir norą gyvuoti, tol nebūtų jo
kios prasmės kalbėti apie ko
kias krizes, tuo labiau kad, lie
tuviškoji skautybė labai vertin
gai prisideda prie lietuvybės iš
laikymo išeivijos jaunimo tarpe.. 
Tokia ji turėtų likti ir ateityje.

ĄL Gųnanta^
. . . » • • £ f}. . ‘ <A *-73

ALGIRDAS LANDSBERlilS
KELJONt

V. Adamkevičiaus apianka 

UAaakymua bu pinigais siųskite:
259 psL, kaina $2.5« 

DRAUGAS, 23S4 S. Oakley Avė.. 
Ghtoaon * »»

šioc nuoma tuos ir nepaprasto* kny 
gos personažus šitaip įvertina a 
Rytojas Gliaudą. '‘ .W lsas pa 
niekintas niekintojas, bet tur|s
savyje Fra Angelico angelų varsų 
gama, Tatjana—nesuprantant) sle 
tos sąvokos, bet mylinti skalsėta 
meile. Pagaliau Julius... pasiilgęs 
skaistumo Ir nesuvokiąs Jo esmės 
drąsus be drąsos, nesuprantąs o» 
vojaus beprotftjlmo procese’

zntones

Prieš 150 metų gimusiam An
glijoje Jurgiui Biddleriui, buvo 
duotas toks uždavinys: "Jei 
šviesos greitis siekia 305.675 
kilometrų per sekundę, jei rau
donųjų šviesos spindulių ban
gos ilgis viename colyje turi 
36,918 virpėjimų, tai kiek vir
pėjimų per vieną sekundę pa
sieks žmogaus akies lėlytė?

Biddlcris be jokio laukimo at
sakė — ■ 444,443,651,200,000. 
Šio fenomeno žmogaus smege
nys apskaičiavo atsakymą per 
trumpesnį laiką, negu truko už
davinio pasakyti sąlygas. Atsa
kymas buvo visiškai tikslus.-

Biddlerit buvo skaitlinių, fe
nomenas. Jau 11 metų būda
mas jis sugebėdavo kelių se
kundžių bėgyje padalinti dvyli- 
kaženklį skaičių iš keturženk
lio. Panašių skaičiavimo gabu
mų buvęs ir hamburgietis Za
karijus Dase, duodąs greitus 
atsakymus sudėtingiausioms 
skaitlinių veiksmams.

Su elektrinės mašinos skai
čiavimo greičiu gali drąsiai run į 
gtis ir Tomas Safford’as, ame
rikiečio ūkininko sūnuB, kuris { 
10 metų. ami’aus būdamas dau
gino 32 ženklų skaičių iš tiek 
pat per vieną minutę; atminti
nai sugebėdavo apskaičiuoti de
šimtmečiam:; nstronom'niam 
kalendoriui dienas ir savaites.

Nepaprasta) proto žmogus
Negali elektrino skaičiavimo 

mašina rungtis su žmogaus fe
nomenaliu protu, kurį turėjo 
indėnų kilmės matematikas Sri- 
navasr. Ramajunan (miręo 
1920 m.), apie kurie* gabumus

Šulcas Leonas, Tamošiūnas Vincas, 
Vedeika.

Visiems nuoširdžiai dėkojame ne 
vien savo, bet ir Vasario 16-tos Gim
nazijos vaidu, kuriai šio vakaro pel
nas yra skiriamas.

Ypatinga padėka priklauso p. Štaš 
kevičių šeimai leidusiai naudoti buto 
patalpas rei»etieijonis. Taip pat di
delis ačiū Senate baldų krautuvės 
savininkui p. Berg paskolinusiam vi
sus scenai reikalingas baldus veltui.

Renginio Komisija

SOPHIE BARČUS
RADIO PROGRAMA

Iš WGES stoties — Banga 1390 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD. 

8:45 Iki 9:30 vai. ryte

ŠESTAD. 8:30 Iki 9:30 ryte 
PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v.

SEKAD. 8:30—9:30 v. r. Iš stotie* 
WOPA — 1490 kll.

Cbicago 29, III. HEmlock 4-2419 
7121 So ROCKWELL ST

DAVID EDWARD 
SAUNORIS

Gyv. .580Į1 WestMllth Street.

Mirė vasario 4 d.. 19ad m. • 
11:60 vai. ryt", sulaukęs 3 m. 
ir S" nieh.“ amžiaus,.

Gimė Cbicago,Illinois.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

tėvai Stelių ’ (po tėvais Eitrnin- 
tas) ir Kdwafd. seneliai Sta
nislava ir Povilas-Kur ir Pran
ciška Saunoris, Teta “Edith SdU- 
noris, dėdės Jamėė ir Eiimlind 
Saunoral ir jų šeimos ir Bruno 
Sedleckas su Seime? ir daug ki- 
tų giminių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotus Mažeikos ir- 
Evans koplyčioj, 6845 S. West- 
ern Avė, Uaidųtui'ės įvyks tre
čiadienį, vasario | d. Iš koply
čios 9 vai. ryto fcus atlydėtas į 
Šv. Kristinos parap. bažnyčių, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame gimi
nes ir draugus dalyvauti šiose 
laidotuvėse.

Nuliūdę: tėvU, seneliai ir 
kiti giminės.

baid. direktoriai — Mažeika- 
Evans, tolef. REpubltc 7-8600.

ADOLF BLADIKAS
Gyvčno 1322 So. f>0 Lt. 

CICERO, ILL.
Mirė vasario. 3 d., 1 9 56, 8:05 

vai. ryto, sulaukęs senatvės.
Gimė Lietuvoje: kilo iš Pa

nelės parapiojs. *
Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

lunona Emilija (Taurozaitė), 2 
sunūs; Joseph. marti Muriel, 
Bruno; duktė Petronėlė ir žen
tas Krank WaidcŪch; 10 anū
kų; ,3 švogeriat; Petras Taųro- 
zas. Andrcw Taurozas su šeima, 
S.lvestras Taurozas. žmona Pet
ronėlė ir jų šeima, sesers sū
nūs Waltef Milus su šeima ir 
daug kitų giminių, dniugų ir 
pažįstamų.

prtalausė prie šv. Vardo, 
Kęstučių ir Ckminkų Ijraugijų.

Kūnas tiašarvotgs A. Pet
kaus koplyčioje mu So. ūjl 
Avė., Cicero, IR.

Laidotuves pyks atiliad., 
vus. i u. d., iš koplyčios 8:3u 
Vai; ryto bus atlydėtas į 8.-, 
Antano parapijos bažnyčių, ku 
įloję įvyks gedulingoj pamal
dos uz. velionies sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines; draugus ir pažįstamus

Nuliūdę: žmona, sūnūs, duk
tė, marti, žentas, anūkai, švo- 
dalyvauti šiose, laidotuvėse, 
goriai ir kt. giminės.

Laidotuvių direktorius An
tanas Petkus. Tel. Totvnhall 3- 
2109. ___________

A

MOVIHCl

1$ TOLI IR ARTI

NAUJI OIDSLI TROKAI-NAUJAUSI KRAUSTYTO (PAHK/A! 
ILGU METU PATYRIMAS-PI SUS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

JlIOZĄS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. V/Albmok 5-9209

TAUPYK SAUGIAI, Numesk rūpesčius, 

ilgiau gyvensi.
Dauguma Standard Taupytojų turto yra nudėta j United 

States Gov. Bonds ir Veteranų paskolas, kurios yra 60% 

garantuotos United States Government, kas ir padaro 

STANDARD stipriausią Taupymo įstaigą visoje Amerikoje.

Turtas virš................................. #57,000,000.00

Atsargas Fondas..................... $4,500,000.00

UHARTERED AND SUPERVISED BY THE 
UNITED STATES GOVERNMENT

Member of r eileral Suvings atid Lotui Insurance Corporation 
IUSTIN MACKIEVVU U, ^esident

Įstaigos valandos: Kasdien, įskaitant, šobtadjoniua nuo 9 vai. 
ryto iki 4 vai po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Trečiadieniais visai neatidaroma.

STAND; AL J
AND LOAN ASSOCIAliGN 

OF CHICAGO
Ifflfti 4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 

PHONE: Vlrfflfrifl 7-1141

BUICK’AS

LIETUVIŠKAS

AUTOMOBILIS

PRANAS SALEM0NAVI6IUS
504 W. 33id St. (Arti Normai Avė.)

Susitarimui skambinkite — VIctory 2-3486
Kainos yra vienos iš žemiausių visame mieste". 

Atdara nuo 6 v. r. iki 10 v. v., taip pat šeštad. 
ir sekmad. nuo 9 v. r. iki 9 vai. vakaro. 

qo METŲ PATYRIMO

l\

r,,

PIBKm TIESIOG NUO 
MR. NELSON

— bAVININKO —

8AINT CASIMIR 
I0ONUMENT CO 

MI4 Wed IIIM StrMl
Vienas blokas ano kapinlą.

IMdAtanslas pamlnklaiąs plaaą 
paMri&kliaas mlsėls. “

Telet CEdarcrest 3-6335

Skaitykite ir platinkite dienraštį Diau^a”.

LIŪDESIO VALANDOJ 
jSfakiU

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIBKKTOBIAI -

6845 S. Western — 3 atskiros air-cond. koplyčios
BBpaktts 7-6606 — 7-8601 Automobiliams vietų TImm, kurte gyvena kitose miesto dalys*; gausime

koplyčią arčiau jūsų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS *

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

> T0wnhall 3-2109

JOHN F. EUDE1KIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS_• • ■ ... ' .» • s
4605-07 South Hermitage Avenue 

Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851
4330 34 South California Avenue

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTJ

8KKANTIEJ1 YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIU 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

4mbulansų patam*- X!® •ŽFIy Mes turime koplyčia* 
4mas dieną ir nak- Chicagos b
tį Reikale laukite Roselando dalyse u
mu*> "uojau patarnaujam

PETRAS RIEL10MAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. TeL LAfayette 3-3572

33Q7 S. HTU
AHTARAS M.

ĄNICĄ AVli.
PHILLIPS

Tel. YArds 7-3401

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

ALFREDAS VANCE
177 WOODSIDE Rd., Riverside, UL TeL OLympic 2-5245

3354 S. IIALSTED
POVIUS L RIDIKAS
ED STREET 1Tel. YArds 7-1911

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. L1TUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-11391

VASA1TIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, M. TcL OLympic 2-1003

ZIGMUND
th STREET

(ŽUDYK) ZUDY6KI
lftls W. 40th STBEFT YArds 1-0781

STEPONAS G7LACkAWICZ~~
2424 W. 69th STREET REpublio 7-1213)
2314 W «Srd PLACE Vlrginia 7-6672,

Perskaitę dienr. “Drau^", duokite jį kitiems.
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

X Lietuvių Filatelistų Drau
gai šiemet sueina 10 metų 
nuo įsisteigimo. Draugijos 
centras yra Chicagoje, bet na
riai pasisklaidę po visas JAV. 
Iki šiol draugija yra suruošus 
penkias pašto ženklų parodas, 
leidžia biuletenį ir teikia pala-; 
rimus nariams įvairiais filate
lijos klausimais, ypatingai kas 
liečia Lietuvos pašto ženklus. 
Draugijai priklauso visa eilė 
Lietuvos pašto ženklų žinovų. 
Draugijos pirmininku yra Jo
nas Green (3331 S. Halsted 
St.), sekr. Ed. Jasiūnas (5741 
S. Loomls Blvd.), ižd. J. Liu- 
binskas (927 W. 18th PI.). Biu
letenį šiuo metu redaguoja Ign. 
Sakalas (2334 S. Oakley Avė.). 
Renkantieji pašto ženklus kvie
čiami įsirašyti draugijom In
formacijų galima gauti augš- 
čiau paduotais adresais.

X Pranas Saliamonas, 1411
Thomas St., atvykęs su motina 
iš tremties 1950 m., yra ypa
tingai pasižymėjęs Ser.n Augš- 
tesnioje mokykloje: yra klasės 
pirmininkas, vadovauja Pran
cūziškam Klubui, yra karinin
kų lavinimo kuopos kapitonas 
ir prezidentas Senn Chapter 
of National Honor Society.

Baigdamas tnokslo metus, 
Pranas Saliamonas š. m. sausio 
26 d. pasakė svarbiausią kalbą. 
Amerikos Legionas jam įteikė 
keletą medalių, o Tėvų-Mokytc- 
jų Draugija paskyrė jam “Out- 
standirg senior award”.

X Kun. Pranas Kelpša bus 
Tėvų Marijonų Bendradarbių 
10 skyriaus parengimo-vaka- 
rienėg vakaro programos vedė
jas, kuris bus vasario 12 d. 6 
vai. vak. Šv. Jurgio parapijos 
svetainėje, Bridgeport koloni
joje. Tuojau po vakarienės St. 
Pieža, vienas iš Chicago Ame
rican redaktorių, rodys įdomią 
filmą visiems parengimo daly
viams.

I
X Dr. Milda Budrienė, Ame

rikos Liet. R. Katalikių Moterų 
Sąjungos daktarė kvotėja, kal
bės vasario 8 d. Švč. P. Marijos 
Gimimo parapijos salėje, 6812 
S. Washtenaw Avė., minint 
Lietuvos nepriklausomybės at
gavimo sukaktį. M.nėjimą ruo
šia Moterų Sąjungos 46 kuopa, 
kuriai pirmininkauja Vicky 
Leone.

X Lietuvių Daktarų Draugi

ja š. m. sausio 31 d. savo susi
rinkime, įvykusiame dr. M. 
Strikol ofise, išsirinko naują 
valdybą. Draugijos valdybą su
daro šie daktarai: pirmininkas 
dr. M. Strikol, vicepirm. dr. B. 
Gaižiūnas, sekretorius dr. A. 
Montvidas, iždininkas dr. A. 
Garūnas. Si draugija turi 40 
narių.

X Mirė Anthony Schwartz, 
Wabash R. R. Co. general fore- 
man. Visų buvo labai mėgia
mas. Kai lietuviai rinko para
šus po Kersteno rezoLucija, jis, 
perskaitęs “Drauge” preziden
to Eisenhowcrio rekomendacinį 
laišką, irgi pasirašė šią rezoliu
ciją. Juo pasekė kiti bosai ir 
daugelis kitų amerikiečių.

X Dr. A. Šidlauskas, naujas 
lietuvių advokatas įsirašė į L. 
S. Ramovė Chicagos skyriaus 
narius.

X Eddie Balchunas, 7149 S. 
Sacramcnto Avė., su žmona 
Aldona ir dukrele išvyko ato
stogų į Miami, Fla.

X Fotografas Petras Conrad 
su žmona Mary grįžo iš Long 
Beach. Ten jie praleido trejetą
savaičių.

X Dali. Adomas Varnas, ap
silankęs lietuvių Saleziečių ne- Į 
seniai įsigytoje vietovėje prie 
Cedar Lake, Ind., apsiėmė nu
piešti Šiluvos Dievo Motinos 
stebuklingo apsireiškimo pa
veikslą, kuris bus patalpintas 
ten rengiamoje statyti Šiluvos - 
votivinėje-paminklinėje koply
čioje. Jonus Kerulis, žinomas 
Chicagos veikėjas, su keliais 
kitais lietuviais chicagiečiais 
žada būti to Šiluvos pave.kslo 
fundatoriumi.

X Kun. Juozas Budzeika, 
MIC, T. T. Marijonų vadovybės 
paskirtas “Laivo” ir “Ma'rian” 
laikraščių administratorium, ku
nigui Mykolui Jodkai išvykus 
į Claryndon Hills, III. Kun. Juo
zas Petraitis, MIC., buvęs Šv. 
Gabrieliaus parapijos vikaras, 
Milvvaukee, Wisc., paskatas T.
T. Marijonų Statybos fondo 
gene,raLnio ,sekretoriaus kun. 
Vinco Parulio, MIC, pagelbi- 
ninku.

X Magdalena Marcinkaitis
sunkiai serga ir guli Chicago 
University klinikoje, kamba
rys 514. Lankymo valandos 
nuo 1 vai. p. p. iki 8 vai. vak. 
Yra daromos kraujo transfuzi- 
jos, kad išgelbėjus jos gyvybę. 
Ji yra žinoma Marąuette Park 
kolonijos veikėja.

X Stasė ir Steponas Viščiai, 
700 W. 31 St., susilaukė sū
naus, kuriam duotas Stepono 
ir Rimanto vardai. Jau augina 
3 dukreles. Pirmoji dukrelė 
lanko pradinę mokyklą ir mo
kosi muzikos, norėdama būti 
pianiste,

X Nancy Žilvitis, duktė Al
bino ir Antoinette Žilvičių, gy
venančių Oaklawn, III., baigė 
Calumet Augštesniąją mokyk
lą. Dabar ji rengiasi studijuoti 
slaugės mokslų Northwestern 
universitete. Panelė Nancy yra 
anūkė Onos Žilvitienės, 3246 S. 
Halsted St.

X Kun. Vincas Endriūnas,
salezietis, šešerius metus sėk
mingai dirbęs Saleziečių para
pijoje Elizabeth, N. J., atvyko 
į lietuvių saleziečių įstaigą prie 
Cedar Lake, Ind., namų virši
ninko pareigoms eiti.

X Feliksas Raudonis, vienas 
savininkų Roosevelt Fumiture 
Co., išvyko su žmona atostogų 
į Floridą. Sustoję Los Angeles, 
Calif., jie ten aplankys lietu
vius.

X Jurgis Bajelis, prieš kelis 
metus atvykęs iš Vokietijos 
ir apsigyvenęs Chicagoje, nese
niai nusipirko viešbutį, 4506 S. 
Emerald Avė.

X Juozui Gesiūnui yra laiš
kas iš Vyžuonos. Kreiptis šiuo 
adresu: Rev. T. Palukaitis, 
1100 Santa Cruz Avė., Menlo 
Park, Calif.

X Josephine Pakel, Chicago 
Savings and Loan Assn. prezi
dento John Pakel žmcna, at
šventė gimtadienį. Saviškiai ją 
nuoširdžiai pasveikino.

X Petrui Kuliui, 73 metų 
amžiaus, 812 W. 33 St., Mother 
Cabrini ligoninėje padaryti 
sunki operacija.

- -innnr-------—■■ Arin,—

LIETUVIŠKŲ STUDIJŲ 
INSTITUTAS 
■ Išlaikomus

Mokslinių Studijų Klubo

SEMESTRAS SOCIALINĖMS 
STUDIJOMS

Seselių Kazimierieiių Kolegijoje
MAKVWOOD OOLLEGE F.XTEN'8IO!\ 

Scranton. Pa.

Vakario 11 d. Petras M&ldeikis 
skaito: Popiežiaus Pijaus XII peda
goginės enciklikos.

Paskaita įvyksta Seselių Ka 
zimieriečių senuose rūmuose 
2601 W. Marąuette Rd. Prašo 
ma nesivėlintL

Advokatas ir poetas Nadas Rastenis su žmona Julija Baltmkonvte- 
Rjmteniene savo namuose, atšventęs savo gimtadieni Baltimorė.įc, Md. 
Adv. N. Rastenis gimė 1891 m. sausio 4 d. (pagal sena kalendorių) 
Stagalienuose, linkmenų vaisė., Švenčionių apskr.. JAV gyvena nuo 
1911 in. liepos 14 d., o Baltimorčjd nuo 1924 m. spalio G d. Nadas ir 
Julija Rasteniai uoliai rūpinasi lietuvybės reikalais.

IŠ ARTI IR TOLI
KANADOJ

— Apdrauda papiginta auto
mobilistams abstinentams. On
tario provincijoj susiorganiza
vo “Abstiners Insurance Com- 
pany”, kuri abstinentams Vai
ruojantiems teiks apdraudą su 
žymiai didesne nuolaida. Norin
tieji pasinaudoti šios bendro
vės patarnavimu turės prisiek
ti, kad nevartos jokių svaigi
namųjų gėrimų. Pradžioje to
kiems bus duodama 15% nuo
laidos, o po 6 metų, jeigu ne
bus turėję nė vienos nelaimės 
— 40%. Jeigu kuris abstinen
tas savo pasižadėjimo ne'šlai- 
kys, apdrauda bus laikoma nu
stojusi galios.

Naujosios bendrovės pirmi
ninkas yra gydytojas dr. R. B.
Hare iš Simcoe. Provincijos vy
riausybės leidimas — charta 
jau duotas. Netrukus bendrovė 
tikisi gauti Ontario prov. ap- 
draudų departamento leidimą ir 
sekančią vasarą pradėti parda
vinėti apdraudos liudijimus. Tai 
būsią daroma daugiausia paštu.

Panaši apdraudos bendrovė 
veik a JAV Ohio valstybėje jau 
10 metų. Kanadoje tai pirmas 
tos*rūšies bandymas.

— Tariasi visuotinės sveika

tos apdraudos reikalais. Pra
ėjusių metų rudenį per Kana
dos provincijų min. pirmininkų 
ir feder. vyriausybės konferen- 
c'ją buvo iškeltas reikalas vi- j visa, kad betkokia manifestaci- 
suotinės sveikatos apdraudos. ja už popiežių baigtųsi fiaseo. 
Feder. vyriausybė tada pažadė
jo klausimą studijuoti. Nese-
niai tam reikalui Otavoje bu
vo sušaukta speciali suintere
suotų provincijų konferencija, 
kuriai pirrrin nkavo sveikatos 
min. Mart n. Konferencijos 
nutarimai dar nėra paaiškėję, 
bet iš paskelbtų pranešimų ma
tyti, kad visuot’nė sveikatos 
apdrauda gali būti įvesta pi- 
laipsriu' ir tai po dvejų — tri
jų metų. Feder. vyriausybė su
tinkanti remti planą apmokėda
ma pusę išlaidų, kurių per me
tus, manoma, susidarytų apie 
$3P0 m ii. Cntario prov. vyriau
sybė labai nori tokio plano, bet 
reikalauja dide?rio feder. vy
riausybės prisidėjimo — bent 
30%; be to, ji priešinga feder. 
vyriausybės pasiūlymui daugiau 
remti neturtingąsias provinci
jas, nes tuo atveju Ontario gy
ventojo doleris gautų 40c para
mos, kitų provincijų — 60—70c. 
Quebeco prov. atstovas, sveika

tos min. A. Paąuette, nerodo 
didelo susidomėjimo planu, ku
ris esą neatsižvelgiąs į jo pro
vincijos autonomiją. Visuoti
nės sveikatos apdraudos planui 
įgyvendinti reikia, kad bent še
šios provincijos jame dalyvau
tų, jų tarpe Ontario arba Que- 
bec, t. y. didesnė pusė krašto 
gyventojų. Tuo tarpu feder. 
vyriausybės pasiūlymai yra 
svarstomi ir nė viena provinci
ja dar nėra pareiškusi savo ap
sisprendimo.

PRANCŪZIJOJE
— Paryžiuje meną studijuoja 

trys torontiečiai: Viktoras Brič- 
kus, Elena Gaputytė ir Kęstutis 
Račkus. .

Uždraudė popiežiaus 
sukaktį

1956 m. kovo 11 d. katalikų 
kraštuose minima Pijaus XII 80 
m. amžiaug sukaktis. Didesnės 
iškilmės rengiamos Romoje, ki
tur ji bus paminėta daugiausia 
dievnamiuose.

Šios sukakt’es minėjimo pa
būgo Jugoslavijos vyriausybė ir 
išleido įsakymą policijai išvai
kyti betkokias iškįlmes, rengia
mas ne dievnamiuose. Kiekvie
nas katal'kų pasireiškimas bū- 
s'ąs laikomas sąmokslu prieš 
valstybę. Slaptoj instrukcijoj 
kompartijai sakoma: “Kiekvie
no draugo pareiga yra daryti

Tą d'eną organizuokite priešin- busas, einantis tarp Fullerton ir 
gas manifestacijas... Patraukti Damen gatvių, motinos akivaiz- 
jaunimul organizuokite šo- doje suvažinėjo keturių metų 
kius...” * vaiką — James Gali.

Ilityea Allan .Tenkins (kairėje) iŠ Golorado Springs, Colo., laimėjo pir
mąją vietą dailaus Čiuožimo sporte, o jo brolis David (dešinėje) — 
trečią vietą. Ronnio Roberaton iŠ Long Beach, Cal., laimėjo antrąją vie
tą. Dailaus čiuožimo žaidynės įvyko Cortina d ’Ampezsoje, Italijoje.

Tai nepaprasta knygą. Viri >00 r* 
rėptų grynai lietuviškų valgių garnį 
nlmul anglų kalboje. Ponia Daužvar 
dieną, kuri dažnai pasakodavo apie 
lietuviukus valgius per Chicagos ra 
•Ujo Ir televizijos stotis, surinko pa 
čtus } domia imlus lietuvlftkų valgių 
receptus Ir DRAUGAS Juos ISleldr 
labai parankioje formoje P'.rrią kar 
ta tokia knvga pasirodo Knygų np 
koje.

Gera dovana kitataučiams ar ang 
"Akai skaltantieme, lietuviams

Kaina — J2.00

teakymue kartu su pinigais siųskite

“DRAUGAS”

'334 Ko Oakley Avenoe 

TITCAGO 8 ILI

2334 Ko. Oakley Avė 
"11111111111(1111111111111111111111111111111111111

CHICAGOS ŽINIOS
Rudo $44,525 ir grąžino Naujas būdas mokytojams

Lawrence Asher, Waukegan atlyginti
prekytinnkas pirko namą ir’ Eidl,dge T MoSwaln( North. 

gncė jj, norėdamas pastatyti western universiteto pedagogi- 

gazol.no stotį. Gr.audami dar- kos fakuiteto dekanas saVo kaj. 

uaunza: rado amunicijos dėžę, boje mckyklų ved?jarna bei pri. 

kun ten išstovėjo net 10 d.enų. žiūrėtojamg pare škė> -kad rei. 

Vienas iš darb naikų Albert W. kia jieškoti naujOi individuaiau3 

borensen, 34 m. amžiaus, mėgi- būdo mokytojų al nusta_ 

no dėz; atidaryti, bet pradėjus tyti. Richald sturtevant> Bar.

| lyti, nusivežė ją , namus. Atida- ringtono High School vedėjas 
jręs rado $44,525, ir vietoj juos pareiškė, kad jei mokyklų vedė- 
' pasisavinęs, nunešė Lake Coun- ja- negali nustatyti mokytojų

darbo kokybės, reikia surasti
. .. , , _ i naują būdą mokytojo darbui i

pnpalmo, kad _ Sorensen yra pr ir j lvark
garbingiausias žmogus, kurį jis tj
savo gyvenme sutikęs, tačiau Tačiau daugelis mokytoj 
teisėjas Bernard M. Decker ket-J atstovų tokį sUmanymą aštriJai 
viitadieni visą sumą priteisė, kritikavo, pareikšdami, kad tai 
Jane Siskind, kuri teisme įro- nesuderinama su mokytojų pro. 
dė, kad tuos pinigus ji sudėjo fesijos orumu, auklėjmo tai- 
su savo seserimi. Seseriai mi-, syklėmis, ir kad tokios tvarkos
t US’ Ji ne2inoJusl- kur P nigai įvedimas mokytojus pažemintų 
paslėpti. Sorensen negavo jokių ir jų padžtį dar pablogntų. 

radybų.

ty valstybės prokurorui Ro- 
bert C. Nelson. Nors Nelson

Majoras gina Chicagą

N. Y. Times praeitą sava:tę 
buvo iškėlęs kaikurias Chicagos 
blogybes, liečiančias jaunuolių 
nusikaltimus ir narkotikų par
davinėjimą. Majoras Daley 
pareiškė, kad tokie skelbimai 
yra “neatsak'ngos spaudos” iš
dava ir kad Chicagoą spauda 
šiuo atžvilgiu stovi augščiau. 
“Nors niujorkiečiai piešia Chi
cagą kaip primytivų pasienio 
miestą, pare'škė majoras, ta
čiau yra faktas, kad Chicaga 
yra pirmaeilis Amerikos mies
tas”. “O nusikaltimų, kad ir iš 
jaunuolių tarpo, yra daugiau 
New Yorke kaip Chicagoje”, 
baigė majoras.

Priemiesčiai kovoja prieš 
jaunuolių nusikaltimus

Chicagos priemiesčių moky
tojai ieško būdų kovoti su mo-

Kaltinamas už mokesčių 
sukimą

William H. Lewis, nejudomo- 
jo turto bendrovės vedėjas kal
tinamas už nusukimą valstybi
nių mokesčių (taksų) 1949 m., 
kada jis dalyvavo vienoje lote
rijoje, kuri turėjo 10,000,000 
pajamų. Loterijos mašiną turė
jo George Harrison, “lošimo ge
nijus”, kuris pakvietė partne
riais William H. Lewis ir Sa- 
muel Wallace. Loterijos įstai
goje vien biletų rašymui buvo 
2,000 tarnautojų ir 40 žmonių 
pinigams už biletus priimti.

Policija išgelbėjo šešis 
iš gaisro

Praeitą penktadienį policija 
ir gaisrininkai išgelbėjo iš liep
snų sunkvež’mio vairuotoją Ri- 
chard Tobin ir penkis jo vai
kus. Gaisras kilo jo namuose, 
esančiuose 3124 S Wallace gat-

k nių nusikaltimais ir nąokyklų vėje. Policininkai John Mullen 
turtų naikinimais. Jieškoma nu- ir Daniel Hayes pastebėjo gais-
sikaltimų priežasčių ir priemo
nių joms pašalinti. Viena iš nu
sikaltimų priežasčių esanti 
moksle'vių naudojami automo
biliai, kurie pavergia visą jau
nuolių dėmesį, atitraukia juos 
nuo mokymosi ir duoda progų 
įvairiems nusikaltimams įvykin
ti.

Mokytojai, bendradarbiauda
mi su valdž'os įstaigomis, jau
nimo organizacijomis ir pačių 
moksleivių atstovais, tikisi ras
ti programą, patrauklią jaunuo
liams ir sulaikančią juos nuo 
nusikalt'mų.

Miestas turi sumokėti 
$192.449

Teisėjas Harry M. Tisher 
priteisė Chicagos miestui mo
kėti $192,449 William Karas 
37 m., kuris 1950 m. gruodžio 
mėn. 1 d. buvo pareigas einan
čio policin'nko John Snell vie
noje tavernoje buvo peršautas 
ir neteko regėjimo.

Užmušė vaiką

Vakar Chicagos miesto auto-

rą, radio pagalba iššaukė gais
rininkus ir paskut'nę minutę 
išgelbėjo jau liepsnų apsuptus 
penkis vaikus. Du gaisrininkai 
buvo sužeisti.

ŠAULIŲ KLUBO UŽGAVfiN 
BALIUS įvyks šeštadieni vasa 
m. 11 d., Lietuvių Auditorijo 
Komedija "KURČIAS '.ŽENTĄ; 
B. Jonušo orkestras. Gėrimų 1 
fetas.

ę. 1

Nori būti gerais piliečiais

Ketvirtadienio vakarą susi
rinko apie 250 Chicagos jaunuo
lių į miesto salę į metinį uni
versiteto “gerų piliečių” susi
rinkimą. Atstovai buvo iš įvai
rių jaunimo organizacijų. Juo3 
pasveikino majoras Daley ir 
pareiškė, kad jie yra pavyzdys 
visam jaunimui Chicagoje kai
po geri piliečiai. Ten skaityta 
paskaita: “Kokią įtaką daro 
valdžiai ekonomija ?”

Nukentėjo nuo dujų
Jaunas darbininkas Edward 

Wolinski mirė nuo dujų, kai jis 
su savo sužiedotine tarėsi auto
mobilyje dėl vestuvių, nešjun- 
gęs motoro. Kol ji apie įvykį 
spėjo pranešti tėvams, rado 
jaunuolį jau mirusį.

Žuvo susisiekimo 
nelaimėse

Nuo gruodž'o mėn. 31 d. iki 
vasario mėn. 2 d. 32 žmonės 
užmušti susisiekimo nelaimėse, 
iš jų 26 Chicagos mieste, kur 
tuo pačiu metu 2,904 sužeisti.

KAUKIU BALIUJE ruošiasi da
lyvauti dauv lietuviu. Jame bus ga
lima laimėti stambias premijas už 
originaliausias kaukes, o taip pat lai 
mėti burtu keliu paruoštą staliuką 
bei pasilinksminti prie Balio P a k 
š t o orkestro.

Sis balius Įvyksta pnskutlnĮ šešta
dieni prieš gavėnią, vasario 11 die
ną, 8:00 vai. vakare Keymens klubo 
patalpose, 4711 W. Madlson St.

Staliukus Iš anksto galima užsisa
kyti, paskambinus telefonu: FRon- 
tier 8-0787 bet kuriuo metu. Už Juos 
atskirai nereikės mokėti. Privažiavi
mas prie salės yra iš visų pusių la
bai patogus, o mašinoms pastatyti 
yra daug vietos nemokamai.

►OOOdtKKKKHHŽOOOOOOOOOOOOOO* 
Visi perka Ir skaito Liudo Zelkau*

romaną

LAIPTAI J TOLUMAS
242 pusi. Kaina |2.Si'
Užsakymus kartu su pinigais siųskit*

“DRAUGAS”,
2834 So. Oakley Avė.,

Chicago 8, III.
*OOO<X><>*J<><XXXXXXXXXXX><X><X>i

NAUJŲ MAŠINŲ 

FONDAS

iiiimimimimiiiiiii iiiiiiiiiiiinmiiiiiiin

POP U L A R 
LITHUAMIAN RECIPES

Surinko JUZE DAUŽVAEDIENfi

“D r a u g o” Administracija 
nuoširdžiai dėkoja už aukas 
Naujų Mašinų Fondui. Aukojo
šie asmenys:

Balsys Stasys ......... $5.00
Kikis Teresė ............... 5.00
Baleišis Antanas .... 2.00
Baliūnas Edmundas . . 2.00
Bamett Michael ..........  2.00
Gaminas Albinas .... 2.00
Kiaurakis Della, Mr3. 2.00
Matusevičius Jonas . . 2.00
Sklerys Jurgis .............. 2.00
Silienė R......................  2.00
Valaitis O. J.................. 2.00
Yourshis Charlie .... 2.00
Norkus Pranas ........... 1.40
Ališauskas Viktoras .. 1.00 
Bajerčius Antanas .... 1.00 
Balčiūnas Antanas .... 1.00 
Brazaitis Antanas .... 1.00 
Jokūbaitis Mary, Mrs. 1.00 
Kisielis Donatas .... 1.00
Krivis J................. 1.00
Malinauskas V........... ... 1.00
Pronckus Vladas......... 1.00
Račiūnienė Elžbieta .. 1.00
Ručas Antanas ......... 1.00
Skiparis Anton ......... 1.00
Tedoravičienė M.........  1.00
Venckus Jonas ......... l.Ot)
Zakaras Alex ......... 1.00

"DRAUGO” STATYBOS 

FONDUI AUKOJO:

Juzelskig Antanas ... $1.00
Navickis Leon .... .. 1.00
Shaulinskas John . ... 1.00
Venckus Jonas .. ... 1.00

gazol.no
gazol.no

