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RUSIJOS SPORTININKAI GAVO 16 MEDALIU
Lietuviai Krasnojarsko srityje

SIMAS MIGLINAS, Vokietija
Paskutinieji vokiečių transportai iš ilgametės nelaisvės Sovie

tų Sąjungoje taipgi sugrįžo per Friedlando stovyklą.
Šie grįžtantieji parvežė naujų

žinių apie lietuvius, ištremtuo
sius 1941 metais. Ypatingai ver
tingų žinių apie lietuvių tremti
niu gyvenimą parvežė viena bir
žieti, santuokos su vokiečiu be
laisviu dėka pasiekusi Vakarų 
Vokietiją.

Si lietuvaitė buvo įtarta tyšio 
palaikymu su partizanų eilėse 
esančiu broliu ir- nubausta pri
verčiamųjų darbų stovykla. Jai 
teko būti eilėje Sovietų priver
čiamojo darbo stovyklų, prade
dant Vorkuta, Intos stovyklo
mis ir kitomis.

Galiausiai, atlikusi bausmę, 
buvo įkurdinta Krasnojarsko sri
tyje, Matiginsko gyvenvietėje. 
Čia jai teko susitikti visą eilę 
lietuvių, į Krasnojarsko sritį ati- 
tremtų dar 1941 metais. Taip 
pat sutiko nemaža lietuvių, ati- 
tremtų 1949 metais. Tais metais 
Krasnojarsko sritin atitre-mta 
taipgi nemaža klaipėdiečių.

Nemaža klaipėdiečių taip pat 
dirba Krasnojarsko srities, Ačin 
sko rajono „Tiesos“ kolchoze. 
Be klaipėdiškių šiame kolchoze 
nemaža lietuvių, 1941 metų trem 
tinių.

Matiginsko artumoje esančia
me kolchoze arklių ūkyje dirba 
Kazimieras Dausa, Švietimo M- 
jos augštesnių mokyklų departa
mento dir. Papečkys ir eilė kitų 
žinomų lietuvių, ištremtų 1941 
metais.

Tremtinių vaikus grąžina ir 
vėl ištremia

■ Grįžę vokiečiai tvirtina, kad 
yra buvę atsitikimų, jog 1941 
metų lietuvių tremtinių vaikai, 
sulaukę pilnametystės, buvo iš 
tremties paleidžiami grįžti į Lie
tuvą, tačiau paleistųjų vaikų tė
vai paliekami ištrėmimo vietoje. 
Tačiau vėliau eilė tėvų patyrė, 
kad jų vaikai buvo į Lietuvą tik 
dėlto grąžinti, kad būtų suimti, 
nubausti ir vėl ištremti.

Vokiečiai mano, kad sovietai 
taip elgėsi todėl, kad tie vaikai 
buvo ištremti su tėvais ir nebuvo 
pakaltinti. Tėvams sudarytos ap
kaltinimo bylos dėl ištrėmimo, 
bet to nepadaryta tada dar ne
pilnamečiams vaikams. Jiems 
suėjus 18 metų (pagal sovieti
nius įstatymus aštuoniolikametis 
jau skaitomas pilnamečiu), buvo 
grąžinti į Lietuvą,, nubausti už 
išgalvotą nusikaltimą ir išsiųsti 
Sovietų Sąjungon, bet ne ten, 
kur tėvai „įkurdinti“.
Gyvenimo sąlygos Krasnojarsko 

kolchozuose

Kolchozuose visur gyvenimo 
sąlygos gana sunkios. Jos nėra 
lengvesnės ir ištremtiesiems į 
Krazno jarsko’ sritį. Šios srities 
kolchozuose ir sovehozuose daug 
sutinkama lietuvių, latvių, estų. 
ukrainiečių ir kitų tautybių trem 
tinių.

Kolchozuose dirbantiems mo
kama už atliktus darbadienius. 
Dažniausiai grūdais. Gautasis at
lyginimas nesudaro sąlygų iš
bristi iš nuolatinių trūkumų. Ta
čiau, nežiūrint sunkių sąlygų, 
yra tremtinių, pasistatydinusių 
trobeles, kad turėtų pastogę ir 
užuovėją. Tos trobelės statomos 
ne iš gerbūvio, bet iš skurdo, 
ypač dėl stokos sąlygų gauti ker
tę įsikurti. O jei kas ir gauna 
tokią kertę — už ją tenka gana 
brangiai mokėti. Dėl šitų prie
žasčių kartais keli tremtiniai ben 
dromis pastangomis pasistato 
trobelę ir joje gyvena.

Yra vienas kitas tremtinys,

Komunistai pagrobė
savo pabėgusįjį !

BERLYNAS, vas. 7. — Ko
munistai pagrobė ir sovietų Ber-

________  lynan nusitempė iš ten 1953 m.
ypač kurių gausesenės ir darbin- pabėgusį „liaudies“ į»o1 ei jos gen. 
gos šeimos, kuris yra įsigijęs inspektorių Robertą Bialeką, ku- 
karvę. Turį karvę jau gali šiek r*s *r vienas iš k:m jaunimo 
tiek lengvinti tremties dienasj kūrėjų. Jis pabėgo į vakartis su 
leidžiamas kolchozuose Krasno- Ulbrichtu susipykęs ir daugiau 

kaip metus draskė komunistų 
nervus kasdien per radiją jų šu
nybes pasakodamas.

Pabėgęs gyveno jis Berlyne ir 
komunistų; pagrobtas iš savo bu
to apgaulę ir narkotikus panau
dojus.

Bialeko netekęs, maždaug tuo 
pat metu vakarinis Berlynas ga
vo iš sovietiškos pusės V. Vokie
tijos nominalinio kompartijos 
vado Reimano sūnų, kuris pasi
juto nesaugiai ir spruko į vaka
rus. i

Vokiečiai išvyko su

sovietais rungtis
KOELNAS, vas. 7. — V. Vo

kietijos eksportinės pramonės 
atstovai šistematiškai atakuoja 
Azijos ir Afrikos rinkas, į kurias 
dabar- sovietai pradėjo veržtis. 
Kovų centras yra Indija.

Neseniai toje erdvėje lankėsi 
vicekancleris Bliucheris, o šian
dien išvyko penki žymūs pramo
nininkai su geros valios misija. 
Jie lankys Indiją, Burmą, Indo
neziją, Japoniją, Singapore, 
Hcng Kongą, Ceiloną ir Sudarią.

šią misiją seka vienas pats Al
fredas Krapas jau konkrečių su
tarčių savo gaminiams jieškoda- 
mas. Jis lankys Indiją, Pakista
ną, Siamą ir Egiptą.

Vokietis prof. Tank, lėktuvų 
konstruktorius, Indijos pasamdy 
tas organizuoti jos lėktuvų ga
mybos pramonę. Jis ten greit iš
vyksta su 20 savo pagelbininkų.

V. Vokietijos eksportas į mi
nėtus kraštus didėja ne mėne
siais, bet savaitėmis. Ūkio minis- 
teris dr. Erhard šį mėnesį vyks
ta į Londoną sovietų ūkinės ofen
zyvos sulaužymo aptarti.

Patarimas austrams
VIENA, vas. 7. — Austrijos 

kancleris painformavo per radi
ją gyventojus, kad piliečiams su
sirinkimuose ar laikraščiams ne
draudžiama kalbėti apie Rytų - 
Vakarų kovas ir reikšti simpati
jų tai ar kitai pusei, nors Austri
ja ir yra pasirinkusi karinio neu
tralumo kelią.

jarsko srityje.
Kiek geresnes sąlygas į Kras

nojarsko sritį ištremtieji turį tie, 
kurie gauna darbo transporto 
srityje, kurie moka kokį amatą, 
kurie gali valdyti traktorių ar 
pan. Tačiau didžiuma šion sri
tin nutremtų dirba 'kolchozuose 
bei sovehozuose. Kito darbo gau
ti maža galimybių.
Slaptas siųstuvas Sovietuose ?
Su paskutiniais transportais 

grįžę vokiečiai teigia, kad Sovie
tuose veikiąs slaptas radijo siųs
tuvas. Šitas siųstuvas savo ban
gos stipr umo neduodąs. Taip pat 
neskelbiąs, kuriuo metu trans
liuoja. Tačiau nemaža vokiečių 
belaisvių, o taip pat ir kitų tau
tybių tremtinių, yra girdėję šito 
siųstuvo transliacijas. Kiekviena 
to siųstuvo transliacija, esą, bai
giasi šūkiu „Mirtis šunims!“

Minimas siųstuvas dažniausiai 
pagaunamas naktimis. Ypač 
„laisvai“ įkurdintieji, norį pa
gauti to siųstuvo transliacijas, 
parėję iš darbo skubiai einą mig
ti, kad naktį atsikėlę galėtų tą 
siųstuvą pagauti. Taip pat ir iais 
vųjų radijų transliacijos naktį 
geriausiai girdimos.

Iš Rusijos niekada

neateina kas gero
PARYŽIUS, vas. 7. — Europą 

šiuo metu slegia ne tik Rusijos 
bolševikų politika, bet ir iš Ru
sijos gilumų atėjusi stipri šalčio 
banga su sniego pūgomis. Jau 
daugiau kaip 150 asmenų žuvo 
įvairiose nelaimėse.

Labai stiprūs šalčiai spaudžia 
šiaurines Skandinavijos dalis, 
bet ten žmonės prie šalčių pri
pratę. Blogiau pietinėms Euro
pos dalims. Prancūzų Rivieroje, 
daleiskim, sunaikintos pirmosios 
gėlės, kurios yra būtina turisti
nio sezono (o jis ten dabar yra) 
dalis, Italijoje stūgauja vėtros, o 
kalnai padengti storu sniego 
sluogsniu. Staigiai užšąlusios 
upės sukėlė potvynius Jugoslavi
joje, Austrijoje, V. Vokietijoje 
ir Olandijoje. Anglijoje sniegas 
jau aptirpo. Turkijoje užpustyti 
traukiniai.

Anglijos karalienė Elzbieta II dabar lanko Nigerijos koloniją — di
džiausią britų imperijoje, bet jau turinčią daug savivaldos. Ją čia lvdi
kolonijos gubernatorius. (INS)

Antroji vieta teko Austrijai; ' 
Amerika tik šeštoje vietoje

Sovietai labai jaudinasi dėl
Amerikos balionų skraidymo

International Brotberhood of Eletrical Workerg piketuoja New Yorko
centralinj paštų. Tai yra protestas, kad atiduotas didelis darbas fir
mai, kurios darbininkai nepriklauso unijai. (INS)

MASKVA, vas. 7. — Sovietų Gromyko įteikė JAV ambasado
riui protesto notą dėl balionų siuntinėjimo į sovietišką oro erdvę. 

Maskva skundžiasi, kad tie
veiksmai visgi laužo tarptauti
nius įstatymus ir nesuderinami 
su normaliais tarpvalstybiniais 
santykiais.

Balionuose esą rasta visokių 
„baisių“ dalykų: automatinių 
foto kamerų, radijo siųstuvų ir 
radijo priimtuvų. Balionai pri
klausą kariškoms JAV organiza
cijoms ir paleisti iš V. Vokieti
jos bei kaikurių amerikiečių ba
zių, esančių netoli sovietijos sie
nų.

Antra protesto nota tuo pat 
laiku įteikta Turkijai, kad ji lei
džia panaudoti savo teritoriją ba
lionams į Rusiją siųsti. Abi no
tos teigia, kad balionų skraidy
mas Rusijos erdvėje pastaruoju 
laiku padidėjęs.

Amerikiečiai (kariškos įstai
gos) ginasi jokių balionų - šnipų 
į sovietijos pusę neleidžią, bet su
stiprinę meteorologinių balionų 
laidymą ryšium su tarptautiniais 
geofiziniais metais. Tos rūšies 
plastikiniai balionai skraidą la
bai augštai ir turį įvairius instru 
mentus kosminiams spinduliams

CORTINA D’AMPEZZO, vas. 7. — Septintajai žiemos sporto 
olimpiadai šviesas užgesinus jau galima oficialiai sakyti, kad Sov. 
Rusijos atsiųsti sportininkai pasirodė geriausi sniego ir ledo žai
dimuose.

Sovietų komanda surinko 12117 7 “7 Z i “7". . bar olimpiados čempionas),tašką ir 16 medalių (6 aukso, 4 1 1

Rusija gerinasi, bet

norvegai žiūri raides
OSLO, vas. 7. — Sov. Rusija 

labai mandagiai prašo, kad jos 
laivai būtų paleisti be teismo ir 
pabaudų, bet tuo tarpu atrodo, 
kad Norvegija padarys taip, kaip 
tokiu atveju liepia pasielgti įsta
tymas — teis ir nubaus už žvejo
jimą Norvegijos vandenyse be 
leidimo ir už nepaklausymą pasi
traukti.

Nors nėra delegacijos,

bet yra pranešimas
BANGALORE, vas. 6. — Čia 

posėdžiaujančiai J. Tautų ūki
nei komisijai Peipingo komunis
tai atsiuntė pranešimą apie kom. 
Kinijos ūkines sąlygas; kartu 
yra netiesioginis prašymas pa
raginti Jungt. Tautas panaikinti 
embargo strateginėms prekėms. 
Embargo buvo įvestas paskel
bus Peipingo režimą agresoriu
mi Korėjoje.

Memorandume sakoma, kad
registruoti ir kitoms žinioms ^7įkom. Kinijos prekyba su komu- 
dvėse rinkti. Užregistruoti davi- nįgįįnįu bloku siekia 80 prcc., li- 
niai automatiškai perduodami kutjs tenka nekomunistiniams

sidabro ii- 6 bronzos), tuo būdu 
visais atžvilgiais užimdama pa
sibaigusioje olimpiadoje pirmą 
vietą. Sovietai dalyvavo pirmą 
kartą.

Antrą vietą užėmė mažoji Aus 
trija su 78V-J taško ir 11 medalių 
(po 4 aukso ir bronzos, 3 sidab
ro), trečioje vietoje yra Suomija 
su 66 taškais ir 7 medaliais (po 
3 aukso ir sidabro, 1 bronzos), 
ketvirta vieta teko Švedijai su 
62 taškais ir 10 medalių (2 auk
so, po 4 sidabro ir bronzos), penk 
toji — Šveicarijai su 55 taško 
ir 6 medaliais (3 aukso, 2 sidab
ro, 1 bronzos), tik šeštą vietą 
išsikovojo JAV su 541 k taško ir 
7 medaliais (po 2 aukso ir bron
zos, 3 sidabro), septintoji yra 
Norvegija su 47 taškais ir 4 me
daliais (po vieną sidabro ir bron
zos, 2 aukso), aštuntoji yra Ita
lija su 31Į/> taško ir 3 medaliais 
(1 aukso, 2 sidabro), devintoji 
— V. Vokietija su 24 taškais ir 2 
medaliais, dešimtoji — Kanada 
su 16 taškų ir 3 medaliais (1 si
dabro, 2 bronzos). Ne vieno me
dalio negavo (reiškia net trečios 
vietos nelaimėjo) Prancūzija, 
Olandija, Čekoslovakija, Anglija, 
Ispanija, nors laimėjo po keletą 
punktų savo komandoms. Nė 
punktų nė " medalių nelaimėjo 
Australija, Belgija, Bolivija, Bul 
garija, Čilė, Graikija, Islandija, 
Persija, Libanas, Rumunija, P. 
Korėja, Turkija ir Jugoslavija.

Sov. , Rusija pirmas /Vietas 
(aukso medalius) laimėjo: mote
rų 10 km. ir vyrų 40 km. varžy
bose su slidėmis, vyrų 500 mtr„ 
1,500 mtr. ir 5,000 mtr. čiuoži
me ir ledo rutulio varžybas (da-

stotims žemėje.
Tos rūšies balionai jokia pro-

kraštams, bet Peipingo prekyba 
su laisvuoju pasauliu žymiai pa-

paganda neužsiima — ja užsiima jęjĮtų jeį galėtų pirktis ten ką 
tik Laisvosios Europos komiteto 
balionai. Bet toji organizacijo 
yra privati, todėl valstybės de

nori. Pranešime taipgi pasakyta, 
kad sovietų planuotos ūkinės į- 
monės sudarys Kinijos pramo-

partamentas negali į jo3 veiklą nėg nugarkaulį.
Yra ir Chiang Kai-sheko vy

riausybės pranešimas apie ūki-
kištis

Netenka abejoti, jog Sovietų
ambasadorius pradės spausti V.. aaiVB.as iemvne bet iis ui 
Vokietijos vyriausybę, kad ba- nea žemyne, bet jrs už
voKieujua j J . Qiima tik komunistinio akio
lionų laidymą uždraustų

• Sovietai suteikė Bulgarijai 
300 mil. rublių paskolą prekėms 
sovietų bloke pirktis. Ji grąžin
tina per 10 metų’, mokant po 2 
proc.

Kalendorius
Vasario 7 d.: iv. Romualdas. 

Lietuviškas: Ramutis ir Švitra.
Oras Chlcagoje

Apsiniaukus, temperatūra kils 
iki 40 laipsnių.

Saulė teka 6:58, leidžiasi 5:13

siima tik komunistinio ūkio kri
tika. Beje, Peipingo pranešime 
pasakyta, kad 1957 m. jau visos 
privačios pramonės ir prekybos 
įmonės bus įjungtos į valstybės 
kapitalistinį ūkį.

• Anglai nutarę savo laivyną 
išskirstyti po Kanados, Austra
lijos ir Afrikos uostus, nes pavo
jinga laikyti visus rezervus pa
čios Anglijos pakrantėse.

• Albanija pra&o Anglijos už- 
megsti su ja diplomatinius san 
tykius.

Amerikiečiai laimėjo savo auk 
so medalius vyrų ir moterų pa
vienių figūriniame čiuožime.

Įdomu buvo tai, kad Norvegi
ja pirmą kartą nelaimėjo šokimo 
su slidėmis, užleisdama čempio
natą Suomijai. Ledo rutulio var
žybų antrą vietą laimėjo JAV, 
trečią — Kanada.

Aštuntoji žiemos sporto olim
piada įvyks 1960 m. Amerikoje, 
šiaurinėje Kalifornijos dalyje 
(Squaw Valley).

Alžyro prancūzai

pikti ant premjero
ALŽYRAS, vas. 7. — Alžyro 

prancūzai vakar savo metropoli
jos premjerą sutiko mėtydami 
supuvusias daržoves. Prancūzai 
vakar streikavo, todėl daug įstai
gų, krautuvių ir mokyklų buvo 
uždaryta.

Prancūzų kolonistai grasina 
kraujo praliejimu, jei vyriausy
bė siųs Alžyran gen. Catroux (jis 
turi atvykti penktadienį) ir vyk
dys žadėtas reformas. Mollet at
vyko pabandyti jiems proto įkal
bėti, bet greičiausiai ir prancū
ziško kraujo praliejimo šį kartą 
nebus išvengta.

✓
Sudano vyriausybėn

visi susodinti
KARTUMAS, vas. 6. — Suda

no premjeras buvo priverstas 
opozicijos sudaryti visų poli tinių 
partijų vyriausybę, kad turėtų 
plačią bazę ką tik gimusios vals
tybės reikalus tvarkant.

m

Jie laimėjo aukso medalius. — Žiemos sporto olimpiadoje amerikiečiai 
laimėjo pirmąsias vietas moterį, ir vyrų figūrinio čiuožimo vnržyliose. 
«'ia ir matomi tie laimėtojai: Tenley AJbriglit iš Bostono ir Alun .len
kins iš t'olorndo SpriųsTS. Tai yra vieninteliai amerikiečių laimėti auk
so medaliai. Sovietai išsivežė (i aukso medaliu*.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Prez. Eisenhowcris ir valstybės sekretorius Foster Dulles 

vakar redagavo atsakymą į antrąją Bulganino notų, siūldhčią per
galvoti draugiškumo pakto atmetimą.

— Senato užsienio komisijos demokratai atmetė Fostrr Dulles 
pasiūlymą, kad apie pasitarimus su Edenu komisiją informuotų že
mesni pareigūnai nei pats valstybės sekreterrius. Pareikalauta, kad 
komisijoh atvyktų pats Foster Dulles.

— Elektros darbininkų unija vakar priėmė federalinio tarpi
ninko planą deryboms su Westingh.cuse Electric Co. paskubinti ir 
labai ilgai trunkančiam streikui nutraukti. Darbdavys planą taipgi 
priėmė.

— Šiandien prez. Eisenhoiceris siunčia kongresui savo pasta
bas dėl imigracijos • natūralizacijos įstatymo pata'symo. Jie pra
šys pata šyti imigrantų naudai imigracines kvotas.

— V. Vokietijos vyriausybė pranešusi JAV, Anglijai ir Pran
cūzijai, kad nuo gegužės 5 d. daugiau nebepris\tės prie jų Vokieti
joje laikomų karių išlaikymo, nes reikalinga pinigų savos kariuo
menės kūrimui- Nuo gegužės 5 d. mokėjimas sulaikomas todėl, kad 
tą dieną baigiasi senoji sutartis.

t
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'Rašo DR. AL. RAcKUS' FIGŪRINIO ČIUOŽIMO LAIMĖTOJA

SVEIKATA BRANGUS TURTAS,
NigiBSBaBBMSM 4342 Archer Avė., Chicago, 32 'zs? 

Myasthenia gravis

„Myasthenia graviš“ yra toksi liga įsigali ir nusilpnina krūti- 
negalavimas, būdingas tuo, kad nės — šonkaulių raumenis. Kar- 
žmogus greitai pavargsta, per- tais nuo to krūtinė negali alsuoti 
greitai jėgos išsenka ii- kartais ir žmogus miršta nuo įnyasteniš- 

kos krizės.

'.3»z

Tikėjimo Platinimo Draugi
jos duomenimis, vietinių ir atei 
vių miisonierių priskaitoma 25 
tūkstančiai. Ateivių misionierių 
Europa yra pasiuntusi 14,151, 
Amerika —■ 1,824. Iš Europos 
valstybių Prancūzija 3,395 mi
sionierius, Belgija — 2,289, 0- 
landija — 2,229, Airija—2,001, 
Italija — 1,332 ir kiti kraštai 
po mažiau.

prie geriausių 
atsisako veikti

Patsai ligos pavadinimas „my, 
asthenia gravis“ yra iš graikiš
ko žodžio „mys“ — raumuo, 
„usthcnia“ — nusilpimas, ir lo
tyniškas žodis „graviu“ — sun
kus, ir reiškia sunkų ar rimtą 
raumenų nusilpimą. Toksai ligos 
pavadinimas nėra labai vykęs, 
nes raumenų nusilpimas gali būti 
ir ne „gravis“. Kaip toji liga va
dinasi lietuviškai, nežinau. Ir 
anglai neturi savo pavadinimo 
tai ligai, gi pavadinimas „Erb- 
Goldflam’s disease“ žmogui nie
ko nepasako.

Priežastys. Toji liga dažniau
siai pasitaiko pas jaunas mergai
tes ir pas senstelėjusius vyrus. 
Pastebima, kad „myasthenia 
gravis“ dažniausiai pasireiškia 
po kokios nors infekcinės ligos, 
ypač po influenzos. Seniau bu
vo manyta, kad toji liga yra pa
veldima iš tėvų, bet dabar jau 
yra žinoma, jog tai netiesa. Tad 
nereikia bijoti vesti mergaitę ir 
susituokti su vaikinu, kurio tėvai 
turi „myasthenia gravis“. Se
niau buvo manyta, kad tik darbi-

norų raumenys
Būdinga, kad myastenikas ryt 

mečiais jaučiasi geriau, o popiet 
ir vakarop jau jaučiasi pavargęs 
ir labiau nusilpęs. Poilsis šiek 
tiek sustiprina, o įtampa nusilp
nina.

Ligos eiga yra tokia: jei my- 
astenija paliečia tiktai akis ar 
galvos, ar kaklo raumenis, nors 
ligoniui tas ir baisiai atrodo, bet 
prognozė yra palanki, su tinka
mu gydymu žmogus gali sustip
rėti ir ilgai dar gyventi. Bet jei 
myasteniška krizė įsimeta į krū
tinės raumenis, tada jau sunkiau 
pagydyti, ir po poros ar daugiau 
metu paprastai žmogus uždūsta. 
Ne visi nuo to miršta, bet labai 
daug miršta ir prie didžiausių 
gydymo pastangų.

Patartina kiekvienam susirgus 
slogomis ar influenza tinkamai 
gydytis. Persirgus katarine liga, 
reikia sustiprėti ir per anksti sa
ve darbu nenuvargintr. Pastebė
jus betkokį silpnumą, nenormalų 
nuovargį ar kokį nors įtartiną 
myastenišką reiškinį, nedelsiant 
reikia eiti pas savo daktarą. Li
gą pradžioje lengviau nugalėti, o

f, t**

L i.’/'

OR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IK CHIRURGAI 
2300 VVest 51st Street

Vai. pirm. ir antr. 10 iki 12 ryto, 
2iki 4 ir 6 iki 9 popiet; ketv. ir 

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

Ofiso tel.PRospect 6-1795 
Rez. tel. GRovchill 0-5603

Amerikietė T t nley Albritflit. 20 metų, laimėjo moterų figūrinio čiuo
žimo varžybas ir antrų jį aukso medalį Amerikos ekipai šių me
ti} žiemos sįkuIo olimpiadoje, įvykusioje
joje. Laimėtojų sveikina jos motina.

(’ortina d'Ainpezzo, ltali- 
(IXS)

įlinkai ir vargšai gauna ,,myas-jkaį jau pervėlu, liga žmogų nu- 
thenia", ir bolševikai panaudo-į gali. Seniau „myasthenia gra- 
davo tą argumentą antiburžuazi- vjs“ skaitėsi nepagydoma liga, 
nei propagandai. Bet geriau iš-, bet dabar jau yra daugiau vilčių 
tirti duomenys parodo, kad žmogui pasveikti, jei ligonis ims 
„myasthenia gravis“ pasitaiko injekcijas ir vaistus ir darys vis- 
lygiai pas buržujus ir pas Pro'ką, ką gydytojas įsako. O kiek- 
letarus. Visų rasių, visokio luo-: vieno „myasthenia gravis“ laips
nio, visų tautų ir visokiame kli- njo jr kiekvieno individo gydy- 
mate žmonės gali gauti tąją ligą.: mas privalo būti atitinkamai su- 
Taip pat nėra pasaulyje tokios derintas. „Myasthenia gravis“ 
vietos ar tokio žmogaus, kad ne- i |įs,a ne koks psychoneurozas. 
gautų slogų. Beje, kalbant apie \rįęn tik psychoterapija ar pia- 

cebinėmis piliulėmis rimtos ligos 
nepagydysi.

bet daugiausia prakaituoja Af
rikoje, Azijoje ir Okeano saly
nuose. Minėtose vietose gyvena 
apie pusantro miliardo žmonių, 
kurių didelė dauguma nieko ne 
žino apie Kristų nei Jo Bažny
čią. Azijos gyventojai sudaro 

n^a7iba7,Tai7aujara7gijoi53 procentus viso pasaulio gy- 
atkakli kova už Lietuvos išlais-< vent°j4> ° ten katalikų tepri- 
vinimą, kuriam reikalingos gau- skaitoma tik 2,3 procentai. Af- 

• --- \ rikos gyventojai sudaro aštun
tą dalį visų žmonių, o katalikų 
tesiekia tik 8,5 procento. Oke
anijoj tegyvena penki procen
tai žmonijos, kžtalikų nuošim
tis yra apie 20, įskaitant Pili- 
pinų salas. Kinijoj misionierių 
užsieniečių teliko tik keliolika, 
o vietiniai dar labiau suvaržy
ti.

Lietuvos laisvinimo 
reikalams

JAV LB suvažiavime 1955 m. 
liepos mėn. 2—3 d.d. New Yorke 
yra nutarta, kad TF pasų ir žen
klelių galimai daigiau išplatinti. 
Tas išplatinimas ypatingai reika

slogas, sakoma, jei žmogus, per
sirgęs slogomis ir nepakankamai 
sustiprėjęs, peranksti ir persmar 
kiai griebiasi fizinio darbo, tokie 
dažniausiai gauna „myasthenia 
gravis“. Tačiau tikrieji tos ligos 
kaltininkai iki šiol dar nėra išaiš
kinti. Tik yra aišku, kad „myas
thenia gravis“ nieko bendro "ne
turi su nervingumu ar neuras- 
thenija. *

Apie patologinę tos ligos fizio
logiją čia rašyti neapsimoka, nes 
eiliniam skaitytojui nelengva bus 
suprasti, o gydytojams tie duo
menys yra žinomi.

Simptomai. Didžiuma ligonių 
tuojau pastebi, kad kas tai nege
ro darosi su akių vokais. Vokai 
nudrimba ir dalinai uždengia 
akis, ir su didžiausiomis pastan
gomis negali pilnai atmerkti 
akių. Kitiems atsiranda akyse 
diplopia (dviregystė, žvairumas) 
be ar su ptozu.

Vėliau, sunkesniu atveju, žmo 
gui sunku kramtyti nųystą, žan
dai greit pavargsta. O kiti jo
kiu būdu negali nuryti valgį, ryk
lė prie geriausių norų nbveikia. - 
Kaklo raumenys kartais pavargs 
ta taip, kad galvos nulaikyti ne
gali. Net ir kalbant balsas greit 
pavargsta, žodžius pradeda per 
nosį šrvengšti ir paskui visiškai me Tax) pareiškimų blan- 
žodžio ištarti negali. Ligai labiau

Daktaro atsakyčiai j 
klausimus

Atsakymas M. D. — Tamsta 
turbūt savo daktaro tinkama, 
nesupratai, nes liga vadinama 
„polyarteritis“ nėra ta pati kaip 
„arthritis“, ir nieko bendro ne
turi su „polijo“. Žodi3 '„arthri
tis“ reiškia sąnarių uždegimą, gi 
„arteritis“ reiškia arterijų užde
gimą.

Atsakymas V. J. — Vartoti 
jūsų laiške minimus vaistus su
liesėjimui nepatariu, nes gali pa
kenkti jūsų širdžiai ir jūsų svei
katai.

Atsakymas K. G. — Kocho se
rumo injekcijomis vėžio pagydy
ti negalima ir jau seniai medici
nos mokslininkų yra atmestas, 
tik ga’ kaikur šarlatanai tebe- 
vai u a kochinį serumą, žinoma, 
jie juo vėžio ligos nepagydo ir 
negali pagydyti.

sesnės lėšos.
Vasario mėnuo yra Lietuvos 

laisvinimo Ir aukų telkimo mė
nuo. Todėl, nuoširdžiai prašome 
visus įsijungti į šį garbingą ir 
labai dabartiniu laiku reikalingą 
aukų telkimo darbą. Išplatinki
me galimai daugiau TF pasų ir 
ženklelių.

Nuoširdžiai prašome;
Prel. M. Krupavičius,
Tautos Fondo Valdytojas 
JAV LB Finansų Komisija: 
Waltcr M. Chase, Pirm., 
Pranas Puronas. Sekr., Zuo
zas Balazaras, Valerijonas 
Balčiūnas, Kun. Petras To
toraitis ir Dr. Petras Vileišis

Evangelijos šviesos 

nešėjai

Evangelijos šviesa neša ne 
tik sielom išganymo mokslą, bet 
ir visokią žemišką gerovę, ci
vilizaciją bei kultūrą. Tos švie
sos nešėjai yra misienieriai, ku 
rie pasiskirstę po visą pasaulį,1

Tel. ofiso HE. 4-6C99, rez. PR. 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p. 
išskyrus ketvirtad. ir sekmai].

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IB 

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: PK 8-3220 

Rez. telef. VVAlbrook 5-5076 

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South Western Avenue 
Chicago 20, 111.

Pasimatymai pagal sutarties
Telefonas REpublie 7-4000 

Rezidencija: GRovehUl 6-8161

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja ir Chirurgė) 

K0D1K1Ų IK VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE

7156 South Western Avenue
(MEDICAL BU1LDING) 

Pirmad., antrad., ketv. Ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Seštad. II 
vai. ryto Iki 3 vai. popiet.

Ofieo tel. RE. 7-1168 
Kis. tel. VVAlbrook 5-3765

Tel. ofiso YA. 7-5557, rez. RE. 7-4066

. DR. FRANKO. KWINN
(KVIFZ'INSKAS) 

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

TeL ofiso GR; 6-5300, PR. 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
SPEC. CHIRURGINES LIGOS

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

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

Trečiad. ir sekmad. uždaryta

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

10748 South Michigau Avenue
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v., 
išskirus trečiad. šeštadieniais nuo I 
iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PUllman 5-6760 
Buto — ENgiewood 4-4070

Ofiso ir buto tel. HEmlock 4-5815

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ 1P VIDAUS LIGOS 

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

DR. J. j. SIMONAITIS
GYDYTOJAS Ut CHIRURGAS 

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

Rezkl. telef. GRovehUl 6-0017
Valandos: 1-3 p. m. Ir 6-8 p. m 

I’euktad. tik po pietų. 
Trečiad. ir šeštad pagal sutdrt}

Ofiso tel. CLiffside 4-2806 
Rezidencijos: LAfayette 3-1172
DR. P. STRIMAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 VVest 47th Street 

(Kuni|Nts 47 th Ir Herinltuge)
Vai.; nuo 2 iki 4 ir 6 iki 9 v. vak. 

Seštad. nuo 2 iki 6 vai., išskyr. sek

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telef. TOvvnhall 3-0050 
2534 VVest 68th Street 

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

______ skambiną CEntral 6-2204._____

DR. VYT. TAURAS- 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
bendra PRAKTIKA IR 

SPEC. MOTERŲ LIGOS 
Ofisas ir rezid.: 2410 VV. 51st St 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 6-5577

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

šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

VYT. DOMKUS 
prityręs buhalteris pildys 
J.A.V. mokesčių (U.S. Inco-

Choro vedėjau
K. StC|M>iiu«lėliis,

savininkus

įsigalint, rankos ir kojos greit 
pavargsta. • Tą myastenikas pa
stebi bešukuojant plaukus, kai 
ant galvos lankos su šukomis 
užkelti negali. Vėliau, žmogus 
net skersai gatvės pereiti nepa
vargęs negali, o laiptais užlipti į 
augštutinj butą dažnai jokiu bū
du nepajėgia.

Alsiausia padėtis ligoniui, kai

.DRAUGO raštinėje
pirmadieniais, ketvirtadie
niais nuo 6:00 iki 7:30 vai. 
vak., šeštadieniais nuo 10 
vai. ryto iki 1 vai. popiet.

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

i. <
jį
5NAUJAUSIAS LĖKTUVAS IŠBANDOMAS

šiaurė* Amerikos l'-IIH)l). imuji'iisius lėktuvas, greitesnis už, gar-ų. 
išbandomas ls» Angeles mieste, (’alif. šį lėktini) pirmų karts vuirno 
ja pilotas Dan Darncll. Naujus lėktuvas turi uutoiuutiuj pilotų ir ki
tus pagerinimui.. (INS)

Work Near Home
M E N

LIFT-TRUGK DRIVERS 
CORRUG. BOX WORKERS

W O M E N
BILLER-TYPIST 

CREDIT DEPT. TYPIST
Pleasant VVorking Conditions. 

Many Company Benefits.
See MR. OTTOVV.

TRIANGLE CONTAINER 
CORPORATION

1501 VVest I5tb Street
Tel. SE 8-4000

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK 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
Of(so tel. . V il giniu 7-0036

Rezidencijos U 1. t ėti y 8-8244

Tel, ofiso VI. 7-0600. rez. P.E. 7-6867

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Spec. motery 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. YArds 7-1166
Rezidencijos — STewart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 VVest 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 sutarimų 
Ofiso tel. VIetory 2-1484. Resid. 2437 
W. 62nd St.. tel. Republio 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 7-2290
SPECIALYBft CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2435 West 69th Street

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

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

keičia stiklus ir renius.
4455 So. California Avė., Chicago 

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

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

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

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurginės ligos
6255 South Western Avenue

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

sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. ofiso PRospect 6-9400
Rezid. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevlčiūtė)

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. OLympio 2-1881

STEPHENS LIQUORS 
4134-36 Archer Avenue
* (Kampas Franeisco gatvės)

Daugelis lietuvių jau žino, kad pas savo 
tautietį yra didesnis pasirinkimas ir že
mesnės kainos. Pasitikrinkite ir jūs.
Visi patogumai: gražus baras ir bufe
tas.
DIDELIS PARKING LOT NEMOKAMAI

Ofloe YVAlbrook 5-2670.
Kez. Hllltop 5-1560

Dr. Alexander J. Javoit
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
MARQUETTE MEDICAL CENTER 

6132 South Kedzie Avenue 
Vai. 1—4 p. p. Ir nuo 7—9 ▼. vak. 

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti

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

DR. A. Z. ŠAULYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

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

„k Ilez. 8053 S. Campbell Avė. ..

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

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West 31st Street 
Kam p. Halsted Ir 31-mos gatvių) 

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

Tel. ofiso PR. 6-6446, rez. HE. 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso l’R. 6-3838. rez. RE. 7-9199
DR. A. JENKINS

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

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

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

PRITAIKO AKINIUS 
Valandos: 9- 

ausi tarinių
2422 West Marąuette Rd.

Tel. ofiso YA 7-4787, rez. l'B 6-1D3O

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Jeigu neatsilieps viršminSti telefonai
šaukite MIdway 3-0001

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

DR. P. Z. ZALATORIS
Tel. ofiso CA 0-0257, rez. PR 0-6659 

1821 So. Halsted Street 
Rezid. 6600 S. Arteslan Ava.

VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—9 v. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1829 

Pritaiko akinius. 
Kreivas akla 

ištaiso.
Ofisus ir akinių dirbtuvS 
756 West 85th Street 

Vai. nuo 10 iki 2, nuo 6 Iki 8, tre
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LRKSA 70 METŲ
Šių metų pradžioje šioje dienraščio vietoje buvo priminta, 

kad šiemet yra minimos try3 didelės ir svarbios sukaktys: 
“Draugo”, kaip dienraščio, — 40 metų, Amerikos Lietuvių Ro
mos Katalikų Federac'jos — 50 metų ir Lietuvių R. K. Susi
vienijimo Amerikoje — 70 metų. Mes buvome pažadėję plačiai 
parašyti apie šias visas tris sukaktis. Aną kartą apie dienraštį 
jau rašėme, tiesa, labai trumpai. Esame nusprendę šią sukaktį 
minėti ruden op drauge su "Draugo” naujų patalpų šventinimu, 
Jodėl tuo pačiu metu ir didelis sukaktuvinis numeris bus išleis
tas. Atrodo, kad ir ALRKF savo auksinį jubilėjų minės rudenį, 
spalio mėnesį, kuomet įvyks jos kongresas Bostono mieste. 
Tada ir spauda plačiau Š103 organizacijos veiklą įvertins.

Kaip pastebime iš “Garso”, LRKSA savo 70 metų su
kaktį minės ištisus metus. Ji pradėta stipendijų vajumi, kiuris, 
kaip matome, visai neblogai vyksta. Sausio mėnesį padaryta 
visai gera pradžia. Net džiugu skaityti Š103 organizacijos or
gano “Garso” p'rmąjį puslapį ir sekti pradėtas skyrių ir orga
nizatorių lenktynes. Iš paduoto vajaus barometro pastebime, 
kad tuo tarpu lenktynėse dalyvauja apie dvidešimt kuopų iš jų 
dvi ar trys yra chicagiškės. Reikia manyti, kad netrukus ir 
visos kitos kuopo3 į vajų įsijungs.

Labai yra gražus ir kitas reiškinys. Sukaktuvinius metus 
LRKSA formaliai pradeda iškilmingomis pamaldomis ir banketu 
vasario 14 d. Wilkes Barre, Pa., kur yra organizacijos centro 
raštinė ir savo gimtavietės kaimynystėje (Plymouth, Pa.). Skel- 
b ama, kad pamaldos bU3 Švč. Trejybės parapijos bažnyčioje. 
Iškilmingas šv. Mišias atnašaus dabartinig LRKSA dvasios va
das kun. Jonas Baltusevičius, asistuojamas buvusių dvasios va
dų — kun. J. K. Miliausko ir kun. J. A. Karaliaus. Pamoksli
ninku pakviestas buvęs oorganizacijos dvasios vadas prel. 
Pranas Juras. Banketas bus Amerikos Legiono 132 posto au
ditorijoje. (Pažymėtina, kad šio gausaus posto šaunieji rūmai 
buvo nupirkti ir dedikuoti tai3 metais, kuomet ilgametis LRKSA 
sekretorius Vincas T. Kvetkus buvo posto komandieriumi. Tai 
atlikta jo iniciatyva ir pastangomis). Bankete dalyvaus ir kalbą 
pasakys Scrantono vyskupas Jerome D. Hannan. Taip pat kal
bės prel. Jonas Balkūnas, kun. Baltusevičius ir, atrodo, šiuos 
žodžius rašantysis. Gražu ir tai, kad bankete bus pagerbti toje 
apylinkėje gyvenantieji seniausieji nariai, Susivienijiman įsirašę 
priėš penkiasdešimt metų ar seniau. Atrodo, kad tokių yra 
gana didokas skaičius.

Wyom'ng Valley lietuviams, ypač LRKSA’ nariams, vasario 
14 d. yra gana svarbi. Tuo pačiu metu bus minima ir Lietu
vos Nepriklausomybės šventė. Ir šis supuolimas yra vykęs, nes 
Lietuvių R. K. Susivienijimas Amerikoje visais laikais yra sie
lojęsis jos reikalais, prisidėjęs moraliniai ir medžiaginiai prie 
atkovojimo Lietuvai laisvo ir nepriklausomo gyvenimo ir da
bar nuoširdžiai ir stipriai betalkinąs Lietuvos išlaisvinimo veiks
niams, ypač Altui ir Vlikui. Vasario 14 d. parengimų širdimi 
yra Vincas Kvetkus, kun. Baltusevičius ir LRKSA 5 apskritis.

Dar pernai rudenį LRKSA Centro Valdyba paskelbė sukak
tuvinių straipsnių konkursą, paskirdama premijoms porą šimtų 
dolerių. Reikia manyti, kad visi mūsų rašytojai ir publicistai 
šiuo konkursu susidomės ir jame dalyvaus.

Džiugu, kad š'ais Susivienjimo sukatuviniais metais susi
lauksime stambios lietuviškos knygos (apie 400 puslapių). Tai 
bus LRKSA Istorija. Jog autoriai — kan. dr. Fabijonas Kemė
šis ir dr. A. Kučas. Toji knyga žymia dalimi padengs ir šiaip 
jaus ne vieną visiems bendrą istorinį momentą ir tikrai daug 
palengvins bendrosios Amerikos lietuvių istorijos ruošimo darbą.

LRKSA yra fraternalinė apdraudos organizacija, išauginusi 
stambų milioninį iždą, išmokėjusi nariams apdraudomis ir šiaip 
pašalpomis džftigiau kaip šešis milionus dolerių. Jai nėra sve
timi, bet labai artimi ir l'etuvių kultūriniai ir tautiniai reikalai. 
Šios organizacijos nuopelnai ir šioje srityje yra stambūs. Būtų 
gera ir naudinga, jei visi mūsų tautiečiai daugiau dėmesio kreip
tų į šią seną ir garbingą organizaciją.

“GENOCIDO EKSPERTAI”

Londone leidžiamas “Europos 
Lietuvis” perspausdino majoro 
Lewis Hastings atvirą laišką 
anglų dienraščio “The Daily Te- 
legraph” vyriausiajam redakto
riui. Levvis Hastings savo laiš
ke labai efektingai iškelia Pa
baltijo valstybių okupacijos ir 
sovietų kolonializmo klausimą.

Savo laiške p. Hastings pa
brėš a, kad dabartiniai Maskvos

areštus, deportacijas, o į jų vie
tas gabeno ten rusus ir kitus.

Tokia esanti Rusijos kolonia- 
lizmd politika, o rusai komunis
tai pasirodė esą tikri genocido 
(tautų žudymo) ekspertai.

"E. Lietuvio” redakcija nuo 
savęs prideda: “Šitokie anglų 
visuomenės balsai, paskelbti 
spaudoje, yra ypatingai reikš
mingi, todėl reikėtų, kad mūsų 
organizacijos ir pavieniai tautie.

valdovai yra paties žiauriausio- si,istų to laiško autoriui pa-
jo imperializmo šiais moderniais 
laikais paveldėtojai. Jie yra žy
miai žiauresni už savo pirmta- 
kūnus. Caristinė Rusija per du 
šimtmečius vedė imperialistišką 
politiką. Komunistai ją papildė 
tuo, kad jie keleriopai žiauriau 
elgiasi su užkariautaisiais.

“Mes žinome, ko pasiekė ko
munistai savo apgavystėmis ir 
žiauriomis jėgomis nuo to laiko, 
kuomet jie perėmė valdžią iš 
carų. Tikrai klasiškas to pavyz
dys yra Pabaltijo valstybės”, ra 
šo laiško autorius.

Toliau jis pastebi, kad trys 
Pabaltijo valstybės, turėdamos 
savo originalią kalbą ir kultūrą, 
nieko bendro neturi su slavų 
tautomis. Jos turėjo Rūgštesnę 
civiliraeiją ir sugštesn’ gyveni
mo lygį. Kadangi jos buvo ma
žesnės ir kariniai silpnesnės, ko
munistai jas okupavo. Okupa
cija žiauri, nes vykdė masinius

dėkos žodžius’
i

PREZIDENTAS IR KATALIK. 
' SPAUDA

I

šis mėnesis yra vadinamas 
katalikiškosios spaudos mėne
siu. Katalikų Spaudos Sąjunga 
(Catholic Press Association) rū 
pinasi pravesti specialų vajų pa
didinimui katalikiškųjų laikraš
čių ir žurnalų skaitytojų skai-

šernas kriuksi laidotuvių kalbą. Jo nugara apaugusi 
šiurkščiais šeriais, piktas šnipas užriestas viršun, nasrų 
šonuose kyšo baltos iltys. Du kiškiai, pasistoję ant už- 

katal kų spaudos vaidmenį, pa- pakalinių kojų, leidžia medžiotoja duobėn. Jau teeima- 
brėždamas, kad jos nuopelnai to auksinė gaidžio plunksna, užkišta už žalios kepurės 
dvasinio gyvenimo stiprinime ir ir nublizginti medžiotojo batų aulai
ugdyme, taip pat jaunimo mo
raliniam auklėjime yra labai ryš 
kūs. Katalikiškos spaudos va
jui Prezidentas linki geriausios 
sėkmės, Prezidentas augštai ver

tina ir Katalikų Spaudos Sąjun
gos vaidmenį ir siunčia jai nuo
širdžius linkėjimus.

FLORENCIJOS BURMISTRAS

Londono “Observer” bendra
darbis rašo iš Italijos:

“Italų spauda ir polit kos va
dai dideliu dėmesiu žada sekti 
būsimą kelionę Florencijos mies 
to burmistro Maskvon, nes bur
mistras La Pirą įdomus žmo
gus. Jie vienoje kalboje prisimi
nė, kaip senovės Lietuvos d džio 
sius kunigaikštystės laikais Flo 
rencijoje įvyko augštų dvasiš
kių konferencija, turėjusi tiks
lą apjungti Rytų ir Vakarų Baž
nyčias. Sakė JK ekvienas dide
lis miestas pasaulyje turi savo 
amžinąjį istorinį uždavinį. Flo
rencijos tradicinis vaidmuo yra 
būti ryšis tarp Vakarų ir Rytų’.

“Pasaulinės burmistrų konfe
rencijos metu praėjusį spalį, La 
Pirą prikalbino Maskvos bur
mistrą Jasnovą ir Sovietų pa
siuntinį Bogomolovą nueiti su 
juo išklausyti mišių garsioje šv. 
Kryžiaus bažnyčioje. Žmonės 
La Pirą šventuoju skaito, nes 
jis gyvena vienuolyne, visą al
gą atiduoda neturtėliams ir net 
kaip kada savo geresnius dra
bužius. Be burmistro pareigų, 
jis skaito paskaitas Florencijos 
universitete, yra krikščionių de 
mokratų partijos narys Italijos 
parlamente ir vienu metu buvo 
ministerių kabinete. Jis labai pa 
maldus ir tiki maldos galybei. 
Tokiu būdu, jo kelionė Maskvon 
kelia spėliojimų, bene turi Vati
kano malonės akį, tikslu patir
ti, ar galima palengvinti Bažny
čios būklę už geležinės uždan
gos. Faktas, kad toks žymus 
katalikų žmogus kviečiamas

ŽVEJAI IŠGELBETl ERIE EŽERE

Helikopteris ir gelbėtojai matomi ant Erie ežero lerto prie m. i., Kur tūžmas žvejų vyrų ir viena
moteris buvo išgelbėti, kai atskilęs ledas juos nunešė vieną mylią nuo kranto. Žvejus išgelbėjo laivyno heli
kopteris ir pakrančių sargybiniu laivas. BMiftjlti*

AR IŠLAIKYSIME LIETUVIŠKUMĄ?
LEONAS MACKEVIČIUS, Chicago, Ui.

Dėl lietuvybės ugdymo, išlai
kymo, ar bent kad ji nenyktų ir 
nekristų dar žemiau, daug yra 
sielotasi, kalbėta, rašyta, bet 
vis tas opusis klausimas, sveti
mose šalyse ir čia Amerikoje, 
toj įvairių tautybių jūroj, jau
čiame, kaip tas plaukikas, pa
plaukęs plačią upę, prie kranto 
pradeda skęsti. Daug kas duoda 
įvairių “receptų” kaip nuo nu
tautėjimo ligos pasigydyti, kaip 
išlaikyti savo tėvų lietuvišką 
kalbą, būdą, papročius, kaip or
ganizuotai veikti, dirbti ir net

pulti, bet ir gintis būnant už
pultam. Kas būtų ir liktų iš mū 
sų išeivijoje lietuvių tautos, jei 
mes nekalbėtume lietuviškai, ne 
skaitytume ir neleistume lietu
viškus laikraščius ir žurnalus, 
nerašytume ir neleistume lietu
viškų knygų, neturėtume lietu
viškų parapijų. Kas liktų iš mū
sų tautos, jei mes neturėtume 
savų organizacijų, jas neremtu- 
me ir joms nepriklausytume ir 
leistume joms nykti. Arba mo
kytume savo vaikus šia gimu
sius lietuvių kalbos, neleistume 
į lietuviškas mokyklas, nors šeš, . .. .. pasisvęsti ne tiek savo, bet ir eMaskvon ir pakvietimą priėmė . . . ./ ’ ., , . v kitų, t- Y- visos tautos ir tevy- tadieniais, kad ne nors kiek turodo, kokių staigmenų galima1 ' J J

laukti Europoje”.
» J

Naujas penkmeti?

Kanados Montrealio dienraš
tis “Star” rašo:

“Maskvoje paskelbtasis šeš
tasis penkmetis Vakaruose svar 
Stomas kitokiu, negu įprasto 
pasišaipymo tonu. Rusija, ma
tyti, sparčiai žengia supramo- 
nėjimo keliu. Ji įrodo ekonomi
jos taisyklę, pagal kurią tinka
mas pagrindas, tinkami kapita
lai ir ganėtinas technikų skai
čius leidžia daryti pažangos ir 
daug pasiekti. Tiesa, ši pažan
ga apmokama žmonių kentėji
mų kailiu ir tokią kainą Vaka
rai negalėtų mokėti. Nors, su 
Vakarais palyginus, rusų milži
nai dar toli atsilikęs, bet Azijai 
ir net Pietų Amerikai jis gali 
rodysis įspūdingu. Vakarams y- 
pač reiktų pastebėti, kad rusai 
nesiskundžia technikų stoka

nes labui ir gerovei. Nors daug 
kas kalba, rašo ir veikia ne “sa
vo”, bet kitų naudai ir lietuvy
bės labui, bet maža dalis yra to
kių, kurie atmetę visa kas bū
tų “savo” asmens reikalui ar 
išskaičiavimams daroma, tikrai 
stengtųsi visą tą pradėti vykdy
ti nuo savęs.

Mes kovojame, sielojamės, ke 
liame aikštėn visas negeroves ir 
stengiamės viską pastebėti pas 
kitus, kritikuoti kitus tautie
čius, bet kuo mažiausia kreipda
vai dėmesio į save. Jieškome iki 
suradimo pas kitus krislo, o ant 
savo pečių nesame didžiausią 
blogybių našta, kurios svorio ne
jaučiame ir jos nematome.

Spauda ir gyvas žodis yra šal 
tas galingas ginklas ne tik kitus

Tai, turbūt, todėl, kad jie padė
jo daug pastangų jų prisiauklė- 
t’”V a •

BIRUTĖ PŪKBLBVICIŪTĖ

20 tęsinys

dagius ir arklio rūkštynius, pro architekto Jasėno lan
gus. Įskilęs stiklas sulipdytas laikraštinės popieros 
juosta, veranda apaugusi laukinėm vynuogėm

Einam pro neravėtą darželį: čia gyvena senas caro 
artilerijos pulkininkas. Jis valgo varlių kojas, paspra
gintas svieste, apibarstydamas jas pyrago trupiniais.

Mamą ir tėtis laiko mane už rankų, kartais sutarti
nai kilstelėdami į viršų. Tada aš paskrendu kelis žhigs

Pusę metų jis praleido Vygriuose, pas Dieduką. 
Mokėsi carų vardus, rašė rusų kalbos diktantus, o pro 
siaurą apleisto vienuolyno langą, pro baltus smilčių 
vėpūtinius, pro sausas viksvas — tyvuliavo ežeras. Ra
mus, gilus ir mieguistas: teliūškuodamas slidžius ak
menaičius, kartais šliūkštelėdamas pakrantėn baltą 
putą, bet tuojau pat godžiai ją atgal pasigriebdamas, 
skandindamas šaltan savo dugnan dar vieną saulėlydį.

Bet įspūdingiausias mano vaikystės paveikslas, 
kiekvieną kartą naujai suvirpindavęs mane džiaugsmo 
ir baimės pagaugom kabo prie valgomojo durų. Tai 
spalvota oleografija — „Miško žvėrys laidoja niekadėją 

č aus. Talkininkauja ir NCWC medžiotoją“.
spaudos departamentas. j Plačiaragis briedis, užsimetęs ant sprando stulą,

Tokį vajų paskelbus, preziden laiko tarp suspaustų kanopų didelį krapylą, o juodas
tas Eieenhoweris prisiuntė Ka 
talikų Spaudos Sąjungos vado
vybei laišką, kuriame augština

plaktukų kaukšėjimas, vinutėm subadyti kurpaliai... 
Ties didžiosiomis Saulės Rūmų durimis, ant dviejų

ilgų stiebų kabo vėliavos, perrištos gedulo raikščiais.
Aš timpteliu tėčiui už rankovės ir parodau pirštu: 
— Tėti, kodėl juodi kaspinai?..
— Šiandien mirė Maironis, vaike, — sušnabžda 

man tėtis ausin.

Ir vėl vasara.
Vėl mes einam — visi trys — Ukmergės Plentu. 
Pro Senų Panų sodą, pro patvoriuose kerojančius

retų žinių apie tėvų tėvynę. Kas 
būtų iš mūsų, jei mes neturėtu
me Lietuvos meilės ir to noro, 
kad ji būtų išlaisvinta iš bolše
vikiško pragaro ir amžiams bū
tų laisva ir nepriklausoma. Mes 
nebūtume verti vadintis garbin
gu lietuvio vardu.

O visgi šios nelemtos ligos 
simptomai reiškiasi ir konvulsi
jos trauko lietuvišką kūną. Te
ko skaityti spaudoje kaip nusi
skundžia knygų leidyklos, laik
raščių redakcijos, kad mažiau 
knygų perkama tuo pačiu skai
toma, kad kaikurių laikraššių 
mažėja prenumeratorių skai
čius. Organizacijų vadovybės 
nusiskundžia, kad mažėja jų 
gretos ir t.t.

Tad statykime klausimą pa
tys ir jieškokime tam kaltės ir 
priežasčių pirmiausia patys nuo 
savęs. Pirmiausia gausesnios 
šeimos pasižiūrėkime ir pasi
klausykime tarp savųjų, ką mū

langan.
Skaityti aš dar nemoku.

JL
l pasakyti, kad mus supa dusli 
fir slopinančioji atmosfera. Bet 
jei mes lietuvybės išlaikymą ir 
jos puoselėjimą turėsime savo 
širdyse, prote ir visuose lietu
viškuose darbuose ir veiksmuo
se, būdami lietuviais norėsime, 
kac1 tokiair. būt,’ ii mūsų 
vaika* ir ateitie? kartos, viską 
darysime pradedant ir pa3Žiū- 
r nt į save, į save šeimą, be jo
kių pasitels’nimu ir išvedžioji
mų kaip tai šird'es reikalas ar 
materialina* sumetimai, lietuvy 
bė žodis ir raštas bus amž’ais
rv mum:s.

Gimę lietuviais, tokiais ir bū 
k'me. Nemaišyk'me pilietybę su 
tautybe. Su ryžtu pasišventimu 
ir pasiaukojimu laikykime jau
nąja kartą, kad nenuniauktų į 
svetimus vandenis, iš kur maža. 
vilties grįžti atgal. Kaip gražu 
ir malonu bus tada, kada mes 
visi, turėdami lietuvišką, kūną, 
sielą ir pajautimus, nenukrypę 
nuo savo tautiško kamieno at
žalos leisime dar didesnes atža
las, šakosimės, kerosimės kokio 
je bebūtume žemėje, kokia pa
dangė ir miglos begaubtų mus, 
visi iki vieno buvome, esame ir 
būsime Tėvynės Lietuvos vai
kai!

sų prieauglis-jaunimas skaito ir 
kaip kalba, tada mums nerei
kės pas kitus tų negerovių jieš- 
koti. Tada suprasime, kad kalti 
esame mes, tėvai ir motinos ir 
mūsų vyresnieji. Naudinga 
daug kalbų .mokėti ir kur reikia 
vietoje jas panaudoti, bet did
žiausia gėda tiems, kurie savo 
motinos kalbos nemoka, arba 
gėdinasi ir atsisako kalbėti. Ga
lima skaityti ir kitomis kalbo
mis išeinančią spaudą, bet di
delė nuodėmė tiems kurie lietu
viškos neskaito.

Tad mes visi skundžiamės ir 
dejuojame, kad pučia šalti ir 
žvarbūs vėjai į mūsų senesnės 
kartos statytą, ramstytą ir lo
pytą lietuvišką pirkelę. Jautres
niems sukrečia pagaugais kūną, 
skaitant ir matant kaip berne
lis ar mergelė kuria nelietuviš
ką šeimą, iš kurios, V. Kudirkos 
žodžiais tariant, vienam stulpui 
išvirtus kito nepastatysime, 
nors tėvai buvo, ar yra lietuvy
bės ugdytojai ir mokytojai. Visi 
aiškiai matome, kaip seniai šia 
įkurtose organizacijose, apart 
senesnios kartos žmonių, jų vai 
kai, pabrėžiu jų lietuviukai vai
kai nesilanko, arba labai mažai, 
į susirinkimus. Ir pasižiūrėkite 
ar daug jie perka lietuviškos 
spaudos? O tai čia yra viena iš 
pagrindinių nutautėjimo reiški
nių. '

AŠ nesu gydytojas ar advoka 
tas, kad galėčiau šią opią žaiz
dą gydyti, ar ginti vienų ar ki
tų pasiaiškinimus ir išvedžioji
mus, kaip daugelis kad mėgsta

Jei tu mintiji gerumą, tyru
mą, meilę, tu turi įkūnyti šias 
mintis savo esybėje ir tik tada 
galėsi paginti jų vertę.

— V. J. Budri kas

Granville Bradshaw, 67 metų am
žiaus, iŠ Eversley, Anglijoje, išrado 
naują motorą (barankos pavydalo), 
tarintį tik devyųias judomas dalis. 
Naujas motoras sveria per pusę ma
žiau negu paprastas motoras, bet 
daug pajėgesnis. (INS)

Praplaukus Seredžių leidžiasi saulė.
Mudvi su mamą sėdim pačioj garlaivio nosy, prie

didelio, juodo inkaro, prie susirangiusios grandinės, nu
sviestos ant palubos. Mama skaito man iš paveiksluo
tos knygos apie keistą berniuką — Petrelį Svąjonėlį. 
Vakaro vėjas šiaušia mamos plaukus, paraitytus gele
žinėm replėm paausiuose.

Ima temti. Mama apsupa mano kojas vilnone ska
nius ore ir mano nugara nuvinguriuoja saldus kritimo ra ir užverčia knygą. Jos akyse raibuliuoja vandens 
svaigulys... * atšvaitai, plačios tėkmės neišvengiama pražūtis, pasku-

Autcbusas sustoja Utenos gatvės kampe. • tinis artėjančių žiočių apkabinimas, sielvarte užlaužti
Nuspardytos traktieriaus durys praviros: surūki- žuvėdrų sparnai ir mėlyna marių bedugnė... 

ję lašiniai, pjaustomi kišeniniu peiliu, kojų prakaitas, Į Smailas garlaivio priekis pjauna tylią upę, lyg du 
rūgštus riaugėjimas, stambus kamblių tabakas, susei- suglausti delnai. Tolimos pakrantės klostosi perregimo 
lintas sukant rūkomąjį popierį. O už kampo — nesi- rūko marškom; pro kaminus tiesiai stulpais kyla vaka- 
liaujantis malūno dundėjimas... 'rienės dūmai. Šūkauja vaikai, įsibridę šiltan vande-

Autobusas pralekia baltą elektros jėgainę su rau- nin, gaudydami atsiritančias nuo garlaivio bangas, ap- 
donais augšto įtempimo žaibais, pralekia tuščias kir- taškančias jų blauzdas baltom purslom ir sužvaginan- 
pyklas ir skersgatviuose išrikiuotus vežikus, žiovaujan- <tįas priraišiotų valčių retežius. Kažkur, pamiškės keliu, 
čius ant augštų pasosčių. Pramirga pieninės, pramirga krypuoja šieno vežimas.
didžiulės Tilžės sūrių gtmes, sukrautos languose. Pra- į Kaimuose jau įpučiami pirmieji žiburiai; kažkur 
mirga mažos batsiuvių dirbtuvės — apmusiję langai, gįrgį<ja užkeliami vartai, kažkur skalina šuva ir

prunkščia girdomi arkliai.
Ir taip mes skrodžiam gilų vandenį, perdalinam

plačias pievas, smėlėtas pakriaušes, pilkus kranto baž
nytkaimius...

Ir atrodo, kad tyliai prasiskiria juodi eglynai, kad 
lėtai plečiasi, kad tvinsta ramus Nemunas — iki pat

, , , ... __ . . senos savo vagos krantų. Ir atrodo, kad nėra už mu-
Autobusas jau rieda pakalnėn, pro Ožeškienės sunkaus garlaivio kūno: tik mama ir aš, tik siau-

laiptus, o aš dar vis tebelaikau įrėmusi pirštą autobuso smaigalio trikampis plaukia tiesiai į vasaros glėbį’
J didelį dangų, tolumoj ištirpstantį upės tekėjime. 

Garlaivis ištuštėjo.
(Bus daugiau)
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PRANCŪZIJA KRAUJO , SRAUTE
Didžioji Prancūzijos rsvoliuci,a

VLADAS M1NGELA, Detrolt, Mfch.

•*o: jiem kvepėjo šviežiai kepta Į 
duona, geresnis gyvenimas ir laia- I 
ve... Didžioji tautos dauguma pa- J 
sibiaurėjo žiauriais nekaltų žmo
nių žudymais. Giljouuos veikė ne 
tik Paryžiuje: visi aidesnį miestai 
buvo papuošti ešafotais ir giljuti

Tarybų Rusijos komunistai sa- dytį Paryžiaus žmonių mase3. Pir-j ^?1Via^i palvos ritosi įimtais 
vo istoriją savo revoliuciją ban- masis jų Dantenas — “Liaudiesir tuastanciais kasdieną. Tie žiau- 
do jungti.su Prancūzijos revoliu- Draugo redaktorius; antrašu lry> , buvo - pateisinami iū-
cija, kuri įvyko 1789 m. liepos 14 gydytojas Jdarattts; be to, labai ' „kia 8PsauB°l* naują re-i

AUKŠTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IK PEININGI PATARNAVIMAI.

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION, 6234 SOUTH VVESTERN AVĖ.
PIĮiM. IŽ VAL. — a V AL; ASTRAI). IR 1*EXKT. 0 Iki 4 VAK.; RET. 0 IKI 8 vai. vak.; Treč.'UŽDARYTA VISA DIENA; SĖST. 0 IKI 2 POPIET

spubliką”. Tautos dauguma nuai
vilusi ii nieko iš revoliucijos ne- ' tUs, uždrausta gintis (Visai, kaų>]vį) Barra. Barras skubiai apsupo 

tą namą, kur laikėsi su savo ša 
lininkaie Robespierre. Diktatorius 
nudėjo nusižudyti, bet tik susižei
dė. Visą nakti kentėjo baisius 
skausmus... Išaušus — Robespie
rre, St. Justas, Couthon, Hanriot 
ir dar apie 20 žymiausių komunos 
vadų buvo sukaustyti ir nugaben
ti ant ešafoto kur ir jiems erilijo- 
tina nukirsdintos galvos. Po to, 
papildome!. nukirstos galvos 71 
komunos nariui. Tuo despoto Ro
bespierre diktatūros laikotarpis ir 
pasibaigė.

d. — tai laikas kada buvo revo- žiaurus ir keisto kupinas, valdžios
bucinės minios paimta (Paryžių- ištroškęs advokatas Kotcspiera*. . . ___________
je) Bastilijos tvirtovė. Jeigu Ta-! Jie stengėsi visomis priemenėmis gavusi, nuolatos badaudama ėmė dabar Tarybų sąjungoj). Ųž kiek- 
rybų Rusijos — raudonosios im- pašal au kaialių. Jakobinai orga-.Kelti kontrrevoliucinį sąjūdį. vieną politinį, dažnai ižgalvotą.
perijos kūlėjai save laiko Pran- umiv.. manos. Jos traukė Pary Į Robespierre — anų laikų Stali- nusikaltimą buvo taikoma mažiau-

r.

praaugo visais atžvilgiais. Rusai raūo marseijete vėliau tapusi Prpn
bolševikai išžudė kur kas daugiau 
žmonių nei prancūzai, be to, pran
cūzų revoliucija išsilaikė vos tik 
kelis metus, tuo tarpu rusai-bol- 
ševikai laikosi valdžioje baigda
mi 40-sius metus.

Įdomu tad prisiminti, ką žino
me apie Prancūzijos revoliuciją ir 
ką galėjo išmokti rusai iš pran

cūzų ?
Sunkus priešrevoliucinis gyveni

mas privedė žmones prie žiaurios 
revoliucijos. Prancūzijos tauta bu 
vo suvaldyta į tris luomus. Ba
jorų buvo nedąug — apie 30,000 
žmonių. Tuo tarpu jų rankose bu
to trečdalis visų Prancūzijos tur
tų. Be to, kasmet iš karaliaus dva 
ro jie gaudavo dideles sumas pi
nigų, kaip dovanas arba kaipo at
lyginimus. Kitą luomą sudarė į- 
vairūs valdininkai, gydytojai, pro- 
fesoriai-inžinieriai, rašytojai, ad
vokatai, darbininkai ir valstiečiai 
Sunkausias būvis buvo, tačiau, 
darbininkų ir valstiečių. Jie nuo
latos badavo. Jų vaikų mirtingu
mas buvo nepaprastai didelis. Jie 
dažniausia neturėjo nei pakenčia
mo drabužio nei pastogės.

Neteisybė vyravo visos Prancū
zijos gyvenime. Niekas nenorėjo 
rūpintis vargšais darbo žmonė
mis — badaujančiomis miniomis. 
Tuo tarpu nuo Liudviko XIV lai
kų karalius laikė labai puošnų, 
pilname prabangos žvilgėjime, dva 
rą, rūmus. Jo asmens sargybą su
darė 10,000 asmenų, be to, jam 
tarnavo apie 4,000 tarnų. Dvaro 
.rūmuose vyko nuolatinis lėbavi
mas, koncertai, šokiai. Karaliaus 
ir karalienės dvarų rūmų išlaiky
mui valstybė kasmet išleisdavo 
50-70 milijonų livrų — o tai bu- 
\o labai daug pihigo!

Karaliaus valdžia *
Kraštą valdė karalius per jam 

padedančias šešias ministerijas. 
Ministeriai tebuvo tik karaliui at- 
sakomingi. Visus provincijos plo
tus bei miestus valdė iš centro in-

..si jos priešai ' būsią sunaikinti. rį kiek " enas konvento narys ga- 
euzijos himnu. Tačiau karalius: todėl žudomųjų nereikia gailėtis, l€tų būt’, atiduotas Revoliuciniam 
Liudvikas XVI' ir jo žmona Ma- juos reikia neapkęsti... Visai kaip tribunolui teisti. Įdėmu, jog po to 
rija Antoinette įsailaiao (nuo šiandien pas rusų bolševikus — įstatymo išleidimo nereikėjo kon
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CONRAD’O STUDIJA
LIKVIDUOJAMA

Bastilijos paėmimo) 3 metus.
‘Jakobinų sukiršinta minia puo- 

iė karaliaus rūmus (1792.VILr.10

vento pritarimo suimaoit kurį jo 
narį. Teroro ir įoauginimo šalinin

Tarybų sąjungoj.
Provincija daugiausia priešino , , _ . 

si revoliucijai. Bet Robespiere ker ^ai, Rofccc'ierre vadovaujami, tie- 
d.), bet karaliui dar trumpai laikui atas buvo baisus Štai Lyono m aioS sėlQ, Ui galūtinės valdžios 
pavyao pabėgti. Jis jiešaojo kon-; kurįs> )(0 aršios ir nelygios kovos! Praradimo valandos. Robespierre 
vento globos. Bet jos negavo. Bu patelio komunos kariuomenės ran j vadovaujama, Visuomenės Apsau- 
vo suimtas ir padėtas kalėjiman. kosI buvo lyg Čin-Gis-Chano lai- i Komisija, suskubo atiduoti re-
Tuo metu prasidėjo tikrai baisust j^ais, visiškai sulygintas su žeme. voliuciniam tribunolui virš
teroias. Prancūzijos valdymas pa Apie 4,000 gyventojų buvo baisiau 2,600 įmonių Visi jie buvo nugil- 
galiau perėjo Vykdomosios revo- siajs kankinimo būdais išžudyta, jotinuoti. Įdomu, jog tie pasmerk- 
liucinės tarybos rankosna. Imta Anų laikų Visuomenės Apsaugos tieji buvo Robespierre geriausi drau 
vykdyti masiniai žmonių suiminė- Komisija stengėsi išžudyti visus gal, rcvcHucijos vadai... Mat bijo
jimą’. Teisingumo ministeris Dan- įžymesnius betkuo itartus veikė-! ta kont revoli icijos, Išjota kon
toras davė komunai pilnas poli- Jjus> vadus arba ir nežymius žmo- kucencijos. Vilkas vilką rijo — 

j i neSi ypač jeigu buvo numatoma, j draugas draugą žudė.
j‘og tie asmens bet kada ateity ga- Dievo teisingumas, pagaliau, pa 
lėtų pereiti opozicijom Štai per Uet- įr patį Robespierre. Tai j.

cines teises. Nors daugiausia buvo 
suiminėjama bajorų ir dvas. ių 
luomų žmonės, betgi labai d. ig. 
suimta ir trečiojo luomo žmonių. 
Kalėjimai persipildė. Niekas anuo
met nebojo teisės ir teisingumo. 
Virė kerštas ir minios įtūžimas. 
Revoliucijos vadai įrodinėjo ma
sėms, jog kalėjimuose sėdį tik la
bai dideli nusikaltėliai, tikri re
voliucijos išdavikai, liaudies prie
šai. Ir kada Austrijos ir Prūsijos 
kariuomenės peržengė Prancūzi
jos sieną, vos spėjus užimti Long- 
wy, miestelį, Dantonas įsakė Pary
žiaus bažnyčioms skambinti visais 
varpais, įsakyta šaudyti patran
kom, kad sutraukus didesnes mi
nias revoliucionierių. Minios. Dan
tonas ir kiti jo agitatoriai (be to_, 
pats Robespiere), kalbėjo, jog kalė 
jimuose sėdį žmonės yra išdavikai

Vendejos ūkininkų sukilimą, ven- 
dejiečiai neteko daugiau kaip 
15,000 žmonių; jie buvo sukapoti 
kardais subadyti durtuvais.

Ir nors giljotinos veikė patiki
mai ir greit, bet vistiek nebuvo 
suskumbama išžudyti visų mirti

vyko 1794 m. liepos 27 d. Ta die
na labai svarbiems reikalams ap
tart’ buvo sušaukta konventas 
(pa-lamentas). Iš pat pradžios pa- 
siji vO priešišKos nuolaikos Robes- 
pierre’ui. Pradėjus St. Justui kai 

: beti, x . „ - . . „ ■ — (geriausias Robespierrepasmerktųjų. Prancūzų tauto,. . draugas) __ konventa.s garsiais 
kraujas liejosi upemis_ žiauru- i šauk|mais jo kalbą sutrukdė. Ir 
mai (kaip šiuo metu Tarybų są badant Robespierreui kalbėti vi-
jungoj) nesiliovė. Ypačiai paminė 
.tini žiaurumai pasireiškė Arras ir 
Nanjee miestuose. Štai viepas pa 
vyzdys. Nantee konvencijos — sei
melio atstovas Carrier, aršiausias 
anų laikų budelis, viešai pareiškė 
savo “sumanumą” ir žiaurumą. 
Jis mane, jog 200 žm. nukirsti gal 
vas — daug-daug darbo sudaro.

suokalbio su priešu vadai. Taip Bereikalingas tad laiko gaišini- 
pavyko uždegti minioje neapy- maS- Carrier pateikė savo išradi-
kantos ir keršto ugnį. Minia lie 
ka minia. Žiaurūs budeliai įsiver
žė į kalėjimus ir be jokių ceremo
nijų išskerdė keletą tūkstančių vi
sai nekaltų žmonių. Tas skerdy
nes istorija vadina —- Paryžiaus 
rugsėjo skerdynėm. Revoliucio

nierių —- komunos žiaurumas ne
užgeso ir vis liepsnojo ir viską 
naikino aplink. Prancūzijos kara

mą. Vėliau Visuomenės Apsaugos 
Komisijos pavedimu jis žudynėm 
naudojo tą naują priemonę. Tam 
tikslui buvo paskirti keli upės lai
vai. Jų dugnai buvb įdedami ir at
kabinami ir laivas skęsdavo. Šie 
Jaivai buvo grūste prigrudžiami 
abiejų lyčių kalinių (be to, sadis
tai išgalvojo, jog “linksmiau” bū
sią jei jie pasmerktuosius vyrus

si konvento nariai vieningai šau 
kė: “Gana skerdynių”, “Tepra
smenga diktatorius”, “Teprasmen
ga tironas”. Triukšmas nesiliovė. 
Čia Robespierre ir jo šalininkai 
pajuto, jog jiem atėjo paskutinė 
valanda. Tuoj pat konventas nu
balsavo išskirti Robespierre ir jo 
šąiininkus iš įstatymų globos. 
Prieš tai tas pats konventas bu
vo paskyręs vakarinės Paryžiaus 
dalies kariuomenės ir policijos va
du (prieš tai buvusį eilinį karei-
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giljotinos 1793 m. sausio 21 d. 
Revoliucinis tribunolas nuteisė mir 

tendantai. Jų rankose buv poliui- • ėjai Mariją Antoinettę. (Mirties 
ja ir kariuomenė. Teismai buvo bausmė įvykdyta tų pat metų spa

liaus Liudviko XVI galva nukirsta ir moteris išrengsią nuogai ir po

lio mėn. Ešafotas su giljotina bu
vo įrengtas Paryžiuje, šiandien 
vadinamoje “Place de la Concor
de” aikštėje. (Marija Antoinette 
buvo Liudviko XVI žmona — ka
ralienė).

Įdomu, jog Didžiosios Prancū
zijos revoliucijos laikais buvo į- 
steigta 9 narių sudėties — Visuo
menės apsaugos komisija. Jai pri
klausė visos ministerijos. Net ka
ro vedimas buvo pavestas irgi tai 
pačiai komisijai. Visuomenės Ap
saugos Komisija ėjo tas pačias 
funkcijas, kaip rusų bolševikų Y- 
patingoji Komisija (ČEKĄ) arba 
NKVD bei MVD. Taigi V.A.K. 
trumpu laiku tapo visos Prancū
zijos valdovė. Betgi ji pati buvo 
jakobinų partijos priklausomybė
je.

Kaip šiandieninėj sovietijoj
Kaip šiandien Tarybų sejungoj, 

taip ir anuomet prancūzuose, bu
vo sudarinėjami įtariamų ir ne
patikimų žmonių sąrašai. Dieną ir 
naktį buvo vežami ir varu varo
mi sukaustyti žmonės. Teroras už-

sunkiai prieinami paprastam 
žmogui. Teisėjų vietos buvo nu
perkamos ir paveldimos. Žmogų, 
valdžios pareigūnai, — policija ga
lėjo suimti kada norėjo. Užtat ka
lėjimai buvo perpildyti visai ne
kaltų žmonių. Krašto švietimu vai 
stybė nesirūpino, čia darbavosi 
idealistai vienuoliai, parapijos. Jie 
steigdavo mokyklas, jas prižiūrė
jo, savo lėšomis jas išlaikydavo;
Be tto neužteko. Masės skendo 
tamsoje. Mokesčiai buvo tiesiogi
niai ir netiesioginiai: jais dau
giausiai buvo apkrauti neturtin
gi žmonės — pagalvėmis vadina
mais. Pagaliau ir turtą turintieji 
turėjo mokėti. Jeigu kuris neno
rėjo ar neišgalėjo didelių mokes
čių sumokėti, atsiųsdavo policiją, 
o jeigu ir šioji nieko nepasiekda
vo — atsiųsdavo kariuomenės da
linį. Kariuomenė stovėjo prie dva
ro tol, kol nustatytos sumos ne- 
išjieškodave. *

Liudvikas XIV mirdamas pali
ko milijardus livrų skolos. Jo įpė
diniai: karaliai — Liudvikas XV
ir Liudvikas XVI minimą skolą ______  _______
padvigubino. Gal toji skolų ir mo j viešpatavo visą Prancūziją. Bet 
kesčių našta nebūtų taip sunki, žmonės iš revoliucijos laukė ko ki
jei mokeščiai ir skolos, mokėjimas —_____________________________
būtų paskirstyti pagal turtingu
mą visiems valstybės gyvento
jams lygiai, žodžiu, jeigu būtų 
paisyta teisybės. Valstybės skolos 
ir finansų pairimas, žmonių bega
linis skurdas, badas, buvo svar 
blausios priežastys privedusios 
Prancūzijos kraštą prie revoliu
cijos. t

Kalbant apie karalių Liudviką 
XVI, reikia priminti, jog jis ne
buvo blogas žmogus; tauta jį my
lėjo; jį pražudė jo silpna valia.
Pagaliaus vykstant valdžioje ne
tvarkai ir pairimui, masės ėmė 
bruzdėti. Pasirodė propagandinio 
turinio raštų. Štai paminėsiu a- 
bato Sleyeso parašytą knygelę, 
kurios turinys suglaudžiamas į 
tris klausimus: “Kas yra trečia
sis luomas?” atsakoma — viskas.
“Kuo jis iki šiol buvo?” nie
kas. “Kuo jis nori būt?” — kuo 
nors.” Ilgainiui karaliaus dvaras 
neteko savo pirmykštės įtakos li
teratūrai. Vis dažniau ir dažniau 
pasirodydavo raštų iškeliančių ne
teisybe? ir negeroves. Pagaliau 
Joan Jacques Rousseau savo kū 
ryboje iškėlė revoliucinį šūkį:
“Laisvė, brolybė, lygybė”.. Be to.
Rousseau manymu demokratinė 
respublika - geriausia valdymosi 
forma. Įstatų leidime, pagal jį, tu 
rį dalyvauti visi piliečiai.

Revoliucijos užsidegtam*
’ Prancūzijos revoliuciją uždegė 
ir ją pravedė kraštutiniai kairieji 
— vadinamieji jakobinai. Jakobi
nų daugumą sudarė politinio ja
kobinų klubo 'nariai. Jie turėjo iš
kalbingus vadus. Jiems sekėsi vai

du surisią...) ir laivui išplaukus i 
upės vidurį dugną atkabinus __— 
visi prigerdavo. O kas gi galėtų 
aprašyti tą baisų priešmirtinį šauk 
smą, klykimą ir siaubą?

Vardan revoliucijos “laimėji
mų” išlaikymo, vardan respubli
kose apsaugojimo, per penkioliką 
mėnsių buvo išžudyta virš pusės 
miliono žmonių. Bet jeigu apskai
čiuoti visus žmonių nuostolius per 
visą revoliucijos laikotarpį, aukų 
priskaitoma iki miliono.

Negalima nutylėti tikro fakto 
kad daugybe prancūzų didiku bu
vo pabėgę Šveicarijon jieškodami 
globos. Bet Šveicarijos vyriausy
bė tuos tūkstančius žmonių grąži
no prancūzams ir jie buvo išžu
dyti.

Diktatoriaus gali*. 3 smukimas
Pagaliau Robespie-re galia ir 

autoritetas ėmė smukti. Jis dar 
kovojo, nors ir desperatiškai, dėl 
valdžios vairo išlaikymo savo ran 
koše. Jo žiaurumai palietė net jo 
geriausius draugus Dantoną ir 
Hebertą — revoliucijos vadus 
(Dantonas buvo teisingumo ir vi 
daus reikalų ministeris. V.M.) Jie 
buvo nužudyti. Priėjo prie to, kad 
konventas privalėjo išleisti keis 
tą įstatymą, kuriuo atimama tei
sė suimtiems samdytis advoka

Lietuvių uiuUa. .auria,’<,los asmeny
bės a -klvysk Jurgio . ........'ak;io-

MatulevkNsi*

UŽRAŠAI
. rljosr daly «*-

I. Užrašot: Mintys fie* - na 
ryžimai. Čia kaip t’k kla'd ir 
Arkivyskupo Jurgio (-tins tiesos 1žT •> 
girnas bei visiSkas pasta ikojlio'u 
tarnauti Dievui, Bažnyčiai ir šie'.’ 
išganymui

II. laiškai. Ta’ (vali'eins t sme- 
nims rašytu laiškų ištraukos gyve
nimiško* išminties neriai./ Išreikšti 
patarimų, paraginimų Ir paaiškini
mų formole.

III. VUi.’ule. ZvUgsnis ) Arkivys
kupo kančii s r^r ještas senoje Lie
tuvos sosHnė kur Jis stengdamasis 
būti visiems visakuo. kad visus lai
mėtų, Kristui, daugiausia yra nuken
tėjęs.

Knyga turi 220 psl., paveiksluota 
ir įrišta 1 kietus viršelius. Kaina 
12.60.

Užsakymus su pinigais siųskite:

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė., 

CHICAGO 8, TT.T,

TELEVIZIJOS FONOGRAFAI 
Tik pas mus pirkdami gausit
• Nemokamai 3-Jų mėn. pilnų garan

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

liavimas.
• Iki >100.00 ir daugiau nuolaidos už 

Jūsų seną televiziją. «
Be to, visokiausi radijai, rekorda- 

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

NUOŠIRDUS LIETUVIŠKAS 
PATARNAVIMAS

Frank’s TV and Radio
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

3240 South Halsted Street
Telefonas CAlumet 5-7252 

PRANAS KERŠIS IR 
PAULIUS F. ENDZELIS

=3OC3IO|===3OE3OC===I

Vestuvių nuotraukos 
Augsios rūšies fotografijos 

Mūsų specialybe
Precio Photo Studio

ŠMP,
EDVARDAS ULIS, mv. 
4068 Archer Avenue 

Telefonas Vlrginia 7-2481

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

MES rARCPINAME KELIONES LĖKTUVAIS, GEL2KELIAIS, 
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.

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

Roosevell Furnitūra Miegamo Rakandų Išpardavimas!
11 gabalų — tiktai už $169.00

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

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

Fellv Kandonla, sav. ir menadžerla 
Krautuve atidaryta aekmaUleninia nuo II Iki 4:t0.

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

kovo 1 d.

Duoną Ir J vairias skoninga* 
Malkutes kepa

414 West 63rd Str.
ENglewood 4-5883

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Rūpestingai ir pigiai taisau

TELEVIZIJOS
APARATUS

Garantuoja darbą ir dalis.

I- MIGLINAS 
Telef. — HUmbold 6-1038

BRUNO’S KEPYKLA
3339-41 S. IJtuanica Avė. 

Tel. CLifside 4-6376.
Pristatome J visas krautuves 
tr restoranus, taip pat 11- 
vtunūla | visus artimuosius 

miestus.

PARKHOLME SERVICE 

STATION 

5000 W. Uermak Rd., Cicero, Ilk
! Lietuviška gazolino stotis ir 

automobilių aptarnavimas
VVilliam J. Grigelaitis, sav.

-

A. TVERAS
LAIKRODŽIAI IR BRAHGEHTRĖS

Pardavimas ir taisymas
2646 W. 69th St. REpublic 7-1941

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDROVĖ

4038 Archer Avenue Tsl. LA3-A719 

AUGUST SALDUKAS Prezidento*

Prailekit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

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

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., j vakarus nuo Califomia Avė.

CHARLES ZEKAS, Sec’a

OFISO VALANDOS:
Pirmad.. antrad., penktad. Ir 
Rėžt. 9 v. ryto Iki 4:10 p. p.

Trečlad. 9 ryto Iki 1J v., o 
Ketvirtad. 9 vai. iki S vak.

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningan darban. Viai apdraudimai. U artimų Ir 

tolimų distancijų, fiaukito sekančiai:

3415 S. L1TUAN10A AVTL, OBDOAGO,

ANTANAS VILIMAS
Telelonao — FBontier 0-188S

CRANE SAVINOS
2555 WEST 47th STREET LAfayette 3-1088

B. R. Pietkieutcz, prez.; E. R. Pletklewlcz, sekr. ir advokato 
Mokame augštus dividendus. Kešiuojame Sektas. Parduodame Ir 
išperkame valstybės bonus. Tanpytojams palarnauvirani veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITA ŠIANDIEN.—Apdrausta Iki $10,000. 
Darbo valandos: pirmad. Ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. tr penkt. 9 iki 5; treč. uždaryta, o iešt. nuo 9 iki vidurdienio-

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

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

MES PRISTATOME AHOLIS BEl|

PEČIAUS ALIEJŲ
^ĮDĖLIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS lį*

Mes taipgi perkraustome jūaų baldus saugiai — keletą blo 1 
i kų ar keliasdešimt* mylių. Reikale šaukite mua. ,
, Vieno kambario baidus arba viso namo — kreipkitės pae’ 
'mus. Turį daug metų patyrimo perkraus tymo darbe.

STASYS FABIJONAS
1146 So. Hoyne A»inut Ttl. Virgiui* T-7NT,

JONAS GRADINSKAS

MARQUETTE GELIŲ KRAUTUVĖ
KORSAŽAI, GELfiS VESTUVĖMS, LAIDOTUVĖMS IR 

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

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

SINCLAIR Gazolino Stotis

PAGALBA"
Sn\. Ant. Stanovičing

Taisome autnniubilių motorus. Lyginame jdaužimtis ir 
Įlenkimus. Dažome ir atliekame įvairins kiltia pataisymus.

NEBRANGUS IR GARANTUOTAS DARBAS
Mašinai sugedu*, pribūname su vilkiku į i vairias vietas. 

Parduodame akumlliatorius, padanga* ir kt. automobilių dalis.

2641 West 71st St. (kampas Talman Avė.)
Tel. REpublic 7-9842. Namu tel. WAibrook 5-5934
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Antradienis, vasario 7, 1956 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS rs

MŪSŲ KOLONIJOSE
Chicagoje L. S. Ramovės Chicagos shyr.

L. S. .Ramovės Chicagos sky
rius sausio 29 d. Balio Pakšto 
svetainėje turėjo metinį susirin- 

Marcelė Tamanauskienė, nuo- kįmoi kurj pradėjo skyriaus pir 
žirdi labdaringų darbų rėmėja mininkas Poviias Dirkis ir pa-
Bridgeporto kolonijoje, gavo var prajg minutės susikaupimu pa- 
dinių proga gavo labai daug geibtį 1955 m. mirusius narius: 
gražių sveikinimų ir dovanų nuo jOną Brazdžionį, Mikalojų Gri- 
savo artimųjų, pažįstamų ir tų, gaijQną ir Vaclovų Biržišką, 
kuriems ji yra gero pasiusi. Naujas advokata dr
Ypatinga1 gražių gyvų geltų ir A Sidlauska, skaitė kait 
padėkos latakų ja, atsiimta knn. Į ..Di lomaunė jr konsularinė 
Antanas Bunga Memmmgeno , . Paakaita buvo turinin

I^abdariugŲ durbų moteris

lietuvių stovyklos kapelionas. 
Jis atsiuntė ir 12 nuotraukų iš 
praėjusių Kuč ų ir Kalėdų šven
čių kurioms Marcelės Tamanaus 
kienės rūpesčiu buvo surinkta 
ir jam nusiųsta $72. Savo laiš
ke kun. A. Bunga rašo:,

“Jūsų mielą laiškutį su kilnia 
dovana $72 gavau. Sunku ir pa 
dėkoti Jums už tokį pasišventi
mą ir širdies atvėrimą artimui.

ga ir kruopščiai paruošta.
Po paskaitos skyriaus valdy

ba patiekė savo metinės veik
los ataskaitinius pranešimus ir 
buvo patvirtinta 1955 m. apy
skaita. Naujon skyriaus valdy- 
bon išrinkti šie asmenys: Povi
las Dirkis, Stasys Grigaravičius, 
Balys Brazdžionis, Juozas Na- 
mikas ir J. Stankūnas. Susirin- 
mui vadovavo Jonas Švedas,

▼ n « r*-j:

Gyvulių lavintojas Cl.vde Bentty įspėja pirštu keturių metų liūtų Bru
tą. kad jis kitą kartų nedarytų tų, kų yra padaręs. Mat, šis liūtas kartų 
Detroite užpuolė savo lavintoji}. (1XS)

PIGI U IK SAULIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IK Iš TOL! IV

K. IHDUKONJS
Turiu naują didelį sunkvežimį 

U apdraudai
6930 S. Tiipnan, Chicago 29, UI 

Tol. ŲRovehUl 6-7096

Molio akis mato tik tai, kasi 
nyku ir kasdieniška.

FAJIEŠKOJIMAI
Pajieikau PIJAUS TRASKAUS- 

KO, gimęs Sartokų km. ir VYTO 
SKROLJO, gimęs 9uv. Kalvarijos 
Turiu jums žinių iš Sibiro. Kreip- 

. o .. . tia: ALBINAS GRIGAITISyra zmoglėka. — V. J Budrlkas l Ho E Marsarrt. Uelroit 3. Mkii.
Idėja yra dieviška, išraiška

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS IR GASOLINO STOTIS
Atliekami lyginimo ir dažymo darbai. Taisomi motorai, stabdžiai 
transmisijos ir t. t. MOBLLGAS benzinas, įvairių rūšių alyva, 

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

M. fcESAS, patyręs auto specialistą*

Ar Gaunate 

Slogas?

Vi.uuiuut kreipkite 4rine»| I uikiutėjueiu. 
vidurius. Hė| piUelitfVluOno tūkutmičlal !>«•- 
geidauju. l>r. Petpi’s ••Goniozo", Kaip Ir 
pagal gydytojo receptą iftiunnniuoae vilio
tuose. jo (UjHiate yru keletas medioUkal 
uAtvirtintų dalykų, kurie vlal kartu veik
dami sutelkiu paleiuciuinią kuliais būdais: 
lj ramina ir ftildo sutrikusi «ltrund|; 2) 
atleidžia vidurių išpūtimo skausmus; 3) 
suteikia nuskubinanti palengvinimų nuo 
sukietėjusių vidurių, kurie yra priežastim 
aukėr'ilau ISvardiptų simptomų. Švelnus. Ge
ro skonio. Išparduota virs 20.060,000 bou- 
ky. Šeimos dydžio banku >1.06 vaistinėse. 
Bandykite Dr. l’etcr's "Oomozo”.,. abso-

Žodis dažnai negali išreikšti, ką' sekretoriavo Vladas Garbenis, 
širdis norėtų pasakyti. Aš savo 
žmogiškai silpną padėką jun
giu su nuoširdžiausia malda. Jū
sų vardinių proga jau meldžiau
si ir ateinantį sekmadienį Jūsų 
intencija atnašauju šv. Mišias.

P. E. D.

I Is •
Rūpinasi vienuolyno ir 

“Draugo’' spaustuvės statyba 
Tėvų Marijonų Bendradarbių 

10 skyriaus gautus metinis su-
Tikiu, kad Dievulis Jums gfą- sirinkimas įvyko sausio 11 d. Šv. 
žins sveikatėlę, kuria nusiskun-į Jurgio parapijos klebonijos
dėte savo laiške, kad vėl galėtu
mėt dirbti Dievo ir artimo mei
lės tarnyboje. Per Jus noriu pa
dėkoti ir visiems, kurie pakluso

kambaryje. Apsvarsčius eina
muosius reikalus, perrinkta val
dyba 1956 metams. TT. Mari-į 
jonų Bendradarbių 10 skyriaus

Susirinkime dalyvavo ir TT. J. Kuzinskas taip pat sveikino 
Marijonų Bendradarbių apskr. naują valdybą ir ragino ir toliau liūtiškai niekas kitas taip nepageibsa 

dvasios vadas kun. J. Budzeika, taip gražiai darbuotis, kaip lig-
MIC, kuris pasveikino valdybą šiol.
ir visas rėraė.as visoms palinkę j po suairinkimo buvo arbat414. 
damas laimingų 1956 metų ,r pa pasivaljinusi ,r kalbė> 
dėkojo visiems uz gražų darbą išsiskirstė gražioje
Tėvų Marijonų nauda,. Ta-p pat, nuQ e Vaišėse dalyvavo ir 
pakvietė dalyvauti Tėvų Marijo-, dvasios vada, kun Kuzinskaa 
nų Statybos Fondo bankete, ku- kun } Budze;ka
ris bus kovo 18 d. Sherman vieš 
būtyje. Rėmėjos, kurios galės, 
nusistatė dalyvauti bankete.

Jei jūsų vaiatluė neturi, tad, pasiųskite 
>1 už 11 ox. bonkų (su jūsų vardu Ir ad
resu) šiuo adresu: GOMOZO, l)ept. 071-SS 
4541 N. Hurensuood Avė.. Chleavo 441. III.

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

Jūsų prašymui ir tuo mano bal- valdybą sudaro šie asmenys: dv 
sas buvo nuoširdžiai užgirstas., vadas kun. J. Kuzinskas, pirm 
Jūsų visų dėka, šventes pralei- Elzbieta Samienė, vicepirm. Ma- 
dome labai gražiai. Tai matysite rUa Melkienė, rašt. Ona Banie- 
iš paveikslėlių. Šventąjį Vakarą | nė, ižd. Elzbieta Stanevičienė, 
visi sėdėjome prie bendro Kūčių i Valdybą sudaro darbščios pąra- 
stalo. Jis vienintelis ir tremtyje į Pi jos ir draugijų veikėjos, pasi- 
metuose. Todėl jam buvo nuo- sventusios geriems darbams.

Skyriaus dvasios vadas kun.

širdžiai ruoštasi. Jeigu tėvynė
je jis mums simbolizavo šeimos 
altorių, prie kurio atsinešdavo- 
me gražiausius vienas kitam lin 
kėjimus, šiandien ši prasmė 
mums pasidarė dar aiškesnė. 
Mes esame per tremties kryžių 
į vieną šeimą suvesti. Čia mes 
plotkelėg laužyme atnaujinome

Naujoji vai /ba vasario 12 d. 
rengia didelę vakarienę su tur
tinga programa. Pelnas skiria
mas Tėvų Marijonų vienuolyno 
ir “Draugo” statybos reikalams. 
Vakarienė bus Šv. Jurgio p ara- 
pijos svetainėje. Vakarienei 
ruošti komisiją sudaro šios darb 
ščios moterys: M. Melkienė, E.

tą vidinį ryšį, kuris jungia mus Stanevičienė, E. Samienė, U. Pe 
su kenčiančia Tauta ir geruoju 
Dievuliu. Iš čia išsinešėme mes 
ateinanųiom dienom naujų jėgų.

Pirmąją šv. Kalėdų dieną susi 
kviečiau visus viengungius, neiš
skirdamas net evangelkų, neiš- 
riems pietums. Norėjau, kad jie 
rors kartą metuose būtų paso
dinti prie bendro gražiai paruoš
to stalo, bet ir petus su savo ku 
nigu. Džiaugsmas ir man, o dar 
didesnis ir jiems. ,

traitiene ir A. Banienė. Visos su 
manios šeimininkės prikeps ska 
nausių pyragų. IšYnksto ren
gėjos kviečia gaus ai atsilanky
ti vasario 12 d. į vakarienę.

Senelių negalėjau pamiršti. Sc 
natvės lazdelė bus kartą ir mū
sų dalis. Jie reikalingi mūsų 
meilės. Daugumas ligoniai, be 
savųjų. O ir vaikučius, kuriuose I 
vystosi mūsų tautos ateitis, Ii-! 
gonius, gausias šeimas nepamir 
šau. Jeigu man viskas ta'p gra
žiai pasisekė, nuoširdžiausiai dė 
kojų Jums mieloji ponia Tama- 
nauskiene. Jūsų dėkingumui pri 
simint dažnai pavarinėsiu šv. Ro 
žančių rankose. Ir už tuos, ku
rie taip daug meilės parodo 
tremtiniui.

Dar kartą nuoširdžiausiai mcl 
tižiu Dievulį ir Jūsų Vardo Sv.: 
Globėją Jums daug malonių.

Jūsų Kristuje
/ kun. Ant. Bunga”

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokiu Rūšių 
MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO

STASYS LITWINAS, Prez.
3039 So. Halsted St.

Tel. Vlctory 2-1272
Apkainavimą ir Prekių Pristaty

mą Teikiame Nemokamai
Raštinė atida ra kasdien mm 

8 vai. ryto iki 6 va), vakaro ir 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.

cU
TELEVIZIJOS

ir Radio Apa-afu Taisymai
Sąžiningas ir garantuotu darbu 
M. RIMKUS, 1617 S. SawyeT St.

Tel. VI 7-0087 
saT-jiTS. n

- VI 7-3037 
arr ' rSii cUS

Iš ARTI IR TOLI BALDŲ

PERKRAUSTYMAS
Vmija-i aprvIallM didcllš 

RIIIlkvCŽtlIltH *11 llilllft |)|). 
diiiiKiii. PigiiM Ir MąžinlnifiM 
pit lamui Ini.iM.

R ŠERĖNAS
451« S. WimkI SI., ChllMffO w.|||||,..K 1,1. vi 7-2972

M O V I N G
A. BENIULIS atlieka įvairiu.® 
perkraustymus ir pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BI. 7-7075 arba 

RE 7-9842

NUO UŽSISENfiJUSIŲ 

SKAUDANČIU ŽAIZDŲ

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENU AT
VIRŲ 'r SKAUDŽIŲ ZAIZDU, 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsis -nėjusios žaizdos 
niež.ti ir skauda. Kad pašalinti tų 
niežėjimų ir skaudėjimų seny atvi
rų ir skaudžiu žaizdų, uždėkite 
1.EGU1.O Ointment.. Jos gydymo 
ypatybės palengvins jūsų skaudėji
mų ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jų taipgi nuo skau
džiu nudegimų. Ji taipgi pašalina 
niežėjo.ii) ligos vadinamos PSOltlA- 
SIS. Taipgi pašalina peršėjimų ligos 
vadinamos ATHI.ETE’S EOOT. su
stabdo džiovinimų odos ir perplyšimą 
tarppirščių. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūsta nčios. suskilusios odos dedlr- 
vtnių, odos išbėrimų ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
sirodo skaudus Išbėrimas nuo vysty
klų. Ji yra gera gyduolė nuo iš
viršinių odos ligų. Le
gulo Ointment yra 
parduodama po 75 
et., $1.25, ir 43.50.
Pirkite vaistinėse Chl 
cagoj ir apylinkėse—
Milwaukee, Wisc.,Oa 
ry.Ind.IrDetrolt, Ml- 
chigan arba rašyki
te ir atsiųskite Mo- 
ney order 1

LEGULO, Department D. 

618 W. Eddy St. Chicago 34, III.

NARIAI IJETUVIŲ TAI P. IR SKOLINIMO
B-VIŲ LYGOS, KURIOSB

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 
I lt

Paskolos Duodamos Nainy Įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

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

CRANE SAVINGS A LOAN ASSN.
2555 W. 47th St. Chicago 32, DL

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

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

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA
Didžiausias lituanistikos židinys, lietuvių kultūros paminklas

15 suprojektuotų 20—21 tomo septyni juu išspausdinti, kiti rengiami, 
Reduktoriai visą LE ruošimo darbų pagal atskiras raides pasiskirstę 
iki galo.

Laikas įsigyti, nes nuo VIII tomo T,E bus spausdinama tik prenu
meratoriams.

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

Užsakymai siųstini šiuo adresu:
J. KAPOČIUS, LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA,

265 -G -Street, South Boston 27, Mass.
PASKUBĖKITE — ATSARGOS RIBOTOS!

NEPASILIKITE ŠIEMET BE KULTŪROS ŽURNALO

A I D V
“Aidai” | jūsų įminus atneš rimties ir iš kasdieninių rūpesčių pa
kels į švieą bei grfožį.

Prenumerata: visur 6 dol. metams

Adresas: 68U Bushwiek Avė., Brooklyn 21, N. Y.

Budriko metinis pre-inventorinis 

Deimantų, Laikrodėlių Išpardavimas

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

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

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

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

nuolaida. Lengvi išmokėjimai.
Lietuviški gintaro išdirbiniai.

J. F. Budrik Furniture
(INCORPGRATED)

3241 So. Halsted St. Tel.: CAlumet 5-7237
Atdara pirmad. ir ketvirtad. vakąrais iki 9:30 PJM. Sekmad. 10-5.

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

1450 kilocycles, su žymiais dainininkais ir orkestru.
■„ , , . ... ...........

mėgstama

e-
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K ur tik puiki Kentucky whiskey
J

ten reikalaujama

“Maloni taip kaip 

' ir jos Vardas”

SvriMRnr Brook

SUNNYBRDOK;
URANU

4/3 Qt. 
KENTUCKY 3TRAlQHT 
BOURBON VVHISKEY

DllAMU

Aląo Aiailsble
BOTTLED IN BOND - 100 PROOF
r"-"' lliHimlMIMIII'UMIHHIiailllll

Here are a vvhiskey’s four 
most desirable qualities.

. KENTUCKY BĮLENDEP 
M/HISKEY

$430
« 4/4/5 Qt.

Thia chart show« Old 
Sunny Brook hae overythingl

SUNNY BROOK
Ik lt Kentucby 

yvhiak.y ?
Do«» it h«v« «n old 

19th Cautury n»m«?
l» it availabf* aa a 

atraight and aa a bland?
la it popularly 

priced?

YES1 YCSl YESI YESI

THt OLD SUNNY BROOK COMPANY, D1VISI0N OF NATIONAL DlSTlLLERS PRODUCtS CORPORATION. 
LOUISVILLC. KY. ROIH 16 PROOF KLNfUUKY BLLNDLD WHISKEY CONTAINS 65% GRAIN NLUfRAL SPIRIIS
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o fiTEnutAžTIg DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS antradienio vasara LSdfl

Gražiai pavykęs Sophie

Barčus radijo vakaras
Kaip buvo tikėta ir laukta, ir 

šia Sophie Barčus radijo prog
ramos metinis parengimas — 
kocertas Chicagos Lietuvių au
ditorijoje praėjo su didžiausiu 
pasisekimu ir sutraukė apie 2,- 
000 žiūrovų, kurie programa bu
vo labai patenkinti. Atsilankiu
siųjų j šį pai engimą skaičių rei
kia dalyti pusiau: viena pusė te
ko seniesiems ateiviams, kita 
gi - naujiesiems.

Pirmoje programos dalyje ma 
tėme rašytojo Antano Gustaičio 
komediją "šilkiniai pančiai’’, ku 
rią režisavo Algimantas Dikinis, 
o scenovaizdis buvo Jono Kele- 
čiaus (reikia pasakyti, labai pui
kus,. Vaidino aktoriai Antanas 
Rūkas, Jonas Kelečius, Eglė Vi- 
lutienė, Algimantas Dikinis, O- 
na Mironienė ir Andrius Miro
nas.

Žiūrovams vaidinimas patiko 
ir visa komedijos eiga buvo su
tikta šiltai, palydėta garsiu juo
ku ir griausmingais rankų ploji
mais.

Antroje dalyje buvo rodomas 
filmas, kurį pagamino Balys 
Brazdžionis. Reikia sveikinti ir 
kartu remti jo labai gražų užsi
mojimą įamžinti filme lietuvių 
kultūrinį gyvenimą. Šį kartą 
jis rodė filmą iš Sophie Barčus 
radijo veiklos bei jos parengi
mų. Paveikslai aiškūs, gražūs, 
įdomiai nufilmuoti. Jei mes rem 
s'me jo darbą ir užsimojimus, 
reikia tikėtis, kad Balys Braz
džionis dar daugiau pagamins 
įdomių kultūrinių filmų. Gražią 
pradžią parodė Sophie Barčus, 
sekime ir kiti.

Trečioje dalyje pasirodė so
listai. Pirmiausia dainavo Ire
na Kaledįnskaitė, Amerikos lie
tuvaitė, jaunutė, turinti gerą bal 
sinę medž:agą. Tai kylanti dai
nos žvaigždė.

Dainavo ir Juzė Putrimas, vi 
siems gerai pažįstama iš eilės 
koncertų ir radijo. Šį kartą ji 
nepaprastai gražiai interpretavo 
dainą "Sakalėlis”.

Paskui dainavo jos abi. Klau
sytojai savo susižavėjimą dai
nininkėmis išreiškė ilgais ploji
mais.

htuogr? y&t Me te ėst

F. B/

CATHOLlC BiSHOPS RELIEF RJHB
JT#*****/ įf 2 Jbčfoit /f

JAUNIMO LITERATŪROS 
PREMIJA!

1. Lietuviškos Knygos klubas ir ateitininkų “Šatrijos” me
lo draugijai, norėdami paskatinti rašytojus bei auklėtojus dau
giau duoti tinkamos lektūros mūsų priaugančiam jaunimui — 
vyresniųjų klasių pagrindinės ir augštesniųjų mokyklų (High 
School) mokiniams, — skelbia

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

jantį veikalą: eilėraščius, poemą, beletristiką, biografijas, vaiz
delį ar kurios kitos rūšies kūrini, skirtą jaunimui.

3. Premija nebus skaldoma tarp kelių autorių.
4. Autoriai ar leidėjai 1955 metais išėjusias knygas ar 

spaudai parengtus rankraščius premijai skirti komisijai pra
šomi siųsti iki 1956 metų kovo 1 dienos šiuo adresu: Jaunimo 
Literatūros Premijai Skirti komisija, 2834 S. Oakley Avė., Chi
cago 8, Illinois. Rankraščiai pasirašomi tikrąja pavarde.

5. Premijai skirti jury komisija sudaryta iš šių asmenų: 
pirm. Vincas Ramonas, sekretorė Agnė Jasaitytė. nariai: 
kun. dr. Andrius Baltinis, Pranas Razminas Ir Domas Velička.

•
6. Premijos mecenatu yra kun. dr. Juozas Prunskis.

NEW HORIZONS
AT

LENKURT
IN

MECHANICAL ENGINEERING 
DESIGN DRAFTING 

ELECTRONIC PROTOTYPE 
CONSTRUCTION TECHNICIANS

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

LENKURT ELECTRIC CO.
1105 CAunty Road, SAN CARLOS, CALIFORNIA

Galiausiai pasirodė mūsų lie
tuvių pažiba Algirdas Brazis, 
Metropolitan operos solistas, ba 
ritonas. šį kartą jis buvo tikrai 
didingas. Jam plojo ir plojo. 
Buvo tikra plojim ųaudra.

Po parengimo Sophie ir Au
gustas Barčus padėkojo žiūro
vams už nepaprastai gausų atsi
lankymą ir už tą didžią mora
linę paramą.

Programą ir visą parengimo 
eigą filmavo Balys Brazdžionis. 
Iki vidurnakčio linksminosi So
phie Barčus radijo klausytojai, 
grojant dviems orkestrams, 
skan:ai užkandžiaudami lietu
viškais valgiais ir dainuodami 
gražias sutartines. Jota. Riet.

Quebeco arkivyskupas
— Kanados primas

Popiežius Pijus XII suteikė 
primo titulą Quebeco arkivys
kupui Maurice Roy. Tai garbės 
titulas, pradėtas teikti 5—6 š. 
vienam iš betkurios valstybės 
vyskupų, kurių vyskupijos pa
sižymi savo senumu arba reikš
mingumu. Mūsų laikais primo 
titulą turi šie arkivyskupai: Li
jono — Prancūzijoj, Toledo — 
Ispanijoj, Salzburgo — Austri
joj, Gniezno — Lenkijoj, Pra
hos — Čekoslovakijoj, Malinęs

Ar jau perskaitei P. Kesiūno 
romaną

Tarp Žalsvu Palapinių?
Dr. A. Baltinis savo recenzijoje 

apie š) romaną taip rašo: P. Keslū- 
no romanas "Tarp žalsvų palapinių" 
gražiai Iškelia tų pasiaukojimo didu
mų, kur) beviltiškoje kovoje dėl tau
tos laisvės parodė Lietuvos partiza
nas, tų idealizmų, kuriuo degė mūsų 
jaunimas, liedamas kraujų dėl savo 
žemės, tuos didžiuosius nuostolius 
kuriuos mums reikėjo pakelti dviejų 
okupacijų replėse. Todėl šj romanų 
skaitome su malonumu Ir dideliu su
sidomėjimu. Ypač romane minimi 
žygiai žavės Jaifnlmų ir kels jo dva
sių. (lis romanas, atskleidžiąs mūsų 
heroiškai tragiškus epizodus. yra 
šviesus spindulys tremties Idealizmo 
ugdyme.

296 pnsl. Kaina $3.00

Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė., 

Chicago, Illinois

v

mo — Vengrijoj. Quebeco vys- ( CLĄSSIF1ED & HELP WANTED ADVERTISEMENTS
kupija yra seniausia Kanadoje.
Ji įsteigta 1657 m.

One blg worry of motoristą whlle 
drlviug during the wlnter is that 
thelr vehiele wlll suddenly be sent 
Into a skld. Even tbe most alert, 
cautious drLver faees tbe problem 
of suddenly iosing control of bis 
vehiele wbiie driving on ice or snosr 
during tbe winter. Any audden stop 
or change of direction may tbrow 
tbe •cąr Into a dangerous skld.

If you are suddenly throvrn Into 
a skld, bere ls corrective action 
whlcb sbould be taken: Turn your 
front wbeeis in the šame direction 
as tbe car ls sklddlng. Make aure 
your foot ls NOT on tbe clutcb 
pėdai. Sometlmee, lt is belpful to 
step llghtly on elther the accelera- 
tor or the brake. However, heavy 
braking vvlll only lncrease the dan- 
ger.

The accompanying sketeh gi ves a 
graphic illustration of how a car 
should be maneuvered when it is 
sent Into a skld. Whlle everyone 
driving on lce or snow is eiposed 
to tlie danger of his car starting to 
skid, it should alvrays be reinem- 
bered that safe driving lowers tbe 
possibility of such an occuiTence.

A eopy of the completely new 
"Kūles of the Road” booklet will 
be sent to you free upon reųuest. 
M’rite to CHARLES F. CARPEN- 
TIER, Secretary of State, Spring- 
field, Illinois.

HELP VVANTED — MALĖ

TOOL AND DIE 
MAKERS
Califomia Location

Modern, Progressive West Coast Electronics Firm has inv 
mediate openings for highly qualified Tool and Die 
Makers.
These are permanent, steady Jobs. Working on com- 
mercial telephone carrier equipment. v
Work and live on California’s beautiful Peninsula, where 
the elimate is best by govemment 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

1105 Counly Road, SAN CARLOS, CALIFORNIA

PROGOS — OPPORTUNITIES

MAISTO I'KOIH k'l'V III MftKOti 
PARIH'OTI'Vft

Seml-Self Service. Veikianti 10 me 
tų. Gerai aprūpinta. Neaugėta nuo
ma. Apšildyta, Dera sutartis, Jkal- 
auuta greitam pardavimui,, Parduo
da dėl silpnos sveikatos. Turėtų pa-' 
matyti, kad įvertintų. Tikrai g-.ras 
pirkinys.

5202 \V. Madison arba skambinti 
savininkui dėl apžiūrėjimo.

t'olmubuh 1-U-15U

FINE BUSINESS 
Tavcrn Jt Itooming Hotis®

On llalsted Kt., Across front Stock 
Vardą. Bldg. &, Business. VV1II Net 

$-U,OuO Per Ycar 
OWNF.R IUL. — MUŠT SEI.L. 

Noinlnal povvn Payment 
E, J. FEUVNFR & CO. 

l>Flnware 7-7745

GROCER1Ų KRAUTUVE. Rinkti
nė vieta šiaurvakarių miesto daly. 
Gerai einųs bitais, daug prekių, visi 
modern. (rengimai. Prieinama nuo
ma, gera sutartis. Nebrangiai $3.500; 
nori skubiai parduoti. Pamatę (ver
tinsite gerų plrklnj. 410# \V. A r mitą- 
ge Avė. ltF.lmont 5-2011.

GROCERY-DEUKATESŲ KRAU
TUVE ir j augfttų namas. 4 kamb. 
užpakaly kraut. Ir 5 kamb. butas vir
šuje. Pilnoj Įrengta, ideali vieta mė
sininkui. šalia tuščias sklypas. Įkai
nuota skubiam pardavimui. Apžiūrė
ję (vertinsite gerų pirkinį. 3711 E. 
•#tb Kt. ir Ewing. Skambinkite savi
ninkui — KOiitb Chicago 8-0700.

GROCERY & MEAT MARKET. 
Gerai einąs biznis. Pilna švarių pre
kių. Visi inodern. įrengimai. Gražus 
4 kamb. butas, gera sutartis, labai 
prieinama kaina skubiam pardavi
mui. Keikia pamatyti, kad (vertinus 
gerų pirkinį. Skambinkite sav. susita
rimui — Dlversey 8-3525 arba

B leki ūgliam 1-8877.

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

Remkite dien. Draugi!
Perskaitę “Draugą", duokite 

kitiems!

PROGOS — OPPORTUNITIES
CLEAN1NG * DYEING STORE. Ge
rai einąs biznis. Puikioje vietoje. Ide
ali vieta siuvėjui. Gyvenimui patalpos 
užpakaly. Nuoma $60, gerą sutarus, 
įkainuotu skubiam pardavimui. Ap
žiūrėję (vertinsite gerų pirkinį. 547 
X. Kctlzie, SAcrumcnto 2-7811.

BEAUTY SHOP
(steigta prieš 7 m. gerai įrengta. 

Prieinama nuoma, gera sutartis. Dėl 
ligos nori skubiai parduoti, teisin
gai (kainuota. Pamatę (vertinsite ge
rų pirkinį. Uždara plrinad. 8708 K. 
HulstcU, ENgleuoud 4-8855 arba 
PRocųtcvl U-6397.

BEAUTY SHOP
3 ■•bootbs”, moderniški 'įrengimai. 

Gyvenimui patalpa užpakaly. Pui
kioje apylinkėje. Prieinama nuoma, 
gera sutartis. Dėl silpnos sveikatos 
nori skubiai parduoti. nebrangiai. 
Pamatę įvertinsite gerų pirkinį. Su
sitarimui kreiptis į savininkų. CA- 
pltol 7-9705 ariat ARmitage 0-5303.

Restaurant and Cocktail Lounge.
Ali modern. Air conditioned large 
Dining room. Excelent income. 
Reasonable rent, Good lease. 
Priced for quick sale due to other 
interests. Mušt be seen to appre- 
ciate a real buy. 1122 Granville. 
Call owner for appt. HOllycourt 
5-9489________________________
FOOD MAKT — Maisto krautuvė. 
Gera kampinė vieta. Trumpos valan
dos. "Giohs" pajamų $8,000 j mėne
sį. Moderniški įrengimai. Prieinama 
nuoma, gera sutartis, ideali vieta rnė 
slninkui. Parduoda nebrangiai — $3. 
000. Apžiūrėję įvertinsite gerų pirki
nį. 354-4 \V. Armltage, arba skambin
kite savininkui — BEImont 5-2494.

JfEVV’S AGENCY. 1,100 skaitytojų. 
Išnešiojama popiet. Dėl silpnos svei
katos turi skubiai parduoti, nebran
giai, tik $4,000. Izabal pelninga vie
ta. 1528 S. Pulaskl. Susitarimui kreip 
tis pas savininkų nuo 12 iki 6. Tel. 
GRatvford 7-9705.

IŠNUOMUOJAMA

Išnuom. butai — 4 ir 6 kambarių. 
Šilima, šiltas vanduo. Apylinkėje 
Marquette Rd. ir Ashland Avė., 
tel. GRovehill 6-9050.

REAL ESTATE

P. STANKOVIČIUS
REAL ĖST. ir INSUR. BROKEKU 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
3138 So. Halsted St.

Ph. DAnnbų 6-179S 
Padeda plrkitl - parduoti namu* 
Bkluz, biznius. Parūpina paskolas, 
draudimus Ir daro vertimus. Tvarkė 
Imigracijos dokumentus Ofisas atda
ras kasdien nuo 10—7.

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

INCOME TAKSŲ PILDYMAS 
P. LEONAS

REAL ESTATE
2735 W. 71st St. — AVAl. 5-0015

Prieš pirkdami ar parduodam 
oamua, biznais, sklypus ar ūkiu* 
slankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
BEAL E8TATE-IN8UBAH01 

2405 West 61 St.
WAlbrook 5-6080

PRospeet 8-S57S fvak. Ir sikmsfl

Kas, perkant arba parduodant na 
mus, norit sąžiningo Ir UetuvlRkai 
auošlrdaus patarnavimo krelpkltūe I

VENTA SEAL ESTATE
1409 S. Fairfleld. teL LAf. 8-8881
Vai. Kasdien nuo 9--1J Ir 4—7 vai 
'ak. ŠeStad. nuo • v. r. Iki A V. V 

Trečiadlnelals uždaryta

Kas nori namų. farmų Ir biznių, 
pirkti bei parduoti, kas nori biznių 
knygas nuvežti, IXCX)ME TAKSUS 
UŽPILDYTI. Juma nuoširdžiai patar
naus Ir pagelbės.

JUOZAS STANAITIS
COOK COUNTY BUSINESS 

BROKERS
9010 S. Uottagc Grovc Avė., Chicago 

TeL HUdaon 3-7828
Namų PItoapect 8-2530

B.VRGENAI BRIGHTON PARKE
Maisto produktų krautuvė su mūri
niu kampiniu namu. 6 k. užpakaly. 
Rūsys. Ccntr. šildymas. labai geras 
namas Ir biznis. Pulki vieta. Parduo 
dama skubiai Ir pigiai.
Ant kampinio 50 pėdų sklypo- Mūro 
namas su centrai, šildymu. 2 po 4 k. 
krautuvė Ir didžiulis mūrinis gara
žas iš kurio galimų padaryti dar 2 
butus. Dabar pajamų $280 Kaina tik 
$21,000.

VENTA REAL ESTATE 
4409 So. FAIRFIELD AVĖ.

Tel. IiAfayette 3-3881

Savinhikaa parduoda V/Ą augš. 
medinį 2-jų butų namą. 4 k. 
apačioj, 5 viršuj. Apžiūrėti su
sitarus: HUdson 3-1342.

Jei turite parduoti ar išnuomo

ti, partakelbkite smulkių skelbimų 

skyriuje. Skelbimą galite perduot* 

telefonu: VIrgtala 7-6640.

IOC

“DRAUGAS” AGENCY
55 East Washington Street 

TeL DEarlMirn 2-2434 

2334 Sounth Oakley Avenue 

Tel. VIrginia 7-6640; 7-6641
IOC

HELP WANTED MOTERYS

STENOGRAPHER
Experleneed, some dietapbone expo- 
rlenee prefered, good starting sal- 
ary, plvuBunt nurroundlngs.

TRANK-AMERICAN 
VAN SERVICE, INC.

7540 S. U’ESTERN AVĖ. 
HEMLOCK 4-1000

SECRETARY
Beglnner accepted. Shorthand A 

Typing reųuired. Good Starting sala- 
ry.

Phone MO 0-8888 

Mr. Kotcrba

T Y P I S T
Part Time

Excellent Working Cond.
CALL

WHitehall 3-2544
Mrs. Chimal

EXECUTIVE OFFICE 
INTERIORS

GRADUATE CLERK TYPIST
__^Must be vvilling, 5 days,

$40 to start

JAMES NOVY C0.
3389 W. Jackson NE 8-1406

SW1TCHBOARD
and

GENERAL OFFICE

LOGAN FURNITURE MART
4453 W. Madison

HELP WANTED VYRAI

IKON W0RK

EXPERIENCED FITTERS

RODGERS IRON WORKS 
11850 Franklin A ve 
FRANKLIN P ARK

AUTOMOBILE^ _ TRUCKS 
Automobiliai — Sunkvežimiai

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

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

CALL-ME-MOTORS C0.
5750 8. WESTERN AVĖ.. RE 7-0533

ĮSIGYKITE DABAR

DARBO TEISEI ŽODYNĖLIS
Spaudai paršuošė Pr. Sulaitte

ANGLIŠKŲ ŽODŽIŲ BEI IŠSIREIŠ
KIMŲ PAAIŠKINIMAI

Siame ŽODYNBLYJE telpa tb 
anglų kalba žodžiai bei Išsireiškimai 
kurie yra (gavę specialtnę reikšmę: 
kai kurie paimti iš veikiančių Jsta 
tymų. Spausdinami žodžiai anglų 
kalba Ir patiekti platūs paaiškinimai 
lietuvių kalba.

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

“DRAUGAS”
ZU4 8. Oakley Ave^

Chicago S. UI.

jOBwrRj«arF3
Norintieji turėti daugiau žinių 

apie Socialinį Draudimą — skai
tykite neseniai išėjusią iš spaudos 
knygelę —

PENSIJOS IR PAŠALPOS
šioj knygelėj telpa: L Senatvė*

pensijon Ir palikuonių paAalpos. 
n. Nelaimingų atsitikimų kompensa
cijos.

šioj knygelėj atspausdintas JAV 
Socialinio Draudimo (statymas su vi 
sals naujausiais papildymais ir pa
aiškinimais. Be to. čia jdėta JAV 
Nelaimingų atsitikimų kompensaci
jų atskiruose steltuose paaiškinimai 
su lentelėmis.
Kaina 60 centų.

Pinigus su užsakymais siųsti: 

DRAUGAS

2834 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8, III.

HELP WANTED MOTERYS

ATTENTION
JANŲARY GRADUATES 

BEGINNERS 
GEN. OFC. - TELLĘRS 

CASHIERS 
Congenial working conditions 
with long established South-
west Financial Institution.

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

ARCHER-HOYNE 
FEDERAL SAVINOS &

LOAN ASSN.
3521 Archer Avė.

FE 6-1234

WAITRESSES WANTED
FULL OR PART TIME 

Steady work. Good wages.

Apply PETER PAN
4733 West Madison St.

PART TIME 
Light Secretarial Work 
High School Grailuatc

MR. LYNCH
Tel. — CO 1-2600

BUILDING & REMODELING 
NAMU STATYBA

V. ŠIMKUS
y Įvairūs pataisymai ir pardavimas.
Jei norite pirkti ar užsakyti namų, 
kuris būtų gerai išplanuotas, pato
gus, gražus ir pigus, pirkite ar užsa
kykite pas

Susitarti šaukite RFJlance 5-8202 
nuo 5 vai. p. p. kasdien ir taipgi 
sekmadlcniuls nuo 10 iki 4 vai.

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

PETER S AK I N S KAS 
Carpenter and General Contractor 
Stato naujus namus pagal užsa
kymą. Atlieka visokius senų na
mų pataisymus.

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

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 West 7lst Street

BlHl.niNd tTONTRACTOliS
Stato naujus namus, atremontuo
ja senus. Kreipkitės:

Tel. — HEmlock 4-5881
r............................d,.....—

šllllllllllllllllllllllllllllllllllllinilltlIlIlIĮ^
= LIETUVIU STATYBOS =
1 BENDROVE E

I MŪRAS |
= BUILDERS, INO. =
= Stato gyvenamuosius na- E 
s mus, ofisus ir krautuves pa- E 
s gal standartinius planus ar E 
g individualinius pageidavimus. E 
= Įvairūs patarimai staty- S 
s bos bei finansavimo reika- = 
3 lais, skiciniai planai ir na- 2
S“ mų įkainavimas nemokamai. 3 
_ Statybos reikalais kreiptis — 
S į reikalų vedėją šiuo adresu: 5
llONAS STANKUS |
S kasdien nuo 4 vai. popiet. E 
s TeL PRospeet 8-2013 arba E 
= LUdlow 5-8580. =
= 6800 SO. CAMPBELL AVE^ E 
= Chicago 29, Blinois Ę 
TlllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUlUIIIUIIIIIui?

MISCELLANEOUS 
įvairūs IMlykal

LIET. APDRAUDŲ AGENTCRA 
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlatas. Valsty
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
WAlbrook 5-5671

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

ŠILDYMAS
A. St&nėiauak&a ir A. I-apkn» 

Instolluoja visų geriausių Ameri
kos firmų gazu ir alyva kūrena
mus pečius (fumaoes), visų dy
džių oro vėsintuvus Air condi- 
tioners) ir atlieka visus skardos 
darbus.
1546 S. 49th COURT, CICERO 
Tel. OLympic 2-9311 nuo 8 vai.

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

2-0752 ir OLympic 2-8492

P L U M B I N G
Licenaed, bonded plumbers 

Joks darban nėra dideli# ar mažas, 
šaukite dabar. Raibame lietuviškai

Tel. REpublic 7-0844 
WAlbrook 5-3451

Pirkit Apsaugos hunus!
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, BALTIMORĖS ŽINIOS '
AUKSINIS JUBILRJUS Į EGLE, ŽALČIŲ KARALIENE

S. m. sausio 29 d. visiems Ta? lietuvių liaudies pasaka. 
Baltimorės lietuviams geiai pa- Sausio 29 d. parap’jos salėje ją 
žįstami Vincas ir Magdalena mums keturiais paveikslais at- 
Vaškevičiai minėjo garbingą 50 pasakojo lietuvių šeštadieninės 
metų šeimyninio gyvenimo su- mokyklos mokiniai, mokytojų ir 
kaktį — auksinį jubilėjų. Pati tėvų komiteto vadovaujami. Pir- 
svarbiausia minėjimo dals įvy- mas paveikslas: Eglė su savo 
ko Šv. Alfonso bažnyčioje — iš-, sesutėmis (R. Kudirkaitė, D.
kilmingos šv. Miš os, kurias už
prašė artimi jubiliatų bičiuliai, 
Kašinskų ir Mac ulaičių šeimos. , 

Buvo miela ir gražu, kai jubi- 
1 atus, giminių lydimus, 'prie al
toriaus vedė jų anūkai, dukters 
vaikai, — Jonas Mendelis, Poly- 
technic studentas, ir Ona Men- 
delytė, Notre Dame studentė. 
Jubilėjinį palaiminimą suteikė 
ir šv. Mišias aukojo prel. Men
delis, savo vikarų kun. J. Anto- 
szewski ir kun. K. Pugevičiaus 
asistuojamas. Iš giminių pamal 
dosę daiyvayo jubiliatų dukra 
Ona su savo vyru medicinos 
daktaru Chr. Mendeliu, prel 
Mendelio ir jo brolio daktaro se 
šuo Felicija; brolis Tomas ir jo 
žmona Vaškevičiai (Vaškiai), 
taip pat neseniai atšventę auk
sinį jubilėjų, ir jų vaikai — Ve
ronika T’leckienė, V. Vaškys ir 
Monika Duiienė su savo šeimo
mis. Taip pat dalyvavo ir gau
sus būrys draugų ar artimų pa
žįstamų. Atvykusieji su jubilia
tais jungėsi ne tik maldoje, bet 
ir šv. Komunijoje, kurią su jais 
priėmė šv. Mišių metu. Jubilia
tų džiaugsmą temdė tik nebuvi
mas dukrelės, mirusios prieš 30 
metų.

Mišių pamoksle prel. Mendelis 
nuoširdžiai ir iškalbingai nu
švietė moterystės Ištjikimybės 
reikšmę ir tos ištikimybės gy
vu pavyzdžiu nurodė Vincą ir 
Magdaleną Vaškevičius, kuriedu 
šią didžią ir iškilmingą savo gy
venimo dieną atėjo Dievui padė
koti už gautas iš Jo malones 
ir priimti Bažnyčios palaimini- 

. mą ateičiai. Prelatas priminė, 
kad jiedu buvo ištikimi ne tik 
vienas kitam, bet ir Dievui bei 
savo lietuviškajai bažnyčiai. 
“Dirbu šioje bažnyčioje jau 28 
metai”, kalbėjo Prelatas, “ir tik 
rai galiu pasakyti, kad kiekvie
ną šventadienį abu Vaškevičius 
mačiau šioje bažnyčioje: vasa
ros karščiuose ar žiemos šalčiuo 
se, lyjant ar sningant jiedviem 
nė karto nebuvo per sunku ateiti 
į savo bažnyčią, nors gyveno 
nuo jos atokiai ir pakeliui turė
davo praeiti ne pro vieną nelie
tuvių bažnyčią”. Abudu buvo 
visais atžvilgiais susipratę ka
talikai. Vincas priklausė ir bu
vo ištikimas Šv. Vardo Draugi
jos narys nuo įsikūrimo pra
džios. Taip pat ir Magdalena 
buvo ir yra uoli Altoriaus ir Ro
žančiaus Draugijos narė ir tre
tininkė. Savo uolius ir gerus 
parapiečius, garbingąjį jubilėjų 
švenčiančius, sveikindamas, prel. 
Mendelis linkėjo jiems sulaukti 
deimantinio jubilėjaus. Iš sa
kyklos buvo perskaitytas ir Šv. 
Tėvo palaiminimas jubiliatams.!

Abu Vaškevičiai Lietuvos že
mės vaikai. Vincas gimė 1883 
metais Kaupiškių kaime, Paja- 
vonio parapijoje. Į šį kraštą at
vyko 1899 m. Dvejetą metų pa
buvęs Pennsylvanijoje, apsigy
veno Baltimorės mieste ir ligšiol 
čia be pertraukos gyvena. Bū
damas darbštus, blaivus ir su
manus, įsigijo nuosavą siuvyk
lą, kurią perleido kitiems, tik 
sulaukęs amžiaus, kada sveika
ta ima reikalauti lengvesnio dar 
bo. Magdalena, gimus Bambiniū
ttą yra Vazniškių kaimo, Liud- 
vina-.'o parapijos dukra. Gimė 
tais pačiais metais, kaip ir Vin
cas. Atvykusi į Baltimorę, savo 
ranką 1906 metais atidavė Vin
cui Vaškevičiui*. 50 dietų ji bu
vo ne tik ištikima jo žmona, bet 
patarėja ir bendradarbė, i 

To pamaldų jubiliatai su sa
vo giminėmis ir artimaisiais su
sirinko į Mrs. Brokienės svetai
nę pasisveč uoli. Visi džiaugėsi 
Vaškevičių gražia sveikata ir 
ieiškė neabejotiną viltį, kad jie
du, kaip linkėjo prel. MendeliH, 
sulauks dar naujo jubilėjaus. 
Dieve, duok!

Bendor avič ūtė ir St. Kudirkai
tė) žąidžia pajūryje ir, žalčio 
verčiama, prižada už jo tekėti. 
Antras paveikslas: žalčio Žilvi
no pasiuntinys (A. Vaškys) rei
kalauja, kad tėvai (J. Boguta ir 
E. Drazdytė) ir broliai (E. ir R.
Š Įgaliai, R. Balčiūnas, A. Ulec- 
kas, L. Prasčiūnas) išleistų Eg
lutę į marčias už žalčio. Trečias 
paveikslas: Eglė su savo vaiku
čiais (V. šeškūnas, G. Pečkai- 
tis, K. Uleckas ir D. Bepirštytė) 
prašo Žilviną, kad leistų jiemr ” 
atlankyti tęvus. Ketvirtas pa
veikslas: motina šaukia pajū- 
jūryje Žilviną, bet pasirodžius 
kraujo putai, paverčia save ir 
vaikus medžiais. Pranešėja (Ir. 
Radauskaitė) eiliuota kalba nu
sakė įvadą į visą pasaką ir ry
šį tarp atskirų paveikslų. Vai
dintojai buvo pasirėdę tautiniais 
drabužiais. Veikalo pastatymas 
buvo kuklus, be jokių augštų už
simojimų, bet pritaikintas jau
nų vaidintojų pajėgumui, natū

Thomas E. Dev/ey lankėsi pas JAV 
prezidentų Eisenhotvcrį. Jis pareiš
kęs laikraščiu reporteriams, kad 
prezidentu Eiscn1iowerio antram ter- 

kundiilatavimas “yra reika- 
”»(INS)

• • s’ ;
1 ■■■"■ =

dėka už tokią žymią auką, kuri 
reiškia ne tik paramą, bet ir 
paskatn'mą. .P. K.

minui

Tikėjimas neša žmonėm 

laimę
Princeton, N. J., mieste yra 

susibūręs “Amerikos viešosios 
nuomonės tyrinėjimo institu
tas”, kuriam vadovauja Geor-

ralus ir savas, pajėgęs atskleis-! ge Norjnt žinoti> kokios
ti kelia s trumpais paveikslais 
lietuviškosios pasakos dvasią ir 
grožį. Antroj programos dalyje
patys mažieji (R. Diliauskaitė, 
V. Vaškytė, N. Meidūnaitė, EI. 
ir Jurg. Bradūnai, A. Čipkus ir 
U. Mildažytė) padeklamavo ir 
padainavo j ems pritaikintų da
lykėlių. Baigta mokinių tauti
niais šokiais, kuriems vadovavo 
D. Dulytė.

Pradėdamas vakarėlį mokyk
los vedėjas A. Radžius sveikino 
atvykusius, šį kartą labai gau- 
s ai, ir dėkojo visiems, šios mo
kyklos darbą remiantiems. Iš
skirtinai buvo padėkota prel. L.
Mendeliui, kuris leido šiam va
karui parapijos sale pasinaudoti 
ir nuo pat mokyklos įsikūrimo 
pradžios šeštadieniais paveda 
klases mokyklos pamokoms. Mo 
kyklos vedėjas taip pat paskel
bė, kad LB pirmininkas adv. N.
Rastenis ir jos iždininkas J. Auš 
tra Baltimorės apylinkės vardu
mokyklai sušelpti įteikė $100 cbicago 29, iu. HEmiock <-24if 
čekį. Aukotojams pareikšta pa-1 7121 80 r°ckwele st

visokius: kiek žmonių lanko 1 įgalinėtą žmogų ne tik laikytis
sekmadieniais fcažnyčraa, ko- gerame, bet ir pelnytis daugiau 
kiom priemonėm vyrai skuta- malonės amžinam gyvenimui, 
si barzdą ir pan. Instituto duo
menimis remiantis, Amerikoje 
laimingiausi žmonės yra prak
tikuoją savo tikėjimą. Kokiam 
tik tikėjmui kas priklausytų, 
jei jį nuoširdžiai užlaiko, tam 
neša savotišką protinę ramybę, 
kuri padeda gyvenime geriau 
laikytis.

NuemcnS teisinga, re3 tai 
liudyja gyvenimo patirtis. Tik 
dar galima papildyti, kad, kai 
kiti tikėjimai tegali duoti tik 
paprastą protinę ramybę, ka
taliku — tikrasis Dievo apreikš 
tasis tikėjimas teikia ne kok ą 
Išviršinę ramybę, bet dvasinę, 
siekiančią sielos gelmes — pa
čią Dievo antgamtinę malonę,

PAJ1EŠK0JIMAS
.11 OZAS K A&tOIlAS Ir MARI JO- 

N A U 1.1 i Ct KHAJTK-kAJLUOtUE-
SK, gyv. Brooklyne pajieškomi sese
rų Onos tr Domicėlės Kliučlnskal- 
ėlų. Prašomi atsiliepti šiuo adresu:

■1123 W. 31 St.
Cbicago S, III.

K. Uahjs

PAJIEŠKOJIMAS
,10X0 SI PAVieiAl S, kilu IO is 

Kalaišių km., Žarėnų v., įieško 1,,:n, 
1). lėensUivlv'ltis, lėlošti r, Itu Z.l (Ru
denį, Germany. Žinantieji malonė-

It.i man pranešti jo aJr< sų.

nuomonės ar nuotaikos vienu 
ar kitu klausimu yra amerikie-. 
čiai, kreipiasi į tą institutą ir 
gauna atsakymą, surinktą rim 
tai apkfausihejant atitinkamą Į 
dalį žmonių bei nuodugniai ste
bint gyvenimo reiškinius. 

Institutas duoda atsakymus

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS OfcLINYČIA
Geriausios gėlėfl dėl vestuvių, banke
tų. laidotuvių ir kitu papuošimų.

2443 WESJ «3BĮ> .SI’REET 
Tcl. PRospeėt (f-0S33 ir l’R 8-0434

SOPHIE BARČUS
RADIO PROGRAMA

Iš WOES stoties — Ranga 1390 
NUO PIRMAD, IKI PENKTAI) 

8:45 iki 9:30 vai. ryte

SEŠTAD. 8:30 iki 9:30 ryte 
PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v

SEKAI). 8:30—0:30 v. r. 15 stotie* 
WOPA — 1490 kil.

hgįtiNJSMs ™
r* 15 TOLI IR ARTI

NAUJI OIDEtl TROKAI-NAUJAUSI KRAUSTYMO {PANK/A!
ILGU Merų PATYRIMAS-PIGUS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 w. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. VAIkmak 5-9209

A. A.

DAVID EDVVARD 
SAUNORIS

Gyv. 5800 Weat lllth Street.

Mirė vasario 4 d., 1956 m. 
11:50 vai. ryte, sulaukęs 3 m. 
ir S mėn. amžiaus.

Gimė Chlcago. Illinois.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

tėvai Stella (po tėvais Eitniin- 
tas) ir Ed'vard. seneliai Sta
nislava ir Povilas Zur ir Pran
ciška Saunoria, teta Edith Sau- 
noris. dėdės James ir Edmund 
Saunorai ir jų šeimos ir Bruno 
Sedleckas su šeima, ir daug ki
tų giminių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Mažeikos ir 
Evans koplyčioj, 6845 S. West- 
ern Avė. Laidotuvės įvyks tre
čiadienį, vasario S d. Iš koply
čios 9 vai. ryto bus atlydėtas j 
Šv. Kristinos parap. bažnyčių, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velįpnio rflelą. Po 
pamaldų bus 'nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame gimi
nes ir draugus dalyvauti šiose 
laidotuvėse.

Nuliūdę: *■ ievai, seneliai ir 
kiti giminės.

Laid. direktoriai — Mažeika- 
Evana, telef. -ItEpublic 7-8600.

FRA N K RŪTA
Gyveno 10S35 S. State St.

Mirė vasario 5 d.. 1956, 2:55 
vai. popiet, sulaukęs pusės am
žiaus. Gimė Lietuvoje.

Pasiliko dideliame nuliūdi
me 2 posūniai: Zenon Janu
šauskas, marti Stellą ir Ed- 
vvard Biuemond, podukra Stel
la Miller, žentas Joseph, 6 anū
kai. Giminaičiai: Ona Zobelie- 
uė,. Jonas ir Edvvard Zobella, 
Juozas Brizgia, Irena Kellogg, 
Elzbieta Laudanskas. Liudvika 
ir Uršulė Smilingis, Agota Ja
nušauskas ir jų šeimos, kiti gi
minės, draugai ir pažįstami.

Priklausė 
Draugijai.

Kūnas pašarvotas Bukausko 
koplyčioje, 10821 S. Michigan 
Avė.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
vftsario 8. d-, iš koplyčios S:45 
vgl. ryto bus atlydėtas J Visų 
■Šventų parapijos bažnyčių, ku- 
j-ioje įvyks gedulingos pamal- 

. dos už velionies pięlą. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

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

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau Adelės Gloveekaltės, ki

lusios iš Bartininkų vaisė., Vilka
viškio apskr..
Noriu pranešti svarbę žinę gautų 
iš Lietuvos: Atsiliepti šiuo adresu: 
■lurgts Ijipaiskas, tol Hterling St., 
Woic:stcv, 10, Maso.
Pajieškau, Lizų NciucnčUd uė-Be- 

I r> iištcina.tė. kilusi iš Murijampo- 
i lės miesto. Ji maždaug ligi 1940 m. 
gyveno Kaune. Ji dantų gydytoja. J--i 

i Liza neatsilieps, tai tegu jos giminės 
į Pinskas, 1OI Sterling Street, Wor- 
eest« r, .10, Mass.

Ilcmkitc ilicn. Draugai
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• Ar Marija jpsireiške Lietuvoje 
Atsakymą rasite J. faudzeikos kny
gutėje

MARIJOS APSIREIŠKIME 
ŠILUVOJE

Kama 40 ent>

Ją galite gaut:.
“D RAUGU 

2334 Su. Oakley Avė
CHICAGO 8 ILI.
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Chtcagos Lietuvių

Nuliūdę: Posūniai, 
nuirti Ir anūkai.

IMKltikra,

Laidotuvių direktorius L. 
Bukauskas. Tel. COmmodore 
4-2228.

4,

Dr. Onę Gureckaitę-Bakaitienę ir jų šeiniu 

ir kun. Feliksą Gurecką, mirus jų brangiai
t ' -

MAMYTEI, bičiuliškai užjaučia
»

Cbicagos Lietuvių Fronto 

Apygarda

Liūdinčius dėl Lietuvoje mirusios mylimos motinos ir uoš
vienės ONOS GURECKIENES mirties, gyd. Oną Gureckai- 
tę-fiakaitienę, Zigmą Bakaitį ir kun. Feliksą Gurecką nuo
širdžiai užjaučia ir kartu liūdi

BŪTĖNŲ ŠEIMA

TAUPYK SAUGIAI, Numesk rūpesčius, 

' ilgiau gyvensi.
Dauguma Standard Taupytojų turto yra sudėta 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

Atsargos Fondas..................... #4,500,000.00

CHARTERED AND SUPKRVISKD BV THE 
UNITED STATES GOVERNMENT

Member of Federal Savings and Loan Insurance Corporation 
JUSTIN MAUKIEWICH, President

įstaigon valandos: Kasdien. įskaitant šeštadienius nuo P vai. 
ryto iki 4 vai. po piety. Ketvirtadieniais nuo P vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Trečiadieniais visai neatidaroma.

STANIMRIl itlliltAI. SAVINiiS
AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 
4191 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 

PHONE: Vlrginia 7-1141--------

BUICK’AS

LIETUVIŠKAS

AUTOMOBILIS

PIRKITE TIESIOG 1TO0 
MR. NELSOR

— BAVOnMKU -
SAINT CASIMIR 
MONUMENTCO 

MI4 W«it iiIth SlrMt
Vienag blokas ano kaplnlą

Dldilaoelu paminkluna plaaą 
pasirinkimas mieste 

Talei. CEdarcrest 3-6335

ALGIRDAS LANDSBERGIS
KELIONĖ'

V. Adamkevičiaus apianka
Užsakymus »u pinigais siųskite:

250 psl-. kaina $2.50 
DRAUGAS. 2854 S. Oakley Are.,

Chieago 8. III 

Šios nuostabios tr nepaprastos auy 
gos personažus šitaip įvertina ra 
šytojas Gliaudą: "...Welsas — pa 
niekintas niekintojas, bet turis 
savyje Fra Angellco angelų varsų 
gama, Tatjana—nesuprantanti sie
los sąvokos, bet mylinti skaisčia 
meile. Pagaliau Julius... pasiilgęs 
skaistumo Ir nesuvokiąs Jo esmės, 
drąsus be drąsos, nesuprantąs pa
vojaus beprotėjlmo procese”

LIŪDĖSIO VALANDOJ 
ŠsskHt

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI "

6845 S. YVesteru — 3 atskiros air-cond. koplyčios
RBp«Mb 7-86M — 7-6601 Automobiliams vieta 

Tlema, kuris gyvena kitose miesto dalysst gauslass
koplyčią arčiau jūsų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIĮb DIREKTORIUS

6812 SOą WESTERN AVĖ. 1410 SO. 501h AVĖ. 
CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.
Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba

T0wnhall 3-2109

JOHN F. EFDElkIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIU 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansų patam*- Mes turime koplyčias
dinas dieną ir nak- visose Cbicagos ir
4, Reikale šaukite Roselando dalyse ir
mua. tuojau patarnaujami

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

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

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

ALFREDAS VANCE
177 WOODSIDE Rd„ Riverside, RL Tel. OLympic 2-5245

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

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
b 10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228 j
t JURGIS F. RUDMIN f
F 3319 S. LITUANICA AVĖ.
k

Tel. YArds 7-1138-11391

VASAITIS — BUTKUS 1
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, JU. Tel. OLympic 2-1003

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpublIc 7-12131

2314 W. 23rd PLACE Virgiui* 7-6672

Perskaitę dienr. "Draugą”, duokite jį kitkms.

i



t

J

/ mus,
X JAV senatorius E»erett 

M. Dlrksen (R. — III.) atvyks 
specialiai iš Washington, D. C., 
ir vasario 12 d. 1:39 vai. p. p. 
pasakys reikšmingą kaltą Lie- 

\ tuvos nepriklauscmybė3 atga
vimo minėjime. Vasario 16 die
non minėjimas bus Marijos Aug 
čtesniosios nlokyklo3 salėje,
Chlcagc, Dl.

oiuo įtemptu politiniu mo- 
nepraleiskimc progos 

pasiklausyti svarbios senato- 
r aus kalbog ir visi vieningai 
dalyvaukime lietuviams reikš
mingoje dienoje.

X Vytautas Donikus, prity
ręs buhalteris, pildys JAV mo
kesčių (U. S. Income tax) pa
reiškimų blankus “Draugo” 
raštinėje pirmadieniais ir ket
virtadieniais nuo 6 iki 7:30 vai. 
vak., šeštadieniais nuo 10 vai. 
ryto iki 1 vai. popiet. Patarna
vimas prasidės 1956 m. vasario 
13 d. Jau dabar galit paskam
binti telefonu VIrginia 7-6640 
susitarimui, kokią dieną nori
te, kad būtų išpildyti income 
tax blankai.

X Apie dalyvavimą religinio 
meno parodoje iki š. m. vasario 
1 d. jau pranešė šie dailininkai 
ir architektai: P. Augius, J. 
Pakis, A. Dargis, J. Daugvila, 
kun. P. Dziegoraitis, V. Igna
tavičius, Z. Kolba, J. Kovals- 
kis, A. Rudokas, B. Lukštaitė, 
Sesuo M. Mercedes, L. Mickis, 
A. Pagaly te, V. Petravičius, V. 
Raulinaitis, D. Sakalauskaitė, 
J. Šapkus, A. Tamošaitienė, A. 
Valeška, T. Valius, R. Viesulas, 
L. Vilimas, V. O. Virkau, V. 
Vizgirda, R. Žukaitė.

X Lietuvių Fi’ale’istų Drau
gijos naujas biuletenis šiomis 
dienomis išsiuntinėtas nariams. 
Biuleteny yra vertingų žinių 
lietuviams pašto ženklų rinkė
jams ir specialistams. Biulete
nis siunčiamas tiktai tiems, ku
rie įsirašo draugijon nariais. 
Ne tik Chicago, bet ir toliau 
gyveną lietuviai filatelistai kvie 
čiami įsirašyti šion draugijon. 
Informacijų galima gauti pas 
draugijos sekretorių Ed. Jašiū
nų, 5741 S. Loomis Blvd., Chi
cago, III.

X Vyčių dvasinė puota savo 
globėjui Šv. Kazimierui pa
gerbti šiemet bus kovo 4 d. Šv. 
P. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioj. Suma bus skiriama 
L. Vyčių ir viso lietuviškojo 
jaunimo sąskrydžiui. Šventę 
rengia LV Illinois ir Indiana vai 
stybių apskritis, o šeimininke 
(hostess) bus vietos L. Vyčių 
112-ji kuopa, kuri jau pradėjo 
ruoštis.

X T. T. Marijonų Vienuoly
no ir “Draugo” Statybos Fon
do didžiuliame bankete Kultū
ros Fondą atstovaus J. Kreivė
nas, “Dainavos ansamblį — J. 
Paštukas, Chicagos Lietuvių 
Vyrų chorą — Vyt. Radžius. 
Šie kultūriniai ir meno viene
tai jau įsigijo banketo biletus. 
Banketas bus kovo 18 d. 6 vai. 
vak. Sherman viešbutyje.

X Provizorius Julius Žemai
tis, sulaukęs daugiau 70 •metų, 
po sunkios ir ilgos liges mirė 
Australijoje, Scheyville.

Buvo žinomas Kauno vaisti- 
ninka3-administratorius. Sėk
mingai berdradariiavo farma
cijos spaudoje bei buvo ilgame
tis Lietuvos Vaistininkų Drau
gijos valdybos narys.

X Antanas Kąstytis Lingis, 
sūnus Antano ir Reginos Lin
gių, vasario 5 d. pakrikštytas 
Šv. Kryžiaus parapijos bažny
čioje. Kūmai — Juozas Paže- 
rūnas ir Eugenija Pažerūnienė.

X Ikonas Bildušas, neseniai 
baigęs chemijos studijas, jau 
seniai dalyvauja lietuvių kul
tūriniame judėjime. Seniai dai
nuoja ir Vyrų chore, eidamas 
ten įvairias valdybos pareigas. 
Šiemet jis yra to choro valdy
bos vicepirmininkas ir suma
niai tvarko choro reikalus, šiuo 
metu jis vadovauja visiems 
kaukių buliaus pasiruošimo 
darbams, kurie jau visai bai
giami. Kaukių balius įvyksta 
vasario 11 d. 8 vai. vak. Key- 
mens klubo salėse, grojant Ba
lio Pakšto orkestrui ir dainuo
ja, t kvartetui. Staliukus dar 
galima užsisakyti betkok.am 
skaičiui žmonių, paskambinus 
FRonher 6-0787 ir už juo3 nie
ko nereikia mokėti.

X Kujl. kleb. A. M. Linkus,«
kun. S. Adaminas, teisėjas Al
fonsas Welis, Kazlauskai, 

A. Valonis ir Mrs. Phylis Fan- 
dell sudaro komitetą, kuris rū
pinsis A. L. R. K. Labdarių Są
jungos banketu. Šaunus banke
tas bus 1956 m. spalio 21 d. 
Conrad Hilton viešbučio salėje.

X Mirė Ona Gureckienė. Lie
tuvoje Užpalių miestelyje š. m. 
sausio 17 d. mirė Ona Gurec
kienė, kun. Felikso Gurecko ir 
gyd. Onos Gureckaitės-Bakai- 
tienės motina. Palaidota Užpa
lių kapinėse, dalyvaujant 200 
žmonių.

X Dr. Geo Viltrakis išrink
tas Home Federal Savings and 
Loan Assn. direktoriumi. Ši 
įstaiga yra Chicagos vidurmies- 
tyje.

X Pulkim ant kelių auto
riaus kunigo Strazdelio gy
venimą ir jo kovą už lietuvybę 
matysime vaidinime “Prieš Sro
vę” kovo 3 ir 4.d. d. Marijos 
Augštesniosios mokyklos salė
je.

I X Dr. Jonas Bajerčius, A. L. 
Bendruomenės Chicagos apy
gardos pirmininkas, š. m. vasa
rio 12 d. kalbės Rockforde, III., 
Lietuvos Nepriklausomybės mi
nėjime.

X Jonas Rimas Kuprys, sū
nus Vacio ir Marijos Kupriu, 
praeitąjį sekmadienį pakrikš
tytas šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčioje. Kūmai — Kazys 
Kriaučiūnas ir Irena Kuras- 
Ramunis.

X Mrs. Uršulė Batūra, A. L 

R. K. Labdarių Sąjungai paau
kojo 100 dolerių ir įrašyta į Są
jungos garbės narių knygą.

X A, L. R. K. Labdarių Są
jungos 3-čioji kudpa (Cicero, 
III.) parengimo pelną —• 100 
dolerių įteikė Labdarių Sąjun
gos Centro iždininkui kun. A. 

M. Linkui.
X Sofija Kelia, daktaro Juo

zapo Kelios žmona, ir Stella 
Rakauskienė išvyko atostogų 
į Floridą.

Skelbkitės “Drauge”

y.iJit.rądienis vasąri? * IOjC
OIECvEUšTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

KARALIENĖ KOJŲ LIUŲ LIGONINĖJE

Didžiosios Britanijos karalienė Ęlzbietn aplankė kojųTigų ligoninę Nigerijoje. (U^>)

Draudžiama mokyti plaukai;KAS KĄ IR KUR
Jph , Į — Lietuvos Nepriklausomybės

YWCA jaunų mokinių 
muose tarp kitko buvo moko
ma vaikams plaukai apkirpti, 

į Prieš tokį mokymą užprotesta
vo kirpėjų unijos sekretorius ir 
iždininkas Al.otta, pareikšda- 

1 inas, kad yra nelegalu mokyti 
plaukus kirpti neturint tam 
leid'mo. Aliotta sakosi gavęs 
200 telefoninių protestų iš kir
pyklų. savin nkų, reikalaujan
čių uždrausti jaunoms moti
noms mokytis savo vaikams 

Į plaukus apkirpti.

Suimta 11 asmenų už 
narkotikų pardavinėjimą
Pietinėje Chicagos dalyje de

tektyvai suėmė 11 asmenų, pas

na- ‘^Kavinio sukakties paminėjimas. 
Maria Augštesniosios mokyklos 
salėje, 6727 So. Califcrnia Avė., š. 
m. vasario 12 d. 1 vai. 30 min. bus 
minimas tokia tvarka:

1. Minėjimo atidarymas,
2. Vėliavų įnešimas, •
3. Amerikos ir Lietuvos himnai,
4. Invokacijos: Rymo katalikų 

ir Evangelikų,
5. Lietuvos Nepriklausomybės 

akto skaitymas,
6. Už Lietuvos laisvę kovotojų,

žuvusių ir mirusių pagerbi
mas, • t

7. Chicagos Lietuvių Tarybos 
Pirmininko žodis,

8. Lietuvos Konsulo žodis,
9. Pagrindinių kalbėtojų lietu

vio ir amerikiečio kaltos,
10. ALTo Vykdomojo Komiteto 

žodis,
11. Aukų Lietuvos laisvinimui į- 

teikimas,
12. Rezoliucijų skaitymas, 

(pertrauka)

RELIGIJOS MENO PARODA
Lietuvos Bažnytinės Provin- ponato pavadinimą ir kainą, 

cijos įkūrimo 30 m. sukakčiai įpakuoja taip, kad tas pačias 
paminėti ruošiama religinio įpakavimo priemones galima 
meno paroda, kuries garbės būtų panaudoti grąžinimui ir 
komiteto pirmininku maloniai siųsdami eksponatus apdrau- 
sutiko būti Kauno Arkivysku- džia. Kartu 'turi būti prisiųs- 
pas Metropolitas Juozapas tas ir bendras eksponatų sąra 
Skvireckas.

Paroda bus iškilmingai ati
daryta š. m. kovo mėn. 11 d.
Šv. Kryžiaus parapijos salėje,
Chicagoje. šioje parodoje kvie
čiami dalyvauti visi dailininkai 
ir architektai. Apie dalyvavimą 
(su kokiais darbais ir kiek) 
autoriai prašomi pranešti tuo
jau, o pačius darbus reikia pri
siųsti iki š. m. kovo mėn. 1 d. 
parodos rengimo komiteto pir
mininkui dail. A. Valeškaį, 19 
E. Pearson St., Chicago 11, III.
(tlef. WHitehall 4-0239).

Autoriai eksponatus sutvar
ko taip, kad jie tįktų ekspozi
cijai, prie kiekvieno darbo pri
deda savo pavardę, adresą, eks-

sas.
Į parodą autoriai ekspona

tus siunčia savo lėšomis, o jų 
grąžinimą atgal apmoka paro
dos rengimo komitetas.

New
1285

Komitetą atstovauja 
Yorke — R. Viesulas,
Dean St., Brooklyn 16, N. Y., 
telef. President 3-5733; Bos
tone — V. Vizgirda, 39 Harbor 
View St., Boston 25, Mass., te
lef. Geneva 6-4842 (pašaukti); 
Cievelande — V. Raulinaitis, 

1093 E. 71st St., Cleveland, 
Ohio, telef. Express 1-4245; 
Kanadoje — J. Bakis, 32 Tyn- 
dall Avė., Toronto, Ont., telef. 
Kcnvvood 4380.

IŠ ARTI IR TOLI

CHICAGOJE
Chicaga sparčiai auga

Chicagos prekybos ir pramo
nės ekspertai, bendradarbiau
dami su Northwestem univer
siteto profesoriais paskelbė 
dviejų metų tyrinėjimų duome
nis apie Chicagos greitą augi
mą. Pagal juos Chicaga yra 
dinamiškas miestas, kuris nuo
latos auga ir plečiasi, apimda
mas vis didesnius apylinkės 
plotus. Jei augimas taip eis, 
1975 m. numatoma, kad Chi
cagos gyventojų skaičius pa
sieks 8 milijonus, tuo būdu 2 
milionu priaugs per 19 metų.

Sparčiam miesto augimui 
tvarkyti ekspertai reikalauja 
įsteigti specialią komisiją, vad. 
“Metropolinę Komisiją”. Ji tu
rėtų spręsti transportacijos, su
sisiekimo, policijos, nuo gaisrų 
apsaugos, zonomis padalinimo, 
mokyklų steigimo, vandenimi 
aprūpinimo, sklypų tvarkymo

, , .. ... MENINIS DALIS: dainos (at-kuriucs rasta manjuana ir kt- , liks solistai Monika Kripkauskienė 
ti narkotikai. Tarp suimtųjų ir Metropolitan Operos solistas,
yra ir dvi moterys, kiti vyrai | tokiai (Aušros Vartų
nuo 17 iki 30 m. amžiaus. 1 Ir Lituanikos tuntų skauttj-čių 

šokiu grupes “Grandis”) 
Deklemacijos — duetas. 
Smulkiau programos išpildymas 

bus gaunamas prie įėjimo.
Chicagos Lietuvių Taryba

1.1. VALSTYBĖSE

— “Ateitis” 1956 m. sausio 
mėn. (Nr. 1) skaitytoją pasie
kė vertingu turiniu ir menišku 
apipavidalinimu, šis žurnalas 
malonu paimti į rankas, nes jis 
turtina žmogaus protą ir suža
vi širdį. s

Sausio mėn. “Ateities” žur
nalo viršelį puošia nuotaikin
gas paveikslas: Atsisveikinant 
su jūra (nuotr. V. Valaičio) ir 
dail. T. Valiaus vinjetė. Ir šis 
“Ateities” numeris turi kūry
bingų autorių straipsnius. Tik 
imk į rankas ir skaityk.

“Ateities” žurnalo vyr. re
daktorius yra mūsų dienraščio 
mėgstamas bendradarbis kun. 
Jonas Petrėnas, o redakcinia
me kolektyve pasišventusiai 
dirba Juozas Baužys, Enata 
Skrupskelytė, Antanas Sužie
dėlis. Administracijos našta

gula ant kun. V. Dabušio pe
čių.

— Ada Korsakaitė, daininin
kė, nupiešė Darbininko dramos 
konkurso jury komisijos sura
šytą aktą, kuris įteiktas lau
reatui Antanui Škėmai kartu 
su 500 dol. premija.

— Dali. R. Viesulo kurinių 
paroda atidaroma vasari© 4 d. 
New Yorko miesto biblioteko
je. Bus išstatyta apie 40—50 
kūrinių.

VASARIO MĖN. OfiLfi

Gsrtiekl ir Lincoln l'ark, Chicago, III,, gėlyne vasario mėn. pagerbia
ma “sansevieria” gėlė (ji dar vadinama gyvatė* lizdu, kardo dirbtuve, 
uošvė* liežuviu). \ h sari o 11 <1. gėlynas bus atidara* nuo 9 vai. ryto iki 

5 vai, p. p,

Karžygiški jaunuoliai
Jugoslavijoje

Belgradas — Daugelis Jugos
lavijos jaunuolių, nepaisant Ba
žnyčios persekiojimų, pareiškia 
norą pasirinkti kunigystės pa
šaukimą. Jei iš komunistinės
valdžios pusės nebūtų dedamos .

... bus linksmoji dalis su šokiais. Į-visos pastangos užgniaužti pa- ėjimas neapmokamas.
— Geriausia bus su sendraugiais 

užsigavėti. Vyčiai sendraugiai 
nuotaikingą Užgavėnių vakarą su 
lietuviškais tradiciniais blynais 
rengia Užgavėnių vakare, vasario 
14 d.. Vyčių salėj. Nuo 6 vai. at
silankę vakarienės gaus karštų bly 
nų su visais priedais. Blynai bus 
kepami ir valgomi iki Užgavėnių 
valandos. Besivaišindami susirin
kusieji galės pakortuoti, “bingo” 
pažaisti, pašokti ir tt. Įėjimas ne
mokamas ir visi kviečiami atsilan
kyti. Komisija

— Tėvų Marijonų Bendradarbių 
10-to skyriaus susirinkimas bus šį 
trečiadienį (vasario 8 d.) 7:30 vai 
vakare Šv. Jurgio klebonijos pa
talpose. Bus svarbūs pasitarimai 
vakarienės reikalu. Prašome visus 
narius dalyvauti susirinkime, 

t Valdyba

kxxxxxxx><x><xx><xxxxxxxx>o-o<h
Visi perka. Ir skaito Liudo Zelkaus 

romaną

LAIPTAI Į TOLUMAS
242 pust. Kaina 22.60

Užsakymus kartu su pinigais siuskite: 

“DRAUGAS”,
2334 So. Oakley Avė., 

Chicago 8, III
0000000<>00<X><>0<>0<XH>0<XX><><X
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P 0 P U L A R 
UTHUANIAN RECIPES

Surinko JUZĖ DAUŽVAJtDIENfl

— Chicagos Lietuvių Fronto A- 
pygarda šaukia bendrą vaišių po
būdžio susirinkimą, kuris įvyks va 
sario 11 d. .7 vai. vak. Lietuvių 
auditorijoje. Susirinkimo diskusi
jų tema: Lietuvių Fronto veikimo 
prasmė šiandien. Kviečiami visi bi
čiuliai ir svečiai. Po susirinkimo

sireiškiančius kun:gystės pašau
kimus, greitai galėtų būti išly
ginti nuostoliai, persekiojimų, 
areštavimų ir žudymų pasėkoje 
atsiradę. Matydami vis nau
jais pašaukimais pasipildanč;as 
išretintas kunigų eiles, Jugosla
vijos komunistai ne tik apribo
jo seminarijose auklėtinių skai
čių, bet ta'p pat įpareigojo vi
sus jaunuolius prieš įstojant į 
kunigų seminarijas atlikti ka
rinę prievolę.

Kariuomenėje kandidatai į 
kunigus dažniausiai yra pave
dami specialių politinių vadovų 
globai, kurie visomis priemonė
mis rūpinasi palaužti jaunuo
lių moralę, atkalbinėdami juos 
nuo pasiryžimo pasirinkti dva-

ir bendrai miesto planavimo s ni pašaukimą. Demoralizuo- 
klausimus. Tokia planavimo kareivinių aplinką ne kartą 
komisija geriausiai užtikrintų

— Antano Škėmos, laimėju
sio Darbininko dramos konkur
so premiją, vieno veiksmo te
levizijos drama šiuo metu bai
giama versti į anglų kalbą.

— Elena Tumienė įėjo į “Lie
tuvių Dienų? redakciją, kaip 
angliškosios dalies redaktorė. n^r‘^ų

Chicagos augimą, pareiškė eks
pertai.

Ekspertai išleido 64 pusi. 
brošiūrą “Chicago’s Metropa- 
litan Growth”. Pagal apskai
čiavimus, Chicagos augimas 
labiausiai plečiasi į priemies
čius tiek savo pramone, tiek 
rezidencijomis. Nuo 1936 iki 
1954 m. 80 įvairių firmų yra 
išsikėlusios į priemiesčius, o 
per sekantį dešimt metų gy
ventojų skaičius turėtų padidė
ti priemiesčiuose 600,000, kai 
tuo tarpu mieste tik 200,000. 
Po antro pasaulinio karo Chi
cagoje įkurtos 286 naujos fir
mos, su 64,000 darbininkų, kai 
tuo tarpu priemiesčiuose įkur
tos 381 firma su 68,000 darbi- 

Planavimo komisija,

atsiekia savo tikslo. Atleisti iš 
kariuomenės, jaunuoliai dažnai1 
su dideliu širdies skausmu turi 
pris'pažinti ten praradę kuni
gystės pašaukimą.

ŠAULIŲ KLUBO UŽGAVĖNIŲ 
BALIUS įvyks šeštadienį vasario 
m. 11 d., Lietuvių Auditorijoje. 
Komedija “KURČIAS )2ENTA3” 
B. Jonušo orkestras. Gėrimų bu
fetas.

aozaoi

Vyriausiu redaktorium yra 
Bernardas Brazdžionio, meno 
redaktorium — Paulius Puzi- 
nas, literatūros — Juozas Tini
mą, platintojas — Juozas Ko
jelis, angliškosios dalies redak
toriai — Milton Stark, senjo 
ras, ir Elena Tumienė. Lietuvių 
D'enas leidžia Antanas F. Ski- 
riua.

KANADOJ
— Vytautas Gylys, Lietuvos 

konsulas Kanadoje, saus'" 26 
susilaukė 70 metų. Ta proga jį1 
pasveikino jo tarnybiniai kole
gos iš kitų kraštų.

Paskutinė V. Gylio tarnyba 
nepriklausomos Lietuvos lai
kais — atstovas Švedijoje. Bol
ševikams Lietuvą užėmus, Lie
tuvos ministeris ten liko tik 
privatus asmuo. Atvykęs po 
karo į Kanadą, Toronto, V. Gy
lys buvo priimtas kaip neofi
cialus Lietuvos gen. konsulas.

ekspertų manymu, turėtų išly
ginti visus nesklandumus ir pa
daryti Chicagą vieną iš geriau
sių miestų dirbti ir gyventi.

LIETUVIŠKŲ STUDIJŲ 
INSTITUTAS 

Išlaikomas
Mokslinių Studijų Klubo

SEMESTRAS SOCIALINĖMS 
STUDIJOMS

Seselių Kazimieriečių Kolegijoje
MARYWOOD OOLLEGF. F.XTE\S1ON 

S<T«nton. Pa.
Vasario 11 d. Petras Maldeikis 

skaitot Popiežiaus Pijaus XII peda
goginės enciklikos.

Paskaita įvyksta Seselių Ka

zimieriečių senuose rūmuose, 
2601 W. Marąuette Rd. Prašo
ma nesivėlinti.

IOC

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

prieinatniausiomin kainomis,, puikių išvaizdų ir tonų, pa
jėgių klausytis Europos ir kt. kontinentų:

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

goletto, Boris Goriunovan. Mariame Butterfly, Faustas. Pa
jacai, Sevilijos kirpėjas, Toska ir d. kt., taip ir plokštelių 
su rinktiniausiomis šių ir kitų operų ištraukomis ir arijomis.

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

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

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

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

T«l«f. LA 3-0427

Tat nepaprasta knyga. Vlr* 200 re j ceptų grynai lletuvlSkų valgiu gaml- 
I nlmul angly kalboje. Ponia Daužvar- 
dlenS, kuri dažnai pasakodavo apia 

j HetuviSkus valgiu* per Chicagos ra- 
I Ujo Ir televizijos stotis, Burlnko pa- 
! *tu* įdomiausius lletuvlSkų vingių 
I receptus Ir DRAt'GAS Juos Išleido 
j labai parankioje formoje. Pirmą kar- 
( tą tokia knyga pasirodo knygų rin

koje.
Gera dovana kitataučiams ar ang- 

'Skbt skaitantiems lietuviams.

Raina $2.00

Užsakymus kartu su pinigais siuskite:

“DRAUGAS”

2334 So. Oakley Avenue, 

CHICAGO 8, TLL,

2384 So. Oakley Avė. 
tiiiiiiiiimmiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiimimi
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