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FRANCO UŽDARE MADRIDO UNIVERSITETĄ
Lietuvių ir lenkų santykiai

Kas imtųsi apžvelgti lietuvių-lenkų santykius nuo mūsų 
tautinio atgimimo* pradžios, prieitų išvadą, kad tie santykiai pa
sižymėjo dideliu priešingumu, šio priešingumo šaknys glūdi is
torinių įvykių susiklostyme dar Didž. Lietuvos Kunigaikštys
tės laikais.

Jau 1918 m., Lietuvos vals
tybei besikuriant, buvo prieita 
prie aiškaus susikirtimo, kai vo
kiečių kariuomenei besitrau
kiant lenkai užėmė Vilnių. Lie
tuvos nepriklausomybę atsta
čius, visa įvykių virtinė lietuvių 
-lenkų santykius taip apsunki
no, kad su lenkiškuoju kaimy
nu Lietuva ilgus metus buvo 
padėtyje, kuri prilygsta santy
kiams dviejų valstybių, esančių 
karo padėtyje. 1938 m. lenkų 
ultimatumas, kurį lietuviai bu
vo priversti priimti, tų santykių 
neišlygino. Lietuvių požiūriu, 
Lenkija ir toliau liko Lietuvos 
rytinių sričių okupantas, nors 
diplomatiniai santykiai ir buvo 
užmegzti, o demarkacijos lini
ja pasidarė siena.

Ribbentropo-Molotovo ' 1939 
m. rugpjūčio 23 d. susitarimas, 
kuriuo raudonasis ir rudasis 
diktatoriai pasidalino įtakos zo
nomis Rytų Europoje ir Balti
jos erdvėje, lietė Lenkiją ir Lie
tuvą, ir siekė abiejų valstybių 
nepriklausomybės panaikinimo. 
Kai netrukus po to sumušti len
kų kariuomenės būriai ir gausūs 
lenkų pabėgėliai, norėdami iš
vengti Sovietų ir vokiečių nelais 
vės, perėjo Lietuvos sieną, lie
tuviai teisingai suprato padėtį. 
Akivaizdoje mirtinio pavojaus, 
kuris, Lenkijai žlugus, susida
rė ir Lietuvai, būtų buvę neiš
mintinga ir nežmoniška keršyti 
lenkams už pasikėsinimus prieš 
Lietuvos nepriklausomybę, ar 
už mūsų garbę sunkiai pažeidu- 
sį ultimatumą.

■ Žiūrint dabsft* kad ir iš netoli
mos istorinės perspektyvos, ten 
ka teigiamai vertinti, kad Lie
tuva nepasidavė savo metu Hit
lerio gundymams ir nepaskelbė 
karo Lenkijai, šiuo žygiu mes 
nieko nebūtume laimėję, tik 
prieš visą pasaulį būtume pade
monstravę politinį nesubrendi
mą. Klaidą yra padarę lenkai, 
kai jie, Čekoslovakiją likviduo
jant .užgrobė Tešiną.

Tais laikais dar nebuvo žino
mi Stalino ir Hitlerio suokalbių 
tekstai, kuriais buvo parengtas 
atentatas prieš pasaulinę ta'lką 
ir daugelio Europos tautų lais
vę. Tačiau jau tada buvo aišku, 
kad vien Lenkijos nepriklauso
mybės sužlugdymu ir jos pasi
dalinimu Maskvos diktatoriai ir 
Hitlerio valdomieji vokiečiai 
nepastenkins. Lenkijai žlugus 
atrodė, kad ir Lietuvai susida
ro nepaprastai dideli pavojai, 
atsidūrus tarp dviejų diktatū
rų ir pastojant joms kelią vie
nai su kita betarpiškai susisiek
ti. Vėlesni įvykiai parodė,'kad 
ne tik Lenkija, bet ir Pabaltijo 
valstybės buvo Ribbentropo- 
Molotovo pakto aukos.

Lietuvos okupacija, kurią 
Sovietai įvykdė sulaužydami vi
sus savo iškilmingus pasižadė
jimus ir sutartis, akivaizdžiai 
atskleidė Maskvos tikruosius 
siekimus. Lenkija ir Lietuva 
ilgainiui atsidūrė pavergtųjų 
tautų padėtyje, kaip ir visa ei
lė kitų valstybių Europos cent
re ir rytuose. Kaip ir visoms 
pavergtoms tautoms, mums bei 
lenkams svarbiausiu siekimu

Tito ambasadorius 

komunistu kongrese
* o

BELGRADAS, vas. 13. — Ry
toj prasidedančiame Sov. Rusi
jos komunistų partijos kongie- 
se Jugoslavijos ambasadorius 
Maskvoje dalyvausiąs kaip ste-

------ -------------------------------bėtojas. Jugoslavija delegacijos
pasidarė atgauti savo laisvę ii1 'nesiunčia ii' jos ambasadorius 
nepriklausomybę. 'greičiausiai kongrese nekalbės,

Nors Vakarų demokratijos nes stebėtojai ii- atstovai ikšiol 
pradėjo karą vardan Lenkijos tuo ir skyrėsi, kad atstovai ga-
laisvės, karui baigiantis vaka
riečiai nepajėgė atsispirti So
vietų užmačioms. Nors Lenkija 
ir išliko atskira valstybė, ta
čiau demokratiniu būdu suda
rytos vyriausybės negalėjo pa
siekti ir tapo priedu prie Sovie
tų Sąjungos: liko Maskvos va
salu ir satelitu.

Kaip žinome, visos pavergto
sios tautos, jų tarpe Lietuva ir 
Lenkija, pradėjo sunkią kovą 
savo kraštų laisvei ir nepriklau
somybei atgauti, kuri tebevyks
ta ligi šios dienos.

Lietuvos laisvinimo veiksniai, 
pirmoje eilėje Vyriausiasis Lie
tuvos Išlaisvinimo Komitetas, 
realiai vertindami susidariusią 
padėtį ir išeidami iš fakto, kad 
Lietuvą ir Lenkija kovoje prieš 
sovietinį imperalizmą yra atsis
tojusios viename ir tame pačia
me fronte, tarė, kad reikalinga 
rasti būdus pašalinti iš lietuvių 
-lenkų santykių visa tai, kas 
galėtų bendrai kovai prieš ko
munizmą kliudyti ir lenkus bei 
lietuvius kiršinti.

Jaltos ir Potsdamo konferen
cijose rytinė lenkų siena buvo 
išvesta per Curzono liniją, ši 
siena išskiria visus lietuvių-len
kų sienų ginčus; nebent galėtų 
kilti nuomonių skirtumų dėl 
sienos Punsko-Seinų srityje, tu
rint galvoje, kad Curzono linija 
pravesta tiktai iki Gardino. 
Kiek iš spaudoje paskelbtų ži
nių galima spręsti, * ši rytinė 
Lenkijos siena buvo priimta po 
karo sudarytos lenkų vyriausy
bės Varšuvoje, dalyvaujant jo
je ir Londono' lenkų vyriausy
bės deleguotiems asmenims.

Tiek Berno, tiek vėliau Pary
žiaus konferencijoje, kur buvo 
susirinkę VLIKas ir diplomatai 
Lietuvos laisvinimo programai 
svarstyti ir jos gairėms nusta
tyti, buvo atstovaujama vienin
ga nuomonė, kad mums reika
linga surasti su lenkais spren
dimus, kurie pašalintų betkokį 
santykių drumstimą. Kadangi 
pasaulyje buvo paplitusi nuo
monė, jog lietuviai su lenkais 
yra amžiname konflikte, kurio 
nepajėgė pašalinti nei Tautų 
Sąjunga, nei kitos tarptautinės 
institucijos, ir kad dėl tų santy
kių įtempimo išsilaisvinus tarp 
Lietuvos ir Lenkijos gali susi
daryti ginkluoto susirėmimo pa
vojus, VLIKas buvo nuomonės, 
kad ir lietuviai ir lenkai turėtų! 
deklaruoti, jog betkurie nesusi-| 
pratimai bus sprendžiami tik 
taikos keliu. ■

(Bus daugiau)

Įėjo kongrese kalbėti, o stebėto-. 
jai tik klausyti.

Paleisti vyskupai, bet

pareigų eiti negali
VIENA, vas. 13. — Austrijos 

katalikų spaudos agentūra pra
neša, kad Lenkijos komunistai 
paleidę iš kalėjimo Varšuvos ar
kivyskupo pagelbininką vyskupą 
Baraniaką ir Gniezno vyskupą 
Bemackį. Abiem esą leista ap
sigyventi vienuolynuose. Vysku 
pas Bemackis pasirinkęs Čens- 
takavos Jasna Gora vienuolyną. 
Tai yra vienos kalinimo formos 
pakeitimas kita.

Politinė kova dviejų

vokiečių tragedijoje
BERLYNAS, vas. 13. — V. 

Vokietijos viešajai opinijai spau 
džiant, sovietinės Vokietijos 
prez. Pieck dviem mirti nuteis
tiem vokiečiam bausmę pakeitė 
kalėjimu iki gyvos galvos. Juo
du augšč. teismas nuteisė mir
ti neva už tai, kad verbavę tech
nikus bėgti į Vakarus. •

Juos kaltinęs pareigūnas pra 
sitarė, kad JAV špionažo apara
tas per savo agentus sovietinėje 
Vokietijoje norįs galimai dau
giau specialistų išvilioti į Vaka
rus, kad pakenktų sovietiniam 
ūkiui. Nuteistieji ir buvę tokie 
agentai, todėl suprantamas ir 
bausmės kietumas.

Tačiau V. Vokietijoje kilo to
kia didelė protestų banga dėl 
bausmės žiaurumo, kad rasta 
reikalo paskelbti, jog bausmė 
sušvelninta. Bet kas sukontro
liuos, kad taip iš tikrųjų pada
ryta.

Nužudė neremiantį
Makarios politikos?

NICOSIA, vas. 13. — Du mas
kuoti vyrai įsiveržė į vieną Kip
ro salos graikų ortodoksų vie
nuolyną ir nužudė lovoje jo vir
šininką. Maždaug tuo pat laiku 
čia šūviais į nugaras nušauti du 
anglai lakūnai, vienas sunkiai 
sužeistas.

Vienuolyno viršininkas nužu
dytas greičiausiai politiniais su
metimais, nes aktyviai nerėmęs 
arki v. Makarics politikos.

JAV, Anglijos ir Prancūzijos diplomatai, bcsitarią <ii 
tų paritikacijod.

Viduriniu Rv- 
(iNS)

Atleido universiteto rektorių?
Jieškoma riaušių kaltininkų

MADRIDAS, vas. 13. — Ryšium su studentų riaušėmis, už
darytas vakar Madrido universitetas padėties ištyrimui pravesti. 

Neoficialiai tvirtinama,

Maskvoje anglams parodyti
buvę diplomatai ir šnipai

• Britų misija Antarktikoje 
atidengė ten naują kalnų virtinę, Į pagautas šmugeliavęs 
ikšioljiežinotą. ršudonojon Kinijon..

MASKVA, vas. 13. — Bulganinui ir Chruščevui besirengiant 
į Angliją, cficialiai bolševikams priimtina forma pasakyta, kad 
dingę anglų diplomatinės tarnybos buv. du pareigūnai yra Mas
kvoje.

Spaudos atstovams viename 
viešbutyje buvo parodyti Mac- 
Lean ir Burgess, kurie 1951 m. 
gegužės mėn. nulindo už geleži
nės uždangos, nes abu buvo įtar
ti esą Maskvos agentais.

Pabėgimo metu MacLean bu
vo Amerikos skyriaus viršinin
kas užsienio reikalų ministerijo
je, o Burgess — to skyriaus val
dininkas, turėjęs galimybių ži
noti Washingtono-Londono dip
lomatines paslaptis. Prieš tai y- 
ra tarnavęs Anglijos ambasado 
je Washingtone.

Kai Petrovas pabėgo iš Mas
kvos tarnybos Australijoje, tai 
iš jo sužinota, kad MacLean ir 
Buigess yra komunistai ir so
vietų agentai nuo tų laikų, kada 
abu mokėsi Cambridge univer
sitete. Dabar manoma, kad jų 
Maskvai suteiktos žinios paska 
tino kom. Kinijos įsikišimą į Ko 
rėjos karą.

Abu šnipai buvo parodyti per
eitą šeštadienį dviem Anglijos 
žurnalistams, neva dviems sovie
tų „žurnalistams” liudininkų pa 
reigas einant. Juodu įteikė ang
lams pasirašytą pareiškimą, bet 
nesutiko atsakyti nė į vieną klau 
simą.

Pasisakyta, kad komunistais 
jau tikrai buvę studijuodami 
Cambridge, bet sovietų šnipais 
niekad nebuvę. Atbėgę Sovieti- 
jon, kad norėję skatinti Rytų- 
Vakarų sugyvenimą, nes turėję 
progos įsitikinti, kad nė Angli
jos nė JAV politika to tikslo ne
siekia. Visas pareiškimas esąs 
melas ir istorinių faktų iškrai
pymas.

• Amerikietis Japonijoje, ci-

Protestuoja milicijos

paradus Berlyne
, BERLYNAS, vas. 13. — So

vietinėje Berlyno zonoje šiais 
metais pradėjo demonstruoti 
ginkluota paramilitarinė organi 
zacrja, liaudies milicija vadina
ma (tai yra komunistų parti
jos smogiamieji būriai revoliu
cijai malšinti). Keturių okupan
tų susitarimas tokių organizaci
jų buvimą Berlyno mieste drau
džia.

Pereitą šeštadienį JAV, Ang
lijos ir Prancūzijos ambasado
riai priminė apie tai sovietų am
basadoriui ir paprašė tokias de
monstracijas sulaikyti bei-tokių 
kariškų organizacijų Berlyne ne 
laikyti. Maskva laikoma atsa
kinga už pasekmes, nors ji ir 
tvirtina, kad sovietinio Berlyno 
šeimininkas dabar yra Grote- 
wohlio vyriausybė.

Anglai duoda Malajams nepriklau
somybę 1957 m. rugp. 31 d.

r

kad
atleistas iš pareigi) Madrido uni 
versiteto rektorius ir teisių fa
kulteto dekanas už prileidimą 
prie studentų riaušių. Areštuoti 
esą septyni riaušių oiganizato- 
riai ir ištremti iš sostinės kitur 
gyventi.

Riaušių priežastis yra intelek 
tualuose Madride ir Barcelonoje 
puoselėjama mintis, kad Ispani
jai reikia daugiau laisvėj, dau
giau demokratijos ir daugiau 
politinių partijų.

Buvę ženklų, kad Franco vy
riausybė tą sąjūdį toleravusi, 
bet jo negalėjo pakęsti Falanga, 
kurios nariai studentai buvo gal 
labiausiai kalti, kad Madrido 
studentai įsivėlė į kruvinas riau
šes.

Nebūtų naujiena, jei paaiškė
tų, kad tikrieji riaušių organiza
toriai yra komunistų agentai, 
taip seniai jau nieku nebegalį pa 
sižymėti Ispanijoje.

Pakistanas atsidaro
komunistų įtakoms

KARACHI, vas. 13. — Pakis
tanas pranešė Maskvai, kad pa
sirengęs pradėti oficialias dery
bas vienų metų prekybos sutar
čiai sudaryti. Neoficialios dery
bos senokai vykusios. Pakista
nas norėtų gauti plieno ir maši
nų, parduoti medvilnę, džutą ir 
odas. Jei bus susitarta, tai bus 
pirmoji Afganistano prekybos 
sutartis su Maskva.

Vakarai kiek rūpinasi tokia 
reikalų kryptimi, bet pakistame 
čiai namie ir per ambasadorių 
Washingtone tvirtina, kad užsie 
nio politikos nekeis, politinių įsi
pareigojimų Maskvai nedarys ir 
nieko iš jos nepriims, jei tokių 
bus reikalaujama už ūkinę ar 
technišką pagalbą.

Pakistanas paprastas preky
bos sutartis nori sudaryti ir su 
kitais kom. bloko kraštais, jų 
tarpe su kom. Kinija, kurion 
vyks pavasarį pats Pakistano 
premjeras.

Nuolaidų keliu
WASHINGTONAS, vas. 13.— 

Kadangi Ceilcnas pardavinėja 
kom. Kinijai gumą, kuri yra ko-

Jordano ministeriai

lanko arabų kraštus
KAIRAS, vas. 13. — Jordano 

premjeras ir karaliaus kabine
to šefas atvyko čia su pasiūly
mu organizuoti arabiškų valsty
bių galvų konferenciją kovai su 
„Izraelio agresyviomis užmačio
mis” organizuoti.

Spėtina, kad tai yra bandy
mas sudaryti vieningą arabų 
frontą tam atvejui, kada trys 
Vakarų didieji (JAV, Anglija ir 
Prancūzija) pradės ne juokais 
spausti arabus ir žydus padary
ti taiką ir sutvarkyti visus gin
čus. Abu Jordano ministeriai su 
savo pasiūlymu jau buvo Syrijo- 
je, Libane ir Irake. Iš Egipto 
suks Saudi Arabijon. / 

Anglai visaip trukdo

Europos integracijų
PARYŽIUS, vas. 13. — Pran

cūzų spauda ypatingai sarkas
tiškai sutiko iš Londono per 
Amerikos žurnalistus paleistą 
žinią, kad augštų anglų sluoks
niu galvose esanti labai mielas 
svečias mintis, kad Europos vals 
tybės nebesiektų susirišti fede
racijos ryšiais ir neorganizuotų 
bendros rinkos, bet geriau for
maliai susirištų su britų com- 
monwealthu.

Atsakant, anglams patariama 
geriau jungtis prie kontinento, 
o jei jau to labai nenorima, tai 
nereikėtų trukdyti prasidėjusio 
Europos integracijos proceso. 
Anglai žinią paleido kaip tik to
kiu laiku, kada V. Europos Uni
jos atstovai renkasi daryti le
miamo sprendimo dėl atominės 
energijos tvarkymo iš vieno 
centro. Anglai buvo prašyti eiti 
kartu, bet rodos nė stebėtojo 
prie tos agentūros nenori siųs
ti. Konkurencijos klausimas yra 
svarbiausias anglų atskalūnys- 
tės motyvas.

Sovietai Vatikane
VATIKANAS, vas. 13. — Pir

mą kartą per 40 metų žmonės iš 
Rusijos lankėsi Vatikano muzė- 
juose ir šv. Petro bazilikoje, ku
rios meno kūriniai nepaprastai

_ • .__ , ’ , j.. sužavėję sovietiškus turistus, da-munistams parduoti draudžiama Į v . c- • -
strateginė medžiaga, tai JAV ne EuroP»)e
davė Ceilonui ūkinės pagalbos, ir! asmenų grupėje.

. -ii . . . • i Jie mate Vatikane visus menodėl tuo reikalu pasirašysimos 
sutarties ginčytasi kelis metus. turtus, išskyrus Sistine koplyčią

vilinis JAV armijos tarnautojas,
dolerius Maskva vis gilina

Dabar politika pakeista —Cei 
lonui pagalba bus teikiama (apie 
5 mil. dol. per metus). Ceilonas 
taipgi gaus greičiausiai dovanų

• Meksikos komunistai pla
navo antiamerikines demonstra
cijas JAV Atlanto laivyno vado 
adm. Wright atvykimo proga,

• Izraelyje streikuoja visi val
džios apmokami tarnautojai, pra 
šydami didesnio atlyginimo.

Kalendorius

Vasario 13 d.: iv. Kotryna 
Ricci. Lietuviškas: Rauda ir Į 
Ugnė.

Oras Chlcagoje

Apsiniaukus, dar kiek snigs, 
temperatūra be pasikeitimo.

Saulė teka 6:50, leidžiasi 5:21.
Alžyro prancūzas fanatikas nuspiria nuo karių paminklo vainiką, ku
rį padf'jo atvykęs premjeras Mollet Tai protestas, kati žadama Alžy
ro arabam* duoti daugiau teisių. . (INS)

balionų propagandų
MASKVA, vas. 13. — Besis

tengdami JAV meteorologinių 
balionų laidymą paversti diplo
matiniu incidentu, Rusijos ko
munistai perėjo prie įrodinėji
mų, kad tie balionai esąs viena
šališkas vykdymas orinės ins
pekcijos, kurią pasiūlė vykdyti 
prez. Eisenhoweris Ženevos „vir 
šūnių” konferencijoje Sov. Ru
sijos ir Amerikos teritorijoje 
(amerikiečiai Rusijos, sovietai 
Amerikos erdvėje).

Per Jungtines Tautas ten dėl 
balionų protestus, įteikusiems 
Maskvos satelitams atsakyta, 
kad jie sumaišė balionų rūšis, 
todėl ir apskundė klaidingą tų 
balionų savininką.

ir atominį reaktorių. Kitas reak- bet vadai pateko už grotų ir pla- 
torius bus duotas Filipinams, i nai sugriuvo.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
—Valstybės sekretorius Foster Dulles porai savaičių išvyko 

maudytis Karibų jūroje. Tai reiškia, kad svarbesnių diplomatinių 
įvykių nenumatoma.

—Pcipingo radijas praneša, kad kom. Kinijos vyriausybė jau 
pernai pasiūliusi. Japonijos vyriausybei atnaujinti diplomatinius 
santykius, bet ikšiol japonai nieko neatsakę. Apie tai paskelbta 
dabar todėl, kad. Japonijos vyriausybė net ginasi, kad tokio pasiū
lymo negavusi.

—Petrovas, buv. sovietų Šnipų viršininkas Australijoje, vakar 
pavadino augius McLean ir Burgess melagiais, kad. jie viešame pa
reiškime tvirtina, jog nebuvę sovietų agentais šiapus geleUnis ui- 
dangos būdami.

—Vakarų kvalgyba patyrusi, kad sovietinės Vokietijos aviacijai 
Maskva duosianti iki 900jfigų.

—Buv. Egipto karalius Parakas ga/vęs leidimą apsigyventi Ira
ke. Egipto-lrako santykiai dėl to gali dar pablogėti.
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PROGRAMA, KOKIOS DAR NEBUVO
I AL. GIGANTAS

Aną pirmadienį NBC televi 
zijos stotys savo žiūrovams pa 
teikė neeilinę pusantros valan
dos trukusią programą, apie ku
rią galima drąsiai teigti, jog 
tai būta visame amerikiniame 
televizijos gyvenime įvykio, ko 
kio dar tikrai nebuvo. Štai kodėl 
ir šis apžvalginis rašinys ski
riamas, tuo labiau, jog yra tam 
tikrų galimybių, kad programa 
gal ir bus pakartota.

Išties, programos paruošėjas, 
žinomasis S. Hurok, perdavė 
žiūrovui ir klausytojui savotiš
ką valandėlę tikros meno puo
tos. Programos išpildytojai — 
menininkai buvo patys žymiau-;

vien tik dainavimas, bet ir šau
nios dekoracijos, kostiumai.

Pagaliau, didžiojo koncerto 
pabaigai Rise Stevens, laikoma 
pačia geriausia Caimen šiame 
kontinente ,iš tos pat operos trc 1 
čiojo veiksmo dainuoja kortų 
scenos rolę. Ir nesinori tikėt 
pranešėjo atsisveikinimo ž> 
džiams, negali patikėti, kad pus, 
antros valandos taip greit ga- j 
Įėjo prabėgti. Gaila tik, kad ne 
toks jau didelis žiūrovų skaičius j 
visam krašte sekė tą programą.į 
Gi, kad ji buvo skirta tik atin-j 
karnai visuomenės daliai, vaiz-į 
džiai galėjo liudyti programos,
sponsoriai”, reklamavę Lincoln 

si savojo žanro atstovai, verti automobilius ($4,800 vertės) ir 
lepiausio skonio žiūrovo vien tik į RCA didžiuosius saliono patefo- 
pasigėrėjimo. Programa patei-į nūs ($1,600). bei spalvotus te- 
kiama kas penktą savaitę^'Pro- i levizijos aparatus. Pati progri-

Glori Hinkle, 10 mėnesių mergy
tė, iš Toledo, Oliio, jau sportuoja 
ratukais. • (IXS)

ducers Showcase” vardu, pas
kutinįjį pastatymą skyrė vien 
tik muzikai ir pavadino “Festi-

ma taipogi buvo perduota spal
votuoju būdu ir prie jos tvar-, 
kymo ir operų ištraukų paruo-;

Indijoje nekliudoma 
misionieriams

Sovietai sulaužė 174 
sutartis

I
Sovietai nuo 1917 metų su

laužė 174 sutartis. Tarpe svar-Į 
biaus ų sutarčių, gurias sovie
tai sulaužė yra š os: 

į 1933 metais pažadą nevaryti 
komunistinės p r o p a gandos 
JAV-bėsc, kaip dalį atsilygini-, 
mo už jų pripaž.'nimą. Tačiau' 
JAV-bių komunistų kriminalinė 

. konsp racija, Maskvos d'riguo-į 
jama, varoma toliau, be susto
jimo. Taip pat buvo su sovie
tais 1939 m. sudarytos savitai’-; 
pio pagalbos sutartys su Latvi-Į 
ja, Lietuva ir Estija. Jos su-l 
laužytos. Pabaltijo valstybė? j 
1940 metais okupuotos.

Panašus paktas su Lenkija 
liūdnai nudundėjo į pelenų skar
dinę, kada sovietai įsiveržė į 
Lenkiją.

1941 m. Maskva pasižadėjo 
laikytis Atlanto chartos, įskai
tant to dokumento .pareiškimą, 
kad visi žmonės turi teisę pa
sirinkti savo valdžios formą.

kad neapsiriksi ištekėdama už 
pono Kudliaus, nes jis iš tikrų
jų labai gero būdo vyras.

— Bet iš ko gi tėvelis taip' 
sprendi?

— Mano vaike, — jau visi 
metai, kai aš nuolat iš jo sko- 
l'nuos p'nigus, ir jis vis nesi
liauja mus lankęs...

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2800 West V-t Street

Vai. pirm. Ir antr. 10 Iki 12 ryto 
2ikl 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 tcl.PRoepect C-1795 
Re*, tcl. GRovelilU 6-5603

Tel. ofiso HE. 4-0090. -ez P It. 0-7233

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

vai of Music”. Pranešėjas ir mo šimo prisidėjo Metropolitanoį

Indijos valdžia paskelbė, kad 
ateityje į Indiją galės įvažiuoti Į Tačiau Maskvos diktatoriai lai-
krikščionių misionieriai nekliu-deratorius buvo didysis žodžio ! Operos vienas scenos direktoriuj , . ,. . , . T „ , , _ „ įdomi. Jie tik turės bendradar-.menininkas Charles Laughton, 

kurį vargiai ar gali kas pamirš
ti iš jo sukurto varpininko vaid 
mens filme “Paryžiaus kated
ra”. Ir po jo trumpo įžanginio 
žodžio, pro uždangos kraštelį 
pasirodo juokdarys Tonio-Leo- 
nard Warren, — kuris atlieka 
“Pajacų” prologą. Seka kita 
scena, Jan Peerce dainuoja iš 
tos pat operos nemirštamąją 
“Vesti la Giubba” ariją.

Paįvairinimui, Isaac Stern, 
smuikininkas, pritariant Max 
Rudolf diriguojamam simfoni
niam orkestrui, išpildo tretįjį i 
skirsnį iš Mendelssohno kon-, 
certo smuikui. Išpildymas pasi- ; 
gėrėtinas. Ir vėl grįžtama ope
rų pasaulin. Dekoracijos ir visa 
aplinka paruošta “Bohemos” 
pirmojo veiksmo pabaigai. Re
nata Tebaldi dainuoji Mimi par
tiją ir tenorą Rudolfą sukuria 
Jusai Bjoerling. Mimi dainuoja 
melodingąją “Mi Chiamono Mi
mi” ir Rudolfas — “Che Gelida 
Manina”. Abu užbaigia duetu 
“G Soave Fanciulla”. Nuosta
bu.

Ir vėl pertraukėlei čelistas 
Gregor Piatigorsky nesunkiai 
galėjo klausytoją įtikinti, kodėl 
jis laikomas vienu geriausiu če- 
listu, atlikdamas von Weberio 
adagio ir rondo, palydint orkest 
rui. Sušvinta prožektoriai ir ek- I 
ranc parodomas vienišas roja- j 
lis, prie jo artinasi sekantis me j 
nininkas Artur Rubinštein. Jis !j
skambina taip mielai visų klau
somą Šopeno polonezą “A-flat 
major”. Jei būtų publikos aplo
dismentai, be jokios abejonės

Herbcrt Graf. biauti su
Jei būtų galima tikėtis ir dau ' tautinėmis 

giau panašių didingų ir kultūri
nės reikšmės pastatymų, tele
vizija kiekvienoje šeimoje galė
tų būti ne vien tik pageidauja
ma, bet net ir būtina. Sekantis 
“Producers Showcase” spektak 
lis įvyks š. m. kovo mėn. 5 d.

■ parodant B. Shaw veikalą “Ce- 
į zaris ir Kleopatra”, dalyvau
jant iškilesniems britų ir ame
rikiečių aktoriams.

atgimusios Indijos 
organizacijomis, 

“tvarkos ir taikos rėmuose”. Ką 
šie žodžiai reiškia, parodys a- 
teitis.

ko komunistinius varžtus visuo-1 
se kraštuose, kuriuos jie pagro-l
bė.

Pagrįstas įrodymas
— Mano dukra, — sako tėvas 

36 metų dukrelei, — esu tikras,

Girtavimas ir ištvirkavimas
Gydytojų apskaičiavimu JAV 

yra apie 20 milionų žmonių, 
sergančių proto ligomis. Svar
biausios protinių ligų priežas
tys, gydytojų nuomone, yra gir
tavimas ir ištvirkavimas.

Į IT.RADIOSUrn
[ (lempos-dalys-baterijos) j

TAISYMAS 
įnamuosedirbtuv^

—100% —

[lAi-ooinp.LLll TELEV1SI0N
(sav. inž. ASemėnas)!
l3130S.H«t$ted-DA6-6887J

SAVE MONEY!
Household,

jie būtų išvirtę skambiomis o- Į 
vacijomis. Ir vėl keičiama sce- i Buy Guaranteed 
na. Puošniais
plaukuose, Zinka Milanov įsi- ; For Your Church, Society, Etc. 
jaučia į Toscos “Vieni d Arte . MONEV-MAKING
Nepaprastai puikiai valdanti sa į OPPORTUNITY FOR AGENTŠ. 
vąjį balsą solistė. Tamsiaodė

Gilt
rūhflis su tiara Items at 1929 IjK)W Margam Prices. ruoais, su iiara , Alaf) Club p,an Įo Rajae Monry

Maria Anderson savo žemu bal
su akompanuodama tik pianino, 
atlieka tris negrų religines gies 
mes. Tuos kūrinius perduoda to 
kiu įsigyvenimu, tokiu skausmo 
ir desperacijos ir pabaigoje vil
ties sušvitimu, kad net šaltasis 
pranešėjas Ch. Laughton nesu- 
silaiko nenusišluostęs ašaros.

Ekrane vėl opera. Koloratūri 
nis sopranas Robertą Peters 
dainuoja mechaninės lėlės iš 
“Hofmano pasakų” ariją. Ką 
galima būtų prie jos balso dar 
pasakyti, jei laikoma jauniau
siu Metropolitan Operos pasi
didžiavimu? Iš tos pat operos, 
plaukiančioje gondoloje, Mil-

Catalog Detalia Frec.
NILBOR PRODUCTS DIST.
310 W. 68rd Ht. — WE. 6-4041

KAS SUKELIA

GALVOS 
SKAUDĖJIMO 
NEGALAVIMĄ?

, Gydytojau Alno. kad “Galvos aknudėjlnio 
. n<*guiat linus'' gali brttt (JAI Įvairių prie- I 
1 AhAčIij. I>r. l’eter Fehniey fttnojo. kad ' 

tikroji prlfcinfltle dažnai yru nuo portalai- ' 
tinio milletAjlnio pnuckinAjc blogo įpročio ' 
ar dbdOH... ir totcliioHf* atvejuose “(Jomozo” | 

; gali būti reikalingo*. Kaip ir pagal d-ro 1 
rorepta gaunamuose voimuoae, t?r. Peter’a j 
“Goniozo" H^Ntaio yra keletą* medictnUkal 
užtvirtintų dnlykų, kuriu: 1) ramina ir Į 
Šildo sutrikusi skrandi: 2) atleidžia, vidų-Į 

i rių tSpiitlnio aknumnus: 8) aut alkia lėtą 
p-’giilbų nuo HUkletėjųnlų vidurių, kurie ' 
yra prbžastlin vlrS išvardintų simptomų.' 

elniu*. Oro skonio. fSperduotn viri . 
i 2^,000.000 bonkų. frchnon dydžio banko . 

f 1.6f. valHtlniK*. PundykKe T»r. Vstsr’s 
. . * mi i i **<»omozo“. . absoliučiai jiiokan kitas taipdred Miller ir Blanchc Thebom 
perteikia žavingąją barkarolę. ™

t< su) Alno adresu f h* pi. 071«11
N. KnveftNttood Atr., < lib ugn 40. III.Nepaprastą įspūdį palieka M'

PRANAS SALEMONAVIČIUS
504 V/. 33rd St. (Arti Normai Avė.) 

Susitarimui skambinkite —- Vlcto/j 2-3486 
.« Kainos yra vienos iš žemiausių visame mieste

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

29 METŲ PATYRIMO

DR. IRENA KURAS
(Gydytoju Ir Chirurgė) 

KCD1K1Ų IK VAIKU LIGŲ
SPECIALISTE

7156 South Western Avenue
(MED1CAL BU1LD1NG) 

Pirmad., antrad., ketv. ir penktad 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. ir nui 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuc 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Šeštad. 1 
vai. ryto iki 3 vai. popiet.

Ofice tel. RE. 7-11<M 
Res. tel. IVAlbrook 5-3765

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. «3rd Si
OfLso U‘l. Rldiuiiee 5-4410 

Kezld. telef. GRovelilU 6-06n
Valandos; 1-8 p. m ir 6-# o n 

Penktad. tik po pietų.
Trečiad ir šeštad pagal sulai t

BUDRIKO VASARIO MĖNESIO BALDU 
IŠPARDAVIMAS

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

Amerikos išdirbysčių.

Solo ir fotelis, Nylou Foam Rubber, vertės $250 — už ....$129.00
Simmnns lovų ir kėdė — už ................................................... 39.00
4 dnliij miegamojo kambario setas, vertės $225 — už ......... 119.00
9x12 vilnoniui kilimai, įvairių spalvų, vertės $129 — už .... 79.00
‘27x54 vilnoniai karpetai, vertės $11.00 — už ..................... 3.99
9x12 kli.įonkės (linoleum), vertės $9.00 — už ....................... 3.95
Maži, gražūs karpetukai, vertės $2.50 — už .......................... 99c.
Didelės niieros Manketai, vertės $4.00 — už ......................... 1.99
Vilnoniai Manketai, vertės $10.00 — už .......................... 4.95
Geriausios kaldins, vertės $15.00 — už .................................. 5.95
Geriausi Seal v matracai, vertės $59.00 — už ....................... 39.00
17 colių t«4eviz.i,įos po ........................................................... 89.00
21 colio televizijos, po $109.00 ir aukščiau.

/

8 pikių geriausi šaldytuvai po ...........................................$119.09
10 |«alų General Electiie šaldytuvai po ...........%................. 159.00
6 pėdų General Electric šaldytuvai |>o ............ ..................... 99.00 »,
Geriausi Universul, Ta|am, Sicgler pečiai po ....... ............... 119.00
Cadiilnc dulkių vulytuvaB ................................................... 09.95
llnover dulkių valytuvas su visais priedais, vertės $99.95 už 59.00
Dulkių valytuvui, vertės $49.00 — už .................................. 29.00
Skalbiamos miišinos — Maytag — už .......................... 89.00
General Electric autom, indų plovimui masinu, vertės $250 už, 189.00

LENGVIAUSI lAMOKfiMMAl

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

JOS. F. RDDRIK FlIRNITDRE, INC.
3241 South Halsted Street 

Tel.: CAIunact 5-7237
Ablara plruiurl ir ketvirtad. takarals iki 9:30 |*. M Sekritiubenj 10-6

Pudrlko Lietuvišku liudiju Valanda leidžiama kiekv. ketvirtadienio 
vskar^ nuo 6 00 Iki 7:00 vai. iš WHFC radlo atotiea, 1460 kllocyclea,

su žymiais dainininkais Ir orkestru.

--------»

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IK 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6822 So. W ėstera Avenue
Vai.: kasdien 10-12 vai. ir 7-9 vai. 
vak. šeštadieniais 10-1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3239 
Rez. telef. YVAlbrook 5-5078 

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. panai sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South Western Avenue 
Chicago 29, III.

Pasimatymai pagal sutarties
Telefonas REpublie 7 -4900 

Rezidencija: GRovehUl 0-8101

Tel. ofiso VA. 7-5557, rez. RE. 7-4960

DR. FRANK C. KWINN
(KVIECINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1651 West 47th Street

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 1 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:3< 
Uždara treč. visa diena ir šeštad. vak

l'oL ofiso GR. 0-5399, PR. 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8PEC. CHIRURGINES LIGOS

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

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

Trečiad. ir sekmad. uždaryta

DR. JULIJA MONSTAVIčIUS
GYDYTOJA IK CHIRURGE 

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

Tel.: Ofiso — PUUman 5-076«
Buto — ENglewood 4-4979

Ofiso Ir buto tcl. HEmlock 4-5815

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

6757 Scuth Weetern 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 susitarimu.

DR. ALBIHA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI
3259 South Halsted St.

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

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

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais nagai sutartį 
Ofiso tcl. Vfrglnia 7-0030

Rezidencijos tcl. BEverly 8-8244

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

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

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir Calitornia Avė. 

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

Ofiso telef. YArds 7-1100
Rezidencijos — STtewurt 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 We»t 35th Street
(kampas Halsted Ir 3 5-ta gatvg) 

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

šeštadieniais 1—4 vai.

Ofloe WAlbrook 5-2070.
Rez. HlUtop 5-1590

Dr. Ataander J. Javoit
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
MARQUETTE MEDICAL CENTER 

6182 South Kedzie Avenue 
Vai. 2—4 p. p. Ir nuo 7—• ▼. vak.

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti 
Tel. ofiso PR. 6-3838. rez. RE. 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 West 63rd Street

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

Telefonas GRovehill 6-169 6
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTfi

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

susitarimą išskyrus trečiadienius
2422 West Marąuette Bd.

Telefonas REliance 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS,
3925 Weat 59th Street

VAL. 1—4 popiet, 6:80—8:30 vak. 
Trečiad. pagal sutarti

TeL ofiso ir hut6 OLymplc 2-416*
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4988 W. 15th St.. Cicero 

Kasdien 1—3 v. Ir 6—8 v. vakaro.
Hutas 1620 So. 49tli Ava. 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayctte 3-3210. jei 
neatsiliepta. Saukite KEdzte 3-2868
DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

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

Trečiadieni tik susitarus

Dr. Nitu KRIAU6EU0NAITC
(Gydytoja Ir CblntrgA) 

■ACTEKU LIGŲ IR AKUŠERIJOS 
8PEC1AU8T*

8750 Weot 71st Street 
(Kampas 71«t ir CaltfornMO 

Tel. nfiNo Ir ena. ruipiihilc 7-4110 
Vai. 11-2 ir 6-9 v. v. šešt. 1-4 p. p. 

Kitu laiku pagal Bualtarhuš

Ofiso telefonas — Blsbop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublie 7-2290 
SPECIALYBE CHIRURGINRS IR 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
2435 West 69th Street 

Vai. kasdien 10—12 ir 6—8 vai. vak. 
išskyrus pirmad. tik nuo 5 iki 8 v.v. 
Šeštad. 10-12 v. Kitu laiku susitarus.

Ofiso tel. CLiffside 4-28*8 
Rezideucijos: LAruyette 3-U7i
DR. P. STRIMAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAIS 
1724 West 47th Street

(Kuiuihis 47tii ir Hermituge)
Vai.; nuo 2 Iki 4 ir 6 iki 9 v. vak 

šeštad. nuo 2 iki 6 vai., išakyr. sek

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5002 West 16th Street 
Vai.: kasdien 6-8, šeštad. 1-8 

Telef. TOįvnhuil 3-0939 
2534 West 68th Street 

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

______ skambinu CEntral 0-2294.

DR. VYT. TAURAS-
TUP6IAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PILYKTIKA IR 
Sl’EC. MOTERŲ LIGOS 

Ofisas ir rerid.: 2410 W. 51st St 
Tel. PRosis-ct 8-1223 arba WE 6-5577 

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

šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

Tel. ofiso HE. 4-2123, rez. PR. 0-8484

SR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurginčs 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 6-1126

DR. A. VAUS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. ofiso PRoapect 0-9400
Rczid. PRogpect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškcvičiūtč)

GYDYTOJA IR CHIRURGE
6248 South Kedzie Avenue 

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

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Ct., Cicero
Kasdien 10-P2 vai ryto ir 6-8 vai 

vak. Šeštadieniais 10-2.
OfLo ir buto tcl. OLympic 2-1881

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

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

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

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

Tel. ofiso VIciory 2-1581
Rez. Vlctory 2-0743

DR. V. VILEIŠIS7
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

TeL ofiso CL. 4-0253, rez. GR.0-8876

DR. t. Z. ŠAULYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

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

Rez. 8053 S. Campbell Avė.

Tel. ofiso Y A 7-4787, rez. TR 6-1930

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 sutart). 

Jeigu neatsilieps viršminčti telefonai
šuukitv Mliltvay 3-0001

rta P. ŠILEIKIS, 0. P.
Dj Orthopedas - Protezlsta*

Aparatai-Protezai, Mod. ban-f dažai. Spec. pagalba kojom 
(Arcb Supports) ir t.t.

Vai.: 9-4 Ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOI’EDMOS TECHNIKOS LA B. 

2850 W. 03r<l St. Chicago 29, III. 
Tel. PRosp«’ct 0-6084.

Skelbtis “DRAUGE” apoimok* 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 

lietuvių dienraštis, o skelbimų 

kaina yra prieinama visiems.

Rcmkite dien. Draugą!

2334 8. 

Enterod

Tel. ofiso PR. 0-0440, rez. HE. 4-3160

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 West Marąuette Rd.
VAL. nuo 2 iki 4 n. p,: 6 iki 8 vak. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso CA 0-0257, rez. PR 6-6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 0-6659 

1821 So. Halsted Street 
Rczid. 6000 S. Artesiąn Avė.

VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—9 v. v.

BR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1829 

Pritaiko akinius. 
Kreivas akis

ištaiso.
Ofisas ir akinių dlrbtuvS 
756 West 85th Street

Vai. nuo 10 iki 2, nuo 6 iki 8. tre- 
čiąd. nuo 10-12, penktadienj 10-2 ir 
šeštadieniais 10-2 vai. popiet.

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu aklų Įtempimą, kur 

yra priežastis galvos skaudSJimo b 
svaigimo ir skaudančių aklų karščti 
Atitaisau trumparegystę ir tollregyi 
tę. Prirenku teisingai akinius Vi 
egzaminavimai daromi su elektrtnla 
Instrumentais, rodančius mažiausit 
trūkumus. Speciali atyda kreipiau 
j mokyklos valkus.

4712 South Ashland Avenue 
Tel. YArds 7-1373

Vai. 10:30 iki 7 v. vak. šeštad. 10:1 
iki 6 vai. Sckm. ir treč. uždara

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

Oakley Ase., Clileago 8. ūl. Tel. Vlrglnia
Becond-Ulnss Matter 

Under the Act

7-6641; 7-6642
Marrh 31, 1916, at Chicago? IUlnoi~ 
of Mareli 3, J 8 79.

Metnbar of the Catholie Press Asą'n 
Publiahed dali y, t iept 

by the

PRENUMEHATA: 
Chlragoj ir ClceroJ 
Kitur JAV ir Kanadoje 
Užsienyje

BUBBČ’fŪPTldfF KATES
ChlcHuudaya, 19.00 per year outslde af

$9.00 per year ln Chicago ,
Horlety $8.00 per year in Canada

Metams boretgu $11.00 
H metų 8

per year. 
rnfin.

19.00 6.00 $2.76
>8.00 $4.60 $2.60

111.00 $6.60 $3.60
Redakcija stralponlue taiso savo nuožiūra. Nasunaudotų straipsniu ne 

saugo. Juos gražina tik M anksto susitarus. Redakcija ui skelbimu turtu 
neatsako. Hkelbtmų kainos prisiunčiamos gavus prašymą.



Pirmadiens, vasario 13, 1856 rrea'JRASTlS DRAUGAS, CHICAGD, flX,n*0I3 t
A

LIETUVYBĖS REIKALU
— Kiek kalbų mokėsi, tiek kartų žmogumi būsi, — sakyda

vo Kauno universitete prof. J. Eretas.
O man norisi paklausti: O jei savo gimtosios kalbos ne

mokėsi, kuo būsi tada?
Daug kalbame ir rašome apie lietuvybės išlaikymą, ir vis 

dažniau ir daugiau išgirstame žodžų ir tarpusavio pasikalbėjimų 
priaugančio] kartoj anglų kalba. Kuriame lietuvybei išlaikyti 
institucijas, daugelis organizacijų lietuvybės išlaikymą yra įsi
rašę j savo programas pagrindiniu punktu, o tačiau lietuvybės 
išlaikymo vežimėlis vi3 labiau ir labiau pradeda krypuoti. Ra
šome straipsnius ir viešai šnekame, kad mūsų namų kalba turi 
būti lietuvių kalba. Ir čia pat rašant tą straipsnį ar šnekant apie 
letuvybės išlaikymą, negirdime ar nenorime girdėti, kai mūsų 
vaikai tuo pačiu laiku kelta angliškai. O gal mūsų žodžiai turi 
skirtis nuo darbų?

Reikia mokytis kalbas, ypač šalies, Kurioje gyvename, vals
tybinę kalbą. Bet mūsų namų kalba, tarpusavio kalba, turi 
būti gimtoji kalba. Vaikai, lankydami 5 dienas savaitėje ang
liškas mokyklas, gerai išmoks anglų kalbą. Namai, šeštadienis 
ir sekmadienis priklauso lietuvių kalbai.

Ar visų mūsų vaikai lanko lituanistikos mokyklas ir ar 
paruoAa pamokas? Ar mes visi tėvai lankomės tėvų susirinki
muose? Ar remiame lituanistikos mokyklą? Ar mūsų vaikai 
priklauso lietuviškoms jaunimo organizacijoms? Ar jie skaito 
jiems leidžiamus lietuviškus laikraščius? Ar mes vedamės juos 
į lietuviškus minėjimus, ar žinome, kaip, su kuo ir kur jie 
laiką praleidžia? Ar sudarome sąlygas lietuviškam jaunimui 
bendrauti ir linksmintis savųjų tarpe, ar traukiame juos į lie
tuviškų organizacijų darbą?

Tai tik maža dalelė klausimų, į kuriuos turime atsakyti.
Teko dalyvauti lituanistikos mokyklos, kurią lanko 160 

mokinių, kalėdiniame parengime. J parengimą, įskaitant ir 
mokinių mažus broliukus ir sesutes, atsilankė tik 101 vaikas. 
Iš 96 šeimų, kurių vaikai lanko tą mokyklą, atsilankė tik apie 
60 tėvų ir motinų su svečiais. O kur kiti?

Kaip mes besišypsotume, kaip beramintume save ir besi
džiaugtume savo nuveikiamais lietuvybės išlaikymo darbais, 
tačiau kieta ir žiauri gyvenimo tikrovė visu savo aštrumu 
lenda į paviršių. Gatvėse, lietuviškuose jaunimo būreliuose ir 
net šeimose angliškasis “I am”, slopindamas lietuviškąjį “aš”, 
visu smarkumu veržasi į paviršių.

PARENGIMAI IR SUSIRINKIMAI

Lankydamiesi įvairiuose lietuviškuose susirinkimuose, po
būviuose, minėjimuose ir net svarbiausiame Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo — Vasario 16 — minėjime vis labiau pa
stebime, kad mūsų atžala — jaunimas — nyksta ir mažėja. 
Kai šaukiamas kokios nors organizacijos narių visuotinis su
sirinkimas ar net lituanistikos mokyklos tėvų susirinkimas, 
atsilanko (gėda rašyti) tiek, kad vos pakanka ęrganizacijų 
vadovybes sudaryti. Bet ir tuose pačiuose susirinkimuose, kai 
gerai įs'žiūrėsime, dažniausiai matysime tuos pačius veidus. 
O kur kiti?

Labai dažnai tėvai nežino, kur ir kaip jų vaikai praleidžia 
laiką. Kai tėvai eina į lietuvišką kultūrinį parengimą, vaikai — 
jaunimas — į svetimųjų ruošiamus pasilinksminimus, iš kur 
galbūti parves ir kitatautę žmonelę. O pačius mažuosius (turbūt 
dėl ramybės) leidžiame į kinus ir pan.

Neleidžiame vaikų į lietuviškas jaunimo organizacijas, sa
kydami, kad viena perdaug partinė, o į kitą šiaip sau neleidžia
me, teisindamiesi, kad vaikai gali perdaug pavargti. Mes patys 
norime turėti “good time”, tai bijomės ir savo vaikus varginti.

SENŲJŲ ATEIVIŲ KLAIDOS IR VILTYS

Kai didelė banga naujų ateivių atvyko į Ameriką, o pasi
šventėliai mokytojai organizavo ir kūrė nors tik šeštadienines 
lituanistikos mokyklas, tada klasės prisipildė lietuviško žodžio, 
juoko ir dainos. Gi senieji ateiviai džiaugėsi, kad dabarx tikrai 
lietuviškos gretos sutankės, kad lietuvių kalba, dainos ir gies
mės skambės jų pastatytose salėse, mokyklose ir bažnyčiose. 
Kad tai, ko nesuprato jie, atvykę nuo arklo ar tiesiai iš šiau
dinės pastogės, supras naujieji ateiviai, kurie gyveno ir kvėpa
vo laisvu Lietuvos gyvenimu, kurių dauguma sėdėjo Lietuvos 
gimnazijų suoluose ir net universitetų auditorijos, kad jie nepa
leis pavėjui savo vaikų — Lietuvos atžalyno —, kaip tai pa- 
darie kaikurie jų.

Deja gyvenimas rodo visai ką kita.
, • MUSŲ PAREIGOS -

Pirmiausia yra pačių tėvų pareiga rūpintis savo vaikais ir 
išauklėti juos gerais lietuviais, o tik antroje vietoje valstybė 
turi padėti mums. Kadangi mūsų valstybė yra okupuota, o mes 
esame tremtiniai, tai tą pareigą turi atlikti visa lietuviška vi
suomenė ir lietuviškos organizacijos. Jei beveik per pusantro 
šimtmečio rusiškos okupacijos lietuvė motina prie ratelio iš
mokė savo vaikus lietuviško rašto ir taip giliai įskiepijo lie
tuvybę, tai juo labiau mes, turėdami laisvę ir priemones, tu
rime eiti tuo keliu ir vesti savo vaikus, šeimoje, namuose, ar
timųjų tarpe kasdieninė kalba yra lietuvių kalba.

Leiskime vaikus į lituanistikos mokyklas, kurios išmokys 
juos Lietuvos istorijos, geografijos, taisyklingos lietuvių kalbos 
ir kitų lituanistinių dalykų. Remkime ir išlaikykime tas mo
kyklas, nes tai viena pagrindinų priemonių lietuvybei išlaikyti. 
Čia jie išmoks ne tik lituanistinių dalykų, bet susipaž’ns ir 
bendraus su savaisiais, kas gal apsaugos ir nuo kitatautės žmo
nos ar vyro. Leiskime ir skatinkime vaikus dalyvauti lietuviš
kose jaunimo organizacijose, kurių turime dvi ir kuriose gali 
sutilpti visi lietuviukai ir lietuvaitės. Tos organizacijos yra 
skautai ir ateitininkai. Geriau priklausyti, nors ir svetimos pa
kraipos jaunimo organizacijai, kuri ugdo lietuvybę, negu dėl 
partinių įsitikinimų ją užgniaužti.

Sudarykime sąlygas lietuviškam jaunimui linksmintis sa
vųjų tarpe. Trauk me jaunimą į lietuviškas organizacijas ir į 
organizacijų vadovybes, kas būtų ir ambicinis paskatinimas no- 
r.ai dalyvauti lietuviškame veikime. Dalyvaukime patys lietu
viškame veik me ir savo pavyzdžiu patraukime jaunuosius, bet 
nemanykime, kad mes esame nepamainomi, stumkime į priešakį 
jaunimą.

Reikalingas ir namas, ir automobilis, ir doleris bei kiti ci
vilizuoto žmogaus gyvenimui reikalingi patogumai ir daiktai, 
bet jie neturi būti kliūtimi ant kelio tėvynės meilei ir lietu-

MŪSŲ VIENYBE IR TAUTOS 
LAISVINIMO DARBAI

t •
(Santrauka kalbos, pasakytos Clcvriniulo lietuvių demokratiniu >' upių 

1956. 11. 5 d. sušauktame visuomenės susirinkime)
P, STRAVINSKAS, Cleveland, dilio

Artėja Vasario šešioliktoji

Minėsime 38 metų mūsų tau
tos nepriklausomybės atgavimo 
sukaktį. Prisiminsime tėvynę ir 
sovietinėje tironijoje kenčian
čius mūsų brolius ir seseris. Šie
met turėsime apie juos daugiau 
žinų, nes plyšo geležinė uždan
ga ir gyvi liudytojai iš Vorku
tos r tėvynės atsirado pas mus 
laisvame pasaulyje. Jie pasako
ja mums, kad mūsų pavergtieji 
ir ištrėmime kankinami broliai 
gyvena didžiausioje meilėje ir 
solidarume. Palyginę juos su 
savimi, pamatysime ir išsigąsi- 
me, koks didelis sk:rtumas tarp 
ių ir mūsų pačių. Jie sutiks šią 
Vasario 16 tyliai, susikaupę, tar 
pusavio meilės šildomi, vienybės 
stiprinami. Męs gi pirmą kartą 
mūsų tremties gyvenime sutik
sime šią Nepriklausomybės šven 
tę susiskaldę netgi tautos lais
vinimo darbe — su dviemis tau
tai laisvinti organizacijomis, su 
dv'emis fondais laisvinimo rei
kalams, keldami spaudoje gin
čus dėl pasidalinimo dar nesu
rinktų Vasario 16 proga aukų 
laisvinimo darbui...

Artėjame prie katastrofos

Jei šiuo keliu mes toliau eisi
me, gautiniai sugriausime mūsų 
tautos organizaciją. Savo pačių 
rankomis sunaikinsime tai, ką 
per eilę metų sukūrėme.

Atviromis akimis pažiūrėki
me, kas privedė mus prie šito 
susiskaldymo. Rimtai ir atsidė
ję, asmenines ambicijas pamiršę, 
jieškokime būdų ir priemonių 
mūsų vienybei ir tautiniam soli
darumui atstatyti.

Kada gyvenome vieningai?

Kai buvome pavojų verpetuo
se, veikdami pogrindyje. Po
grindyje 1944 m. visi sutilpome 
vienoje tautos laisvinimo orga
nizacijoje — Vlike. Tada visi 
sutarėme, kad Vlikas yra ir bus 
vienitelė, vyriuasioji mūsų tau
tos laisvinimo organizacija, kad 
jis, apimąs visas mūsų politines 
sroves, kalbės tautos vardu, 
reikš tautos valią.

Kada ėmėme skaldyti,?

Tremtyje, VI kui išėjus iš po
grindžio į dienos šviesą. Pir
moji mūsų nelaimės priežastis 
buvo mūsų skaidymasis Vlike 
pasaulėžvalgos pagrindu — į 
vad. laicistinį ir krikščion'škąjį 
frontą. Tas skaidymasis buvo 
be jokio pagrindo, nes Vlikas jo 
kios politikos (nei krikščion'š- 
kos, nei antkrikše oniškos) ne
varo. Jo tikslas visiems bend
ras, tai tautos laisvinimas. Su
skilęs į tuos frontus, ėmėme 
ginčytis dėl Vliko “valdžios”, 
nor3 valdžios Vlikas irgi netu
rėjo. Tuo visi esame nusidėję, 
visi ir atgailokime.

Ar nesugyvenimo liga buvo 

nepagydoma?

Ji nebuvo Vlikui nė mirtina, 
nė nepagydoma. Reikėjo tik vi
siems jieškoti vaistų, o svar
biausia — turėti ligoniui rei
kiamos kantrybės ja persirgti.

Kantrybės pristigęs, Lietuvių 
Frontas, kuriam nerūksta stip
rių intelektualinių jėgų, iš Vli
ko pasitraukė. Vlikas susilpnė
jo dar ir savo darbo jėgomis. 

Vienybe Vlike nesugrįžo

Antivlikine akcija daugiausia 
reiškėsi tautininkai, nors ir bū
dami Vlike:

1) Jie pradėjo neigti Vliko pri 
gimtį. Nuolat ir nuolat skelbė 
visuomenei, kad Vlikas nėra 
joks tautos valios reiškėjas, 
tautos balsas, o tik eil'nė orga- 
nizacijėlė...

• 2) Pati Vliko institucija bu
vo išjuokinėjama jų spaudoje 
(vadinant Vliką “Reutlingeno 
Olimpu”, Tautos Fondą — “Vli
ko Kasa” ir pan.).

3) Buvo visaip paišepiami ir 
niekinami Vlikui vadovaujantie
ji asmenys, taip pat ir tautinin
kams nepriklausą Vliko nariai, 
neiną su jais.

4) Niekinami ir spaudoje įžei
dinėjami garbingi mūsų visuo
menės veikėjai ir politikai, kurie 
Vliką ir puolamus jo narius gy
nė.

5) Buvo tautininkų statomi

vybei. Tauta ir lietuvybė okupanto yra žiauriai naikinamos tė
vynėje. Darykime viską, kad lituanistikos mokyklos būtų pilnos 
lietuvių mokinių, kad gražiai ir gausiai veiktų lietuviškos, ypač 
jaunimo, organizacijos, kad mūsų parengimų ir susirinkimų 
dalyvių skaičius nemažėtų, bet vis didėtų. To iš mūsų reika- 
jauja pareiga, tėvynė ir Dievas. P. Žlčkus

BIRUT i POKELRVieiOTR

Daugiau vaikų Kaimely nėra: nei klebonijoj, nei 
špitolėj, nei dvare. Bet man neliūdna — čia moka žais
ti visi. ,

Už akmeninės šventoriaus tvoros stovi didelis, se
nas namas. Jame gyvena du broliai senberniai: Kle
mensas ir Feliksas. Vargonininkas ir zakristijonas. 
Juodu abu pliktelėję ir žydraakiai. Juodu abu bitinin
kai. Abiejų pilvukai oriai pūpso kelnėse, lyg užantin 
užkišti moliūgai. Abu dėvi aulinius batus ir margas 
liemenes.

Juodviejų seserys: Broniukė ir Kristutė, taip pat 
netekėjusios — lepina brolius, lyg mažus berniukus. 
Juodu geria alų su plaktais tryniais, o žiemą nešasi lo
von po karšto vandens bonką. Broniukė buvo kadaise 
žinoma parapijos giedorė; jai piršosi net Juodvalkiu 
palivarko ūkvedys, bet ji nesiryžo palikti brolių ir Kris- 
tutės.

Kai mudvi su mama nueinam jų aplankyti, Kle
mensas atropoja keturpėsčias Iš tamsios priemenės, 
krutindamas riestus savo ūsus ir murkdamas prikimu
siu bosu; todėl aš jį vadinu „Katinu“. O Feliksą — „Dū- 
dorium“, nes jis yra vargonininkas.

Mus pamatę iš daržo atbėga Broniukė ir Kristutė, 
spiegdamos, lyg šarkos, mosuodamos žemėtom rankom:

— Tai viešnelės! Tai viešnelės!
Juodviejų plaukai išslinkę, pirštų sąnariai susukti 

reumato, o smakrai minkšti ir platūs, lyg Velykų Bo
bučių. Ant stalo tuojau atsiranda kvepianti bičių duo
na ir skaisčiai geltonas liepų medus.

VI kui * įvairūs ultimatumai, vis 
reikalaujant, kad Vliko daugu
ma pasiduotų jo mažumai (tau
tininkams). *

t

8) Kai Vliko dauguma tos sa
vo nar.ų mažumos nepaklausė, 
ta. tautininkai ir iš paties Vliko 
pasitraukė. Jie pradėjo organi
zuoti VLkui ir jo padaliniams a- 
nalogines mst.tucijas; įsisteigė 
savo “Liet. Neprikl. Talką” ir 
“L. Neprikl. Fondą”.

7) Išstoję iš Vliko tautinin
kai paraližiuoja aukų rinkimą 
Tautos Fondui, reikalaudami, 
kad visuomenė aukotų jiems, 
kad be to Vasario 16 proga su-' 
rinktosios aukos būtų paskirs
tytos “proporcingai” tarp Tau
tos Fondo ir jų naujai įsteigto 
vad. “Letuvos Nepriklausomy
bės Fondo”.

8) Tautininkai apsijungė į 
vad. liberalinį frontą ir pasiskel 
bė mūsų diplomatijos užnuga
riu, siekdami prisidengti diplo
matijos skydu kovoje su Vliku.

Visuomenė disorientuojama. 
Silpninamas jos atsparumas 
tautos laisvinimo darbe. Vlikui 
ir visai mūsų tautos laisvinimo 
organizacijai gresia sugriuvimo 
pavojus.

«

Kas atsitiktų, jei Vlikas būtų 

sugriautas?

Pirmiausia, būtų nutildytas 
mūsų tautos balsas, keliąs pro
testą dėl tautos pavergimo tarp
tautinėje plotmėje.
Ar vieni tautininkai galėtų visos 

tautos vardu kalbėti ?

Niekuomet. Pirmiausia dė to, 
kad viena politinė grupė negali 
gi kalbėti visos tautos vardu. 
O ir ta jų grupė dar tokia nežy
mi: į mūsų St. Seimą ir II sei
mą jinai nesurinko balsų nė vie
nam atstovui pravesti, o į pas
kutinį demokratinį seimą ji pra
vedė vos 3 atstovus, taigi ma
žiau, negu žydai arba lenkai. 
N:ekas su jais nesiskaitytų 
tarptautinėje plotmėje.

Ką sakytų komunistai, Vliką 
sugriovus ir tautininkams 
vieniems ėmus vadovauti 
tautos laisvinimo darbui?

Jie aiškintų pasauliui, kad lie
tuvių tauta laisvės nenori, kad 
ji pripažįsta okupaciją, kad 
“triukšmą kelia” tiktai nereikš-

minga pol'tinė grupelė, “dikta
tūros palikuonys”...

Ar klausytų pasaulis mūsų 

tautos balso per vadinamąjį

' “diplomatijos šefą”, 

kuris tautininkų dabar laiko
mas lyg ir kokiu tautos suvere
niteto nešiotoju?

Irgi ne. Jis yra tik valdinin
kai. Ii tuo valdininku jis ne
pripažįstamas net Italijos vy
riausybės, prie kurios jis mūsų 
valdžios huvo akredituotas. Jei
gu jis negali atstovauti pats sa
vęs (savo pareigybės) prie tos 
vyriausybės, prie kurios jis bu
vo paskirtas, tai kaip jis galės 
atstovauti tautą ir valstybę san 
tykiuose su kitomis valstybė
mis, kurios jo visai nežino?! 
Telegrama, kuria jis remiasi, 
vargu ar kieno bus pripažinta 
teisin'u aktu. Teisės atžvilgiu 
ji yra lygi nuliui.
Ką laimėtų tautininkai, Vliką 

sugriovę?

Jie užsitrauktų didelę visuo
menės neapykantą už tą pra
žūtingą darbą. Ir sugrįžti į iš
laisvintą tėvynę būtų jiems ne
patogu. Tauta juos pasmerktų.
Ką laimėtų Lietuvos diplomati

nė tarnyba, pasidarius vieniems 

tautininkams jos užnugariu?

Jei šiandien josios užnugariu 
yra plačioji lietuvių visuomenė, 
tai tada, kai tarp tos visuome
nės ir diplomatinės tarnybos įsi
terptų tautininkai, diplomatinė 
tarnyba savo užnugariu turėtų 
tiktai vieną mažą politinę gru
pę. Toks tautininkų pasitarnavi 
mas diplomatijai būtų meškos 
pasitamavimas. \ .
Kas atsitiktų, jei du veiksniai 

(Vlikas ir tautininkų įsteigta 

“LNT”) bandytų tarptautinėse 

sferose kalbėti lietuvių tautos 

ar liet. visuomenės vardu?

Iš Kristutės žiursto pasipila barbėdami agurkai. 
Broniukė nugnybia šeriuotą agurko virkštelę, nupjau
na buką uodegaitę ir šaukšteliu išgramdo sėklas. Tada 
ji privarvina tuščią agurką medaus ir, šypsodamasi be
dantę burna, įduoda jį man rankon.

Sienoj tiksi senas laikrodis su rymiškais valandų 
ženklais; aš nekantriai laukiu, kada iš drėvės iššoks 
kukuodama gegužė.

Bekaklėj bonkoj raibuliuoja įmerktos darželio gė
lės ir Klemensas parodo, kaip reikia pražiodyti leva- 
žandžius.

Feliksas, nenorėdamas apsileisti, atsineša savo pa
didinamąjį stiklą ir pasisodina mane ant kelių. Mudu 
vartom „šventųjų Gyvenimus“ ir žiūrim į staigiai išau
gusias raides, į švento Mikalojaus vyskupišką lazdą, į 
dideles rožes, krintančias iš šventos Elzbietos sterblės 
ir į milžinišką Felikso nagą, netyčią patekusį po padidi
namuoju stiklu: aprūkusį nuo tabako, kietą ir suplei
šėjusį.

Šviečia šepečiais išbrūžytos grindys.
Pro praviras duris matosi augštai iškelta mergau

tinė Kristutės lova: austas užtiesalas ir dvi pilvotos 
pagalvės, netelpančios sniego baltumo užvalkaluose.

t
Kleboniją ir Juodvalkiu dvarą skiria platus grio

vys, apaugęs skroblais, tarsi molėta atkrantė čia būtų 
perplyšusi pusiau. Ten, tarp medžių kamienų, šaltekš
nių, ožkabarzdžių, čemeryčių ir vilkuogių krūmų pinasi 
neįžiūrimi šešėliai: žybčioja akys, knibžda minkštos le
tenos ir drėgni šnipai; šmikčioja dideli, pilki maumai, 
ūbauja basos Vinkšnupio laumyčios. Ten su maišais 
tyko peisuoti žydai, išsigalandę blykčiojančius peilius.

O pačiame griovio vidury Dieduko bernas Motiejus 
kartą matė žioruojančią pinigų krūvą; pritūpęs velnias 
juos žarstė nagais.

Sutemus baisu stovėti ir ant griovio krašto: ima ir 
sliuogtais tau ant kojos slidi, išpampusi pamatinė, arba 
kurčiai trakštels šaka — čia pat, iš tamsios daubos, iš

NOftl PRATĘSTI SESUTĖS GYVENIMĄ

80 nmenKiedių junninktj, iš Pendleton stovyklos, pasirengę Los An
geles mieste, C'alif., duoti kraują Leilai Chin, 7 motų mergytei, sei gan
dini leukemin. Ant kraujo aukotoji) stalo guli mergytės brolis Cpl. 
Henry Chin, 21 metų, kuris savo krauju nori pratęsti savo sesutes gv- 
veniiuų. Dar du metus mergytė gyverns. (1NS)

Abu tie ve ksniai vienas kito 
teisę neigtų, pasaulis tatai ma
tytų ir nesiskaitytų nė su vienu 
jū-

Kaip atstatyti vienybę?

Vienybę atstatyti galima tik 
Vliko sustiprinimu ir tautininkų 
separat’nės akcijos tautos lais
vinimo darbe likvidavimu.

1. Išėjusios iš Vliko grupės 
(frontininkai ir taut'ninkai) tu. 
retų vėl į Vliką sugrįžti. Tauti
ninkai galėtų grįžti, susijungę 
su kitomis savo grupėmis, kaip 
liberalų frontas. Tuo būdu į 
Vliką būtų pritraukta pozityvių 
jėgų iš LRS, kuri dabar dirba 
daugiausia tik Vliko griovimo 
darbą, niekam nenaudingą, ne
bent priešui.

2. Turi būti tuojau pat su
stabdyta tautininkų antivlikine 
akcija ir likviduoti jų suorga
nizuotieji Vlikui ir jo padali
niams analogiški steigmenys 
(LNT ir LNF).

3. Turi būti sustabdyta tauti
ninkų akcija prieš Vliką, Tautos 
Fondą ir jiems nepatekančius 
visuomenės veikėjus.

Tautininkams pasirinkus 

separatizmo kelią,

visos lietuvių demokratinės gru 
p'ės turėtų susiprinti savo vie
nybę ir sugriežtinti kovą su pra
žūtingu mūsų jėgų skaldymu 
tautos laisvin'mo darbe.

Būtinas aukų vajaus Tauto. 

Fondui pagyvinimas

Tie, kurie iš bendro fronto iš
siskiria, turi būti išryškinti, o 
bendrose eilėse kovojantieji už 
tautos laisvę turi būti stipres
niais ryšiais apjungti. Renkant 
aukas Vasario 16 proga, šie du 
frontai išryškės. Vadovaujan
tiems reikia tik prię kiekvieno 
lietuvių bendruomenės nario pri 
eiti ir jo paklausti. Kas duos

(Nukelta į 4 pusi.)

nirs šikšnosparnis ir, karpydamas sparnais, nuplevens 
varpinėn. Baisiausia, kai tylią naktį staiga sušlama 
skroblų lapai. Tada bėk, kiek kojos neša — neatsisuk 
ir nesižvalgyk, nes medžių viršūnėm atšvilpia pušinis 
karstas. Jį apžergęs joja pamėlęs numirėlis, rankoj lai
kydamas uždegtą grabnyčią. Jis tebejieško užvaizdos 
Liesnickio, baudžiavos laikais užplakusio jį kančium.
• < *

Kasdieną, kai pabučiuoju Dieduką ir palinkiu jam 
labo ryto, jis pažvangina ranka kišenėj ir, išsiėmęs si
dabrinį lituką, atkiša jį man. Taip pat įr už kiekvieną 
labanaktį. Be to Kaimely aš dar ir kitais būdais už
darbiauju. Sekmadieniais bernai apmėto papirosų nuo
rūkom visą klebonijos kiemą. Ant rytojaus aš jas nu- 
rankioju ir sunešu prie malkinės. Ten, ant didelio sa
kuoto rąsto, jau sėdi Diedukas ir, baksnodamas lazda, 
skaičiuoja mano laimikį. Už nuorūką jis man moka po 
centą, o už papirosų dėžutę — dešimtį centų.

Vasaros gale mano taupomasis paršiukas buvo pil
nas. Aš jį sukūliau, Išdėliojau sidabrinukus ir variokus 
krūvelėm ir suskaičiavau: buvo beveik šešios dešimtys 
litų.

— Špuntą! — net nusigando mama, — kur tu juos 
dėsi?

— Ką nors pirksiu, — atšoviau, žarstydama savo 
lobį ant stalo. — Gal nusipirksiu skrybėlaitę. Dar tik
rai nežinau.

Mama lyžterėjo lūpas.
— Klausyk, Spuntuli, atiduok tu tuos pinigus mu

dviem su tėčiu. Mes tą skrybėlaitę tau ir nupirksim.
Ir ji pakilo nuo kėdės:
— Kokios tu norėtum?
Aš pasirėmiau smakrą abiem rankom ir užsisva

jojau:
— Oi, mamute, aš norėčiau labai gražios! Pačios 

gražiausios, šiaudinės, su dviem ilgais kaspinais...
Ir baimingai žvilgterėjau į savo krūvelę:

(Kui daugiau)
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KUNIGŲ IR SESERŲ KREIPIMASIS Į JT
1. KVZMICK 19, Anglija

Daugiau kaip 70 katalikų mi
sionierių ir seserų, anksčiau sė
dėjusių komunistinės Kinijos 
kalėjimuose, kreipėsi į Jung. 
Tautų organizaciją, kad ši pa
tyrinėtų K'nijos “kalėjimų ir 
priverčiamojo darbo režimą”, ši 
žinia sausio 16 d. paskelbta 
Hongkonge.

Jų tarpe yra septyni Kanados 
ir du Ame-'ikos kunigai, šešios 
Kanados vienuolės ir eilė Pran
cūzijos, Ispanijos, Danijos, Vo- 
k'etijos, Belgijos, Italijos ir 
Airijos misionier ų, kurių tai- 
kurie išbuvo komunistų kalėji
muose daugiau kaip ketverius 
metus.

Pareiškime, kuris persiunčia
mas JT Tarptaut nei Komisijai 
prieš koncentracijos stovyklas, 
rašoma, kad misionieriai yra 
tikri, jog didžioji dalis kalinių, 
su kuriais • jie kalėjo kinų ka
lėjimuos^, buvo ap plėsti nuo 
elementariausios teisingumo 
pagalbos.

Tuo tarpu pagal paskutines 
žinias Kinijos raudonoji poli
cija suėmė šešis kunigus ir 20 
pasauliečių t'k už tai, kad jie 
atsisakė pas rašyti raštą, pa
smerkiantį Marijos Legijoną. 
Taipgi gauta . žinių, kad 
Kvvangtung provinc'joje įvyk
dyta daugiau suėmimų: Kong- 
~ioon suimti trys kunigai, o

kho ir Suihing po vieną.
Raudonųjų laikraščiai skel- 

oia esą “katalikai sudaro atka
riausią elementą Kvvantunge”. 
iaristų brolis Adon Chau 

jruodžio mėnesį buvo atiduo
tas viešam žmonių kaltinimui.

Nauji kinų katalikų suėmimai 
liudija apie komunistų rugsėjo 
mėn. pradėtą kampaniją prieš 
ten gimusius katalikus.

I
Tch. izij os lietuviškos 

programos premjera

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Pirmadieni, vasario 13, 1056

AUKŠTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IK PELNINGI PATARNAVIMAI.
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Drožlės
M'chailovo sniego operacija 

geriau pavyktų, jei savo noru 
iš ūgiai iš Amerik03 išsisegtų 

okupuoton Lietuvon visi m'zer- 
ii bimbalai ir vabalai atsiimti 
gedviliškus Jude s 30 skatikų.

C kag’etis Jurgis Paprienio- 
kas, girdėjau, įsitaisė savo p:rk- 
to namo rūsį pasisvečiavimams, 
bet svečiai jį taip gausiai pra
dėjo lankyti, kad suriko: “Ge
riau būčiau saliūnį, ne rūsį įsi
taisęs'.”

Yra lietuvių su talentu tingė-
ti, kurie talentą vartoja iki pas- 

Mrs. Nancy Benton (virSntinė v if » * 
nuotrauka) patiekė $500,000 jivški- Kuuniųjų, 
nį New Yorko miestui, kad jos sū-l

Pirmosios lietuviškos tele/i- nui Petrui, 7 metų (apatinė nuo- Seni Amerikos lietuviai dar-
Misionieriai tvirtina, kad jie zijos programos Pasaulinė Prcm trauka) buvo peiktas P^o bais įrodg) kad tas geras lietu-

buvę suimti ir uždaryti kalėji- jera bus transliuojama vasario pirma. ’ į*. Bc„ton pa- vis Lietuvai, kuris Amerikoje
be jokio perspėjimo. 18 d., 6:30 vai. vak. iš Nevvark,' reiškė, jo- ji raštu pasakė pareigu- jaučiasi kaip namie

apkaltinti esą N. J. _  New Yorko televizijos1 nams,'kad jos sūnus nebūtų skiepi-
muose
“Mes buvome 
kontrevoliucionieriai, impera- 
listai, užsienio agentai ir šni
pai”, rašoma tame • pareiški
me.

‘‘Kaikurie iš mūsų buvo tor- 
tūruojami, kiti turėjo rankas, 
surištas užpakalyje ir buvo su-

stoties WATV, 13-tojo kanalo. 
Šioji grynai lietuviška televizi
jos programa bus pavesta Lie
tuvos nepriklausomybės šven
tei paminėti. Ją išpildys “Lietu
voj Atsiminimų” radijo “Rū
tos” ansamblio dainininkai ir

janias. (INS)
Bulganinas rašė laišką 
Ir gavo per- ausį:
“Seno žvirblio”, Ike jam tarė, 
“Pelais neprigaus!!”

kalba: ž ūrėkite, anglai kalba dinamas mūsų bimbų ir mizarų S'EU^BSTSJ^i tiSS
savo, o amerikiečiai savo.

Kada tautinis idealizmas išsi
gimsta paskiro lietuvio indivi
dualizmu — ant geros lietuviš
kos obelies pasirodo “talkos”.

Geriausia propaganda yra — 
daryti, ką skelbi.

autobiografijoms.

Vokietis, ir gudrus, ir žvėris. 
Rusas gi — tik žvėris.

P&JJOKUBKA
TV, DEIMANTAI IR I JI IK RODŽIAI 

Pardavlnuu Ir Talayntaa 
4102 Archer Avė., Mozart

Eiliukas ' ’W<,ago 82’ l,L ~ TeL s*88n
r-J i-»į *j

Skelbkitės “Drauge” Duoną Ir Į\rtlrtua skoninga* 
bnlknte* kev*

rakinti dieną ir naktį ligi se- . , . x. . .v. . . . T. . šokėjai, pasipuošę tautiniais rušių menesių. Kaikunems buvo; 1 1 v„ kurių metu padaryta daug r.uos 
! bais, ir operos solistė Suzana tolių. Iš 85 graikų katalikų baž-

Pareiškė užuojautą 
Ortodoksams

Sąrišy su Kipro salos klausi
mu Turkijoje įvyko prieš grai- Klaida manyti, kad Anglijoj 
kus nukreiptos demonstracijos, Į jr Amerikoje kalbama ta pačia

Laiške iš Lietuvos sakoma:
“Pas mus dabar taip ramu, kadĮ«»'»'»’llllllllllllllllllliimiiiiiiii||iiiiiiii
niekas net nebedainuoja.”

Amerikoje įs: kūrusio Lietu
vos tautininko, V. Rastenio 
olimpišką straipsnį įvaliojęs, 
mano kaimynas, P. P. Pipinas, 
tarė: “Kokia graži gitara!! Gai
la, kafl skambinti nemoka!”

Žymus anglų literatūros 
žmogus, Samuel Johnson, sykį 
pasakė: “Niekas taip gliai ra
šytojo neįkanda, kaip jo raštų 
neskaitymas. Gali rašytoją
keikti, niekinti, būti jo priešas ■iillillllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiii 
— vis bus menkniekis prieš jo 
raštų ignoravimą.”

CONRAD’O STUDIJA 
LIKVIDUOJAMA

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

kovo 1 d.

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

tel. CLifside 4-8376
■rlrtatome J visas krautuves 

restoranus, taip pat 14-ir:unai» t visus artimuosius 
miestus.

414 West 63rd Str.
ENglewood 4-5883

ppy 1p i >1
PARKIIOLME SERVICE 

STATION

500(1 W. Cermak Rd., Cicero, I1L 
Lietuviška gazolino stotis ir
automobilių aptarnavimas 
IVilUam J. Gtigelaitis, sav.

bb

Nevv Yorke knygų rinkoj, 
pasirodė knyga “The Perfect 
St'nkcr”. Būtų tinkamas pava-

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS

Pardavimas ir taisymas
2646 W. 69thSI. REpublic T-I94I

liepiama stovėti nesibaigiančių „ ,
tardymų metu, kai tas tęsėsi '^riskaitž 13 New Yorko’ Pr°- 
be pertraukos penkias dienas ir Sramai režisuos jos organ'zato- 
naktis ir daugelis mūsų turėjo r!US ra-dij° direkt. Jokūbas Stu- 
ištisą dieną klūpėti ant grin-!^as- ^us kalbama tik lietuv.š- 
dų’\ - kai programos metu. “Ameri-

Toliau tame pareiškime rašo- k°s Balso” vadovybe žada ją 
ma: i užrašyti, ir dalį jos vėliau per-

... . .... ‘ duoti į pavergtą Lietuvą.Musų kančios jau pasibaigė,
tačiau Kinijos vyriausybė ir Telev.zijos stočiai bei kitoms 
toliau laiko savo kalėjimuose išlaidoms padengti reikėjo su- 
daugybę užsienio misionierių, kelti net $700.00. Į talką atėjo 
kuriuos mes pažinome... ir mes šie patriotai lietuviai bei pavyz- 
galime užtikrinti, kad jie yra dingok įstaigos: Lietuvių Schuy 
nedaug’au kalti kaip mes. Vien ler Taupomoji ir Skolinamoji 
jų amerikietiška tautybė verčia Bendrovė, Kearny, N. J., auko
juos daugiau kentėti nerijo $150.00 reklamai; Juozas 
raums ’• Kralikauskas ir Sūnūs, Newark

N. J., aukojo $100.00; inž. Vla- 
: das ir p. Izabelė Diliai, East O- 
range, N. J. aukojo $100.00; A- 
merikos Lietuvių Karo Vetera- 

auką Tautos Fondui, bus mūsų nų Organizacija Nevvarke, N. 
jungtiniame fronte. Ateitis pa- j., aukojo $100.00; ir Lietuvos
rodys, kam teks atsakomybės, Vyčių New Yorko _  New Jer-
na‘^a- sey apskritis pažadėjo surinkti

Siūlyčiau: $100. $20.00 aukojo Petras L>
.... ... .... sauskas; po $10.00— Vyt. Bud

i 4. -* i «.• • revicius ir Mykolas Putinas; pokas ne atsitiktiniuose narių su- „ „ , / „ ’ .
sitelk:muosc (minėjimuose irTT - Bal. Svalbonas .r Jurgi.
pan.i, o atsilankant pas kiekvie- Reke3lus: P? $5 0° ~ Elena S> 
ną aukotoją individualiai. : l°mončikienė, Petras Dukavi-

2) Aukas registruoti Alto ir ^us> Marijona Kaukarieric, Ka- 
LB sudarytose kartotekose. Tas zys Basanavičius, Fabijonas Sa 
kartotekas laikyti atviras, kad railka, Simona? Gudas, Jonas 
kiekvienas galėtų patikrinti ne j Giraitis, Antanas Zaikauskas, 
tik savo sąskaitą, bet ir kito. Juzė Grigaliūnienė, Vytautas

. , , Aviža ir Vincas Višnius. S.Nesigailėkime nieko vienybei

nyčių buvo sugriauta 80. Atjaus į 
damas nelaiminguosius, pop.' 
Pijus XII nusiuntė Atėnų arki- j 
vyskupui Spiridonui užuojautos! 
laišką, pareikšdamas, kad Šv. j 
Tėvas dėl šio ir panašių atsiti
kimų liūdi ir meldžiasi, kad žaiz 
dos greičiau pagytų.

Vienybes reikalu
(Atkelta iš 3 psl.)

VYT. DOMKUS

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

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

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

Choro vedėjas
R. Steponą sičius,

savininkas

STEPHENS LIŲUORS 
4134-36 Archer Avenue

(Kampas Francisco gatves)

Daugelis lietuvių jau žino, kad pas savo 
tautietį yra didesn's pasirinkimaa ir že
mesnės kainos. Pasitikrinkite ir jūs.

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

tAeS 1 MIDLAND
1 Savings and boan . .

Association
- 3INSUREB

35TE?J

301 301

r

1956 ©

Roeseveit Furniture Miegamo Rakandų Išpardavimas!
11 gabalų — tiktai už $169.00 1 1 *

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

ROOSEVELT FURNITURE CO-
2310 WEST ROOSEVELT* ROAD Tel. SEeley S - <711

Kelis Raudonis, sav. Ir menadžerla
Krautuvą atidaryta aekmadletll&ts nuo 11 Iki

atstatyti

Nei darbo, nei lėšų,, nei ko 
kito. Meskime į šalį ir asmeni
nes ambicijas. Tautos gyvastin- i 
gas interesas to reikalauja.

Vienybė galima
Reikia tik josios viešiems no

rėti. Reikia visiems įsitikinti, 
kad ypač tautos laisvinimo dar
bas negalimas, dirbant jį susi- 
skaldžius.

Jei į pogrindį prieš nacinę ti
roniją susijungė visos vokiečių 
politinės grupės (išskyrus tik 
komunistus), jei į rezistencinį są 
jūdį prieš vokiečius okupantus t 
suBitelkč visos prancūzų politi-į 
nės grupės, įskaitant net ko-! 
muistus (sic!), tai kaip negali-i 
me sutilpti į vieną tautos lais
vinimo organizaciją mes, lietu-1 
viai, ir mūsų gi upės, kurios ide
ologiškai yra daug viena kitai 
artimesnės?!

Tešviečia ir tepamoko mus 
mūsų kenčiančių brolių vieny-1 
bės ir solidarumo pavyzdys, pa
siekiąs mus savo spinduliu iš tė. 
vyiiSs ir Sibiro tundrų!

Argentinos sukilime žuvo

20,000 žmonių
Argentinos sukilime yra žu-

: vę apie 20,000 žmonių. Vien tik 
Korduvoje, kur sukilimas pra
sidėjo, žuvo 8,000 žmonių. Už 
šiuos žuvusiuosius visose Ar
gentinos bažnyčiose buvo gedu
lingos pamaldos.

TELEVIZIJOS FONOGRAFAI 
Tik pas mus pirkdami gausit
• Nemokantal 3-Jų mSn. pilną garan 

tlją — darbus Ir dalys.
a Nemokamai vidaus anteną Ir insta

liavimas.
• Iki >100.00 Ir daugiau nuolaidos už 

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

vlmo 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 CAliuneft 5-7252

PRANAS KERAIS IR 
PAULIUS F. ENDZBLIS

-1i1

C RA NE SAVINGS A\n^AN
2555 WEST 47th STREET LAfayette 8-1088

B. R. PietMewtcz, prez.; E. R. Fletld«w1ea, aekr. ii* advokatas 
Mokame angštaa dividendas. Kešiaojame ėekias. Parduodame ir 
išaerkame valstybės bonus. Taupytojams patarnauvimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ŠIANDIEN.—Apdrausta Iki 110,000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 Vai. vakaro; 
antr. ir penkt. 9 iki 5; treė. uždaryta, o šeit. nuo 9 iki vidurdienio.

B UIC K’AS

LIETUVIŠKAS

AUTOMOBILIS

MES PRISTATOME ANGLIS NElF*“- 

PEČIAUS ALIEJŲ
DIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS lį’

Mob taipgi perkraustome jūsų baldus Baugiai — keletą blo-1 
kų ar keliasdešimt* mylių. Reikale šaukite mus. <

! Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkitės pas' 
'mus. Turj daug metų patyrimo perkrauBtymo darbe.

STASYS FABIJONAS
2148 Se. Heyne Avenue Tel. Virgin)* 7-70971

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ
SAUGIAUSIA IR 

[PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO

BENDROVĖ

4038 Archer Avenue Tel. LA3-67J? 

AUGUST SALDUKAS Prezidentas

Pradėkit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite laupyti šioje lietuviškoje 

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

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

' CHARLES Z H KAS, Sec’a

Pirmad., ant ra d., penktad. 
BeSt. B v. ryto Iki 4:S0 p.

OFISO VALANDOS: 
ir 
p.

TreČlad. » ryto Iki lž o 
Ketvirtad. k vai. Iki 8 vak.

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Vist apdraudimai. U artimą Ir 

tolimų distancijų. Saukit* sekančiai:
8415 S. LITUANiCA AVIU CHICAGO, ILL,

ANTANAS VILIMAS
Tdetons — FBontfer 6-1881

JONAS GRADINSKflS
Televizijos, radijas, patefonai, lempos, antenos baterijos

“Parduodam pigiau, (aisoni geriau"
J. G. TELEVISION company

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

MARQUETTE GĖLIŲ KRAUTUVĖ
KORSAŽAI, OELfiS VESTUVĖMS, LAIDOTUVĖMS IR 

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

2743 Wesl SfltSi Street Tel. PRospect 6-0781
(priešais 8v. Kryžiaus ligoninę)

SINCLAIR Gazolino Stotis

"PAGALBA"
Sn\. Ant. Stancvičioa

Tuisame automobilių motoru*. Lyginame įtlaužimuK ir 
(lenkimus. Dažome Ir atliekame (vairius kilus pataisymus.

NEBRANGUS IR GARANTUOTAS DARBAS
Mašinai sugedus, prihūname su vilkiku } jvairias vietas. 

Parduodame akumiliatorius, padangas ir kt. automobilių dalis,

2641 West 71st St. (kampas Taltnan A ve.)
Tel. REpublic 7-9842. Namų tel. WAIbrook 5-5934

aras r,," i.'i-* ■ zr ^3.
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MŪSŲ KOLONIJOSE
Cleveland, Ohio

.Lietuvių salės šėrininkų 

susirinkimas
Lietuvių salės šėrininkai sau

sio 23 d. sušaukė metinį susirin
kimą nuosavose patalpose. Tie 
sa, ši žinelė, jau kiek pavėluota 
bet patarlė sako: geriau vėliau, 
negu niekada. Tą reikia pasa
kyti ir apie šią žinelę.

Akcininkų metinį sus'rinkimą 
pradėjo salės direktorių pirm. 
Juozas Baltrvs. Jis patiekė su
sirinkimo darbotvarkę ir papra. 
šė išsirinkti susirinkimui pirmi
ninką. Susirinkimo pirmininku 
išrinktas J. Sadauskas visus 
nuoširdžiai pasveikino ir kartu 
pareiškė džiaugsmo žodį, kad 
nors vieną kartą metuose seno
ji karta gausiau susirenka vie
nas kitą pamatyti, nes mūsų 
tautiečiai vis daugiau ir daugiau 
išsiskiria iš savųjų tapro.

Toliau sekė praėjusių metų 
susirinkimo protokolo skaity
mas, direktorių rinkimas šiems 
metams ir metinės apyskaitos. 
Nutarimus skaitė Jonas Kulbo
kas, o finansinį praneš:mą pa
tiekė direktorių fin. rast. Juo
zas Gražulis. Iš finansinės apy
skaitos buvo suprasta, kad pra-

A. a. velionė buvo sulaukusi 
senyvo amžiaus — 88 metų. Už 
a. a. Jlevos sielą šv. Mišios bu
vo atnašautos sausio 28 d. Šv. 
Jurgio parapijos bažnyčioje. Šv. 
Mišias atnašavo klebonas kun. ' 

. V. Vilkutaitis, o jam asistavo 
kun. A. Karužiškis (iš Detroit, 
Mich.) ir kun. Goldikovskis. Šv. 
Mišių metu gražiai giedojo kun. 
Ivanauskas, Šv. Jurgio parapi
jos vikaras, o vargonais pritarė 
muzikas Ambrazas

Frank Parrish, 01 meti., Smitu Fe 
traukinio inžinierius, išteisintas dėi 

1 sausio 22 (I. įvykusios traukinio ne
laimės Los'Angeles mieste, Galit.

(L\S)

I Jiįc; z^orlo
centrasi i

Praeitų metų spalio mėn. Ita
lijos katalikų sporto centras 
C. S. 1. minėjo savo 10 metų 
sukaktį Romoje. Ta proga bu
vo suvažiavę apie 150,000 tos 
draugijos narių, kurių tarpe

daug pasaulinio garso vardų, 
pvz., dviratininkas Bartali, au
tomobilių varžybų vadas Tan- 
džio Tarina, Europos sunkaus 
svorio čempionas Cavicchi ir 
kiti. Išklausę šv. Mišių Romos 
imperatoriaus Karakalos rūmų 
griuvėsiuose, sportininkai spor

to rūbuose ir sporto įrankiais 
nešini, skubėjo į Šv. Petro aikš 
tę išklausyti Popiežiaus kalbos. 
Pop, Pijus XII savo plačioje kai 
boję iškėlė sveiko Ir krikščioniš
ko sporto pagrindus ir pašven
tino naujo sporto stadijono Quo 
Vadis (kur eini) kertinį akme

nį ir priėmė sportistų dovanas. 
Toje pat šv. Petro aikštėje po
piežius su kardivolais, vysku
pais bei monsinjorais dalyvavo 
sportiniuose parengimuose.

Skelbkhes “Drauge”

A. a. Jieva Baltrušaitienė pa
laidota Kalvarijos kapinėse.
Kaip pamaldų metu bažnyčioje 
buvo daug žmonių pasimelsti už 
gerosios lietuvės sielą, taip gau
sus būrys žmonių automobiliais, Tadu 30 žmonių žus o. 
ją palydėjo į kapines. Velionė 
paliko nuliūdime tris dukteris, 
sūnų Juozą, žentus, 11 anūkų ir 
6 proanūkius.

Šiomis laidotuvėmis rūpinosi 
lietuvė laidotuvių direktorė A- 
delė Jakubauskienė ir sūnus.

Geroji lietuve, tebūna tau ra
mybė Viešpatyje. Senelis

t,
E. Chicago, Ind.

Nauja Lietuvių B. Valdyba
ėjusiais metais salė turėjo net E. Chicagos apylinkės visufc- 
gerą uždarbį daugiau $1,700. tiniame L. B. narių susirinki- 
Šerininkai pareiškė direktoria- mej įvykusiame š .m. sausio 29 
tui padėką už jų praėjusiais me- d buvo išrinku nauja apyl-n.
tais atliktą darbą. .1 kės valdyba ir revizijos komi-

Valdybon ,oio B rutė Vilu 
tienė, Viktoras Makiejus, Pet
ras Rindokas, Juozas Tijūnėlis

Amerikos Lietuvių Piliečių Klu
bo f nansinį pranešimą, kuris ir
gi maždaug yra prižiūrimas tų . _ .. ,
pačių direktorių. Iš šios apy- r Zlgm*S Stanclus’ kandidatais 
skaitos buvo suprasta, kad klu- liko A' ŠPckas ir Kvietkauskas, 
bas praėjusia s metais turėjo di- ° ^vizijos komisijon - J. Bag 
dėlės pajamas, bet ir dideles iš- danskis, J. Mikeliūnas ir J. Stei- 
laidas, nes praėjusiais meta:s kūnas.
pagrasino visą užeigą. Tas dar-j ę Chicagos apylinkės L. Bcn 
bas ka navo keletą tūkstančių druomenė šiuo metu kad ir tu- 
dolerių. Bet dabar visi gėrisi ir r>dama 137 aktyviuosius na- 
džaugiasi gražiomis klubo pa- riuSi bet susirinkimuose jų nc-
talpom s. ! daUg tepasirodo. Š. m. sausio

šiemeUbrektoriai yra taip pat 15 d sušauktame susirinkime

užsimoję pagražinti visas ze-. . ,. . , dėl atsilankiusių narių negau-mutines sales patalpas, nes , ...
v. . ,. . : . . įsumo necuvo pajėgta išrinktišiam projektui sale pinigų jav. . . ,, , . *. . ...... naujos valdybos ir t'.k šiame jauturi. Visas svetaines viršus sva j ° j j
ria ir gražiai atrodo, nes pra- antrame susirinkime- šiaip taip

Iš valdybos patiektos apyskai 
tos matosi, kad 1955 metais bu- 

. vo nemažai prisidėta prie mo-' 
kyklų rėmimo Vokietijoje. Me-i 
mingeno ir Mucnchena vargo. 
mokykloms remti veikė du dir
bančiųjų moterų būreliai, vade-1 
vaujami I. Rimkūnienės ir B.' 
Bagdanskienės, kurios surinko j 
net 329.00 dolerius, o Vasario I 
16 gimnazijai — keturi brole
liai, vadovaujami A. Markevi
čiaus, J. Mikeliūno, P. Nenor
tos ir A. Steikūno nuo 1955 m. 
liepos 1 d. surinko 480.00 dole
rių. Apylinkėje veikia Lituanis
tinė mokykla, kuriai vadovau
ja kun. dr. P. Celiešius ir ku
rioje mokosi 51 mokinys. To
liau buvo suorganizuoti jauni
mui margučių dažymo kursai, 
kuriuos pravedė J. Klimas. Pra
vestas rašinėlių konkursas, su
ruošta kalėdinė eglutė, keletas 
parengimų bei minėjimų. Į Lie
tuvos nepriklausomybės minė
jimą buvo atsilankęs J. V. kong 
resmanas R. J. Madden ir savo 
mums palankioje kalboje pasa
kė ir toliau kovosiąs už Lietu
vos ir kitų pavergtų kraštų iš
laisvinimą. Apylinkės valdyba, 
geresniam tarp narių kontak
to palaikymui, leido biuletenį 
“flendr. Žinias”. T. M.

ėjusiais metais buvo išdažyta. PavVko suklijuoti. Didesni vei- 
Tbkiu būdu, kiek tenka patirti, kSJai- kad ir būdami Bendruo- 
salės akcijos pakilo nuo $11 iki menės nariais, bet bijodami, 
$50 l kad nebūtų išrinkti, vengia atei-

Šicms metams direktoriais iš-1 f-i. Bet nežiūr.nt, galbūt tos vie-
rinkti šie šėrininkai: J. Gražu
lis, J. Baltrus, A. Buknis, E. Sa 
mas, A. Banys, J. Kulbokas, B. 
Buknis ir Z. Dučmanas.

nos neigiamybės, šiaip 1955 me 
tais į visus minėjimus bei pa 
rengimus buvo gausiai atsilan
kyta ir buv. valdyba gali tik’*

Mirė didelė L, Vyčių rėmėja pasidžiaugti savo atliktais dar-
Sausio 24 d. savo namuose bais, kuriems pravesti nesun- 

m:rė J'eva Baltrušaitienė, žymi kįaį rado talkininkų, 
lietuvių reikalų rėmėja, o ypa
tingai velionė uoliai ir nuošir
džiai rėmė L. Vyčių 25 kuopą.
Jos visos keturios dukterys, sū
nus Juozas ir anūkai priklausei 
š'ai kuopai. Nors paskutiniu me' 
tu gal jų nė vienas daugiau ne
priklauso vyčiams, tačiau jie, 
kaip rėmė taip dar ir tebere
mia vyčius ir tebė ra jų bičiuliai.

Vestuvių nuotraukos 
lugštos rūšies fotografijos 

Mūsų specialybė
Precin Photo Studio

INC.
EDVARDAS IJL1S, »▼.
4068 Archer Avenue 

Telefonas VIrginia 7-248

ii TOLI Ifc AtfTt —

NAUJI OIDELI TtOKAI-NAUJAUSI KJMUSTTNN (MNfTfAI 
IL&U H£TŲ AATTftlNIAS- P/GUS H? SĄŽININGAS AATARNAV/NAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Te). VZAIUeek 5-9209

Lietuviu Prekybos Narna!
Baldai geriausių Amerikos be brokų, sugadinimų, kainos be užprasymų,

Klijentų sąskaitos neparduodamos Finarteų kompanijoms.

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

Buys Everything You Need For A Cozy
3-R00M Wgii u i

Sekmadieniais neskaitome taksų
LiBERAL TERMS!

NUO UŽSISENRJUSIU 
SKAUDANČIU ŽAIZDŲ 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tie. kurie kenčia nuo SENŲ AT

VIRU ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, iich Jų užais,-nėjusios žaizdos 
niežti ir skauda. Kad pašalinti tą 
niežėjimų ir skaudėjimų seni) atvi
rų Ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
GEGVI.O Olntment. Jos gydymo 
ypatybės palengvins Jūsų skaudėji
mą Ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite Jų taipgi nuo skau
džiu nudegimų. Ji tuipgl pagalina 
r,težėji-uų ligos vadinamos PSOItlA- 
HI8. Taipgi puftalina perSėjimą ligos 
vadinamos ATHl.ETE‘8 KOOT. su- 
stabdo džiovinimą odos Ir perplySimą 
tarppirSčių. Yra tinkama vartoti nuo 
džiiistančioa. suskilusios odos dedlrr 
vinių, odos Iftbgrtmo Ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
atrodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klų. JI yra gera gyduolė nuo IS- 
vlrėlnlų odos ilgų. L*
gulo Olntment. yra 
parduodama po 75 
et.. »1.25. Ir » »0.
Pirktis vaistinėse Chl 
tagoj Ir apylinkėse—
Mllwaukae, Wlsc„Oft 
ry. Ind.Ir Detroit, Ml- 
rbigan arba rašyki
te Ir atsiųskite Mo- 
ney order |

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

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

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

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

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

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

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

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

Kilfftiai grynos vilnos garantuoti 10 
metų, parduodami po $150.00, da-

B-VTŲ LYGOS, KURIOS®

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki SIO,MO.M 
I R

Paskolos Duodamos Namų Įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

Sofos su puikiais nakčiai Simona mat
racais, naujausių spalvų Reg. 
$250.00, dabar po .........................

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

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

Televizijos 21 inch. Admiral, RCA,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cro\vn, NorgC parduodamos $169.
00, dabar ...................................
dabar .....................................................

5 dalių Formina stalai, naujo stiliaus 
Reg. $69.00, dabar .....................

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

9x12 linoleum įvairių spalvų Reg. 
$8.90, dabar po .................. ........

119.00

499.00

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

Chicago 32, III.

OISTRICT SAVINOS A LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8, III

UEGULO, Department D. 
611 W. Eddy St. Chicago 34. IU.

UNIVERSAL SAVINOS A LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St. Chicago 8, UI,

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

įmonės Vedėjas 
JUSTAS LIEPOMIS

rdefonas — VIctory 2-4226
Sekmadieniais įmone atidaryta 
nuo 10 iki S valandos vakare.
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KANBTDATftS J DROŽTO KARALAITES

Šioje nuotraukoje matome patarnautojas JAV lėktų vose. 15 jn viena 
•’Miss Skvwav”

bus i5nnkta grožio karalaite, vadinama 
(1XS,

STUDIJŲ DIENOS NEW YORKE
Uolus studentijos visuomeni

nis pasireiškimas pastebimas iš 
daugelio mūsų akademinio jau
nimo nuveiktų darbų. Į tokių 
laimėjimų virtinę įjungtos da
bar jau ir vasario mėn. 4-5 d.d. 
New Yorke įvykusios studijų 
dienos. Į jas iš rytinių Ameri
kos valstybių susirinko nema
žas būrys studentijos. Nepasi
tenkinta vien rytuose gyvenan 
čiais, nes į studijas atsilankė ir 
keletas Chicagos bei Clevelando 
studentų.

pasisakymus įtraukus visą au
ditoriją, išgirsta įdomių minčių 
iš studijuojančių. Vakare susi
rinkus į Apreiškimo parapijos 
salę pasidžiaugta jaunųjų me- 
nininkų-akademikų pasirody
mais ir smagiai pasišokta.

Po 11 vai. šv. Mišių studijų 
dienų užbaigimas įvyko iškil
mingo posėdžio formoje, susi
dedančioje iš 2 dalių. Pradžio
je išgirsta eilė sveikinimų iš vi- 

; suomenės veikėjų bei pačių stu

nos paliko teigiamą įspūdį. Džiu 
gina faktas, kad j New Yorką 
suvažiavo apie 100 akademinio

jaunimo.1 Techniškai suvažiavi
mas vystėsi gerai, tačiau norė
tųsi dėmesį atkreipti į keletą 
pataisymo veltų reiškinių. Ityš 
klausias trūkumas tai vientisos 

(Nukelta į 7 pusi.)

T4 95S. HLlS&'rt.eSS'SJearS
Norintieji turėti daugiau žinių 

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

PENSIJOS IR PAŠALPOS
šioj knygelėj telpa: I. Senatvės

pensijos ir palikuonių pa.šal|*os. 
II. Nelaimingų atsilikimų kompensa
cijos.

Šioj knygelėj atspausdintas JAV 
Socialinio Draudimo įstatymas su vi
sais naujausiais papildymais ir pa
aiškinimais. Be to. čia jd6ta JAV 
Nelaimingų atsitikimų kompensaci
jų atskiruose ateituose paaiškinimai 
su lentelėmis.
Kaina 60 centų.

Pinigus su užsakymais silpsti: 

DRAUGAS
2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8, DL

M.<? so eaiS...

llBi

1 1
ra •' : ::

ra-į:;.; W '■
V.,

a.!?’' T& 4, * ~5-

CLASSIF1ED & HELP WANTED ADVERTISEMENTS
KKAL ESTATK

3OI

: dentų organizacijų atstovų, gi 
Studijų dienos vyko Angelų antroje dalyje dr. J. Girnius tik 

Karalienės bei Apreiškimo pa- rai įdomioj paskaitoj nušvietė
rapijų salėse, Brooklyne. šeš
tadienio ryte, po atidarymo ir 
prezidiumo sudarymo, pirmą 
paskaitą skaitė prof. J. Puzi- 
nas, savo vaizdžioj kalboj besi
klausančiam jaunimui perduo
damas pluoštą žinių apie lietu
vių proistorę. Diskusijos po šios 
paskaitos daugiausiai ribojosi 
paklausimais prelegentui. Po 
New Yorko kolegių skaniai pa
ruoštų bendrų pietų, popietinis 
posėdis buvo pradėtas prof. D. 
Krivicko paskaita apie Lietuvos 
teisinę struktūrą tarptautinėje 
padėtyje amžių bėgyje. Disku
sijose ryškiau sustota ties kont- 
roversaliu klausimu, liečiančiu 
1928 ir 1938 metų Lietuvos kon 
stitucijas. šeštadienio darbus 
užbaigė pačių studentų praves
tos diskusijos; jose dalyvavo J. 
Bilėnas, iš New Yorko, V. Klei
za, iš Urbanos, R. Šilbajoris, iš 
New Yorko, ir moderatoriumi 
A. Vedeckas, iš New Yorko. Bu 
vo paliestas studentų santykia
vimas su aplinka ir, vėliau, j

lietuviškų vertybių esmę. Pas
kaita susilaukė didelio dėmesio 
ir dalyviai džiaugėsi turėję pro
gos išgirsti prelegento minčių

Bendrai vertinant, studijų die

PIGLYI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE Iii IŠ TOLIAU

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį sunkvežimį 

ir apdraudas
6930 S. Talman, Chicago 29, III 

Tel. GRovehilI 6-7096

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su 'pilna ap- 
drauda. Pigus ir sąžiningas 
patarnavimas.

R ŠERĖNAS
4540 S. Wood St., Chicago 9,

Illinois, tel. VI 7-2972

THE TRUTH ABOUT THE| 
THREAT OF BOMBING 

TO THE UNITED STATES!
Our govemment has wamed that 89 U. S. 
cities could be bombed in a single day, leav- 
ing millions dead or wounded. These facts 
constitute a major threat to our nation and 
to you as an individual. You can help prevent 
this catastrophe.by volunteering to serve a 
few hours a week as a civilian plane spotter 
in the Ground Observer Corps. Join the 
Ground Observer Corps today. Call or write 
Civil Defense.
WakeUp! Sign Up! Look Up!

[ Join the

GROUND OBSERVER CORPSl
CALL OR WRITE CIVIL DEFENSE

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

MES PARŪPINAME KELIONES LĖKTUVAIS, GEL2KLIJAIS, 
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.

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

J
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CATHOLiC B1SH0PS RELIEF FOKO

HELP WANTED — MALĖ

P. STANKOVIČIUS
REAL ĖST. ir IN8UR. BROKERIB 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
3133 So. Halsted St.

Ph. DAnube 6-1793 
Padeda plrkitl - parduoti namu. 
aktus, biznius. Parūpina paskolas 
lraudlmus Ir daro vertimus. Tvarki 
imigracijos dokumentus. Ofisas atds
as kasdien nuo 10—7.---------------------------------n-----------

Nejud. turto pirkimas-pardavimai 
visokių rūšių apd rauda, Notarijata 

INCOME TAKSŲ PILDYMAS
P. LEONAS

REAL ESTATE
2735 W. tlst St. -— WA1. 5-0015

Priei pirkdami ar parduodam 
namus, biznuia, sklypas ar ūkiui 
Atlankykite mos.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-DtSURANOR 

2405 West 51 St. 
WAlbrook 5-6030

PRoepeet 8-3579 (vak. Ir sekinsi! )

Kas, perkant arba parduodant na
mus, norit sąžiningo ir lietuviškai 
nuoširdaus patarnavimo krelpkltGs 1

VENTA REAL ESTATE
4409 S. Fairfield. teL LAI. 3-3881
Vai. Kasdien nuo 9—12 ir 4—7 vai 

t vak. Seštad. nuo 9 v. r. iki > v. V
Trefiladlnelals uždaryta

MŪRINIS 4 butų namas. 3 po 4
■ kanib. ir 1—-6 kam.b. Karštu van- 
I deniu gnzu apšilti. Arti 24 ir Ca- 
i lifornia Avė. Bargenas. Tik $15,900; 
j įmokėti $4,000. SVOBODA, 3739 W. 
I 26th St. LAwndale 1-7038.

Kas nori namų. farmų ir biznių.
‘ pirkti bei parduoti, kas nori biznių 
? knygas suvesti, INCOME TAKSUS 
Į UŽPILDYTI. Jums nuoširdžiai patar- 
' naus ir pagelbės.

JUOZAS STANAITIS
COOK COUNTY BUSINESS 

BROKERS
! 001A S. Cottage Grove Avė., Chicago 

Tel. Ht dson 3-7828 
Namų PRospect 8-2530

I PROGOS — OPPORTUNITIES

=^1

TOOL AND DIE 
MAKERS
Califomia Location

Modern, Progressive West Coast Electronics Firm has i-m- 
mediate openings for highly qualified Tool and Die 
Makers.

These are permanent, steady Jobs. Working on com- 
mereial telephone carrier eąuipment.

Work and live on Califomia’s beautiful Peninsula, vvhere 
the cl imate is best by govemment tęst.

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

Employment Office

LENKURT ELECTRIC 
COMPANY

UOS County Road, SAN CARLOS, CALIFORNIA

NEW HORIZONS
AT

LENKURT
IN

MECHANICAL ENGINEERING 
DESIGN DRAFTING

ELECTRONIC PROTOTVPE 
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 ąualify for one of these positions.
Here is your chance to advance in a position that calls 
for good experience rather than college degrees. If you 
are not satisfied with your present chances for personai 
growth and development, contact MR. FOSTER now at:

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

“DRAUGAS” AGENCY
55 East Wa.shington Street 

Tel. DEarborn 2-2434

2334 Sounth Oakley Avenue 
Tel. Virginia 7-6640; 7-6641 
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BUILDING Si REMODEL1NG 
NAMŲ STATYBA

HELP VVANTED — VYRAI

M A S S E U R
N’eeded at once for full tlme ivork. 
Excellent opportunity for rlght man. 
Permanent posttion.

HYDE PARK Y. M. C. A.
1400 East 50th Street

FAirfax 4-5300

WOODWORKERS
Opportunity for good men wbo 

tvant steady ineotne and seeurity. 
These are permanent jobs 12 months 
a year —

CABINET HAND SANDERS
BELT SANDERS
MILL ROOM HANDS
ASSEMBLERS & RUBBERS
EUREKA FURNITURE MFG. 

CORPORATION 
5949 South Lowe Avenue

HELP WANTED MOTERYS

T Y P I S T
Part Time

Excellent Working Cond.
CALL

WHitehall 3-2544
Mrs. Chimal

EXECUTIVE OFFICE 
INTERIORS

V. ŠIMKUS 
įvairūs pataisymai ir |tardnvhnas.

Jei norite pirklį ar užsakyti namų, 
kuris būtų gerai išplanuotas, pato
gus, gražus ir pigus, pilkite ar užsa
kykite pas

Susitarti šaukite RFlianee 5-8202
nuo 6 vai. p. p. kaedįen ir taipgi 
sekmadieniais nuo lo Iki 4 vai.

Adresas: 4645 S. Keating Avė.
CHICAGO 3 2, ILLINOIS

ANTANAS LUKAS IR SONUS 
2717-19 West 7lst Street

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

Tel. — HEmloek 4-5881
9:»««»» ««»»»» ■

Diiiimiimmimiiiiiimiiiiimmiiiiiiiiii* 
5 LIETUVIU STATYBOS = 

BENDROVE

i MŪRAS
BUILDERS, INC.

= individualinius pageidavimus. E 
5 Įvairūs patarimai staty- =

uių {KaiiidviuittS nemoKamai. -■ 
Statybos reikalais kreiptis £ s į reikalų vedėja Šiuo adresu: 2

LUdlow 5-3580.
= 6800 SO. CAMPBELL AVĖ., | 

Chicago 29, Illinois
7tllllllllllllllllllllllllllIIIIIUlIIIiliIIIIIIIlS

NKWS AGENCY’. 1,1 U U skaitytojų. 
IšneSiojama popiet. Dėl silpnos svei
katos turi skubiai parduoti, nebran
giai, tik $4,000. Labai pelninga vie
ta. 1528 S. Pulaskl. Susitarimui kreip 
tis pas savininkų nuo 12 iki 6. Tel. 
Cltaulord 7-9705.

ItOOAIING HOTTSE IR MŪRINIS 
NAMAS. 10 kambarių. Geroj vietoj 
arti mokyklos ir žaidimo aikštės. Tei
singai įkainuota, dėl kitų Interesų no
ri skubiai parduoti. Reikia pamatyti 
kad įvertinus gerų pirkinį. 1424 W. 
Jac.kson. Susitarimui apžiūrėti kreip
tis į sav. tel. MOnroe O-iO5O.

MAISTO KRAUTUVE. Apylinkėje 
63rd ir AVestem. Pilnai įrengta, 
daug prekių. Įsteigta prieš 19 metų. 
Ideali vieta mėsininkui. Gera nuomos 
sutartis. Kreiptis į sav. susitarimui 
apžiūrėti PRospect 6-4114, vakarais.

CLKANINU ANO TAIIAJRING 
SHOP. Pilnai įrengta. įsteigtas prieš 
2 6 metus. Nuoma $85, gera sutartis. 
Įkainuota skubiam pardavimui, eina 
pensijon. Pamatę įvertinsite gerų plr 
kinį. 2130 \V. t'liieago Avė., ARmi- 
Lage 6-5098.

RŪBŲ VALYKLA su visais įrengi
mais. įsigyvenęs biznis pietvakarių 
miesto daly. Gyvenimui patalpos. Ide
ali vieta vyr. amž. porai. Tinka siu
vėjui ar siuvėjai. Prieinama nuoma, 
gera sutartis. įkainuota skubiam par 
davimui, vienas negali apseit. Ap
žiūrėję įvertinsite gerų pirkinį. , Su
sitarimui kreiptis į savininkų — 
\VAIbrook 5-0655.

RESTAURANT. 24 vietos. labai ^pel
ninga vieta, tinkama porai. Vist mo
dernūs nerūdijančio plieno įrengi
mai. Prieinama nuoma. Gera sutar
tis.' įkainuota skubiam pardavimui. 
Vienas negali apseit. Apžiūrėję įver
tinsite gerų pirkinį. 2750 W. 50th St. 
arba šaukite savininkų po 4 v.v. 
GKovehiU 6-9633.

GRILL — užkandinė, judrioje vieto
je. 21 vieta. Vist moderniški įrengi
mai. Tinkama# biznis porai. Priei
nama nuoma, gera sutartis. įkainuo
ta skubiam pardavimui, vienas ne
gali apselti. Turite pamatyti, kad Įver 
tinus gera pirkinį. 3168 Broadtvay 
arba skambinti savininkui — Lin
coln 9-8627.

GROCERY STORE—Maisto krau
tuvė, įsteigta prieš 10 m. Gerai ei
nąs biznis. Ideali vieta mėsininkui. 
Nuoma $75, gera sutartis. Apšildy
mas. Kaina $1,500 plius prekės. 
Nori skubiai parduoti. Reikia pa
matyti kad įvertinus gerą pirkinį. 
1528 W. North Avė. arba šaukite 
savininką — EVerglade 4-6954.
GRILL-RESTAtTRANT. Valgykla, 
pilnai Įrengta. 18 vietų. Ideali vieta 
porai. Nuoma $70; gera sutartis. Vie
nas negali apseit, nori skubiai par
duoti, nebrangiat — pilna kaina $1, 
500. Pamatę Įvertinsite gerų plriknĮ. 
705S S. Ilnistcd St. RAdclifrc 3-9174.

CON FECTIONFJ R Y—F< )UNTAJN— 
8ANDWICH SHOP. Gerai elnųs biz
nis. Arti mokyklų. Salia teatro. Au
tobusas sustoja prie durų. Ideali vie
ta porai. DG1 kitų Interesų nori sku
biai parduoti, nebrangiai. 211 N. 
Ihilaski arba šaukite savininkų susi
tarimui apžiūrėti — SAcrsmento 2- 
»UM.

GRADUATE CLERK TYPIST
Mušt be willing, 5 days,

$40 to start

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

TELLER-TYPIST
Excellent opportunity for young 

man or lady in Savings and Loan 
association.

3205 WEST CERMAK ROAD 
Call — BI 7 - 6530 

Ask for Miss Mildred Janda
WANTED — EXPER. X-RAY 

D ARK ROOM TECHNICIAN 
OR GIRL WILLING TO LEARN 
Also Experienced X-ray Teehnician 
Salary commensurate with ability 
Call DR. TSCHETT — EV 3-4100
\VORK IX Y’OVR NEIGHBORHOOD 
i NORTH-WEST-SOUTH
1 giri Office .................................... $325
Receptionlst, Typlst ..................... 275
Secrotary ............................................. 360
2 giri oficce ..............................  300

WEST PERSONNEL 
4100 W. North Avė EV 4-5010

4738 W. Madlson ES 8-8300

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

MICKEY VVEINSTEIN 
Metropolitan 

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

ĮSIGYKITE DABAR !

DARBO TEISEI ŽODYNĖLIS
Spaudai paršuošė Pr. Sulaitis

ANGLIŠKŲ CODtlŲ BEI IŠSIREIŠ
KIMŲ PAAIŠKINIMAI

šlama ŽODYNĖLYJE telpa tie 
anglų kalba žodžiai bei išsireiškimai 
kurie yra Įgavę speclallnę reikšmę; 
kai kurie paimti iš veikiančių įsta 
tymų. Spausdinami žodžiai anglų 
kalba Ir patiekti platūs paaiškinimai 
lietuvių kalba.

Leidinys 116 pnsl. Kalnų $1.00.
Pinigus su užsakymais siųsti: 

"DRAUGAS”
■334 H. Oakley Avė.,

Uhlcago 8. in.

MALDAKNYGE

“JAUNUOLIU MALDOS“
Kurių paruott 

Kon. P. Kirvelftltis 

Kaina: $1.50 ir $^.50
Ulsakymas adresuokite * 

DRAUGAS

2334 South Oakley Avenue 

CHICAGO 8, ELL.

MLStJELLAISEOUS 
įvairūs Dalykai

LIET. APD RAUDŲ AGENTŪRA 
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notariatas. Valsty
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
WAlbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGF.NCY 
5900 S. Ashland Avė., Chicago 36, IU.

šildymas
A. Stančiauskas ir A. Lapkus 

tnstoliuoja vi3ų geriausių Ameri
kos firmų gazu ir alyva kūrena
mus pečius (furnaees), 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 

2-6752 ir OLympic 2-8492

IŠNUOMUOJAMA

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

AUTOMOBILE8 — TRUCKS 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO KOŽICOS 
lietuviška gazolino stotis Ir auto 

taisymas
š-tllekaml motoro remontai, lyginimo, 
dažymo darbai ir keičiamos dalys.

CALL-ME-MOTORS C0.
5759 S. WESTF,RN AVĖ., RE 7-9533

PARDAVIMUI

PARDUODAMA DAUG NAMO 
STATYMUI AR TAISYMUI 

MEDŽIAGOS
2 x 4, daug ply-wood, plastor boaril. 
durų, "partitions” (kuriuos pirkėjas 
turės išgriauti). Prašom atsiliepti 
greit, nes laikas trumpas. Kaina la
bai pigi.

414 West 63rd Street 
EMglewood 4-5883 

CONRAD’O STUDIJA
LIKVIDUOJAMA

pUR

Perskaitę “Dnuiiją", duokite 
kitiems'

PLATINKITE “DRAUGĄ"
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MIRĖ DIDELIŲ DARBŲ VYRAS
PRISIMINUS TĖVĄ V. MIKALAUSKĄ, S. J.

Augščiausias pasišaukė vos 
37 metų. sulaukus} uolų Pietų 
Amerikos liet. kolonjų migio-j 
nierių T. Vladą Mikalauską, S. 
J. Jėzuitų lietuviškoji vicepro- > 
vir.cija jo asmonyja neteko uo
laus, pavyzdingo, paklusnaus ir! 
švento kunigo. L'etuviškoji ka
talikiškoji visuomenė, ypač Pie
tų Amerikoj, palydėjo į kapus 
nenuilstamą, energingą misio
nierių, kuris per tuos 5 metus 
Spėjo apvažiuoti didžiausias Pie 
tų Amerikoj kolonijas: Argen
tinoj, Uragvajujc if Brazilijoje, 
kurioj pagaliau (Brazilijoj) ati
davė į Viešpaties Dievo rankas 
savo šventą sielą.

Tėvas Mikalauskas augo 13 
vaikų šeimoje, buvo pats vienuo 
liktasis. Daugiausiai laiko pra
leido pas neturtingus savo tė
velius Plungėje. Labai pamal
dūs tėvai, nors turėdami tokį 
būrį vaikų, neturėdami nei že
mės, nei didelių išteklių, vis tik 
įstengė Viaduką išleisti į moks
lus,, Besimokydamas Plungės 
gimnazijoj ir sulaukęs 18 metų 
pagaliau stoja į jėzuitų vienuo
lyną 1936 m. gruodžio 11 d. Už
ėjus bolševikams, jis išsprūsta 
slapta iš Lietuvos 1940 m. gruo 
džio mėnesį, bet patenka į vo
kiečių rankas ir hitlerin'nkai jį 
išlaiko apie metus koncentraci
jos lageryj, versdami sunkiai 
dirbti ir duodami mažai valgyti. 
Šiaip taip ištrūkęs iš lagerio, 
vėl grįžta i savo tiesioginį pa 
šaukimą ir tęsia filosofijos stu
dijas Bavarijoj Šv. Jono Bereh- 
manso kolegijoj Pulach, ties
Muenchenu. Iš ten išvyksta į

Romą, baigia jėzuitų mokslus 
ir įsišventina kunigu Rytų ape 
gose, trokšdamas apaštalauti 
Rusijoj, kaip tik bus galima. 
Bet to nesulaukdamas gauna 
paskyrimą kartu su tėvu Jonu 
Bružiku, S. J., vykti į Pietų A- 
meriką 1951 m.

Tėvas Mikalauskas apsistoja 
Uragvajuje ir pradeda organi 
zuoti labai apleistą lietuvių ko 
loniją. Visos organizacijos: vy
rų, moterų, jaunimo, tai jo su
kurtos. Iškilusi gražiu puošniu 
bokštu lietuvių kolonijoj bažny
čia ir vienuolynas irgi paėmė 
didelį dalį jo paaukotos energi
jos, darbo, rūpesčio ir jėgų. Jis 
priž'ūrėjo darbus, tarėsi su kon 
struktoriais ir įdėjo visus savo 
gabumus, kad tik bažnyčia tap J 
tų graži ir patraukli.

Na, ir pasisekė... Joks pa
minklas taip nebylos per am
žius, kas buvo tėvas Mikalaus
kas, kaip gražioji Montevideo 
bažnyčia. ..

Dar neužbaigęs darbų Urag- 
vajuje, jau gauna naują užduo
tį suorganizuoti Brazilijoj nau
ją lietuviams parapiją, nes vie
nos tenai — SaoPaulyje — per 
mažai. Bet štai pačiam darbo 
įkarštyje, dar nepragyvenus nė 
metų Brazilijoj, Dievas šaukia 
tą uolų savo darbininką pas sa
ve sausio 23 šiais metais. Jis 
mirė staiga ištiktas karštos Pie 
tų saulės smūgio, dalyvaudamas 
katalikiško jaunimo ekskursi
joj prie jūrų Santos mieste.

Gyveno trumpai, bet atliko 
ilgo amžiaus darbus. Teatlygi
na jam Dievas'... J. B.

PAGERBIAMAS “MR. BASPBALL’

Connic Mauk stadiunio lankytojai pagerbia Cornelijų McGillieuddy 
“Connie Mark”, įnirusį praėjusį trečiadienį. Dabar ten yia Philadel- 
pbia Phillies namai, kur pirmiau stadionu naudojos atletikai, kuriems 
‘‘Mr. Maek’’ vadovavo 31 metus. Jo vadovaujama baseball grupė 9 
kartus laimėjo čempionatą lygos žaidimuose ir 5 kartus pasaulinį čem
pionatą. • (1NS)

Geraširdžiai lietuviai
Žemiau išvardinti Cicero lietu

viai, per Joną Šiaučiūną, suauko
jo sergančiam Lietuvos savano
riui kūrėjui Jonui Kiaunei 60 dol. 
ir švenčių proga įteikė jam.

Aukojo šie asmenys: Babarskas 
Alfonsas $2, Barkauskas Juozas 
$2, Barkauskas Stepas $2, Bema- 
dišius Adomas $5, Dabkus Ana
tolijus $2, Dailidonis V. $2, Darnu
sis Jonas $1, Dekeris J, $3, Dudo
nis Juozas $5, Dumčius Antanas 
$1, Elsbergas A. $1, Grisst $1.

Juškevičius Andrius $3, Juozaitis
Stasys ?2, Kazlauskas Ignas $2, 
Lapkus Aleksas $2, Šmaižys St. 
$2, Stankus J. $1, Eug. ir St. Smil
giai $3, Šiaučiūnas Jonas $10, Tik- 
nevičius Vincas $5, Vitkauskas Vy 
tautai. $2, Tamsevičius Feliksai, 
C'.o.

ACIC
Širdingas ačiū Cicero lietuviams 

už medžiaginę auką mano ligoje.
Kiaunė

GUŽAUSKŲ
BEVEBLA HiLLb GPLIMcLt

■ iiuuauuk gulės aėl vestuvių, uuus* 
midui u vii. ii kilų pupuuėui,
X-H.» Ht.-i ti.il M) tllil.tl
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Tilps on 
raffic
Safety

By
CHARLES F. CARPENTIFR 

Sccrctary of State

Needless to say, winter driving 
presents ,problema for the driver 
that he doea not face during the 
other three seasons of the year.

At no time is it wlse to drive too 
fast for road condltions or to drive 
recklessly. These two ha d motor- 
iug habits are leadlng causes for 
tatai accidents in Illinois through- 
out the year. If these are bad 
practices 12 months a year, it is 
easy to imagine Just how bad they 
are during the tvlnter months.

Ponioms Bakaitienei ir Prišmantienei, jų 

mamytėms mirus, reiškiame nuoširdžiu užuo-

. jautą.
ŠV. ĮDEGIO PARAP. CHORAS ir VEDĖJAS

A. j* A.

Studentei
LILIJAI PETRAUSKAITEI

tragiškai žuvus, tėvelius Adą ir Antanę ir 

broliuką Viktorą nuoširdžiai užjaučiame ir 

kartu lindime
R. ir K. Ražauskai

STUDIJŲ DIENOS NEW YORKE
(Atkelta iš 6 pusi.) , New Yorko skyriui, ypač šio 

organizacinio padalinio valdy
bai, pirmininkavusiems kole
goms J. Galminui ir E. Kamins
kui bei jų sekretorėms, prele
gentams bei visiems vienokių 
ar kitokiu būdu prie studijų die 
nų parengimo prisidėjusiems 
tenka nuoširdi akademinio jau
nimo padėka. Tikimės, kad ir 
ateityje studijų dienos bus ren 
giamos ir jų metu mūsų studen 
tija šviesis tautinėj srity j.

P. G.

minties trūkumas pačių sįudi-1 
jų dienų programoje.* Gavosi' 
įspūdis, kad studentai suvažia
vo pasiklausyti trijų paskaitų, 
parinktų be jokios ryškesnės 
sistemos. Tokiu būdu ir dr. Gir
niaus vertinga paskaita pateko 
} suvažiavimo galą ,kai tuo tar
pu ji būtų buvusi labai naudin
ga prieš studentų pravestas dis 
kusijas. Antras ryškus neigia
mumas, kurį tinkamai suformu
lavo dr. Repečka, buvo korefe- 
rento trūkumas prof. Krivicko 
paskaitoje. Prelegentas tauti
ninkų valdymo laikotarpį visgi 
perdaug švelniai nušvietė ir jam 
šiuo atžvilgiu buvo labai palan
ki padėtis: salėje sėdį jaunieji 
akademikai, kurie tokiai inter
pretacijai priešinosi, neturėjo 
tiek daug faktinių žinių, kad ga
lėtų sukurti efektingo pobūdžo 
diskusijas. Būtų galima tokių 
trūkumų dar daugiau iškelti, ta 
čiau jų visada pasitaiko. Rei
kia tačiau tikėtis, kad ateityjeį 
studentų valdyba tokių nesklan 
durnų vengs.

Medicina veda į tikėjimą
Chicagos laikraščiai plačiai ra 

šo ir deda nuotraukas 7^m. am
žiaus Randy Eckman, kuris ser 
ga kraujo vėžiu (leukemia) ir 
buvo nuvežtas į Liurdą ieškoti 
sveikatos.

Grįžus jam atgal į Chicagą 
Dr. Davidsohn pagyrė vaiko mo 
tirą už šią kelionę ir pareiškė, 
kad medikų profesija, kai pa
sibaigia jų priemonės, kreipia
si į tikėjimą.

Nors vaikas nepagijo, tašiau 
jo motina, liuteronų tikėjimo. 
Liurde gavo naujos stiprybės 
savo nelaimei pakeisti ir pasa
kė, kad dabar žinanti, kad jos 
vaikas yra Dievui teks pat bran 
gus, kaip ir jai pačiai. Vaiko mo 
tina Eckeman paskelnė, kad 
grįš į St. Joseph, Mich., savo 
namus ir mokysis katalikų ti
kėjimo.

— 3,000 mylių pieno kanalas 
būtų... Amerikos karvės tiek 
duoda pieno, kad per metus pri
melžtam pienui , sutalpinti reik
tų 3000 mylių kanalo, kuris bū
tų 40 pėdų pločio ir 3 pėdų gy
lio.

---.......... .............

Rūpestingai ii pigiai taisau

TELEVIZIJOS
APAUTUS

Garantuoja darbą ir dalis.

I. MIGLINAS 
Telef. — HUmboid 6 1038

KWN)EOFSNOWAND ICEl!

Reckless driving accounts for 
Bome 60 per cent more fatal acci
dents than doea driving too fast 
for road condltions. There can be 
no excuse for recklessly endanger- 
ing the lives of others as well as 
jour own when behind a steering 
vvheeL With snow, ice and sleet 
to contend wltli, the driver should 
be more careful than ever. A cau- 
tious, courteous driver has trouble 
on occasion bringing his vehlcle to 
a safe, quick stop. What chance 
has a driver who is going too fast 
or driving recklessly?

Some drlvers ūse tire chains dur
ing the winter months and then 
ūse these as excuses for driving at 
a speed that is not safe and reason- 
able.

A copy of the completely new 
“Rules of the Road” booklet vili 
be sent to you free upon reąuest. 
Write to CHARLES F. CARPEN- 
T1ER, Secretary of State, Spring- 
fleld, Illinois.

L1ODĖS1O VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
UUDOTUVIŲ DIREKTORIAI -

6845 S. Western — 3 atskiros air-cond. koplyčios
BBpmbBe 7-8600 — 7-6601 Automobiliam* vieta 

TUau, kerta gyvena kitose miesto dalyse; gausimo
koplyčią arčiau. Jūsų namų.

K3S

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

TOwnhatl 3-2109

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO
STASYS MTWINA.S, Prez.

3039 So. Hafsted St.
Tel. VIrtory 2-1272

Apkainnvimą ir Prekių Pristaty
mą Teikiame Nemokamai

Raštinė atidara kasdien nuo 
K vai. ryto iki 6 vai, vakaro ir 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.

M O V I N G
A. BENIULIS atlieka {vairius 
l^rkraustymus ir pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BĮ. 7-7075 arba 

RE 7-0842

TELEVIZIJOS
Ir Radio Aparaty Taisymas
Sąžiningas ir garantuotu darbu 
M. RIMKUS, 4517 S. Sawyer St

Tel. VI 7-0087 — VI 7-3087 

ar ra^įj'FĮ tigs

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

16 WGES atotles — Banga 1890 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAI). 

8:46 Iki 9:30 vai. ryte 
ŠE6TAD. 8:30 Iki 9:80 ryte 

PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v. 
SEKAU. 8:30—0:30 v. r. 16 stotl<» 

WOPA — 1490 kll.
Chicago 28, III. HEmlock 4-2418

7121 So ROCKWELL ST

ALGIRDAS LANDSBERGIS
KELIONĖ'

V. Ad&mkevičiaue apianka 
Užsakymus su pinigais siųskite:

259 psL, kaina $2.50 
DRAUGAS, 2334 S. Oakley Ava., 

Chicago », 11L

Hiob nuostabios Ir nepaprastos kny
gos personažus Šitaip įvertina ra
šytojas Gliaudą: ‘*...Wetsaa — pa
niekintas niekintojas, bet turis 
savyje Fra Angellco angelų varsų 
gama, Tatjana—nesuprantanti tie 
los sąvokos, bet mylinti skalsčb 
meile Pagaliau Julius... pasiilgę* 
skaistumo Ir nesuvokiąs jo eemfte. 
drąsus be drąsos, nesuprantąs pa
vojaus beprotCjlmo proceso”

/F

TAUPYK SAUGIAI, Numesk rūpesčius, 

ilgiau gyvensi.
Dauguma Standard Taupytojų turto yra sudėta į 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 SUPERVISED BY THE 
UNITED STATES GOVERNMENT

Memher of l'ederal Satings and Loan Insurance Corporation 
JUSTIN MAUKIEWICH, President

Įstaigos valandos: Kasdien, {skaitant, šeštadienius nuo 0 vai. 
ryto iki 4 vai. po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Trečiadieniais visai neatidaroma.

ŠTAMAM FMKAL SAVINOS
AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
J 4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 

PHONE: Vlrginia 7*1 141 ,

jgliaiJda

OfiAPUO
NOBIS

PftEMIJl/OTAS 

R OMĄ hlAS

Įdomiausias romanas! 
*

Gyva Intriga ir šiurpūs 

įvykiai, išsamiai pavaizduo

tas bolševikinis gyvenimas 

Lietuvoje, dail. V^K. Joninio 

16 originalių iliustracijų.

Abi dalys vienoje knygoje 

448 psl. — tik $4.00

Užsakymus siųsti:

“DRAUGAS’1 
2334 So. Oakley Avenue

Chicago 8, Dlinois

JOHN F. ELDE1KIN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTJ

SEKANTIEJI YBA NARIAI CHICAGOS LIETUVIl 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Vmbul&osų patarna-
dmas dieną Ir nak

tį, Reikale šaukite

Mes turime koplyčias 

visose Chicagos ir 

Roselando dalyse ir 
uojau pa tarnaujam

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CAUFOKNIA AVĖ. Tel. LAfayette 8-3572

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

PETRAS P. GURSKIS
659 We»t 18th STREET ' TeL SEeley 3-5711

ALFREDAS VANCE
177 WOODSIDE Kd., Riverside, III. Tel. OLympic 2-5245

PIRKITE TIESIOG KUO 
MR. NELSON

- 8AVTNTNK0

SAINT CASIMIR 
MONUMENTCO 

8814 W»st I llth Stra«l
Vienas blokai ano kapinio.

Mdilansiaa paminkline planą 
paeirinkimaa mieete.

Tolei. CEd&rcreit 3-6335

POVILAS J. RIDIKAS
3334 S. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911

LEOMARDAS F. BUKAUSKAS
1082! S. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. UTUANICA AVĖ. Tel YArds 7-1133-1189,

VASAITIS — BUTKUS , *
1146 S. 59th AVĖ., CICERO, UI. Tel. OLympic 2-1093

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpablie 7-12131
2314 W. 28rd PLACE Vlrginia 7-6672
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Nepaprastas Dariaus ir Girė

no posto susirinkimas

“Sugrįžimas Prie Dievo” — 
tokia tema bus šį vakarą Da
riaus ir Girėno posto susirinki
mas.

American Legion postai šiais 
metais ypatingai ragina, kad 
atskiri postai tak as temas kel
tų susirinkimuose metų laiko
tarpyje. Šiais metais Dariaus ir

X LEONO SAVICKIO, buv.
Cbeliu muitines viršininko, gy
vybei išgelbėti reikalingas iš 10 
inienių kraujas. Jį galima duoti 
Cook County Hospltal BlooJ Girgn; postas pakvietė kum Pel 
Bank, roo.tn 350. Kraujas pri- 'rą C;niką MIC, Marijonų 
imamas nuo 8 vai. ryto iki 8 apaudog vedgją u tema pakal. 
vai. vakaro. šeštadienais ir bėti vasarfo mgnesio ausirinki. 
sekmadieniais nuo 12 vai. iki 5 me Ta pačia proga sUsirinkimo 
vai. popiet. Smulkesnių infor- mctu Stagys pieža Chicag0 A. 
manių galima gauti pas A. Vait
kevičių, telef. REpublic 7-5803.

X Arabas, skaitąs l'etpvišką 
spaudą. “Laivo” redakcija šio
mis dienomis yra gavusi laišką 
iš savo ilgamečio skaitytojo R.
Nakhla, S. J., gyvenančio Syri- 
joje. Linki redaktoriui laimin
gų Naujų Metų. Jis apie save 
rašo: “Aš esu turbūt vieninte
lis arabas Artimuose Rytuose, 
kuris supranta lietuviškai ir 
gėrisi jos grožiu ir turtingu
mu.”. Jis skundžiasi, kad jo 
turimas lietuviškai, vokiškas 
žodynas Bušo ir Cromsko yra 
nepakankamas. Matyt, kad tė
vas Nakhla yra kalbininkas.
Laišką jis rašo angliškai. Jei 
kas norėtų jam parašyti, ar žo
dyną pasiųsti, čia pridedame 
jo adresą. Father R. Nakhla 
Res'dence deg Jesuites, Chah- 
sande, Alep, Syria.

X Diskusijų vakaras, antra
sis, bus š. m. vasar’o 17 dieną 
(penktadienį) 7 vai. vak. Lie
tuvių auditorijoje. Vakaro te
ma: Ar partinis susiskirstymas 
trukdo kultūrine pažangą? (tę
sinys). Pranešėjas — dr. J.
Paplėnas. Diskusijoms vado
vauja teisininkas R. Skipitis.
Diskusijų vakarus or?anizuoa 
LB Kultūros Taryba. Šia tema 
besidomintieji diskusijose kvie
čiam’ aktyviai dalyvauti.

X S. JonynienC., Br'ghton 
Parko lituanistinės klasės mo
kytoja, su savo klasės moki
niais dalyvaus vasario 19 d.
Lietuvos nepriklausomybės at
gavimo sukaktie^ minėjime.
Minėjimas bus Švč. P. Marijos 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
senoje salėje. Menine progra
mos dalimi rūpinasi dr. VI. Ši
maitis. Šventei ruošti komite
to pirmininkas yra inž. Tamo
šiūnas.

X Chicagos universitetas į 
savo paskaitų ciklą įtraukė ir 
rusų kontroliuojamų kraštų

Juozas Kamiu

merican redaktorius, atvyksta 
su filmom iš savo kelionių Ita
lijoje ir Pietų Amerikoje, kur 
ypatingai akcentuojama tų 
kraštų religinė mintis.

Dariaus ir Girėno posto dabar 
tinis komanderis yra Juozas Ka 
min, kuris daug darbuojasi, kad 
visi American legijono tikslai 
būtų įvykdyti posto susirinki- 
fnuose. Jam daugiausia priklau
so garbės posto pasirodymuo
se, nes Dariaus ir Girėno pos
tas yra vienas iš stipriausių le
gijono postų Illinois valstybėje. 
Jie buvo vieni iš postų užsisakę 
net du stalus biletų TT. Marijo
nų bankete, kuris bus 1956 m. 
kovo mėn. 14 d. Sherman vieš
butyje.

X “Prieš srovę” drama, ku
ri Chicagoje statoma kovo 3—4 
dienomis, Lietuvoje su didžiau
siu pasisekimu buvo vaidinama 
Kauno Valstybės Teatre. Pa
statė B. Dauguvietis, o Straz
delio vaidmenį vaidino H. Ka
činskas ir Stasys Petraitis. 
“Prieš srovę” su nemažesne 
sėkmė buvo statoma Vilniaus j

Informacijos Chicagos 
šauliams

1. Š. m. sausio mėn. 21 d. įvy
kęs šaulių vakaras gera: pasise
kė. Turime ap e 250 dol. pe’no. 
Visiems artistams, baleto ir 
tautinių šok ų šokėjams ir šokė
joms, o taip pat visiems vakaro 
šauliams-uareigūnam3 uoliu sa
vo darbštumu ir pasiaukojimu 
prisidėjusiems prie pareng'mo 
pasisekimo, Chicagos šaulių 
Klubo valdyba nuoširdžiai dė
koja.

2. Šaulių Klubo Užgavėnių 
bal us įvyks vasario mėn. 11 d., 
šeštadienį, Lietuvių auditorijo
je. šauliai ir šaulės kviečiami 
drauge su giminėmis, draugais 
ir pažįstamais gausiai šį paren
gimą aplankyti.

3- Nuo š. m. sausio mėn. žur
nale “Karys” LŠST Laik. Cent
ro valdybos Darbo prezidiumas 
pradėjo spausdinti Šaulių Są
jungos oficialų organą “Trem
ties Trimitą”. Kiekvieno šaulio 
ir šaulės pareiga šį žurnalą už
siprenumeruoti. Kaina metams 
$5.00. Su užsakymais kreiptis 
į šaulį B. Brazdžionį, 4040 So. 
Francisęo Avė., Chicago, Illi
nois.

4. Eilė šaulių dar nesumokė
jo praeitųjų metų nario mokes
čio ir neįsigijo šauliškų ženkliu
kų. Broliai ir sesės, juk tai Jūsų 
pareiga, kurią nedelsiant reikia 
atlikti. Nario metinis mokestis 
yra tik $3.00. šauliškas ženkliu 
kas tekainuoja tik $1.44. Pini
gus prašome siųsti Chicagos 
Šaulių Klubo valdybos iždinin
kui šiuo adresu: Julius Vepš- 
tas, 6639 So. Bishop St., Cnica- 
go, Illinois.

5. Nario mokestį už šiuos me 
tus pirmoji sumokėjo šaulė An 
gėlė Norbutienė. Tai yra parei
gingumo pavyzdys. Laukiame 
to paties ir iš kitų brolių ir se
sių.

6. Vasario mėn. 19 d. įvyks 
mūsų klubo metinis apžvalginis 
susirinkimas, kuriame klubui 
bus įteikti trys sportiniai šau
tuvai, JAV ir Lietuvos vėliavos, 
o taip pat pagerbti nusipelniu
sieji šauliai ir mūsų'darbštusis 
jaunimas, kurig su pasiaukoji
mu uoliai dirbo ir toliau tebe
dirba meno kuopelėje, vaidin
dami ir šokdami baletą ir tauti
nius šokius. Vieta ir smulkes
nės informacijos apie tai bus 
vėliau.

MARTYROLOGIJOSŠAULIŲ

REIKALU

Valstybės Dramos teatre. Daug 
ekonomiją. Šis paskaitų ciklas kartų veikalas buvo vaidintas
apima Rytų Europos kraštų išvykose į užsienį ir provinciją. 

Chicagos scenoje jaunąjį Straz
delį vaidins Valerijonas Stepo
navičius, neseniai iš Anglijos 
atsikėlęs į Chicagą.

aneksavimą ir jo pasekmes, 
samdomą ir vergų darbą, že
mės ūkį, prekybą, transportą, 
finansų sistemą ir kitas sritis.

X Lietuvių Studentų Santa
ros Centrą valdyba paskyrė 
įgaliotinius prie tautininkų,
liaudininkų ir Liet. Reziatenci- •”*rjOnU sūnus, pakrikštytas 
nės Santarvės. Sis žygis rodo, vasario 5 d- 6v- Jur8‘°

X Algirdas Aleksandras Jur- 
jonas, Stasio ir Aleksandros

Visi žinome, kad labai daug 
šaulių buvo suimtų, kankintų, 
nužudytų arba ištremtų į toli
mus Rusijos plotus. Daug šau
lių garbingai žuvo kovoje su 
mūsų tautos mirtinu priešu II- 
ro Pasaulinio karo pradžioje. 
Daugelio jų žinomi vardai, pa
vardės, arešto bei mirties da
tos, kankinimų ir kitos aplinky
bės. Vienok visa tai tėra "užre-

GRĮŽO IŠ VOKIETIJOS

Kareivis William Knight , ir jo žmona Elizabeth sn kūdikiu iš Vokieti
jos grįžo į JAV. atlikęs karinę tarnybą. Knight gimtiniai namai yra 
tiarv mieste, Ind. Jis tarnavo JAV 5-toje pėstininką divizijoje, kuri 
paskutiniu metu pakeista vienuolikta transporto divizija.

vietovardžių. Už visą suteiktą 
šaulių martyrologijos klausimu 
medžiagą Chicagos Šaulių Klu
bo valdyba bus nuoširdžiai dė
kinga.

Kitus laikraščius maloniai 
prašome šią žinutę persispaus
dinti.

Chicagos šaulių Klubo 

Valdyba

kienė, Gaižutienė; po 4 dol. — 
V. Pleirienė, E. Juknevičienė; 
po 3 dol. — E. Paliokienė, D. 
Dirmantienė, Andriukaitis; po 
2 dol. — Semėnienė, Vijeikis, 
Kaupas, K. Čepaitis, Petravi
čius, Paukštienė; po 1 dol. — 
Žcromskis, Gudauskienė, Bal- 
šaitytė, Lukauskienė, Šimaitie
nė, Barmienė, Grina.

Pinigus surinko ir pasiuntė 
Danutė Augienė.

173 BŪRELIO NARIAMS

Vasario 16 d. gimnazijos 173 
būrelio nariams ir Memingeno 
Vargo mokyklos vaikučių šel- 
pėjams žinotina, kad Kalėdų 
proga maisto siuntiniams ir 
piniginei šalpai surinkta 155 
doleriai. Menningenui pasiųsta

IŠ ARTI IR TOLI

J. A. VALSTYBĖSE
— Amerikos Lietuvių Tary

bos Miami, Fla., skyrius vasa
rio 16 d. 6 vai. vak. ruošia Lie-
tuvos nepriklausomybės minė-

.. . Lietuvių klubo salėje.Vasario 16 gimnazijai — 23. ....• • • • e- , , .v, . IMiami lietuvių choras ir kitisiuntimai ir 5 dol., asmeniškai . , , . .... . .... menininkai atliks minėjime me- selpiamai mokinei 2 dol. pri

100 maisto siuntinių ir 25 dol.; ..'juną

skirti Muenchetiui.
Dr. Kirkus aukojo 15 dol.; 

13 dol. — šapalai; 12 dol. J. 
Meškauskienė; po 10 dol. — 
J. Augustinavičius, Radžionis, 
Končius; po 7 dol. — L. Kir
kus, Augiai; po 5 dol. — K. 
Augustas, St. Riekutė, C. Mor
kūnas, A. Valeška, Radzvic-

ninės programos dalį. A. L. 
Tarybos pirmininkė Adolfina 
Skudzinskienė, sekretorė Lori- 
sa Jankūnienė, vicepirjnininkai 
Ben Bukauskas ir Juozas Svol- 
kinas, iždininkas A. D. Kaula- 
kis ir koresp. K. C. Braze kvie
čia visus Miami ir apylinkės 
lietuvius į Lietuvos nepriklau
somybės minėjimą.

Rūpinasi miesto Švara
Praeitų metų lapkričio mėne

sį majoro Daley buvo įsteigtas 
komitetas miesto' švarai palai
kyti. Komitetui vadovauja Ken- 
neth V. Zweiner, Chicagcs ban- 
k ninkas, jieškodamas sau 23 
padėjėjų miesto švarai palaiky
ti. švaros palaikymo komitetas 
studijuoja dūmų kontroles įsta
tymus, tiria, ką kiti miestai šva 
ros srityje yra padarę, telkia 
lėšas ir nori įtraukti visas or
ganizacijas į švaros palaikymą. 
Švaros palaikymas, sako Zvvei- 
ner, nėra komitetų ar organiza
cijų vien, bet v'sų piliečių rei-( 
kalas.

Chicagoje yra 500 automo* 
bilių, kurių niekas nevagia

Policijos leitenantas M'chael; 
Shannon turi pareigą ieškoti 
pavogtų mašinų ir prašalinti iš Į 
gatvių tas mašinas, kurios nie
kieno nevartojamos. Tokių se
nų mašinų esą apie 500 sklype, 
esančiame 30 St. ir Califomia 
ir apie 200 Congress St. Hals- 
ted. Policija šias senas mašinas 
parduoda garažams ir įvairiems 
auto mechanikams, tačiau dau
gelis jų neapsimoka pervežti, o 
niekas jų nevagia. Shannon to
kių senų automobilių per ran
kas perleido apie 3,500 savo tar
nybos metu.

Pirmadienį švenčiame
Lincolno gimimo dieną

Šiais metais vasario 12 Lin- 
kolno gimimo diena yra sekma
dienį, todėl ji perkeliama į pir
madienį. Tą dieną bus uždary- 
rytos visos viešosios ir konfesi
nės Chicagos mokyklos, bankai, 
daug valstybinių įstaigų ir paš
tas. Laiškai pirmadienį nenešio- 
jami. Viešoji .miesto veiks nuo 
9 vai. ryto tik iki 5:30 po pietų, 
vietoj iki 9 v. vakaro.

Nubausti girti vairuotojai
Chicagos teismas nubaudė 

penkis girtus vairuotojus, vieną 
9 mėn. kalėjimo, o kitus po tris 
dienas. Kiti mažiau girti vai
ruotojai nubausti po $100 pini
gine bauda.

CHiCAGOS žinios
Kardinolas kviečia ugdyti 

dvasines vertybes
Kardinolas Stritch, Chicagos 

arkivyskupas, išleido ganytojiš
ką laišką tikintiesiems, liečian
tį gavėnią ir Velykų šventes.

Kardinolas džiaugiasi tikin
čiųjų nuoširdžiu bendradarbia
vimu visuose jo sumanymuose,

žiąsias tikėjimo paslaptis jung
ti su tikru krikščionišku gyve
nimu, kuris yra geriausia prie
monė Kristaus šviesą skleisti 
kitiems.

Komitetas nuo nedoros 
literatūros apsaugoti

jog Santara gyvina politinę 
veiklą ir stiprina ryšius su li- 
beralinėm politinėm partijom 
ar sąjūdžiais.

X Antanas Kasper, 5059 So. 
Wells St., buvęs Dariais ir Gi
rėno legionerių posto koman- 
dierius, išvyko į Hines ligoninę 
sustiprinti sveikatą.

X Ona Nemūnienė„ Veronika 
Vaičkienė ir Liudvika Vaičkie
ne, Town of Lake kolonijos 
verslininkės (biznierkos) išvy
ko atostogų į Floridą.

X Stanley Molis, buvęs Mob- 
ra klubo savininkas, atidarė 
valgyklą prie 71 gatvės ir Ca- 
lifornia Avė.

X Simo Velbasio baleto stu
dija Augštesniosios Lituanisti
kos mokyklos išlaikymui paau
kojo 25 dolerius.

X B. Rutkauskas, 3711 So. 
Halsted St., eidamas šaligat
viu paslydo ant ledo ir krisda
mas susilaužė rankos kaulą.

čioje. Krikšto sakramentą su
teikė kun. Būdvytis. Kūmai — 
A. Flateris ir Gailiūtė Palio
nienė. Krikštynų proga buvo 
surengtos šaunlog vaišės, kur 
dalyvavo daug giminių ir drau- 
gų.

X Gautingo sanatorijos ligo

niam? Lietuvos Dantų Gydy
tojų S-ga aukojo 100 dol., Lie
tuvių Prekybos Namai (per J. 
Lieponį) aukojo 10 dol. ir A. 
Trimakienė — 10 dol. Aukų 
rinkimu jau seniai rūpinasi A. 
Trimakienė.

X M. čepanienč ir jos sūnus 
kun. A. Čepanis išvyko poilsio 
j Floridą.

X Mrs. Barbora Pepper va
sario 12 d. išvyko poilsiui į 
Phoenbc, Arizoną. Ten ji ap
lankys drauges ir pažįstamus.

X Mrs. Veronika Burba iš
skrido lėktuvu į Floridą aplan
kyti dukterų ir anūkę.

gistruota” tik žmonių atminty- džiaugiasi žmonių didėjančia 
se. Žmonės tačiau ne su saule medžiagine gerove, tačiau iške- 
gyvena, todėl yra būtina viską
neatidėliojant dokumentuoti, 
kol įvykių liudininkai tebėra 
gyvi. Gal greičiau negu tikimės 
ateis diena, kada ši medžiaga 
bus neįkainuojamos vertės.

Šaulių martyrologijos duome 
nis prašome siųsti Chicagos 
Šaulių Klubo švietimo ir Kultū-

džiaginių turtų, pertekliaug dva
siniam gyvenimui, todėl kviečia 
visus gavėnios metu susirūpin
ti dvasinių vertybių ugdymu.

Dvasinėms vertybėms ugdyti 
Kard'nolas kreipia tikinčiųjų 
mintis į Didžiąją Savaitę ir joje 
minimas dvi didžiąsias krikščio-

ros skyriaus vedėjui šiuo adre- aį£kojo gyvenimo paslaptis: Eu 
su: Rev. Ant. šeštokas, St. Ag- charistijos įsteigimą ir Kristaus

Chicagoje įsteigtas specialus 
komitetas, kuris j ieško būdų, 
kaip jaunuolius apsaugoti nuo 

lia pavojus, kurie kyla iš me- nedoros literatūros, labai pap-

nes Church Rectory, 2648 W. 
Pershing Rd., Chicago 32, Illi
nois.

Pageidaujami smulkūs įvy
kių aprašymai, jei yra — doku
mentai ir foto nuotraukos, da
tos, vietovių ir nukentėjusių as 
menų bei kaltininkų, t. y. išda 
vikų ir kankintojų savųjų iš o- 
kupantų vardai bei pavardės. 
Visa medžiaga bug laikoma 
griežtoje paslaptyje. Jei prane
šėjas matys būtiną reikalą, ga
li pats nepasirašyti ir neminė
ti vienų ar kitų pavardž.ų ar

mirtį. Šioms didžiosioms krikš
čioniškojo gyvenimo paslaptims 
išryškinti ir žmonėms prie Kris
taus priartinti, pagal' Šv. Tėvo 
Pijaus XII naują patvarkymą, 
atgaivinamas pirmųjų krikščio
nių paprotys, nukeliant d džio- 
jo ketvirtadienio ir didžiojo pen 
ktadienio pamaldas vakare, to
mis valandomis, kada šios pas
laptys įvyko, ir atnaujinamas 
didžiojo penktadienio pamaldų 
metu šv. Komunijos dalinimas.

Kardinolas ragina šias did-

litu8ios Chicagoje. Svarstant 
šį klausimą, komiteto narių nuo 
monės pasidalino. Vieni manė, 
kad nedoroji literatūra turi bū
ti . tuojau konfiskuojama, kiti, 
kad užtenka išleisti tik įstaty
mą, draudžiantį vaikams ir jau 
nuoliams šią literatūrą parduo
ti. Dauguma komiteto narių ma 
no, kad draudžiant blogas kny
gas ar žurnalus spausdinti ne
būtų pakenkta spaudos laisvei 
nei bizniui, nes biznieriai gali 
leisti geras knygas. Komitetas 
nori nustatyti taisykles, kokia 
literatūra laikoma nedora.

•
Trys jaunuoliai terorizavo 

moterį Oak parke
Trys jaunuoliai apie 15 m. am 

žiaug ketvirtadienio naktį už
puolė moterį Edith Hanelin, grą 
sindami revolveriu atėmė iš jos 
$12, užrakino ją skiepe ir pa
tys pabėgo.

Lietuvių Profesorių Dr-jos
Amerikoje padėkos žodis
Lietuvių Profesorių Draugijos 

Amerikoje valdyba, žinodama kai- 
kurių tos draugijos narių sunkią 
medžiaginę padėtį, ryžosi kreiptis 
į lietuviškąją visuomenę ir prašy
ti artėjančių Kalėdinių švenčių pro 
ga skirti nors mažą auką. .

L.P.D.A. valdyba išsiuntė įvai
riems asmenims 994 laiškus ir ga
vo 154 atsakymus su aukomis, ku
rių suma pasiekė 614 dolerių 66 
centus.

Rinkliavą pradedant išleista at
sišaukimų spausdinimui, vokų ir 
pašto ženklų pirkimui ir kitoms 
smulkioms išlaidoms 75 dol. 32 et. 
Liko grynų pinigų 539 dol. 34 et.

L.P.D.A. valdvba savo posėdy
je 1955 m. gruodžio mėn. 18 d. pi
nigus paskirstė sekančiai: prof. 
M. Biržiškai 200 dol.. prof. Vikt 
Biržiškai 50 dol., prof. Šimoliūnui 
50 dol., prof. B. Prapuoleniui 50 
dol., prof. dr. P. Mačiuliui 50 dol., 
nrof. dr. F. Bagdonui 5$ dol. Prof. 
Vac. Biržiškai dėl ligos ir mirties 
skirti 50 dol. nesuspėta įduoti, tad 
Jie įteikti Komitetui prof. Vac. Bir
žiškai laidoti.

Likę 39 dol. 34ct. įrašyti į L.P.- 
D.A. kasos knygą ir bus paskirti 
vėliau.

L.P.D.A. valdyba nuoširdžiai dė 
koja visiems aukotojams ir auko
tojoms, ypatinga gi padėka St. ir 
B. Dunda.ms iš Cicero, kurie ne tik 
patys aukojo, bet ir parinko au
kų iš savo pažįstamų ir atsiuntė 
21 dolerį.

Be to, L.P.D.A. valdyba dėko

ja prof. Ig. Končiui gyv. Bostone; 
prof. F. Raukčiui, gyv. VVorceste- 
ryje; prof. V. Mačiūnui, gyv. Phi- 
ladelphijoje; dr. M. Sims, gyv De
troite; teis. F. Audėnui, gyv. New 
Yorke; muz. B. Budriūnui, gyv. 
Los Angeles; prof. J. Gravrogkni, 
gyv. Clevelande; agr. B. špokui, 
gyv. Rockforde; ir prof. M. Gu- 
reckui, gyv. Waterburyje, už laiš
kų išplatinimą savo gyvenvietėse

Po 25 dol. aukojo Railkins, Lau- 
renti-. no 20 dol. — nežinomas ir 
Fraternitas LOhuanica: 15 d«»l. -— 
dr. Petras Meškauskas: no 10 dol.
— dr. K. J. Aglinskas: L. Ranevi- 
čius. K. Karpius. IJbertv Federal 
S. A L. Associat'on. L. Ručinskas, 
J. Mikolauskas dr. V. Paprockas. 
dr. V. Raslavičius, D. Snrantas 
G^d. Ga’vn aukoio 9 dal. 6G et.

Po 5 dol. aukoio Br. Ambrozie- 
.ius, A. Andrew’s. L. Baiorūn°s, 
dr. F. Bartkus, F. Bvanskas, Ed. 
Čibiras, Sofia Dambrauskas. Ig. 
Daukus. inž St. D>rmantas. St ir 
B Dunda, K.‘Gnndrimas A. Gir
nius. V. G'rvickas. 1 dr. Gudaitis, 
Nora ir Kazim. Gugis, F. Jak
štas, Vyt. Joninas. dr. dr. P. Joni
kas, Br. Ivanauskas, Gr. Juškė- 
nas, Z. Kalinauskas, K. Kalinau
skas. 'dr. V. Kanauka. inž St Ko
lupaila. Iz. Krasauskaitė, M. Krikš
čiūnas. J. Kuprionis. J. Kutra. dr. 
Ad. Milius, A. Mockus, P. Mik
šys. dr. F. Motiejūnas, inž. F. O- 
kunis. K. Oželis. J. Pakalka, inž. 
V. Pe+raitis, dr. L. Petrauskas. F. 
Redašius. J. Rauktvg, A. ir V. Šau- 
lvs, A. Silvestravičius, P. Sonda, 
St. Smaižvs, VI. Stanka. F. Stulga, 
dr. V. Tauras, dr. V.P. Tumaso- 
nis. V. Tumosa—Tupčiauskas. K. 
Vileišis, F. Žebrauskas, P. Žitkus, 
Z. Dautartas, X. X.

Po 4 dolerius aukojo F. Gegevi- 
čius. Brun Macianskas: po 3 dol.
— B. Basiulis. F. Baubivs, P. Če
pėnas dr. K. Devenis, B? Gaižiū
nas. V. Hriškevičienė. J. Kasakai- 
tis. J. Kastautas Ad. Markelis, 
J. Milaknis, T Naujokaitis. K. Pa- 
žemėnas, A. Rukuiža, P. Sidzikau
skas, R. Skipitis. J. Smetona, St. 
Stašys, S. ir S. Stelmokai. Po du 
dol. — Pr. Zalauda.. Br. Baierčius, 
St. Bakutis, Ben. Babrauskas, B. 
Budriūnas. Vvt. Čepas, Česonis, 
kun. J. Čenukaitis, inž. K. Dau
gėla. Z. Gobis. inž. Gimbutas. P. 
Gailius, inž. J. Jasukaitis, Ben. 
Kaminskas. Ign. Kaunelis. J. Ko- 
tovas, E. Kripas, inž. K. Krikščiu
kaitis. A. Laucevičius. A. Lunec- 
kas, dr. V. Maciūnas, dr. B. Matu* 
lionis. A. Nakas, A. Nasvytis, dr. 
M. Nasvvtis. B. Paramskas, A. 
Pocius, dr. Z. Matusevičius. V. Ro- 
ccvičius. S. J., V. Šalčius, K. Sches, 
A. Skudzinskas. inž. St Stankus, 
O. ir J. Talala. M. Yaidyla. V. Var- 
neckas, A. Žilinskas, R. Zigmanta- 
vičius, A. Yla.

Po 1 dol. — E. Akelaitient, V. 
čečetienė, K. Drangelis, M. Dun- 
duraitė. A. Abračiauskas. P. Ja- 
sutis, St. Grabliauskas. Ona Kė- 
dvs, A. Matonis. V. Marčiūlionis, 
E. Manvs, St. Gudauskienė, P. Nor 
kaitis, P. Pamataitis, dr. Z. Ru
daitis, Elena Rukuiža, A. ir V. Ši
maitis, V. ir V. šliupas. P. šilas. A. 
šlienienė. F. špokas. Lil. Torulie- 
nt A. Trimakiį, J. Tonda.

M. Krikščiūnas, 
L.P.D.A. valdybos pirm.

A. Rukuiža, 
iždininkas,
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P 0 P U L A R 
UTHUANIAN RECIPES

8urinko JUZE DAUŽVARDIEN15

Tai nepaprasta knyga. Viri 200 re
ceptų grynai lietuviškų valgių gami
nimui anglų kalboje. Ponia Daužvar- 
dleni, kuri dainai paeakodavo apie 
lietuviškus valgius per Chicagos ra
dijo Ir televizijos stotis, surinko pa
čius (domiausius lietuviškų valgių 
receptus Ir DRAUGAS Juos Išleido 
labai parankioje formoje. Pirmų kar
tų tokia knyga pasirodo knygų rin
koje.

Gera dovana kitataučiams ar ang
liškai skaitantiems lietuviams.

Kaina — $2.00

Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avenne,

CHICAGO 8. ILL 
2334 So. (Hkb'V A ve
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Vytauto Augustino 
LIETUVOS VAIZDŲ ALBUMAS

LIETUVA
yra geriausia dovana visokiomis 

progomis. Albumo vaizdai kalba a- 
pie Lietuvą visiems suprantama 
kalba, todėl jis tinka visiems, ne
žiūrint, kokia kalba jis bekalbėtų.

ALBUMAS LIETUVA
yra gražiausia dovana
Vasario 16-sios proga

Kaina $6.00
Užsisakyti galima “Drauge” 

2334 S. Oakley Avė., Chicago 8, III. 
ir pas knygų platintojus
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Jei turite narduoti ar Išnuomo
ti. pasiskelbkite smulkių skelbimų 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: Vlrginla 7-6640.


