
IBRA

57','i COTTAGE GROVE AVĖ,
CHICAGO 57• lLL

IK <Y

DRAUGAS
Laidžia Lietuvių Katalikų Spaudos 

Draugija
2334 Ro. Oaklry Avė., Clliengo g, Illinois 

Telephone — Virgin ta 7-6640-41

Vienintelis tautinės ir tikybinė* mintie* 
lietuvių dlenraiti* pasaulyj*

ORAUS \t"1 iDRAUGA DRAUGAS
The IJUiiuuiian DaUjr Frlend

PublUhed by the Llthuanlan Catholtc 
Pieea Sodely

2334 So. Oakley Avė., ChlCHgo 3. Illinois 
Telephone — Vlrginln 7-BO4O-4I

The moti Influenttal Llthuanlan Daily 
In America

Nx 95 Kaina 5 centai
THE L I T H U A N I A N DAILY F R I E N D

PIRMADIENIS, BALANDŽIO (APRIL) 23, 1956 Prlce 5 cento Vol. XI

PREZIDENTAS EISENHOVER UZS. KLAUSIMU
Prievartos darbų pasaulyje

panaikinimo klausimai
SALOMĖJA NARKĖLIŪNA1TĖ,

Mūsų korespondentė Jungt. Tautose
JUNGTINES TAUTOS. Čia atrodo, kaip toje dainoje: "Nie

kur iš čia neišeisim, niekur iš čia nevažiuosim”.
Kad ir kiek prikalbėta apie galimybes iškelti rudenį pra

sidedančios Generalinės Asamblėjos sesijos, bet greičiausia bus 
susirinkta New Yorke, -o siūlomoji data yra lapkričio 12 d.. 

Kiek jau yra paaiškėję iš pas
kirų vyriausybių pranešimų, 
bent didžiuma pritaria, kad bū
tų susirenkama lapkričio 12 d.
Ligi šio mėnesio pabaigos turi 
pasisakyti v.’sos narės.

Pasiūlė Lotynų Amerika

Oficialus JT narių atsiklausi- 
mag pradėtas kovo mėn. pabai
goje, kai Gen. Sekretorius gavo 
Čilės, Kubos ir Ekvadoro JT 
ambasadorių bendrą pasiūlymą 
sesijai rinktis ne įprast niu lai
ku rugsėjo 18 d., bet lapkričio 
12 d. Tai jau būtų ir po visų 
rinkiminių kampanijų ir po pa
čių rinkimų JAV.z

Nors savo laiške Gen. Sekre
toriuj ame trys amsadoriai ir 
neminėjo JAV Prezidento rin
kimų, bet savaime suprantama, 
kad kaip tik šita ir buvo svar
biausia priežastis, kodėl JT pra
džioje svarstė sesijai keltis kur 
nors į Europą, o paskui apsis
tojo ties New Yorku, bet tik

da tikėti, jog dabar , kai jau 
statosi būstinę, matyt nejuokau
jama.

52 prieš genocidą

Tuo tarpu, kai JAV rodo ten
dencijos v s labiau šalintis nuo 
tarptautinių konvencijų, genoci
dą ratifikavusių valstybių ir JT 
narių skaičius jau pasiekė pen
kiasdešimt dvi. Kovo mėn. rati
fikavimo dokumentą įte kė Af
ganistano atstovas.

Konvencija, kaip žinia, yra 
įsigaliojusi jau nuo 1851 m. sau
sio 12 d. ir ją ratifikavusių tar
pe yra net tokie genocidininkai, 
ka'p sovietai su savo satelitais. 
Kaip džiaugiamasi vis didėjan- 
jančiu rat'fikuotojų skaičiumi, 
tai čia keistai žiūrima į JAV ir 
D. Britanijos pusę. Jų gi nė pir
moji, nė antroji, nors ir gražiai 
kalba prieš genocidą, bet nera
tifikuoja ir gana. Jau daugiau 
kaip prieš ketverius metus JAV 
Senato užsienių reikalų komite-

tautinės Darbo Organizacijos iš
siuntinėtais cirkuliarais, kuriuo
se vyriavsvbės kv et'amos ra- 
sisakyli, ka’p joft manvtų pre 
vartos da:bn pa^avlvje panai
kinimo ’eikaln Jos klausiamos, 
ar jos bftų u’ tai. kad pakaktu 
tiktai pa rasto pss'ūlvmo, ar 
ioms ntroJvtn, kad č'a reikia 
konvencijos Jau r >ie seutvn'as- 
dešimt vvr'ausvb’ų atcakė, bet 
JAV tų tarp? nėra.

Kalbama, ka^ Dulles šiuo me
tu noris rar.likti ištikimas Se
natui, kuriame i's pažadėies dar 
Brickerio papildymų diskusijų 
metu, jog jo vyriausybė neda
lyvausianti jokiame tarptauf- 
niame pakte, kur būtų kalbama 
apie darbą, kas esą grynai pas
kiros valstybės reikalas.

Šitokia JAV laikysena čia 
sunkiai suprantama, ypač prisi
menant, kad 1953 m., tada, kai 
Dulles tuos pasižadėjimus Sena
tui davė, JAV buvo pagrindinė 
varomoji jėga ir Tarptautinė 
Darbo Organizacija kartu su 
Jungt. Tautomis buvo įpareigo
ta parengti ta didžiulį praneši
ma apie prievartos darbus pa
saulyje, labiausiai Sovietų Są
junga ir jog satelitus paliečant. 
Tai tas pats pranešimas, ku
riame buvo įtraukta ir dokumen 
tin’ė medž'aga apie priverčiamuo 
sius darbus Lietuvoje.
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buvo klausimas dėt • pačios da- tas tos konvencijos re kalu pa- 
tos.

Gen. Sekretoriaus lydimame 
rašte, kurį jis pridėjo prie tų 
trijų ambasadorių pasiūlymo, 
dar atkreipiama dėmesys į tai, 
jog galbūt ’ neseniai priimtosios 
naujos narės tuo pačiu turės 
daugiau la ko atitinkamai pasi
rengti, kad galėtų pilnai daly
vauti visuose sesijos darbuos. 

Amerikos JT būstinė

Ligi naujoji, vienuoliktoji se
sija prasidės, manoma, kad jau 
bus pradėta ir JAV būstinės 
statyba, apie kur ą čia neseniai 
buvo paskelbta. Ji bus skersai 
gatvę nuo JT patalpų, prie First 
Avenue ir 45 gt., kur šiuo metu 
dar tebėra automobilių stovėji
mo vieta.

Jau nuo seniau JAV amba
sada prie JT kalbėjo apie reika
lą jai įsikurti netoliese JT ir 
taip, kad būtų patogu dirbti ir 
su žmonėmis susitikti. Ligi šio
lei ambasada nuomoja patalpas, 
esančias 2 Park Avenue, bet, 
kai reikia pasimatyti su spau
da ar diplomatais, tai beveik vi- ‘ 
sada naudodavosi priešais JT 
esančiomis Carnegie Endow- 
ment patalpomis, taigi tomis pa 
čiomis, kuriose posėdžiauja Pa
vergtosios Europos Tautos, 
Krikščionių Demokratų Unija, 
Žaliasis Internacioralas ir kt.

Dideliu pasitenkinimu JAV 
atstovybė tą žinią apie nauju 
patalpų statybą paskelbė, dar 
pridėdama, kad tas planas Kong 
reso patvirtintas, o vyriausybė 
numačiusi tą m išleisti apie tris 
m bonus ir 300 tūkst. dol. Ka
dangi statys privačios firmos 
(abidvi newyorkinė3), tai tiki
ma,
eis.

jog

F- 104 spraustnhiis lėktuvas. JAV oro jėgos šį kovo3 lėktuvą 
laiko greičiausiu lėktuvu pasaulyje. Sprausminis kovos lėktuvas 
skrenda virš Kalifornijos tyrumų. (INS)

Ruošiasi jubilejinei 
parodai

Okupuotoje Lietuvoje tam tik-

JAV laimi šaltą karą
WASHINGT0NAS, baal. 22. — Prezidentas Eisenhoweris 

praėjusį šeštadienį Washingtone pasakė didelę kalbą Amerikos 
laikraščių redaktorių draugijos pietų metu. Jis savo kalboje ap
žvelgė dabartinę politinę padėtį. _________________________

Prezidentas Eisenhovveris pa
tiekė šiuos punktus:

1. Jungtinės Amerikos Valsty
bės turi laikyti karinę sargybą, 
kad laisva žmonija galėtų sau-,
giai siekti savo uždavinių. ,ra bolševikinė „jubilėjinės 1957

2. Jungtinės Amerikos Valsty- m’ parodos komisija" peržiūrėjo 
bės turi pagelbėti savo partne- jr pnėmė eilę naujų darbų- es- 
riams laisvoje bendruomenėje. 1Z'*; " °misiJ°s em®Si P

3 Tunelinės Amerikos Valstv- kęs daiL R Stausko eskizas3. Jungtines Amerikos Valsty ^nkt ė t Sartų ežerQ.. x 
bes yra pasiruošusios su Sovie- VT........v:...
tų Rusija draugiškiems santy- Naginskaitės — „Kolūkio bity-
, . ? ’nas“, R. Kalpoko peisažai „Kolūkiams, kurie turėtų atitaisyti . ’’ kio laukuose“, iš grafikos darbųneteisingumus ir siekti taikios 
politikos.

Prezidentas Eisenhoweris gy
nė administracijos užsienio poli
tiką. Jis pareiškė: faktai rodo,

— M. Bulakos eskizai • „Senojo 
Vilniaus vaizdai“, dekoratyvinės 
—taikomosios dailės A. Stoškaus 
vitražas triptikas „T. Lietuva“, 
F. Daukanto gintariniai barelje-

jog Amerika laimi šaltą karą. fai, A. Milkintienės kilimas — P. 
JAV politika trijų metų laiko- Cvirka ir kt. Iš skulptūrinių es- 
tarpyje buvusi sėkminga, — pa- kizų buvo teigiamai įvertinti — 
reiškė Eisenhoweris. Į B. Pundžiaus „Kukurūzų derliaus

i nuėmimas", K. Narkevičiaus —
Vengrijos arkivyskupas V. Montvilos biustas, L. Žuklio 

® J ' r — V. Putino biustas, J. Mozūrai-
ragina paleisti '.tės— „Kukurūzų augintojai".

iš kalėjimų kunigus ^Lietuvos komunistų
VIENNA. — Austrijos Kat.

Žinių agentūra praneša, kad Ven

tiekė palankų pranešimą, bet, 
nors jį remia daugelis žymių 
JAV visuomenės, politikos ir 
mokslo vyrų, kažkodėl jis nepa
tenka į bendruosius debatus.

Pastaruoju metu čia žvai
ruojama ypač į valstybės sekre
toriaus John Foster Dulles pu
sę, kad jis nenorįs remti nė pla
nuojamos tarptautinės konven
cijos, siekiančios panaikinti pri
verčiamuosius darbus. Kaip iš 
Washingtono informuojama, te
nai tarp jo ir darbo ministerio 
net tam tikri ginčai išsivystę. 

O tai įvyko ryšium su Tarp-

Prievartos darbai gi kaip to
kie yra viena genoc'do vykdymo 
formų, žmonės tiesiog stebisi, 
kaip ilgai JAV, kurios simboli

£ ' • I I • «uuų agentui a pi anvaa, niau v vn vado pranešimas
OGVieTŲ laivynas auaa grijos arkivyskupas Czapik krei- Lietuvos komunistų partijos

C / nėši i vvriaiisvhp kad ši naleis-___ a.__ ______ __________ T
LONDONAS,^bal. 22. — Visos vakarų valstybės, pirmoje eilėje 

Anglija, nerimauja dėl didėjančio sovietų karo laivyno, kuris nuo 
zuoja laisvės ir demokratijos gy 1951 metų iš 150,000 žmonių pasiekė 750,000. Šiuo metu sovietų 
nėją, beįstengs išsilaikyti nuo-, laivynas turi 25 modernius kreiserius, daugiau 100 naujų naikin

tuvų ir apie 350 povandeninių laivų, neskaitant mininkų ir kt.
„Kasmet, — sako anglų admi- “77 ~ ,

ratiteto pirmasis lordas, sovietai Visas sovtetų a. vynas pada- 
stato daugiau kreiserių negu vi- 1 4 grupes. kurių viena ap-

šaliai.

100 žuvo
TIFLISAS, Rusija, bal. 22. — 

Patikimi šaltiniai šiandien pra
neša, jog apie 100 asmenų buvo 
užmušta, kai sovietų kareiviai 
apšaudė demonstruojančius pro- 
stalinistus. Demonstrantai ban
dė kovo 9 d. paimti į savo rankas 
Tifliso paštą.

ima Baltijos jūrą ir jai vadovau
ja admirolas Golovko 

Vien Baltijos pakraščiu, nuo

sos Atlanto tautos.”
Anglų žurnalas Jane’s Figh-

ting Ships rašo, jog 1957 metais 
sovietai turės 30 kreiserių, 150 Suomijos iki Vokietijos, yra įs-

pėsi į vyriausybę, kad ši paleis- centro komiteto sekretorius I. 
tų visus kunigus, kurie buvo SU- jManiušis paskelbė savo pareis

Žemes ūkis —SSSR silpnybė
MASKVA. — Sovietų sąjungoje žemės ūkis yra tas Achilo 

kulnis — silpnoji vieta, kurios Kremlius neįstengia ištaisyti. Kiek 
tai sukelia susirūpinimo, galima spręsti iš Maskvos dienraščio „Iz- 
vestija” nr. 85 (balandžio 8 d.), kur visas pirmas puslapis, nuo 
pradžios iki galo, paskirtas atsišaukimui žemės ūkio reikalu.

| Visų pirma raginama laiku ir 
Išmėtė protesto lapelius serai paruošti žemę. Toliau nu- 

r r siskundžiama, kad nors praeitais
LONDONAS, bal. 22. — So

vietų Rusijos premjeras Bulga- 
ninas ir komunistų partijos bo
sas Chruščevas praėjusį šešta- 
dienį aplankė britų valdžios ato
mo tyrinėjimo stotį Harwcllyje. 
Paskui Kremliaus valdovai užsu
ko į Oxfordo universitetą, kur 
jie buvo pasveikinti studentų. 
Studentai nepagailėjo jiems 
triukšmo, sudainuodami „Poor 
Old Joe.” Buvo ir nušvilpimu.

Lindo n o gyventojai padovano 
jo Sov. Rusijos vadams lapelių, 
kuriais užprotestuota prieš Pa
baltijo valstybių pavergimą. Prie 
Maskvo.s vadų kojų pasipylė pro 
testo lapeliai.

• Trys stebuklai Liurde. Net 
galbūt ir brangiau iš- 26 gydytojai Liurde ištyrė nuos 

tabius išgijimus ponios Coutault 
iš Poitau, panelės Prost—iš JAV 
ir panelės Bigot iš D. Britanijos 
ir nustatė, kad jų išgijimas gam 
tinėmis jėgomis nėra išaiškina
mas.

Patalpos būsiančios septynių 
ar aštuonių augštų ir turėsian
čios bendro ploto apie 82 tūkst. 
kv. pėdų. Panašiai, kaip ir JT 
būstinėje, ir čia bus įvestas vi
suotinis oro šaldymas vasarą, ' • Sesių milionų mokykla. Ford 
o š Idymas žiemą. hamo universitetas užbaigė nau-

Tie, kurie vis dar manė, kad ją šešių milionų pastatą, kuria- 
JAV Jungtinėse Tautose daly- me bus filosofiją ir literatūros 
vauja tik šiaip sau, kaip jie sa- Ifakultetai. Universitetui vado- 
ko, nerimtai, dabar jau prade- vauja tėvai jėzuitai.

naikintuvų, 500 povandeninių 
laivų, 500 mininkų, 300 apsaugos 
laivų ir 400 lėktuvų, priskirtų 
prie laivyno.
, Ypatingą dėmesį anglai krei
pia į sovietų povandeninius lai
vus, kurie vokiečių dėka, yra 
tiek patobulinti, kad pasinėrę ga 
Ii daryti iki 20 mazgų.

Povandeniniai laivai statomi 
Murmanske, Vladivostoke ir Ta
line (Estijoje). Pagal sutartį su 
kinais, sovietai dar 10 metų pa
silaiko povandeninių laivų staty 
mo dirbtuves Port-Arthure.

teigtos jūrų bazės.
Karaliaučiuje, dabartiniame 

Kaliningrade, Laanemaa, Aste, 
Karujarvi ir Karesaari esančios 
orinės bazės, kurios taip pat pri 
klauso laivynui.

lino laikotarpiu suimti ir uždary 
ti kalėjimuose.

Tos agentūros tvirtinimu, ar
kivyskupas Czapik, atstovauda
mas visus Vengrijos vyskupus, 
įteikė komunistinei vyriausybei 
sąrašą kunigų, vienuolių ir vado
vaujančių pasauliečių, kurie pas
kutiniaisiais metais buvo suimti.

Arkivyskupas Czapik savo raš 
te pažymėjo, kad beveik trečda
lis visų Vengrijos parapijų netu-

kimą „Izvestijoje” Nr. 72. Išskai 
tęs raudonojoj propagandoj įp
rastus pasigyrimus ir „buržua
zinių laikų” niekinimus, jis vis- 
dėlto pripažįsta, kad Lietuvoj 
didelis elektros trūkumas, kas 
gali stabdyti pramonės vysty
mąsi. Tam reikią projektuoti 
naują jėgainę ant Nemuno ir ši
luminę jėgainę tie3 Šiaulių dur
pynais. Taipgi jaučiamas didelis 
reikalas organizuoti plastinių

n kunigo; likusios parapijos<medžiagų gamybos fabriką. Sun 
taip pat stokoja kunigų, kurių kįogįog pramonės fabrikai nepa
skaičius yra nepakankamas re
liginiam darbui.

• Septynių vienuolių motina.
Smitų šeimoje, Sumner, Ia., mo- 

Dago ir Eselio salose įrengtos ! tina, atsivertusi į katalikybę, pra
slaptos laboratorijos, kur moks
lininko Aleksandro Zavaritskio 
priežiūroje dirba du geriausi So
vietų Mokslo akademijos moks
lininkai E. Krinov ir V. Fessen- 
kov prie gama spindulių išra
dimo.

šė Dievą, kad bent vienas jos vai 
kas būtų vienuoliu. Jos troški
mas išsipildė su kaupu: šešios 
Smitų dukterys yra vienuolės 
pranciškietės, o dabar ir septin
tas vaikas — sūnus — įšventina
mas kunigu.

metais buvo vykdoma masinė 
kukurūzų sėja, „neužmerkiant 
akių prieš tikrovę, turime pasa
kyti, kad ne visur kukurūzai da
vė laukiamus rezultatus”, rašo 
„Izvestijos”.

Tas pats dienraštis nusiskun
džia, kad Sovietų Sąjungos kol
chozuose ir sovchozuose dar yra 
daug trūkumų auginime cukrinių 
runkelių. Anot „Izvestijų”, ne
paisant plačių galimybių ir dide
lio pareikalavimo — cukraus 
kiekis Sovietų S-je auga lėtu tem 
pu, vis dėl nepakankamo ploto, 
užsėjimo cukriniais runkeliais ir 
dėl menko jų derliaus.

Tačiau labiausiai atsilikusi že
mės ūkio srityje, anot „Izvesti- 
jų”, tai mėsos gamyba. Taipgi 
didelis trūkumas pieno. Pvz., 
Maskvos laikraštis skelbia, jog 
Lietuvos kolchozuose kiekvie
nam šimtui hektarų žemės tegau 
ta 8 centneriai pieno per metus 
(kaip žiauriai okupantai sužlug
dė išbujojusią laisvos Lietuvos 
pienininkystę!)

Kalenaorius

Balandžio 23 d.: šv. Jurgis; 
lietuviški: Juragis ir Tolvaišą.

Saulė teka 5:00, leidžiasi 6:40.

Tvirtinama, kad sovietų po
vandeniniai laivai gali pasinėrę 
plaukti toli. Amerikiečių admi
rolas Fechteler sako, kad per 
atominius bandymus Marshall 
saloje, sovietų povandeniniai lai
vai slaptai stebėję sprogimą.

Agrikultūros sekretorius Erzi 
Taft Bernso n pareiškė senato ag
rikultūros komitetui, kad prez. 
Ei»enhowerio nutarimas pakelti

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
—Egipto, Saudi Arabijos ir Yemen vadai pasirašė karinę 

sąjungą. Saudi Arabijos karalius Saud, Yemen karalius Ah- 
med ir Egipto premjeras Gamai Abdel Nasser pasirašė ka
rinį palatą Jeddahoje, Saudi Arabijoje.

—Farid Zeiheddine, Syrijos ambasadorius Jungt. Ameri
kos Valstybėms,' apkaltino Izraelį „kolonializmo agresyvinių 
veiksmu.”

—Egipto karinės jėgos buvo suiaikusios JAV lėktuvą, 
skrendantį iš Cairo į Teheraną.

—Buv. prezidentas Trumanas, neseniai paražes du tomus 
atsiminimų, rašys savo kelionės įspūdžius po Europą. į Eu
ropą jis išvyksta gegužės 11 d.

—komunistinė Lenkija dar du augštus vyriausybės parei
gūnus pašalino. Teisingumo ministeris Henryk Swiatkowski 
ir Kultūros ministeris Wlodzimierz Sokorski atleisti iš pa
reigu.

—Adlai E. Stevensonas pasiūlė, kad JAV panaikintų van
denilio bombų bandymus.

—Margaret Truman susituokė su E. C. Daniel.
—Charles MacArthur, 60 metų, rašytojas, mirė New 

Yorko ligoninėje.
—Šen. Alben W. Barkley (D., Ky.) ir rep. šen. Sam Ray- 

burn (D., Tex.) kritikavo Eisenhowerio administracijos už
sienio politiką.

—I>ag Hammarskjold bando suvesti akis į akį Arabų ir 
Izraelio vadus.

—Prezidentas Eisenhoweris pasiūlė sutelkti geriausius 
protus, kurie patartų vyriausybei, ksif geriausia būtų ko-ūkio gaminiams kainas rėmės še- 

mėa ūkio b&nko programa. (INS) ' voti su komunizmu pUrSAUlyjc.

kankamai gamina turbinų.
Klaipėdoje šiemet būsiąs pas

tatytas žuvų konservų fabrikas 
ir greičiau įrengtas žvejų uos
tas. Kuršėnuose bus steigiamas 
keraminių vamzdžių fabrikas. 
Vilniuj planuojamas televizijos 
aparatų fabrikas.

Šv. mišios vergų 
stovykloje

MUENCHENAS. — Laisvosios 
Europos radijas paskelbė, kad 
vengrai katalikai, laikomi Tata- 
banija priverčiamojo darbo sto
vykloje, turi savo mišias, nepai
sant raudonųjų persekiojimo.

Vienas pabėgėlis iš Vengrijos 
pranešė, kad toje stovykloje kali
nami katalikai kunigai aukoja 
šv. mišias, kai tikintieji budi, 
kad sargybiniai jų nepastebėtų.

Pasirodo, kad bažnytinis vy
nas būna įšmugeliuojamas be
veik po lašelį. Rūpestingai iš
skalbta nosinė naudojama purifi- 
katoriaus vietoje.

• Prezidentas sveikino kat. 
mokyttojus. St. Louis mieste į- 
vyko katalikų mokytojų sąjun
gos suvažiavimas, kuriame savo 
sveikinimą atsiuntė prezidentas 
Eisenhoweris, pažymėdamas, 
kad jisai džiaugiasi jų pastango 
mis auklėti gerus piliečius. Savo 
sveikinimą atsiuntė taipgi popie
žius Pijus XII. Buvo suvažiavu
sių apie 11,500 katalikų mokyto
ji-

Oras Chicagoje
Chicagoje ir apylinkėje rytoj 

dalinai apsiniaukę.
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MOLOTOVAS “APVERKS” STALINĄ
Melagių ir sukčių psichologija

Neseniai Vatikano ladijas vi-j ti sovietiniuose istorijos vadovė- 
somis pagrindinėmis kalbomis liuose.
komentavo kaikuriuos XX So- Toliau Vatikano radijas pri- 
vietų Sąjungos komunistų par- minė savo įvairių tautų klausy
tuos nutarimus, išryškindamas tojams Chruščevo pareiškimą, 
jų grynai propagandinius tiks- kad karai šiandien jau nesą 
lūs ir pabrėždamas, kad komu-, neišvengiami. Toks pareiškimas 
nizmas ir toliau lieka nepasi- yra visai priešingas Lenino dės- 
keitęs. i niui, kuris karą laiką neišven-

Pirmiausia Vatikano radijas giamu tol, kol nėra sunaikintos 
priminė XIX sovietų komunistų1 imperialistinės jėgos. Chrušče- 
partijos suvažiavimą, kuris į- vas šį dėsnį šiandien aiškina

teisių apsaugojime. Kai kurie 
Amerikos žmonės ir jų diriguo
jama spauda, užsibaigus karui, 
nukreipė savo akis nuo vetera
nų, kurie atidavė savo kraštui 
didelę duoklę. Ir dabar iš jų 
tenka girdėti balsus, jog vete
ranai gauna per dideles pašai-1 
pas ir pan. Tad čia Legijono 
vadovybė turi budėti savo rei
kalų sargyboje ir kovoti prieš 
tuos “biznierius”, norinčius su
siaurinti veteranų teises.

Amerikos lietuviai karo vete
ranai taip pat yra gausiai įsijun 

j gę į Amerikos Legijono eiles
Gen. A. Cepicka, Cėkoslovakijos, Vien Chicagoje lietuviškiems šio 

užsienių reikalų ministras ir min. j T . rr -pirm. pavaduotojas, kaltinamas' Legijono Dariaus-Girėno ir Don 
kaip sudaręs apie save vieno as- Varnas postams priklauso apie 
mens garbinimo kultą. Cepicka 1500 narių, 
yra 45 m. amžiaus, jo žmona Kle-
ment Gottwald duktė. (INS)

Iš vyrų puses
— Tiesą sakant, tai viso pa

saulio moteris galima suskirs
tyti į dvi rūšis: visad kalban
čias ir niekad netylinčias.

TELEVIZIJOS
Ir Ralio Aparaty Taisymas

Sąžiningas ir garantuota* darbas 

M. RIMKUS, 4617 8. Sawyer SU 
Tel. VI 7-0087 — VI 7-8087

Dr. Nina KRIAU6ELI0NAITE
(Gydytoja Ir fctilrurgS) 

66OTEHU LIGŲ IK AKUŠERIJOS 
81*tX-’lALiIST£

2760 West 71st Street 
(Kampas 71st Ir California)

Tel. ofiso Ir rt-j. KEpubUo 7-4146 
Vai. 11-2 Ir 8-» v. v. šešt. 1-4 p. p. 

PriSmimas tik pagal susitarima

DR. 1. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4250 W. 63rd St, 
Ofiso tcL ltEliunce 5-4410 

Raski. telef. GHovehill 6-0617 
Valandos: 1-9 p. m. Ir 6-8 p. m.

Penkt&d. tik po pietų. 
Trečiad. Ir šeštad. pasai sutarti

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja ir Chlrurgč) 

KŪDIKĮ V IK VAIKŲ UOU
KPEClALIisTfi

T1M South We*tern Avenm
(MEDICAL BU1LD1NO) 

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

Ofice U-l. RE. 7-1168 *
Rea. tel. WAlbrook 5-3765

Ofiso tel. CLlffside 4-2896 
Rezidencijos: LAfayette 3-1179

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 VVest 47 th Street 
(Kumpas 47tb Ir Hermitage) 

Vai.: nuo 2 Iki 4 ir 6 iki 9 v. vak. 
Seštad. nuo 2 Iki 6 vai., IŠskyr. sek.

vyko 1952 m., vos keletą mėne
sių prieš staigiu Stalino mirtį. 
Prie Stalino karsto kalbas pa
sakė Malenkovas, Berija ir Mo
lotovas. Šiandien ypač yra įdo
mūs Stalino laidotuvėse Moloto
vo pasakyti žodžiai. “Stalinas 
buvo Lenino darbo tęsėjas”, kai 
bėjo tada Molotovas, “Stalinas 
praturtino Markso ir Lenino 
mokslą ir nenuilstamli vedė par 
tiją ir visą kraštą komunistinės 
programos keliu. Dėl to”, baigė 
savo kalbą Molotovas, “turime 
būti jo ištikimi mokiniai”.

Bet štai, vos trims metams

taip, kaip yra patogiau komu
nistinei propagandai. Bet kas 
gali užtikrinti, kad komunizmas 
vieną kartą neišsižadės Chruš-| 
čevo, kaip jis šiandien išsiža
dėjo Stalino? — klausė Vatika
no radijas.

Sovietai laikinai atsisako pa
saulio užkariavimo, nes nori lai
mėti laiko išvystymui savo eko
nomijos, kuri — kaip pripažino 
ir pats Chruščevas — yra dar 
labai atsilikusi nuo Vakarų pa
saulio, nori sustiprinti komuniz- 
maą laisvajame pasaulyje vadi
namų “liaudies frontų” pagalba.

Amerikos Legijonas ir politi
koje turi didelę galią ir jis sa- 
vo narių Senate turi 58, Atsto
vų Rūmuose — 236, guberna
torių — 30. Prezidentas Eisen- j 
howeris irgi yra jo narys.

Šiuometinis Legijono vadas 
yra Addington Wagner, kuris 
turi 5 pavaduotojus. Visą jo 
technišką darbą atlieka apie 
500 apmokamų tarnautojų šta
bas, kuris yra Indianapolyje.

Legijonas leidžia mėnesinį 
žurnalą “The American Legion 
Magazine”, turintį apie 2.8 mil 
skaitytojų. Tai bene vienas iš 
plačiausiai skaitomų žurnalų 
Amerikoje, nes jis yra siuntinė 
jamas visiems Legijono na-

praslinkus, jau viešai kalbamai Pagaliau ir Chruščevo skelbia- 
apie neklaidingojo Stalino klai-,mas dviejų pasaulių “taikingas 
das. Stalinas buvo pasmerktas sugyvenimas” visuomet palieka 
jo pačių artimiausių bendradar-' komunistams galimybę kelti 
bių, kurie, Stalinui gyvam e-, maištus, revoliucijas, pilietinius 
sant, jį šlovino, kaip “genialų karus, siekiant paimti krašto 
komunizmo statytoją, kaip “di-j valdžią į savo rankas. Tai ro- 
dįjį socializmo genijų”, kaip “di-l do, kokiu cinišku apgaudinėjimu 
džiausią iš žmonių”. ir klasta yra paremta sovietinė

Bet su Stalino kulto pasmer- “taikingo sugyvenimo” politika, 
kimu nebuvo pasmerktas Lenino ,, , . .
kultas. Sovietinės valstybės dik1 . Skelbdami ■ taikmgą sugyve- 
tatūra taigi pasiliko nepaliesta. nim^ ’ SOVfe al. nea me ® riams nemokamai. 
Nors dėl patogumo Stalinas bu- ™
vo paverstas išperkamuoju o

A1PRATINO

Žmona: Aš nupirkau piliulių, 
kad vyrą atpratinčiau nuo gė
rimo ir jam nematant jas įdė
jau į kavą — guodžiasi Petrie
nė kaimynei.

Kaimynė: Ir jos pagelbėjo?
Žmona: Taip! Jis aabar ne

nori daugiau liesti kavos.
ŽMONA IŠGELBĖJO

Žmona: — Aš nemėgstu nau
josios stenografistės žvilgsnio, 
todėl ją atleidau.

Tel. ofiso HE. l-ttfvfc, rez. PR. 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

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

Šeštadieniais nuo 1 Iki 4 vai. p. p. 
išskyrus ketvirtad. Ir sekmad.

DR. ANNA BAUUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

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

Ofiso telefonas: P K 8-3239
Re* telef. WAlbrook 5-5076

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2800 West 51 rt Street

Tel. ofiso YA. 7-5557, rez. RE. 7-4966

DR. FRANK C. KWINN
(KVIECINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1661 West 47th Street

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

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telef. TOunliall 3-0959 
2534 VVest 68th Street

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

skambiną CEntral 6-2294.

tog prievartos neatsisako ide-1 Amerikos Legijonas be rūpi- 
, ologinėje srityje. Chruščevas sa niniosi jaunimo ir kitais reika-

ziutaciau ir atei yje nie as ne- ka,b . xx artij suvaįįa. lais, kuriems yra išleidžiami m- 
gales isdiąsti pareikšt, abejonių ujonai dolerių ypatingai daug

“kova prieš buržuazinę ideologi-(.dėmesio skiria savo nariams, 
ją ir prieš kapitalizmo liekanas Į Jiems yra teikiamas nemoka- 
negali būti sušvelninta”.

dėl Lenino dogmų teisingumo 
ar kritikuoti dabartinius Krem
liaus viešpačius.

— Nepakanka viešai išsižadė
ti Stalino, — pareiškė Vatikano 
radijas savo komentare pagrin
dinėmis kalbomis. — Reikia pa
leisti iš kalėjimų ir priverčia
mųjų darbų stovyklų visas ne-

— Mes žinome, baigė savo ko 
metarą Vatikano radijas, — 
kad Chruščevas ir visi komunis
tai religiją taip pat priskiria 
prie buržuazinių ideologijų lie-

kaltas aukas, o visų pirma rei-i kanų. Dėl to reikia laukti, kad
kia grąžinti laisvę ir nepriklau
somybę visoms tautoms, ku
rioms Stalinas uždėjo sovietinės

po XX partijos suvažiavimo ko
va prieš Bažnyčią ir tikinčiuo
sius Sovietų Sąjungoje ne tik

DR. VYT. TAURAS- 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

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

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

šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

Tel. ofiso HE. 4-2123, re». PR. 6-8484

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

Spec. chirurginčs ligos 
6255 South Westem Avenue 

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

sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso PRospect 6-2240
PRospect 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPEC. CHIRURGINBF LIGOS 

5700 S. Wood Street
Priėmimo vai. tik pagal susitarimą 
nuo 2—4 vai. kasdien ir nuo 6 iki S 
vai. pirmad. ir penkt. Trečiad ir sek. 
uždaryta

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Tel.: Ofiso — PUUman 5-6769
Buto — ENglewood 4-4979 

Ofiso ir buto tel. HEmlock 4-5816

DR. Ar NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

6767 South Weatern Avenue
Valandos: pirmad., trečiad.. ketvlrt. 
penkt. 6:30—8:80 v. vak. Antrad 
10—12 vai. ryto. šeštad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pagal susitarimą

Vai. pirm. ir antr. 10 iki 12 ryto. 
21kl 4 ir 6 iki 9 popiet; ketv. Ir Vyras: — Neduodamas pro- penkt. 2 iki 4 ir 6 iki 9 popiet, geš- 

„„ q , tadieniaia 10 iki 2 vai. popiet,gos jai pasireikšti? j Ofteo L1795
Žmona: Ne! Nenorėdama su- . nes. tei. GRovehiu e-seoa

—
Tel. ofiso HE. 4-6849. rez. HE. 4-2324

1 DR. PETER T. BRAZIS
______ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

<Ht»FD 2434 West 71st Street
FeRADIOSUrnV I Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-į ir 7-9

ĮCLĖHTOS^-BMtRUOS)" l’6’ ‘F SeŠt PaKa‘

/v TAISYMAS 
inamuosedirbtuvėsej 

įgARANTOA.

JCAWzenSh]

.teikti progos tau pasireikšti.

mas patarnavimas daugelyje 
sričių ir stengiamasi iš valdžios 
išgauti vis naujų lengvatų. Šiuo 

! metu yra daromi žygiai padidm 
ti veteranų senatvės pensiją, 
pravedant vad. “War Veterans 
Security Bill”.

Be naujų lengvatų iškovoji
mo, Legijonas turi nelengvą už-^l 
davinį ir šiuometinių veteranų

lAiDflinO
jLlUtelevision
ĮCsav. inž, A.Semėnas)Į
3130 S. Halsted-D A6-6887J

DR. Z. DANILEVIČIUS
JYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Western Avenue 
Chicago 29, III. 

Pasimatymai pagal sutarties 
Telefonas REpublic 7 -4900

Rezidencija: GRovehUl 6-8161

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR ..CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:80 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrginla 7-0036

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244

vergijos jungą ir kurios laukia1 nesušvelnės, bet dar bus su
visai kitokių pakeitimų negu' stiprinta, ypač auklėjimo ir pro- 
tie, kuriuos pramatoma padary-l pagandos srityje. V. R.

AMERIKOS LEGIJONO GIMTADIENIS
EDV. ŠULAITIS

Šiuo metu šis veteranų sam
būris yra išaugęs į didžiulį vie
netą su 17,000 jo atskirų pada- 
linių-postų ir arti 3 milijonų na
rių. Jų skaičius vis palaipsniui 
didėja ir pagal paskelbtą nau
jų narių verbavimo aktą iki 
1962 m. Amerikos Legijonas 
tikisi pasiekti 8 mil. skaitlinę.

Amerikos legijono pagrindi
nis tikslas yra tarnauti Dievui 
ir Tėvynei ir jis yra įrašytas į 
šio legijono konstitucijos pream 
bulę. Legijonas yra paskelbęs 
“Atgal prie Dievo” (Back to 
God) programą, kurią vykdo 
per radiją, televiziją ir spaudą. 
Šia “Atgal prie Dievo” progra
ma tikimasi pasiekti trijų svar
bių tikslų, skatinant šio kraš
to gyventojus: 1. Reguliariai 
lankyti pamaldas, 2. Praktikuo
ti kasdienines šeimos maldas 
namuose, 3. Prižiūrėti savo vai

kų religinį išsilavinimą. Išleis
tame Amerikos Legijono “Back 
to God” vadovėlyje yra pabrė
žiama, kad šeima yra kertinis 
akmuo Amerikos gyvenime, o 
ta šeima, kuri drauge meldžia
si pasilieka stipriame ryšyje.

Tarnyboje Tėvynei Legijonas 
savo narius skatina būti gerais 
šio krašto patrijotais ir kovoti 
su jo vidiniais priešais — ko
munistais ir kitais. Čia jis ypa
tingai pasisako prieš komuniz
mą, kap didžiausią Amerikos 
priešą.

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.................... 04,500,000.00

CBARTERED AND SUPERVISED BY THE 
UNITED STATES GOVERNMENT

Member of FederaI Savings and Loan Insurance Corporation 
JUSTIN MAGKIEWICH, President

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

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 Calitornla Avė. 

VAL.: 2—4 ir 6—8 v. p. p. 
šefit. 2—7 vai. p. p., 
išskyrus sekmadienius.

DANTISTAS

DR. J. A. PAUKŠTYS
4253 S. Whipple Street

(Arti Archer Avė.)
Valandos: nuo 10 iki 12; 2—6; 7—9. 
šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta.

LAfayette 3-4049 
Namų — ČEdarcrcst 3-77S6

DR. ALBINA PRUNSKllT
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St.

Kasdien 3—-7 vai. vak. šeštad nuo 
1—6 vai. vak.

TVečiad. ir kitu laiku pagal sutarimą. 
Ofiso tel. VIctory 2-1484. Resid. 2437 
W. 62nd St., tel. Rcpubllc 7-8818. 

Ofiso telefonas — BIshop 7-2625
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

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ EIGŲ GYDYTOJAS 

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

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

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

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičiūte)

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 10-12 vai ryto ir 6-8 »aj 

vak. šeštadieniais 10-2.
Ofiso jr buto tel. OLympic 9-1881

Tel. ofiso VIctory 2-1581
Rez. VIctory 2-0749

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West 31st Street
Kamp. Halsted Ir 81-mos gatvių.) 

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

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGA

STANhAKi) HMKAL SAVIM.S

Ofiso t.ief. Y Arda 7-1166 
Rezidencijos — STewart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

šeštadieniais 1—4 vai.

Ofice WAlbrook 6-2670.
Rea. HlUtop 6-1540

Dr. A1exander 1. Javoia
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
MARQUETTE MEDICAL CENTER 

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

Trečiad. ir šeštad. pagal rotartl 

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublic 7-2290 
specialybe chirurgines ir 

ORTOPEDINES LIGOS
2435 West 69th Street

VAL.: Pirm., antr., Ketv.. penkt. 
nuo 2:00 — 4:00 ir nuo 6:00 — 8:00. 
Šešt. nuo 2:00 — 4:00. Trečiad. ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

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

keičia stiklus Ir ršmua.
4455 So. California Avė., Chicago 

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

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

AND LOAN A55OCIATION 
O F C M I C A G O

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

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir šeštad. pa^al sutarti

IS ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna sp
rintu da Pigus ir sąžininga* 
puta nutrintas.

R ŠERĖNAS
4646 S. Wood St., Chicago 9.

Illinois, tel. VI 7-2972

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITWINAS, Prez.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272
Vpkainavimą ir Prekių Pristaty

mą Teikiame Nemokamai
Raštinė atidara kasdien nuo

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

■ 4. j. , ,■ ■

* IffTrinP C-H. c. AG O
Bį'fjjĮ llllllbf 4,92 *‘RCHER A ve., CHICAGO 32 
’-m. —PHON6: Vlrqin.o 7-1141

ĮiiiiimiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiitiimiiimiiiiiii
MARQUETTE GĖLIŲ KRAUTUVE

KORSAŽAI, GELftS VESTUVSMS, LAIDOTUVftMS IR 
KITOMS PROGOMS. Atidara vakarais ir sekmadieniais. 

Savininkai: ANDRIUS Ir ELENA (SANDOM) STANIULIS
į 2743 West 691h Street Tel. PRoepeel 6-0781 į

(priešais Av. Kryžiaus ligoninę)
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllimillllllllllllllllllllllllllllllllllf

Telefonas GRovehiil 6-1596
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE

PRITAIKO AKINIUS 
Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. paša* 

susitarimą išskyrus trečiadienius
2422 West Marųuette Rd.

Telefonas llEliance 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 We»t 5»th Street

VAL 1—4 popiet, 6:80—8:80 vak 
Trečiad pagal autart)

AtOKtogoHc nuo lial. 22 iki g<‘g. 7 d.

Tek ofiso CL. 4-0253, xrcz. GR.6-8876

DR. A. Z. ŠAULYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĄ 

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

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

, Rez. 8(153 S. Campbell Are.

Tel. ofiso YA 7-4787, rez. PR 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 sutartj. 
Jeigu neatsilieps vlršmlnštl telefonai

šaukite MIdway 8-OOO1

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopcdns - I*rotezistaa 

Aparntai-Protozal, Mod. ban
dažui. Hpec. pagalba kojom

(Arch Supporta) Ir t.4.
Vai.: 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTROPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 

2850 W. 63r«l St. Chicago 29, III. 
Tel. l’Itospcct 6-6084.

....— ' 1 1 ■' " \
I AUKŠTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IR PELNINGI PATARNAVIMAL

TAUPYK1TK TVIRTAI. APDRAI HTO.I 9P6.000.000 IŠTAIGOJE. AUKACIAVSIAN, NAUJAI PADIDINTAS DIVIDENDAM U* PAID UP INVEHTMBA 
TŲ 8A8KAITA8, KITI TAI PYMO SKYRIAI: OPTIONAL, BONUS. KAI,F D(J IK VAKACIJŲ SKYRIAI. GALITE TAUPYTI IR PER LAIŠKIAS. SU 
TAUPYKITE IŠLAIDAS IAKEICIANT CERIUS IR APMOKANT VISOKIAUSIAM BILAS. VR17TUI PATARNAVIMAS NARIAMS. IŠKEICIAM IP 

8UAINOT MOKŲ AUKŠTA DIVIDENDĄ IR KITAS IN

Te|. ofiso Ir huto OLympic 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ 
4938 W. 15th St., Cicere 

Kasdien 1—8 v. Ir 6—8 v. vakare 
Išskyrus trečiadienius 

Rūtas 1626 So. 49tli Avė. 
šeštadieninis 12 IKI 4 nonie*

PARDUODAM VALDŽIOS BONUS. NAMŲ PASKOLOS PRIEINAMIAUSI OM 8AI YGOM 
FORMACIJAS PAŠAUKIT — GRfiVEHlLL 6-7676.

PIRM

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION, 6234 SOUTH WESTERN AVĖ.
12 VAL — 8 VAL: ANTRAD IR PENKT • Iki 4 VAK.; KFT • IKI « vėl vak.; Treč U9,DARYTA VISA DIENA: «EŠT. 9 IKI 9 POPIET

Ofiso telef. LAfayette 3-3210 jei 
k,atsiliepia, šaukite KEdzie 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGfi

4146 S. Archer Avė.
VAL Kasdien popiet nuo 12-2:80 v 

I Vak pirm., antr., ketvlrt. 6-8:80 v.
Trečiadieni tik eusitarus

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

DR. P. Z. ZAUTORIS
Tek ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6669 

1821 So. Halsted Street 
Rezid. 6000 S. Arteslan Avė.

VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—9 v. v.

DR. G. SERNER
LIETU VIS AKI Ų GYDYTOJAS 

Virt 25 mėty patyrimo
Tel. YArds 7-1829 
Pritaiko akinius. 
Kreivas akis 

ištaiso.
Ofisas Ir akiniu dirbtuvš 
756 VVest 35th Street

Vai. nuo 10 iki 2, nuo 6 iki 8, tre
čiad. nuo 10-12, penktadien) 10-2 us 
šeštadieniais 10-2 vai. popiet.

Palengvinu aklų Įtempimą, kuris 
yra priežastis galvos skaudėjimo bei 
svaigimo ir skaudančių akių karščio. 
Atitaisau trumparegystę Ir toliregys- 
tę. Prtrenku teisingai akinius Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
instrumentais, rodančias mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
J mokyklos vaikus.

4712 South Ashland Avenue 
Tel. YArds 7-1373 

Vai. 10:30 iki 7 v. vak. Seštad. 10:80 
iki 6 vai. Sek m. ir treč. uždara.

DR. S. VAITUSH, OPT.

DRAUGAS 
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BLOGŲ DIENŲ PALAIMA
KAS DEDASI MŪSŲ LAIKAIS?

Nėra nieko nepaprasto, kad žmonės daug kalba apie nelai
mes didžiųjų karų laikais. Jw iš tikro yra tokios didelės, kad 
negalima jų nejausti. Tačiau, ar jzien nelaimės įvyksta didžių
jų sukrėtimų laikais? Ar čia kas nors negimsta, kas bus labai 
aiškiai matoma po kokio šimto metų, bet kas yra daugumai vi
sai nematoma dabar. Juk kai Valančius pradėjo slaptą knygų 
spausdinimą Prūsuose, ar kai pradėjo eiti “Aušra”, niekas nuo 
tada metų skaičiavimo nepradėjo. Nors dabar mes visi žinome, 
koki tai buvo reikšmingi posūkiai lietuvių tautos gyvenime.

Reikia manyti, kad įvyksta, ar jau yra įvykę, kaikurių da
lykų mūsų laikais, kurie turės milžinšką reikšmę ateities visuo
meniniam gyvenimui.

Kas galėtų būti tie reikšmingi dalykai mūsų laikais, kurie 
nemirs kartu su mumis ir kurie galės turėti didelę reikšmę at
eities gyvenimui? Kai rašantis šias eilutes mąsto apie šį klau
simą, jam prisimena vienas pavakarys prieš keletą metų Muen- 
chene, kur apie kardinolą Faulhaberį buvo susirinkęs nemažas 
būrys dvasiškijos paklausyti pranešimo vieno jėzuito, buvusio 
Dachau koncentracijos stovyklos imtinio.

IŠGRIAUTA DAUG SIENŲ

Tas žmogus bandė suvokti klausimą, kodėl jis ir tūkstančiai 
kitų kunigų ilgus metus buvo sukimšti ankštame kunigų lagery
je Dachau. Jam nerūpėjo išorinė šio klausimo pusė. Jam rūpėjo

KARIŠKIŲ VAIDMUO

Žurnalo “The New Leader”
bendradarbis rusas B. I. 
laevsky rašo:

Nico-

“Žiaurus ir pasisekęs Stalino 
suniekinima3 20-tame rusų ko
munistų partijos kongrese dar 
nepasireiškė Sovietų režimo po
litikos l'nijose. Tačiau, negalima 
sakyti, kad permainų nebus. 
Nuo stalinizmo pagrindų atsisa
kius, bus prieita prie langų ir 
durų. čia gal svarbu pastebėti 
du dalyku Chruščevo kaltinimo 
kalboje: 1) maršalas Tukačevs- 
kis ir tūkstančiai geriausių Rau 
donos Armijos karininkų buvę 
Stalino nužudyti nekaltai: 2) 
Stalinas melavo, pasiskirdamas 
visą karo laimėjimo garbę sau
vienam. Maršalas Žukovas, kurį 

istoriškai filosofiškoji jo pusė. Arba, perkeliant šį klausimą į re- | Stalinas (ir jo sėbras Bulgani- 
liginę plotmę, jam rūpėjo: kokią dorinę gėrybę Dievo Apvaizda nag) amžinai niekino bei žemino, 
paima iš šios nelaimės? Kalbėtojas buvo tikras, kad nei plau- dabar yra svarbus vyriausybės 
kas žmogui nenukrinta be Dievo žinios, Jis taip pat buvo tiek
optimistiškas Dievo ir pasaulio atžvilgiu, kad buvo įsitikinęs, 
jog ši bausmė turi ir savo pozityviąją pusę, kurią mes turime 
suvokti.

Ir palyginti neilgoje savo kalboje jam pavyko daugumą mū
sų įtikinti, kad tas fiziškas sugrūdimas 'tiesiog ant vienas kito 
daugybės Europos kunigų turėjo tikslą juos vienus su kitais 
suartinti; panaikinti daugybę gegografinių, politinių, idėjinių, 
vienuolinių ir kitokių sienų ir žmogų pastatyti prieš žmogų labai 
didelėje, tiesiog fizinėje artumoje. Kalbėtojas mums nušvietė 
tą intymų dvasinį bendravimą, kuris išsivystė tarp tos stovyklos 
gyventojų.

GLAUDESNIS BENDRADARBIAVIMAS

Kalbėtojas manė, kad šis intymus bendradarbiavimas kažką 
sulaužė ir kažką naujo pradėjo krikščioniškajame gyvenime. Šian
dien, praėjus keletui metų nuo tos konferencijos, galima būtų 
toliau tęsti to jėzuito mintis ir jas patvirtinti jau gyvenimo fak
tais. Po keleto metų buvo sušauktas pirmasis visų vienuolijų 
kongresas, suvienijęs visas vienuolijas. Tokio įvykio niekada nė
ra buvę anksčiau Bažnyčios gyvenime. Ši mintis vėliau yra plė
tojama regionalinėse plotmėse. Tai, ką Dachau užminė savo ankš
tumoje, tas yra tęsiama laisvame pasaulyje.

Panašus reiškinys yra pastebimas ir politiniame krikščioni
jos organizavimesi. Čia vienybės mintis reiškiasi dviejuosę lau
kuose. Iš vienos pusės — katalikai ir protestantai pradeda su
vokti savo politinių uždavinių bendrumą. Taigi tik dabar yra 
pradedama laidoti vad. Trisdešimties metų karo dvasia. Ir iš 
kitos pusės — įvairių tautų krikščionys demokratai daro pir
muosius žingsnius savo veiklas suderinti. Šios dvi idėjos išryš
kėjo dr. VI. Viliamo kalboje, pasakytoje krikščionių demokratų 
vakarienėje Chicagoje. »

LEDAI TIRPSTA

Jeigu dabar' atkreipsime akis į kaikuriuos lietuvių tautos 
santykius, tai galėsime pastebėti tos pačios krypties reiškinį. 
Buvo liūdnas, bet tikras faktas, kad lietuvių tauta, nors geogra
fiškai buvo Vak. Europoje, beveik nebuvo pripažįstama nei kul
tūriškai, nei visuomeniškai. Tai nenuostabu, nes XIX šimtm. 
pradžioje ji buvo laikoma mirusia. Ir nepriklausomybės laikais 
mūsų kaimynai vokiečiai arba apie mus nenorėjo žinoti, arba 
mūsų kultūrinio vaidmens nevertino. Ne vienam mūsų teko pa
žinti labai išdidžią Rytprūsių vokiečių laikyseną visam tam, kas 
lietuviška. Atrodė, kad ši laikysena yra tokia tvirta, jog nie
kas jos nenugalės per amžius. Tačiau atėjo laikai, kada Kara
liaučius tapo sugriautas ir kone išnaikintas. Karaliaučiaus gy
ventojai apie 1945 metus pasklido po Didž. Lietuvą elgetaudami 
duonos. Ir kai jie ten visur buvo sutikti tikra krikščioniška ar
timo meile, santykiai tarp šių žmonių ir Lietuvos gyventojų iš 
esmės pasikeitė. Karaliaučiaus sunaikinimo apsiausčiai (kuri 
tęsėsi porą metų) pasibaigus, kai iš ten pasigirdo pirmosios ži
nios, mes iš ten išgirdome ne ką kitą, kaip liaupsinimą lietuviško 
dosnumo ir apskritai lietuviškumo. Išdidaus nepaisymo siena 
buvo išgriauta ir, Dieve duok, kad tai būtų įvykę visiems lai
kams.

LIETUVIŠKASIS HUMANIZMAS
Šiomis dienomis atsivėrė dar viena siena. Grįžo iš Sibiro 

vokiečiai belaisviai. Jie grįžo su daugybe įgaliojimų ten esančių 
lietuvių suteikti žinias Amerikoje ar kitur esantiems jų gimi
nėms. Jų laiškų šiandien daug kas yra gavęs. Jie visi yra bran
gūs asmeniškai jų gavėjams. Apie vieną amputuota koja lietu
vį vienas karo belaisvis gydytojas šitaip praneša jo seseriai 
Amerikoje: “Tai yra žmogus, kuris neteko visko, išskyrus trijų 
dalykų: tikėjimo, tėvynės meilės ir humoro”.

Sustokime šiandien savo mintyse prie šio mūsų tautiečio 
kultūrinio turinio. Kaip tvirtai ir gražiai jis yra paliudytas! 
Jis yra ne kas kita, kaip krauju ir ašaromis įrašytas mūsų tau
tos vardas į krikščioniškos kultūros istoriją, kuris niekad iš 
ten neturėtų būti ištrintas. Vokiečio gydytojo nusakytas vieno 
mūsų tautiečio dvasinis veidas yra mums šiandien daugiau negu 
privatinis įvertinimas. Jis yra priėmimas mūsų tautos kaip gy
vo kultūrinio nario į krikščioniškosios kultūros kūrybą. 
Jis yra daugiau negu kokios mūsų knygos išvertimas į kitą kalbą.

Mūsų tauta, išsikovojusi etniškąjį pripažinimą kitų tautų 
tarpe praėjusiame šimtmety, šiomis dienomis pradeda kovoti ir 
už savo kultūrinį pripažinimą. Ir tos pastangos anaiptol nėra 
mažos. Netenka stebėtis, kad Vliko vadovybė popiežiaus Pijaus 
XII jubilėjaus iškilmėse susilaukė tiek šiltų žodžių iŠ vokiečių 
delegacijos. Jie dėkojo lietuvių tautai už visokią paramą jų žmo
nėms didžiojo Sibiro bandymo dienose. Lietuviškasis humaniz
mas ateina kaip didelis kultūrinis faktorius iš Sibiro taigų.

Taigi nelaimė nėra tokia vienaprasmė, kokia ji atrodo mate
rialistiniam žmogui, šią tiesą yra pastebėjęs jau senovės visuo
menininkas karalius Dovydas. Jis kalba apie nelaimę žmogaus, 
vykdančio artimo meilės darbus. Pasak jį, nelaimės dieną Die-

narys — vyriausias karo apsau 
gos ministerijos galva. Šis fak
tas verčia galvoti, kad prie įvy
kių pirštus prikišo kariškiai”.

KODĖL?

“The New York Times” re
dakciniu rašo:

“Kodėl Sov'etų vadai ryžosi 
rizikuoti ir suniekinti Staliną? 
Ka3 iš to bus? Į pirmą klausi
mą atsako nėra, tik spėliojimai. 
Sakoma, stalininis teroras ne
tinkąs kraštui, kuris iš priešų 
apsuptos ginkluotų mužikų ma
sės pasidarė kraštu su stipria 
pramone, su gana gausia inteli
gentija, ir supama draugų, kad 
ir pavergtų. Dabartiniai vadai, 
ypač augštieji karin’nkai, 'Sta
lino nekentė, nes jis juos am
žinai niekindavo ir grasė nužu
dyti. Galiausia gal prisidėjo ir 
šių vadų pasitikėjimas, kad šių 
dienų Sovietų Sąjunga saugi ir

pajėgų ir kad ateityje bus dau
giau laimėta, jei bus sugriauta 
Stalinas — žvėriškos d'ktatūros 
simbolis”.

AR BUS PROŠVAISČIŲ , 

RYTŲ EUROPOJE?

Anglų “Manches.er Guardian’ 
rašo:

“Chruščevas pernai jugosla
vams pareiškė, kad kiekvienas 
kraštas turįs teisę eiti savo ke- 
lia’s į sočiai'zmą. Jis tą mintį 
pakartojo rusų komunistų parti
jos kongresui, pridurdamas, kad 
nėra reikalo net smurtui. Sa
kykime, šiems pareiškimams 
bus leista praktikoje vykdytis 
ir pavergtųjų kraštų nebesais- 
tys Maskvos panč'ai, kurie, pa- 
vyzdž'ui, vengrų kom'sarą Ra- 
kosi 1949 metais vertė savo 
sėbrą Rajką išvadinti išdaviku 
ir pakarti, o šįmet verčia jį pa
skelbti nekaltu ir geru komu
nistu. Jei Maskvos pančiai atsi
palaiduotų, gali būti, Rytų Eu
ropos tautelės imtų grupuotis, 
sakykime, po Tito sparnu, kuris 
juk pamatė Stalino kriminališ- 
ką klaidą ir išsilaikė ‘gryname’ 
kelyje.

“Bet — šiandien komunizmas 
skelbia baltu, ką keli metai at
gal skelbė juodu. Kas gali už
tikrinti, kad po kelių metų, 
‘socialistinis legališkumas’ vėl 
nepareikalaus baltą juodu vadin 
ti? Šių dienų Maskvai gal nau
dinga varžas šiek tiek Rytų 
Europoje atleisti, bet, atminki
me, valdž'as ten sukūrė Rau
donoji Armija. Jai pasitraukus, 
gali būti, kad Rytų Europa 
spjautų Maskvai į veidą? Stali
nas nedorais būdais tuos kraš
tus pavergė, bet Stalino įpėdi
niai yra jo darbų vergai”. V. 
— ■ ----------------------

MALDAUJA GRĮŽTI
ST. DAUNYS

Labai pagyvėjęs ir pagausė
jęs susirašinėjimas su Lietuva 
ir vis dažnesnis laiškų gavimas 
iš Sibiro tremtyje vargstančių 
lietuvių pasidarė pagrindinė 
lietuviškosios visuomenės pasi
kalbėjimų tema. Rašyti ar ne
rašyti, siųsti siuntinius, ką ge
riausiai siųsti ar nesiųsti, pasi
darė svarbus klausimas Ameri
kos lietuviams. Europoje likę 
lietuviai tremtiniai turi atsaky
ti į daug opesnį klausimą: jie 
prašomi ne siuntinių, ne vaistų, 
bet raginami grįžti. Ką atsa
kyti į tokius nuolatinius ragi
nimus?

Būdinga, jog laiškai iš ana
pus geležinės uždangos skirsty- 
tini į tris grupes: laiškai iš Si
biro, laiškai iš Lietuvos į Ame
riką ir laiškai iš Lietuves į Va
karų Vokietiją.

Laiškai iš Sibiro

Susirašinėjimas su 
tremtyje vargstančiais 
viais padažnėjo ir turi tenden
cijos gyvėti. Pradžią susiraši
nėjimui su Sibire esančiais lie
tuviais davė Vakarų Vokieti
jos Raudonasis Kryžius, gavęs 
žinių iš paleistųjų buvusių Vo
kietijos karo belaisvių. Visa

BIRUTE POKBLEVlCICTt

81 tęsinys

— Melskis už mus dabar ir mūsų mirties valan
doj... Melskis už mus dabar ir mūsų mirties valandoj...

Pašiūrėj vėl kažkas vaikšto.
• Atrodo, kad dabar tik vienas žmogus. Aš taip stip
riai laikau perlų vėrinėlį, taip smarkiai užgriebiu kiek
vieną karoliuką, kad net nepajuntu, kaip trūksta siūlas! 
Perlai pasipila pro mano pirštus, krinta ant plytų ir, 
lengvai dzingtelėję, išsibarsto po visus kampus.

Aš sulaikau kvapą. Ar tas, ten apačioj, nugirdo?
Ir kilsteliu ranką prie krūvos viršaus. Jei jis užlips 

augštyn, aš smogsiu plyta jam į galvą.
Aš žinau, kad jis čia tik vienas. Ir aš jį užmušiu... 

Dieve, aš jį užmušiu...
Laukiu.

Bet vyras po valandėlės išeina. Aš dar girdžiu, kad 
nutoldamas jis ima švilpauti, švilpauja labai dailiai — 
virpindamas iš karto po kelias gaidas, lyg volungė. Ir 
tą dainą aš žinau...

Vi kur ganų miegančių 
Ir taroje žėrinčių,

’ VaikSto miglos baltosios 
Upės pakraščiais-----------

Sibiro
lietu-

fi MII,. VARGAU BIZNIS

Joscph Abrams ir Murray Berman, drabužių fabrikantai, atsisakė, 
pasiremdami penktuoju konstitucijos punktu, prisipažinti apie 
6,000,000 dol. vertės bonus, kurie manoma bus įgyti ryšium su 
neteisėtai pasisavintom armijos medžiagom. Abu fabrikantai tei
sinasi, kad drabužių biznis yra vargšų biznis. (INS)

eilė Sibire esančių lietuvių da
vė savo adresus buvusiems ka
ro belaisviams, šie juos pertei
kė Vakarų Vokietijos Raudo
najam Kryžiui. V. Vokietijos 
Raudonasis Kryžius labai pa
vyzdinga organizacija. Ne vie
nas lietuvis į jį kreipėsi pagal
bos ir niekam toji pagalba ne
buvo atsakyta. Kaikurie vo
kiečiai, kurie palaiko santykius 
su Amerikoje įsikūrusiais lietu
viais, netarpiškai parašė adre
sus Sibire esančių lietuvių, 
gautus iš grįžusių buvusių karo 
belaisvių. Faktai* rodo, jog vo
kiečių belaisviams dažnai teko 
Sibire kartu vargti su lietu
viais. Jų perduotos žinios yra 
pačios teisingiausios.

Laiškai iš Sibiro yra atvires
ni, kaip iš Lietuvos, štai vie
nas pažįstamas, ištremtas 1944 
metais, rašo, jog dirba anglies 
kasyklose. Nieko neplanuoja 
ir niekur nesiruošia persikelti. 
Kiekvienas pagal savo užgai
das planuoja tik kapitalisti
niuose kraštuose, ir už tai ma
ža nauda tėvynei, nes kiek yra 
galvų, tai tiek ir planuotojų. 
Socialistinėj “tėvynei” žmogus 
nekvaršina galvos planavimais. 
Planuoja tie, kurie išmano, o 
žmogus tik dirba ir planus vyk
do. “Fašistinis” Lietuvos moks
las negali būti pritaikomas, 
nes jis bevertis socialistinėj 
“tėvynėj”.

Kitame laiške iš Sibiro vėl 
rašoma, jog niekur nemanome 
keltis, nes darbo pakanka, o 
prie sniego ir šalčio esame pri
pratę.

Iš Sibiro laiškuose daugiau 
ir atviriau pasakoma. Gyveni
mas kiek laisvesnis, kaip buvo

anksčiau7~bet iš ten išsikelti 
negalima, arba išsikėlusiam 
vėl yra pavojus būti prievarta 
grąžinamam ir netekti pasku
tinio krislelio dabar turimos- 
laisvės. Iš Sibiro rašo tie lie
tuviai, kurie jau daug iškentė
jo, išliko gyvi ir dabar yra kiek 
laisvesni. Iš Sibiro kalėjimų ir 
sunkiųjų darbo vergų stovyk
lų laiškų nėra.
Laiškai iš Lietuvos j Ameriką

Tokių laiškų ateina daugiau
sia. Palaipsniui jie darosi at
viresni, bet dar daug tylesni, 
kaip laiškai iš Sibiro. Prašo
ma vaistų, siuntinių, skundžia
masi ligomis. Prašoma rašyti, 
nebijoti, nes “ir mes nebijom”. 
Bet laiškuose iš Lietuvos nieko 
neužsimenama apie baisiuosius 
trėmimus, apie kalėjimus, ly
giai nieko nerašoma, jog dides
nis būrelis ištremtųjų būti; 
grįžęs. O laiškų autoriai gerai 
žino, jog tūkstančiai Amerikos 
lietuvių ne tik žino apie buvu
sius trėmimus, bet juos matė 
savo akimis. Jie gerai supran 
ta, jog tie trėmimai buvo tikro
ji bėgimo priežastis, jog toji 
baimė ir dabar nėra dingusi 
bet apie juos tylima, lyg jų ne
būtų buvę.

Laiškuose iš Lietuvos dai 
neraginama Amerikoje gyve
nančius lietuvius grįžti, kaip 
daro gen. Mrchailovo vadovau
jama “sniego operacija” su sa
vo leidiniu “Už sugrįžimą į tė
vynę”, kuris masiškai siunčia
mas į Ameriką.

Laiškai V. Vokietijoj 

esantiems lietuviams

Kiek kitokio turinio laiškus 
gauna Vakarų Vokietijoj esan

tieji lietuviai. Ir juose prašo
ma vaistų, kitokios pagalbos, 
skundžiamasi ligomis, bet pa
grindinis motyvas — grįžkite 
nam <, nebijokite, jūsų labai 
laukiam. Kaikuriuose laiškuo
se tiesiog maldau ja.n.a grįžti. 
Būna atsitikimų, jog tarp eilu
čių įžiūrima, jog negrįžimas 
sunkina likusiųjų padėtį. V. 
Vokietijoj esantieji lietuviai 
bijo, jog maldavimas grįžti 
rašomas spaudimo ženkle. Vo
kietijoj likučių tremtinių pa
dėtis sunki, tad prašymas 
grįžti yra realesnis, kaip Ame
rikoj gyvenantiems lietuviams, 
kurie maldavimais grįžti dar 
nėra gundomi. Ir tie laiškai iš 
Lietuvos su maldavimais grįž
ti į Vakarų Vokietiją plaukia 
vis dažniau ir dažniau. Apie 
buvusius trėmimus ir ištremtų
jų grąžinimus tylima, išskyrus
kaikuriuos pavienių asmenų
atvejus.

Vakari) Vokietijos vyriau
sybė yra užtikrinusi azylio tei
sę pabėgėliams, pabaltiečių ne
laiko sovietų piliečiais, tačiau 
tremtinių nuotaikos yra pakry
pusios blogojon pusėn. Kai laiš
kuose iš Lietuvos prašoma ir 
maldaujama grįžti, juodoji 
ranka plečia teroro veiklą ir 
vykdo tremtinių išvogimo ir 
priverstinio grąžinimo planus. 
Tik pakanka prisiminti trem
tinių kartotekų vagystes, tos 
pačios juodosios rankos įsi
veržimą į Vliką, kad susidary
tume pilnesnį vaizdą. Kartote
kų vagių gauja dabnai išsklai
dyta, bet žmonių vogimas nėra 
išnaikintas. Iš Vakarų Vokie
tijos pranešama, jog po V. Vo
kietijos — Sovietų Sąjungos 
diplomatinių santykių užmezgi
mo iš Vakarų Vokietijos buvo 
pagrobta visa eilė tremtinių, 
kurių tarpe lietuvių nėra.

Lietuviai Vakarų Vokietijoj 
nėra šimtaprocentiniai saugūs. 
Vakare bijo pavieniui pasiro
dyti gatvėse. Laiškų gavimas 
iš Lietuvos ir raginimas grįžti 
Vokietijos lietuvių tarpe sutin
kamas labai skausmingai ir su 
didele baime. Tuo tarpu dar 
niekas nesusigundė grįžti iš lie
tuvių gaunančių .maldaujančius 
laiškus, išskyrus keletą, laiko
mų V. Vokietijos kalėjimuose 
už kriminalinius nusikaltimus. 
Jais rūpinasi sovietų ambasa
dorius Bonnoje Zorin, kaikurie 
jų panoro grįžti, ir V. Vokieti
jos vyriausybė juos sutiko iš
leisti.

Tiems, kurie į dalykus žiūri 
amžinybės šviesa, nėra abejo
nės, kad net ir rimčiausiuose 
žmogiškųjų ir tautiškųjų inte
resų konfliktuose vis yra vietos 
taikiam sprendimui.

— Pijus XII.

Ir tada iš tolo pasigirsta lėktuvų ūžimas. Kitoks Trečią valandą aptemo saulė, drebėjo žemė ir iš-
ūžimas — ne trūkčiojantis rusiškų motorų dejavimas.

Vokiečių priešpuolis!
Pro pašiūrę dar kažkas prabėga, o paskui ir vėl 

dreba visas oras, vėl skrenda virš Dancigo mirtis.
Bet dabar aš nesislepiu. Sėdžiu savo narve, pakė

lusi galvą į viršų.
Tirščiau užplaukit, mirties laivai, nepalikit jokios 

properšos, susilieskit blizgančiais kūnais, uždenkit visą 
dangų ir tada plačiai atverkit savo vidurius. Jūs visi 
pakrauti dovanų — juodosios manos, paskutinės ir vie
nintelės vilties.

Berkit, sėkit tamsų savo krovinį, užverskit mane 
plytom ir akmenimis, palaidokit Karste, kurį pati sau 
išsimūrijau — išplėškit, išgelbėkit mane pusiaukelėje 
ii gyvenimo, nes jo šiandien bijau daugiau, negu kadai
se bijodavau mirties.

Argi nėra tarp tų visų mirčių vienos atliekamos 
mirties?..

Nieko ir niekuomet aš taip nelaukiau, nieko taip 
netroškau, kaip tą Didįjį penktadienį praskrendančios 
virš manęs mirties.

Tik mano rankom tebesisuko perlų vėrinėlis ir lū
pos be paliovos kartojo tuos pačius žodžius:

— Dabar ir mūsų mirties valandoj... Dabar ir mū
sų mirties valandoj...

Lėktuvai praskrido.
Vėl vėjas raičioja skardinę ir girgždina vištos kar

tuves. Kokia ilga diena! Kaip marios...
Saulė krypsta platanų pusėn. Turbūt, jau netoli

Ūmai griuvėsiuose viskas aptyla. Nuščiūva ir bal- trečia valanda.
vas ne tik neleis šiam žmogui pražūti, bet padarys jį gyvastingą i sai, ir žingsniai. Tik barba raičiojama skardinė ir girgž- 
ir net... laimingą žemėje. (40 ps. 2 eil.). V. Bgd. Ida vištos kartuvės.

Tai pati Penktadienio viršūnė. Be jos nebūtų krau
jo Pakylėjimo ir Velykų šventės džiaugsmo.

sipildė paskutinioji rašto jota. Teliko actas, nendrė ir 
kempinė-----------

Tuo metu mūsų namuose būdavo nutraukiami visi 
darbai ir mudvi su mama eidavom bažnyčion.

Ir šiandien, ir dabar, visame pasauly ties Karstu 
klūpo maldininkų minios.

Tik ne Dancige...

Tarp griuvėsių visai tylu.
Aš suvalgau šokoladą, pajudinu nutirpusias kojas 

ir imu apžiūrinėti Elvyros perlus. Kraštinę eilę pabė
riau; man tarp pirštų supasi tik siūlas. Tačiau kitos dvi 
tebėra stipriai sukabintos maža sidabro spyna. Jos 
vidury blykčioja skaidri akis. Gal deimantas?

Išsitraukiu iš rankinuko veidrodėlį ir prarėžiu jame 
tiesų brūkšnį. Turbūt deimantas...

Ir prisimenu Elvyrą. Mariją - Joaną. Žinau, kad 
jai dar sunkiau, negu man. Tačiau, turbūt, ji už mane 
tvirtesnė. Kiekvienam atseikėta iki panešimo, kad Di
džioji Dancigo savaitė būtų sklidina.

Staiga tarp griuvėsių pasigirsta fortepiono garsai. 
Kažkas baksnoja vienu pirštu klavišus, rankiodamas 
paskiras gaidas, kol, pagaliau, jas sudėsto į „Žydrojo 
Dunojaus“ pradžią. Nežinia, iš kurios pusės tie garsai 
sklinda — diena tuščia ir plati.

Gal kur nors, sugriautame name, yra išlikęs forte- 
pionas, gal ten sėdi koks Nikita iš Pavolgio ar iš Ka
zachstano ir bando sudėlioti valsą, kurį kadaise šoko 
gegužinėj, miesto sodo estradoj...

Aš atsiremiu į pašiūrės atpakalį, klausausi, kaip 
jis graibstosi tarp klavišų ir žinau, kad viskas, kas tu
rėjo įvykti, jau įvyko.

(Bus daugiau)
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Laiškai iš Afrikos

Lietuviu Prekybos Kamai
VISA GAMTA PAVASARĮ PUOŠIASI ŽALUMYNAIS, 

O ŽMONĖS SAVO NAMUS PUOŠIA

NAUJAIS BALDAIS

VISATAI KAS NAUJAUSIA BALDŲ 
PASAULYJE RASITE PAS MUS !

Inspired by the siir.ple charm and functional utility 
of modern day living, this grouping by MASTER- 
CRAF1 will trulybe a room-arranger’s delight. See 
it m a color assOrtment as varied as the rainbow.

SVEČIŲ KAMBARIO BALDUS

jūs rasite įvairiausiuose stiliuose, spalvose, medžiagose ir geriausių Amerikos 
firmų: Karpei^ Simons, Pulman, Northome Master eraft, Union, Flextile, Sky-

line ir daug kitų. Dviejų dalių setai nuo ............................................................. $150.00 iki $500.00

MIEGAMŲJŲ KAMBARIŲ BALDAI

Amerikos ir Europos stilių, raudonmedžio rie šuto, vyšnios, kadugio, klevo, ąžuolo, 
skirpsto ir kitų medžių.

5 dalių riešuto medžio miegamieji su Silver šlifuotu veidrodžiu parduodamas visur
virš $200 pas mus tiktai ..................................................................................................................... $149.00

5 dalių Moderniausi miegamieji su dviem atskiro ,m lovom, Brazilijos raudonmedžio
parduodami virš $500.00 pas mus tiktai ................................ ................................................... $350.00

•' TELEVIZIJOS APARATAI:
Geriausių Amerikos Fabrikų: Dumont, Zenith, RCA, Admiral, Sylvania, Motorola, 

YVestinghause, General Electric, ir daug kit ų — Traveler 21 inčo puikus mahago- 
ni Kabinetas ant žemės pastatomas, juodu stiklu parduodamas $269.00 pas mus 
tiktai ........................................................................................................................................................... $175.00

17 inčų mahagoni Kabinetu stalo modelis tik............................................................................. $ 99.00

ŠALDYTUVAI, PEČIAI, AIR CONDITION:
Šaldytuvai: YVestinghause, Admiral, Norge, General Electric, Keivinator 8 Cub. nuo $175.00 
Pečiai, Orown, Universal, Maytag ir daug kitų. 36 inčų nedūžtamu parcelanu par

duodami po $150.00, pas mus tiktai.............................................................................................. $129.00
Air Conditioning apšaldymui viso buto, stumdomi iš vieno kambario j kitą, pirmą

kartą rinkoje, naujausias išradimas tiktai..................................................................................■. $299.00

MATRACAI:
Vatiniai, spyruokliniai, ar pagal medicinos daktarų receptus. Svečių kambarių 

lempos nėra mums konkurentų nei skonio nei kokybės atžvilgiu. Kavos staliu
kai: Amerikos ir Europos fabrikų: Puikiausi staliukai nedegamu viršumi rau
donmedžio, riešuto ar ąžuolo medžio tiktai.............................................................. $15 — $ 29.00

Telefonui staliukai pigesni : ............................................................................................................... $ 2.50
Kavos staliukai ąžuolo, ar riešuto ...................................................................................................... $ 6.50
9x12 linolcum įvairiausių spalvų ....................................................................................................... $ 5.50

KILIMAI:
įvairiausių dydžių, geriausių fabrikų kaip Bi gelow, Alexander Sraifch, Magee ir ki

tų. Vilnoniai 9x12 nuo ......................................................................................................... $39 — $150.00
Y irtuvėn stalai: Formica viršumi su 4 puikiom kedėm parduodami $69.00 pas mus $ 39.00 
7 dalių Chromo stalai parduodami po $130 pas mus ............................................................... $ 99.00

KNYGOM SPINTOS EI RAŠOMIEJI STALAI:

Knygom spintos su stiklo durim, pakeičiamos lentynos — parduodamos $49.00 pas 
mus tiktai .................................................................................................................................................. $ 29.00

Knygom spintos ąžuolo, riešuto ar raudoiunc džio su stiklo durim parduodamos
$69.00 pas mus tik .................................. ............................................................................. .. ............. $ 39.00

Knygų spintos su šlifuoto stiklo stumdomem durim, europietiško skonio tiktai... $ 75.00 
Visos prekės be sugadinimų, brokų, naujausio stiliaus.
Kainos be užprašymo, klientų sąskaitos neparduodamos Finansų Kampanijom 
Išmokėjimai iki 36 mėnesių ir ilgiau.

FURNITURE CENTER, Ine.
Kreipkitės į prekybos Vedėją

3222-24-26 So. Halsted St. Tel. - Vlctory 2 - 4226
Sekmadieniais — 10—5 v. neskaitome taksų. Pirmad., ketvirtad. 9—9:30. 

Kitom dienom 9—6 v.

MAŽUMŲ PADĖTIS: KOPTAI
Mieloji Ada,

kai persikelt gyventi iš vieno 
kvartalo į kitą, naujajame bu
te įeinamųjų durų skambutis 
nesiliauja dūgzti ištisas tris die 
nas: nuo ryto iki vakaro pas 
buto šeimininką prisistato laik
raščių pardavėjai, pienininkai, 
krautuvininkai, daržovininkai 
ir siūlo savo patarnavimus ir 
peikia savo konkurentus. — Pri 
sistatė mano žmonai pirmos die 
nos vakare trečias kvartalo pro 
sytojas ir, .mandagiai pasisvei
kinęs, atvertė savo riešą ir pa
rodė ant jo ištatuiruotą kry
žiaus ženklą, sakydamas: ana 
kufti, aš koptas. Jo įsitikinimu, 
kryžiaus ženklas turėjo elimi
nuoti visus jo konkurentus.

Po šio įvykio pradėjau stebė
ti savo kolegas koptus ir kitus 
valdininkus; beveik visi turėjo 
kryžiaus ženklą ant riešo. Va
žiuoja mokytojas į Švietimo mi
nisteriją. Pirmiausia jisai susi- 
žino, kokie valdininkai tenai kop 
tai. Atvykęs tiesiog prisistato 
ir, ištiesęs ranką pasisveikini
mui, atverčia riešą su kryžiu
mi. Ir, kaip katokombų laikais, 
krikščionis atpažįsta krikščio
nį.

Koptai — aršesni už žydus, 
— aiškins tau musulmonus. Pri
imk į tarnybą vieną koptą, už 
metų nepastebėsi, kad jų jau 
dešimts. Jie vienas kitą palaiko, 
vienas kitą gina. Nueisi į kokią 
įstaigą, pavyzdžiui, universite
to administraciją. Rektorius — 
musulmonas, vice-rektorius — 
taip pat, generalinis sekreto-

rius — irgi; jie sėdi kilimais iš
klotuose kabinetuose, už impe
rijos stiliaus stalų. Bet pabarš
kink į gretimas duris, įeik į kuk 
lų biurą, ir ten rasi vyriausią 
universiteto kontrolerių — kop
tą, personalo šefą — koptą. Kop 
tai ne tik protingi, bet ir gud
rūs: jie nesivaiko garbės (tai 
ir sunku būtų), jie užima vie
tas, iš kurių gali prižiūrėti vi
są įstaigą. .

Kalbėdami su užsieniečiais 
krikščionimis, jie sako “mes”, 
ir “jie” — apie musulmonus; 
kalbėdami su musulmonais, jie 
sako “mes egiptiečiai” — ir 
“jie” — prakeikti svetimšaliai.

Kiek iš viso yra koptų Egip
te? Sunku pasakyti: jei žiūrėsi 
į viešas statistikas, jos rodys, 
kad koptų yra vienas milijonas. 
Jei kreipsies! į pačius koptus,

socialinio draudimo sąskaitos 
“užšaldymą”. Įdėta senatvės ir 
palikuonių draudimo oficiali 
pensijos lentelė. Be to toj kny
gelėj įdėta apie nelaimingų at
sitikimų kompensacijas su len
tele, kurioj nurodyta už kiek 
savaičių sužeistasis darbininkas 
gauna atlyginimą. Knygelę ga
lite gauti pas platintojus ir 
“Draugo” administracijoje.

KL. Aš esu našlė ir gaunu 
našlės pašalpą. Dabar man su
kako 65 m. amžiaus. Ar aš ga
lėsiu gauti dvi pašalpas — naš
lės ir pensininkės?

AT. Negalėsite gn.uti dviejų 
pašalpų; turite pasirinkti, kuri 
yra didesnė — našlės ar pensi
ninkės ir vieną tegausite.

KL. Būdama našle, gaunu pa
šalpą. Pasitaiko man proga iš
tekėti. Ar aš ištekėjusi galėsiu 
ir toliau.gauti našlės pašalpą?

AT. Pašalpos negalėsite gau
ti, nes ištekėdama netenkate

Nėra įrodyta, ir tikrumoje
— tai net klaidinga, kad visos 
psichoterapijos neišskiriami 
dalimi turi būti priimamas me
todas viską aiškinti išeinant iš 
seksualinio taško. Tai klaida 
Įudchoterapijoje, kuri yra rim- 
tVs, to vardo vertas mokslas.
— Pijus XII.

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

PRECIN PHOTO STUDIO
(lncorporated) 

EDVARDAS ULIS, sav,

4058 Archer Avenue 
Telefonas VIrginia 7-2481

KNYGA, KURIĄ JOS GALITE 
PADOVANOTI IR SAVO 

DRAUGAMS AMERIKIEČIAMS
IGNAS ŠLAPELIS

Juozas Paiitienius

kalbėdamas apie milijoną, jie į pašalpos teisės, pagrįstos mi- 
tik nusišypsos, mirktels akim j rusi° buv. vyro kreditais, 
ir pasakys: jūs žinot, ką reiš- į —šulas
kia valdiškos statistikos davi-' —■--------=i^===
niai, žinot, kad valdžia nori nu- Rūpestingai ir pigiai taisau 
slėpti koptų skaičių: musų yra
penki milijonai. — Teisybė bus, 
turbūt, vidurkelyje — koptų tu
rėtų būti apie 2 — 3 milijonai, 
iš 20 milijonų bendro Egipto 
gyventojų skaičiaus.

Algirdas

TELEVIZIJOS

APARATUS
Garantuoja darbą ir dalis.

J. MIGLINAS 
Telef. — HUmbold 6 1038

Duoną Ir (vairias skoningas 
bulkutcs kepa

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

Tel. Cliffside 4-6376
Pristatome Į visas krautuves 
Ir restoranus, taip pat Iš
siunčia j visus artimuosius 

miestus.

Pirkit Apsaugos Bonus!

i T TLiuksusiniame popieriuje atspaus- son * *60

Socialinio Draudimo X 

reikalais
KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI

KL. Kur aš turiu kreiptis 
Chicagoje socialinio draudimo 
reikalais, kad daugiau infor- 

jmacijų gaučiau?
AT. Chicagoj yra valdžios 

įstaiga, vad. Sočiai Security 
Administration, kuri turi savo 
skyrius, vad. Field Office, ku
rių adresus čia paduodame:

79 E. Adams St., tel. HAri-

dinti 27 J. Pautieniaus paveikslai 
su angliškai ir lietuviškai parašyta 
Šlapelio studija apie meną.
Lietuviškos Knygos Klubo leidi
nys, didelio formato, skoningai 
drobės viršeliais įrištas.

Kaina $5.00

“Tėviškės Žiburiai” apie šią knygą 
rašo: RETA PASAULY TOKIŲ 
KNYGŲ. Ne dėl to, kad čia išryš
kinta vieno dailininko kūryba. . 
Leidinys tikrai skoningai ir tinka
mai papuoš kiekvienos kultūringos 
šeimos stalą.”
Užsakymus kaitri su pinigais siųskite.

DRAUGAS 

2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8, ILL.

Jau išėjo iš spaudos 
Liudo Zetkaus romanas 

LAIPTAI Į TOLUMAS
212 pusi. Kaina $2.50 

Užsakymus su pinigais siųskite:

DRAUGAS

2334 So. Oakley A ve.

CHICAGO 8. ILL.

1C45 W. Lavvrencc, tel. LO. 
8-6200.

4255 N. Milwaukec, tel 
7-3413.

1608 N. Milv/aukee, tel. 
4-4120.

1425 S. Racine, tel. MOnro 
6-3780.

7508 S. Saginavz, tel. BAy- j 
pert 1-7860.

703 W. 66 St., tel. WE. 6-6200,

Lietuvių kalba yra išleista; 
knygelė “Pensijos ir Pašalpos”. Į 
kurioj atspausdinta socialinio j 
draudimo įstatymas, senatvės 
ir palikuonių draudimas, drau
dimo rūšys, nurodyta k3s yra 
apdraustas, apdraustųjų leng- 
vatos. Ten pat atspausdinta 
apie pensininkus, kurie nėra 
aprėžti uždarbio didumu. Nuro
dyta kaip apskaičiuojamas mė
nesinis uždarbio vidurkis ir peni 
sijos dyois. Ym skyrius apie

SP.

EV.

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BE NDROVĖ

4038 Archer Avenue t«i. La3-6719 

AUGUST SALDUKAS Prezidento*

Rooseveit Furniture Miegamo Rakandu Išpardavimas!
11 gabalų — tiktai už $169.00

Į šį setą įeina lova, dreseris, ko- i 
modifi springsai, matrasas su vidu
jinėm spiruokiem, 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-
£319 YVEST ROOSEVELT ROAD TeL 8EeIey 3-4711

Felli Raudoniu, sav. Ir menadžerls 
Krautuv* atidaryta sekmadieniais nuo 11 Iki 4:10.

NARIAI UETLV1Ų TAIP. IR SKOLINIMO

KNYGA, KURI VISADA ĮDOMI 

IR NESENSTA 

Tai Juozo Švaisto

HM

Šioje knygoje gražios mūsų žmonių 
pasakos, su paveikslais. Jas mielai 

i skaito ir suaugę ir jaunieji. Labai 
i tinka lietuvių kalbos painokoms, lt- 
viso 73 pasakos. Kaina $2.60. Pla 

’ tlntojams didelė nuolaida.
: Lifaakyintis kartu nu pinigais siųnklto:

“DRAUGAS"

2334 So. Oakley Avė.
Chicago 8, Illinois

:
NUO U2S2SENRJUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tie, kurte kenčia nuo SENŲ AT 

VIHŲ ir SKAUDŽIŲ ZaIZDŲ
negali ramiai sč.lSti ir naktimi*
miegoti, nes Jų užsisenfijusios žaizdos 
niežti Ir skauda. Kad pašalinti tų 
nležAJimų ir skaudėjimų senų atvi 
rų Ir skaudžių žaizdų, uždčkiti 
1.EGUI.O Olntment. Jos gydymi 
ypatybės palengvins Jūsų skaudfljl 
mų Ir galėsite ramiai miegoti nak 
t|. Vartokite Jų taipgi nuo skau 
ižlų nudegimų. Ji taipgi padalint- I 
nležgjl.iių ligos vadinamos I’SOItlA- 
SIS. Taipgi pasalina perSAjlmų ligoh 
vadinamos ATHI.ETE’S FOOT, su 
.tabdo džiovinimų odos Ir perplySImų 

i tarppirSčių. Yra tinkama vartoti nuo 
I Jžiūstančlos, suskilusios odos dedlr- 
! vinių, odos iSberlmų ir t. t., talpg 
! tinkama vartoti vaikučiams, katla ps 
' slrodo skaudus lSb§rlmas nuo vysty- 

klų. JI yra gera gyduole nuo iŠ 
vlrSInlų odos ligų. Lo
gulo Olntment yra 
parduodama po 76 
et.. $1.26, Ir $3 60.
Pirkite valstlnSseCbl 
cagoj Ir apylinkėse—
Milwaukee, Wlsc..Oa 
ry. Ind.IrDetrolt, M1- 
cblgan arba rašyki
te Ir atsiųskite Ue- 
ney order (

LEGULO, Department D. 

5618 YV. Eddy St. Chicago 34, III.
0HB

B-VTŲ LYGOS. KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00
IR

Paskolos Duodamos Namo įgijimui
lengvomis Sąlygomis

CHICAGO < SAVINGS & LOANASSIL
6234 S. Westem Avė. Chicago 36, III.

CHANE SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 W. 47th St. Chicago 32, III.

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

ST. ANTHONY SAVINGS & LOAN ASSN.
1447 S. 49th Ct„ Cicero 50, Iii., Tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS & LOAN ASSN.
(800 S. Halsted St. Chicago 8,Tll

“Sviftas ™
r*’ 15 TOLI IR ARTI

NAUJI O/DtU TUO KAI- NAUJAUSI KHAUSTW0 (KANK/AI 
IL/iU METŲ MTTfHNIAS - PINUS IKSĄŽININGAS KATAKNAV/MAt

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. WAIU».k 5 -9209

MOVIMO



*
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STALINO “SAULE” ŠIUKŠLYNE

(Šiek tiek atsiminimų)
JONAS MIŠKINIS, Amaterdam, N. Y.

Stalinui viešpataujant, jo pa
kalikai išsijuosę skelbė ir viso
kiomis progomis kudakino, jog 
stalinizmas esąs teisingiausias ir 
giliausias mokslas, net visų 
mokslų pagrindas. Vadinas, jų 
tvirtinimu, Stalinas buvo žy
miausias pasaulyje politikas ir 
geniališkiausia3 moksl'ninkas. O 
kas jis yra dabar? Iškamša. 
Artimiausi jo draugai — Chruš- 
Čevas, Bulganinas, Mikojanas ir 
kiti — prieš tris metus ant sa
vo pečių iškilmingai nešė Stali
no karstą į Raudonosios aikštės 
mauzolėjų ir visi gedėjo “tė
vo — mokytojo”; gi dabar so
vietinėje spaudoje ir specialiuo
se mitinguose išsižioję šaukia: 
Stalinas buvo despotas, sadis
tas, išžudė daug žymių nekaltų 
komunistų. Vestąją jo politiką 
suniekino, jo raštai metami į 
šiukšlynus deginimui, iš gale
rijų, muzėjų ir salių portretai 
šalinami, biustai naikinami. Sta 
lino idėjų reškėjai — mokslinin
kai atleidžiami iš augštųjų pos
tų ir sodinami į kalėjimus; jų 
kultas dabar nieknamas iš pa
grindų.

Tai va, koki komunistų ide
ologijos metodai. Jei gyvas ne
sulaukė kartuvių ar kulkos j pa
kaušį, tai tokiems dažnai neduo
da pomirtiniame gyvenime ra
mybės.

Kremliaus despotai sugalvojo 
naują išradimą, būtent — nie
koti mirusius ir visą kaltę vers
ti, nes žino, kad jis jau nekal
bės ir nepasiteisins... Ta'p elg
damiesi tikisi sulaukti iš Vaka
rų pasaulio didesnio prielanku
mo, politinio ir ekonominio su
sitarimo, kurio jie dabar labai 
trokšta.

Stalino dievinimas

Ne tik Sovietų Sąjungoje pe
riferijos kėlė į padanges Staliną, 
bet ir visų okupuotų kraštų-gy- 
ventojai buvo priversti tai da
ryti.

Pirmosiomis bolševikų okupa
cijos dienomis Lietuvoje Stali
nas buvo didž'ausioje pagarbo
je laikomas. Vos tik raudonajai 
armijai įžengus, krautuvių vit
rinos, visos įstaigų raštinės pa
sipuošė pagal įsakymą Stalino 
paveikslais ir padėkos šūkiais. 
Prie namų ištisą savaitę turėjo 
plevėsuoti raudonos vėliavos Sta 
lino garbei. O kai į gatves išei
davo tipeliai su negausiais ko
munistais ir jiems prisiplaku
siais demonstruoti, tai prieky 
su raudonais skarmalais nešda
vo Stalino “balvoną”. Vykstan
čiuose susirink:muose bei suva
žiavimuose į prezidiumą pirmuo
ju kviesdavo draugą Staliną. 
Atrodė keistai ir gana juok'n- 
gai.

O kiek buvo komunistinio 
džiaugsmo ir padėkos, kai Sta
linas Paleckiui padovanojo “rau 
donąją saulę”, kurią jig parvežė 
iš Maskvos L’ctuvai. Vienok to
ji “saulė” Lietuvoje nešvietė 
Aptemdė visą Lietuvos kraštą 
ir lietuvių tauta pateko į didžiau 
šią nelaimę, o daugeli 3 jos tau
kiųjų sūnų atsidūrė kalėjimuo
se ir šaltojo Sibiro taigose. 

Stalinizmas mokyklose

Švietimo komisariatas uždrau
dė mokyklose-vartoti Švietimo 
Ministerijos aprobuotus vado
vėlius. Jų vietoj atsirado nauji, 
su Stalino paveikslai^ ir komu- 
nistinėm's idėjomis.

1940 m. dirbant Marijampo
lės pirmoj gimnazijoj vieną die
ną buvome pašaukti komunistų 
partijos būstinėn. Čia partijos 
sekretorius ilgai mus švietė ko
munistų d alektikos ir staliniz
mo mokslu. Jis, besididžiuoda
mas Stalino geniališkumu ir jo 
socialiniu demokratiškumu pri
mygtinai reikalavo, kad pagal 
stalinizmą tuojau būtų perauk
lėtas v sas besimokantis jauni
mas. Girdi, reikia visus nuteik
ti komunizmo idėjomis ir dideliu 
Stalino gerbimu, nes tik jo dė 
ka Lietuva išvaduota iš fašistų 
Kur’os "laisvė Uubar yrą pa

čiame žydėjimo gražume”. Te-i 
gul jaunimas studijuoja bolševi
kų istoriją ir gilinasi į Stalino 
raštus. Be to pabrėžė, jog jis 
žinąs, kad Marijampolės miesto 
vidurinių mokyklų biliotekose y- 
ra labai daug fašistinių knygų. 
Todėl tas visas knygas reikia ne 
atidėliojant sunaikinti ir jų vie
toje įsigyti komun'stų leidžia
mas knygas.

Paslapčia atsirado Stalinas

Po to ultimatyvinio posėdžio 
rodos antrą dieną atėjęs į mo
kytojų kambarį radau ant savo 
rašomojo stalo dvi storas, gra
žiai įrištas Stalino kūrybos kny
gas. Kolegos mokytojai manė, 
kad aš jau užsikrėčiau Staliniz
mu. Bet iš kur tos knygoj at
sirado ir kas jas ten padėjo — 
nebežinojau. Po trijų dienų at
sirado ir trečia knyga, žymiai j 

plonesnė, vokiečių kalba, W. a- 
tomo skaldymas.

Kada mokytojų kambaryje li
kome tik su matematikos mo
kytoju Masaičiu (vėliau mirusiu 
vokiečių kacete), jis priėjęs prie 
manęs tarė:

— Matai, mielas bičiuli, ši 
plona knyga netrukus nustelbs 
Stalino mokslą ir visus jo kū
rinius pavers pelenų dulkėmis. 
Stalino ir Hitlerio galybė žus 
Ne jie pasaulį valdys, bet ato
mas.

Kai Stalino raudonoji armija 
išdūmė iš Lietuvos, tai tik tada 
sužinojome, kad tą Stalino kū
rybą slaptai į mokytojų kam
barį atnešė komunistas Aiziko- 
vič, kuris visą laiką sekė, kaip 
bus pasielgta su tomis knygo
mis.

Vėliau Stalinas daug dar iš
čiulpė nekaltų žmonių kraujo, 
mil onus į Sibiro stovyklas iš
trėmė, daugelį kartų per radiją 
iš Kremliaus šaukėsi amerikie
čių ir anglų pagalbos, prašyda
mas sudaryti antrąjį frontą 
prieš Hitlerio armiją. Jo bal
sas buvo išklausytas, pagalba 
suteikta, hitlerizmas sunaikin
tas.

Karui pasibaigus Stalinas pa
siskelbė karo laimėtoju. Ant jo 
galvos ėmė augti dar didesni dės 
potiški ragai. Okupuotuose kraš 
tuose su savo draugais žiauriau
siomis pr'emonėmis ėmė naikin
ti pavergtąsias tautas. Vienok 
atėjo ir jam gyvenimo pabaiga. 
Jam mirus draugai neva liūdėjo 
ir suktai kovojo dėl paliktojo 
sosto. Malenkovas bandė įlipti, 
bet nepavyko, o Berijai belipant.

KAS SUKELIA

VIDURIŲ ROGŠTIS, 
IŠPŪTIMA 

IR SUTRIKIMĄ?
Išpūsti viduriui, .loglnantl novirūkiniino * 
KkauHiiiHl, Mkrandžlo HutiiklmaR, Kalvus 
Bkaud6jlitio neKHlHVliiiah. (lydytoju žino, 
kad šio Hlniploiiial Kali būti nuo .lauk |vni 
rlų pi l..ž.aši-|Ų. Tikroji pi h žaatia dažnai 
Kali būti perlHtaltlniš oulictAJiiiias nuo blo
ko Įpročio ar dloloa. šiuo alveju ‘•Goniozo" 
Kali Indi rt-fka liukas. Kaip Ir pkkhI recep
tą Kaunami valelei. l>r. Pelrr'a "Goiiiozo” 
autam yra kololua niadi.iniškHi užlvirllp- 
l,j dalykų, kurie: 1) ramina Ir šildo au_ 
trtkual skrandi; 2) Htb-ldila viduriu iftpfl. 
limo MkaiiHinuH; 11, aiilelkla nrakubinan 11 
palengvinimu nuo auklriejunlu vidurių, ku
rie yra priežastim aukščiau Išvardytų aimp 
tomų. avelnua. Gero akonlo. Upanlnoln 
virš 20.1111(1.OHO bonkų. Šeinio* dydžio įnin
ka JI.(ir, vuiHlinčae. Handykile I>r. Peter's 
••Goniozo"... aha,..liūtiškai niekas kitas taip 
nepagelbės.
Jei Juaų vaistine neturi, tad pasiųsklto JI 
už 11 oz. Iionk. tau Jūra vardu ir adreaul 
šiuo udl'cmi: GOMOZO, Dept. <171-71 
IMI N. Ilai(Mia„įsai Are., CIlicMKO 1(1. III.

@ 1956 © 
TELEVIZIJOS FONOGRAFAI 
Tik pas mus pirkdami gausit

MŪSŲ KOLONIJOSE
Keamy, N. J.

Didelis lietuvių vakaras
Lietuvių Bendruomenės Kear-^ 

ny-Harr:son apylinkės Kultūros 
būrelis rengia didelį lietuvių va
karą 1956 m. gegužės mėn. 6 d. Į 
6 vai. vak. Lietuvių Katalikų 
Bendruomenės Centro salėje — 
6 Davis Avė Kearny, N. J.

Vakaro programa įvairi ir 
įdomi. Matysime linksmą kome-Į 
diją: “Išnuomojama vila”, klau-1 
sysimės lieluv škų dainų, džiaug 
simės lietuvišku atžalynu — 
Šeštadieninės mokyklos moki
niais, dalyvaujančiais progra
moje, pasišoksime ir tikrai lie
tuviškai pasilinksminsime.

Pelnas lietuvių švietimo rei
kalams, — šeštadieninei mo
kyklai. Prašomi visi kuo skait
lingiausiai šiame l'etuviškamt 
parengime dalyvauti.

Parapijos gegužinė
Vienas svarbiausiųjų pajamų 

pozicijų — parapijos metinis 
piknikas, kur.'o visas pelnas ei
na Naujosios Bažnyčios Fon
dui. šiemet šis piknikas numa
tytas liepos mėn. 29 d. Lind-

galva nukrito. Dabar Stalino 
mokiniai ant jo kapo linksmai 
šoka kazoką ir laisvam pasau
liui dumia akis, kad jie Staliną 
suniekinę su jo visomis idėjo
mis ir jo sosto vienas vadas ne- 
užimsiąs. Tačiau vargiai kas 
gali tuo patikėti. Pagyvensime, 
pamatysime. Atrodo, kad juo 
toliau, juo bus gražiau.

bergh pat k Heloden, N. J. Vi
sos vietinės organizacijos tal
kininkaus šiam parengimui; no
rima, kad piknikas visu 100 G 
pasisektų.

Piknikas šiemet bus paįvairin 
tas įva'riomis pramogomis.
Parapijos 40 metų sukaktis
Sopulingosios Dievo Motinos 

parapija š. m. rugsėjo mėn. 30 
d. minės savo 40 metų sukaktį. 
Komitetas, kuris šiuos reikalus 
tvarko, jau yra numatęs pla
čią ir turiningą programą. Da
roma visa, kad š s minėjimas 
būtų ko iškilmingiausias ir įspū
dingiausias. Pakviesta daug 
augštų svečių — dvasiškių ir 
pasauliečių. Vyskupas V.ncen- 
tas Brizgys yra pasižadėjęs , 
šias iškilmes taip pat atvykti.

Platina lietuviškas knygas
K. Barzdukas platina lietuvis 

kas knygas. Knygoa pardavinė
jamos sekmadien ais po mišių 
parapijos salėje (po bažnyčia) 
arba kreipiamasi tiesiog į K. 
Barzduką — 273 Chestnut str., 
Kearny, N. J. Telef. K 2-8390.

Lietuviai, nepamirškime, kad[ 
lietuviškai spausdintas žod's —I 
mūsų gyvybinis reikalas.

Pelnas iš parduotų knygų ei
na Liet. Bendr. Kearny-Harri- 
son kultūriniams reikalams.

J. M. i

LINKSMIAU
Aklas burmistras

— Ar padavei raštelį bur
mistrui? — klausia ponas.

— Pa. Bet nieko iš to nebus, 
burmistras visiškai aklas, — 
atsako tarnas.

— Aklas? Iš kur tu žinai, 
kad jis aklas?

— Ogi net ’ du kartu manęs 
klausė, kur mano kepurė, o ta 
kepurė buvo tiesiai ant mano 
galvos.

Daug kartų skuta
— Kiek kartų per dieną 

tamsta skuti barzdą?
— O, sakyčiau, kokį pen

kiasdešimt kart, daugiau — 
mažiau.

— Esi tikras durnius.
— Visai ne. Aš esu barzda- 

skutis.

Paaiškina
Mama, kodėl policininkas čia 

stovėdamas turi grandinėle pri
sirišęs švilpuką?

— Kad netyčia nurijęs ga
lėtų greit ištraukti.

Nusikaltimo vietoj
Policininkas: “Jūs negalite

čia įeiti.”
Žurnalistas: “bet aš čia bu

vau siųstas pas žmogžudį”.
Policininkas: “Bet žmogžu

džio jau čia seniai nėra.”

Gyvenimiškas palyginimas
Mažai mergaitei aiškina, kas 

yra vagis. Kad geriau supras
tų, paima pavyzdį.

— Sakysim, aš, tavo tėtei 
nematant, įkišu ranką į jo ki
šenę ir paimu pinigų. Kas aš 
būsiu ?

Mergaitė kiek pagalvojus, 
sako:

— Būsi mano mama...

Kuriam reikia pagalbos
4 t 4

— Alo. Alo. šaukia senmer
gės balsas: — Ar tai Gyvulių 
globos draugija?

— Taip, — atsako telefonas.
— Skubėkite ir atsiųskite ką 

nors pagalbai tuč tuojau.
— Kas atsitiko?
— Kažkoks laikraščių par

davėjas įsilipo į medį ir erzina 
mano šunį.

LIETUVIŠKOS GAIDOS
č 10.00 VERTES UŽ $4.00

Mes net neprivalonąe įrodinė
ti. kaip mes aiškiai suprantame 
ir giliai vertiname gamta
mokslio ir technikos pažangą, 
laimėjimus. — Pijus XII

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS

Turiu naują didelį sunkvežimi 
ir. apdraūdas

2313 W. 91st St. Chicago, III. 
Tel. PRescott 9-2781

I

B U IC K ’ A S

LIETUVIŠKAS

AUTOMOBILIS

Z

SEGHETTI TRAVEL BUREAU
2451 So. Oakley Avenue Tel. Y Ar d s 7-3278

MES PARŪPINAME KELIONES LĖKTUVAIS, GEL2KELIAIS, 
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.

Pa
URIME IB 

Pasinaudokite.

Sutvarkome dokumentus norintiems atvažiuoti į Ameriką, 
rūpiname dokumentus norintiems išvykti į užsienį. TURIME 
LIETUVIŲ Skyrių, Pildome afideivitus.

IIIIIIIIUIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllllllUIIIIUIIIIIIIIIIUii.

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Iš artimų ir 

tolimų distancijų. Šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
3415 S. LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL.

Telefonas — FRontier 6-1882
jiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiimiiiiiimiiiMiiiiiiiiiiiiiiiimi'

BE

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

16 WQES stoties — Banga 1390 
NUO PIKMAD. IKI PENKTAB.

8:46 Iki 9:80 vai. ryte 
ftESTAD. 8:80 Iki 9:80 ryte

1 PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v 
! 4EKAD. 8:30—0:30 v. r. Ii stotie*

WOPA — 1490 kll.
Chicago 29. -SI. HEmlock 4-241»

7121 So. ROCKWELI ST.

M O V I N G
*

A. BENIULIS atlieka įvairiu* 
oerkraustymus ir pervežimu? 
iš tolimų ir artimų atstumų. 

TeL BĮ. 7-7075 arba 

RE 7-9842

• Nemokamai S-jij mCn. pilną garau 
tlją — darban Ir dalys.

* Nemokamai vidaus anteną Ir Ineta 
liav linas.

iO Iki ŠIUO.00 Ir daugiau nuolaidos u* 
jūsų seną televiziją.
Be to, visokiausi radijai, rekordą

rimo aparatai, lempos baterijos, da
Į lys Ir kitu firmų televizijos

NUOAIRntm LIETUVIŠKAI
PATARNAVIMAS

Frank’s TV and Radio
PARDAVIMAS IR TAISĖ MAS

3240 South Halsted Street
Toiefoaas CAlnmet 5-7262 

PRANAS KERAIS IR
PAULIUS V. JSNUZELIS

gscccatmaaei a —j

i

SINCLAIR Gazolino Stotis

"PAGALBA”
Sav. Ant. Stanevičius

Taisome automobilių motorus. Lyginame įdaužimus ir 
įlenkimus. Dažome ir atliekame įvairiua kitus pataisymus.

NEBRANGUS IR GARANTUOTAS DARBAS
Mašinai sugedus, pribūname su vilkiku į įvairias vietas. 

Parduodame akumillatorius, padanga* ir kL automobilių dalis.

2641 West 71st St. (kampas Talman Avė.)
Tel. PRospect 8-9842, Reny tel. W4lbrook 5-5934

Amatininku (luina. žemam balsui su pianu. J. Tallat-Kclpšu. ............ $1.00
Aptemdinkite ir Mane. 3 veiksniu operetė. M. Petrauskus ............................2.50
Atsisveikinimas su giria. Mišriam eliorui. St. .Šimkus .......  $1.00
Atsisveikinimas su tėvyne. Mišriam chorui ir solo balsams. St. Šimkus $1.50
Aš imis 'Tėveli ir Močiutė Muno. Chorui. J. Tallat-Kelpša .................. 75c.
Aš Toli Nuleistu ir Tris Dzienus. Chorui. J. Tallat-Kelpša .................. 75c.
Asperges Me. Trims balsams su vargonais. .1. Tallat-Kelpša ................. $1.00
Bernužėli, Neviliok. Variacijos pianui. J. Gruodis .................................... $1.50
Brolybės daliui. Chorui ir tenorui. .1 Gruodis ............................................. $1.00
Balnok, Tarne, Žirgą Ir Kareiviu Daina. Chorui. J. Tallat-Kelpša . . $1.00
Burtui. Solo augštain halsui. J. Gruodis ...................................................... $1.00
čia Kraštas Liūdnas ir Gaudžia Aukso Varpas. M. chorui. J. Žilevičius $1.00
Dovanojo. Solo Imlsui M Petrauskas ................................................................ $1.00
Darbininko daina. Mišriam eliornj. Stasys Šimkus .................................... $1.00
Ei, .laimieji. Mišriam chorui. J. Gruodis ...................................... 75c.
Eisiu į Girelę ir Vi, Vi, Dieve. .Mišriam chorui. .1. Tallat-Kelpša .. $1.00
Eglė. Žalčio ir Gulbės Dievaičio duetas. M. Petrauskas ...................... $2.00
Gerk, Girtuoklėli. Vienam balsui. A. Kačanauskas ............................... $1.00
Gėriau Dieną, Gėriau Naktį. Vienam balsui. A. Kačanauskas ............ $1.00
Impromptu. Piano solo. J Tallat-Kelpša . . .  ............................................. $1.0!)
Jūra ir Mergos. Solo tenorui. J. Gruodis ...................................................... $1.00
Keturi suktiniai. Piano solo. J 'Tallat-Kelpša............................................. $1.00
Kareivių daina. Vyrų chorui. Stasys Šimkus ............................................. $1.00
Kaip Raiba Paukštelė. Solo sopranui. Stasys Šimkus............................... $i.00
Kur Bakūžė Samanuota, Plaukia Sau Imivells, Pamilau Vakar,

Ant Marių. Solo sopranui ar tenorui. St. Šimkus ............................. $1.50
Karvelėli Mėlynasis, Aš Išėjau t Girelę. Chorui. A. Vanagaitis .... 50c.
Kur sapnų Grožybė. Chorui. A. Vanagaitis.................................................. 50c.
įleiskit j Tėvynę. Chorui ir solo bulsui V. Paulauskas .......................... $1.00
Leiskit į Tėvynę. Chorui, A. Vanagaitis ...................................................... 75c.
Lietuvaitė (Mazurka). Solo pianui. S. Navickas ........................................ 75c.
lakštingalėlė. Solo sopranui. A. Kačanauskas . ........................................... 75c.
3 Liaudies Dainos: Solo pianui. J. Tallat-Kelpša .................................... 75c.
3 Liaudies Dainos: Mušė Mano Vyras, Kaip pas Močiutę Buvau,

Motulė Mano. Mišriam chorui. Kun. T. Brazys ............................... 75c.
Lietuvių Himnas. Chorui. A. Kačanauskas ............................................... $1.00
Lietuviais Esame Mes Gimę. Mišriam eliorui. St. Šimkus ..................... $1.00
N ((liūdimo Valanda. Solo sopranui. J. Žilevičius ................................... 75c.
NiųdasMok. Solo sopranui. J. Tallat-Kelpša ................................................. 75c.
Ne Margi Sakalėliai. Solo tenorui. J. Tallat-Kelpša .............................. 75e.
Op, Op. Mišram chorui. J. Gruodis ................................................................ $1.011
O, Kaip Miela Lšgirst. Solo tenorui. A. Kačanauskas ............................... $1.00
Oi, Kas? Solo žemam balsui. Stasys Šimkus .................................................. 75c.
Oi, Greičiau, Solo sopranui. Stasys Šimkus .................................................... 75c.
Pirmyn į Kovą. Chorui. A. Aleksis ............................... ..................................... 75c.
Putinėli, Raudonasis. Mišriam chorui. Kun. T. Brazys .......................... ' 75c.
Putino Daina. Mišriam eliorui. J. Naujells...................................................... 75c.
Pasaka, Piano solo. J. Tallat-Kelpša ............................................................. $1.00
Pasaka. Augštain balsui. M. Petrauskas  ........................................... 75c.
Pirko Senis. Chorui. J. Gruodis ................. . .......................... ............................ 75c.
Rūtų. Žemam halsui solo. J. Gruodis ................................................................ 75c.
Rūpinosi Motinėlė. Solo sopranui. J. Tallat-Kelpša ................................. $1.00
Saulelė Raudona. Solo augštain balsui. J. 'Tallat-Kelpša...................... $1.00
Sudiev, Lietuva. Mišriam chorui. A. Kačanauskas .................................... 75c.
Septynios Lietuviškos Giesmės. Chorui. St. Šimkus ............................... $$2.00
Tėvužėll, Sengalvėli, Sakė Mano šiokia

Augštain halsui solo. J. Tallat-Kelpša .................................................. $1.00
l'ž Klystančius Žmones. Arloso tenorui. A. Kačanauskas ...................... 75c.
Vasaros Naktys. Mišram chorui. J. Naujalis ................................................ $1.00
Vasaros naktys. Mišriam eliorui. A. Vanagaitis .......................................... 75c.
Vėjavaikis. Zeniam ir ntlgštam balsui solo. J. Gruodis .......................... $1.00
Vakaras. Solo sopranui. E. Stanek-laiunienskienė .................................... 75c.
Vanagienė Polka. Pianui. A. Vanagaitis ...................................................... 50c.
Vyčių Himnas. Mišriam chorui. A. Aleksandravičius .............. ................ 75c.
Viso Pasaulio Žalčių Karulius. Zeniam balsui solo. A. Kačanauskas. $1.00 
Vai Gudri, Gudri, Daina Apie Veliuoną, l'uvasarėlio trumpa

Naktužė. Chorui. Stasys Šimkus ................................................................ $1.00
Vytauto Garbei. Mišriam chorui. A. Vanagaitis ........................................ $1.00
Žalioj Girelėj. Koks Ten Lengvas Poilselis. Solo sopr. J. Tallat-Kelpša $1.0(1 
Kinkinys Lietuviškų* Liaudies Dainų ir šokių pianui (15 kūrinėlių). $1.00

šias lietuviškas gaidas skelbiame paskutinį kartą. Siunčiame ir paštu. 
Kas prisius $I.OO, tas gaus gaidų už $10.00 vertės. Perkant už mažiau— 
kaina, kaip nurodyta. Gaidų katalogų neturime Ir ncshinčlaine. Užsaky
dami gaidas, siųskite kartu ir inoiiey orderį. Ct>D gaidų ncsiunčlanic. 
prisiuntimo lėšas mes apmokame.

JOS. F. BUDR1K FlIRNITURF, INC.
3241 So. Halsted Street Chicago 8, Illinois

Sukaktuvinių Metų Dovanos Taupytojams

JONAS GRADINSKAS
NAUJAUSI

SKOP A MElGMaORKOOO
AND SAV/3 W»IM

CRANE SAVifiGS-

2555 W. 47th .STRCrT

Šiais metais Crane Savings mini savo 30 metų 
sukaktį. Šia proga bendrovės vadovybė nutarė 
duoti dovanų visiems naujiems ir seniems tau- 
pytojams. Štai jos:

1. Kas atidarys naują sąskaitą arba padės į senąją $50.00 
ar daugiau, tai gaus dovanų bendrovės raktą su termo
metru arba puikią piniginę.

2. Kas padės $150.00 ar daugiau, tai gaus stiprų ir paran
kų plastikinį arba nailoninį shopping bag (krepšį pirki
niams).

S. Kas padės $500.00 ar daugian, tai gaus saugią dėžę do
kumentams laikyti arba perlų karolius.

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASS0C1ATI0N 

2555 Wesl 471h Street Ufeyette 3-1083
B. R. Ptetkleevlca. pr»-*.; E. R. Ptethesrics, xekr. Ir ad vok abu

Mokame aukštus dividendus. KeAluojame čekius. Parduodame 
\r lAperkamo valstybes bonus. Taupytojams patarnavimai veltui. 
ATIDARYKITE SĄSKAITA ŠIANDIEN. AP D KAISTA IKI $IO,(KMI

DARBO VALANDOS: ptrinad. Ir ketv. nuo 9 tkl 8 vai. vak.: 
antradlnnl Ir penktadlen) nuo 9 Iki 5; trečiadienį utdaryta, 
o Šeštadieniais nuo 9 valandos tkl vidudienio.

VOKIŠKI ULTRA HI-FI 

RADIJAI-PATEFONAI 

J. G. TELK VISION COMPANV

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998
TAISYMAS GARANTUOJAMAS RA6TU — 100%



z

DTEKRAš'ttS DRAUGAS, ČHlCAGd, fLLtNOIŠ Pirmadienis, balandžio 23, 1956

Redaguoja JONAS 8OUCNAS, 1218 W. Malu Street, 

Urboną, Illinois

CORTINĄ PRISIMINUS
P. GANVYTAS

Mažam Cortina miestelyje o-i Kai amerikiečiai ir kanadie- 
limpinių žiemos žaidimų pra-1 čiai bei visi kiti pralaimėjo le- 
džioje uždegta liepsna jau už- do rutulio Rungtynes prieš ru

sus, spaudoje pasipylė galybės 
komentarų ir rusų žaidimo tech 
nikos studijavimas. Daugumas 
priėjo išvadą, kad rusų stipry
bė buvo nepaprastas tikslumas 
įvairiuose deriniuose, puikus ko 
mandinis susižaidimas ir tikslus

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIK&KOMI GIMIMŲ SIBIRE

1. Daeys Jonas, Kasparo. Ir Vanda. 
Jurevičienė—Jieško Žilienė Stefanija

2. Butvilą Pranas, Antanas ir Pet
ras — Jieško brolis Kazys

3. Braiultas Petras, Viktoro — 
JleSko sesuo Daunorienė Anastazija

4. Stelniboklenė Adelė. Prano — 
Jieško sesuo Strigūnienė Ūdija.

B. Sallanionavlėius Jonas (sūnus 
Vytautas ir duktė Regina) — jieško 
brolis Pranas.

C. Jovaiša Vincus — jleftko ftvoge- 
rls Virbickas Antanas.

7. Kauėuuskas Antanas ir Juozas 
— Jleftko brolis Kazys.

8. Burkertlenė Ona, Jurgio.
9. Podiluvienė .Marija, Nikodimo. 

10. SimanavieiiM Vladas, Vinco —
icftko brolio Kazio duktė Remeikyte 
Eugenija.
Raftytl: O. Minia tas, 4237 So. \Vasli- 
tenavv avė., Chlcngo 32, III. Telef. 
LA. 3-OS 13.

Lietuvių tautos taurinusios usnieny- 
bPs Arkivysk. Jurgio Mutiilulčlo-

Matulevlčlaiis

Trijose dalyse;

UŽRAŠAI

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE HELP WANTED — VYRAI

Tiesini Iš salininko pirksiu gerų 
2 Jį ar 3-jų butų namą. Ciage Pk. ar 
Marųuette Pk. line augšte pageidau
jama ii kamb. Darbo dienomis skam
binti po 6 vai. vak. HEmlock 4-0095.

geso. Triukšmas nutilo ir tūks
tančiai dalyvių išsiskirstė po vi
są pasaulį. Baigus septintąsias 
žiemos žaidynes, visoje pasauli
nėje sporto spaudoje pa sipyl'ė 
įvairiausi komentarai. Buvo ra
šyta ir dar vis rašoma, kodėl
rusai laimėjo daugiausia meda- šaudymas. Nėra tikslo aiškinti, 
lių, kodėl kanadiečiai pralaimėjo kodėl rusai taip puikiai buvo su- 
ledo rutulio meisterio vardą- ir' sižaidę, kadangi visiems yra aiš-
t.t. Vieni stebėjosi greitaisiais 
rusų čiuožėjais, kitiems labiau
siai imponavo preciziškas ame
rikiečių dailusis čiuožimas, o 
dar kiti dievino jaunąjį Toni 
Sailer, laimėjusį tris aukso me
dalius. Kiekivenas dalyvis rado 
ką nors nepaprasto, nepamirš
tino.

Darbai Ir žmonės

Bent trumpai ir man norisi 
dar prisiminti paskutiniuosius 
snieguotus žaidimus.

Šventės organizatoriai italai 
žaidynes pravedė be priekaišto. 
Manoma, kad finansinių išlaidų 
buvo praleista apie 85 milionai 
dolerių. Organizacija buvo pui
ki. Patiko ir sportininkams, ir 
žiūrovams.

Žaidynėse dalyvavo keliasde
šimt tautų, tačiau baisusis dvie
jų politinių stovyklų varžyma
sis temdė tą kilnųjį penkių kon
tinentų simbolį. Didžioji pasau
lio spauda dažnai pamiršdavo

ku, jog jie tą komandinį susi- 
žaidimą įgijo ilgo, bendro ko
mandinio treniravimosi dėka. Ir 
nėra abejonės, kodėl toki ame
rikiečių rutulininkai pralaimėjo. 
Amerikiečiai gal buvo geresni 
kaip individualūs žaidėjai, ta
čiau komandiniai jie buvo nesu- 
sižaidę. Daugiau galbūt galėjo 
pasirodyti kanadiečiai, kurie bu
vo nusiuntę komandinį vienetą.

Ir taip, dėka ilgo darbo bei 
sistemingų treniruočių, rusai 
šiandien pasaulį pastato prieš 
dilemą. Jie negali būti skaitomi 
profesionalais, nes niekas ne 
pajėgia ir neturi galimybių nu
statyti, ar jie iš tikrųjų yra pro 
fesionalai. Gi prieš rusus spor
tininkus į sportines varžybas 
turi stoti laisvojo pasaulio tik
rasis sportininkas mėgėjas. Ma
nau, kad šitoji problema nebus 
išsprendžiama tol, kol egzistuos 
komunizmas.

PAJIEŠKOJIMAI
VINCAS KASl’LAlTIS, sūnus Juo

zo, gimęs 1903 metais.
STEFANIJA KOVAITE, KASULAI 

T1ENE, gimus 1904 metais.
JONAS-ALGIRDAS K ASILAITIS, 

sūnus Vinco, gimęs 1 928 metais.
VYTAUTAS-FELIKSAS KASILAITIS 

— sūnus Vinco, gimęs 1930 metais. 
Jie patys praftomi atsiliepti arba 

apie juos žinantieji praftomi pra
nešti ftiuo adresu —
K. BALTRAMON1S, 7125 So. Troy 
Street, Chlcngo 29, Illinois, telefo
nas l’Rospecl A-.3493.

I. 1 įrašai: Mintys, pastabos, pasi
ryžimai. Čia kaip tik atsiskleidžia 
Arkivyskupo Jurgio gilus tiesos (žvel
gimas -bei visiškas pasiaukojimas 
tarnauti Dievui, Bažnyčiai ir sielų 
išganymui.

II. Ijalškal. Tai Įvairiems asme
nims ruftytų laiški) ištraukos, gyve
nimiškos išminties perlai, išreikšti 
patarimų, paraginimų ir paaiškini
mų formoje.

III. Vilniuje. Žvilgsnis | Arkivys
kupo kančias perneštas senoje Lie
tuvos sostinėje, kur Jis stengdamasis 
būti visiems visakuo, kad visus lai
mėtų Kristui, daugiausia yra nuken
tėjęs.

Knyga turi 220 psl., paveiksluota 
ir įrišta J kietas viršelius. Kaina 
»2.6O.

Užsakymus su pinigais siųskite:

“D R A U G A S”

2384 So. Oakley Avė.,

CHICAGO 8, ILL.

4 MIEGAMIEJI KAMB.

7 kamb. medinis namas. Cent- 
ralinis apšildymas. 2 autom, 
garažas. Arti 67th ir Halsted 
St. Specialus bargenas — 
$10,750.

Skambinti:
LAfayetto 3-1083

D L M E S 1 O t
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PO P U L A R 
LITHUANIAN RECIPES

Surinko JUZE DAU2VARDIENB

Esame išvakarėse vasaros o-
, , . ,. . , . . limpinių žaidimų Australijoje,kitų tautų sportininkus ir visų „ . . . . . J J
dėmesį kreipėį rusų arba ame-l?"“ lr * .^o spor-
rikiečių sportininkus. Politinis 1?.V ? n®,a Un Į11"-3 -31'. , . , • , j mėti daug taškų, nes taip jausiaubas kaip kirminas neleido . , , .. ,r numatyta penkmečio planuose.užmiršti tikrovės ir tos žiaurios 
idėjinės kovos dalyvių.

Iš spaudoje buvusių komenta
rų sprendžiant, atrodo, kad jau 
yra beveik priprantama prie 
“neoficialiosios” k o m a n dinės 
taškų sistemos. Ir čia pirmiau
sia neįvertinamas individualus

Laisvojo pasaulio sportininkas
| vėl bus priverstas stoti į kovą 
su profesionalu, tačiau jis į tai 
nekreips dėmesio. Jis stengsis 
parodyti pasauliui tai, ką jis 
gali, o taškus paliks skaičiuoti 
tiems, kuriems jie yra taip svar 
būs ir kuriems jie rūpi. Tikra-

sportininko pasirodymas, bet sis sportininkas žino, kad olim-
paskiros tautinės, valstybinės 
grupės. Ir tik dėka neužmiršta
mo austro Sailer pasirodymo, 
šis komandinis varžybinig mo
mentas buvo bent šiek tiek ap
temdytas. Jeigu nebūtų buvę 
tokio vieno individualaus spor
tininko pasirodymo, būtų atro
dę. jog buvo ne olimpiniai žaidi
mai, bet sportinės varžybos tarp 
rusų ir laisvojo pasaulio spor
tininkų.

Nėra abejonės, kad vienaša
liškas rusų sportininkų domina
vimas kitiems sportininkams pa 
darė neigiamą įspūdį. Ir visai 
nestebina šiuo metu spaudoje 
pasirodą garsių sportininkų pa
reiškimai, jog jie į vasaros o- 
limpinius žaidimus nebevažiuo
sią. Priežastis — rusų profesio
nalai sportininkai yra suniekinę 
tikrąjį olimpinių žaidimų ide
alą. Jie nematą reikalo rungty
niauti sporto aikštėje su profe
sionalais. Šis laisvojo pasaulio 
sportininkų protesto balsas yra 
visiškai tikslingas ir teisingas. 

Precizinis pasiruošimas

piniuose žaidimuose yra svarbus 
ne tik laimėjimas, bet ir pats 
dalyvavimas. Tą tiesą jis ban
dys ginti.

'illillllllllllllllllllililliiiiiiillllillllliniiii
Ar Marija apsireiškė Lietuvoje 

Atsakymą rasite J. Budzeikos kn < 
kūtėje

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE

Kaina 40 centų

Jr galite gauti

“DRAUGE”
2884 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8. n J,
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Nėra įdomesnės knygos už kelionių 
aprašymus

VLADO RAMOJAUS

LENKTYNES SU ŠĖTONU

THE TRUTH ABOUT THEI 
THREAT OF BOMBING 

TO THE UNITED STATES]
Our government has wamed that 89 U. S. 
rities 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.
Wake Up! Sign Up! Look Up! I

loin the

GROUND OBSERVER CORPSI
CALL OR WRITE CIVIL DEFENSE

įdomiausias romanas!
A

Gyva intriga ir šiurpūs 
įvykiai, išsamiai pavaizduo
tas bolševikinis gyvenimas 
Lietuvoje, dail. V. K. Jonyno 
16 originalių iliustracijų.

Abi dalys vienoje knygoje 
J.GLIAUDA - h* M.00

Užsakymus siųsti:
‘‘DRAUGAS’1 

2334 So. Oakley Avenue 
Chicago 8, Ulinois

ooapuo
NORIS

PREMIJUOTAS
ROMANAS

yra Lietuvoj batalijono karo kelio 
aprašymai, labai noriai skaitomi ir 

Kaip atsimename praėjusios jBUnimo ir “Augusi,,.
Knyga papuošta modernišku dail. 

V. Virkau viršeliu, turi 292 pusi., 
kaina $3.00. Lietuviškos Knygos 
Klubo leidinys.

Užatkymua Ir pinigu* aluaklte

“DRAUGAS”
2334 South Oakley Avenue 

Chicago 8, Illinois

žiemos olimpiniuose žaidimuose 
Norvegijoje rusai nedalyvavo.
Jie buvo nepasiruošę ir, kadan
gi žinojo, jog laimėti daugiausia 
pirmųjų vietų neįstengs, visai 
nevažiavo. Komunistinės klikos 
tikslas aiškus — nekišti pirštų, 
kur galima juos betiksliai nu
degti. Tačiau rusai nepamiršo 
vieno dalyko: jie į Oslo atsiuntė 
keliasdešimt stebėtojų, kurie ne
tik stebėjo visa, rungtynes, bet 1ke|Wj '■ DRAUGE" .pslmok. 
ir... filmavo. Gavę tokias tiks
lias informacijas, komunistai, ne* yra pl*člauHlai ikaltomar 
žinoma, pradėjo ruošti savo Hetuvių dienraštis, o akelbim.. 
sportininkus pasirodymui Corti- Į kaina yra prieinama visiem., 
noje, Italijoje, w n nx, v, n . tnvtvTO.. .Tre

Tai nepaprasta knyga. VlrS 200 re 
ceptų grynai lietuviškų valgių gami
nimui anglų kalboje. Ponia Daužvar- 
dienė, kuri dažnai pasakodavo apie 
lietuviškus valgius per Chicagos ra
dijo ir televizijos stotis, surinko pa
čius {domiausius lietuviškų valgių 
receptus Ir DRAUGAS juos Išleido 
labai parankioje foimoje. Pirmą kar
tą tokia knyga pasirodo knygų rin
koje.

Gera dovana kitataučiams ar ang 
liškal skaitantiems lietuviams.

Kaina — $2.00

Užsakymus kartu su pinigais siųskite
“DRAUGAS”

2834 So. Oakley Avenue,
CHICAGO 8. ILL.
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BUILDING & REMODELING

KONTRAKTO RIUS 
STANDARD BUILDERS, INO. 
2523 \V. 09 st. Chicago 29, UI.,

PRospeckt 8-3792 
A. GINTNERIS — pirmininkas 

V. F. PETRAUSKAS — stat. vedėjas
Lietuvių Statybos Bendrovė:
• stato namus pardavimui,
• priima užsakymus,
• atlieka remonto darbus,
• {rengia aluminijaus langus Ir 

duris.

____ --------- ——#

__________

KELIONĖ'

V. Adamkevičiaus apianka 

Užsakymus su pinigais alųsklta:
880 psl., kaina *2.80

DRAUGAS, 2SM 8. Oakley Avo.
Chicago S, m.

žios nuostabios Ir nepaprastos kny 
gos personažus žltalp (vertina ra
šytojas Gliaudą: H...Welsas — pa
niekintas niekintojas, bet turja 
savyje Fra Angellco angelų varsų 
gama. Tatjana—nesuprantanti alė
tos sąvokos, bet myllatl skalsėto 
meile. Pagaliau Julius... pasiilgus 
Skaistumo Ir nesuvokiąs jo samia, 
drąsus be drąsos, nesuprantąs pa
vojaus bepruižjlmo procese”.

V. 8 I M K U S
Įvairūs pataisymai Ir pardavimas. 

Jei norite pirkti ar užsakyti namą 
kuris būtų gerai išplanuotas, pato
gus, gražus Ir pigus, pirkite ar užaa 
kykite paa

Susitarti šaukite REliance 5-8202 
nuo 5 vai. p. p. kasdien ir taipgi 
sekmadieniais nuo 10 iki 4 vai.

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

A- T V E R A S
LAIKRODŽIAI IR BRANGEMYBES

Pardavimas ir taisymas
2646 W. 6Mh St. REpublie 7-1641

Pradėkit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, d?bar pradėkite taupyti iioje lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN !
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius
OFISO VALANDOS:

Pirmad., antrad., penktad. Ir 
Aeštad. 9 vai. ryto Iki 4:80 p.p.

Trečlad. 9 ryto Iki 12 vai.. 
Ketvlrtad. 9 vai. iki 3 vai. vak.

BRIGHTON PARKE
Mūr. 2 po 5 (2 mieg.) ir skiepe 

3 kamb.; centr. šild. gazu, gražus 
kampinis namas.

Mūrinis 6 kmb., II aukšte, krau
tuvė ir 3 kmb. I a. 3000 įmokėti.

Medinis, 5 ir angį. skiepe 3 
kmb., centr. šild., garažas, prie 
pat mokyklos.

GAGE PARKE:
Naujas mūr. bungalow, 6 dideli 

kam., graži ir rami apylinkė.
Medinis 2 po 6 kamb. centr. šil., 

garažas, 33 pėd. sklypas, dideli 
ir šviesūs kambariai.

MARQUETTE PARKE:
Mūrinis 4 butai: 2 po 4 ir 2 po 

3 kamb., centr. šildymas alyva, 
300 pajamų ir sav. butas.

KITUR:
Medinis 2 butai po 4 kamb. 

“Draugo“ apylinkėje, gražus ir 
šviesūs butai.

Mūr., 2 po 4, 53 ir Union apl. 
centr. šild., alyva, 60 pėdų skly
pas 4 auto garažas.

BIZNIO NAMAI:
Graži 10 kamb. vila Beverly 

Shores.
Taverna ir 8 kamb. būt. Brigh- 

ton Parke.
Parūpiname paskolas.

ŠIMAIČIAI
Realty, Builders, Insurance 

2737 W. 43 St., CL. 4-2390

Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar ūkius 
atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

2405 West 51 St. 
WAlbrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak. ir sekmad.)

Nejud. turto pirkimas-pardavimas, 
visokia apdrauda, notarijatas

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 W. 71st St. — M Al. 5-6015

APYI.INKfc.IE 23rd l’l. ir Ix*avltt
St. savininkas parduoda namą — 
krautuvei patalpa ir 5 kamb. butas 
su vonia užpakaly. Pilnas rūsys ir 
pastogė. 2 autom, garažas. Uždaras 
porčius. Pajamų $90 į mėnesj. Sku
biai parduodamas — $6,500. FRon- 
tier 0-1777.

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 West 7lst Street

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

Tel. — HEmlock 4-8881

'jiiiiiiiiiimimiiiiimiiiiiimimimmiiiiu 
= LIETUVIU STATYBOS = 
= BENDROVE =

I MORAS I
= BUILDERS, INO. =
= Stato gyvenamuosius na- E 
3 mus, ofisus ir krautuves pa- = 
s gal standartinius) planus ar E 
3 Individualinius pageidavimus. E 
= Įvairūs patarimai staty- = 
3 bos bei finansavimo reika- s 
3 tais, sklciniai planai ir na- E 
= mų įkainavimas nemokamai. E 
E Statybos reikalais kreiptis 
S į reikalų vedėją šiuo adresu:

i JO N A S STERKUS
s kasdien nuo 4 vai. popiet, 
s Tel. PRospeci 8-2018 
3 8800 SO. CAMPBELL A VU, = 
f Chicago 29. Illinois E 
nillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllF

REIKALINGAS 
REGISTERF.D PHARMACIST-. 

VAISTININKAS
Pilną ar nepilną laiką. Geras atly
ginimas.

LA VERGNE PHARMACY 
4947 W. 14th St. Cicero, III. 

OLympic 2-1070

MACHINISTS
Radial Drill 

Engine Lathe 
Horizontai Boaring Bar 
Vertical Boaring Mill 

New higher rates. Overtime. 
Profit sharing, — Ali other 

benefits
Our Supervisers speak 

German

CLEARING MACHINE 
CORPORATION

Hrs.: 8:30 a. ,m.—5 p. m. daily 
Saturday 8:30 a. m.—12 noon

6499 W. 65th STREET 
POrtsmouth 7-8700

HELP W ANT EI) MOTERYS

Maisto krautuvei reikalinga jauna 
moteris pardavėja. Pageidaujama iš 
vėlesnių ateivių; kad kiek vartotų 
anglų kalbos. Valandos pagal susita
rimą. GRovehlll 0-2025.

IŠNUOMUOJAMA

Išnuom. 4 dideli, šviesūs, apšilti, 
kamb. 2-me augšte. Patogi trans- 
portaeija. 1645 S. Karlov Avė.

6 KAMB. MUR. NAMAS arti 
26 th ir Homan. Centr. apšildy
mas. Modernus vidus. Bargenas. 
$10,900. SVOBODA, 3739 W. 26th i 
St., tel. LAwndale 1-7038. i

GERAS PASISKAITYMAS
K>00<XXX><>0<X><XK><X>0<KXK><X><>0'

LITHUANIA, (Paveiksluose, $6.00 
Fotografavo V. Augustinas

POPULAR LITHUANIAN 
RECIPES ..................................... $2.00

Redagavo J. Dauivardlenė

LITHUANIA THROUGH
THE AGES ............................ $3.50

Parašė Dr. A. Šapokas

THE STORY OF ART
and JUOZAS PAUTIENIUS, $5.00

Parašė Ig. šlapelis

LITHUANIAN SELF-
TAUGHT ..................................... $1.25

Išleido Marlborough

LITHUANIAN-ENGLISH and 
ENGLISH-LITHUANIAN 
DICTIONARY ........................... $4.50

Išleido Marlborough 

gias knygas galima gauti dien

raščio DRAUGO knygų kioske — 

2334 South Oakley Avenue,

Chicago 8, Illinois

Jei turite parduoti ar išnuomo

ti, pasiskelbkite smjilkių skelbimų 

skyriuje. Skelbimą galite perduoti 

telefonu: VIrginia 7 6640.

Pirkit Apsaugos Bonus! |

AUTOMOBILIUS — TRUCKS 

Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO KOŽ I C O S 
lietuviška gazolino stotis Ir auto 

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

CALL-ME-MOTORS CG.
5759 S. WESTF.RN AVĖ., PR 8-9533

MISCELLANEOUS 

Įvairūs Dalykai

LIET, APDRAUDŲ AGENTCRA 
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlatas. Valsty
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
\VAlbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENCV 
5900 S. Ashland Avė., Chicago 36, IU.

ŠILDYMAS
A. Stančianskas ir A. Lapkui

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

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

2-6752 Ir OLympic 2-8492

P. STAHKOVIČIUS
R.PAT. ĖST. ir IN8UR. BROKERIS 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
8133 So. Halsted St.

Ph. DAnnbe 6-1798 
Padeda plrkltl - parduoti namus, 
ūklua, biznius. Parūpina paakolaa, 
draudimus Ir daro vertimus. Tvarko 
Imigracijos dokumentus. Ofisas atda
ras kasdien nuo 10—7.

WORK IN THE ELECTRICAL 

INDUSTRY
Machine operators, Casting Grindcrs, Inspectors.

Šame knowledge of English language prefemd būt not 
necessary. Will train. Rates of pay above average with 
automatic inerease after 30, 60 and 90 days. Free insurance 
and other company benefits. Apply —

DELTA STAR ELECTRIC DIVISION

2437 W. FULTON
(1 blk. West of Western Avė. and 1 blk. North)
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Nuomonės ir pastabos

APIE PASIAUKOJIMĄ IR ‘HONORARUS’
ALGIMANTAS BIKINIS, Chicago, IU.

metrų plotas. Europa visa tesu

daro 10 mil. kv. kilometrų.

Tai aukštumos iki 2 kilomet
rų. Jose iškyla atskiri kalnai, 
kurių viršūnės išsišovę į viršų 
iki 5 kilometrų. Jos viršūnės pli 
kos ir tamsios atsimuša kaip 
juodi taškai baltame dugne, nes

Ii jai šios valstybės jau laikė sa- jais galima būtų naudotis. Tada 
va nuosavybe. Pietų Afrikos u-' jūrų susisiekimas būtų privers- 
nija taip pat pareikalavo sau tas naudotis senaisiais keliais 
dalies. O ir Sovietų Sąjunga pa-1 pro gerosios Vilties iškyšulį. O

Lietuviškasis Hollywoodas dirba sunkiau. Aktoriaus kury- 
Jau antrame straipsnyje iš ba glaudžiai susijusi su dekora- 

eilės p. A. Gintneris “Drauge” cijomis, apšvietimu, kostiumais, žemiau tik ledo ir sniego nuklo- 
puola teatralus. Susidaro j3pū- grimu ir daugeliu kitų dalykų, 
dis, kad štai Chicagoje gimė lie- kag chorui nesudaro jokios prob 
tuviškasis Hollyvvoodas. Akto- lemos. Aktoriai ir režisorius 
riai, pamiršę pasiaukojimą, lupa spektaklio metu patys stumdo 
didžiulius honorarus, ir nenu- baldus, keič a dekoracijas, rū- 
stebkime, jei sekančiais metais pinasi rekvizitu ir pagaliau daž- 
mūsų teatralai raižys Halsted niausiar visa tai jie patys trans- 
gatvę naujintelaičia's “kadilia- portuoja, nes daug kritiškai nu
kars”, o moteriškosios “žvaigž- sitęikusių Chicagoje, bet maža 
dės” paraduos Lietuvių audito- talkin'nkų. Choras nuo visų tų 
rijoje blizgančiais “minko" kai- j rūpesčių laisvas. Ir visdėlto p.

i Gintneris mano, kad daininin
kai aukojasi, bet teatralai — ne.

liais.
Sceną pažįstantiems žinoma, 

kad vaizduotė yra brangus tur
tas kūrybiniame procese, bet, 
kada perdaug lakios vaizduotės 
asmuo kalba apie dalykus, nieko 
bendro neturinčius su realybe, 
tenka reaguoti. Teatru besido- 
minčioji visuomenė neprivalo bū 
ti klaidinama. Tad pakalbėkime

“Honorarai”

Na, ir prieiname prie to bau-

šiek tiek doleriukų susisiekimo
... . ... . ... išlaidoms. Nepyki, p. Gintneri,realiai ame aktorius ir hono- • • • x .„ apie amu tU(>3 centUg tam

ti plotai.
Bet plotai ir gąsdina. Gąsdi

na žiaurūs vėjai, kurie čia be
veik be pertraukos. Kartais pa
siekia iki 400 kilometrų per va- 
valandą. O temperatūra nukrin
ta iki 56 laipsnių šalčio.

Jei šiaurės ašigalio pusėje a- 

napus 60 laipsnio platumos yra 

milžiniški miškai, visokių gyvu

lių ir žvėrių, per tnilioną žmonių 

gyvena, tai pietų ašigalio tokio

je i»a>t platumoje žmonės negy

vena.

reiškė, kad rengiasi okupuoti 
tam tikrą zoną vardan Belling- 
hauseno nuopelnų...

1947 taip paaštrėjo ginčas, 
kad Chilė, Argentina ir Angli
ja pasiuntė į pietų ašigalio sri
tis net karo laivus su kariuome
nėm. Bet viskas baigėsi geruo
ju, nors tik laikinai. Klausimas 
nebuvo baigtas visiem laikam. 

—0—
•Geologai, ypačiai po pagarsė 

jusios admirolo Byrdo kelionės, 
apskaitė, kad pietų ašigalio sri-

tai būtų įmanoma tik tam, keno 
rankose bus pietų ašigalio pa
dangė. Reikalinga tuose plotuo
se turėti savo bazes. Washing- 
tonas ir Londonas tai žino. Bet 
Maskva tai žino nemažiau, ir 
stengiasi pastoti kelius.

—0—
Lenktynėse laimėti bazes ir iš

naudoti paskui ūkiškai kyla 
drąsiausios svajonės ir projek
tai. Amerikiečiai jau šiaurės 
ašigalio srityse išmoko su spaus

tyje turi būti milžiniški kiekiai ti sniegą ir iš jo daryti aerodro-

ŠLavimo mašinos
Chicagos miestą norima pa

daryti švaresn’u. Miesto valdy
ba įsigijo 25 naujas šlavimo ma 
šinas. Jos dažniau bus paleidžia 
mos darban. Taipgi dažniau iš 
miesto bus išvežamos šiukšlės.

Perka bonus
Cook apskrityje šių metų ko

vo mėnesyje JAV bonų, E ir H 
serijos, parduota už $23,548,708, 
o visoje Illinois valstybėje šių 
serijų bonų parduota už $44, 
398,434.

7,000 škaplierių
Chicagoje viena lietuvė pa

darė 7,000 žaliųjų Marijos šir
dies škaplierių ir juos išplatino 
po įvairius kraštus.

GUŽAUSKŲ
BEVEKLY HILUS GELINYCIA
Geriausios gėlės <161 vestuvių, banke
tų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2443 W£ST 63III) STRK12T 
rel. ntospcct 8-0833 ir l’R 8-0834
«ė*5K*.ilt*ik*^*3OiilH************

bo, dėl kurio taip graudžiai alar j Ilgų laiką pietų ašigalio sri 
muoja p. Gintneris. “Honora- tys buvo laikomos nenaudingais į 
rai”!... Ponas Gintneris gerašir- plotais. Nuo to laiko, kai ang- 
diškai leidžia choristams gauti las Bransfield (1820) ir rusas 

Bellinghausen (1821) juos su
rado ir anglų kapitonas Ross

anglies, o taip pat uranijaus, ši
to dabar taip gaudomo metalo. 
Nebuvo apie tai kalbama, bet 
didžiosiose valstybėse kilo ura
nijaus karštligė kaip kitados

mus, kuriuose gali nusileisti mil 
žiniški lėktuvai. Tas išradimas 
bus pritaikytas ir pietų ašiga
liui. O turtų trokštantieji suka 
galvas, kaip reikės prie jų pri-

Amerikos karštligė dėl aukso, eiti, nes jie po žeme, o ta žemė

rarus
Mokytojai, aktoriai, dainininkai

Nemanau paneigti p. Gintne- 
rio teigimo, kad mūsų mokyto
jai dirba sunkų, nedėkingą, bet 
svarbų lietuvybei išlaikyti dar
bą. Garbė jiems už tą pasišven
timą. Tik keista, mokytojai au
kojasi, o teatralai ne. Atrodo, 
kad aktorių repeticijinis darbas 
prilygsta p'knikų subuvimams.
Ponas Gintneris primeta akto
riams “pas'.pinigavimą”. Kur 
buvo jisai, kada aktoriai už 
“Antigoną”, “Vienas ir kiti”,
“Stiklinį žvėryną” “V. Krėvės, 
koncertinį vaidinimą” ir daugelį rus samdomiems profesionalams 
kitų spektaklių negavo nė vieno, aktoriams ir režisoriams. Neži- 
cento. Atvirkšč ai — dažnas sa nomi man tie Jaunimo teatro 
vo sunkiai uždirbtus dolerius m°kami honorarai. Žinoma ne
yra paskyręs teatro labui. tikiu, kad “Kepėjo sūnaus reži

sorius Alfas Brinką už tą hono-

(1829) juos paėmė karalienės 
pačiam tikslui yra gavę. Tai vi- vietorijoš globai, ligi 20 am-
coc nu “knnoro o” T v • • •žiaus pradžios mažai ap.e juossas jų "honoraras”. Lietuvių 
Bendruomenė apmokėjo “Buhal
terijos klaidos” dalyviams, gal 
ir “Prieš srovę” veikalo vaidin
tojams. Jei p. Gintneriui žinomi 
individai, gavę nepateisinamai 
didelius honorarus, jis privalėjo 
apie juos kalbėti. Kas duoda 
teisę p. Gintneriui apkaltinti vi
sus teatralus?

Jaunimo teatras

Esame informuojami, kad 
Jaunimo teatras neša nuosto
lius, nes tenka mokėti honora-

Pasislėpus po moksliniais tiks
lais buvo lenktyniaujama dėl 
uranijaus.

Juo toliau, juo labiau ėmė at
siliepti ir strateginiai sumeti
mai. Kai sprausminiam lėktu-

dar po 300 iki 2000 metrų ledu 
bei sniegu. Kaip jį nutirpinti? 
Svajonės jau pina projektus pa
naudoti tam reikalui net atomi
nę energiją. O projektus dar la
biau skatina kurti apskaitymai,

1

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSOH,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUNtENTCO-
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių.
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

5 Teltef — CEdarcrest 3-6335

Lituanistinės mokyklos moky- rarą būtų atsiremontavęs na-
tojai, gauną po $2 (apgailėtinai | mus. Teko man būti šio vaidi- 
mažai) už pamoka, nuo tos! nimo premjeroje. Buvo galima 
‘nuodėmės” atleidžiami. Teatra suskaityti ap.'e šimtinę žiūrovų.
lai bus nusikaltę, kad už “Bu
halterijos klaidos” paruošiamąjį 
darbą Lietuvių Bendruomenė su 
tiko mokėti aktoriams po $3 už 
repeticiją, o režisoriui — po $5. 
Dėl ryškumo tenka pastebėti, 
kad mokytojo pamoka norma
liai trunka vieną valandą, o ak
torius repeticijoje dirba 3 — 4 
valandas ir kartais net penkias. 
Bet teatralai, žinoma, nežino, 
kas yra pasiaukojimas, nes jie 
teatralai...

Su dideliu dvasios pakilimu p. 
Gintneris kalba apie chorų dai
nininkus. Aplinkybės lėmė ir 
man gana intensyviai padirbėti 
chore. Taigi šis darbas ir dir
bančiųjų pasiaukojimas man ge
rai pažįstami. Drįstu tvirtinti,
kad aktoriai, ruošdami veikalą veikti.

Tikrai stebėčiausi, jei šimtinė at 
silankiusiųjų apmokėtų visas 
pastatymo išlaidas. Vadinasi; ne 
“honorarai” čia kalti.
Lengviau kritikuoti, negu veikti

Teatro išsilaikymo problema 
mūsų sąlygose yra didelė. Ly
giai svarbūs ir diskutuotini fi
nansiniai teatro klaus mai, bet 
tam reikia objektyvumo ir ge
ros valios. Nepagrįstais puoli
mais nieko nelaimima.

Man yra žinomas faktas, kad 
p. Gintneris buvo kviečiamas bū 
ti Chicagos Lietuvių Teatro ad
ministratoriumi. Sutikti ar ne
sutikti — jo asmeniškas reika
las. Ir jis nesutiko. Išvados aiš 
kios: lengviau kritikuoti, negu

bebuvo ir kalbama. Tik tarp 
1908 ir 1938 vienas po kito Ang 
lija, Australija, Naujoji Zelan
dija, Norvegija, Prancūzija pa
siskelbė, kad to kontinento tam 
tikros dalys priklauso kiekvie
nam iš jų. Pažymėtina, kad ame 
rikiečiai nieko iš to naujo kon

tinento sau nereikalavo.

Bet jie lygiai nepaisė anų vals 
tybių pasidalinimo ir plotų su- 
pjaustymo: čia mano, čia tavo...

Žinoma, tų gabalų ribos buvo 
visai neaiškios ir tiem, kurie 
juos savinosi. Dėl to vienas su 
kitu politiškai pradėjo niautis.

Kaip po paskutinio karo įžiū
rėta ten galimi turtai, tai Chilė 
ir Argentina net pasiskelbė, kad 
pietų ašigalio sritis esąs natū
ralus pietų Amerikos kontinen
to tęsinys ir dėl to turįs pirmiau 
šia šiom dviem valstybėm pri
klausyti. Visą tą plotą, kuris ta
riamai buvo priklausomas Ang-

vam šiandien atstumai nieko ne , kad tų žemės turtų esą ben tri- 
reiškia, tai saugumo reikalam 1 gubai daugiau kaip bet kurioje 
prireikė pietų ašigalio plotų. 'kitoje žemelės

Žinia, kad karui kilus Suezo ,
kanalas, o taip pat Panamos ka ( Dirba mokslininkai, kariai su 
nalas atsidurtų labai dideliame dideliu pasiaukojimu, bet kas iš 
pavojujuje ir kažin kiek ilgai to pasinaudos? M- (iš “Darb.”)

Jeigu dar neturite, tai bū
tinai įsigykite

DR. JUOZO KAŠKEL10 
KOMUNIZMAS BE 

KAUKES
Tai yra gyvai parašyta 

Įmyga, kurioj, teigimai pa
grįsti dokumentais ir dau
gybe dar nežinomais tak
tais. Knyga naudinga kiek
vienam. . k

Kaina $1.50 Gaunama 
“DRAUGE”.

STRATEGINIAI SUMETIMAI

VISUS VILIOJA PIETŲ AŠIGALIS
Sausio 5 laikraščiai pranešė, 

kad vakarykščią dieną Ameri
kos ekspedicijos keturmotoris 
lėktuvas pasiekė pietų ašigalį. 
Aplink jį paskraidė pusvalandį, 
nusileido iki 500 pėdų aukščio. 
Matė lygumas, platumas, nuklo
tas baltom sniego bangom. Bet 
tūpti į viliojančias baltumas ne
susigundė. Tik nufotografavo 
25 mylių nlotą ir siuntė radio
gramą į Washingtoną.

Tai jau trečia Amerikos lėk 
tuvų ekspedicija, pasiekusi pie
tų ašigali. Pirmas dvi atliko 
adm. Richard E. Byrd 1929 ir 
1940.

Bet amerikiečiai ne vieninte
liai, kurie ėmėsi šio sporto. Dar 
lapkričio viduryje buvo praneš
ta, kad ekspediciją siunčia dvic- 
jierc metam Sovietų Sąjunga, 
taip pat ir Anglija, ir Australi
ja, N. Zelandija.

Ko jie visi taip traukia į tą 
ašigalį kaip Mahomcdo maldi
ninkai į Mckką ir Mediną?

Oficialiai jie visi rengiasi 
tarptautinei geofizikų konferen 
cijai, kuri įvyksta 1957-8 Jie. vi

si nori apsiginkluoti naujais at
radimais. Neoficialiai ten eina 
didesni dalykai — vyksta šal
čiausias iš šaltųjų karų...

-0—
Visus vilioja tas plotas savo 

didumu. Juk tai 13 mil. kv. kilo-

A. a.
VACLOVAS BRAZAUSKAS

(Gyv. 2080 Canulport Avė.)

Mirė 1956 rn. bal. 21 d., su
laukęs 78 metų amžiaus.

Gimęs Lietuvoje.

Amerikoj išgyveno 50 m.

Paliko nuliūdę: giminės bei 
draugai ir pažįstami.

Laidotuvėmis rūpinasi Jonas 
ir Ona Gadžinskai.

Kūnus pašarvotas Ant. M. 
Phillips koplyčioje, 3307 Litu- 
anica Avė. Laidotuvės įvyks 
antrad., bal. 2 4 d. Iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas į 
Dievo Apveizdos parap. baž
nyčių, kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Vaclovo Brazaus
ko giminės, draugai ir pažįsta
mi nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse Ir suteikti Jaru 
paskutinį patarnavimų ir atsi
sveikinimų.

Nuliūdę lieka: draugai.

Tsiid. direkt. Ant. M. Phil
lips, tel. YArds 7-3401.

ANATOLIJAUS KAIRIO
4 veiksnių istorinė pjesė iš 1868 

metų sukilimo ir spaudos 
uždraudimo laikų

LAISVES MEDIS
Reikalaukite visuose knygynuose, 

kaina tik $1.00
Užsakymus su pinigais siųskite: 

DRAUGAS,

2834 So. Oakley Avė. 

Chicago 8, UI.
W«H»«HXH>IKH»O<XHXHKHXKKKKH

A. A.
JUOZAPAS MAČIULIS

(Gyv. 3140 S. Emcrald Avė.)
Mirė 1956 m. bal. 21 d.,

9:30 vai. ryte.
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Ra

seinių apskričio ir miesto.
Amerikoje išgyveno 47 m.
Paliko nuliūdę: žmona Alek

sandra (pagal tėvus Tamoliu- 
tė), sūnus Juozapas ir marti 
Ix>rraino bei anūkė Andrea, 
duktė Ona Galin, žentas Leo 
ir anūkas Charles, sesuo Anta
nina Vaišvilas, • švogeris Anta
nas, sesers dukterys — Sese
lė Gerald ir Seselė Cordia (šv. 
Kazimiero vienuolyne), sesers 
sūnus Edward ir Vladas, 2 
broliai Antanas, brolienė Vik
torija ir Kazimieras ir jų sū 
nūs Kazimieras bei kiti gimi
nės. draugai ir paž.įstami.

Priklausė Apaštalystės Mal
dos, šv. Kazimiero Akad. Rė
mėjų, Teisybės Mylėtojų, Keis
tučio Klubo, Susivienijimo Liet. 
Brolių ir Seserų bei Bridgepor- 
to Namų Savininkų draugijoms.

Kūnas pašarvotas A. M. Phil
lips koplyčioj, 3307 Lituaniea 
Avė. Laidotuvės įvyks antrad., 
bal. 24 d. 8:30 vai. ryto bus ly
dimas iš koplyčios į šv. Jur
gio parap. bažnyčių, o po ge
dulingų pamaldų bus laidoja-

r mas šv. Kazimiero kapinėse.
Visi a. a. Juozapo Mačiulio, 

giminės, draugai ir pažįstanti 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir sutelkti jam paskutinį 
patarnavimų ir atsisvoikinimų.

Nuliūdę lieka: žmona, duk
tė, sūnūs, broliui, sesuo ir ki
ti giminės.

I-aid. direkt. Ant. M. Phil
lips, tel. YArds 7-3401.

Prašomo nesiųsti gėlių.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6312 S0. WESTERN AVĖ. 1410 SO. 50th AVĖ. 
CHICAGO, ILL CICERO, ILL
Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba

T0wnhall 3-2109

uodGsio valandoj

MAŽEIKA* EVANS
UUDOItJVIŲ MBIKTOBIAI -

6845 S..Western — 3 atskiros air-cond. koplyčios
MM — 7-6661 AstomobUlams riote 
rte srr.ua kitos. mleU* dalyMi «auMm

koplyčia arėlau Jūnrj namų.

JOHN F. EUDE1KIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

4330-34 South California Avenue
Telefonas LA 3-0449 ir LA 3-9852

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

TROOST - PACHANK1S MONUMENYS
6819 So. Western Avė. Tel. GRovehilI 6-3745

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIU 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansų patarna* Jįį Mes turime koplyčias
, rintes dieną ir .nak- UOT riaoae Chicagos ir

, 4, Reikale šaukit* Roselando dalyse ir
t uojau patarnaujamenua.

Joliu W. l’aeliuukis (Patek)
Chicagos vienintelis 
lietuvis savininkas

č'csIoims Vitkauskas. 
West Suburban atstovas 

Tel. TO* ulialI 3-3232

CLEAN-UP--DON’T BURN UP

NATIONAL 90*90 OF FIHC UNO1.1 W.TITt« 9 

COMIUSTIOLE TRASH IS A FINE HAZAN0 — IUT RĖMIMAI* 
IURNING IT ON A WIN0Y DAT IS EVEN MORE DANGENOUSl

GRAŽIAUSIŲ PAMINKLŲ PASIRINKIMĄ 
RASITE PAS MUS.

Į paminklų patalpas ir atgal mes visuomet parūpiname 
transportaciją automobiliu.

Atdaru kaadien ir sekmadieniais nuo 9 vai. ryto Iki 5 vai. popiet.
Nuo pirmadienio iki penktadienio atdara vakarais. 

IŠSIRINKITE DABAR — BI S l’ASTATY TA VAINIKŲ DIBNOJKt

MES PRISTATOME ANGLIS BEI j 
PEČIAUS ALIEJŲ

OIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS lį’
Mes taipgi perkrauatome jūsų baldus saugiai — keletą hlo-1 

1 kų ar keliasdešimtų mylių. Reikale šaukite mus. į

Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkitės pas' 

'mus. TurJ daug metų patyrimo perkrauatymo darbe.

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne Avenue Tol. Vlrginia 7-70971

PETRAS BIELIONAS
4848 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-3572

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

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

ALFREDAS VARCE177 WOODS1DE Rd., Riverside, HL Tel. OLymplc 2-5245

POVILAS j. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1.11

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 8. MICHIGAN AVĖ. Tel COmmodora 4-2228,

JURGIS F. RIIDMIN
3319 8. LITUANICA A VE. Tel. Y Arda 7-1138-11391

VASAITIS — BUTKUS
144. S. 50th AVĖ., C1CEBO, UI Tel OLymplc 2-10031

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpubUe 7-121.’! |

2314 W. tSrd PLACE Vlrgtnte 7-6672,

Perskaitę dienr. “Draugą”, duokite jį kitiems.

srr.ua


£L nmrraAims draugas, cbicagg, n.i.mon
■»' ,.„ ■ , ,"i,e,t:,',....... =====

Pirmadienis.. baląndlio 23 1956

CHICAGA RUOŠIASI DIDŽIAJAM 

BANKETUI
, Jau virio tradicija, kad lietu-Į tarn tikra dalis numatyti) lėšų 
viškųjų parengimų sezonas Chi-j bus pavesta mūsų tautos reika- 
cagoje užbaigiamas puošniu Li-1 !ams. šio svarbaus sumanymo/ mus.

X Kazimieras Paplauskas,
gyvenantis Chicagoje, žymus 
Ir nuoširdus katalikiškų orga
nizacijų rėmėjas, Tėvų Marijo
nų Statybos fondui paaukojo 
$100. Prieš mėnesį laiko jis nu
pirko keturis biletus i Statybos 
Rondo bankętą ir biletus išda
lino savo giminėms ir pažįsta
miems. Tėvai Marijonai nuo
širdžiai dėkoja K. Paplauskui 
už aukų.

X Dr. Br. Beinorjs, gyv. ir 
praktikuojąs Wood Dale, III., 
glaudžiai susigyveno su vietos 
visuomene, įsigijo jos simpati
jų ir užmezgė platesnius san-

thuanian Chamber of Commerce 
of Illinois ruošiamu banketu 
Bismarck viešbučio salėje. Tai 
lyg lietuvių reprezentacinė iš
kilmė plačioje amerikiečių vi
suomenėje. Chamber of Com
merce banketai turi tikslą ne tik 
saviškiams b’znieriams, profe
sionalams ir šiaip lietuviams vei 
kėjams kaitą per metus sudary
ti progos susitikti, pabendrauti, 
pasilinksminti, bet taip pat pa
sirodyti kitataučių tarpe, kad 
lietuviai yra gyva ir organizuo
ta jėga Cliicagoje. Lietuvių Pre
kybos Rūmų banketų kalbėto
jais, paprastai, kviečiami įžy
mūs Amerikos politikai ar vals
tybės vyrai, vienu ar k'tu bū
du nusipelnę Lietuvai ir lietu
viškam reikalui. Mes visi prisi-

tykius. D-ro žmona Aldona įsi- mename, kad kongresmanas
jungė į visuomeninį darbą ir 
neseniai sėkmingai pravedė sa
vo miestelyje du vajus: širdies 
ligų ir Tb. fondams, už ką bu
vo gausiame “luncheon” pobū
vyje Chicagoje drauge su kit. 
atsižymėjusiais asmenimis ap
dovanota už pasidarbavimą. Jų 
8 ,mt. dukrelė Irena pirmauja 
pradžios mokykloje ir baleto 
studijoje, kurią pradėjo pas

Charles J. Kersten savo projek
tą investiguoti Baltijos valsty
bių inkorporavimą į Sovietų Są
jungą paskelbė Lithuanian 
Chamber of Commerce bankete, 
Chicagoje.

20 milionų dolerių

Šiais metais Chamber of Com 
merce organizuojamas banke
tas įvyks sekmadienį, gegužės

mūsų baletmeisterį Simą Vilba- mėn. 20 dieną tame pačiame B13 
cį, davusį jai rimtą pradžią. 1 marck viešbutyje. Banketo gar- 

„ . I bes svečiu ir pagrind'niu kal-
X Lietuvių Jaunimo e c Įjgtoju pakviestas senatorius 

joje prezidentas Dwight D. Ei- pauj R Douglas. Senatorius
senhoweris prašomas imtis | Paul H. Douglas, kaip žinome,
tarptautinėje plotmėje žygių | yra paruošęs senatui įteikti Už- 
grąžinti išvežtuosius lietuvius ( g}enį0 pagalbai teikti įstatymo
iš Sibiro atgal į Lietuvą. Šis pataisą, kad V*!% visų užsienio 
jaunimo prašymas yra ypač| pagalbai skiriamų lėšų būtų pa- 
svarbus ir momentui pritaiky- vesta pavergtųjų tautų laisvini-
tas, nes vis daugiau ir daugiau 
laiškų ateina iš mūsų brolių ir 
sesių lietuvių, išvežtų į Sibirą.

Visi lietuviai kviečiami ak
tyviai įsijungti į šią peticijos

mo reikalams. Tai milžiniškos 
reikšmės projektas, kuris, jei 
senato bus priimtas, turės ne
paprastos įtakos visam sovietų 
pavergtų tautų laisvinimo dar-

akciją ją pasirašant ir renkant bui. Mat, V2% užsien’o pagalbai
J" A" . . i i nlzinnm,, lAnu OAparašus. Turime surinkti cent

25,000 parašų Rietuvių Jauni
mo Peticijai.

X The Lithuanian Situation

knygos prof. K. Pakšto para
šytos nedidelis kiekis dar gau
namas Draugo administracijoj. 
Knyga parašyta angliškai, joj 
yra Lietuvos žemėlapis, turi 
G2 psl., kainuoja 50 et. ir yra 
puiki informacinė medžiaga 
tiems, kurie nori amerikiečius 
supažindinti su Lietuvos buvu
sia pramone, geografija, moks
lu ir kt.

X Laivas, Tėvų Marijonų

bendradarbių savaitraštis, Nr. 
17 išėjo iš spaudos. Jame rašo 
kun. K. Baras, kun. dr. Pruns- 
kis, A. Iešmantas ir kiti. Pla
tus skyrius padėkų už malo
nes ark. Jurgiui Matulaičiui, 
kurio antroji byla apie jo šven
tumo garsą balandžio 18 d. už
sibaigė Romoje.

X Prof. I. Končius, gyvenąs 
.Bostone, atsidėkodamas už jam

skiriamų lėšų sudaro apie 20 
milionų dolerių. Galime įsivaiz
duoti kokios didelės perspekty
vos ir galimybės susidarys ir 
Lietuvos laisvinimo darbui, kai

autorius yra buvęs ilgametis 
Lithuanian Chamber of Com- 
meice of Illinois prezidentas 
;nž. Antanas Rudis, kuris tam 
bankete bus taip pat pagerbtas 
už jo nuopelnus organizacijai ir 
bendrai lietuviškam reikalui.

Lietuvių susidomėjimas šiuo 
banketu yra didelis. Visi nori 
išgirsti senatoriaus Paul H. 
Douglas apie Sovietų pavergtų 
Rytų Europos tautų laisvinimui 
remti JAV senato numatomus 
konkrečius žygius. Labai svar
bu, kad tos senatoriaus progra
minės kalbos turėtų progos pa
siklausyti ir mūsų prieteliai ki
tataučiai.

Atsiveskim svečių

Senatoriaus Paul H. Doug
las įnešta prie Užsienio pa
galbos įstatymo pataisa bus se
nato priimta, jei mes lietuviai, 
latviai, estai, lenkai ir kitų Ry
tų Europos kraštų piliečiai pa
rodysime tam reikalui didesnio 
susidomėjimo, laiškais, telegra
momis ir savo distriktų sena
toriams ir kongresmanams pa
reikš me, kad remiame šį suma 
nymą. Todėl į šį Chamber of 
Commerce banketą patartina, 
kaip svečius atsivesti ir draugus 
kitų tautų piliečius. Chamber of 
Commerce vadovybė į banketą 
kaip savo svečius yra pakvie
tusi visų Rytų Europos kilmės 
piliečių tautinių organizacijų at
stovus.

Nors banketas įvyks tik už 
mėnesio laiko, bet daugumas 
vietų yra rezervuota. Dar per 
Chamber of Commerce direkto
rius galima užsisakyti nedidelis 
skaičius likusių laisvų vietų. To 
dėl kiekvienas, kuris nori pats 
dalyvauti bankete ir atsivesti 
svečių turi tuojau pat pasirū
pinti rezervuoti vietą. Vietas 
bankete galima taip pat užsa
kyti pas Banketo rengimo ko
misijos pirmininką Peter C. Mas 
šie, telefonu BEverly 8-3565.

A. B.

Eik skersai gatvę atsargiai

CHICAGOS ŽINIOS
Telegrama dėl Kruščevo 

vizito
Benediktinų abatas kun. Am

brose L. Ondrak iš Lisle, III. 
pasiuntė telegramą D. Britani
jos vyriausybei ryšium su Kruš
čevo ir Bulganino vizitu. Tele
gramoje atkreipia dėmesį, kad 
Prahos vysk. Juozapas Beran 
ir daugybė kitų vyskupų, aba
tų ir kunigų, ir šimtai tūkstan
čių nekaltų Čekoslovakijos ir 
kitų šalių žmonių, yra kruvino
je nelaisvėje tų Britų vyriau
sybės svečių iš Kremliaus. Te
legrama baigiama: “Prašome, 
neužmirškite, tų nekaltų dabar
ties kankinių. Jų laisvė reikš 
laisvę visų kitų tautų”.

Laiškas nuo Teresės 
Neurfianaitės

IŠ ARTI IR TOLI
ITALIJOJ j kai: SALEZIEČIŲ JAUNIMO

— Lietuvos Jaunimas Popie-1 DRAUGIJOS. Sekė panašūs už- 
žiui. Pijaus XII 80 metų jubi- rašai vengrų, slavų, ispanų, por 
lėjaus proga Saleziečių Jauni
mo Organizacijų Centras Tori- 
ne pakvietė visus Europos Sa
leziečių jaunimo organizacijų 
narius pasiųsti Popiežiui svei
kinimus, parašant jam laiškutį.
Kadangi 'buvo norima tokius 
laiškus Popiežiui įteikti visus 
kartu, kaip jaunimo pagarbos 
ir prisirišimo ženklą, tai buvo 
pagaminti vibnodo dydžio lapai 
ir išsiuntinėti į visas Saleziečių 
įstaigas Europoje.

Kairiajam lapo šone buvo įra 
šyta organizacijų intencija įvai 
riom Europos kalbom. Organi-

pasiųstus Dr. Vydūno Vardo ( zacijų Centras labai švelniu ge- 
Studentų Skautų Šalpos Fondo1 stu pasirūpino, kad pirmoj vie- 
kalėdinius atvirukus, prisiuntė toj būtų atspausdinta lietuviš- 
Šalpos Fondui keturias savo iš

tugalų, prancūzų, olandų, vo
kiečių ir italų kalbomis.

Netrukus pasipylė šimtai lai
škų iš Italijos, Ispanijos, Pran
cūzijos, Belgijos, Olandijos, 
Luksemburgo, Anglijos, Vokie
tijos, Austrijos, Šveicarijos, 
Maltos, Alžiro ir tremty atsidū
rusio jaunimo.

Lietuviškai parašė Castelnuo 
vo Don Bosco Saleziečių gim
nazijos auklėtiniai.

Visi laiškai buvo surinkti 
Centre ir meniškai įrišti į 71 
tomą, po 200 laiškų kiekvienam 
tome.
Į vieną tomą buvo sudėti trem 

tinių berniukų laiškai: lietuvių,

leistas knygas: “Medžio Dro
žiniai Gimtajam Kraštui Atsi
minti”. Kiekvienos knygos ver
tė $5.

X Chicagos jūros skautai ii
skautės š. m. gegužės 12 d. Lie
tuvių audit. ruošia, tradicinį 
vakarą “Jūros Dugne” su nau-

X Grant Parke rengiami jomis dekoracijomis ir įvairia 
koncertai prasidės birželio mėn. programa, kurią išpildys jūros 
27 d. Tai jau yra 22 sezonas. I skautai ir skautės.
Šiame sezone bus 31 koncertas,' v T „ ______ _
į kurį nereikia mokėti jokio įe- , .. .... T, J *. linkės v-ba paskutiniame savojimo mokesčio. Koncertus fi-l «. . .. .. ,. . .. posėdyje tarpe kitų reikalųnansuoja Chicagos parkų dis-
triktas. Koncertuose pasirodys 
žinomi solistai ir diriguos žino
mi dirigentai.

X Nelės Mazalaitčs knygos 
Negestis, kurią išleido Lietuviš
kos Knygos Klubas Chicagoje, 
laida yra visai išsibaigusi, ta
čiau dar ir šiandien ateina iš 
platintojų nemaža užsakymų.
Tai maloni staigmena visiems J je, 2737 W. 43rd St., darbo va- 
besirūpinantiems lietuvių spau- landomis, išskyrus trečiadie- 
ndintu žodžiu. nius.

svarstė ir jieškojo būdų apylin
kės lietuvius daugiau suartinti. 
Viena iš priemonių pasirinkta 
ruošti apylinkės mažo masto 
linksmava karius.

Be to, V-ba, jieškodama bū
dų palengvinti ir taip jau nesu
dėtingas narių prievoles, nuta
rė tautinio solidarumo mokestį 
priimti Šimučių realty įstaigo-

Raudonųjų kalinys ir 
negras teisėjas

Tarpraninė Katalikų taryba 
Chicagoje gegužės mėn. 6 d. ruo 
šia pamaldas, kurios įvyks tą 
dieną 9 vai. &v. Petro bažnyčio
je, 110 W. Madison. Jose pa
mokslą sakys kun. II. W. Rig- 
ney, buvęs komunistų kabnys 

Į Kinijoje, šv. Mišias laikys Ki- 
! nijos kaidinclas Tien, dabar c- 
, sąs tremtyje.
I Pusryčiai bus Morrison vieš
butyje ir čia kalbės pirmas neg
ras teisėjas New Yorko Augšč. 
teisme — Harold A. Stevens.

Traukinys ir mergytė

Tik per plauką liko nesuva
žinėta 3 metų mergytė Peggy 
Gallagher, kuri, motinai nuėjus 
i krautuves, iš tėvų mašinos nu
ėjo ir atsisėdo ant bėgių. Trau
kinio konduktorius ją pamatė, 
staiga uždėjo stabdžius ir mel
dėsi, kad tik laiku traukinys 
sustoju. Mergytė sau ramiai

Čikagietes vedybos 
Vatikane

Dorothy Santopadre, čikagie- 
tė mergaitė, ištekėjo už Alekso 
Maturri, iš Newarko, N. J., kurs 
turi diplomatinę tarnybą Romo. 
je. Jų vedybų apeigos buvo su 
šv. mišiomis pilie Šv. Petro 
Sosto altoriaus, Vatikano bazi
likoje. Tai pirmas atsitikimas, 
kad amerikietės vedybos įvyks
ta toje vietoje.

Nemokama kelionė į Europą
Čikagietė Coretta W. Spalo, 

gyvenanti 8011 Champlain avė, 
iš 4,000, dalyvavusių konkurse, 
pasiekė pirmąją vietą, laimėda
ma nemokamą kelionę į Euro
pą. Konkursą skelbė Katalikų 
Kelionių biuras. Reikėjo išvar
dyti 8 labiausiai katalikų lan- 

Viena lietuvė parašė Teresei komas vietas Europoje. Tor 
Neumanaitei, turinčiai rankose vietos yra; Roma> Liurdas, Fe-
ir kojose Kristaus žaizdas, lie
tuvišką laišką ir, įdėjusi 10 do
lerių auką, išsiuntė, lietuviškai 
parašiusi, kad penki doleriai 
skiriami puošimui Kristaus kars 
to Velykų metu, o kiti penki — 
panaudoti pagal Teresės nuo
žiūrą. Iš Teresės Neumanaitės 
atėjo vokiškai rašytas atsaky
mas, kuriame ji praneša, kad 
auka bus panaudota pagal pa
geidavimą. Laiške ir gausiai at
siųstuose paveikslėliuose reiškia 
norą, kad Dievo valia būtų pil
doma ir Jis mylimas.

Helllen Keller filmas '
Hyde Park teatre, Chicagoje, 

buvo rodomas Hellen Keller gy
venimo filmas. Labai vertingas 
Parodo nuotraukas iš jos kūdi
kystės ir jaunystės, pademons
truoja kaip ji išmoko skaityti 
keliomis kalbomis ir kaip ji, bū
dama akla ir kurčia, liesdama 
k'tų žmonių lūpas ir gerklę, iš
moko tarti žodžius. Pademons-

Žuvo sprausminio lėktuvo 
pilotas

Laivyno sprausminis lėktu
vas, skrisdamas 19,000 pėdų 
augštyje, neteko kontrolės. Jo 
pilotas Įeit. Gordon A. Stanley 
iš krintančio lėktuvo automatiš
kai buvo išmestas, bet jo para
šiutas neatsiskleidė. I-ėktuvo 
liekanas helikopteriu surado Mi- 
chigano ežero dugne, apie 300 
jardų nuo Fort Sheridan.

Aš esu kamera

Chicagoje rodomas yra fil
mas “I am a Camera” — apie 
kabareto mergaitę, susidrauga
vusią su vienu jaunu rašytoju. 
Filmas labai menkos meniškos 
ar morališkos vertės, užsitęsia 
net nuobodžiai perilgai.

Gyvulių savaitė
Gyvulių Globos draugija skel

bia specialią savaitę gegužės 
6-12 dienomis, kada žmonės bus 
skatinami parodyti daugiau glo 
bos gyvuliams, jų nekankinti,

sėdėjo, nejausdama jokio pavo- j nebūti jiems žiauriais.

tima, Paryžius, Lisieux, Londo
nas, Venecija ir Šv. Žemė.

40 svarų marijuanos
Net 40 svarų svaiginančių rū. 

kalų, kurie ruošia kelią į įpra
timą vartoti narkotikus, buvo 
rasta namuose Robert Lee Hay- 
nes, 39 m. amžiaus buvusio ka
linio, gyvenančio 1442 Bekely 
avė, Chicagoje. Detektyvai sa
ko, kad marijuana buvo gauta 
iš Meksikos ir čia pardavinėja-1 
ma po $90 už svarą. Dauguma 
marijuanos buvo paslėpta rūsy
je, o šiek tiek buvo turima ir 
automobily, kur taipgi rastas 
ir revolveris.

35 ryžtingi drąsuoliai
Net 35 ryžtingi drąsuoliai, 

kurie padėjo gelbėti žmones, kai 
kilo gaisras Transportation pas 
tate 608-18 S. Dearborn, Chica
goje, gaus po $50 boną. Dau
giausiai apdovanotųjų yra iš

jaus. Traukinį pavyko sutabdy- 
ti. Konduktorius mergytę įkėlė 
į savo būdelę ir nugabeno į ar
timiausią Glencoe stotį, kur per 
davė policijai.

Knygos atostogoms
Chicagos Miesto knygynas 

praneša, kad nuo gegužės mėn. 
1 d. iki rugsėjo mėn. 30 d. bus 
galima neribotas kiekis knygų 
paimti išvykstant atostogoms ir 
jas laikyti pagal reikalą, ilges
nį laiką. Dauguma iš knygyne 
turimo pustrečio miliono kny
gų bus galima taip skolintis. 
Knygas galima pasiimti iš cent
rinio knygyno ar užsisakyti per 
skyrius.

Divizijos kapelionas
Čikagietis kunigas Donald F. 

Kelly paskirtas trečios marinų 
divizijos kapelionu Okinavoje. 
Tėvas Kelly yra jau 16 metų 
ištarnavęs kariuomenės kapelio
nu, turi kapitono laipsnį, jau 
20 m. kaip yra kunigas.

Ekspresinis iškeltas kelias
Pietinėje Chicagos dalyje nu

sistatyta pravesti iškeltą eks
presinį kelią, kurs jungtųsi su 
Calumet vieškeliu; jis vadinsis 
Calumet Skyway. Greit su Beth- 
lehem Steel Co. bus pasirašytas 
$3,223,220 kontraktas padaryti 
pirmąją to kelio dalį.

Atpažino plėšiką
Našlė Margarita Ortman, 39 

m. amžiaus, atpažino plėšiką Ro 
bin Dragen, 26 m. amžiaus, gy
venantį 1430 N. Dearbon, Chi
cagoje, kurs drauge su kitais 
trimis plėšikais ją surišę atėmė 
brangenybių už $25,900. Plėši
ką buvo susekusi policija.

Mediciniško Švietimo 
savaitė

Loyolos universiteto Medici
nos mokykla balandžio 22-29 
dienomis turės vadinamą medi
ciniško auklėjimo savaitę, ku
rios metu laikraščiuose, filmuo
se, per radiją ir televiziją bus 
keliamas mediciniško auklėjimo 
reikalai

STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardinės
Tai gražiausia dovana mūsų 
mažiesiems skaitytojams- Meilė 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ii 
dail. VI. Stančikaitės gražios iliu
stracijos šią knygą padarė dau
giausia mėgiama mažųjų skaity
tojų tarpe. Kaina $1.50.
Užsakymus kartu su pinigais siuskite:

“DRAUGAS”. 
2334 So. Oakley Avė.

Chicago 8. UL
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ĮKVĖPIMŲ KNYGA
Jurgio Gliaudos

Raidžių Pasėliai

Romanas
Si knyga, pasakodama kovos už 

spaudos laisvę žygius, yra įkvSplmų 
knyga, paskatinanti mus tvirtai lai
kyti lietuviSką žodį. Ji yra puiki do
vana jaunimui.

TJetuvlškos Knygos Klubo leidinys, 
311 psl., Broniaus Mūrino viršelis, 
kaina $3.00. ,

Lietuviškos literatiirofl ugdymas 
yra visų susipratusių lietuvių darbas. 

Užsakymus su pinigais siųskite:

“DRAUGAS”
2834 So. Oakley Avenue

CHICAGO 8, ILL.
iiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiuii

truoja jos keliones, susitikimus keltuvU tarnautojų, inžinierių, 
su garsenybėmis, jos kasdienį elektrotechnikų, kanalizacijos

šlovė 3ryven*mA Filmas ne tik labai, šaltkalvių, stalių ir sargų
vengrų, lenkų, slovakų, įdomus, bet ir visiems įkvėpia « . . .. ... - . . .1
nų, kroatų, ukramų. Sis tomas nu?alėti pa8itaikan2?Ufl gyveni. Ketvirtis miliono švietimui, 

mo sunkumus.pirmutinis asmeniškai buvo 
įteiktas Šv. Tėvui audiencijoj. 
Taigi, lietuvių berniukų laiškai 
patys pirmutiniai pateko į Po
piežiaus rankas.

Šv. Tėvas priėmė šią dovaną 
tėvišku dėkingumu, teiravosi 
apie rašančiuosius ir visiems 
pasiuntė savo tėvišką palaimi
nimą.

Įvairių kraštų spauda plačiai 
paminėjo šią Europos jaunimo 
iniciatyvą; ypač šiltai atsiliepė 
apie pavergtuosius kraštus.

P. G.

Slovakų suvažiavimas
Katalikų slovakų suvažiavi

mas yra šaukiamas š. m. gegu
žės mėn. 16-17 d. Blackstone 
viešbutyje, Chicagoje. Pagrin
dinis kalbėtojas bus kard. 
Stritch.

Ligoninė Skokie priemiesty
Chicagos šiaurvakarių prie

miesty Skokie numatyta pasta- 
tvti naują ligoninę, kuri vadin
sis Old Orchard Community 
Hospital ir kurioje bus 300 lo
vų. Visa ligoninė bus pastatyta 
trimis laikotarpiais. P'rmuoju 
laikotarpiu bus paruošta 105 
lovos ir tai kainuos du milio- 
nu dolerių.

Fluoriduotas vanduo 
pietuose

Chicagos meras pranešė, kad 
pietinėje miesto dalyje jau nuo 
gegužės 1 dienos bus pradėtas 
tiekti fluoriduotas vanduo. Ki
tos miesto dalys fluoriduotą 
vandenį pradės gauti keletą mė
nesių vėliau. Fluoridavimas su
laiko dantų gedimą.

DIENRAŠTIS “DRAUGAS” SKELBIA 
ŠEŠTĄ

ROMANO KONKURSĄAi
škinama tūkstantis (#1,000.00) dolerių premija

1. Dienraštis “Draugas” talkininkaujant “Draugo” Bendra- 
De Paul universitetas džiau- 1 darbių Klubui, skelbia naują lietuviško romano konkursą. Pas- 

giasi, kad jo plėtimosi progra-1 kutinė data konkursui skiriamo romano rankraščiui įteikti — 
ma sėkmingai vyksta. Per pas- , 1956 m. lapkričio 1 diena.
kurinius metus laiko gauta 
$250,000 aukų. Norima miesto 
centre įgyti pastatą klasėms, 
norima pastatyti auditoriją fi- 
■vn’am auklėjimui, taipgi — pa
didinti profesūros atlyginimą.

Plės susisiekimą pietuose
Rytinėje Halsted gatvės daly

je.. tarp 79 ir 80 gatvių praple
čiama Miesto autobusų stotis, 
kad galėtų sumažėti keleivių 
spūstis. Tie darbai pareikalaus 
apie $23,191.

9,600 policininkų
Chicagoje didinamas policijas 

skaičius. Artimiaus'u laiku bus 
dar priimta keliolioka šimtų nau 
jų policininkų ir tada jų skai
čius sieks 9,600.

2. Geriausiam romanui skiriama premija — tūkstantis doL
3. Jury komisiją sudaro: Petras Balčiūnas, Viktoras Mariū- 

nas ir Mykolas Venclauskas. Kiti du komisijos nariai bus paskelbti 
netrukus.

4. Romano siužetą pasirenka patys autoriai. Romanas turi 
būti parašytas mašinėle, nemažesnis kaip apie 200 romano for
mato puslapių.

5. Kūrinius siųsti adresu: Romano Konkurso Komisija, 
“Draugas”, 2334 So. Oakley Avė., Chicago 8, III.

6. Sprendimo bešališkumui patikrinti autoriai turi pasira
šyti slapyvardžiu, o atskirame uždarame voke pažymėti savo 
tikrąją pavardę ir adresą, ten pat įrašant romano antraštę ir 
pasirinktą slapyvardį.

7. Tūkstančio dolerių premiją gavęs autorius be papildomo 
honoraro pirmosios laidos teises perleidžia "Draugui”, įskaitant 
teisę spausdinti dienraštyje ir išleisti atskiru leidiniu. Jei kny
ga duotų pelno, jis yra skiriamas romano premijos fondui. Pre
mijos nelaimėję autoriai spausdinimo sąlygas nuspręs abipusiu 
susitarimu.


