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JAV PREZIDENTAS EISENHOVVER PRISIEKIA
Kremliaus agentai nervinasi,

kad laisvės sąjūdžiai auga
OKUPUOTA LIETUVA. — „Literatūros ir Meno“ Nr. 51 

(1956. XII. 22) Kremliui parsidavęs bolševikų veikėjas Alfonsas 
Bieliauskas, visaip šmeiždamas vengiu ir kitų tautų laisvės kovo
tojus, mėgina įrodinėti, jog siekimas atgauti nepriklausomybę ir 
įsivesti demokratinę santvarką — tai esąs „fašistų siautėjimas“.

Girdi, Maskva ir „tarybinė ar- =======================
mija“ sugebės apginti visus „is- 0pjumo centras 

tarinius linndips demnkratiiu ui- »

pasaulyje yra Kinija
torinius liaudies demokratijų už 
kariavimus“.

Skelbia „būsią budrūs1 
Kremliui ištikimi agentai, kaip

NEW YORKAS, sausio 20. 
— Jungtinėse Tautose yra su-

Bieliauskas ir panašūs, skelbia dariusios tokią komisiją, kuri 
„būsią budrūs“, kad ir Lietuvoje turi sekti pasaulyje narkotikų 
neįvyktų panašių įvykių, kokie { gamybą, platinimą. Iš tos ko- 
pasirodė Vengrijoje, kada suki- misijos paruošimų aiškėja, kad 
lusios visos tautos prieš okupan- opiumo centras pasaulyje yra 
tus laisvės pastangos buvo sovie Kinija.
tų šarvuočių paskandintos krau- Chiang Kai shekas buvo į- j
juje. Nacių vadus, su kuriais su
sidėję Maskvos imperialistai už-

vedęs mirties bausmę už nar
kotikų nelegalią gamybą. Ko-

Šiandien didžiules inauguracijos 
iškilmės JAV sostinėje

WASHINGTONAS, sausio 21. — Dwight D. Eisenhoweris 
vakar iškilmingai pakartojo prezidento priesaiką ir oficialiai pra
dėjo antrą terminą trumpose ir ramiose iškilmėse, suruoštose 
Baltuose Rūmuose. Iškilmėse dalyvavo apie 66 asmenys.

Prezidentas Eisenhoweris ■ ■ ■■ ■. .. ■
priesaikos žodžius tarė padėjęs 
ranką ant Šv. Rašto, kurį mo
tina . jam padovanojo esant

TRUMPAI IŠ VISUR
Bolševikinė tvarka galima

West Point karinėje akadenu- Mdbl , vaizduoti kad ir 
joje. Viceprezidentas Nixonas

“I do solemnly svvear that F will faithfilly execūte the 
Office 6f l’resident of the United States, and wilj to the 
best of my abilit.v, presene. proteet, ąnd defend the 
Constitution cJLthe United States.” /

Prezulentas Eisenhonens prisiekia inauguracijos iškilmėse, ši nuotrauka daryta 1953 m., kai prezi
dentas Eisenhowens prisiekė tarnauti tautai akivaizdoje vyr. teisėjo Fred Vinson. Šiemet Eisenho- 
wens prisiekė akivaizdoje vyr. teisėjo Earl Warren. Prezidentas prie priesaikos prideda dar žod
žius... taip man pagelbėk Dieve.” (INS)

Okupuotosios Lietuvos

„nekiškite rankų" į Vidur. Rytu. bo
grobė augštos kultūros laisvę i mUnistinė Kinijos valdžia prie- Vdddl pdSdl(6 pdSduIlUI.
mylinčias Pabaltijo šalis, Bie- { §įngai sustiprino narkotikų ga- Į 
liauskas dabar taip mėgina pa- j mybą, kad papildytų savo par-1 
vaizduoti: „Prieš Antrąjį Pašau- tijos kasą ir kovotų su Vaka- 
linį karą... viso pasaulio imperia- raįs
lizmo kurstomų vokiečių revan-__________

kiu pavyzdžiu: Buriant — Mon
golija, rytiniame Sibire, vieton 
užsakytų žieminių drabužių iš 
Maskvos^ susilaukė... šiaudinių 
skrybėlių siuntos. Vidaus laivy
bos sovietinės ministerijos laik
raščio pranešimu, buvo telegra
fu įsakyta reikalą sutvarkyti. Ir 
tai buvo pažadėta padaryti. 
Bet... su antrąja siunta iš Mask
vos vieton drabužių ir vėl atėjo 
nauja šiaudinių skrybėlių siun
ta...

• Sovietų Sąjungoje gyvenan-

šistai Muencheno aludėje susira
do maniaką su ūseliais ir į šoną 
sušukuotais plaukais. Hitleris, 
vykdydamas savo šeimininkų va

Kiek išleido metuose
VERONA, Italija, sausio 20. 

— Pietų Europos jėgos, susi-
lią, taip pat prisidengdavo tauti- dedančios iš Jungtinių Ameri- 
niais lozungais“... Visi žino, kad kos Valstybių kareivių, išleido 
ne kas kitas ,0 to paties Bieliaus- beveik 17 mil. dolerių Italijoje 
ko „tėvas ir mokytojas“ buvo su- 1956 metais. Karinės jėgos 
daręs su Hitleriu paktą, pagal postus turi Veronoje, Vicenzo- 
kurį pasmaugė ir lietuvių tautos je ir Leghorne.
laisvę.

Ilgas Bieliausko liežuvis
Bieliausko teigimu, „tragiško

mis vengrų tautai dienomis ir lie 
tuviški fašistai parodė savo vei
dą. Su žvėriška neapykanta liau-

Pakeliui į JAV
NEAPOLIS, Italija, sausio 

20. — Saudi Arabijos karalius 
Saud, turis 230 mil. dol. paja
mų metuose, atvyko į Neapolį.

j.......................... .. . . , j Karalius Saud, 66 metų, yradziai jie gėrėjosi fašistinių bude- . Tpakeliui ) Jungtines Amerikos 
Valstybes, kur tarsis su prezi
dentu Eisenhoweriu.

lių daroma „tvarka Vengrijoje“, 
su pasigardžiavimu jie pasakojo 
per „Amerikos Balsą“, kaip hor- 
tistai ir nilašistai žudė ir kanki
no Budapešto gyventojus. Jeigu 
galėtų, jie, be abejo, ir su lietu
vių tauta mėgintų pasielgti taip, 
kaip hortistai pasielgė su ven
grais. Deja, nors jų liežuviai il
gi, nors jie ir nuodingi, tačiau jų 
rankos per trumpos: jos pasiekia 
tik dolerį, kurį už eilinį melo se-

KAIRAS, Egiptas, sausio 20. — Arabų konferencija atme
tė prezidento Eisenhowerio doktriną ir įspėjo užsienio jėgas— 
manoma, įskaitant Rusiją — „nekiškite rankų į Vidurio Ry- [ 
tus.”

Komunikatas, išleistas praė
jusio šeštadienio vakare, sako:
Egiptas, Sirija, Saudi Arabija 
ir Jordanas atmeta „tuštu
mos” teoriją ir Arabų naciona
lizmas formuluoja Arabų poli
tiką.

VILNIUS, okup. Lietuva. — 
Bolševikai per Vilniaus radiją 
1956. XII. 14 nusiskundė, kad 

{„vis dėlto dar dažnai tarybinė 
1.j1,,. ■.'„'= [knyga nepasiekia skaitytojo, o

kasmet 35 mil. dolerių subsidi-! ypač kaimo. Dideli knygų kiekiai 
ją, kad padengtų nuostolius už- guli bazėse ir knygų sandėliuose, 
darius Britanijos bazes Jorda- Kooperacijos darbuotojai iš viso 

nenori užsiimti prekyba knygo
mis. Net tokiuose stambiuose

ir gi prisiekė antram terminui
Šiandien Washingtone did

žiausios iškilmės — prezidento 
Eissenhowerio inauguracija.
Šiandien prezidentas Eisenho- 
weris viešai prisieks, ir po to 
pasakys 2,000 žodžių inaugura
cinę kalbą.

Tūkstančiai žmonių suvažia
vo į Washingtoną dalyvauti 
prezidento Eisenhowerio inau
guracijos iškilmėse.

Inauguracijos paradas šian- ___
dien prasidės apie 12:30 vai. p. gjų budistų delegacija buvo nu- 
p. (Chicagos laiku). Didingoje vykusi į Nepalio kongresą I11-
procesijoje dalyvaus 17,000 as 
menų.

Prezidentas Eisenhoweris, 66 
metų, yra šviesioje ir energin
goje nuotaikoje.

dijoje, kur buvo suvažiavę viso 
pasaulio budistai. Kongresas bu 
vo sušauktas minint Budos 
2500 m. gimimo sukaktį.

ne.
Dešimties sutartimi

Egipto, Sirijos, .Saudi Ara
bijos ir Jordano valstybių gal
vos taip pat pareiškė, kad jų 
kraštai niekados nebus nė vie
nos užsienio jėgos įtakos sfe
ra.

Egiptas ir Saudi Arabija kas- miesteliuose, kaip Viekšniai ar 
met turės mokėti 14 milionų [Papilė, žmonės negali nusipirkti 
dolerių Jordanui, o Sirija kas- knygos, nes ten net kioskų nėra. 
met — 7 mil. dolerių.

Nesutiks su užsienine 

administracija

j Apie trečdaly respublikos rajonų 
{centrų tėra tik po 2 knygynus. 
Iš esmės nusišalinusi nuo knygų 
platinimo ir sąjunginė spauda.

Įspėja Rusiją ir Vakarus

Vadinasi, Arabų vyrų žodis 
įspėja Rusiją ir Vakarus nesi 
kišti į Vidurio Rytų politiką.

Egiptas, Sirija ir Saudi Ara
bija taip pat sutiko pakeisti 

CAMP PENDLETON, Cal.,1 Britanijos finansinę pagalbą 
sausio 20. — Atominio karo la-j Jordanui, kad šis nutrauktų 
vybose ketvirtas marinas mirė. paskutinius ryšius su Vakarais.

Ketvirtas žuvo

Pirmoji marinų divizija vakar 
pranešė, kad lt. Kenneth J. 
Bali, 25 metų, iš Lagūna Beach, 
Cal., mirė penktadienį. Jo pa-

ansą atkiša amerikinis jų šeimi- { rašiutą ketvirtadienį pagavo 
ninkas“. Prie „Amerikos Balso“ smarkus vėjas ir nubloškė į ne 
A. Bieliauskas deda tokią pasta- paiankįą nusileidimo vietą, 
bą: „Seniai jau žinoma, kad bur
žuaziniai nacionalistai saro bal
so neturi“.

Pavergtiesiems išauš laisvės 
rytas

Taip Maskvos agentai melais 
ir tiesos iškraipymais mėgina pa

Antras pareiškimas, pas
kelbtas Egipto informacijos 
departamento, duoda suprasti, 

“ ; kad konferencija atmeta

Egipto prezidentas Nasseris, 
Sirijos premjeras Sabri EI As- 
sali, ‘Saudi Arabijos karalius 
Saud ir Jordano karalius Hus- 
sein pasirašė sutartį, kuria 
Egiptas, Sirija ir Saudi Arabi
ja pasižadėjo Jordanui duoti

Kun. Julius Korsakas mirė;
laidojamas šį trečiadienį

CHICAGO, III., sausio 21.-

„Retas kuris iš spaudos platin
tojų, laiškininkų, platina kartu ir 
knygas“ — skundžiasi Vilniaus

, , . .... . ...... radijas, įspėdamas „neklauža-kokį sąjūdį sutarptautinti gm- , ,, , / r ... ”, . ...,.. i, . das , kad „pasitaisytų ir butųčnamą Gazo ruožą. . . r, ...J -u —» 1 uolesni, nes „tarybine knyga ne-Gazo ruožą skaito x , , r. . ,Egiptas
Egipto teritorijos dalimi ir jo
kiomis aplinkybėmis nesutiks 
Gazos arabus pajungti užsieni
nei administracijai, sako Egip
to informacijos departamentas. 

Arabų vadai priešinsis

Trečias egiptiečių pareiški
mas įspėja, kad bet koks ban
dymas pakeisti „okupacines jė
gas” Jungtinių Tautų policijos 
jėgomis bus atmestas.

Komunikatas sako: Arabų 
vadai priešinsis bet kokiam 
bandymui pažeisti Egipto ne
priklausomybę Suezo kanale.

Mauretanija tebėra

ša į liaudį mokslo žinias, komu
nistinių idėjų šviesą“... Čia ir vi
sa paslaptis, kodėl pavergtosios 
Lietuvos gyventojai taip kratosi 
bolševikiniais leidiniais ir taip jų 
pageidauja iš svetur: jie nemėgs
ta kaip tik tos „komunistinių 
idėjų šviesos“.

Darbininkų skriauda

sovehozuose
MASKVA. — Sovietų valsty

biniuose ūkiuose, kaip praneša 
“Selskoje Choziajstvo” nr. 295, 
reikia vyriasybei atiduoti 85% 
gautų grūdų, 87% pieno, 97% 
vilnų, 98% mėsos ir apie 100% 
gautų kiaušinių. Kas belieka ten 
dirbantiems? Darbininkai api
plėšiami žiauriau, kaip baudžia
vos laikais, kada baudžiaunin
kas bent gi savo ūkelį galėjo 
turėti ir jo vaisius naudotis.

Tačiau sovietinių ūkių pri
žiūrėtojai darbininkų prakaitu 
gausiau pasipelno: pagal naują 
pertvarkymą — kuo didesnes 
duokles sovehozas atiduoda vals 
tybei, tuo didesnė dalis, pagal 
procentą, atiduodama sovehozų 
raudoniesiems tijūnams.

Statybos Tyrimų

institutas Vilniuj
MASKVA. — Kaip praneša 

“Izvestijų” nr. 5, Vilniuje, prie 
Lietuvos Mokslų akademijos, 
įsteigtas statybos ir architektū
ros institutas. Šio instituto dė
mesio centre yra — projektavi
mas gyvenamųjų namų ir kultū
rinių įstaigų, daugiau panaudo
jant vietos statybines medžia
gas.

vaizduoti pavergtųjų kraštų, ta- Kunigas Julius Korsakas pra- 
me tarpe ir lietuvių, pastangas -ju3į penktadienį žuvo automo- 
atstatyti savųjų kraštų nepri- bilio katastrofoje kai jis Su ki. 
klausomybę. Patys tegaudami is tu kunigu įžo .§ kapinių 
okupantų riebius atlyginimus, {
visokie bieliauskai, sniečkai, pa- Nelaimė įvyko jų automobi- .. , ..
leckiai ir į juos panašūs stengiasi hui paslydus kelyje ir įkritus į{ Britanijos krašto apsaugos mi- 
kovą už tautos laisvę apšaukti ravą. Automobilio vairuotojas {an Sandys. ‘J®- 
tariamu užmokesčiu, gaunamu iš išliko gyvas, tik susižeidė. *°n ChurchlįhJ z^nta8, aty.y 3‘ JW„.. 
amerikiečių ar iš kitų, už „melo Kun. J. Korsakas, buvęs Lie- a sa{{sl° ‘ • i ung mes tarp vergai,
seansus“... tuvoje kapelionu ir klebonui Amerikos Valstybes pasitarti,

Tačiau kaip tiesa vis tiek vie- prieš keleris metus atvykęs į Į
ną kartą išeina į viršų, taip su šį kraštą, pastaruoju metu bu

vo vikaras vienoje parapijoje

Britų krašto apsaugos

ministeris į JAV
LONDONAS, sausio 20. —

gyva vergija

LONDONAS, sausio 20. — 
Anglijoje kovai su vergija drau 
gija po 10 savaiččių tyrinėji
mo paskelbė, k?d Mauretanijo-

Maskva susirūpinusi

raudonųjų vienybe
MASKVA. — Sovietų dienraš 

tis “Izviestijos”, nr. 8, net ve
damąjį paskyrė įrodinėjimams, 
k reikalinga vienybė tarp 

“socialistinių valstybių išlaiky
ti. Kartoja Chou En-lai žodžius: 
“Mes savo pačių patyrimu pa
žinome, kad vienybė partijos vi
duje, vienybė tarp komunistinių 
valstybių ir visų šalių komunis
tinių partijų yra svarbiausia są
lyga pasiekti pergalės mūsų ben

• Bolševikai skelbia, kad da
bartiniame Lietuvos Tautosakos 
archyve yra apie 600,000 įvairių 
tautosakos užrašymų. Medžiaga 
sisteminama.

• Pavergtoje Lietuvoje ruo
šiamasi pastatyti J. Indros bale
tas „Audronė“ ir B. Dvariono 
opera „Dalia“. Vasario mėn. J. 
Juzeliūnas, numatoma, baigs ope 
rą „Sukilėliai“, sukomponuotą 
pagal to vardo V. Putino roma
ną. V. Klova šiuo metu rašo ope
rą pagal Krėvės apsakymą „Vai
va, Perkūnas ir Straublys“, E. 
Balsys — baletą „Eglė, žalčių 
karalienė“.

su Amerikos kariniais vadais.

je, vakarinėje Saharoje, tebėra . . ,. - . ; ,J nr./11 drame komunistines statybosgyva vergija. Iš 200,000 kla-1 reikjle„ y
joklių gyventojų 10—40 proc. j

Besirūpinant ta kompartijos 
vienybe sausio mėn. pradžioje 
Budapešte ir buvo sušauktas su
važiavimas Bulgarijos, Vengri-

laiku tikrai ir visiems pavergtie
siems išauš laisvės diena, nors Grand Rapids mieste, Mich. 
bieliauskai ar į juos panašūs ir A g kun. Korsako kūnaa 
priešinga, per bolševikinę spau-{ šiandien pašarVotas J. Eudeikio

Mauretanija yra Prancūzi
jos protektorate. Draugijos at
stovas nusiskundė, kad Prancū

dą ar radijus įtikinėtų.

, KALENDORIUS
Sausio 21 d.: šv. Agnietės; 

lietuviški: Deimantis ir Ligita.
Siūlė teka 7:13,. leidžiasi.

4:51.
ORAS

Oro biuras praneša: Cbica- 
goje ir jos apylinkėje — gali
mas lietus ar sniegas.

koplyčioje, 4605-07 So. Hermi- 
tage Avė., o rytoj (sausio 22 
d.) 7:30 vai. vak. bus atlydė
tas į šv. Kryžiaus parapijos
bažnyčią.

Pamaldos už kun. Juliaus 
sielą — trečiadienį (sausio 23 
d.) 10 vai. ryto Šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčioje. Laidoja
mas šv. Kazimiero kapinėse.

Lenkai keis karinę

uniformų
BERLYNAS, sausio 20. —

zija nedavusi vizos nuvykti į J°S’ ^umuiyj°8’ SSSR ir Čeko- 
paėi, Mauretaniją padėties pa- \ kvatojęs kompartijų >r komu- 
tikrinti "(stirnų vyriausybių atstovų.

Rytų Vokietijos žinių agentūra »“’• Atominis povandeninis Ui 
vas Nautilus bus peržiūrėtas šį

Atominis povandeninis lai- Sala Sovietu £VVentoiai

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
—Prancūzija atskilo nuo Britanijos, invazijos bendrininkės į 

Egiptą. Prancūzija stovėjo viena kartu su Izraeliu šeštadienį, 

kai Jungtinių Tautų generalini asamblėja 74 balsais prieš du 

priėmė rezoliuciją ištraukti Izraelio karines jėgas iš Egipto te

ritorijos ir Gazo ruožo. Rezoliucija, beveik visais balsais asamb- 

Ižjos palaikoma, įskaitant Jungtinių Amerikos Valstybių, Bri

tanijos ir sovietinio bloko delegacijas, reikalauja gen. sekreto

riuj Dag Hammarskjoldą visa energija rūpintis, kad Izraelio ka

riuomenė visiškai pasitrauktų iš Egipto ir praneštų penkių die

nų laikotarpyje, ką .įis tuo reikalu jrndarė.

I
—Izraelio kalbėtojas pasakė, kad Abba Eban, vadovaująs Iz

raelio delegacijai Jungtinėse Tautose, vakar tarėsi su Jungtinių 

Tautų generaliniu sekretoriumi Hammarskjoldu. Jie aptarė ke

lis klausimus. Izraelis reikalauja Aąaba įlankoje laisvo prava

žiavimo, kurį dabar garantuoja Izrelio okupacinės jėgos, ir su

tvarkyti Gazos ruožą, kuris yra nuolatinių pasienio nesusiprati

mų scena.

—Vengrijos komunistai pakorė Jozef Dildą, Vengrijos revo

liucijos tarybos pirmininką, Ir jo pagelbininką J anos Szabo. Ja- 

nos Kadar lėlinis režimas tokiais žygiais bando užgniaužti prieš- 

komunistinį pasipriešinimą Vengrijoje.

—įlenki ja \-akar rinko naują parlamentą, susidedantį Iš 459 

narių. 17,500,000 asmenų turėjo teisę balsuoti. Vakar po pietų 

dar nebuvo žinoma, koks procentas balsuotojų dalyvavo rinki

muose.

—Popiežius Pijus XII vakar priėmė privačioje audiencijoje 

Britanijos užsienių reikalų ministerj Lloydą. IJoydas tariasi su 

Italijos i'yrlausybės nariais ltomoje.

MASKVA. — “Pravda” nr. 4 
pavasarį, nes jis per dvejus me- net ve(larnĄj) skiria aptarti trū-

)t
Iš eilės vietų, pvz. Stara ja Ku-

nraneša: Lenkiji greitai ap
rengs savo armiją naujomis u- įua piaūk£ daugiau kaip" 55,000 kurnus miesto butuose žiemą
niformomis, turinčiomis „tauti- mylių 
nį charakterį.” Dabartinė len
kų uniforma, įvesta tuojau po 
II Pasaul. karo, primena Rusi
jos armijos apsirengimą.

pavka, netoli Maskvos, gauta 
• Sovietai pasiūlė Persijai ūki {pranešimų, kad žmonės nebeturi 

nę pagalbą. Persija jau gauna iš vandens. $ul’n5ai daug kur au- 
Amerikos kasmet po 52 mil. do- gedę ir neveikia. Taipgi’ gyven- 
lerių. tojams labai trūksta kuro.
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KAS ŽINOTINA

NAUJŲ VAISTŲ SRITYJE
I)R. A. LUP OMS, Iowa

Neseniai teko skiityti prane
šimą apie naujus sintetinius 
skausmams malšinti vaistus, ku 
rie esą daug geresni už dabar
tiniu metu vartojamuosius, nes 
neiššaukią organizmui žalingų 
reiškinių sistemoje, kaip morfiu 
mas ir jam giminingi vaistai. 
Iš kitos pusės, naujasis vaistas 
galįs sužadinti vartojimo įpro
tį, todėl juo naudotis reikia su

Kad vaikas gerai augtų

Jei vargais-negalais prie sta
lo priprašytas vaikas, vos tru
putį maisto palietęs jau nekant
rauja, pasprukti mėgina, tai ver 
ta susidomėti nauju, somatovite 

vardu “pakrikštytu” vaistu.
Yonkers ligoninės dr. L. S. 

Goldstein’as naudojo šį vaistą 
56 vaikams, k’/’ie neturėjo ape-

dideliu atsargumu ir galimai tito, neaugo '/ silpnai vystėsi, 
trumpesnį laikotarpį, kada skau Panaudojus somatovite tabletes 
smai labai kankina. Naujasis tris kartus per dieną, vidutiniai 
vaistas paminėtinas tik dėl to, 12 savaičių laikotarpyje, gauti 
kad nuolatiniai tyrimai su šios puikūs rezultatai. Net vieno mė 
rūšies vaistais vykdomi moder- j nėšio laikotarpyje 55-se iš 56 
niai įrengtose laboratorijose, vaikų buvo pastebėtas žymus 
milžiniškas sumas tam tikslui apetito pagerėjimas.
išleidžiant su viltimi vaistą ap- Du olandų gydytojai sėkmin- 
valyti nuo vartojimo įpročio su- gai naudoja naują vaistą epi- 
žadinimo paciento sistemoje, deminiame naujagimių viduria- 
Dar tik prieš keletą metų ban-1 vinie, kuris vis dar tebėra dide- 
dymų su sintetiniais vaistais j liu rūpesčiu ligoninėms ir tė- 
visiškai nebuvo vykdoma. vams. Todėl žinios, kad olandai

Analeptoniuis eleksiras — ten

trinės nervų sistemos sužadin
to jas, ypač senesnio amžiaus 
žmonėse, yra naudingas atmin
ties trūkumams sumažinti, stor
žieviškai elgsenai išlyginti, dva-

surado furadantiną ešant veiks
mingu prieš vaikų viduriavimą, 
yra sveikintinos. Jau seniau bu
vo žinoma, kad furadantinas y- 
ra efektyvus prieš išskiriamųjų 
organų užkrėtimus.

Šiuo metu apie 40 milionųsinius išsiblaškymus aptvarkyti, 
per staigų jautrumą sušvelninti, ‘ amerikleclU (vienas ketvirtada- 
socialinei laikysenai pagerįntį. visų gyventojų) švelnesne ar 
Vaistas priimamas per burną jr astret,ne forma sloguoja.
gaunamas tik pagal gydytojo --------------
receptą.

Žuvys susiranda maistą 
gudrumu

Meticorten ir Meticortelone Kai kurios žuvys minta vien 
yra pažymėtini du naujausi vais mėsa. Jos ėda įvairius jūrų 
tai kovoje su alerginėmis ligo- &yv*us: vabalus ir žuvis. Viena 
mis, prieš kurias kiti žinomi žuvis, vadinama žuvininku, 
vaistai nėra pakankamai veiks- susiranda maisto: lenda į 
mingi. Šių vaistų pasisekimo pra dumblą, o laukan iškiša tik ūsus. 
džia siejasi su reumatinio sąna- Kitos žuvys, matydamos krutan 
rių uždegimo gydymu. Meti-tipo ^us ūsus mano, kad tai koks 

vabalas, plaukia artyn ir įkliū
va žuvininkui į žiotis.

Be to, žuvys sugeba maisto 
ir vandens paviršiuj susirasti. 
Yra žuvų, kurios gyvena van
denyje, bęt maisto jieškosi vir
šuj vandens. Šiltų kraštų van
denyse gyvena žuvis s p j a u- 
d y k 1 i s. Ji plaukioja visados 
vandenio paviršiuje ir laukia 
skrendančio paliai vandenį dru
gelio, musės ar kito kurio vabz-

Alergijos pavojus mažėja

vaistais, kurie vos prieš ritėtus 
laiko tebuvo leisti vartoti me
dicinoje, šiandien gydoma virš 
1,000,000 reumatiniu sąnarių 
uždegimu bei kitomis ligomis 
sergančių žmonių. Deltra table
tės gaunamos buteliukuose po 
30 arba 100 vienetų pagal gydy 
tojo receptą.

Naujieji steroidai esą iki pen
kių kartų veiksmingesni negu 
kortisonas arba hydrokortiso-

GKA2I ŠEIMA

....
. vojr*-___ .—, ,w* z^ar

Dr Uustav Batizy, 38 m. amžiaus ir žmona Julija, 32 m., vengia! pabėgėliai pabėgėlių stovykloj 
Kilmei-, N.J., su savo 11 vaikų iš 12. Duktė 15 m. amžiaus slaugo savo sergančią senelę. (INS)

■■■ ....................... .............. .... ,.... --------------------------------=... >

Kaip tu man, taip aš tau

Robertas Biown iš Tėvas eže 
re šaudė žuvi3. Vieną pašautą
ją išgriebė iš vandens ir tempė 
į laivelį. Žuvis mostelėjo uode
ga ' per šautuvą. Ginklas iššovė 
ir... žūklauto jas turėjo atsigulti 
ligoninėn.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 South Western Avenue 
vai.: kasdien 10-12 vai. 1.- 7-9 vai. 
vak. šeštadieniais 10-a vai .Trečia- 
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso telefonas: P R 8-3229 
Re« telef. \VAIbrook 5-5O7«

Kengura-milžinas

Kengūra yra stambus gyvu
lys. Gyvena Australijoje. Ra
mioje padėty kengūra tupi ant 
labiau išlavėjusių užpakalinių 
kojų, atsirėmus ilga, stora, rau
meninga uodega. Kengūros prie
šakinės kojos trumpos, su pen
kiais pirštais. Jomis ji gali nau-: 
dotis kaip rankomis. Užpaka
linės kojos ilgos, stiprios, jos 
labai tinka dideliems šuoliams 
daryti. Turi keturis pirštus su j 

ilgais nagais. Nagai yra gera 
apsigynimo priemonė. Kengūra 
labrjį retai ramiai vaikščioja,' 
strakčiodama visomis keturio
mis. Dažniausiai ji laksto šoki
nėdama dideliais šuoliais. Ji ga-' 
Ii peršokti plačius griovius 'ir 
aukštus krūmus ir kitas kliūtis.

Kengūra minta augaliniu mai 
stu. Jos dantys panašūs į žol
ėdžių gyvulių.

Patelė gimdo labai mažus, silp 
nūs, graikų riešuto didumo vai
kus. Vos tik gimusius vaikus 
patelė tuojau itupdo į sterblę. 
Sterblę sudaro tarp užpakalinių 
kojų susidariusi savotiškos odos 
raukšlė, kurią palaiko prie stu

buro priaugę sterblės kaulai. 
Sterblėje vaikai išbūna 8-9 mė
nesius. Kengūriukai minta mo
tinos pienu, žįsdami lengvai pa
siekiamus pieninių liaukų spe
nius. Paaugęs kengūriukas pra
deda iš sterblės galvą kaišioti, į 
o sulaukęs 8 mėnesių, iš jos jau! 
gali iššokti žolės paėsti. Tačiau 
vaikai dar ilgai naudojasi moti-i 
nos sterble, ypač, kai pavargs-j 
ta arba pajunta pavojų. i

Plaukai j
'j

Vyro barzdos plaukai yra a- 
pie tri3 kartus storesnį, kaip 
plaukai jo galvoje.

VIKTORO KUZI Uf 
lletirrUka gazolino stotis Ir »ntotaisymas

Vtllskaml motoro remontai, lyginimo 
dažymo darbai ir keičiamos dalys

CALL-ME-MOTORS C0.
I .1780 S. WE8TERX Al B. PR 8-95JU

Tol. ofiso HE 4-6600. rez. Plt 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield ttlvd.
VAL: 1—4 Ir t i 

S-.Atad'eniais nuo 1 iki < vai. p. p. 
išskyrus ketvirtad. ir sekmad.

"4. ofiso HE.4-5849. rez. HE.4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvir., penat. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6, rreč.ir fešt. pagal sutari 1 os>

DR. J. ir K. AGLINSKaT
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2800 West 51st Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

Dėl valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1795 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdian išskyrus trečiad. ir 
šeštad.

Res. tel. GRovehlll 6-5603

nis. Jie nedidina svorio, kai se-Į ^°- moka šaudyti. Pamačiu- 
nieji vaistai sodiumo ir van-j si vabzdį, plaukia artyn jo ir 
dens sulaikymo įtakoje pacien-1 ^auJa Ji mažučiu vandens lašu. 
tą tukina. Kortisonui, hydrokor-; ^4jį lašelį ji išpjauja labai vik- 
tisonui bei ACTH tam tikruose r*a’ ir tiesiai, visada pataiko
šienligės atvejuose nebepagelbė- 
jus, meti-vaistai yra veiksmin
gi. Alergiatų pranešimu, naujie
ji vaistai gerai veikia bronchia- 
linėje asthmoje, nosies katare

neblogiau už gerą medžiotoją. 
Vabzdys krinta į vandenį ir žu-! 
vis jį tuojau sudoroja.

(slogose), odos alerginėse ligo-l '''‘J*"* 14. 'alsty l5,V
Se bei pavojingame plaučių 1S- galima įsigyti pigiomis kainomis pas:

RICHĄRD ESTKA.
2615 liest 7l»t 81.. Chicago. Illinois.

Kainoraščiai prisiunčiami nemo
kamai.

Ar Jūs esate toks 
LINKSMAS? 
Jei ne, tai pradėkite 
TAUPYTI 
ŠIANDIEN!

Pirmas lėktuvas
Pirmas JAV lėktuvas, priklau 

sąs jūrų laivynui, buvo pasta
tytas 1911 metais.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St. 
OfLso tel. ltElianco 5-4410 

ltczid. telef. Gltovchill. 8-0617
Valandos: 1-3 p. m., 6-8 p. m.

Penktad. tik jut pietų. 
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Tel. ofisu ir buto Ol.yntpic 2-4150

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th St., Cicero
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vale, 

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 3-28G8

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

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

Trečiad. tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja ir Chirurge) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ EIGŲ
SPECIALISTE

7156 South \Vestern Avenue
(MEDICAL BU1LD1NG) 

Pirniad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto iki 1 vai. p.p. ir nuo 
6 v.-—8 vai. vakare. Trečiad. nuo
11 vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad. 11 
vai. ryto iki 3 vai. popiet

Office tel. RE 7-1168 
lies. tel. VVAllirook 5-3705

Tel. ofiso PRospeet 6-2240
PRospcct 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPJEC. CH1RI KGI.IOS EIGOS 
5700 So. Wood Street

Priėmimo vai. nuo 2—4 vai. kasdien 
ir nuo 6 iki 8 vai. pirniad. ir penkt. 
Trečiad. ir sek. uždaryta.

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: 10748 South Michigan Avė.
Buto 1653 W. 103 St., Beverly Hills

Vai.: 110^01041110 00 6 v. v.’ j k. i 9 v. v., 
Vai,; kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v., 
išskirus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PEllinan 5-6768 
Buto—■ BEveriy 8-3946

Ofiso tel. CLiffsidu 4-2896 
Rezidencijos: LAruycUu 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 47th Street 
(Kampas 47th ir Hennitagc)

Vai.; nuo 2 iki 4 ir 6 iki 9 v. vak. 
Šeštad. nuo 2 iki 6 vai., išsltyr. sek.

DR. FL. TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North IVaekcr llrive 
(Civic Opera House, kainb. 858)

Vai. kasd. 12—4 
Tel. CEntral 8-2291

5002 H ėst lOtli Str., Cicero 
Vai. kasdien 5-8, šeštad.' 1-2 vai. 

Tel. TOunliall 3-0959 
Kitu laiku ir trečiad. susitarus 

Rezid. tel. HEmloek 4-7080

DR. VYT. TAURAS-
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IK 

SPEC. MOTERŲ LIGOS 
Ofisas ir rezid.: 2410 W. 51st St. 
Tel. PRospcct 8-1223 ar.WE.8-5577 

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

šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenue
(Kampas 47-tos ir Daman Avė.) 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak 

šeštad. 2—4 vai. vak. 
Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti. 

Telef. ofiso LAfayette 3-0648 
Rez.: IVAlbrook 5-3048

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Western Avenue 
Chh-ago 29, III

pasimatymai pagal sutarties 
telefonas REpublie 7-4900

Rezldcncia: Gltovchill 0-8181

siplėtime (emphysema). Taipo 
gi jie yra veiksmingi nosies po- 
lypų gydyme, kurie yra kieto 
audinio išaugimai nosyje daž
niausiai šienligės arba sinusų 
uždegimo aukose.

Daugumoje atvejų inkstų ak
menys pašalinami operacijos bū 
du, jeigu jie patys nepranyksta 
natūralaus sistemos veikimo jta 
koje. Kaikada geri rezultatai 
gaunami naudojant naują vais
tą — hyaluronidase.

end Loan Association

2202 W. Cermofc Road 
• Chicago 8, ILL. •'

Vlrginia 7-7747

NAUJI 1957 M. MODELIAI*1

Nauja maldaknygė
“Viešpatie, Išklausyk 

Manęs”
Suredagavo

Kuu. K. Matulaitis, M-I.C.
Išleido

Lietuvių Katalikų Spaudos Draugija 

610 puslapių: 3/a colio storumo

Kaiua.......................................$3.00
Paauksuota...............................$3.50

Chartered and Supervlsed by the U.5. Government

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
i-Ofiso, vai.: nuo 2-4 Ir nuo 6-8:80 v. 
1 vak. šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti
OfLso tel. Vlrginia 7-0036. 

Rezidencijos tel. BEveriy 8-8244 

Tel. ofiso VI 7-0600, rez. RE 7-6887
! DR. BR. GAIŽIŪNAS
| GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir Califorula Avė.

VAL.: 2—4 Ir 6—8 v. p. p. 
ftešt. 2—7 vai. p. p., 
išskyrus sekmadienius

Aukštesnius dividendus mokėsime r.uo 1957 m. 
sausio mėn. i dienos.

Partrauksime Jūsų pinigas ii kitur, jei atnešit* 
savo banko knygutę.

I’inigams padėli nereikia važinėti. Juos galite pa- 
siųsti Įlaši u. Mrs apmokėsime pašto išlaidui.

JOHN J. KAZANAUSKAS, 
Prezidentas

ĮSTAIGOS VAIANPOS: kasdien nuo 9-to» ryto iki » »aL 
'•kiro. Ketvirtadieniais nuo S-tos ryto iki B vai vakaro 
Šeštadieniais nuo K-tos vai. ryto iki 1 valandos no Dieta 
Trečiadieniau visti ncalidaroma.

Ofiso telef. VArds 7—1160 
. Rezidencijos — STcwart 3-4511.

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 We*t 35th Street 
(kampas Halstcd Ir 35-ta gatvė) 

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

šeštadieniais 1—4 vai.

Ofiso HEmloek 4-5815 
Rez. HEmloek. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IH VIDAUS LIGOS 

2745 West 69th Street
(priešais šv. Kryžiaus ligoninę) 

Priima pagal susitarimą

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS
4253 So. VVhipple Street

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

Šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta
LAruycttO 3-4019.

Namų — OI-daicrcst 3-7786

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAI IR OIIIRI'ILGAI' 
3259 South Halstcd Street

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vietory 2-1 184. Resid. 2437
\V. 62ml St., tel. Ilcpublie 7-8818.

Ofiso telefonas — Illsliop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzic ir Archer)

VAL. kasdien nuo 2:00 iki 9:00 v. 
Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

~ DR. ZIGMAS RUDAITIS
si’EC. ciiiRt :;ge\ėk ir 

ORTOPEDINĖS EIGOS 
2745 West 69th Street

Priešais šv. Kryžiaus ligoninę 
Telef. REpublie 7-2200

VAL.: Pirm., antr., Kcvt., penkt. 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6:00- 8:00. 
šešt. nuo 2:00 -1:00. Trečiad’ ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

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

keičia stiklus ir renius.
1455 S. Chlifornia Avė., Chicago 

satikjlo — VA. 7-7381
Priima: vakarais 6 iki 9, šeštad.
10 ryto iki 4; trečiad. ir sekmad.

tik sušilai ns_____________

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

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6255 South Western Avenue
VAL. kasdien 2—4 p. p. ir 7—9 vak. 

Trečiadieniais, šeštadieniais ir 
sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. ofiso PRositcct 6-9400
Rezid. PKospect 6-9102

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaške vielutė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzic Avenue

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

Tel. ofiso Vietory 2-1581
Rez. Vietory 2-0712

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

802 Wcst 31st Street
Kamp. Halsted ir 31-mos gatvių 

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

Tel. ofiso PIt. 6-6-140, rez. HE.4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 Wcst Marąuette Rd.
Vai. nuo 2 iki 4 p. p.: 6 iki S vak. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso CA. 6-0257, rez. PR. 6-6659 

Rezid. 6600 S. Artcsian Avc.
VA r. Ii v. v. iki 3 p. p.; 6—9 v.v.

DR. G. SERNER
| LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų putyrimo
Tel. YArds 7-1829

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

ištaiso
<>fl-as ir akiniu dirbtuve 
756 Wc8t 35th Street

Vai. nuo 10 iki 3, nuo 6 iki 8, tre
čiad. nuo 10-12, penktad. 10-2 ir 
šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. p.p.

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu aklų *teiup.u*a, aurt 

> ra priežastis galvos skaudėjimo be 
tvaigirno ir skaudančių akių karččlo 
Atitaisau trumparegystę ir tollregys 
-ę. Priremtu teisingai akinius Vis 
gzaminavlnial daromi su elektriniai 

1 D8trum«uuiia, rodančias uiažiausiu 
’ trūkumus. Bpeclall atyda kreiptam 

I mokyklos valkus.
4712 South Ashland Avė. 

Tel. YArds 7-1873
Vai. 10:80 iki 7 y. vak. Befttad. 10:li 
iki 6 vai. Sekm. Ir trsč. uždara.• Televizijos

• Rūdijai: importuoti tr vietiniai, 
AM/FM, nešiojami ir Uit.'

• Fonografe* • Hi-ddelity
• (kalbėjimo aparatai
• Dulklaslurb.iai, skutimosi mašinė

lė*, plaukt) džiovintuvui, kavos 
virduliai, tosteriai, mlkinasterlal, 
automatiškos keptuvės Ir kt. na
mų apyvokos reikmenys

• Rašomos mašinėlės
• Elckt. laikrodžiai ir Jvairūs kito

kie dulktai.
Plglnu-dal plekšite Ir geriausia pa- 

tarnavimų gausite lnž. A. Sernėno 
Įmonėje.

iAi ■Dflinfl.
TCLCVISIOn

Isales - Service)

Tai viena iš pilniausių maldakny
gių. spausdintų Amerikoje: visos li
tanijos; 11 novenų; visų sakramentų 
aiškinimai; psalmės: pilnos rekolek
cijos: visų sekmadienių evangelijos 
tretininkų maldos susirinkimams ii 
aboltucljai; maldos apaštalystės mal
dos; šv. Valandos maldos; 33 giesm.; 
Velykų ir Vėlinių apelgoš; Kryžiaus 
keliai; Sopulingosios Motinos stotys 
tr 1.1.

Maldaknygė ‘'Vicsputlc. Išklausyk 
Manęs” yra lubai gražiai išleista: at
spausdinta ant balčiausio ir geriau
sio popiečio; tvirtai Įrišta su paauk
savimu ar be; nemažos raidės; daug 
ryškių iliustracijų.

ŠI malduknygė yra geriausius pir
klius Amerikoje. Užsisakykite tuo
jau. Graži dovana Kalėdoms.

bar. luL A. bl^MF.NAb 
8381 H. Halsted — CEiffshle 4-M64
Atdaru: kasdien 9—6, pirmadieniais 

ir ketvirtadieniais 9—9
cja

Užsakymus ct pinigais siųskite:

DRAUGAS 
2334 S. Oakley Ava.

* Chicago 8, Illinois

J.GUAŪDA

OftAPftO
MOBIS

PREMIJL/OTAS 
ROMA N A S’

įdomiausias romanas!

Gyva intriga ir Šiurpūs 
įvykiai, išsamiai pavaizduo
tas bolševikinis gyvenimai 
Lietuvoje, dail. V. K. Jonyno 
16 originalių iliuatradjų.

Abi dalys vienoje knygoja 
448 p»l. — tik >4 00

Užsakymui siųsti:

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Avenue

Chicago 8, Ulinois
- ------ ----- ---- ------------------

Tel. \VAlbrook 5-2670
Res. Hllltnp 5-1560

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marųuette Medical Ceuter
6132 South Kedz.ie Avenue

VAL. 2—♦ p. p. ir nuo 7—9 v. vak.
Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti 

Tel. ofiso PR. 6-3838. rez KE. 7-9499

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 West 63rd Street

VAL. kasdien nuo 2—4 jr. p. ir 7:80 
iki 9 vai. Trečiad. ir ftešt. uždaryta

Tel. ofiso VA. 7-1787. re/.. PIE 6-1030

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4645 S. Ashland Avc. (kamb. 211)
VAL. nuo 2 I ir G S; trečiad., fteš- 
*nd ir sekmad. tik pagal sutartį.
Jei neatsilieps viršminėti telefonui,

saukite Mltlvvay 3-0001

^717 ŠILEIKIS, 0. p7
< >rlh<»|»e<ln.s - Protezistas 

Aparatai-Protezai, Med. ban
K aažai. ė'pec. pagalba kojon* 

(Arėta tsupporta) tr ŠA
VAL. 9 4 ir 6—8, šeštad. 9 i

ORTHOPEDIJOb TEUHMKOS EAB.
2850 W. 63rd St, Chicago 29, III. 

Tel. PI{os|M«I 6-5081

Hcmkilc dien. Draugą! 
Skclbkitės "Drauge4,

Telefonas OBovehlll 6-1.96
DR. ALDONA YUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

FrtlTAIKO AKINIUS
Valandos: 9—12 ir 7—9 » r. paga 

anaitarlm® i>-vyriis trečl* įlenkta
2422 W. Mnrquettp Road 

Tel. REliance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

«LIETUVIS GYDYTO J AB)
3925 VVest 59th Street

1/AL. « rinoiet. «.S0—S:t« yak 
l'tačlad. pagal sutarti

draugas
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PATIKTI ARTIMUI
NEIŠNAUDOTI TURTAI

Krikščioniška visuomenė dažnai yra panaši turtingam žmo
gui, kuris nemoka savo turtais naudotis. Kartais jis nežino nei 
kaip toli jo turtai siekia. Čia kalbama apie dorinius turtus. Krikš
čioniška dorovė yra tokia plati, kad nėra tokios dorinės verty
bės, kuri natūraliai nebūtų krikščioniška.

Paimkime pvz. tokią vertybę, kurią Tomas Akvinietis va
dina “liberalitas”. Nuo šv. Ambrozijaus laikų iki Viduramžių pa
baigos ji buvo krikščioniška dorybė. Bet, kai naujųjų amžių 
krikščionys liovė ją praktikavę, iš jos pasidarė nekrikščioniškas 
liberalizmas, kuris dar ir šiandien yra vartojamas, kaip kovos 
priemonė prieš krikščionybę.

Liberalumas yra gero darymas savo artimui. Kad šis darbas 
būtų dorybe, pasak šv. Ambrozijų, reikia, kad jis kiltų iš gera 
linkinčios širdies. Taigi krikščioniškam liberalumui neužtenka 
vien gero dėrbo, bet reikia ir gero nusiteikimo artimo atžvilgiu.

Dabar mes gyvename socializmo laikais. Socializmas ne tiek 
paiso mūsų nusiteikimo artimo atžvilgiu. Jis tik reikalauja, kad 
mes sivo duoklę, priklausančią artimui, atiduotume. Pasak Mi
lašių, artimas sau priklausančią dalį iš mūsų išsireikalauja lazda. 
Tačiau kyla klausimas, ar mūsų sntykiai su artimu tada nesusi
veda į baudžiavą? Ar šiandien, labiau negu kitais laikais, mes 
nepasiilgstame asmeniško santykiavimo su artimu? Ar šiandien 
mums nereikia grįžti prie apaštalo Povilo pageidavimo, kai jis 
sako, kad kiekvienas mūsų stengtųsi patikti savo artimui ge
rame? (Rom. 15,1-2).

FRANCIS THOMPSON

Kaip daug gali duoti jautrumas artimui, mums liudija gar
saus anglų poeto Francis Thompson gyvenimas. Jis buvo žuvęs 
žmogus; buvo pasidaręs Londono valkata. Jis buvo kokainistas, 
per neatsargumą pačios- motinos įpratintas į narkotikus. Be- 
slankiodamas Londono gatvėse, šis, iš namų pabėgęs, daktaro 
sūnus, parašė straipsnį į “Merry England” laikraštį, kurį reda
gavo Wilfrid Meynell. Ilgai truko redaktoriui, iki jis surado el
getaujantį ir valkataujantį šio straipsnio autorių. Jis su žmona 
priimė Thompsoną ne tik į savo namus, bet ir į savo šeimą. Yra 
tikras dalykas, kad mes šiandien neturėtume nei “Dangaus šuns” 
poemos, nei jos autoriaus, jei ne šis nuostabus svetingumas. Šioje 
poemoje Thompsonas vaizduoja savo pastangas pasislėpti nuo 
jį besivejančio Dievo. Kaip majestotiškai jis pradėdavo savo 
bėgimą vis iš naujo, kai tik Dievo malonė jį užklupdavo! Jis 
bandė pasislėpti savo minčių labirinte, savo ašarų klanuose ir 
gyvenimo dulkėse. Tačiau bebėgdamas, jis vis girdėjo balsą: “Kai 
tu bėgi nuo manęs, viskas bėga nuo tavęs”.

Meynelliai šiandien yra nežinomi; tačiau jų globotinis, buvęs 
valkata, yra išėjęs anapus anglų kalbos ribų. Jis yra turėjęs jun
tamos įtakos dabartiniam vokiečių elitui. Tai įvyko tarpininkau
jant jautriam vertėjui Teodorui Hecker. Thompsonas pasidarė 
puikiu Meynellių šeimos oariu. Jis apdainavo kiekvieno jų vaiko 
gimimą puikia, jautria lyrika. Gilią pagarbą ir skaisčią meilę 
jis jautė savo globėjams. Aną savaitę Thompsoną gražiai pa
minėjo vysk. Sheen savo programoje.

GAILESTINGŲJŲ SAMARIEČIŲ SĄJUNGA

Tėvas P. Urbaitis, salezietis, grįžęs iš kiniečių komunistų ka
lėjimo, paliko visiems labai malonų įspūdį, kai buvo sustojęs 
Chicagoje. Jis yra vienas iš tų mūsų tautos žmonių, kurie šian
dieninę žmonijos problemą turėjo progos pažinti labai plačiai. Ir 
jam iškilo klausimas, ką šiandien reikia daryti, kad mes geriau
siai atliktume savo krikščioniškąją pareigą? Norėdamas tikro 
atsakymo į savo klausimą, jis penkerius metus meldėsi, tuo klau
simu mąstė ir tiesiog juo kankinosi. Pagaliau, kaip jis pasakoja 
savo draugams, jis priėjo savo meditacijų pabaigą. Šiandien jis 
yra tikras, ką reikia daryti.

Skurdas Lietuvoje
Iš Lietuvos į laisvąjį pasaulį 

buvo persiųsta šitokia žinia:

Tarybinės spaudos puslapius paskaičius

ANTANAS VENCLOVA 

PYKSTA

jų atsisako. Paskutinis eilėraš
čio punktelis sako:

Lietuvos tarybinių rašytojų Tėvas , j kraip6,
sąjungos laikraštis -Literatūra A žlūržjo pav(,iksius lr sako: 
ir Menas nwpausd.no piktą An nrneSk, tatyk kur pa
tano Venclovos pasisakymą deli /kraitėj _
komunistų partijos uždarymo' ka(J nebūt an; ,;ko
Vakarų Vokietijoje. Čia straips-į
nyje “Ne! Niekados!” jis rašo: 
“Bonos vyriausybė Vakarų Vo
kietijoje uždraudė komunistų 
partiją, kurios visa veikla buvo 
skirta kovai dėl taikos, dėl de
mokratijos, dėl Vokietijos su
jungimo į vieną taikingą, demo
kratišką valstybę”.

Toliau A. Venclovas šitaip fi
losofuoja: “Komunistų partijos 
uždarymas Vakarų Vokietijoje 
yra ryškus signalas, kad šioje 
Europos dalyje padidėjo milita- 
rizmo, revanšo, karo grėsmės 
pavojus. Pasaulio tautų sąžinė 
negali taikintis ir niekados nesu 
sitaikins su šiuo Bonos vyriausy 
bės mėginimu užčiaupti burną

Nors, recenzento išmanymu, 
eilėraščio pabaiga “dvelkia gyve 
nimiška tiesa’’, yra sunku įsi
vaizduoti, jog tėvas laisva va
lia tai ištartų, nebeht tada, jei
gu jam į krūtinę būtų įremtas 
komuniaco šautuvas,

BIJOSI RELIGIJOS

"Tarybinės fiaudies žengime' 
į komunistinės visuomenės su
sikūrimą stabdžio rolę vaidina 
ir kaikurių žmonių sąmonėje įsi
šaknijusi religija”, — rašo Dar
bėnų vidurinės mokyklos moky- 

j tojas V. Valužys vilniškės “Tie
sos” puslapiuose.

Toliau šis “išmintingasis” vi-

ir 400 rublių. Medžiagų prastų Nuplėšė raudonųjų vėliavas
negalima gauti, o geresnės me-l TT .. , ..• i j , . . , . Hong Konge per paskutinędziagos nupirkti darbininkuii T»., .. . !" . .Kiblios šventę nebuvo raudonų-...... , .inejmanoma — metras (truputį

— Niekas negalėjo tikėti, kad . j]gesnj3 Už jardą) kainuoja 500 
komunistu taip žmogų galėtų ,.ubb,j Niekas negali pragyven- 
išnaudoti, kanlunti. Kur darbi- ti iš darbo Q kainie> kui pada. 
nmkas krauna mašinas, už sa- kojchozus
vo sunkų darbą gauna algos 
300 ri bliu
mas (pustrečio svaro) 
kainuoja 40 rublių. Taip bran-Į
giai viskas kainuoja — ir ap- Žinios siuntėjai prašo tas in- 
sirengimas, ir apsiavima3. Ba- formacijas skelbti tarp žmonių.
teliai darbiniai su giminiais pa- Praneša, kad kaikurie grįžusie-| slininkių. Proporcingai gyven- 
dais kainuoja 100 rublių, o su ji į Lietuvą iš vakarinių valsty-, tojų skaičiui, jų galėtų būti net 
odiniais padais — kainuoja 350 bių jau yra sau gyvastį atėmę. 10,000.

žmones gyve- 
Duoną perka

tai
na kaip elgetos.

mėnesiui, o kilogra- miesto ir u negalima kiek 
lašinių n,)ri»

jų vėliavų, kaip seniau, kada 
šalia patriotinių kinų vėliavų 
plevėsuodavo ir raudonosios Ki 
nijos vėliavos, šiemet raudoną
sias vėliavas nuplėšė kinai pa
bėgėliai, kuriems raudonieji ne
išpasakytai yra įkyrėję.

— Jungtinėse Amerikos Val
stybėse yra 2,200 moterų mok-

geriausiąjai vokiečių tautos da
liai, kuri suprato, kad Vokietijos šokiais pavyzdžiais aiškina ta- • 
ir Europos ateitis — taika, de- riamą religijos žalą ir jaudinasi, į 
mokratija, laisvė, taikingas tau-Į jog “religiniais prietarais” gy-
tų sambūvis”.

Gaila, jog čia “draugas” Venc 
lova nieko naujo nepasakė, o tik 
pakartojo žodžius iš sovietiško
sios “biblijos”, kur yra gražiai 
kalbama apie taiką, demokrati
ją, laisvę, na ir kitas šios že
mės gėrybes, ateinančias iš ko
munistiškojo rojaus.

PVTEVARTAUJAMI 

JAUNIEJI

Pavergtoje Lietuvoje neseniai 
buvo išleista “Jaunųjų” alma
nacho aštuntoji knyga, kurioje 
su savo kūriniais pasirodo try
lika pradedančiųjų poetų, turin
čių rašyti pagal bolševikišką 
kurpalį.

Šios knygos recenzentas J.
Macevičius “Literatūroje ir Me
ne” džiaugiasi, kad jos autorių
eilėraščiai patraukia naujomis,! nemeta tikrojo kelio: jie lieka ir 
aktualiomis temomis, savita po- liks šviesiais pavyzdžiais mūsų

venančius žmones yra sunku pa
lenkti komunizmui. Jis teigia, 
kad “tarybinės mokyklos užda
vinys yra auklėti jaunimą ko
munistine dvasia, ugdyti jau
nuolius sąmoningais komunizmo Į 
statytojais. Tačiau, auklėjant 
mokinius šia linkme, tenka su
sidurti ir su tokiais, kurie tėvų 
įtakoje yra religingi. Supranta
ma, kad yra sunku paveikti tuos 
mokinius, kuriems tėvai diena 
iš dienos kala tikėjimo tiesas...”

Toliau šis modernusis bolše
vikinis pasekėjas tokius religi
niai nusiteikusius lietuvius pat
riotus pavadina “atsilikėliais”, 
kadangi jie savo vaikus nenori 
vesti “nauju keliu”. Bet mums 
čia reikia tik džiaugtis, kad at
siranda tokių tvirtos valios lie
tuvių, kurie nors ir gąsdinami,

Savo atsakymo jis sulaukė tą sekmadienį, kada yra skaito
ma Evangelija apie gerąjį samarietį. Svetimas ir paniekintas 
žmogus yra šiandieninės žmonijos gelbėtojas. Gailestingųjų sa
mariečių sąjūdis, kuris gelbėtų žmogų, neatsižvelgdamas jo var
go dydžio, būtų labai veiksminga priemonė geresnei pasaulio at
eičiai. Tėvas Urbaitis sako, kad reikia atidaryti savo namo lan
gus ne tam, kad pasižiūrėtume į kitus, bet tam, kad kitus su
tiktume artimo meilės vedini.

Šie misionieriaus ir kankinio žodžiai, pasakyti labai paprastai, 
primena mums vieną didžiausių, bet labai dažnai apleidžiamų, mū
sų veikimo laukų. Tarptautiškai vykdomas šis sąjūdis būtų ge
riausia priemonė prieš komunizmą. Pasak tėvą Urbaitį, šią Die
vo rykštę mes tol turėsime, kol mes patys jos norėsime.

PRAKALBINKIME JUOS

Būti samariečiu, panašiu į Meynell šeimą Thompsonui gel
bėti ar stengtis patikti artimui, kaip nori ap. Povilas, yra labai 
augšti meilės mokyklos laipsniai. Išsyk jie yra vargiai užkopiami.

Kam čia mes vešimės prašalaičius į savo namus ar stengsi
mės patikti tiems įkyriems žmonėms, su kuriais mums yra lemta 
gyventi ar dirbti! Tai yra utopiška. Mes daug mažiau nepada
rome. Mes juk visai nekreipiame dėmesio į tai, ką kaikurie aplink 
mus gyveną žmonės sako ar daro. Mums ne kartą jie yra, lyg 
jų visai nebūtų. Mes iš anksto tariamės žiną, kad viskas, ką jie 
sako, yra netiesa ir viskas, ką jie daro, yra blogai.

Eugenijus Gruodis savo naujoje poezijos knygoje “Aguonos 
ir smėlis” mato tik medžius, susikūprinusius lyg senius, nutysu- 
siais skvernais, kurie rankas į mėnulį iškėlę žvangina smulkiais 
pinigais, šie žmonės yra pavirtę medžiais dėl daugelio priežasčių. 
Viena jų yra galbūt ta, kad mes jiems kreipiame permažai dėme
sio. Mes jų visumos nematome. Mes nesuprantame jų žodžių 
taip, kaip jie nori būti suprantami.

Dėl to, priimdami tėvo Urbaičio pakvietimą būti gerais sa
mariečiais, pradėkime nuo to, kad atkreiptume daugiau dėmesio 
į žmones, kurie šalia mūsų gyvena ir kenčia. Pradžiai mes pra
šnekinkime juos. Tai bus nepaprastai daug. Ne vienu atveju tai 
bus, lyg kaikurie žmonės'aplink mus ar mūsų visuomenėje iš 
numirusiųjų atsikeltų. Iki šiol jie mums buvo tik medžiai su 
žmogiškais siluetais.

Po šio prisikėlimo bus galima tikėtis ir kitų meilės santykių 
laipsnių. Tada bus galima plėtoti tuos asmeninius santykius, ku
rie krikščionybės užbrėžtose linijose eina iki begalybės. Nėra 
šiems santykiams pabaigos. Nėra jokio kito moralinio įstatymo, 
kuris juos atstotų ar nugalėtų. V. Bgd.

Į etine intonacija.
> Tačiau, įsigilinus j pacituotas 
i eilėraščių vietas, nieko naujo 
bei aktualaus čia neberandama, 
bet stengiamasi įgyti sau pripa
žinimą, bandant derintis prie 
nustatytosios linijos.

Štai, M. Martinaitis, eilėrašty
je “Šventųjų paveikslai” nupai
šo valstiečio pirkią, kurioje nuo 
seno kabo šventi paveikslai. To
liau jis nupasakoja, kad palaips 
niui tėvas nuo jų pradeda at
prasti ir pagaliau galutinai nuo

tautos istorijoje. — Edv. š.

Priėmė filmų doros kodeksą
JAV Radijo ir Televizijos do

ros kodeksas jau priimtas fil
mų, kurios gamina apie 75% 
visų filmų televizijos progra
moms. Po keletos mėnesių už
trukusių pasitarimų, pagaliau 
pasirašyta tuo reikalu sutartis. 
To kodekso laikysis apie 300 i 
JAV televizijos stočių.

PAULIUS JURKUS

SMILGAIČIŲ AKVARELĖ
PREMIJUOTAS ROMANAS

6 tęsinys
Kilęs iš mažos žemelės, kur lauką galėjai kojom 

apžergti, mokėjo suktis. Vargas nuo jaunystės skal
bė nugarą. Juk ir aštuoniolikos metų švilpavo Augs 
taitijos laukuose paskui bandą, dirbo tėvo kalvėje. 
Žiebė kūju ir mintį iškirto, kad iš to nieko nebus: 
sulenksi save į pasagą. Tada miestelyje organizavosi 
kooperatyvas. Ar jis neturėjo greitų kojų, paslaugių, 
jaunų rankų?! Taip ir svarstė miltus, cukrų, ėmė sil
kes iš statinės. Tada suprato, kad ne žydai uždirba, 
bet tie susidėję žmonės. Pinigas pas juos palieka. Ta
da susvarstė ir kitą mintį — augščiau kopti. Ir ką jis 
matė mokykloje, to niekas nežino. Išspaudęs ketu
rias klases, keliavo į seminariją. Ten buvo lengviau; 
tolimus ir artimus tetulės atrišo skarelių kampus, 
primetė skatiką. Jis, Mykolas Senkus, 30 metų įsi
šventino į kunigus. Pats seniausias kurse.

Į Smilgaičius iš anų kaimo metų atsivežė koope
ratyvo mintį. Ar ne su kooperatyvu pradėjo. Suor
ganizavo, subūrė žmones, tą patį Gimbutą vieną iš 
pirmųjų pritraukė. Kooperatyvas ir šiandien stovi, pa
sivadinęs “Meškos” vardu. Jau daugel valdybų praė
jo, jau ir jo nebekviečia j posėdžius — atsirado gal
vų, kurios išmano reikalus.

Paskui organizavo pieninę. Kaip žmonės prasi
manys pinigo,. — reikėjo ką nors daryti! Skurdi tai 
buvo pieninė: rankinė, bet vistiek tekėjo grietinė, mu
šė sviestą, sudėjo pinigą. Vėliau atskubėjo Pieno

A':

sir

10 Atsakymų Kodėl Apsimoka Taupyti 
Standard Federal Taupymo B-vėje

1. Stipriausia Taupymo Bendrovė Chicagoje.
2. Turtas .......................................................... $58,000,000.00
3. Atsargos Fondas virš ................................... $5,000,000.00
4. Standard Namas ir visi įrengimai vert. virš $1,000,000.00, 

bet knygose rodoma už $1.00.
5. Pakėlėme dividendą 1/4% visoms taupymo sąskaitoms.
6. Visados išmokėjome Taupytojams pagal pareikalavimą 

depresijos ir karo laikais.
7. Visi Taupytojų pinigai investuoti į United States Govern

ment garantuotus morgičius ir bonus.
8. Teisingas patarnavimas visuose skyriuose.
9. Visi Direktoriai lietuviai.

10. Narys Federal Savings & Loan Insurance Corporation ir 
x Fedėral Home Loan Bank Sistemos.

Pinigai įdėti prieš I i-tą dieną, neša dividendą už visą mėnesį.

CHARTERED AND SUPERVISED BY 
THE UNITED STATES GOVERNMENT

JUSTIN MACKIEWICH, President 

JUSTIN MACKIEWICH, Jr., Vice-President

DARBO VALANDOS: Kasdien, įskaitant šeštad. nuo 9 vai. ryto iki 4 
vai. po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro. 
Trečiadieniais visai neatidaroma.

Standard Federal Savings
AND LOAN ASSOCIATION

1^1

M'

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32
(Archer Avė. at Sacrainento)

PHONE: Vlrginia 7-1141

Centras, jo “špokinyčią” nupirko ir pastatė didelę, iš
taigią pieninę.

Tada kūrė Smulkaus Kredito Draugiją — banke
lį, kad nereikėtų lakstyti į apskritį, trintis aplink ; 
nepažįstamus ponus, laukti jų malonės, čia pat, vie-I 
toj, tegu atlieka bankinius reikalus. Dabar bankelis 
išaugo, net apskričio didieji bankai prieš jį nusiima 
kepurę.

Reikėjo kibti į statybą. Žmonės plačiau pravėrė 
pinigines, bet to neužteko. Tokie mūrai, tokie baisiau
si mūrai mušte mušė per kišenes. Klebonas dejavo, ve
žė pirktas plytas. Mūrininkai maišė kalkes, cementą, 
laipiojo sienomis.

Būtų ir jis greit suklupęs, jei ne viena išganinga 
mintis. Už 13 km. surado plytinę. Apgriuvusi, bet 
šiek tiek plytų išspaudė, kai savininkas spaudėsi 
smuklėje prie stalo. Tada klebonas įkūrė bendrovę, 
nupirko plytinę, lindo į skolas, bet samdė darbinin
kus, praplėtė, privežė mJTkų ir užkūrė krosnis. Pleš
kino plytas ir vežė statybai. Už jas reikėjo mokėti, 
bet kur kas mažiau, nei kitur. Tada užvarė tiek plytų, 
kad galėjo kitiems parduoti. Pasitaikė gera proga: 
Klaipėdoje statė Lietūkio sandėlius. Ten klebonas ir 
prisistatė su savo preke. Suderėjo, sulygo ir užsakė 
tiek plytų, kad baugu pagalvoti. Gautą pelną sumū
rijo į bažnyčią. Taip iškilo stogai ir bokštai Dar tru
pinėlis, ir jis baigė statybą.

Reikėjo dar varpų. Ar jų nenuliedino? Ar Gim
butas nepridėjo? Su juo tą pačią dieną, kai prieš pen
kiolika metų klebonas atsikėlė į Smilgaičius, susitiko 
ir susidraugavo. Abu pirkliavo mišku. Keista: klebo
nas mišką perka. Bet jis užsimerkė ir pirko, brangiau 
mokėjo, nei kiti verteivos žydai. Ir gerai padarė mūsų 
klebonas. Iš tų pinigų neliko nieko. Išleido sesers 
vaikams. Vienas, štai, medicinos daktaras, kitas bai
gė teisę, mergaitė — agronomiją. Likutis — bažny
čios sienose. Sau jis neturėjo laiko nei geros sutanos 
nusipirkti. Per dešimt metų spaudė plytas, lipdė baž

nyčią, penkeri praėjo bestatant klebonijos trobesius. 
Kai dienos prailgėja, jau klebonas ir šniukštinėja po 
skiedras, traukia metrą, matuoja, braižo, kalbasi su 
meistrais, deras.

Prie tokio darbo jis ir į parapiją kitaip žiūrėjo. 
Gerai pažino žmonių ekonominius reikalus. Daug kam 
patarė, pamokė, paskolino, ar pats skolinosi. Mieste
lis per tuos metus pasikeitė. Kiek naujų namų pridy
go. Beveik prie kiekvieno jis pridėjo patarimą: pirk 
tokią medžiagą, taip bus pigiau.

Prieš metus atkėlė jam šį vikarą, kun. Joną Ja- 
gaudą. Smarkus, veiklus. Ir sutarė jiedu geriausiai 
iki šiol.

Nūnai klebonas vėl paniūra. Ir ką daryti? Leng
va pastatyti tvartą, kluoną: šmaukš, šmaukš, suvarai 
sienas, užvoži stogą, ir baigta. Bet kaip pataisyti to
kį biaurų reikalą? Pasikalbėti? Ne, ne! Tai ne kle
bono būdui! Veikti vistiek reikia. Geriausia bus įspė
ti nematomais ženklais. Taip geriausia! Reiktų ir 
Gimbutą, tą širšūną, įvilioti į statybą. Tiek miško 
turi. ’ Rąstų prigrūstos pilnos pastogės. Tegu stato 
trobą. Tada užmirš viską, nelėks pas vyskupą, ir 
duktė nusiramins. Reikia gerai su buhalteriu pa
kalbėti.

Kiek darbo, kokie rūpesčiai!
Sulieja arkliui botagu ir nudunda } pakalnę.
Grįžęs atiduoda vežimą bernui, o pats plėvesuoja 

baltu apsiaustu per kiemą. Pasižiūri į statybą, kur 
vyrai trankosi kirviais, ir nuskuba, kad nepaklaustų 
rąstų. Praeidamas pro klėtį, mato pašiūrėje vikaro mo
tociklą. Motociklą! Stabteli valandėlę ir traukia to
lyn. Žvelgia į vikaro kambarius. Nė balso. Kur jis 
sėdės tokiu metu! Valgomajame, salone, raštinėje — 
tuščia. Išgūrina kieman. Akys sminga į pašiūrę. Du 
trys žingsniai, jau ir durys čia pat. Sumesti padargai, 
įrankiai. Prie sienos — motociklas. Motociklas! čiu
ža aplink, pasidairo lauke. Niekur nieko.

(Bus daugiau)

*
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LIETUVIŠKIEJI ĮVAIRUMAI
AL. GIMANTAS

“Lituanus”
Jei tokia sėkminga pradžia 

naujuose metuose mūsų studio- 
zus lydės ir toliau, galime būti 
tikri, kad beveik vienintelis re
prezentacinis lietuviškas leidi
nys anglų kalba — “Lituanus”

Los Angeles Herald-Express’ 
“The Philadephia Inquirer”.

ir

Žodžiu, rimtas ir taip svarbus 
lietuviškiesiems reikalams dar
bas tęsiamas ir toliau. Visi rė
mėjai, ypač Lietuvių Bendruo
menė, turi jausti mūsų dėkin-

raščiuose. Nežiūrint visų pakci-jjo buvo surinktos žinios, sura- -nu; fiLinątną sįiuuąęuąS *kįc?(>h ; 
timų, vardų iškraipymo, gyve- šytoc ir paskelbtos viename mū- tieeių drąsa ir pastangomis gei

šų laikraštyje, visiškai neminint bėti ir kelti visos tautos reika- 
nei kaip, nei kuriuo keliu jos
gautos. Pagaliau to ir nereikė
jo; gi skaitytojai turėjo pasiten

namųjų vietų sukeitimo, kažin 
ar yra gera skelbti tokių laiškų 
tekstus, kurie yra labai atvirai 
parašyti. Nereikia būti jokiu en
kavedistu, jog tikrai norint ir kinti savojo laikraščio autorite-
kiek padirbėjus, ne taip sunkiai 
galėtum iššifruoti laiškų auto
rius.

lus ir teises, bet nebūtinai turi
me čia tuoj pat šūkauti ir kepu
res j orą augštai mėtyti.

tu ir patikėti redakcijai, kuri pa 
prastai spausdina tik patikrin-| 
tas žinias.

liūtą ir toliau vaidina. 4

LIETUVI, TAUPYK 
SAVO BENROVĖJ
* Mes nesigiriame, bet iš tik

rųjų mokame aukščiausią 
dividendą ant visų taupy
mo sąskaitų.

* Mūsų bendrovė yra Federal 
Home Loan Bank sistemos 
narys ir mūsų bendrovėje 
padėti pinigai yra apdraus
ti Federal Savings & Loan 
Insurance Corporation.

•?• Nebūk klaidinamas garsi
nimais apie kitų bendrovių 
didesnį saugumą, didumą ar 
tvirtumą. Federalinis drau
dimas visoms bendrovėms 
yra vienodas. Taupys lietu
viškoje taupymo b-vėje.

Augustas Saldukas, Prez.

MIDLAND Savings 
and Loan Association
4033 ARCHER AVENUE 
Chicago, III. LA 3-6719

Simpatingoji montrealietė lie
tuve itė Rūta Kilmonytė ir to- 

I liau gra'iai reiškiasi aktorės 
. • h I profesiniame darkė. Puikiai ma-

materialinę paramą.j vieno latvio, gyv. Latvijoje, laiš-| ti r^nHeiV kurk-* fnžvelVda- tcma jos P3ŽanSa- sugebėjimai, 
Tik turėdami pakankamai lesų j ką, kuriame-įspėjama, kad da- mi kaikurias ’naver-to^ Lietu- 0 taip pat ir jos darbdavių pasi- 
studentai tesės ir toliau, nes bar turimas būdas laiškus per- iQO i,nvXc ,.arioi tikėjimas jaunąja lietuvaite,
vien tik idealizmu ir pasiauko- skaityti ir jų turinį užfiksuoti

Įsidėmėtina, kad latvių laik-
1957 metais išvarys dar didesnę! gumą už “Lituanus” leidėjams j raštis “Laiks” ką tik gavo iš
vagą ir dar plačiau įsilies į sve
timųjų jūrą, taip verkiančiai rei 
kalingą daugiau, žymiai dau
giau informacijos ir žinių apie 
Lietuvą ir lietuvius. Tokia min
timi galima pasidžiaugti var
tant jaunojo leidinio šių metų 
pirmąjį numerį, kuris, kaip ir

teikiamą

jimu šiais laikais betkoks rim
tas spaudos darbas neįmano
mas. Tai ypač svarbu braunan
tis su lietuviškąja medžiaga į

anksčiau išleistieji, talpina visą1 svetimąsias sferas. Norintieji
eilę aktualių straipsnių, kaip ir 
visada sutelkęs būrį autoritetin
gų bendradarbių.

paremti terašo: “Lituanus”, 916 
Willoughby Avė., Brooklyn 21, 
N. Y.

Pirmajame puslapy vedamuo
ju išspausdintas ne ilgas, bet 
aktualus ir ’/ondensu-otai para
šytas “Unrest in Captive Sta
tes”. Toliau seka ekonomisto 
dr. J. Budzeikos platokas raši

nys “Eastern Europe in Search 
of an New Sočiai Order”, su to
kiai poskyriais, kaip “Why Com 
munism Failed in Eastern Eu
rope”, “American People’s Ca- 
pitalism — an Example to Stu- 
dy” ir pan. Žinomas lietuvių kul 
tūros istorikas prof. dr. Z. I- 
vinskis populariai, bet pakanka
mu gilumu aiškina “In Defense 
of West European Culture”. Tai 
rašinys, būtinąs bet kurios tau
tos intelektualo dėmesio. Lietu
vių muzikiniais klausimais rašo 
L. Šimutis, Jr., jaunas, bet spė
jęs savo kompozicijomis atkreip 
ti visų išeivijos lietuvių dėmesį. 
Labai gėra,' kad atskiru posky
riu “M. K. Čiurlionis” atkreipia 
svetimųjų dėmesį j mūsų nemir- Į 
tingąjį meno pasaulio genijų, j 
Žurnalistas ir literatūros kriti
kas pasirinko gana aktualią pro 
blemą ir ją nagrinėja straipsny
je “Lithuania and the Problems 
of Eastern Europe”. Įdomūs šio 
rašinio poskyriai, k. a. Lietuva i 
ir Pabaltijo problema, Lietuva, 
ir Rusija, Trūkumas geros infor- i 
macijos ir pan. Naujasis mūsų i 
laureatas Paulius Jurkus supa-' 
žindina skaitytoją su neeiliniu 
lietuviškojo meno atstovu —’ 
Adomu Galdiku. Rašinys iliust
ruotas dailininko nuotrauka. Be 
to šis “Lituanus” numeris talpi
na išskirtinai Ad. Galdiko re
produkcijas. Jų tarpe pažymė
tini toki darbai, kaip “Žiema”, 
Baltieji kalnai”, “Gimtinė”,; 
“Lietuva”, “Kanklin:nka3” ir 
kiti.

Ina Čepėnaite, pasinaudoda
ma J. Balio “Lietuvių Tautosa
kos Skaitymais”, aiškina lietu
viškuosius švenčių . papročius 
(Kūčios, Nauji Metai), Apie 
Lietuvą, kaip krepšinio galiūnų 
kraštą, įdomiai apžvelgia Kęstu
tis Cerkcliūnas. Pateikta įdo
mių duomenų iš šios sporto ša 
kos raidos ir pasisekimų tarp
tautinėse aikštėse. Toliau pa
teikiama apybraiža (su nuotrau 
ka) apie Juigį Baltrušaitį, ci
tuojama keletas posmų iš A. Ba 
ranausko “Anykščių šilelio”. Ig 
nas K. Skrupskelis nuoširdžiai! 
pateikia Balfo 12 metų darbuo-i 
tės apžvalgą — "Twclvc Ycars 
of Aid”. V. Valaitis rašo apie 
lietuvių studentų suvažiavimą 
Cliicagojc. Įdomus ir aktualijų 
sklidinas skyrelis “East and 
West of the Curtain”. Turtin
gas ir įvairus “Meno ir mcn:nin-j 
kų” skyrelis, taip pat naujomis 
žinutėmis perpintas skyrelis 
“Mokslas žygiuoja”. Duoti lie-j 
tuviškieji vardai ir įvykiai, su
siję su menu ir mokslo gyveni- j 
mu. Pabaigoje — jprastinis ir 
nuolatinis skyrius “Lithuanian 
Affairs in the American Press”. | 
Duota ištraukų iš “The Tid-| 
ings” (Los Angeles), “Newi 
York Journal-Amcrican", "The

Ar nepertlidelis atvirumas?

Vieno laikraščio redakcinio ko 
lektyvo narys laiške skundėsi, o 
taip pat tuo pačiu reikalu aną
dien telefonavo kito mūsų leidi
nio bendradarbis, kviesdamas iš
kelti spaudoje tą negerovę, gal 
net ir sunkią žalą, kurią kaiku- 
riems lietuviams krašte gali su
daryti pagausėjusių laiškų iš 
Lietuvos skelbimas išeivijos laik

tam tikru fotografavimo'būdu, 
visiškai ir nebandant atidaryti 
paties voko. Kažin, ar gerai pa
sielgė vienas Kanadoje išeinan
tis laikraštis, išspausdinęs labai 
adomų ir žiniomis sklidiną laiš
ką, rašytą vieno vilniečio studen 
to savo tėvams, gyvenantiems 
šiame kontinente. Tekias ar pa
našias žinias redakcija juk ga
lėjo paskelbti visiškai kita for
ma ir būdu.

Kuriam reikalui reikėjo minė
ti laiško autorių, jo santykį su 
adresatu ir t.t. Rašančiajam 
šias eilutes yra žinomas vienas 
atsitikimas, kai prieš keletą me
tų Vakarų Europoje atsirado 
vienas lietuvis, tuomet ką tik

Ir recenzentams

voje išėjusias knygas ir, radę 
vieną ar kitą eilėrašti, novelę, ap 
sakymą ar aplamai minimą au
torių, dėl kurio reikia stebėtis, 
kaip jis dar patenka viešumon 
okupacijos sąlygose, tuoj pagi
ria vieną ar kitą knygos redak
torių, girdi, jei ne jis, tai toks 
ar toks autorius vargu būtų mi
nimas ar jo raštai išleidžiami. 
Be abejo mes labai gerai žino
me, jog pavergtojo krašto lietu
viai daug kur stengiasi dirbti, 
atlikti ir pasiekti geriausiai, kas 
tik jų sąlygose įmanoma ir kiek 
jiems pasiseka prasprukti pro 
rusų daromas kliūtis. Bet var
gu ar reikia pirštu nuolat rody
ti ir tuo dar kertą atkreipti vi
sų cenzorių ir kitokių prievaizdų 
dėmesį Lietuvoje. Džiaukimės

Šiuo metu ją galima dažnai ma
tyti televizijos vaidinimuose Pas 
kutinį kartą ar tik ne ji vaidino 
pagrindinę rolę “Pchlitz Play- 
housė” programoje per CBS 
tinklą, kuris matomas visame 
krašte. Jos partneriu buvo. Ed- 
mund O’Brien, mėgstamas Hol- 
lyvvoodo asmuo, neseniai pagerb 
tas Cscaro statulėle ir diplomu. 
Žiūrovams ji žinoma Rūta Lee 
vardu.

atvykęs iš pavergtojo krašto. Iš kaikuriais lietuviu atsparumo

— Koncentracijos stovykla 
vienuolėms. Lenkijoj panaikin
ta, o vienuolėms leista grįžti į 
savo vienuolynus. Anksčiau va! 
džica konfiskuoti vienuolynai 
būsią joms grąžinti arba išmo
kėta kompensacija.

JOHN 1. ZURiS
LAWYKK AM) COUNSELLOlt 
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O,UUU DOOR PRIZES
JANUARY 3rd TO JANUARY I9th
The greatest event in Chicago 
Savings history! Join us in our 
galo GRAND OPENING between 
January 3rd andJanuary 19th. 
There wil, be gifts for everyone 
visiting us during this celebra- 
tion. Special gifts for all savers, 
both old and new. Over 500 
door prizes will be given away, 
amounting to more than $5,000. 
You will be pleased, as we are, 
with our new headquarters. 
Come in today and fili out a reg- 
istratian card.YOU DO NOT HAVE 
TO BE PRESENT TO WIN—all win- 
ners’ narnės will be posted in 
our lobby and each winner will 
be notified by mail. Only adults 
will be eligible for door prizes. 
ALL MONEY IN BY THE 19th OF 
JANUARY EARNS DIVIDENDS 
AS OF THE Ist OF JANUARY.

RCA COLOR

Atvykite greitai, gu navo Seimą ir draugais, pamatyti Clilcagos 
mieste gražiausius taupymo Ir skolinimo Įstaigos pastatus.
PELNYKITE At Kftf IAI S| III\ l111,\I) \ I Z SAVO SANTE- 
l’AS. Taupykite, ilgus metus lAbandyto.le, ii pili austoje finan
sinėje Įstaigoje. Pelnykite daugiau už savo santaupas, ir pasi
naudokite gausiais pinigus taupančiais patarnavimais, sutei
kiamais Chicago Savings nariams. Dabar duodami nepapras
ti dividendui už 1’AlD-bP investavimus. Išbandykite, ati

darydami apdrausta taupymo sąskaita. Ir pastebėsite skirtu 
mą. Chicago Savings saugiai Ir pelningai aptarnavo I’ietii Ir 
Pietvakarių apylinkės taupymo Ir namų pirkimo paskoloms 
virš 32 metų. Turtas dabar viršija $20,000,000.00.
Nuo Įsteigimo 1924 metais, Chicago Savings visuomet mokėjo 
daugiau negu vidutinius dividendus. Taip kaip pagal laikro
di. kas C mėnesius, taupytojai yra gavę didelį pelnų už jų
sutaupau. ,

SPECIALOS VALANDOS PER GRAND OPENING NUO SAUSIO 3-CIOS IKI 19-OS DIENOS: 
Pirmadienį, Ketvirtadienį ir Penktadienį nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. popiet
Antradienį ir Trečiadienį nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. popiet. Seštdaicnį nuo 9 .vai. ryto iki 2 vai. popiet.

AND LOAN ASSOCIATION
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1957 BUICKAS 
Tik

$2,595.00

Dynaflow, Radio, Apšildymas, Baltos Padangos 
Lietuviškojo Prekyhoje-JVISLDA BUICK, Ine. 
907 W. 35fh Si., Chicago 9, 131. LA 3-2022
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PERKRAUSTYMAI — MOVING
Į

Pigus, (sąžininga.t darbas. Visi apdraudimai. Iš artimų ir 
tolimų distancijų, šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
3415 S IJTUA-NICA AVĖ., CHICAGO, HI-

Telefonas — FKontter 8-1882

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM , VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldu perkrausiymas as

menų turinčiu ilga patyrimą.
STASYS FABIJONAS 

2146 S i, Hoyne Avė., Teief. Vlrginia 7-7097

J. o. ’iELEVISION COMPANY

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998
PARDAVIMAS IP. TAISYMAS

TV IŠPARDAVIMAS
NUOLAIDA IKI 13!

NARIAI I! 1A1IP. IK SKOLINIMO
B-VIŲ LYGOS. KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustas iki $10,000.00

Paskalos Busdamas Namu Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVc’NGS & LCAN ASSN.
G245 S. Y/cstern Avė., Chicago 36, III.

GRANE SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 W. 47ih St., Chicago 32, III.

riSTRIGT SAVINGS & LOAN ASSN.
3430 S. Halsted St., Chicago 8, III.

ST. AH7H0NY SAVINGS & LOAN ASSN.
1447 S. 49th Ct., Cicero 50, III., tel. TO 3-8131-32

UNIVEnSAL SAVINGS & LOAN ASSN.
1300 S. Halstod St., Chicago 8, III.

u

kaitykite ir platinkite* dienrašti “Draugą”.
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ELTOS PAREIŠKIMAI

1956.XI.15 Elta savo biulete
ny Nr. 29 ( 262) įspėjo mūsų 
visuomenę, kad kaikurie asmens 
kreipiasi į atskirus mūsų tautie 
čius, siūlydami sudaryti “Lais
vosios Lietuvos Radijo Balsą”, 
kuris turėtų lietuvių vardu kal
bėti j kraštą. Vykd. Taryba ta 
proga laikė pareiga įspėti mūsų 
tautieoius, kad tai daroma be 
lietuviškųjų veiksnių pritarimo 
ir žinios. Ponas Gaidžiūnas, ne
apsieidamas be niekinančių apie 
Vykdomosios Tarybos narius pa 
sisakymų, pristato visa tai, kaip 
neišmintingą Vykd. Tarybos 
žingsnį, kuriuo ji norinti taria
mai klaidinti kitus.

Elta yra įgaliota pranešti, 
kad Vykd. Taryba, skelbdama 
savo įspėjimą, atliko savo parei
gą ir kad tai padaryti turėjo 
pagrindo.

Mes nenorėtumėm tikėti, kad, 
vistiek kas bebūtų kurios politi
nės pakraipos, niekas negalėtų 
sutikti savo pavarde pridengti 
“Laisvosios Lietuvos Radijo Bal 
so” atsiradimo.

DĖL MADRIDO RADIJO

Ponios Čekienės atpasakoji
mu, paskelbtu spaudoj, p. Žy
mantas pereitų metų gale savo 
išleistuvių iš JAV proga pasa- 
kytoj kalboj leido sau padaryti 
Vilkui labai pavojingą priekaiš
tą, paskelbdamas, kad Vlikas, 
kalbėdamas per Madrido radiją 
į Lietuvą ir skatindamas priešin 
tis okupantui, gali sukelti pana
šius įvykius, kaip Vengrijoje.

Elta yra įgaliota paskelbti, 
kad p. Žymanto padaryta aliu-'

zija dėl Madrido radijo yra be 
jokio pagrindo. Jokių panašios 
rūšies įtaigojimų nei per Mad
rido radiją, 'nei per kitus Yliko 
talkoj esančius radijus nėra .pa
daryta. Vykdomoji Taryba yra 
nusistatymo, jog Lietuvoj pasi
likusieji mūsų tautiečiai patys 
žino, kaip jie turi elgtis. Mūsų, 
čia, laisvajame pasaulyje atsi
dūrusių, pareiga informuoti tė
vynėje likusius apie įvykių rai
dą ir apie tai, ką mes čia daro
me Lietuvos laisvei ir nepriklau
somybei atgauti.

Ta proga kyla principinės 
reikšmės klausimas, ar svetimo
je institucijoje užsiangažavę as
menys neturėtų laikytis nuoša
liai ir rodyti deramo drovumo 
nesiimant reikšti lietuvių opini
ją ir daryti priekaištų vyriau
siajam Lietuvos laisvinimo or
ganui. I. T.

NETEISINGOS IŠVADOS

“Dirvoje” įdėtame ilgesniame 
straipsnyje “Ar neatėjo laikas 
pasukti bendruoju keliu?” (“Pa 
stabose iš Europos”) paskelbto
ji žinia, kad Vliko Vykdomosios 
Tarybos pirmininkė A. Devenie- 
nė “patylomis išvažiavo iš Eu
ropos”, ir ryšium su tuo padary 
tosios išvados nesutinka su tie
sa. .

Tebesu Vokietijoje, niekur 
nebuvau išvykusi ir einu savo 
pareigas, kol galėsiu jas perduo
ti naujai sudarytai Vykdoma
jai Tarybai.

A. Devenienė,

VT pirmininkė

neatidarote durų ne kad mus 
įsileisti, o kad Pro jas mums 
pagalbą pasiųsti. Neklaidžiokite 
aplinkiniais keliais. Eikite ten, 
kur užpuolikas jau yra ir iš kur 
užpultasis pagalbos šaukiasi. 
Užuojauta kaimynui, kai plėši
kai jį užpuola, nereikalinga. Jam 
reikalinga tavo fizinė pagalba. 
Koks veiksmas, toks ir ataveiks 
mis turi būti. Pašalinsite jėgą,

VORONEŽAS IR AMERIKA
K. MOCKUS, So. Boston, Mass.

Jaunimo problemos aktualumas

Pastaruoju laiku pasirodė la
bai rimtų ir aktualių straipsnių 
mūsų emigracijoje priaugančios 
kartos klausimu. “Aidai” iš
spausdino du tokius straips
nius — Vyt. Vardžio ir dr. A.

jos padarinius ir patį užpuoliką i Baltinio. Straipsniai gvildena 
sudrausite, ir nereikės veltui eik' Mausimą ne visai iš to paties po
voti laiką ir visą (ir žmones!) 
ten, kur užpuolikas dar tik gali 
įsiveržti.

Deja, apie žmonių išsilaisvini
mą ju3 tik tekalbate, jų laisvin
ti arba jiems išsilaisvinti pagel
bėti neinate. Nenorite užpuoliko 
supykinti? Bet kai reikia turtą 
apsaugoti — nebijote jo užrūs
tinti. Pasiteisinate: tai mūsų gy 
vybiniai interesai. Dėkite ranką 
ant krūtinės ir pasakykite kas

žiūrio, bet iš esmės paliečia la-

laiminga bręstančio jaunuolio 
amžiui, beveik neprieinama mū
sų jaunmui. Vyraujantis prak
tiškumas, kur; ?avo straipsnyje 
stipriai akcentą dr. A. Balti
nis, nejučiomis , eržiasi į mūsų 
bręstančiojo jaunimo sąmonę. 
Lietuviškoji šeima bei organiza
cija sunkiai gali atsverti šias 
įtakas. Turime skaitytis su lig-

kaip sunku gauti paramos, tal
kininkų. Daug net geros valios 
žmonių tebemano, kad jaunoji 
karta savaime ateis užimti vy
resniųjų vietas, kad galima gal
voti praeities kategorijomis. Ir 
vyresnieji ne savaime atėjo. 
Juos atvedė sava lietuviška že
mė, aplinka, mokykla ir kiti 
veiksniai, kurių dabar nėra. Te
galima ką atsiekti tik ypatingo
mis idealistinėmis pastangomis, 
sugebėjimu pajusti realią padė

tį ir ją palenkti mūsų siekimų 
naudai.

BALYS
Radio - Televisic-i 

SALES — SERVICE
Rekordai — Dovanos — Filinos 

ir Elektriniai Prietaisai
2646 West 71st Street

Tel. PRospect 8-5374
Krautuvė atdara Pirm., Ketv. 9-9, 
A.ntr.< Treč., šešt. 9-6. Sekm. 9-2.

VIETOJ PADĖKOS

ŠĖTONIŠKAS NUSIKVATOJIMAS
Ačiū, kad paskelbėte mūsų 

šauksmą ir įspėjimą.
Galėjote ir neskelbti. Vistiek 

šauksmas tyruose. Dabar, kaip 
ir visada. Tik žodžiai, žodžiai 
be pasekmių.

Nes naudos, turbūt, jokios?! 
Taip, jums duoti kitko negali
nę, tik savo širdis, padėkos mal 
dą į Viešpatį, padėką jums.

Bet tai nieko nereiškia, tie 
dalykai nevertingi. Daugiau nie 
ko neturime, nes patys esame 
baisiame skurde. O mūsų tėviš
kių motina žemelė neturi tų tur
tų, kurie jus viliotų. Tad nc- 
pykstame ir blogo nelinkime, jei 
jūs ginate ne žmones, o turtus.

Kas jums mikonas kitas ne
kaltų gyvybių. Žmonių patys 
pakankamai turite. Dargi, kai 
panorite, pasimedžiojate pabė
gėlių stovyklose, it puikių žvėre
lių jų girių karalystėje. Ir lai 
Dievas jums padeda. Vis bus 
vienas kitas kampelis, kur mū-, 
sų broliai, ginklais arba gyvy

bės rizika prakalę ne mūsų su
tartą ir ne mūsų nuleistą, bet 
jūsų taikliai pavadintą geležinę 
uždangą, galės surasti bent fi-_ 
zinį atoslūgį. Apie dvasinį var
gu galima kalbėti. Nebent jūs. 
Jie ne, nes, atleisk, Dieve, mūsų 
kaltes, patirs, kad viso, ko ti
kėjo, veltui buvo laukta. Jų 
skundas, ir jų šauksmas taip 
pat liks tik šauksmu tyruose.

Ir pasakėte, kad neįpratę cso. 
te klausyti ir kitiems perduoti, 
kai nežinote kas kalba.

Argi nežinote? Skundo ir 
šauksmo širdys ir lūpos yra tų, 
kuriuos vadinate: broliai lietu
viai, latviai, estai ir visi kiti nuo 
Baltijos iki Dunojaus ir dar už 
jojo. Tik jūs, kaip mūs broliai, 
ir svetimieji atsiliepkite ir eiki
te mums padėti.

Kristus mus ir jus moko: pra 
šykite ir bus jums duota, bels
kite ir bus atidaryta. Mes pra
šome, maldaujame, ir beldžia- 
me, bet jūs nenorite girdėti ir

TAUPYTOJAMS DOVANOS
NEMOKAMAI!

Nieko ypatingo... Tik kad prisimintumėte mus... 
Mūšy padėka jums už rėmimą.

ELEKTRINIS SKUSTUVAS
Sausam skutimuisi. A. C 
srovė. Moterims arba vy
rams.

SU INDELIU S 1.000.00 
AR DAUGIAU

Termometras ir Barometras
Pranešama būsiantis oras pasikeičiant 

spalvai. Gaunamas už $100.00 
ar daugiau indėlį.

Be gaunaniŲ dovanų jūsų indėliai yra ap
saugoti. Kiekviena sąskaita yra apdrausta $10,- 
000.00 MOKAMI AUKŠČIAUSI DIVIDENDAI 
be pertraukos nuo 1922 metų. Atidarykite tau
pymo sąskaitą 1957 met. sau ig savo šeimai.

bai jautrius dalykus. Geriausių šioliniu prityrimu. Tik stipres- 
norų vedami mūsų žmonės daž- nes valios, didesnių polėkių jau
nai išleidžia iš akių tikrc"$, ko- nuoliai išsilaiko aiškiais savo

tautinės bendruomenės nariais, 
pajėgia įgyti lietuviškąjį jutimą 
ir lietuviškąjį žinojimą šalia 
mokyklos. Bet ir tai neturime

kia yra su prieaugliu. Pržnai 
vis dar norima manyti, kad šian 
dien yra galimos visai tos pa
čios nuotaikos, kokios buvo jau
nimo tarpe Lietuvoje arba net stebėtis, jei jų nuotaikos ir pa-
tame Voroneže, kur kelerius me pažiūros daugeliu klausimų jau 
tus atsitiktinai buvo nusikėlusi' bus skirtingos nuo mūsų. Ne
viena lietuviška gimnazija I Pa- maža gi dalis jaunimo eina pa
saulinio karo sūkuryje. Manau,' sroviui, tolsta nuo lietuviškų Įn

yra ^svarbiau žmogus ar garn-^jęa(j yra nepapraato svarbumo teresų ir reikia nemažų mūsų pa 
stangų, kad būtų galima tąjįtos kad ir didžiausi turtai. Jei reįkaias matyti problemą tokią, 

tikite Dievas sutvėrė gamtą jj įg tikrųjų yra. Iliuzijo-
ir jos gyviais i* turtais žmogui mįg paremta nuomonė ir ją ly- 
leido naudotis. xv jei tikite — Minčios pastangos, nors ir labai
elkitės taip, kad tais turtais vi
si žmonės tinkamai galėtų nau
dotis. Turite laisvę ir galią, ir 
likimas jums pareigą lėmė. Vei
kite tiesiai ir ryžtingai, kad li-

kilnios, negali musų
norimą tikslą.

Voronežo atvejis 

Apie Voronežą kalbame, kaip
kimas vėliau iš jūsų nepasity- apie pavyzdj todėl, kad iš ten 
čiotų, kaip dabar kad iš jūsų ty- buvusios lietuviškos mokyklos 
čiojasi mūsų šiandieninis, jūsų yj.a išėję nemažai žmonių, kurie 
rytoj galimas užpuolikas, jūsų šiandien yra atsakingose narei- 
tarpe_ besėdįs, nes jūs_ jį pasi- gose _ vadovauja tai a/kitai 
kvietėte. Ir ar begali būti šlykš- mūsų gyvenimo sričiai. Užtat 
tesnio pasityčiojimo iš geros va-( neretas yra atvejis išgirsti Vo
lios ir gerų norų už tą, kurį pa- ronežo pavyzdį, kai kalbama apie 
demonstravo užpuolikas ir žudi- mokyklinio amžiaus jaunime 
kas per savo atstovą UNO or- nuotaikas. Ar tinka tas pavyz-
ganizacijoje, kai ten jieškojote 
būdų sustabdyti baisias nekaltų 
žmonių žudynes Vengrijoje. De
ja, ir šią baisią valandą geroji 
valia kapituliavo prieš pikto sė
jėją. Šėtonas, komunizmo kaily
je pasislėpęs, iš džiaugsmo kva
tojasi. Ir šiandieną jo tikrąjį 
garsą girdime visi. Ir tie, kurie 
po kremlinės nustalinimo kalbos 
buvo pradėję tikėti, jog šėtonas 
galįs beveik angelu pavirsti. Ne. 
Tai buvo tik šėtoniškas pasity-

dys? Gražius pavyzdžius visa
da verta minėti. Tačiau aplin
kybės šiandien yra skirtingos. 
Prieš dešimt metų, kai tremti
nių stovyklose dirbome švietimo 
ir auklėjimo darbą savo pačių 
suorganizuotose ir vedamose 
mokyklose, galėjome jieškoti a- 
nalogijos, nors skirtumas buvo 
ir tada, tik žymiai mažesnis. Ka 
ro ir revoliucijos nusiaubta Ru
sija negalėjo turėti didesnės įta
kos į mūsų laikinai emigravusį

atsitolinimą pristabdyti. Savai
me niekas nepasidaro. Atkritus 
beveik visai lietuviškosios mo- 

atvesti į kyklos veiksniui, dėl gyvenimo 
ir darbo aplinkybių susilpnėjus 
’ietuviškos šeimos veiksniui, ir 
tpaprastai stipriai reiškiantis 

naujos aplinkos veiksniams, tik
rai yra laikas akivaizdžiai įsiti
kinti, kad, anot ano garsiojo 
oosakio, p.vojai yra prie vartų. 
< kokios suaugusių nuotaikos?

Daug apie tai kalbėta. Nebe
sinori skaudžių daykų kartoti. 
Kiekvienas, kuris nuoširdžiau 
jungiasi j mūsų tautinio išsilai
kymo pastangas, žino, kiek nuo
stabaus abejingumo sutinkama,

čiojimas ir šėtoniškas nusikva-, besimokantį jaunimą, kuris sa- 
tojimas . varne krašte užgimęs ir -au

————-—- Į gęS išsivežė stiprias idealistines
Kuris sportdS žiaurus? !nuotaikas, prisirišimą prie viso, 

j Jau kuris laikas sportinėje,kas saya> lietuviška. Gožimas 
spaudoje keliami klausimai apie' j sav4jĮ kraštą buv0 akiva.zdus. 
sporte pasitaikančius ž;auru-!kova J° laisvės vyko realio- 
mus, pasibaigiančius mirtimi. mis Priemonėmis. Ne visai to- 
Daugelio buvo manyta, kad lais klos Pat nuotaikos buvo stovyk- 
vojo stiliaus imtynės ir boksas l*n®3e mokyklose, bet visdėlto 
bei šiems šakoms artimos spor- JOSe išaugo nemažai vertingų 
to rūšys laikytinos žiauriuoju zrnon’lI> kuriems mūsų lietuviš- 

' sportu. Tačiau statistika rodo!ki reikalai yra visai natūraliai 
visai ką kitą. Pasirodo, kad lais sav\ re*k^a atsiminti dr. J. 
vo stiliaus imtinių pasėkoje mi- Girniaus Kultūros kongrese dės 
rimų labai mažai įvyksta. Net tezę>_ kad reikia Jaugti į
ir bokso ringas rečiau esąs mir savo kultūrą, norint būti gyvu 
ties paseka, nalyginus su fut- ^etuv’u- Taigi džiugu, kad ano 
b6lo aikčte * į meto tremties jaunimas per sa

vas, nors ir vargo, mokyklas į- 
Kiek pasaulyje profesijų? ^aus° i ta kultūrą ir pagrindo ti

kėtis, kad liks gyvais mūsų lic-Pagal statistinius duomenis 
šiuo metu pasaulyje esama 1727 
profesijų.

ST. ANTHONY SAVINGS
ANO |OAN ASSOC/AT/ON

1447 So. 49th Ct., Cicero. III. 
ihfll 3-8131 Clotad Wodne*doy» 
pJk.-SATURDAY TO 1:00 P.M.

Tai. TOwn 
OPEN MONDAYS TO 8:00

tuviškojo gyvenimo dalyviais.
.Šiandieninės aplinkybės

Šiandien vos vieną kitą mo
kyklą beturime, kuri gali bent 
stengtis įauginti jaunuolį į sa
vo kultūros aplinką. įkvėpti kū
rybingumo kibirkštį, meilę tra- 

| dicijoms, norą pasiaukoti dėl 
tautinių idealų. Dauguma gi da
bartinio jaunimo ne tik viduri
nėse, bet ir augštosiosc mokyk
lose tik iš pirmosios vaikystės 

I įspūdžių atsimena Lietuvą. Da
bartinė aplinka nejučiomis, bet 
gana stipriai niveliuoja tautinį

SAVE BY MAIL - ASK OUR SAVE-BY-MAIL KIT

ta ARTI ir toli baldų

PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap- 
drauda. Pigus Ir sąžiningas 
patarnavimas.

R ŠERĖNAS
S. Wood Su, Ohloago S,

Ulinois, tel. VI 7-2972

M O V I M G
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus bei pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BIshop 7-7075 arba- 

PRospect 8-9842

ALGIRDAS LANDSBERGIS
KELIONĖ'

V. Adamkevičiaua apianka
Ošaakymua su [lnlgala siųski ta:

269 paL, katu $2.69 
DRAUGAS, 2U4 S. Oafcley Av«u,

chimr) a UI

Stos nuostabios Ir nepapraatoa Kny
gos personalus kitaip įvertina ra
šytojas Gliaudai “...Welaaa — pa
niekintas niekintojos, bet turja 
savyje Fra Angellco angelų varsų 
gama, Tatjana—nesuprantanti als
ios sųvokos, bet myllatl akalsdts 
meile. Pagaliau /Julius... paalUges 
skaistumo Ir nesuvokiu* 1<- •smšs.
drąsus bs drąsos, assuprantąs pa
vojaus beprvtgjlmo proceas”

J

SPECIALUS
BARGENAS
INVENTORIAUS
IŠPARDAVIMAS

4 gabalų miegamojo setas,
1 rėmai su spyruoklėmis, 
spyruoklinis matracas,
3 vanity lempos, 2 pagalvės 
lovai ir 1 mažas kilimėlis..........iliiiiliiliiillllillilliillll(illlilllhr.,,lliliiH

P 0 P U L A R 
LITHUANIAN RECIPES

Surinko JUZE DAU2V AKMENA

Ta: nepaprasta knyga. Virt 200 re 
jeptų grynai lietuviškų valgių gaml 
nlmul anglų kalboje. Ponia Daužvar 
dlent, kuri dažnai pasakodavo apl. 
lietuviškus valgius per Čhicagos ra 
lijo Ir televizijos stotis, surinko pa 
čius Įdomiausius lietuviškų valgių 
receptus Ir DRAi’GAS Juos ISleldt 
labai parankioje foimoje. Pirmų kar 
tų tokia knyga pasirodo knygų rln 
koja.

Gera dovana kitataučiams ar ang 
llškal skaitantiems lietuviuma

Kaina — $2.00
Užsakymus kartu su pinigais siųskite

“DRAUGAS”

2334 So. Oakley Avenne.

CHICAGO 8. ILL.

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

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN 1
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

BRIGHTON SAVINGS AND IOAN ASS’N
4071 Archer Avė., į vakarus nuo Caliiornia Avė. 

CHARLES ZEKUS, Sekretorius 

OFISO VALANDOS:
Plrmad., antrad., penktad. Ir Tročlad. • ryto Iki 1S vai., 
•eštad. f vai. ryto iki 4:10 p.p. Ketvirtai. » vai Iki I vai vak.

NUO U2SISENEJU3IŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ

IR ATVIRU ODC»S LIGŲ -
Tie. kurie kenčia :..io SENI’ 

ATVIIlŲ III SKAL'DZ.Ų ZA OI 
nugali ramiai sčilftti ir naktimis 

I miegoti nes jų iižsisenšjuslos žaižilo' 
Į niežčjlinų ir skau ’4Jtnių senų atvi 
Į ru ir skaudžių žalžilų uždekite 
| LEGtil/O Olntment Jos gydymo 
ypuibyes palengvins Jiihii skiiudCjl 

i mų ir galėsite ramiai miegoti nak-pasireiškimą, traukia į didžiulės , t| Vartokite jų tapgi nuo skau-

miestietiskos aplinkos sukurj. „Uejimų ilgos vadinamės ruoni a 
i Jau iš nepriklausomybės metų sis. Taipgi pašalina perscjimų iigo> 
, .. i j -j i- , vadinamos ATHLETE.H FOOT. suturime prityrimo, kad ldeahstl- stabdo džiovinimų odos Ir perplyfilrm.
nės nuotaikos buvo lengviau pa- ■ tarpplrftčiu. Yra tinkama y‘lrt0'1 »'ur’ 

° r ’ džlOstančIos susktisios odos dedirlaikomos iš kaimo atėjusių jau-; vinių, odos išbėrimų ir t t tnipg,
nuoliu tarne Jeivu mėginsime' tinkama vartoti vaikučiams, kada nuoiių tarpe, jeigu mėginsimi , past,.odo skau,iUs išbėrimas nuo vy 
daryti statistiką iš dabar akty-! stykių. ji yra gera gyduojt nuo iš- 

viau besireiškiančių žmonių, iš-! orto* “«•
augusių laisves metais, gausime Ard)10dBma p0 7S 
didžiulę persvarą kaimo kilmės; u šiko
žmonių naudai. O mūsų mies- • ’irkito vai«tin«^Cbi
tai nebuvo dideli, miestietiskos ,r
.. . . „ z.- 1 <llwauk«4. wtac..t>1 įtakos buvo mažiau. Čia dau-; 
guma gyvename tarptautinio 
masto didmicjčiuosc, mūsų jau-:

123 uulH>m;itorius. Puerto Ri- nimas juose auga ir m ižai ką 
eo gubernatorius Marin prisiekia bežino ne tik apie lietuvišką 
kaip 123 gubernatorius nuo 1484 jr apjc £į& pat csantį Rai
ni., nuo tada, kaip salą atrado « » u ,
Kolumbus (INSji^a- Gamtos aplinka, taip pa-

y. Ind.lr Dntrolt, Ml-
alg*D arba rašyki- 

Ir atatųakH* Mo 
ord»i i

LEGULO, Departmeat D., 
5013 W. Eddy St„ Uhicago 34, UI••

$169 95

I’KI.IV A. JtAl DOMS, VELI.IK BERTULIS, Sav.

ROOSEVELT FURNITURE Co.
2310 W. Roosevelt Road Telel. SEeley 3-4711

Krautuvė atidaryta avkiiiadleniaia nuo 11 iki 4:30.

TELEVIZIJA • RADIJAS
H1-FI FONOGRAFAI • VOKI&KI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOMA

FRANKS TV & RADIO. INC.
3240 So. Halsled SI. CAIumet 6-7252

Atliekame dideliu, r mažus automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas, Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalis.

Sinclair gazolino stotis “PAGALBA”
Sinclair gazolino stotis “PAGALBA" — A. Stanevičius, Sav.

2641 West 7lst Str. (Kampas Talman Avė.)
Telef. PRospect 8-9842, Namų tel. WAlbrook 5-5934

VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų žino.
kad taupyti apdraustos* Taupymo Ir Nkollnlmo Bendrovėse yra 
saugu Ir pelninga.

Unlvergai Savingn and Loaa Assoclatioa užtikrina saugu
mą Ir grąžą pelną.

Sangnmą užtvirtina Suvienytą Valstybių valdžios agentflra Iki 
$10,000 00 kiekvienam ibdėliui ir reikalingi rezervai o pelną — 
pacyrnsią ir sąžiningą vedėją pastangos.

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per lalikus. Bus grei
tas Ir draugiškas patarnavimas.

IMI paskolų ir visais finansiniais reikalais kratpUUsi

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOC1ATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois
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MŪSŲ KOLONIJOSE
Chicagoje.
Motery Sąjungos 67-ta kuopa

Kad Moterų Sąjungos 67-tos 
kuopos narėms (iš Marquette 
Parko) gruodžio mėnesio susi
rinkimas būtų praleistas Kalė
diškoj nuotaikoj, kiek anksčiau 
į parapijos salę atsilankė val
dybos narės Natalija Šatunienė, 
Kotrina Jančienė ir Albina Poš
kienė atsinešdamos savo medžią 
gą ir dekoracijas salės papuo
šimui.

Pradėjus narėms rinktis, di
dysis stalas darėsi vis mažes
nis, nes dauguma narių nešėsi 
vaišių, o jų tiek daug ir prine
šė. Ant šoninio stalo po Eglute 
irgi pradėjo vieta mažėti, nes 
čia narės dėjo savo dovanas, ku
rias vėliau tarp savęs pasidali
no.

Susirinkusios narės džiaugėsi 
pasveikusią Agota Minelgiene, 
kuri kuopai dėkojo už šv. mišias 
paaukotas jos pasveikimui. Na
rės liūdėjo išgirdę, kad mūsų 
darbščios sąjungietės Onos (Ur 
šulės) Rauskinienės vyras Po
vilas mirė. Kuopos vardu buvo 
įteikta šv. mišių auka. Narės 
skaitlingai lankėsi ir budėjo šer
menyse bei dalyvavo laidotuvė
se.

Apie Moterų Sąjungos Chica- 
gos apskrities susirinkimą pra
nešė užrašų sekretorė Virginija 
Shimkus, kuri ir Mot. sąj. Chic. 
apskr. eina panašias pareigas. 
Apie įvykusią parapijos vaka
rienę, pranešimą darė Alb. Poš
kienė, pareikšdama, kad savo 
lėšomis ji ir Nat. Šatunienė da
lyvavo skaitlingoj vakarienėj ir 
kad N. Šatunienė kuopos vardu 
įteikė šimtą dol. naujos bažny
čios statybos reikalams. Minint 
kuopos gyvavimo sukaktį gegu 
žės mėnesy, nutarta eiti visom 
bendrai prie šv. Komunijos ir 
bendrai pusryčiauti parapijos 
salėje. Mišių užprašymu apsiė
mė rūpintis Kotr. Jančienė.

Pasibaigus susirinkimui, pra
sidėjo dovanų padalinimas, už 
kurias kuopa iš savo iždo sumo
kėjo ir kurias laimingos narės 
laimėjo. Pasivaiširųis, sekė ir 
kiekvienos narės atneštų dova
nų pasikeitimas, taip kad šven
tiškoj nuotaikoj greitai bėgo, 
laikas. Sugiedojus Kalėdų gies
mes, nuoširdžiausiai palinkėjus 
viena kitai sulaukti artėjančių 
didelių švenčių, linksmai skirstė 
si į namus, pasiryžę naujuose 
metuose energingai imtis darbo, 
verbuojant naujų narių į šią 
garbingą lietuvaičių organizaci
ją. Poš-nė

Šv. Teresėlės draugija

Šv. Teresėlės draugija suren
gė didelį savo metinį banketą 
prieš Naujus Metus naujam 
Martiniąue Kliube. Tame ban
kete buvo pagerbta ir Mot. Sąj. 
67-tos kp. iždininkė Kotrina Jan 
čienė, išbuvus 25 m. šioj gražioj 
org-nizacijoj ir kita mūsų 67- 
tos kp. narė buvusi kuopos pir
mininkė Elena Daunoras irgi 
yra 25 m. gerbiamųjų jubilia
čių sąstate. Iš Teresėlės kuopos 
dalyvavo N. šatunienė, Adelė 
Wolk, Estelle Yanchus, Albina 
Poškienė, Sofija Giržadas, Ona 
Šliteris, Virginia Shimkus ir kt. 
Banketas toks skaitlingas buvo, 
kad sunku visas ir pamatyti. 
Didelės padėkos susilaukė Es
telle Yanchus, kurią pareiškė 
Teresėlių dvasios vadas Kun.

Juozas Makaras narių vardu už 
skoningai paruoštą banketo pro 
gramos leidinį, kurį kiekviena 
atsilankius gavo. į Teresėlių vai 
dybą šiems metams įėjo ir mū
sų sąjungietės: Estelle Yanchus 
ir Ona Šliteris. Poš-nė

Dainininkų vestuvės

Gruodžio 29 d. Hamiltone, Ka 
nadoje, įvyko Laimutės Štur- 
maitytės ir Leono Bildušo jung
tuvės. Laimutė — hamiltonietė, 
pasireiškusi Kanadoje dainos 
srityje. Ji priklausė ir tenykš
čiam meno rateliui, rengusiam 
vaidinimus.

Leonas — chicagietis, baigęs 
chemijos mokaus, dirbąs savo 
profesijoje ir laisvalaikį skiriąs 
lietuviškai dainai. Jis dainuoja 
Vyrų chore ir jame yra ėjęs įvai 
rias pareigas valdyboje, o Šiuo 
metu yra vicepirmininkas ir 
tvarko visus vidinius choro rei
kalus. šią vasarą jis nuoširdžiai 
dirbo ir Dainų šventės rengimo 
darbuose.

Tuos abu dainininkus amži
nam ryšiui sujungė kun. dr. Ta- 
darauskas, Aušros Vartų para
pijos klebonas. Jungtuvės vyko 
išpuoštoje bažnyčioje .šalia pa
rengtos jaukios prakartėlės.

Veni Creator giedojo Vyrų 
choras .vadovaujamas jaunosios 
t'ėveli-o Šturmaičio. Šv. mišių me 
tu giedojo parapijos choras, ku 
riam jaunoji priklausė. Solo 
Avė Maria pagiedojo jaunosios 
dainavimo mokytoja.

Po bažnytinių apeigų jauna
vedžius parapijos salėj pasitiko 
filmuoto jai, fotografai, gėlės, 
dovanos. Parapijos choras pir
masis pasveikino jaunavedžius, 
įteikdami vertingas dovanas.

Vestuvių puoton susirinko 
daugiau šimtinės svečių. Vai
šėms vadovavo pirmasis pabro- 
lis Vyt. Radžius, iš Chicagos. 
Jis, sveikindamas Chicagos Lie
tuvių Vyrų choro vardu, primi
nė, jog kiekvienos naujos lietu
viškos šeimos sukūrimas turi 
būti džiugus reiškinys visai mū 
sų išeivijai. Vėliau kalbėjo kun. 
dr. Tadarauskas, jaunojo tėve
lis J. Bildušas, buvęs laisvos 
Lietuvos Seimo narys, jauno
sios tėvelis Šturmaitis, inž. Vyt. 
Bildušas ir kiti. Jaunavedžiai 
gavo labai daug sveikinimų raš
tu bei telegramomis iš Kana
dos ir JAV. Buvo pristatytos 
abi jaunųjų mamytės, išauginu
sios tą porą .Vaišių metu nuo
lat skambėjo dainos ir jautėsi, 
kad čia tikrai dainininkų ves
tuvės.

Laimutė ir Leonas Bildušai 
jau apsigyveno Chicagoje, kur

Join MARCH OF DIMES
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tikimasi Vėl įsijungs ir jaunoji 
pora aktyviai į visuomeninį bei 
kultūrinį gyvenimą Rom. Tūb.

Padėka
Moterų Sąjungos 20-tos kuo

pos 40 metų pagerbimas-banke- 
tas įvyko gruodžio 30 d. Širdin
gai dėkoju kunigams J. Pruns- 
kiui ir P. Cinikui, MIC, už jų 
malonų dalyvavimą. Teisėjui Al. 
Wells ir jo baliff Jonas Paukš
tis, Sofijai ir Ignui Sakalams, 
Centro valdybos narėms M. 
Srupšai ir D. Kamm. Dėkoju A- 
teities šokėjams labai gražiai at- 
likusiems programą. Panelei Pet 
kunaitei už grojimą akordeonu. 
Dėkojame sveikinusiems telegra 
mom ir laiškais. Sveikino iš 
Pittsburgh motina M. Loyola vi
sų pranciškiečių seselių vardu, 
iš Detroito — E. Paurazienė, iš 
Floridos — Verbela (buvus E- 
lena Statkienė), iš Worcester, 
Mass., centro pirm. Jul Mack, 
antroji vicepirm. Genovaite Ka- 
neb, Mass valstybės direktorė 
— Marcele Watkins, pirmoji 
centro pirm. Uršulė I. Daukan
tienė, iš Westvelle, III., Justa 
Karputė, taippat Moterų Dirvos 
redaktorė Dale Murray. Vienu 
žodžiu dėkojam visiems.

Dėkojam mūsų vakaro vedė
jai Jadvygai Čepulienei, kuri 
taippat atsivedė didelį būrelį na
rių 21 kuopos. Mūsų tarpe daly
vavo iš mūsų pirmųjų narių Do
micėlė Klimienė. Ačiū mūsų 
pirm. Onai Paurazas už jos kal
bą.

Dėkingos esam už tokį didelį 
ir rūpestingą darbą mūsų mie
loms šeimininkėms Justinai Kla 
patauskai, Ludvikai Valantinas 
ir jų pagelbininkėms J. Petku- 
nienei, M. Baršius, Onai Zalan- 
dauskas ir P. Zakaraitei. Taip 
pat ačiū visoms mano bendra
darbėms.

Marijona. Paukštienė

Rengimo kom. pirmininkė

Išeina daug laikraščių
Chicagoje iš viso Išeina apie 

500 įvairiausių laikraščių ir žur 
nalų. Įvairių tautų ateiviai čia 
leidžia arti 100 savų laikraščių. 
Savo spaudą čia turi lietuviai, 
vokiečiai, kroatai, čekai, žydai, 
japonai, danai, lenkai, graikai, 
olandai, vengrai, italai, rusai, 
slovėnai, švedai ir jugoslavai.

Asmenybė yra kentėjimas, ir 
daugelis, būdant nepajėgūs pa
kelti šios kančios, bevelija pra
rasti savo asmenybę. Berdiajev

Vestuvių nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų speciaiybė

Prccin Photo Studio
(lacurporated) 

EDVARDAS ’JLIS.

4058 Archer Avenut
Telefoną? Virginia 7-248

PIGIAI IR SAUGIAI

PERK RAUSTAU

BALDUS
VILTOJE IR Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS

Turiu naują didelį sunkvežim? 
ir apdraudas

UIS W. Birt St Ohicago, UL 
TOL PRescott 9-8781
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STATYBAI 
(B NAMŲ 
PATAISYMUI 
PBISTATOM 
/Įšoktų Rūšių 
medžiagą’

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITVINAS, Pres.
8039 So. Halsted St.

TeL VIctory 2-1272
Apkainavimą ir Prekių Pristaty 

mą Teikiame Nemokamai
RaStini atidara kasdien nuo 

8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro ii 
Šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.
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CLASSIF1ED AND “HELP WANTED” ADS
REAL ESTATE Į BEAL ESTATE

Marųaette Parke:
Mūr. 4 kanib.; pečiais Mld.. tuoj 

galima užimti, mažas (mokėjimas, 
tik $10,600, skubame parduoti.

nage Parke:
Naujas mūr. 2 po 6 kamb., platus 

kamp. sklypas, modern. (rengimai, 
pulkus, kaip svajonė.

Mir.: taverna Ir butas, g>-ras biz
nis, skuba parduoti.

Hrighton Parke:
Mūr. 2 po 6 kamb., centr. ftlld., 

garažas, tuoj galima užimti vienų bu
tų, kaina tik $22,600.

Mūr. 3 butai ir maisto krautuvė, 
centr. ftlld. garažas, šalia tuščias 
sklypas, (kainuotas skubiam pardavi
mui,

3 namai, 8 butai, 150 sklypas, 600 
paj. } mėnesi, kaina tik 6 metų pa
jamos.

Pirk Ir dirbk san:
Maisto krautuvė su (reng. labai pi

giai, teirautis tuok
Taverna su visais (reng., pulkiau- 

tlje vietoje, ger. sąlygas.
Turime namų ir biznių visur. Pa

dedame gauti paskolas, notarizuoja- 
me kodumentus, pildome Income tax. 
siunčiame pinigus Į visų pasauli pa
gal Amer. Exp. money order

SIMAIČIAI
Realty. Bullders. Insur&ncv 

2737 West 48 St
CLiffslde 4-2390

Nekilnojamo turto pirkimas, 
pardavimas.

Income taksy pildymas

P L E 0 N A 3
REAL BSTATB

2735 West 71st Street
Visi telefonai: VVAlbrook 5-0015

CICEROJE BARGENAS — ARTI 
ŠV. ANTANO BAŽNYČIOS. MŪ
RINIS 2-jų butų—5 ir 6 k. PLA
TUS SKLYPAS. AUTOMATIŠ
KAI APŠILD., AUTOMATIŠKAI 
ŠILTAS VAND. Kreiptis į Levic
ką, 5542 W. Cermak Rd., OLyropic 
6-0666.

Pirkdami sutaupysite 
Ir parduodami uždirb
site per šių (stalgų. 
AL. BUDRECKAS

B BALTY
*081 Archer Avė. (prie

Callforntjos g-vės)
LAfayette 3-3384

Šioje nejudomo turto pardavimo 
Įstaigoje perkant ar parduodant. Jū
sų laukia greitas ir teisingas patar
navimas.

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2600 W. 59th St. Tel. Proepect 8-5454

Nejud. turtų pirkimas-pardavimas 
bei valdymas. Paskolų parūpinlmas. 
automobilių leidimų patarnavimas.

VISŲ ROSIU APDRAUDIMAI
4. BACEVIČIUS 

“Varpas” Real Katate 
General Insurance, Notary Rubli- 

6918 S. VVeAtem Avė.
REp. 7-8886 arba H R™, 4-7085

amrjntwwiirwvrw

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

KUTRA-NORKUS REALTY
BEAL ESTATE-INSUBANCB 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St 
VVAlbrook 5-5030 

PRospect 8-3579 (vak. b sekmad.)

IIEIJ* WANTED MOTERYS

DIETICIAN
(REGISTERED)

PHYSIO THERAPIST
(REGISTERED)

NEEDED
IMMEDIATELY

FOR CATHOLIC HOSPITAL
TOP SALARY

5 Day Week 
Steady Work 

SISTER JOSEPHA

LA 1-1710
Ext. 152

NEEDED AT ONCE
STENOGRAPHER

Diversified work. Employee bene- 
fits. Good starting salary. Near 
Northwestern and Unicti Depots.

Call FR 2-8104 or appt.

NEEDED AT ONCE
TYPIST & FILE CLERK

Experieneed onlv. Small ciffiee; 
good tamsportation.

Miss Gibb3 for appt.
CA 6-2188

NEEDED AT ONCE 
Typist and gen. office work 

Small congen. office. Ccmpany 
benefits. Convenient transp.

Mrs. PIERITZ 
316 N. Laflin

SE 3-7911

PAJIESKOJIMAI
jieškomi PRANAS BAČENSKAS, 

s. Mateušci, yra jam žinių iš Lietu
vos. JURGIS RAKUZINAS — įieš
ko jo sesuo. KAZYS PUIDOKAS, s. 
Antano, — yra jam žinių iš Lietu
vos. Kreiptis adresu: A. Stankus, 
13614 Stoepel Avė., Detroit 38, Mi- 
chigan.

AR JAU ĮSIGIJOTE 
KNYGELE EGZAMINAMS

KAIP PASIRUOŠTI 
IAV PILIETYBE*

MISCELLANEOUS 

Įvairūs Dalykai

LIET. APDRAUDC AGEMTRA
Visų rfiSlų apdraudos. Automobl 

llų finansavimas. Notarlataa. Valvty 
bie patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitu) 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
VVAlbrook 5-M171

INTERSTATE INSURANCE AGENC1 
#108 S. Ashland Avė- Chicago 88. ID

PIRKITE ir parduokite savo ne
kilnojamą turtą per mano įstaigą. 
Naudokitės mane teisingu patarna
vimu. •

E. KURŠIUS 

REAL ESTATE SALES 
REpublic 7-9400

Kas per mano įstaigą pirks 

ar parduos nekilnojamą turtą 

ekspertiškas income taksų pil

dymas vieniem metam nemoka

mai.

TYPIST
Do you know, or do you want to 

learn billing machine operation? J f 
you ean type 60 WPM accurately, 
you can have an interesting job 
that leads to advancement. And we 
wlll better your present salary! Mo
dern well lighted office. Near all 
transportation, 40 hours.

932 W. 38th PI.
YlrginLa 7-1168

Jieškomi — PETRAS GRAŽYS, 
s. Kosto, JONAS GRAŽYS, s. Kos
to, TEOFILIJA GRAŽYTE, d. Kos
to. Jieško giminės iš Sibiro. Rašyti:
J. Rimkūnas. 3919 Evergreen St.. 
East Ohicago, Indiana.

Joana BarančiukaitČ DimSlienė, 
d. Zosės, gyv. adresu: Lithuania, 
Kelmės miestas, Elektrinės g-vė 
Nr. 2, jieško: pusbrolio ANTANO 
BARANCIUKO, s. Tamošiaus, g. 
Chicago, III.

Jieškomos: Barbora Vinalaitė - 
Jakštienė ir jos duktė France. Jieš
ko brolis ir hrolio sūnūs iš Sibiro. 
Jas pačias arba apie jas žinančius 
prašoma atsiliepti adresu: A. Ru
dys, 4105 So. Albany Avė., Chicago 
32, Ilk, teJ. Virginia 7-7153.

Jieškomas PRANAS VALONIS, 
Prano sfin., gimęs 1908 m. spalių 4 
d. Panevėžio apsk., Naumiesčio vals. 
Vilkelių km. Yra žinių iš Lietuvos. 
Rašyti: JONUI BARANAUSKUI, 
1255 E. 87th St., Oleveland 8, Ohio.

Savininkas parduoda GROSERNĘ. 
Moderniška, seniai įsteigta. Gerai ei
nąs biznis: labai geroj vietoje. Turi 
tuojau parduoti dėl ligos, čia yra 
gera vertybė! ATVYKITE IR PIR
KITE. 2734 W. 59tli St. Skambinti 
l’Rospect 6-3006 po 6 vai. vak., visų 
dienų sekmad.

CASHIER-TYPIST
Interesting position, diversified 

duties for alert young woman. Mušt 
enjoy meeting public. Employee be
nefits. including hospltalization and 
paid vacation. See Mr. Tumpane. 
6747 S. Westem avė. PRo. 8-4232, 
Jiortli Central Finance Corp. 

COUNTER GIRLS
Full or pant time. Meals fur- 

nished. Pleasant working condi- 
tions. Apply in person.
LEE & EDDIE’S DRIVE - INN

6239 W. Ogden Avė.

Pagal šią knygelę daugelis tapo 
JAV-vių piliečiais. Siūlome kiek
vienam ateivių ją įsigyti, kas pa
lengvins išlaikyti egzaminas.

Klausimai ir • atsakymai anglį, 
Ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei 
sėjas Alfonse F. Wells. Kaina 
60 centų.

Pasiskubinkite įsigyti reikalin
gą knygelę, kuri tikrai palengvint 
Įsigyti JAV pilietybę

Pinigus su užsakymais siųsti 
DRAUGAS”, 2334 S. Oakley avė

CMcagn 8, UI.

VIKTORAS SIMAITIS

General Contractor
Stato rezidencinius Ir komercinių* 

namus; pasiūlo sklypus; rekomen
duoja planus: Išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-4221 
arba rez. tel. BI 7-8340. Kreiptis —

SIMAIČIAI 
Realty - BuUdera - Insurance 

2737 W(« 43rd Street

ĮĮiiiiiiiiiimmiiiimiiiminmiimiiiiiiiii’
= LIETUVIŲ STATYBOS t 
= BENDROVli į

MORAS
Bullders, Gen. Oontractora 
Atlieka planavimo Ir staty

bos darbus gydytojų ofisų, gy
venamųjų Ir viešųjų pastatų.

Namų (kalnavimas ir (vairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

I0NAS STANKUS
Kasdien nuo 8 vai. ryto Iki

ĮSIGYKITE DABAR

Illimilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllini
STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardines
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.

’žsakymua kartu eu pinigais siųskite

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8. UL 
...............................................................

tnr.I.P VVANTED — VYRAI

B
1

Tel. PRosnect 8-2013 =
8800 SO. CAMPBELL AVĖ. S 

Chicago 29. nnnois =
1111111111111111111111111111111111111111111111111^

J. BREIVE and SON
CONSTRUCT1ON GOMPAN1 

1442 8. 48th Ct., Cicero 50, IU

Statome naujus namus ir garažus 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skabiai, 
gerai ir pigiai
Aauklte DAnnbe 8-2788 nuo • vai 

ryto Iki 7 vai. vakaro.
TeL OLymplc 8-5181 nuo • vai 

vakaro Iki 11 vaL vakaro.

ĮSIGYKITE DABAR

• CIVIL
• MECHANICAL
• ELECTRICAL
• ARCHITECTURAL

DESIGNERS
and

DRAFTSMEN 
PACE ASSOCIATES

53 W. Jackson 

WAbash 2-6140_____________

ACCOUNTANT
Young Man with knowledge of 
Accounting. — Many company 
benefits.

Phone MR. SEMYCK 
LAayette 3-1743

lei turite parduoti ar išnuomo
ti pasiskelbkite smulkių .skelbimų 
skyriuje Skelbimą galit* oeMnov 
mefonu Virgiui*

Perskaitę “Draugą”, duokite 
kitiems!

iiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiHilii niiiinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHHiiiiiii,,,,,,

knyga.
Kokio# pasirodo tik retai# laikotar
piai#.

.. PREMIJUOTASIS DRAUGO .. 
ROMANAS

Didelė Lietuviškos buities knyga, 
išrinkta iš daugelio kūrinių Jory 
Komisijos ir nepaprastai palankiai 
sutikta skaitančios visuomenės.

Aplsnkas dail. J. Paukštieųfi# 
Lietuviškos Knygos Klubo leidinys. 
434 psl. Kaina $4.00.

(Išsakymus Ir pinigu# muškit# 
DRAUGAS 

2834 8o. Oakky Ave^ 
Chlea#fo 8, IH.

. .............................................................................. I

--I

5
l/2% PADIDINA

DIVIDENDĄ !

CRANESAVINGS
2555 WEST 47th STREET LAfayette 3-1083

B. R. Pletkleuicz, prez.; E. R. Ptetkievvlcs, sekr. Ir advokatas
Mokame airitAtus dlvldendiu. Keičiame čoklua. Parduodame Ir perkame 

valntybėa bonua. Taupytojama patarnavimai nemokamai.

Pradėkite taupyti atidarydami aųakaltų šiandien. Apdrausta Iki #10,000.

Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uldaryta, o šėlt. nuo 9 iki vidurdienio.

**»**=««**i
Ar Marija apsireiškė Lietuvoje 

Atsakymą rasite J. Budzeiko# knj 
gutėje

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE

Kaina 40 centų

Ją galite gauti

“D R A U G E”

2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8. ILL.

Skelbtis “DRAUGE” apeimoga | 
nes jis yra plačiausiai skaitomas j 
lietuvių dienraštis, o skelbimų ' 

kaina yra prieinama visiems.

NEW
' HIGHER

RATES
TOOLMAKERS, DIEMAKERS

To construct and maintain all types of punches or dies, 
molding dies, jigs, fixtures and gagės.

MACHINISTS
To repair and maintain Standard and epecial machinery. 
Central tool rooms are air conditioned ivith finest equip- 
ment and best, safest working conditions.
Wage progreseion and merit inereases.

10% night bonus. — Overtime.
Excellent pension plan, paid vacation and holidays, and 
many other benefits at no cost to employee.

WESTERN ELECTRIC
APPLY

CICERO AVĖ. & 23D PLACE
Employment office open Monday thm Saturday.

%
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BALTIMORĖS ŽINIOS
ŠEŠTADIENINES MOKYKLOS sausakimšai publikos prisigrū- 

PAS1RODYMAS I dusi, vakarą. Programos pra-
Baigdama pirmąjį mokslo me- džioje buvo galima pasigėrėti 

tų pusmetį, šeštadininė mokyk-. tinkamam scenovaizdyje kvarte 
la prie eglutės sū vaidinimu, to padainuota partizanų daina, 
dainomis ir šokiais pasirodė lie-Į Vertingas buvo ir filmas iš Bal- 
tuviškajai visuomenei Šv. Alfon timorės lietuvių gyvenimo, nors 
so parapijos salėje sausio 6 d.; ne visur nuotraukos tinkamai 
Pradžioje mokyklos vedėjas K. I pavykę. Vėliau įvyko traukimai 
Pažemėnas nusakė mokyklos' dovanų, kurioms buvo išleista 
darbo sąlygas ir kliūtis, drauge, nešiojamas televizijos aparatas, 
padėkodamas klebonui prel. L. radijas ir kt.

Padidino taupytojams 
dividendus

Crane Savings and Loan As- 
sociation prezidentas B. R. Piet- 
kiewicz džiaugiasi, kad bendro
vės ekonominis stovis per 1956 
metus žymiai pagerėjo ir dėl to 
galėjo padidinti dar puse pro
cento dividendą už taupomus pi
nigus, nors jau ir anksčiau mo
kėjo augštus dividendus.

IV AID JAS Prie Muencheno. Jis ilgus mė
li AliUViJ /tlillv J | tus buvo “St’cimen der Zeit”

— Stalino premijos laureatas' redaktorius ir pasižymėjo gil- 
1952 m. Tarnas Aczel, vengrų! turinio teol. - filosofiniais 
rašytojas, atsisakė komunizmo! ra^tais.
ir iš Belgrado ruošiasi emigruo-1 _ Naujas universitetas pra-
ti j JAV. Kompartijai jis pri- veikti nuo 1957 m. birželio 
klausė 11 metų. Per 4 pastaruo' Sudbury mieste. Iki šiol ten

jomis nesinaudojo. Dabar ko-1 — Du Pont bendrovė išleido
legija praplečiama ir pradės. 27 mil. dolerių, kol išvystė ny- 
duoti akademinius laipsnius. ’ loną, kad galėtų dirbti kojines

J. Mendeliui ir seselėms kazimie 
rietėms už patalpas, prielanku
mą ir visokeriopą pagalbą, įga
linančią mokyklos veikimą.

Moksleiviai suvaidino insceni
zuotą Balio Sruogos trijų veiks
mų poemą “Gedimino spanas”. 
Režisavo mokt. K. Bradūnienė. 
Tautinį šokį Kepurinę parengė 
buv. mokyklos mokinys, dabar 
mokytojas V. Dūlys. Be to mo
kiniai dar pasirodė su giesmė
mis, dainomis ir deklamacijomis. 
Po programos prie tėvų pareng
tos eglutės mokiniai pažaidė ir 
pašoko lietuviškų ratelių.

Šiais metais mokykloje moko
K. Bradūnienė, K. Dūlys, V. Dū
lys, Galinienė, I. Kučiau3kas, A. 
Lažaitis ir K. Pažemėnas, o ant
rajam pusmečiui prisijungia ir 
E. Bogutienė.

Į mokyklos pasirodymą atsi-

Vakaras ir dovanų traukimas 
taip pavyko, kad be abejo bus 
ir pelno, kuris valandėlės vedė
jams padės sustiprinti valandė
lės programą.

SVETAINES ŠĖRININKŲ 

SUSIRINKIMAI

Sausio 31 d. Lietuvių Svetai
nės Bendrovė šaukia visuotinį 
šėrininkų susirinkimą, kuriame 
įvyks bendrovės direktorių rin
kimai, o taip pat bus svarstomi 
ir sprendžiami kiti svarbūs ben
drovės reikalai. Sausio 3 d. įvy
kęs šėrininkų susirinkimas pa
gal bendrovės konstituciją no
minavo kandidatus į direktorius.

VENGRIJOJE BŪTA IR 

LIETUVIŲ

Vienas Vengrijos pabėgėlis,
lankė kun. K. Pugevičius, A.' imigravęs į JAV ir apsigyvenęs 
Dranginis, Masaičiai iš Aber- prie Baltimorės, jūsų korespon- 
deen, Dambriūnienė iš Washing t tui p? pasakojo, kad Budapeš- 
tono ir nemažai baltimoriečių. te rusų tankistų daliniuose bu- 
Mokyklos palaikymui surinkta vę ir lietuvių. Pora jų jis su-
apie 120 dolerių.

RADIJO VALANDĖLES 

VAKARAS

Radijo valandėlė, vadovauja-

tikęs. Pavardžių nežinąs. Jo pa
reiškimu, lietuviai ir ukrainie
čiai buvę draugiški ir geri veng
rams. Blogiausi esą mongolai. 
Lietuvius jis sutikęs dar prieš

ma A. Juškevičiaus ir K. Las- revoliuciją. Ar ir lietuviai galė- 
kausko, sausio 12 lietuvių s ve- jo būti panaudoti sukilimo mal- 
tainėje surengė, galima sakyti I šinimui — nežinia. J. Šurgaįla

Worcester, Masą.
Sol. Vacį. Verikaičio koncertas

Vasario 9 d. 7 vai. Lietuvių 
Piliečių Klube “Worcesterio Lie
tuvių Žinios” rengia solisto V. 
Verikaičio koncertą. Po kon
certo bus šokiai ir veiks bufe
tas.
LRKSA 41 kuopos apyskaita
Iš kuopos iždo sekretoriaus 

pranešimo matyti, kad kuopoje 
yra 149 suaugę nariai ir 18 jau
nųjų, iš viso — 167 nariai. Me
ti} bėgyje mirė kuopos valdybos 
pirm. Jonas Grigas, Jonas Ciu- 
nis, Antanas Grabauskas, Jieva 
Zaleckienė, Ona Stramilienė, 
Juozas Žemaitis ir netras Bab
ravičius.

Per metus kuopas nariai mė
nesinių draudimo įnašų įmokėjo 
centro valdybai $4,869.30, iš 
centro valdybos gavo pomirtinių 
premijų $3,439 ir ligos pašalpų 
$694.50, iš viso gauta $4,133.67. 
Skirtumas centro valdybos nau
dai liko $735.63.

B. R. Pietkievvicz-r; >
Crane Savings and Loan b- 

vės patalpos po įvykdyto per
tvarkymo yra žymiai padidin
tos, todėl bendrovė gali gerai 
patarnauti taupytojams finan
siniuose reikaluose, o teisiniuose 
reikaluose pagelbsti bendrovės 
sekretorius — advokatas E. R. 
Pietkiewicz.

1956 metais B. R. Pietkievvicz 
labai daug darbo turėjo Lietuvių 
Taupymo ir Skolinimo Bendro
vių Lygoje, kurios reikalais 
jam reikėjo ypatingai daug rū
pintis, nes jis buvo tos lygos 
prezidentu. Šiais metais jis atsi
sakys iš tų atsakingų pareigų, 
kad galėtų daugiau Liko pašvęs 
ti Crane Savings and Loan b- 
vės reikalams, kurios steigėju 
ir prezidentu jis yra iki šių die
nų. A. D.

sius metus jis pergyveno dvasi
nę krizę: “Tai reiškė atsisuki- 
mą prieš save patį, prieš savo 
darbą, prieš savo raštus. Kas 
sako, kad tai paprastas daly
kas, meluoja”, — pareiškė jis.

— Vengrijos kunigai, kaip 
praneša Austrijos nuncijus 
Mons. G. Dellepiana. galį pasi
traukti iš savo krašto, — nesą 
jokių bažnytinių suvaržymų, iš
skyrus tą, kad jie turi būti pa 
bėgėlių grupių palydovai. Tik 
Gyor vysk. Kaiman pataręs sa
vų vyskupijos kunigams nebėg
ti. Ikišiol pasiekė Austriją 19 
pasaul. kunigų ir io vienuolių

— Lavatio un-tas Quebece 
atsisakė priimti feder. vyriau
sybės siūlomą pašalpą moty
vuodamas, kad tai nesiderina 
su prov. autonomija ir kad tam 
priešinasi provincijos vyriausy
bė. Min. pirm. St Laurent, ku
ris pasiūlė 16 mil. dol. un-tams, 
pareiškė savo apgailestavimą.

— Max Prabilla, garsusis vo
kiečių jėzuitas, mirė Pullache

SKAITYKITE 
MĖNESINĮ KULTŪROS 

ŽURHALJį
AIDUS

Prenumerata — 6 dol. metams 
Adresas: 680 Bushnick Avenue,

Brooklyn 21, N. Y.

veikė Tėvų Jėzuitų vadovauja-Į 
ma kolegija, kuri, pagal 19141 
m. gautą steigimo leidimą, tu
rėjo ir universiteto teises, nors

A. A.
POVILAS PETKAS 

GINTAUTAS
Gyveno 1919 S. Harding Avė.
Mirė sausio 17 d., 1957 m.,

10:40 vai. vak., sulaukęs pu
sės amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš 
Ališavos parap., Atžalyno vien
kiemio. Amerikoje išgyveno 
4 7 metus.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
moteris Bronislava (Ramozkai- 
tė). du sūnūs — Povilas ir Vy
tautas; brolio vaikai — Pet
ras Gintautas, Mary Zalga, 
Stella Maziliauskas, Bernice 
Surowieki, Adela Burth (iš 
Seattle. Washington), ir jų. šei
mos; švogerka Salomėja Damb
rauskienė su šeima, kiti gimin 
ės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Chicago Fiat Jani- 
tors Union.

Kūnas pašarvotas Vasaltis- 
Butkus koplyčioje, 1 446 South 
50th Avė., Cicero, Iii. Laido
tuvės įvyks antrad.. sausio 22 
d. Iš koplyčios 8:30 vai. ryto 
bus atlydėtas į Šv. Antano pa
rapijos bažnyčių, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio- 
nies sielų. Po pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka: moteris, sū
nūs ir visi kiti gimines.

Laidot. direktoriai Vasaitis- 
Butkus, tel. OLympic 2-1003.

“Sesias ™
IŠ TOLI IR ARTI

NAUJI OID£ll TROKAt- NAUJAUSI KMUSTrm (GANK7AJ 
ILGU M£TŲ PATYRIMAS- PIGUS IRSĄŽININGAS PATARNAVIMAS

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

MOVIMC

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

BAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
J914 West lllth Street

Vienu bloku neo kalinių.

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas mieste!

Telef — CEdarcrest 3-6335

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0 WESTERN AVĖ. 1410 S0. 5ūth AVĖ. 
CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.

Telefonai — GRevehilI 6-2345 arba 
T0wnhall 3-2109

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

Iš WGES stoties — Baiga 1390 
.PJKMAD1ENNIO vaJt. nuo 7—8 v 
NUO PIRMA D. IKI PENKTAD. |

8:45 Iki 9:30 vai. ryte 
SESTAD. 8:301kl 9:30 ryte

SEKMAI). H:3O --»:3<l v. r. Iš stoties 
WOPA — 14»O kil.

7169 80. MAPLEVOOD AVĖ.
Chicago 29, III. HEmlock 4-2413

Cicero, III.
Moterų Sąjungos 2 kp. veikla

Kuopos susirinkimas įvyko š. 
m. sausio 14 d. Susirinkimą pra
dėjo Druktanienė, pakviesdama Katkienė pranešė, kad Moterų 
vicepirm. Lorenailienę sukalbę- S gos 48 kuopa Ciceroje kvietė 
ti maldą. 2 kuopos nares sykiu dalyvauti]

Naujoji kuopos pirmininkė' Priiman! Šv; KomuniM k?vo 24! 
Satkienė padėkojo buvusiai pir-'į bcndrT^ pusryčiuose, 
mininkei už gražų veikim, ir Kvietimas pnimtaa 'r Rudins-| 
įrašė nares toliau gražiai ir vie- ‘ k,e"e s“. ,s1nnkt03
„ingai veikti. Jakaitienė pateikė suslzmot' s" « k“°P'* komls|- 
pranešimą apie iždą. ^a‘

borenatienė prinešė, kad nu- , Po brinkimo „arės buvo pa 
pirko kalėdinę dovaną Daunie- kvl“tM. vaišėms paruoštoms

, . . ..... .. . Druktamenes. Vaisių metu bu-nei, kuri jau ilgokai sirguliuoja. , , .vo pagerbta senąjį kuopos val- 
Sriubienė pranešė, kad Cicero dyba ir (Įteiktos dovanos praėju- 

kuopa gavo daugiau 100 dol. pel ( siais metais įstojusioms narėms, 
no St. Piežos rodyto filmo metu. kurių tarpe buvo ir buvusios 
Marijona Eis’nas pranešė apie kuopos pirmininkės dukrelė Ma- 
knygų reviziją. Stefanija Parei- rilyn. Korespondentė

gienė asmeniškai padėkojo kuo
pai už dovaną jos mažyčiui. Bu- j " ""' " 
vo pristatyta nauja narė Liuda
Virkutienė. G U 2 A U S K Ų

Perskaityta Daunienės pade- -FVFRT Y mrijt OklJNYCLA ka už kalėdinę dovaną ir senelių ,teis. d« ve^iTblnu

prieglaudos vedėjo kun. S. Ado- ’ų' irtaotuvm ,t p»t>uo*imų. 

mino linkėjimai Naujųjų Metų reL pnospect »om» «r pb »-<>8s« 
proga.

A. . A.

JONAS KIAUNĖ
.Lietuvos Kariuomenės Kūrėjas Savanoris, Vyčio Kryžiaus 

Kavalierius
Gyveno 1310 No. 18 St., Melrose I’ark, III.

Mirė po ilgos ir sunkios ligos sausio 18 <1., 1957, 2:15 vai. 
popiety, sulaukęs 58 m. amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Panevėžio apskričio, Krekenavos 
valse., Maiviškių kaimo.

Amerikoje išgyveno 7 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime sesuo Katu", švogeris Pranas 

ISmigelskiai ir jų sūnus Pranas; pusseserė Koste ir jos vyras 
Umbrai. Lietuvoje liko duktė Danutė ir žentas Juozas Pakaušiai; 

|2 sūnūs Alfonsas ir Bronius, brolis Antanas ir sesuo Antanina 
su šeimomis, Kanadoje pusbrolio duktė Bronė Greičiūnicnė ir 
pusbrolio sūnus Kazimieras Kiaunė ir kiti gimitiės, dranga) ir
pužįstami.

Kūnas pašarvotas Bormanu Funeral Home, 16-tos Avc ir Clii- 
eagos Avė. kampas, Melrose Park, III.

Laidotuvės įvyks antrad., sausio 22 d., iš koplyčios 9:30 vai. 
ryto bus atlydėtas j Saered JIeart parapijos bažnyčių, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Melrose Park R. katalikų kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šioje laidotuvėse. .

laiidotuvėmis rūpinasi Pranė Juškienė.
Nuliūdę: Sesuo, pusseserė su šeimomis ir kiti giminės, 
laiidotuvių direktorius Bormanu. Tel. Flllmore 4.0714.

JOHNF.EliDElKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
<605 07 South Hermitage Avenu*

Tel. YA 7-1741-2 ir Lfl 3-9851

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

LlGDfiSIO VALANDOJ

MAŽEIKA * EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

8845 8o. Westera Ava. Air Oondltioned koplySa 
BEpublie 7-8600 — 7-8601 Automobiliams rista

Tlema, kurt* gyvena kitos* miesto dalyse; gaustSM 
koplyčių arčiau Jūsų namų.

'OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

LITHUANIA, (Paveiksluose, $6.00 
Fotografavo V. Augustinas

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

Redagavo J. Bau-/., ardienfi

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

Parašė I)r. A. Šapokas

THE STORY OF ART
and JUOZAS PAUTIENIUS, $5.00

Parašė Ig. šlapelis

LITHUANIAN SELF-
TAUGHT ........ .................. $l.a

Išleido Marlborougli

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

išleido Marlborougti

Šias knygas galima gauti dien
raščio DRAUGO knygų kioske —

2881 South Oakley Avenue, 
Chicago 8. Iiiluol*

©OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC

A.

TADEUŠAS BAKIES (BIJEIKIS)
(Gyveno 2141 Coultcr Street, tel. FIl 0-1410)

Mirė sausio 19 <1.. 1957, 12:23 vai. ryto, sulaukęs pusės umž. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šiaulių lųrskričio, Joniškio parapi- 
Tuločių kaimo.

Amerikojt išgyveno 44 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona — Auna (iš tėvų — 

.Mockus); 2 dukterys: Franees Kotarba ir žentus SteiC, Anita 
l’reston ir žentas Lco; 4 anūkai: Kiehard & Anita .Kotarba ir 

Ted ir Melody J’restun; 2 pusseaerys: Bessie Itubes ir Julie Kulps 
ir jų šėmu*; pusbrolis Jurgis Nevcdelskls; 3 Svogeriai: Paul 

(Mockus ir jo žmona Josepliinc, Cv Mockus 'r Josepb Moekus, jo 
žmona Nadinc ir šeima; 2 švogcrkps: Jennie Delong, Rose Wo- 
veris. Lietuvoje — brolis Juozapas ir jo šeima. , *

Priklausė Amulguniuted Clothing M’urkers ot' America.
Kūnus pašui-votas S. Lackavvicz koplyčioje, 2314 W. 23 PI. 
Laidotuvės įvyks antrad., sausio 22 d., iš koplyčios 8:30 vai. 

lyto bus utlyilėtas į Aušros Vartų parapijos balnyčių, kurioje 
įvyks gedulingos pamuldis už velionies sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus tr pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: žmona, dukteiys, jų ieiiuoa ir kiti gimlnaa. 
Laidotuvių direktorius S. L*iekuwivz. Tel. VI. 7-607^.

JOS.

DOMICĖLĖ KULBIENĖ
(pagal pirmu vyru Vilkavičienė, pagal tėvus šukyte)

Gjveiio 3232 South Greeu Street.
Mirė 1957 m. sausio 19 d., 102)0 vai. ryte.
Gimusi Lietuvoje. Kilo iš Panevėžio upskr., Miežiškių pa 

rupijos ir kamio. Amerikoje išgyveno 51 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 sūnūs Kazūnicias \ ilkavi- 

I čius ir Pranciškus Kulbis, švogeris Clcinent Grigonis su šeima, 
seserų vaikai Jlelcne Butkunas, Charles Platt ir Ann Juozaitis 
ir jos šeinui, pusbroliai Petras ir Viktoras Scliultz ir jų šeimos 
ir kiti giminės, <1 įaugai ir pnžįstumi.

Priklausė prie Tretininkų, Maldos Apaštalystės, Amžinojo 
I Rožančiaus, »v. Kazimiero Sescni, $v. Praueiikaus Seserų, Nekal
to Prasidėjimo Keseny, Tėvų Marijonų ir Labdarių draugijų.

Kūnus pašųivotūs Antano M. ITiillips Itoplyčioje, 3307 Litua 
uica. A ve. Luidotuvės įvyks antradienį, sausio 22 dienų. Iš koply
čios 8:30 vul. tyli. bus utlydčta į 8v. Jurgio parap. bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielų. Po pamaldų 
bus nulydėta į Šv. Kazimiero kupinės.

| nuoširdžiai kviečiami dalyvauti šiose laidui mėse ir suteikti iam 
J paskutinį paturnavimu ir atsisveikinimų. visus
įskutiiiį patuniuvimu ir atsisveikinimų.

Nuliūdę lieka aūnus, švogeris ir visi kiti giminėli.
Laid. direktorius Antanas -M Rliillips, lej. VAjds 7-3401.

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna- Mes turime koplyčias ’
vimas dieną ir nak- visose Chicagos ir

1 tj, Reikale šaukite \jMigKNRoselando dalyse ir ’ 
i mus. tuojau patarnaujame I

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

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

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

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

"LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIOAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1139

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

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET YArds 7-4781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 60th STREET REpubllc 7-1213

2314 W 23rd PLĄCE_________________________________ Virgiui* 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
N24 8. bOtk AVĖ. OLympic 2-5245 ir TOwuhaU 3-9987



’ * A ■■ 1

1
L / m VTJ

-r*

1$ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, fLLTNOIS Pirmadienis, sausio 21, 1957

X Draugas daug pajieškoji- 
mų deda atsiųstų tiesiog iš 
Lietuvos. Ne vienas tokiu bū-

— Kun. Julius Korsakas, dir
bęs pastoracinį darbą Grand 
Rapids vyskupijoj ir mieste, 
vykdamas iš kunigo laidotuvių, 
praeitą savaitę žuvo automobi
lio katastrofoj.

Pagirtinas mūsų tautiečio. 
Pr. Alšėno, darbas ir triūsas 
rašant kanadiškajam dienraš
čiui plačius ir gražiai motyvuo-Į 
tus laiškus, supažindinant šio' 
krašto žmones su mūsų tėvyne 
Lietuva ir kitomis Pabaltijo1 
tautomis bei nūdienia baisia tų | 
kraštų tragedija. Jo darbas iri— IJetuvių Vyrų choras Bos-

du susiranda savo gimines ir | tone sausio mėn. 27 d., sekma-' pastangos galėtų būti pavyz- 
ne vienas vėliau laikraščiui pa
dėkoja. Viena mergaitė, kuriai 
Draugas padėjo surasti seserį, 
šitaip rašo: “Siunčiu, gerb. Re
daktoriau, padėkos žodžius, nes' studentai, 
mano giminaitė, radusi Jūsų
redaguojamam laikraštyje ma- .piliečiai atvyksta sausio 19 d.

dienį, 6 vai. vakare Lietuvių'd&u ir kitiems plunksnos dar- 
klube rengia didelį banketą, ku
riame bus įdomi programa, vai
šės ir šokiai. Grieš linksmieji

CHICAGOS ŽINIOS kaskąirkur
TAPO PILIETĖ

tado čiuožikė Aja Zanova gavo 
Amerikos pilietybę HfJlyvvood, Cal. 
Jį pabėgo iš Čekoslovakijos 1950 m. 
Londone čiuožimo pirmenybių metu. 
Netrukus po tci ji atvyko į JAV.

Bus naujų įvykių tarp 
komunistų

Atvykęs į Chicagą britų dar-

Auksinis Šv. Kazimiero 
. . seserų jubilėjus

Šiais metais šv. Kazimiero se

Nekalto Prasidėjimo Seserų 
Rėmėjų (Gildos) narių susirinki
mas bus š. m. sausio 22 d., antrad., 
7:30 vai. P. Dubinskienės bute (II 
augšie), 6605 So. Fairfield Avė. 
(pusė bloko į rytus nuo California 
Avė.). Visi nariai prašomi dalyvau
ti, nes bus svarstomi seimo rengi
mo reikalai, renkama valdyba ir 
bus galima užsimokėti nario mo
kestį. Vaidyba

biečių politikas Clemcnt Attlee serū vienuolynas minės auksinę j 

kaitėjo Chicagos vadovaujan- savo gyvavimo sukaktį. Jis bu
čių verslininkų klube, kuiio na- vo įsteigtas 1907 metais. Svar-| 
riai turėjo pietus Gonrad Hil- besni sukaktuvinių iškilmių įvy 

i ton viešbutyje. Iš viso dalyvių bus šie: kovo mėn. 3 dieną, 
buvo apie 1,800. Attlee pareis- Priea šv- Kazimiero šventę, baž 
kė mintį, jog reikia laukti pa-' nyči°se bus paaiškinta apie šių 

i sikeitimų komunistiniame pa- lietuvaičių seselių veiklą ir nu- 
saulyje. “Yra ženklų, kad žmo- matoma bažnytinė rinkliava jų 
gaus dvasia prasiverš per tuos naujoms statyboms ir kitiems 
varžtus”, — tvirtino jis. Attlee užsimojimams paremti, 
dabar turi 73 metus amžiaus ir Pati sukaktis pripuola rug 
jis važinėja su paskaitomis po Pjūčio mėn. pabaigt „e, todėl 
JAV. Paskaitas apie Britaniją rugP- 31 d. ruošiamos iškilmės 
jis pasakė, kad jo nusistaty- pačiame vienuolyno motiniška- 
mas yra — būnant užsienyje me name — Chicagoje. Į iškil- 
nekritikuoti savo vyriausybės, į mes atsilankys ir pamokslą pa- 
Britų imperijos mažėjimą jis sakys kard. Stritch. Be to — 
laiko natūraliu: demokrati- alumniečių šv. Kazimiero Vie
niams rinkimams įsigalėjus nuolijos rėmėjų ir kitų su vie- 
Anglijoje, palaipsniui prie jų į nuolių susijusių organizacijų ir 

sukaktuviniai 
minėjimai tęsis per visus šiuos

įieško $2,000.090
Našlė Nancy M. Lyrru~, 32 

m. amžiaus, kurios vyras žuvo 
susidūrus dviems lėktuvams 
ties Grand Canyon, iš United 
Air Lines ir Trans VVorld Air
lines reikalauja $2 milionų 
kompensacijos.

Šv. Raštas kaliniai, j

Chicagos Krikštonių Verr 'i 
ninku sąjunga Cook \pskr. ka
lėjime uždarytiems kaliniams 
parūpino 1,500 šv. Rašto kny
gų-

bininkams, nes Lietuvos trage
diją reikėtų nuolat ir nuolat 
kelti angliškoj spaudoj ir tuo 
belstis į pasaulio sąžinę.

— Tcronto Varpo choras, ve 
damas muz. Gailevičiaus ir sol. 
Vacį. Verikaitis gražiai apra
šyti Toronto Daily Star ir The 
Globė and Mail laikraščiuose. 
Gražiai įvertinti ir tautinių šo
kių šokėjai, vedami V. Taru- 
toe. Vakaras buvo skirtas veng 
rams pabėgėliams paremti. Var 
pas įvertintas, kaip vienas iš ge 
riaušių Kanadoj esančių nepro- 

— The Gazette, Montrealio' fesionalų chorų. Pranešėja bu- 
dienraštis, sausio 10 d. laidoj vo Dalia Meilus, vakaro prog- 
išspausdino jau penktą iš eilės ramą piešė T. Valius. Vakaras 
Pr. Alšėno laišką, užvardintą įvyko sausio 15 d.
Lithuania Under Occupation.

— Lietuviai arba Lietuvos

no adresą, atsisauke ir mudvi , „ ,
susirasinejame laiškais. Nore- ♦. _ ____
dama kuo nors atsilyginti, p.Į 
Redaktoriau, už Jūsų pašiau-į 
gas ir niekuo negalėdama, pra-j 
šau priimti nors nuoširdų ir di-! 
delį ačiū iš Lietuvos. Jūsų pa
slaugos ilgai man neišdils iš! 
atminties.’’ Į

X Dailininkų dėmesiui. 1958 

metais rugpjūčio 24—31 d. d.i 
New Yorke įvykstančiam Pa- 
eaulio Lietuvių Bendruomenės 
seimui atžymėti organizacinis 
komitetas nori išleisti tam tik
rą ženklelį, kuris simbolizuotų

šias pavardes: Emilis Herma 
nas, Erich Sthlosser, Alfred 
Mantai su šeima, Zbignius Ma- 
tiukaa su šeima ir Petronėlė 
Kurnėtą.

KANADOJ
Jaunuolio laiškas iš Sibiro

...“Mes visa seimą nuo 1948 pribrendo in<jija, ir Afrikos įstaigų ruošiami 
m. pavasario gyvename Azijoj, , . . . , . ,
Krasnojarsko krašte. Per t,' W ]0S at31sk’TC
, , . .. . ' ! kiškam gyvenimui,laiką teko pamatyti ir pergyven

savaran-
metus

Laiško turinyje apžvelgiama 
Lietuvos istorija, jos didinga 

pasaulio lietuvių tautinį soli- ’ praeitis senovėje, caro Rusijos 
darumą ir būtų pirmojo Pašau-1 junSas- išsilaisvinimas ir, pa- 
lio Lietuvių Bendruomenės sei- ’ Saliau, Stalino su Hitleriu slap

to susitarimo pasekmėj, — vėl 
raudonųjų okupacija. Vienok 
laiško autorius ryžtingai pa-

mo gražus atminimas.
O-ganizacinio Komiteto pre

zidiumas maloniai prašo mūsų 
dailininkus pateikti tokiam 
ženkleliui projektą. Projektai 
labai laukiami iki vasario 28 d. .
Projektus siųsti msgr. Jonui rusi'. Ą !r Pllna ryit° 
Balkūnui, 64-14 56th Road,

brėžia, jog Lietuva, kaip ir kiti 
pavergtieji Pabaltijo kraštai, 
turi būti laisvi. Lietuva nemi-

Maspeth 78, N. Y. Ženkleliui 
parinktas projektas, susitarus 
su autorium, galės būti atlygin
tas-.

X Juozas Kapočius, Lietuvių 
Enciklopedijos leidėjas, gyve
nąs Bostone, gerai suprasda
mas kultūrinio darbo sunku
mus ir nepriteklių, buvęs lietu
vių tremtinių operos Vokietijo-

venti, būti laisva
Tenai pat pakartojamas 

Franklin Delano Roosevelto pa
sisakymas, kuriame buv. JAV 
prezidentas 1940 m. spalio 15 
d. šitaip teigė: “Kai kas sako, 
jog Lietuva prarado nepriklau-

ITALIJOJ
— Eltos biuletenio italų kal

ba gruodžio mėn. numeris išėjo 
prieš Kalėdas. Politinių žinių 
skyriuje biuletenis, pasiremda
mas komunistine spauda ir ne
tiesioginiu būdu gautomis infor 
macijomis, peržvelgia padėtį 
okupuotoje Lietuvoje ir supažin 
dina skaitytojus su laisvojo pa
saulio lietuvių veikla, siekiant 
tėvynės išlaisvinimo. Religinių 
žinių skyriuje suminima visa 
eilė faktų, kurie rodo, kaip he- 
roiškai lietuviai laikosi savo ti
kėjimo ir religinių papročių pa 
vergtame krašte. Paminimi ir 
Vilniaus radijo bei komunisti
nės spaudos pareiškimai, kurie 
patvirtina, kad Bažnyčia ir ti-

ti tai, kas atrodo nežmoniška ir 
neįmanoma. Bet dabar apsipra
tus atrodo, kad taip turi būti... 
Kai sugrįžau į Lietuvą atosto
goms iš tokio krašto ir po tiek 
laiko, viskas atrodė lyg sapne,

Gimė automobily
Evanstono moteris F. Guen- 

ther, 24 m. amžiaus, susilaukė 
naujagimės mergytės automo
bily, esant sunkiam šalčiui. Ji 
su vyru važiavo į Baraboo, 
Wisc. Pakeliui sugedo mašina 
ir jiedu užėjo pas ūkininką. Ne-

Adresas. 21 W. Superior str., tikėtai laukianti kūdikio .mote 
Chicago 10, III. Iš paskutinių ris prieš laika susirg0 ūkinin.

Taryba darbininkijos 
klausimams

Siekiant populiarinti darbinin 
kijos reikalus Chicagoje yra su 
daryta tam reikalui speciali ta

somybę. Tai yra klaida. Lietu- . .. . .
va neprarado nepriklausomy- Lietuvoje ir toliau yra
bes. Jos nepriklausomumas tė- ! Pe«eWojsmi. Ekonominių ži
rą tik laikinai atidėtos j šalį. i gyriuje tarp kitko patei-
Ateis laikas ir Lietuva vėl bus: klami kaiku™ pateižkimai ii 

je administratorius, kurio rū- ]ajsva jr riklausoma vabty. paskutinio Lietuvos komunistų 
pėsčiu buvo duota 12 spektak- „ augščiausios tarybos suvažiavi-
lių įvairiuose miestuose, dabar- į mo, kurie liudija apie didžiulį gy
tinė3 operos Rigoletto pastaty- Po to dar pakartojamas se- ventojų skurdą pavergtoje Lie

tuvoje.maras Chicagoje prisiuntė 100 natoriaus H. H. Lehmano, N. 
dol. čekį, tapdamas šios ope- Y., pareiškimas, kuriame sako- 
ros mecenatu. J. Kapočius nie- ma: “Mūsų širdis spaudžia fak- įgeina kiekvieną mėnesį. Jis yra 
kada nesigailėjo darbo bei svei- tas, pagalvojus apie prispaustą; siuntinėjamas Italijos vyriau- 
katos mūsų kultūriniams rei- ir kankinamą Lietuvą. Tačiau aybės nariams, parlamento ats- 
kalama, o šiuo metu tvarkin- mes tikime, kaip ir lietuviai ti- į tovams, spaudai, radijams ir 
gai veda L. Enciklopedijos lei- ki, jog geležinė uždanga su- žymesniems visuomenės veikė- 
dimą. Taip pat leidžia visus grius ir Lietuva vėl atagus sa- jamg EitO8 biuletenio medžia- 
mūsų didžiojo rašytojo Vinco vo pelnytą nepriklausomybę.” ga plačiai naudojasi Italijos ir

Taipgi cituojamas ir Hon. D.! uži^nio 8Pauda * italiik° 
Eltos biuletenio, Vyriausiiojo

Eltos biuletenis italų kalba

lyg pasakoj. Stovi tėviškėj ap- ryba, kurios vardas: The Ca- 
leisti namai ir rodos sako apie tholic Council on VVorkin? Life. | 
naujus šeimininkus ir tvarką bei
pražūtingą gyvenimą... Visiškai 
pasikeitęs kraštas ir žmonės.
Bet vistiek Lietuva tėvynė. Kaip 
blogai, bet vistiek tėvynėj, savo 
namuose, viskas artima ir pri
gimta.

Bet kas liko mums? Viskas 
žuvo, o gyvenimui vistiek rei
kia žiūrėti tiesiog į akis. Dažnai 
kovoji su savo likimu, nors ne- 
visada išeini nugalėtoju. Gyve
nimas mums pavydėjo visko.
Aš baigiau septynias klases gim 
nazijos, ir viskas nuėjo veltui... 
visas mokslas, visos svajonės, 
ir reikia pasitehkinti tuo, ką 
duoda mums dabar gyvenimas, 
o ateitis baisesnė už praeitį lau
kia.

Pakolkas esame sveiki ir gyvi.
Tėvas serga visą laiką astma, 
mama šeimininkauja namie, o 
aš dirbu miške. Uždarbis ne 
koks, bet pragyvename pagal 
mūsų sąlygas. Maisto užtenka, 
o daugiau niek0 ir norėti ne
reikia”...

tos tarybos darbų yra palaiky
mas ryšių su mokykliniu jau
nimu ir jų darbininkiškas švie
timas paskaitose; pastangos, 
kad sekmadieniais būtų uždary
tos parduotuvės; leidimas mė
nesinio žurnalo “Work”, kurio 
spausdinama 31,000 egzemplio
rių; Chicagos katedroje organi
zavimas darbininkijos sąjūdžio 
šv. mišių; parūpinimas paskai
tininkų socialiais klausimais; 
talkinimas ruošiant socialinės 
akcijos konferencijas . JAV-se; 
išleistas specialus anglų kalba 
mišiolėlis su darbininkų globė
jo šv. Juozapo mišiomis.

Aktualios paskaitos
Chicagoje^fgįkia vadinamas 

John A. Ryan Forum, kuris or
ganizuoja paskaitas įvairiais' dienos rytą, o vidurdienį — lėk 
aktualiais klausimais. Tos pas- tuvas jau bus Romoj. Už skridi 
kaitos būna Morison viešbutyje, mą į Romą ir atgal turistine 
8 vai. v. Artimiausiu laiku busi klase reikės mokėti $714.40. 
šios paskaitos: sausio 30 d

kas ėmėsi vežti juos į Madison. 
Wisc., tačiau mergytė gimė pa
keliui. 15 mylių iki Madison. 
Šaltis buvo 2 laipsniai žemiau 
nulio. Motina ir duktė laikosi 
gerai vienoje Madison ligoninė
je.

Tiesioginis susisiekimas 
su Roma

Pan American World Air- 
Į ways nuo birželio mėn. 2 dienos 
pradės tiesioginį lėktuvų susi
siekimą tarp Chicagr ir Ro
mos bei Paryžiaus. Lėėktuvai 

' iš Chicagos išskris 11 vai. prieš 
! pietus, paims keleivius Detroite 
' ir Bostone (4 vai. 15 min.). Pir 
! mas sustojimas Europoje bus 
Paryžius, kuris bus pasiek i
mas 8 vai. 10 min. sekančios

AUKOS UŽ KALENDORIŲ
UI “Drauge” kalendorių atsiuntė 
šit asmenys:

Jz. Ignotais .................. $1.00
Jonas Gelumbauskas . . 1.00
S. Mr.zonis ...................  1.00
R. Kui.nauskienė ........ 1.00
P. Gailius ..................... 0.50
K. Kaminskas .............  1.00
Emilija Rudytė .............. 1.00
J. Gedaugas ...............  1.00
E. Lazdauskas ...........  0.50
Petras Apsega ...........  1.00
K. Leknickas ................ 1.00
J. Baužys ..................... 1.00
J. Agurkis ................... 1.00
J. Liutkevičius ...........  1.00
Zafija Kudukis ............ 1.00
T. Climonech .............  1.00
G. Kazlauskas ...........  1.00
M. Petrauskas................ 2.00
M. Varkalis .................  1.00
J. Sprainaitis .............. 1.00
A. Keturakis z............ 1.00
Wm. Zinkevicz ...........  1.00
Juozas Kundrotas .... 1.00
Petras Satulis ................ 1.00
A. Juozapaitis .............  2.00
Ačiū geradariams.

“Draugo” administracija

PARAMA “DRAUGUI”
“Draugo” spaudos reikalams at
siuntė šie asmenys:

Krėvės raštus
X Užgavėnių balius šiemet J. Flood iš Pennsylvanijos pa

vyksta paskutinį šeštadienį reiškimas, kuriame pabrėžia- 
prieš gavėnią, kovo 2 d. vaka- ma: “Naujas ir baisus krimi- 
re, Keymens klubo visose salė- nalas humaniškumui vykdo- 
se. Balių rengia Chicagos Lie- mas Lietuvoj, dėl kurio begali- 
tuvių Vyrų chbras, o progra- niai kenčia to krašto žmonės 
mą atliks svečias iš Bostono, savo numylėtoj Tėvynėj Pabal- 
rašytojas Antanas Gustaitis, tijy.”
neseniai išleidęs knygą Anapus 
teisybės. Rašytojas su savo — 
humoristiniais eilėraščiais yra 
visų laukiamas.

Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 
rūpesčiu dar yra leidžiami in
formacijų, biuleteniai vokiečių 
ir anglų kalbomis.

X Pranciškus Pusdešris, 
1332 W. 50 st., anksčiau gyve
nęs Cicero, UI., mirė sausio 17 
d. Iš Vance koplyčios, Cicero, 
laidojamas šiandien į Šv. Kazi
miero kapines. Velionis turėjo 
64 m. amžiaus, paliko dvi duk
ras su žentais ir sūnų. Ameri
koj išgyveno 6 m.

X Medžiotojų ir žuvautojų 

naujai steigiamas klubas, kurį 
sudaro beveik vieni naujai at
vykusieji lietuviai, rengia va- 
karą-balių sausio 26 d., 7 vai. 
vak.. St. Gobio svetainėje, 1500 
S. 49 avė., Cicero, 111. Svečiai 
nemokamai bu3 vaišinami kiš
kiais ir fazanais, šokiams gros 
Kožiko orkestras.

X Linksmas suhatvaka.ris

įvyks šį šeštadienį, sausio 26 
d., Lietuvių auditorijoje, šo
kiams gros Balio Pakšto kape-

X Elaine Pakel, žinomo Jo
no ir Josefinos Pakel duktė, 
kuri dirba savo tėvo vedamoj 
Chicago Savings and Loan 
Assn., susižiedavo su Charles 
R. Rhodi.

X Dr. Algis Valiūnas ir dr. 

Danutė Valiūnienė iš Ever- 
green Park, UI., atsiuntė Lie
tuviškos Knygos Klubui 20 dol. 
originaliai lietuviškai raštijai 
paremti.

X Račiūnui, gyvenusiam 901 
N. 18 et., Chicago, DI., yra 
Balfe svarbių žinių. Kreiptis: 
105 Grand st., Brooklyn 11, N 
Y., United Lithuanian Relief 
Fund of America.

X Juozapui Slahiui yra laiš
kas iš Lietuvos, Akmenės ra
jono. Atsiimti Draugo raštinė
je darbo valandomis.

Mažinamos divizijos
Amerikos divizija yra suma

žinama, kadangi kariai yra dau
giau paruošti ir techniškai ge
riau aprūpinti. Anksčiau pėsti
ninkų divizija turėjo 17,455 vy
rus, dabar turės 13,755. Oro pa
jėgų divizija turėjo 17,100 vy
rų, dabar turės 11,500.

Skaitlinių spektras
Pagal Jungtinių Tautų davi

nius žmonių skaičius nepapras
tu greitumu auga. 1866 m. bu
vo vienas miliardas 500 milionų 
sielų. 1946 m. du miliardai 275 
milionai. 1957 metų pradžioje 
du miliardai 700 milionų. Kas
met priauga apie 34 milionus, 
tai yra, apie 90 tūkstančių kas
dien, keturi tūkstančiai kas va
landą, daugiau negu vienas žmo 
gus į sekundę.

32% žmonijos yra krikščio
nys, kurių 458 milionai katali
kai, 199 milionai protestantai, 
susiskaldę į 300 sektų, 128 mi- 
lirnai stačiatikių. Viso krikščio
nių yra 788 milionai.

1980 m. jau Mus 3 miliardai 
5 milionai žmonių,’ o 2000 me
tais 4 miliardai . ir 500 milionų.

apie rasinį sugyvenimą — de- 
segregaciją; kalbės negrų są
jūdžio vadovas Thurgood Mar- 
shal. Kovo 1 d. prel. R. E. Lu 
cey, San Antonio, Tcx~s arki
vyskupas, kalbės apie Tungti- 
nes Tautas ir pasaulio taiką. 
Balandžio 12 d. laikys paskaitą 
filosofas, rašytojas Mortimer 
Adler, tema — Kapitalistinė re 
voliucija. Kiekvienai paskaitai 
dar paskiriami koreferentai iš 
redaktorių, profesorių tarpo. 

Namai benamiams

Vienos berniuku koncertas
Į Chicagą atvyksta Vienos 

berniukų choras, kuris čia turės 
du koncertu Orkestrą Hali pa
talpose: sausio 26 d. vakare ir 
sausio 27 d. po pietų. Išpildys 
religinės muzikos kūrinius, liau 
dies dainas ir operečių dainas, 
būdami atitinkamuose kostiu
muose. Biletų kaina $1.75 — 
$4.40.

Pasitraukė ugniagesių 
vadas

Anna Norbutas . . . . $1.00
J. Bilevičius ......... ... 2.00
Julia Ukso ............. . . . . 1.00
Rev. E. Statkus . . . . . . 2.00
Juozas Balnionis . . . . . . 2.00
Ačiū spaudos bičiuliams.

“Draugo” administracija 

MALDAKNYGE

' JAUNUOLIU MALDOS"
Kuri* paruoša

Kun. P. Klrvelaitis 
Kaina: $1.50 ir $x,.5O

i’h*kymiis
DRAUGAS 

2334 South Oakley Avenue

CHICAGO 8. ILL.

Atradome dideles prigimties
la. Visuomenę .maloniai kviečia pa8laptis, bet užmiršome amži- 
atsilankyti Čikagos Akademi- nūs dorinio gyvenimo įstaty- 
kai Skautai. mus. T. Toth

Chicagos
Chicagoje prie Šv. Juozapo Į ir Chicagos

ugniagesių vadas 
civilinės apsaugos

NENORI MATYTI MOTINOS

Jcnny Annc Lindstrom, 18 m. 
amžiaug, Colorado universiteto stu
dentė, aktorės Ingrid Bergiuan duk
tė, nemano nusitikti su savo motina 
akt. Ingrid Bergroan, atvykusia į 
Ameriką atsiimti premijos. (INS)

no dolerių. Pagrindinis tos įstai 
gos namas pastatytas prieš šim 

Kur tiek daug žmonių sutilps j tą metų ir tada jame buvo ka- 
ant žemės ir kaip jie išsimai
tins? Viską tvarko Dievo Ap

vaizda. Bus apgyvendinta Sa- 
haroB dykumos ir bus rasta už

tektinai maisto marių gelmėse.
B. M.

Namų Benamiams, kurie yra 35 1 direktorius Anthony J. Mulla- 
gatvėje, arti ežero, baigiamas ney pasitraukė iš pareigų. Ug 
statyti naujas priestatas, kai-! niagesių daliniuose jis tarnavo 
nuosiąs apie ketvirtadalį milio- nuo 1914 metų.

Rubinšteino. koncertas
Garsus pasaulio pianistas Ar 

Įėjimo ligoninė pilietinio karo tur Rubinstein vasario 3 d. 3 
.metu. Naujuose rūmuose nori- vai. 30 min.* koncertuos Chica- 
ma praplėsti emociškai nepas- goję, Orkestrą Hali. Bilietai 
tovių vaikų globą. | nuo $2 iki $5.
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PER PASAULI KELIAUJA 
ŽMOGUS

Bernardo Brazdžionio poezijom 
j rinkinys. Nedidelis skaičius šios 
knygos gautas šiomis dienomis 

i “Drauge” 2334 So. Oakley Avė., 
CHICAGO 8, ILL. Knygos kaina 
kietais viršeliais 32. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiniiKiiiii

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiimiiimiiimimmiiiimiiiiiiiiiimmiiiiiiiimmimiimii

» —. LIETUVOS
LAISVĘ KOVOT
dar nepervėlu. Agituot Ir 
reikalaut, kad maskoliai 
kraustytus lauk iš Lietuvos 
—tai visų gerų lietuvių pa 
reiga.

Rašant laišku# visad var
tokite antikomunistinius vo 
kus.

40 įvairių vokų $1.00

Užsakymus ir pinigus siūs 
kitę:
DRAUGAS

2S84 So. Oskls; Avs. 
Chicago 8, Illinois 
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— Prekiniai laivai Baltijos 

jūroje. Pranešama, kad Ryti
nės Vokietijos uostas Baltijos 
jūroje 1956 m. aplankė 6,000 
prekinių laivų.

HXKKK>0<H>0CKKHHJ<HehXKXH»O<KH>

Lithuanian dictionary
Angliškai lietuviškas ' Lietuvis 
kai angliškas žodynas Parašytai 
H. H. Pewtress ir T. Gėriko. 333 
psl. Kietais viršeliais. Kaina 34.50 
Gaunama “Drauge', 2L~4 South 
Jakley Avė., Chicago R JI

D £ m e s i o i
BŪKIME IŠTIKIMI LIET. 

KNYGAI I
įstodami j Liet. Knygų Klubą ii 

įmokėdami 5 dG metinio mokesčio 
mes įgaliname p,-r vienerius metus 
pasirodyti kelioms naujoms gerai pa
rinktoms liet. knygoms ir tuo pačia 
uždirbame 2.50 dol., nes knygų pa
sirenkame už 7.50 dol.

Lietuviškos Knvgos Klubo na
riais — lietuvybės kalviais gali būti 
visi, pasiuntę 5 dol. šiuo adresu:

LIET. KNYGOS KLUBAS 

(Lith. Sook Olub)

2334 So. Oakley Avė., 
Chicago 8, Illinois


