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GENEROLAS WILBUR RUSIJOS KLAUSIMAIS
Dabar jau ir patys mato,

kokią baisią klaidą padare
Kitų apmokamos klaidos

Dabar įžvalgesnieji politikai jau ir patys mato, kaip Vaka
rams tenka brangiai mokėti už jų anksčiau parodytąjį lengvapė
diškumą ir neatsakingą likiminių reikalų sprendimą.

Tai paiški, kad ir iš britų lor
do Strango 1956 m. Andre Deu-
tsch Londone išleistų atsimini 
mų, pavadintų ‘‘Home and 
Abroad” (“Namie ir svetur”). 
Lordas Strangas nurodo, jog ne 
kam kitam, bet jam turį būti 
dėkingi prie Schleswingo Hols- 
teino pakrančių esančių Fehmar 
no salos 12,766 gyventojai, kad 
jie buvo su visa sala priskirti 
prie britų okupacinės zonos, bet 
ne prie sovietų. Strangas ilgą lai 
ką dirbo Britanijos užsienio rei 
kalų tarnyboje ir po 34 m. veik
los iš jos pasitraukė. Prieš spaus 
dindamas savo atsiminimus, 
rankraštį įteikė užsienio reikalų 
ministerijoje peržiūrėti atsakin
giems pareigūnams ir rekomen
duoti.

» ?
Sovietinė zona

Saugumo agentai
VIENA, Austrija, sausio 28.— 

Vengrų laisvės kovotojai turi nu 
tvertą 30,000 žmonių pavardžių 
sąrašą, kuriame yra surašyti so
vietų ir vengrų saugumo agen
tai. Sąrašas pergabentas į Vaka
rus.

Sovietai daugiau 

studentų siųs į fabrikus 

it statybas
LONDONAS, sausio 28. — So

vietų Sąjungoje, Reuterio žinio
mis, komjaunimo vadovybė, no- 

I rėdama nustelbti „žalingą jauni
mui įtaką“, priėmė nutarimą, ku
riuo siūlo siųsti daugiau studen
tų į fabrikus ir į statybąs. Su-

Minimajame veikale yra dau- daroma net oficiali programa,

Šie lakūnai išbandė sprausminj lėktuvą skersai .Turistines Amerikos Valstybes. Jie nuskrido B-47 bombo
nešiu per 3 valandas ir 47 minutes iš Mareh oro bn zės, Riversiide, Cal., į Bedford bazę, Mass. Apačioje 
— bombonešis. Rekordą padarė šie vyrai (iš kairės j dešinę): lt. Havden Y. Grabbs, pilotas, iš Slialimar, 
Fla.; maj. Mont J. Smitli, vadas, jš Arlingtcci, Mass.; kapt. Charles S. Hawkins, stcbėtojas-navigatorius, iš 
Jamaiea Plains, Mass., ir James J. Lunsford, iš Ta mpa, Fla. (INS)

A
Nikita Chruščev ir jo draugai 

nori pavergti visą pasaulį
WASHINGTONAS, sausio 28. — Amerikietis generolas Wil- 

liam H. Wilbur, apdovanotas Kongreso garbės medaliu, daug ke
liavęs po pasaulį, patiekia įdomių žinių apie Sovietų Sąjungą. 

Generolas Wilbur, neseniai grį ■■ ■
žęs iš Sovietų Rusijos, pareiškė:

1. Sovietų Sąjunga yra labai 
stipri ir vis stiprėja;

2. Sovietų Sąjunga yra mūsų 
nenuilstamas priešas;

3. Chruščev ir jo draugai nori 
pavergti visą pasaulį.

Generolas Wilbur, iš savo pla
čių pažinčių ir pasikalbėjimų su 
sovietų vadais, siūlo:

1. Mes turėtumėm aiškiai pri-

Tai buvo visos

tautos sukilimas
LONDONAS. — Anglijos libe

ralų „Manchester Guardian“ ra
šo: „Anglui komunistui, kuris 
pasibjaurėjo Maskvos valdymo 
žygiais Rytų Europoje, Anglijos 
komunistų partijos vadas Harry 
Pollitt trumpai įsakė: ‘Užsida-

pažinti, kad Sovietų Sąjunga yra rYk armoniką! O kitą narį, Pe

giau Vakarams įdomių dalykų. 
Pirmoj eilėj iš jų paaiški, kodėl 
Vakarų sąjungininkai 1945 m. 
leido sudaryti sovietams tokią 
didelę zoną. kuri apima 47 % bu
vusios 1937 m. Reicho teritori
jos ir 38% visų jos gyventojų. 
Aiškiau tariant, sovietinė zona 
yra didesnė už kiekvieną kitą

kaip tuo būdu „pagerinti studen
tų ideologinį darbą“.

Maskvoje komjaunimo vadovy 
bė paskiausius posėdžius pasky
rė veik išimtinai diskusijoms, 
kaip reiktų sustiprinti „jaunimo 
politinį auklėjimą“. Numatytos 
sudaryti jaunimo brigados po 
100 ar net ligi 500 žmonių, ku-

atskirai paimtą Vakarų zoną. Iš rios pvz. Maskvoje padės vykdy- 
Strango aiškinimų pasirodo, jog ti statybas ir kt.
Vakarai buvo sovietams tokie

nuolaidūs bijodami, kad sovieti-’ 
nės armijos nesustotų prie Vo
kietijos rytinių sienų, o vokiečių i 
pajėgą galutinai sunaikinti nepa 
liktų vieniems anglams ir ame
rikiečiams. Iš šio ir kitų Stran
go pasisakymų dar kartą išryš- 
ki, kaip lengvapėdiškai Vakarų 
valstybių atsakingi vyrai ir karo

Bolševikai nutyli 

prezid. Eisenhowerio

Svarbų posakį
VILNIUS.—Ir okupuotoj Lie

tuvoj tiek komunistinė spauda, 
tiek radijai plūsta JAV preziden-

teisė pasilieka skriauda, nesvar
bu, kas ją vykdytų. Kas mėgina 
daromą skriaudą nutylėti, tas 
pats prisideda prie nusikalsta- 

tą Eisenhowerį dėl jo ‘planų ir jų veiksmų. Nereikia užmiršti 
vadai žiurėjo į visa tai, kas tu- pažado padėti vidurio Rytų vals tikro3° komunizmo veido 
res būti pasibaigus karui ir ko- tybėmS) jei jas norėtų užgrobti Buvusio Prancūzijos
kia turės būti vėliau sukurta komunįstai. Tačiau posakį, kuris

nepaprastai prisidėjo prie pa
vergtųjų Pabaltijo kraštų visa- 

Džiaugiasi išgelbėjęs Fehmarno 1 me pasaulyje išpopuliarinimo ir 
saty ~ f kuriuo J. Amerikos Valstybių

Vakarų santarvininkai drauge prezidentas pasmerkė ypač Pa-

naujoji Europoje santvarka.

balti jo valstybėse sovietinį impe
rializmą, okup. Lietuvoje nutyli.

su sovietais buvo sudarę vad.
EAC, arba “Patariamąją Euro
pos komisiją”. Kartu su JAV 
ambasadorium Londone Johnu ' Sportininkai apipilti 
Winantu, vėliau nusižudžiusiu, * r r
ir sovietų ambasadorium F. Gu- 
sevu Strangas sakosi per 19 mė
nesių dalyvavęs 120 posėdžių.

Britai būkštavę, jog neužtek

gyvomis gėlėmis
VILNIUS, okup. Lietuva. — 

Iš Vilniaus radijo ir iš komunis
tų spaudos pranešimų matyti, 

šią jiems savų kareivių net bri-' kad grįžę iš Australijos 7 lietu- 
tų zonai administruoti... Ir ame- viai sportininkai, kurie faktiškai
rikiečiai bijoję leistis toliau 
į Rytus... Todėl savaime supran
tamas buvęs Vakarų noras už
leisti kuo daugiau sričių bolševi-

olimpiadoje turėjo ginti okupan 
tų spalvas, Vilniuje buvo sutikti 
nepaprastai iškilmingai. Juos 

i draugai ir sporto mėgėjai tiesiog

Mirtinė kova tarp komunizmo
ir kitų kraštų yra neišvengiama

*
BONNA, Vokietija, — Iškilus vengrų laisvės kovai, daugelis 

pasižymėjusių žmonių, politikų ir publicistų kelia visų pavergtųjų 
tautų išlaisvinimo reikalą.

Vokiečių laikraščiai ir radijai .................. - - -...........-
ta proga įspėja, jog su sovietais Balsuotojai Sudavė 
negali būti vedama jokio biznio, J
prekiaujant kuriais nors europie smūgį komunistams 
čių kraštais, nei juo labiau žmo- . c>z
nėmis, turinčiais teisę į gimtąją ' PARYŽIUS, sausio 28. — Pa
žemę. Padarytoji skriauda ir ne- rVžiaU8 apylinkėje, kur daugiau-

ambasadoriaus žodis
Buvęs Prancūzijos ambasado

rius Vokietijoje Poncet neseniai 
„Le Figaro“ skiltyse atkreipė dė
mesį į Manuilskio žodžius, pasa
kytus 1931 m. karo akademijoje 
Maskvoje. Manuilskis visai atvi
rai prisipažino, jog mirtinė kova 
tarp komunizmo ir kitų kraštų 
yra neišvengiama. Tiesa, šian
dien sovietai dar nėra pakanka-

sia balsų gaudavo komunistai, 
išrinktas nepriklausomų kandi
datas į Prancūzijos parlamentą.

Nepriklausomas Julien Tar- 
dieu gavo 170,953 balsus, 54.9 
proc. visų balsų. Komunistas Lu- 
cien Montjauvis gavo tik 72,374 
balsus, 23.2 proc. visų balsų.

Balsavimai sudavė smūgį Pran 
cūzijos komunistų partijai. Tai 
pasekmė Vengrijos įvykių.

Traukinys nuėjo
nuo bėgių

Diplomatija suka

į naują kelią
NEW YORKAS. — „Nei York 

Times“ korespondentas T. J. Ha- 
milton iš Washingtono rašo:

„Sunku nustatyti momentas, 
kada įvyksta istorinis posūkis, 
bet prezidento Eisenhowerio mil
žiniška 72-jų bilionų dolerių vals 
tybinių išlaidų sąmata ir Chruš- 
čevo žodžiai paginanti Staliną, 
kaip gerą komunistą, rodo, kad 
Ženevos dvasia labiau įšąla į šal
tojo karo atsinaujinimą. Tačiau, 
tai, gali būti, pradžia kitokių žy
gių. Chruščev Amerikos atvirai 
nepuolė, o ši ilgainiui negali pa
silikti kurti Maskvos pasiūly
mams nusiginklavimą pradėti su 
darymu neutralinės buferinės 
zonos Europoje, kuri gal reikštų 
apjungtą neutralizuotą Vokietiją 
ir pasitraukimą raudonosios ar
mijos iš pavergtųjų kraštų, o 
amerikiečių iš Europos. Europa 
bene pavojingesnė sprogstamoji 
medžiaga negu arabų pasaulis“.

• James Maclliams, 101 metų, 
gyvenąs Petersfield, Anglijoje, 
turįs vieną troškimą: grįžti į mo 
kyklą.

musų pnesas;
2. Mes turėtumėm dėti visas 

pastangas, kad išlaikytumėm tu
rimą pirmenybę atominėje srity
je, pramonėje ir agrikultūroje. Ir 
neturėtume sovietams teikti jo
kios pagalbos tose srityse;

3. Turėtumėm duoti politinę ir 
moralinę apgalbą visiems, kurie 
kovoja už savo laisvę; kur gali
ma reikėtų duoti ir medžiaginę 
pagalbą;

4. Turėtumėm visame pasauly
je paskleisti propagandą, kuri pa 
aiškintų Jungtinių Amerikos 
Valstybių laisvės sąvoką, ekono
minės sistemos veikimą ir ame
rikietišką asmens vertės supra
timą;

5. Turėtumėm visomis pastan
gomis vesti ekonominį ir psicho
loginį karą, kuris dabar vyksta 
visame pasaulyje. Reiktų daryti 
įtaką į žmones, gyvenančius ana
pus geležinės uždangos, sateliti
niuose kraštuose ir pačioje So
vietų Sąjungoje.

Numatytas Vilniuje
jaunimo festivalis

VILNIUS, okup. Lietuva. — 
Šiemet liepos mėnesį numatytas 
Vilniuje jaunimo festivalis. Kal
bėdamas apie jį, Vilniaus miesto 
komjaunimo propagandos sky
riaus vedėjas Jonas Timofejevas, 
be kita ko, nurodė: „Reikia duoti 
griežtą atskirtį moderniškų šo
kių garbintojams“. Ir per juos 
skverbiąsis imperializmas iš Va
karų...SUMMER, Iowa, sausio 28. —

Chicago ir Great Westem gele
žinkelio prekinio traukinio 25 va

mai tvirti, kad galėtų pulti. Tam gonai vakar nuėjo nuo bėgių ne- VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
tinkamas momentas ateis po 20 toli Summer. Susisiekimas buvo 
— metų. Kad puldami sovietai sutrukdytas. Nė vienas nesužeis- 
galėtų laimėti, reikia smogti tas.
triuškinamai ir nelauktai. Bur-I ----------------
žuaziją reikia mokėti užmigdyti. Nužudė amerikietį 
Tam tikslui sovietai stengiasi su- c

ter Fryer, kuris buvo partijos or
gano Daily Worker koresponden
tu Vengrijoj, iš partijos išmetė 
už parašymą knygos .Vengrijos 
tragedija’, kur sakė:

„Vengrijoj vyko ne fašistų ar 
atžagareivių suorganizuota kon- 
tra-revoliucija. Tai buvo visos 
tautos sukilimas, kuriame daly
vavo ir eiliniai komunistų par
tijos nariai, sukilę prieš policijos 
diktatūrą, prisidengusią socialis
tų kauke, kurią terėmė Maskvos 
durtuvai’.”

Izraelis nori tartis
su Egipto vyriausybe
NEW YORKAS, sausio 28. — 

Izraelis nori tartis su Egiptu, 
kad taikiu būdu būtų išspręstas 
tarp jų ginčas.

Izraelio delegacija prie Jungti
nių Tautų vakar patiekė pasiūly
mą tartis su Egiptu. Egiptas dar 
tyli dėl šio Izraelio pasiūlymo.

Atlieka praktikę
VILNIUS, okup. Lietuva. — 

Vilniaus radijas 1957. I. 15 nu
rodo, kur busimieji Lietuvos in
žinieriai architektai atlieka savo 
praktiką. Būtent — Leningrado, 
Kievo ir kitose įstaigose. Kiti pa
siunčiami į Azerbaidžaną, į Ka
lugą, Odesą ir kitur „po plačiąją 
tėvynę“.

kams, o dabar jau ir patys ma- į apipylė gyvų gėlių puokštėmis 
to, kokią baisią padarė klaidą, Visi 7 apdovanoti „garbės raš- 
už kurią turi nepaprastai bran- tais“. Iš 7, kaip žinoma, 5 buvo 
giai mokėti kiti. Strangas džiau- gavę sidabro ar bronzos meda- 
giasi bent išgelbėjęs minimąją nug.
h ehmarno salą. Bolševikai skelbia, kad jie Aus

Vokiečių spaudoje nurodoma: tralijoje gynę Lietuvos garbę, 
tegu Vakarai išgelbsti bent tas Nieko panašaus nebuvo: ten jie 
sritis, iš kurių pasitraukė Vaka- buvo laikomi kaip rusų koman- 
rų santarvininkų kariuomenė, už dos nariai. Tik laisvojo pasaulio 
leisdama jas sovietams, — jau spauda stojo jų garbės kaip lie-
ir tai bus gerai. Bet kodėl už tuvių, bet ne rusų ginti.
Vakarų santarvininkų lengvapė- _____
diškumą ir padarytąsias klaidas
turi nukęsti kaip tik nekalti žmo

kurti visokių rūšių teatrinių tai
kos sąjūdžių, metančių įvairiau
sius elektrizuojančius šūkius ir 
darančių įvairiausių nuolaidų.

Mindanao saloje
MANILA, sausio 28. — Philip 

J. Watts, 38 metų, Pilipinų lentų
Kapitalistiniai kraštai, būdami kompanijos amerikietis prezi-
supuvę, patys su malonumu pri
sidės prie ardomojo darbo. Jie 
ant kojų atsiklaupę prašys nau
jos bičiulystės su sovietais ir jais į Kri
tikės. Bet kai tik bus jų šarvai 
nuimti, tai sovietai smogs su ge
ležine kumštimi...

dentas, šiandien buvo slapta už
pultas ir nužudytas Mindanao 
saloje. Nežinia, kas jį nužudė ir

Stato jėgaines

nės? (Elta)

KALENDORIUS

102 metų
ACQUI, Italija, sausio 28. - 

Vincenzo Tosa vakar atšventė 
savo 102-rą gimtadienį.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicagoje 

ir jos apylinkėje šiandien — da-

Sausio 29 d.: šv. Pranciškus 
Salezietis; lietuviški: Girkantas 
ir Santvaras.

Saulė teka 7:08, leidžiasi 5:01. linai apsiniaukę ir šalčiau.

LONDONAS, sausio 28. — 
Maskvos radijas vakar paskelbė, 
kad Sovietų Sąjunga stato pen
kias atominės energijos jėgai
nes; kiekviena turės nuo 400,000 
iki 600,000 kilovatų.

Jėgainės bus pastatytos netoli 
16 okup. Lietuvoje gauta pirmoji Maskvos, Leningrado ir Vorone- 
kuliamųjų mašinų siunta iš Ju- *°-
goslavijos. Visa eilė įvairių ūkio ---- “
mašinų gauta taip pat iš Čeko- • Gen. Giulio Ernesto Cappa,

Kuliamos mašinos

iš Jugoslavijos
VILNIUS, okup. Lietuva. — 

Bolševikai skelbia, kad 1957. I.

— Prezidentas Eisenhoweris vakar pasiuntė kongresui spe
cialų raštą, kuriuo prašoma 1.3 biliono dolerių mokyklų ketverių 
metų programai vykdyti. Pinigai būtų naudojami mokyklų sta
tybai.

— Strateginis lėktuvas C-121f Globemaster su 13 vyrų vakar 
nukrito Aliaskoje. Visi lakūnai išsigelbėjo ir nė vienas nebuvo 
sunkiai sužeistas.

— Vengrijos komunistinė vyriausybė praėjusį sekmadienį 
pranešė, kad dar 3) asmenys areštuoti, dvidešimt iš jų „kontra- 
revoliucionieriai“ (laisvės kovotojai).

— Vakarų Europos diplomatai susirinko į konferenciją Briu-

Nelaimė kelyje
MELUN, Prancūzija, sausio 

28. — Autobuso vairuotojas ir 
du keleiviai žuvo ir 20 asmenų 
buvo sužeista, kai autobusas 
smogė į sunkvežimį. Nelaimė įvy 
ko tarp Paryžiaus ir Melun.

TRUMPAHŠVISUR
• Jungtinės Amerikos Valsty

bės 2000 metais turės įsigabenti 
maisto, jei jų gyventojų skaičius 
vis didės tokiu tempu, kaip da
bar auga, pasakė dr. Herman T. 
Suieth, Californijos universiteto 
profesorius. Suieth yra maisto ir 
gyventojų klausimų specialistas.

• Harold E. Stassen vis dar 
įsitikinęs, kad respublikonai bū
tų daugiau laimėję rinkimuose

selyje, Belgijoje. Tariasi Jungtinių Europos valstybių sudarymo1 Pra-ėjusį rudenį, jei Christian A. 
klausimais. ' Herter būtl* buv?s vicepreziden-

— Seoul miesto įtakingas laikraštis vakar pasiūlė, kad Korė
jos prezidentas Rhee pasitrauktų iš liberalų partijos vado pareigų.

— Į Japonijos Toshima salą — 60 mylių pietuose nuo Tokio — 
nugabenta 10 tonų vandens. Ten gyvena 370 žmonės. 10 tonų van
dens užteks šešioms savaitėms. Dar tokios sausros saloje nebuvo 
per 18 metų.

— Vengrijos komunistinė vyriausybė vakar prisipažino, kad 
ji areštavo ir pasodino į kalėjimą Richard Rorabaek Ferry iš New 
Yorko, kuris Vengrijoje dingo šio mėnesio pradžioje.

Areštuotas William Cole Willingham, 26 metų. Jis pažįsta
Bennie Bedwell, bet paneigia, kad'būtų matęs Grimas seseris, ku
rių lavonai buvo rasti praėjusį antradienį Willow Springs apylin
kėje, netoli Chicagos. Willingham prisipažįsta, kad jis, Bcdivcll ir 
dvi mergaitės lankė Chicagos Madison gatvėje tavernas, bet tai 

Slovakijos, kuri pernai atsiuntė 68 metų, buvęs Italijos kariuo- nebuvusios Grimas seserys — Barbora, 15 metų, ir Patricija 13
300 sudėtingų kuliamųjų, o šie- menės štabo viršininkas, mirė metų. Jis sako, kad tai buvusios „dvi indionės mergaitės". H’iZ- 
met atsiųs dar apie 100. įCuneoje, Italijoje. Įlingham dabar yra uždarytas Chicagos B ridame ll kalėjime.

tiniu kandidatu, vieton Nixono. 
• Suomiai Lietuvos klausi

mais. Helsinkio dienraštis „Hel- 
singian Sanomat”, pasiremda
mas savo bendradarbio iš Lon
dono pranešimu ir britų „Times“ 
paskelbtuoju straipsniu, prane
šė, kad 2,000 Vilniaus universi
teto studentų atsisakė lankyti 
priverstines paskaitas apie mark 
sizmą-lenininzmą, komunizmo is 
toriją ir sovietinę literatūrą. 
Studentai pareikalavę tuos da
lykus pašalinti iš studijų plano 
ir vieton jų dėstyti dalykus apie 
savąjį kraštą. Panašūs reikala
vimai buvę iškelti taip pat Esti- 

Ijos ii I-Abrijos universitetuose.
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Galvos ir varpo “skalambinimas”

Vienus Žudo kitus gaivina anglies dvideginis yra kenksmin no gyvo nepalikdami. Dabarti-.
Amrlis eudeedana pavirsta I fa^im°gui- “udingas aUgaluLj ™ metu Lietuvoje labai daug j DR. W A LT E R J. KIRSTUK 
Anglis guaeguan a pavirsta žojįiU( kas įU(j0 žmogaus gyvy | vilkų priviso. Todėl vilkai žie

bę, išlaiko kitų organizmų gy-dujomis ir pereina j atmosferą 
— šitą didelj imtuvą, išnešio-

Kai neįprastu laiku, ar nak
ties metu suskambėdavo bažnyt 
kaimio varpas Lietuvoje, tai vi
sos apylinkės žmonės išbusdavo 
ir bėgdavo gelbėti kaimyną ne

DAKTARO ATSAKYMAI l 

KLAUSIMUS

Klausia A. G. — Gavau iš Si
biro laišką, kad 9 metų berniu-

laimėje. Varpo gaudėsys reikš- i?a turi chron'šk’ 
davo kokį nors pavojų _ daž-1 Norėčlau nu8,ųatl v418t’1' bet ko 
niausiai gaisrą. į

“Tvankt, tvinkt, tvinkt”, tva
tina galvą skausmas — tai ir-

' jantj jas į visas šalių. Taigi ir 
kyla klausimas, kur vis dėlto 
dedasi šitas milžiniškas kiekis 
anglies dvideginio? Šitos dujos 
yra žmogui kenksmingai ir žmo 
gus jų įkvėpęs didesnį kiekį ga
li nusloti gvvvbės. Kitaip ta
riant, žmogus negali kvėpuoti 
anglies dvideginiu. Tačiau ang-

> vyfcę.
Plėšrusis žvėris — vilkas

Vilkas panašus ; dideli šunį 
Kūnas apaugęs pilkšvais plau
kais. Pailgas ir laibas liemuo 
baigiasi stora, gauruota iruuviru 
šia uodega. Kojos augštos ir 
stiprios, bukais nagais. Akys 
įkypios, ausys stačios ir labai

mą daug išnaikina stirnų.Vilkas , 
gali gyventi ligi 12—15 metų.

Didžiausi vargonai
Vargonai didžiausi pasaulyje 

yra Philadelphijoje. Jie turi j 
8000 dūdų .

<.,YU YTUJAS IR CHiRURUAis 
(LIETUVIS GYDYTO JAS J 

8925 VVest 59th Street
VU* 1—4 popiet, 8:10—8:1* Ta* 

Ttačis.iI našai n i įtart'

Tel. ofiso ir buto OLjrmpta 2-415#

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. G3rd St. 
Ofiso U-l. REliauce 5-441J 

Rezid. telef. GKovehUl. 6-0617
Valandos: 1-3 p. m., 6-8 p. m.

Penktad. tik l>o pietų.
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

i kių — tai man neparašė. Gal 
i p. daktaras galėtumėte man 
“Drauge” patarti, kokius vais
tus siųsti ir kaip juos vartoti.

gi yra perspėjimas, kad pavo
jus, kartais ir didelis pavojus,! Atsakymas A. G . — Neži- 
tūno kur nors tavo kūne. | nant, kokios rūšies chronišką 

Argi galima įsivaizduoti tokį' bronchit* ug°ni® turi, sunku ką 
keistuolį betkuriame Lietuvos!1101*8 PatartL Jeigu chroniškas 
bažnytkaimyje, kuris nu pjautų į bronchitas yra su bronchoreja, 

ė-^Ai 'tai gydymo būdas ir vaistai tu
ri būti visiškai kitoki, negu

lies dvideginis yra naudingas vi judrios. Vilkai mėgsta gyventi 
siems žaliesiem? augalams, au tankiose giriose ir tyruose. Mai 
gantiems ant žemės. sto medžieti eiųa naktimis, bet

žuvys ir kiti vandens gyviai;alkani vUka> ‘r slank‘°)a
kvėpuoja taip. kaip ir žmogus m‘kk’' Vasarė, ka.

vaikai auga, vilkai gyvena sei

varpo virvę gaisro metu todėl, 
kad varpo gaudimas jį baugina 
ir neleidžia jam bei jo vaikams 
saldžiai miegoti? Kai nuryji tab 
letę, kapsulę ar putojantį bro- 
mozelcerį galvos skausmui su
stabdyti, tai tik apmarini tuos 
nervus, kurie siunčia svarbias

bronchitui be broncho rėjos. Jei 
bronchito kaltininku yra džio
va ar virusinė infekcija, tai gy
dymas yra visiškai kitoks negu

oru, nors tiesiai su juo nesusi- 
durią. Jos kvėpuoja deguonim, 
imamu iš oro ir ištirpusiu van
denyje: josios taip pat išleidžia 
anglies dvideginį ir padeda di- į 

džiausiam vyksmui, kuriame: 
gyvuliją ir augmenija remia! 
vienas antrą. Visi augalai, esą 
ant žemės paviršiaus, stengiasi j 
savo lapais bei spygliais suger-1 
ti iš atmosferos grynanglį, ku- į

momis, o žiemą — bųriais. Tuo 
į būdu jiems lengviau nuo bado 
gintis. Medžiodami pasiskirsto 
darbais: vieni eina varovais, ki-i 
ti — šauliais. Sunku tuo metu Į 
miško gyvuliui gyvam išlikti. 
Kartais vilkų gaujos, ypač Si
bire, puola ir žmones, dažniau
siai žiemos metu. Vilkas yra

žalingas. Jis grobia viską, ką 
nutverdamas: avis, ožkas, gal
vijus, paršus ir kit. Aptikę avių

NAUJI 1957 M. MODELIAI
• Televizijos
v Racijai: importuoti ir vietiniai,

AM/FM, nešiojami ir kit.
• Fonografe* • Hl-Uidelity
• Įkalbėjimo aparatai
• Dulkiasiurb.lal, skutimosi mašinč-

lSs, plaukt; džiovint- -ai, kavos 
virduliai, tosteriai, i. :masterlai, 
automatiškos keptuvė, ir kt. na
mų apyvokos reikmenys

• Rašomos mašinglės
• Elekt. laikrodžiai ir Įvairūs kito

kie daiktai.
Pigiausiai pirksite Ir geriausią pa

tarnavimą gausite inž. A. SemSno 
įmonėje.

lAiDflinfl.

ūlTCLCVISIOn
Csales - Service)

šeštadieniais
trečiadienius.
12 iki 4 popiet.

Ofiso tel. CLirfslde 4-2806 
Rezidencijos: IiAfayetto 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 VVest 47th Street 
(Kampas 47th ir Hcrmltage)

Vai.; nuo 2 iki 4 ir 6 iki 9 v. vak. 
šeštai!, nuo 2 iki 6 vai., išskyr. sek.

alergiškos rūšies bronchitui. ■ . . _ .
Tamsta suprasi, kad. neturint T, T““ r E57U‘‘a'•!™

ir perspėjančias žinias į grynanglis jiems reikalin | ar kitų gyvulių
apie esančius pavojus. Gali vais gydytojas negali jokių i
tais apmarinti nervų alarmuo- vaistų prirašyti. Tačiau, badau
jančius signalus taip, kad galva Sibiro klimatas yra žiaurus, 
ne jaus, kas darosi, tačiau dėl i šilti drabužiai, gera avalynė y-1 
to “gaisras” nesumažės ir sa- ra svarbiausi vaistai. Prie to 
vaime nepranyks. Kaip dūmai) augančiam vaikui (ne seniui) j 
reiškia, kad kas nor kur nors'Viosterolio lašai nepakenks, bet 
dega, taip galvos skausmas nė- kartais pagelbėti gali; vaikui 
ra pati liga, o tik vienas ligos Sibire ir liukrecijos (licorice) 
reiškinių.

būrelį, vilkai
gas gyvuoti ir augti. Vadinasi,1 stengiasi visus išpjauti, nė vie-

Sav. Inž. A. SUMENĄS 
3321 S. Halsted — CUffside 4-5605
Atdara: kasdien 9—6. pirmadieniais 

ir ketvirtadieniais 9—9

f

Vargiai rasi tokią ligą, kad 
kada nors nepasireikštų be gal
vos skaudėjimo. Visokios inks
tų ligos, kepenų sukrikimai, vi
durių negalavimai, nervų įtam
pa ir visokios limpančios bei in
fekcinės ligos dažniausiai pasi
reiškia galvos skaudėjimu.

Laimei, didelę daugumą gal
vos skaudėjimo priežasčių su
daro maisto nevirškinimas, už
sikimšę viduriai, alpų įvargini-

saldainiai nepakenks, nes laike 
speigų teiks jam daugiau ener
gijos ir plengvins bronchams ge 
riau, prasivalyti bei krūtinei leng 
viau alsuoti. Tai tiek tuo tarpu J 
tegaliu šiuo reikalu patarti.

Klausia B. nuo Alvito. — Aš | 
i turiu tokį odos niežulį. Dau-, 
giausia niežti rankas ligi alkū
nių ir kojąs ligi kelių. Dakta- į 
Thi sako, kad tfūksta odai vita
minų. Trys metai, kai neišsigy- j 
dau. Bet aš vilties nenustoju, ■

Tel. ofiso HE 4-6699, rez. I’R 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfielč Ulvd.
V AL: 1—4 Ir 6- ■) 

8«Atadlpniais nuo 1 iki 4 vai. p. p.
I4«kvrus ketvirtai! ir sekmaii

Visų klausinėju ir jieškau būdų 
bei priemonių išsigydyti. Prašy
čiau Jūsų patarimo.

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiad. tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoju ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ III VAIKŲ EIGŲ
SPECIALISTE

7150 South VVestcrn Avenue 
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad., 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 — I v. p. p. šeštad. 11
vai. ryto iki 3 vai. popiet 

• Office tel. RE 7-1168
Itcs. tel. YVAlbrook 5-3765

rel. ofiso PRosjject 6-2240
PRositvet 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRI RGI.IOS LIGOS 
5700 So. \Yootl Street

Priėmimo vai. nuo 2^4 vai. kasdien 
ir nuo 6 iki 8 vai. pirmad. ir penkt. 
Trečiad. ir sek. uždaryta.

DR. FL. TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North YY’ackcr Drive 
(Civlc Opera House, kamb. 858)

Vai. kasd. 12—4 
Tel. CEntral 0-2294

5002 YVest 16th Str., Cicero 
Vai. kasdien 5-8, šeštad. 1-2 vai. 

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

Rczld. tel. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS-
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

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

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

Šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

DR. ANNA BAUUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

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

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Res telef. AVAlbrook 5-5076

DR. JULIJA M0NSTAVI6IUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Offięe: 10748 .South Micliignn Avė.
Buto 1653 W. 103 St., Beverly Uitis

Vai.: kasdieni Inu o 6 v. v.‘Jk.i 9 v. v’.> 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v.,
lšskirus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — I* III man 5-6766
Buto — BEverly 8-3946

mas, dantų gedimas, sinusitas, 
suga ravimai, neišsimiegojimas, 
džiaugsmingi baliukai bei kitoki
su pypkėmis ir -be pypkių po- Atsakymas „ „„„ _
bUV‘al. 5,“™“ ,-ana Jei jau viską mėjtoai, tai dar
greitai lėamkint. Bet yra ir to-[pam5 J(j.
kių galvos skaudėjimo pr.eaas-) pfciskanoja, tai mėgink t u 
eių. kad tik Įgudęs, stropus gy-|iviežiu ir grynu svie8tu kuria.
dytojas gali surasti. Pvz. var-imc viUmiflų butyriško ae- 
g.a. eilinis žmogus galės supras- bei klt n3udin odai lr vi. 
tl ar surasti, kad jo galvos „am kūnui Mėgink
skaudėjimo priežastimi yra to- j ir atsargiai slebįk Jei t 
kloję tolimoje vietoje kaip kau- „ kad nepa elbsti ar blo. 
o spaudimas kojos pėdoje, arba; iau. tck VJrtoj svies.
kurios nors liaukos sukrikimas. ir odM _
tulžies ligotumas ar cukrine li-: liatą Jej pagelb4 ,ai

BUDRI KO
SAUSIO MENESIO IŠPARDAVIMAS: 
Televizijos, Šaldytuvai, Skalbiamos Masinos, 

Dulkių Valytuvai, Gesiniai Pečiai, Kaurai.
IŠSIMOKEJIMAIS 

Sutaupysite nuo 33% iki 75%

97 Kroehler Miegamoji Sofa, sumažinta iki. . $58« *r aukšč 
77 Kroehler 2 gab. Seklyčios Setai, tik atėjo.

dėl vietos stokos, išparduodame ..............
201 Apmuštos Lounge kėdės. Atėjo pervėlai.

Turime parduoti už ....................................
307 Miegamo kambario daiktai, geriausios 

amerikietiškos išdirbystės, nupiginta iki.

^97. ir aukšč. 

$24. ir aukšč.

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

DR. PETER T, BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 714t Street i
Vai. Pirm., ketvir., penKt. 1-4 ir 7-9 ' 
Antr. 1-6, treč.ir t'eSt. pagal sutarties

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

D81 valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1795 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdian išskyrus trečiad. ir t
Šeštad.

Kės, tel. GRoveltili 9-5603

Ofiso HEmlock 4-5815 
Rez. HEmlock. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
P1.AICIV IR VIDAVS LIGOS 

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

Priima pagal susitarimą

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

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

šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta
LAfayette 3-4949.

Nuimt — CEdarcrest 3-7786

g a ir 1.1
Pačiam sau nustatyti galvos

skaudėjimo diagnozę yra ri
zikingas dalykas. Tąvo spėlio
jimai gali tave suklaidinti. Su
klaidintas gydysies ne taip, 
kaip reikia ir tik savo brangų 
laiką eikvosi, o sveikata eis silp 
nyn. Nepašalinus tikrojo gal
vos skausmo kaltininko, tik nuo 
dijąnt save aspirinu ar kito
kiais tavo ligi i neatitinkančiais 
vaistais, bus lygiai tas pat, kaip 
skambančiam varpui virvę nu-

miršk savo draugo “Draugo”. 
Atsakymas K. K. \Vaukegan.

— We do not ansvver to anony- 
mous ųuesttions. Beta sveikatos 
klausimais patarimus teikiame 
tik lietuvių kalba, be įsipareigo 
jūrių.

Kaip žmogus užsikrečia 
trichina

(Trichina spiralis)
Kai kurių gyvulių raumenyse 

pjautum, o į gaisrą nekreiptum ( atsiranda mažų t mm. 8pirališ. 
dėmesio. , kai 8U8Uktų padarėlių. Jie glūdi

Aš, kaip lietuvis gydytojas,, kapsulyje. Tai trichinos larva. 
savo broliams lietuviams visada Jų būna kiaulių, triušių ir kitų 
sakiau ir šaukiu < saugokitės, gyvių kūnuose.
saugokitės, saugokitės ir nevąr- Į Tokios kapsulės patekusios į
tokite galvos skausmų apmari- žmogaus žarnas, sutirpsta ir iš
nimui nei aspirino, nei jokių jų išeina kirmėlaitės. Tai žarnų
kapsulių! Daugumai galvos trichinos. Kai kirmėlaitės pa-
skausmai, anot vieno daktaro, aUgai patinėliai žūftta; o patelės
‘ remedijuoti remedijos , ilgai- įsispraudžia į žarnų sieneles ir
niui sugadina virškinimo siste- gja fjau^r atveda mažų kirmėlai-
mą. naikina raudonuoeiue kran- {|y kuriafJ kraujas iSnp-|()ja
jo kuneliiB, eukijkdo nervų m». jr raumenia ir’ tcn
temą Hudilgma ir nuzilpnina Str- m(|aro raumc.
di, silpnina kūno jėgas ir trum- ....T i . nų trichinos.pina žmogaus amžių. Galvos \,a ,
skausm:ms slopinti tabletės tik «»tai raumenyse ^sivystan- 
pripratina prie nuodijimo ir tik clos tr,c^inoB sukelia didelius
laikini! apmarina gaivos skaus- skau,in’ua*. »uo kttrhl žmoK”H 
mą. o ligos priežasties ir ligos kartais miršta. Trichinų sukel- 
nepagydo. vadinama Irichinozc.

HT. ir aukšč. 
už 3 gabalus

402 Innerspring Matracai..................................... $ 17. ir aukšč.
Rubber Foam — buvo $169 už matracą ir

Box Spring. Parduodama vienetas už .... $38.
Medinės lovos buvo $38. Nupiginta iki .......... $11.
End Tables, Cocktail Staliukai buvo $39, dabar $ | |
215—5 gab. Dinette Setai .................................. $27. ’r aukšč.

17 in. Televizijos setas, naujas . .. . 569. ir aukšč.
207 T. V. Visų išdirbysčių, sumažinta už mūsų kaštus

Piano Akordeonai 120 basų už ........ $59. ir aukšč.
Uždarome visus Columbia, Decca, Victor, Capitol, Mcrcury

fonografų rekordus 78 RPM, nauji.
Buvo 89c vienas, dabar ...................................... vienas
550 Rankinių laikrodėlių 17 akmenų. Garantuoti,

$39.00 vertės po M9.
7 akmenų laikrodėliai atpiginti iki ...................... ........... $9,95
Pačios geriausios Televizijos vertės $395, .................  už $225

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

Atidarą pirmadienio ir ketvirtadienio vakarais iki 9:30; 
sekmadienį 10- 5

■'

Programa
Prie progos nepamirškite Sudriko Radio valandos su gerais dai
nininkais ir orkestrą. Ketvirtadieniais nuo 6-tos iki 7-tos valan
dos vakare iš Htoties W. H. F. C., 1450 kil.

l>* "

>/2% PADIDINA

DIVIDENDĄ

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 3-6048 
Rez.: WAlbrook 5-3048

DR. Z.TISNILEVI6IUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South YV'estem Avenue 
Chicago 29, III

paatmatymąl pagal sutarties 
telefonas KEpublic 7-4900

Rezidencia: GKovehili C-8161

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal Sutarti
Ofiso tel. Vlrginla 7-0036. 

Reziilene! Jos tel. BEverly 8-8244

T«L ofiso VI 7-0600, rez. RE 7-6867

DR. DR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer Ir California Ava 

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

Ofiso telef. YArds 7—1166 
Rezidencijos — STewart 3-4511.

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

. 756 Wcst 35th Street 
(kampas Halsted lr 35-ta gatvU) 

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

šeštadieniais 1—4 vai.

TeL WAIbruok 5-2670
1U«. Hllltop 5-1560

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marųuette Medical Center
6182 South Kedzie Atenue

VAL. 2—4 p. p. lr nuo 7—9 v. vak. 
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Jei dažnai jaivą skaudu, lai 
išmintingiausiai pasielgsi, jei nu 
eisi pas savo gerąjį daktarą ir Didžiausi rūmai pasaulyje y-! 
leisi jam surasti tivo galvos ra Ispanijoje, Tolede. Tai Es-, 
skaudėjimo kaltininką. Tegul kurialo palociai. Jie turi 2000 
daktaras pataria, kaip gydytis patalpų, 6000 langų, 3000 durų 
ir kokius vaistus vartoti. ,o sode yra 73 fontanai.

Didžiausi rūmai

CRANESAVING8
2555 WEST 47th STREET LAlayette 3-1083

B. R. Plelldeulcz, prez.; E. R. Ptetldewlcz, eekr. Ir advokatas
Mokame aukštus dlv Metalus. Relčlmni- čekius. Parduiaiaine Ir |»crkuiiic 

yulstybės bonus. Taupytojoms puluriiMtIntai ncinokainul.

ITadėkilo taupyti atklurydaml sąskuilą niamlien. Apdrausta iki 910,001*.

Darbo valandos: pirmad. Ir ketvlrtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. Ir penk. 0 iki 5; treč. uždaryta, o fleAt. nuo 9 iki vidurdienio.

Tel. Ofiso PR. 6-3838. rez. RE. 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CIHRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 VVest 68rd Street

VAL kasdien nuo 2—4 p. p Ir 7:1<» 
Iki 9 vsl Trečiad. Ir šešt. uždaryta

T.l.fons* fJRovehlll «-1R9R

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS 
Valandos: 9—12 Ir 1—9 » v. pagal 

■veOnrtinn išskyrus tročis-Uenlus 
2422 W. Marųuelte Koad

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDVTG.jAI IR ( III R1 RGAI 
3259 South Halsted Street

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Victory 2-1 484. Resid. 2437
W. 62nd St., tel. Republic 7-8818..

Ofiso telefonas — Itlsiiop 7-2525

DR. AL. RA6KUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzic ir Archer)

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

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

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiadieniais, šeštadieniais ir 
sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: RAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS

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

šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. ofiso l’Rospeet 6-9400
Rezid. l’Rospeet 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vuškevičlūtė)

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
6248 South Kedzie Avenue

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

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

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West 31st Street
Kainp. Halsted ir 31-mos gatvių 

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

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

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marųuette Rd.
Vai. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 iki S vak.

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

DR. ZIGMAS RUDAITIS
hl’EC. CHIRURGINĖS iii 

ORTOPEIHNĖS LIGOS
2745 VVest 69th Street

Priešais Šv. Kryžiaus ligoninę 
Teler. REpubllc 7-2290 

VAI,.: l’irm.. antr., Kevl.. penkt. 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6:00—8:00. 
šešt. nuo 2:00—4:00. Trečiad. ir
kitu laiku susitarus telefonu.

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

keičia stiklus ir rėmus.
4455 S. California Avė., Chicago 

šaukite — VA. 7-7381
Priima: vakarais 6 iki 9. šeštad. 
10 ryto iki 4; trečiad. ir sekmud.

tik susitarus______________

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

liczid. 6600 S. Arteshtu Avė.
VA T. 11 v. v. iki 3 p. p.; 6—9 v. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 metu patyrimo
Tel. YArds 7-1829 

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

ištaiso
Ofisas Ir akiniu dirbtinė 
756 West 35th Street

Vai. 
čiaii.
šešt n dieniais nuo

Virš

nuo lo iki 2, nuo 6 iki 8, tre- 
nun 10-12, penktad. 10-2 ir 

10 iki 2 vai. p.p.

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

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS i 

4645 S. Ashland Avė. (kamb. 211)
VAL. nuo 2—4 ir 6—h; trečiad.. 5eS- 
tsd. ir sekmad. tik pagal sutartį.
Jei neatsilieps viršminčti telefonai.

Šaukite MIdvay 3-0001 kšviHO*
P. ŠILEIKIS, 0. P.
OrUiopodaa - I’rotezLsta.>»

Aparatai-Protezai. Med. ban
dažai. MpCC. pagalba kojom 

(Areli Hupportft) Ir t. t. 
Vai.: 9-4 Ir 6-8. šeštadieniais 9-1.
ORTHOPEIH.ION TECHNIKOS LAK.
2850 . W. OSrtl St., Chicago 29, III. 

'Tel. PRospect. 6-5081
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KOEGZI5TENCIJOS PINKLĖSE Vilnius buvo perduotas Lietu-1 
vos kontrolėn iki pati Lietuvai
buvo įjungta į Sovietų Sąjun- 
— >>

Gaston Coblentz pastebi, jog
Plačiai organizuota Kremliaus propaganda,- aidu atsiliepiau 

ti ir laisvuose kraštuose, įkyriai ir neatlaidžiai kartoja: kas at
meta koegzistenciją, tas nori karo. O gi busimasis karas gresia, lenkų laikraštis “Kontrasty” 
jei ne visos žmonijos, tai bent ištisų tautų ir valstybių išnai- stačiai nebereikalauja “seno sti- 
kinimu. į liaus sienų atstatymo”, bet vie-

Pirmu pažvelgimu atrodo, jog nė nėra iš šios alternatyvos toje to, jis daro sugestiją, jog 
kitos išeities, kaip rinktis sovietų siūlomą koegzistenciją. Juo lenkai turėtų gražiuoju susitai- 
labiaa, kad koegzistenciją galima suprasti tik kaip valstybių tar-
pusavę p:kantą ir nesikišimą į paskirų valstybių gyvenimo san
tvarką. Daugelio manoma, kad tuo būdu dar įmanoma išlaikyti 
taiką — daugumos gyventojų nuoširdų troškimą.
Ali MASKVOS SIŪLOMA KOEGZISTENCIJA REIŠKIA TAIKĄ

kinti su savo kaimynais — lie
tuviais ir ukrainiečiais. Kores
pondentas rašo, kad, nors ir ne
nusakęs tiksliai savo nuomonės, 
laikraštis kelia mintį, kad sri
tys pagal Lenkijos rytinę sieną 
’r į vakarus už Oder — NeisseRealūs gyvenimo pavyzdžiai kalba priešingai. Taip, Sovietų 

Sąjunga su Lietuva, Latvija ir Estija buvo pasirašiusi nepuoli- .linijos būtų atiduotos jungtinei 
mo paktus, bet jie Sovietų Rusijos buvo vienašališkai sulaužyti, kontrolei.
o Pabaltijo kraštams uždėti sunkūs vergijos pančiai. 1932 m.
Rusija su Lenkija taip pat buvo pasirašiusi nepuolimo paktą, 
tačiau 1939 m., pačiu sunkiausiu Lenkijai metu, jis buvo sovietų 
sulaužytas; Lenk.ja užpulta ir teriojama. Jaltos, Kairo ir Pots
damo bei kiti iškilmingi susitarimai yra-arba sulaužyti, arba sa
vanaudiškai ir neteisingai aiškinami. Tokių faktų eilė tęsiasi be 
galo. Jie vienbalsiai patvirtina, kad Maskvos satrapai sutartis 
ir koegzistenciją kitaip supranta, kaip vakariečiai. Maskvos sam
prata, koegzistencija yra tik laikina taktikos priemonė. Dar 
daugiau, koegzistencija Maskvai yra apgaulingas taikos karvelis, 
išpuoštas gražiomis plunksnomis, bet pripildytas sprogstamosios 
medžiagos. Sovietų laidos koegzistencija jau daugeliui kraštų 
uždėjo vergijos pačius, išnaikino milionus žmonių, jų kaulais 
nubarstė plačias Sibiro taigas. Ir komunistinė taika yra kapi
nynų taika, kapituliacijos taika, laikinis grobu-onio pasotinimas.
Iš viso, Stalino žodžiais sakant, Sovietų Rusija yra “pasaulinės 
revoliucijos mašina” laisvojo “kapitalistinio pasaulio užkaria
vimui.

Skaudu, jog laisvasis pasaulis nepakankamai supranta ar 
nenori suprasti komunistinės koegzistencijos prasmės; jame per 
daug yra netikinčių tomų, išlepusių bailių, vertelgų žmonių 
krauju.
. Koegzistencija galima tik tiesos ir teisingumo pagrindais.
Tokios koegzistencijos pasaulis turi siekti, ją organizuoti ir vi
suotiniai įgyvendinti.

PABALTIJY VEIKIA 

PARTIZANAI

Tas pat "Chicago Sun-Times” 
sausio 17 d. numeryje paduoda 
ir kitą žinią, liečiančią Lietuvą 
Čia jis trumpuose pranešimuo
se iš viso pasaulio pažymi:

“PABALTIJO KRAŠTAI — 
Vak. Berlyno laikraštis “Spam 
idauer Volksblatt” rašo, jog pu
sė Pabaltijo valstybių gyvento
jų yra įsijungę į

VIENNA TA DAUGELIO

San Franeisco mieste u.ciiing’esiai ištraukia moters kūnų iš degančio 
auticnobiho. Kiti du asmenys buvo sužeisti, kai tramvajus užkliudė 
du automobilius. (IN8)

arabų kraštų, Persijos įlankos vilnas ypatingai nepatiko arabų 
valstybių, JAV, Anglijos, Syri- kraštams. Pikčiausiai reagavęs 
jos ir gal Turkijos atstovų būtų Saudi Arabijos valdovas Sau- 
sudarytas patariamasis organas das. Arabų Lygos posėdžiuose 
dabar ten esančioms naftos eks Egiptas buvęs stipriai kritikuo- 
ploatavimo bendrovėms prižiū- tas. Ir turbūt šitas spaudimas 
rėti, gi tos bendrovės būtų tik j suminkštino Nasser, vėliau da- 
veikiantieji te organo agentai irivusį pažadą pradėti pasitarimus 
nuomininkai. Žinoma, jos ne- dėl kanalo bylos sutvarkymo, 
būtų varžomos taip veikti ir ten Žinoma, Saudo pykčio prie- 
rinkos jieškoti, kur daugiau pel.žastimi buvo baimė, kad ginčai 
no gaunama, tačiau konsorciu- dėl kanalo nesustabdytų jo naf 
mui priklausančios valstybės ir, tos plaukimo pas klijentus, nes

KOEGZISTENCIJA IR SAVAI RINKAI NETINKA

NAUJI BŪDAI NAFTAI TVARKYTI
Visi Maskvos žiaurumai nega jinga. Kai jau reikalų nebega- 

partizanines igs parūpinti Vakarams draugų Įima pataisyti, tada abudu pa- 
kovas prieš sovietinius okupan- j Azijoje, — teigia britų diplomą- junta, kad klaidingai elgėsi 
tus. Laikraštis pažymi, kad tas Nutting, ragindamas Angli-
šimtai raudonosios armijos ka
rių perėjo į sukilėlių eiles Lat
vijoje, Estijoje ir Lietuvoje.

ją ir JAV vieningai ir rimtai 
dirbti, jei nenori atsidurti prie 
sudužusios geldos. Budapeštas

Yra pranešama, jog partizanai yra toliau nuo Arabijos, negu 
yra užpuolę mažus raudonosios 1 Port Saidas, o vengrų žudymas 
armijos dalinius ir sovietų ar- Į arabų galvose nebus surištas su 
mijos maisto ir amunicijos sovietinių agentų pasiūlymais 
transportus”. Edv. š. pirkti jų medvilnę, kuriai pa

staruoju laiku rinkos susiaurė-

Taip dabar atsitiko Art. Rytuo
se.

Nacionalizmo .negalima sulai
kyti, nes tai yra natūralus reiš
kinys, bet Anglia su Amerika 
turi jo evoliucijai vadovauti — 
mano Nutting. Tautinio subren
dimo besiekiantiems kraštams 
siūloma duoti nepriklausomybę

bendrovės turėtų 
pelno padalinimo.

Šia forma turėtų būti tvarko
ma ne tik naftos pramonė, bet 
ir naftai prie vandenų tekėti 
vamzdžių linijos. Dalis pajamų į 
turėtų būti skirta ir vietiniams i 
ūkiniams projektams finansuoti 
(tokio bendradarbiavimo pavyz 
dys jau yra Irako ir Anglijos 
susitarime). Ir tos rūšies fon
dams dabartinės naftos bend
rovės turėtų skirti tiek pat, 
kiek jų skirtų ir tas kraštas, 
kurio naudai toks fondas suda
romas. Jei tuo keliu nebus grei
tai nueita, autorius pranašauja 
Vakarams naują katastrofą Ar
timuosiuose Rytuose.

Autorius yra tikras, kad, tuo 
keliu nuėjus, bus patenkinti tur
tingieji ir mažiau turtingi arabų 
kraštai, nes jie apčiuopiamai 
pamatys, kad jie nėra išnaudo
jami. Ir antras jo teigimas yra 
šis — Suezo kanalo nacionaliza-

susitarti dėl1 be pajamų iš naftos pramonės 
nėra pinigų Saudo kišenėje. Jei 

(Nukelta į 4 pusi.)

LIETUVIŠKŲ STUDIJŲ 
INSTITUTAS

— ISlaikomaa —
MOKSLINIŲ STUDIJŲ KLUBO 

SEMESTRO TEMA: 

MODERNIŠKŲ KULTŪROS AP
RAIŠKŲ VERTINIMAS

Penktadienį, vasario 1 dieną 
Vilniaus Aušros Vartų mokyk
loje (virš bažnyčios), 2325 W. 
23rd Place (šalia “Draugo”)

Dailininkas Paulius Augius 
skaito apie Modernųjį meną.

Paskaitos pradžia 7 vai. 30 
min., nesivėlinant.

Visi, besidemintieji dvasinių 
mokslij pažanga, briečiami da
lyvauti.

85-tasis kongresas
Visiems yra žinoma, kad Kon 

gresas yra JAV parlamentas, 
kurį sudaro Senatas ir Atstovų 
rūmai. Buvo įsteigtas 1789 m. 
Senatorius turi būti mažiausiai 
30 metų amžiaus, o atstovas — 
bent 25.

Dabartinis sesijoje yra 85-sis 
Kongresas. Senatorių yra 96, 
kurių 49 yra demokratai ir 47 
respublikonai, prie šių priside-

Chruščevui “ekskatedra” pasmerkus Staliną, koegzistencijos 
problema pasidarė aktualia ir pačioje sovietų sukurtoje imperi
joje. Visuotinis vengrų tautos sukilimas (neabejotinai pats svar
biausias įvykis po II Pasaulinio karo' visu ryškumu atskleidė, 
jog komunistinės Rusijos pavergtiems kraštams primesta “ko
egzistencija” tėra įmanoma išlaikyti tik tūkstančiais tankų ir 
pačios tautos negailestingu žudymu. Vengrų jaunimas, darbi
ninkija ir visa tauta vienu mostu ir be jokių svyravimų atmetė 
betkokią koegzistenciją su sovietiniu komunizmu. Vengrų išsi
laisvinimo šauksmas, kitų pavergtųjų tautų jaunimo kartojamas,
nuskardėjo nuo Budapšto iki Korėjos ir pavojingai supurtė kū-1 da viceprezidento Nixono bal- 
jo, priekalo ir pjautuvo imperijos pamatus, kaip jų negalėtų sas, pakeliąs respublikonų bal 
supurtinti net ir atominė bomba.

Kita linkme pasuko įvykiai Lenkijoje. Lenkų tauta, nusivy
limo diktuojama, ar bijodama perdidelio kraujo praliejimo, pa
sirinko bent laikinai koegzistenciją su tautiniu komunizmu, nė 
pati gerai nenusivokdama, kur toji koegzistencija nuves.

Visų žvilgsniai nukrypo į Lenkiją, kurioje dabar vyksta įvy
kiai, neturį sau palyginimo kituose kraštuose. Iš vienos pusės 
ryškėja, kad Lenkijos komunistų vadas W. Gomulka, nors ir 
labai suvaržytuose rinkimuose, gavo nemažą ir viešą tautos pa
sitikėjimą, negirdėtą ir neįmanomą kituose komunistų valdomuose 
kraštuose; o iš kitos pusės, Lenkija gavo tiek laisvės atsidusti, 
kiek tos laisvės nėra gavęs joks kitas, komunistų replėse esąs Dingell — 30 metų. Seniausias 
kraštas. senatorius yra T. Green — 89

Įvykiams savotiškai riedant, Sovietų Sąjunga Lenkijos at- metų. Senatoriai ir atstovai gau 
žvilgiu stovi p4bš nelengvą alternatyvą: paguldyti Lenkiją į na tą pačią algą nuo 15,000 iki 
komunistinę Prokrusto lovą — reikštų pakartoti, kaip Vengri
joje, Lenkijos įpusėjusios revoliucijos numalšinimą, o tai ma
tomai yra rizikinga ir visai Sovietų Sąjungai; arba duoti Len
kijai vis daugiau laisvių, kas reikštų visai nukrypti nuo komu- 
n>Linės linijos, kitaip tarus, atidaryti užpakalines duris komunis
tinės imperijos disintegrscijai. Pradėtas pavojingas abipusis žai
dimas greičiausiai bus tik laikino pobūdžio. Komunistinės rep
lės vėl bus pradėtos veržti, kai grobuonio rankos sustiprės.

Kremliaus satrapai be abejo išgyvena didelius ir epochinius 
sunkumus. Ir magiška koegzistencijos lazda, ligšiol naudota lais
vajam pasauliui mulkinti ir pasalomis smogti, pasirodė turinti 
du galus, kurių antrasis jiems patiems nutrenkia rankas.

Vadinamasis laisvasis pasaulis, bent šių įvykių akivaizdoje, 
turėtų suprasti sovietų koegzistencijos akrobatiką ir nesitenkin
ti tik žiūrovo vaidmeniu. Dr. VI. Viliamas

sų skaičių iki 48. Demokratai 
turi daugiau tik vieną balsą, ku 
ris yra lemiantis.

Iš senatorių 75 yra advoka
tai, 17 bizinerių, 7 žurnalistai, 
4 mokytojai ir 4 be jokios pro
fesijos. Iš atstovų 257 yra ad
vokatai, 102 biznieriai, 28 mo
kytojai, 20 žurnalistų, 15 ūki
ninkų ir 11 be jokios profesijos.

Jauniausias atstovas yra J.

LENKUOS LAIKRAŠTIS 

NORI VILNIAUS

Jaunųjų Lenkijos intelektua
lų laikraštis “Kontrasty”, išei
nąs Varšuvoje, savo paskutiniai 
me numeryje pasisakė už kai- 
kurių “lenkiškų” žemių sugrąži
nimą, ypatingai už Vilniaus ir 
Lvovo sričių atidavimą Lenkijai.

Šią žinią paduoda Gaston Cob 
lentz savo straipsnyje, skirta
me specialiai “Chicago Sun-Ti
mes”, išspausdintame saus’o 17 
d. ir pavadintame “Varšuvos 
bikraštis reikalauja sovietams 
prarastų sričių”.

Korespondento pranešime ši
taip yra kalbama;

“Ypatingai laikraštis pasisa
kė, jog Sovietų Sąjunga apleis-

TAUPYTOJAMS DOVANOS
NEMOKAMAI!

Nieko ypatingo... Tik kad prisimintumėte mus... 
Musų padėka jums už rėmimy.

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

SU INDELIU $1.000.00 
AR DAUGIAU

su tarpusavio priklausomybe, 
jo. Tik propagandos neužteks Jei tie kraštai nenori jungtis 
įtikinti arabiškas mases, kad ko) prie blokų ir Anglijos bei JAV 

proteguojamų karinių sąjungų, 
tai jų ir nereikia spausti. Jiems 
pirma reikia siūlyti ūkinę ap
saugą, ne karišką, nes kariškos 
jie pareikalaus reikalui esant.
Jų ūkinė apsauga turi reikštis 
ne išnaudojimu, ne pelno sieki
mu tik vienai pusei, bet lygio
mis teisėmis, garantuojančiomis 
naudą abiems pusėms.

Savo minčiai paaiškinti auto
rius daro pasiūlymą, kaip rei
kėtų tvark/ i Artimųjų Rytų 
naftos reikalus. Dabar dažnai 
grasinama naftos pramonę ten 
tvarkančias vakariečių bendro
ves nusavinti (Persija jau nusa
vino), o Nutting siūlo Anglijai 
ir JAV užbėgti tam įvykiui už 
akių, tos pramonės tvarkymą 
sutarptautinti, imant pavyzdžiu 
Schumano planą Europos gele
žies ir anglies pramonei tvar
kyti. Galima esą surasti būdą, 
kad naujos to reikalo tvarkymo 
formos radikaliai nepakeistų 
nuosavybės teisių, kaip tas rei
kalas buvo išspręstas ir Euro
poje.

Jis siūlo sudaryti Artimųjų 
Rytų Naftos Konsorciumą. Iš

munizmas yra jiems pavojingas
Maskvos valdovai pasišovė 

plėsti savo imperiją per ūki
nius santykius. Nutting teigia, 
kad tuo tarpu jiems sekasi. Jie 
suprato, kad kova su Vakarais 
bus laimėta ne tankais, kariuo
menėmis, bet per įvairių formų 
ūkinę veiklą. Britai su ameri
kiečiais tais faktais mažai tesi
domi.

Amerikiečiai prikiša anglams, 
kad jie santykiuose su dar po
litinės krypties nepasirinkusiu 
pasauliu elgiasi perdaug tėviš
kai, tai yr anori juos tik glo
boti. Nutting prikiša amerikie
čiams, kad jie ten yra labai pa
syvūs. Jei anglai kartais ir 
prieš nacionalizmo srovę nori 
plaukti, tai amerikiečiai dažnai 
plaukia su nacionalizmu tol, kol 
t-oji srovė pasidaro labai pavo-

22,500 dolerių per metus. Be to 
nemokamai paštas, telefonas, te 
legrafas, gydytojas ir gėlės.

Ką duos šis 85-sis Kongre
sas ? Mokesčių nesumažins, 
nors biudžte yra 72 bil. per
tekliaus. Tie pinigai yra skirti 
apsiginklavimui, Europos ir A- 
zijos gelbėjimui. B. M.

PAULIUS JURKUS

SMILGAIČIŲ AKVARELĖ
PREMIJUOTAS ROMANAS

i tų Vilnių (dabar okupuotos 
Lietuvos dalį) ir Lvovo sritį (da 
bar tarybinės Ukrainos dalį). 
Abi — Vilniaus ir Lvovo — sri
tys buvo Lenkijos žinioje tarp 
I ir II pasaulinių karų”.

Toliau laikraštis duoda tokį 
paaiškinimą:

13 tęsinys
— Niekis, — mosteli ranka. — Ateitų kitas, ir 

vėl gyvenimas žydėtų. Prieš mane buvęs vikaras pra; 
dėjo šitą aikštę, aš pabaigiau. Mes visi tokie, jaunieji 
kunigai. Ir dabar galėtume dar daugiau padaryti, bet 
rūpesčių padaugėjo. — Paskutinius žodžius ištaria 
susikaupęs.

— Mes padėsime, tik pasakykit.
— Visa? — atsisuka į ją didelės, gražios akys.
— Taip, taip! Visas būrys laukiam jūsų žodžio!
— Šiuo kartu, Samane, norėčiau iš tavęs. , O jei 

būtų didesnė auka, ar padarytum ?
— Auka ?! Tai būtų tik džiaugsmas!
— Puiku, Samane, puiku! — vikaras pratrūksta 

entuziastingai. — Taip ir tikėjau. Tas mane guodžia 
Puiku! — jis uždeda kairę ant jos peties ir supurto.

Krūme už jų nugaros sušnara.
— Padėk, Dieve, kunigėliui ir jaunai mergaitei' 

— uždainuoja gergždžiąs tenoras.
Vikaras krūpteli; nenori, kad jį matytų su mer

vusios Lenkijos rytinė teritorija 
daugumoje buvo apgyventa et
ninių ukrainiečių ir baltgudžių.

“Sovietų ir lenkų siena buvo 
nustatyta po I Pasaulinio karo, 
kada lenkai nugalėjo bolševi
kus. Prieš II Pasaulinį J irą bu- £ina UP^8 užuolankoje ir dar tada, kai uždėjo ranką.

Staiga atsilošia suole ir žvelgia atgal.

Justinas Linkus!
Šypsos jo padžiūvęs veidas, ūsiukai pučiasi. Su-

Vilnius Lenkijos buvo okupuo- mirksi ir, paguldęs dviratį, smulkiais žingsniais trep- 
tas po I Pasaulinio karo, nežiū-| sena prie gluosnio. Nelaukęs, kad pakviestų sėstis, 
rint Lietuvos protesto. Kilus II pats blakteli ant suolo
Pasauliniui karui ir Rusijai pa-į — Hi hi, slaptas posėdis?! — sukikena plonu 
sidalinus Lenkiją su Vokietija, i balsu.

Termometras ir Barometras
Pranešama būsiantis oras pasikeičiant 

spalvai. Gaunamas už $100.00 
ar daugiau indėlį.

Be gaunamų 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 ir savo šeimai.

ST. ANTHONY SAVINGS
AND IOAN ASSOCIAT/ON

1447 So. 49th Ct., Cicero. III. 
Tel. TOwnhall 3-8131 Closed Wednesdays

OPEN MONDAYS TO (8:00 PJA.-SATURDAY TO 1:00 P .M. 

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

— Ne, — vikaras nori teisintis, bet Linkus ne- nardai. Išeis ir čia su perkūnais. Jei reikia, galiu ir
laukia: aš petį pridėti. Dažnai susuku mintis, kad tamsta atei-

— Ar akių neturiu ? Sargybom apsistatę... Kas tum į bankelį. Stok nariu, a ? Mes tuoj iškelsim j val-
kita — slaptas posėdis! ‘ dybą. Reikia tokių, kaip tamsta. Mus išjudintum.

— Niekus plepat, — kunigas dairosi nejaukiai. Nenoriu! Yra ir taip žmonių gerų; pavyzdžiui,
Kas žino, gal, jį seka? Gal klebonas jieško? i Pona3 Gimbutas!

— Žiūrėkit, kas ten pūpso, hi, hi, — rusena juo-1 . , ~ H,°’ ūžia Linkus. — Tiesa, pa
ku Linkus. - Policininkas, praskleidęs mėlvnus uni- niulaite’ tamsta 13 namelių išgirtų. Buvau ką tikPolicininkas, praskleidęs mėlynus uni 
formos ežerus, vėdina pilviuką, meškerę meta, sugau
na žuvaitę ... Taip velnias dūšią žmogaus meškerio
ja... — įsismaginęs paskutinį sakinį sugieda. Pats 
džiaugiasi, kruta, kad gražiai pritaikė senos giesmės 
žodžius.

Samanė nepatenkinta. Ko jis atlindo? Būtų su 
vikaru pasikalbėjusi. Tiek maža betrūko, ir kunigėlis 
būtų pasakęs savo rūpestį. Paskutiniai Linkaus žo
džiai ją nudiegia. Ką reiškia: “taip velnias dūšią žmo
gaus meškerioja ...’*? Ar ne jai taiko, kam sėdi su 
kunigu užuolankoje?

— Noriu ir aš glaustis prie jūsų posėdėlio! — ne
rimsta Linkus. — Ir gerai, kad sunešėt galvas į krū
vą. Reikia pasvarstyti. Kunige mieliausias, gerai da
rai, kad vakaruškas rengi! Gana lūšnose gyventi! — 
šūkteli ūmai ir spiria aulinuku į žolę, išplėšdamas 
kuokštą ir numesdamas į vandenį. — Visus subūrei, 
užkūrei! Gerai! Sutaisyk tokią vakarušką, kad rytoj 
sienos išgriūtų! Ir paskui tuoj naują būda vok. Aš jau 
suraginau pačią ir vaikus, kad pirmieji ateitų. Aplė
kiau pusę miestelio, kaimą, skambindamas liežuviu. 
Aš seniūnas, reikaliukų visokių pritrupą. Tai ir du
miu dviračiu, gale priduriu: užeik į vaidinimus ...

Kai Linkus plėsčioja kalbėdamas, vikaras jį se
ka. Ko jis nori ? Dabar pradėjo visur drumstis; gal ir 
jis iš tų ... Bet nūnai kunigas atsikvepia ir patiki 
Linkui.

— Ačiū už reklamą! Tik kaip mum pasiseks? — 
vikaro balse vėl ta pati rūpesčio gaida.

— Nesiseks, brač! Tamsta, kunige, kaip lydys

užsukęs, paskui per pievas atraičiau iki čia. Tėvužė- 
lis buvo iršus, padūmavęs. Nesileido į kalbas. Kas 
nutiko ?

— Nežinau, jis užsiėmęs, — Samanė gūžteli pe
čiais nepatenkinta.

— Šiaip Gimbutas mūsų religija, gėrybių gėry
bė! Jei tokie būtų bankelyje... — Linkus skersom 
permeta abu ir susilaiko. Ką jiems sakysi: jie ne ban
kininkai, jie vakaruškas rengia, čia staiga sušunka: 
— Žiūrėkit, kas vandenyje! Policija skęsta! — kiken
damas šoka į kojas ir atsigręžia.

Sumišę vandenin pažiūri vikaras ir Samanė. Ten 
ribuliuoja policinininko šešėlis.

— Tamstelės pailsiaujat! — brukasi vachmistras 
pro gyvatvorės plyšį. Kairėje — meškerė, dešinėje— 
terbikė. Ją paluzgina. — Yra! Prikibo šamas ilgaūsis!

— O, čia šamų visur pilna, ir su ūsais ir be ūsų! 
Svarbiausia, kimba visur! — erzliai juokiasi Linkus 
ir nusispjauna į vandenį. — Atritink save, pons vach
mistre, rytoj į vaidinimus. Tokios komedijos!

— Mėgstu, mėgstu komedijas! — sukruta vach
mistras ir daužo įtemptom petnešom. — Ateisiu.

— Leidimai, rodos, tvarkoje? — paklausia vi
karas.

Kuo geriausiai, tamstelė. Nebus jokio vargo Kur 
aš, ten ir tvarka! Panelė irgi vaidinat? — kreipiasi i 
Samanę. 4

Ši žiūri į vikarą, lyg laukdama, kad už ją atsa
kytų. Vikaras suraukia kaktą.
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DU SKIRTINGI KOMUNISTAI
B. MIKALAUSKAS, Brooklyn, N. Y.

i sistemos — sunkiosios inuaatri- 
jos — ir grįžti prie kviečių ir

Janos Kadar

Janos Kadar gimė 1910 m. mėsos eksporto. Nagy pritarė 
kolchozų panaikinimui, sumaži-Plieno fabriko darbininkas. Nuo Į

jaunų dienų priklausė komunis
tų partijai. Daug kartų buvo 
areštuotas, bet visada pasisek
davo pabėgti.

1948 m., kada Tito buvo iš
mestas iš Kominformo, ir Raj- 
ko žvaigždei užtemus, Kadar, to 
kiai gerai progai pasitaikius, 
perėmė vidaus reikalų ministe
riją, kurioje pasiliko iki 1950 
metų. Šis fanatikas komunistas, 
turėdamas savo rankoje slaptą
ją policiją, vedė krašte terorą. 
Atėjo ir jo eilė, kaip ir kiekvie
nam “geram” komunistui, būti 
areštuotam. Bet jis niekad ne
buvo teistas, tik varinėjamas iš 
vienos koncentracijos stovyklos 
kiton; kartą jam net rankų pirš 
tų nagus nulupinėto.

Po Stalino mirties buvo pa
leistas, bet Rakoszi juo nepasi-

no mokesčius ir būtų uždaręs 
sunkiąją pramonę. Bet štai Ra
koszi išėjo prieš. Ir Nagy buvo 
nusodintas, bet jo vardas liko 
legendariniu. Jis liko tautos 
mintyje, kaip vienintelis komu
nistas, 'pasigailėjęs savųjų.

Dirbant dėl Rusijos, skurdas 
krašte didėjo. Vengrai greitai 
pritrūko žibalo, nes reikėjo jieš- 
koti uranijaus sovietinei imperi
jai. Tauta niršo. Pagaliau ne
tekusi kantrybės 1956 m. spalio 
23 d. sukilo ir kraujas pradėjo 
lietis.

Nagy, pakviestas atgal į val
džią, bandė išvairuoti, kaip Len
kijos Gomulka. Bet Vengrijos 
revoliucija buvo dinamiška. Jau 
čia nebuvo vietos nė tautiniam 
komunizmui, kuri rusai gal bū-

JAPONAI PASIRODO

Japoiiij lilinų savaite vyksta Xew Yorke. Matome Japonijos filmu 
žvaigždes. (INS)

statyme buvo režisoriaus talki
ninke. Ji rūpinosi grimu, kostiu 
mais ir kt. Ji taip pat įdėjo 
daug darbo ir parodė daug šir
dies. Elona Marijošiūtė, kalbė
jusi po spektaklio buvusios va- 
karineės metu jaunimo vardu, 
pabrėžė gražią mintį, kad jauni
mas, 3ekęs p. Tvirbuto, p.p. Gus 
taičių ir kitų vyresniųjų darbą 
rengiant tą spektaklį, įsitikino, 
kad yra daug ko iš vyresniųjų 
pasimokyti. Malonu girdėti to
kią nuomonę iš jaunos akade- 
mikė3. Dr. B. Krivaitis vakario 
n’ės metu paskaitė savo aktua
lios humoristinės kūrybos. Pro-I 
fesorius Ig. Končius įteikė savo 
išleistas tautodailės knygas Ip. ( 
Tvirbutui ir H. Kačinskui.

Toliau laikraštis užsimena a- Protestantų dovana katedrai
ple statomą amerikiečių imigra- Hartfordo protestantai iš vic-

! cijos muzėjų, kuris priminsiąs nos savo parapijos ats untė au- 
■ šio krašto gyventojams jų kil-j ką. $5C0, skirdami atstatymui 
įr.ię ir bus dedikuotas tiems emij šv. Juozapo katalikų katedros, 
igrantams, kurie Ameriką pada-i kuri neseniai gaisro buvo su-
rė didele valstybe. naikinta.

Užtaria emigrantus
Daily Sun-Time3”i 

sausio mėn. 14 u vedamajam; 
atsako visiems t, ms, kurie vi-’ 
šokiais būdais kelia nepasiten-i

MOVIMO

“ 15 TOLI IR ARTI
NAUJI DIDElI Tf?OKAI - NAUJAUSI KPAUSTt’KV (PANK/A!

HGU M erų PATUPIMAS - PIGUS !PSAtlNINGAS PATAPNAV/NAZ

JUOZAS NAUJOKAITIS
2028 w. 69 St. CHICAGO 3G, ILL. Tel. 5-3J0S

—

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

• E NDROVį

tikėjo ir nekvietė į valdžią. Tik J ja Įapo grynaį antikomunistine
po Stalino nuvainikavimo Kadar 
tapo “tautinio fronto” nariu, o 
vėliau ir sekretoriumi Budapeš
te.

Imre Nagy

Imre Nagy gimė 1896 m. Bu
vo šajtkalvis. Kovojo I Pasauli- 
niame kare. Buvo sužeistas. Su

4038 Archer Avenue Tel. LA3-«7i» 

AUGUST SALDOKAS Pr.r

dešimt metų, kapojamas gaba- je V. Lendraitis režisoriaus bu- 
lais. Džiaugėsi Vengrija ir vi-1 vo labai tinkamai parengtas. EI 
sas laisvasis pasaulis. i getos knygnešio Antanėlio ro-

Kremliaus valdovai išsigando. įėJ J- Janka“akaa buvo .labai į- 
Vengrijos išlaisvinimas galėtų : d?mus ir tikras. Sunkų Bevar- kinimą prieš į šį kraštą atvyks- 

dzio vaidmenį labai uoliai atliko
naujas šio kolektyvo n ary3 P.
Viščinis. Buvo matomi daug

reikšti mirtinį smūgį visam ko
munizmui. Tada raudonoji ar

tų priėmę. Vengrijos revoliuci- mija grįŽ9 ir paskandino krau.
juje sukilėlius ir patį Nagy. To- nuoširdaus darbo, daug pasian
se liūdesio ir ašarų valandose I kitų pastatymų pažįsta-Nagy turėjo pasirinkti: ar ven

grų tautą, ar kemunistinę ideo-| lqnn„ mitikn mivTidinti mos R. Norvaiašaitė davė labai
logiją. Pirmiausia jis turėjo pa-j Judo vaidmenį Vengrų tauta nuoširdžios MariJos tipą, o Z. 

Įsirodyti patriotu. Nagy nesu-i jMignoruoja ir kovoja toliau už Zar-_nkaitė — originalų dvari- 
svyravo prieš aukurą, ant ku-' iaįSVę Visos pavergtos tautos ninkės P^evalskienės tipą. St. 
rio turės būti palaidotas. Kas bruzda įr rengiasi sukilti bei nu Santvaras šį kartą žandarų vir-
valandą sukilėliai radijo bango-’ sįkratyti Maskvos jungo. Lais- šinink° Rilojusevo vaidmeny pa
mis pranešė, kad komunistinis! vės liepsna sukels tok,: gaisrą, sireiška ne tik kaip aktorius,

, , . . . . . ... 7“: režimas, kurį Rakoszi kūrė per; kuris nušluos visus tironus,belaisviais pateko į Rusiją ir bu ’ f 1
vo išsiųstas į Sibirą. Revoliuci-1 =======================================================
jos metu pabėgo ir įstojo į rau-| 
donąją armiją, priimdamas Ru-j 
sijos pilietybę.

II Pasaulinį karą Nagy pra
leido Rusijoje, iš kur varė pro-1 
pagandą radijo bangomis į Ven

“Chicago

|l|
tančius Vengrijos pabėgėlius.,1'( 
Laikraštis rašo, jog skleidžiami 
nešvarūs gandai, kuriais nori
ma sudaryti pabėgėliams nepa-| 
lankią nuotaiką, yra komunistų 
partijos liniją sekančių žmonių 
arba bendrai prieš svetimšalius 
nusistačiusių antagonistų dar
bas.

“Toki žmonės užsimiršta, jog 
išskiriant Amerikos indėnus, vi
si mes gyventojai Amerikoje 
esame emigrantai arba jų pali
kuonys; Vengrų pabėgėliai, ku

bet ir kaip dainininkas solistas.
Publika jam širdingai plojo. Iš
naujesnių kolektyvo narių labai rįe čia atvyksta^seka milionų

VINCAS KUDIRKA” BOSTONO SCENOJ ,sveiktati Malins- anksčiau panašiomis aplinkybė- 
* kaltę, turinčią aiškių aktores ga mis atvažiavusiųjų pėdomis. Mū 

K. MOCKUS, So. Boston, Mass. bumų, davusią labai natūralią Sų valstybė užaugo ir mūsų kul-
Kudirkos šeimininkę Agotą. Abu tūra buvo praturtinta generaci- 

Veikalo genezė j Buvome, tikrame teatre j neigiamieji tipai — Leskauskas ja po generacijos atvykėlių gru

Pastaraisiais nepriklausorny-

J?

1957 RUICKAS
Tik

$2,595.00

Dynaflow, Radio, Apšildymas, Baltos Padangos 

Lietuviškoje Prekybeje-Mi LDA BU5CK, Ine. 
907 W. 35th Si., Chicago 9, iii. LA 3-2022

Rc-tono dramos sambūrio -(M‘ Manomaitis) ir Barbora (L. pių, kurie pabėgo dėl nepaken- 
Bcotoųo dramos samb vialArna hll„o įdomūs. čiamų sąlygų užjūryje: politi.

nusipelnė nės, religinės arba ekonominės
griją uz komunizmą. 1944 m->Į bės metais po nesėkmingų ankstyvesnius pastatymus ma- simnatiias V°Jd°m,ŪSi čiamų sąlygų užjūryje: politi-
žv?i,iniant sovietu armiiai ii, , - ,. , i _____ ,._j simpatijasžygiuojant sovietų armijai j 
Vengriją, ir jis repatriavo, kaip 
Rakoszi ir kiti. Nagy buvo to
bulas komunistes. Iki 1953 m. 
liko tamsoje. Rakoszi neatkrei-

bandymų musų draminė kū- čiusieji žinome, kad šis kolek- jaunagjs Uogintas Kubilius la- priespaudos’ 
ryba praturtėjo vienu kitu ver- tyvas visada stengiasi įsk. U bai nuoširdžiai jsitraukęg į savo dienraštis '
tingu veikalu. Šalia kitų, atsi- ’augščiau mėgėjiško lygio. Tas vaidmenp Kitose ro,ėgc buvo; | ________ •
rado ir pastangos atkurti mūsų, pastangas didelei dalimi įgalina; Gaiinig __Pr Averka Vidman-

«ė dėmesio i ii Tik po Malei-' *Ultar°3, ‘T"** PersMaįU3į vjen0 ki,to P~f«k>“lo akt>| tas _ B. Mickevičius: moterėlė 
pe aemesio j j). jik po iviaiva ( bei parodytl jUOS SCenoje. Be- naus dalyvavimas, scenos me-i Kražįų  q Girulienė kuni

ge jų geri norai bei režisoriaus' gėHg _ j GrYnkev;č ’

rašo Chicagos

kovo nuvertimo Nagy iškilo. , ne tingiausias tokių pastan- 
Imre Nagy, paėmęs valdžią į į g^ vaįsįus buvo J. Petrulio pje- 

savo rankas, pradėjo galvoti, į g^ <>Prjeg 3roVę”, išryškinusi po- 
kaip išgelbėti vengrų tautą išĮcto strazdelio a3menį Ir jc gy.
skurdo. Jis pasikvietė buvusius 
ministerius ir atsiklausė jų. 
kaip patyrusių žmonių, sėkmin
gai valdžiusių kraštą. Priemo
nė buvo viena ir paprasta: Ven
grija turi atsisakyti staliniškos

ventą epochą. Prieš pat tragiš
kuosius įvykius K. Inčiūra pa- 

irašė veikalą “Vincas Kudirka”, 
kuriame vaizdavo šio mūsų di
džiojo kovotojo asmenį ir jo 
gyventą laikotarpį. Veikalui tu-

STATYBAI 
IR NYMŲ 
PATAISYMU*

vyra — A. Vasaityt'ė, Baluc- PRISTAT0M 
kas — A. Vileniškis, Baluckic-! Riis,o
nė — J. Gražulienė, Češka — MEDŽIAGA 
AJg. Gustaitis, Jonukas — K.!

kieta valia. Jeigu apie visus bu-’ chlebinskas - ^ Gustaitis, EI 
vusius spektaklius galėjome sa
kyti, kad jie pasiekė nemažo ly
gio, tai ypatingai drąsiai tai ga
lime sakyti apie “Vinco Kudir
kos” pastatymą. Kolektyvo dar
numas siekė tokio laipsnio, kad

Naftos tvarkymas
(Atkelta iš 3 pusi.)

Mickevičius, Grėsė — G.,Karo-
A., ... x. . ..... saite, Viadukas — ;G. Karosas, galima tik džiaugtis ir didzrao- B Leonavičius _ fe Mali6aus. 

tis, galima linkėti kitoms kolo-1 k
reta priekaištų kūrybos atžvil-, nijoms tą pastatymą pamatyti

as, St. Leonavičius — P. Bliu
mas, Leonavičienė — A. Mon-

, giu, bet vistiek tai buvo naujas Šalia režisoriaus ir aktorių sėk- gįrdįeng tarnaitės L Kataus 
: dalykas mūsų dramaturgijoje ir ming0 pasirodymo, turi labai j kaitš ir’v Vakauzaitė A Gus- 
’mūsų teatrai vienas po kito džiaugtis ir dekoracijomis, ku- taitis aktoriaus vaidmeny pasi- 

būtų sudarytas autoriaus siūlo- ėmėsi to veikalo pastatymo. Su- rios rengėjų ne visai pateisina- turjs nemaziau humoro
mas konsorciumas, jis neabejo- prantama, kad veikalo aktualu- mu motyvu vadinamos kolekty- kajp esame pratę jį matyti sce- 

mas dar padidėjo, kai atėjo oku vinėmis, nors faktiškai eskizai noje skaitant savQJ humorįstiką’ 
pacijos metai. Vilniaus teatre kurti vieno žymaus dailininko,; Vigi kitį gražiaį derinogi kolek. 
veikalas pastatytas pirmajame , o atlikti kito. lyve Buyo jaučiama stiprį rc.
tolševikmetyje premjeros metu S. m. sausio 13 d. prisipildė žigoriaug ranl<3> kįckvįCnas da- 
sukėlė tokias nuotaikas, kad jo i didžiulė So. Boston High Schoo! lyvig nct įr maginėsc scenosc> 
statytojai ir aktoriai turėjo salė. Buvo matoma įvairios ir

tinai panašiai veiktų prieš stai
gias ir vienašališkas nacionali
zavimo akcijas, žalingas ne tik 
naftą eksploatuojančioms bend
rovėms, bet ir kraštui, kuriame 
yra naftos šaltiniai.

GARR MOODY 
LUMBER CO

STASYS LH,?iJAS, Pret
3039 So. Kalsted St.

TeL VIctory 2-1272
Apkainavimą ij Prekių Pristatę 

mą Teikiame Nemokamai
Raktini atidara kasdien nno 

8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro b 
Šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.

1—v---------------------- -—----------
NUO UŽSISENEJUSIU 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ

IR ATVIRU ODOS LIGŲ -
Tie. kurie kenčia l.uo SENU
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i PERKRAUSTYMAI — MOVING

Pigus, sąžiningas darba?. Visi apdraudimai. Iš artimų ir 
• tolimų diatancijų. Saukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
v.iz s i.itiianica avė.. cmcAoo, aj. 

Telefoną- — PRontier 8-1882

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
FRISTATOM Į VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldu perkraustymas as

meny turinčiu ilgą patyrimą.

STASYS FABIJONAS
m2146 So. Hoyne Avė., Teief. VTrginia 7-7097

a naiTOS šaltiniai. SLilVUOiai ir aKloriai uuicjo saie. duvu niauoma jvjiiios ii njįi,;ai .=;r,riir. vintn TJAio Tlc. kurie kenkia s.uo seni
•v • ... i • -r^ uionidi Ziinuju oeLVO VlvLcį. iUcld ATVIRU TT? <3IC AITII?1' IT ^AiDTTJei dalis iš naft .s pramonės daug aiškintis rusų saugumo po įdomios publikos is paties Bosto- ncma?ai darbo ir pasiekti gra. naKau ramiai Bed6ti .r naktimis

gaunamų pinigų būtų šun?udo-, licijai ir po premjeros veikalas no ir eilės kaimyninių vietovių. -Qg rczujtataį Rcžisorius Ipo "
ta to regiono gerovei pakelti, buvo uždraustas toliau vaidin- Vyravo tikrai šventinė nuotai- litag Tvjrbutas davė meniškai
tai toms masėms, kuriose ko- ti. Ten pagrindinį Kudirkos ka. Veikalas dabartinėje redak- pastatytą patriotinį veikalą ir ySVs
munistų agentai turi toki didelį vaidmenį atliko E. Kačinskas, cijoje turi šešis paveikslus. Vi vkjj jam csarnc dėkjngį Tiki ,r Ki

Šiaulių teatre “Vincą Kudirką“ »ų paveikslų pradžia ir pabaiga „į kad taj ncpasi;utini8 o jr.‘ i vį'Xi,„„. a,
pastatė io meno vadovas Ipoli- palydima gražios muzikos. Mu- naBtutvmoc i „-i/. Ini^ejimą ilgos vadinamos psoria-
tas Tvirhutas nrieš nat antr^ia zikine dali atliko Vvt Strolios , , Pa&l3tymas’ P° kuno su' jsis. Taipgi pasalina peršSjlmą ligos ias iviriautas prieš pat antrąją ziKinę aaų auiKo vyt. otronos iauksimc jr daurrįau Sambūrio'vadinamos athlete.h foot. su-

pasisekimą, būtų parodyta ge
resnio rytojams viltis ir realiu 
būdu sugriautas komunistų ar

miegoti nes jų užsisenSjuslos žaizdos 
nležSjluiiĮ ir skau 'Minią. Benų atvi
ru Ir skaudžių ialždų uždSklto 

Ointnient Jos gydymo 
palengvins Jusi] skaudSjl- 
įlėstte ramiai miegoti nak- 

Vurtoklte Jų tapgi nuo skau-

J. G. 1 ELE VISION COMPANY

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

TV IŠPARDAVIMAS
NUOLAIDA IKI U3!

gumentas, k’d masės yra tik rusų okupaciją, kai rusų kariuo organizuotas kolektyvas,
sudarė pats Vyt. Strolia, VIa-' 
das Eikinas, Herkulis Strolia ir 
David Cobb. Vaidinimo pra
džioje uždangai pakilus, žiūro-: 
vas fone mato "Varpą”, "Auš-1 
rą”, “Šviesą” ir girdi priderintą I 
melodiją. Uždangai nusileidus,

kurį a • -• stabdo džiovinimą, odos Ir porplySimąvadovė A. Gustaiticne šiame pa tarppirsči u. Yra tinkama vartoti nuo 
- i džinstančlos Huskilslos odos dcdlr-turtingųjų išnaudojimo objek- menė jau buvo įžengusi į Lietu- 

tas. Naftos bylai Art. Rytuose (vą. Publika spektaklio metu 
davus nau jas formas ir naujus verkdama giedojo Lietuvos him- 
santykiu.s, būtų atimta daug rū- ną.
gimo medžiagos tairm regione., Inčiūros “Vincas Kudirka" ne 
Kas galėtų pasakyti, kad taip, buvo išspausdintas, liko rank- 
reikalą pakreipus nebūtų nau-l raštyje. Tas veikalas dabartinė-
<!os Vakarams? Taip, naftos! jc okupuotoje Lietuvoje tąip ro-! ji vėl tuoj pakyla ir matome 
bendrovių akcininkai nebegautų j dos niekur nebevaidinamas, va- knygnešio namus. Taip eina vic- 
tokių riebių dividendų, tačiau
jie žinotų, kad tą dividendą jie 
gaus ir kitą metą — gal net 
dar ir jų vaikai.

Nutting teigia, kad taip rei- aktorių, jų tarpe ir H. Kačins- ta gyvai, publika seka vaidini- 
kalą sutvarkyti Vakarams neli- kas, atkūrė iš atmintus tą vei- mą dideliu įtenų -tu. Ne vienas 
ko daug laiko. Tik Anglija su’ kalą Vokietijoje. Toks atkurtas žiūrovas protarpi is nubraukia 
JAV turi imtis iniciaiytos, ne-įir buvo statomas daugelyje vie- ašarą. Pastatymo pabaigoje fo-! 
laukdamos naujos krizės fazės tų. stovyklinio gyvenimo metais ne pasirodo stilizuotas Vytis ir

dinas — dabartiniam režimui ne, nas po kilo paveikslai, kuriuose^ 
priimtinas. Nė viena veikalo ko j matome Kudirkos tėviškę, dva- 
pija nepasiekė mūsų emigraci-, rininkų rūmus ir paties dr. V. 
nių stovyklų Vokietijoj. Keletas Kudirkos butą. Veiksmas vyks-

Vestuvlą nuot.H&M Ir 
augttos rūšies fotografijos 

mūsą speciaiybi
Prccin Photo Studio

(tacorporatedj 
EDV4KDAS L LIS. mt, 
4058 Archer Avenue 

Telefonas VIrginia 7-2481

vinių, odos lftbSrlmij Ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus ISbčrtmas nuo vy
styklų. JI yra gera gyduolę nuo 1S-
vlrtlnlų odos lirų. L« 
gulo Olntment yra 
parduodama po 75 
ot, S1.Ž5, Ir »».6O.
Pirkite vaistinis,) Chl 
nago] Ir apylinkėse—
Mlvaukee, Wlxs,Oa 
ry. Ind.lr Detrolt, Ml- 
ablgan arba rašyki
te Ir atsiųskite Mft- 
aey order |

LEGULO, Department D., 
5818 W. Eddy St., Chicago 34, III.

NARIAI LinUVIĮ lAl'F. Iii SKOLINIMO

PIGIAI IR SATGIAI

B-VIŲ LYGOS. KURIOSE
Kiekvieno Santaupos Apdraustos iki $10,600.00 

I R
Paskolos Duodamos Namą įsigijimui 

Lengvomis Sąlygomis

1kWAGG SAVINCS & LOAN ASSN.

6245 S. Western Avė., Chicago 36, III.

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

Tai turi būti padaryta bp apau- 
<bni - Daug ir gerų pagelbinin- 
ktj būną surasta pačių arabų 
kraštuose, nes ir ten yra politi
kų ir valstybininkų, kurie mato 
Nasser žaidimo pavojingumą. 
Vakarai savo žygiais turi su
stiprinti jų ranką, kad Nasser 
ar kitas jam pana 's negalėtų 
visų terorizuoti n icionalizmo 
Vainių O. laib.

Rašytojas Antanas Gustaiti? grojamas himnas, 
ėmėsi <ą veikalą perrašyti, pa- Pastatymo <laijvlai
daryti sreniėkesniu. Buvo palik- Jų tikrai dnug daugiau 30. 
t i tie patys personažai, bet šiaip Patį Vincą Kudirką, labai ryškų 
visa kita yra tiek pakeista, kad ir įtikinantį divč Henrikas Ka-' 
K. Inčiūro s veikalo liko tik met činskas.
me nys, bendri bruožai. Tokį A Pagal U ■ n ' •’ gražiui de-j 
Gustaičio perrašytą “Vinėą Ku- rinosi jo ari ii liausi žmones - , 
dirką” ir ėmėsi statyti Bostone sesu,, Joni* ’ k i (E. Marijošiūtė), 
žinomasis rcžisorius Ipolitas ir bendrauarbė Valerija (Ir. Ni»j 
T'irbutaš. kolskytė,. Ivudirkou tėvo rolė-,

PI RKRAUS I AU

BALDUS
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. LIDUKONIS
Turiu naują didelį aimuveiimJ 

Ir apdraudaa
ĮSU W. 01«t 8t Chicago, IU. 

Tel. PRegcott 9-2781

BALYS
Radio • Televisicn 

SALEI - - SERVICE
Rekordai - Dm anos — Filmus 

ir Elektriniai Prietaisai
2646 Wesf 7bt Street
Tel. PRospcct 8-5374

Krautuvė atdara l’lriii., Ketv. 9-9, 
Antr., Treč.. Se6t. 9-6, Sekni. 9-2.

OISTRICT SAViNGS & LOAN ASSN.
3430 S. Halstcd St., Chicago 8, III.

ST. ANTHONV SAVINOS ft LOAN ASSN.
1447 S. 49th Ct., Cicero 50, Iii., tel. TO 3-8131-32

UNIVEHSAL SAVIKGS & LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St., Chicago 8, III.
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Antradienis, sausio 29, 1956

VYT. IR ALG. TUMĖNUS ATSIMINUS

Broliai Vytautas ir Algirdas 
Tumėnai gimė Suvalkų Kalva
rijoje, Marijampolės apskr: Vy
tautas 1906 m. vasario 26 d. ir 
Algirdas 1909 m. balandžio 23 
d. Jų tėvas Vincas Tumėnas 
buvo pradžios mokyklos moky-

augštas gestapo pareigūnas dr. 
Scholtz pareiškė, kad Algirdas 
ir Vytautas jau išvežti Vokieti-’ 
jon su kitais suimtaisiais.

Vėliau buvo pranešta, kad 
abu Tumėnai yra mirę Stuttho- 
fo kacete, užsikrėtę šiltine. Ele-

tojas, kilęs iš Ežerėnų ūkininkų Į na Tumėnienė 1946 m. iš lietu-
motina — Teofilė 
- irgi ūkininkaitė

vių laikraštuko “Žinyno” Det- 
molde smulkiau sužinojo, kaip 
broliai Tumėnai buvo nukankin
ti Stutthofo kacete.

1943 m. kovo 26 d. Stutthofo 
koncentracijos stovyklon buvo 
atvežti 46 lietuviai, iš kurių 35

seimos, o 
Stauckaitė - 
nuo Ežerėnų.

Vytautas, 1926 m. baigęs 
Aušros berniukų gimnaziją, jsto 
jo j V. D. universiteto humani
tarinio fakulteto istorijos sky
rių, baigė, parašęs gerai įvertin-.. 
tjf diplominį darbą tema “Abso- i ir laisvėn. .Kelt-
liutinės monarchijos žlugimas tas buvo greitai nukankinti.

Tokių nelaimingųjų tarpe buvo 
finansų kontrolierius maj. Sta
sys Puodžius, Marijampolės gim i 
nazijos direktorius Masaitis, Al I 
girdas Tumėnas, Petras Kerpė, 
Ignas Budrys, Kazys Bauba ir j 
Vytautas Tumėnas.

Lietuviai balandžio 3 d. (sek-! 
mad.) buvo išvaryti miško darb. i 
Medžius turėjo nešti bėgdami. ’ 
Prof. Jurgutis suklupo; jaunes
ni metė medžius ir gelbėjo pro
fesorių. Prižiūrėtojas visus ap
daužė lazda ir guminiu botagu. 
Visi grįžo kruvini. Algirdas po 
to neatsigavo, o vėl porą kartų 
sumuštas, visai nusilpo ir ba
landžio 19 d., asisveikinęs su 
likimo draugais, mirė. 

VYTAUTAS TUMĖNAS į Vytautas, sirgęs sunkia vidu-
Prancūzijoje”. Studijuodamas 
jisai tarnavo Švietimo Ministe
rijos Knygų Leidimo Komisijo
je; kuri laiką dėstė istoriją Jus-' 
tino Tumėno Brandos kursuose. I 

Algirdas Tumėnas kurį lanką 
lankęs Aušros gimnaziją, perėjo 
į J. Tumėno Brandos kursus;j 
juos baigęs įstojo į V. D. uni-' 
versiteto teisių fakultetą. Tuo 
pačiu laiku tarnavo Valstybės 
Statistikos Biure. Priklausė Neo 
Lituania korporacijai.

Persikėlus jų įstaigoms Vil
niun, ten apsigyveno ir abu bro 
liai su tėvais. Lietuvą okupa
vus russms, Algirdas, kaip ne- 
olituanas, tuojau buvo iš tar
nybos atleistas. Tuo laiku jis 
vedė Eleną Brakauskaitę. Vokie

ALGIRDAS TUMĖNAS
, .. .. .. riavimo liga — šiltine ar disen- se vietose prieš pora metų bučių okupacijos metu jis atidarė terija _ labai skudžiai p VQ . nugarą nužudytįi

nuosavą kavinę aludę. veno brolio mirtį. Ir taip fiziš- penki protestantu misionieriai1943 m. kovo 17 d. anksti ry-, kai ir dvasiškai iškankintas ee F ProtestantU misionieriai,, oh,. k., K31 ir avaslSKa* įsKanKintas ge kuriuos indėnai nužudė, kaip J.
tą abu Tumėnai savo bute bu-j gūžės 15 d. mirė. Dunduras Datvrė iš žuvusiu arvo areštuoti gestapo žandarų .r l vunauras Pat>re 1S žuvusių ar-
išvežti. Liko jų motina (tėvas Taip trumpu laiku buvo nu-i^lm^j^> ne įpročio žudyti kieki 
jau buvo miręs) ir Algirdo žmo- kankinti jauni vyrai, Bet jų jau1 v'en4 i JU kraštą įsibrovusį bal
ną su dviejų metų dukrele Ni- nos gyvybės auka nežus, tėvy-' ta°dį, bet dėlei laukinių indėnų 
jole. Algirdo žmona, Vilniaus nės vadavimo kovą tęs kiti. Te-( papročių įžeidimo. Tais pačiais 
gestapo įstaigoje putyrusi, kad būnie brolių V. ir A. Tumėnų daviniais, tas gyvenvietes, kame 
abu broliai išvežti į Kauną, nu-' atmintis amžinai gyva mūsų šir-
vyko su jais pasimatyti; tačiau; dyse! Prof. Vanda Tumėnienė

ĮDOMUS FILMAS
Clevelandiečiai, Vytautas ir lyno, Centrinės ir Pietų Ameri- 

Nora Braziuliai, kiekvienais meį kos egzotinių kraštų vaizdinį lo 
tais surengia savo bičiuliams byną.
Kūčių vakarienę. Tokią vakarie 
nę jie surengė ir per praėjusias 
Kūčių vakarienę. Tokią vakarie- 
7116 Duluth Avenue, kuriuos 
įsigijo bei įsikūrė praėjusių me 
tų vidurvasarį.

Egzotiniai kraštai

Vieta, kur nužudyti 
misionieriai

Kūčių vakarienės metu Jonas 
Dunduras parodė dalį savo ke
lionių filmas nutraukų, kuriose

' buvo nužudyti misionieriai, ne- : 
žinomais sumetimais nudegino
patys indėnai, 
gia iš tolo.

o baltaodžių ven

įteiktu visiems pamatyti
Mūsų keliauninko Jono M. 

Dunduro kelionių filmą matę 
(Vytautas Alseika, Clcvelando 
Simfonijos orketro violos arti
stas Vytautas Kušlcika, teisi
ninkas Felikas Mackus, biolo
gas Viktoras Žiūrys, Vytautas 
Žitkus, mokytoja Mikalina Dun 
duraitė, Vytautas ir Aurelijapastebimas pačio keliauninko 

Įžvalgumas, geras skonis ir fil^ Balašaičiai)" reiškė
ją turėtų pamatyt ir

------ — ---- • «-» —7 o----- --------  — j
Po Kūčių vakarienės buvo ro minio meno įgudimas. Jo kelio- | fca(į 

doma spalvota kultūrinė filmą 
apie Pietų Amerikos kraštus.
Filmą rodė Jonas Dunduras, di 
delis kelionių mėgėjas, per pas
kutinius trejus metus savo va
saros atostogų metu atlikęs net 
tris įdomias keliones per Vaka
rų Indijos salynus, Centrinės ir 
Pietų Amerikos kraštus. Pirma 
:;ias dvi keliones atliko įsijun
gęs į JAV Geografinės Draugi
jos iš VVashingtono ekspcdici-1 
jas, o pastarąją kelionę per Ko
lumbiją į Ekvadoro respubliką 
nukeliavo savarankiškai. Jonas 
M Dunduras būdamas keliau
ninku “smalsuoliu“, kuris ke
liauja ne dėl paprasto kelionių 
smalsumo, bet skatinamas f m ai 
uumo pažintį kitus kraštus, įsi
braunant net į tokias sritis, j 
kurias baltodžiams patekti net 
yra pavojinga tų kelionių .me
tu yra padaręs per 3,000 metrų 
spalvotos filmos nuotraukų, ku
rios sudaro nepaprastai idomią 
beį vertingą Vakarų Indijos sa-

kitos

DIENRAftTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

DiJBIUTAS'

: 1. > '*•

V-’i?

Monaco princų duktė Gardina Luise Marguerite pozuoja piniuj kartą fotografui. (1NS)

nių išeities taškas — Sarasota i mūsų bendruomenės. Tokias fil 
— saulėta Florida, kame kėliau I mas, ypač savųjų suktas, mes 
nininkas apie pusmetį yra gy- matome labai retai, o juk tuose 
venęs. Tos vietos nuotraukos, kraštuose taip pat gyvena mū
sų vasarojančių turtuolių viso
keriopomis išdaigomis egzotinės 
Floridos augmenijos ir vandenų 
vaizduose, pasigėrėtini filmos 
kūriniai. Tolygiai įdomios J. 
Dunduro nuotraukos iš Ekva
doro respublikos padangės: su
sirinkusieji su dideliu smalsumu 
stebėjo to tolimo krašto nema
tytus gamtovaizdžius, jo mies
tus io kaimus, Pietų Amerikos 
saulėto krašto žmonių kasdieni
nę bei šventadieninę buitį- 

Įdomu pastebėti, kad J. Dun- 
duras iš Quito, Ekvadoro sosti
nės, su Baisos medžio apdirbi
mo kompanijos ginkluota eks
pedicija upių laivais ir

sų tautiečiai tremtiniai, taigi 
pažintį tuos egzotinius kraštus 
nors iš spalvotų nuotraukų, tik 
rai verta ir naudinga. Pažymė
tina, kad Ekvadore, tame Pietų 
Amerikos žemės “pragare” ke
linti metai gyvena mūsų spau
dos darbininkas, Antanas Bar- 
čius, savo metu mūsų spaudos 
puslapiuose plačiai aprašęs Au- 
ca ir Ji vari indėnų papročius bei 
penkių misionierių nužudymo 
aplinkybes.

Kiek Amerikoj indėnų?
Indėnų Amerikoje tebėra dar 

18 milijonų. Apie pusę milijono
. . P 0 es ! jų gyvena rezervatuose. Kai kutentų misiomenų mažais lėktų- Į rįe laigvįeji indėnai labai pra. 

Ivais, lankėsi džiunglėse tarp turt0( Rai jų žemėse rasta radio 
Nappo ir Gurary upių, kame ai<tyvinių medžiagų, reikalingų 
gyvena visai laukiniai Auca ir atominei energijai.
Jivaro giminių indėnai, žinomi ’

į baltųjų galvų medžiotojai. To-

Perka daug įrankių
Praeitais metais Amerikos 

vyrai, daugiausia savo laisvalai; 
kio užsiėmimui, supirko įvairių 
įrankių už 200 milionų dolerių/ 
Gi 1955 m. nupirko tik už 25 mi 
lionus.

— Viena kandis su savo vai
kais gali per metus sunaikinti 
tiek vilnų, kiek jų gaunama iš 
13 avių per tą patį laiką.

— “Titanic” laive tarp 1,635 
žuvusių buvo trys kunigai, vie
nas iš Lietuvos, pavarde Mont
vila. Visi kunigai, kaip liudija 
gyvi išlikusieji (tokių buvo 
705) ligi paskutinės minutės tei 
kė tikintiesiems dvasinius pa
tarnavimus, išrišimą ir mastan
čiųjų atlaidus ir, išlaikydami vi
sišką ramybę, nuskendo.

Telefonai automobiliuose
Apie 100,000 ?karų Vokie

tijos automobilių savininkų grei 
tu laiku turės S3vo automobi
liuose telefonus.

RADIJO VAIANDA J AU/^TdS ME
TUS SKRIEJA TAS KIEKVIENĄ.
LIETUVI DIDŽIOJO NEVPYORKO 
N-3- IRCONN. APYLINKĖJE KLb 
RIS IESKO ATSIGAIVINIMO LIE
TUVIŠKAME ŽODYJE IR. DAINOJE.

DABAR. .
NAUJU LAIKU
ŠEŠIANENIAlSA-fin --------- NUO *■/ IMJlKI ŠJVU

——VAU P. P-STOTISWE^D (J330KILJR9Z9MEG.FM)
DIREKTORIUS - JOKŪBAS J.

lMVZHllEs! 
HILLS1DO.3. 

63925

CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
nuoš.rdžiai kviečia 1 amatą atlankyti mūsų bendrovės naują namą — vieną gražiausiai ir moderniš
kiausiai įrengtą visoje Illinois valstybėje.

CHICAGO SAVINGS per paskutinius 32 metus — nuo josios įsikūrimo 1924 metų iki šios dienos 
—■ be pertraukos kas 6 mėnesiai išmokėdavo ir išmoka savo taupytojams augštesnį dividendą negu 
dauguma kitų šios rūšies įstaigų. Tatai liudija, kad CHICAGO SAVINGS valdyba ir direktoriai visą 
laiką bendrovės reikalus tvarko ne kelių asmenų, bet visų taupytojų naudai.

Tamsta, pasidėjęs taupomus pinigus pas mus, gau i ne tiktai apdraustą saugumą. augšLą divi
dendą, bet veltui gausi dar daug kitų patarnavimų, už kuriuos kitose įstaigose turėsi mokėti.

Mugu turtas virš $20,000,000.00.

CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSOCIAIID.N
6245 So. We$tern Avenue GRovehilI 6-7575 Chicago, Illinois
ATDARA: pirmadieni nuo 12 Iki S, antradienį Ir penktadienį aut. 9 iki 4, ketvirtadienį nuo 9 iki 8, trečiadienį 

uždaryta itaą dienų, o ėeėladleuj nuo 9 iki 2 vai. po pietų.
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Didžiausi ugniakalniai
Didžiausias ugniakalnio kra- 

j teris yra Sumatro. Jo diamet- 
; ras 37 kilometrai. Gilumas 1,200 
metrų. Augščiausias ugniakal- 
nis, /netąs ugnį ir pelenus už
debesų, yra Ekvadore, Pietų A- J Prenumerata 
merikoj. Jis yra 5943 m. augš- Adresas: 680 
tumoj.

SKAITYKITE
MĖNESINĮ KULTŪROS 

ŽURNALĄ

AIDUS

Nuo reumatizmo
Reumdtizmu (Artritis) Ame

rikoj yra sergančių apie 11 mil. 
žmonių. Nuo tos ligos apie 300, 
000 žmonių tampa nedarbingi.

JOHN T. ZURIS
LAAVYER A.\l, COl'NSELLOR 

11 SO. I.A SAI.I.i: STKEET 
Room 1415

Pitone: 11 Ainiui |il> 0-4425 
Home phonc: IJlfayette 3-U177

— 6 dol. metams
Bushuick Avenue, 

Prenumerata — 6 dol. metams 
Adresas: 680 Bushw>ck Avė., 

Brooklyn 21, N. Y.

VIKTORO KOŽICOS 
Lietuviška gazolino stotis ir auto 

taisymas
Atliekami motoro remontai, lygi
nimo, dažymo darbai ir keičiamos 

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

5759 S. WESTERN AVĖ. PR 8-9533

l>„ons ir jvnlrtas skoninga* 
boikote* k« ts

IŠ ARTI TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Nauja.*; specialus didelis 

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

R. ŠERĖNAS
4546 S. Wood St., G'hicago 
9; Illinois, tei. VI 7-2972

BRUNO’S KEPYKLA
KUS-41 S. Lltuaulc Ava 

TeL Oliffude 4-6376
Pristatome 1 visas krautuves 
Ir restoranus, taip pat 1A- 
■lunčla | visus artimuosius 

miestus.

SPECIALUS 
SARGE NAS
INVENTORIAUS
IŠPARDAVIMAS

4 gabalų miegamojo setas,
1 rėmai su spyruoklėmis, 
spyruoklinis matracas,
3 vanity lempos, 2 pagalvės 
lovai ir 1 mažas kilimėlis......... $169 95

FEI.IV A. RAUDOMS, NELI.IE BERTULIS, Sav.

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

Krautuvė atiduryta sekmadieniais nuo 11 Iki 4:30.

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

ištaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN I
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Plrmad., antrad., penkta*. n 
»«*tad. • vai. ryto Iki «:*• p.p. Treėlad. • ryto Iki 11 vai., 

Ketvirta*. • vaL Iki B Tai. rak.

TELEVIZIJA* RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOMU

FRANK’S TV <& RADIO, INC.
3240 So. Haleted St. CAIumet 5-7252

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

Sinclair gazolino stotis “PAGALBA”
Sinclair gazolino stotis “PAGALBA” — A. StaneHėius, Sav.

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

SS iSS^,

VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų žino,
kad taupyti apdraaatoM Taupymo Ir Skolinimo Bendrov«ao yra 
saaga Ir pelninga.

mą
Unlversal Barlaga 
Ir grašų peln«.

and Loaa Amociatlon užtikrina aangu-

Saognmą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra iki 
$10,090.00 kiekvienam Indėliui Ir reikalingi rezervai, o pelnų — 
patyrusių ir aųUnlngų bodėjų paetangoa.

Galite taupyti atvykdami aemeniikal ar per laJAkua. Boa grei
tas Ir draugiškas patarnavinis*.

Dėl paskolų Ir visada finansiniai* reikalais kreipkitės:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ĄSSOCLATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Ulnois

r#
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ttBNRAfljTIS PRAŲOAS, CJIICAGO, BLUKO®

-------u....... ...i rr-7, -nfft-BffH' , ■ " i,r .- 'ges;
Sinsinaa, Petnišaitienė ir Bag- ’ PAJIEŠKOJIMAI

Antradienis, sausio 20, 1036

MOŠŲ KOLONIJOSE
* i Garbės teisman įeina prof. J. Jieškomas KUN, \ACLOVAS SA-

akelienę, o iždininku, pagal jau šimoliūsas, R. šraderienė ir P. S^USIP£ į® se?uo Tvr<T
nusitovėjuaį Hartfonie papro-| Kleinotas. Žtt ST&fT »tl
tj — studentų draugovės Miniu- Po susirinkimo prie skanių ui- waik 6, N™ Jer.es. ' | T
ką Kriščiukaibį. Artimiausioje! kandžių ir kavos buvo pasaky- ------------ : kiekv. butui atskirai, dia. ir šviesas

Hartford, Conn.
Kult Ariniai pobūviai

Conneeticut valstybės sosti
nėje Hartforde ir jo pašonėje
esančiame New 
vi i 'u?isp:et?3 gražus būrys lie 

a '.na dvi gerai suor-

CLASSIFIGD AND HELP W A N T E 0 m
REAL ESTATE

sioj»

SEAL ESTATE NEI .P WANTF1» VIRAI
Pirkdami sutaupysite 

ir paiduodami uždlrb 
dpi «dg įstaigą

AL. BUDRECKAS 
R E A L T Y 

4081 Archer Avė. 
(prie California g.)
LAfayette 3-3384

WE NEED 3 YOUtlG MEN 
TO LEARN A GOOD TI1ADE, 

i With An Excallent Future
Steady year around work with 
all Company Benefits. Will train 
beginners. Thia is an unusual 

• opportunity for ambitious young
men.

SEE MR. ELLIOTT
AMERICAN ENVELOPE C0.

3100 W. Hrand Avė.
Tel. VA 6-5001

nfpitv-ip nntnrtn nnsikviesti Irai- ta i... Jieškomas ANTANAS - STASYS kamb.. tuoj gulima užimtiateiy-e nutarta paukv.esu kai (ta gražių, j vieningą dalbą ska- SAKALAUSKAS, s. Stasio, gimęs tus* *«tytaa kaip sau.
Britiin mieste lnynini<> waterbuno ateitimn- tmanėių kalbų ir padainuota 1932 m. gegužės mėn. 8 d. Jieško'...........................

kus ir bendromis jėgomis su- smagių, lietuvišką nuotaiką ke- motina Kotryna Sakalauskienė, d.
I įuosti prof. St. Šalkauskio mi-'li nčių dailiu. Adomo, iŠ Lietuvos. Atsiliepti ad-

, .„i -f „k.: 1 ... ... ... , M 'dažis. 1319 Hollina St.,re v^ vih ' ^Kandžiams paruošti daug 3^^ 23> Maryland.
-n prof. Et. Yla. \aldy- pasidarbavo Amerikos lietuvė ---------------------

t

abu bu-

•ri

Mūr. 4 kamb. pečiais šild., tik 
$10,600, tuoj galima užimti.

Mūr. 2 po 6, centr. šild., tuoj gali
ma užtinti ųleiių butų, kaina tik 
$23,000.n 1.

parapijos 
raini turi vi-į 

;• i gin'.ų, kultūrinių ir' 
1 o.gan'ra.i r, kuriose 
r ’ • ’ rTJuas'.

■ '’n'likai sen- 
čmės’. iniciatyvos ret- 
sukviesti lietuvišką i j

kultūra besidominčius į drauąii- 
kus pasitarimus — pobūvius. To 
kių kultūrinių popiečių nuo pra
ėjusių metų rudens jau įvyko 
penki. Pradžiai, norint paminė-

va U: p.;t yra num čiusi suei- .Utene. Puvo sutarta jai už Jieškomas ALEKSANDRAS ČAP- 
?. į ’ udemį ryšį su kitais šia- -ą sumokėti 5 dol., bet ji už- L1KAS, s. Tomo, gimęs 1905 m.,
iao apdraudos įstaijų centre gy- mokesčio neėmė ir jį paaukojo ;ryv- WoKwlw» Afass. Jieško Povi- 
vennnJ’ah 2t-’:als sendraugiais klubui. A. P.
r vin v p kvi t‘ r' •- iri įs;- ------------------

>ai ('a’-bkti?. Rašyti K. S., P.oom 
106, Noroalk Hali, Box W. New- 
town, Conn.

Mūr. 6 kamb. 
šlld., garažas.

Ir centr.

j;nj. į skyriaus veiklą. V.

Racine, Wis,
VVisconsino Saulių Klubo 

susirinkimas
.. .. _* onn . -vi-- Sausio 13 d. Racine įvyko me

, , , . . / , / tmis VVisconsino šaulių Klubo
*’ r susirinkimas, kuris buvo gana

gausus ir gyvas. Susirinkimui 
pirmininkavo šaulys Keturakis 
iš Milwaukės ,sekretoriavo šau
lys Ed. šilingas. Valdybos pra
nešimus pateikė klubo pirm. J. 
Giedrikas, valdybos narys V. Ka 
žemėkaitis ir valdybos narys VI. 
Vilčinas. Klubas įsteigtas tik 
prieš metus, bet tų metų veikla 
buvusi gana turtinga ir gyva.

.arc.ais
Aukos Ralfui

Nesen.ai Balfo Racino sky-

ti muz. prof. Vyt. Marijošius. 
Buvęs Kauno valstybinės operos 
dirigentas, dabar profesoriaująs 
Hrtt muzikos kolegijoje, labai 
gyvai, įdomiai ir vaizdžiai susi
rinkusius supažindino su Mo
zarto asmeniu ir kūryba. Pa
skaita vėliau buvo pailiustruota 
to didžiojo kompozitoriaus kū
rinių ištraukomis. Ypač g’lų 
įspūdį paliko “Lacrimosa” iš 
Mozarto “Reąuiem” mišių. Vė
liau kan. Myk. Vaitkus supažin
dino su žymesniais mūsų rašy
tojais klasikais, kuriuos jis be
veik visus asmeniškai pažinojo.

T^km.na HALINA UNGVREVT- 
..... .... , ČICTE-GAILIENE, gyvenusi Klai-

nus gavo is Lietuvos laišką, ku ^doj ir Kaune, turiu*žinių iš tėvų. 
riame laiško rašytojas nusiskun Kreiptis V. Stanaitienė, 95 Delaware 
džia sergąs kaulų džiova, prašo Ave-. Hamilton, Ont.
prisiųsti 100 g streptomycino jo Jieilomi r^ESToTIFNS a 
Ilgai gydyti. Balfo skyrius įga- BareliŠkių kin., Žeimelio valsČ., ir 
liojo Kazį Žilėną, kuris tarp Jonas Kiškis iš Telšių. Abiems yra 
kolonijos lietuvių tuoj surinko, ^biių iš giminių Sibire. Kreiptis ad-
54.50 dol., už kuriuos buvo nu-! r/8u: <>• Masalas, 38 Harshawtzy.uv u* jviutuuo uuvu HU Ave.r Toronto, Ont. Canada.
pirkta ir pasiųsta prašytojui _______
100 gramų streptomycino. Tam Jieškomos: ONA MIEžIūNAITfi- 
tikslui po $5 aukojo Kazys ži-
lėnas, Vladas Vilčinas, Petras PIENf5> 1904 m<> TamošiGnų
Kleinotas ir Gubertas Alekna. i kaime, Biržų apskr. Jieško sesuo —
4 dol. — Ed. Baltušis. Po 3 
dol. — V. Kažemėkaitis ir J. 
Mataitis. Kiti aukojo po ma
žiau. Balfo Skyriaus V-ba

Anelė Kalasanskienė, Kranto alėja, 
Nr. 93, būt 4, Kaunas, Lithuania.

Vasaros metu klubas turėjo 3 
kartus šaudymo pratybas. Sau- 
dymuose tiek narių, tiek svečių 
gausiai lankytasi. Metų bėgyje 
suruošta koncertas, Joninių lau
žas ir turininga programa, kluMyvu. laba, gyva, pajungę , v41lavos Sv’ntinim0 iškiim5s, 

(takuaijas. Vasara, ba,pantis,, kurias buv<)
Hartfordą aplanke istorikas,| žia wisconnino lietuvi4ven

te. Kariuomenės Šventės minė- 
jims su vertinga lietuvybės ug
dymą keliančia programa ir kt.

Nagrtinėtas ir šaulių namų įsi 
gijimo klausimas. Pasirodo, kad

...... . klubas šaulių nuosavybės įsigi-re turėjo neseniai i i, kraštą at jim f de jau turi ,r Jlek tlek 
vykusi ir Nonvich diecezijoje pjnįgų

Buvo aptartas muz. R. Šra- 
derienės vadovaujamo Racino 
lietuviu moterų kvarteto rėmi
mo klausimas. Susirinkimo nu
tarimu, klubas moterų kvarte
tui gaidoms nusipirkti paskyrė 
25 dolerius.

Į klubo valdybą išrinkti pirm. 
Jonas Giedrikas, vicepirm. ir ko 
resp. Keturakis (iš Milivaukės), 
II vicepirm. Vi. Skirmuntas, 
sekr. M. Tamulėnas, kasin. Vla
das Vilčinas, švietimo ir spor
to vadovu V. Kažemėkaitis ir 
organizaciniu vadovu P. Petru- 
šaitis.

A. Kučas ir pobūvio dalyviams 
ir vėl buvo patiekta daug ir la
bai įdomios medžiagos iš mūsų 
tautiečių gyvenimo Amerikoje. 
Pc to sekęs pobūvis savo cent-

zykusį ir Nonvich diecezijo 
apsistojusį kun. dr. Zenoną Smil 
gą. Jis gerai parinktais spalvo
tais paveikslais ir gyvu žodžiu 
supažindino su Palestina, Syrija, 
Libija, Egiptu ir kitomis vieto
mis, kurias jis aplankė prieš at
vykdamas į JAV. šie įdomūs 
pobūviai įvykdavo šeimyniškoje 
atmosferoje, privačiuose butuo
se. Kai paaiškėjo, kad sekan
čiu mūsų svečiu kalbėtoju bus 
žymusis mūsų poetas Jonas Aid 
tis, buvo nutarta sušaukti pla
tesnio masto kultūrinį susirin
kimą vietos lietuvių klubo pa
talpose. Dalyvavo labai dauj 
studentų. Visi dideliu dėmesiu 
išk’ivsė p.ktu' lią dr. Aisčio pa- 

: dabartinę pavergto-
tū'Ąm.ie litera'ūrą. Kslbė- 

b'.-v" atsivežęs daug įdo- 
' ” n'Jnės r'ir'džiago?, 

jr zijakusijų 
ž"' ''pžiūrinčjo.
-t; n'"- '’S " pobūvis nu 

to- e sekančio mėn gale 
’ k t'ek a*ših ir keliai p si- 

t. isys. Pirmuoju kalbėtoju kvie 
čiamas šių metų “Draugo” ro
mano knkurso laureatas rašyt. 
Paulius Jurkus. V.

At-kų sendraugių veikla 
Sausio 13 d. Skrupskelienės 

bute buvo susirinkę apylinkės 
at-kai sendraugiai. Jaukioj, šei
myniškoj nuotaikoj buvo ap
žvelgta praėjusių metų veikla, 
iš kurios paaiškėjo, kad valdy
bos pastangos įnešti kai ką na u 
jo, imantis iniciatyvos organi
zuoti Hartforde kultūrinius po

Jau gaunamas naujas 
Anglu-lietuvau kalbų
Žodynas

Jieškomas ADOLFAS SRUTIS. 
Paskutiniu laiku gyveno Tauragės 
mieste, Vaižganto gatvėje. Atsiliepti 
adresu — Aldona Jasevičintė-Kalin- 
skienė, Tauragė, Karolio Požėlos 
gatvė Kr. 2, Lithuania.

JieSkomas PETRĄ?
Liudviko. Gyvenęs Chicagcje. Jieš
ko jo sesuo: Kazimiera Juciūtė Krn- 
žienė, Centr. Chazan, Ziminski r-on, 
Irknūkaja obL S.S.S.R.

Apie 20,000 žodžių, su nuro
domų žodžių ištarimu, geogra
finių pavadinimų ir asmeninių 
vardų žodynėliais, gerame po
pieriuje, kietais viršeliais, 368 
psl., kaina tik $4.00. Visi Ter- 
ros klubo ir prof. J. Balčikonio 
Lietuvių kalbos žodyno prenu
meratoriai žodyną gauna už 
$3.00.

žodynas paruoštas lizdų sis
tema, vartotojų pripažįstamas 
geriausiu šitokios apimties lie
tuvių-anglų kalbų žodynu, ly
giai geras angliškoje, lygiai ir 
lietuviškoje dalyje. Redagavo 
V. Baravykas, išleido knygų 
leidykla Terra.

Užsakymus ir pinigus siųs
kite adresu:

TERRA
3333 So. Halsted Street

................................., . , . T CHICAGO 8, ILL.
Revizijos konusijon išrinkti J.

'• V UI

SEND *1 TO CARE, N.Y.
•r yaųr l««al CARI offica

CHE’©...
tecovse 

hvnger hurts!
becaute aaving Ii ve t it thit 
timple: You send SI to 
CARE. That dollar senda 
22 lba. of food overseaa — 
helps feed this little boy 
and hia family for one 
whole month.

būvius ir kviečiant į juos visus, \^Į 
besidominčius menu, literatūra 
ir muzika. 1956 m. tokių pobū
vių buvo net šeši. Paaiškėjo, 
kad buvo bandoma sueiti į glau
desnį kontaktą su kitomis vie
tos lietuvių organizacijomis. Šių į 
pastangų vaisiumi tenka laiky
ti gerai pavykusį, gausų ir tu
riningą Kristaus Karaliaus šven 
tės minėjimą, kuris efektingai 
sujungė Hartfordo skautiškąjį 
ir ateitininkiškąjį jaunimą. Iš 
Hartfordo Bendragių skyriaus Į 
pusės buvo pasiūlyta visa eilė 
kandidatų į At-kų Federacijos! 
Taryba ir valdybos sekretorė 
Skrupskelienč įgaliota apie tai 
pranešti rinkimų komisijai. Bu
vo pasiūlyta palikti šiems me
tams tą pačią valdybą: pirm J 
kun. V. Cukurą, sekr. A. Skrup

j.gualZda

OftAPftO
NOBIS

PREMIJUOTAS 
ROMA AS

- - - - - - -r- Ą
Įdomiausias romanas!

Gyva intriga ir šiurpūs 
Įvykiai, išsamiai pavaMuo* 
tas bolševikinis gyvenimas 
Lietuvoje, dail. V. K. Jonyne 
16 originalių fltastraeljR.

Abi dalys vienoje knygojs 
448 psL — tik $4.00

Užsakymus siųsti:

•• DR AURAS" 

2834 So. Oakloy Avoooo
Chicago B. minais

taverna,

Mflr. 3 butai Ir maisto krautuvę, 
labai (fera vieta, labai geros sąlygos.

ŠIMAITIS REALTY,
itfGOMF TAX

2737 W. 43rd St., 014-2390
Nekilnojamo turto pirkimas, 

pardavimas, 
income taksų pildymas

P LEONAS
REAL BSTATB 

2785 W«rt 71st Street
Visi telefonai: TOAlbrook 5-flOli

MISGELJLANEOUS 
Įvairūs Dalybai

LIET. APDRAVDOS AGENTflbA
Visų rūšių apdraudos. Autopiobl- 

Uų finansavimas. Notarlatas. Valsty
bės patvirtinos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur, 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
VVAlbrook S-5H71

INTERSTATE INSERANCE AGENCT 
4108 S. Aslilaiul Avė., Chicago 36, I1L

nejudomn turte pardavlm 
atalgoje perkant ar parduodant. JO 
sų laukis greitas Ir teisingas oats< 

"ttnas

NORVILĄ
KEAI KSTATI KAI/EIS 

•Mirt W MMIi st. Tel l*nH.peet 8*lk4h

Nejud. turtų pirkimas-pardavimas 
bei valdymas. Paskolų parūptntmaa.

PUtlome Income i Uksus 
VISŲ RCŠIŲ APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS
. "Varpa,-,” Real Estate 

General Insurance, N’otary Public
591H So. \Vestem Avė.

REp. 7,6886 arba lIEm. 4-7085

AUTO MECHANIC
Mušt beAll around. 

Top pay.
good.«

General Auto Service 
1150 No. Clark

SV. RITOS PARAPIJOJE. Arti 
JUCIUS, 62nd ir Rockwell. Našlė nori sku-

Jieškoma ONA (Džone) JAN- 
KAUSKAITfi, duktė Kazio, 1948 ra. 
gyv. adresu Marxhaus bei Kassel, 
I.R.O. Hospital, Block 7, Deutsch- 
land, U.S.A. Zene. Jieško motina ir 
brolis. Prašoma atsiliepti ar apie ją 
žinantieji pranešti šiuo adresu: Ma
tas Jankauskas, Kazio, Mickevičiaus 
g-vė Nr. 22, b. 3, Kaunas, Lithuania.

SOPNtIE NIROUS 
RAMO PROGRAMA

IS WQES stoties — Danga 1S90 
J»IRMADIENNIO vnJc nuo 7—8 ▼ 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD

8:45 Iki 9:80 vai. ryte 
SEŠTAD. 8:S01kl 9:80 ryte

SEKMAD. 8:30 —9:30 v. r. iė stotie*
W0PA — 1490 IdL

7169 SO. MAPLEVVOOD AVĖ. 
Chloago 29. UI. BEmlotik 4-8418

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

Tel. BIshop 7-7075 arbe 
PRospect 8-9842

Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar flUus 
atlankykite mus
KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCT 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St 
WAlbrook 5-5030

PRoepect 8-3579 (vak. Ir

HELP WANTED MOTERYS

W0RK NEAR HOME!
Immediate opening for 
MATURE PERSON

Night Sehool graduate wlth legible 
handwrltlng, interested ln training 
as Ward Clerk for Hospital.

Tel. I.A 1-1710, Mrs. Geiger

IŠNUOMUOJAMA

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

E. KURŠIUS 
REAL ESTATE SALES 

REpublic 7-9400

Marąuette Parke išnuoin. 3-jų di
delių kamb. butas.

PRospect 6-2191

biai parduoti Išaugėto mūrinį na- ,
mą. 5 kamb. pirmame augšte ir 4 , , ....
kamb. 2-me augšte, plius uždari" parduos nekilnojamą turtą 
porčiai užpakaly. Karštu vanden. ekspertiškas income taksų pil- 
alyva apšild. 2 autom, garažas, dymas vieniem metam nemoka- 
Alununum žieminiai langai ir sie

Kas per mano įstaigą pirks

teliai. Daug. priedų.
3939.

Vlncennes 6- mai.

BUILD1NG * REMODELING

VIKTORAS SIMAITIS
General Contractor

Stato resldemdnlus Ir komeretnln* 
namus; pasiūlo sklypus; rekomen 
duoja planus; Išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-4329 
arba rea tel. BI 7-3S4O. Kreiptis —

BIMAICIAI 
Bealty - Boflders - Insoraaes 

3737 West 4Srd Street

giniiiiiiiiiiimiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiu

I
O RAS I

LIETUVIU STATYBOS 
BENDROVE

Bullders, Gen. Oontractors 
Atlieka planavimo Ir staty 

nos darbus gydytojų ofisų, gy 
venamųjų Ir viešųjų pastatų.

Namų įkainavimas Ir įvairūs 
oatarirnal nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu.
|B
i < o te e $ $ ARKOS

Kasdien nuo 8 vai. ryto Iki 
vai p. p. Kitu laiku aualtarua 

r«i PfiJstMct 3-2013
40. CAMPBELL AVI. 
’blca'ro 29. dtlnofe

TELEVIZIJOS J- KREIVE and SOf^
ir I'jvli.o’Ann.-n.tii Tfl.’MVinns t ONS 1 KI (> ! ION COMPANlir F.a-.!io Aparatu Taisymas

JI. RIMKUS, 4517 S. Savycr
Sąžiningas ir garantuotas darbas

Tel. VIrginia 7-0087

Nėra gražesnių pasakų visam 
pasaulyje kaip,

Andersono pasakos,
taip sako vaikų literatūros žino
vai ir pedagogai. Jos patraukia 
vaikų dėmesį, praturtina vaizduo
tę ir veikia auklėjančiai.. Jau nė
ra pasaulyje kultūringos tautos, 
kuri nebūtų išsivertusi šių pasa
kų į gimtąją kalbą.

Lietuvių kalbon šias pasakas 
išvertė žymus kalbininkas J. Bal
čikonis. Gera proga jaunimui tuo 
pačiu pasimokyti ir lietuvių kal
bos.

Anderson Pasakos I tomas, 208 
pusi., kaina $2.00 Andersono Pa
sakos n tomas, 204 pusi., kaina 
$2.00.

Reikalaukite knygynuose, pas 
platintojus arba užsakymus ad
resuokite :

Ukakymui tu pinifait siųskite

DRAUGAS 

2834 So. Oakley Avenne
Chicago 8, m.

tįstoms 
NAMUS IR 
GARAŽUS

ir atliekame vl.ua statybos Ir per 
tvarkymo (remodelln*) darbua.

MASTER BUILDERS
General Contracttng Oo.

(Ssv. V. Sodeika Ir J. Hkorubskaa)
1800 S. 48TH CT., CICERO 80. ILL
Tel. OLymplo 2-73S1: TO 3-4236

ĮSIGYKITE DABAR

Skelbkites “Drauge”

Nėra įdomesnės knygos už kelionių 
aprašymus

VLADO RAMOJAUS

LENKTYNES SU ŠĖTONU
yra Lietuvos batalijono karo kelio 
aprašymai, labai noriai skaitomi ir 
jaunimo ir užaugusių.

Knyga papuošta modemišku dail. 
V. Virkan viršeliu, turi 292 pusi., 
kaina $3.00. Lietuviškos Knygos 
Klubo leidinys.
Utekymu. Ir plnlcu. «lu*klt«

2334 South Oakley Avenoe 
Chicago 8, Dlinoto

CICERO — PARKHOLME. Šv.
Antano parap. MŪRINIS 2-jų bu
tų — 5 ir 5 k. ir 3 k. MODERNIŠ
KOS vonios ir virtuvės. Alyva ap
šild., ATSKIRI “boileriai”. 2 au
tom. garažas. LARAI ŠVARUS 
NAMAS. Pajamos 10% kainos. 
5542 W. CERMAK RD. OLympic 
6-0666.

CICERO — PARKHOLME. šv.
Antano parap. MŪRINIS 2-jų butų 
— 5 ir 5 ir 3 kamb. MODERNIŠ
KOS vonios ir virtuvės. Alyva ap
šild., ATSKIRI “ boileriai ”. 2 au
tom. garažas. LABAI ŠVARUS NA
MAS. Pajamos 10% kainos. 5542 W. 
Cermak Rd. OLympic 6-0666.

PROGOS — OPPORTUNITIES

Lietuvių rajone parduodama

MAISTO PRODUKTŲ 
KRAUTUVE

Savininkė susirgo, todėl krautuvė 
parduodama už prieinamų kainų. 
Prie krautuvės yra atremontuotas 4 
kambarių butas. Skambinti telefonu 
po 4 vai. p. p. CL- 4-0056.

vuimillIlIlIlIlimillllllllUIIIIIUIIiUHn'f

4 L S IHth Ct., Cicero 60, Iii
Statome naujus uamua Ir garažus 

Atliekame visokių trobesių Ir patai 
pų įvairina remonto darbus, skubiai 
gerai ir pigiai.
Aaukite DAnube S-37S3 nno S vsu 

ryto iki 7 tbI. rakaro.
FeL OL,ymplc 2-5131 nuo • vaL 

vakaro Iki 11 vai. vakaro.
MviKŪ*

ĮSIGYKITE DABAR

Ar Marija apsireiškė Lietuvoje 
Atsakymą rasite J. Budzeikte kny
gutėje

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE

Kaina 40 centų
Ją galite gauti

“DRAUGE’
2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8, ELI-.

AR JAU ĮSIGIJOTE 
KNYGELĘ EGZAMINAMS

KAIP PASIRUOŠTI 
JAV PILIETYBEI

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

Klausimai ir stsaKvmai anglį* 
ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei
šeina Alfonse F We1R.
60 centu

Vaina

°0SiskubinKit< įkalu
g t knygelę kuri t;V-v; -n.rHr. 
tfllgvt’ TAV’ „Hietvh.

‘bUlgur vn iŽShKj 
DRAUGAS’ , 2334 S O**«'*j -

Chicago 8 m

NEW
HIGHER

RATES
TOOLMAKERS, DIEMAKERS.

To construct and maintain all types of punches or dies, 
molding dies, jigs, fixtures and gagės. 1

MACHINISTS
To repair and maintain Standard and epecial machinery. 
Central tool roams 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
CICERO AVĖ. & 23D PLACE

Employment Office open Monday thni Saturday.

vl.ua


Antradienis, sausio 29, 1956 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

KANADOJE
Vitncouver, B. C.

LB apylinkės veikla

tas mokiniams lietuviškas kny
gas ir už dienyną.

— Kazys Rimas, pavyzdingas 
KLB Britų Kolumbijos apy- dviejų Vasario 16 gimnazijos

linkės valdybą sudaro pirm. A- 
domas Kaulius, ižd. Kazys 
Skrinskas, sekr. Lidija Tomin- 
gien'ė, pareng. vad. Edvardas 
Gumbelevičius ir vald. narys Pr. 
Balsevičius.

Kazys Skrinskas yra Tautos

rėmėjų būrelių vadovas ir uolu 
sis Tautos Fondo mokesčių rin
kėjas, lietuvių saleziečių gimna
zijai paaukojo vienkartinę 10 
dol. auką už 1956 metus, o nuo 
šių metų įsirašė nuolatiniu bū
relio nariu, pasižadėdamas au-

Fondo įgaliotinis ir Vasario 16 koti kas mėnesį po 2 dol. Dabar 
gimnazijos 88 rėmėjų būrelio Pas mus veikia tik vienas sale- 
vadovas. Į ziečių gimnazijai remti būrelis,

Valdybos: Ant. Kaulius, 3256 ir tas nepilnas, nes dalis tautie-
W. 3rd Avė., Vancouver 8, B. 
C., telef. CE-5962. Ižd. K. Skrin 
skas, 657 Seymour Str., Bay 
Hotel, Vancouver, B. C., telef. 
PA-0027.

Naujoji valdyba yra pasiry
žusi ko glaudžiausiai bendra
darbiauti su visais Britų Kolum 
bijos apylinkės lietuviais. Š. m. 
sausio 18 d. valdyba buvo susi
rinkusi su K. L. T. Vancouver 
skyriaus valdyba bendro posė
džio. Nepriklausomybės šventės 
minėjimą susitarė ruošti bend
rai. Meninę dalį sutiko paruošti 
Kaulienė.

Žiemos balius
Vasario 9 d. 7 vai. vak. Kee- 

fer Str., jugoslavų salėje, Van- 
couveryje įvyks žiemos balius 
savajai spaudai paremti. Bus 
burtų keliu dalinamos dovanos, 
kurios tuoj bus pradėtos rink
ti. Brangius tautiečius prašome 
neatsisakyti ir kas kuo gali pri
sidėti. Didelis spaudos darbuo
tojas Gumbelevičius Jūsų pato
gumui pažadėjo kiekvieną tau- Į 
tietį aplankyti ir aukojamus s 
daiktus surinkti.

čių persikėlė į kitas kolonijas, j 
Tikimės, kad geros valios susi
pratę tautiečiai netrukus tą 
spragą užpildys. Sudburiškis

1$ OKUPUOTOS LIETUVOS
— Vilniaus radijas 1957. I. 7. 

labai smarkiai išgarsino Ame
rikos lietuvių “rašytojo” R. Mi- 
zaros “kūrinius”. Girdi, jo kū
riniai plačiai paplitę okup. Lie
tuvoje. 1957. I. 6 Šiaulių rajo
no Bredų septynmetėje mokyk
loje apylinkės biblioteka suren
gė “literatūros vakarą”, skirtą 
“R. Mizaros gyvenimui ir kūry
bai”. Pasigirta, kad, “perskaitę 
Mizaroa romanus, persisunkia
me dar gilesne neapykanta su
puvusiai kapitalistinei santvar
kai, kuri žaloja žmones, paver
čia juos kapitalo vergais”... Tik 
kyla klausimas, kodėl tas pats 
Mizaras neatsisako vad. “kapi

talistinės sistemos” ir nevažiuo 
ja į “visų darko žmonių tėvy
nę”, jei ten jau taip gera.

R. Mizaras “Mortos Vilkienės 
divorsas” išverstas į rusų kal
bą. Išleido okup. Lietuvos gro
žinės literatūros leidykla 15,000 
egz. tiražu. Įvado žodį paras; 
A. Vaivuckas; išvertė A. Ber 
mannt, redagavo lietuvių litera 
tūros vertėja Z. šišova. (E).

— Okup. Lietuvoje pastaruo 
ju metu atgaivinamas šaltasis 
karas — pradėti padidėjusia 
apimtimi dergti užsienyje gy
veną lietuviai, įvairios prieš oku 
pantus kovojančios organizaci
jos, o ypač amerikiečiai. Štai 
kad ir pirmajame okupantų lei
džiamos “Tiesos” šių metų nu
meryje Naujieji Metai sutikt' 
įvairiomis bjauriomis karikatū 
romia, kuriomis amerikiečiai mė 
ginami visaip suniekinti ir iš
juokti. Amerikiečių eglutė pa
vaizduota kaip viską naikinan
čių bombų eglutė. Girdi, ameri
kiečiai buvo suprojektavę vėl 
atstatyti Vengrijoje karalinę 
imperiją. Tačiau, anot Tiesos, 
“kol karūną plukdė per Atlan
tą, galva fašizmo nulėkė nuo 
sprando”... Arba vėl — kaip 
tariamai amerikiečiai atgaiviną 
šaltąjį karą, taip pavaizduota 
tokiu satyriniu eilėraščiu: “ram 
sto Šamą — dėdę pliką, grįžę iš 
kovų raiši, maža Šamui ramsčių 
liko, jeigu geras Čan-kai-ši.”

(E).

Šekspyras buvo katalikas
Naujame veikale “Sidelights 

on Shakespeare”, parašytame; 
Tomo F. dalim įrodoma, kad 
didysis kūrėjas Šekspyras bu- ’ 
vo katalikas. Yra užsilikusių jo 
tėvų dokumentų, kur minimos 
religinės frazės (testamente ii 
kt.). Keturi artimi Šekspyro gi 
minaičiai iš motinos pušės buvo 
nužudyti už ištikimybę katali
kybei. Tyrinėtojas mano, kad 
pats Šekspyras jaunatvėje ne
buvo labai uolu3, bet jo religin
gumas nuolat augo.

Japonų pasakoriai
Japonijoje yra nemažai dvira

čiais važinėjančių pasakorių. 
Jie vežasi vaikams pritaikytus 
paveikslus. Sustoja kur pato
gesnėje vietoje, įkala medinį 
stulpelį, pakabina paveikslą ir 
paskiau aiškina vis keisdami pa
veikslus. Susirenka daug smal
suolių vaikų klausytis. Pasako
rius gi tą progą panaudoja... 
saldainiams parduoti, ir pasa
kojimą nutraukia pačioj įdo
miausioj vietoj, kad ii vėl kitą 
kartą vaikai subėgtų.

Ml

RADIO PROGRAMA
Liet. Radlo Programa lt stotie*Šokiams pirmą kartą gros p- wbms, įtino kii. sekmadieniais 12—

įSo __j ___ I 12:30 vai. per pietus: liet. muzikaks Ben^tead vadovaujamas or- dainos, ir Magdutfe Pasaka. Biznio 
kestras reikalais kreiptis į Steponų Minkq.

,, Baltic Florists, Gėlių Ir Dovanų Krau- KLB Britų Kolumbijos tuvę, 602 E. Broadway, 80. Boston 
Apylinkės Valdyba «

— o — .
— Baronienė, išdirbusi trejus į 

metus Vasario 16 gimnazijos 88 
rėmėjų būrelio pareigose, šias 
pareigas perdavė K. Skrinskui.

Sudbury, Ont.

— Lietuvių bažn. komitetas 
paskutiniame valdybos posėdy-; 
je paskjrė ir pasiuntė 10 dol. 
“Eglutei” paremti. Nutarė į- 
taisyti didelį Lietuvos žemėlapį 
šeštadieninei mokyklai ir apmo
kėti $12.50 sąskaitą už išdalin-

Sidaėjaus universitetas pa
tyrė, kad uodui vieną siurbimą 
suvirškinti reikia arti dviejų 
parų laiko.

C.UZAUSKŲ
8EVERLV H1LLS GRLINYCIA 
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banke 
tų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2444 r trrKĖET
TeL PBoapeot S-SSU t» PR s-oss*

NIKODEMAS ČEPULIS
Jau suėjo vlcnori- metai, kai 

negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų mylimų vyrų ir tėvų.

Netekome savo mylimo 1956 
m., sausio mėn. 31 d.

Nors laikas tęsiasi, bet mes 
Jo niekados negalėsime už- 
užiniršti. Lai gailestingas Die
vas suteikia jam amžinų ra
mybę.

Už jo sielų užprašėme gedu
lingas šv. Mišias su egzekvijo
mis sausio mėn. 31 dienų t vai. 
ryto. švenč. Panelės Gimimo 
parupijos bažnyčioje, 6812 So. 
Washtenaw Avė.

Maloniai kviečiame visus gi
mines, draugus, kaimynus ir 
pažįstamus šiose pamaldose da
lyvauti ir kartu su mumis pa
simelsti už a. a. Nikodemo sie
lų. Po pamaldų kviečiame gi
mines, draugus ir pažįstamus 
pusryčiams J namus adresu: 
2548 W. Marąuette Rd.

Nuliūdę: ižinoiui Julija, dūk 
tū ir sūnus.

ALVYDAS AMBROZAITIS
GYVENO 4343 S. HONORE ST. Tel. VI 7-5163

Mirė sausio 27 d., 1957, 11:20 vai. ryto, sulaukęs 8 m. amž. 
Gimė Vokiętįjęjft.

• Amerikoje išgyveno 5 metų#. ,«
Pasiliko dideliame nuliūdime' nib’fina Michalina (Kačihskaitė), 

2 seserys:. Regina ir Graižna, 2 broliai: Vytautas ir Rainartas, 
kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūiias pašarvotas John F. Eudeikio koplyčioje, 4005 South 
IJenuitage Avę.

Ijaidotuvės įvyks trečiadienį, sausio 30 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velioliies sielą. Po pamaldų .bus at
lydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdęs MOTINA, SESERYS IR BROLIAI
Laidofuvių^^JTrektcal'ns John F. Eudeikis. Tel. YArds 7-1741.

SSafari T3!s anEnEnlanlanlanlanIs

NIJOLę JANKUTĘ, 

didelio skausmo valandą, mirus brangiajai 

motinai, visu nuoširdumu užjaučia

KOKP! ŠATRIJA

I0I1N F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

rRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
<605-07 South Hermitage Avenue

Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851
<330 34 South California Avenu*

Mefonas LA 3-0440 ir LA 3-985?
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTJ

LIŪDESIO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. Westera Ava. Air Condltioned koplyčU 
REpubUo 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vtote

Tt.ma, kuri* gyvena kitos* miesto dalyse; gausta* 
koplyčių arčiau Jūsų namų.

JI

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON, •

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENTCO
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kalinių.
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas miestai

Telef — CEdarcrest 3-6335

- . - —= |
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LITHUANIA, (Paveiksluose, $6.00, 
Fotograravo V. Augustinas

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

Redagavo J. Daužiardienė

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

Parašė I»r. A. Šapokas

THE STORY OF ART
and JUOZAS PAUTIENIUS, $5.00

Parašė Ig. ŠI apeita

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

Išleido Marlborongh
LITHUANIAN-ENGLISH and 
ENGLISH-l zITHU ANIAN 
DICTIONARY ..................... $4.50

Išleido Murlborough 

Šias knygas galima gauti dien
raščio DRAUGO knygų kioske — 

2334 South Oakley Avenue,
Chicago 8. Illinois 

©ooooooooooooooooooooooooc

v v
JULIUS KUZM1NSKIS

Gyveno 6947 S. Artcsian Avė.

Tel. Glt. 6-364 1 
Mirė sausio 27 d.. 1957, 2:10

vai. popiet, sulaukęs senatvės.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Pa

nevėžio apskr., Naujamiesčio 
parapijos, Puškonių kaimo.

Amerikoje išgyveno 49 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

sūnus Julius, Jr., duktė Ann, 
žentas adv. Kdvvard Stastukai- 
tis, 3 anūkai: Stephen, Phyllip 
ir Charles, brolio duktė Polly 
Urbas, jos vyras Bruno, kiti gi
minės, draugui ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Petkaus 
koplyčioje, 6812 S. Western 
Avė.

Laidotuvės įvyks troč., sau
sio 30 d., iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas ) Švenč. Pa
nelės Gimimo parapijos bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už vellonies sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiamo visus: 
gimines, draugus ir pažjstamus ■ 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Sūnus, duktė, žen
tas ir anūkai.

laidotuvių direktorius A. 
Petkus. Tel. GRovehlll 6-2346.

“Giedros” korporantei

JŪRATEI NAVICKAITEI,

mirus brangiam tėveliui, reiškiame giliausią 
užuojautą.

VYR. GILDRININKES

aa
Mylimai mamytei

A. f A.
ELZBIETAI GUSTAITIENEI 

Lietuvoje mirus, giliausią užuojautą reiškia GRAŽI
NAI KRiVICKIENEI. JANINAI JONYNIENEI ir ALGIR
DUI GUSTAIČIUI

Teofilė Mickevičienė, K. ir J. Stankūnai, 
T. ir G. Mickai

lO AIsakymų Kodėl Apsimoka Taupyti 
Standard Federal Taupymo B-veje

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 
Federal Home Loan Bank Sistemos.

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

CHARTERED AND SUPERVISED BY 

THE UNITED STATES GOVERNMENT
JDSTIN MACKIEWICH. President 

JUSTIN MACKIEWICII, 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.

ANIHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 SO WESTERN AVĖ. 1410 S0. 50«h AVĖ. 
CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.

Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba 
T0wnhall 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna- /£& Mes turime koplyčias1
I vimas dieną ir nak- įyy ,^*4 visose Chicagos ir 
I tį, Reikale šaukite g Roselando dalyse ir'
įmus. tuojau patarnaujame I

Standard Federal Savings

PETRAS BIELIŪNAS
4848 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 8. UTUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

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

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

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MIC1IIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

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

VASAITIS — BUTKUS
1446 8. 50th AVĖ., CICERO, UI. Tel. OLympic 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET YArds 7-0781z7 >«

and loan association 
OF CHICAGO 

4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32
(Archer Avė ot Sorramento)

PHONE: Vlrginia 7-114 I

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpubUc 7-1213
2314 W. 23r<į PLACEĮ) Vlrginia 7-6672

; r . VANCEFUMERAL HOME
1124 fi. 50th AVĖ. OLympic 2-5245 ir T0wuhali 8-9687
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kių Moterų sąjungos 46 kuopos 
naujų narių įvesdinimas įvyks 
sausio 30 d. bankete, kuriame 
bus paminėta kuopos 3 m. su
kaktis. Jis bus Margo Colonial 
Inn, 6531 S. Ashland avė. Nau
jąją valdybą sudaro: Mary 
Srupsa, Dorothy Clark, Virgi- 

Helen Gercius, 
Gedutis, 

parodyta 
versija,

CHICAGOS ŽINIOS

X I.B Chicagos apygardos 
valdyba jau turėjo savo antrą
jį posėdį sausio'mėn. 22 d. Lie- n*a Balnis, 
tuvių auditorijoje, kuriame da
lyvavo dr. J. Bajerčius, kun. J 
Borevičius, T. Blinstrubas, A.
Gintneris, J. Jasaitis ir St.
Daunys. Turėta piati ir išsami 
dienotvarkė. Plačiau svarstyta
Vasario 16 minėjimas jauni- Įo. , f • . • ' dmime dalyvaus Julie Blozis,mui vasario 24 d. Lietuvių au- į _ ,. ~„ ......... , T .. ....* . , Dorothy Clark, Helen Gedutis,ditonjoje, sol. J. Liustikaites L __ ____________________

Vieky Leon, Helen 
Programoje bus 
"Carmen” moderni 
juokinga forma bus pavaizduo
ta, kaip ši gerai žinoma opera 
neturėtų būti vaidinama. Vai

kvietimas atvažiuoti gastro
lėms į JAV ir Kanadą, šaluti
nių pareigų pasiskirstymas, 
moksleivių tautinio ansamblio 
parėmimas, kultūros ir kitų

Casimera Katauskas. Choro 
programai vadovauja Vicky 
Leone, asistuoja Harriet Nau- 
rocki.

Gyvenimas balose
Spalvingas turtingas gamtos! 

filmas rodomas Today teatre1 
(Madison ties Dearborn) Chi- 
eagoje. Iš arti pamatome dau
gelį pažįstamų ir nepažįstamų 
gyvių, stebime jų žūtbūtinę ko
vą, maisto rinkimą, augimą, 
kiaušinių dėjimą ir kitų smulk
menų. Spalvotas filmas gra
žuolių rinkimo. Be to — plati 
politikos, sporto, madų naujie
nų apžvalga.

Kaip jis nužudė mergaites
Jaunas, 20 m. amžiaus val

kata Edward L. Bedwell prisi
pažino su draugu Frank nužu
dęs Patriciją ir Barborą Gri- 
mes, 13 ir 15 metų mergaites. 
Sekmadienį jisai su policijos

Vyrai išlaidesni grožiui

Ekspertai tvirtina, kad mo
terys praeitais metai3 grožio 
salonuose sunaudojo 990 mili
jonų dolerių, gi vyrai kirpyk
lose išleido 1 bilijoną dolerių.

Blondinės plaukuotesnės

Sakoma, kad blondinės mo
terys turi ant galvos 140,000 
plaukų, gi brunetė turi 108,- 
000.

Vorošilovo surengtos 
žudynės

Buvęs JAV atstovas Mask
voje IVilliam C. Bullit savo atsi
minimų knygoje pasakoja, ką 
jam geroje vodkos sukeltoje nuo 
taikoje pasakojęs sovietinis nu r 
salas, dabar kaip ir Sovietų Są
jungos prezidentas, Vorošilovas 
apie pilietinių karų laikus. Vo
rošilovas pasakojo, kad imdami 
Kijevo miestą komunistai turė
ję tik daugiau kaip 2,000 vyrų, 
o caro armijoje buvo 11,000 ka
rininkų. “Mes niekaip miesto 
būtume nepaėmę. Bet mes pa
sinaudojome propaganda”. Bū
tent, Vorošilovas ir Budenyj 
pradėjęs su miesto įgula dery
bas, pažadėję leisti laisvai pasi
traukti, jeigu jie padės ginklus. 
Caro karininkai patikėjo ir su- 
iko. O paskui? “Visai papraš
ai”, sakė Vorošilovas, “mes iš-, 

šaudėme vyrus ir jų sūnus, o 
ių žmonas ir dukteris atidavė
me į namus, skirtus mūsų ka
reiviams”.

Televizija Venezueloj
Venezuela praneša, kad ji tu

ri truputį daugiau, kaip 80,000 
televizijos aparatų.

RAUDONA PONIA

Marie Reed Haug, 4*2 m. amžiaus,

Elektras darbininkų unijos sekreto
re.

duriuose mušto nerasta. Nėra 
išaiškintos žazdelės Barboros I 
krūtinėlė. Skrodžiant nerasta' 
mušima žymių. Viešbučių savi
ninkai irgi nepatvirtino, kad 
Bedwell buvo pas juo3 įsiregist
ravęs.

Visdėlto Benį. Adamovvski, I 
kuris pats buvo Bedvvelliui pri- j 
sipažįstant, tvirtina kad nėra ' 
abejonės dėl jo pareiškimo tik
rumo. Detektyvai tuojau pra
dėjo jieškoti viešbučių, motelių 
ir kitų vietų rūšis bei šiaip nuo
šalius kampus, tikėdamiesi su
rasti drabužius.

Bedvvell buvo tardomas per 
72 valandas, beveik be miego. 
Jis prisipažino, kad kai jam bu
vo parodytos nuotraukos mer
gaičių lavonų.

Bedvvell sakėsi mergaites su
tikęs ties Harold restoranu, kai 
jos išėjo iš teatro žiūrėjusios 
jau vienuoliktą kartą Presley 
filmą. Bedvvellį atpažino ir pa
liudijo buvus su tomis nužudy
tomis mergaitėmis John Duros 
ir jo žmona — restorano savi
ninkai. Atpažino ir taksio šo
feris Reno V. Echols. Taipgi 
abidvi tas poras geriant žmo
nės matė sausio 11 d. restora
ne ties 55 gatve ir Harlem.

.Žudiko prisipažinimas užra
šytas stenografės ir įrekorduo- 
tas. Jis sakėsi, kad nužudymo 
naktį visi jie buvę gerokai gė
rę.

Suuodė banditą
Susisiekimo policininkas Er- 

nest Neely sulaikė vieną maši
ną ties 61 gatve ir Throop st., 
Chicagoje, nes teturėjo uždeg
tą tik vieną šviesą priešakyje. 
Pradėjus rašyti pabaudą, vai
ruotojas padavė savo šoferio 
kortelę. Policininkas pajuto 
benzino kvapą, einantį iš pini
gų, kurie būvio iškelti išimant 
šoferio kortelę. Atsiminė, kad 
per radiją buvo pranešta apie 
gazolino stoties apiplėšimą. 
Buvo pasakyta, kad piktadario 
automobilio numeris prasideda 
skaitmenimis 714. Policininkas 
pasižiūrėjęs atrado, kad pora 
skaitmenų buvo apnaikinta, bet 
juos įžiūrėjus — atitiko prane
šimui apie apiplėšimą. Polici
ninkas tą pilietį nusigabeno į 
policijos stoti, kur jis prisipa
žino įvykdęs apiplėšimą gazo
lino stoties 1445 W. 59 str. ir 
dar dviejų stočių.

Marijuanos už $200,000
Policijos detektyvai, persi

rengę lazdomis besiramstan
čiais invalidais ar aklais žmo
nėmis, stebėjo įtartinas vietas 
ir sugavo Apolonio Šorio, 58 m. 
amžiaus, gyvenantį 397 South 
Halsted st., Chicagoje, beturin
tį 100 svarų marijuanos. Kalti
ninkas areštuotas. Jo ta turi- 
ma marijuana parduodama kai
na vertinama $200,000. i

Pabrango ligoninės 6%
Amerikos Ligoninių sąjunga 

pranešė, kad kambarių kainos 
ligoninėse šiemet, palyginus su 
pernykščiais metais, yra pa- 
brangusios 6%. Vidutiniškai 
atskiras kambarys kainuoja 
$15.19 dienai, su kitu ligoniu 

į— po $14.14, vieta kambary, 
kur daug ligonių — $10.50. 
Kainos pakilo padidėjus išlai
doms.
Daug Širdies nelaimingajai

Nelaimingajai nužudytųjų 
mergaičių motinai Loretai Gri- 
mes daugelis čikagiečių parodo 
gilios užuojautos. Jai atsiųsta 
tiek aukų, kad ji įstengė užmo
kėti 'visą namo skolą — $7,- 
726.25.

Pragyvenimo išlaidos
Per gruodžio mėnesį pragy7 

venimo išlaidos Chicagoje ne
pasikeitė, tačiau visame krašte 
pakilo 0.2%. Pabrango butai, 
elektra ir kuras.

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Dr. Petras Vileišis, Wa- 
terbury, Conn., gavo kvietimą 
dalyvauti prez. inauguracijoj. 
Dr. Petras su žmona Vita da
lyvavo senatorių ir atstovų pri
ėmime. Dr. P. Vileišis labai 
daug pasitarnavo respublikonų 
partijai prieš rinkimus, šešio
mis kalbomis varydamas kam
paniją už resp. kandidatus. Dr. 
Vileišiui siųstą kvietimo nuo- 

1 trauką įsidėjo IVaterbury Ame- 
1 riean.

pareigūnais perejo visas vie- 
X Pranys Aišėnas, mūsų tas, kur jisai buvo su tomis

tarybų pertvarkymo reikalai, Kanadojc, apįe mergaitėmis ir parodė, kaip
Jauromo kongreso ir tautinės naująjį ijuotą r0.
šokių šventes rengimo eiga, gmilgaičių akvarelė, ra-
meno parodos organizavimas jo. ..gkaitau j, su susi.
■r daug kitų klausimų buvo ,domėjim ors dar 3pausdina. 
svarstyta ir aptarta. Nutarta I ma uk WWnfo U{lau
pasiųsti LB centro valdybai so- .... . «•* v t, votujruo. o J , ir 1Š galima spręsti

darumo mokesčio $300, ištir-į gmj, akvere,ėa vertę
f sąlygas LB Chicagos apygar- ka bi techniką. Tai Uk.
dos biuletenio išleidimui, kurį1 . , , ... x„xS„„, ’ 11 rai lengvas skaitinys, tačiau
gautų nemokamai kiekvienas i... ‘ . , . . „, , itin mielas ir brangus kiekvie-bendruomenes narys. Siame po-|„am lietuviui nes jame su di.

V6S a tyar a’1 dėlių pietizmu autoriaus vaiz-

įvyko nužudymas. Jis su drau
gu primušė mergaites iki są
monės netekimo ir paliko lau
ke. Jis mano, kad mergaitės 
dar gal buvusios gyvos, kai jas 
išmetė sausio 13 d. šaltyje iki 
7 laipsnių žemiau nulio. Jisai 
pasirašė 14 puslapių apimanti 
prisipažinimą. Ten dar yra 
prieštaravimų, tačiau valsty
bės prokuroras skelbia, kad jo 
prisipažinimas jau yra pakan-

l
—Barboros Paulekiūtės (Bo- 

bo Rockefeller) nuotrauką įsi
dėjo New Yorko dienraštis 
“Daily Mirror” sausio 14 die-

kad kiekvienas valdybos narys duojami lietuviiki, paprastu- karnas iškelti bylą. 
turi duot. savo veikimo atliktų {įai ir mfi 
darbą apžvalgą. Naujoji vai- , žmoneliai, 
dyba energingai sprendžia LB | 
reikalus.

širdims artimi

X Tėvų saleziečių vietovėje 
— Šiluvoj — prie Cedar Lake,

X Aleksandras Kumskis per
eituose rinkimuose nors ir ne
buvo išrinktas, bet jis su3ilau-

Savo prisipažinime Bedwell 
pasisakė, kad jisai gyvena 949 
W. Madison str., Chicagoje, kad

yra viena iš komunisčių, kuri buvo i nos laidoje. Bobo Rockefeller 
matoma viename baliuje kitų 
svečių tarpe. Po nuotrauka yra 
paaiškinimas, kad ji dalyvavo 
baliuje, kuriame buvo minimi 
rusų Nauji Metai. Toliau pasa
kyta, kad baliaus pelnas bus

Filmas apie Chicagos 
katalikus

KAS KĄ IR KUR
— Chicagos Lietuvių Taiybcs su

sirinkimas įvyks trečiadienį, sausio 
30 d., 7:30 vai. vakare, Dariaus-Gi
rėno salėje. Kadangi paskutinis su
sirinkimas prieš Vasarįo 16 d. mi
nėjimų todėl svarbu, ir prašomi visi 
atstovai dalyvauti. — Valdyba

Ind., jaunimo vasarvietės jau kė Proporcingai didesnį skai-; 
baigtų statyti pastatų (šešių čh* balsų už kitus demokratų 
namukų su prausyklomis ir SJ*raše kandidatus ir Lietuvių 
svetainės) pašventinimas ir Demokrat4 susilaukė
pirmasis piknikas įvyks š. m?dauš dėmesio iš Democratic 
birželio mėn. 23 d., sekmadienį. Central Cammittee. Aišku, kadį 
Tą pačią dieną bus prakasti1 dauguma lietuvių rėmė Kums- 
pamatai paminklinės Šiluvos k^° kandidatūrą ir už jį balsa- 
Dievo Motinos koplyčios sta- j V0‘
tymui, pašventintas lietuviškas x Margareta Lukaitytė skai- 
kryžius, gaminamas dail. Lau- tyS referatą Cicero jaunimo 
rmavičių ir šv. Jono Bosko di- organizuojamame nepriklauso-Į 
dėlė marmurinė statula, kuri myfoės šventės minėjime vasa-
jau pakelyje iš Italijos ir kuri 
stovės lauke tarp vienuolyno ir 
ežerėlių. Viršminėtoji šventė

rio 16 d. 7 v. v. Šv. Antano pa
rapijos salėje, Cicero, III., o Ir. 
Juvaizdytė suvaidins vyriausią

bus pradžia vasaros iškylų- į roĮę įSCenizuojant S. Brazdžio 
piknikų, kurie ten įvyks kas j nįo “šaukiu aš tautą”. Vaizde- 
sekmadienį. i ų SUVaidins Cicero A. Lituanis- E. L. Bedwell prisipažino, kari jis

X BMM aukojo laiškais šie ! tinto mokyklos mokinės,.vado- įt&r pXi.Pa"m‘e“
amenys: po 25 dol. aukojo dr. t vaujamos J. Vaičiūnienės ir 
A. šaulys ir P. Gyliai. Po 20 ’ mok. A. Baukienės. 
dol. aukojo A. Aukštikalnis, x Kun. A. Sabaliauskas, mi- 
Manoa, Pa., ir Pr. Stončius. 15 aįOnierius salezietis, vasario 
dol. aukojo S. J. Bukas. Po 10 mėn išvyk8ta į Amerikos ry- 
dol. aukojo Kazlauskas,_ Jz. ^inę dalį, kur praves rekolekci- 
Kleivaitis, A. Trimakienė, S. jag Tėvams Pranciškonams 
Brozauskas, J. Kaunas, V. V. Brooklyne, N. ¥., misijas Wa- 
Zlotoravičiai, P. Remkus, dr. terbury> Conn., ir cieveland, 
V. Tauras, V. Jurkevičius, K. Qbį0
Kuchorska, Brockton, Mass., j
J. Zauka, E. Chicago, Ind., J. J.1 X Lietuvių Menininkų klubo

Banioniai, L. T. Bakanai, Ches- į valdyba pavedė jos nariui muz.
ter, Pa., Ch. Kalish3uskas, į Ant. Nakui kviesti menines pa-
Brockton, Mass., Kvedaras, A. jėgas ir rūpintis programa re-
Rimaitė ir K. Dagis. Ilginio meno koncertui, kuris

w , ... . įvyks š. m. balandžio 7 d. 4 v.X Muzikos leidiniams pa- . .. .. ..x , x f P- P- »v. Kryžiaus parapijosremti Damų šventes komitetas . . ,. . r r J, , bažnyčioje,sekmadienį Vargonininkų są-.
jungai ir jos leidžiamam žurna-1 X Kun. J. Borevičius, kaip 
lui Muąikos Žinios iškilmingai 
įteikė čekį $1,250. Iškilmėse 
dalyvavo konsulas dr. P. Dauž- 
vardis ir J. Daužvardienė, Alice 
Stephens, Vargonininkų s-gos 
pirm. J. Kudirka, red. J, Krei
vėnas, Vyt. Radžius, Alb. Dzir- 
vonas ir kun. dr. J. Prunskis.

X B. Kazlauskas, labdarių 
draugijos pirmininkas, praneša, 
kad Labdarių sąjungos centro 
valdybos susirinkimas įvyksta 
sausio 30 d. 8 vai. v. Šv. Kry
žiaus parapijos salėje.

X Prof. Vladas Jakubėnos
susirgo ir guli Woodlawn ligo
ninėje, 6060 S. Drexel Blvd. 
Telefonas PL 2-3300.

X Vincui Valiūnui, 4417 So. 
Campbell, tik už 5 dienas pra
leistas ligoninėje Leonardas

LB Chicagos apygardos pirmi
ninkas, paskirtas rūpintis švie
timo reikalais prie Chicagos 
apygardos ir Švietimo tarybos, 
kurių žinioje randasi visi švie
timo ir auklėjimo reikalai.

X Nekalto Prasidėjimo Sese

rų Rėmėjų (Gildos) Chicagos 

apskrities seimas įvyks š. m. ba
landžio 14 d. (Verbų sekmadie
nį) Šv. Antano parapijoje, Cice
ro, III. Visos draugijos labai ma 
loniai prašomos nerengti tą die
ną savo parengimų, o dalyvauti 
šiame seime.

X Kun. A. Perkumas iš Ve-
nezuelos rašo. jog į pavasarį 
ruošia kelionei dar keturius lie
tuviukus į saleziečių gimnaziją 
prie Cedar Lake, Ind.

Springs, 111., kurios ten mirė. (INS)

jisai gimęs 1935-m. kovo mėn. 
4 d. Jisai pasisakė sutikęs Gri- 
mes mergaites sausio 7 d. Ha- 
rold klubo patalpose, 1300 W. 
Madison. Su jomis buvęs tas 
vyrukas vardu Frank. Jie visi 
keturi nuėjo i Crest viešbutį ir 
apsistojo dviejuose kambariuo
se. Jis buvęs su Patricija. Per 
keletą dienų abidvi jų poros 
lankė tavernas ir nakvojo įvai
riuose viešbučiuose.

Pagaliau — nakčia sausio 12 
d. jie dar aplankė taverną, bu
vo visi gėrę. Tas Frank gavo iš 
kažkur automobilį (turbūt pa
vogęs) ir jie išvažiavo į užmies
čio .miškelius, kur abudu ren
gėsi mergaites nuskriausti, ta
čiau jes priešinosi ir tada abu
du su Frank — vienas vieną 
mergaitę, kitas kitą primušė iki 
sąmonės netekimo, nuplėšė dra
bužius ir Bcdtvell jas išmetė 
toje vietoje, kur vėliau rasti jų 
lavonai. Tada jiedu nuvaž avo 
iki 1400 W. Madison ir Badwell 
čia išlipo, palikdamas Frank 
mašinoje su drabužiais, kuriuos 
jis sakė paimsiąs kur nudėti, 
kad nerastų jų pirštų nuo
spaudų. Frank nuvažiavo Chev- 
roletu 1953 m. Tai buvo jau 
sausio 13 d. ir jisai nuo to lai
ko nebematė to Frank.

Kalėjime Bedwell aplankė jo 
.motina ir jisai motinai pasisa
kė nužudęs tas mergaites.

Kaikurie klausimai dar lie
ka neaiškūs. Bedvvell sako, kad

Perskaitę “Draugą”, duokite abidvi mergaitės valgė prieš 
Jankauskas įteikė $179.85 čekį. Į kitiems! mirtį, bet skrodime vienos vi

i

Jau paruoštas filmas “Catho 
lic Chicago”, pagamintas su, Perduotas Amerikos rusų lab- 
kard. Stritch pritarimu. Filme; daringų organizacijų federaci- 
duodama įdomių informacijų l jai komunizmo aukoms šelpti.
apie augimą ir plėtimąsi kata
likų Bažnyčios Chicagoje. Fil
mą paruošė Motion Picture A- 
postolate of Wic’nita, Kansa6.
Šiai įstaigai vadovauja kun. A.
Buser. Šis filmas bus rodomas 
Chicagos parapinėse mokyklose 
ir salėse. Drauge bus rodomas 
ir spalvotas filmas apie Vati
kaną.

Treti metai be sąmonės
John Brookhouse, 39 m., tak

sio šoferis, kurį plėšikas prieš 
trejus metus apgrobė ir suža
lojo galvą, jau treti metai kaip
Cook apskrities ligoninėj guli Massachusetts. Jam akompa- 
be sąmonės. Kasdieną jį lanko navo jo 17 metų sūnus Vyte- 
jo žmona, 37 m. amžiaus. Plė- nis. Koncertas susilaukė di- 
šikas pagrobė tik $16.65, o šei- džiai teigiamų atsiliepimų stu- 
mai gyvenimą sugadino visam dentų beį profesorių tarpe.
amžiui. — Kun. dr. V. Jeskevičius

Fordhamo universiteto profe
sorius, jau trečia savaitė ser
ga ir guli ligoninėje.

- Naujas transportas su 
tremtiniais atvyko į New Yor- 
ką sausio 24 d. Sąraše randa
mos šios lietuvių arba Lietu
vos piliečių pavardės: Vacys 
Pliusčius, Elena Herbstienė, R. 
Krauleidis, E. Krauleidis, W. 
Meile, K. Jurgilas, VI. Urzu- 
kauskas, R. Godeit, J. Vitkus, 
Pasekei, A. Schaff. E. Ammon, 
Kubath, J. Teichert, J. Kruve- 
lis ir H. Mueller.

— Smuik. Izidorius Vasiliū
nas sausio 15 koncertavo State 
Teachers Ccllege, Bridgewater.

Nau jasis l estame r tas -

Šventa ftačt •
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SKVIRECKAS — Kauno Arkiw» 
■rupas Metropolitas. IV laida. Iš 
leido “LUX” 1947 m. Štutgarte 
420 pusi Kame $1.50 Gaunama

' ‘ OM ii G r '

So. Oaklpv R ve.
Ch’icaac 8. lllmoiF

Mažėja susisiekimo 
pajamos

Chicagos Miesto susisiekimo 
organizacija per 1955 metus tu
rėjo $102,193.554 pajamų. Pa
lyginus su 1955 metais paja
mos sumažėjo $703,631. Kelei
vių per 1956 metus pervežta 
612,282.556 arba — 2,211,082 
mažiau negu per 1955 metus.

Kelių statybos paroda
International Amphitheatre 

patalpose atidaryta kelių tiesi
mo mašinų paroda. Ji vyksta 
ryšium su JAV Kelių Statymo 
sąjungos suvažiavimu Conn- 
gress viešbutyje, Chicagoje. 
Parodoje išstatytų mašinų ver
tė siekia $12,000,000. Jos visos 
sveria 14,000,000.

Daug automošinų
Judėjimo registracijos tar

nautojai praneša, kad praeitais 
metais buvo Amerikoje užre
gistruota 58,129,000 autoveži- 
mių. Jie visi suvartojo 44 bilio- 
nus galionų gazolino.

Registracija universitete
Nuo šiandien iki šeštadienio 

De Paul universitete vyksta re
gistracija naujų studentų į pra
sidedančio semestro kursą.

miiiiiiiiiiiiiimimmiiifMiiminmiiiiiii
Jei turite parduoti ar išnuomo

ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų 

skyriuje. Skelbimą galite perduoti 

telefonu: VIrginia 7-6640
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Kokia 3-ji Fatimos 
paslaptis?

Ar Rusija bus atversta?
šiuos ir kitus aktualius klausi

mus kun. J. Kuzmickis svarsto 
knygoje
FATIMA IR MES
Kadangi autorius pats lankėsi 

apsireiškimų aplinkoje, todėl, jam 
kalbant, skaitytojas pasijunta tar
si jo bendrakeleivis. Pasakojimas 
nuoširdus, giedras, paprastas, kaip 
tų piemenėlių regėtojų gyveni
mas. Bendrai: svarstymai psicho
logiški, įtikinami, atsargūs, išva
dos taiklios, žodžiai, sakiniai vaiz
dingi” (S. Matulis, MIC).

F,ATIMA IR MES — gausiai 
iliustruota, įrišta kietais viršeliais, 
255 psl. knyga. Jos kaina nuo šių 
metų pabaigos sumažinta iki $2.

Kita to paties autoriaus kny
ga —

Marija mums kalba

Joje aprašomi švč. Marijos ap
sireiškimai Lietuvoje ir Europo
je. Knyga iliustruota: įrišta kie
tais viršeliais ir jos kaina $2.00.Pinigai bažnyčioms , Relkalauklte knygynuoM arha 

Per metus apytikriai sume- 9kjte užsakvmU8yVu pinigaiB |; 
tama įvairiose bažnyčiose aukų
pavidalu 2 bilijonai dolerių 
Bažnyčioms priklauso . o mil. 
žmonių.

DRAUGAS 

2334 S. Oakley Avė.

CKICAOO I, TT.Tx
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STASYS DZIUGA9

K »Šk učie Vardinės

tai gražiausia dovana mūsų 
nažiesiems skaitytojams. Meilė 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ii 
lai. VI. Stančikaitės gražios iliu
stracijos Šią knygą padarė dau- 
riausia mėgiama mažųjų skaity 
fojų tarpe Kaina $1.50.

*nakymun kartu su pinigais siųskite:

“DRAUGAS” 

2334 So. Oakley Ava 

Chicago 8 TU
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P 0 P U L A R 

UTHUANIAN RECIPĖS
! šunnkn JUZE DAUŽVARDEGNE

Tai nepapiturtu knyga Virs Z00 re- 
-«ptų grynai lietuviškų valgių gaml- 

j nimul anglų kalboje. Ponia Daužvar- 
' dlnnB, kurt dažnai pasakodavo apie 
lletuvlftkus valgius per Chicagos ra
dijo Ir televizijos stotis, surinko pa
čius įdomiausius ltetuvl&kų valgių 
receptus Ir DRAUGAS juos Išleido 
labai parankioje formoje. Plrm« kar
tą tokia knyga pasirodo knygų rin
koje.

Gera dovana kitataučiams ar ang 
IlSkal skaitantiems lietuviams

Kaina — $2.00
tfžSHkymus kartu su pinigais siųskite*.

“DRAUGAS”

2334 So. Oakley Avenoe,
CHICAGO 8. ILL.
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