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"Draugas" jau persikėlė j

naujai pastatytus rūmus
Visais dienraščio ir kitais spaudos reikalais prašo

me rašyti šiuo adresu — 4545 West 63rd str., Chicago 
29, III., arba telefonuoti — LUdlow 5-9500.

Šiandien išleidžiame “Draugą” pas savo skaitytojus iš naujų 
patalpų, kurias buvo galima pastatyti tik mielų Tėvų Marijonų bei 
“Draugo” bičiulių dėka.

Nenorėdami skaitytojų palikti 
be ‘Draugo” nė vienos dienos, da
lį techniško darbo turėjome at
likti senuose ir naujuose namuo
se kartu. Kiekvienas, nors ir
mažiausias, kraustymasis yra AMMAN, Jordanas, vas. 5. — 
sunkus, o ką bekalbėti apie išti- Jordano karalius Hussein, kar-

Jordano karalius

atmetė Ike'planą

sos sapustuvės ir linotipų perga
benimą. Nors ir naujoj vietoj, 
tačiau dar daug įvairių kliūčių 
teks nugalėti tiek
tiek redakcijos ar spaustuvės
personalui. Galimas daiktas, 
kad tuo kraustymosi metu ir dar 
dabar, tebevykstant persitvarky
mams,gali įvykti įvairių nesklan 
durnų. Už visa tai skaitytojus 
atsiprašome. Diena dienon vis
kas gerės.

tą buvęs Vakarų geriausias 
draugas, šiandien atmetė prezi
dento Eisenhowerio Vidurio Ry 

vadovybės, tų politiką.
"Arabų pasaulis niekada ne

sutiks, kad jų kraštai būtų gin
čo lauku tarp Rytų ir Vakarų”, 
pasakė 21 metų amžiaus kara
lius.

Skaitytojai turės progos 
apžiūrėti

Naujieji namai erdvūs, nebe- 
sugrūstots mašinos, augštesnės 
patalpos, nors ir nedideli, bet 
šviesūs redaktoriams kambariai. 
Naujas presas įgalins du kartus 
greičiau išspausdinti “Draugo” 
laidą ir todėl bus galima grei
čiau išekspedijuoti, kad “Drau
gas ko greičiau galėtų skaityto
jus pasiekti.

Kai bus galutiniai susitvarky
ta, kai pradės dirbti visos maši
nos irbus baigti galutiniai įren
gimai, skaitytojai galės šiuos na 
mus apžiūrėti ir pamatyti, kokį 
kelią turi pereiti straipsniai, kol 
pasiekia skaitytoją. Sveikinda
mi skaitytojus iš naujos vietos, 
nors dar ne su tokiu “Draugu”, 
kokiu jį norėtume matytit, steng 
simės savo skaitytojų ir bičiu
lių neapvilti.

Lenkai grįžta į

senus postus
VARŠUVA, vas. 5d. — Len

kai,seniau komunistų pašalinti 
iš įvairių postų ir, įmesti į ka
lėjimus, grįžta į tarnybą. Tarp 
grįžtančių į svarbius postus yra 
universitetų profesorių, laivų 
kapitonų ir lakūnu.

Daug žymių lenkų buvo pa-] 
šalinta iš clarbų ir įkaitinti, kai 
komunistų slaptoji policija siau
tė .

Lenkijos Gomulka bando sta- 
linistų klaidas atitaisyti ir kury 
bines jėgas vėl įtraukia į dar
bą.

Karo herojus
LOUISVILLE, vas. 5. — Char 

les Kelly, II Pasaul. karo hero
jus, dirba valstybės vieškelio 
departamente. Jis yra inžinie
rius.

JAV legionas prez. Eisehowerio 
V. Rytų doktrinos klausimu

WASHINGT0NAS, vasario 5. — Prezidento Eiscnhowerio pa
siūlytą doktriną apginti Artimuoosoious Rytus nuo komunistinės 
agresijos vakar kritikavo Amerikos Legionas, kitos organizacijos 
ir privatūs piliečiai.

Kritika pasipylė prieš prezi
dento Eisenhowerio Vidurio Ry
tų programą, kai Senato karinės 
tarnybos ir užsienio reikalų ko
mitetai pradėjo klausinėti įvai
rius asmenis, kaip jie žiūri į pre
zidento pasiūlymą siųsti JAV vy 
rus į Vidurio Rytus, jei kuri 
valstybė prašytų pagalbos, ir 
kaip žiūri į pinigų teikimą Vi
durio Rytų valstybėms.

5 turkai sužeisti
FAMAGUSTA, Kipras, vas. 

5. — Penki turkai kipriečiai po
licininkai sužeisti, du sunkiai, 
kai graikų kipriečių pogrindžio 
vyrai numetė bombas į juos 
Hermes gatvėje, Lamagustos 
mieste.

Pigesne kelionėW. C. (Dan) Daniel, Amerikos 
Legiono vadas .pasakė, kad le- LONDONAS, vas. 5. — Šiau- 
gionas palaiko prezid. Eisenho- rėš Atlanto oro linijų atstovai 
merio prašymą suteikti jam tei- vakar susirinko Londone ir svar 
sę siųsti karines jėgas į Vidurio stė kelionių kainų sumažinimą. 
Rytus, jeibūtų reikalas, bet tvir- London — New York kelionė
tai priešinasi duoti ekonominę 
pagalbą tai apylinkei iš vyriau
sybės fondų.

Daniel pastebėjo, kad JAV ad 
minstracija neturėtų sudėti į vie
ną krepšį karinės ir ekonominės 
pagalbos.

Juntignės Amerikos Valstybės 
nuo II Pasaulinio karo pabai
gos jau davė 53 bilionus dolerių 
ekonominės pagalbos užsieni
nėms valstybėms.

ten ir atgal kitais metais kai
nuos $417. Dabar kainuoja $518.

Miesto galva
pareiškė protestą

SULMONA, Italija, vas. 5. — 
Miesto galva ir miesto tarybos 
nariai pasitraukė iš pareigų pro 

[testuodami prieš vyriausybės 
nutarimą uždaryti karines pa
talpas Sulmona mieste.

KALENDORIUS

ORAS Vas’ario 6 d.: Šv. Darata ir
Oro biuras praneša: Chicago- šv. Titus; lietuviški: Živilė ir

je ir jos apylinkėje šiandien — Alkis.
truputi šilčiau. I Saulė teka 7:00, leidžiasi 5:11

Generolas Alfred Gruenther, Amerikos Raudonojo Kryžiaus pirminin
kas, aplankė Hazardville miestą, Ky., kuris buvo didelio potvynio 

nusiaubtas (INS)

Irako princas Washingtone; 
nori gauti daugiau ginklų

WASHINGT0NAS, vasario -5. — Irako princas Abdul Illah 
vakar atvyko į Washingtoną, Išlipęs iš Raukinio, princas pasakė, 
kad jis prašys prez. Eisenhowerį daugiau ginklų Irakui.

Irako princas Illah susitiks
Saudi Arabijos karalių Saud J.
A. V. sostinėje.

“Mes norėsime sužinoti dau
giau smulkmenų apie JAV poli
tiką Vidurio Rytuose”,pastebėjo 
princas. Irakas remia prezidento 
Eisenhowerio Vidurio Rytų pro
gramą.

Irako princą Illah stotyje su
tiko prezidento Eisenhovverio 
ir valst. sekretoriaus Dulles at
stovas Wiley T. Buchanan, Bag
dado pakto valstybių ambasa
doriai — Pakistano, Turkijos, 
Irano ir Britanijos ambasados 
pareigūnai. Saudi Arabijos ka
ralius Saud pasiuntė savo amba
sadorių Abdullah Al-Khayyal su 
tikti princą stotyje. Irako prin
cą taip pat pasitiko Egipto am
basadorius, Jordano, Tuniso ir 
Sirijos valstybių pareigūnai.

Princas savaitę bus Jungtinių 
Amerikos Valstybių sostinėje.

Piemenys susišaudė
DAMASKAS, Sirija, vas. 5.— 

Sirijos armijos pareigūnas va
kar nusiskundė, kad žydų pie
menys šaudė į arabų piemenis 
netoli Tarafiko, Sirijos — Izrae 
lio pasienyje. Žydai pasitraukė 
į Izraelio teritoriją, kai arabai 
paleido kukąs į žydus.

Baigė streiką
DAGENHAM, Angija, vas. 5. 

— 21,000 Fordo automobilių dar 
bininkų, streikavę savaitę, šian
dien pradėjo dirbti.

Vengrai komunistai patikimas Amerikos
uždare Jugoslavijos- į
Vengrijos pasienį prezidentų pacifizmas?

VIENA, Austrija, vas. 5. — 
Vengrijos komunistinė vyriau
sybė šiandien uždarė Jugoslavi- 
jos-Vengrijos pasienį ir įsakė 
šauti į kiekvieną, kuris bandy
tų peržengti pasienį.

Budapešto radijas paskelbė 
kad palei pasienį į penkias apy
linkes negalima įžengti be spe
cialaus leidimo.

Vidaus reikalų ministerija 
pranešė, kad prie pasienio nese
niai susitelkė tūkstančiai asme
nų, kurie nori nelegaliai patekti 
į Jugoslaviją. “Tokie dalykai 
kraštą stato į pavojų ir saugu
mo jėgoms įsakyta uždaryti Ju
goslavijos pasienį”, sako Ven
grijos vidaus reikalų ministe
ris.

Daugiau kaip 16,600 vengrų 
pabėgo į Jugoslaviją nuo spalio 
23 d., kai Vengrijoje prasidėjo 
revoliucija. Daugiau kaip 170, 
000 vengrų paspruko į Austri
ja-

Nieko naujo neatsitiko
Po Suezo ir Vengrijos įvykių daug kas nori suvokti, kas nau

jo yra atsitikę politinėje rinkoje. Politikai, atsakydami į šį klausi
mą, sako, kad nieko naujo neatsitiko.

Kai kas mano, kad JAV, Ang-

Grįžta į gyvenimą
COLOMBO, Ceilonas, vas. 5. 

— Ceilono buvęs ministeris pir
mininkas L^fcllfcy Senanayake, 
dėl nesveikatos pasitraukęs iš 
pareigų, vėl grįžta į viešą gyve
nimą. Jis turbūt vadovaus tau
tinei partijai, vieton John Kote- 
lawalo.

Sprogus vamzdžiui
BRIUSELIS, Belgija, vas. 5. 

— Požeminis gazo vamzdis va
kar sprogo Briuselio miesto ver 
slo centre. Tuzinas asmenų su
žeista.

35 svarų duonos
I

bakanas
AMSTERDAM, Olandija, vas. 

5. — Vienuolika olandų kepėjų 
vakar išvyko į Monako. Kepė
jai nuvežė penkių pėdų ilgumo 
duonos bakaną princui Rainer 
ir princesei Grace. Duonos baka 
nas yra 35 svarų ir turi 85,000 
serbentų.

Bokštas sugriuvo
NASHVILLE, Tenn., vas. 5.— 

Beveik baigiamas statyti tele
vizijos bokštas sugriuvo ir ke
turi vyrai žuvo nelaimės metu, 
kai jie dirbo daugiau kaip už 
mylios. •

• Augščiausias sovietas va
kar pradėjo posėdį Maskvoje.

Bando "perauklėti" studentus
OKUP. LIETUVA. — Pasireiškus tarp lietuvių studentų tam 

tikroms “nesveikoms apraiškoms”, dabar sovietai okupantai su
skato augštąjį mokslą einantį Lietuvos jaunimą sustiprintai per
auklėti.

Vilniaus radijo pranešimu, ----
sausio 26 d. Vilniaus augštųjų, munizmo dvasia”. Po pranešimo 
mokyklų dėstytojai, profesoriai, pasisakė Pedagoginio instituto 
aspirantai ir kiti buvo suvaryti dir. Mickevičius, Vilniaus un-to 
į universiteto aktų salę “apsvar- rektorius Bulavas, Konservato- 
stytį klausimų, susijusių su mo- rįjos dir. Karnavičius, Mokslų 
kamojo auklėjamojo darbo pa- akademijos prezidentas Matulis 
gerinimu tarp studentų”. ir kt. Reikšmingesnę kalbą pa-

Į "pasitarimą” buvo atvykę sakė taip pat LKP ck sekreto- 
visa eilė kp žymių pareigūnų ir rius Niunka. Paskum Sovietų Są 
“svečių iš Maskvos”. Pagrindi- jungos augštojo mokslo minis- 
ni pranešimą padarė, nurodyda- terja ataakė į c„ kIa„8i 
mas svarbiausias direktyvos, ,,,, , , .
Sov. Sąjungos augštojo mokslo ^.e^iunč.ų auklėjamojo darbo 
ministerirf. Jis ypačiai išryškino i problemas augštojoje mokyklo- 
dėstytojų vaidmenį ir atsakin- j® l,agal “komunistinę koncep- 
gumą “auklėjant studentiją ko-iciją”.

37 darbininkai .
žuvo kasykloje

BISHOP, Va., vas. 5. — 37 
darbininkai žuvo, kai anglies ka 
syklos gilumoje sprogo gazas. 
Sprogimo metu kasyklose buvo 
180 vyrų.

Winston Churchill
parduoda ūkį

LONDONAS, vas. 5. — Win- 
ston Churchill planuoja par
duoti du ūkius, esančius Chart- 
well, Kent. 350 akerių ūkį, pirk-( 
tą prieš 10 metų, parduos lie- 
pos mėn.

lijos ir Prancūzijos santarvė yra 
iširusi. Bet tai netiesa; ji stovi, 
kaip stovėjusi. Kiti mano, kad 
Rusijos imperijos galybė yra su
griuvusi. Bet ir tai netiesa. Ji 
nugalėjo Vengrijos sukilimą ir 
susiglaudino su raudonąja Ki
nija.

Nukentėjo Jungtinės Tautos
Per šiuos įvykius Jungtinių 

Tautų moralinis prestižas nu
kentėjo. Jos neįsengė nieko pa
daryti nei Vengrijos, nei Suezo 
teisei apginti. Tačiau iš šių įvy
kių jos išėjo labiau susiglaudi- 
nusios su JAV. Jos darosi JAV 
politikos įrankiu.

Kas atsitiko su Anglija?
Patys anglai sutinka, kad Sue 

ze jie pralaimėjo. Jų žygis Sueze 
sudarė įspūdį, kad jie tęsia kolo
nijinę politiką. Tačiau šių įvy
kių proga Anglija priartėjo prie 
Europos.

Koks yra Kinijo^vaidmuo?
Washingtona8 yra nustebęs Ki 

nijos vaidmeniu paskutinuose į- 
vykiuose. Bet kada Washingto- 
nas yra nenustbęs? Chou En- 
lai sustiprino Maskvos autorite
tą prieš sukilusius komunistus 
ir palenkė lenkus paklusti Mask 
vai. Kokiu autoritetu jis tai pa-

Kų darys komunistai toliau?
Ką dabar darys komunistai, 

padarę nuostolių Anglijai ir 
Prancūzijai ? Atrodo, kad jie ne
siskubins su naujais įvykiais. 
Jie eis iš lėto, kad nepakeistų 
Eisenhovverio pacifistinio nusi
statymo. Bet su JAV prezidentų 
pacifizmu negalima perdaug žais 
ti. W. Wilson taip pat buvo pa
cifistas, o visdėlto jis išvedė 
Jungtines Amerikos Valstybes į 
Pirmąjį Pasaulinį karą. Yra ri
zikingas dalykas savo politiką 
grįsti vien tik JAV prezidentų 
ir juos išrinkusios visuomenės 
pacifizmu. Reikia spėti, kad so
vietai bandys prezidento kantry
bę. Tai yra psichologinis karas. 
Bet čiame kare komunistai yra 
labai prityrę.

t v (*• • • 1 f •Indijos žodžiai ir darbai
NEW YORKAS, vasario 4. — 

Pakistano atstovas pareikalavo, 
kad Indija vykdytų naują Jung
tinių Tautų Saugumo Tarybos 
nutarimą — plebiscitą Kašmire. 
Indija buvo sutikusi prieš 9 me
tus leisti plebiscitą Kašmire, ku 
rio du trečdalius yra užėmusi ji 
ir vieną trečdalį laiko Pakista
nas.

Dabar Indijos atstovas sako, 
kad plebiscito negali būti, nes

padarė ? Reikia neužmiršti, kad; per tą laiką pasikeitusios sąly- 
Trečiasis Inetrnacionalas yra gy- gOS Indija tegalinti tartis su

TRUMPAI IŠ VISUR
• Egipto laikraštis “Al Ak

ram”, išeinantis Kaire, spėja, 
kad prezidentas Eisenhoweris 
pakvies Egipto prezidentą Nas- 
serį į Washingfoną. Kaip ten1 
bus, ateitis parodys.

• Vengrijos komunistai šio
mis dienomis pakorė 20 metų J 
amžiaus mergaitę ir karininką, 
kad organizavo ir vadovavo 
prieškomunistinėms riaušė m s 
praėjusių metų gruodžio 17 d. 
prie Rumunijos pasienio.

• Lenkijoje naikinama kol
chozai. Pastaraisiais dviem mė
nesiais Lenkijoje buvo panaikinj 
ta apie 10,000 kolchozų. Lenkų: 
“Glos Olsztynski” rašo, kad Al-i 
lensteino vaivadijoje iš 550 kol-' 
chozų beliko tik 48.

• Maskva pažadėjo Yemen 
vyriausybei ginklų kovai su ang 
lais Adene Bet sutrukdžius su
sisiekimą Suezo kanalu, Yemen 
valstybė ginklų negauna.

• Šveicarijos vyriausybė siū
lys pakeisti konstituciją — nori 
duoti ir moterim balsavimo tei
sę rinkimuose į parlamentą, švei 
carija dabar yra vienintelė Eu
ropoje demokratija be demokra 
tijos”, t. y. be politinių te'sių 
moterims.

vas kūnas komunistų valstybių 
sąrangoje.

Mao Stalino vietoje
Chou En-lai savo vaidmenį su

vaidino kalbėdamas Mao autori
tetu. Mao šiandien yra didelis.

Pakistanu pripažinti esančią pa
dėtį ir tik palyginti vietinio po
būdžio sienas.

lstoirja su Kašmiru dėmesio 
verta dėl to, kad ji nuėmė kaukę 
Indijos Nehru politikai. Indija 
visu rūstumu smerkė agresiją

Jo žodis III Internacionale pri- Egipte ir reikalavo, kad agreso- 
lygsta beveik Stalino žodžiui. (rjUs pasitrauktų, o tuo tarpu 
A pač, kad jis kalba gerai organi-, savo agresiją Kašmire nori įpi- 
zutos Kinijos armijos remiamas, ketinti sovietiniu būdu: pripa- 
kuri sumušė amerikiečius Korė- Siūkime įvykusį faktą ir toliau
J°Je- 1 gyvenkime draugiškai.

Kas galingesnis? _______
Šiandien kyla klausimas, kas] • Lenkai rūpinasi juo grei- 

galingesnis, Kinija, ar Rusija?t čiau repatrijuoti iš Sovietų Są- 
Nėra ko to klausimo svarstyti, jungos savo valstybės piliečius, 
kol abi šios jėgos eina išvien, Praėjusių metų antrajame pus- 
viena kitą remdamos. mėty grįžo per 33,000 asmenų.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Saudi Arabijos karalius Saud vakar tarėsi Vidurio Ry

tų klausimais su Turkijos ir Pakistano ambasadoriais Washing- 
tone. Turkija ir Pakistanas yra Bagdado pakto nariai. Saudi 
Arabijos karalius ir kiti arabų nacionalistų vadai yra priešingi 
Bagdado Sąjungai, į kurią be Turkijos ir Pakistano įeina Ira
kas, Iranas ir Britanija. Bagdado pakto tikslas — kovoti prieš 
komunistinę agresiją Vidurio Rytuose.

— Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Dag Hammars- 
jold vakar tiesiogiai pradėjo tartis su Izraeliu, kad Izraelis pa
greitintų savo kariuomenės pasitraukimą iš okupuotų apylinkių 
Egipte. Jungtinių Tautų kareivius norima pastatyti palei Egip
to — Izraelio demarkacijos linijos.

— Respublikonas kongresmanas Hoffman iš Michigan va- 
var pasiūlė prezidentui Eisenhoweriui kandidatuoti trečiam ter
minui demokratų sąraše, vieton modernizuoti respublikonų par
tiją.

— Prancūzai vakar uždarė daug musulmonų krautuvių Al- 
žire, kad krautuvių savininkai dalyvavo nacionalistų streike.

— Buvęs prezidentas Herbert Hooveris įspėjo, kad JAV 
gresia depresijos pavojus. Bet Hooveris pastebėjo, kad ir nebijo 
rimtos depresijos, “jei mes užkirsime kelią infliacijai”.

— Rusų kalba popularėja Egipte. Liaudies universitete 
įvestos rusų kalbos pamokos.

— Korėjos respublika planuoja šiais metais užmegzti diplo
matinius santykius dar su aštuoniomis valstybėmis.

— Arabai užmušė du britus ir keturis sužeidė Aden valsty
bės tyrumose.

Si^ka^W^K2lZojy aptiio ~ vengrų pabėgėlių vakar išvyko iš Bremenhąveno
gazas. 37 danhininknĮ įUvo (INS) ^osto, Vokietijos, i Jungtines Amerikos Valstybes.

4



DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHTCAGO, ILLINOIS Trečiadienis, vasario 6, 1957

SKAUTŲ SKYRIUS
VIENO DOLERIO 

SESERIŠKUMO VAJUS 
Niekas neabejoja, kad skau«

lerių ir įteikta v. sktn. V. Ki
laičiui kaip atlyginimas už pra
leistas skautų stovyklai vado-

, ... , vaujant atostogas. Drauginin-čių seserija ir skautų brolija at- kag y Kizlaitia bet kokio atly. 
Įteka išeivijoje didelį uždavinį. o a,sisaki skaut va. 
Skautų-čių stovyklas gaubia be- dovas dirba s„ jaunimu _ akau 
tuviėka dvasia, ten jaunimas pa <aj> kjo atlyginimo b tuos 
gilina Skautiškas Hnias užsigru jn, davS „ L R Vytau.
dina bei įgyja gerų įpronų. Re- (ū ska draugovei 
prezentacinese stovyklose garsi
na Lietuvųs vardą ir padidina 
mūsų draugų skaičių.

Džiugu, kad lietuviškoji ben
druomenė tai įvertina ir Skautų 
Brolijos Jambores vajų efektin
gai remia, sudarydami sąlygas 
mūsų skautams gerai pasiruoš
ti.

Skaučių seserija taip pat turi

Šią pinigų sumą sudėjo šie 
skautų tėvai: po 10 dol. — dr. 
J. Skrinska, Ed. Steponavičius, 
po 5 dol. — V. Apanavičius, J. 
Šarkauskas ir E. Grigaliūnienė. 
Prie skautų tėvų suaukotos su
mos draugininkas V. Kizlaitis 
pridėjo dar 20 dol.

Draugovės vadovybės nutari-
progoe pasiųsti ateinančią vasa mu iš šio 100 dol. sudarytos 4 
rą į Pasaulinę skaučių stovyklą premijos per šiuos metus (nuo 
Anglijoje 8 savo skautes. Mums
rūpi jas tinkamai paruošti šiam 
svarbiam reprezentacijos užda
viniui, bet be lėšų tai neįmano
ma atlikti.

Neturėdamos kitų pajamų šal 
tinių ir galvodamos, kad yra iš
eivijoje daug sesių bet kada da
vusių skautės įžodį ir neatšalu
sių šiai idėjai, bet dėl įvairių

1956 m. spalio 1 d. iki 1957 m. 
birželio 15 d.) geriausiai savo 
veikla pasižymėjusiems D. L. K. 
Vytauto draugovės skautams 
(nuo 11 iki 18 metų amžiaus), 
keturi gavusieji premijas skau
tai bus nuvežti aplankyti jubi- 
lėjinę JAV skautų Jamboree š. 
m. liepos mėn. Valley Forge( ku 
rioje stovyklaus 50,000 skautų) 
ir turės progos pamatyti Phi-

turginių rūbų. Pav. kas kilęs iš kunigus ir klierikus, tik prisiųs- 
Židikų, Ylakių, Platelių, Mažei- darni aukas pažymėkite kokią 
kių, Skuodo, Tauragės, Šilalės, sumą jų šalpai skiriate» 
Viekšnių ar kitų Žemaitijos pa- Aukas prašome siųsti komi* 
rapijų sušelpkime jas. Galima teto nariams šiais adresais: kun. 
aukoti mažomis sumomis po ke Vacį. Martinkus, 350 Smith St., 
lėtą dolerių ir toji auka bus pri- Providence 8, R. I., kun. Ant. 
dėta prie perkamų medžiagų. Račkauskas, 259 N. 5th st. 
Galima aukoti ir tokias sumas Brooklyn 11, N. Y., kun. Juo- 
už kurias būtų galima įtaisyti zas Pragulbickas, 211 Repley 
arnotą, albą, kapą, kamžą ar Pi. Elizabeth, N. J. Be to, aukas 
ką kitą. Kiek kaštuoja tos me- galima persiųsti ir per kitus 
džiagos? — Su pasiuntimo išlai Telšių vyskupijos tremtinius ku 
domis: arnotui 25 dol., kapai nigus.
35 dol., albai 15 dol., kamžai Parūpindami liturginiams rū- 
7 dol. Žinoma, kas aukos di- bams siūti medžiagų pagrąžin- 
desnes sumas, tai, tas įtaisys sime savo gimtąsias bažnyčias, 
ten ir brangesnius rūbus, bran- patarnausime Dievo garbei. Su- 
gesnes medžiagas pasiųsti. Rū- šelpdami iš Sibiro grįžusius ligo- 
bai bus pasiūti Lietuvoj ir ant tus kunigus ir klierikus, atliksi- 
jų>bus pažymėta kieno tai do- me kilnų artimo meilės darbą, 
vana. Tik su aukų pasiuntimu ne-

Didesnėm ar mažesnėm au- delskime — juo greičiau juo ge- 
kom paremkite ten sergančius riau.

KETVIRTAS KRYŽIUKAS - 
INŽINIERIAUS TITULAS

tz.

bų fabriko busimiems inžinie
riams ir nereikia daug galvos 
kvaršinti su įvairiomis for t tū
lėmis, rasit užtenka, anot to a- 
nekdoto, tik išmokti neužmiršti v 
“pasirašant” vietoj trijų kry
želių — keturius pastatyti. At
seit, ketvirtas kryžiukas reiš
kia inžinieriaus titulą. Ir tokių 
“inžinierių” Rusija per metus 
išleidžianti 120 tūkstančių, tuo 
tarpu JAV tik 70 tūkstančių. *

Pagaliau, jei šios fabrikų mo
kyklos ir būtų tikrai reikiamo 
lygio bei skaičiai neperdėti, tai 
galime suprasti, koks sunkus 
yra gyvenimas eilinio darbinin
ko, jei jo vaikas turi per šešius 
metus save tiesiog kankinti, kadi 
nors biski pagerintų savo ver-1 
giją sovietiškame fabrike. Bet 
greičiausiai anas kanadietis bus' 
bolševiką sutikęs tik pirmą kar
tą, todėl jam ir visos istorijos, 
riedančios nuo jį lydėjusio'en
kavedisto slidaus liežuvio, buvo 
šventa tiesa, jaudinančios iki 
širdies gelmių.

Tel. REliauce ^1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
DYTOJAS (R CHIRURGĄ 
'LIETUVIS GYDYTOJAS

8925 West 59th Street
• 4 popiet, 8:10—8:1« «>• Ahi*4 t »H !»>»• mitlirV
Tel. ofiso Ir buto OLyinplo 2-4150

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4988 W. 15th St., Cicero
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak., 

iftsky rus t rečtuiličnius. 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

Ofisu telef. LAfuyette 3-3210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 3-2888

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IK CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
VAI* Kasdien popiot nuo 12-2:30 v. 
Vak. pilni, untr., ketvirt 8-8:30 v. 

Trečiad. tik susitarus.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. G3rd St. 
Ofiso tel. KEliance 5-4410 

Rezid. telef. G Kovelull 0-0017 
Valandos: 1-3 p. m., 8-8 p. m.

Penktad. tik |k> pietų.
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Ofiso tel. CLiffside 4-2800 
Rezidencijos: liAfayettc 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 47th Street 
(kumiius 47tli ir lleriuitage)

Vai.; nuo 2 iki 4 ir 8 iki 9 v. vak 
Šeštad. nuo 2 iki 8 vak. iftskyr. sek.

priežasčių negalinčių aktyviai j 
reikštis Seserijos veikloje, savo ladelphia Ir didžiausią pašau* 
posėdyje, sausio 20 d. nutarė- lio nuėstą New Yorką ir įžymy-
me paskelbti vieno dolerio sese- 
rirtknmo vajų nuo vasario 16 iki 
22 d.

Kviečiame visas esamas ir bu 
vusias skautes, o taip pat ir vi
sas skautininkes vieno dolerio 
auka paremti Lietuvos skaučių
seseriją.

Tenelieka nė vienos sesės mū
sų balso neišgirdusios. Pinigus 
siųsti seserijos vadijcs iždinin
kės vardu šiuo naujuoju jos ad-

bes. Tai pirmas kartas Cleve- 
lando lietuvių skautų 8-rių me
tų gyvenime, kada draugovės 
skautų tėvams padedant, net 
keturi skautai gaus tokias ver
tingas premijas — po 25 dol. 
kiekvienas. S. L.
.a a
c Ja iasalėta ...
SKAUTŲ ARMINIS' 

PRANEŠIMAS

ANTAŠIUS, Wis consin Delis, Wisc.
Jei tikėti kanadiečio James 

S. Duncan, Ontario Hydro ko
misijos pirmininko žodžiais, Ru
sija pralenkia visą vakarų pašau 
lį savo mokslininkais ir inžinie-

Kada gi jie randa laiko stu
dijoms ir praktikos darbams, jei 
tokia tvarka per 4 ar 5 dienas 
savaitėje ? Laisvalaikis toks 
trumpas, kad sunku per jį ir

riais. Minimas kanadietis nese- barzdą nusiskusti. Studentui-
niai lankėsi Sovietų Rusijoj, kur 
apžiūrėjo jų elektros jėgaines 
ir įvairius fabrikus pačioje Mas
kvoje. Jį labai nustebinę rusų 
jaunimo darbštumas ir veržlu-

TELEVIZIJOS
ir Radio Aparatu Taisymas 

M. RIMKUS, 4517 S. Šavvyer 
Sąžiningas ir garantuotas darbas

Tel. VIrginia 7-0087

DR. IRENA KURAS
(Gydytoju ir Chirurgė) 

KIJIHKIIJ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALI STB

7156 South VVestem Avenue 
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad., antiad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto iki 1 vai. p.p. Ir nuo 
8 v.—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad. 11
vai. ryto iki 3 vai. popiet

Office tel. RE 7-1168
Res. tol. VVAlbrook 5-3765

”<•1. ofiso l’Rospect 0-2240
Pltospect 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHI UI ROMOS LIGOS 
5700 So. \Vood Street 

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

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 Nori h VVacker Drlve 
(Civic Opera House, kamb. 858) 

Vai. knsd. 12—4 
Tel. CEntml 0-2201 

5002 \Yest lOth Str.. Cicero 
Vai. kasdien 5-8. šeštad. 1-2 vai.

Tel. TOwnhiill 3-0050 
Kitu laiku ir trečiad. susitarus

Rczid. tel. nEnilock 4-7080

DR. VYT. TAURAS*
TUP6IAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

SPEC. MOTERŲ LIGOS 
Ofisas ir rezid.: 2410 W. 51 st St. 
Tel. PRosj>ect 8-1223 arAVE. 0-5577 

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

Šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

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

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

B255 South Western Avenue
VAL. kasdien 2—4 p. p. ir 7—9 vak 

Trečiadieniais, šeštadieniais ir 
sekmadieniais uždaryta.

darbininkui reik visko atsisa
kyti, pasidaryti šaltu automatu, 
užmiršti šeimą, apsigyventi fab
riko bendrabučiuose ir diena iš 
dienos per šešius metus tempti

mas į mokslus. Net fabrikuose savotišką jungą, kaip jautis plū

Visiems maloniesiems 1956 
m. *’SA” prenumeratoriams, iki 

resu: 5355 So. Francisco Avė., šiol dėl kurių nors priežasčių ne 
Chicago 32, III. spėjusiems pratęsti 1957 m. pre

LSS Skaučių seserijos vadi ja numeratos, jau išsiuntėme š. m.
1-mą ir 2-rą “SA” numerius. 

SKAITTNINKIŲ DftMESIl I Maloniai prašome visų 1957 m.
Chicago. Šių metų vasario. prenumeratas tuojau, tiesiogi- 

mėn. 10 d. 12 vai. įvyks Chica-: niai ar per platintojus, atnau- 
gos skautininkių ramovės suei-; jinti. tyluma tikrai bus nemalo- 
ga: 4525 So. Rockwell St., Chi- nu, bet būsime priversti dėl fi- 
eaęo, III. Visos skautininkes, | nansinių sunkumų tiems prenu- 
gyvenančios Chicagoję ir jos a- j meratoriams, kurie iki š. m. va- 
pyhnkėse kviečiamos dalyvauti, sario mėn. vidurio pratęsimo ne 

Valdyba padarys, 3-čio nr. siuntimą su
stabdyti. Bet administracija ti- 

GRAŽI PARAMA SKAUTAMS į ki, kad šios mums nemalonios 
Praeitos vasaros Clevelando j pareigos neprireiks: visi mielieji 

lietuvių skautų stovykloje Ed. skaitytojai su “SA” nesiskirs ir 
Steponavičiui pasiūlius ir vėliau pratęsimą tuoj padarys. Iš anks- 
jo iniciatyva buvo surinkta iš to visiems yra labai dėkingas: 
draugovės skautų tėvų 80 do-1 “SA” Administratorius

dirbantieji, apkrauti didelėmis 
darbo normomis ir viršvalan
džiais, po darbo lanko augštes- 
niąsias mokyklas. Jį ypač sudo
minę “Stalino Darbo” fabriko 
darbininkai, kurių ten dirbą a- 
pie 40 tūkstančių, pusė jų mo
terų.

gą, su visais viršvalandžiais, 
socialistinėmis lenktynėmis, vals 
tybiniais paskolų lakštais ir le
ninizmo paskaitomis bei propa
ganda. Gal aniems Stalino Dar-

’"3I*
NAUJI 1957 M. MODELIAI

10 tūkstančių šio fabriko jau • Televizijosv Radijai: importuoti Ir vietiniai,

Žemaičiai, paremkim gimtąsias bažnyčias

nesniojo amžiaus darbininkų 
lanko vakarines šešių metų aug 
štesniąsias mokyklas, kurias bai 
gę gauna inžinieriaus diplomą. 
Galima įsivaizduoti, kaip varg
šas jaunuolis turi dirbti iki jis 
gaus aną diplomą, o kartu ir 
kiek lengvesnį darbą. 8 vai. ry
te jis turi būti darbe ir dirbti 
su pietų pertrauka iki 5 vai. 
vakaro. Po to turi parbėgti na
mo, pasivalgyti šeimoje vaka
rienę, prieš 6:30 vai. vėl būti 
fabriko mokykloje ir mokytis 
iki 10:30. Po pamokų iki par- 
vyksta į namus, apsitvarko, 
jau ir 12-ta ateina. 7 vai. ryte 
ir vėl turi būt kojose, o jei rei
kės viršvalandžius dirbti, tai net 
ir anksčiau.

AM/FM, nešiojami Ir klt.
• Fonografa’ • Hl-P^dellty
• Įkalbšjimo aparatai
• Dulkiasiurbliai, skutimosi mašinė

lės, plaukų džiovint’ -ai, kavos 
virduliai, tosteriai, t. anasterlal, 
automatiškos keptuvą.. Ir kt. na
mų apyvokos reikmenys

• Rašomos mašinėlės
• Elekt. laikrodžiai ir {vairūs kito-

V į p
Pigiausiai pffksit© ir geHaufri* pa- 

tarnavimų gausite lnž. A. Semūno
Įmonėje.

ji Dfl i nu
UūllTCLEVISIOn
Csales - Service;

Sav. Ini. A. 8EMENAS 
3321 S. Halsted — CLiffside 4-6MB
Atdara: kasdien 9—6, pirmadieniais 

Ir ketvirtadieniais 9—9

Tel. ofiso HE 4-6600. rez. PR 0-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CH7R.Uh.GAS 

1957 W. Garfielč Hivd.
V AL: 1 4 Ir 6 )

nuo 1 Iki 4 vai. p. p
'AnUvrup totvlrtad Ir sekmad

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

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

Ofiso telefonas: Pll 8-3220 
Res telef. VVAlbrook 5-5076

" ii ofiso HE.4-6849. rez. HE 4-2324

DR. PETER T, BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvir., pėnKt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, treč.ir iešt. pagal sutarties

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51 st Street
Priima ligonis pagal susitarimą 

D81 valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1795 nuo 2 iki 9 vai 
p. p. kasdian Išskyrus trečiad. Ir 
šeštad.

Res. tel. GRovehlll ft-5003

DR. JULIJA MONSTBVIČIUS
GYDYTOJA TR CHIRURGĄ! 

Office: 10718 South Miehigan Avė.
Buto 1653 W. 103 St., BeverlyHills

Vai'.: kasdieni Inuo 6 v. v.' j k. t 9 v. v’4 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v.,

išskirus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PUliman 5-0766
Buto — BEverly 8-3946

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

DR. A. NARBUTAS
PLA1 Č'IV IR VIDAVS LIGOS 

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

Priima pagal susitarimą

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

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

j Šeštad. lo—! 2. Trečiad. uždaryta
IiAfayette 3-4940.

Namų —— CEdarcrest 3-7780

Tel. ofiso: DAntibe 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street
Vai 1 iki 4 v. p. p. 

šeštadieniais 1 —
ir 6—8 v. vak 
4 v. p. p

Tel. ofLso l’Rospcct 6-0400
Rezid. PRospect 6-0400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(V aškevičiūtė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

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

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 LAfayctte 3-0048 
Rez.: WAlbrook 5-3048

DR. AIBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS
C,YI»VTO..A1 IK CHIItl KGAI 
3259 South Halsted Street

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel.. Victory 2-1484. Resid. 2437 
W. 02nd St., tel. Republle 7-8818.

tėvynėje
Apskuro Lietuvos bažnyčiose nyčioms nupirkti 

liturginiai rūbai. Jau keliolika 
metų, kai ten nėra galimybės 
įsitaisyti naujų liturginių rūbų, 
nes negalima gauti jiems siūti 
tinkamos medžiagos. Lietuvoj

ir persiųsti
šias medžiagas.

Keliasdešimt Telšių vyskupi
jos kunigų suvargę ir ligoti grį
žo iš Sibiro. Jie reikalingi vais
tų, sutanams pasisiūti medžia-

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Westem Avenue 
Chicago 20, III 

pasimatymai pagal sutarties 
telefonas REpublic 7-40OO 

Rezidencla: ORovehill C-8161

dirbantys kunigai prašo prisius- gos. Ruošiasi kunigystei 14 klie
di arnotams, kapoms, alboms, rikų, kuriems irgi reik pagel- 
kamžoms siūti medžiagos. Pa- bos.
sisiūsim, sako, patys. Tas Telšių vyskupijos trem-

__ r tinių kunigų komitetas ir krei-Dabar mes galime jiems pa- 
dėti. Telšių vyskupijos tremti
niai kunigai išsirinko komitetą, _____ ______ ____
kuris rūpinasi telkti lėšas ir tari savo gimtosioms parapijoms pa 
pininkauti Telšių vyskupijos baž aukoti pinigų įtaisymui ten li-

piamės į geraširdžius senuosius 
ir naujuosius čia gyvenančius 
lietuvius katalikus, .prašydami

GRANE SAVINGS
2555 WEST 47th STREET LAfayette 8-10M

B. B. Pletldevriez, prez.; E. B. Pletkiewlc«, Mhr. tr advokatas

Mokame aukttus dividendus. Keičiame čekius. Parduodame Ir perkame 
valstybes bonus. Taupytojams patarnavimai nemokamai.

Pradekite taupyti atidarydami suskaitą šisnrtim Apdrausta Iki $10,000.

Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vaL vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o iežt. nuo 9 iki vidurdienio.

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. VIrginia 7-0036.

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244

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

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4055 Archer Avė.
Kampan Archer tr Culifornia Ava. 

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

Of|pn telefonas — lllshop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie ir Archer)

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

 DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRVRGINfiS IR 

OliTOI’EPINĖS LIGOS 
2745 West 69th Street

Priešais šv. Kryžiaus ligoninę 
Telef. REpublic 7-2200 

VAL.: Pirm., aritr., Kevt., 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. ANT. RUDOKAS, Opt.
Tikrina akis ir pritaikn akinius, 

keičia stiklus ir rėmus 
4455 S. California Avė. .YA 7-7381
Vai.: 10 ryto iki 8 vak. (trečiad. už
daryta). ši štad. 10 ryto Iki 3 v. p. p.

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

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Prlšmimo valandos kasdien: 1-4 p.p. 
Ir nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. popiet.

Tel. ofiso PR. 6-6440, rez. HE.4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marąuette Rd.
Vai. nuo 2 iki 4 p. p.: 6 iki 8 vak.

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso CA. 6-0257, rez. PR. 6-6650 

Rezid. 6600 S. Artesian Avė.
VAI. 11 v. v. Iki 3 p. p.; 6—9 v. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. VArds 7-1826

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

ištaiso
Ofisas ir akiniu dirbtuvė 
756 West 35th Street

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

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu akių Įtempimų, kuris 

yra priežastis galvos skaudėjimo bei 
svaigimo ir skaudančių akių karščio. 
Atitaisau trumparegystę ir toliregys- 
tę. Prirenku teisingai akinius. Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
instrumentais, rodančiais mažiausius 
trūkumus. Speciali atyila kreipiama 
i mokyklos vaikus.

4712 South Ashland Avė.
Tel. VArds 7-1873

Vai. 10:30 iki 7 v. vak. šeštad. 10:30 
iki 6 vai. Sekmad. ir treč. uždara.CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASS0C1ATI0N

nuoširdžiai kviečia Tamstą 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 dieųoe 
— 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, gausi ne tiktai apdraustą saugumą, augštą divi
dendą, bet veltui gausi dar daug kitų patarnavimų, už kuriuos kitose įstaigose turėsi mokėti.

Mūsų turtas virš $20,000,000.00.

CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSOCIAIION
6245 So. Western Avenue GRovehill 6-7575 Chicago, Illinois
ATDARA: pirmadienį nuo 12 iki 8, antradienį ir penktadienioį nno 9 Iki 4, ketvirtadienį nuo 9 iki 9, trečiadienį 

uždaryta viešą dieną, o šešta diennį nno 9 iki 2 vaL po pietų.

J

Ofiso telef. YArAs 7—1166 
. Rezidencijos — STevvart 3-4511.

DR. J. GUDAUSKAS
gydytojas ir chirurgas 

756 West 35th Street 
(kampas Halsted Ir 35-ta gatvR) 

VAL. 1—4 ir 6:80—8:80 p. p. kas
dien Uskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. WAlbrnok 6-2670
Res. Hllltop 6-I56O

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center
6132 South Kedzie Avenue 

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

Tel. ofiso PR. 6-8888. rez. RE. 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2600 West 63 rd Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. tr 7:8o 
Iki 9 vai Trečiad ir šešt. uždaryta

telefonas ORovehill 6-lhftf,
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
pritaiko akinius

alandoa 9- 12 Ir 7- 9 ♦ t pūgai
susitarimų Išskyrus trečiadienius

M23 VV. Marųuotte Rowl

Tel. ofiso VA. 7-4787, rez. PR.6-1M0

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4645 S. Ashland Avė. (kamb. 211)
VAL. nuo 2—4 ir 6—8; trečiad.. šeš
tai! ir sekmad. tik pugtit sutarti.
Jei neatsilieps viršrninėtl telefonai, 

sunkite M4dway 3-0001

P. ŠILEIKIS, 0. P.
fįpt ortbopedas - l’rotezistaa
Vn A pa ratai-Protezai, Med. ban-
| dažai. Spec. pagailiu kojom 
' (Areli fiupports) Ir t. L

Vai.: 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
oni'HdPEDI.IOS TECHNIKUS LAK.
2850 W. 63rd St„ Chicago 29, III. 

Tel. PRospecš 6-5084
imkite dien. Drauda'
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AUKA TĖVYNEI

Už savaitės kitos minėsim Lietuvos valstybinę šventę. Be 
meninės programos, graudenančių kalbų, bus renkamos aukos 
laisvinimo reikalams. Išgirdus žodį auka, nevienas sustingsta. 
Amerikoje įprasta prašyti aukų. Prašoma laiškais, žodžiu, radi
jo bangomis ir televizija. Dažniausiai aukų tikslas kilnus, rem
tinas. Mums svarbu prieš šventę pakalbėti dėl tų aukų, kurios 
□rašomos Lietuvos laisvinimo reikalams. Šiandien mūsų vieny
bė nėra tokia, kokios iš mūsų reikalauja Tėvynė, nerami politinė 
būklė. Sveikai galvojantis žmogus žino mūsų nevienybės prie
žastis. Tiesa, vienybę drumsčia mažuma. Tačiau jos įtaka jau
čiama vienur daugiau, kitur mažiau. Prieš šventę kaikurie viso
mis priemonėmis šnibžda, kad visuomenės sudedamos aukos šven 
tės minėjimuose sunaudojamos “partinių rabinų’’.

NAMŲ NIEKAS NEPASISTATfi
Man asmeniškai priminė atitinkami asmenys, kad šventės 

metu su aukomis jų “neliesčiau” (Žino, kad esu vienos kolonijos 
aukų rinkimo rikiuotojas). Suprantu anų nusistatymą. Tik ne
suprantu jų elgesio mūsų motinos-Tėvynės atžvilgiu. Šventėse 
surenkamos aukos yra ne mūsų politinių veiksnių, nei ALTo 
nuosavybė. Aukos yra Tėvynės dispozicijoje ir jos naudojamos 
laisvinimo reikalams, visuomenei patiekiant sunaudojimo ar pa
naudojimo reikalus. Daug metų Amerikos Lietuvių Taryba, kaip 
Amerikos lietuvių augščiausias politinis organas, visuomenės 
sudėtas aukas panaudojo tik Lietuvos laisvinimo reikalams. Iš
laidų vieši atsiskaitymai nesukėlė abejonių. Priekaištai “partinių 
rabinų ar nemokėjimas paaiškinti aukų sunaudojimo prasmin
gumo” yra tik nesveikos kovos priemonės. Vadinami “Trys di
dieji” nepasistatė nei namų, nei pilių. Argumentai yra perdaug 
naivūs. Tikslai matomi.

VADOVAUTIS PROTU
Aukų prašo ne Taryba. Ji yra mūsų pavergtos Tėvynės tar

pininkas. Ji mato kur ir kam reikia duoti paramą iš surinktų 
aukų. Kiekvienas laisvėje gyvenantis lietuvis, lietuvių kilmės as
muo, savo auka prisideda prie tos kovos, kuri vedama prieš lais
vės priešą — komunizmą. Ne žodžiuose tėvynei meilės įrodymas, 
bet aukoje pagal išgalę. Kas kov-oja ginklu, tas atiduoda didžiau
sią auką. Mes ginklu kovoti negalime. Mūsų kovos ginklas — 
auka: darbu, veiksmu, piniginiu ženklu. Prieš darydamas spren
dimą aukoti ar ne, pasiklausk savo sąžinės balso; padaryk beša
lišką žvalgybą, atskirk plepalus nuo tikrovės; vadovaukia savo 
protu. Visi esame kraštui skolingi. Jei ne už maitinimą, moks
lą, tai už numindžiotas pakelėse smilgas, nulaužtas miške medžio 
šakas ar vasaros kaitroms siaučiant šalto vandens stiklą.

SENELIO KAILINIAI
Man niekuomet neišdils iš atminties girdėti vieno senuko žo

džiai ir jo duota auka tėvynei. Tai buvo savanorių būrimosi lai
kais. Vienas jaunas vyrukas pasiruošė eiti savanoriu. Buvo žie
ma. Jis neturėjo šiltesnio rūbo. Tai matydamas senukas, atne
šė savo naujus avių kailio kailinius jaunuoliui ir duodamas pa
sakė: “Sūnau, žinau, kad eini ginti mūsų žemės. Žinau, kad šil
to rūbo neturi. Aš jau senas, ginklu pasipriešinti negaliu. Štai, 
imk kailinius. Juos aukoju ne Tamstai asmeniškai. Mano auka 
yra kraštui. Bet kada kraštas neturi kuo Tamstos aprengti, už 
jj aš aukoju”. Paprasti žodžiai, bet jų reikšmingumas, prasmė 
ir žmogaus meilė savo kraštui, jo laisvei jokių filosofų nesu
griaunami.

Ir mums belieka pasekti ano senuko pavyzdžiu. Laisvės 
reikalams atiduokime savo pakeliamą, ne kruviną, auką. Auka 
didelė ar maža; auka pagal išgalę — yra svarbus ginklas laisvi
nimo kovoje. Pademonstruokime savo vienybę ir šiais metais. 
Mažai yra partijoms priklausančių asmenų. Didžiausia, daugu
ma yra nepriklausomi nei vienai politinei partijai Jei partijos 
kovoja, daro užmetimus, yra jų reikalas. Tėvynei gelbėti ir jos 
kančiai trumpinti reikia visiems burtis krūvon ir aukoti bei au
kotis. Mūsų tėvynei meilės įrodymas — auka. Kz. T-kus
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Bi rža
LEONARDAS DARO IS, Milvvaukee, Wisc.

Pagrindai užsienio politikai
1949 — 1953 metais buvęs 

JAV valstybės sekretorius Dean 
Acheson “New York Times Ma
gazine” rašo straipsnį “The 
Bases of a Foreign Policy”, ku
riame sako, kad JAV užsienio 
politiką grindžia du dalykai. 1) 
būti kariškai pasiruošus moder 
niais ginklais ir 2) sudaryti tiks 
lų ir apgalvot.;, planą supramo
ninti atsiliku8:ą nekomunistinę 
žmoniją ir pakelti jos gerovę, 
kad ji būtų talkininke laisvajam 
pasauliui. Sako:

“Po Stalino mirties mūsų vy
riausybė ir komentatoriai pra
dėjo mažinti svarbą ir būtinumą 
turėti plačiašakį karišką pajė
gumą ir naujų ginklų išradinėji- 
mą. Pradėta spėlioti, kad nau
jasis režimas Sovietų Sąjungoje 
nusprendęs mažiau pasikliauti 
prievarta ar grasinimais, savo 
tikslų siekiant, šią mintą iškėlė 
Eisenhoweris Genevoje ir ji pa
sidarė nesveika priežastimi 
kreipti mažesnį dėmesį mūsų 
kariškam pasiruošimui. Tačiau 
žvėriškas Vengrijos pritrenki- 
mas turėjo mus visus įtikinti, 
kad Sovietų Sąjunga vartos 
prievartą, kur tik matys sau 
naudą. Todėl Amerikai po se
novei reikalingas toks karinis 
pajėgumas, kuris atgrasintų 
puolikus ir juos reikale sumuš
tų. Lieka tik svarstyti klausi
mą, kokių rūšių ginklų mums 
daugiausia reikia”.

Pabrėžęs, kad Kongreso pa

reiga yra nuspręsti, kokių kiek 
ginkluotų vyrų JAV šiuo rno-

montu reikia turėti ir. kad bū
tina palaikyti mūsų talkininkų 
stiprumą Europoje, kogreičiau- 
siai atidarant Suezo kanalą pre
kybai. Acheson sako:

“Dvidešimtasis amžius istori
jon bene "įeis laikotarpiu, kuria
me Rusijos ir Kinijos pramonės 
pajėgumas pirma pasivys, o po 
to ir pralenks Amerikos ir Eu
ropos prarikšumą. Tai gali at
sitikti 20 metų laikotarpyje. Jei 
tai įvyktų, visa žmonijos isto
rija pasuktų kitu keltu. Tačiau 
gali ir nepavykti. Rusija ir Ki
nija gal ras savo tikslams ne
nugalimų vidaus kliūčių. O 
mes Vakaruose sukursime 
gerai apgalvotą ir tiksliai palai
komą programą tobulinti mūsų 
pramonę ir sukurti atitinkamas 
pramones atsilikusiuose laisvuo
se kraštuose”. V.

i
GALVOSŪKIS AMERIKAI

Žinomas visokių politinių klau 
simų svarstytojas Amerikoje 
P. Warburg išsiuntiniėjo Kong
reso nariams savo brošiūrą, ku
rioje teigia, kad “Amerika stovi 
prieš lemtingiausią savo istori
jos laikotarpį”. Sako:

“Ką Amerikai daryti? Pri
pažinti, kad jo? interesai pagrin 
diniai skiriasi nuo kolonijizmu 
susitepusių Anglijos ir Prancū
zijos, ir todėl siekti pasidaryti 
kelrodžiu — vadu visoms tau
toms, kurios siekia išsivaduoti 
iš senojo Europos kolotiijizmo 
ir iš naujojo Sovietų Sąjungos 
impsrialKmo* Ar ir toliau aa-

Birža seniau piniguočių buvo 
laikoma, kaip koks jų privatus 
lošimo klubas, nelyginant, ko
kie Monte Carlo mietiniai na
mai. Skirtumas gal buvo tik tas, 
kad lošimo taisyklės galiojo dau 
giausiai smulkiesiems lošikams/ 
o stambieji lošimo ratą sukalio
jo taip, kad užtikrintai nepra
loštų. Nepatenkintieji gaudavo 
atsakymą: — “o ko čia lindai”! 
Be to, ir patys didieji, susiorga
nizavę gnyėmis, vieni kitus pjo 
vė. šiandie birža veikia pagal 
griežtus nuostatus ir yra val
džios labai saugojama, kad vėl 
nenuklystų blogais keliais.

Rūšys ir prasmė

Biržų yra įvairių rūšių. Čia 
tekalbėsiu tik apie vertybinių po 
pierių biržą ir tiesiog birža va
dinsiu, o kitas, jei minėsiu, su 
aptarimu, pvz., javų birža.

Kapitalistinėj sistemoj esame 
reikalingi ilgatermininio kapita
lo naujoms įmonėms kurti ir se
noms plėsti. Žmonės, apskritai 
kalbant, saugumo sumetimais 
nelinkę pinigus investuoti ilgam 
laikui. Jie daugiau norėtų bet 
kuriuo laiku turėti juos savo 
dispozicijoje.

Birža, plataus masto kapita
lo rinka, šį klausimą lengvai 
išsprendžia. Bendrovėms iš vie
nos pusės suteikiama galimybėj 
apsirūpinti trumpu laiku ilga-1 
termininiais pinigais kapitalui, | 
parduodant akcijas ir lakštus, ir 
iš kitos pusės, investuotojas, ver 
tybinių popierių pirkėjas, nusi
pirkęs betkurių vertybių, norė
damas .reikalui esant, gali leng
vai vėl jas parduoti; taip leng
vai ir taip greitai, kaip iškeisti 
pinigus smulkesniais.

Birža yra plataus masto kon
centruota vertybinių popierių 
rinka, kur pirkėjas ir pardavė
jas bet kuriuo laiku ir visiškai 
pastoviai gali ir pirkti ir par
duoti tokia kaina, kuri pareina 
nuo pasiūlos ir paklausos. Sa
koma, kad birža vienintelė išli
kusi rinka, kur pasiūla ir pa
klausa dar labai daug reiškia. 
Tuo pačiu metu kitur prekybo- 

i je šis paklausos ir pasiūlos fak
torius kiek apmažėjęs, mažiau 
reikšmės beturįs, lyginant su 
kitais veiksniais. Birža nėra vie
nintelė kapitalu apsirūpinimo 
bei investavimo vieta. Tos funk
cijos dažnai atliekamos valdžios, 
bankų ir pačių įmonių savinin
kę. | f

kyti, kad mus riša bendri rei
kalai su Anglija ir Prancūzija, 
todėl reikia palaikyti su jomis 
talką su grėsme netekti Azijos 
ir Afrikos besilaisvinančių tau
tų palankumo ir pasitikėjimo?”

V.

Investicija Ir lošimas

Biržoje susirenka dviejų rūšių 
žmonės: vieni yra tokie, kurie 
nori kiek galima saugiau, pa
togiau ir pelningiau investuoti 
pinigus; kiti, kurie linkę lošti, 
biržpn eina daugiau dėl pačio 
lošimo, nes legaliai, nenusižen
giant įstatymams. Kitos lošimo 
galimybės, išskyrus Nevedą, pu
ritoniškose tradicijose išaugin
toje Amerikoje kuone visai ne
galimos. ’ Žmonių palinkimas 
lošti, perėjęs ribas, 1929 m. su
krėtė ir pačios biržos pagrindus. 
Buvo lošiama perdaug, o taisyk
lių žiūrima permažai. šiuo me
tu ši negerovė įstatymų aptvar
kyta, aprėžta. 85% žmonių bir
žą dabar naudoja ilgatermininei 
investicijai, o tik 15% lošimui, 
o ir tas lošimas padarytas ne
kenksmingu. Seniau minėtų skai 
čių santykis buvo atvirkščias.

New Yorko birža

JAV šiuo metu veikia 16 vjfr- 
tybinių popierių biržų. Čia tik 
apie vieną iš jų tekalbėsiu: New 
Yorko vertybinių popierių bir
žą (New York Stock Exchan- 
ge). New Yorko birža yra se
niausia, didžiausia, reikšmin
giausia ir geriausiai organizuo
ta iš visų biržų. Apie 86 %* vi
sų biržinių sandėrių atliekami 
šioje vienoje biržoje. Joje pre
kiaujama pačių didžiausių JAV 
bendrovių vertybiniais popie
riais. Birža nęprekiauja pripuo
lamai bet kurių bendrovių verty 
biniais popieriais, o tik tokių, 
kurios yra įrašytos biržos są
rašuose, nors viena kita išim
tis pasitaiko. Į sąrašus gali pa
tekti tik tokios bendrovės, ku
rios pasižymi solidumu ir yra 
pasiekusios tam tikro dydžio.

Sunkus kelias patekti į biržos 
sąrašus ir yra vienintelė garan
tija, kad ten pirkusis mažiau 
apsiriks, kaip šiaip bet kur ki
tur. Sąrašas nuolat po truputį 
kitėja. Vienos bendrovių iš są
rašų išbraukiamos, kitos naujai 
įrašomos. Viena paskutiniųjų, 
su dideliu triukšmu į sąrašą įra
šytoji, buvo Fordo bendrovė. 
Sąrašo apimtis dabar sukasi a- 
pie 1080 bendrovių. Tai nereiš
kia, kaip kaikurie žmonės mano, 
kad birža teikia kokią medžia
ginę garantiją už tų bendrovių 
vertybes, kuriomis prekiauja. 
Ne. Birža vi3ą reikalą studijuo
ja kruopščiai ir nuodugniai, bet 
ji neatsako už atskirų bendro
vių pasisekimą, ar nepasiseki
mą. Birža yra tik pagal tam tik
ras taisykles organizuota rinka. 
1952 m. visų į sąrašą įtrauktų 
bendrovių bendroji akcijų ver
tė siekė daugiau 120 bilionų do
lerių ir lakštų daugiau 100 bilio
nų.

PAULIUS JURKUS

SMILGAIČIŲ AKVARELĖ
PREMIJUOTAS ROMANAS

20 tęsinys
Lina pamato knygas prie lovos.
— Romanai? — varto vakarinę Juliaus kolekciją.
Buhalteris atsigręžia. Žalsvo gaubto šviesoje ji 

tokia graži, tokia daili. Veido cera lyg renatiniai obuo
liai, saulėje prinokę. Kokios plaukų vilnys — Palan
gos gintaras. Akys — akvamarinas! Lūpos, ak, ką čia 
ir kalbėti...

— O “Gyvenimo mokykla", “Praktiškas etiketo 
vadovėlis”! TaPknygos! — juokiasi ir numeta ant 
lovos.

— Reiktų ir tau pasiskaityti — Julius susiner
vina ir vėl griozdžia stalčiuose.

— Aš tau duosiu tik pusę, supranti, nes...
— Kas man iš to! Einu ir vaidinu; viską pasa

kysiu, kad prikalbėjai tyčia susirgti...
— Ką tu, Linuk, aš juokauju! — mandagiai pa

duoda 20 litų. Ji atsistoja taip arti, kad pečiai siekia 
jo krūtinę, Julius apkabina ją ir dūsdamas bučiuoja. 
Tie plaukai, tas odos švelnumas! Staiga ji atitrau
kia lūpas.

— Užteks!
Julius nepaleidžia, vėl glėbia, vėl siekia bučiuoti.
— Koks tu šykštuolis Fui!
— Lina'

TURTUOLIAI MEDŽIOJA

Liaudies išnaudotojas Jugoslavijos diktatorius Tito medžioja drauge 
su jo nekenčiamais kapitalistais, vokiečių ambasadorium Pfleiderer ir 
britų ambasadorium Robertą. Kaip žinoma, dėl Tito kruvinų darbų, 
prieš jo atvykimą į JAV buvo labai nusistačius Amerikos visursnenė 
ir Tito į Ameriką neatvyks. (INS)

Biržos vadovybė

New Yorko biržoje prekybi
nėmis operacijomis gali verstis 
tik jos nariai, šiuo metu New 
Yorko birža tokių narių turi per 
600. Jų pagal statutą negali bū
ti daugiau 1375. Nariai pagal 
jų funkcijas yra įvairių tipų. A- 
pie juos, trumpindamas straips
nį, dabar nekalbėsiu. Biržoje 
pirkimo-pardavimo sandėriai at
liekami varžytinių keliu. Prity
rę tarpininkai (brokers) tai at
lieka taip greitai, kad retas žmo 
gus pastebi, jog biržoje prekiau
jama, kaip tik šiuo būdu.

Birža valdoma 33 valdytojų 
(govemors), kurių dauguma 
rinkti pačios biržos narių. Kiti 
— valdžios skirti. Vyriausias 
visų valdytojų — prezidentas.

tybės, rodos kiekvienam, kiek 
pagalvojus Ir taip turėtų būti 
aiškios, reikia patiems pasisau
goti.

Nuostatais ribota biržinė spe
kuliacija, ekonomistų skaitortia 
naudinga, nes perima dalį rizi
kos didesnių kainų svyravimo 
metu, tuo padėdama stabilizuoti 
kainas ir rinką. Dėl to tvarko
ma, ribota spekuliacija biržoje 
ir toliau leidžiama.

įdomus įstatyminis nuostatas 
apie įmonių savininkus bei di
rektorius. Jie, jei perka, ar par
duoda savo pačių bendrovių ak
cijas, privalo apie tai pranešti 
viešai. Nereikėtų bėgti, pasiskai 
čius tokių pranešimų, padaryti 
išvadą, kad tie tai jau tikrai 
žino ką daro, ir veikti panašiai, 
sekti juos. Pirmiausiai, jie gali 
tai daryti asmeninių sumetimų 
vedini, o ne dėl to, kad jie ką 
žinotų, vadinasi, turėtų geros 
“vidaus informacijos”.

Antra vertus, iš viso jokia vi
daus informacija nereikia pasi
tikėti, nes ir tie informatoriai, 
nors ir įmonių savininkais būda
mi, dažnai nežino ir nesupranta 
rinkos judėjimo ir jos pokštų.

bent kiek didesniuose krašto ir 
užsienio centruose. Tik per juos 
ir mes, jei norime pirkti New i Geriau pasikliauti viešai spaudo 
Yorko biržoje įrašytų akcijų, ga-ije skelbiamais rinkos analizuo- 
lime prie jų prieiti. tojų specialistų straipsniais, pra
Privatinė vertybinių

rinka
popierių nešimais, nors ir šiuos straips

nius reikia skaityti kritiškai.

(The over-4:he-counter mar- 
ket) yra tokia rinka, kurioje 
prekiauja bankai ir tarpininkų 
firmos tais vertybiniais popie
riais, kurie nėra įrašyti į biržų 
sąrašus. Tokie popieriai dažnai 
esti naujų bendrovių akcijos ir 
valdžios lakštai. Šioji rinka, 
nors ir apima daug daugiau ver
tybinių, popierių vardų, kraštui 
mažiau reikšminga ir pirkėjui 
mažiau įdomi, kaip biržinė rin
ka. Šios rinkos organizacija kuo 
paprasčiausia, nesudėtinga. Val-

Šiuo metu juo yra G. Keith į džios ši rinka mažiau prižiūri- 
Funston, buvęs ekonomijos pro-j ma __ dėl to klijentams daugiau 
fesorius, ne pirklys iš profesi-| rizikinga. Pradedantiems domė
jos. Biržon jis įnešė daug nau- tis akcijomis — mažiausiai pa
jos gyvybės.

Oficialiai nustatytas biržos na 
rių mokestis yra: $4,000 įstoja- 
mąsis ir $1,000 dolerių metinis. 
Kadangi tik nariai turi teisę bir 
žoje prekiauti, be to, dar be kb- 
misijos mokesčio, tai ši privile
gija teikia didelių pajaminių ga
limybių, nors yra ir tokių na
rių, kurie jais pasidaro prestyžo 
sumetimais, ar dėl pomėgio spe
kuliuoti, lošti. Kadangi narystė 
gali būti perleista, tai ji turi sa
vo kainą, kuri pagal paklausą 
svyruoja tarp 17,000 ir 625,000 
dolerių. Tai nereiškia, kad tik 
vien pinigais galima šią narys
tę nusipirkti. Prieš priimant!kan 
didatą nariu, jo solidumas, būdo 
bruožai, bei sąžiningumas visa
pusiškai tyrinėjami. Nariai, ku-

tartina.

Ligos iš paukštienos
JAV Sveikatingumo tarnybos 

pranešimu tarp trečdalio ir ket
virtadalio ligų, kurios žmogui 
ateina per maistą, gaunama be
valgant paukštieną. Rasta, kad 
dažnai maistui parduodami ne
sveiki paukščiai. Dėl to skati
nama: 1. Jei galima, pirkti tik 
tuos paukščius, kurie turi štam
pus: Inspected, US; 2. Patartina 
vartoti atsargumo priemones 
paruošiant paukštieną: pjaus
tant ant lentos padėti vaškinį 
popierių, kad neliktų kokių ūž- 
krėtų; supjausčius lentą nuplau
ti gerai su muilu; paukštį ir 
rankas gerai nuplauti bėgančia
me vandenyje; 3. Paukštį reikia 

Apie visokius perprekius pa- gerai ižvirti ar iškepti. net kam
aL^OnJU"SŪrl9iŪ!TSU\\ai?_*.šalai turi įkaisti iki 180 laipsnių 

Fahrenheito.raščių skelbimais, laiškais, ar as 
meniškai tai kokių aukso, tai 
uranijaus kasyklų akcijų nei kai 
bėti netenka.
Vertybinių popierių judėjimas 

tvarkomas įstatymais

Vertybinių popierių pirkėjai 
nesąžiningų žmonių gali būti ap
gauti, suklaidinti neatsakingų 
asmenų ar firmų ir apsukti, 
skleidžianti per spaudą, ar ki
taip netikrus gandus, žinias. Gy 
ventojų apsaugai nuo neatsakin 
gų ir nesąžiningų greito pelno 
jieškotojų atskiros valstybės ir 
centrinė vyriausybė leidžia įsta

Pirmoji atominė jėgainė
Shippingporte, Pa. statoma 

pirmoji atominė jėgainė elektros 
gamybai. Jėgainė pradės veikti 
1957 metų liepos mėnesį. Jos 
sienos yra 5 pėdų storio, iškyla 
iš pamatų, esančių 5Q pėdų že
mėse. Jėgainė duos 65,000 kilo
vatų — pakankamai aprūpinti 
45,000 gyventojų. Jėgainei ku
ras bus gaunamas iš Atomin's 
Energijos komisijos laboratori
jos Arco, Idaho. Pervežama bus 
cemento induose, kurių sienos 
bus 5 pėdų storio, vidus — pri
pildytas vandens.tymus, kurie tvarko vertybinių 

rių tikslas prekyba vertybiniais 1 popierių leidimą ir prekybą. Šio- 
popieriais, visame krašte turi! je srityje įstatymdavystė tiek 
susiorganizavę tūkstančius ko-, pažengė, kad bet kokia plataus 
respondentų, per kuriuos jie šia j masto nešvari spekuliacija pa- 
prekyba verčiasi. Koresponden-i sidarė negalima ir neįmanoma. ! 283 bravorai, 221 alkoholiui San
tai turi savo raštinių visuose Nuo smulkių sukčių, kurių suk- dėlys ir 95 degtinės valyklos.

Kiek Amerikoj bravorų?
Jungtinėse Amerikos Valsty

bėse yra 37 degtinės varyklos,

— Paleisk!
— Linele, tu man patinki . . .
— Daug kam patinku, bet kas iš. txi! — pasisuka, 

išsivaduoja iš rankų. — Užteks, turiu, eiti namo. Pa
lydėk, tokia graži naktis.

— O jei pamatys ? įtars!
— Bijai! Gerai. į savo miegamąjį įsivesti tai gali.
— Lina, kas čia dabar!
— Šį vakarą einu ir pagalvoju, kad tau reiktų 

draugauti su Samane. — Kandžiai šaiposi.
— Išvysiu, neerzink!
— Vyk, aš pasakysiu, galiu pasakyti ... Tu tokr 

taupus, o ji turi pinigų. Ar nebūtų gerai!
— Lina! — Julius siunta, bet ji prišokus apka

bina kaklą, bučiuoja.
— Koks tu pikčiurna, — kalba atsikvėpus ir vėl 

bučiuoja. Julius glėbia. — Palauk, užteks priedų už 
tuos pinigus.

Tada jis įbruka į delną kitą popierėlį.
— Še, ar aš šykštus!
— Aš to ir laukiau! — vikriai užkiša pinigus už 

kojinės raiščių ir bučiuoja. — Užteks. Rytoj ateisiu. 
Neišgerk viso vyno, abu pasijuoksim. Juk tavo mie
gamajame pilna po stalu, o manęs nevaišinai! — vėl 
išdykaudama pabučiuoja. — Dabar su kaupu! Sudie! 
— stveria duris.

Julius šoka vytis, bet jos lengvas žingsnis jau 
gatvėje. Skuba ir lenda į pirmą šešėlį, kur ištraukia 
pinigus, suvynioja ir paslepia kišenėje.

Salėje dega šviesos. Kažkas šūkauja, bilda. Susi
mąsčiusi ji pereina aikštę ir dingsta.

Repeticijos ten vyksta sunkiai. Samanė laužosi, 
užsikerta. Tiesiog gaila žiūrėti, kaip nesiseka. Padėt) 
gelbsti Algis. Tuoj pralsidRa klumpančią vistą Ir

traukia toliau. Tik baigiantis antram veiksmui ji šiek 
tiek susigaudo, įpranta, susigyvena su scena.

Pradžioje Algis keletą kartų ragino prisiminti 
Liną, kaip ji darydavo. Tada Samanei visiškai nesise
kė, nežinojo net teksto.

Kunigas kitus apipila pastabom, bet jai nieko 
' nesako. Gaila jam Samanės ir viso darbo. Ir kas išeis?

Apie vidurnaktį šiaip taip baigia ir daugiau ne
kartoja. Ir taip visi išvargo, supluko. Tik vienas Al
gis palaiko juokų nuotaiką:

— Atrodo, lošį lošim atsilošę. Rytoj dar truputį 
perbėgsim.

Samanė nori>dingti kuo greičiausiai, bet Algis 
sulaiko.

— Tu tik nesibijok, pradžia gera. Eis kuo pui
kiausiai !

Kai artistai traukia susikibę pro bankelį, jo lan
gai tamsūs. Tačiau Julius nemiega. Guli lovoje, apsi
krovęs knygom. Nors repeticijos nuotaiką ir sudrum
stė, bet jis moka užsimiršti, susikaupti. Perskaito iš 
Sweet Mardeno “Gyveninio mokyklos” porą puslapių 
apie patvarumą darbe, iš “Praktiško etiketo” priims 
svečius.

Tada nusitveria tarptautinių žodžių žodyną. į ši
tą knygą ir Lietuviškąją Enciklopediją jis kreipia 
ypatingą dėmesį. Tai tikros inteligentiškumo versmės. 
Vieną vakarą skaito enciklopediją, užsirašo datas, var
dus, o. kitą — šokasi į žodyną. Šį kartą tarptautinių 
frazių eilė.

Skaito kur papuola, tšai atverčia C raidę.
“Concordia res parvae crescunt, diseordie maxi- 

mae dilabuntur" — sutariant iš mažų dalykų išauga 
dideli, nesutariant ir didieji grūva.”

(Bus daugiau)
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KAMPOS LAIŠKAI

MAIŠTAUJĄS PRANCŪZAS, ESKIMAI
DB. ONA LABANAUSKAITE

Visgi Quebeco provincijos venime. Pirmasis veiksnys yra 
premjeras geriau sutiko padidin medžioklės ir žvėrių gaudymo

LAIMES VAIKAS

ti provincijos universitetams 
pašalpas ii savo iždo, negu leis
ti jiems priimti pašalpas ii fe
deralinės valdžios. Provincijos 
parlamentui įteiktame biudžeto 
projekte matyti, kad pašalpos 
padidintos kaikuriais atvejais 
net 40%, bet niekur nemažiau 
20%. Ii viso numatyta išdalin
ti $13,153,700. Padidinimai dau
gumoje liečia Btatybos fondus. 
Pašalpos taip paskirstytos: Mc- 
Gill universitetui $2,276,400, 
Montrealio univ. $6,340,000, La- 
valio — $3,087,300, Bishop’s un- 
tui — $100,000, WiUiams Colle- 
ge — tiek pat, naujam Sher- 
brooke universitetui — $250,- 
000. Dar vienas milionas pa
dalintas baigiant tesėti senus 
pažadus. Kitų provincijų uni
versitetai gausiai pasisems savo 
statyboms ir studentų stipendi
joms iš federalinio iždo, nes nu
matyta skirti dideles sumas Ka 
nados kultūrinės veiklos sustip
rinimo sumetimais.

• ★ ★ ★
Fiskaliniai metai Kanadoje 

baigiasi kovo 31 d., todėl fede
ralinės vyriausybės finansų mi- 
nisteris jau atėjo į parlamentą 
su nauju biudžetu, kuris yra di
desnis už pernykštį ir už visus 
kitus taikos meto biudžetus. Jis 
siekia apie 5 bilionus dolerių. 
Nors besibaigiančių metų biu
džetas subalansuotas su dideliu 
pertekliumi, ir naujasis taipgi 
balanusotas, tačiau mokesčių 
mažinimas dar vis nenumaty
tas. .Kadangi šie metai tikriau- 
siai bus federalinio parlamento 
rinkimo metai, tai reikia laukti 
kokių nors piniginių lengvatų. 
Jei til nebus mokesčių mažini- 

tai tikriausiai bus pakeltos 
senatvės pensijos bent kaiku- 
rioms jų gavėjų grupėms, o gal 
net pradėtas įvesti ir visuotinis 
gyventojų draudimas ligos at
veju. Apie tai labai daug čia 
visur diskutuojama, yra stip
rus pritarimas, tačiau klausi
mas kiek komplikuotas, nes rei
kės federalinės ir provincijų vy
riausybių didelio bendradarbia
vimo, ko nevisada lengvai pa
siekiama, nes kaikurios provin
cijos dažnai pavydi centrinei vy 
riausybei gerų darbų darymo 
iniciatyvos.

Numatyta, kad dėl krašto ūki 
nės ekspansijos iždo pajamos 
vėl žymiai padidės. Ekonomis
tai apskaičiuoja, kad 1957 m. 
tautos bruto pajamos gaminiais 
ir patarnavimais pasieks 32 bi
lionus dolerių (1956 m. buvo a- 
pie 30 biL dolerių).

* * *
Besidžiaugdama savo pasta

rųjų metų ekonominiais laimė
jimais, Kanada turi ir sunkes
nių problemų, kurias gerai iš
spręsti reikalauja jos geras var
das. Viena tokių opių problemų 
yra jos šiaurinėse dalyse gyve
nančių eskimų ateitis. Greitai 
reikės daryti žymesnius spren
dimus. Siaurės Rytų Teritori

kilpomis mažėjimas, nes žymiai 
išnyko žvėrys ir pasikeitė ka!- 
lių rinkos sąlygos. Gi medžiok
lė ligšiol yra buvęs svarbiausiu 
eskimų pragyvenimo šaRinij.

Antrasis veiksnys yra balto
jo žmogaus žymus paslinkimas 
į tas vietas, kur neseniai tik vie 
nas eskimas karaliavo. Baltąjį 
žmogų ten atstūmė radaro sto
tys, karinės bazės, atrasti ten 
ir pradėti eksploatuoti žemės 
turtai. Eskimas pradeda susi
pažinti su baltojo žmogaus sko
niu ir gyvenimo būdu, todėl pra 
deda ir pats ko nors panašaus 
norėti. Tik visa bėda, kad jis 
nėra parengtas baltojo žmogaus 
gyvenimu gyventi — jam trūks 
ta sugebėjimo savo naujausius 
troškimus ir ambicijas paten-; 
kinti.

Esama nuomonės, kad vi
siems eskimų vaikams reikia pa 
rūpinti jiems tinkamas mokyk
las ko greičiausiai, kad jau se
kanti karta galėtų užsidirbti | 
pragyvenimą prie kasyklų išau
gusiuose miestuose ir radaro 
stočių vietose, nes tie du nauji 
reiškiniai greitai bus svarbiau- J 
siomis šiaurinių sričių žymėmis, i 
Taip galvoti, atrodo, būtų logiš
ka, tačiau gali taip ir nebūti. 
Nes neužmirština, kad jaunystę 
mokykloje praleidęs eskimas ne 
turės tradicinio pasirengimo me 
džioti ir žvėris kilpomis gaudy
ti. Naujasis eskimas turės užsi
dirbti pragyvenimą, baltojo žmo
gaus būdu ir bus nuo jo pri
klausomas. Jei jis norės grįžti 
prie seno gyvenimo būdo, tai 
jam nebebus lengva tai pada
ryti, nes jis nebus jam pasiren
gęs, bus nuo jo atpratęs, štai 
ir problemos branduolys: kaip

dėjus veikti Socialinio Draudi
mo įstatymo papildymui sąryšy 
je su nedarbingų asmenų pašal
pų mokėjimu, daugelis skaityto 
jų teiraujasi platesnio 
nimo.

Nors ir mitri) kartą nukrito su 
lėktuvu pilotas Marsh, tačiau ir šį 
karią išliko gyvas. Pirmą kartą nu
krito 1952 m. Gi šiais metais su 
Northeast linijos lėktuvu vasario 
1 <1. (1NS)

sias reikalas. Tam tikslui rei
kia tuojau skirti apie du milio- 
nus dolerių.

KADA IR KAM MOKAMA
NEDARBINGUMO PAŠALPA

Nuo šių metų pradžios pra- bingumo pašalpa yra tokio pat

Nedarbingumo pašalpai gau
ti reikia turėti šiuos Socialinio 
Draudimo kreditus: a) asmuo'

dydžio, kaip ir senatvės draudi
mo pensija, kurią asmuo gau
tų, jei būtų 65 m. amžiaus. 

Nedarbingumo pašalpa nėra
paaiški- mokama kaip senatvės draudi

mo pensijos priedas. Jeigu as
muo turi teisę tuo pačiu laiku 
daugiau negu vieną pašalpą gau 
ti, tai jis paprastai gaus tą pa

Nenoroms prisipažino
Du lenkai buvo suimti komu

nistų slaptosios policijos. Vie
nas jų po trumpo tardymo pa
leidžiamas, o kitam gresia ka-' 
Įėjimas. Išeidamas pirmasis pa
šnibždomis klausia pasiliekantį

— Tai ką, ar prisipažinai?
— Prisipažinau, kad vokiečių 

okupacijos metais pirkau svies
to judojoje rinkoje.

Kvaily, kam prisipažinai?
Kitaip negalėjau. Mane 

tardė tas tipas, kuris pats tą 
sviesi;' buvo pardavęs!

šeštadieninės mokyklos vaiku
tis savo rašomajam darbe šitaip 
nugalvoja: “Grybai daugiausia au 
ga drėgnose vietos*. Tai aišku iš 
to, kad jų forma panaši į liętaar-

MOVINC
turi būti išdirbęs įmonėje ar įs
taigoje nemažiau 5 metų, dešim
ties metų laikotarpyje arba b) 
turi būti išdirbęs nemažiau pu
santrų metų, trijų metų laiko
tarpyje. Taigi nedarbingumo 
pašalpai gauti tereikalaujamas 
trumpesnis išdirbtas laikas, ne
gu norint gauti senatvės drau
dimo pašalpą-pensiją.

Teisė į nedarbingumo pašal
pą įgijama, jeigu asmuo yra ke 
leriopai nedarbingas ir negali 
būti priimtas į darbą, be to, ne
darbingumas ilgiau užsitęsia. 

Nedarbingumas gali būti pro- 
Šiaurinės sritys Kanadai yra kiškas arba fiziškas, kas turi

nepaprastai brangios ūkiškai ir 
strategiškai, todėl ten vis dau
giau ir daugiau kurdinsis balta
sis žmogus, kurio susidūrimas 
su eskimu yra neišvengiamas. 
Todėl tenka rūpintis, kad tas 
susidūrimas būtų abiems pu
sėms ko mažiausiai skausmin
gas, ko labiausiai laimingas. Ka 
nadai tai yra pirmos rūšies pro
blema.

Kokius didžius dalykus pada
ro knygos. Jos išlaiko gyvą mū 
sų viltį, jos duoda mums naujos 
drąsos ir naujo pasitikėjimo, jos 
sušvelnina mūsų skausmą; 
tiems, kurie nieko kito neturi 
namuose, kaip vargą ir darbą, 
jos duoda augštesnius gyvenimo 
idealus; jos priartina tolimus lai
kus, amžius ir šalis; jos suku-

patiks^ pacivilizuotam'"eskimuiį ?a naujos P^aulius;
naujasis gyvenimo būdas? Kasi jos *s dangaus nesą žemei tie- 
atsitiks, jei nepatiks?

Pereinamasis periodas nebus 
lengvas, todėl reikia kiek gali
ma viską nuspėti, kad teisingai 
pradėjus klausimą tvarkyti. O 
tvarkyti jį reikia, nes eskimas | 
jau susidūrė masiškai su balto- Į 
jo žmogaus zona. Antra skubi-! 
natiti priežastis yra ši: eskimas. 
ir ten esąs indėnas jau naudo-1 
jasi radijo priimtuvu ir kasdien Į 
yra maitinamas Maskvos pro— Į 
paganda. Kanadiškos progra
mos iš Edmontono stoties yra 
mažiau girdimos už komunistiš
kas. Žinant, kad komunistai 
moka propagandą varyti, siųs
tuvų pertvarkymas yra skubiau
KKH»CK«XH>tKH>CH>tHXHKHXKHKK>

Lithuanian dietionary
Angliškai lietuviškas * Lietuvis 
kai angliškas žodynas Parašytas 
H. H. Pewtres8 ir 2. Geiiko. 333 
pal. Kietais vitšelia's. Kaina $4.50 
Ga.narna “Drauge', South
Jakley Avė., Chicago 8. Ji 
►OOOOOOOOOOOOOOOOOCH, oooooo

ĮKVĖPIMŲ KNYGA
Jurgio Gliaudės

jai sudaryta patariamoji taryba , R a i d Ž i y P a S e 1 i a J 
šiomis dienomis susirinko Otta- į 
woje, bet didesnių nutarimų bei / Romanas
gilesnių studijų daryti nedrįso.
Visa atsakomybė palikta fede- 
ralinei vyriausybei.

Eskimų gyvenimą veikia du 
veiksniai, kurie diktuoja žymias 
atmainas eskimų ūkiniame gy-

8TATYBAI
(B NAMU
PATAISYMUI
PRISTATOM
YtarnUųBAMų
oncnaiAOA

SI knyga, pasakodama kovos ui 
spaudos laisvę žygius, yra Įkvėpimą 
knyga, paskatinanti mus tvirtai lai 
kytt lletuviftką žod). Ji yra pulki do 
vana jaunimui.

Lietu vi Akos Knygos Klubo leidiny. 
Jll psi., Broniaus MOrino vlrSells 
kaina 8»,00.

Ltetuvl&kon IlteratOros ugdymą* 
yra visu susipratusių lietuvių darbas. 
Užsakymus au pinigais siuskite:

••DRAUGAS”
2334 So. Oakley Aventie

CHICAGO b. ILL

są, — tebūnie jos tūkstantį kar
tų palaimintos. J. F. Clarke

būti įrodyta medicinišku pažy
mėjimu, kuriame turi būti nu
rodytos sąlygos ir laikas, kiek 
liga tęsis. Nedarbingumo pašal
pai gauti reikia būti nedarbin
gam nemažiau kaip šešis mėne
sius. Tik po šešių mėnesių ne
darbingumo pradedama mokėti 
pašalpa.

Medicinišku pažymėjimu įro- 
i doma nedarbingumo pradžia.
: Jeigu asmuo atitinką visus rei
kalavimus, tai pažymėjimo da
ta bus laikoma pradžia nedar
bingumo pašalpai gauti. Jeigu 
asmuo tuo metu neatitinka nūs 
tatytų reikalavimų, bet vėliau 
bus nedarbingu pripažintas, tai 
vėlesnioji data bus laikoma ofi
ciali nedarbingumo pradžia ir 
nuo to laiko bus pradėta mokėti 
jam pašalpa.

Nedarbingumo pašalpos dy
dis priklauso nuo asmens mėne
sinio uždarbio vidurkio. Nedar-

šalpą, kuri yra didesnė.
1957 metų liepos mėnesį pra

dedama mokėti nedarbingumo 
pašalpa tiems asmenims, kurie 
tuo laiku bus buvę nedarbingi

Nedarbingumo pašalpai gau
ti reikia kreiptis į gyvenamos 
vietos Socialinio Draudimo įstai 
gą (Sočiai Security Office) ir 
užpildyti tuo reikalu aplikaciją.

Norintieji plačiau susipažinti 
su Socialinio Draudimo įstaty
mu ir su šio įstatymo naujau
siais papildymais, gali rasti dau 
giau informacijų “Sūduvos” iš
leistoj knygelėj “Kam ir kada 
mokamos pensijos ir pašalpos”, 
kuri gaunama ir “Draugo” ad-
ministracijoj. bulaitis

VIKTORO K O 2 1 C O S 
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

BALYS
Radio-T ele vi sion 

SALES—SERVICE
Rekordai — Dovanos — Filmos 

ir Elektriniai Prietaisai

2646 West 7lst Street
Tek PRospect 8-5374

Krautuvė atdara pirm., ketvlr. 9—9. 
AAtr., ti*eč., Se&tad. 9-8. Sektn. 9-2.

10 Atsakymų Kodėl Apsimoka Taupyti 
Standard Federal Taupymo B-vėje

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

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

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

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

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

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

CHARTERED AND SUPERVISED BY 
THE UNITED STATES GOVERNMENT

JUSTIN MACKIEWICH, President 
JUSTIN MACKIEWICH. Jr., Vice-President

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

NAUJI OlD£ll TNOKAI- NAUjfiUSi KRAUSTrPiO (MN/C/A! 
H6(į M£TUPATYRIMAS-PHSUS IP5CtlN.H6ĄS AATARNAV/MAiJUOZAS NAUJOKAITIS

2022 W.69St. CHICAGO 36, ILL Tel. U/Aihmok 5-9209

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA ir 

, PELNINGIAUSIA 
I 'Taupymo 

bendrovė

4033 Archer flvenue t.i. la^7w
i

AUGUST SAIOUKAS

fe

■ . 'v?*' fffiss

1957 BUICKAS 
Tik

$2,595.00

Dynaflow, Radio, Apšildymas, Baltos Padangos 
Lietuviškoje Prekyboįe-MILDA BUICK, Ine. 
907 W. 35th St., Chiccgo 9, Iii. LA 3*2022

Įiilillllliiiiil|||||||||||||||||||||,iiiiiiihiiuiii>’hlin'u*nn,ihiUM4«iiniiiiiiu

. PERKRAUSI YMAI - MOVING
“dgus sąžiningas darbas Visi apdraudimai. Iš artln. , o 

•nlimų distancini Saukite a^kandial

ANTANAS VILIMAS
S415 S LITUAN,ra «VR. (HlfiWl nj.

Telefonu,. FRonriet B-IKK?

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
-r r . < PRISTATOM J VISAS MIESTO

J f r IIį DALiS TUŪJAU PAT
LvIftM Saugus baldų perkraustymas as

menų turinčiu ilga patyrimą.
STASYS FABIJONAS

2146 So, Hoyne Avė.,Telef. Vlrginia 7-7097

J. O. i ELE VISION COMPANY
2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

TV IŠPARDAVIMAS
NUOLAIDA IKI 10!

NARIAI LltllIVH i b į ilt SKOLINIMU
B-VIŲ LYGOS. KURIOSE

Kiekvieno Santaupas Apdraustos iki S 10,000.00 
I R

Paskolos Duodamos Ramu Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVIHGS & LOAN ASSH.
6245 S. Western Avė., Chicago 36, III.

CARR MOODV 
LUMBER CO

STASYS LTl.TiMAA, Prev
8639 Se. Meisteri St

Tai. Vieton
Apkalnarimą 1» Prekių Prtrtatv 

mg Teikiame Nemokamai

PIGIAI IR SAUGIAI
PERKRAUSTAU
B A L DU S
VIETOJE IR IA TOLIAU

K. EIDUKONIS

Standard Federal Savings
CRANE SAVINGS G LOAN ASSN.

2555 W. 47tb St., Chicago 32, III.

8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
teAtadleniaia Ori * vaJ vakare,

'rnriu naują dideli mink vešim 
ir apdraudae

»*1» W 01it St Chicago. TU 
Tel PRencott V 2781

JflUTUažJ

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

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

PHONE: Vlrginia 7-1141

DISTRICT SAVINCS & LOAN ASSN.
3430 S. Halsted St., Chicago 8. III.

ST. ANTHONY SAVINOS & LOAN ASSN.
1447 S. 49thCt.. Cicero 50, III., tel. TO 3-8131-32

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



Treffladlento, vasario 6, 1957 DIENRA8TIS DRAUGAS, CHTCAGO, ILLINOIS

SO. BOSTONO ŽINIOS Kraujo kryžius laktoje

NAUJAI ĮŠVENTINTAS KUN. 
ANTANAS BENDZEVIC1US

S. m. vasario 2 d. Bostono ar
kivyskupas teikė šventimus se
minariją baigusiems klierikams. 
Įšventintųjų tarpe yra ir vienas 
lietuvis . Tai kun. Antanas Ben
zevičius.

Jaunojo kunigo tėvai gyvena 
443 E. Seventh St., So. Boston. 
Tėvas Zigmantas Benzevičius 
yra kilęs iš Beištrakių kaimo, 
Kaišiadorių valsčiaus. Atvykęs 
| šį kraštą 1912 m. Motina Mor
ta Vilkaitė Benzevičien'ė yra ki
lusi iŠ Viešvėnų, Telšių valse., 
ir į šį kraštą atvykusi 1929 m. 
Benzevičiai išaugino du vaiku. 
Jaunesnioji duktė Virginija te
begyvena pas tėvus. Ji baigė 
So. Boston High School 1956 m. 

" Vyresnysis sūnus Antanas gi
mė 1931 m. rugsėjo 19 d. So. 
Boston, Mass. Mokėsi čia pat 
viešosiose mokyklose, nes tada 
dar mūsų parapijos mokyklos

Neseniai buvo sužinota, kad 
seminariją Antanus Benzevičius Filomena Carnevale, gyvenanti 
buvo aktyvus 6v. Vardo ir Vy- Valle Roveto miestelyje, Itali- 
čių draugijų narys. Nėra abejo- joje, turinti penkias žaizdas, 
nės, kad tapęs kunigu taip pat Tai būtų antroji Teresė Neu- 
palaikys ryšį su tomis draugi- mann!
jomis ir su lietuviška visuome- Minios žmonių lanko Filome
ne. Dar nežinome, kokioje pa- ną. Ji, gulėdama skausmo pa
rapijoje jaunasis kunigas dirbs, 
tačiau neabejojame, kad kur be
būdamas visada palaikys ryšius 
su savo tautos žmonėmis ir 
dirbs jų gerovei.

Sveikindami jaunąjį lietuvį 
kunigą Antaną Bendzevičių, pra 
šome Dievo palaimos jo darbuo 
tėję Kristaus vynuogyne.

Kun. Antano Benzevičiaus 
primicijos mūsų parapijos baž
nyčioje bus sekmadienį, vasa
rio 10 d., 10 vai. Tą pačią dieną!

tale linksmai žiūri į kiekvieną 
praeinantį, dažnai užklausda
ma: “Iš kur esate? Ko norite? 
Ar galėčiau už jus pasimelsti?”

Filomena, buvusi vargdienė 
piemenėlė, eidama 27 metus, 
gavo stigmas — žaizdas. Ji jo
kiu būdu nesileidžia fotografuo
jama. Priežasties klausiantie- 
siems ji energingai atsako: 
“Vyskupas uždraudė, ir aš klau 
sau”.

1955 m. gruodžio 18 d. žaiz
dos, buvusios rankose, kojose

bscauss taving livet u thu 
timple: You send Si to 
CARE. That dollar senda 
22 lbs. of food overseas — 
helpa feed thia little boy 
and hia family for one 
whol© month. ...

.AjSSS

please
care...
frecauM 

hvnger hurts!

Paslaptingas aukotojas
Anoniminis aukotojas paaukn 

jo 350,000 dol. Randolpb-Macon 
moterų kolegijai biologijos ir 
matematikos sustiprinimui. Da
lis pinigų bus panaudota stipen
dijoms tiems studentams, kurie 
daugiau pasižymės biologijoj ir 
matematikoj. Koleg i j a yra 
Lynchburge, Va.

Siurblys sutirpintam 
metalui

Weetinghouse inžinieriai išra-, 
do siurblį (pompą), kuriuo gali 
mą siurbti sutirpintus metalus, j

turinčius net daugiau kaip 1,000 
laipsnių Fahrenheito karštį.

AK JAU ĮSIGIJOTE 
KNYGELĘ EGZAMINAMS

KAIP PASIRUOŠTI 
’ A V * I L I F T V B E I

Kun. Z. Benzevičius

1 vai. p. p. So Bostono Liet ...
Pil. klube bus jaunojo kunigo iir šone, dingo. Bet štai atsira- 
pagerbimui pietūs. 6:5 kaktoje kruvinas kryžius.:

1 Pradėjus žmonėms plačiai kal- 
TRUMPAI susidomėjo ir jos klebo- j

| nas, kuris, iškvietęs vyskupo J
— Latvių radijo valanda bū-1 delegatą ir dar porą kunigų,

na trečiadieniais noo 7 ligi 7, nuvyko aplankyti Filomenos, 
vai. 30 min. vakare per stotįį jiems užklausus: “Ką pasida- 
WBOS 1600 kil. į reį? Ar susižeidei?", Filome-

— Ateitininkų sendraugių su-l na atvirai pašipasakojo. 
sirinkhnas įvyko Kaladžių bute — Ištisą savaitę naktimis sap 
š. m. sausio 27 d. K. Mockus! ne mačiau Gerąjį Ganytoją, ku- 
skaitė paskaitą “Krikščioniškoji ris bandė suvaryti j mažą tvar- 
demokratija Vakarų Europoje”, telį milžinišką kaimenę. Vieną

— “Prudential” drau d i m o naktį, ilgai neužmigdama, paju- 
kompanija šį pavasarį pradeda tau keistą sukrėtimą visame 
statyti Back Bay rajone ištisą kūne. Išsigandusi sušukau: 
puošnų kvartalą naujų namų. “Viešpatie, kodėl tik sapne pa- 
Bus ir dangoraižiai, didesni už sirodai?” Po šių žodžių nušvito 
esamus. Sakoma, kad išaugs kambarys. Negalėdama pakęs-

SEND *1 TO CARE, N.Y.
•r your local CARE offica

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

Gerųjų firmų laikrodžiai, brangeny
bės, religiniai dalykai (devocionadai), 
prekės dovanoms.

2646 W. 69th St. RE. 7-1941

MALDAKNYGE

"JAllNUOUV MALDOS’
Kuri© paruošė

Kun. P. Kirvelaitls 
Kaina: $1.50 ir $-.50

''tankynių* tulrouioklu
DRAUGAS 

2334 South Oakley Avenue
.'.HICAGO 8, LLL

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

iviausiniai ir atsaKyinai anglų 
ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei
sėjas Alfonse F. Wells. Kaina 
60 centų.

Pasiskubinkite įsigyti reikalin
gu knygelę, kuri tikrai palengvina 

I įsigyti JAV pilietybę
I įmigus su užsakymais siųsti

OR4IJGAS”, 2334 8. Oakley avė. 
» bteago 8. III.

nebuvo. Vasaros metu lankė se
selių vedamus lietuvių kalbos 
kursus. Namie Benzevičiai var
toja vien lietuvių kalbą, todėl 
jų vaikai taip pat moka lietuviš
kai. Baigęs So. Boston High 
School, Antanas Benzevičius 
dvejus metus lankė Boston Col- 
lege ir rengėsi medicinos stu
dijoms. Tačiau po tų dviejų me
tų, jausdamas pašaukimą į ku
nigystę, ryžosi stoti į arkivys
kupijos Šv. Jono kunigų semi
nariją Brighton, Mass. Semina
rijoje uoliai studijavo penkeris 
metus ir sėkmingai baigė studi
jas. Žengia prie altoriaus įsiti-

kvartalas', panašus į Rockfeller 
Center New York mieste.

— Vasario 16 minėjimui vi
sos trys lietuvių radijo valan
dos yra prašomos skirti laiko 
skelbimams ir pačiam minėji
mui.

Vasario 17 d. vakare po iškil
mingo posėdžio bus banketas 
So Bostono Liet. Pil. klubo sa
lėje. Banketo komisijos pirminin 
kas yra St. Jakutis. ALT sky
riaus pirmininkas yra St. Mi- 
chelsonas, vicepirm. Ant. Mat- 
joška, sekret. P. Jančauskas, 
kasin. adv. A. Young.

T. Jurgis Gailiušis. T.

ti šviesos, užsimerkiau. Kada 
po valandėlės atvėriau akis, ša
lia lovos pamačiau Gerąjį Ga
nytoją. “Viešpatie, sakiau, ačiū 
už atvykimą. Bet turiu ir skun
dą. Tu, Viešpatie, užkirtai man 
kelią į gyvenimu, apie kurį sva
jojau. Atsiuntei man ligą, dėl 
kurios vaikinas mane pametė. 
Gyvenimas liko sugriautas. Tai 
dabar, Viešpatie, leisk dar dau
giau kentėti. Noriu turėti Ta
vo žaizdas”. Kas įvyko po to, 
nebeatsimenu. Tik pasijutau su 
žeista — penkios žaizdos degi
no rankas, kojas ir šoną. 

Klebonas apie tai pranešė vys

DOVANOS-SIUNTINIAI Į
■ Lietuvę, - Rusiją - Estoniją - Latviją

ir į visus kitus kraštus su visais apmokėtais muitais ir mo
kesčiais. Mūsų patarnavimas yra greičiausias ir kuo pati
kimiausias. Visi siuntiniai yra išsiunčiami laike 5—6 dienų. 
Kaipo įrodymą prisiunčiame antspaudotą pašto kvitą sv 
išsiuntimo data — už pačių supakuotus pakietus ir stan
dartinius medžiagų siuntinius. Visi siuntiniai yru pilnai 
garantuojami ir apdrausti. Šaukite —

A. TARASIEWICZ
5047 So. Ashland Avė., Chicago 9, Illinois

Telefonas — CLiffside 4-3545

LIETUVIŲ NAŠLIŲ TR NAŠLIUKŲ DRAUGIŠKAS KLUBAS

Rengia

METINĮ “VALENTINES” BALIŲ 
ŠEŠTADIENĮ, VASARIO 9-tą DIEN/Į, 1957 m.

LIETUVIŲ LIBERTY SVET., 14th St. ir 49th Ct„ Cicero 
Pradžia 7:30 v. v. Antano Samoškos muzika

Baliuje bus visokių pamarginimų ir durų prizai. Kviečia visus 
ir vengungius ir vedusius, jaunus ir senesnius

KOMISIJA
Pranciškonų provinciolas, sakys kuPui’ kuris tuojau Pasiuntė gy-
pamokslą kun. A. Benzevičiaus 
provincijose vasario 10 d.

— Adv. A. O. Shallna, Lietu
vos konsulas buvo kalbėtoju 
Ukrainos nepriklausomybės pa-

kinęs savo pašaukimo tikrumu skelbimo 39 m. minėjime, kuris 
ir pasiryžęs dirbti apaštališką įvyko sausio 27 d. Roxbury, 
darbą. Ligi įstojimo į kunigų Mass.

VACLOVAS VERIKAITIS DAINUOJA 

BOSTONE
J. BL'DREIKIENE, Boston, Mass. »

Naujosios Anglijos Pabaltie- — Ar tai pirmas Jūsų kon- 
čių Draugija ruošia 1956 — 57 eenrtas Jungtinėse Amerikos 
m. koncertų seriją ir yra pakvie Valstybėse?
tusi į Bostoną iš JAV ir Kana- — Ne. Esu dainavęs Roches- 
dos geriausius estų, latvių ir lie toryje, Chicagoje, Bostone ir ki-
tuvių solistus. Pirmas koncer
tas buvo atliktas estų smuiki
ninkės Carmen Prii.

Antrą koncertą atliks barito
nas Vaclovas Verikaitis iš To
ronto. Jis yra jau pasižymėjęs 
menininkas ir muzikos kritikų 
įvertintas, kaip augšto lygio dai 
nininkas. Vaclovas Verikaitis 
dainuoja simfoninių orkestrų 
koncertuose, CBC operoj, su To-

tur.
— Ką tamsta manote apie pa 

baltieeių draugiją, kuri pasiry
žo ruošti pabaltiečių koncertų 
seriją ?

— Dėl draugijos ruošiamų 
koncertų turėčiau pasakyti, kad 
tai ne tik pageidautinas žings-

dytoją dr. N. Nota, kad jis ją 
ištirtų. Buvo pakviesti dar kiti 
keturi medicinos profesoriai — 
dr. L. Igi, dr. F. Vitti, dr. Lau- 
ri ir dr. Ferri. Po ilgo tyrinėji
mo gydytojai raštu pranešė vys
kupui: “Nieko pozityvaus ne
randame. Nėra ženklų nei Ma
terijos, nei autosugestijos, nei 
hipnotizmo, nei hemoroido. Tik 
tikintis žmogus čia gali ką nors 
suprasti. Medicinos mokslas 
yra bejėgis išaiškinti”.

Toliau niekas ja nesirūpina, 
palikta Dievo valiai. Bažnyčia, 
kuri yra labai atsargi, visiškai 
tyli. Klebonas, kai kas jį pa
klausia, trumpai trumpai atsa
ko : “Bažnyčia ’Viesikiša”.

Filomena priima lankytojus, 
bet nepriima pinigų. Buvo ne
turtinga, tokia nori ir likti, žo
džiu, būti “šventu” žemėje yra 
labai sunku. B. Mikalauskas

Yra kaloama mieste, kad STEIN TEXTTLE BENDRO
VĖJE rasite didžiausią pasirinkimą už nebrangias kainas 
įvairių vilnonių, šilkinių, medvilninių, užuolaidoms ir už
dangalams medžiagos. Taip pat ir paltams medžiagų vy
rams ir moterims.

*n>--n* >r Įvairins skoninga* 
biilkutcv ku ’Mi

norint išlaikyti mūsų kultūrą il
gesniam laikui. Jūsų pasišven- 

Sį
dalyką, yra verta didelės pagar-

, . . . i bos. Šiais koncertais mes su-kestru. Jis yra ir vargonmin-; .... .. . . .3 , ... pazindiname svetimųjų tautų at

Matysime kalbant telefonu
Bell Telefonų Bendrovė uo- ms, kuriuo turely pasekti kiek- ,w daro >u nauju u.

v,eua kolonija bet .r būtinybė. radimu _ kalp papraatomia te.

ronto filharmonijos choru, sa- ... .
vaitinėj CBC radijo programoje tellų grupe' kurl 
ir TV su Toronto simfoniniu or

kas, parapijos choro dirigentas 
lietuvių Prisikėlimo bažnyčioj ir 
orkestro vadovas Toronte. Ne

stovus su savąja kultūra, duo
dame pasireikšti menininkams,

užmiršta ir visuomeninių reika-! tu° patindami »» 
ly, rakinėdamas įvairiais klausi- menui ,r pasiekiame pa

Km I 4-1 11 r. /-J 1 K va rl „ r, r, n

mais lietuvių spaudoje.
Aš, kaip pabaltiečių dr-jos 

programos komisijos lietuvių at 
stove, kreipiausi j jį su keletu 
klausimų, j kuriuos jis mielai 
atsakė.

— Kur teko Jums studijuoti
dainavimą?

— Dainavimo studijas pradė
jau dar Vilniuje pas prof. Beno- 
ni, kuriam mirus tęsiau pas ope i 
ros sol. Kutkų. Studijas tęsiau 
Vokietijoje, o atsiradęs užjūry
je ir gavęs stipendiją, baigiau 
Karališkąją Toronto Konserva
toriją dr. Ernesto Vinci vado
vybėje.

baltiečių glaudesnį bendradar 
biavimą. Tokių koncertų stoka 
stumia mūsų priaugančią kartą 
į svetimus plotus ir, kas tragiš
kiausia, ji yra atitraukiama nuo 
s tvojo kamieno. Jeigu atsiras
tų daugiau kolonijų, ruošiančių 
tokio pobūdžio koncertus, mūsų 
jaunimas turėtų progų kur pa
sireikšti su savo tautos daino
mis ir muzikos menu.

Ateitis priklauso tiems, kurie 
naudojasi paties Dievo duota 
teise tikėti, galvoti ir pasirinkti.

i'oster Dili les

lefono vielomis perduoti balsą 
ir kalbančiojo atvaizdą, kad bū
tų galima jį matyti. Išradimas 
tobulinamas ir numatoma, kad 
netolimoje ateityje juo bus gali
ma pasinaudati. Jau dabarti
niuose bandymuose matoma kai 
bančiojo veidas ir pečiai ir jo 
veido išraiška.

Skystos plytelės
Chicagoje Bancroft bendrovė 

išrado skystį, kuriuo galima pa
dengti prausyklų ir panašių vie
tų sienas. Skystis per parą iš
džiūsta ir ta vieta būna padeng
ta lyg plytelių medžiaga, varto
jama iki šiol.

Degintuvas virtuvėje
Waste King bendrovė Los An

geles išrado sąšlavų ir atmatų 
degintuvą, kuris pardavinėja
mas kaip ir kiti virtuvės reik
menys. Jis neleidžia jokių dū
mų, jokių kvapų ir nepakelia 
kambario temperatūros.

8TEIN’AS turi metinį išpardavimą, štai pavyzdys kainų:

Geriausios ANGLIŠKOS bei “vorsted MEDŽIAGOS kos
tiumams, kurių kainos paprastai yra $9.80, dabar tik ..$4.50

Visokiausių pamušalų už pigias kainas. Spausdintas šilkas 
ir plaunamas “Sil-O-Shan”, “antiąue taffeta’’, pa
prastai $1.98, dabar tiktai ............................................................. 98c.

60 colių vilnonės medžiagos ir “flannel’’ vyriškiems ir 
moteriškiems kostiumams tiktai ..............................................$1.89

48 colių užuolaidoms bei uždangoms medžiagos, vertės iki 
$2.98, tiktai ........................................................................................$1.39

Grynų spalvų Fortisan ir Metallic Oloth užuolaidoms tik $1.09

Atvykite į STEIN TEZTILE ir patys įsitikinkite. Sn kiek- 
riei.u pirkiniu viri $20.00 gausite vienai suknelei medžiagos 
kaip dovaną.

Pas STEIN’Ą jūs rasite didelį pasirinkimą nuotakoms, kaip tai 
.“laces“, satiną, taffetą, “brocades”, Shantung, ir t. t. Taip 
pat liekanas medžiagų pamušalams už baisiai pigias kalnas.

STEIN TEXTILE CO.
1366 SOUTH UNION AVENUE

1 blokas | rytus nuo Halstod St., iy2 bloko | pietus nuo 
Roosevelt Rd. Atdara 7 dienas savaitėje iki 5:30 vai. vak. 
Tel. MOnroe 6-8152

Atliekame dideliai Ir p^Jus automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas, Elektrinia suliedinimaa Parduodame automobilių dalie 

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

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

IŠ ARTI TOLI Bi. DĘ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap
draudė. Pigus ir sąžiningas 
patarnavimas.

R. ŠERĖNAS
4546 S. Wood St., Chicago 
9, Illinois tel. VI 7-2972

KEPYKLA
Ui39-4i b. Llluamea A»>

Lei. ObtfttiU
•MitlUUlt , Krautuve

roBioranue, taip pat 14 
■ n»r,» ■ .iMUr ar*irnuo»i»'

(nleatua.

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..........

Z’

♦ *

$169 95
FEI.I* A. RAUDONIS, NEIiLIE BERTULIS, Sav.

ROOSEVELT FU R NITU RE Co.
2310 W. Roosevelt Road Telef. SEeley 3-4711

Krautuve atidaryta aekniadieniais nuo 11 Yri 4:30.

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

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS: AND LOAN I
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti Ori $10,000,00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius
OFISO VALANDOS:

Plrmad., antrad., penk tad. tr TreClad. 9 ryto Iki H ved., 
MtauL 9 ved. ryto Iki 4:19 p.p. Ketvlrtad. 9 ved. Iki 6 vai. vak.

TELEVIZIJA* RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIANT RADIJAI 

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOMA

FRANK’S TV & RADIO, INC-
3240 Se. Halsted St. CAIumel 5-7252

■t
VIRS 15,000,000 Amerikos gyventojų žino.
kad taupyti apdraustoje Taupymo Ir Skolinimo Bendrovėse yra 
sangu ir pelninga.

Untvernal Savlngs and I oan t Ansoctation užtikrina muku- 
mą Ir gražų pelną. "■ * k 'J

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra Iki 
$10,00000 kiekvienam Indėliui ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningu vodėjij pastangos

Galite taupyti atvykdami akmenukai ar per lalikus. Rns greš 
tas Ir drangiškas patarnavinis*

*ėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kretnldta*

UNJVERSAL SAVTNGS
i . AND LOAN ASSOCIATION 

1800 5. Ha i steci Street, ('huago H. Illnois

»
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Atpigintas knygų išpardavimas
Draugui persikeliant j naujas patalpas

' Draugu.-,’ ’ kelmui j naujas patalpas 4546 \\ ėst (Kirti jSiutui* dienomis 
S t raet.

Persikėlimo proga ‘‘Draugas” skelbia platų knygų išpardavimų. Vi 
sos žemiau išvnrdiiitns knygos yra nupigintos 25% ir daugiau, fiis išpar
davimas yra daromas tam, kad palengvintų sandėliu perkelinių j naujas 
patalpas. IApardavimo uiipigiuimas galioja nuo vasario 5 dienos iki kovo 
5 dienos, tik detaliniaiu pardavimui užsakant tiesite iš administracijos 
ir kurtu su užsakymu prisiunėiunt pailgus.

Buvo Dabar
AVIŽINI ŠEŠĖLIAI — Literatūriniai reportažai. A. Vilai
nių. Nemuno leidinys. 1953 m. 160 pusi............................... $2.00..$1.50
ANDERSENO PASAKOS 1 oans, J. Balčikonio vertimas.

Nemuno leidinys. 1952 met. Cbieagoje 212 p................ $2.00. .$1.50
ANDERSENO PASAKOS 11 dalis. 204 pusi.......................  $2.00..$1.50
ANGELAI, Frederick von Lama, 1950, Chicagcy 111. 56 pus

lapių ....................... . ...................................................... $0.50. .$0.35
ANNA KARENINA 1 ir 11 tomas. Aleks. Tolstojus. Vertė

Pr. Povilaitis. 1954 m. 440 pusi. . ....... ........................$4.06..$3.00
ANNA KARENINA III ir IV tomas. Aleks. Tolstojus. Ver

tė Pr. Povilaitis. 1954 m. 384 pusk ............................ $3.75. .$2.80
ANT RIBOS. R. Spalis. Apysaka. Tremties leidinys. 1954 m.

484 pusi. Kietais virš..................................................... $5,00 $3.50
ARKIVYSKUPO JURGIO MATULAIČIO UŽRAŠAI. Tė

vų Marijonų leidinys. 1953 m. 220 pusi. Kietais virše
liais .................................................................................. $2.50. .$1.85

AUKSINĖ SĖJA, AnatcJijus Kairys. Poezija. Nemuno leidi
nys. 1954 met. 86 pusi. Didelio formato-........................  $2.00. .$1.50

AUKSO RUDUO, Mykolas Vaitkus. Eilėraščiai 1950 — 1952.
laet. Knygos Klubo leidinys. 1955 m. 120 p.................... $1.25. .$0.90

AUKSO KIRVIS, rinktinės mūsų žmonių pasakęs. Stilizavo
J. Švaistas, spaudė Draugas, Cbieugo, 1952, 224 psl. .. $2.50. .$1.85 

AUŠROS VARTAI, kun. J. Prunskis, 1949, Chicago, III., 40 p. $0.30. .$0.20 
BODAS SENOVĖS LIETUVIŲ, KALNĖNŲ ir ŽEMAIČIŲ,

Simanas Daukantas, Vvtauto Sauliaus leidinys. 1954 m.,
362 pusi..................... ..................................... '...................$4.00.. $3.00

BOKITE SVEIKI, Dr. Steponas Biežis, 190 p. 1953 m.........$2.00. .$1.50
ČIA MOŠŲ ŽEME, 11 sųsiuvinys, A. Vilainis, 1950, Cicero,

III., 53-96 p........................................................... . $0.50..$0.35
DAINAVA — Literatūros ir Dailės lapai. 1-a knyga. Vilko

lakio leidinys. A. Galdiko iliustracijos. 1920 m. 118 pusi. $1.00. .$0.75 
DEVYNIOS BALADES, Kazys Bradūnas. Poezija. L. Knygos

Klubo leidnys. 1955 met. 141 pusi. Laimėjo 1955 m. “Ai
dų” žurnalo premijų........................................................  $2.00. .$1.50

BENAMIAI, •Mikelionis. Tremtinio pergyvenimai. “Laiko”
leidinys 1955 met. Buenos Aires.'215 pusi....................... $2.00..$1.50

DIDVYRIŲ ŽEME. Karolė Pažėraitė. Apysakos skirtos ko
vojantiems ir žūstantiems Lietuvos Didvyriams — Miš
ko Broliams. 1954 met. Brazilijoje. 134 pusi....................$1.50. .$1.10

DIEVAS IR ŽMOGUS, Prel. Dr, F. Bartkus, kan. Dr. P. A-
leksa. Išleido Prel. K. Vasys, Reiną 1953 m.. Didelio for
mato 518 pusi. Minkštais virš.......................................... $5.00. .$3.50
Kietais viršeliais ............................................................ $6.50. .$4.85

DŽIAUKIS GYVENIMU, O. Swett Marden. Išleista Modeli
ne, Colombia. Vertė K. Lastėnas, 72 pusi....................... $0.70..$0.50

GĘSTANTI SAULE, Jurgis Gliaudą. Metmenys. Liet. Kny
gos Klubo leidinys. 1954 m. 218 pusi...............................$2.00. .$1.50

GINTARINIAI VARTAI, legendarinio pobūdžio novelių rin
kinys, Nelė Mazalaitė, 1952, L. Knygos Klubas, Chicago,
111. 248 pusi.................................. ,....................................$2.00. .$1.50

GYVOJI DVASIA, mųstymai kiekvienai metų dienai, I to
mas, kun. dr. J. Vaitkevičius, MIC., TT. Marijonai, 464
puslapiai . ............................. . ................. ........................ $5.00. .$3.50

GYVOJI DVASIA, mųstymai kiekvienai metų dienai, H to
mas, gavėnia ir velykinis laikotarpis, Kun. Dr. J. Vait
kevičius, MIC, TT. Marijonai, 543 p............................... $5.00. .$3.50

GYVOJI DVASIA, mąstymai kiekvienai metų dienai, III to
mas, Velykinis laikotarpis iki Žolinės, Kun. Dr. J. Vait
kevičius,’MIC., 622 psl............ ................................... $5.00. .$3.50

GYVOJI DVASIA, mųstymai kiekvienai metų dienai. IV to
mas. nuo Žolinių iki advento, Kun. Dr. J. Vaitkevičius,
MIC., 672 psl...................................................................$5.00..$3.50

HAUFO PASAKOS, KARAVANAS, Nemunas, 1952 m.,
Chicago, III. III leidimas, 113 p......................................$1.60. .$1.10

IŠ ADOMO MICKEVIČIAUS RAŠTŲ. Mokykloms parinko
M. Biržiška. 1919 m. 246 pusi............................. ............ $2.00..$1.50

IŠPAŽINTIES PASLAPTIS. Juozas špilmanas. Išvertė B.
Kasaitis. 1920 m. 232 pusi............................................. $1.00. .$0.75

JAUNAI INTELIGENTEI, apsirengimo, kosmetikos ir gra
žaus elgesio menas. 1954 m. 104 pusi............................... $1.25. .$0.90

JUOZAS PAUTIENIUS, Ignas šlapelis, Studija apie menų
ir Juozo Pautieniaus kūrybą. Lietuvių ir anglų kalboje.
Virš ‘20 J. Pautienaus pieštų paveikslų. Didelio formatus 
Teksto 87 pusi. L. Knygos Klubo leidinys. 1955 m. Kie
ti drobiniai virš.......................................... .................. $5.00. .$3.50

KAIMIEČIAI — Ruduo, \V. S. Reymont. Vertė F. Nevera-
vičius. I-niaa tomas. Išleido “Nemunas”. 352 pnsl. .. $3.00. .$2.25 

KAIMIEČIAI — Žiema, W. S. Reymont. Verte F. Neveravi-
čitis. Il-ras tomas, 383 pusi. Išleido “Nemunas” .... $3.00. .$2.25 

KAIMIEČIAI — Pavasaris. III* tomas. Vertė F. Neveravi-
čius, 471 pusi. Išleido ‘“Nemunas” .............................. $3.50. .$2.65

KAIMIEČIAI — Vasara. IV tomas. Išvertė F. Neveravi-
čius. 392 pusi. Išleido Nemunas ..........................i.... $3.50. .$2.65

KA IR KAIP RAŠYTI { LAIKRAŠTĮ, Dr. J. Prunskis, 1950,
“Draugas”, p. 46 ............................................................ $0.20. .$0.15

KARALIENES PRIŽADAS. Marv T. VVaggaman. Išvertė Jo
nas Tarvydas. Kietais virš. 1.30 pusi...............................$1.00. .$0.75

KAUNAS. Kauno reginių^albumas. Tunio-Vaišganto prakal
ba. 62 pusi.......................................................................... $1.00..$0.75

KELIONES ĮSPŪDŽIAI. Parašė Kun. Pauliukas. 330 pusi.
425 imveikslai. Labai gražiai išleista knyga .................$3.00..$2.25

KELIONE PO EUROI’A, Kun. Pr. Vaitukaitis, 1928, 188 pus
lapių ................ ................................................................  $1.00. .$0.75

KELIONE. A. Landsbergis. Premijuotas romanas. L. Kny
gos Klubo leidinys. 1954 m. 260 pusi............................... $2.50. .$1.85

KELIONE, A. Tyruolis, eilėraščiai, 1950, Chicago, p. 128 .. $1.25..$0.90 
KETURI ANGELAI, kun. J. E. Jonaitis. Dalyvavusio Didž.

Kare pasakojimas, 1927, Kaunas 71 p............................... $0.35. .$0.25
KIŠKI cit) VARDINES, Stasys Džiugas. Iliustr. VI. Stanžl- 

kaite-Abramaitieuė. L. Knygos Klubo leidinys. Didelio
formatu 58 pusi. 1953 metais ......................................  $1.50. .$1.10

KOMUNIZMO PAGRINDAI. L Venckus. S. J. “Laiko” lei
dinys, Buenos Aires, Argentinoje, 1954 m. 152 pusi. .. $1.00. .$0.75 

KRAŽIŲ SKERDY NES, Jonas Marcinkevičius. I dalis. 324
pusi. Nemuno leidinys 1955 met...................................... $3.00..$2.25

K RAŽU, SKERDYNES, Jonas Marcinkevičius. II dalis. 320
pusi. Nemuno leidinys 1955 met................................... $3.00. .$2.25

KUDIRKOS KAŠTAI. Sjmudai paruošė Simas Miglinas.
Tremties leidinys. 1953 m. 488 pusi. Kietais virš......... $5.00. .$3.50

LAIPTAI Į TOLI MAS, Liudas Zeikns. Romanas. 1954 met.
312 pusi.......................................................................... $2.50. .$1.85

LENKTYNES SU ŠĖTONU, Vladas Ramojus, Atsiminimai 
iš II-jo Pasaulinio karo pabaigos. Atsiminimai yra para
šyti labai gyvai ir skaitomi, kaip įdomus romanas. L
Knygos Klubo leidinys. 292 p......................................... $3.00. .$2.25

LIETI V IftKOS PASAKOS, II laida, sudarė dr. J. Balys,
Liet. Knygos Klubo leid., 230 p,...................................... $2.50. .$1.85

LIETUVIŲ CII1CAGOS METRAŠTIS, “Nemuno” leidinys.
Redagavo A. Vilainis-Šadlanskas, 244 pusi...................$3.50. .$2.65

LIETUVIŲ POEZIJOS ANTALOGIJa, sudarė J. Aistis ir 
A. Vaičiulaitis, liaudies dainos, virš 150 poetų kūriniai 
110 paveikslų, gražūs kieti audeklo viršeliai, 1952 m. L.

LIETI V OS ŽEMĖLAPIS, 8 žemėlapiai chronologiškoje eilėje 
nušviečia Lietuvos etninę padėtį nuo priešistorinių laikų 
iki nepriklausomybės atgavimo, |wsiškinimai anglų Ir 
prancūzų kalbomis, išleido Lithuuniau Natiol Couneil.
ISA. ..................................................................................

LIKIMO ŽAISMAS, Henrikas Lukoševičius. Romanas Liet.
Kuygos Klubo leidinys. 195.3 met. 232 p.......................

LIT1IUAN1A AND VVORL1) VVAR II, prof. K. Pakštas ..
LITUI AN1AN SELF-TAUGHT, by M. Variakcjvtė-liikenie-

nė, išleido E. Marlborough, Ix>ndone, 146 psl................
LITHUANIAN DICT1ONARY, redagavo Rev. H. H. Pew- 

tress ir Rev. T. Gėrikas, dvi dalys, Angliškai-Lietuviškal 
ir Liet. Angliškai, išleido E. Marlborough, Londone,
3.‘13 |Nisl...............................................................................

MANO PATYRIMAI DIDŽIOJOJ KARĖJ, 1918 ir 1919,
kun. J. F. Jonaitis, 1920, “Darbininkas”, 64 puslapių $0.40 

MĖLYNA SUKNELE, Bronius Daubaras. Išleido Dainora
Daunoraitė. Londonas, 1954 met. 154 pusi.................... $1.50..$1.10

MARIJONŲ VIENUOLEI A LIETUVOJE, 1929, Marijampo

MARIJOS APSIREišklMAI ŠILUVOJE, Juozas Budzėika,
MIC, Marianapolis 1953 m. 46 pusi................................... $0.40.

MARIJA DANGUJE IR ŽEMĖJE, Vyskuįias Vincentas 
Brizgys. Knyga skirta gegužės mėnesio pamaldoms. L.
Knygos Klubo leidinys. 1956 m. 142 pusi. Viršelis ir ap
lankas Jono Pilipausko..................................................... $1.50.

MARIJOS ŽODIS FATIMOJE, Marijos apsireiškimų 1917 
m. Fatimoje aprašymas, kan. dr. P. Aleksa, 1951, Liet.
Kat. Spaudos Draugija, 128 p.......................................... $1.00.

NAMAI ANT SMĖLIO, “Draugu” premijuotas romanas, Jur
gis Gliaudą, “Draugo” Bendradarbių Klubo leidinys,
1952 m., Chicago, III., 244 pusi................................ $2.00..$1.50

NEMUNAS, S. Kclupaila, 1950, Chicago, III., su žemėlapiais,
237 pusi...............................................................................$2.50..$1.86

NUSIDĖJĖLE, Karolė Pažėraitė, apysaka, išleido Australi
jos Lietuvis, 1952 ............................................... .............$2.00..$1.50

NUSIKALTIMAS IR BAUSMĖ, F. M. Dostojevskis. Vertė 
J. M. Balčiūnas. Šešių dalių romanas su epilogu. Išlei
do Nemunas 1953 m. antrų leidimų. 1-mas tomas 302 p. $3.00. .$2.25
II- ras tomas 256 pusi........................................................  $2.50. .$1.85
III- čias tomas 300 pusi.................................................... $3.00. .$2.25

ORĄ PRO NORIS, Jurgis Gliaudą. “Draugo” premijuotas
romanas. 1953 metų. L. Knvgos Klubo leidinys. 448 psl. $4.00..$3.00

OUTLINE HISTORY OE LITHUANIAN LITERATURE by
A. Vaičiulaitis, 1942, Chicago, p. 54 ............................ $0.50. .$0.35

PASKUTINIS PRŪSŲ SUKILĖLIS (HERKUS MANTAS).
M. Springborn. Romanas iš didžiojo Prūsų sukilimo prieš 
kryžiuočius. Nemuno leidinys (Aut.ras leidimas). 1953 
met. 198 pusi....................................................................... $2.00. .$1.50

PASLĖPTA ŽAIZDA. P. Orintaitė, Jaunamartės Takas. Ro
manas. Nemuno U leidimas. 1955 m. 180 p.................... $2.00

PAVASARIS PRIE VARDUVOS, Paulius Jurkus. Novelės.
Liet. Knvgos Klubo leidinys. 1954 m. 176 p................ $2.50

PAŽEMINTIEJI IR NUSKRIAUSTIEJI. F. M. Dostojevs
kis. Vertė V. Andriukaitytė. Antras leidimas. Nemuno 
leidinys. 1955 m. I tomas 266 p......................................  $2.50

PER PASAULĮ KELIAUJA ŽMOGUS, Bernardo Braz
džionio rinktinė poezija. Lux leidinys. 1949, 448 pusi.
Kietais virš..........................................................................$2.00

PAŽEMINTIEJI IR NUSKRIAUSTIEJI, F. M. Dostojevs
kis. II temas. Nemuno leidinys. 1955 m. 290 p.............$2.50

PIETŲ; KRYŽIAUS PADANGĖJE, išverto ir sudarė Povilas
Gaučys, išleido Liet. Knygos Klubas, 1953 m., 480 psl. $4.50

PIRMASIS RŪPESTIS, J. Jankus, novelės, 1951, Liet. Kny
gų Klubo leid., 214 p. ......................................................$2.00.

POPULAR LITHUANIAN RECIPES, compiled by Jesepbl- 
ne J. Dauzvardis. Cover by John Phillips. Lith. Cath.
Press. 1955, 120 pages ................................................$2.00

POPIEŽIAUS CELESTINO VI LAIŠKAI ŽMONĖMS. 216
pusi. Išleido L. Kn. Klubas, 1953 nu ............................ $2.00.

PRAEITIES PABYROS, kun. A. Petrauskas, 1934, 192 p. $0.50 
PRAMONES DEMOKRATIJOS PAGRINDAI, Uosis, 1923,

Boston, Mass., 146 p............................................................ $0.75
PRINCAS IR ELGETA, apysaka, Mark Twain, pert urme iš

iš anglų kalbos, išleista Vokietijoje 1951 m., 192 psl... $0.50. 
RAIDŽIŲ PASĖLIAI, Jurgis Gliaudą. Romanas iš knygne

šių laikų. L. Kuygos Klubo leidinys. 1955 met. 311 pusi. $3.00. .$2.25 
SAPNŲ PĖDOMIS, V. Kazokas. Eilėraščiai. Išleido M.

Morkūnas 1953 ųi. 64 p.................................................. $1.00..$0.75
SAI'LĖS LAIKRODŽIAI. Poezija. Henrikas Nagys. 90 psl.

1952 m. Išleido L. Kn. Klubas ....................................... $1.00. .$0.75
SAULĖS TAKAS, Nelė Mazalaitė. Romanas. Liet. Knygos

Klubo leidinys. 1954 met. 418 pusi. ............................... $3.50. .$2.65
SAULUTĖ DEBESĖLIUOSE. Leonardas Žitkevičius. Lai

mėjęs Jaunimo literatūros premijų 1953 met. L. Knygos 
Klubos leidinys. Iliustr. Jono Pilipausko. 64 pus. Dide

lio formato ........................................ .................................$1.50
SODAS UŽ HORIZONTO, Aloyzas Baronas. Liet. Knygos Klu-

. bo leidinys. 1955 met. 252 pusi.........................................$2.50
SŪNUS PALAIDŪNAS, Vysk. Fulton J. Sheen, išvertė Kun.

■J. Karalius, išleido Liet. Knygos Klubas. 1952 un, 174 p. $2.00. 
ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI, kun. dr. K. A. Matulaitis, MIC.

1949, Marijonų leid., 714 n ........................................... $3.00.
TARPTAUTINIS EUCHARISTINIS KONGRESAS SYD-

NEY, AUSTRALIJOJE, vysk. P. Būčys, MIC., 1929, 244 p. $1.25

$1.00. .$0.75

$2.80. .$1.85 
$1.00. .$0.75

$1.25. .$0.90

$4.50. .$1.40

.$0.30

.$1.10

.$0.06

.$0.30

.$1.10

.$0.75

.$1.50

.$1.85

.$1.85

.$1.50

.$1.85

.$3.40

.$1.50

..$1.50

.$1.50
$0,35

$0.65

.$0.35

.$1.10

.$1.85

.$1.50

.$2.25

.$.90

Knygos Klubas, Chicago, III. 832 pusi.

{temptos valandos sukilimo prieš 
bolševikua Kaune, Kilta nisllS kas
dieniniame Lietuvos šeimos gyveni
me. nutraukta šiurpių raudonųjų trė
mimų j Sibiru, siaubinga diena bė
gant i vukurus ir paliekant sau arti
mų žmogtĮ partizanauti. paitizunai 
Lietuvos miškuose. Vytauto dvasios 
tėvynė! meilės testamentas, rašyto- 
tos atkurtus pasikalbėjimus su Ge
diminu Vilniuje, kraujo balsas trem
tyje, laiškas miško broliui partiza
nui — tui vis temos, kurias vaizdžiai 
aprašo tremties rašytoja Karolė Pa
žėraitė savo knygoje

DIDVYRIŲ ŽEME
Vertingi pasiskaitymai Jaunuom* 

nei. Knyga turi 138 pusi.. kalnagt,5<> 
Veikalas išleistas Brazilijoj#, bet 
gaunamas "Drauge“.

Užsakymus su pinigais siuskite-

O R A IJ G A S 

2334 So. Oakley Avė.

Chicago 8, IU.

(LASSIFIED AND “HELP WANTED” AUS
KKAL ESTATE

Pirkdami sutaupysite 
ir pai duodami uždirb
site per šią Įstaigą 
AL. BUDRECKAS

R E A L T Y
4081 Archei Avė.
(prie California g.)
LAfayette S-SS84

‘IET.P W4NTWn VYRAI

šioje nejudomo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant. Jū
sų laukta greitas ir teisingas patar 
navlmaa.

NORVILĄ
REAL ESTATE HALES 

3000 W. f>#th 8t. Tel. Prospeet 8-5464

Įsigykite nt*]mprastai (domią knygą 
NELES MAZALA1TCS

NEG ĘSTIS
Romanas

Išleido Lietuviškos Knygos Klubus 
Aplankas dail. Jono Pilipausko. 

206 psl., kaina $2.00

Romanas vaizduoja išgyvenimus 
tremtinės moters, civiliškai susituo
kusios su skyrybų bylomis besiver
čiančiu turtingu Amerikos advokatu.

Užsakymus su pinigais siųskite:

DRAUGAS 

2334 So. Oakley Avė.y

Chicago 8, III.

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

Pildome Inoome Taksus 
VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS

“Varpas” Real Estate 
General Insurance, Notary Public 

5910 So. Western Avė.
REp. 7-0880 arba HEm. 4-7O8&

Sąryšy su Kersteno rezoliu
cija yra aktualu žinoti kuodau- 
giausia apie baisius komuniz
mo darbus. Knygoje

Raudonasis Siaubas
i

yra ryškiai pavaizduota sovietų 
klastingos politikos užkulisiai 
laisvojo pasaulio atžvilgiu ir jų 
žiauraus teroro darbai. Nedel
siant įsigykite šį leidinį, kuris 
gaunamas “Draugo” Administ
racijoje,

‘‘DRAUGAS”
2334 South Oakley Avenue 

Chicago 8, Illinois

RAOIO PROGRAMA
i le. Radlo Programa Ii atotir 

WBM8. 1090 kil aekmadlcntaifl 12- 
12:20 vai per pietus liet muzika 
dainos, ir Magdutėa Pasaka Fiiznli 
reikalai? kreiptis j SteiMmą Minką 
Baltic Floriats, Gėlių ir Dovanų Kran 
*uvę, š02 E. Broadway So. Uostot 
27, Mass Tel So S-04M9 Ten oa 
raiinano.1 n.t Drangas'

TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ, P. Kesifinas, 3-jų dalių roma
nas iš bolševikų okupacijos, išleido autorius, Chicagoje,
1953 m., 293 pusi................................................................ $3.00. .$2.25

TĖVAS PIJUS, Kun. Dr. Viktoras Rimšelis, MIC. Kunigų
Marijonų Seminarijcs leidinys, 1955 m., 152 pusi............ $2.00..$1.50

THE BOOK OF OUR PILGRIMAGE, by Adam Micketviez, 
translated by J. K. Tautmyla, priuted in Chicago, 1950.
63 pages.............................................................. >............. $1.00. .$0.75

THE FIRST MARIAN READER (Folktales, legenda, and 
sliort stories translated from the Lithnanian language)
1951, Chicago, p. 96 ........................................................... $1.00. .$0.75

“THE LITHUANIAN KITUATION” prof. K. Pakštas.
Lith. Cultural insitnte. 1941, 62 pages.......................... .  $0.50. .$0..%

THE.LITHUANIAN LANGUAGE, A. Chsraeterization by
Alinsi Seiiij, University of Pennsylvania. 1942. 52 pages $0.50. .$0.35

TRUMPA DIENA, Alė Rūta, Rctnanas. Laimėjęs “Draugo”
premijų. Liet. Knygos klubo leidinys. 1955 m.' 434 pusi. .. '$4.00. .$3.00

I URVINIAI ŽMONĖS, Juozas Kralikauskas. Gyvenimas ir
| darbas Kanados aukso kasyklose. Liet. Knygos Klubo lei

dinys. 1954 m. 280 pusi.......................................................$2.75. .$2.00
UŽ SPYGLIUOTŲ VIELŲ, A. Oervydas, 1950, “Draugo” sp.

219 pusi................................................................................ $2.25. .$1.66
VALERIJONO LAŠAI, sutaisė ir sumaišė Dr. S. Abūnaa.

Junioristika. Nemune leidinys. 1954 tu. 64 p....................$1.00. .$6.75
VARGDIENIAI, Victor Hugo, Vertė Prauas Povilaitis. Ant

rasis leidimas. Nemuno leidinys I tomas, 1955 m. 390 pus. $3.00. .$2.65

VIDURNAKČIO VARGONAI, Česlovas Grineevičius, neįti
kėtinos istorijos, išleido Liet. Knygos Klubas, 1963 m.
132 pusk ;...........................................................................................$1.50. .$1.10

WHO TR W0RRE STAL1N OR HITIjER?, T. Angelaitla,
1950, 48 p............................................................................$0.76. .$0.65

ŽEMELĖ ŠVENTOJI, Marija Radzevičiūtė. Vertė C. Petri
kas, kalbų Kiūrėjo Pulgis Andriušis. Žemaitijos knygnešių 
romanas. 184 p. Australijos Lietuvio leidinys. 1954 m... $2.00. .$1.50

ŽMONIJOS LIKIMAS SV. JONO APREIŠKIMO KNYOOJE,
Kun. Vyt. J. Bagdanavičius, L Knygos Klubo leidinys.
1956 m. 406 pusi.................................................................$3.50. .$2.65

$6.00. .$4^0
LIETUVOS VYČIŲ DOVANĖLĖ, kun. dr. M. Gustaitis, 1916,

“Draugas’’, 28 p...........»................................................................$0.15. .$0.10

LIETUVOS PAJŪRIO PADAVIMAI. Paruošė Dr. J. Remei
ka. Virš 20 padavimų. Tinka jaunimui ir suaugusiems.
Tremties leidinys, 1964 met. 114 pusi. Kieti drobiniai
vuiakaų puNdmaeeoe roidėa .............................. .. ...........

Užsakymus ir pinigus siųskite:

DRAUGAS
4545 West 63rd Street

Chicago 2S. IU.

Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar ūkius 
atlankykite mus.
KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANOE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St. 
WAlbrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak. ir semad.)

TAILOR—SALESMAN

Escellent uionev making opportun- 
ity for tailor able to sėli. VVelI 
established mens elothing store. 
Tdeal working eonditions. Company 
benefits.

HARVEY BROS.
11124 S. Michigan 

PU 6-3180 
H. GLUTH, Mgr.

CLERK
Jan. Graduate for General Offic* 
Duties. No Experienoe Necessary 
Modern Offices. Company Be
nefits. Apply
DUPLI-COLOR PRODUCTS CO. 

2440 So. Michigan Avė.

FOREMAN
Packaging dept. in well estb- 

lished food plant. Knowledge of 
Packaging and wrapping equip- 
ment needed. Hours 4 p.m.-l a.m. 
Pbone Mr. Bono, between 10 a.m. 
-4 p.m. SUperior 7-1061 or app. 
312 W. Grand.

HELP WANTED MOTERYS

PIRKITE ir parduokite mto ne
kilnojamų turtų per mano įstaigų. 
Naudokitės mano teisingu patarna
vimu

E. KURŠIUS 
REAL ESTATE SALES 

REpubUc 7-9400
Kas per mano įstaigą pirks 

ar parduos nekilnojamą tortą 
ekspertiškas income taksų pil
dymas vieniem metam nemoka
mai.

LIET. APDRAUDOS AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notariatas. Valsty
bės patvirtinos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur, 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
tVAlbrook 5-5071

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
0108 S. Asiilund Avė., Chicago 36, UI.

Geriausi pirkiniai šių savaitę:
Naujas mūr. 2 po B. centr. šild. 

kiekv. butui atskirai, did. ir šviesūs 
kamb., tuoj galima užimti abu bu
tus. statytas kaip sau.

Mūr. 4 kamb. pečiais ftlld., tik 
$10,500, tuoj galima užimti.

Mūr. 2 po B. centr. šild., tuoj gali
ma užimti vienų butų, kaina tik 
$23,000.

Mūr. 5 kamb. ir taverna, centr. 
šild., garažas.

Mūr. 3 butai ir maisto krautuvė,
1 labai gera vieta, labai geros sąlygos.

'SIMAITIS REALTY,
INCOME TIE

2137 W.43rdSt„ CL 4-2390
BUILDENG & REMODELINU I ~

VIKTORAS SIMAITI 
General Contrartn-

Stato rezidencinius ir komi-ruiiuo
I namus. pasiūlo sklypus; rekomen 
! duoja planus: Išrūpina statybos krt 
i dttus Skambinti vak VI 7-422» 
!»rhe -e« tel BI 7-S3I0. Krelot'-

i SIMAIČIAI
-tnalty - Rullders Insuraa- 

27S7 West »3rd Street

Nekilnojamo turto pirkimas, 
pardavimas.

Income taksy pildymas

R LEONAS
&BAL BSTATB 

2785 West 71at Street 
Visi telefonai: WAlbrook 5-0014

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVE 
ORAS

L

Bttllili-rs Gen. C’onlraetors 
Atlieka planavimo Ir staty

bos darbus gydytojų ofisų, gy
venamųjų ir viešųjų pastatų.

Namų įkainavimas ir įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Kasdien nuo S vai. ryto Iki 6 
vai. p. p. Kitu laiku susitarus.

Tel. PRospect 8-2013 
6800 SO CAMPBELL AVĖ. 

Chicagc 29, III.

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 

1442 S. 48th Ct, Cicero 50, IU.
Statome nauju namu Ir gamina 

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairiu remonto darbus, skubiai, 
gerai Ir pigiaL

DAnube 8-2788 nito e vai 
ryto Iki 7 vai. vakaro.

TeL OLymptc 2-5121 nuo 0 vai. 
vakaro Iki 11 vai. vakaro.

ALGIRDAS LANDSBERGIS
KEUONĖ

V Adamkevičiaus apianka
'tiaakymua au rlnlgnla alųakita- 

<5$ paL, kataro $2 5$ 
HRArOiS, šašų h. Oakle? av*.

a, ia

CICERO. 6 kamb. mūrinis namas. 
Apylinkėje 16th ir B8th Avė. »16,900. 
SVOI1ODA, 0013 W. Cermak HcL, 
Itlshop 2-2102.

MISCELLANE0U8 
{Vairūs Dalykai

TEMPORARY

We pay highest 
hourly rates

for
Stenographers
Typtatg
Dictophone Operatore 
General Office Work

If you can work 
one day a week

or more 

Apply

1500 W. 63rd St. 
or

1836 W. 95th St.
CLERK TYPISTS

We have an openlng in our organiza- 
tion for a young lady, who ls good 
at figures, able to type and willing 
to learn general Office routine. Start- 
lng salary good, free Insurance and 
paid vacation. Our organizational 
pollcy is to pr-omote ųualified work- 
ers to better jobs as they become 
available.

SEE: J. ZOUMBOVLIS 
UNITED PARTS MFG. CO.
12B0 W. VAN BUREN-ST.

STENOGRAPHEF.

2 giri office, 5-day wk.; air 
cond. office.

VHteir Sales & Construction Co. 
280 W. Superior

ĮSIGYKITE DABAR

VARDAI VANDENIMS 2 
DIENOMS

Tokiu pavadinimu tik Šiomis die
nomis išėjo Iš spaudos Jurgio Blekai- 
člo eilėraščių knyga. Autorių pažįsta
me, kaip vienų gabiausių ir veikliau
siųjų mūsų teatralų, čia jį matome 
daug žadančiu poetu. Knygos kai^t 
— tl.Bu

Užsakymus ir pinigus siųskite
DRAUGAS, 28S4 S. Oakley A»e- 

Chicago 8, I1L

1

ŠILDYMAS
A, Stanėiauskas instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius fur-1 
naces), visų dydžių oro vėsintu-, 
vus (Air oonditioners) ir atlieka 
visus skardos darbus.

1546 S. 45fh Court, Cicero
Tel. OLymplc 6-0775 nuo 8 vaL 

ryto iki 5 vai. vakaro. 
Telefonas nuo 5 vai. vakaro: 

OLympie 1-6752

• ■ •«»* -
Ar Marija apsireiškė Lietuvoje 

Atsakymą rasite J. Budzeikcz- kny 
gutėje y

MARIJOS APSIREIŠKIMAI

ŠILUVOJE
Kataro 40 centu

tą galite gauti

DRAUGE 

8884 So. Oakley Ava 

CHICAGO 8. HJ

i Skelbtis “DRAUGE" sneimoaa 
1 nea jis yra plačiausiai skaitomu 

lietuvių dienrattla. o skelbtom 

kaina yra prieinama visiem*.
(mKosaaRiaagaanam

Slot, nuostabios tr napapraatoa uy 
aoa pnrsnnatus šitaip JvartlBa ,!»- 
šytojaa Gliaudą: “...Welsas — pa
niekintas nleklntojaa bet turi* 
aavyį* Fra Angelloo angelų varau 
gama, Tatjana—nesuprantanti ata- 
los vąvokoa. bat mytlatl skalsėta 
meile Pagaliau Julius. vaatolgųa 
"keistumo Ir naanvoktaa k eamBa.
drąsus be drąsos, 
rojaus

Idetavlų tautos tauriausios asmeny- 
Ms Arklvyak. Jurgio Matulaičto-

kfatulevičlaua 

Trijose dalyse:

U2RASAI
L Vtrašal: Mintys, pastabos, pasi

ryžimai. Cla kaip tik atsiskleidžia 
Arkivyskupo Jurgio gilus tiesos įžvel
gimas bei vistškas pasiaukojimas 
tarnauti Dievui. Bažnyčiai ir sielų 
išganymui

It. IsdAkat. Tai įvairiems asme
nims rašytų laiškų Ištraukos, gyve 
nlmlškos išminties perlai. Išreikš., 
patarimų, paraginimų ir paaiškini
mų formoje.

IU. Vilniuje, žvilgsnis į Arkivys
kupo kančias perneštas' senoje Lie
tuvos sostinėje, kur Jis stengdamasis 
boti visiems vtsakuo, kad visus lai
mėtų Kristui, daugiausia yra nuken-
tajps-

Knyga turi 220 psl., paveiksluota 
Ir įrišta į kietus viršelius Kaina 
$2.(0.

Užsakymus su pinigais siųskite:
“DRAUGAS”

2334 So. Oakley Avo., 
anCAOO S, ILk
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BUDRIKO
Kolosališkas deimantų 

ir kitų gėrybių 

IŠPARDAVIMAS

Nuomonės ir pastabos

UŽ DEVINTO KALNO

tik pasako labai aiškų norų rėti “lemiančios įtakos” ’vi- 
"griežtai” (net karu) pasiprie-; siems Europos ribų klausimams 
Sinti Rytų tironų užmačioms i išspręsti ir JAV užsienio politi- 

„ . . . . , , arabų pasaulyje. Žinomas ko- kai — na, tai lygu tkiėti, kad
Kaikurie straipsniai atrodo, je, Kinija vejasi. Kai pasivys, mentatorius VValter Lippmann pakaruokliai vaidenasi, 

kaip Stasio Santvaro “Dainoje labai gali būti, kad ir diktatūra bene geriausiai nusako JAV už-
nrie DunoiSlio” — saulelė nusi- susirgs “biznieriftku abuojumu”,! slėnio politiką savo vėlesniame 

neteks “atsakomybės jausmo” ! straipsnyje. Sako, JAV politika 
(eiti į atominį karą su laisvuo- matjdi bus — ir privalėtų bū- 

žodžiai blynų nekepa”. Todėl ju pasauliu) ir gyvens “morali- ti — gyventi praraja perskelta-
an/JAini nrvin *‘1 i nti, iri X l- kuvvin i J_ U_ !¥1_____ n

prie Dunojėlio 
leido už devinto kalno. Mūsų 
proseneliai sakydavo: “KarštJ

žiūrėkime nuoširdžiai ir kas A- 
merikoje vyksta, ir lietuvių bu-j 
veikta. Vyt. Sirvydas i

NOW Exclusive
Columbia “TRU-FiT”

Stylas at . . . NEW
LOW
PRICESlite

r 3L i

r
U.S. P*.^6153,4

žodžiai, apie “lietuviško huma-j niu vidutiniškumu"? 
niškumo” nesupratimą “biznie- “Viešpats tarė: ‘Aš atkeršy-
riško abuojumo, atsakomybės 
jausmo neturėjimą ir moralinį 
vidutiniškumą”... “Vakarų tak-

me pasaulyje, kaip Europa gy
veno krikščionių kovų su islamu

siu’”. Istorijos profesorius Cam (turkais ir arabais) laikotar-

tikoje komunizmo atžvilgiu”, History” m ko;

bridge universitete, Anglijoje, 
savo veikale “Christianity and

(kaip St. Dziko, “Drauge” sau
sio 22 d.) yra didelė garbė ra
šytojo širdžiai, bet skaitančiųjų 
galvose palieka rūką.

Pirmiausia, kas Vakarai? 
Prie jų rodos priklauso, jei ne

“Istorijos nuosprendis sun
kiausiai užgula tuos, kurie pra
deda save dievais laikyti, kurie 
spjauja Apvaizdai ir istorijai į 
veidą, kurie visą viltį sudeda j 
žmogaus pasidarytas sistemas 

Suomija, tai" skandinavų Jlu-ai- lr Sarblna •»«> darbus,
tai, Vakarų Vokietija, Belgija į“nc teWa' ka<i “ stiprioji
ir kitos valstybės. Argi jos vi
sos yra paskendusios “biznieriš
kame abuojume”? Istorija sa
ko, kad krikščionio demokrato 
De Gasperi vedama Italija ir 
krikščionio demokrato Adenau-

, erio vedama Vakarų Vokietija 
vykusiai atsiliepė komunizmo

l/S karato Deimantinis žiedas 
vertės *78.nu tik už ....................$38.00

1/, karato Deimantinis žiedas, 
vertės »i25.oo už ........................$02.00 pavojuj viduje ne “moraliniu vi-

l/.> karato Deimantinis žiedas. ■■ ,. ... ,, , . , , , »,
vertės *i«5.oo už.  ............. $»$.ow dutiniskumu”, bet labai augšto-

Geri, garantuoti auksu pripildyti, mįg valstybės VVrU moralinėmis 
vyriftki ir moteriški taukiniai laikro- J
dėiiai, 17 akmenėlių, tiksliai einam vertybėmis. Jei priekaištas tai- 
tik po61luusios "‘u'los-. v"t6.8 komas vien Amerikai, kodėl

Kankiniai laikrodėliai, 17 akmenė- taip ir nepasakyti ? 
lių vertės *20,00, po .......................$9.00 j

Metalinės geltono ir balto metalo p . rpiOAi-,, įderinti nnan. 
(.valančios laikrodėlių apyrankėlės , r° t0 relRetU suderinti posa- 
vertės *6.oo, tik po $2.95. Tokių apy- j kį “liguista atominio karo bai- 
rankėlę pritaiko ekspertas laikrodi- mė” su mūsų bažnyčiose gieda

ma malda: “Nuo bado, karo, 
maro ir netikėtos mirties išgel
bėk mus, Viešpatie!,” Galbūt tą

dešinė ranka atnešė jiems per
galę”.

Labai gali būti, kad dabar 
dainai ujami “Vakarai” iš tik
rųjų yra, kaip ta paniekinta 
duktė Stasio Santvaro eilėraš
tyje:

'‘O ji — paniekinta duktė —
Tokia tyra, tokia gryna, gry

na...
Kai rytmetį pabunda — savo 

veidą prausia
Lelijų nubertam rasų vyne”...

Vyt. Sirvydas

AR ŽVAIGŽDĖMIS 

SUGAUSIME ŽUVĮ
Kieti priešai — Prancūzija ir 

Vokietija — susitarė dėl Saaro

ninkas prie jūsų laikrodėlio per po
rų minučių, Jums palaukiant.

Sezoniniai papuošalai, auskarai, 
špilkos, apyrankės šio Išpardavimo 
metu vėrės nuo $8.10 iki *5.00, už

100 gabalų lėkščių setas vertės Į “ liguistą baimę” kursto ne “mo- krašto; Indija pasisavino Kaš- 
gab^, iėkščių s^ ^Dė*”-00 falinis vidutiniškumas”, bet la- mirsV nors JT žadėjo jo likimą

*11.00, už ........................... S4.sei bai sveikas demokratijos princi- plebiscitu išspręsti; Rytų Vo-
šakutėg8,ll ^ukšlai.inlšaukš!tte'i,iii, “vertėsi pas paremtas Dievo įsakymu kietija ir raudonoji Lenkija “iš-
»6.oo, tik už .......................$4.2o “Neužmušk!”? sprendė” Oderio — Neissės ribų

Teigiama: “Tarp užuojautos klausimą; Vilnaus klausimas iš- 
žodžių ir atominio karo yra ne- spręstas ne laisvu lietuvių ir 
išsemiama skalė įvairių priemo- Jen^U susitarimu... Tokios min- 

Matyti, jog skalė yra to-' tys galvon ėjo, skaitant J. Grav

52 gabalų pasidabruoti peiliai, šau- 
štai, šakutės, šaukšteliai, vertės 
*24.00, tik. už .................................... S12.00

Naujos fonografų ir radijo kom
binacijos, automatiškai keičiančios 
rekordus, tik po $49.00—specialiai.

Nauji Hl-Kl Columbijos tonografai j nių . . . _
“!‘ I!!'“"’'“; , un,ž’na a,,ut6le’«aVii« i k*a neišsemiama, kad rašytojas J rogko “Kaip priartinti išlaisvi-
U Nai!i'as K.Ml.l'irP°A.M. radijas vėr- neįstengė nė vienos priemonės nimą” (“Drauge”, š. m. sausio 

• ia..u pasemU mums parodyti. Vėl ra- 25 d.).
šeninis Transistor radijas be tubū. i kas!
labai gerai pagauna mažąsias radijo j
stotis, vertės *59.00, uz ...............$44.00 į Dar teigiama; “Didžioji dau-

Mazas paprastas radijas *12.95 ii j gUma valstybių vadų nesigilina 
Nauji šaldytuvai vertės *2io.no į didžiąją šio amžiaus niekšy- 

po • •• ......... bę ir jos vykdytojus laiko savo
vertės *150.00, tik po ...............s»".oo garbingais partneriais”. Pasku- visų ginčijamų nbų klausimą

Proslnimo ir džiovinimo mašinos, | .. . .. j„i;„ „„„ „jxt»J
vertės *50.00, tik po .................$27.00 tme šio teigimo dalis yra aiški

Elektriniai dulkių siurbliai, vertės 
*49.00, po $27.00 ir augščiau.

Nauji gasiniai pečiai nuo $87.00 ir 
augščiau.

9x12 Llnoleumai vertės *9.00, tik 
po $4.95.

9x12 Axminster kilimai, vertės *67 
tik. po ............ ....................................... $45.00

Portable rašomos mašinėlės, 
vertės *49.00, tik po ................. $29.00 I

Blanketal ir kaldros už pusę kai- i 
nos. |

Kilo ir klausimų. Ar 16 milio
nų spėjamų Amerikoje gyvenan 
čių Europos kilmės žmonių, su
darę “tarptautinį tribunolą” su 
“centriniu komitetu”, išspręs

senutėje Europoje?

JOS. F. BUDRIK 
FURNITURE, INC.

3241 S. Halsted St.
Tel. CAIumet 5-7237

netiesa (kada gi pvz. prez. Ei- 
senhoweris Chruščevą laikė sa
vo “garbingu partneriu”?). Dėl 
antrosios tenka labai abejoti, 
nejaugi rašytojas įvykdė vals
tybių vyrų tarpe “Gallup Poli 
ir gavo savo išvadą.

Kažin ar tiksliai nusakoma 
“istorijoje nebuvęs uždavinys” 
— esą “laisvasis pasaulis šian-

Kažin, ar tik ne dauguma tų 
16 milionų — JAV piliečiai ? 
Todėl, kažin ar teisėje turėtų 
stiprų pagrindą Europos ribas 
spręsti ir nustatinėti. Ką 200 

i milionų europiečių čia pasaky
tų — nekišk nosies, kur nerei
kia. Kažin, ar toks nustatinėji- 
mas nebūtų paskaitytas kišimu
si į kitų kraštų vidaus reika-

dien turi siekti išgelbėti milio- jug — dalykas labai abejotinas 
nūs mirčiai ir sunaikinimui beigeram JAV pUiečiui

Atdara pirmadienio Ir ktvirtadienlo 
vakarais iki 9:3o v. vakaro

.leuelry I)c|rt. ncdčlloj uždarytas

skurdui pasmerktų žmonių”? 
Labai gali būti, kad istorija už
deda laisvajam pasauliui parei
gą išlikti laisvu, sveiku, gyvu ir 
stipriu, nes jo pusėje tiesa, ku
rios melas neįveiks. Komunizmo 
diktatūra valdo 900 milionų 
žmonių, kuriuos ne mirčiai ir 

Bud riko SUnaiknimui skiria, bet skurduiIP r o K r a m a 
prie progoa nepamirškite
Radilo valandos nu gerais daininin- . . ... , , ,
kais ir orkestru, ketvirtadieniais nuo | lSSpaUStl reikiamus kapitalus 
«-os iki 7-t.os valandos vakare iš sto- pramoneį gykurti ir Vakarus pa 
ties WHPC. 1450 kil. • o o 1. J Asivyti. Sovietų Sąjunga jau ant 

roji pramoninė valstybė pasauly

GailA, kad G. JAV užsienio 
politiką apibūdina svyravimu 
tarp “baimės užrūstinti Rytų ti
ronus ir noro griežtai pasiprie
šinti jų užmačioms”. Sunku ras 
ti amerikietį iš 160 milionų, ku
ris tikėtų, kad JAV ko nors “bi
jo”. O pareikštoji taip vadina
ma Eisenhowerio doktrina kaip

SOPMIE BARČUS 
RAD10 PROGRAMA

PJ —gyventi ir leisti ktiems gy
venti.

Amerikos Liet. Taryba jau 
visą eilę metų veda G. siūlomą 
politinę liniją jo galvojamam 16 
milionų europinės kilmės ameri
kiečių “frontui” suadryti — bū
tent “daryti tinkamą įtaką” ir 
“organizuota veikla” veikti JAV 
užsienio politikos nustatytojus

Gaila, bet tenka nesutikti su 
G. nuomone, būk JAV visuome

nėje viešpatauja kokia tai ne
teisinga pažiūra j kitų tautų lais 
vę, kurią reikia atitaisyti. Jau 
vien mūsų Vasario 16 minėji
mai, kada dešimties JAV vals
tybių gubernatoriai ir didmies
čių burmistrai ir veik šimtas se
natorių ir kongresmanų skelbia 
“Lietuvos dienas” ir sako kal
bas už Lietuvos laisvę, bet kam 
įrodytų, kad “neteisingų pažiū
rų” JAV visuomenėje tektų 
kaip Diogenui žmogaus dienos 
metu su žiburiu jieškoti.

Geriausias būdas Lietuvos

Žmogus yra neapsakomai pa
slaptinga būtybė, ir be aiškiare
gystės dovanos beveik neįma
noma jo atspėti.

J. Was$ermann

Šiandieninės pasaulio krizes 
priežastys yra moralinės, ją iš
šaukė nutolimas nuo Dievo ii 
nuo krikščioniškų gyvenimo 
principų. Pijus XII

ir vykdytojus. Ši linija Lietuvos ilaisvei Padėti Y™ ne nauias- mi
laisvės klausimu buvo “lemian
čios reikšmės”, pradedant vals
tybės pasekretoriaus Welles pa
reiškimu 1940 metais, baigiant 
prez. Eisenhowerio pranešimu 
Kongresui 1957 metais. Tačiau 
su G. tikėti, kad “suderinta ir 
organizuota” veikla (jei ją ir; 
būtų įmanoma suorganizuoti) 16 
milionų visokios kilmės Ameri-! 
koje gyvenančių europiečių 
(nuo suomių šiaurėje iki albanų 
ties Adrijos jūra) įstengtų tu-

glotąs organizacijas spaudos 
skiltyse sugalvoti, bet visomis 
jėgomis palaikyti jau esančias. 
Mūsų proseneliai sakydavo: “Sa 
vi marškiniai vis arčiau kūno”. 
Nebūkime su Pulgiu Andriušiu 
vis “Anoj pusėj ežero”. Pasi-

A. f A
ONA NORKUS

Gyveno- 3402 S Morgan 

1957 m.

a. A.
ANTANAS KAIRIS

Gyveno 1512 W. 47th St.
Mirė vas. 4 d., 1957 m.

7:30 vai. ryto, sulaukęs pu
sės amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš 
Švenčionių apskričio, šakėnų 
parapijos. Vaikučių kaimo.

Amorikpje išgyveno 45 m.
Pasiliko dideliame nuliūdi

me draugai ir pažįstami.
Lietuvoje liko sesuo Emili

ja ir brolis Justinas.
Kūnas pašarvotas John F. 

Eudeikio koplyčioje 4605 S. 
Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirt. 
vas. 7 d.y iš kopylčios 8:30 
vai. rytojus atlydėtas į šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingospa- 
maldos už velionies sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas j šv. 
Kazimiero kapines. Nuošir
džiai kviečiame visus: gimi
nes, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: draugai.
Laidotuvių direkto r i u s 

J. F. Eudeikis. Tl. YA 7-1741

St.
Mirė vas. 4 d.,

4:15 vai. popiet.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš 

Tauragės apskričio, Lauku
vos parapijos, Bilionių kai
mo.

Amerikoje išgyveno 46 m.
Pasiliko dideliame nuliūdi

me sesers sūnūs: Antanas 
Rupšlaukis, jo žmona Mari
jona ir jų šeima ir Stanislo
vas Rupšlaukis, jo žmona Ur 
šulė, kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

Buvo amžina narė T. T. 

Marijonų Rėmėjų Draug. ir 
Šv. Kazimiero Vienuolyno Rė 
mėjų Draug.

Priklausė Nekalto Prasidė 
jimo Seselių Gildai ir Chica- 
gos Lietuvių Draugijai.

Kūnas pašarvotas Antano 
M. Phillips koplyčioje 3307 
S. Lituanica Avė.

Laidotuvės įvyks penkt. va 
sairo 8 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta j Šv. 
Jurgio parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. 
Kazimero kapines.

Ntloširdžiai kviečiame vi
sus: gimines, draugus Ir pa
žįstamus daylvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: giminės.
Laidotuvių direktorius An

tanas M. Phillips. Tel. 

YArds 7-3401.

A. -j- A. ‘yį*'
WALTER S. RADAVICH ’ . 5 t

Gyveno 5123 W. 24th Place. Cicero, III.
Mirė vasario 3 d., 1957, 1. vai. naktį, sulaukęs 46 ai. amžiau*. 

Gimė Lietuvoje; kilo iš Raseinių ajiskričict.
Amerikoje išgyveno 44 iii.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Beniiee ( Hannaford), 2 

dukterys: Mary Ann ir duditli, 3 seserys — Anne Baner, Mcnica 
Paine ir Helen Toseliak, 2 broliai: JcJin ir Krank, ir kiti giminės.

Kūnas pašarvotas llrejsa koplyčioje, 5130 W. 25th St., Cicero, III.
I-ai<lotuvės įvyks trečiadienį, vasario 6 d., iš koplyčios 10 vai. 

rytui bus atlydėtas į Mary Queen of Heaven parapijos bažnyčią, Ci- 
eeroj, kurioje 11 vai. ryto įvyks gedulingos pamaldos už velioni#* 
sielų. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir jMtŽĮstanins da
lyvauti šiose laidctuvčse. '

Nuliūdę: žmona, dukterys, seserys ir broliai
Laidotuvių direktorius Ed. llrejsa. Tel. OLyinpie 2-0080,

Skelbtis "DRAUGE“ apennoga 

nes jia yra plačiausiai skaitomu/ 
lietuvių dienraštis, o skelbimų 
kaina yra prieinama vuuema

M O V 1 N G
A. BENIULIS atlieka Įvairius 
perkraustymus nei pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų.

Tel. Blsliop 7-7075 arb» 

FRospect 8-9842

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŪS

"RYS MODERNIOS KOPLVd<»
4605-07 South Hermitage Avenue

TA 7-1741-2 u LA

4330 34 South California Avenue 
■’i e tonas LA 3-0440 n LA Mb

AMBULANCE DIENA f H

LIŪDĖSIO VALANDOJ 
Saukitt

MAŽEIKA® EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. Western Avė. Air Conditioned koplyčia 
REpublic 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

Tiems, kurie gyvena kitose miesto dalyse; gausime 
koplyčią arčiau jūsų namų.

Ba

PIRKITE DABAR TIESIOG KUO 
MR. NELSOH.

SAVTNISKO

SAINT CASIMIR 

MONUMENT CO
1014 illth Street

Mokas nao ka-jinin
Oidžian8ias Paminklams PU> 

^asirinkima* mieste*

Telof — CEriarcrest 3-6335

WTHONY R. PETKT JS į

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 SO WESTERN AVĖ. 1410 SO. 50th AVĖ. 

CHICAGO, ILL CICERO, ILL.
Telefonai — GRovehiSI 6-2345 arba 

TOwnhall 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

’ Ambulansų patama- Mes turime koplyčias'
I rimas dieną ir nak- visose Chicagoa ir1
I tį, Reikale šaukite 
I mus.

Roselando dalyse ir 
tuojau patarnaujame

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMHiiiiiimnmiiiJ ’

Knyga visokiai blogai 
nuotaikai nugalėti

NELES MAZALAITES

SAULES TAKAS
Knyga dovanoti ir sau pačiam 

pasiskaityti

Romanas. 417 psl., su dali. Pau
liaus Auginus prasmingu ir dailiu ap
lanku. Lietuviškos Knygos Klubo lei
dinys, kaina $3.50.

Įsigykite šią, knygą ir Jūs niekada 
nenuobodžtausite. Vienas kitas per-

NUO UZSISENEJUSIŲ 

SKAUDANČIU ŽAIZDŲ

IR ATVIRU ODOS LIGŲ - 
Tie, kurie kenčia nuo SENT,', 

ATVIRU Ui SKAUDŽIU ZAIZDŲ 
nagaii ramiai sėdėlti Ir naktimis 
miegoti nes jų užalsenėjualoa žaltdos 
niežėjimų Ir skaudėjimą aenų atvi
ru ir skaudžių žalždų uždėkite 
LEGULO Olntment Joa gydymo 
ypaibyea palengvins Jusu skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite ją tapgt nuo skau
džių nudegimų. JI taipgi pašalina 
niežėjimą ligos vadinamos P8OR1A- 
8IS. Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHUETE.8 FOOT, su-

tiA WGE8 stoties — Banga 1390
RMAIHENIO vak. nuo 7—R v. 

N~TO PIRMAI). IKI PENKTA D. 
8:46 UU 9:80 vai. ryte 

SESTAD. 8:30 Iki 9:30 ryte 
SFJiMAD. 8:8«—a>**0 v. r. iš stoties 

WOI"A — $400
7169 Ho. MAPLEWOOD AVĖ. 

Chicage 39. Ilk HEmloiįk 4-2413

GUŽAUSKŲ i,
BEVERLY H3LL8 GEUNYCIA

__________ ______________________ Geriausios gėlės dėl vestuvių, banke-
stabdo džiovinimą odos ir perplyšlmą tų. laidotuvių Ir kitų paguodimą.

2443 Weat 6Srd Streettarppirščlu. Yra tinkama vartoti nuo 
džIOstančios suskllslos odos dadlr-

skaitytan jos puslapis gražins Jums vinių, odos Išbėrimų ir t t taipgi 
nuotaiką Ir pasitikėjimą savimi, nors i tinkama vartoti vaikučiams, kada 

pasirodo skaudus iibėrimas nuo vy
styklų. Ji yra gera gyduolė nuo li-

Trt. ratonpect S-OŠ3S tr PR 8-OHJH.

VIENERIV METŲ MIRTIES SUKAKTIS

PETRAS BIELIŪNAS
4348 8. CALIFORNIA AVĖ. LAfayetto 3-3572

ANTAHAS M. PHILLIPS
8307 8. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
659 W«t 18th STREEET Tel. SEeley 3-571)

Jūs labiausiai būtumėt apsivylęs.

Užsakymus su pinigais siųskite:

DRAUGAS

2334 So. Oakley Avė.,

Chicago 8, Illinois 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiimiiuir

Perskaitę “Draugą' 
kitiems!

duokite

viršlnių odos ligų. l-e 
gulo Olntment yra 
parduodama po 75 
et.. $1.26, ir $3.50. 
Pirkite valstInėseChl- 
cagoj ir apylinkėse— 
Milwaukee, Wlsc., Oa- 
"v.Ind. Ir Petrolt, Ml- 
ehlgan arba rašyki
te i r atsiųskite Mo- 
n.»y order )

LEOULO, Department 

0818 tf. Mdy ■»., Ut

vestuvių aiMtiMiKos Ir 
augttos rūšies tetografijo? 

mūšy speclatybt

Prccin Photo Studio
(laeorporsted i 

EDVAUDAS JUS. «$v. 

4058 Archer Avenue
Telefonas Vlrginia 7-248 j

A A.

ONA BRAZAUSKIENE
BAJRDAUSKAITt 

Gyveno 4558 S. Paulina St.

Jau auėjo vieneri metai, kai negaileatinga mirtis atskyrė 
iš mūsų tarpo mylimą motiną. Netekome savo mylimos 1956 

m., vasario mėn. 7 d.
Nors laikas tęsiasi, bet mes jos niekados negalėsime už

miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną ramybę.

Už jos sielą mes užprašėme 4 gedulingas šv. Mišias su 
egzekvijomis vas. mėn. 7 dieną 8 vai. ryto Šv. Kryžiaus pa
rapijos bažnyčioje.

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir 
pažįstamus šiose pimaldose dalyvauti ir kartu su mumis pa
simelsti už a. a. Onos Brazauskienės sielą.

Po pimaldų kviečiame gimines ir draugus atvykti pus
ryčiams į namus adresu 4558 S. Paulina St.

Nuliūdę: Dukterys, žentą* ir anūkai.

POVILAS J. RIDIKAS
8854 8. HALSTED STREET Tel. YArds 7-191)

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. COnunodore 4-222*

JURGIS F. RUDMIN
8819 8. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1139

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

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

STEPONAS G. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpublic 7-1213

2314 W 23rd PLACE Vlrginia 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. 60th AVĖ. OLjrmpic 2-5245 ir T0wnhaU 3-9687



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Trečiadienis, vasario 6, 1957

IŠARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— New Britain “Vinco Krė
vės” skautų vyčių būrelis pade
dant sk. tėvų komitetui, š. m. 
kovo mėn. 2 d., 8 vai. vakaro, 
Šv. Andriejaus parapijos salėje

Roselande organizacijų pa ruošia šaunų vakarą, užgavė- 
sitarime lietuviškais klausimais I nįų blynus. Programoje dainos.

/ mus
vasario 3 d. dalyvavo šių orga 
nizacijų atstovai: Balfo — K. 
Bružas, P. Niedvaras, K. Če
paitis ir K. Girulis. LB — inž. 
VI. Sinkus, B. Andriukaitis ir 
A. šteinys, LRKSA 33 kp. — 
P. Bružas, K, Rubinas ir St. Jus 
ka. SLA 63 kp. — P. Kurzikau 
skas ir A. Laurutėnas. šv. Var
do dr. — Ed. Fandell ir Al. 
Bukšnis. Posėdžio metu nutar
ta surengti bendromis jėgomis 
didesnį kultūrinį parengimą, 
tam reikalui išrinkta komisija 
iš 10 asmenų. Tikimasi, kad į 
talką ateis ir Katalikių Moterų 
klubo narės.

X Ona Kalvaitienė (Susins- 
kaitė) atvyko iš Lietuvos į Chi 
cagą prie 60 metų, gyvena pas 
savo dukrą Benetą ir žentą Pra 
ną Cicėną, 4545 S. Halsted St. 
Ona Kalvaitienė būdama patrio 
tė gražiai išauklėjo savo 2 sū
nus ir dūktą lietuviškoje dva
sioje. Vasario 2 d. motina at
šventė 82 metų gimtadienį ir ta 
proga buvo pagerbta savo vai
kų, anūkų ir artimųjų draugų,

kupletai ir šokiai. Programą iš
pildys skautai vyčiai ir vyres
nės skautės. Po to, šokiai, gro
jant geram orkestrui. Šokių me 
tu veiks bufetas su skaniais 
blynais ir įvairiausiais gėri
mais. Visa lietuviškoji visuome 
nė ir jaunimas yra kviečiamas 
šiame vakare dalyvauti, be to 
reikia nepamiršti, kad paskuti
nis pasilinksminimas prieš ga
vėnią.

BRAZILIJOJE
— Vaikų Šventė Vila Zelinoj

vadovaujama kun. Juozo šeške 
vičiaus, gražiai pavyko. Šventė 
praėjo pamaldomis. Vėliau pran 
ciškiečių salėje šventė buvo tę
siama toliau. Šventės iniciato
rius jaunimo vadovas kun. J.
Šeškevičius pakvietė garbės pre 
zidiuman visus Sao Paulo mies
to lietuviškų mokyklų mokyto
jus, kuriems buvo įteiktos už pa .
siaukojimą po liet. knygą. Po !”*.žokms ParuoM mok- •> 
to buvo įteikti pažymėjimai bai 
gusiems lituanistikos klasę ir 
buvo atžymėti geriausiai lankiu

IK JIS MĖGSTA KREPŠINĮ

CHICAGOS ŽINIOS

Arabijos karalius Sami žiūri krepšinio 
rungtynes Navy akademijoj. (INS)

kurie sveikindami palinkėjo jai,. sieju pažangiausieji ir geriau
sieji mokiniai ir apdovanoti 
knygomis. Susirinkusius pasvei 
kino tik atvykusi iš JAV nauja 
seselių pranciškiečių viršininkė 
sesuo M. Urbana. Mokytojų var 
du kalėjo mok. Halina Mošins- 
kienė, savo kalboje pabrėžda
ma, kad ne barngenybes, kailius 
ar krokodilo dirbinius rūpinki
mės, kai ateis laikas, nuvežti 
Lietuvon, o išugdykime Lietu
vai lietuviškas asmenybes, kad 
jos stotų į kuriančiųjų šviesią 
Lietuvos ateitį gretas. Menišką 
dalį užpildė J. Kuzmickio vaiz
delis “Kalėdų nakties pasaka”. 

IResisūra kun. J. Šeškevičiaus,

kad gerasis Dievulis jos likusius 
metelius palaimintų.

X Roselando 9-to Wardo Lie 
tuvių Demokratų klubo labai 
gražiai pasisekęs metinis susi
rinkimas ir balius įvyko sausio 
m. 26 d. Klubo pirmininkas J.
Skeivys suglausta forma pra
vedė susirinkimą, sveikindamas 
narius, kurių buvo virš 120. Ta 
proga įsirašė 13 naujų narių.
Po susirinkimo buvo vaišės. Dė 
da kun. kleb. J. šaulinsko šis 
metinis susirinkimas buvo nu
keltas į sešt. vakarą.

x LB Chicagos apygardos 
pirmininkas dr. J. Bajerčius,
Tautinių šokių šventės komite
to pirmininkas Br. Shotas, ko
miteto iždininkas A. Gintneris 
ir šventės komiteto vicepirmi
ninkas J. Jasaitis, vasario mėn.
2 d. atsilankė pas Amphiteatro 
pastatų vedėją ir pasirašė su
tartį salės išnuomavimui Tauti
nių šokių šventei. Dabąr vieta 
jau garantuota ir tinkama to
kiam subuvimui.

X Alexander Edward Zube 

vestuvės su Charmaine Barbo
ra Daneck įvyks vasario 16 d.,
4 vai. p. p. Immaculate Concep- 
tion Church—Commercial avė.,
88 Str. Puota 6:30 vai. p. p.
American Legion Hali, 10506 
So. Ewing Avė. Alexandro tė
vai turi maisto krautuvę* 701 
W. 120 Str.

X Vyto Anthony Shukis,
7123 So. Maplewood Avė., bai
gė Loyolos universitetą su pažy 
mėjimu Bachelor of Science in 
Commerce. Pažymėjimo įteiki
mas įvyko sausio 30 d., puoš
niame Granada teatre, dalyvau
jant giminėms ir artimiesiems.
Vėliau tėvas Bruno Shukis su 
žmona suruošė šaunias vaišes 
dalyviams, Edgewater Beach 
Hotel, šio gražaus įvykio pami
nėjimui.

X Ocero Našlių klubas, ku
rio pirm. yra Antanas Matulis, 
ruošia “Valentine” vakarą Li
berty svetainėj Cicero. Šokiams 
gros A. Samoškos muzika.

X Jonas Ažukas, 6830 So.
Artesian Avė., šią žiemą smar- 
kaia serga. Ligonis randasi na
muose.

X Sally Ir Edmund Sehas- 

tian, 7300 So. Washtenaw, šio
mis dienomis laukia atskren
dant garnio.

X Marija Mondeikaitė gro
jo vargonais per Donald Pet
kus ir Barbara Panavas jung-1 ma, 7204 So. Richmond, išvyko 
tuvea. ....... iFloridon 3 savaitėms poilsiui.

Va- — Hobarte-Tasmanijoje A.L. 
leikienė, nykštukų ir žvaigždu-! B-nės apylinkės valdyba suruo- 
čių šokius paruošė sesuo M. Į šė Vilniaus dieną. Ją atidarė 
Joana ir sesuo M. Kristina, an- apylinkės valdybos pirminin- 
geliukus išmokė šokti mok. R. j kas inž. P. Dirkis. Vilniaus 
Juraitienė. Giesmių išmokė ir krašto lietuvis Alf. Munčelis 
muzikalinę dalį pritaikė mok. gavo žodyje iškėlė faktą, kad
M. Kinderienė ir muzikas J. Ka 
seliūnas. Pirmos scenos dekorą 
cijas paruošė sesuo M. Kristi
na, o trečios scenos dekoracijai 
eskizą padarė Edvardas Vasi
liauskas, o nupiešė studentas 
Vygandas Navickas. Vaikų bu
vo net 400. Vila Zelinos lietuviš 
koji .mokykla yra laiminga tu
rinti veiklų tėvų komitetą, Ku
rio pirmininkas J. Juodelis.

— Lietuviškoji Eglaitė Vila
Beloję įvyko Liet. Sąjungos Bra 
žili joje globojamuose Vytauto 
Didžiojo vardo mokyklos rū
muose. Ją suruošė J. Kaseliū- 
nas. Meniškoje programoje da
lyvavo M. Kinderienės vadovau

m*oklniaia~SnIėgū* »“• mergaičių kvintetas. Ja- 
lytė Jurgelevičiūte padeklama
vo kanklėmis, M. Kinderienei 

,nt. Sekė Edv. Pažėros 
las

dotųrė^”, gerokai prajuokino 
publiką. -Vaidino J. Bendoraitis, 
I. Skurkevičiūtė, I. Bendoraity- 
tė, B. Čemerkaitė, J. Bliujus, A. 
Savickas, V. Pundzevičius, P. 
Makųška, R. Juraitis, A. Faria, 
A. Sėjūnas, E. Štaudė, E. Trin- 
kūnaįtė. Režisavo V. Pundzevi
čius. Scenos įrengimai Jer. Bliu 
jaup ir J. ir E. Skurkevičių. Be 
to, dgr meniškąją dalį papildė 
dekUma toriai: I. Skurkevičiū
tė, P. Makuška, S. Kindurytė, 
V. KĮiiytė ir Z. Juraitė ir popie
čiu čfrkestras: Pranas Blaževi
čiui Asmuikas), J Bendoraitis 
(akordeonas)
(mušamasis). Eglutę lietuviškų

išskyrus Kūčių sceną, kurią su
režisavo mok. Halina Mošinskie 
nė. Eglutę papuošė dail. Tere- 
sevičienė su

X Baltimorės, Philadelphijog 

ir Rochesterio tautinių šokių 
grupės užsiregistravo dalyvauti 
Chicagoje JAV ir Kanados ren
giamoje šokių šventėje birželio 
mėn. 30 d. Kaip žinome, tuo lai
ku įvyksta ir Jaunimo Kongre
sas, todėl paskutinė proga atsi
liepti Waterburiui, Worcesteriui 
ir Hartfordui, kurios irgi turė
tų dalyvauti Tautinių šokių 
šventėje.

X Raudonos Rožės klubas, 
Cicero, III., savo susirinkimus 
ruošia kiekvieno mėn. pirmą 
penktadienį. Nutarta turėti pa
rengimas ir tie nariai, kurie ne
ėmė pašalpos 10 ar 20 m. gaus 
garbės dovanas. Šiuo metu 
serga šie klubo nariai: M. Vai
tiekūnas, G. Radomškis, A. Pū
kas, V. Varnauskas, J. Misevi- 
če, P. šerpitis ir J. Samoška.

lenkai ir emigracijoje savo lei
diniuose ir žemėlapiuose Vilnių 
savinasi, kaip Lenkijos valsty
bės dalį, o lietuviai mažai te
sirūpina Vilniaus klausimu ir 
teisingu Vilniaus priklausomu
mo Lietuvai nušvietimu tarp
tautinėse sferose. Meninėje 
programos dalyje buvo pa
deklamuoti ir paskaityti lietu
vių rašytojų kūriniai apie Vil
nių.

VOKIETIJOJ
— Gasneriaį išvyko iš Diep- 

holzo į Chicagą. Vargo mokyk
la nebeteko mokytojos, Vokie
tijos krašto skautai — savo va 
deivės, Bendruomenė — meno 
vadovės, Balfo šalpos komisijos 
narės. Gasnerio asmenyje nus
tojo bažnytinis komitetas pir-

Mikės Švilpos lai- mininko, skautai vadovo, revi
zijos komisija nario ir dar daug 
ko. Kunigas Girčius po pamoks
lo šiltais žodžiais atsisveikinda
mas prašė Gasnerius atleisti, jei 
per bendro gyvenimo laiką buvo 
kokių nors nesklandumų, kas 
sudrumstų visų gražų bendra
darbiavimo atsiminimus. “Jūsų 
kambarys,” pasakė kun. Gir
čius, “buvo visų mūsų kunigų 
klebonija, kur mus visados su
tikdavote ir išlydėdavote”.

Italijoje

— Šv. Kazimiero Kolegijos
ir P Makakai Romo3e kunigų iniciatyva yra 

leidžiama maldaknygė Didžioji

Nuskandino tris vaikus
Chicagoje, Park Ridge vieto

vėje, įvyko šiurpi žmtgžudystė
— pakrikusių nervų moteris 
Beverly Lynn vonioje nuskan
dino savo tris vaikus: dvi dvy
nukes mergaites ir jų broliuką. 
Policija atrado jos paliktą raš
telį: “Aš prigirdžiau vaikus”. 
Ji ir pati bandė nusluždyti at
sukusi kūrenamąsias dujas, ta
čiau grįžęs vyras ją išgelbėjo, 
nors ir buvo ji nustojusi sąmo
nės. žuvusieji vaikai yra 3—5 
metų amžiaus Motinos amžius
— 26 metai. Ji ir anksčiau bu
vo sirgusi nervais, tačiau pa
skutiniu metu atrodė jau išgi
jusi. Vyras, 32 metų amžiaus, 
atradęs tokią nelaimę tuojau 
pašaukė policiją ir ugniagesius, 
kurie apsinuodijusią dujomis 
jo žmoną atgaivino. Vyras pa-
lireupgĮ kpti ura C p«[ ‘oCojįos 

į darbą žmona nerodė jokio ne
normalumo žymių.

Nužudytųjų pagalbos .. 
šauksmas?

Chicagos policija ties 37 
gatve ir Damen apleistos gazo
lino stoties pašiūrėje ant žiba
linės krosnies atrado parašytą 
pagalbos šauksmą: “Help Help 
B B Help Help”. Policijos kri
minalinės alboratorijos specia
listai tuojau tą užrašą nufoto
grafavo ir tiria, ar kartais ji
sai nebuvo rašytas Grimes se
serų. Tas užrašas rastas ma
žiau negu pusė mylios nuo vie
tos, kur buvo rasti nužudytų
jų mergaičių lavonai Atrodo, 
kad rašyta anglimi, panaudo
jant tam apdegusį pagaliuką.

Lietuvis teleionavo iš 
Turkijos

Lietuvis karys Laurynas WD- 
kas, kuris su amerikiečių kari
ne misija yra Turkijoje, prieš 
paskutinį sausio mėnesio sek
madienį telefonu iš Turkijos 
sostinės Ankaros pašaukė savo 
tėvus, gyvenančius Chicagoje, 
3638 So. Lowe avė. Kalbėjosi 
tris minutes. Tarpais girdėjosi 
gerai, tarpais silpniau. Prieš 
mėnesį laiko turėjo padaryti 
tam pasikalbėjimui rezervaci
ją. Pranešė tėvams, kad jisai 
laikosi gerai. Pasakė, kad ir ki
tą kartą pašauks iš Turkijos 
balandžio mėnesį. Laurynas ge
rai žaidžia krepšinio komando
je ir buvo išrinktas reprezen 
tacinėn komandon iš amerikie
čių įgulų Turkijoje. Lėktuvu 
jisai išskrido į Maroką, kur 
per 10 dienų vyksta amerikie
čių kariuomenės komandos 
krepšininkų rungtynės. Laury
nas yra baigęs Šv. Jurgio pa
rapijos mokyklą, o jo tėvas 
yra šios parapijos komiteto na
rys.

Padegėjas — 10 m. 
berniukas

Dešimties metų berniukas,

Baltos dėmės — mesk 
rūkyt

Illinois universiteto profeso
rius dr. W. W. Dalitch savo 
paskaitoje Csicagos Dentistų 
sąjungos visuotiniame susirin
kime, kur dalyvavo 9,800 den
tistų, papasakojo apie vėžio 
pavojus dėl rūkymo. Paskaiti
ninkas pabrėžė: jeigu Jūs pa
stebite burnoje balsvus plė- 
mus, tai būtinai tuojau meski
te rūkyti, nes tose vietose yra 
pavojaus atsirasti vėžiui. Ne- 
visada tokie balti plėniai reiš
kia linkimą į vėžį, bet kartais 
taip būna. Dr. Dalitch primi
nė, kad 10% susirgimų vėžiu 
sudaro burnos, gerklės vėžys. 
Nuo jo per metus JAV-se mirš
ta 8,000 žmonių.

Netekusi darbo paėmė 
30 tablečių

Paulette Peterson, 33 m. am
žiaus, buvo rasta be sąmonės 
restorane-tavemoje 61 East 
Adams, Chicagoje. JI prisipa
žino paėmusi 30 miego tablečių 
iš susikrimtimo, kad neteko 
darbo. Ji yra motina trijų vai
kų, išsiskyrusi su vyru.

Širdies ataka moksleiviui*
Taft Augštesniosios mokyk

los auklėtinis William L. Cor- 
less, 17 m. amžiaus, gavo šir
dies ataką ir mirė mokyklos 
patalpose, 5625 N. Natoma, 
Chicagoje. Jo tėvas yra parda
vėjas International Harvester 
bendrovėje.

Nužudytųjų motina atsakys 
nuojepi

Policija įprašė nužudytųjų 
mergaičių motiną, kad ji atsa
kytų pašaukimus telefonu. Ti
kimasi, kad tai gali padėti gau
ti kokių nurodymų apie žudi
kus.

Naujausias parkeris 
Parker Pen bendrovė Janes-

villėje, Wisc., išrado naujo ti
po parkerį — rašomąją plunks
ną, kuri rašalo prisipildo pati, 
be jokių judamų dalių. Jos vir
šus atsukamas ir įkišamas į 
rašalo buteliuką, paskiau mažais 
kapiliarais rašalo per 10 sekun
džių tiek pasikelia augštyn į 
plunksnos kotelį, kad juo gali
ma parašyti 7,000 žodžių .

— Iš kolchozų bėga lenkai. 
Rytų Pomeranijoje, iš Vokieti
jos paimtose žemėse ,lenkai ne
gali išsilaikyti. Partijos laikraš
tis pranešė, kad iš Koeslino vai
vadijos pabėgo į miestus 13,000 
ūkininkų. Apie 5000 kolch-ozų, 
kurie buvo vidutiniško dydžio, 
buvo savavališkai sumažinti, ir 
3000 iš jų virtę neproduktyvūs. 
Dirvonuojančios žemės padidė
ję 95,000 ha. Kur anksčiau bu
vę sodybos, dabar vėl griuvė
siai.

— Kiek povandeninių laivų 
turi sovietai. Atstovų Rūmuose 
laivyno atstovas aiškino, kad 
Sovietai turi 450 povandeninių 
laivų — 50 daugiau nei Ameri
ka. Nuo karo pabaigos Sovietai 
pasidirbę visokios rūšies karo 
laivų daugiau nei visas kitas 
pasaulis drauge. Esą Sovietai 
suplanavę pagreitintu tempu po
vandeninių laivų turėti iki 1200. 
Tai bus tris kartus daugiau, nei 
jų turėjo Hitleris, pradėdamas 
karą.

DĖMĖSI O.... 

Brangūs skaitytojai, šiomis

dienomis eina didelis persikraus 

tymas iš senų patalpų į naujas 

patalpas. Stengiamės tai įvyk- 

dinti be nutraukimo dienraščio 

ir kitų svarbesnių darbų, bet 

šiuo laiku gali būti kaikurie 

susitrukdimai pa tania v i m e. 

Brangūs skaitytojai, nuoširdžiai 

prašome, kad būtumėte kantrūs 

kol pergyvenam šį krizės laiko

tarpį-

DRAUGO ADMINISTRACIJA 

IR REDAKCIJA

jyy W~ W w tk'ą o ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦įvairios mos
Nematoma antena

Westem Electric bendrovė iš
rado anteną, kuri neturi bokš
tų, vielų ar kitų matomų dalių. 
Ji veikia šiuo principu: sudaro
mas stulpas jonizuoto oro, ku
ris atsiranda poveikyje rentgeno 
spindulių ar tokių radioaktyvių 
elementų, kaip uranijus ar ra
dijas. Kadangi tam reikia la
bai stiprios elektros srovės, tai 
šitokią nematomą anteną gal 
tik naudos pramonės įmonės.

Daug stato bažnyčių
JAV Komercijos departamen

to pranešimu per 1956 metus 
bažnytinė statyba šiame krašte 
pasiekė rekordinį augštį — visų 
tikybų šventovių buvo statoma 
už $773,000,000.
so nuo kito.

( iiimtuMiiiHiiiiimiiimntJimiiftfl. jihii

PER PASAULI KELIAUJA 
SMOGUS

Bernardo Br&sdBoolo poerijo* 
rinkinys. Nedidelis skaičius liou 
knygos gautas Uomis dienomu 
“Drauge”, 2334 So. Oakley Ava, 
CHICAGO 8, TT.T., Knygos kalas 
kietais virlelials S2
'iiiiiiiniimiiiiimiiiiiiiimiiiiiiniuiiiiiii

LIETUVIŠKŲ STUDIJŲ 
INSTITUTAS

— Išlaikomas —
MOKSLINIŲ STUDIJŲ KLUBO 

SEMESTRO TEMA: 

MODERNIŠKŲ KULTŪROS AP
RAIŠKŲ VERTINIMAS

Penktadienį, vasario 8 dieną, 

Vilniaus Aušros Vartų mokyk
loje (virš bažnyčios), 2325 W. 
23rd Place (šalia “Draugo”) 
Petras Maldelkis skaitys pa
skaitą tema: Naujųjų laikų psi

chologiniai klaidžiojimai.

Paskaitos pradžia 7 vai. 30 
mln., nesivėlinant.

Visi, besidemintieji ’vasinių 
mokslų pažanga kviečiami da
lyvauti.

ATVYKO
Šveicarų mokyklos laikrodi

ninkas, kuris sutaiso visokius 
laikrodžius. Iš seno padaro be
veik naują. Reguliavimą ir tik
rinimą su specialiomis mašino
mis atlieka nekomamai. Įsiti
kinkite, kad tai yra teisybė. J. 

Karvelis, 3322 So. Halsted, 

Chicago 8, III. Tek Y A. 7-0677.

P. S. Taip pat sutaisomi foto 
aparatai ir kiti precyziniai ins
trumentai.

motyvų papuožalas Spuočė Sa- “va“8' Taii.b“ Di- W.ukegano gyventojų priei-
UmL fi Tpreeevičienė 1 dž‘"s,os H<*«- pažino, kad jiaai prfegž Beat-

viskas ir lotyniškas tekstas su rice Foods bendrovę, tuo pa- 
gražiais paaiškinimais.

lomėja G. Teresevičienė.

Australijoje
— Sydnėjaus Aušros 

skautų vasaros stovykla

x Visų Šventųjų parap. nau
josios bažnyčios projektas jau 
paruoštas. Busimosios bažny
čios vaizdai yra iškabinti prie suruošta prie Inglebourno. Sto-
bažnyčios ir prieangyje. Bažny 
čia bus statoma prie State Str. 
ir 108 kampo, šalia klebonijos.

X Aldona Prapolenytė va
dovauja vysk. M. Valančiaus 
mokai, ateit, kanklininkų gru
pei.

Vasario 10 d., kuopos penk
mečio minėjime Cicero, III., šio
ji grupė pirmąkart išeina į vie
šumą.

tunto
buvo

vyklavo 70 skautų ir skaučių. 
Stovykla tęsėsi dvi savaites 
nuo gruodžio mėn. 28 d. iki 
sausio mėn. 8 d. Pamaldas 
laikė kun. dr. P. Bačinskas ir 
kun. P. Butkus. Dieną, kada 
buvo numatytas didysis lau
žas, stovyklavietę apsiautė

Neabejotina, kad ji bus tas 
tikrasis raktas į prasmingųjų 
ir pilnų nepaprasto grožio ir 
simboliškos Didžiosios savaitės 
apeigų tikrą supratimą, gilų 
jų išgyvenimą, bei aktyvų jo
se dalyvavimą. Kiekvienas ka
talikas turėtiį įsigyti šią mal
daknygę ir tik su ja dalyvauti 
Didžiosios Savaitės pamaldose.

Paruošti tekstai jau atiduoti 
spaustuvei ir vasario mėnesio

darydamas apie $100,000 nuo
stolių. Ugnis sužalojo įrankių 
krautuvę ir sunaikino pieninės 
reikmenų sandėlį. Vaiko moti
na pranešė policijai, kad jis 
yra pabėgęs iš namų. Policija 
rado jį stebinti gaisrą.

stiprus miško gaisras. Skau
tams teko ir gesinti galsi-ą ir I antroj pusėj maldaknygė bus 
gelbėti savo stovyklos turtą, išspausdinta. Knyga bus virš 
Stovykla buvo iškelta į netoli 200 puslapių Ir kainuos tik apie 

Bonai Pakštaitei univerei e8an<^ Piev$ ir stovyklavimas 0.90 doL Platintojams bus duo- 
teto baigimo proga, jos sužie-ilabai neeusitrukdė. Tik numa-’dama nuolaida.

duotinio tėvai Bagdonai sunio- tytą laužo programą teko at 
šė vaišes, per kurias ji gavo likti ne prie linksmai spragan 
daug dovanų. Į čių laužo liepsnų, bet prie su

x Bruno Shukis , jr., su ftei-

I
kauptos automobilių prožekto
rių šviesos. Stovyklai vadova
vo pask. Br. Žalys.

Dėl laiko stokos ir kitų kliū
čių galbūt nebua įmanoma 
kiekvieną knygą atskirai pain- 
formuot apie šios maldakny
gės pasirodymą, todėl prašome 
parapijų klebonus, vienuolijų 
viršininkus, kunigus bei knygų

platintojus nedegsiant siųsti 
maldaknygės užsakymus šiuo 
adresu: Kun. R. Krasauskas, 
Via Caaalmonferrato 20, Roma, 
Italia.

— Romos Liet. Katalikų Ku
nigų sąjungos valdybos pirmi
ninkas yra kun. R. Krasauskas.

South Korėja
— Dr. Talat Kelpša yra pas

kirtas JAV armijos štabo gy
dytoju ir išbus Japonijoje iki 
1958 m. Šiuo metu daktaras in
spekciniais reikalais lankosi 
Soule, Korėjoje.

Ar jau perskaitei P. Kesiūno 
romaną

farp Žalsvu Palapinių?
Dr. A. Baltinu aavo raeeastjojt 

apla Al roman* taip raSo: P. Kealtt- 
no romanas "Tarp laisvų palapinių*' 
graliai lAknlIa ta pasiaukojimo didu
ma, kurj bavlltttkoja kovojo d«l tau
tos lsIsvSs parodS Lietuvos partlia 
nss, ta Idealiame, kuriuo degS mdsų 
Jaunimas, liedamas kraujų dll savo 
AsmSa, tuos didžiuosius nuostolius 
kuriuos mums relkBJo pakelti dviejų 
okupacijų repllee. TodAI *J romanų 
skaitome su malonumu Ir dideliu su
sidomėjimu. Tpač romane minimi 
lygiai žavia Jaunime Ir kels Jo d ra 
šia- Al« romanas, atskleideiųs mdsų 
herolAkai tragiškus eptsodus, yra 
Ivlesua spindulys tremties ldeallsmo 
ugdyme

SM ptul Kaina 13.00
yuiua kartu su plmaaia stųsaitr

• • 0 R A U 6 A S ’
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago, Illinois
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Visi Pittsburgho lietuviai 

KLAUSO IR REMIA
Plttsburgh’o Lietuvių 

Katalikų Radijo Programų
— vadovaujama —

Lieta vos Vyčių Pittsbarghe 

JI TRANSLIUOJAMA 
Kiekviena aekma<ll«-n' nuo 

1:80 Iki 1:00 vai. p. n 
IS 8TIPRIO8 IR GaLINOOH

WLOA
RADIJO STOTIES BRADDOCKB 

Vlaala relkalala krolpkitea Huo adra 
•u: LITHUANIAN CATHOLTC HOUF. 
Radto Statlon WLOA. Braddock. Pa.
Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllii
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