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Izraelio laivas jau laužia blokada Akabos įlanka!
Sovietai prašoko rusų carų

imperializmų ir kolonializmų
Mūsų korespondentas Paryžiuje

PARYŽIUS, Prancūzija. — Paryžiuje Cercle Interallie klube 
kovo 8 d. buvo pietūs — debatai, kurių metu svarstyta tema — 
„Sovietinis imperializmas ir Pabaltijo valstybės“.

Pietums ir debatams pirminin- — ........ ..... * t ■■
kavo plačiai žinomas lietuvių bei 
pabaltiečių draugas Prancūzijos 
senato vicepirmininkas ir drau
gijos „Prancūzija—Baltija" pir
mininkas Ernest Pezet. Pagrin
diniai debatų dalyviai buvo de
putatas, buv. ambasadorius ir už 
sienių reikalų ministeris Geor
gės Bonnet, generolas Pierre Bil- 
lotte, -buv. krašto apsaugos mi
nisteris, Atlanto Sąjungos pir
mininkas, ir pulk. Jean Chaba- 
nier, buv. Prancūzijos karo atta- 
che Lietuvoje ir kitose Pabalti
jo valstybėse. Pietuose taip pat 
dalyvavo trijų Pabaltijo valsty
bių ministeriai Paryžiuje: Esti
jos — Pusta, Latvijos — Gros- 
vald ir Lietuvos — Bačkis. Sve
čių tarpe buvo užsienių reikalų 
ministerijos, įvairių įstaigų, kaip 
„Laisvoji Europa“, „Atlanto Są
junga“ ir kitų organizacijų bei 
spaudos atstovai. Iš svečių atžy- 
mėtinas generolas Ganeval —
Prancūzų respublikos prezidento 
karinis generalinis sekretorius.

Pabaltijo valstybės 
tebeegzistuoja

Anglija dėl Lenkijos ir Rumuni
jos bendro gynimo. Deja, kari
nės misijos, kurioms buvo paves
ta susitarti dėl konkrečių pri
taikymo priemonių, nepajėgė sa
vo uždavinio atlikti dėl sovietų 
nepriimtinų reikalavimų. Sunku 
abejoti, kad Stalinas buvo jau 
apsisprendęs susitarti su Hitle
riu, ką jis ir padarė 1939 m. rug
pjūčio 23 d. Bonnet pabrėžė, kad 
tų įvykių eigos negalima pamirš 
ti, nes sovietinė propaganda fal
sifikuoja istoriją, tvirtindama, 
kad 1939 m. tiktai viena Sovie
tų Sąjunga laikėsi žodžio. Baig
damas, Bonnet pareiškė: „Pabal
tijo kraštai turi atgauti savo 
laisvę. Yra būtina, kad teisybė 
išeitų laimėtoja ir kad melo vy
ravimas pasibaigtų“.

Kauno sunkiųjų (larbiį kalėjime

Kitas kalbėtojas, buv. po karo 
Prancūzijos krašto apsaugos mi
nisteris, generolas Pierre Billot- 
te taip pat papasakojo atsimini
mus apie pirmą savo susidūrimą 
su sovietiniu kolonializmu Kau-

Naujas Pilipinų
prezidentas - poetas

MANILA, Pilipinai, kovo 18. 
— Pilipinų prezidentui Ramon 
Magsaysay, 49 metų, sekmadie
nį žuvus lėktuvo katastrofoje, 
prezidento pareigas iki lapkričio 
raėn. eis viceprezidentas Carlos 
P. Garcia. Politikas, poetas, bu
vęs teisių studentas ir mokyto
jas, Garcia buvo partizanų va
das prieš japonus II Pasauk ka
ro metu.

Carlos Garcia, 61 metų, yra 
žymus pilipinų poetas.

Lapkričio mėn. Pilipinuose 
bus prezidento rinkimai.

Pradėtos derybos
LONDONAS, kovo 18.—Jung

tinių Tautų nusiginklavimo de
rybos šiandien vėl pradėtos Lon
done. Jungtinių Amerikos Vals
tybių delegacijai vadovauja Ha- 
rold Stassenas. Derybos tęsis 
penkias savaites.

Daugiau laisvių
MADRIDAS, kovo 18. — Ge- 

neralissimo Franco vakar pasa
kė, kad jis manąs suteikti Ispa
nijos žmonėms daugiau politinių 
laisvių.

Atidarydamas debatus, Ernest i no sunkiųjų darbų kalėjime...
Pezet stipriai pabrėžė, kad Pa
baltijo valstybės teisiniu požvil
giu tebeegzistuoja ir, jei jų su-

Ten jis atsidūrė 1940 m. rudenį 
ir sėdėjo vienoje celėje su kai- 
kuriais lietuviais, tarp kitų su

vereninių galių vykdymas yra prof. Augustinu Voldemaru ir
trukdomas, tai tiktai brutalios -----—----------
jėgos ir prievartos dėka. Jų oku
pacijos ir įjungimo į Sovietų Są
jungą nėra pripažinęs joks tarp- 
taūtinis aktas. Čia pirmininkau
jąs priminė 1940 m. liepos 23 d.
JAV užs. reik. viceministerio 
Sumner Weles pareiškimą apie 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
nusistatymą ir pacitavo šių me
tų valstybės sekretoriaus John 
Foster Dulles pareiškimą, kuris 
visiškai patvirtina pirmąjį. To 
pasekmėje Pabaltijo valstybės te 
beturi Washingtone savo pripa
žįstamas pasiuntinybes ir kituo
se miestuose konsulatus.

Reikšmingas žodis
Baigdamas savo trumpą žodį,

Pezet priminė žymaus prancūzų 
poeto, kritusio Pirmojo Pasauli
nio karo metu, pasakymą: „Kai 
prancūzai sako, kad jie kuria ko
lonijinę imperiją — netikėkit, 
nes tai reiškia, kad jie neša lais
vę ir žmoniškumą“. Taikydamas 
tą posakį sovietinei tikrovei, Pe
zet sako: „Kai sovietai sako, kad 
jie kuria teisingumo ir laisvės 
imperiją, netikėkit, nes tai reiš
kia, kad jie neša priespaudą ir 
nelaisvę bei išnaudojimą“.

Nori išaiškinti
TRIPOLI, Libija, kovo 18. — 

James Richards, prezidento Ei- 
senhovverio specialus ambasado
rius, vakar atvyko į Libiją pa
sikalbėti prezidento Vidurio Ry
tų doktrinos klausimais su Li
bijos vadais.

.. Danijos fizikui Nils Bohr paskir
ta pirmoji $75,000 atomas taikai 
premija, kurią įsteigė trys Henry 
Fordo anūkai. (INS.

Indijos premjeras
Nehru filosofuoja

NEW DELHI, Indija, kovo 18. 
— Indijos premjeras Nehru va
kar pasakė, kad jis nenorėtų ma
tyti komunizmo Vidurio Rytuo- 

. se. Bet Nehru davė suprasti, kad 
jis nepatvirtina Jungtinių Ame
rikos Valstybių pastangų jo iš
vengti.

Paklaustas ką jis galvoja Ei- 
senhowerio doktrinos klausimu, 
Nehru pasakė:

„Aš nenoriu matyti primesto 
komunizmo Vidurio Rytų vals
tybėse ar kur kitur, bet aš neti
kiu, kad problemos galėtų būti 
išspręstos kariniu būdu. Karinės 
priemonės gali padrąsinti komu
nistus“.

Viceprezidentas Nixcn ir jo žmona pas popiežių Pijų XII pri
vačioje audiencijoje. Viceprezidentas Nixonas įteikė prezidento Eisen- 
howerio laišką popiežiui Pijui XII. (INS)

Izraelio prekinis laivas plaukia 

Į Akabos įlanką

Maskvai nepasiseke sukurti

jos siekiamo naujo žmogaus
WASHINGTONAS, kovo 18. 

— Vakarai tiki, kad laikas silp
nina sovietus iš vidaus Joseph 
Alsop, pakeliavęs po sovietus, 
pripažįsta, kad Vengrijos sukili
mas parodė Maskvos silpnumą 
satelituose; parodė taip pat, kad 
sovietam viduje nepasisekė su
kurti jų siekiamo naujo žmo
gaus, nes žmonės ten neatsisakę 
nuo laisvės troškimo, kuris veda 
į naują padėtį.

Alsop tiki, kad sovietuose, ne
paisant grįžimo prie Stalino me
todo, raida einanti į nuosaikesnį 
komunizmą, kuris leiptų kiek lais 
viau kvėpuoti. Tačiau įspėja, kad 
tai ilgo laiko reikalas. Įspėja 
taip pat, kad Vakarai nenuver
tintų sovietų karinės ir ūkinės 
jėgos augimo.

Maskva irgi tikisi

Maskva tikisi, kad per tą lai
ką ji labiau stiprės nei Vakarai. 
Pirmas jos laimėjimas Vakaram 
silpninti, būtų Vokietijos val
džios perdavimas į kitas rankas. 
Toliau turėtų eiti Šiaurės Atlan
to Gynybos organizacijos (Na- 
to) silpimas. Kaikas teigia, kad 
Amerikos akyse Anglijos noras 
mažinti savo kariuomenę Euro
poje yra vertinamas kaip Nato 
žlugimo pradžia. Tam Amerika 
griežtai priešinga. Tai bus aptar
ta ir prezidento Eisenhowerio pa 
simatyme su Britanijos premje
ru Macmillanu šią savaitę Ber- 
mudoje.

Pilipinų prezidento 
lavonas atpažintas

tik iš laikrodžio
MANILA, Pilipinai, kovo 18. 

— Pilipinai sekmadienį neteko 
žymaus ir veiklaus prezidento 
Ramon Magsaysay. Jo gyvybę 
išplėšė lėktuvo katastrofa Cebu 
saloje. Vyriausybės pareigūnai 
įtaria, kad lėktuvas sprogo ir nu 
krito dėl sabotažo skrendant iš 
Cebu į Manilą.

Kartu su prezidentu Magsay
say žuvo 24 asmenys, kurių dėl 
apdegimo beveik nebuvo galima 
atpažinti. Jesus Magsaysay, pre 
zidento brolis, atpažino jo lavo
ną iš laikrodžio.

Lėktuvo katastrofoje taip pat 
žuvo generolas Benito Ebuen, Pi
lipinų oro pajėgų vadas. Iš visų 
keleivių gyvas išliko tik Pilipi
nų laikraštininkas, kuris pareiš
kė, kad naujas transportinis 
lėktuvas sprogo ore prieš nukris 
damas į džiugles.

JERUZALE, Izraelis, kovo 
prekinį laivą „šebos karalienė" 
išbandyti arabų pareiškimą, kad 
denys.

Laivas „Šebos karalienė“, nau 
dotas Izraelio išgabenti kariuo
menę ir ginklus iš Sharm EI 
Sheikh, plaukia į Eritreano uos
tą pasiimti prekių.

Jungtinių Tautų pareigūnai 
šiandien iš Kairo išskrido į pa
vojingas Gazos ir Sharm EI 
Sheikh vietas, kai Egipto laik
raščiai įspėjo, kad „kievienu mo
mentu gali prasidėti kovos“.

Įlanka uždaryta
Saudi Arabija, palaikoma E- 

: gipto, įspėjo, kad įlanka yra už
daryta Izraelio laivams. Bet dar 
nežinia, kokiij priemonių arabai 
griebsis prieš Izraelio plaukiantį 
laivą.

Izraelio šaltiniai praneša, kad 
užsienio reikalų ministerė Goldą 
Meir šiandien iškels laisvos na
vigacijos klausimą Akabos įlan
ka Washingtone, kur konferuos 
su valstybės sekrtoriumi Dulles.

Jungtinių Tautų generalinio 
sekretoriaus pagelb. Ralph Bun- 
che ir JT karinių pajėgų vadas 
gen. E. L. M. Burns išskrido į

18. — Izraelis šiandien pasiuntė 
į Akabos įlanką iš Eilat uosto 

įlanka yra arabų teritoriniai van-

Gazą, o paskui vyks į Sharm EI 
Sheikh, buvusią Akabos įlankos 
tvirtovę.

Dulles tarėsi su Mrs. Meir

WASHINGT0NAS, kovo 18. 
— Izraelio užsienio reikalų mi
nisterė Goldą Meir šiandien ta
rėsi su JAV valstybės sekreto
riumi ir prašė Jungtinių Ameri- 

j kos Valstybių, kad jos darytų 
pastangas neįleisti Egipto ka- 

! riuomenės į Gazos ruožą.
Mrs. Meir atskrido iš Jeruza- 

Į lės į VVashingtoną po to, kai E- 
gipto prezidentas Nasseris įsa
kė egiptiečiams vėl perimti Ga
zos kontrolę iš Jungtinių Tautų 

j karių, kurie buvo atsiųsti vieton 
Izraelio pasitraukusių kareivių. 
Egiptas sako, kad Izraelio laivai 
nebus praleisti Suezo kanalu ir 
Akabos įlanka.

Valstybės sekretorius Dulles 
pareiškė Izraelio užsienio reika
lų ministerei Mrs. Meir, kad 
Amerika panaudos visą savo įta
ką išvengti karo Vidurio Rytuo
se.

Namų. remontai Rusijoje .
MASKVA. “Pravda" nr. 69 aprašo su kokiais sunkumais 

vykdomi namų remontai sovietuose.
Pvz. Makejevkos mieste, Ki- - ■ .

rovo dirbtuvių rajone reikėjo
remontuoti narųą nr. 87. Buvo Pridėjo remontuoti langus, 
išverstos senos grindys ir bal- SuPuvusias rėmų vietas iškirto,
kiai. Staiga pasirodė, kad nėra sudejo tokiYs kamščius- "žmas- 
lentų naujoms grindims. Prasi- kavoJent<'k’mis, o po to užte- 
dėjo ilgas susirašinėjimas. Pa- kku' su da*a*s *r toks ne
daliau — lentos susiradp, ta-Įtikras tais-vmas buvo paliktas, 
čiau paaiškėjo, kad nėra vinių Tuose pat namuose ant senų
Ir taip praėjo keturi mėnesiai, 
gyventojams sunkiai kenčiant.

grindų, kurių balkiai buvo su
puvę, dėjo parketą. Už pusantrų 
metų, daugiausia, reiks vėl grin-

Jungtiniu Tautų 
kareiviai traukiasi

iš Gazos ruožo

Namus nr. 14/1 remontavo į dis versti. Remonto kokybės nie 
dar ilgiau, ir tai vis todėl, kad kas neseka... 
trūko lentų, nebuvo vinių, ne- ___________

Nesutiko su sovietų užmačiomis
Buv. 1939 metais Prancūzijos 

užsienių reikalų ministeris Geor
gės Bonnet savo kalboje papa
sakojo žiupsnį atsiminimų apie 
derybas su sovietais 1938 - 39 
metais, prieš pat paskutinio pa
saulinio karo pradžią. Sovietų 
užsienių reikalų komisaras Lit- 
vinovas savo pono Stalino parė
dymu jau 1939 m. kovo mėn. iš
kėlė Pabaltijo valstybių užėmi
mo klausimą. Tačiau Prancūzija 
jokiu momentu — tvirtai pabrė
žė Georgės Bonnet — nesutiko 
su sovietų užmačiomis ir neap
leido Pabaltijo valstybių, būda
ma tvirtai pasiryžusi kartu su 
savo sąjungininkais ginti Pabal 
tijo valstybes nuo betkurios 
agresijos. Tolimesnė įvykių eiga 
yra žinoma, sako Bonnet. 1939 
m. liepos 20 d. Molotovas pasi
rašė susitarimą su Prancūzija ir

buv. finansų viceministeriu In- 
drišiūnu. Ten jis sakosi supra
tęs, ką reiškia sovietinis impe
rializmas, kuris siekia pirmon 
eilėn sunaikinti pavergtos tau
tos šviesuomenę, kas sudaro tau 
tai nepataisomą žalą. Kauno ka
lėjime generolas Billotte išėjo ir 
pirmas Lietuvos istorijos pamo
kas, kuriomis daugiau kaip po 
18-kos metų jis pasidalino su 
klausytojais. Stambiais bruožais 
atvaizdavęs sovietinį viešpatavi
mą per pirmuosius okupacijos 
metus ir po 1944 m., gen. Billot
te pažymi, kad „sovietai toli pra 
šoko rusų carų imperializmą ir 
kolonializmą“. Baigdamas savo 
kalbą, gen. Billotte pareiškia 
dvigubą troškimą: 1) kad nie
kados, o niekados nebūtų laisvo 
pasaulio pripažinta Pabaltijo 
valstybių aneksija ir 2) kad nie
kada, o niekada joks laisvojo pa
saulio politikos vyras nelaikytų 
savo uždavinio atlikto tol, kol 
Pabaltijo valstybės nebus atga
vusios savo laisvės.

Komunistai nežino,
ką jie kalba

MASKVA, kovo 18. — Sovie
tų Sąjungos komunistų partijos 
laikraštis „Pravda“ vakar įtiki
nėjo savo skaitytojus, kad ame
rikiečiai gauna daugiau ginklų 
negu sviesto — ir tas Jungtines 
Amerikos Valstybes, girdi, nu
ves į neišvengiamą depresiją.

Komunistų partijos laikraštis 
pasakė, kad Jungtinių Amerikos 
Valstybių pramonės gamyba pra 
ėjusiais metais pakilo 3 proc. 
padidinus apsigynimo išlaidas 
pragyvenimo pabrangimo sąskai 
ton.

Komunistai jau nuo II Pasau- 
[ linio karo pabaigos skelbia apie 
įvyksiančią depresiją Jungtinė
se Amerikos Valstybėse. Bet pas 
kutiniais metais jie jau nebesa
ko kada depresija bus.

J T diena
WASHINGTONAS, kovo 18. 

— Jungtinių Amerikos Valsty
bių komitetas remti Jungtines 
Tautas praneša, kad 8,106 ben
druomenės minėjo praėjusių me
tų spalio 24 d. Jungtinių Tautų 
dieną.

Balsus skaičiuojant
CAI.CUTTA, Indija, kovo 18. 

— Dvi frakcijos susikirto skai
čiuojant rinkiminius balsus Cal- 
cuttoje. Dvidešimt asmenų, įskai 
tant du policininkus, sužeista.

Rašytoją puola
MASKVA, kovo 18. — Sovie

tų spauda užsipuolė Vladimirą 
Dudentsevą, novelės autorių „Ne 
vien duona“, kad jis tarp rusų 
skaitytojų pasėjęs nusiminimą.

KALENDORIUS
Kovo 19 d.: šv. Juozapas; lie

tuviški: Gendvilas ir Varūna.
Saulė teka 5:58, leidžiasi 6:01.

Grįžo į Maskvą
NEW YORKAS, kovo 18. — 

Charles E. Bohlen vakar išvyko 
į Maskvą, kur jis yra Jungtinių 
Amerikos Valstybių ambasado- 

i rius.
Bohlen buvo atvykęs į Wa- 

shingtoną pasitarti su valstybės 
departamento pareigūnais.

Manoma, bet...
WASHINGTONAS, kovo 18. 

— Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse manoma, kad Egipto prezi
dentas Nasseris tik vidaus poli
tikos sumetimais nori rodyti sa
vo valdžią, bet jis eisiąs į nuo
laidas.

KAIRAS, Egiptas, kovo 18.— 
Jungtinių Tautų karinės pajėgos 
šiandien pasitraukia iš pozicijų, 
kurias jos buvo užėmusios Ga
zos ruože ir telkiasi palei Gazos 
— Izraelio pasienį. Egipto karei
viai grįžo į EI Arish, kuris yra 
vartai į Gazos ruožą. '

Jungtinių Tautų karinių pa
jėgų vadas gen. E. L. M. Burns 
pasakė, kad jo kareiviai „jau da
linai yra sutelkti palei demarka
cijos liniją“. Tačiau jis pastebė
jo, kad JT kariai nėra pilnai iš
traukti iš miestų Gazos ruože.

Tuo tarpu Egiptas nepriima 
jokio pasiūlymo, kad Suezo ka
nalas laikinai būtų tvarkomas 
tarptautinės agentūros.

! [ė ,
Indopezijos prezidentas Achmed 

Sukamo paskelbė karo stovį Indo
nezijos valstybėje, kai sukilėliai 
nuvertė premjerą Ali Sastroamid- 
jojo. Beveik visas kraštas yra su
kilėlių rankose, išskyrus Javos sa
lą. (INS)

gauta dažų. Parduotuvėse nebu
vo net taip būtinų klijų. Gyven
tojai buvo prisiglaudę vieni pas 
kaimynus, kiti daržinėse, o jau 
čia pat buvo ruduo.

Kada pataisys

• 5,000 Londono nuomininką, 
dainuodami „Maemillan turi bū
ti išmestas iš vyriausybės“, už
vakar nužygiavo į No. 10 Down- 
ing št. protestuojant prieš naują 
nuomų įstatymo projektą, kurisnežinia

Pravda“ rašo: “Kur tik atei- j dabąr svarstomas parlamente, 
na staliai, gyventojai bijo jiems Policija išsklaidė minią nuo Bri- 
leist remontuoti: išverst išvers, Danijos premjero Maemillan re- 
o kada pataisys — nežinia”. zidencijos.

Žiemą pradėjo remontuoti rū- " 
mus amatų mokyklos nr. 3. Se-! ORAS
nąsias grindis sugriovė, o nau
jų neįdeda — nėra lentų. Taip Oro biuras praneša: Chicago- 
ir stovi tuščios klasės su išplėš-! Je *r Jos apylinkėje šiandien — 
tomis grindimis. dalinai apsiniaukę ir šalta.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Popiežius Pijus XII, priėmęs audiencijoje viceprezidentą 

Nixoną, pagyrė prezidento Eiscnhoiccrio pastangas išlaikyti taiką 
pasaulyje. Popiežius Pijus XII suteikė palaiminimą visiems Jung
tinių Amerikos Valstybių žmonėms ir specialiai „jų numylėtam 
prezidentui“. v

— Izraelio laivas praplaukė Akabos įlanka. Arabai netrukdė.
— Prancūzai vakar užmušė 36 sukilėlius Alžirijoje.
— Vakarų Vokietija ir Prancūzija puola Britanijos planų iš

traukti apie 30,000 vyrų iš Siaurės Atlanto Gynybos organizacijos 
(Nato) pajėgų, esančių Vakarų Vokietijoje.

— Pilipinų prezidentas Ramon Magsaysay, žuvęs sekmadienį 
lėktuvo katastrofoje, laidojamas kovo 22 d.

— Pilipinų viceprezidentas Carlos P. Garcia, 60 metų, vakar 
prisiekė kaip ketvirtas Pilipinų respublikos prezidentas. Jo pre
zidentavimo terminas baigsis po lapkričio mėn. rinkimų. Stiprus 
Magsaysay užsienio politikos rėmėjas, Garcia manoma tęs miru
sio prezidento nusistatymą sustiprinti Amerikos — Pilipinų drau
gystę.

— Viceprezidentas Nironas vakar atvyko j Tunisą iš Romos. 
Ketvirtadienį grįžta į Washingtoną.

— Prezidentas Eiscnhoįreris ir valstybės sekretorius Dulles 
labai apgailestauja, kad Pilipinų respublika neteko žymaus poli
tiko prezidento Ramon Magsaysay.
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DIENKASTTS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

'Rašo DR. AL. RACKUS

SVEIKATA BRANGUS TURTAS
O 4342 Archer Avė.. Chicago, 32 ‘

Ar X-ray nepavojingas?

Kad medicinos mokslas ir ben 
drai mokslas smarkiai progre
suoja, tai aišku. Medicinos 
mokslas jau nugalėjo tokias bai 
sias ligas, kaip rauples, marą 
(ėumą), cholerą, šiltinę, smaug
lį (difteritą), kriokulį (kokliu
šą), drugį ir daug kitų žmogų 
žudančių ligų. Ateis laikas, kad 
medicinos mokslas nugalės vė
žį, polio ir kitas pavojingas li
gas.

Pagrindiniai medicinos moks
lo dėsniai nekinta, tiktai medici
noje “ars practicandi” tai jau 
kinta. Buvo “mada” pjauti lauk 
“glendus” (tonsilus), kad “angi 
na” balselio negadintų, kad daž

vo garsesnis ir "geresnis” tas 
daktaras, kuris turėjo įspūdin
gesnį X-ray aparatą. Jei kurio 
daktaro kabinete X-ray nebuvo, 
tai brolis lietuvis sušukdavo: 
"Koks anas daktaras, kad X- 
ray neturi!” Tiesa, laisvoje A- 
merikoje nieko nedraudžiama 
pirkti. Tad ir X-ray mašinas 
pradėjo pirkti visoki “naprapa- 
tai”, “kiropraktai”, masažistai 
ir visoki šarlatanai. Ir jie de
monstruodavo žmonėms fluoro- 
skopu per X-ray. “kas ten yra”. 
Kai kur Chicagoje net batų par 
davėjai savo krautuvėse prie du 
rų buvo pastatę X-ray mašinas, 
ir kas tik norėjo, dideli ir maži,

Saugokiii ugnies

Galų gale pasakykit, kas aš
esu

— Tu esi tarybinė moteris, 
atsako gydytojas.

Auga gerbūvis
JAV-se žmonių gerbūvis stip 

riai auga. Praeitais metais JAV 
-se jau turėjo darbus 65 milio- 
nai žmonių, ištisais 10 milionų 
daugiau, kaip prieš 10 metų. 
Per tą laikotarpį atlyginimai 
padidėjo 83%, ir dabar atlygi
nimo vidurkis savaitėje siekia 
apie $80, o 1946 m. tebuvo tik 
$45. Šiuo metu trys ketvirtada
liai amerikiečių šeimų turi au
tomobilius; 60 procentų šeimų 

, turi nuosavus namus. Jeigu 1948 
, metais tik 3% namų turėjo te- 

~ v . . ! levizijas, tai dabar —* jau turi
tą. Visomis priemonėmis stenkimės ™ svarbiausia kan an-
išvengti gaisrų. Būkime su ugnimi

TAIKA IK KARAS

Amerikoje taika pareikalau
ja daugiau aukų. Automobilių 
katastrofoj žuvo:

1900—1942 metais 723,688
1943—1946 .......... 109,592
1947—1950 .......... 131,420
1951—1954 ...... 181,800
Iš visto .................. 1,146,500
Karo metais žuvo:
Per I p. karą .......... 50,510
Per II p. karą.......... 275 338
Per Korėjos k..........  30,350
Per visus karus . . 550,052

atsargūs.

nai gerklės neskaudėtų, o da- galėjo ant pastovo atsistoti ir
bar daktarai tonsilų išpjovimus 
smerkia, nesu sužinota, jog prie 
operuotų vaikų polio labiau kim 
ba. kad reumatinėms ligoms į-

per fluoroskopą X-ray spindu
liais savo kojų kaulus pamaty
ti ar kaip jie atrodo, naujais ba
tais apmauti. Tai va, prie ko-

sigalėti sudaro palankesnę dir- kio absurdo priėjo dr. Roentge-
vą ir 1.1. Vis nauji “stebuklin
gi” vaistai, vis nauji prepara
tai ir aparatai sensacingai iš- 
augštinami per televiziją ir laik

no mokslo tikslams išrasto X- 
rav naudojimas.

Reikėjo ilgoko laiko, kol ba
tų pardavėjai buvo įtikinti, kad

raščius paveikia minias ir kar- X-ray nėra paprastas žaislas, 
tais pakeičia medicinoje “ars bet labai pavojingas aparatas ir 
practicandi”. Kas vakar gydy- miniai, ir krautuvės darbinin-

Antradienis, kovo 19, 1957

Žiaurios tikrovės anekdotas

Bolševikų pavergtoj Lietuvoj 
kursuoja toks žiaurią bolševiki
nę tikrovę vaizduojąs anekdo
tas:

Nueina moteris pas gydytctn 
ir klausia:

80%. Kas svarbiausia, kad au 
gančiu gerbūviu visi lygiai gali 
pasinaudoti. Amerikoje nėra, , 
privilegijuotų, visi lygūs. ,

400,000 naujų katalikų ;
Belgų Kongoje per 12 pasku

tinių mėnesių katalikų bažny
čiose buvo pakrikštyta 400,000 
asmenų. Kunigų gi tuo tarpu 
tepriaugo 165, kas yra perma- 
žai.

KAZYS ČESNAUSKAS $
6444 SO. TROY ST. | 

Telef. WAlbrook 5-7670 ir f
GIbson 8-4938

i
• Generalia kontraktorius nau- * 
jų namų statybai, įvairiems re- 
montama Ir namų pertvarky- Į, j 
mama • Turime didelį patyri- M 
mą. namų statyboje. • Patys K 
atliekame cemento ir medžio n 
darbus. • Apkainavimai nemo- y 
karnai. 't

Pasaulyje yra 11,810,000 i skaičius paaugo apie pusę mi-
1 žydų

Pasaulio žydų kongresas pra
neša, kad šiuo metu visame pa
saulyje yra apie 11,810,000 žy
dų; per paskutinius 10 metų jų

liono. Daugiausiai žydų yra 
JAV-se: 5,200,000; toliau —
Sovietų Sąjungoje — 2,000,000 
ir Izraelyje — 1,585.000.

Tel. RElianoe 6-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

•"lYTOJAS IR CHIRURGĄ' 
■r'F”VtS rtVDYTOJAM

8925 West 59th Street
• 4 e liet 6:30—8:3*

TreAV .♦ paarei »utsrt

DR. i. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

NttujsR adresas: 4255 W. C3rd St 
Ofiso tel. llEliance 5-4410 

RezM. telef. Gltovehill 6-0017 
Valandos: 1-3 p. m.. 6-8 p. m 

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

Tel. ufiHu Ir buto ULympie 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th St., Cicero
Rez. 1634 S. 49th Avė., Cicero 

Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak., 
išskyrus trečiadienius, 

šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

Ofiso tel. CI.tffHldc 4-2890 
Rezidencijos: liAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Ofiso telef. l.Afayette 3-3210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 3-2868

DR. (MILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:80 v. 
Vak. pirm. antr., ketvlrt 6-8:30 ▼. 

Trečiad. tik susitarus.

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 Nortb Wacker Drive 
(Clvlc Opera House, kamb. 868j

Vai. kasd. 12—4
Tel. Gimtini 6-2204

5002 West 16th Str.. Cicero
Vai. kasdien 6-8, šeštad. 1-2 vai. 

Tel. TOwnhaJl 3-005*
Kitu laiku ir trečiad. susitarus

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7150 South Uestern Avenue
(MEDICAL BUILDING) 

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

Office tel. RE 7-1100 
Res. tel. WAlbrook 5-3705

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika ir moterų ligos)
Ofisas ir rez.: 5100 S. Western Ate. 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 0-5577
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr.. 
Treč. ir Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad. 
2-4 vai. popiet ir sulig susitarimu.

— Kas aš esu? 
— Nesuprantu,

dytojas.
sako jrv-

— Atsikeliu iš ryto susivėlus, 
tojų buvo vartojama ir giriama, i kams. O kodėl ir kaip X-ray ga-' varna. Vyras pasižiūri ir
šiandien jau metama laukan, Ii būti žmogui pavojingi — pa 
pvz. peniciliną ir cortisoną, kai rašysiu kitą sykį. / 
buvo įrodyta, kad penicilinas ir
cortisonas žmogaus sveikatai pa 
daro daugiau žalos negu naudos.
Taip, “ars practicandi” medici
noje dėl tobulumo nuolat kinta.

DAKTARO ATSAKYMAI Į 
KLAUSIMUS

Klausia J. Ž. — Tamsta “Drau 
go” sveikatos skyriuje daug kar

££ ko “Sena”. Nueinu į darbą 
dirbu, kaip arklys. Einu namo 
iš darbo pavargus kaip višta. 
Užtinku eilę, lendu priekin, o 
kiti rėkia: kiaulė. Atsistoju į 
eilę Stoviu, stoviu ir nieko ne
gavus einu namo, kaip asilas.

Ar DIRBTINI DANTYS
Juda, Kliba, Slysta?

EASTEETH, patobulinti milteliai už
barstyti ant viršutinių ar žemutinių 
dirbtinių dantų, juos tvirčiau laiko. 
Neplyšta, nejuda, nekliba. Nėra jokio 
limpančio košės skonio ar jausmo. I 
EASTEETH yra alkalinis (neruoš
tus). Nerūgsta. Sustabdo “dantų kva
pų”. Pirkite EASTEETH savo vais
tinėje.

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

Tel. BIshop 7-7075

Tel. ofiso BE 4-0090. rez. PR 0-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

1957 W '-arfielč *Uvd
VU i 4 lt- «•

šeštadieniai? nuo 1 iki 4 vai. p. p. 
Sskvrus '<etvirtad ir aekmad

Ir kitės. O žmonės sensacijas tų patarei žmonėms periodiškai
vis gaudė ir gaudys.

Ar seniai žmonės tikėjo kvar-1
co lempos “stebuklingumu”? 
Biznieriai, pajutę gerą biznį, pir
šo žmonėms savo kvarco lem
pas. Krautuvių lentynos buvo 
pilnos visokiausių mažų ir pra
šmatnių kvarco lempų. Žmonės 
pirko ir, ar reikėjo ar nereikė
jo, vartojo tas kvarco lempas, 
mat tai buvo tokia mada. Ir 
“gydėsi savo namuose žmonės 
visokius rumatizmus”, anglišką 
ligą, džiovą, mažakraujystę ir 
visokius kitokius negalavimus, 
nieko apie heloterapiją nesupras 
darni ir nežinodami net nei kaip, 
nei kiek ultravioletinių spindulių 
per kvarco lempą vartoti. “Gy-i 
dėsi” tol, kol daugelis odą nusi- 
plikino, kiti net odos vėžį gavo, 
o dar kiti akis sugadino, plaukų

patikrinti savo sveikatos stovį 
ir pasitarti sveikatos reikalais 
su savo šeimos daktaru. Pra
šau, daktare, patarti, ar tuo pat 
metu ir rentgenogramas reikia 
padaryti, kad iš jų būtų galima 
palyginti ir spręsti apie kūne 
vykstančias kokias nors degene
racijas, permainas ir gresiančius 
pavojus. Juk tai kainuotų daug 
pinigo.

Atsakymas J. Ž. — Be šeimos 
daktaro įsakymo nepatartina jo 
kių X-ray peršvietimų daryti. 
Kodėl? Į tamstos klausimą pla
tesnis atsakymas telpa šiandie
niniame ir sekančiame straips
nyje “Ar X-ray nepavojinga”.

Klausia J. Ž. — Aš norėčiau 
Tamstą, daktare, paklausti, ko
kią ligą aš turiu, jei mano lie
žuvis ir lūpos sutrūkinėja bei

Skelbkitės “Drauge”!

>/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

DR. ANNA BALIUNAS
AKTŲ, AUSŲ, NOSIES ER 

GERKLES LIGOS 
- Pritaiko akinius —

6822 South Western Avenue 
vai.: kasdien 10-12 vai. I. 7-9 vai. 
vak. šeštadieniais 10 , vai .Trečia, 
dieniais uždaryta. KL laiku susitarus

Ofiso telefonas: PR 8-322*
Res telef. WAlbrook 5-5070

rei. ofiso PItospect 0-2240
PRospect 0-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPĖT. CHIRl’RGIJOS LIGOS 
5700 So. Wood Street 

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

CRANE SAVI NGS AND LOAN 
ASS’N

2555 WEST 47th STREET LAfayette 3-1083
B. R. Pietkievviez, prez.; E. R. Pletkiewicz, sekr. Ir advokatas

Mokame aukštus dividendus. Keičiame čekius. Parduodame Ir perkame 
valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai nemokamai.

Pradekite taupyti atidarydami sąskaitų šiandien. Apdrausta iki 110,001).

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

“"ii. ofiso HE.4-6849. rez. HE 4-2824

DR. PETER T, BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2484 -West 71st Street
Vai. Pirm., ketvir., penat. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6, treč.ir tešt. pagal sutarties

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2800 West 51st Street
Priima ligonis pagal susltarlma. 

Dėl valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1796 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdlan išskyrus trečiad. ir 
šeštad.

Rea. tel. GRovehill 6-5603

neteko ar kitaip nukentėjo, bet skauda. Kokiais vaistais galima 
nepasigydė. Žmonės, pasidžiau- i pagydyti ? Prašau patarti “Drau 
gę kvarcinių lempų “stebuklin
gumu”, jas į šiukšlyną išmetė.
Inteligentiškesnieji jau supran
ta, kad Heloterapiją ir kvarco 
lempą gali, kada reikia, efektin
gai panaudoti tik patyręs žino
vas — medicinos daktaras.

Tą patį galima pasakyti ir a- 
pie rentgenoterapiją, ir apie X- 
ray peršvietimus. Buvo laikai, 
ir tai ne taip seniai, vos tik prieš 
25 metus, kad beveik kiekvieno 
daktaro kabinete stovėjo X-ray 
aparatas su fluoroskopu. Ligo
niai, nuėję pas daktarą, beveik 
kiekvieną sykį vis reikalaudavo, 
kad daktaras per X-ray pažiū
rėtų, kas ligonio viduje darosi.
O tai darydavo didelį įspūdį li
goniui. ypač, jei su ligoniu atė-

ge .
Atsakymas J. Ž. — Remian

tis tik keliais tamstos patiek
tais žodžiais — nusiskundimais' 
ir neturint reikalingų diagnozei 
duomenų, sunku pasakyti, kas 
tamstai negero būtų. Gal turi 
kokį nors karštį ir sukrikimus 
viduriuose, ar nenormalų rūgš
tingumą, gal kartais tamstos' 
kūnui pristigo kaikurių vitami-i 
nų, o gal kas nors kitas yra. Pa I 
tartina nueiti pas savo dakta-l 
rą ir jis tamstą patikrinęs galėsi 
tamstai pagelbėti.

Atsakymas St. A. — Labai 
įdomu sužinoti iš tamstos gra
žaus laiško, kad tamstai pavy
ko nuo slogučio pasigydyti stu
dentavimo metu, kai pastebėjai,

jusiam palydovui daktaras leis- jog tą naktį, kai ramiai pagu-
davo pažiūrėti per fluoroskopą 
į ligonio X-ray peršviečiamus 
griaučius. Ką gi — ligonio pa
lydovas įtikinėdavo jį, kad viską 
matė, kas jo viduje yra, tik nie
ko nesuprato. Anais laikais bu

lėdavai ir begulėdamas lovoje 
skaitydavai, slogutis nekamuo
davo. Tačiau slogučiui gydyti 
toks būdas nepatartinas, nes 
skaitymas gulint lovoje gali kar 
tais akims pakenkti.

1957 BUICKAS
Tik

$2,595.00
Dynallovr, Radio, Aplildymas, Baltos Padangos

LMutiikoj* Prskyboje-MILDA BUICK. Ine. 
907 W. 35th SI., Chicago 9, III. LŠ 3-2M2

" IŠ TOLI IR ARTI
NAUJI OiOEU TUO KAI- NAUJAUSI KSAUSTTKK) (ŠANKIAI 

ItJSų KIETU PATYRIMAS-PIGUS ISSĄtlNIN6AS PATASNAVNfAS

JUOIAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. V/Alhmok 5-9209

NARIAI IIUTUVIl TAIP. IK SKOLINIMU
B-VIŲ LYGOS, KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos iki $10,000.00 
I R

Paskolos Duodamos Namų Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS G LOAN ASSN.
6245 S. Westem Avė., Chicago 36. III.

CRANE SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 W. 47th St., Chicago 32, UI.

DISTRICT SAVINGS G LOAN ASSN.
3430 S. Halsted St., Chicago 8, UI

ST. ANTHONY SAVINGS A LOAN ASSN.
1447 S. 49thCt., Cicero 50, UI., tel. TO 3-8131-32

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

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 
4701 South Damen Avenue 

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

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

Telef. ofiso LAfayette 3-0048 
Re*.: WAlbrook 5-3048

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Vai.: kasdien (nuo 6 v. v.jki 9 v. v?ų 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v., 

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

Tel,: Ofiso — PUllman 5-6706 
Buto— BEverly 8-3946

Ofiso HEmlock 4-6816 
Rez. HEmlock. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PliAFClŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Priima pagal susitarimą

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

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

šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta 
LAfayette 3-4*49.

Namų — CEdarcrest 3-7780

Tel. ofiso He. 4-2123, rez. Gib. 8-6105

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiadieniais, šeštadieniais Ir 
sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

šeštadieniais 1—4 v. p. p.

TeL ofiso PRoapect 6-»400
Rezid. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičiūtč)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

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

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

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West Slst Street
Kamp. Halsted ir 3 Urnos gatvių 

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

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6817 South Western Avenue 
Chicago 2*, III 

paalmatymal pagal sutartlea 
telefonas REpublie 7-4*00 

Rezldencia: GRovehill 0-8101

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. Vlrginia 7-0036

Rezidencijos tel. BEveply 8-8244 

Tel. ofiso VI 7-0000, rez. RE 7-0807
DR. BR. GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4055 Archer Avė.

Kampas Archer ir California Avė 
VAL.: 2—4 ir 6—8 v. p. p 

Sešt. 2—7 vai. p. p.,
išskyrus sekmadienius

Ofiso telef. YArds 7—f 166 
Rezidencijos — NTewart 3-4011

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 Wezt 35th Street 
(kampas Halsted ir 36-ta gatvė)

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

šeštadieniais 1—4 vai.

IX. WAIbmoh 0-9070
Rm. HHItop 5-I0OO

Dr. Alexander J. Javoit
(JOVAIŠAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Msrųuette Medical Cente’
6132 South Kedzie Avenue

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

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted Street

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Victory 2-1484. Resid. 2487 
W. 62nd St., tel. Republic 7-8818.

Ofiso telefonas — BIshop 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 sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINftS LIGOK 
2745 West 69th Street 

Priešais šv. Kryžiaus ligoninę 
Telef. REpublie 7-2290 

VAL.: Pirm., antr., Kevt., penkt. 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6:00—8:00. 
Sešt. nuo 2:00—4:00. Trečiad. ir
kitu laiku susitarus telefonu.

DR. ANT. RUDOKAS, OpL 
Tikrina akis Ir pritaiko akinius, 

keičia stiklus ir rėmus 
4455 S. California A v*. .YA 7-7381
Vai.: 10 ryto iki 8 vak. (trečiad. už- 
daryta), šeštad, 10 ryto iki 3 v. p. p.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
< )rtKopėčias - Protezistas

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

(Arch Supporta) ir 1.1. 
Vai.: 9-4 Ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
OHTHOPKDMOS TECHNIKOM LAH.
2850 W. 63rd SL. Chicago 29, III 

Tel. PRoapeet 6-5U84
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PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Dėl artimų ir 

tolimų distancijų, šaukite sekančiai.

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

Telefoną* — FRontler 6-1882
ilMMtHlllllllllllllllhllllHlllllllllllllIUMMttHUHUHIlIlIUIlUlUIIUlIUniUUUlUMINkR

Tsl. ofiso PR. "888. res. RE. 7-9)99

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 Went 6Srd Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. Ir T:># 
Iki 9 vai Trečiad Ir šeši, uždaryta

Telefonas GRovehill 6-1698

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS 
Valandos: 9--IX Ir T — t * v paga< 

• nattarlma išskyrus trečiadienius
2422 W. Marąuetto Boad

Tel. ofiso PR. 1-6440, rez. HE.4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 West Marųuette Rd.
Vai. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 iki 8 va 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutaru

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso OA. 6-0257, rez. PR. 0-665* 

Rezid. 6600 8. Arteslan Avė. 
VAI. 11 v. v. iki 8 p. p.; 6—9 v. v

P P

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-182* 

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

ištaiso
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 West 35th Street

Vai. nuo 10 iki 2, nuo 6 iki 8, tra 
čiad. nuo 10-12, penktad. 10-2 ir 
šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai.
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ARTIM. RYTŲ KLAMPYNES
Jau kelinti metai braidžiojama po Artimųjų Rytų klampynes 

ir vis dar neišbrendama iš jų. Sulaikytas karas Suezo zonoje, bai
giamas valyti pats kanalas, Jungtinių Tautų prašomas Izraelis 
pasitraukė iš Gazos ruožo, tačiau ginkluotų susirėmimų pavojai 
nėra pašalinti.

šiuo metu pavojingiausia vieta yra tarp Izraelio ir Egipto — 
siaurutis Gaza ruožas. Egipto premjero Nasserio nusistatymas, 
perimti to ruožo administravimą turi beveik visuotinį pritarimą 
arabų masėse, ir tai padėtį dar labiau sukomplikuoja. Pasirodo, 
kad j minią veikia premjero — diktatoriaus — demagogiški at
sišaukimai. Tuojau, kai Izraelis atšaukė savo kariuomenę iš Ga
zos, visame ruože buvo iškabinėti plakatai su Nasserio atvaizdu.

Kaip atrodo, šiandien arabai gyvena ypatingomis nuotaiko
mis. Jie jaučia, kad Nasseris yra savotiškas šių laikų herojus, 
davęs jiems galimybę pasireikšti pirmą kartą istorijoje, išdrįsęs 
pasipriešinti Vakarams ir bent laikinai — tam tikru pasisekimu. 
Visame Gazos ruože minios demonstruoja. Jos reikalauja, kad 
Jungtinių Tautų kariuomenė pasitrauktų iš Gazos ir užleistų vie
tą Egipto kariuomenei. Sakoma, kad tos demonstracijos yra su
organizuotos labai planingai. Jas organizuoja ne kas kitas, kaip 
tik egiptiečiai. Tuo patikėti esą daug įrodymų.

Demonstracijos sudaro tam tikrus pavojus ir ta prasme, 
kad Jungtinių Tautų kariuomenės skaičius Gazos ruože yra vi
sai negausus. Jei įvyktų ginkluoti susirėmimai, JT kariuomenė 
nepajėgtų jų sustabdyti ir tvarkos atstatyti. Tuo tarpu JT ka
riuomenė laikoma nuošaliai nuo demonstrantų, kad išvengtų pa
vojingų incidentų.

Tuo tarpu žydai, atšaukę savo kariuomenę iš to ruožo ir ga
vę pasižadėjimus iš JAV vyriausybės, jaučiasi apvilti. Jie ir vėl 
laiko savo karines jėgas paruoštyje. Izraelio užsienio reikalų mi- 
nisterė G. Meier atskrido į Washingtoną apeliuoti į mūsų vy
riausybę, kad ši pildytų savo pažadus ir darytų viską, jog būtų 
išvengta naujo karo. Skubiai grįžo iš atostogų ir valstybės sek
retorius Dulles, kad susitiktų su atvykusia viešnia ir kitais šiai 
labai kebliai problemai spręsti. Nėra abejonės, kad ir prez. Eisen- 
howeris su britų premjeru Macmillan Bermudoje svarstys tiek 
Gazos ruožos, tiek visų Artimųjų Rytų problemų klausimus. Sėk
mės!

Didysis spaudos žmogus
Kovo 15 d. New Yorke mirė, sulaukęs 80 metų amžiaus, 

kun. James M. Gillis, paulistas. Velionis buvo plačiai žinomas 
mokslo vyras. Jis profesoriavo kunigų seminarijose, kolegijose ir 
universitetuose. Tačiau jis dar labiau buvo žinomas kaip spaudos 
žmogus — rašytojas, publicistas, redaktorius ir kolumnistas. 
Dvidešimt penkerius metus jis redagavo paulistų žurnalą “Ka
talikų pasaulis”. Daugelį metų visi Amerikos katalikų laikraš
čiai spausdino jo puikią “koloną”, kuri buvo vadinama “Sursum 
Corda”. Iš jo keliolikos puikių knygų vėliausia yra “Žmogaus 
prigimties paslaptingumas”.

Velionis buvo garsus ir kaip kalbėtojas, misionierius. Mi
liūnai radijo kalusytojų visą metų eilę klausėsi puikių jo kalbų 
“Katalikų valandos” metu. Velionis buvo toks kunigas vienuolis, 
kuris nė vienos savo gyvenimo valandos nepraleido be darbo, ku
rio reikalavo jo augštas pašaukimas.

nrr^T-p Aarprcj nnpAnn

PIENAS MOKSLEIVIAMS

JAV ambasadorius Ispanijai J. D. Lodge dalija Ispanijos moksleiviams pieną, šalia stovi jo duktė. 
Pienas dalinamas iš Amerikos Katalikų fondo lėšų. Fondo vajus vyksta nuo kovo 24 iki 31 d. Iš fondo 
lėšų aprūpinami pašalpomis įvairių tautų neturtingieji.

nors jos ir ne visiems patiktų; pasibjaurėjimas komunizmu 
reikia ir nenusiminti, jei šios Lenkijoje ir Vengrijoje visus 
nuomonės būtų rastos klaidin- gyventojus išvedė sukiliman. 
gomis ar nepilnomis, nes ir iš Taip ir darnus sutarimas mū- 
nepilno užsiminimo visuomet sų tarpe pažadins kiekvieną lie- 
galima išvystyti pilną mintį, jei tuvį kovai ir laimėjimams viso- 
tik yra geni norų. se srityse. Tik graži savitarpinė

kalba įskels ugnį, — darni kal
ba, kuri būtina ne tik Lietuvos

Mums labiausiai reikia entu- laisvei atgauti., bet ir mūsų kul- 
ziazmo, tikėjimo ir drąsos. Rei- turai bei krikščioniškajai dva- 
kia entuziazmo tvarkant asme- aįaį parodyti.
ninius reikalus, stengiantis išlai ? o.zotsą tneb emp .s ararddd

Entuziazmas, tikėjimas, drąsa

kyti lietuvybę, kovojant dėl Lie 
tu vos nepriklausomybės. Visuo-■e darbuose ir planuose turimeĮ st*; N“»‘kal»‘a * Ue. kurie ^k,. 
eiti su užsidegimu, lyg į šventę

Kas neina šiuo keliu, nusikal-

Trumpai apie tai, kas rašyta

P A K I L K I M E
VYTAUTAS SE1RUIS

sius įvykius. Konkrečiau kai- nes vienybės klubus. Trumpai, 
bant, buvo raginta pamiršti to-1 reikia naudoti tas priemones, 
kius žodžius, kaip fašistas, kle-I kurios yra efektingiausios irJei skaitytojas sekė, galėjo

matyti, kad paskutiniuose , ........„ v - nkalas, bedievis, kūne yra nau-1 greičiausiai vedančios prie tik“Draugo” numeriuose buvo rae- , . , ’ . - , . o h. , i dojanu ne tiek žmogaus buduiginta paprasta stebėtojo kalba' ....*. __
nusakyti dabartinius mūsų tar
pusavio santykius, parodyti jų

nusakyti, kiek jam įžeisti. Buvo
skatinta užmiršti senas klaidas, 
ne tik užmiršti, bet ir atleisti,žalą bendriems lietuvių mtere-, , . .. , . .■ .i nekreipti didelio dėmesio i tuossams ir skatinta siuos santy- . . .. . . . . ’ .

EDV. ŠULAITI S, Cicero, III.

kius taisyti. Skaitytojas prisi
mena, kad buvo .minėta, jog esą 
me vieni kitus šiek tiek derva 
pabarstę, kad visi turime vieno 
kių ar kitokių nešvarumėlių ir 
kad mums svarbiau ne šias dė
meles dangstyti, bet ryžtis dau 
giau nesusiteršti, dabartinius ir 
ankstyvesnius spuogelius (ne
svarbu, ant kieno kailio jie bū
tų) visiškai pamiršti. Šitas po
sūkis mus suvestų bendra n dar
ban, kuris yra labai labai reika 
lingas, kad visuomet būtume pa 
siruošę sutikti net ir netikėčiau

troškimas yra taikingas gyve
nimas.

Iš tikrųjų reikia sutikti su 
šiuo vieninteliu gyvu lasvosios 
Rusijos vyriausybės nariu, jog

LAISVĖS VILTĮ KURSTANTI SUKAKTIS Rusijos žmonės tikrai to nori 
* ir reikia tikėtis, kad neužilgo

įsitikinimų skirtingumus, kurie 
! tiesioginiai mums nekenkia, 
i įvairių pažiūrų žmonėms bičiu
liautis ne tik politiniame ar vi
suomeniniame darbe, bet ir pri
vačiame gyvenime.

Kad bendradarbiavimo grei
čiau pasiektume, reikia viešai 
pasisakyti, kad šiandien nelai
kome tinkamais jų darbų, kurie 
mūsų praeityje, sąmoningai ar 
nesąmoningai įvykdyti, pasiro 
dė nesą visai tinkamais, ir buvo 
reikšta tvirtas įsitikinimas, kad

Netroškinkime minčių 
Šitiems pasisaKymams mus 

paskatino nuoširdus įsitikini
mas, kad išdėstytos mintys 
yra labai netoli nuo tiesos ir 

° kad panašiai galvoja didelė vi
suomenės dalis, kuri kivirčuose 
aktyviai nedalyvauja, o tik seka 
iš didesnio atstumo. Nors toliau 
esantiems sunku matyti smulk
menas, bet lengva susidaryti 
vaizdą apie visumą, daug leng
viau kaip tiems, kurie eigą ste
bi prikištomis nosimis, visą dė
mesį nukreipdami į smulkme
nas.

ar pokylį. Entuziazmo kaitra 
turi tempti mus per kasdienius 
rūpesčius į geresnę buitį, ši kait 
ra privalo liepsnoti kultūrinia- 

I me gyvenime, vaiskiai šviesti 
, laisvės kovose. Jei pasitikėsime 
savo jėgomis, lietuvių tautos 
gaivališkumu ir mūsų kantry
be, palengva einant prie nepri
klausomybės atgavimo, entu
ziazmas savaime atsiras. Su ti
kėjimu ir entuziazmu gims drą
sa! Drąsa kils mielame, bet sve 
timame krašte kiek galima ge
riau stengiantis įsikurti, drąsa 
kils auginant šeimas savoje kai 
boję ir papročiuose, drąsa kils 
garsiai kalbant apie skriaudą, 
reikalaujant ją atitaisyti.

Tačiau, esant panašiems tar
pusavio santykiams, kokie da
bar yra, entuziazmas neaugs, ti 
kėjimas kris, drąsa žlugs. Juk 
tik masinis ir vieningas tautos

virčus moja ranka, šarvuojasi 
kiautu ir nesistengia padėties 
taisyti. O juk žinome, kad nusi
kaltėliai baudžiami. Juos bau
džia žmonės ir Dievas, aplinka 
ir tauta, dabartis ir istorija. 
Kad išvengtme bausmės ir sąži
nės graužimo, pakilkime darniai 
kalbai. Pakilkime entuziazmui, 
tikėjimui ir drąsai.

Šešių kunigų motina
Bostone palaidota Mary 1. 

Curran Monaghan, 81 m. am
žiaus moteris, kuri išaugino še- 
šius sūnus — kunigus. Jos lai
dotuvėse laikė pamaldas penki 
jos sūnūs.

— JAV 95% farmų sodybų 
statytos iš medžio. Farmų 
Amerikoj yra apie 7 mil.

Skelbkitės "Drauge”!

Pasaulio istorijoje yra buvę 
nemaža atsitikimų, kuomet pa
tys didžiausieji valstybių vadai 
su savomis imperijomis yra žlu
gę ir jų vardai dabar tik spau
dos lapuose tebėra kartojami.

Prieš 40 metų — 1917 m. ko
vo 12 d. — žlugo vienas iš pir
mųjų XX-jo amžiaus despotų 
— Rusijos caras Nikalojus II, 
kuriuo buvo užbaigtas carų val
dymo laikotarpis ir tada, nors 
ir trumpam laikui, Rusijos žmo
nės galėjo pasidžiaugti demokra 
tiško gyvenimo dienomis.

Išsilaisvinus iš caro pančių, 
Rusijos liaudies priekyje atsisto 
jo demokratinė valdžia su Alek
sandru Kerenskiu priekyje, ku
ri lapkričio 7 d. buvo paglemž
ta bolševikinių gaujų. Tada į 
valdžią buvo įkeltas naujasis 
diktatorius — Leninas, o už jo 
nugaros stovėjo vėliau pasižy
mėję despotai Stalinas, Moloto
vas ir kiti.

Pradėjus valdyti komunis
tams, Kerenskis pasitraukė į 
Vakarus ir iki 1940 metų gyve
no Prancūzijoje; vėliau, kraštą 
už'mus Hitleriui, atvyko į JAV. 
< ia jis ir iki šios dienos dar 
1 ('begyvena ir, nežiūrint senyvo 
amžiaus (76 m.), darbuojasi 
Stanfordo un-to bibliotekoje, 
berinkdamas istorinę medžiagą.

Šioje vietoje verta pažymėti, 
jog Kerenskis ir jį nuvertęs bol
ševikų apaštalas Leninas yra 
gimęs tą pačią dieną — balan
džio devintąją (Kerenskis — 
1881 m., Leninas — 1870 m.) 
ir tame pačiame mieste — Sim- 
birske prie Volgos. Istorijoje 
yra pažymėtas taip pat dar vie
nas įdomus faktas. Kerenskio 
tėvas, kuris caro laikais buvo 
mokyklų inspektorius, Leninui

davė geras rekomendacijas įsto
jimui į Kazanės un-tą, nežiūrint 
to, kad Lenino brolis buvo nu
teistas už sukilimą prieš carą. 
Tačiau pats Leninas Kerenskio 
tikriausiai nebūtų pasigailėjęs, 
ir tik iš amerikiečių ambasados 
gauta mašina jis išnešė savo 
kailį į laisvąjį pasaulį.

Minint Rusijos žmonių iš ca
rų išsilaisvinimo sukaktį, kar
tu reikia prisiminti ir tuos pa
vergėjus, kurie Rusijos liaudį 
labiau prispaudė, negu cariški 
žandarai. Komunistiniai apaš
talai tada šaukė darbo žmo
nėms susivienyti, sakydami, jog 
jie nieko kito negali prarasti 
kaip tik savo pančius. Ir kokia 
buvo likimo ironija, kada, pa
metus vienus pančius, jie buvo 
įjungti į kitus — dar didesnius 
ir labiau slegiančius.

Tais žodžiais ir dabar ne vie
nas Rusijos ar jos užimtų kraš
tų darbininkas norėtų pasinau
doti. Tie pančiai ten dabar taip 
slegia, jeg ir, rizikuojant savo 
gyvybe, žmonės pradeda maiš
tauti už visos Geležinės uždan
gos.

Sukilimai Lenkijoje, Vengri
joje. kenčiančioje mūsų tėvynė
je, Gruzijoje ar kitoje komunis
tinę priespaudą nešančioje šaly
je sakyte sako, jog pavergtiems 
žmonėms kantrybė jau yra iš
sekusi ir artėja diena, kada 
prieš komunistinius despotus iš
silies didysis sukilimų tvanas.

Neseniai senelis Kerenskis, 
kalbėdamas apie Rusijos žmo
nes, pareiškė, jog jie ilgisi lais
vės ir dabartiniai jų norai — 
pakartoti 1017 m. kovo mčn. 
revoliuciją. Jis sako, kad Ru
sija yra pavargusi po ilgo tero
ro bei karų ir jos augščiausiaa

jų norai taps kūnu. Nuo jų li
kimo taip pat priklauso ir mū
sų tėvynės bei kitų pavergtųjų 
tautų likimas; tad belieka tik 
laukti, kad tos džiaugsmingos 
dienos greičiau ateitų.

Žlugo Napoleonas, krito ca
ras, buvo suniekintas į kapą 
nukeliavęs Stalinas, todėl neuž
ilgo ateis galas ir kitiems rau
doniems viešpačiams ir jų tam
siajai karalijai.

Jei šių pasisakymų autorius
».A , . . , ... neklysta ir jei panašiai mąsto
sitok,e pasisakymai niekam „e- didclž d ma praSonle 
bus labai sunkus. Ypatingai pa- min{ių Mvyjc netroįkinti Rei. 
brėžtas vienos kovos vadovybes kia Jas kelbti ar doj 
būtinumas, skatina grjzti VI.- ar savo šeimojc ar 
kan išėjusius, įsijungti jame me ar ,biiiulių u w
kad nebuvusius, jei geri norai 
yra ryškiai matomi, ir pageidau
ta reformų tarpe tų. kurie dide- patapytų! jei'ma^'to klys-
lemis pastangomis Vilko jungi- papįidyty, jci turi
nj išlaikė iki sios dienos. „ ■ .. ,.nusių geresnių minčių. Šiais

Buvo minėta, kad šiuo keliui klausimais kalbėti reikalinga to 
einant pirmiausiai reikia tikėti,' dėl, kad atkreiptume politinių 
kad tikslas pasiekiamas, o tada sambūrių vadovybių dėmesį. Tai 
jieškoti priemonių, kaip jo siek- dar vienas kelias, kaip visuome 
ti. Kelios iš paminėtųjų priemo- nei aktyviai dalyvauti mūsų san 
nių buvo šios: pakeisti žmones, tykių išlyginime ir visų bendro 
kurie vienas kitam tapę nemie- gyvenimo tvarkyme. Nuo padė-
lais. nepakeičiamus spirti pasi-

kad ir šiuos pasisakymus pa
remtų tie, kurie jiems pritaria,

ties nusisukti ir jos nematyti tik
keisti, visuomenei daryti įtakos todėl, kad jos asmeniškai ne
į grupių vadovybes per savo tie 
sioginius atstovus ar per politi-

mėgstame, negalima. Reikia ją 
taisyti, reiškiant nuomones,

PAULIUS JURKUS

SMILGAIČIŲ AKVARELE
PREMIJUOTAS ROMANAS

55 tęsinys

— Ne, Lina, vaidins Samanė!
— Nieko panašaus. Aš rengiuosi. Mano teisė!— 

ji padeda pieštuką ir atsistoja rūsti. Prieš valandėlę 
tas veidas švietė lyg saulės prilytas šaltinis. Dabar— 
užgriuvęs juodas, neįžvelgiamais debesimis.

— Bet vikaras ją kvies, ne tave. Jis pasirenka. 
Mes nieko nepadarysim.

— Skandalas, manai, nieko nereikštų. Įsiveršiu
tiesiai: arba, arba!
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SPECIALUS
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Sofoms, Lovoms, 
Lempoms

KAINOS NUO 
$49.50

Ir augščiau
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FELIY A. RAUDONIS, N ELI. IK BERTULIS, Sa».

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

Krautuvo atidaryta sekmadieniam nuo 11 Iki 4:30.
J

TELEVIZIJA* RADIJAS
HI-FI FONOORAFM • VOKI AK i RAMIU

OIDBIjIB PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOMA

FRANKS TV & RADIO, INC.
3240 $o. Halsted Si. CAIumet 5-7252

jis dar labiau puls prie jos. Kam leistis į tokį žaidi
mą. Tu gerumu, nauju, draugišku pasirodymu uždenk 
visus kelius.

Lina ima pinigus ir varto.
— Ir tu papirkai mane, kaip Julius!
— Ne, to aš nenoriu. Tau tik darbo duodu, nes 

matau, pinigų tau reikia.
— O, reikia jų! — ji atsidūsta. — Bet pagalvok, 

Viktorai, kokia man gėda, kai Samanė vėl vaidins. Ji 
mane nustums!

— Tas nuo tavęs priklausys. Jei norėsi, jei pro
to turėsi.

— Kodėl kalte kali: proto, proto f — Lina atsi
kerta nirtulinga.

— O kodėl nesugyveni su Samane, kodėl ne
draugauji ?

— Kvaila ir pagalvoti, kokia būtų draugyste'. Mes 
metų metais nesikalbam. Pradžios mokykloje ją stum
džiau. Vėliau ją išvežė į gimnaziją, į Telšius, apvožė

— Lina, ne taip karštai. Daugiau proto! Pagal- stikliniu indu, kad niekas neprieitų. Aš tryniausi vi
vok, kas bus. Nuo tavęs visi nusigręš, paliks ir Ju 
liūs, nueis su Samane. Jau taip yra: vyrams tik trum
pam įdomios audringos moterys. Paskui jas palieka.
Nukirsi šaką, ant kurios pati sėdi. Tu iki šiol nege
ru keliu ėjai, pati vakar prisipažinai. Tau reikia kaž
kokiame atstume išlaikyti Julių, o kartu neleisti jam 
pasitraukti. Tada Julius puls į tavo glėbį pats. Bet ir 
tada turi rasti šilumos, gilumos. Aš per daug kalbu,, 
bet tu supranti mane. Pagaliau, tavo reikalas: jei Pa^i moku tvarkytis

dūrinėje. Dar tėvelis buvo gyvas. Kiek vargau, kol 
baigiau keturias klases. Kur tada reikėjo dingti. Eiti 
į valsčių ir plunksnas graužti, paikiem sekretoreiiarn 
mirksėti, nuo jų malonės priklausyti? Pasidariau siu
vėja, geriau uždirbu nei tie raštinių žiurkės! Bet kas 
iš to? Samanė vis tiek pirmesnė, nes turtų prikimšti 
namai. Ką duos tokia draugystė? Nieko! Ji lyg raks

— Taip, Lina, tau belieka tik vienas kelias, tik 
draugystė, jei tu nori neatsilikti. Ar tu pykši, ar ne. 
Samanė eis pirmyn, Julius ją pastebės. Jei gyvensi 
it katė su šunim, kaip tu galėsi dengti Juliaus kelią 
į ją. Pagalvok! Tu Juliui palieki laisvas rankas, ne
nori jų supančioti! Pati pripažinsi, kad Samanė turi 
gabumų vaidinti. Tai kodėl jai užstoti, kodėl su ja ne
draugauti? Visi sutilpsit. Tau nepakenks. Tokiu bū
du galėsi Juliui imponuoti: draugiška, miela, gabi, 
sumani. Kito kelio nėra. Jei nori, kad aš tau padėčiau, 
jei tokia pagalba reikalinga, paklausyk manęs

Lina sėdi ir mąsto. Tyli valandėlę ir ūmai paky
la lyg ne ta. Vėl linksmumas jos veide.

— Kaip keista, Viktorai. Daug buvo pas mane, 
bet niekas taip nekalbėjo. Keista. Gerai, jei taip no
ri, bus draugystė!

Stiprus, petingas meistras ją supurto ir staiga 
paleidžia.

— Pasistengsiu, rasiu progos' — juokiasi ji pa
tenkinta.

— Tučtuojau važiuojam' Motociklas prie durų. 
Bus greičiau. Kol pakalbėsi, aš palauksiu

Žvilgsnis nubėga šaltas ir sustoja ties veidro
džiu, kur atsispindi augštas meistro liemuo, įrudęs 
veidas, neramios škys.

— Gerai! Lukterėk, aš persirengsiu — Ji nuei
na į miegamąjį.

Viktoras giliai giliai atsikvepia, pasirąžo. Di-tis man, šluota, kuri maišosi po kojom! Nenoriu. Aš ... , T , , . ‘... . e j džiulį ąžuolą lengviau įveikti, nei šitą merginą. Vos

nori, verškis, vaidink, bet nesiskųsk, jei visi tave pa
liks, ir Julius.

— Ir tu manai, kad Julius nori, jog aš nevaidin
čiau ? Ne! J is dogte dega prieš vikarą!

— Tai jo reikalas. Tau gi rūpi eiti be skandalų. 
Jei truksmauai, Samanė dar labiau trauks jo dėmesį,

Įraudus nerami vaikšto kambaryje, stovinę ja prie 
lango.

— Ne taip karstai, Lina!
— Sakai, šaltai nuvažiuoti, pulti ant kaklo, va

dinti seserim! — ji priešais atsistoja, rankas jspren- 
džia į šonus.

vos išlaikė! Deda žingsnius per kambarį, žiūri kaip 
padaryti langai, stalai. Užkliūva ranka sąsiuvinį. 
Varto. Įdėtas vienas languotas lapas, keistai, netvar
kingai išplėštas. Viršuje pieštuku įrašyta “Juliua 
niekšas!” Užverčia sąsiuvinį ir nusijuokia. Tai mer
ginos meilė: žaibuoja Ir bučiuoja!

(Bus daugiau)

f
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BLO DAS
P. ŽIŪKUS, Boston, Masu.

Kai tamsią naktį žmogus pa- lūšnas, neaplenkdamas net ir
klysdavo ir eidavo vis tomis 
pačiomis vietomis, nerasdamas 
tikrojo kelio, žmonės sakydavo, 
kad blūdas vedžioja. O kas tas 
blūdas? To tai ir jie patys ne
žinojo. Taip yra ir šių dienų 
politikoje. Pasaulio politika ir 
įvykiai yra blūdo vedžiojami. 
O kad tuo blūdu yra Sovietų 
Rusija ir tarptautinis komuniz
mas, tai dar ir šiandien nekiek- 
vienam aišku.

Nuo Antrojo Pasaulinio karo 
pabaigos žmonija nebesuranda 
kelio iš to baisaus akligatvio, 
kurian ją įvedė tų laikų pasau
lio politikai ir vadovai. Atrodo, 
tada buvo jų galvojama, kad, 
sumušus vieną bestiją — ru
dąjį "izmą”, bus pašalintas bet- 
koks agresijos pavojus ir kad 
pasaulis galės ramybėje ir tai
koje gyventi. O jie nepagalvo
jo arba nenorėjo galvoti ir ma
tyti, kad šalia rudojo “izmo” 
yra raudonasis, dar baisesnis. 
Rudasis “izmas” buvo tautinė 
liga, kurios bacilos negalėjo asi 
miliuotis kitose tautose. Ruda
sis “izmas” augino viršžmogį, 
kuriam pasaulis turėjo nusilenk 
ti ir paklusti. Jis išskyrė vieną 
rasę, kuriai turėjo būti pakan
kamai erdvės ir turtų, kad į 
juos nukreiptų visą tos rasės iš 
mintį ir energiją, kad toji rasė, 
pasiremdama vergais, galėtų 
pertekliuje gyventi. Rudasis 
“izmas” visa tai reikalavo vie
šai. O kai niekas geruoju to ne
davė, tada jėga ir krauju pano
ro visa tai įsigyti.

Raudonasis “izmas” yra daug 
pavojingesnis ir baisesnis. Jo 
bacilos yra tarptautinės ir tarp 
rasinės. Jos neišskiria nieko ir 
skverbiasi per skarmalus, per

frako bei puošnių rūmų. Jos 
naudojasi plėtimuisi visokiau
siomis priemonėmis. Jų tikslas 
— viso pasaulio pavergimas ir 
nužmoginimas.

Ir jeigu šiandien pasaulis ne
turi ramybės, jeigu nesuranda 
tikrojo kelio, tai yra kaltas tik 
blūdas, kuriuo šiandien yra rau 
donasis “izmas". Jis kaip cha
meleonas prisitaikymui keičia 
spalvą, prisigerinimui kaip žal
tys rangosi ir laižosi apie tavo 
kojas, gieda lakštingalos bal
su, jeigu tik reikia ką nors už
liūliuoti. Visos priemonės ir bū 
dai jam yra geri ir tinkami, 
jeigu jie veda į jo siekiamą pa
saulio pavergimo tikslą. Jis plė 
šo sutartis, laužo pažadus ir 
krauju nuplauna kliūtis nuo sa
vo kelio. Jis ir kitus išmokė ir 
parodė, kad tik drąsa, gudrumu 
ir akiplėšiškumu galima gyven 
ti, laikytis ir laimėti. Vengrai 
irgi jėga buvo nusimetę jų už
krautą vergiją, kol stipresnis 
vėl juos palaužė. Izraelis tik sa
vo jėgos dėka užgimė, gyvena 
ir laikosi. Jis tik jėgos dėka 
drįso ginti savo reikalus ir ne
paklusti patiems didiesiems, kol 
stipresnieji savo jėga juos pri
vertė nusileisti. Nasseris laiko
si tik gudrumu ir akiplėšišku
mu ir verčia Jungtines Tautąs 
klupčioti apie jį. Ir taip šian
dien visas pasaulis yra blūdo 
vedžiojamas ir laikomas tamsy
bėje.

Ir tol, kol laisvasis pasaulis, 
žinodamas, kokios priemones 
vartoja blūdas, nepanaudos tų 
pačių priemonių prieš patį, tol 
raudonasis blūdas vedžios žmo
niją tamsybėje, baimėje ir ne
tikrume.

LAIMINGO KELIO

Mrs Stassen taria sudiev savo vyrui Washingtono aerodrome, ku
rį jis palieka išskrisdamas į Londoną, kur atstovaus prez. Eisenhowerį 
penkių nusiginklavimo konferencijoj. Konferencijoj dalyvauja Sovietų 
Sąjunga, Britanija, Prancūzija, Kanada ir JAV. (INS)

nė kiek nesivaržo įvairius korės, rėjo laimėti Violeta Mitkus. Jos 
pondentus įpareigoti paruošti ii i tikslas buvo itin gražus ir pras
čiausius straipsnelius ar speeia j rningas — gauti lėšų nusiųsti 
lias korespondencijas. j paramos siutinių jos jaunesnia

jai seseriai, šiuo metu esančiai 
Sibiro ištrėmime.Kviečia, jaunimą.

Vilniaus radijas, kalbėdamas
užsienyje gyvenantiems lietu- . , . x . . .. _ . , , stebint įvairias televizijos proviams, pranese, kad nuo dabar i * . . . ,

LIETUVIŠKIEJI ĮVAIRUMAI
AL. GIMANTAS 

Sūriai reklamos tarnyboje

Anądien teko nusipirkti mė
sos gaminių vienoje lenkų mėsi
nėje. Be rūkytos mėsos ir deš
rų, ten galima gauti įvairių ki
tų gana popularių “polish” pro
duktų. Jau išeinant iš krautu
vės, dėmesį patraukė pokalbis 
tarp vieno pirkėjo ir pardavė
jos. Vidutinio amžiaus asmuo rei 
kalaute reikalauja tam tikros 
rūšies sūrio, kurio krautuvėje 
nėra. Įsiklausius, jau nesunkiai 
teko pastebėti, kad kalbama 
apie “Lithuanian Farm Cheese.” 
Pasirodo, pirkėjas reikalavęs J. 
Andrulio gamybos lietuviškų sū 
rių. Jų, kaip kiek vėliau išsireiš 
kė pardavėja, reikalauja ar klau 
šia ir daugiau pirkėjų. Lygiai 
po savaitės vėl besisukiojant to
je pat krautuvėje, per stiklines 
šaldytuvo duris lengva buvo pa 
stebėti baltus geltonai išrašytus 
“Skaniausias sūris” maišeliu^
Taigi, Andrulis ne vien tik savo 
vardą įrašo išeivijos lietuvių kul 
tūros istorijon, paskyręs $1,000 
šio dienraščio romano premijai, 
bet kartu reklamuoja ir lietuviš 
kąjį vardą amerikinėje visuome 
nėję, kurių šalia kasdien girdi
mų “polish kielbasa”, ar “ka- 
pusta” vis dažniau išgirs bei pa 
ragaus ir lietuviško sūrio skonį. 

Kieno Mickevičius? 
Žinoma, j šį akademinį klau

simą neatsakysi penkiais saki
niais. Bet štai maža, bet popu- 
lari iliustracija visiems tiems, 
kurie nori galvoti, kad Adomas 
Mickevičius tebvęs grynu len
ku; tai įvykęs nutikimas rašan- 
šiojo tarnybos vietoje. Vienas 
bendradarbis iš kažinkur atsine 
šė lenkišką A. Mickevičiaus raš 
tų tomelį, siūlydamas labai pri
einama kaina įsigyti vienam len 
kų kilmės asmeniui. Tarp jų už
simezgė pokalbis apie poeto kil
mę, praeitį, kitus darbus. Teko 
nustebti, jog lenkas be jokių re
zervų jį klaususiam pareiškė, 
kad Mickevičius buvęs neabejo
tinai lietuviškos kilmės ir lietu
viškų nuotaikų. Pagal jį, tai Juk 
įrodą Mickevičiaus pasirinktos 
temos ir siužetai, kurių didžiu
ma tik ir sukasi apie lietuviš

kus reikalus. Tuo tarpu yra mū
siškių ir šiandien, kurie linkę 
“atiduoti” Mickevičių lenkamfe, 
kaip tikrą lenką ir svetimą lie
tuviams. Išvis, ar mes neper- 
daug esame linkę atidavinėti sa 
vo brangenybes kaimynams ? 
Tas liečia ne tik literatūrą, bet 
ir lietuviškas žemes bei mūsų et 
nografinius plotus.

Naujas sąjūdis

Teko girdėti, kad vienoje an
troje vietoje įvairūs lietuviško
sios spaudos bendradarbiai ir 
korespondentai susitarė, jog 
ateityje jie skelbs, reklamuos ar 
aprašinės tokius įvykius ar pa
rengimus, kurių rengėjai, prašy 
darni spaudos talkos ir patarna 
vimo, susipras prie tokio prašy 
mo pridėti ir įėjimo biletą ar ki
tokią rezervaciją spaudai.

Išties, tas sumanymas yra vi 
siškai sveikas ir vietoje, kuris 
turėjo būti jau kurkas seniau 
įgyvendintas. Nuo to juk jokių 
būdu negalės nukentėti nė pa
rengimų biudžetas, bet bus tik 
eilinis mandagumo ar įvertini
mo pripažinimas spaudai, jei 
jos atstovai bus kviečiami jiems 
prideramu keliu ir šiap jau kul
tūringame pasaulyje įprastine 
tvarka. Kodėl mūsų korespon
dentai turi jausti įsipareigojimą 
bei prisiimti visas materialines 
išlaidas, jei iš to nauda tėra tik 
patiems vakarų rengėjams? Ži
noma, čia pat reikėtų pastebėti, 
jog visa eilė draugijų ar organi 
zacijų puikiai tai supranta ir vi
sada spaudai rezervuoja atitin
kamą skaičių vietų, bet esama 
ir tokių rengėjų, kurie tokiu 
klausimu visiškai nesivargina ir

Pigus ir geras Žurnalas i • Vofcicftjos uiiaenio reikalų tija nėra sujungta ’.
Jau 21 metus einąs žurnalas, miniateris Brentano ir JAV 

"The Catholic Dįgest”, kuris Į valstybės sekretorius Dulles po 
kiekvieną numerį duodama apie pasitarimo jungtiniai pareiškė,
30 rinktinių straipsnių iš viso kad "negali būti pastovaus: ekspertų, kuri dirbs 2 — 3 sa-
pasaulio spaudos, laukdamasi sprendimo Europoje, kol Vokie-1 vaites. 
naujų prenumeratorių, numaži-| ______________________
no savo metinę prenumeratą iki |
$1. Tą dolerį siųsti: The Catho-| 
lic Digest, Dept. 242. St. Pauli 
13. Minn.

Sujungi
mo planam sudaryta komisija 
iš Vokietijos, JAV, Prancūzijos

Žmonija išsimaitins
Stanford universiteto Maisto 

Tyrimų instituto direktorius dr. 
Kari Brandt skelbia, kad niekuo 
nep j grįstas yra baiminimasis, 
kad Žemė negalės’išmaitinti au
gančios žmonijos. Jis sako, dau
giau reikėtų bijoti ar dideliu 
tempu auganti maisto gamyba, 
neturėdama reikiamo suvarto- 
tojų skaičiaus nežlugdys žemės 
ūkio.

NUO UŽS1SENEJUSIŲ 
SKAUDANČIU ŽAIZDŲ 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ

R OP H I
Geriausias prancūziškas konjakas

%

J

VIRS 15,000,000 Amerikos gyventojų žino
kad taupyti apdraustose Taupymo Ir Skolinimo Bendrovėse yra 
<tangų Ir pelninga

(Jnlvergai Savings 
■uą Ir gražų pelną

*u<l Ix.an Assoclation užtikrina waugij

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valntyblų valdžios agentūra Ik 
<10,000 00 kiekvienam Indėliui Ir reikalingi rezervai. o pelną - 
patyrusių Ir sąžiningų vedėjų pastangos

Galite taupyti atvykdami asmenlškul ar per laiškus Bus grer 
>aa Ir draugiškas patarnavimas

•»ėl paskolų Ir visais finansiniais reikalai- kreipkite*

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ. 
ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagai! ramiai gėdfiti tr naktimis 
miegoti nes Jų užsisengjuaios ž&iždos 
niežėjimą ir skaur'Sjimų senų atvi
ru ir skaudžių žalždų uždekite 
LEOULO Ointment Jos gydymo 
ypatbyes palengvins Jusu skaudėji
mų Ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite Jų tapgi nuo skau
džių nudegimų. JI taipgi pašalina 
niežėjimų ligoti vadinamos PSOR1A- 
S1S. Taipgi pašalina peršėjimą ligos 

, . • r • vadinamos ATHLETE.S FOOT, su-ir vienas kitas sakinys apie Lie 1 stabdo džiovinimų odos ir perpiyftimų 
tarppirSčiu. Yra tinkama vartoti nuo 
džlūstančlos suski Išloš odos dedir- 
vinlų, odos Išbėrimij ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy
styklų. Ji yra gera gyduole nuo iš
viršinių odos ligų. I.e
gulo Ointment yra 
parduodama po 75 
et., $1.25, ir $3.50.
Pirkite vaistineseChi- 
cagoj ir apylinkėse—
Milwaukee, Wlsc., Ga- 
->’,Xnd. ir Petrolt, Mi- 
chigan arba rašyki- 
'e ir atsiųskite Mo- 
ney order į

Aplamai žvelgiant, atidžiau

j. . , gramas, ne taip tau retai tenkakiekvieną ketvirtadieni bus va- ” . r J, . išgirsti ir lietuviškas pavardes,landele jaunimui. Pirmosios to- & . ...... .
kios valandėlės metu buvo paša kurias pranešėjai ištaria gana

_• taisyklingai ir suprantamai. To
kiais atvejais visada nuskambakotą apie pasiruošimus šią va 

sąrą Maskvoje vykstančiam tar 
ptaut. pasaul. jaunimo festiva
liui. Taip, bet kur čia --------- ( ________
kieji ir su Lietuva susiję reika-i Amerikietės •« ūgio vidurkis 
lai. j°i jau pirmos transliacijos j yra g pėdos ir 4 coliai, o svoris

lietuvis- tuvl» lr

metu buvo būtina kalbėti apie' 
Maskvą?

Šiaip jau į jaunimą kalba 
skirtingi nuo nuolatinių prane
šėjų balsai, turi vaizduoti Lietu
vos jaunimo atstovus. Be to, 
kviečia užsienio lietuviškąjį jau
nimą ne tik klausyti per radiją, 
bet ir parašyti savuosius pagei
davimus. Bet, jei toje valandė-| 
Įėję ir toliau bus liečiami ne lie-l 
tuviški, bet grynai sovietiniai 
klausimai ir reikalai, tai ir ši 
transliacija neturės jokio pasi
sekimo, kaip ir visa kita mask- 
vinė propaganda.

“Dienos karalienė”

Tokiu vardu NBC televizijos 
tinklas penkis kartus savaitėje 
turi nuolatinę programą. Jos 
metu parenkamos merginos ar 
moterys, kurios turi svarbių 
priežasčių ar gražių tikslų lai
mėti pinigų tos programos me
tu. Neseniai “Queen for a day” 
titulą ir atitinkamą sumą pini
gų bei šiaip įvairių vertybių no-

S 0 P H I E B A h C U S 

RADI0 PROGRAMA
Iš WOES stoties — Ranga 1390 

PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v. 
N'.'O P1RMAD. IKI PENKTAI).

8:45 iki 9:30 vai. ryte 
ŠEŠTAD. 8:30 iki 9:30 ryte 

SEKMAI). M:S0—»:30 v. r. iš stoties 
WOPA — 1400 kll.

7159 So. MAPLEWOOD AVĖ. 
Chtcago 29, iii. HEmlock 4-2418

VIKTORO KO 2 I C O S 
Lietuvišks gazolino stotis ir auto 

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

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

5759 8. WESTERN AVĖ. PR 8-95S3

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

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

R. ŠERĖNAS
2047 W. «7tl» PI., Chicago,

Hl. IVAIbrook 5-SOO3

Augštą
pįviden^ą

CfR 40 MFTLI 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLODIJŲ 
SAUGIAUSI* lt 

PFl NINGIAUSU 
1 AUPVMC 

• F NOKOvI

4038 Arehtr Ivanus T.i cai-aziv 
AUGUST SALDUKAS

122 ssvarų.

STATYBAI 
IR NAMU 

PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITWINAS, Pres.
3039 to. Halsted St.

Tel. Vlctory 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Pristaty

mą Teikiame Nemokamai. 
Raštinė atfdara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
Šeštadieniais iki 8 vai. vakaro

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

Precin Photo Stuilio
(Tncorporated)

EDVARDAS ULIS, sav. 
4058 Archer Avenue 

Telefonas VIrginia 7-24C'

JOHN T. ZURIS
LAVVYER AND C0UNSELL0R

11 SO. LA 8ALI.E STREET 
Room 1415

Phone: RAedolph 6-4425 
Home phone: LAfayette 3-9477

PlfilAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE ii: is toijau

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį sunkvežimį 

ir apdraudas
2313 W. 91 st St., Cbicago, III. 

Tel. PRrescctt 9-2781

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

>K0O S. Halsred Street, f Ibi cago H. II įtini'

F
G. lELEVlSION OOMPANY

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

TV APARATAI: paprasti ir spalvoti, automatiški, valdomi nuo tolo, 
nešiojami, jungiami prie automobilio baterijos. PATEEONAI: vietiniai 
ir užsieniniai, paprasti, nešiojami, automatiški, Hi-Fi, baterijiniai. RA
DIJAI; vietiniai ir vokiški, AM. FM, trumpos bangos, keliais garsiakal
biais, staliniai, kabinetiniai, nešiojami, kišeniniai, tranzitariniai.

AT1DAKA IR SEKM. nuo 11 vai. ligi 3 vai.

AS

Atliekame dideliu: ’r msžus automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas, Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dali* 

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

2641 West 71 st Str. (Kampas Talman Avė.)
Telef. PRospect 8-9842, Namu tel. WAlbrook 5-5934

LEGUIZ), Department D. 
5618 W. Kddy St., Cbicago 84, I1L

NAUJĄ ARBA VARTOTĄ AUTOMOBILĮ 
GALIMA NUPIRKTI BE PINIGŲ

N A U .! A
9 5 7

s

CHRYSLER PLYMOUTH

N S

*2811 —J ’|7;{2
Daugybė garantuotų visų išdirbysčių vartotų automobilių už labai atpiginta* kalnas

Seniausia, didžiausia ir teisingiausia lietuvių automobilių pardavimo ir remontavimo įstaiga

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
CHRYSLER — PLYMOUTH DIRECT FAGTORY DEALER

4030 Archer Avė., Chicago 32, Illinois Telef. VIrginia 7-1515

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
'š,

Remiantis Chicagos Savings Bendrovės praeitimi, nno pat jos įsikūrimo 
1924 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir divi- 

I įlendi, našumo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tan- 
pomns pinigus. Pasidėję taupinius pas mus gausite ne tiktai saugumą — jų 
H|wlrnudimų iki $10,000.90, augštą dividendų, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
veltui, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chicagos Savings Bendrovės įstaiga yra viena iš gra
žinusiai ir moderniškiausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

Lietuviai gyvenantieji už. Chicagos ribų, nežiūrint, kurioje Suvienyti, Val
stybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigus paštu.

Rašykite dėl informacijų. Musu turtas $21,000,000.00.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6245 So. Westem Avė. Tel. GRovehilI 6-7575 Chicago, Illinois

Atdara: pirmadienį nuo 12 iki B, antradienį Ir penktadienį nuo 9 iki 4, ketvirtadienį nuo 9 iki R.
Trečiadienį uždaryta visą dieną, o šeštadienį nuo 9 iki 2 valandom po pietų.
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IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Adomo Galdiko mitinių 
paroda atidaroma 
Feigl galerijoje,
Avė., prie 57 St.

jaunimui praves keletą rekolek
cijų. Amerikoje jis užsibus iki 
kovo mėnesio galo.kovo 27

601 Madison — “Vaidila”, Clevelando Liet.
Bendruomenės teatras, kovo 30

— Steponas ir Valentina Min- ir 31 dienomis gastroliuoja Ra
kai, vedėjai seniausių lietuviš- nadoje, kur stato “Brandos ate- 
kų radio programų Naujojoj statą . Kovo 30 d. vaidinama 
Anglijoj, praneša, kad jų me- Toronto lietuviams, o sekančią 
tinė gegužinė šįmet ivyks sek- dieną — Hamiltone.
nūdien), rugpjūčio 4 d. pui- _ Mklla....... Kanad,„ kankį.
kiam Brockton Fair Gruunda. „ių iynliojl. Sventov5k, lietuvii

Prašome rengėjų nerengti tų ko medinio kryžiaus statynw' 
pačių dienų gegužinės, kad ne- ,,lanai jgauna konkrežias for. 
būtų dvejų parengimų tų pat maa. iš g T Jfeujtų kryžiaus
dieną. statymui .gauti visi reikalingi

— Atvyko iš Lietuvos j New j leidimai, o tautiniame stiliuje 
Yorką praeitą savaitę A. Pavi- kryžiaus eskizą yra pagaminęs 
lanienė, 68 m. Ji gyveno Kau- arch. Alfr. Kulpavičius.
ne. Prieš porų metų mirė jos _ K„„ (|r R
vyras. Dukters Jadvygos pa- MIQ kariam ]ajku. atvyRęs ..

(ilN 1 JUNGTINES TUJTV,

Danai ir Norvegai, Jungtinių Tautų kariai, saugo Jungtinių Tau
tų būstinę Gazoj nuo arabų demonstrantų. (1NS)

PLB Vokietijos krašto valdybą 
šiame posėdyje atstovavo tėvas 
Konstantinas, O.F.M.

Įžangos žodyje ministerijos 
direktorius Schaumburgas pri
minė vengrų tragediją. Į Fede- 
ralinę Vokietiją priimta apie 
15,000 naujųjų vengrų pabėgė
lių. Apžvelgdamas valdžios ir 
visuomenės pastangas jiems pa 
dėti, kalbėtojas paminėjo, kad 

, stovyklose tebesantiems vengrų 
pabėgėliams katalikų Bažny

čios rūpesčiu krašte statomas 
, kardinolo Fringso vardo kai- 
| mas.

Pirmame referate dr. Hund- 
tas išvedžiojo, kaip užsieniečių 
pabėgėlių traktavimas federali- 
nėje Vokietijoje remiasi ne tik

tis, Vokietijos L. B-nes krašto Skautas Skautas Br. Čepulevi- demokratijos principais bei tarp 
valdybos pirmininkas ir dr. V. čius skaitė referatą “Šv. Kaži- i tautinėmis sutartimis, bet atsi- 
Literskis, gimnazijos direkto- mieras”; referato pabaigoje žvelgia ir i propagandą, varo-

mentą, turi ne tik judėjimo lais 
vę vak. Vokietijoje, bet ir teisę 
be vizos grįžti iš užsienio. Tokių 
(Ženevos arba Londono konven 
cijos) pasų pratęsimas bei at
naujinimas ateityje nebebus rei 
kalingas. Kas gauna tik “Frem- 
denpass“, tam lengvatos netai
komos.

Apgaulė labdaros tvarkyme
Illinois atstovų rūmai ir se

natas buvo paskyrę 10 asmenų 
komitetą ištirti varguomenės 
šelpimo reikalus. Atrasta ap
gaulės atvejų tvarkant valsty
binę labdarą. Dėl to bus atsar
giau skiriamos naujos lėšos, 
kurių prašoma $30,000,000.

stangomis porą metų buvo kla
benamos Maskvos durys, 
išleistų motiną. Atvyko 
Maskvą ir Stockholmą.

Žmogus, * kuris nėra griežtas 
sau, bus visada kietas kitiems.

Fulton Shwn

PAVASARINIS
IŠPARDAVIMAS

NUOLAIDOS .. .
NET IKI 7(l</„

Dubai- nupiginti visi: Jll-ft fono- 
Ki-:il:i, • Televizijos • VėsintuviU- 
\ i’-iliiitiiv.ii AM/I-'.M rūdijo upurulul
• Vokiški trumpi; hniiKi; rad. upur.
• fkulbojliuo upui įtini • i lulklusturb- 
llai • ItiišomoH imišiimli-a • Įvairūs 
elekti tinai namu apyvokos reikme
nys • Antenos ir tilt.

Dflinfl.

TCLCVISIOn
(.sales - Service)

Su*. InA. A. SKMfiNAS
:»»2i s. Hutstiii — riiirrsiiio 

Atdaru: kasdien 9 — 8, pirniudteniuln
tr ketvirtadieniais 9—it

—
i — Modeliai ir figūros dary
tos iš medžio rastas Egipte yra

mą kilmės kraštuose. Norėda
mos atimti šitai propagandai

nūs. Į kreipėsi į skautus ir ateitinin-
Buvo plačiai apsvarstyti įvai-1 kus, kad šv. Kazimiero gyveni-

rūs reikalai, tame tarpe gimna- mas būtų pavyzdys kiekvienam i betkokį pagrindą, tiek federali 
zijos finansinė ir ūkinė būklė, lietuviui jaunuoliui. Minėjimas nė, tiek Vokietijos kraštų vy

to Šv. Jon() Kr liet bažnyčioje g’mnazijos personalo reikalai; baigtas mokinės Marijos Mansy riausybės stengiasi, kad jvai- 
Į bei Švietimo draugijos įstatų tės atlikta malda į šv. Kazimie-

lJetmių namai Toronte tu projektas. Šiuo pastaruoju klau

Argentinos į T. Marijonų kapi
tulos posėdžius, balandžio 7-14 

l,r<> d.d. praves rekolekcijas Toron-
kad'

— Sandaros 52 kp., Miami, 
Florida, kovo 24 d. 4 vai. ren
gia vakarienę Miami Piliečių 
klubo salėje. Visas pelnas bus 
paskirtas lietuviams Sibire. Vi
si kviečiami paremti šį kilnų 
tikslą.

ri vis didesnį pasisekimą. Juose sįmu Krašto valdybos pirminin- 
randa vietą įvairios liet. orga-i ^as j Bataitis, respektuodamas 
nizaeijos savo susirinkimams. į Krašto tarybos kompetenciją, 
Namuose yra įsisteigsi liet. kre J pareiškė, esą Krašto valdybos 
tlito įstaiga Parama , atstovai yra nuomonės, kad drau

Sol. Vac. Žemelytė, besi- gija, kuri perimtų gimnaziją ir
Baltijos tautų koncertas mokanti dainuoti pas žymų dai

įvyksta kovo 24 d. 7 vai. vak 
Schvvaben Hali, 474 Knicker- 
bocker Avė., Brooklyn, N. Y. 
Programoje dalyvauja lietuviai, 
latviai, estai, vengrai ir ukrąi- 
niečiaL Koncertas ruošiamas 
pavergtoms tautoms pagerbti.

— Los Angeles LRKF sky
rius išsirinko naują ateinan
tiems metams valdybą, kuri 
pareigomis pasiskirstė: adv. V. 
Kazlauskas — pirmininkas, 
Ant. Skirius — vicepirminin
kas, D. Valančiūtė — sekreto
rė, inž. J. Kiškis — iždininkas, 
L. Valiukas — valdybos narys. 
Visais skyrių liečiančiais rei
kalais prašome kreiptis į sek
retoriatą, 17070 Ludlow St., 
Granada Hills, Calif.

navimo prof. Vinci, kas kart vis 
daugiau pradeda reikštis lietu
vių, o taip pat kanadiečių tar
pe. Dainos mene ši lietuvaitė ky 
la grynai didelių pastangų ir ša
šo sunkiai uždirbtomis lėšomis.*

— šv. Kazimiero minėjimas 
Toronte sulaukė gražaus pasi
sekimo: jame ypač aktyviai da
lyvavo skautiškasis jaunimas, 
tiek organizuotai pamaldose, 
tiek ir programos išpildymo me 
tu minėjime. Šventei taikomą 
turtingą paskaitą skaitė kun. 
dr. Pranas Gaida, “Tėv. Žibu
rių“ vienas redaktorių.

ją išlaikytų, įkurdinta, tačiau, 
kad turtas liktų PLB Vokieti
jos Krašto bendruomenės nuo
savybėje ir kad naujoji draugi
ja būtų pajėgi gimnaziją išlai
kyti.

M. Bajorinas pasiūlė pavesti 
kuratorijos prezidiumui drauge 
su krašto valdyba perredaguoti 
draugijos įstatų projektą, su juo 
supažindinti suinteresuotas in
stitucijas ir eiti prie draugijos 
įkūrimo. Šis pasiūlymas buvo 
vienbalsiai priimtas.

Į naują prezidiumą buvo iš
rinkti krašto valdybos atstovas 
V. Sutkus ir Katalikų sielova
dos atstovas kun. Br. Liubinas, 
kuriems palikta pasiskirstyti 
pareigomis.

Tėvas A. Bernatonis pranešė, 
kad Katalikų sielovadą ateityje 
kuratorijoje atstovaus kun. B. 
Liubinas.

— šv. Kazimiero diena gim
nazijoje buvo paminėta specia
lia programa. P. Pranas Zundė 
savo paskaitoje sugretino šv. 
Kazimiero gyvenimą su šių die-į

rą.
— Patariamosios Tarybos po 

sėdis. 1957 m. asario mėn. 26 d. 
Duesseldorfe buvo šiaurės Rhei 
no - Westfalijos krašto pataria
mosios tarybos užsieniečių pa
bėgėlių reikalams prie darbo ir

rios pabėgėlių grupės nenuigrim 
tų gyventojų tarpe (neasimi- 
liuotųsi), bet darniai įsilietų, iš
laikydami kultūrinį, tautinį ir 
religinį savitumą.

Antrvme referate Henke pa
aiškino, kad UNRRA/IRO glo
boje buvęs pabėgėlis, gavęs fe-

socialinės ministerijos posėdis, der. Vokietijos asmens doku-

rvto ik 
2-3486.

i 9

PRĄNAS SALEMONAVIČIUS
• Paruošia paprastas ir sudėtingas (nuosa

vybių savininkų) mokesčių blankas.
• Paruošia algų lapus • Atlieka knygmlybą.
• Sutvarko užsilikusias knygas.

504 West 33rd Street (netoli Normai Avenne).
Valandos: Kasdien įskaitant šeštad. ir seklu. nuo 9 v.

v. vak., bet svarbu, kad telefonu snsitirtiunčt laiką VIctory 
20 METŲ PATYRIMAS — ŽEMOS KAINOS

16,000 m. senumo.

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
SIUNČIAME SIUNTINIUS JŪSŲ ARTIMIESIEMS VISUR, 

KUR JIE BEBŪTŲ...
Išlaidos apmokamos iš anksto — Gavėjas nieko nemoka. 

Tekstilės medžiagų pavyzdžius galite apžiūrėti vietoje. 
Medžiaga paltui, vilnonė

150 cm. pločio 3 metrai; kaina su muitu $19.89 
Medžiaga viln. vyriškam kostiumui 

150 cm. pločio 3 metrai; kaina su muitu 18.54 
Medžiaga kostiumui “twced”

150 cm. pločio 3 metrai; kaina su muitu 11.25
Trumpas pristatymo laikas 3—4 savaites. Kainos žemos — 

sąžiningas patarnavimas. Pigi oro pašto ir skubos tarnyba. 
Mūsų prekės skandinaviškos kilmės.
Gausus velykinių maisto siuntinių pasirinkimas žemomis kai
nomis. Priimame užsakymus odai ir 1.1.

“ORBIS" ATSTOV'BĖS:
Chieago, III.: 4414 S. Rockwell St. Y A 7-2445 
Kenosha, Wisc.: 4311 Sheritlan Rd. OL 4-2373 
Detroit, Mieli.: 401 W. (irand Blvd. TA 6-4366 
New York, N. Y.: 174 Orchard St, SI’ 7-5562 
Kanadoje: llamilton. Ont., 65 (Jore St. JA 9-5695

Naudokitės “O R B I S” patarnavimu
t?

RUDAIČIO
1957 METŲ STILIAUS BALDŲ 

EKONOMIŠKAS IŠPARDAVIMAS

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM f VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldų perkraustymas as

menų turinčių ilgų patyrimų.
STASYS FABIJONAS

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

— Kiiii. Bruno Jurkšas, ne
seniai apsigyvenęs Toronte, gra 
žiai reiškiasi choro organizavi
me. Jo nuopelnu esminiai sustip 

— Lietuvaičių pasirodymas rintas šv. Jono Kr. liet. par.
amerikiečiams W a t e r b u r y, I choras, kuris sekmadieniais su- 
Conn. Kovo 11 d. būrelis lietu- mos metu šiuo metu išpildo re
viu vyresn. skaučių dalyvavo ' liginės muzikos ir gavėnios gies 
Kingsbury mokyklos tėvų bei mių puikų repertuarą. Tuo pa- 
mokytojų pobūvyje su progra- čiu laiku jis rengia jaunimo ope 
mėle. relę, kuri numatoma paruošti

Mok. O. Saulaitienė, vadova-i tuojau po Velykų. Kun. Jurkus, nų Uetvių jaunjjno idealaig p&_ 
vusi mūsų mergaičių grupei, | lanko taip pat Toronto konser- Hnkėdamag kad šy Kazimiero 
pobūvio dalyvius smulkiai su- vatonją, gilindamas žinias var- gyvenimas duotų mūsų trem. 
pažindino su Lietuva ir lietuvių gonų klasėje
tautos gyvenimu.

ROOM''ECONOMY‘
Modern Outfit $ %

Mergaitės, apsirengusios gra- VOKIETIJOJ
žiais tautiniais drabužiais, pa- — PLB Vokietijos krašto vai
dainavo kelias lietuviškas dai
nas, tarp jų ir vieną Lietuvos 
partizanų dainą. Dainų tekstus, 
prieš dainuojant, angliškai at
pasakojo N. Kudirkaitė.

Mūsų mergaičių dalyvavimas 
pobūvio svečiams labai patikęs.

KANADOJ
— Kiliu B. Paeevičiiis išvyko 

j JAV, kur Nekalto Prasidėji
mo seselip vienuolyne Putname

dybos pirmininko iniciatyva ko
vo 2 d. Huettenfelde įvyko ku
ratorijos posėdis, kuriame daly 
vavo M. Majorinas, pirminin
kas, Europos PLB atstovas, tė
vas A. Bernatonis, sekretorius, 
Katalikų sielovados atstovas, 
senj. A. Keleris, Evangelikų šie 
lovados atstovas, G. Jasevičie
nė, Tėvų komiteto atstovas, V. 
Sutkus, Vokietijos L. B-nės kra 
što valdybos atstovas, J. Batai-

ties jaunimui impulsų dvasiniu 
ir tautiniu požiūriais.

Jaunieji gimnazijos ateitinin
kai davė trumpą montažą iš, le- 
gendarinio šv. Kazimiero gyve-i 
nimo, dedant montažo pagrin- 
dan “Baltasis raitelis” ir “Bal
toji lelija”. Charakteringiausia 
montažo vieta buvo lietuvio mal 
da į šv. Kazimierą, prašant lai
svės. Montažas 'buvo atlieka
mas pritariant varpams ir Haen 
delio “Largo” plokštelių muzi
kai.

Mokinė Greta Jasevičiūtė pa
skambino Beethoveno dalykėlį.

« Sunny Brook vvhiskey,

Sunny Brook AVhiskey
Cheerful a s it i Name!

K tu tu c ky

Atsisiesk, drauguži, 

nes niekad taip gerai dar neturėjai

ABSOLIUČIAI NIEKAS 
NEPARDUOS PIGIAU 

KAIP BUDRIKAS

Straiyht 
Boutbun Wh i ik f y

nn<1 lU»ttI«mI in Bnn<l, I0O Proor
THE 0L0 SUNNY PPO^ COMPANT, 10'IISVH! T KY . niSTPIRIIirn BY NATIONAl OIStILll RS PKODUCTS CUKPuftAlIUN 

bu III bu PhUOt * KlNlbuKt UI LNIJLU VVtlbMT CONIAINS 6 b 7. CHAIN NLUTRAL SPIRIIS

Naujoji Lietuvių Baldu Prekyba

MAJOR FURNITURE, INC.
3207 So. Halsted Street

Telefonas CAIumet 5-3207
Krautuvė atidaryta: kasdien 9—6 vai.

pirm. ir ketv 9—9:30 vai. 
sekmadienį 11—5 valandos.

Nepirkite jokių baldų nepatikrinę mūsų kainų. Tai jums
tikrai apsimoka. Vedėjas K. RUDAITIS

Mes nemokame nuomos, nerengiam paradų, netu
rime brangiai apmokamų viršininkų, bet mes turi

me žemiausias kainas/negu bet kur kitur
Chicagos mieste.

AUGŠTOS RŪŠIES BALDAI — BE BROKŲ.

Reg. Dabar
General Electric nešiojamas TV ......................... $119.00 $78.00
21 colio Televizijos console ............................. 195.00 98.00
Admiral TV Radio ir Phon. kombinacija- console 98.00
Automatinė Phon. ir Radio kombinacija.............. 69.00 38.00
Elektrinis drabužių džiovintuvas .................................   38.00
Maytag skalbykla arba Maytag prosintuvas .... - -------98.00
Air Conditioner (vėsintuvas) ................................  38.00
% arklių jėgos GE vėsintuvas, 7'A AM..............  298.00 162.00
Knapp-Monarch Elektrinis šildytuvas .............. 39.00 16.00
General Electric lygintuvas (ironer) .............. —— 9.95
Elektriniai blanketai, nupiginti ......................... —------ 9.95
Transiton Radijos, nupiginti ............................. ........... 29.50
17 akm. auks. rankiniai laikrodžiai, 14 kar. aukso 59.00 , 24.00
9 gab. Walnut Basic Witz valgomojo setas .... 395.00 195.00
9 gab. mahogany Bassett valgomojo setas........ 445.00 325.00
9 gab. Hooker valgomojo setas ......................... 550.00 298.00
9 gab. Stanley Co. valgomojo setas ................ 595.000 339.00
9 gab. Basic Witz valgomojo setas .............. 575.00 298.00
7 gab. Bassett valgomojo setas . . ..................... 295.00 17.^ 00
7 gab. Chrome Dinette setas, formica viršus ....------ — 68.00
5 gab. Dinettes, formica viršus, nuo $39.50 ir aukščiau.

3 METŲ IŠMOKĖJIMAI.
♦ r*

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

Atadam pirmadienio Ir ketvlrtadieno vak. iki 9:30; sekm. 10—5. 

PROGRAMA
Prie progos nepamirškite Budriko Radijo valandos su gerais 

dainininkais ir orkestru. Ketvirtadieniais nuo 6-tos iki 7-tos va
landos vakare, iš stoties VVHFC, 1450 kilocyeles.

J



FIRMAS. ŽENKLAS

i
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Si O MkBrt am a aaii fihašs • * ii as
Ghanos valstybė išleido naują pašto ženklą. Kampe jos dabartnis 

min. pirm. dr. Nkrumah. (INS)

DIEVAMS SUDEGINO MERGAITĘ
ŠIURPUS ATSITIKIMAS PIETŲ AMERIKOJ

Lietuvaitė misionierė Marija bos, prirengia šv. Komunijai, 
Širdies Jėzaus, dirbanti Nekalto] moterystės sakramentui, priren 
Prasidėjimo kolegijoje Reque-! gia gerai mirčiai ir t. t. 
noje, Peru valstybėje, mums
rašo, kad ten pasunkėjusi reli-

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHTCAGO, ILLTNOTS

PAJIEŠKOJIMAl Tik tas užsitarnauja laisvę

Jiettoma. EDVARDAS PEČIU- ir «'«“■»»• kurto kandiin dėl
8‘ Alfonso, g. 1915 m., kilęs jn kovoja Goethi

iš Mažeikių miesto. Yra žinių iš J*
Mažeikių. Kreiptis j: A. Nevardau- 
ska. 947 W. 32nd Place, Chicago 
8, III. Tel. YArds 7-0656, po 6 v.v.
PASTABA: Vakar adresas buvo 
klaidingai paskelbtas “847” turi 
būti “947”

KAZYS URBONAVIČIUS, s. 
Martyno, jieško Jieva Urbonavičie 
nė, Verdulių g-vė Nr. 53, Šiauliai, 
Lithuania.

Antradienis, kovo 19, 1957

Atvažiavęs kunigas randa žmo 
nes prirengtus prie šv. Sakra
mentų, ir jam yra didelis paleng

JONAS KARENLAUSKAS, s. 
Jono, išvykęs 1907 m. iš Lietuvos, 
kilęs iš Kirmiliškių kaimo, Mari
jampolės apskr. Jieško Morta Ka- 
reniauskienė, M. Gorkio g-vė Nr. 
30, bt. 2. Klaipėda, Lithuania.

Tėvų Marijonų misijos
Pirmoje 1957 metų dalyje tė

vai marijonai vadovaus misi
joms sekančiose parapijose:

kovo 18 — 24 d. Švč. Trejybės 
parap., Hartford, Conn., kun. 
A. Mažukna, MIC;

balandžio 1 — 14 d. Šv. Jurgio 
parap., Brooklyn, N. Y., kun. 
j. Mačiulioni3, MIC;

balandžio 1 — 14 d. Šv. Kazi
miero parap., Pittston, Pa., kun.

vinimas. kur randa geras mo- A. Mažukna, MIC; 
kytojas. Be to, mokytoja sek
madieniais ir šventadieniais su
šaukia žmones j mokyklą, kal
ba rožančių, gieda šv. giesmes, 
paaiškina dienos Evangeliją.
Kiekvieną gegužės mėnesio die
ną surengia gegužines pamal-

balandžio 15 — 21 d. Šv. And 
riejaus parap., Philadelphia, Pa., 
kun. J. Mačiulionis, MIC;

balandžio 15 — 21 d. Šv. Ka
zimiero parap., St. Clair, Pa., 
kun. A. Mažukna, MIC;

Gegužės 5 — 19 d. šv. Kazi-rias; Dievo Kūno sventeje su- . „. . .mtero parap. Brockton, Mass.,rengia procesiją. Žmones yral, * ~• • . , • /• * i • , i kun. A- Mažukna, MIC;lajai patenkinti tokia mokyto-
ja ir lengvai pasiduoda jos įta
kai. Ji lengviau įeina į jų gyveni 
rrą ir kartais net daugiau gali, kun. A. Spurgis, MIC; 
padary ti kaip mes arba net mi
sionierius. Besimokydama pašau

ginė veikla dėl valdžios pasikei
timo. Ji rašo:

— Prie Pune kairieji sudegi
no vieną Domininkonų mokyk
lą ir bažnyčią. Metai buvo labai 
sausi, nelijo, tai toj pačioj vietoj, 
prie Titi-Caca ežero vienam mie 
steliuke gyventojai paaukojo 
dievams permaldavimui vieną 
12 metų mergaitę, kurią sude
gino gyvą ant laužo.

Kaip žinote, turime mokyk
las: pradžios mokykla ir gim
nazija yra mūsų — privatinės, 
mergaičių seminarija — indė
nėms — buvo valdžios ir ap
mokama. Taip dėka tos ir galė
jome gerai užlaikyti pradžios Į Iiečib vedamose mokyklose, be 
mokyklą, iš kurios neturime jo- tiky’ °s pamokų, nebebus ji vė- 
kių pajamų, gimnaziją, iš ku-l^au a; . stale, 
rios pajamos labai menkos, ir J žmonės, pajutę, kad nori įves 
mergaičių prieglaudą, kur vien|ti r„ be tikybos, spiečiasi 
išlaidos. Ir visiems kitiems gai-1 j v ,e, uoiyno mokyklą. Niekad 
lestingiems darbams, o taip pat | neturėjome tiek daug mokinių 
sekmadieniais katekizmo pamo-. jr mokykloj, ir gimnazijoj; jau 
koms viskam reikalinga lė- jr neturime vietos ir drauge no- 
šų. Vasario 10 d. gavome tele-1 rįp^. priimti kuodaugiausiai. Per 
gramą, kad uždaryta mergaičių naj pasistatėme paprastą šio 
seminarija. Vadinasi, jau jokių i krašto papročiu namą-prieglau- 
regularių pajamų nebus; be to, ęią, bet tuo pačiu laiku griuvo
atima kaikuriuos baldus, maši
nas siūti, mašinėles rašymui (sa 
vų neturime), šaldytuvą (kuris 
taip reikalingas šiame klimate).
Fia — tebūnie Viešpaties va
lia. Paaukojame tą bandymą Die j mokyklą 
vuliui. Argi ne Jam dirbame?
Tebūnie Jo šventa valia; pilnai

senas mokyklos namas; taigi, 
mokykla veikia laikiname prie
glaudos name ir prieglaudos 
merzaičiu neturime kur padėti. 
Iš visų pastangų turime statyti 

ą mūrinę, bet tas irgi 
k?šluos apie 15 tūkstančiu do
lerių lir.ūr.nę); jei nedirbs me,

pasitikime Jo šventa Apvaizda, į £jrbs visu smarkumu protestai! 
Jo globa, ir Jis mūsų neapleis. • taj 

Nepraėjus nė porai valandų,
gauname paštą ir viename laiš
ke nuo Jusevičių iš Rockfordo 
200 dolerių čekį, o nuo Majaus- 
kaitės iš Bostono — 100 dolerių. 
Argi tai neatsakymas Dievulio 
į Jo pasitikėjimą? Argi ne Die
vo Apvaizda? Ačiū, ačiū tūks
tančius kartų gerajam Dievui 
ir visiems geradariams.

Misionierius tėvas pranciško
nas iš Atayala rašo, jog tos pa
čios upės Ukayali augštumoj, 
kur jis gyvena tarp grynai in
dėnų, atvažiavo vienas ameri
kieti, piotestantas eksploatuoti 
niša. • turto su 6 lėktuvais, pa
sisamdė tuos indėnus ir laisvu 
laiku ėmė aiškinti bibliją. Ka
dangi visi ten buvo naujai pa-

kovo 31 iki balandžio 7 d. lie
tuviams Hamiltone, Kanadoje,

Balandžio 7 — 14 dienomis lie 
tuviams Toronte, Kanadoje, — 
kun. A. Spurgis, MIC.

Prašome Tėvų Marijonų rėmė 
jus ir bičiulius pasimelsti už 
misijų passekimą ten, kur jos 
bus vedamos

Kun. J. Mačiulionis. MIC,
T. Marijonų Misijų Vedėjas,
1910 E. Falls Street,
Niagara Falls, N Y.
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Perskaitę, “Draugą”, duokite 
kitiems’

IsNVOMtOJAMA — FOR KENT

NAMŲ SAVININKAI! •
’l m pininkaiijame hutą išnuomavi

mui. Patarnavimus veltui. Turime 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estate 
.',111(1 Su. esteri!. I'ltospeet 3-2234

CLASSiFIED AND “HELP WANTED W\
KKAL ESTATE 4FIP W4NTF)> 

____
VYRAI

D. JURJONO BENDROVĖJE
3251 So, St. Chicago 8, III.

Tel. Cfllumet 5-1064
Yra gautus didžiausia.-, sicii|n>|»i» rių išsirinkimus; naujausi raštai, 

aukščiausia kokybė, šviesai atsparių spalvų, lengvai valinių. Dužų 
šimtai rūšių; vidaus ii išorių dažymui, žvilgančių, silkinio žvilgėjimo 
ir matinių.

(vestus naujas skyrius: VIRTI YftMS; ‘•-inkų'’, spintelių (kabi
netų) metalinių ir medinių baltų ir spalvotų, \OXIOMS (RENGI
MAI komplektais ir atskiromis dalimis baltų ir spalvotų, \ ANDE
NIUI ŠILDYTI automatiniu guzu šildomų nuo 21) iki tit) galionų. Kai
nos žemiau konkurencijos!

Taip pat čia rusite prekių naujausios mados dovanoms ir .sau namų 
ruošai ir papuošimui kambarių. Prekes perkames iš pirmųjų rankų, 
be tarpininkų. Užtat kainos'žemos.

Krautuvė atidaro kasdieną įprastomis valandomis ir šventadieniais 
nuo 11 vai. iki 3 vai. po pietų.

Pradėkit Taupyt šiandien. Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradekite laupyti šioje lietuviškoje 

įstaigoje — BRI&HTON SAVINGS AND LOAN!
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000.00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. ir 
šeštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p.

Trečiad. 9 ryto iki 12 vai. 
Ketvirtad. 9 vai. iki 8 v.v.

emesio!
PIRKITE VILNONES IMPORTUOTAS IR VIETINES 
MEDŽIAGAS, PAMUŠALUS IR PRIEDUS SIŲSTI GI
MINĖMS. DRAUGAMS IR PAMETAMIEMS I EUROPĄ 
0 TAIP PAT IR SAVO ASMENINIAMS REIKALAMS

Pas mus uždarė mergaičių krikštyti katalikai, todėl palike 
seminariją ir čia pat pas tėvus v •'■'s po kito tą pastorių ir a - 
pranciškonus — vyrų mokyto- tėjo pas vargšą misionierių, 
jų seminariją. Atrodo, kad yra j,.u ,urime šventojo Sosto! 
uždaryta ir daugiau. Tiesiogi-J pagkįrįą mums vyskupą pran-; 
niai neuždarė, bet atėmė iš mū- eiškvną Aloyzą Aroyo; tikime,! 
sų ir perkėlė į kitą miestelį, pa- ]<a(j greit jį pakonsekruos Li-

šioj r -.uogoje grasios ouuaų einunii! 
pasakos. su paveikslais Jab miela 
•kaito Ir suaugę ir Jaunieji. labh 
tinka lietuvių kalbos pamokoniH. i 
rišo 73 pasakos. Kaina $2.60 Pla 
t ntojama didelfi nuolaida, 

l'žsakynrius kartu su pinigais siųskit*

"DRAUGAS”
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29. ILLINOIS

KAI»A IR KAM MOKAMOS

Pensijas ir Pašalpos

PIRKITE TEN, KUR PERKA JŪSŲ DRAUGAI 

IR KAIMYNAI.

Didžiausias pasirinkimas vilnonių impor
tuotų ir vietiniu medžiagų!!! Motery sukne
lėms, kostiumams ir paltams.

Aronson Brothers
IMPORTININKAI IR RANGOVAI

224 W. Yan Buron Sfred, Telef, WEbstsr 9-2588
Atdara kasdien nuo 8:30 vai.1 ryto iki 5:45 vai. vak.

Šeštad. nuo 8:30 vai. ryto iki 4:30 vai. vak.
Sekmad. uždaryta.

CHICAGO 7, ILLINOIS

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

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St.
WAlbrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak. ir semad.)
Mūr. 2 bt. šild., mflr. gar.—$17.000. 
Mūr. 4 bt. 8 did. lot., įp«d.. $26,500 
Mflr. 3 augšt. 3 bt.. prašo $27,000. 
Mflr. 3 bt. Ir kraut., prašo $28,600. 
Mūr. 6 kb. bung., šild. gar., $17,9<>0 
Prie 63 g-vės ir Harlem 4 did. lo

tai už $4,000.
Patikrinkite: yra sąrašas pigių ir 

gerų namų.

BUDRECKAS Realty
4081 Archer avė., LAfayette 3-3384

(prie Califomia g-vos)

2 GENERAL 
MAINTENACE 

MEN
Mušt have Are and Acety- 

lene welding experiencs 
plūs knowledge in the

electrical work.
Top Wagea to To Top Men 

Steudy Work
National Block Co.

Tel. RE 4-27S2

BUILDING a RFMOI)W«\<

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL OONTRACTOR

Northside. Tvarkingas mūrinis dvi- Stato rezidencinius ir komercinius 
fiatis. 2 x &• Basemente dar t kniuba- namus, pasiūlo sklypus, rekomen- 
rys. Aut. šildymas karštu vandeniu- duoja planus: išrūpina Statybos 
alyva. Alium, langai ir sieteliai. Ply- kreditus. Skamb. Vak.: VI 7-4229
telių vonia. Geras pirkinys! Prado 
tik $19,000. Apžiūrėti nekainuoja!

N amas I Mūrinis, puikus munas! & 
kambariai. 37 pSdų lotas, 2 karų ga- ! 
ražas. Alyva autom, šildymas. Visai 1 
arti Marųuette Parko. $18,600 arba I 
geriausius pasiplyrnas. Skambinkit, 
painatykit, pirkit!

Income taksy pildymas 
P LEONAS

OBAL BSTATB 
2785 W«et 71st Street 

VM telefonai: WAlbrook &-601S

BK1GHTON PARKJE:
Komb, mūr. med. 4 ir 6 puikūs 

kmb., dvigubas sklypas, garažas. 
Kaina $19,000.

Nauj. mūr. 1% aukst. 4 ir 5 kmb., 
centr. šild.. į-ražus.

Med. 2 po “ pečiais šild. $13,800.
Med. 3 butai po 4 kmb. $16,500.

GAGE PARKE:
Mūr. 2 po 4, centr. šild., 76 dol. 

paj., kaina tik $16,900.
Mūr. 2 po & naujas, tuoj galima 

užimti.
Mūr. 6 kmb., 2 kmb. pastogSje Ir 

I atsk. virtuvė skiepe. $18,500.
MARQT7ETTE PARKE:

Mūr. 5 ir 4 kmb. naujas, 
i Mūr. 4 kmb. gale sklypo.

Mūr. bung. 4 ir 3 kmb. $21,000. 
KITUR:

Mūr. 8 kmb., centr. šild., garažas. 
PAJAMŲ NAMAI:

Mūrinis 2 po 4 kamb., taverna su 
Jreng. ir 9 atsk. kmb. $6689 dol. pa
jamų i metus. Nebrangiai.

Mūr. kamp. 6 kmb. ir maisto krau- 
tuvS.

Mūr. 7 butai, labai gera vieta.
Mūr. 4 butai, 2 po 4 ir 2 po 6.
Mūr. 5 ktnb. ir taverna, Gage par

ke.

ŠIMAITIS REALTY,
INCOME TAX

2737 W. 43rd Si.. CL 4-2390

MARQUETTE PARKE
Mūrinis 2 po 5)4 kamb. ir 3 kamb. 

rūsy.
Geras 6 kamb. bungalow. Tile vo

nia ir virtuvė. $17,600.
50 pėdų sklypas.

BRIGHTON PARKE
Prie liet. mokyklos medinis su rū

siu ir šildym. 6 ir 5 kamb.
Kampinis mūrinis — 4 dideli butai.
63-čia ir Kedzie Avė. Puikus mūri

nis — 2 po 6 kamb. ir 3 kamb. Cen
tral. šildymas alyva. Garažas.

Gage Parke naujas mūrinis 2 po 5 
kamb. $32,900; įnešti $8,000.

VENTA
4499 SO. FAIRFIELD AVĖ. 

LAf. 8-3881: LAf. 3-9027

Namų tel. BIshop 7-:i:il0 
2737 West 43rd Street

J. BREIVE and SON
CONSTRUCT1ON UOMFAN1

1442 8. 48th Ct., Cicero 50 III
Statome naujus namus ir garažas

Atliekame visokių trobesių ir patai 
pą įvairins remonto darbus, skubiai, 
gerai ir pigiai.
Aanklte DAnube 6-27SS nuo B vai. 

ryto Iki 7 vai. vakaro.
TeL OLymplc 2-5121 nuo A vai. 

vakaro Iki II vai. vakaro

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVĖ 

MORAS
Builders Gen. Contractors

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 8 vai. ryto iki 6 
vai. p. p. Kitu laiku susitarus.

Tel. PRospect 8-2013 
6800 SO CAMPBELL AVĖ. 

Chicagc 29, UI.

Namų statyba, įvairūs patiiisviuai 
Ir pardavimas. Jei norite pirkti ar 
užsisakyti namų, kuris būtų gerai iš
planuotas, patogus, gražus ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TKrniiiial il-5531 

nuo 5 vai. p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo 10-4 vai. Adresas: 515 
Nolton, Willow Springs. III.

PROGOS — OPPORTUNITIES

PARDUODAMA MAISTO KRAU
TUVE lietuvių apylinkėje, prie baž
nyčios ir mokyklų. Geras biznis, gi 
rai įrengta, naujos mašinos. Prieina
ma kaina, nes sav. turi išeiti į ligo
ninę. Susitarimui skambinti YArds 
7-4301.

DRKKS SHOP — 100% LOCATIOA 
431x1 Ir Archer

I,abai žemas investmentam Ypa
tingai parduodama Califomia saliui 
fashions. Fabrikantas suteikia visas 
prekes, užmoka “freight”-pervržini;/. 
priima “markdowns”, ir t. t. Gera 
proga darbščiam asmeniui. Kreiptis 
į sav. tel. CLdffside 4-2923, kiekvienų 
dienų.

MARQUETTE PARKE 
Gražus 3 m- senumo mūrinis, 2 po

4 kamb. Gazo šiluma, rūsys, naujas 
2 mašinų garažas. 323,700. A. Vaina.

5 kamb. mūrinis. Automatiškas 
gazo šildymas. Garažas. 317,000.

BRIGHTON PARKE. Medinis, 2 po 
4 kamb. Alyvos pečiaus šiluma. Ga
ražas. $12,600.

VARPAS Real Kfttiate
Insurance, \otary Public 

5916 So. Western Avė.
PKosp. R-2234 arba H Km. 4-7035 

•■StSPKMMOKMOKMlMnKNHNNB

REAL ESTATE

vesdami pasauliečiams. Apašta
lavimo darbų daug nustojome. 
Mergaitės, įstojusios į šią semi
nariją, buvo auklėjamos grynai 
katalikiškoj atmosferoj, nes jos 
taip pat čia gyveno visais moks| 
lo metais. Kiekvieną dieną klau
sydavo šv. mišių ir beveik visos 
priimdavo kasdien šv. komuni
ją; vakarais kasdien buvo kai-i 
bamas šv. • rožančius su palai
minimu šv. Sakramento. Be to, Į 
turėjo tikybos pamokas ir gc-j 
rą religinį p ■siruošimą moky-| 
tojos pareigoms.

Baigusios šią mokyklą, dau- 
giausai buvo skiriamos į kaime
lius upių pakraščiuose ar giliau 
miškuose. Gyventojams moky
toja — viskas, kibai ja pasitiki 
ir labai daug gero gali padaryti. 
J iyra ir motina, ir daktarė, ir 
misionierė. Kunigas negali daž
nai gyventojų aplankyti; teap- 
lanko vieną, daugiausia du kar
tus per metus, kartais net vie
ną kartą per 8 metus. Šiemet 
pasitaikė, kad kunigas atrado 
vietų, kur nebuvo kunigo 20 me 
tų. Mokytoja Tnoko vaikus tiky-

(Nukelta j ‘7 pusi.)
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j Siame leidinyje ir 8 pusi. priede at- 
epauftdlnta JAV-bių Socialinio Drau
dimo (Sodai Securlty) įstatymai su 
naajaiedalN 1956 metų papildymais, 
būtent: 1 ) Oficialus pensi'u ir pašal
pų lentelės. 2) Moterims pensijų 
mokėjimas nuo 6 2 metų amžiaus. S) 
Nedarbingiems asmenims pensijos 
mokėjimas nuo 50 metų amžiaus.

Be to, Siame leidinyje atspausdin
tas NHalmingų atsitikimų įstatymas 
(U'onkmen’s Oompcnsatlon), su len
telėmis, nurodant už kokius kflno^su- 
sižeidimus kiek mokama paSalpos. 
Leidinių kaina tik HO centų.

Pinigus su užsakymais 6iųstl: 

“DRATCAS"
4545 Weat 68rd Street 

Chicagn 29, Illinois

.1

. . . PRADEKITE TAUPYTI PAS MUS . , . 
GAUSITE AUGšCIAUSJ DIVIDENDĄ ... O BE TO, 

APDRAUSTĄ SAUGUMĄ IKI $10,000.00 ... IR, 
NAUDINGU DOVANU Jf^U PRILANKUMĄ

ELEKTRINIS 
LAIKRODIS 
SU S500.00
DEPOZITU

PIRKITB ir panhraktte novo n®
kilnojamą tortą per mano įstaigą. 
Naudokitės mano teisingu patarna 
vimu

L KURŠIUS
REAL ESTATE SALES 

REpnblio 7-9400

S I « t t m e
NAMUS IR
GARAŽUS

Ir atliekama visus statybos ir p»r 
tvarkymo (remodelingj darbus

MASTER BUILDERS
General Contracting Co. 

tBav. V. Sodeika Ir ,1. Skorubskas) 
1800 8. 48TH CT., CTCEIIO 60, ILI. 
Tel. OLymplc 2-7331 j TO 3-4238

t. —w

MISCELJaANKOUS

LIET. APDRAVDOS AGENTŪRA
Visy rūftių apdraudoft. Automobi-

ŠILDYMAS
A. Stanrtauskas instoliuoja vi-

bž.iertousiy. Amerikos finny garu 
Prieš darydami apdraudas kitur.

pasiteiraukite pas mus.
JONAN KIRVAITIS 

WAlbrook 5-5671
INTEROTATE INSURANCE AGENCY 
«IO3 S. Ashland Avė., Chicago 36, IU.

Marijos apsireiškimų Fatimojc 
1917 metais aprašymas 

128 pusi. Kaina 81.00 
Užsakymus kartu au pinigais siųsk lt r

‘‘DRAUGAS’’
4545 West 63rd Street

CMcaco 29. IUinoia 

H»K>fiHKHgto«HgtoeHacwafiHCHafiHSHCHaHa«4

Duoną ir įvairias skoningas 
buikutes kepa

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

Tel. t’Liftalde 4-H37B
Pristatome j visas krautuves 
ir restoranus, taip pat IA- 
siiinčiame j visus artimuo
sius miestus.

mO
__ ; .,4. . j

IŠT. ANTHONY SAVINGS;
AND LOAN ASSOCIATION 

1447 So. 49th Ct., Cicero. III.

D. MONSTAVUMUS
REAL ESTATE - 1683 W. 103 »t 

TK. BEVERLV 8-3946 
Nekilnojamų turtų pirkimas, parda
vimas. Tarpininkavimas bizniuose ir
valdžios įstaigose.

INCOME TAX. Taz a<-eountant

ir alyva kūrenamus pečius fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oonditioners) ir atlieka 
visus skardos darbus.
1546 S. 49th Court, Cicer

TeL OLymplc 6-0775 nuo 8 vai. 
ryto Iki 5 vai. vakaro.

Telefonaa noo 5 vai. vakaro:
OLymplc 2-6752

REAL ESTATE

,11 OZAS GRIKAUSKAS, Vedėjas 
Tel.: TOwnhall 3-8131 ir BIshop 2-1397

\ nl railieninln. ketvirtad. ir penktad. 
nuo ii iki f,; pirmadieniais iki 8 va- 
Kinu, šeštadieniais Iki I v. po pietų; 
I r e, liidlenlals uždara.

RAŠTINES VALANDOS:

DYKAI PU ŠINIS Zl IKI IIS VAIKI i'IAMS TAI I’YTDJAMS

šioje nejudotno turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant. J6- 
•ų laukta greitas Ir telstagas patar 
nerimas

N 0 R V I L a
REAL EOTATE HALES 

2600 W. 59th HL Tel.

S'

Skaitykite “Draugą”! iškaitykite ir platiiikile dienraštį ‘Draujįo”. Skelbkitės ’Draujįe”!

6 KAMB. MORINft 
Colonial rezidencija, Forced air- 
karžtu oru apšild. Beržo medžio 
(natūralios spalvos) papuošimai. 
Spalvoti vonios įrengimai. Rūsyje 
“recreation room" pušinių lentų 
sienos; ir % vonios. 47 pėdų skly
pas. 2 autom, garažas. Labai šve- 
rus.. Arti 73rd ir Washtenaw A ve. 
Tik $24,000

F. H. HALVORSEN CO. 
3145 W. 63rd ftt 
Hfcmlock 4-43(10



Antradienis, kovo 19, 1957

“ŽMOGAU, AŠ NESU BUVĘS

OPEROJE...”
Ką įlūniuoja ir kalba margas svietelis apie “Rigoletto" operą

Dievuliau mano, juk štai jau ar- perą. Žmogus dar nepamiršęs sa
linusi “Rigoletto” opera. vęs.

Kai įimtai pagalvoji, stačiai kei- — Skambinau dėl biletų, tai pa
stas dalykas: lietuviškoje emigra- sakė kur galima iš anksto gauti, 
rijoje statoma opera. Ir dar lietu- ti pirkti, nes paskuieVanal oįbrith 
viška kalba.. . Vyrai, vyrai, kas bet į namus nepristato. Reikės 
bebus ... vykti pirkti, nes paskui “čiukure”

Mano colega VI. Ramojus jau uiks sėdėti. Lietuvoje būdavo vis- 
ištardė iki panagių iškamantinė- dėlto kitaip.
įo šios operos dirigentus, režisoriu- ® senas Kauno aptiekimnkas, ir 
ir solistus, dainininkus. Vadinasi, dabar tebedėvjs dvejus akuliorius, 
kas, kaip, kur. kodėl. . ? Visi, ran pasakė tiesiai:
kas ant širdies padėję, tikrą teisy- ~ Žinote, tamstele, aš operos ne 
bę tardytojui pasakė: nuotaikos mėgstu. Miegiamiausia ir maloniau 
puikiausios, viskas sekasi, latvis s’a man tai baletas. Gaila, kad 
per tai lietuviškai išmoko, dabar Vyrų choras nestatė baleto, 
su nekantrumu laukiame scenos Vengeliausko svetainėje susirin- 
uždangos prasiskleidimo. Ir šir- kusi visa senoji gvardija. Beveik 
dvs jau plaka iš anksto ... Jau visi pensininkai. Gyvenimo vė-

Ai o man salva užmilė kitas rū tyti ir metyti’ Perėję visas audras o“S gi S ard‘tf.7 f Slos »SarM pakalnes pur
kurie kovo 30 ir 31 dienomis su- £ynus’ ramiai sau belaukią ženuš-
plauks > Marijos augšt. mokyklos
puošniąją salę ir susės tenai tan- y P Todči keldami če^r- 
kiomis gretomis — ir žiūrės, ir 7 loael ir keiaami cer
klausysis "Rigoletto” operos lie- u_ ’ Sveiį' Eudeiki ’ (Čia 
tuviškai. šalia profesionalo sėdės . bveiKas’ • U (
h„ns„ci,,u Sdia f.,hribn HarWnin_ popularus, senas grabonus).

Ir per dienų dienas ši senoji 
gvardija” kalba tik apie praeities! 

, . , . dienas, gražius atsiminimus. Kaip
— Jonai, ką it u manai apie “Ri- būta įja kitą kartą ... Kaip be pa-

goletto operąpaklausiau sa- iįOVos pešėsi visur: ir saliūnuose,' 
vo gero draugo, dirbančio sesias j jr vestuvėse ir daidotuvėe... Ko- 
dienas po vienuoliką valandų me-, je dalykai ir nutikimai dėdavosi 
thaniku viename fabrike. j “munšeino gadynėje ...” Ai, ai,

— Aš nieko nemanau. Aš tik Dievuliau brangiausias... O da- 
noriu greičiau operą pamatyti. Aš bar jie visi malonūs, geraširdžiai 
niekada gyvenime nesu matęs o- žmoneliai. Daug ridies parodę ir 
peros... Juk tu pats žinai — dir- naujiesiems savo broliams.
bau paprastu darbininku kaimo pie Užvedžiau ir čia kalbą apie o- 
ninėje. Ne man buvo iš tolimiausio perą.
Žemaitijos užkampelio važinėti Kau — Vyrai, gal pažiūrėsime “Ri- 
nan į operas. O opera kaiman ne- golette” ?
atvažiuodavo. Taip ir neteko susi- Visi tyli ir žiūri. “Bajaviausias” 
durti akis j akį. Sakau, šaunus tas ir sako:
vyrų choras, kad sugalvojo tokią — Ar tai jūsų Generolas parda- 
štuką. Dabar gi matysime operą vinėja ir kiek tas Rigoletas turi 
— ir dar “Rigoletto”. Kas yra ma- prufų?
tęs, sako — puiku. Tas, kurs jaunystėje savo nesi-

Jonas yra puikus vyras. Važinė- pešė, o vaidino ir dainavo ant “stei 
ja naujausiu, spindinčiu Buicku, I čiaus”, anąji paklausėią "kreiziu” 
visiems visada paslankus, draugiš- ( išvadino ir kaip ant delno nuaiš- 
kas. Turi daug prietelių ir bičių-į kino, kas tai yra . daiktas opera. 
lių, aktyviai dalyvauja visuome- Po to visi vienbalsiai nutarė: 
niniame gyvenime ir stambiai visa- — Vyrai, jei jau dypukai tokius 
da aukojo Lietuvos reikalams, o dvvusdaro, tai visi turime eiti pa- 
operos vienok nebuvo matęs. O siveizėti...
dabar sugalvojo tas vyrų choras,' Atrodo, kad "Rigoletto dieno- 
tegu jį varlės... mis ir saliūnuose nebus rankpel

biznierius, šalia fabriko darbinin
ko juk sėdės baltkalnierius, o ša
lia bobutės jauna mergaitė.

— Tai kaip, Antanai, ar eisime 
į "Rigoletto” operą? — klausiu 
draugužį, buvusį irgi tolimoj pro
vincijoje kooperatyvo vedėją, o 
dabar stambių namų savininką 
Marąuette Parke ir savininką di-j 
dėlės farmos, gerą žemaitį irgi be
sišvaistantį po Chieagą spindinčiu 
automobiliu.

nystės ..

Sudegino merginą

r Atkelta iš 6 psl.l
moj, kuris tuoj atvažiuos į Re- 

Ar tu Dievo nebijai, ar ką queną
jau... — nustebo jis. — Girdi, ar 
eisime į operą? Senos dienos kaip 
biletas jau kišenėje. — "Margi
niuose” pirkau. Ar pats žinai, kad 
ša niekada nesu buvęs operoje. Jei
gu kada ir teko nuvažiuoti Kau
nan, tai biletai jau išpirkti. Taip 
provincijos žiurkė ir likdavo už 
durų. Girdi,, galite gauti kitai sa
vaitei ... Taigi, lauk kad nori ki
tos savaitės. Dėkui... O dabar to
kia proga — pagaliau eisime į o- 
perą! Parodyk tu man kada nors 
šitą Vytautą Radžiu. Aš jam tik- i

Nuo vyskupo atvažiavimo jau 
egzistuos Requenos vikariatas.

Bažnyčia gana didelė, tinka 
katedrai, bet daug ko trūksta. 
Yra tik sienos ir stogas, trūks
ta lubų, grindų, bokšto, altorių 
ir viso vidaus įrengimo. Kai bus 
vyskupas, gal ir greičiau už
baigs.

Šiemet sueina 50 metų nuo
rai žemaitiškai užfundysiu. Requenos įkūrimo. Atvažiavę

Kad jį kur pelkės... Ir štai
tik dabar man ėmė aiškėti jog mes 
ne visi gyvename Kaune arba Vil
niuje ir todėl rie visi galėjome ma
tyti kada nors operą. Ištikrųjų, 
juk opera, berods, po kaimus ir 
miestelius nevažinėjo. Ypač mū
sų čionykštė dabartinė jaunuome
nė nėra girdėjusi operos lietuviš
kai dainuojant.

Todėl, pasikrapštęs paausį, ė- 
miau toliau -vietą kamantinėti. 
Vienos organizacijos pobūvyje už
kalbinu šauną jaunikaitį. Tikras 
“dendy”.

— Petrai, ar rengies į “Rigole
tto” operą. Gal ir biletą jau tu
ri?

Vieną jau seniai kažkur pra- 
žaidžiau, dabar nusipirkau kitą. 
Žmogau, juk aš, kaip gyvas, nesu 
buvęs operoje. Sunkiai ir įsivaiz
duoju kaip ten viskas yra... Ir

S
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Juozas Pupienis, kilumu tikras 
žemaitis, senas ir uolus katalikiš
kos spaudos platintojas ir rėmėjas, 
švęsdamas savo vardines kartu mi 
ni deimantinį 75 metų amžiaus ju- 
bilėjų. Šiuo metu Juozapas Puple- 
sis darbuojas naujose “Draugo” pa 
talpose, 4545 West 63rd St. 
—
komis yra prisidėję prie dides
nio Dievo karalystės platinimo.

Red. pastaba: Šios lietuvaitės 
adresas yra: Maria širdies Jė
zaus, F.M.M., Colegio “Maria 
Inmaculada”, Reąuena, Peru, 
S. A. — Misionierėms pagalbą 
galima siųsti tiesiog ar per kun. 
J. Prunskį “Draugo” adresu.

Chicagoje

Vyčiai minėjo šv. Kazimierą

Š. m. kovo 3 d. Illinois ir In
dianos apskrities L. Vyčiai buvo 
suruošę šv. Kazimiero minėjimą 
Šv. Mykolo parapijos bažnyčioje 
ir salėje.

Ryte buvo šv. mišios, kurias 
atnašvo kun. Petrauskas, MIC.

asituojamas kun. Ciniko, MIC, U/rrn Vorrrrn Tll 
ir J. Borevičiaus, SJ. Gražų pa- ”auKeqan‘ UI. 
mokslą pasakė kun. P. Cinikas, Sušelpė savo narį
MIC. Pamaldose taip pat daly- Sergančiam ir besigydančiam 
vavo Don Varnas bei Dariaus ir valstybinėje ligoninėje, Moline, 
Girėno Amerkios Legiono pos- Iii., Broniui Vaguliui sušelpti, 
tų vyrai, kurie šventei pridavė Povilo Grižo iniciatyva, buvo su- 
spalvingumo. rinkta 38 dol. aukų.

Mes esame kaip laivai, kurių 
turės yra pilnos geno vėjo — 
gerų intencijų, bet mes nepaju
dame pirmyn, nes per giliai įlei
stas inkaras. —Fulton Sheen

Nedirbk be atlyginimo ir ne
atlygink nedirbančio. Livius

Labdaringumas yra didžiau
sias pasireiškimas augančios 
mumyse Dievo meilės.

SV. Bosko

Leiskite mums daryti viską 
ką galime didesnei Dievo gar
bei. šv. Bosko

pirmieji tėvai pranciškonai at
rado ‘ik 4 lūšneles. Nuo jų atva 
žiavimo prasidėjo visas kultūri
nis gyvenimas. Mūsų seselės at
važiavo 10 metų vėliau. Pirmoji 
ir vienintelė mokykla buvo mū
sų, o vėliau — gimnazija mer
gaitėms ir levų pranciškonų vie
nuolynas ir mokykla, o mūsų 
— 2 augštų mūriniai namai su 
didele bažnyčia.

Yra neseniai pastatyta ligo
ninė — vieno augšto mažas mū
rinis namelis. Jau pradėjo sta
tyti vieną kitą mūrinį namelį. 
Visi kiti pastatai labai prasti, 
stogai iš palmių ir sienos iš nen

ZUZANA KARPIS 
(Stirbytė)

Gyveno 6934 So. Artesian Avė.
Mlr6 kovo 18 d.. 1957. 3:30 

vai. ryto, sulaukus senatvės.
Gimė Lietuvoje: kilo iš Ve- 

veržėnų parap., Kukaičių km.
Amerikoje išgyveno 54 m.
Pasiliko dideliame nuliūdi

me duktė Stanislava, žentas 
Aleksandras Mažeika; 3 pusse
serės: Agnieška Smagurienė,
Ona Antanavičienė. jos vyras 
Pranciškus ir Antanina Jukny- 
tė ir daug kitų giminių, drau
gų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas namuose, 
6934 So. Artesian Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
kovo 23 d., iš namų 9 vai. 
ryto bus atlydėta į Gimimo 
P-lės švč. parapijos bažnyčia, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Duktė, pusseseres
Ir kiti giminės.

laidotuvių direktorius Ma
žeika & Evans. Tel. REpublic 
7-8600.
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LITHUANIAN RECIPEb
Bariuko JUZE DAUŽVAEDLENt

kada aš galėjau lankyti operas, drių, be langų, kartais ir be du- 
kad iki dešimties metų buvau .... . . , ...
piemenėliu Užluobėje pas šiušelį. Viduje niekur nerasi nei grin 
Paskui pas Bernotą Narvydžiuo-1 dų, nei lubų. Bendras Reque- 
se. Kada jau bolševikai antrą kar- nos vaizdas yra gražus — tarp 
tą lipo ant kulnų, mane verkian
tį gaspadorius užmetė ant vežimo 
ir išdardėjome Klaipėdos link. O 
dabar Chicagoje. .. Ir operą pa
matysiu.

Tas buvęs Užluobės ir Narvy-

dviejų upių Ucayali ir Tapiči. 
Tapiči įteka į Ucayalj ir Ucayali 
į Amazonę; aplinkui amžinai ža
liuoją miškai. Vieta labai nely

džiu vargužis piemeneli- parvežė ?i, gatvės labai prastos; kai ly
ja — purvo iki kelių; nėra jo
kių susisiekimo priemonių — 
nei automobilių, nei vežimų; 
paprastai transportui naudoja
masi nešikais. Pernai pradėjo 
lyginti lauką aerodromui, bet 
jau paliko. Susisiekimas — la
bai prastas, laivai atvažiuoja la

mane namo naujutelaičiu Cadilaku.
Suvalkijoje buvęs garborius ar

ba kailiadirhis čia "susikombina
vo” didelį apartamentinį “auzą".
Dabar eina nosį užrietęs, kiaušinis 
nuo galvos nenukristų ir pažįsta
mų nebemato. Susitikęs tyčia pa
sveikinau:

Sveikas, mister Garbeni! Kas 
naujor
spėju sŽkčms.°^kaims0 val^o bai neregulariai. paštą atveža
ti. Visi kviečia, lenkiasi, kepures dar rečiau, 
kelia. ..

O į "Rigoletto” operą ar ma
lonėsite, mister, atsilankyti ?

—■ O kada gi bus?
Nagi, laikraščiai jau skelbia 

tiek laiko ...
— Well, neturiu aš laiko laikraš

čių skaityti, daug rūpesčių prie 
apartamentų. Siur, prisiųskit į na
mus biletus nueisiu.

Kaimynystėje apie savo kuklią 
"auzelę" triusiasi buvęs valdžios 
direktorius. Jo trobelės nepalygin
si nė iš tolo su garboriaus apar
tamentu, Išsikalbame apie tą o-

Zmonės. sužinoję, kad uždarė 
mergaičių gimnaziją, sukilo, pa
rašė smarkų laišką ir preziden
tui ir švietimo ministeriui. Sa
ko, kad 50 metų jubilėjaus mi
nėjime valdžia dovanojo juodą 
tašką Requenai. Nežinome, kuo 
tas baigsis.

Ši misija yra drauge ir lietu
vių misija, kur vien tik lietu
viai savo nuoširdžiausiomis au-

•*' hm* luyffk Virti iOv r.
aeptų grynai l'etuvlškų valgių garo 
mmul anglų kalboje. Ponia Daužvar 
dlenS, kuri dažnai pasakodavo api- 
lietuvlškus valgius per Ch t nagos ra 
lijo Ir televizijos stotis, surinko pa 
čtus {domiausius lietuviškų valgi* 
receptus Ir DRAi'GAS Juos Išletdr 
labai parankioje formoje. Pirmą kar 
tą tokia knyga pasirodo knygų rtn

I koje
Gera dovana kitataučiams ar ana 

llškal skaitantiems lietuviams

Kaina — $2 00
Užsakymus kartu su pinigais siusk r

“DRAUGAM“
4545 Wmt 63 r d Street 

CMcago 20, Illinois
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Po pamaldų buvo susirinkta 
bendriems pusryčiams, kuriais 
rūpinosi L. Vyčių 5 kuopa. Pus
ryčių metu buvo įteikti vyčių III 
laipsn. medaliai, kuriuos gavo V. 
Geštautas — 36 kp., L. Kassel 
— 36 kp., F. Petkūnas — 36 kp, 
A. Stasiūnas — 112 kp., D. Nau 
sėda — 5 kp. ir B. Pocius — 
112 kuopos.

Tolimesnė dienos prpgrama 
buvo perkelta į L. Vyčių salę ir 
čia pradžioje moterys žaidė kau 
liukais, o vyrai mėgino laimę 
kortose. 7 vai. vak sekė ska
nūs pietūs, ir visiems pasisotinus 
pradėti šokiai.

Šios dienos darbuose pagelbė
jo visa eilė vyčių, kurių pami
nėtini F. Petkūnas, A. Lubert, I 
F. Jurgaitis, W. Cibulskiš, G. 
Gudas, B. Tucker, M. Kasper, 
D. Rapp. A. Miškinis, L. Damb- 
rovvski, I. Locaitis ir A. Širvins- 
kas. Edv.

5 dol. aukojo Jeronimas ir J u 
zė Triukai; 3 dol. — Povilas Gri 
žas. Kiti aukojo po du ir po vie
ną dolerį.

LB apylinkės valdyba dėkin
ga visiems aukotojams, o ypa
tingai nuoširdžiai dėkoja Triu
kams ir Rumšai, kurie nuvežė 
surinktas aukas ir aplankė li
gonį. Teisingai lietuvių patarlė 
sako, kad pažinsi žmogų nelai
mėje. V. P.

Kas bijo Dievo, neturi nieko 
kito, ko jam reikėtų bijoti.

— šv. Ignacas Lojolą 
Atgaila yra! antrasis krikštas;

krikštas ašarų.
— Šv. Gregorius Nazianzietis

Pirkit Apsaugos Bonus!

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GRLINYCIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banke
tų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2443 West 63rd Street 
Tel. RRospect 8-0833 ir PR 8-0834.

SLSSS'C'LSSS'T'J J

I’ianciaiiui draugams ir jiažjstaiiiiems, kati Vokietijoje, Muneheiio 
miesto ligoninėje, po ilgos ir sunkios ligos, 1957 m. vas. 5 d. mirė

PAULINA VILTRAKIENĖ
Kits ją pažino, prašom už jos vėlę pusi melst ii.

LlDDfcSIO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. Westera Aro. Air Condltloned koplyčią 
REpubUo 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta 

Tiems, kuris ąyvsną kitose miesto dalyse; rausime 
koplyčią arčiau jūsų namų.

EMILIJA
MARAŠINSKIENĖ

(Grinburgaitė)
Gyveno 3600 S. Halsted St.
Mirė kovo 17 d.. 1957, 2:50 

vai. popiet, sulaukus 80 m. 
amžiaus. Kilo iš Lietuvos, Za
rasų apskr.. nusėtų miesto.

Amerikoje išgyveno 7 m.
Pasiliko dideliame nuliūdi

me 3 dukterys: Severiną Pet
rauskienė, žentas Ignas, anū
kai Algimantas ir Kęstutis: 
Domicėlė Dukauskienė. žentas 
Antanas; Antanina. Petraus
kienė. žentas Mečys, anūkai 
Raimundas, Verina ir Apoloni
jus ir kiti giminės Amerikoje. 
Lietuvoje liko 2 sūnūs — Leo
nas, marti Janina, anūkai Emi
lija ir Alfonsas, marti Jadvy
ga. anūkės Gražina ir Audronė 
ir kiti giminės.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 Li- 
tuirnica Avė.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
kovo 20 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta į šv. Jur
gio parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos uz 
velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę: Dukterys, s ū n ii s, 
žentai, marčios Ir anūkai.

laidotuvių direktorius Anta
nas M. Phillips. Tel. YArds 7- 
3401.

A. A
AGOTA KOMINSKY

(Pagal tėvas Macevičiūtė)
Gyv.5346 So. Savvyer Avė., te

lefonas HE 4-2107.
Mirė kovo 15 d., 1957 m.,

6:25 vai. vakare.
Gimusi Lietuvoje. Kilo iš Ra

seinių apskr., Betygalos para
pijos, Aleknaičių kaimo. Ame
rikoje išgyveno 50 metų.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
3 dukterys — Stella Rimkus, 
ir anūkė Dorothy Kolecek ir jos 
vyras Elmer ir 2 proanūkai, 
Gna Shastok, žentas Juozapas 
ir anūkė Anita, ir Sophie Shai- 
nauskas, žentas Antanas ir anū
kas Myron, brolis Thomas Ma- 
eevicli su šeima (Philadelphia, 
I’a.), sesuo Sophie Markus 
švogeris Michael ir šeima ir 
kiti giminės, draugai ir pažįs
tami.

Kūnas pašarvotas Stepono 
Lackawicz koplyčioje, 2 424 W. 
69th St. laidotuvės įvyks tre
čiadienį, kovo 20 d. Iš koply
čios 9 vai. ryto bus atlydėta 
į St. Gali parap. bažnyčią. 55th 
ir So. Kedzie Avė., kurioje į- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Agotos Kominsky 
giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvau
ti laidotuvėse ir suteikti jai pa
skutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimą.

Nuliūdę lieka: dukterys, žen
tai, anūkai, proanūkai, brolis, 
sesuo ir kiti gimines.
Informacijoms skambinkite A. 
Phillips, tel. YArds 7-3401.

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avė.
TeL Yfl 7~1741“2 ir Lfi 3"9852

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

AMBULANCE DIENA IR NAKTĮ

PIRKITE DABAR TIESIOG KUO
MR. HELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas miesle!

Tel — CEdarcrest 3-6335

ANTHONY B, PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0. WESTERN AVĖ. 1410 SO. 50th AVĖ.

CHICAGO, CICERO,
Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba 

T0wnhall 3-2109
PETRAUSKŲ ir DUKAUSKŲ 

šeimos, jų brangiai motinai ir uošvei mirus, 

nuoširdžiai užjaučia • •.

Vanagūnh šeima

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ! 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulanaų patarus- Mes turime koplyčias’
1 vimas dieną ir nak- BūT jGn visose Chieagoe ir 

• tĮ. Reikale kaukite Roselando dalyse ir*
| mus. tuojau patarnaujame I

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

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

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

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HAI^TED STREET Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
l(W2l S. MICHIGAN AVĖ Tel. COmmudorę 4-222>

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. V Artis 7-I13S-U3H

VASAITIS — BUTKUS
I 146 S 50th AVĘ., CICERO. III Tel. OLymplc 2-KM).

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET KKpohlk 7-1213
2314 W 23rd PLACE Vlrginls 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1424 8. 50th AVĖ. OLymplc 2-6246 Ir T0wnhall 3-9687
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X Kun. J. Jakaitis MIC da

lyvaus ir tars žodį Tėvų Mari
jonų bendradarbių susirinkime, 
kuris įvyks šį trečiadienį, kovo 
20 d., 7:30 vai. p. p. Aušros 
Vartų parapijos patalpose. 
Marųuette Parko Tėvų Marijo
nų bendradarbių skyrius pa
ruoš kavutę.

X Inž. A. Zailskas, Nijolė 
Kazlauskaitė, dr. Z. Ašoklis, 
kun. P. Patlaha, kun. A. Vilkai
tis, p. Stučinskienė, p. Sidera- 
vičius, Jurgis Prapuolenis ir A. 
Kubas yra išrinkti naujais LB 
Cicero apylinkės valdybos na
riais. Susirinkimas įvyko pra
eitą sekmadienį. Valdybos pra-

TOMO AKVINIEČIO MINĖJIMAS
Žymi lūšio katalikų filosofo ir 

teologo Tomo Akviniečio minė
jimas įvyko praėjusį sekmadie
nį Marijos augštesn. mokyklos 
salėje ir sutraukė daugiau šim
to žmonių, o kas maloniausia — 
kad iš jų buvo apie 90% aka
deminės jaunuomenės. Minėji
mą pradėjo stud. Ignas Budrys. 
Paskaitą skaitė kun. dr. P. Ce- 
liešius. ir tenka pasakyti, kad 
paskaita buvo laibai įdomi, nors 
vielomis ir sausoka, tačiau ne 
vienam suteikusi naujų ir bana
liuose vadovėliuose neužtiktų ži
nių.

Angeliškas daktaras

Kun. dr. P. Celiešius, kalbė
damas apie Tomą Akvinietį, pa-

sofijos autoritetu. T. Akviniečio 
garbė augo kasmet ir šiandien 
ji yra didesnė negu bet kada. 
Pats Akvinietis teigia, kad ne 
jis yra didžiausias Bažnyčios 
mokslų daktaras, bet šv. Augus 
tinas, tačiau šv. Augustinas bu
vo be sistemos, gi šv. Tomo dar
bai yra labai sistemingi ir 
moksliški, šv. Tomas garsus sa
vo penkiais Dievo buvimo įrody
mais. Daug įvairių netikslumų 
užnešė laikas, ir šiandien šv. To
mas Akvinietis yra vienas di
džiausių Bažnyčios mokslo au-' 
toritetų, kadangi pop. Leonas 
XIII patvirtino, jog katalikiški 
mokslo židiniai teologijoje ir fi-i 
losofijoje turi remtis šv. Tomo 
Akviniečio mokslu. Šv. Tomas

rodė, kad jis dalyką geriau žino, mįrė 1274 m. Šventuoju paskelb 
negu galima išskaityti šventųjų tas 1323 m. Kun. dr. P. Celie-
gyvenimuose ar enciklopedijose. 
Prelegentas parodė puikų tomiz 
mo supratimą ir jo mokslo svar 
bą Katalikų Bažnyčios gyveni
me, neslėpdamas nė tų vietų, ku

nešimą padarė pirm. dr. Z. r*ų dėl norėjimo būti visuotiniu 
Ašoklis, rev. komisijos — pirm. Tomui nepavyko tobulai aptarti 
J. Švedas. Pirmininkavo J. Klio-
rė, sekretoriavo Jonas Vaičiū
nas. Aušt. Lit. mokyklos reika
lais pranešimą padarė prof. 
kun. P. Dambrauskas, šiuo me
tu Lit. .mokykloj mokosi 27 
berniukai ir 41 mergaitė. Dės
to 7 mokytojai. B. Babrauskas 
kalbėjo kultūriniais reikalais. 
J. Kreivėnas padarė labai išsa
mų pranešimą apie Lietuvos 
kultūros ir švietimo dabartinę 
padėtį. Žurn. St. Pieža parodė 
Europos vaizdų įdomų filmą.

Nors ir negausus, tačiau labai 
pozityvus susirinkimas paro
dė, kad Lietuvių Bendruome
nės idėja, gyva tiek senesnės, 
tiek jaunesnės, tiek pačios jau
nosios kartos lietuviuose.

X Vienas kunigas (prašė pa
vardės neskelbti) Saleziečių 
gimnazijos Italijoje bibliote
kai padidinti, pasinaudodamas 
“Draugo” skelbtu knygų iš
pardavimu, už 40 dol. nupirko 
knygų. Tas pats asmuo, nega
lintiems užsimokėti, užprenu
meravo laikraščių už 56 dol. 
Būtų gera, kad tokių aukotojų 
atsirastų daugiau ir galėtų pa
pildyti Vasario 16 gimnazijos 
ir kitų lietuvių mokyklų biblio
tekas bei sudarytų progas skai
tyti laikraščius tiems, kurie pa
tys nepajėgia užsiprenumeruo
ti.

X Vytautas Alseika, gyv. 
Clevelande, atsiuntė Kultūros 
Fondui 10 dolerių paramą prof. 
Vaclovo Biržiškos “Aleksandry- 
nui” leisti. Laiške siūlo, kad 
kiekvienas buvęs profesoriaus 
klausytojas turėtų prisidėti 
prie to veikalo išleidimo. Kul
tūros Fondas greitai paskelbs 
atsišaukimą, kviečiantį parem
ti “Aleksandryno” leidimą, iš 
anksto jį užsisakant. Šiuo me
tu dr. Petras Jonikas tikrina 
pirmojo tomo kalbą, o prof. 
Mykolas Biržiška jau tvarko 
antrąjį tomą.

X Prel. Albavičius, Cicero 
Šv. Antano parapijos klebonas, 
įvertindamas Lituanistinės mo
kyklos nepaprastą reikšmę, pa
aukojo Cicero Lituanistinei mo
kyklai šimtą dolerių, šią klebo
no auką ciceriečiai priėmė su 
didžiausiu entuziazmu, šis švie
siausias, kaip vienas amerikie
tis lietuvis pareiškė, Chicagos 
lietuvių parapijos klebonas, pa
rodė, kad yra žmonių remian- 
čių lituanistinį švietimą, tuo 
tarpu kai nė vienoj vietovėj 
lituanistinės mokyklos nebe
randa prisiglausti vietos. ’

X A. Koverienė, nežiūrint 
savo senesnio amžiaus, labai 
energingai dalyvauja visuose 
Chicagos šaulių klubo meno 
kuopelės vaidinimuose, kaip 
scenos dekoratorė. Ji taipgi da
lyvauja ir gastrolių metu ki
tuose miestuose, šauliai ruo
šiasi aplankyti Kenoshą ir te
nai suvaidinti “Slidų pusmili-

šiaus paskaita klausytojų buvo 
išklausyta dideliu dėmesiu ir ne 
vienas netrumpos paskaitos da
lyvis su dideliu malonumu būtų 
klausęs ilgiau, neš kalbėti apie 
Tomą galima ir kalbama šimt
mečiais.

Philipinų prezidentas, kai jį lankė Draugo red.

Prez. Magsaysay, kurio tragiška mirtis giliai liūdima pasaulyje, 
taip atrodė, kai 1954 m. lapkričio mėn. jį aplankė vienas iš “Draugo” 
redaktorių kun. dr. Juozas Prunskis. Prezidentas tada duotame pa
sikalbėjime pareiškė daug simpatijų Lietuvai. Nuvykęs į prezidentūrą 
lietuvis turėjo progos stebėti puošnius prezidento parkus su miažu 
zoologijos sodu jo vaikams, medinį vasarnamį prezidentūros soduose, 
privačią koplyčią rūmuose, kur prezidento šeima dažnai meldžiasi, 
puošnias rūmų. sales.

Pabėgusi mergyte
Robcrt Jean Kolberg, 7 me

tų amžiaus mergytė, įgyvenan
ti netoli Chicagos esančiame 
Glenview miestely, sekmadienį 
dingo iš namų ir jos nebuvo ga
lima surasti per 14 valandų. Tik | nauji nariai iš verslininkų, pra- 
vėliau ji buvo rasta susigūžusi monininkų ir auklėtojų eilių, 
vaistinės prieangy 8000 Devon, jų tarpe — DePaul universite- 
Park Ridge miestely. Ji pasisa- to prezidentas kun. C. J. O’Mal- 
kė, kad pasiėmusi savo labiau- ley, Chicagos universiteto kan
alai mėgiamus daiktus ji pės-, cleris L. A. Kimpton ir Lojolos

Sustiprina Jaunimo 
komisiją

Siekiant suaktyvinti kovą 
prieš nepilnamečių nusikalti
mus, prie Chicagos .Jaunimo 
komisijos paskirta dar devyni

Ypač taip atrodo, žiūrint iš šių , 1
dienų perspektyvos. Tomas Ak Smuikas, deklamacijos ir solo
vinietis gimė pietinėje Italijoje 
apie 1225 metus. Jo tėvas bu
vo Akvino miesto grafas Lan- 
dolfas ir motina grafaitė Teodo
ra. Mažas, dar neusulaukęs 5 
metų, Tomas buvo atiduotas mo
kytis į garsųjį benediktinų vie
nuolyną Monte Casino. Vėliau 
Tomas mokėsi Neapolyje, dar v'ė 
liau teko būti kalėjime, Koelne, 
Paryžiuje ir kitur. Didžiausi pir 
mieji jo mokslo darbai buvo A- 
ristotelio mokslo aiškinimai. To
mas gavo daktaro laipsnį 31 sa
vo gyvenimo metais. Parašė te
ologijos ir filosofijos mokslo dar 
bų 20 tomų, kurie, vertinant 
šiandieniniu tomų mastu, suda
rytų apie 80 tomų. šiandien To
mo mokslu remiasi Bažnyčia, ir 
Tomas laikomas vienu didžiau
siu Bažnyčios teologijos ir filo-

X Juozą pinos Klikūnienės
namuose, 7327 S. Maplewood 
Avė., praeitą sekmadienį' Mo
terų Sąjungos 55-ta kuopa at
laikė susirinkimą, po kurio bu
vo pagerbta ir apdovanota šei
mininkė jos vardinių proga. J. 
Klikūnienė yra tos kuopos il
gametė vicepirmininkė, taip pat 
dosni visiems kultūriniems ir 
švietimo reikalams. Nares vieš
nias vaišinti padėjo varduvnin- 
kės dukterys Mrs. Zelis ir Feb- 
ronia.

X Krikščioniškosios Demo
kratijos Studijų klubas kovo 10 
d. išrinko naują valdybą, kuri 
pasiskirstė pareigomis: pirmi
ninkas Vladas Šoliūnas, sekre
torius — Sofija Mažionytė ir 
iždininkas — Juozas Paškevi
čius. Klubas, be jokio nepalan
kaus nusiteikimo betkam, nu
sistatęs domėtis ir studijuoti 
visuomeninius klausimus.

X LR D 1956 metų premijos 
laimėtojas paaiškės šį šeštadie
nį: tą dįeną bus tikrinami ra
šytojų balsavimo lapeliai. Šie
met premija yra itin gyvas su
sidomėjimas. Iki šiol jau pabal
savo didesnis skaičius negu 
betkada anksčiau, ir kasdien vis 
dar ateina naujų balsų.

X Kva ir Petras Cibulskiai, 
žinomi biznieriai, gyvenantys 
Nanticoke, Pa., šiuo metu ato
stogauja Floridoj. Iš ten jie 
siunčia sveikinimus broliui Vla
dui Cibulskiui, MIC, dirban
čiam “Drauge”.

X Kazys Tallat Kelpša iš 
Clevelando, atsiliepdamas į pra
nešimą “Drauge”, suteikė per 
rašytojų draugiją paramą prof. 
Mykolo Biržiškos senatvei pa
lengvinti.

X M r. Pakel yra pakviestas 
Tautinių šokių šventės vyriau
siu finansų tvarkytoju, iždinin
ku — A. Gintneris ir sekreto
rium — Z. Dailidka.

X Kun. A. Kardauskas, dir
bąs Grand Rapids vyskupijoje, 
lankėsi Chicagoje ir ta proga 
apžiūrėjo “Draugo” patalpas.

REIKALINGA MAŠININKE ne 
nuolatiniam darbui. Kreiptis tek:

CLIFSIDE 4-1122

Meninėje programos dalyje 
smuik. Matiukas, akompanuoja
mas muz. VI. Jakubėno, smuiku 
sužavėjo klausytojus, juo la
biau, kad šiandieninis jaunimas 
muzika domisi labiau negu ka
da anksčiau. Smuikininko Ma
riuko atliktais dalykais klausy
tojai buvo nupirkti, tuo reikia 
aiškinti nelaiku pareikštą entu
ziazmą ir nelaiku pradėjimą plo 
ti.

Elenutė Blandytė padeklama
vo trejetą B. Brazdžionio eilė
raščių. Reikėtų iš Elenutės pa
simokyti ne vienam ir vadina
mam profesionalui, kartais pra
dedančiam plakti rankomis į šo
nus, užmirštančiam žodžius ir 
pačią eilėraščio esmę, kaip yra 
kartą atsitikę Chicagoje net to
kiam senam scenos vilkui kaip 
St. Pilka.

čia išėjo į Park Ridge, pati vie
na. Jai buvo truputį šalta, bet 
šiaip ji nebuvo nukentėjusi. Su __ 
savimi ji turėjo čiuožimo ratu- Meteorologų SUVdzidvimdS 
kus, spalvotus pieštukus ir j sava’te trijų dienų pasi-
porą žaislelių. ■tarimams i Chicagą suvažiuoja

, JAV meteorologijos ir hidro 
Alkoholio ždld , meteorologijos ekspertai. Bus

Dr. T. R. Dellen dienrašty'daugiau kaiP 50 paskaitų, ku- 
Chicago Tribūne rašo, kad dėl nų metUS buS na^inėjama oro 
įpratimo gerti JAV-se įvyksta u^tpra*mo problemos, debesų 
apie 25% persiskyrimų ir apie|flz,ka’ atominės energijos pro- 
10% metinių bandymų nusižu- blemos’ ura§anų išpranašavi- 
dyti. Alkoholizmas žmogui su- ma,‘ dirbtinis lietu* * kiti pa
trumpina gyvenimą tarp 2 ir 12 našūs klausimaL 
metų; apie pusė atvejų kepe
nų ligos, vadinamos cirrhosis, 
kyla nuo perdidelio vartojimo 
alkoholio. JAV-se yra apie 
5,000,000 žmonių, kurių gėri
mas sudaro problemų, o apie 
750,000 chroniškų alkoholikų.

universiteto prezidentas tėv. J. 
F. Maguire.

Skudurų rinkimo apaštalas

Tėvas Pierre, prancūzų var
guomenės apaštalas, kuris rink 
damas skudurus, metalo laužą 
ir kitus atliekamus dalykus, pa
deda daugeliui vargo žmonių, 
spaudoje pareiškė, kad šiuo me
tu yra net apie 2,000 jo sekėjų 
tame darbe: tūkstantis pačioje 
jo tėvynėje — Prancūzijoje, o 
kitas tūkstantis tolimesnėse vie 
toce, net tokiose, kaip Japonija 
ir Pietų Amerika.

Joseph Meegan 
gaus $1,000

Metinė Lane Bryant premija 
už neapmokamą pasitarnavimą 
savo apylinkės bendruomenei 
šiemet numatyta dideliam lietu
vių draugui Joseph Meegan, 
kuris vadovauja Back of the 
Yards organizacijai. Meegan 
kandidatūra pasiūlyta Colum- 
bijos universiteto Socialinių

Nušove žmoną ir sdve
Metalo įmones darbininkas 

Stephen Szymanski, 43 m. am
žiaus, nušovė žmoną ir pats nu
sišovė. ši šiurpi šeimos trage
dija įvyko namuose 5042 So. 
Ashland, Chicagoje. Įvykį ma
tė jų 9 metų sūnus, kuris žiūrė
jo televizijos ir girdėjo, kaip 
jo tėvai barasi. Staiga motina 
pradėjo bėgti į gyvenamąjį 
kambarį, o tėvas ją pasivijęs 
nušovė. Sūnus norėjo iš tėvo 
atimti revolverį, tačiau ne
įstengė, ir šis paleido kulką sau 
į smilkinį. Dar dviejų vaikų — 
7 ir 13 m. amžiaus — tuo me
tu namuose nebuvo. Sūnus ne
žino, dėl ko tėvai ginčijosi.

$20,000,000 apylinkės 
miškams

Cook apskrities prezidentas 
Daniel Ryan pranešė apie pla
ną — per ateinančius 10 metų 
panaudoti $20,000,000 tvarky
mui ir gražinimui Chicagos

Detektyvai dezuravo miesto , , - u *apylinkes miškelių. Gubernato-centre, norėdami sugauti pieši

Danutė Stankaitytė, turbūt 
rengimosi operai pagauta, turė
dama plačią balso skalę, vis pa
sirodo geriau. Ir šį kartą aka
deminio jaunimo, kaip ir nese
niai praėjusiais kartais, buvo šil 
tai priimta.

Solistė padainavo vieną lietu
vių kompozitoriaus dainą ir du 
kitų muzikų kūrinius.

Apskritai minėjimas buvo pa
sisekęs, trumpas, pakilus ir aka
demiškas ir už tai nuopelnai pri 
klauso rengėjams — SAS Chi
cagos draugovei. L. Augštys

Vidaus pasitenkinimas yra 
tvarkos atnešama ramybė; 
tvarka reiškia pojūčių palenki
mą protui, proto palenkimą ti- 

Tyrimų biurui, kurio komisija kėjimui, kūno palenkimą sielai
galutinai nuspręs. Joseph Mee
gan yra didelės energijos ir ini
ciatyvos žmogus.

ir visos asmenybės pasivedimą 
Dievui. — Fui to n Sheen

CHICAGOS ŽINIOS
Kodėl nori 113 milionu 

dolerių
Chicagos meras miesto tary

bai paaiškino, kodėl jis norėtų 
bonais užtraukti paskolą $113,- 
000,000. Iš tos sumos numato
ma panaudoti $8,000,000 kana
lizacijos plėtimui, $6,000,000 
žaidimų aikštėms įtaisyti ir 
jaunimo rekreacijai organizuo
ti, $15,000,000 tiltams ir perva
žoms, po $1,000,000 pataisos 
namams ir ugniagesių įtaisams 
ir $10,000,000 įtaisymui miesto 
susisiekimo priemonių ekspre
sinių kelių centrinėse juostose.

Toliau — $9,000,000 norima 
panaudoti policijos, ugniaigesių 
ir sanitarinio distrikto pos
tams, $9,000,000 naujiems 
šiukšlių degintuvams, $15,000,- 
000 pagerinimams Chicagos 
aerodromų, $4,000 000 pataisy
mams Navy Pier.

Pagaliau — $10,000,000 že-

Detektyvas peršovė 
per klaidą

Detektyvai peršovė Kelly 
Sh-oe Store, 112 So. State str., 
Chicagoje, tarnautoją Arnold 
Ratnow, 19 m. amžiaus, per 
klaidą jį palaikydami plėšiku.

. irs .▼.. v. .v. .T. .▼. .T. M M M M JVDT. If

KNYGELĘ EGZAMINAMS 
AR JAU ĮSIGIJOTE

KAIP PASIRUOŠTI 
J. A. V. PILIETYBEI

kus. kurie jau keletą kartų 
buvo išplėšę įvairias krautu
ves. Prie minėtos batų krautu
vės jie pastebėjo lengvą sunk
vežimį. Čia pat buvo ir deguo
nies tankas. Iš lango kabojo 
virvė. Detektyvai įtarė, kad 
plėšikai gali būti įsiveržę į par
duotuvę. Per užpakalines duris 
jie įėjo ir sutiko minėtą tar
nautoją Ratlow. Jie tuojau su
riko: Policija. Stok!” Jaunuo
lis gi, matyt nepažindamas civi
liais drabužiais apsirengusių 
detektyvų, ‘ metė į juos dėžę, 
paskiau griebė kokius įrankius

mės išpirkimui ir tiek pat mics- ir atrodė lyg rengiasi pulti. Dė
to atstatymui bei $15,000,000 tektyvas Unger paleido į jį šū- 
gatvių švietimo gerinimui.

Šv. Patriko paradas
Sekmadienį pietinėje Chica

gos dalyje buvo suruoštas pa
radas, kuris prasidėjo ties 84 
gatve ir Ashland. Žygiavo apie 
10,000 asmenų, jų tarpe ir 
miesto meras Daley, pasipuo
šęs žaliu kaklaraiščiu. Parado 
dalyviai pražygiavo 2’zį mylios 
ir pasiekė Šv. Sabinos bažnyčią 
ties 78 gatve ir Throop. Para
do žiūrėjo apie pusę miliono 
žmonių.

Broliai susitiko po 52 metų
Iš Australijos balandžio mėn. 

2 d. į Chicagą mėnesiui pasi
svečiuoti atvyks mokytojas Jo
seph Gilingich, 65 m. amžiaus. 
Čia jisai ras savo brolį Louis 
Aisuss, 67 m. amžiaus, su ku
riuo nesimatė 52 metus. Aisuss 
1905 m. iš Rusijos emigravo į 
Ameriką, o jo brolis prieš 20 
metų išvyko į Australiją ir nuo 
persiskyrimo jie neturėjo pro
gos susitikti.

rius Stratton pareiškė, kad ji
sai parems šį reikalą, kada par
lamentas balsuos lėšų klausi
mą. Numatoma, kad bus pa
skirta daugiau lėšų ir kovai su 
kaikuriomis medžių ligomis.

Alergija tenebaido 
nuo skiepų

Amerikos Alergistų kolegijos 
prezidentas dr. E. Allan Brown, 
atvykęs į Chicagą iš Bostono, 
tos organizacijos metiniame 
kongrese pareiškė, kad net 
alergiški kaikurioms medžia
goms, įeinančioms į sudėtį poli- 
jo skiepų, turi skiepytis, tik 
privalo pasisakyti gydyto
jui, jei žino apie alergiškumą.

Klausimai ir atsakymai anglų 
ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei
sėjas Alfonse F. Weils.. Kaina 
tik 60 centų.

Pasiskubinkite įsigyti reikalin
gą knygelę, kuri tikrai palengvins 
įsigyti JAV pilietybę.

Pinigus su užsakymais siųsti:
DRAUGAS.

4545 West 63rd Street 
Chieago 29, Illinois

tisais šimtmečiais yra pasukę apie 
Mariją? Apie tai rasite naujai iš 
spaudos iSS j tįsioje poeto A. 'l'yruoMu 
paruoštoje Marijos untolofrijoje, pa
vadintoje:

Aušros žvaigždė
Čia sudėta 58 didžiųjų poetų eilė

raščiai, poetų, atstovaujančių 15 tau
tų. Čia randami tokie pirmaujantieji 
kūrėjai, kaip Pante, Byronas, Ches- 
tertonas, Goethe, Heine, V. liūgo, 
Oertrud von be Fort, Txingfellow. 
Maironis, Mickevičius, Milašius, Mll- 

I tonas, Gabriel Mlstral, Poe, Puški
nas, Kilke, Šekspyras, Šileris, Tlna-
muno, Verlaine ir daugybė kitų.

Tai poezijos antologija, kuri ne
sensta, kurios vertė ir po keliasde
šimt metų bus svarbi, kaip šiandien.
Kaina $2.00.

Užsakymus kart'’ «u pinigais dųsklte:

DRAUGĄ 

4545 We«t 63rd Street
Chieago 29, Illinois

Remkite ilien. Draugą!

vį, sužeisdamas į galvą. Sužeis- Po kongreso vyks augštieji 
tasis greit buvo nugbentas į1 alergijos kursai.
Šv. Luko ligoninę, kur jam Jos pabalsavo UŽ Vyią 
tuojau buvo padaryta operaci- \Vilmette mieste esančioje 
ja. i National College of Education
Kanalo žemę pils į vieškelį

Nusistatyta tas žemes, ku
rios bus iškastos platinant ir

yra įvesta studentų savivalda. 
Ten studijuoja 433 mergaitės 
ir 8 vyrai. Visdėlto studentės,

gilinant Calumet-Sag kanalą ir renkant prezidentą, pabalsavo 
ruošiant jį jūros laivams, vežti už vyrą ir buvo išrinktas James 
į suplanuotą tiesti ekpresinį Nichelsen. Jis buvo pirmas vy- 
vieškelį pietinėje Chicagos da- ras išrinktas į tą garbingiausią 
ly. postą studentų tarpe.

KAS TURI GERA SKONI, VISKĄ PERKA PAS LIEPON)
Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje, išsimo

kė jimai iki 3-jų metų. Europos ir Amerikos žymiausių fir
mų baldai, Televizijos, šaldytuvai ir visa namų ir ofisų 
įrengimui.

Moderniausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje.

LIKTtJVIV PREKYBOS NAMAI — 
F1IKNITVRK CENTER, INC.

3222-24-26 So. 1 lai stoti Str. VIctory 2-4226
Pirm., Ketvirt.. !i Sek m. 10—5, Kitom dienon 9—6

DIENRAŠTIS “DRAUGAS” SKELBIA 
SEPTINTĄJĮ

ROMANO KONKURSĄ
KONKURSO MECENTAS

JONAS ANDRULIS

skiria tūkstančio (1,000.00) dolerių premiją.
1. Dienraštis “Draugas” talkininkaujant “Draugo” Bendra

darbių klubui, skelbia naują lietuviško romano konkursą. Pas
kutinė data konkursui skiriamo romano rankraščiui įteikti — 
1957 m. gruodžio 1 diena.

2. Geriausiam romanui skiriama premija — tūkstantis dol., 
kurią paaukojo pramonininkas Jonas Andulis iš Michigan val
stybės.

3. Jury komisijos sąstatas bus paskelbtas netrukus.
4. Romano siužetą pasirenka patys autoriai. Romanas turi 

būti parašytas mašinėle, nemažesnis kaip apie 200 romano for
mato puslapių.

5. Kūrinius siųsti adresu: Romano Konkurso Komisijai, 
‘ Draugas”, 4545 W. 63rd St., Chieago 29, III.

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

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