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PERBALSUOJA EUROPOS UNIJOS SUTARTIS 
Jei pultų Skandinavijoje... 

JUOZAS LINGĮ S 
Mūsų bendradarbis Švedijoje 

Neseniai norvegų dienraštis "Morgenbladst" patiekė žinią, 
kiek kariuomenes gali Sovietai .mesti į Skandinaviją. Ant ryto
jaus švedų dienraštis "Dagens Nyheter" savo pirmajame įžan
giniame mėgino nusakyti kryptis, kuriomis Sovietai galėtų 
smogti, norėdami užimti Skandinavijos patį viršugalvį ir prasi
mušti pro Narviką. 

Murmansko sritis laikoma di
džiule karine baze, iš kurios di
džiules armijos gali būti diri
guojamos Pasvik upės krypti
mi, per sausumos nugarą Suo 

me, kitais žodžiais, nuo Kare-
suando ligi Tornetrask. Dide
lių tereno kliūčių čia m r a ; že
mi, plokšti uolynai, slėniai ligi 

mijo's Laplandijoje irTšilgai¥uo P , a t T r o m s a P s k r i t i e s - K a ™ U 
mijos — Švedijos pasieniu. Ank 
sčiau buvo labai populiari nuo
monė, kad sovietai puls pačia 
šiauriausia linija visu pajūriu, 
tačiau dabar ši operacija laiko
ma mažiau patikima. Greičiau
sia pagrindinis antpuolis gali 
įgauti apėjimo pobūdį, puolant 

ekspertų nuomone — tatai bu
vo ir per manevrus patvirtinta 
— veržtis pirmyn tuo taip sun
kiu terenu Skibotn ir Lyngen 
f jordo kryptimi beveik visai ne 
galima neperžengus Švedijos 
sienos. Švedijos daliniams sau-
gojant pasienio zoną, rusų žy-

iš šono Lyngen linijos, paties g l s b u t ų r ū k i n g a s 
svarbiausio Norvegijos įsi- Norvegijos gi gynimosi pajė-

Japonai bodisi JAV 
perdaug uolia globa 

TOKIO, gr. 27.—Du Japoni
jos ministeriai, eilė ūkinio gy
venimo vadovų, laikraščių re
daktorių ir darbininkų unijų va
dų pasiuntę prez. Eisenhower il
goką raštą su pasiūlymais, kaip 
JAV ir Japonija turėtų santy
kiauti ,kad lygybės principas ne
būtų pažeistas. 

Tarp kitko rašte minima, kad 
Japonijos karinės pajėgos turi 
būti padidintos, kad savitarpinės 
pagalbos sutartis būtų pakeista. 
Kad Japonija galėtų išlaikyti 
Azijos komunistų spaudimą, jos 
ūkis turi turėti sąlygas stiprėti, 
ko negali būti varžant Japonijos 
užsienio prekybą. Rašto autorCai 
yra Amerikos draugai, jiešką pa 
dėties gerinimo pirmiau, negu 
krizė tą padėtį gali paaštrinti. 

Vietnamo vyriausybe 
pradeda valdyti tvirtinimo, kryptimi. Tada Sve-į W stiprumas priklauso nuo šve 

dija būtų paliesta labai opiame | d i J 0 S laikysenos. Jeigu tuoj bus 
taške, šiaurinės Norvegijos ap- nusistatyta, kad rusų aviacijos SAIGON, gr. 27. — Pietinio 
saugos stiprinimas tą kariniai-! a r k i t o s karinės operacijos tuoj Vietnamo vyriausybė ėmėsi da-
politinę problemą dar labiau iš- į š a u k s švedų akciją, tada Lyn i ryti tvarką savo namuose — pra 
ryškino gen linijos perskridlmas parei-1 dėjo akciją pnes komunistus, 

kalautų visai kitokio įnašo pla 

Kūčiose atmetęs, šiandien vel 
balsuoja prancūzų parlamentas 

PARIS, gr. 27. — Prancūz-ijos parlamentas šiandien verčia
mas perbalsuoti Vakarų Europos Unijos sutarties ratifikavimą, 
nes vyriausybė nesutiko su sutarties atmetimu ir pastatė pasitikė
jimo klausimą. 

Kūčių dieną Prancūzijos par
lamento pirmieji rūmai 280 bal
sų prieš 259 atmetė V. Europos 
Unijos sutartį, kuria yra numa
tytas V. Vokietijos atginklavi-
mas, to atginklavimo kontrolė 
ir V. Vokietijos įjungimas į At
lanto pakto bendruomenę. Toji 
sutartis yra atitinkamai per-

Bet, kaip sakyta, spauda pri
pažįsta, kad parlamentas pasiel
gė neatsakingai, net jokios logi
kos nepaisė — jei jau atmetė 
Vokietijos atginklavimą, tai rei 
kėjo pabalsuoti ir prieš suvere
numo grąžinimą. 

Per visas šventes Mendes-

18 metų berniokas T. J. Krall iš ChicaSos su advokatu išeina iš 
teismo, kur yra tardomas del prezidentui Eisenho\ver pasiusto Įrra-
sinančio laiško, .lis prisipažino prezidento nekenčiąs, laiške parašęs, 
bet jo neišsiuntes — kas kitas laišką išsiuntęs, kai numestą radęs. 

tvarkytas Briuselio paktas, ku-! France žmonės vedė derybas su 
rio nariais dabar būtų Anglija, j partijomis dėl būsimo balsavi-
Vokietija, Prancūzija, Italija, mo, su kuriuo jau surištas ir vy-
Belgija, Olandija ir Luksembur- i riausybės likimas. Jei kaikurios 
gas. Tuo pačiu ypu balsuojant partijos nori tik Mendes-Fran-
pasisakyta už ratifikavimą su- į ce nusikratyti, tai šiandien ga-
tarčių, kurios grąžina V. Vokie-

Kad Skandinavijos pats viršų 
galvis turi didelės strateginės i č i u frontu, šiaurinio Skandina 
reikšmės, visiems žinoma. Ne-1 v i J o s viršugalvio tada nebus jau 
užšąlamuose f jorduose yra dide- j t a i P l e n S v a vienu ypu išvesti iš 
lių galimumų karinio laivyno rikiuotės. Puolimo planą tada 
pajėgoms. Rusų ofenzyva v a k a - j r e i k § s a r b a išplėsti visu švedi-
rų link būtų žymiai palengvin- J o s — Suomijos pasieniu arba 
ta, įruošiant atramos punktus n u o j ° atsisakyti, 
tame pačiame augštume kaip R u s i * ž y g i s Narviko kryptimi 
Lofotenai. Svarbiausieji gyni- j gali įvesti švedų apsaugą į labai 
mosi centrai kaip tik ir yra to- nepalankią padėtį. Galimumai 
je geografinėje platumoje, su rusams pasislinkti toliau į pie-
Lyngen kaip išsikišusia užtva- tus yra labai aprėžti neapėjus 
ros tvirtove. (švedų teritorijos. Taip pat ir 

Tuo tarpu Finmarken, tarp 
Kirkenes ir Lyngen f jordo, bū 

Nordland apskrityje, srityje 
tarp Narviko ir Trondheimo, 

spekuliantus augštose vietose ir 
discipliną ardančius kariškius, 
nenorinčius klausyti vyriausy
bės, paskyrusios naują karinę 
vadovybę. 

Karinių dalinių sukilimai ne
bebus toleruojami ir kaltininkai 
bus teisiami kaip išdavikai. Iki 
naujos armijos vadovybės pa
skyrimo padaryti nelojalumo 
veiksmai visiems dovanoti. 

Vatikane pasmerkti 
Perono išsišokimai 

ROMA, gr. 27. — Vatikano 
organas Osservatore Romano pir 

Rusijoje dar sušaudyti neva 
Berios grupes keturi nariai 

I i . ta ip įvykti, bet tai gali ne-

tų kur kas sunkiau išlaikyti terenas yra labai nepalankus: 
prieš daug stipresnes pajėgas, i statūs ir augšti uolynai puola j m ą kartą komentavo Argentinos 
Tai daugiausia tyrlauk:ai. Uo-1 tiesiog į jūrą, sausuma suraižy- j p r e z . Perono žygius prieš Kata-
lynai čia plokšti, palyginti leng- ; ta skersai einančių slėnių ir gi- likų Bažnyčią Argentinoje ir 

lių f jordų. Tarp Narviko ir Bo- juos pasmerkė kaip varžančius 
do regi jono (ten prieina ir ge- Į religinę laisvę ir pažeidžiančius 

50, vieninteliame ištisame susi- ležinkelis), kelias nr. 50 kokia- j tikinčiųjų moralę (turima gal 
siekime sausuma trijose pa-! me pustuzinyje vietų perkirs- i voje skubos keliu per parlamen 

vai prieinami. Galimybė efekty 
viai prilaikyti žygį kelyje n r 

čiose šiauriausiose Norvegijos l tas vietų keltams, o praplėsti 
zonose, vasarą yra labai aprėž- j geležinkelį ligi Narviko arti-
t i . Šio kelio, nepasiekus Lyn- I miausiu laiku nemanoma. Tat 
gen f jordo, nė vienoje vietoje I visai aišku, jog norvegų ir šve-
uolynai neperkerta. Taip pat ir j dų gynimosi uždaviniai č;a yra 
į šoną nuo kelio terenas, atro- j suaugę nuo Lyngen f jordo ligi 
do, yra pereinamas. Bodo ir Trondheimo. Jei krenta 

Ir tik Troms apskrityje situ-' augštesnyšis Norlandas, pra-
acija pakitėja — uolynai čia i randamas visas Skandinavijo 
statūs, ilgi atstumai keltais, du 
gana būdingi butelio kaklai šiau 
riniame ruože tarp Atlanto ir 
Švedijos pasienio — Lyngen ir 
Narviko. Norvegijos karinių 
pratimų tikslas rudenį kaip tik 
ir buvo išmėginti galimumus ne-

viršugalvis bei Norvegijos pak
rantės geležinkelio regijono link 
(Saltdal). Tačiau jeigu švedų 
kovinės pajėgos nuspręstų imtis 
karinės rizikos rusams veržian
tis į Švedijos užnugarį, tada di
deliai šiaurinės Norvegijos At
lanto apsaugos daliai tektų per-dideliais daliniais, stipriai re

miant aviacijai iš gana augštos I nešti sunkius spaudimus 
kokybės aerodromų Barduf oss j Po tų visų strateginių išve-
ir Andoya, apginti pagrindines j džiojimų laikraštis baigia: "Tos 
pozicijas. Kartu buvo mėginta 
apsaugoti ir transportus iš pie
tų. Viskas praktiškai juk turi 
vykti jūros keliu. 

Tromso srities reikšmė jau 
pabrėžiama tuo, kad ten laiko
ma nuolatinė brigada ir inves
tuojama kapitalas aerodro
mams, pastatams, keliams sta-

nustumtos, dažnai paneigiamos 
bendrų operacijų problemos yra 

tą pervarytą divorsų įstatymą). 
Smarkiai kr i t ikavo Perono el

gesį i r Romos dienrašt is EI Po-
polo, darydamas aliuziją, kad tai 
gali pakenkti Italijos-Argentinos 
santykiams. Argentinos atsto
vybė pareiškė užsienio reikalų 
ministerijoje protestą. 

Ekvadoro sukilimas 
baigtas be kraujo 

QUITO, gr. 27. — Ekvadoro 
prezidentui pasisekė numalšinti 
karininkų sukilimą pačiam val
džioje pasiliekant ir dabartinės 
tvarkos nesuardant. 

Ginčas kilo karininkams ra
dus, kad ūkio ministeris įžei
džiančiai atsiliepęs apie karinin 
kus. Prezidentas gavo ultimatu
mą ministerį pašalinti arba, ne-

MASKVA, gr. 27. — Berijos 
nužudymo metinės paminėtos 
dar keturių jo bendradarbių su
šaudymu ir dviejų pasiuntimu į 
kankinamojo cfeibo stovyklas 
15 ir 25 metams. 

Sušaudytas yra būv. valsty
bės saugumo ministeris (Beri
jos toje vietoje globotas) Aba-
kumov ir buv. jo padėjėjai bei 
nepaprasti tardytojai Leonov, 
Komorov ir Lichačev, į vergų 
stovyklas pasiųsti du tos baisios 
ministerijos mažesni tarnauto
jai, savo vyresniųjų įsakymų 
vykdytojai. Bylas sprendęs 
augščiausiojo teismo karinis 
skyrius gruodžio 14-19 d.d. Le
ningrade viešame posėdyje. 

Jų nusikaltimas — dalyvavi
mas Berijos sąmoksle. Berija vęs Vakarams galą, jei visa Azi 
buvo kaltinamas partijos ir vals 
tybės išdavyste. Tas pats pri
kišta ir Abakumovui, oficialia
me pranešime sakant, kad „jis 
buvo tiesiogines tos kriminali 
nių sąmokslininkų grupės daly 
vis, vykdęs Berijos jam patikė 

Noel Field yra buvęs valsty
bės departamento pareigūnas, 
važinėjęs nežinomais tikslais 
prieš 5 metus už geležinės už
dangos (R. Vokietija, Lenkija, 
Čekoslovakija) ir areštuotas bei 
apkaltintas kaip Amerikos šni
pas. Tokia pat istorija ir kito 
brolio, kalinto Lenkijoje ir da
bar paleisto. Amerikiečių įstai
gos nesistebi, kad Noel Field ne 
panorėjo sugrįžti Amerikon. 

Azijos politikas apie 
Vakarus ir komunizme 

MANILA, gr. 27. — Baigda
mas kelionę aplink pasaulį čia 
su spauda dalinosi įspūdžiais 
Ceilono premjeras, nupranaša-

ja pasidaro komunistinė. 

Bet jis nemano, kad Aziją nuo 

tijai suverenumą ir tvarko laiki reikšti Londono-Paryžiaus su-
nai Saaro klausimą. ; tarčių palaidojimo, nes naujoji 

Balsavimo rezultatai, sakoma, partija koalicija, kitą vyriau-
buvo netikėti ir Vokietijos at- sybę sudarius, gali sutartis per 
ginklavimo priešams, nes kiek- parlamentą vėliau pravesti, 
viena partija manė, kad kita iš- n • J - f • f - p 
gelbės padėtį ir jai nereikės pa- Pasidavė SUKlIellS 
siimti atsakomybės už sutarties SAIGON, gr. 27. — Naujasis 
atmetimą ir tuo pačiu Europos p i e t in io Vietnamo krašto apsau-
vienybės minties žudymą ir g o s ministeris parvežė Kalėdoms 
bendro fronto prieš komunistinį s a v o v y r i ausybei nemažą laimė 
bloką suardymą. Buvo manyta, j i m ą „ s u s į t įkęs slaptai su vie-
kad socialistai, gauustai ir Men- n o s ̂ l u o t o s gruįės vadu Le 
des-France politinė grupė gau- Q u a n g V i n h pakalbėjo jį pasi-
siau pabalsuos už sutartį, todėl d u o t i i r r e m t i D i e m v y r į a u s y b ę . 
MRP grupė surizikavo balsuoti 
prieš, vietoje susilaikius, šitai Sukilėlis turėjo apie 4,000 vy 
ir nulėmė sutarties atmetimą, j "J *r operavo visai netoli Sai-
Zinoma, nebalsavo taip kaip ti-,' S o n o - Ginklų padėti jis nenorėjo 
kėtasi ir socialistai bei kitos gru ! t o d e I . k a d nenorėjo pripažinti 
pė s _ pas vienus buvo perdaug i paliaubų ir bandė atnaujinti ka-
susilaikiusių, pas kitus perdaug j ^ su Vietminh komunistais, 
prieš. 

Rezultatas, jei ir šiandien bus 
panašus, atneš didelių atmainų 
pasaulCo politikoje. Spėlioji
mams vietos dabar būti negali, 
bet jau yra prasitarimų, kad 
prancūzų žygis panaikintų pas
kutinę progą išvengti III pašau 
linio karo. 

Bandant palenkti prancūzų 
parlamentarus, po Washingtono j 
ir Londono pas i ta r imu buvo leis 

• Egipto vyriausybė sutiko 
paleisti įgulą Izraelio laivo, pa
gauto bebandant perplaukti per 
Suezo kanalą. Laivas ir krovi
nys negrąžinamas. 

• Peipingo radijas teigia, kad 
iš Kinijos į Tibetą nuvestas an
tras kelias iš šiaurės pusės. 

tyti bei atsargoms įsigyti. To- k a l t i šnipinėjimu ir šabo-
liau j šiaurę amerikiečiai 

degančios ne tik priešlėktuvinei paklausius, su pasekmėmis skai 
apsaugai bei transportams, bet 
ir visai totalinei apsaugai." 

• • 

Teisia 13 žydų 
CAIRO, gr. 27. — Cia karo 

telismas nagrinėja bylą 13 žydų, 

su tažu. Vienas vakar kalėjime nu-
anglais, kurie daugiausa prisi- j s i ž u d ė d u p r i s i p a ž m o ^degę 
dėjo pinigais ir medžiagomis, J A V i n f o r m a c i j o s centrą Alek-
buvo daug santūresni. 

Bestudijuojant tereno žemė
lapį, tuojau į akis krenta, kad 
patogiausia kryptis pulti Skan
dinavijos viršugalvį eina per 
Švedijos teritoriją; tai sritys 
trijų valstybių — Norvegijos, 
Švedijos, Suomijos — susikirti-

sandrijoje. 
Kalendorius 

Gruodžio 27 d.: šv. Jonas, 
apaštalas ir evangelistas. Lietu 
viskas: Vaideliotas ir Eglė. 

Ora* Chicagoje 
Apsiniaukus, galimas šlapias 

sniegas, temperatūra apie 35 1. 

tytis. 

Prezidentas po ilgų derybų su 
karininkais paleido ūkio minis
terį, kurį pasekė ir krašto ap
saugos ministeris, užleisdamas 
vietą kitam. Tvirtinama, kad 
ginčas likviduotas, visos atsar
gumo priemones atšauktos, pre
zidentas sugrįžęs į sostinę, iš ku- j Paslaptingasis Field 
rios buvo pasitraukęs į didžiau
sią krašto uostą sukilimo mal
šinti. 

• Vengrijai ir Čekoslovakijai 
per Lenkijos Štetino uostą atvy
ko Amerikos kviečiai ir kuku
rūzai pereitos vasaros potvynio 
aukoms. Grūdai duodami dova
nai. 

vai bus tušti. Vienintelis gink 
las esąs ūkinis, todėl jis ir nau-

tus pnesiskus uzdavmius nu-j d o t j n a s s a v i t i n ė s p a g a l b o S , 
kreiptus pnes partiją ir valsty-1 ̂  n e d o v a m j f o r m o j e 

Filipinams jis patarė paim
ti iš Japonijos reparacijų tiek, 
kiek duoda, bet gyventi taikoje 
su ja ir tuo atveju, jei nieko ne
duos. 

Guatemala jieško 
didžiųjų kaltininkų 

MEXICO CITY, gr. 27. — 
Meksikos organams pasidavė 
buv. Guatemalos civilinės gvar
dijos viršininkas Cruz Wer, rei
kalaujamas sugrąžinti į Guate
mala, kad būtų teisiamas už ma
sinį žudymą, kankinimą ir gin
kluotą plėšimą. Tuos nusikalti
mus jis esąs padaręs prieš prez. 
Arbenz Guzman rešimo nuverti
mą. 

Cruz Wer atsiradus, Meksikos 
teismas svarstys jo išdavimo 
Guatemalai bylą. Meksikoj, slaps 
tosi ir buv. Guatemalos saugu
mo viršininkas, kurį įsakyta su
rasti ir teismui pristatyti. 

• Egipto teismai kasdien nu
teisia kalėti po kelis desėtkus 
Muzulmonų Brolijos narių, įvel
tų į sąmokslą nuversti dabarti
nę karininkų vyriausybę. 

komunizmo gal ima apsaug-oti j t a Londonui pareikšt i , kad Vo-
tik karinėmis priemonėmis — Į kieti ja bus ginkluojama be Pran 
jos nieko nepadės, jei aziatų pil- j c u z i j o s s u t ik imo. Prez. Eisenho-

bę. 
Nedaug kas pasakyta apiejiĮ 

darbus, bet vienas paryškintas 
— kaikurių partijos ir valsty
bės pareigūnų bei inteligentų 
neteisingas apkaltinimas. Pra
nešimas sako, kad dabar visi tie 
asmens reabilituoti. 

Kodėl visus metus laukta su 
Abakumovo likvidavimu? Kodėl 
nieko apie jį neminėta Berijos 
byloje? Niekas, žinoma, į tuos 
klausimus atsakyti negali, bet 
tokiais sovietiškais reiškiniais 
besidomį vakariečiai mano, kad 
pasivėlinimas Abakumovą su
tvarkyti turėtų rodyti, jog ko
va už valdžią tarp Rusijos val
dančiųjų grupės nėra pasibaigu
si. Iš paskutinių ženklų spaudo
je linkstama manyti, kad vyriau 
si varžovai dabar yra Malenkov 
ir Chruščev. 

wer pareiškė tik, kad į reikalą 
pažiūrėta nepaprastai rimtai, 
bet vis dar nenorima apsiprasti 
su mintimi, kad tai būtų pasku
tinis prancūzų žodis. 

Rimtoji prancūzų spauda par 
lamentą už tą žygį pasmerkė, 
bet nepagailėjo pikto žodžio 
Anglijai už viešą Prancūzijos pa 
peikimą. Girdi, Anglija negalin
ti kitų mokyti, nes praeityje yra 
sugriovusi tiek daug Europos 
vienybės bandymų. 

Vokietijos kancleris Adenauer, 
kurio užsienio politikai Prancū

zija sudavė mirtiną smūgį. 

lieka pas komunistus 
VIENA, gr. 27. — Budapeš

to radijas pranešė, kad ameri
kietis Noel Field ir jo žmona, 
paleisti iš kalėjimo, kaip netei
singai kalinti, panorėjo paslink
ti Vengrijoje ir gavo Vengrijos 
vyriausybės sutikimą. 

Vėliausiu žinių santrauka 
—JAV senato užsienio reikalų komisijos abiejų partijų nariai 

pasisakė už Londono-Paryžiaus susitarimų ratifikavimo nudclsi-
mą — linkstama palaukti tol, kol visai bus aišku, kurlink pasuks 
galutinai tuo reikalu V. Vokietijos ir Prancūzijos parlamentai. 

—Pre2;. Eisenhower šiandien su savo ūkiniais patarėjais peržiū
ri pranešimą, kurį sausio 10 d. siųs kongresui su pasiūlymais apie 
užsienio prekybos politiką. 

—Vakar iš Kinijos išleistas italas katalikų kunigas misionie
rius, ilgai laikytas kalėjime neva už pasikėsinimą nužudyti komu
nistų vadą Mao Tzetungą. Jį paleidžiant net pats premjeras Chou 
En-lai padaręs pareiškimą, kad jam tekusi bausmė buvusi pelnyta. 

—Patikimi respublikonų šaltiniai teigia, kad prez. Eisenhower 
sutikęs kandidatuoti ir antram terminui 1956 m., o dar kitam ter~ 
minui pažadėjęs remti viceprez. Nixon kandidatūrą 

—Vakar buvo paskelbta pereitą savaitę pasakyta kom. Kinijos 
premjero Chou- En-lai kalba, kurioje išdėstyta jau seniau girdė
ta Peipingo poUtika JAV atžvilgiu: Amerikos paktas su Formoza 
yra nedraugiškumo Kinijai pareiškimas; santykiai su JAV gali 
pagerėti tik Amerikai nuo Formozos pasitraukus; Formoza turi 
būti grąžinta Peipingo vyriausybei; Amerikos lakūnų nuteisimas 
yra teisėtas. 

/ 
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nėra pralaimėjusios rungtynių pasaulio futbolo meisteris, pa- rei. ofiso H E . 4-6849, re«. H E . 4-2324 
nė prieš iveną lietuvių komandą, galiau laimėjo ta rp tau t ines rung 

Redaguoja: J O N A S SOLICNAS, 6536 So. Bell Ave., 

Chicago 36, BĮ. Telefonas HEmlock 4-9052 

KALĖDINES NUOTAIKOS SPORTE 
I r sportinis pasaulis laukia koti visuomenės veikėjų, kurie 

šv. Kalėdų. Kiekvienas sporti- paaukotų premiją tam, kuris įsi-
ninkas bent t rumpam laikui pa- kurs , įsistiprins geriausiai ma-
mirš ta aikštes ir tą vakarą pra- terialiniai. Laikas bėga ir nenu
leidžia savo artimųjų tarpe. Tai s tebtume, jeigu sekančiuose n e 
krikščioniškoji, šeimyniška nuo- j tuose ta premija ats i rastų, 
ta ika apgaubia visus, ir dažnai! Jei šiandien kas nors būtų 
net nekrikščionys, gerbdami Iš- j tiek pajėgus ir diskvalifikuotų 
ganytoją, tyliu šventišku mo-j (sic!) visus s tudentus , kas liktų 
mentu pagerbia Jo atėjimą. l is mūsų sportinio judėj imo? 

Iš t ikro šiuo laiku visam spor Labai mažai. Nesakau, kad da
tuojančiam pasauliui kalėdinis į bar sportuoja tik s tudentai , ta-
momontas lyg ir primena, kad: čiau graudu, kad visi kit i t r a u 

šiuo metru treniruojasi kiekvie
ną penktadienį nuo 6 iki 7 vai. 
vak. VVhite Square pa rke prie 
29 ir Hals ted gatvių. Treniruo
tėms vadovauja O. Blandytė, ku 
ri ypat ingai kreipia dėmesį į 
jaunųjų, pradedančių tinklinin-
kių žaidimą. 

— Net rukus pasirodys žurna
las. J au y ra išspausdintas i r , 
grei tu laiku pasieks ir J A V t a r p | 
taut in is krepšinio žurnalas . J is 
bus 72 pusi. ir tu rės apie 150. 
nuotraukų. Yra nemažai dėme-1 
sio skir ta ir l ietuviams krepši-j 
ninkams. Šio "International,1 

Basketball Magazine" redakto
rium ir vyriausiuoju leidėju yra 
Jonas Baltis. Žurnalas spausdi
namas V. Vokietijoje. Norintie
ji jį įsigyti galės kreiptis į šio 
skyr iaus redaktorių. 

— Gin ta ras dalyvauja pirme-

tynes. Vokiečiai, s tebint 50,000 
žiūrovų, Lisabonoje nugalėjo 
Portugali ją 3:0. Pr ieš tai vo
kiečiai buvo pralaimėję prieš 
belgus .prancūzus ir anglus. J . 

An t r a s žodis padaro ginčą, 
a n t r a s smūgis —karą, — sa
ko japonai . 

OR. PETER T. BRAZIS 
'VDYTOJAS IR CHUUTRGAF 

1434 Weai 71st Street 
\ ai Pirm., ketvir.. penkt 1-4 Ir 7-9 
Antr 1-6, trefi ir l e s t oaeral sutarti 

mirtingojo žmogaus spor tas nė- j kiasi iš ak tyvaus sportinio gy-1 nybėse. Š. Amerikos lietuvių 
krepšinio meisteris Chicagos 
LSK Gin ta ras šįmet dalyvauja 
dviejų parkų pirmenybėse: Fos-
te r ir Gage parkų lygose. L. An 
dr i jauskas ir P. Žumbakis ta ip 
pa t žaidžia ir CYO krepšinio 'pir 

r a t ikslas, bet tik priemonė. Vi- venimo. Gerai, kad s tudentai 
sa tai supran ta krikščioniškasis dar aktyviai reiškiasi sporto 
sporto pasaulis. Supranta , ta-1 aikštėje, ta i bent ten t ruput į 
čiau nenori to pripažinti tik to-! krutamą. Betgi net baisu ir 
kie sportininkai, kurie sau augs-1 žvilgterėti į antrąją sporto me-
čiausiu tikslu yra pasis tatę spor] dalio pusę — į mūsų organiza-
tą. Ypatingai šiems sportinin-1 cinį susitvarkymą, kur, mažai j menybėse, a t s tovaudami Gage 
kams tipingai gali a ts tovaut i ! kam domintis, auga vis didesnis j park rinktinę. Ki tas gintarie-
vergiškieji Rusijos sportininkai, piktžolių miškas, laistomas pyk-1 tis R. Valaitis y ra regularus St. 

čiu perkrautu , visiškai nesiskai- j Ri ta gimnazijos komandos žai-
tančiu su jokiais savo sukur ta is j dejas. Gintaras Gage parke žai-
silpnais s ta tu ta is , asmeniškumu 

S 0 P H I E Bf tRCUS 
RfiDIO PROGRAMA 

• WGES stoties — Banga 1390 
PIRMAD ir PENKTAD 
8:45 iki 9:30 vai. ryte 

SESTAD. 8:30 iki 9:30 ryte 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v 
Sekmad. 8:30—9:30 v. r. ii stotie* 

VVOPA - 1490 kiJ 
/121 SO. ROCKVVELL ST 

Jhicago 29, III HEmlock 4-2413 

Tel. ofiso WA. 8-3060, rcz. CO. 4-1187 

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Ave. 
VAL.: ( išskyrus šeštad. ir sekmad.) 
nuo 2 iki 4 v. p. p . ; 7—9 v. vak. 
Ligonius priima tik pagal .susitarimą 

Rezid.- 10838 So. Wabaab Ave 

Sustojus pris imenama 

Savaime aišku, kad ir sporti-1 
ninkas tik tada daugiau galvo- į persunktu vandeniu. 
ja , kai sustoja. Juk niekas ne- I f f n o r a n c i j a __ s u n k u s g ^ , ^ 
abejoja, kad rungtynių metu 
dažnai sport ininkas meta krepšį, I Daug kas pripažįsta, jog vie-
spiria sviedinį a rba bėga lyg j is į nas stipriausių ginklų yra rei-

kaio ignoravimas. Nekalbėti , ne 
liesti reikalo dažnai y r a nau
dingiau, negu apie jį kalbėti ar
ba prieš jį kovoti. 

Šiuo kalėdiniu' laiku kiekvie-

džia kiekvieną šeštadienį po pie
tų. 

— Pirmasis laimėjimas. V. 
Vokietijos r inktinė, dabar t in is 

visa tai darytų automatiškai , ne 
sąmoningai. 

Kar ta is galima, ypatingai po 
kietų rungtynių, pastebėti kaip 
žaidėjas, kad ir t rumpam mo
mentui nežino, ką jis daro. Šiuo 
laiku dažnai žaidėjai ir susimu
ša. Kaikas sakys, kad tai ne
gali būti, kadangi geras spor
t ininkas moka ir pralaimėti, t a 

0R. JUZ* PUNSKAS 
GYDYTOJA iR CHIRURG* 

Vaiki; Ir moterų ligos 
5159 South Damen Aveniie 

Pirmad., trečiad, 10—4; antrad. ir 
i*nktad. l o — 1 p.p. ir nuo d—9 v.v 

Šeštadieniais 10—12 vai. pietų 
Ofiso tel. — PB *7800 
Naim? tel. — TR 4-1765 

0R. KĘSTUTIS AGLINSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2300 VVest 51 Street 
/mL; pirm., ant. 10—12 v., ketv. ir 
penkt. 6—8 v v. treč., šešt. susitarus 

Ofiso tel. PRospect 6-1705 
Namu tel. T l i i a m d e 4-1765 

Tel. ofiso HK. 4-6099, rez. PR. 6-733:? 

DR. ANTANAS ALEKNA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

šeštadieniais nuc 1 IK! 4 vai. p. o 
išskyrus ketvirtad ir sekmad 

CONRAD'AS-FOTOGRAFAS 
(Lietuvis) 

Moderniškai Įrengta 
vieta įvairioms nuo-

nas mūsų, tu rėdamas daugiau j traukoms, speciaiy-
laiko pasvars ty t i reikalus iš es- b«—vestuves. Jau-
mės, turėtų pagalvoti apie ke- ! n a v e d ž i a m s d u o d a -

'. . ^ ° , . . . i m a puiki ir brangi 
Ims ir priemones, kuriomis mu- \ doVana. Sąžiningas 
sų sportinis judėjimas galėtų tr gražiai atn^a* 

darbą*. 
čiau kiek kar tų ats i t inka, j o g ' b u t i pagyvintas . Kalėdų šven-
vyrukai pradeda kumščiuotis; čių metu pagalvokime, kuo mes 
visiškai galbūt to nenorėdami. 
Jie veikia lyg automatai . 

T a i g i š i u o k a l ė d i n i u m o m e n t u 
daugelis sportininkų, nevargina
mi jokių varžybinių įtampų, ga
li pagalvoti ir pasvars tyt i įvai
r ius sportinio judėjimo reikalus. 

DR. ANNA BALIUNAS 
Akių, a u-u. nosies ir gerkles l igos 

Pri ta iko akinius 
6322 South Western Avenue 

Valandos: Antradieniais ir ketvirta
dieniais nuo 7 ligi 9 vai. vak. šeštad 
nuo 10 ligi 12 ir nuo 1 ligi 3 v. p. p. 
Kitu laiku tik susitarus. 

Ofiso telefonas: PR. 8-3229 
Rez. telef. WAlbrook 5-5076 

Pasaul is kalba... 

Stebint įvairius sporto laik
raščius galime pastebėti, kad pa 
saulis šiuo metu tur i keletą pro
blemų. Štai australai susirūpi
nę dėl Davis t aurės pasilikimo 

prie šio judėjimo galėtume pri 
sidėti, kaip mes galėtume akty
viau pasireikšti, idant naujos 
dienos būtų veiklumu žymios. 

Br. L. 

Sporto kronika 
— Lituanica pirmauja. Illi

nois un-te, Urbanoje, šiuo metu 
vyksta In t ramura l tinklinio pir
menybės, kuriose dalyvauja ir 
ASK Lituanicos tinklininkai. Li
tuanica paskutiniojo — pavasa-

414 W E S T 63rd S T R E E T 
TeL ENg. 4-5883 arba E N K . 4-584 < I 

jų krašte , vokiečiams nepatinka | rinio semestro metu laimėjo t a s 
vos pusėtini futbolo komandos, i pirmenybes ir šiuo metu taip 
pasaulio meisterio, pasirodymai, j pat vėl pirmauja. Atrodo, kad 
amerikiečiai dažnai kalba apie j lietuviai meisterio vardą apgins 
Rusijos sportininkų vis didesnį j įr ant rą kar tą išsikovos pirmą-
pajėgumą, o mes, pabėgūnai iš 
savo krašto , neturime jokių rū
pesčių... 

Mes tylime 

Šiandieninis mūsų sportinis 
gyvenimas jau beveik ketur i mė 
nesiai kaip gyvena ir laukia. 

Malonu, kad mūsuose viešpa
tauja taikinga nuotaika, tačiau 
atrodo, kad ši nuotaika y ra ne 
k a s ki tas kaip tik papras tas lė
t a s t raukimasis savan, egoistiš-
kan kiautan. Atrodo, kad grei t 
mūsų sporto vadovybė galės jieš 

ją vietą. Komandai, kuri Torori 
to lietuvių sporto šventėje lai
mėjo pirmąją ivetą ,vadovauja 
Algis Bakait is . 

— Perkftfias dalyvauja pir
menybėse. Chicagos LSK Perku 
no krepšininkai kaip ir kiekvie
nais metais, taip ir šįmet daly
vauja vyrų krepšinio pirmeny
bėse Foster parko lygoje. Krep
šininkams vadovauja klubo pir
mininkas Aleksas Kikilas. 

- * Gintarietės dirba. Gintaro 
tinklininkės, kurios iki šiol da r 

PIGIAI IR SAUGIAI 

PERKRAUSTAU 
B A L D U S 
VIETOJE IR Iš TOLIAU 

K. EIDUKONIS 
Tarta naują dideli sunkvežlmj 

ir apdrauda* 
0tS0 S. Talman. Chicago 29, OI. 

TeL GRrovehil l t -7090 

Tel. ofiso A R 6-0101; rez. G R 2-9203 
DR. JUOZAS BARTKUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NORTHWEST MED1CAL C E N T E R 
2336 W. Chicago Ave., Chicago 22,111. 
Vai. 1 2 : 3 0 - 3 : 3 0 , 6 - 9 p.p. pirmad., 
antrad., ketvirtad. ir penktad.; 11 vai. 
ryto iki 2 vai. p.p. Šeštad. Tik susi
tarus trečiadieniais. 

T d . ofiso F R . 8-1717, ros. K E . 7-7868 

DR. BIE2IS 
G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 

3 1 4 8 W e s t 6 3 S t r e e t 
Kasdien 1—S. Vakarais 7—8, tiktai 
antradieniais ir penktadieniais. Tre 
•Madien. ir sekma d ofisas lidaryta-* 

Rezid. 3241 \Y. 66th PLACE 

DR. V I . BLAŽYS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4701 South Damen Avenue 
( K a m p a s 47-tos Ir D a m e n Ave.) 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak 

šeštadieniais 2—4 vai. vak. 
Trečiad. ir kitu laiku pagal eutartj 
Telel. ofiso LAfayette S-6048 

Rm. FRontler ft-0814 

Ofiso valandoms skamb. YA. 7-3526 

DR. ALINA P0MANSKIS 
GYDYTOJA IR CHIRURGf 

8PEC. REUMATINES TP 
SĄNARIU LIGOi 

Liigonius priima ketvirtadieniai* 
6:30—8:30; kitu laiku pagal susita 
rimą. Tel. GArden 4-5869. 

4038 Archer A vena* 

DR. T. DUNDULIS 
5VDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 

4157 Archer Avenae 
Ofiso vai ,: nuo 2-4 ir nuo 6-8:80 vai 
•ak. šeštadieniais nuo 2 iki 4 pople* 

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel.: VTrginia 7-0036 
Rezidencijos: BEverly 8-S 244 . 

Tel. ofiso VI. 7-0C00, rez. VI. 7-7303 

DR. BR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
fSpec. m o t e n i l igos Ir akušerija" 

4055 Archer Avenue 
Kampas Archer ir California Av»-

VAL,.: 2—4 ir 6—8 v. p. p. 
Šeštadieniais 2—7 vai. p. p 

išskyrus sekmadienius 

Ofiso LAfayette 8-1707, rezidencijo-
^Ulmoro 3-8614 (Maywood, m % 

DR S. GEŠTAUTAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

Širdies, vidaus ir vaikų Ilgo* 
4055 So. Archer Ave. 

(Kampas Archer ir California A ve. / 
Antradieniais ir ketvirtad. 6—8 v. v. 

šeštadieniais 2—4 vai popiet 

Ofiso telef. lNtoroccan S-7654 
Buto telef. lAterocean 8-8732 

DR. K. GUDAITIS 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 

O f i s a s 1 0 7 5 6 S o . M i c h i g a n A v e . 
Vai.: Antradieniais 7—9 v. šešta Jie-J 

niais 9—12 p. p. ir 1—5 po p. 

Ofiso telef. YArds 7-1166 
Rezidencijos — STewart S-4h 

DR. J. GUDAUSKAS 
JYDYTOJAS IR CHIRURGAS-

756 West 35th Street 
(kampe* Halsted ir 35-ta gatvei 

VAL. 1—4 ir 6:80—8:30 p. p. kaa-

Tal. Ofiso TA 7-6667. re*. R E . 7-4166 

0R. FRANK C. KWINR 
CKVIECINSKAS1* 

GYDYTOJAS m CHIRURGAa 
1651 VVest 47th Street 

' JGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 1 
\a l . Iki 4 t . popiet. Nuo 7 v. lkl 8:80 
v v Išskyrus trečiad. ir te i tad. vak. 

Tel. ofiso GR. 6-5S99, PR. 6-4732 

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPKC. CHIRURGINES LIGOB 
2423 West 63rd Street 
(kampa* 68 ir Artesian) 

VAL *J—4 p. p. ir nuo 6—8 v. vak 
šešt. 2—4 popiet 

Crečiad. ir sekmad. "ždaryta 

DR. J. MAKSTUTIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1601 W. Garfield Blvd. 
l i ab . tel. PR. 8-3116, rez. P R . 8-0914 
Kabin. valandos: Darbo dienomis nuo 
5 iki 8 v. p. p. Penkt . ir še.stad. nuo 
10 iki 2 v. p.p. ir nuo 5 iki 8 v. p.p. 

Kitu laiku susitarus 

Oi. Edward B. MURASKAS 
GYDYTOJAS ER CHTRURGAF 

2750 West 71st Street 
Ligonius priima pag-ai susitarimą 

susitarimui skambinti GRo. 6-1821, 
jei neatsi l iepia — Vlnoennea 6-3901 

• __^ 
Ofiso ir buto tel. H E m t o d t 4-5813 

DR. A. NARBUTAS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

6757 South \Vestem Avennt 
Valandos: pirmad., trečiad., ketvirt 
penktad. 6:30—S:30 v. vak. Antrad 
10—Į" vai. ryto. Šeštad. 2—4 p. p 
Kitu laiku pagal susitarimą. 

DR. FL TALLAT KELPSf 
DR. E. TALLAT KELPS/ 

GYDYTOJAI IR CHIRURGĄ) 
Marqat4te Parko ofisw»; Fordo 

Medical Arts Bldg. 2656 W. 63rd M 
(kampas Washtenaw tr 68rd) . Va 
kasdien 3—6 ir 6—8, Treč ir 6eSt 
tik 3—5. 

Telefonas — PRospeot 6-8648 
Cicero ofisas: 5002 \Vest 16tb 8* 

Vai.: 1—3 ir 6—8:30, Šešt. 11 
— 1 , 2—4. 
Telef. TOwnhaU 3-0656; namų telef. 
HEmlock 4-7080. Kitu la ika susitarus 

DR. VYT. TAURAS-
TUPČIAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Bendra praktika ir spec. Moterų 1% 
Ofisas ir rezid.r 2410 W. 61st St 

(antras namas nuo Western Ave.) 
Ofiso ir rezid. telef. PRrepec t 8-122> 
Ofiso vai.; Pirm. .8—10 v. v Antr 
TreC ir Penkt 6 — • » » Ir Ketv. i 
Šešt. 2-4 v. p.p. Kitu laiku tik susi 

Tel. ofiso HK. 4-2123, rez. P R 6-8484 

DR. V. P. TUMASOfiilS 
GYDYTOJAS W. CHIRURGĄ-

.. SPEC. CHIRURGINES LIGOS 
6255 South \\ estern Aveno* 

Vai. 2—4 ir 7—8 v. p. p. šeštadieniai 
2—4 vai. p. p. Trečiadieniais ir sek 
madieniais uždaryta. 

Buto telefonas ELcl id 6-2806 
Ofiso tel. OLvmpic G-05:>s 

DR. L. PETRAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

(DENT1ST) 

Tel ofiso DAnube 6-1126 

DR. A. VALIS-LAB0KA& 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street 
ai i iki 4 v. p. p. ir 6—8 v 

Šeštadieniais 1—4 v. D . p 
e» 

YArds 7-3526 YArds 7-7410 
DE. G. 4. BYLAIIIS 

Nervų, vidaus ir vaiku ligos 
Vai.: antrad., penktad. 7—8:30 p. p 
šešt . 12:30—1:30 pop ie t Kitomis dl*» 
nomia tik susitarus. 

DR. J. G. VALAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 

ral kasdien 6:30—8:80, šešt *• 
4038 So. Archer Ave 1405 S. 49 Court, Cicero 50, 111. 

Kasdien 10-12 p.p., 2-4 p, p., 6-9 p.p, T e | oĮtgo VK/0spect fMMOO 
šešt. 9-1. 

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS 
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

3259 South Halsted S t 
a u o i kitu laiku tik 

Kezid. tel. HKmlock 4-3851 

DR. ONA VAŠKE4"" ' " 
(Taškevič iūte) 

GYDYTOJA IR CHIRURG* 
6560 So. Western Ave. 

vasdien 3—6 vai. vak. šeštad 
1—6 vai. vak. 

Kitu laiku pagal susitarimą 
Telef. VIetory 2-1484. iteMd. 2257 W 
23 1»L Telef. FR. 0-5941. 

V&.1. kasdien 1—3 p., p. Ir nuo • 
I / vak. šešt . 1—4 p. p "*v«ei*u* 

usitarvs 

dien. išskyrus trečiadienius. Atiaara 
šeštadieniais 1—4 vai. 

enioy, g 
ACOUSTICALLY BALANCED į 

recorded music S 
in any room 3 

wi ihaLUXURI0US S 

Pradekit Taupyti Šiandiei, Turėsit Rytoj! 
Taigi, dabar pradekite taupyti Šioje lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGHT0N SAVINGS and L0AN ! 
«f«kvieo© taupytojo Indėliai apdraust i Ud $10,000.00 

BRIfiHTON ŠAfPGS 4ND 10AN iSS'lN 
4071 Archer Ave., į vakarus nuo California Are 

CHARI .ES ZEKAS, Sec'y 

OFISO VALANDOS: 
Pirmad., antrad., penktad it Tračlad. t i r t o iki 13 v. d. 

tettad. t . ryto lkl 4:10 p. p. Ketvirtad. t ryto lkl 8 vak 

: 986 

Biznieriams apsimoka skelbtis "Drauge". 
lūlTCLCVISIOn 
d 

Ofiao GRovehil l 6-4020 
Rez fclllltop S-IB«« 

Or. Alexander J. Javols 
(JOVAIŠAS) 

J Y T J Y T O J A S IR CHIRURGAb 
<!42S W e s t Marquett<> B d 

vai 'i.—4 p. p. ir nuo 7—» v. vak 
Trečiad ir šeštad pagal sutart} 

Tel ofiso PU 6-8838. rez, R E . f °19<; 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJASJ 
2500 West 63rd Street 

VAL.. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:8< 

GRovehil l 6-1595 
DR. ALDONA A. JUŠKA 
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS 
aiandos: 9—12 ir 1—y v. *. p.igfe 
susitarimą išskyrus trečiadieniu* 

2422 West Marquette Bd 

OfLso ir buto tel. OL. 2-1S8! 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 South 49th Court, Cicero 

Kasdien 10—12 ryte ir 5—S v. vak. 
Šeštadieniais 1 0 — - ; trečiadieniais tik 
nuo 1© iki 12 valandos. 

Butas 1832 tto, 49tli Ct. 

Telefonas REliance 6-1811 

OR. WALTER J. KIRSTUR 
PHYSICIAN and SURGEON 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
8925 West 59th Street 

VAL. 1—4 popiet, 6:30—8:30 vak 
Sriprvtjt trečiad <r Šeštad vakaral^ 

rel. ofiso Ir buto Olivmplc 2-41M 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR*CHIRURGĄ* 

1435 So. 49th Ct.. Cicero 
Kasdien 1—3 v. ir 6—8 v. vakare 

Šeštadieniais 12—2 v. ir 8—5 v v 
Butas 1526 So. 49th Ave. 

Iflso telef. LAfayette 8-3210, Jei 
>eatsillepla, šaukite KEdzie 3-286? 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURG* 

4146 S. Archer Ave. 
vAL. Kasdien popiet nuo 12-2:80 v 
Vak. pirm., antr., ketvirt. 6-8:80 • 

Trečiadieni tik susitarus 

Ofiso te lefonas — B l s h o p 7-2325 

DR. AL. RAČKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue 
t Kampas Kedzle ir Archer 

VAJU. kasdien nuo 2 iki 9 vai 
Trečiad. ir sekmad. tik su8ita.ru* 

Ofiso ir buto tel. ARdmore 1-1493 

DR. VINCAS RASLAVfČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5015—5025 N. Paulina Street 
(Bethany Methodlst Ligoninėje) 

Vai.: Tik telefonu susitarus 

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. RJUpublic 7~22W 
SPECIALYBE CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
24S5 West 69th Street 

Vai. kasdien 10—12 ir 5—8 vai. vak 
išskyrus pirmad. tik nuo 5 iki 8 v.\ 
Seštad. 10-12 vai. Ki tu laiku susitarus 

T d . ofiso V I 2-1581, rt/.. 2-0742 

DR. V. VILEIŠIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURnA.* 

802 West Slst Street 
Kampas Halsted ir I I - m o s g-atvu 

t'riSmime valandos: 2—4 p. p. i 
5—8 v. v. Seštad 2—4 v. po pietų , 

Tel. ofiso P B . 6-644A, rez. H E . 4-S1& 

DR. F. C. WINSKUHAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 ttest Marquette Kd 
• A L nuo 2 iki 4 p. p.. 6 lkl 8 va>-

Trečiad ir šeštad pasai sutart; 

Dr. Antanas Rudokas, 0. D. 
Tikruia ak i s ; pritaiko akiniua, 

Keičia st iklus ir rcmi*. 
4701 S. Damen Ave., Chicago, DL 

Šaukite — V A 7-7381 
Priima: vakarais 6 Iki 9, šeštad. 
10 ryto iki 4; trečiad. ir sekmad 

tik susitarus 

TeL ofiso CL 4-0253, r e * VA 7-««*-

DR. A. Z. ŠAULYS 
GYDYTOJA IR CHlRURGft 

1645 S. Ashland Ave. (kamb. 211 
Pirmad. . antr., ketv. ir penkt 

6:3u—8:30 vai. vakare. 
Šeštadieniais 2—4 va! popiet 
tiez. 4420 So Talntui Aveaa* 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

saujas adresas: 4255 W. 63rd St 
Ofiso tel. KEl iance 5-4410 

Rezid. telef. GRovelii l l 6-0611 
valandos: 1—S p. m. I—H p. m 

Penktadieni tik popiet. 
Trečiad. ir šeštad. pata i sutartu 

DR. STRIK0L 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4645 So. Ashland Ave., Chicago 

VAL. nuo 2—4 ir «—8; trečiad., šeš 
tad. ir sekmad. tik pagal sutartį. 
fe l . ofiso VA. 7-4787, rez. P R . 6-i»S< 

lei neatsil ieps viršmin€ti telefoną 
šaukite MIdway 3-0O01 

Tel. ofiso CA. «-02.-»7, rez. PR. 0-6659 

DR, P. Z. ZALAT0RIS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

1821 So. Halsted Street 
RczkL 6606 S. Artesian A v a 

VAL. 11 v. r. iki S p. p.; 6—9 v 

P. ŠILEIKIS, 0. P. 
Orthopedas - Protezista* 

Aparatai-Protezai, Med.Ban 
dažai. Si>ec. rka^alba Kojonv 

t Areli SupfKU'ts) ir 1.1. 
9-4 ir ii-6. šeštadieniais 9-1 VAL.: 

ORTHOPi:i>I,IOS TKCIIMKOS I A B 
1911 \V. 5»th st. . ChlmHO 36, llluioi* 

Tel.: PlfiCMpect 6-5084 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAI 

16 metq patyrimas 
Tel. YArds 7-1829 

Pritaiko akinius 
Kie ivas akis 

ištaiso 
Ofisas Ir a k m l o dlrbtuvč 
756 VVest S5th Street 

VAU nuo 10 iki 2, nuo 6 lkl 8, tr« 
Mad nuo 10—12 idtta*. ' » - - « o t 

a l e s - s e r v i c e ) 

Street 
DAnube 6-6387 

įįįįlį 

DR. IRENA KURAS 
SUEC KŪDIKIŲ IR VAIKI 

UGŲ 
7156 So. YVestern Avi 
(MEDICAL BLTILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. Ir penktan 
nuo 8—6 p. p. ir 6—8 • . r.; trečiad 
nuo 6—8 v. • . ; šeštad. 10—13 » p 
•r nuo 1—8 v. r p. 

Oflee telef. REpubl l* 7-1168 
Smmų tetof. U AJbrook 8 4 » s 

OfJao tel. CLiftside 4-2896 
Resldencljos: LAfayette 8-117-

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 W. 47th S t 
k a m p a s 47th Ir Hermitage 

Vai.: nuo 2 Iki 4 Ir 6 Iki 8 y. vak 
šeštad. nuo 2 lkl 6 vai. išskyrus sek 

UR. S. VAITUSH, 6PT. 
Palengvinu akiy įtempimą kuris yra 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
ir skaudančių akių karščio. Atitaisau 
trumparegystę ir toliregystę. 

Pnrenku teisiklingai akinius. Visi eg
zaminavimai daromi su elektriniais instru
mentais rodančiais mažiausias trūkumas. 
Speciali atyda kreipiama j mok. vaikui 

4712 S o . A s h l a n d A v e n u e 
Y A r d s 7-1373 

Vai.: 10:30—7 v. v., ieštad. 10:30—« 
•ekiu. ir tr-č uždara 

A t ' R O nuo ūžimo galvoje , spiegi
mo ausyse . AtMuskite $2.00 į Eco-
noinical,' 19034 'Conant — LDF, 
Detroit , Mich. Užsakymus l a s y k i t e 
tik auglį) kalba. 

Remkite dien. Draugę! 'Pirkit Apsaugos Bonus! 
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THE UTHUANIAN DAILY FRIEND 

M. uakley \re.. Chica*o 8, I1L TeL Vlrginla 7-P640; 7-8641; 7-8642 

Satered eu» Second-Class Matter March 31, 1916, at Chirago. Illinola 
Under the Act o f March S, 1879. 

*lember of the Catholic Press Ass'n 
p«blLshed dally, except Sundays, 

by the 
.ithuanlan Catholic Press Soclety. 

PRENUMERATA: Metama 
Ohicagoj ir CiceroJ $9.00 
Kitur JAV ir Kanadoje $8.00 
TŽslenjrje $11.00 

8TJBSCRIPTTON RATE8 
$8.00 per year outside of Chioago 
$9.00 per year in Chicago & Cicero 
$8.00 per »**»r in Canada 
Foreign Si-.OO per year. 
% metų 2 mSn. 1 mBn 

$5.00 $2.76 $1.25 
$4.60 $2.60 $1.00 

$6.60 $8.00 $1.86 
KeoaKclja straipsnius taiso savo nuožiūra. Neaunaudetu straipsnių ne

augo, Juos grąžina tik 15 anksto susitarus. Redakcija už skelbimų turinj 
įeatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus prašymą. 

KARAS IR TAIKA 
TIESOS MEILE IR ARTIMO MEILE 

Atšventėme Kalėdas, kuriose minėjome Dievo Sūnaus gimi
mą žemėje. Minėjome angelų giesmę, skelbiančią "garbę Dievui 
augštybėse ir taiką geros valios žmonėms". Šiais laikais Šv. Raš
to tyrinėtojai atrado, kad Luko 2 perskyrimo 14 eilutę reikią 
skaityti kitaip, būtent: "Garbė Dievui augštybėse ir taika žmo
nėms iš Dievo malonės". 

Šis patikslintas Šv. Rašto skaitymas sukelia mums dvi min
tis. Visų pirma, čia mes pastebime, kad taika žemėje yra Dievo 

priemones. Tačiau į tai buvo žiūrima greičiau kaip į nukrypimą 
ir koncesiją nuodėmei. Tuo būdu kova atsirado anapus krikščio
niškos sąrangos ribų ir neteko žymios dalies tikėjimo palaimos. 
Krikščioniška artimo meilė kovai, kaip svetimam krikšč. sąrangai 
dalykui, jau nebebuvo taip giliai privaloma. Riteriškumas kovoje 
neteko savo idėjinio pagrindo. 

MODERNIOSIOS KOVOS SAMPRATOS 

Moderniaisiais laikais kaikuriuo atžvilgiu kovos metodai su
švelnėjo. Oia galima pvz. prisiminti tarpt. Raudonojo Kryžiaus 
įkūrimą. Tačiau pati kovos sąvoka vis labiau ir labiau laisvinosi 
iš riteriško Augustino kovos supratimo. Atėjo komunizmas ir 
nacizmas su visai savitomis kovos koncepcijomis. Labai ryški yra 
nacionalsocializmo kovos sąvoka. Naciai aiškiais žodžiais pakei
tė kovos tikslą. Kovoti jiems reiškia ne prišą nugalėti, bet jį su
naikinti. Nugalėti, pagal Augustino mokslą, reiškia tik sukliu
dyti priešių taiką ardančią veiklą. Nugalėti naciams reiškė tą pat, 
ką visiškai priešą sunaikinti. Kai ši kovos samprata atsirado vie
noje kovojančioje pusėje, ji negalėjo neatsiliepti ir kitoje. 

Komunizmo kovos supratimas plaukia iš kitų, bendresnių šio 
sąjūdžio idėjų. Komunizmui kovoti, reiškia naikinti kitas klases, i vienam rusui į akis. Be to, tur-
paliekant vietą tik proletariato klasei. Kadangi komunizmas yra! kai ir Korėjoje kovojo taip nar-
stipriai persunktas materialistinės pažiūros tiek į draugą, tiek į šiai, kaip tigrai"... 
priešą, tai ir jo kovos santykiuosna grįžta medžiaginiai ar geriau
siu atveju daiktiniai metodai ir žmoniškumas mažėja. 

kaip ištikimiausi ir vertingiau
si alijantą". 

Kitas pare'gūnas, betvarkąs 
Turkijoje Amerikos ekonominę 
pagalbą, autoriui šita ;p apibūdi
no tos pagalbos sėkmingumą: 
"Už kiekvieną dolerį, kurį mes 
prisiunčirme Turkijos pagalbai, 
gauname visu šimtu procentų 
siektus rezultatus". 

Ankaroje v'enas amerikiečių 
generolas apie turkus pasakęs 
šitaip: "Kuomet aš stebiu nedi
delį kraštą — Turkiją, kuri ran
dasi visiškame milž'niškos im-
peral'stinės \ Sovietų Sąjungos 
šešėlyje, tuomet sau vienas gai
v i u : turkai yra puikūs ir nar
sūs žmonės, kad jie to pavo
jaus nebijo ir gali spjauti kiek-

malonės padarinys. Ir antra, jis neapriboja taip siaurai, kad civilizacijoje, aiškėja, kur mes dabar stovime. Esant tokioms ap-
taika yra išmtinai tik geros valios žmonėms. Taika yra toks pla- linkybėms, labai pamokantys atrodo Šv. Tėvo Pijaus XII žodžiai 
tus visuomeninis reiškinys, kad jeigu jis kur yra, tai jis apima apie taikos pergalę, pasakyti 1945 m. Amerikos kongresmanų 
visus žmones. Žinoma, taikos kūrėjai yra tik geros valios žmo- grupei. 

Kalėdų prakartėli5, irengrta vienojo Chlcajroa gatvėje, 
pietinėje miesto dalyje. 

orientalinis kraštas, yra apgy- Ta'gi, graži sumelė. Iš tų pini-
vendinta apsnūdusiais žmonė- gų trys ketvirčiai buvo skirta 
mis ir vualiais gaubtomis mo-: militariniams tikslams ir vienas 
terimis. Kadaise Turkijoje bu-1 ketvirtis ekonominei pagal
vę kažkas panašaus į tai, tačiau bai. 
šiuo metu — moteriškus vua-: Tačiau progresas Turkijoj — 

Labai apgraibomis apžvelgus kovos sąvokos raidą Vakarų i ̂ J1111*.Jcgl* r a u d o n u J u a » r e s i J a i | liūs arba vyrų turbanus gal bū- nūdien padarytas milžiniškas. 
Korėjoje atremti. | ^ tegalima rasti tik muzėjuo- Ligi šiol tas kraštas turėjęs ga-

Žurnalistas Gordon Gaskill se. Nūdien Turkijoj vyrai dėvi j na blogus kelius, o dabar — 
sakosi kartą buvęs pakliuvęs'vakarietiškus drabužius, o mo-!Turkjos nebegalima pažinti mo 
Ankaroje į turkų karininkų ra- terys — visiškai užmiršusios j derniškų kelių atžvilgiu. Didžiu-

PENKIOS PERGALES 

Iš tikrųjų Turkija ir buvo vie
na iš p.'rmųjų valstybių, kuri 
nedelsė su pasiūlymu savo ka-

nės; nes tik jie yra pajėgūs veiksmingai priimti Dievo malonę, Taikai aptarti Šv. Tėvas pasinaudojo 1500 metų senumo šv. movę. Tenai jam tekę išsišne- Į dengti veidus vualiais. Poliga- | lė pažanga padaryta ir kito eko-
kuri duoda taiką. Tačiau per juos taika gali pasiekti ir plačiau; 'Augustino žodžiais. "Taika yra tvarkos ramybė. Bet kas yra keti su karininkais, kurie nepa 

gailėjo gerų žodžių amerikie 
čių marinų atžvilgiu,, prie kurių 

ji gali pasiekti ir tuos žmones, kurie tiesioginiai iš Dievo jos pri- j tvarka? Tvarka yra sudėjimas lygių ir nelygių dalykų į kiekvie-
imti nenori ar negali. nam iš jų deramą vietą". 

Taika nėra koks pasyvus ar medžiaginis dalykas, kuris vie- Norint šią taiką laimėti dabartinei visuomenei, pasak šv. Tė-

mija — nuo 1926 m. pranyku-1 nominio gyvenimo srityse, 
si ir apie tai niekas nebegirdi. 
Turkijos moterys šiandien jau 

gražus i r Turkija yra gana 
gyvenimui patogus kraštas. Te

buvo priskirti Korėjoje ir turkų' turi teisę balsuoti, būti advoka- nai gana puikus klimatas, daug 

jis sakęs — "tai... Amerikos 
kitą apšvarindamos, pasirodo visame savo skaistume 

KARO PRIGIMTIS 

Į visą krikščionijos istoriją mes galime žiūrėti kaip j eilę 
pastangų išspręsti karo ir taikos problemą. Bažnyčios istorijoje 
katalikai su šia problema yra susitikę visokiomis formomis ir 
visokiuose problemos laipsniuose. Kaikurie iš jų komandavo ar
mijoms, kaikurie pasirašinėjo tarptautines sutartis, kaikurie bu
vo valstybių galvos. Kiti įsijungė į šį kovos ir taikos žaidimą 
pakeldami jį savo asmeninėmis pastangomis. 

Per 20 krikščioniško gyvenimo šimtmečių karo prigimtis la
bai pasikeitė. Nuo asmeniškų imtynių karas šiandien priėjo iki 
atominių priemonių. Šiandien mums kyla problema: ar galima 
ir kaip plačiai galima vartoti atominius ginklus? Pirmiesiems 
krikščionims karo problema buvo: ar gali krikščionis dalyvauti 
Romos imperijos armijoje? Nes Išganytojas buvo įsakęs mylėti 
savo artimą; be to kariuomenės vadovybė buvo įpareigota aukoti 
aukas imperatoriui. Gana ilgai tų laikų krikščionys teisininkai 
nepriėjo laimingo sprendimo šiuo klausimu ir tarnavimas kariuo
menėje buvo privataus apsisprendimo reikalas. Tik po Konstan
tino, kai imperijos vadovybė atsisakė antikrikščioniškų tenden
cijų, tada lengviau visiems paaiškėjo, kad tarnavimas kariuo
menėje yra visuomeninės tvarkos ir taikos tarnyba. 

ŠV. AUGUSTINO MOKSLAS APIE KARĄ 
4 

Tuoj po to karo klausimas iškilo platesnėje plotmėje, būtent: 
kada karas yra teisingas, kada ne. Šv. Ambrozijus pastebėjo dvi 
sąlygas, kurios pateisina karą. Visų pirma, karas yra teisingas, 
kai tavo tėvynė yra užpuolama. Ir antra, karas yra pateisina
mas, kai kaimyninė šalis yra neteisingai užpuolama. Tai buvo 
pirmieji karo teisės formulavimai. 

Daug plačiau karo teisėtumo klausimams atsidėjo šv. Augus
tinas. Šiuos klausimus jis svarstė ir asmeninėje, ir valstybinėje 
plotmėje. Asmeninėje plotmėje jam kilo klausimas, kaip mes 
turime gyventi su neteisingu žmogumi. A. daro priekaištą savo 
bendralaikiams, kad jie nepakankamai paliudija tikėjimą prieš 
nusidėjėlius. "Kada yra reikalas juos pamokyti, perspėti ir net 
sudrausti, ar mes neužsimerkiame nusikalstamai akis, ar tai 
vengdami pastangų, ar trūkdami drąsos ir nenorėdami nustoti jų 
palankumo?" Tačiau šį savo kovingumą Augustinas moka sude
rinti su konkrečia meile priešui. Apie tuos, kurie neįsijungia į 
katalikišką gyvenimožiūrą, jis rašo: "Jei blogieji nenori dėtis 
prie to ir vykti kartu, jie bus remiami kaip priešai ir kaip toki 
mylimi". 

i 

Išeidamas iš abiejų problemos pusių: iš visuotinės tiesos rei
kalo ir visuotinės me'lės reikalo, Augustinas išdirbo teisingo ka
ro dėsnius, kurie iki šiol yra krikščioniškos kultūros nuosavy
bė. Kad karas būtų teisingas, pasak jo, reikia šešių sąlygų. Vi
sų pirma, jis turi būti neišvengiamas, t. y. kai nėra kitos prie
monės ta'kai ir teisei atstatyti. Antra, prieš pradedant jis turi 
būti formaliai priešui paskelbtas. Trečia, tik suvereninis autori
tetas turi teisę skelbti karą. Ketvirta, tikslas, dėl kurio karas 
yra skelbiamas, turi būti didesnis už blogybes, kurios seka iš karo. 
Penkta, karo skelbėjas turi turėti teisingą intenciją. Šešta, prie
šui galima suteikti tik t :ek kenkimo veiksmų, kiek yra būtina tei
singam karo tikslui atsiekti. 

REFORMACIJOS PASTANGOS 

Šie Augustino dėsniai pasiliko kaip karo teisės pagrindas iki 
mūsų laikų. Jie buvo tik labiau sukonkretinti ir pritaikinti nau
joms aplinkybėms. 

Su naujomis pastangomis karo problemą spręsti atėjo re
formacija. Liuteris bandė nugalėti karo ir kovos problemą iš pa
grindų. Jis norėjo ją padaryti visiškai neegzistuojančia. Jis la
bai stipriai pabrėžė krikščioniškos meilės ir taikos momentą. Į 
krikščioniškas tiesas jis nežiūrėjo kaip į tokį dalyką, kurį galima 
būtų įrodinėti ar už kurį reikėtų kovoti. Tikėjimas yra asmeninio 
įsitikinimo reikalas. Liuteris šiuo sprendimu tikėjosi pašalinti 
betkokį konfliktą krikščioniškoje visuomenėje. Tai nebuvo lai
mingas sprendimas. Vėliau jis pats buvo priverstas pasisakyti 

to nariais ir t.t. 
Kas Turkiją sumodernino? 

ną kartą įgyvendintas, visada pasiliktų. Krikščioniškoje san- vo, reikia penkių pergalių. Pirmiausia, reikia nugalėti neapykan- j kariai. Esą, minimas turkų ka- į temis, gydytojomis, parlamen- vaisių, žuvies ir pan. Be to, fan-
tvarkoje mes turime reikalą ne tik su taika, bet ir su karu. Ir ! tą tarp tautų, kuri ėda tarpusavės meilės pagrindus. Antroji per- rininkas ilgai jieškojęs žodžių 
tai šį karą yra paskelbęs pats Kristus, sakydamas, kad dėl jo \ gale turi nugalėti nepasitikėjimą, kuris mažas tautas laiko nuo- i savo pasąmonėje amerikiečiams 
įvyks nesantaikų net šeimoje. Štai dėl ko karas ir taika visada ' latinėje baimėje savo didžiųjų kaimynų atžvilgiu. Trečioji perga- j kariams apibudinti. Pagaliau, 
yra viena didžiausių krikščionijos problemų. Čia yra kaip kokia • lė turi nugalėti principą, kad galingasis kuria teisę. Ketvirtoji suradęs: "Amerikos marinai" 
gyvenimo augštuma, kurioje tiesos meilė ir artimo meilė, viena pergalė turi nugalėti ekonominius nelygumus, kurių dėka vienos 

tautos gyvena pertekliuj, kitos — skurde. Ir penktoji pergalė j turkai"... 
turi būti laimėta prieš "savim pasitikinčią materialistinę filosofi
ją, kuri užmiršta Dievą ir žmogų palieka be atramos, reikalingos 

Turkai iš senų laikų labai ne-j garbės pavadinimą — Ataturk j 
mėgsta rusų. Imperialistinių už-! (tas reikštų: "Turkijos tėvas") . ' 

tastiškai gražūs kalnai, kurių 
ta rpe ir Ara r a to kalnas, kurio 

j viršūnėje tebesanti Nojaus Ar-
Ogi tai padarė tik vienas vie-1 ka... 

nintelis žmogus, vardu ir pavar — o — 
de Mustafa Kernai, vėliau gavęs 

Pradeda kurtis 
Kauno benediktines seselės, 

statyti jo tvarkai ir teisei". V. Bgd. I gaidų rusai, kaip buvę caro lai-! Turkijoje jis atėjo į valdžią 1920 ; kurios dabar gyvena Chcagoje, 

Turkiia -- Patikimiausias 
Amerikos partneris 

PRANYS ALš £NAS, Kanada 

Galima būtų pasakyti, jog vi- taip pat stabde ir vilkina 
si Vakarų Europos, o taip pat užsibrėžtus planus. 

jos 

ir Azijos kraštai, kurie dar ne
pakliuvo žvėriškojo komunizmo 
belaisvėn, yra JAV draugai ir 
partneriai. Juos visus Amerika 
šelpė ligi šiol, juos gelbėjo iš 
raudonosios grėsmės, jiems pa
dėjo atsistoti ant kojų po 2-jo 
Pasaulinio karo pabaigos, žodžiu 
sakant, ypatingai juos sutvirti
no ekonominėj srity. 

Deja, nelygu kaip draugas 
draugui, taip partneris partne
riui. Daugelis Amerikos drau
gų likusioj laisvojoj Europos 
daly, o taip pat ir Azijoj, užsi
krėtę taip vadinamu pacifistiš
ku snobizmu, nieko gero neduo
da Amerikai jos gigantiškoj 
kovoj su kaskart besiplečiančiu 
baisiuoju komunistiniu maru, o 

Amerika teikė- pagalbą ir da
bar tebeteikia ilgam sąrašui 
valstybių, jų tarpe — ir Turki
jai, kuri neseniai įstojo į Atlan
to Pakto valstybių šeimą ir pa
sidarė, galima sakyti, vienu iš 
patikimiausių laisvojo Vakarų 
Pasaulio alijantų ir itin patiki
mu draugu. 

Žurnalistas Gordon Gaskill, 
paduodamas žiupsnį savų įspū
džių iš Turkijos, rašytame 
straipsnyje žurnale "The Ame
rican Magazin" teigia, jog vie
nas augštas amerikiečių parei
gūnas Turkijoj jam pareiškęs: 
"Skaitant Amerikos draugus ei
lės tvarkoj, po Didž. Britani 

m. ir tą kraštą valdė iki savo Šv. Kalėdų proga sveikina 
mirties, t. y. 1938 m. Atatur-1 dėkoja visiems lietuviams, ku
kąs — tai buvo visa Turkija,; ric yra žodžiu ar kitu būdu pa
buvo viskas tame krašte. Jis iš- rėmė jų įsikūrimo mintį. Jos 
plėšė Turkiją iš viduriniųjų am- jau turi visus reikalngus įsi-
žių glėbio ir atidavė modernie-; kūrimui leidimus, tačiau rcika-
siems laikams. Modernėjimo tem u n g a materialinė parama nuga-
pas Turkijoje buvęs toks spar-1 Įetį visiems sunkumams. Gali-
tus, kokio nežinąs joks kraš 
tas, netgi Japonija. laiškelį 

Šiuo metu Turkijos moderni- 2875 \A 
nimas vystomas toliau. Ir tai 
vyksta JAV pagalbos pavėsyje. 
Turkai yra realistai ir jie ma
to, kas j 'ems gero Tnki, kas 
blogo. JAV-bėms turkai labai 

ma į seseles kreiptis, parašant 
Benedictine Sister.5, 

19 St. Telefonas: RO. 

kais, taip — tuo labiau — da
bartiniai raudonieji — turkams 
tradiciniai priešai. Vienose se
nose turkų kapinėse, Ankaroje, 
esąs vienas netgi paminklas mi
rusiajam, kuriame iškaltas ši
toks, maža kiek bendro turįs su 
humaniškumu, užrašas: "Jis mi
rė nekovojęs su rusais"... Atseit, 
neatlikęs "kilnios pareigos"... 

Šiuo metu Turkija turi 400 
mylių rubežiaus su kruvinais 
žmonijos priešais — raudonąja 
Bulgarija ir raudonąja Rusija. 
Tačiau — turkai raudonųjų ne-
biją. Vienas turkų kapitonas, 
saugodamas Turkijos sieną nuo. simpatizuoja. Vienas Turkijos 
raudonųjų įsiveržimo ir būda-! profesorius anksčiau minėtam 
mas taip arti alyvos uosto Ba- j laikraštininkui šitaip yra apibū-
tumo, kad praktiškai net gali dinęs Ameriką: "Mes žinome, 
girdėti Batume važiuojančių kad jūsų kraštas pasaulyje yra 
mašinų ūžimą, užklaustas kaip daug augščiau kitų kraštų. Jūs : Kaušas City, Mo., a r k t i s <upas 
jis jaučiasi, atsakęs: "Tegul tik atėjote mūsų pamokinti ir mums pasakys atidaromas kalbas. Dr. 
jie ateina! Vienas turkas gali, pagelbėti, tačiau bemokindami j C. J. Nuesse, katalikų umversi-
lengvai susidoroti su dešimčia jūs nebandysite suėsti mū-jteto profesorius, yra draugijos 

2-9158. 

Suvažiuos sociologų grupe 
Chieago. — Amerikos katali

kų sociologų draugijos IS-tas 
metinis suvažiavimas bus gruo
džio 28-30 d. Loyola universite
te. Suvažiavime dalyvaus 4D0 
sociologų. Kardinolas Stritch ir 

rusų ... 
Šių dienų Turkija — moderni 

valstybė 

Be abejonės, gal dar daug no 

sų . 
Tiesą pasakant, JAV-bės, jaus 

damos gerą sąjungininką, Tur
kijai nepagailėjo pagalbos. Ligi 
šiol Amerika yra 

prezidentas. 

Kada tau žmonės duoda ant-
pasiuntusi^ rą vietą, tu gali būti tikras, kad 

Swift 
JOS reikėtų skaityt i ' Turkiją, risi galvoti, kad Turkija, kaip'Turkijai apie 1,300.000.000 d o i . ^ t u ^ ^ e ^ a s j į r i n ^ ^ - ^ v ^ t 

Miguel de CERVANTES 

Rinkonetas ir Kortadiljus 
Išvertė POVILAS GAUČYS 

(Tęsinys) 
Rinkonetas su Kortadiljum, nežinojo ką daryti 

ir paliko nejudėdami, belaukdami kuo baigsis ta stai
gi vėtra, kuri baigėsi nieku daugiau, kaip tik žvalgo 
grįžimu ir jo pranešimu, kad teisėjas praėjo, nepa
rodydamas jokio blogo nujautimo ar įtarimo 

jame sutalpinti keturiolika peilio rėžtelėjimų. Maty- Ir taip, ponu bus ansai pirklys, tamsta jo nemyli; jo 
damas negalėsiąs įvykdyti pažado ir atlikti tai, ką tarnas yra jo šuo, ir duodant šuniui, duodama ponui, 
turėjau įrašyta mano destrukcijoj... I ir skola palieka sumokėta ir reikalas atliktas. Del to 

- Jūsų malonybė norėjai pasakyti instrukcijoj, — belieka sumokėti be jokio vėlyvesnio pasipriešinimo. 
pastebėjo riteris, — bet ne destrukcijoj. — Tai aš prisiekiu, — pridūrė Vagiaturgis, ir 

m . , . . , • , . -r. • lve mano lūpomis ištarei, bičiuli Rastapjovy, visa tai, 
— Tai tureiau galvoje, — atsake Rastapjovys. — *<*• m a u u '"r""1

 TTW "• J- „„ ™,« i i J * a * i • • • » • ka čia esi pasakęs. Užtat, jūsų malonybe, puonas puo-Taigi, sakau, kad matydamas tokį siaurą ir mažą vei- ** C1<1 . / . , . * .' J. T*. m „ l J jL, l l t rQ;« K* i šeiva, neišsiuk-nek ir nesiginčyk su mano draugais bei dūką, kuriame nesutilps užsakyti rėžiai ir kad mano 
žygis nebūtų veltui, peiliu rėžtelėjau jo tarną, kuris 
nepalyginamai geriau tinka tam reikalui. 

— Man būtų labiau patikę, — tarė riteris, — kad 
būtų buvę duota ponui septyni rėžiai, nei jo tarnui ke-

Jam tai besakant Vagiaturgiui, priėjo prie durų \ turiolika. Ir iš tikrųjų, mūsų sutartis nebuvo įvyk-
vienas jaunas riteris, vilkėdamas, kaip kad sakoma, 
priemiesčio (Labai puikiai. — Vert.) mados drabu
žiais; Vagiaturgis jį įsivedė su savim ir liepė pašaukti 
Rastapjovį, Gelžiarankį ir Mainikautoją, ir kad iš ki
tų niekas daugiau nepasirodytų. Kadangi Rinkonetas 
su Kortadiljum buvo pasilikę kieme, jie galėjo girdėti 
visą pasikalbėjimą Vagiaturgio su tik ką atėjusiu ri
teriu, kuris išmetinėjo Vagiaturgiui, kodėl taip blogai 
buvę atlikta tai, ką jis pavedęs. Vagiaturgis atsakė, 
kad dar nežinąs, kas esą atlikta. Bet čia esąs vyres
nysis, kuriam reikalas buvęs pavestas ir kad jis pil
numoje atsiskaitysiąs. Kaip tik tuo metu pasirodė 
Rastapjovys. Vagiaturgis jį paklausė, ar jis įvykdęs 
peiliu keturiolika rėžtelėjimų į veidą. 

— Kam? — paklausė Rastapjovys. — Ar tam 
kryžkelės pirkliui? 

— Tam pačiam, — atsakė riteris. 
— Kai dėl šito, — paaiškino Rastapjovys, — bu

vo taip, kad vakar naktį aš jo laukiau prie jo namų 
durų ir jis grįžo tik prieš vakarinės maldos laiką. 
Prie jo prisiartinau ir žvilgsniu apmečiau jo veidą, pa-

už karo reikalą ir net pateisinti tam tikras prievartinio įtikinimo mačiau jį tokį mažą, kad jokiu būdu nebuvo įmanoma 

i 

dyta kaip priderėjo. Nesvarbu: mažą skylę mano pi
niginėje tesudarys tie trisdešimt dukatų, kuriuos pa
likau kaip užstatą. Bučiuoju jūsų malonybių rankas. 

Ir tai sakydamas, nusiėmė skrybėlę ir pasuko nu
garą, norėdamas išeiti, bet Vagiaturgis jį pastvėrė už 
apsiausto, sakydamas: 

— Jūsų malonybė tesiteikia sustoti ir įvykdyti 
savo žodį, nes mes įvykdėme savąjį su dideliu pertek
lium: stinga dar dvidešimties dukatų, ir jūsų malo
nybė negalėsi iš čia išeiti neatidavęs jų, ar kas juos 
atstoja. 

— Vadinasi, jūsų malonybė tai vadinate žodžio 
įvykdymu, — atsakė riteris, — peiliu suraižyti tarną, 
užuot suraižius poną? 

— Kaip puikiai tamsta supranti reikalą! — sušu
ko Rastapjovys. — Aiškiai matyti, kad tamsta ne
prisimeni posakio, kuris byloja: "Kas myli poną, tas 
myli ir jo šunį". 

— Kuriems galams čia prikergiamas tasai posa
kis? — atšovė riteris. 

— Bet, tęsė Rastapjovys, — ar ne tas pats pa
sakyti: "Kas nemyli pono, tas nemyli ir jo šunies"? I r 

tarnais. Paklausyk mano patarimo ir tuoj sumokėk, 
kas priklauso. Jeigu nori, kad būtų peiliu suraižytas 
ponas tokiu kiekiu, koks telpa į jo veidą, neužmiršk, 
kad jis jau gyja. 

— Kad taip būtų, — atsakė puošeiva, — mielu no
ru pilnumoje sumokėsiu už vieną ir už antrą. 

— Tuo labiau neabejok. — tarė Vagiaturgis, — 
nei kad esi krikščionis, nes Rastapjovys jam taip pui
kiai rėžtels, jog atrodys kaip kad su rėžiais apsibimęs. 

— Jeigu taip, — atsilipeė riteris, — pasitikė
damas tuo pažadu ir užtigrinimu atiduodu kaip už
statą šį aukso retežį už neda mokėtą dvidešimties du
katų skolą ir keturiasdešimt dukatų už būsimą su-
raižymą. Jis kainoja tūkstantį realų. Gali atsitikti, 
kad turės būti parduotas, ne, atrodo, netrukus man 
bus reikalingas k ;tas keturiolikos smūgių rėžtelėjimas. 

Ir nusiėmė nuo kaklo smulkių žiedelių retežį. 
Jį įteikė Vagiaturgiui, kuris iš spalvos ir svorio tuoj 
pajuto jį nesant suklastotą. Vagiaturgis jį priėmė 
su dideliu mandagumu ir pasitenkinimu, nes buvo 
nepaprastai gerai išauklėtas. Uždavinio įvykdymas 
buvo Pavestas aRstapjoviui, kuris nuskyrė tos nak
ties terminą. Riteris išėjo labai patenkintas. Vagia
turgis, atsistojęs tarp jų, išėmė iš apsiausto gaubtu
vo užrašų knygutę ir ją padavė Rinkonetui, kad pa
skaitytų, nes jis pats nemokėjo skaityti. Rinkonetas 
ją atvertė ir pirmam puslapy pamatė parašyta: 

(Bus daugiau) i 



DlENRAflfts DRAUGAS, ČffiČAGO. ILLINOIS Pirmadienis, gruodžio 2?, 1954 

J JNGT. TAUTOS GELBSTI INDONEZIJAI 
—PASAULY KASMET MIKŠTA 5 MIL. ŽMONIŲ NUO DŽI 
OVOS IK 3 MIL. NUO MALIA-RIJOS. — PAGALBA MOTIN 

AI IK VAIKUI. — GYDYTOJO KOVA SU KOBRA. 

JUOZAS PRUNSKIS, Indonezija 
-

Apie Jungtines Tautas laik-| Kovojant su tuberkulioze, vilinių kovų, padėjo pasiekti tai 
raščiuose mes skaitome dau-1 vykdomas prieštuberkuliozinis ką, dabar skelbia, karą ligoms, 
giausia pranešimus jų politinių skiepijimas: Philipinuose gami- analfabetizmui ir padeda vy-
diskusijų ir daugeliui susidaro | narni tie BCG skiepai; sušal- : riausybei planuoti šviesesnę 
įspūdžiai, kad ten vyksta tik 
ginčai, barniai, tik tuščias pini- atšildomi ir jais skiepijami tie 
gų i r l a i k o e i k v o j i m a s . T o k i a k u r i u o s p e r t y r i m ą a t r a n d a m a 
pažiūra plinta dėl to, kad mes 

tų, kad 6 akrų ūkį ten buvo ga
lima pirkti už vieną dolerį. Da
bar, išnaikinus maliarijos išne
šiotojus, toksai ūkis jau kai
no ja $2,000. 

— Vien Indijoje UNICEF tu
ri 100 mediciniško apmokymo 
centrų; jie išlaikomi drauge su 
Indijos vyriausybes pagalba. 

— Šiuo metu Jungt. Tautų 
pagalba pasiekia apie 20 mil. 

džius atvežami į Indoneziją, čia sveikesnę, sostinę krašto - ateitį, j pasaulio vaikų. Vien tik pieno 

Visame pasaulyje 

turint linkimą į džiovą. Indone- Ta proga galima prisimiiiti, 
nežinome daugelio faktų—kaip i zijoje jau 1 V-i miliono žmonių kad tokią socialinę pagalbą 
Jungt. Tautos padeda žmonijai j taip įskiepyta. Pranešama per Jungt. Tautos yra išplėtusios 

laikraščius, radiją, organizaci- visame pasaulyje, turėdamos 
jas, kad bus teikiama pagalba savo tos rūšies įstaigas net 80-
prieš džiovą. Žmonės jau žino je kraštų. Štai keletas faktų: 

Ar žinote, kad pasaulyje vien džiovos baisumą, ir jų tiek suci- — Vien tik Azijoje tik viene-

didžiose nelaimėse 

D i d ž i o s i o s p a s a u l i o n e l a i m e s 

tik dėl džiovos per metus mirš
ta apie 5 milionus žmonių ir 
daugelis tampa invalidais il
giems metams? 

Dėl nešvarumo ir blogo mai
tinimosi pasaulyje, ypač tropi
niuose kraštuose, yra 50 milio-
nų žmonių, sergančių odos li
ga, vadinama Framboesis. Žo
diškai ji reikštų — žemuoges: 
kūno paviršiuje atsiranda rau
doni šašeliai, lyg žemuogės, at
siveria žaizdos, jos padengia di 

Jungt. Tautos jau išdalino 2*/> 
biliono produktų. Juos susta
čius prie kits kito ties ekvato
riumi, būtų visą žemę galima 
apjuosti 5 kartus. Kad vaikai 
pastoviai gautų pieno, Jungt. 
Tautos net 18-je kraštų padė
jo įrengti fabrikus, kurie pieną 
pasterizuoja ar sterilizuoja ar 

policiją rių metų laikotarpyje prleštu- paruošia pieno miltelius. na, kad kartais reikia 
kviesti tvarkyti. 

Pagaliau — gerinant kūdikių 
maitinimą, kur negalima leng
vai suorganizuoti pieno tiekimo, 
kuriami jo pakaitalų fabrikai. 
Indonezijoje yra daug sojos pu
pų, riešutų. Iš jų galima pada-| (miltelių) pieno jau yra 
ryti dirbtinį pieną, kurs labai 112 milionų vaikų pasaulyje 

berkuliozinius skiepus gavo 14,-
000,000 žmonių. 

— Jungt. Tautų globoje vei
kia 5,500 motinos ir vaiko prie
žiūros centrų. 

— Jungtinių Tautų tarnauto
ja Indonezijos sostinėje pasi
džiaugė, kad jų įstaigos atran
da gražiai vargo žmonėms be-
gelbinčių misijų bažnyčias. Tai, 

Jungt. Tautu parūpuito W p ^ ^ ^ p i t i M m i , u . 

maistingas. Jungt. Tautos pa
siuntė tris vyrus: chemiką, in
žinierių ir fabriko vedėją spe
cializuotis tokio dirbtinio pieno 

dėlę dalį kūno; žmogaus neuž-1 fabrike J A V-se. Dabar gabena-
muša, bet padaro nedarbingu I m i v i s i įrengimai ir toks fabri-
invalidu. Ir ligos pradžioje nuo 
jos galima išgyti įšvirkštimu 
penicilino už keliolika centų. 

Apie 300 milionų žmonių kas
met serga maliarija ir apie 3 
milionai visame pasaulyje mirš
ta nuo maliarijos. 

Indijoje pusė visų mirš
tančių yra vaikai jaunesni kaip 
9 metai. Toje pačioje Indijoje 
vien nuo tuberkuliozės kasmet 
miršta pusė miliono žmonių. 

Blogiausia, kad taip ligų kan
kinamose srityse gyvena žmo
nės be reikiamo maisto, pras
čiausiuose butuose, be medici
niškos pagalbos, pilni prietarų. 

Afrikos Ruandoj-Urundi tė
ra vienas gydytojas dėl 100,000 
žmonių. Etijopijoj — dar blo
giau: kiekvienam gydytojui ten
ka 150,000 gyventojų. 

Indijoje ir kitose vietose ma
čiau ties durimis sienoje atmuš 
tas rankų su išskėstais pirštais 
atspaudas — tai turi apsaugoti 
nuo visokio blogio, ir ligų... Kai 
kur tikima, kad jeigu 
sėdi per menulio užtemimą, 
susilauks invalido kūdikio 

kas bus įtaisytas Indonezijoje. 
Iš viso Jungt. Tautos, vykdy

damos augščiau m'nėtus projek 
tus Indonezijoje, jau panaudojo 
penkis milionus dolerių. 

Ir tai dar ne viskas. Indone
zijoje darbuojasi Jungt. Tautų 
technikinės pagalbos skyrius, 
kurs padeda organizuoti tek
stilės ir smulkiąją pramonę 
kurs duoda patarimų mechani
zacijos klausimais, nurodo, kaip 
pakelti gamybą, kaip ugdyti 
keramikos, stiklo gamybos, 
odos išdirbinių, statybos me
džiagų pramonę; netgi yra spe
cialistai — patarėjai mašinų 
priežiūros ir biudžetų kontro
lės. 

Jungt. Tautų Švietimo, Moks
lo ir Kultūros organ žarija yra 
atsiuntusi specialistus su pata
rimais, kaip pakelti švietimą, 
kultūrinį lygį, kaip pravesti pri
verstinį pradžios mokslą, kaip 
parūpinti prieinamų vadovėlių. 

Indonezijoje veikia taipgi 
i Jungt. Tautų Maisto ir Agrikul 

motina j tūr os organizacijos įstaiga, su 

— Kai žemės drebėjimas nu
siaubė Graikiją, Jungt. Tautos 
(per UNICEF) suteikė pie.io, 
muilo, žuvų aliejaus kapsulių, 
antklodžių dėl 40,000 vaikų. 

— Panaudojus DDT ir išnai
kinus maliariją nešiojančius uo
dus, dideli žemės plotai pasau
lyje vėl padaryti tinkami ūki
ninkams gyventi. Net 34 kraš
tai gauna JT pagalbą prieš ma
liariją. Afganistane anksčiau 
buvo taip maliarija apkrėstų vie 

šios įstaigos ir su jomis Jungt. 
Tautos gražiai bendradarbiau
ja. 

— Jungt. Tautų laikraštis 
"News of the Word's Children" 
džiaugiasi, kad ir Vatikanas sa
vo stambesne auka parėmė 
UNICEF organizaciją; šį darbą 
remia apie 50 Jungt. Tautų val
stybių. 

Didelis žmogus yra tas, kuris 
nebijo k tų šrnoulų ir nieko iš 
jų nesitiki. — Land?r 

C? 
' 

j i žemdirbystes, statistikos, že
mės chemijos, dirvos mineralo
gijos specialistais ir padeda In
donezijai planuoti žemės ūkio 
pažangą. 

Jungtinių Tautų Darbo or
ganizacija padeda pravesti pro
fesinį paruošimą, o tarptautine 
civilinės aviacijos įsta'ga — 
padeda suorganizuoti lėktuvų 
susisiekimą. Pagaliau, yra c'ar 
viena Jungt. Tautų į^ta:ga ' u-
ri Indonezijos vyriausybei pa
deda surasti betkok'os reikia
mos srities specialistus. 

Taigi, Jungtines Tautos, ku
rios Indonezijai, teriojarnai ci-

NvlO UŽSISENEJUSIŲ 
SKAUDANČIV ŽAIZDŲ 
IR A T V m ODOS LIGŲ 

SPECIALUS NUPIGINIMAS ! 

R90SE¥ELT F0RNITURE 
C0MPAHY, INO. 

231G West i>oo30vcl} Read 
Telef. SEeley 3-4711 

Hide away Beci - - Sofą-lova S j Ql|.00 
SOFA-LO VA ir krėslas . . $ j g<).( 0 
Nauj il955 modelio Frigidairc ašldy-
tuvai, specialiai nupiginti tik $ |4§.00 
Pasinaudokite išais nupiginimais ir 
aplankykite LIETUVIŲ KRAUTUVĘ. 
Atdara ir sekmadieniais nuo 11 vai. 
dieną iki 5 vai. vakaro. 

r 

K:Į mačiau Djakartoje 

Kas tiems tamsiems skurdo 
žmonėms padės? Atsakymą ra
dau Djakartoje, užėjęs į UNI
CEF įstaigą (UNICEF—Unitei 
Nation Chiklren's Emergency 
Fund). Įsikūrusi ji nedideliame 
fcr.ltame name Indonezijos sos
tinėje. Čia dirba trys iš Jungt. 
Tautų centro atsiųsti tarnauto
jai ir 16 vietinių padėjėjų. 

Bendradarbiaujant su Indo
nezijos vyriausybe, jiems per 
ketverius metus pavyko duoti 
milioną penicilino injekcijų gy
dant ligonis nuo tos "žemuogi
nės" ligos, kuria Indonezijoje! 
serga apie 8 milionai žmo.ūų. 
Tam reikalui iš Jungt. Tautų i v ™; S T V E S U J I U B R % 
b u v o g a u t a n e t o l i $ 2 m i l i o n ų . ; negali ramiai f*d5ti ir naktimi? 

miegoti, nes ju uf^isenėjusios žaizdoe 
niežti ir skauda. Kad pašalinti tą 
niežėjimą ir s k a u d u m ą senu atvi
ru ir skaudžių žaizdų, uždSkitt 
LEGULO Ointment. Jų g y d o m o s 
/patybSs palengvina jūsų skaudėji
mą ir paleHite ramiai miegoti nak 
tj. Vartokite jas taipgi nuo skau 
džlų nudegimų. Jos taipgi pašalina 
niežSjimą ligos vadinamos PSORIA-
SIS. Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETK'S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos ir perplyširažj 
tarpiršriu. Yra t inkamas vartoti nuo 
ižiūstančios, suskilusios odos dedir-
vinių, odos išbėrimu ir t. t., taipgi 
tinkama* vartoti vaikučiams kada pa
sirodo skaudus išbėrimas nuo vysty-

I iclu- Jis yra gera gyduole nuo iš-
• vlršlnių odos ligų Le-
j gulo Ointment yra 

parduodamas po 75 
i et.. $1.25, ir $3.50. 
j Pirkite vaistinėse Chi 
\ cagoj ir apylinkėse— 
| Milwaukee, Wisc. Ga 

ry, Ind. ir Detroit. Mi 
chigan arba rašyki
te ir atsiųskite Mo-
uey order J: 

Taupymas yra turtingumo šaltinis 
Mūsų bend? ^vės laikomi pinigai yra apdrau.sti iki $10,000 
Pradėk taupyti tuojau. Mes mokame augštus dividendus 

MDIAND S A M G S & LOAN ASSiN. 
4038 Archer Avenue Telef. LAfayette 3-6719 

Sekretorius AUGUST SALDUKAS 
Už Taupomus Pinigus Mokame 3v2 Nuošimčio I 

0 
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PERKRAUSTYMAI — MOVING ! 
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Iš artimų ir f 

Į tolimų distancijų. Šaukite sekančiai: 

ANTANAS V IL IMAS 
3415 S. LITUANICA AVE., CHICAGO, ILL. 

Telelonas — FRontier 6-1882 
n"lil"" """ "MiiMiiMiiiiiiiniiimtiiinimiimnniiiniiiHiiiirii'miiiiiiiiiiMiiiiimiiiiiHiiiiiBiiiiintniHiimiiiiHniiiimiiiiHH iniiiiiiitiiiiiimiini mumini iiiHimnnniimmRKm I 

Rezultatai — nustabūs. Ma
čiau atvaizdą apšašusio berniu
ko, kurs po kokio mėnesio liko 
sveikutis. Daugelis vyrų galėjo 
grįžti į darbą ir pelnytis nuo-
ną. 

Djakartos įstaigoje man pa
sakojo, kaip čia prie visų didžių 
jų ligoninių dėka Jungt.-Tautų 
pastangoms, ir Indonezijos vy
riausybes talkai, suorganizuota 
daugybe mokyklų, ruošiančių 
pribuvėjas, gailest. seseris ir 
dentisterijos technikus. Indone
zijoje jau veikia apie 1,000 pa
tarimo punktų motinoms, lau
kiančioms ar susilaukusioms 
kūdikio. Duoda ne tik higienos 
patarimus, bet ir papildomą mai 
stą motinai ir vaikui: pieno mil 
telius ar pieną, žuvų aliejaus 
kapsules. 

MES PRISTATOME ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ — 
DIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS. 

Mes taipgi perkraustome jūsų bal
dus saugiai keletą blokų ar keliasde-
šimts mylių. Reikale šaukite mus. 
Vieno kambario baldus arba viso namo. Kreip 
kites pas mus. Turįs daug metų patyrimo per 
kraustymo darbe. 

o i § T £ S Y S F A B I J O N A S 
2146 So. Hoyne flve. tęh VIrginia 7-7097 

LfcGULO, Department D. 
5618 W. Eddy S t , Chicago 34, IU. 
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P. & J. JOKUBKA 
LAIKRODŽIŲ, BRANGENYBIŲ, RADIJO BEI 

TELEVIZIJOS KRAUTUVE 
(Buvusi Kass-Kasakausko krautuvė) 

1. Sužiedotuvių ir vedybiniai deimantiniai 
žiedai, 2. Laikrodžiai, 3. Sidabro peilių, Sa
kučių ir šaukštų komplektai, 4. Foto apara
tai, 5. Piniginės, 6. Zenith, Dumont ir G. Ę. 
televizijos ir Zenith, G. E. ir Bulavą radijos. 
7. Televizijos ir radio lemputės, 8. Žaislai ir 
rašymo reikmenys. Elektriniai indai. 

Laikrodžių ir televizijos aparatų, taisymas 

J4I02 Archer Ave., Chicago 32, III., Tel. LAf. 3 8617 

NAUJAS 1955 METU BUDRIK NUOSAVU LEIBELIU 

TELEVIZIJOS APARATAS 
RCA Licensed Patents Underwriters Approved 

Specialiai Budrikui padirbtas vienos geriausių dirbtuvių, gaminančios la
bai aukštos kokybes Radio ir Televizijos aparatus. 

ICO PROCENTU GARANTUOTAS 
Dykai permainymas dalių ir tūbų vienus metus. 5 metų garantija. 25 

tūbos (including flluminized Electric Magnetic Pix and Four Rectifiers, dark 
glass; 18 K. V. Cascode Tuner 41 M.C./ 1 f.). 

Tai yra aiškus paveikslas ir geras balsas, lengvai užtuninlmas. Pamaty 
kitę Budriko Krautuvėje. Duodama 10 dienu išbandymui. Didele nuolaida ui 
jūsų seną setą. Tai yra geriausia dovana dėl Kaiedu juris ir jūsų šeimai. 

L E N G V I I Š M O K Ė J I M A I 

JOS. F. BUDRIK, tnc. 
3241 South Hakted Street Telfonas CAlumet 5-7237 

Atidarą sekmadieninis 10—5. IMrmad. ir ketvirtadieniais iki 9:30 i*. M. 
— 

Budriko leidžiama Radio Valanda kožna ketvirtadieni 
nuo (J iki 7 valandos vakaro iš VVilFC stoties, 1450 ktl. 

DYKAI — Kalėdų dovana ir kalendorius visiems. 
10 PIRMŲJŲ PIRKĖJŲ, ĮSIGIJUSIŲ RUDRIK'O T.V., GAUS NEMOKAMAI PO 

RANKINĮ 17 AKMENŲ LAIKRODĖLĮ (WATERPR00F). 

Lietuviška radio valanda leidžiama ketvirtadieniais iš WHFC 145(1 kil. 
Klausytojai laimes prizus už atspėjimų. 

radio stoties nuo 6 iki 7 v. v* 

•F 

http://fcr.lt
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Darbo santykių teisiniai terminai 
Union Sccurity — sutarties šios mašinos ir procedūra, kaip 

KALĖDOS NE NAMUOSE 

sąlygos, kuriomis unija išside
ra lengvatas (privilegijas). To
kių darboviečių darbininkai tu
ri priklausyti unijai arba.mokė-
ti jai mokesčius. 

Union Shop—darboviete, ku
rioje iš naujai priimamų darbi
ninkų reikalaujama, kad šie per 
nustatytą laikotarpį įstotų į 
uniją ir visi įstojusieji būtų iš
tikimais nariais; priešingu at
veju darbininkai negauna arba 
nustoja darbo. 

ir pačiame darbe. 
Visual Aids — apmokymui 

vartojamos pagelbinės priemo
nes — iliustracijos, brėžiniai ir 
pan. 

Voluntary Check-Off—suda 
ryta tarp darbdavio ir unijos 
sutartis unijai mokesčius ats
kaityti iš tų darbininkų, kurie 
raštu ir laisva valia dueda savo 
sutikimą. Tokia sutartis gali 
bū atšaukiama arba neatšauki-
m. 

Wage Assignme-nt — savano-
l'nion Shop Card — pažyme- rišku sutikimu iš darbininkų 

jimas (plakatas), unijos įteik- uždarbio ar komisijos dalies at-
tas darbdaviui, tvirtinant,* kad lyginimo pervedimas kitai ša-
įmone-dirba pagal unijos nuo- liai ar šalims. Toki atskaitymai 
status. ! gali būti naudojami prekėms ar 

Unlicensed Personai — darbi- skoloms, taupymo bonams ap-
ninkai, dirbą tokį darbą, dėl ku- mokėti, ir unijos prievolėms bei 
rio nėra būtina turėti kvalifika- prievolinei rinkliavai (asses 
cijos leidimo; dažniausia liečia < ments). 
transporto pramonėje dirban- Wage Award—uždarbio nor-
čius kaikuriuos be licencijų dar-1 m a arbitro ar vyriausybės įstai-
bininkus. !gos nustatyta. 

Uiukiiled Labor (taip pat! - Wage Difierentials - už-
Common Labor ) -pap ra s t i dar- , d a r b i o n o r m o s s k i r t u m a s u z 

bininkai, kurie neturi tinkamo I t o s P a č i o s r ū š i e s d a r b ^ s
u

ą n s y j e 

darbo pažinimo arba pa ty r imo . ; s u J m o n § s v i e t o v e ' S^Y^s pro 
| dūkto rūšimi, darbo valandų 

Upgrading — darbininkų pa- j skaičiumi arba darbo sąlygo-
kelimas į geresnius ar pelnin-1 m i s a r b a dirbančių asmenų in-
gesnius darbus. Paprastai toks f dividualumu. 

Billy Freeman, 7m. amžiaus berniukas, sergąs polio liga, patenkintas, kai jam buvo paruošta egtutč jo 
kambaryje Evanston ligoninėje. Berniukas polio liga susirgo rugsėjo meii. ir prieš Kalėdas turėjo palikti 
namus, nes turėjo būti įdėtas i "geležinius p lauč ius" . (1X8) 

pakėlimas vadinasi "Promo-
tion". 

Vacation — metinės atosto
gos, kurias įmonės suteikia sa
vo darbininkams, kad jie pailsė
tų ir jėgas sustiprintų. Atosto
gos gali būti apmokamos arba 
neapmokamos. 

Vertical Union — unija, kon
troliuojanti visą pramonės ša
ką su visais jos kvalifikuotais 
ir nekvalifikuotais darbininkais. I 
Taip pat vadinama "Industrialj 
Union" (pramonės unija). 

Vestibule Trahijng — nedau 
patyrimo reikalaujančiam dar 

— Wage Kame r — darbinin
kas, kurio uždarbis apskaičiuo
jamas dirbtomis darbo valando
mis ar dienomis, atliktais gaba
lais ar panašiais pagrindais. As-

metu grojo specialus orkestras, nui piniginę dovaną. Klebonas,, kinimus. Padėkojo už piniginę 
Baigiant buvo pasakytos kelios iššauktas kalbėti, padėkojo va- j dovaną, pareikšdamas, jog prie 
kalbos. Kalbų tarpe parapijos karlenės rengėjams, visiems va- to kita tiek nuo savęs pridėsiąs, 
choras sudainavo keliolika lie- karienės dalyviams ir svečiams, kad sudarius bent vienam para-
tuviškų dainelių. Reikia pripa- kalbėtojams už gražias, bet per- pijos klierikui stipendiją, 
žinti, kad choras gerai išlavin- dėtas, kalbas, Šv. Tėvui už pa- Pažymėtini įvykiai 
tas. Jis gali prilygti geriausiems .} laiminimą, arkivyskupui, kanc-; 
Amerikos lietuvių chorams. I leriui ir visiems kitiems už svei- I š P a r a P l J 0 S 2 5 m - praeities 

Klebonas gavo daugybę svei-1 klebonas pabrėžė tris pažymėti-
kinimų laiškais, telegramomis 
ir žodžiu nuo kalbėtojų. Šv. Tė
vas per apaštališką delegatą at
siuntė palaiminimą. Laiškais 

# 

muo, gaunąs užmokestį už tam j sveikino Philadelphijos arki-
tikrą atidirbtą laiką; jis skiria-i vyskupas John O'Hara, diecezi-
si nuo tokio darbininko, kuris j jos kancleris prel. J. Connery, iš 
gauna fiksuotą atlyginimą, ne- į Romos prel. F. J. Brennan. F 
žūrint dirbto laiko. 

Wage - Hour Lai? — federa
linis įstatymas, nustatąs mini-
malinį uždarbi ir viršla kį dar
bininkams ir riboja vaikų darbą 
t o s e į m o n ė s e , k u r i o s ga.minia^ 
peržengia valstybes sieną (inter 

bui iš karto nemažo skaičiaus j statė commerce). Taip pat žino-
darbininkų greitas apmokymas.; mas kaip "Fair Labor Stan-
šiam reikalui naudojamos pana-įdarda Act". 

LS 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Shenandoah, Pa, 

Nėra darbo 

Susirinkimas įvyko, bet iš cent-
' ro valdybos niekas neatvyko. 

25 metų sukaktis 
Jau 4 m. kai nėra darbo šios 

apylinkės angliakasių gyvenime 
Bedarbių šelpimo fondai baigia 
si išsisemti. Todėl jaunimas ap-

Lapkričio pabaigoje Šv. Jur-
| gio parapijos Katalikų Vetera-
į nų grupei vadovaujant parapie-
! čiai surengė savo klebonui paleidžia šias apylinkes ir vaziuo-; . . , . o c , , . . , . . . v. , . .. v. ,. ; gerbmo vakarienę 25 metų kle-ja į didmiesčius darbų jieskoti 

S c h u t z . g e n e r a l i n ė s e s e l i ų k a -
zimieriečių viršininkė motina Te 
ofilė, telegramomis prel. Balkū-
nas, J. Kelly ir kiti. 

Stipendija 

Baigiant kalbas dr. Marijona 
Remeikaitė vakarienės rengėjų 
ir parapijos vardu įteikė klebo-

TIKRAI ĮDOMI NAUJIENA 
Juk puiki dovana operos so

listės V. Jonuškaites plokštelių ^ 
albumas iš 15 dainų. Gausite 
pas J. Karvelį, 3322 S. Halstcd 
St., Chicago, 111. Tel. YArds 7-
0677. 

P. S. Čia pat gausite įvairių 
gražių prekių dovanoms. 

DUOKITE PRAKTIŠKIAUSIAS 
DOVANAS KALĖDOMS 

Dėl namų, dėl šeimynos džiaugs 
mo. čia rasite tūkstantinį pasi
rinkimą dėl Tamstų mažųjų: 
žaislų - toys. Už prieinamiau
sias kainas mieste. Maži rank
pinigiai rezervuos dalykus Ka
lėdų pristatymui. Kviečiame 
greitai atsilankyti į šią 

Erdvią ir Patogią 
Seniausią Lietuviu 

Bendroves Krautuvę 
4*81-83 Archer A ve. 

Tel.: LAfayette 3-3171 
Brighton Parko Kolonijoje 

f\"™£>,* 
Ss 
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GELIŲ KRAUTUVĖ — 

PEOPLES FLORIST 
i • Skintos gel*>, • Vestuviniai bu-•A •• %J? C- i i bonavimo sukakties proga. Zmo- ki^foj m f .TL^.i;., • -i i %# 

Pennsylvannos vrlstybes sek- . . __. *lr J . . wetai • Laicloanru vainikai. Mo-
. . , t . . « . . nnj dalyvavo 501 \ akan tnes ' JerniSkai atlipknmp retorius paskelbi, Kv.d iki gruo

džio pirmos dienos šiais metais 
Pennsylvanijoje kietųjų anglių 
iškasta 25,700,000 tonų. Tai yra 
mažiausias k:ekis nuo 1878 m. 
Daugiausia kietųjų anglių vie
nais metais iškasta 1918 m. 
Tais metais kietųjų anglių pro
dukcija siekė 102,000,000 tonų. 

Anglių kasimo būdas pasikei
tė. Pirmiau anglys buvo kasa
mos lendant po žeme. šiandien 
su mašinų pagalba yra kasama 
iš viršaus. Kur pirmiau reikėjo 

ų daly^ 

Visi PiUsburgho Hetuviai 
KLAUSO III REMIA 

Pittsburgh'c Lietuviu 
Kataliku Radijo Programą 

— vadovaujama — 
Lietuvos Vyčiu Pittsburghe 

J I TRANSLIUOJAMA 
Kh-k\iena M'kmatlirir nuo 

1:30 Iki 2:00 vai. p. p. 
IŠ ST1PRTOS T R GALINGOS 

WLOA 
RAIMJO STOTIES RRADDOCKE 

Visais reikalais kroipkitSs A»uo a<ii< 
su: LlTHl'ANIAN CATHOUC HOUF. 

Š i m t o Ž m o n i ų , Š i a n d i e n SU m a - j R a d i o Station W L 0 A . Braddock. Pa 
šinų pagalba apsieinama su de-! *•— • i m i - — .— 
šimčia. Iš to gal'ma suprasti, 
kiek žmonių lieka be darbo. 

iernišKai atliekame visus užsaky 
mus. 

H. ?T o. HOMKO, savininkai 
K a l b a m e l ie tuviškai 
1850 Wes t 47 th S t . 

Telef. L A f a y e t t e 3-1786 
IIHtHHHIHHIHHIHlHlIlIMIUiHiiHiMUSil. 

lūpestingal ir pigiai taisau 
T E L E V I Z I J O S 

A P A R A T U S 
Garantuoju darbą ir dalis 

J. M I G L I N A S 
Tel. HUmbold 6-1038 

TAUPYKITE 
Chicagos Stipriausioj Taupymo įstaigoj 

T U R T A S $50,000,000 
ATSARGOS FONDAS 34,000,000 

JUSTIN MACKIEWICH, President and Manager 
ĮSTAIGOS Kasdien, įskaitant šeštad., nuo 9 v. ryto iki 4 p. p. 
VALANDOS: Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro. 

Trečiadieniais visai neatidaroma. 

nus įvykius: įsteigimą parapi- per Balfo ir vyskupų komitetą 
nės mokyklos 1934 m., užbaigi- viso 38,640 svarų, 
mą ginčų ir bylinėjimosi su pa-, m . . OJ- c . 
rapijos komitetu ir išmokėjimą T * d ?*..*«**" * £ S h e " 
parapijos skolų 1949 m., kurių fa"doah Hetuviai * v o tikėjimo, 
būta $114,000. Apart to. pasta- k u I t u r o s . gailestingumo .r tau
tu pagerinimams parapija išlei- t , n l a m / . ^ " ^ / „ f 3 1 8 ' " 3 * * 
do $102,500. Parapijos kasdie- B 0 s u d e J 0 S 9 0 7 - 5 4 1 2 5 ' 
niniams reikalams bei išlaiky- Šiandien Shenandoah lietuvių 
mui per tuos 25 m. parapija iš- šv. Jurigio parapijos nuosavy-
Ieido $638,181.25. Gailestingu- bė yra įkainojama daugiau ne-
mo ir kultūros reikalams, kaip gu 1 milionas dolerių. Svečias 
nukentėjusiems per Balfą ir vys | . 
kupų fondą, Ttautos Tarybai, 53fc*^,?*?35 

Federacijai, seselėms kazimierie' Jei turite parduoti ar išnuomo-
tėms, pranciškietėms ir Nekalto li- pasiskelbkite smulkių skelbimų 
Prasidėjimo seselėms vico su- skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
dėjo $52,460. Dėvėtų drabužių telefonu: VIrginia 7-6640. 
ir avalynės surinko ir pasiuntė ^^ : l •*? I R . 

f : ^ i 

^ : 

1J>.">4 metais Amerikos žmones sudėjo i Taupymo ir Skolinimo Ben
droves virš !) hili.jonus doleri i;. .lie žino, k.-nl <"ia sudėti |>iniu;ii yra 
aĮidrausti iki $J(),0OO.Ofl Į»«T Fcilerales Valdžios įstaiga ir ka<| -auna 
gerus dividendus. Neva vėlu! Pradėk šiandien! 

KALĖDINIO KLl 'BO tnokeseius jralima mokėt i : 
po S 2.00 kas an t ra savaitė 
po S 4.00 " 
po S 6.00 " 
po $10.00 " 
po $20.00 " 

Platesnių inloimacijij kmipkites j 

Universai Savings and Loan Association 
1800 SO. H A L S T E D STREET, CHICAGO, ILLINOIS 

Tel. HAymarkc t 1-2028 
Atdara nuo 0 ryto iki 4 vai. vakaro. Trečiadieniais uždaryta. 

Ketvir tadieniais a tdara iki S vai. vakaro. 
Automobilistams tuščias lotas šaUmais 

4* 
ALGIRDAS LANDSBERGIS 

Premijuotasis romanas 
259 psl., kaina $2.50 

V. Adamkevičiaus apianka 
Užsakymus su pinicais siųskite: 
DRAUGAS, 2^31 S. Oakley Ave., 

Chicago 8, UL 

) šios nuostabiom ir n^paptastos kny
gos porsonažus Šitaip įvertina ra
šytojus Gliaudą: "...W< Lsas — pa
niekintas niekintojas, bet turįs 
savyje Fra Angrclieo ang<lų varsų 
gama, Tatjana—nesuprantanti sie
los sąvokos, bet mylinti skaisčia 
ne-ile. Pagaliau Julius... pasiilgęs 
skaistumo ir nesuvokiąs jo eanifta, 
drąsiu be diados, nesuprantąs pa
vojaus beprotgjimo procese". 

10 = locao] IUE IOC 

L I E T U V I Š K A { S T A I G A 

SAFtTY OF YOUR 
SAVINOS %oi^Ž 

!OZ=3CX= I O C 3 0 C 3 0 B 0 E aocaoc 

Susivienijimo kuopos 

Shenandoryje buvo penkios 
LRKSA kuopos. Narių skaičius j 
siekė penkis šimtus. Šiandien —, 
trys. Trijų kuopų narius sudė
jus i vieną, susidarytų apie 40 j 
narių. Antradienį, gruodžio 14 
d., centro valdybos sumanymu 
buvo sušauktas bendras trijų 
kucpų susirinkimas. Buvo skelb | 
ta, kad atvyksta iš ceatro val
dybos su svarbiais pranešimais 

":i•'"•f".-iiiiiiiiimii'iilliliMiiiiiii!i!i:i!!iiiiiiii!linini;; .i.-iii'iiii!., w iiliiiiiiiiiiinuiiiiim..Hii:iiiiiiii1,iiiiiiiiii:iii!nii;,iiiii,:iiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiHiliiiii;i iiiiiiiiiihim!iiiiiinii:ilii:i!ililiii"i 

JŪSŲ KRAUTUVE DĖL KRAŠTE ŽINOMŲ FIRMŲ 1 
BALDŲ IR MATRACŲ! 

Sinimons Seeley — Šeria — Columbia — Brandvvein | 
Kai jums reikalinga baldų ir namų įren
gimų, prekiaukite su šią draugišką jūsų 

apylinkes krautuve, kur 
rasit gerą patarnavimą. 

O 

"PASKAMBINKIT PRIEŠPIET 
— ATVAzruosm POPIET" 

TELEVIZIJOS, R^DK) , PATEFON1 
TAISYMAS 

JONAS GRADINSKAS 
J O. Tfievfeion, 944 \V. S5th PI. 

Teleloivtt FRontier 6-1998 
Pas Uetirr| — Ir gerlaa ir pigiau! 

rM , M n M*1 , 1 '* r i i* , ' i«tiMirffinn 

! I 

Grynais pinigais arba 
išsimokejimo sąlygos, 
kurios jums patiks. 

SOUTHVVEST FURNITURE Co. 
6200 So. Wesiorn Ave. (priešais Sears & Roebuck) 

aiiiiiiiiiiniiiimii )iiiiuiiiitiiiiiiiiiiį»UMiiiiiiit iiiHjiMiitMi:iiuuitt;tu;uiiiiiiHiiiiuininuniiu.MiuiiiiMttMuiinMiiiituiiMiiniriuniiMiHii^tniiMtttiiuJMJt)iuiiuiinniiniitiMMiiiLkiiiitiiiuiitiiiinij)iii9 

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS 
P e r d i r b a m i moto ra i , t r ansmis i jo s , ke ič iamos da lys . 
L y g i n i m o ir d a ž y m o da rba i . G a r a n t u o t a s d a r b a s . 

M. C E S A S — A. S T A N E V I Č I U S 
1835 C A N A L P O R T A V E N U E 

Tel . D i rb tuves SEe ley 3-2146; N a m ų K E n . 8-3092 

~ AČIŪ LABAI!! * 
Chicago Savings and Loan Assjciation Valdyba, Direktoriai ir visas Šta

bas tariame — Ačiū Labai — seniems ir naujiems mūsų nariams, draugams 
ir kaimynams, kurie esate prisidėję prie išaugimo Chicago Savings Bendro
ves iki su virš $14,500,000. ir linkime visiems Linksmų ir Laimingų metinių 
švenčių. 

Kviečiame Lietuvius, aplankykite mūsų raštinę, kuri specialiai Kalėdų Šventėms yra viena iš puikiausiai išpuoš
tų Taupymo ir Skolinimo Bendrovių. Kalėdų dėdukas su briedžiais (reindeers), puikiai išpuoštos Kalėdų eglutes ir 
kiti pagražinimai. 

Kiekvienas atsilankęs gaus puikų kalendorių su termometru. Atidarant naują taupymo sąskaitą priedų gausite 
puikią Ball-Point plunksną. Vaikams atėjusiems su tėvais yra duodama Porky-Pig Bank ir saldainių Kalėdų dova
noms. Priklausantieji ar nepriklausantieji prie mūsų Bendrovės, atsilankykite ir susipažinkite su viena iš proporcin
gai smarkiai augančia taupymo Bendrove. 

Chicago Savings per 30 metų visada išmokėjo aukštą dividenJą. Taupomi pinigai yra išmokama ant pareikala
vimo. Visų taupomi pinigai yra apdrausti iki $10,000. Veltui patarnavimas mokant gazo, elektros bilas ir iškeičiant 
čekius. 0 

n 
JĮTį 

ti 

ti 
TS 
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ti 
ti 

SS CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSN. 
6234 So. Western. Ave. JOHN PAKEL, Prezidentas Telef.: GRovehill 6-7575 S 

-1 ^s;asssssassss^®sssssss£saaaa&-&B^^auįiįttssa^aitattSJ^^a«^»H 
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e MĖNRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 
I I I I • ! m 

Pirmadienis, gruodžio 27. 1954 

PADARYTA 10,000,000 DOL. NUOSTOLIŲ Jaunamečiams pardavinėjo 
degtinę 

Šerifo policija areš tavo t r is 
asmenis Chicagos priemiesčio 
taverne del pardavinėjimo svai
ginamųjų gėralų nepilname
čiams. 

Robeft Merrill iš Skokie areš
tuo tas dėl netvarkingo elgesio. 
Taip a reš tuo ta taverno savinin
ke Mrs. Jul ia Bacri , 56 metų, ir 
karo pa ta rnau to ja Mrs. Blan-
che Thornton, 35 metų. 

>»»»»». 

Tai yru dalis vaizdo, kai įvyko Commonwpalth K.li-on <'<>.. Rtieknoy, III 
užmušti, .") sužaisti ir padaryta 10,000,000 ilol. nuostolių. 

Worcester, Mass. 
Iš r inktas komite tas 

Nepriklausomybės šventei 
Gruodžio 15 d. Lietuvių Pilie-! 

čių klube L'etuvai Remti Drau-
gijos valdybos iniciatyva buvo 
sušauk tas lietuviškų draugi jų ! 

atstovų pasi tar imas Lietuvos i 

chies Mcn's Shop, Emil Jankaus 
kienė, Juozas Balukonis, A. Du-
bickaitė, J . Chunis, P. Tumas, 
I. Pumerytė , B. Tamulevičius. 
J. Kazlauskas, A. Šermukšnis, 
P. Mat tus , Ed. Adamkav.'čius, 
J. Streimikas, Ona Mot :ekait 'e-
nė, And. Račkauskas , Millbury 
Oil Co., Delonis Markct , Mary 

Au-
A. M. Vatkins. 

Nepriklausomybės šventės pami j Bradley, V. Blaveckas, J . 
nėjimo surengimo reikalu. Po
sėdžiui pirmininkavo M. Žemai
tai t is , sekretoriavo J. Palubec-
kas . 

Pasi tar imo metu iškilo dvi 

Ščigla. 
gustinavieius, 
Girčys, M 

L. Mickevičiūtės koncer tas 
Sausio 17 d. mažame VVorces-

terio tea t re Katalikių Moterų 
nuomonės dėl komiteto sudary- ; klubas Loretos Mergelės koply-
m o : vieni siūlė papildyti tik vie-j e'os naudai rengia koncertą, kū
nu kitu nariu Lietuvai Remti rį a t l iks worces ter iškiam s jau 
Draugijos valdyba, o kiti — v i - gerai žinoma lietuvaitė solistė 
sai iš naujo rinkti komitetą. Po i Lilija Mickevičiūtė, 
ilgų, karš tų net su pabarimais _ r [f P r Paiiliukon'ai, 9 
bei stipriais priekaištais ginčų A e t n a s t r ^ Worcester , Mass., 
buvo išr inktas naujas šventės K a l ė d ų i r N > M e t ų sveikinimų 
minėjimo parengimo komitetas. v : e t o j e p a s k y r ė Ralfui $5. 
Komiteto pirmininkas Mykolas 

Hcllyvvood, F!a. 
Įsisteigė Balfo skyr ius 

Šiuo metu Hollyvvoode yra 29 
Balfo nariai. Aukų sur inkta šv. 
Kalėdų proga $22. Pridėjus na
rio mokesčius, Balfo centrui pa
siųsta viso $51. Vincas ir Ona 
Skupeikai ir šeima paskyrė 5 
dol.; Agota Aušrienė - 4 dol.; 
Kris topas iv Emilija Žemaičia\ 
Jonas ir Frcnees Juscus — po 
3 dol; po 1 dol. davė Juozas ir 
Cna Jasauskai , P r anas ir Jen-
nie Goodwillai, Stella Lazutkie-
nė, P ranas Jokubauskas , Juozas 
Svvolk'nas, Povilas ir Juozapinr 
Leasai ir viena lietuvė, kuri ne
sutiko pavardės skelbti. 

P i rmas skyriaus parengimas 
bus 1955 m. sausio 2 d. Paren
gimui vieta da r t ikrai nenusta ty
ta. Slavinai, dalyvavę steigia
mame skyriaus susirinkime, pa
žadėjo dovanėlę, kuri bus išleis-

Žemaitaitis, vicepirmininkai — 
L. Leknickas, V. Mitrikas ir 
Pr . Pauliukonis, sekretorius J. 
Palubeėkas, iždminkas J. Dvarec 
kas ir iždo globėjai — A. Žilins
kas ir J. Pupka. 

Balfo vajaus metu 

po $5 paskyrė Juozas Aly ta, 
Stasė Mudėnienė, Domas Vai
lokaitis, Janina Vaitkevič'ūtė, 
Kazys Jonait is , Juozas Kava
l iauskas, Jonas Baškys, Felik
sas Keršys, Roma ir Arvydas 
Maculevič'ai, Stasys Prapuole
nis, Vytau tas Vaičekauskas, Pet 
r as Mikšys, Steponas Būgnaitis, 
An tanas Marcinkevičius; $4 — 
Vladas ir Marija Piešinai. 

Po $3 — Bronius Glodas, Vy
t a u t a s Rauktys , Valius ir Uršu
lė Roževičiai, Juozas Jusys , dr. 
Charles Zekus, V. ir J. Pigagai, 
Albinas Repšys ir Jonas Štaras . 

Po $2 — Vanda Mažeivaitė, 
Dana Bobinaitė, And. Urbana
vičius, Ona Alytaitė, Vincas t a Almėjimui parengimo metu. 

Visiems skyriaus na r . ams ir Minkeliūnas, Jonas Plesevičius, 
Juozas Jurkėnas , Vladas Ged-; 
mintas , Juozas Valaitis, Henri-1 
kas Jablonskis, Juozas Vaitule-! 
v'čius, Ona Grabauskienė, Pijusi 
Gražulis, Adolfas Gudaitis, Ku- | 
mgunda Šinkienė, Juozas Pume-: 
ris, Marija Va ;čekausk'enė, Juo- ! 

zas Tamulis, Elena Kripienė, Jo
nas Pigaga, Adolfas Ivanaus
kas , Kostas Padolskis, Marion 
Bot thby, Vytau tas Bliumenfel-
das, Viktoras Giedraitis, Mar
gar i ta Giraitienė, Bronius Nar
kevičius, Albinas Jonas Štaras , 
S tasys Š taras , Vincas Parulis , 
Genovaitė Kaneb, Ona Dabrilie-
nė, Angelė Irlikaitė, Aleksand
r a s Pr idotkas , Jan ina Miliaus
kienė, Uršulė Dulskienė, Magda
lena Baltrušait ienė Liucija Staš-
kienė, Juozas Maskeliūnas, Juo
zas Kavaliauskas, Ju rg i s Kai
r iūkšt is , Anastazija Lietuvnin-
kienė, Julija Lendrait ienė. 

Po $1 — Algis Baltrukonis , 
Uršulė Vizbarienė, Pe t r a s Bloz-
nelis, E v a Balsevičienė, Iz. Miš 

remeiams tar iame ačiū. 
Skyr iaus Valdyba 

NAUDfNGA KNYGA 
ŠEIMININKĖMS 

MAISTO GAMINIMO KNYGA 
Paruošė 

MAClULYTR-DAUGIRDIKNe 
157 psl. Kaina $2.00 

kinis, Teresė Balukonienė, Ire-j užsakymus kartu su pinigais siųskite 
na Balukonis, Vladas Pajėda, ' D R A U G A S " 
Juozas Matjošaitis, Ona Leščev- 2 3 3 4 S0i Gdkl&V AvCTiliG 
čienė, Pe t rė Račkauskienė, My- C h i e a a o I l l i n n k 
kolas Mačionis, V. Repečka, Ar( — 

Arkivyskupas .II'RflIS ~f&// 
Matulaitis - Matulevičiuj 

1871 — 1927 

Beatifikacijos l>yla prasidėjo 
ROTUOS Vikarijato Tribunole 19.">3 

MALDA Į ŠVČ. TREJYB? 
Arkiv. Jurgio šventuoju paskelbi-

mnj išmelsti 

Švenčiausioji ir nedalomoji Tre

jybe, kuri Tau ištikimai ta rnau

jančiu širdyse buveinę apsirenki 

ir po mirties jįj nuopelnus tin

kamai atlygini, suteik, meldžia

me, kad Tavo tarnas Arkivysku

pas Jurgis, kuris, Nekaltai Pradė

tosios Mergelės Marijos globos re

miamas, apaštališkuoju uolumu 

Tavo Bažnyčiai ištikimai yra tar

navęs, altorių garbe kuo greičiau 

būtu vertas apvainikuoti. Per 

Kristų, mūsų Viešpatį. Amen. 

Tėve mūsu 

Garbe Tėvui. 

(Malda yra 
vyskupų) 

Sveika Marija 

patvirtinta daugelio 

D A L Y V A U K I T E M A L D O S S Ą J Ū D Y J E 
r * ARKIV. J IRC. IO BEATIFI
KACIJA l ž NEPAGYDOMUS 

LIGONIUS 
P r a n e š k i t e : 

1. T.igonių vardus ir adresus, 
kurie nori naudotis Maldos Sąjū
džio dvasine pagalba; 

2. Visus pagijimus, {vykusius 
arkiv. JURGIO užtarimu. 

G a l i t e g a u t i 
pas VICK POSTULATORIŲ": 

VICE POSTUEATORTUS 

1. Arkiv. Jurgio paveikslėlių 
malda už beatifikaciją; su 

2. Paaiškinančią lapelių lietu
viškai ir angliškai; 

3. Ark. .Jurgio "UŽRAŠUS" 
($2.50). 
LAIŠKUS IR AUKAS SIUSKITE 

Kun. K. A. Matulaitis, MIC. 
2334 So. Oakley Ave., 

Chicago 8, III . 

GREEN HORNET INN 
CHICKEN IN BASKET — SHRIMPS IN BOAT 

Puikūs valgiai ir gėrimai. Sutaisome išsinešti 
DIDELIS KALĖDINIS POBŪVIS GRUODŽIO 22 DIENA 

Atsilankykite pas mus ir Naujų Metų išvakarėse, gruodžio 31 d. 
2845 So. Kostner Avenue VIrginia 7-8084 

BENDROVE VEIKIA 
NUO 1905 METŲ 

P A S K O L A S 
ANT PIRMŲ RIORGIČIŲ DAROME 

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS 
DEL PLATESNIŲ INFORMACIJŲ 

KREIPKITĖS I 

MUTUAL 3-eJL era 
AND L0AN ASS0CIATI0N 

V. I :RMAK ROAD TEL. VIrginia 7-7747! 

MOVINC M0VINC SfcNisns varnus^J" 
r*w 1$ TOLI IR ARTI # 1 J 

NAUJI OIDEU TROKAI-NAUJAUSI HRAU5TTM0 (PANK/AI 
ILGU MĖTŲ PATYRIMAS -PISUS IR SĄ±ININ6AS PATARNAVIMAI 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
2022 W. 69 St CHICAGO 36, ILL. Tel. WAIIHX>OIC 5-2209 

MISCELLANEOIIS 
Į vairus Dalykai 

•muiiiiMiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiniiiiiiiintiiiiiiiiiiii 
LIKTUVIAKA APDRAUDV 

ACKNTfRA 
Gyvybgfl, ligonines, automobiliu, 

baldų, namų ir visos kitos apdraudo?-
— asmenims, profesionalams ir biz 
nio ištaigoms. la i svas pasirinkimas 
kompanijos ir apdraudos rūSies. Ne-

i mokamas patarnavimas i f informaci
ja. Valstybes patvirtintos kainos 
Smulkesniai informacijai gauti akam 
binkite, rašykite, užeikite: 

JOMM KIRVAITIS 
INTKRSTATK INSURANCE 

AGENCY 
5900cS. Aslilaml Av<\. Cliicago 3rt, m . 

Tel. WAIbr<K)k 5-5«71 
Agentų ir brokeriu dėmesiui t 

Pr te i drausdami kitur pasiteirau
kite. Pirmaeiles kompanijos — augš-
čiausi komisai. Savi pas savus! 
nllll!l!illilllllllll!llll.|:|!!lll!lill|||!ll|!ll!llt|||l1imilU!(tli||l!lllll!l;l!llllll'!l!|i:|H|lli;i,||ii:i|r::!|||||in 

BUILDEVG & REMODELING 

NAMŲ STATYBA 
Jvalrus pataisymai Ir pardavimas 

Jei norite pirkti a r užsakyti namą, 
kuris būtų gerai išplanuotas, pato
gus, gražus ir pigus, pirkite a r užsa
kykite pas 

V. ŠIMKŲ 
Susitarti saukit RKlianee 5-8202 

nuo 5 vai. p. p. kasdien ir 
sekmadieniars nuo 10—4 vai. 

Adresas: 4645 So. Keating Ave, 
CHICAGO 3 2. ILL. 

KONTRAKTORIUS 
STANDARD BUILDERS, INC. 
726W.18St . Chicago 16 

A. Gintneris, pirmininką* 
V. Petrauskas, statybos vedčjas 

C H S-l&Sft 
Lietuvių Statybos Bendrove stato na

mus pardavimui, pagal užsakymus ir ar-
lieka remonto darbus. 

CLASSIFB AND HELP WANTED ADS 
• "DRATTGAS" AGENCY • 

55 E a s t \Vashington S t ree t 
T e t DEarborn 2-2434 

2334 South Oakley Avenue 
TeL VIrginia 7-6640; 7-6641 

PROGOS — OPrORTUMTIES 

GROSERIŲ IK MftSOS KRAl 'TIVf t 
su 3 pyv.-namais karui). Užpakaly. 
Gerai einaa biznis. Moderniški (rengi
mai, daug prekių, prieinama nuoma, 
gera sutartis. įkainuota skubiam par
davimui. Vienas negali apseit. Pama
tę {vertinsite gerą pirkini. 3001 So. 
Kmerald Ave. DAnube 6-1917. 

C.YKI) SHOP 
Pilna prekių, gerai einąs biznis. 

pr i t inama nuoma, gora sutratls. Ki-
i na pensijon, nori skubiai parduoti, 

kaina $2,850. Pamatę įvertinsite j -
rą pirkini. 

7303 \V. Relmont Ave. 
šauki te savininką — TtTxedo 9.5342. 

HKATING SKUViCK lll'SlNKRS 
Geroj vietoj Ciceroje'. Visas inven

torius, sunkvežimis ir įsigyvenusių 
klijentų. "aecounts". Vienas negali 
apsieit. Įkainuota skubiam pardavi
mui. Pamatę įvertinsite gerą progų. 
šaukite savininką susitarimui •- -

REAL ESTATE 

JHIGTT leftkot plrRtl namų, biznių, 
sklypų, ūkių, a rba norit ką parduoti , 
atsiminkit, jog mielai ir sąžiningai 
patarnauja 

P . L E O N A S 
REAL ESTATE 

2444 W. 63rd St. Antras angstas. 
PR. 8-0097 

Ol.ympic (J-OIS2 

BABKR KHOP 
Kirpykla įsteigta prieS 25 m. % k5-

df-.s; pilnai įrengta. Prieinama nuo
ma, gera sutartis. Pilna kaina $G5<'. 
skubiam pardavimui. Apleidžia mies
tą. Įvertinsite y:>i\Į pirkinį. 

D f: M K S I O I 

T E L E V I Z I J O S 
Ir Radio Aparatu Taisymas 

Sąžiningas ir Garantuotas Darbas 
DARBO VALANDOS: U v.v.— 1U v.v. 
šeštadieniais: 8 v. ryto — S v. va k. 

M. RIMKUS, 4.M7 S. Sawyer St. 
Telef. VIrginia 7-00X7. Jei neatsako 

šaukite VI. 7-3037 

1 P L U M B I N G 
Licensed, bonded plumbers 

Joks darbas nėra didelis ar mažas. 
Saukite dabar. Kalbame lietuviškai 

Tel. GRovehill 6-6708 arba 
YVAlbrook 5-3451 

RnrtOM Uote 
14.13 N. Clark St. 

AMATN1NKAI per-
i nuleidžiamais ga-

MEIRTERIAI 
dirl»s jūsų stalą 
lais stalą. Baldus - - taiso, remontuo
ja ir perdažo. Spintas gamina pagal 
užsakymą. Nemokamai apskaičiavi
mai. Vykstame bet kur mieste ar 
priemiestyje. šaukite .MOluuvk -I-
3921. 

For Chrlstmas Givc 
Him a Life of thi 
Par ty Apron and 
Cap l*oxed Assorted 
Chrlstmas Cards «M-
Special Title cli rist
inas Cards, Dog ]5<'i 
— Pad — Sueater 
and Coats. Nebraska 
Frosen Horse Meat. 
P a r a k e.-ts — Ali 

Chrome Cages $5.98 
DOLTON I»i:T S I P P I A and 

GIF1 ' SHOP 
14210 Chicago Road. Doiton. 111. 

Dolton 2100 

I i r l ' . r V.\I.VKI..\ IR SIIVYKI.A. 
Pilnai Įrengta. Gerai einąs biznis Ga-
limybg gyvenamom patalpom. Priei
nama nuoma, ."> m. sutartis. 1'uiKi 
proga siuvėjui. Kaina $1.250, skubiai 
nori parduoti, apleidžia miestą. Geroj 
vietoj, šaukite savininką - SPaukling 
2-.{300 arba Klkl/ ie S-1098. 

CIPT SHOP Cards. Panev (loods. 
Hemstitehing. Gyvenimui patalpos. 
Apšild. Prieinama nuoma, daug pre
kių. Paliegėlių pagaminti rankdar
biai. Puiki proga siuvėjui ir mesge-
jai. Pilna kaina $.;.7a'», skubiam par
davimui, apleidžia miestą. Pamate 
Įvertinsite gerą pirkinį. 3-110 U'est 
l iving Park. l l l \ i n« S-7338. 

GROSERY, DELIKATESAI I It SO
PA FOUNTAIN 

su gražiom gyvenimui patalpom už
pakaly. Gerai einąs įsigyvenęs biz
nis. Puiki proga mėsininkui. Prieina
ma nuoma, gera sutartis. Įkainuota 
skubiam pardavimui dėl silpnos svei
katos. Pamate įvertinsite gerą pirki
nį. A 

1318 \V. Huron St. 
i lAvmarket 1-s.N'.'7 

i 
K'i : CREAM PAKLOK. GRIPL 

įskaitoma ir ice rream bei custard 
mašinos. "Steam table". iiiznis įsteig
tas prieš 11} metus. Ideali vieta 

I porai. Įkainuota skubiam pardavi-
į mui. Vienas negali apseit. Pamatę 
! įvertinsite gerą progą. 

3:207 s. Morgan s t . 
VIrginia 7-9:iSl 

TAVERNA. — Gerai einąs. įsigy
venęs biznis. Moderniški Įrengimai, 4 
šaldytuvai. Prieinama nuoma, gera 
sutartis. Teisingai įkainuota skubiam 
pardavimui. Parduoda dėl kitu int"-
resų. Pamatę įvertinsite gerą pirki
nį. 

1400 V. Klsten Ave. 
CApital 7-94G1. 

A — ACME ROOFING, 
HARDVVARE & PAINT CO. 

Bet kokios rūšies stogas uždedamas ii 
pataisomas. Duir.traukij.i pagaminami, 
pataisomi ir "tutkpointed'. "Guttors" ir 
"downspouts" įtaisomi, pataisomi, da
žomi. 

Pilnai apsidraudę, darbas garantuotas 
Krautuvės atdaros kasdien, sekm. ir 
šventad. nuo 7 v. r. iki 10 v. v. 

LAmidale 1-6047 
3925 R O O S E V E L T R O A D 

ililUfilllllfllllllllllllllllfltllllllllllllllllll 

Jei turite parduoti ar išnuomo
ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: VIrginia 7-6640. 
illlilllllllllllllllllllllllllllllllllllilliiiiiiif 

Rcmkitc dien. Draugą! 

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

KUTRA-NORKUS REALTY 
Real Estate-Insurance 

2405 West 51 S t 
PRospect 6-7238 

PRospoet 8-357H (vak. ir sekmad.) 

P. STANKOVICIUS 
REAL EST. Ir I.VSLIi. BROKERIS 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
8133 So. Halsted S t 

Ph. DAnube S-S7M 
namų YArds 7-6S1I 

Padeda pirkti - parduoti u«imua 
aklus, biznius. Parūpina paskolas 
draudimus ir .daro vertimus. Tvarko 
Imigracijos dokumentus. Ofisas a tda
ras 9—12 ir 4—7. 

Kas, perkant arba parduodant na
mus, norite sąžiningo ir lietuviškai 
nuoširdaus patarnavimo kreipkitės 1 

VENTA REAL ESTATE 
4409 S. Fafrrteld Ave. 
Tel. LAfayette 3-3881 

Turime didelį pasirinkimą namų 
ir bizniu įvairiose miesto dalyse. 

3-j« Imtu mūrinis. Po C kanib. 
Stokeriu — garu apšild. I ž d a r i por-
ėiai. 3-jŲ automob. mūr. par. TH.sin-
pai jkainuota skubiam pardavimui, 
šaukite susitarimui. 

Taip pat nori m a i n u i biznio mio-
savybę. Našlė mainys arba parduos 
I3.&G0 vertės veikiantį restoraną. 
Mainytų i sklypą mieste. I.ig-a verčia 
parduoti. (;eroj vietoj, puikus biznis. 
Susitarimui kreiptis pas — 

O T ) 0 \ \ r : L I ^ — MMK.VSK V 
(Roaltors) , 

7811 S. \Vestirn Ave. 
PRoapeet 8-2830 

SAVININKAS PA R O r O HA — GE
ROS PAJAiOOS Parduoda -leaseS---
sutartis 2 "roomfng' housos". taip 
pat 2U kam. baldus. Puiki proga dar
bininkams, lelijai gretoj vietoj Pama
tę Įvertinsite gerą, pirkini. šaukite 
sav. susitarimui — 

YAn Run'n t -S t IS 
arba po ."> v. v. 

i.\ nilerson 4-59^9 

ELMHURST. 7 kamb. cemento ir 
mūro Anglu styliaus namas — 2 au
tomobilių garažas. Natūrai Firepla-
ee. Didelė moderniška kokliu virtu
vė. 15x15 Knoty Pine Pusryčių kam
barys. Didelis miegamas ir kokliu 
apsirengimo kambarys su veidrodžio 
siena — pirmame augšte, 2 miega
mieji (n>aster Bedr.), vienas i> j u 

,t\vin dydžio su laukiamuoju. vonia 
į— 2-me augste. 62xllT) sklypas. Ar-
j t i susisiekimo, mokyklų. Immaeulate 

Parisli — Po\v \- :>e. ::*.t0 Wash'ng-
ton st. Telefonuokite savininkui Ter-
raee 2-2070. 

ĮSIGYKITE DABAR 

.IO.NAS AISTIS 

APIE LAIKA IR ŽMONES 
249 psl., kaina $2.50 

Kietais viršeliais $3.00 
šioje nuostabioje atsiminimų ir 

apybraižų knygoje Joną Aistj. didyjj 
mūsų lyrika, sutinkame, kaip reto 
talento pasakotoją, atkuriant i mums 
mūsų tėvynės A-aizdus, primenant? 
inums mūsų jžymiuosius žmones: Ta
nia. Binkj, Mi.škinj. Saviekj ir de
šimtis kitų, pamažu pasitraukusius 
a r besitraukiančius is gyvenimo. 
Knyga parašyta dideliu nuo&irdumu 
ir atvirumu, puikiu lengvu sąmo
jum persunktu stilium, įdomesnš, ne
gu bet kuris romanas, tikresng, nes 
tai mūsų nepriklausomybės laikotar
pio tikroji atplaiša. 

Užsakymus ir pinigus siųskite 
DRAUGAS, 2334 S. Oakley Ave., 

Chk'ago 8, UI. 

NARIAI LIETUVIU TAUP. IR SKOLINIMO 
B-VIU LYGOS, KURIOSE 

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki S10,000.00 
— IR — 

Paskolos Duodamos Namu Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis 

CHICAGO SAVINGS ft L0AN ASSN. 
6234 S. Westem Ave. Chicago 36, 111. 

CRANE SAVINGS ft L0AN ASSN. 
2555 W. 47th St. Chicago 32.111. 

DISTRICT SAVINGS & LOAN ASSN. 
3430 So. Halsted Street Chicago 8, 111. 

ST. ANTHONY SAVINGS & LOAN ASSN. 

VINCO KRĖVES 
R Y T Ų P A S A K O S 

Puikus stilius, didelis pasakoji-
I mo taelntas, gili mintis ir didelis 
humanizmas išskiria knygą iš vi-

! sų kitų knygų, rytiečių gyvenimo 
egzotika, papročiai, fatalizmas ir 
paslaptingumas daro ją reto įdo
mumo knyga. 

"Rytų pasakos' — vienas gra-
j žiausių žiedų Vinco Krėves kūry-
; boję, tai lyg įvadas j jo didyjį 
veikalą "Dangus ir žeme sūnūs". 

Neįrišta — 2.50 dol. 
Įrišta — 3.00 dol. 
Užsakymus ir pinigus siųskite: 

" D R A U G A S " 
2334 So. Oakley Avenuo 

Chicago. Illinois 

1447 S. 49th Ct. Cicero 50. 111. 

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

Perskaitę "Draugą", duokite 
jį kitiems. ^ 

file:///Vashington
file:///Vestirn
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Michigano gubernatoriaus 
popularumas 

Įdomių išvadų galima laukti 
iš Michigano dabartinio guber
natoriaus G. Mennen VVilliams 
perrinkimo net ketvirtąjį kar
tą. Šis demokratų partijos ak
tyvus narys paskutiniuose rin-

neapgalvotus pareiškimus, jam 
grįžus iš kelionės aplink pasau
lį ir išreiškus savąją nuomonę 
sovietinėmis, temomis. Pagaliau 
pats VVilliams juk ir yra demo
kratų partijos tautybių komi-

MOTINOS MEILE VISIL} NUGALI 

kimuose viršijo savo oponentą I teto pirmininku ir jau tuo vi-
net visu ketvirtadaliu miliono I siškai artimai stovįs mažumų 
balsų! Tas, o ir šiaip retokas! reikalų. Be to, per ateinančius 
Amerikoje reiškinys — perrin- dvejus metus iki prezidentinių 
kimas ketvirtąjį kartą, primyg-' rinkimų gal rasis ir visa eile 
tinai rodo, kad gub. VVilliams naujų faktorių bei aplinkybių, 
asmenybe turinti tikrai kai ką j kurios dar arčiau prišlies gub. 
patraukiančio, imponuojančio I Williams pavardę prie demok-
ir žavinčio. Ir tai jau verčia pa- ratų galutinių kandidatų są-
čią demokratų partiją pasvars- j rašė. Kad ir jis pats neslepia 
tyti, gal, kartais, VVilliams toks j savų ambicijų netolimai atei-
popularumas Michigane kuriuo čiai, galima spręsti ir iš gana 
nors būdu gali pasireikšti ir vi- atsargių, bet dviprasmiškų jo 
soje tautoje. Jūsų bendradar Į pareiškimų spaudai. Sakoma, 

mtzmw: 
Toli nuo savo namų Rockwood, Mich., armijos ligoninėje, San Francisco 

mieste, serga pvt. Leland Langrloys. Jis buvo sužeistas Korėjos kare, o vėliau 
bis, ypač domėdamasis tomis! kad Jungtinėms Amerikos Va l - ' t u r ? j o būt,i °P e i u o t a s- n e s u ž a u*° skaudulys ant smegenų. Jo motina atvyko Į 7 " ~ 

, . , , . . . . . . . I s u Juo pabūti Kalėdų švenčių dienomis. (1NS) r Onaui 
aplinkybėmis ir rūpestingai n n j stybėms reikia energingų, nau-

100,000 "retų" dolerių 

STUDENTŲ NAUJŲ MĖTŲ 

SUTIKIMO DALYVIAMS 

C.L.S. D-jos ruošiamas Naujųjų 
Metų sutikimas įvyks Sherry 
Hotel, Grand Ballroom, 53 gat
vė prie ežero. Pradžia 8:30 vai. 
vak. šokiams gros europietiško 
žanro Don Fernando orkestras. 

j Svečiai bus veltui vaišinami nuo 
j 11.00 vai. vak. iki 1 vai. ryto 
aštuonių rūšių, saldumynais ir 
kava. Vakaras bus paįvairintas 
Naujųjų Metų sutikimo studen
tiškomis tradicijomis. Pagei
daujama, kad moterys dalyvau
tų vakariniuose rūbuose (semi-
formal), o vyrai — tamsiuose 
kostiumuose. Svečių patogumui, 
prie įvairaus ir nebrangaus bu
feto bus pardavinėjami gėrimai 
ir buteliais. Viešbučio "Parking 
Lot" bus galima veltui pasta
tyti mašinas. Šio sutikimo pel
nas skiriamas Studentų šalpos 

l!IIIJIII!l!illllUililUII!lllllllM!IIHIIIIIIII!llll!llllllllllllll!llllll!llllllllllllllllllllin[l!IIUI!l!lliMIUIIIUIUIIimUII>ll!lllil!l!i;i ;iiii!iiiiiiiitiiniiiiiiii 

Be poetu nebūtu geliu — būtu tik šakniavaisiai. 
Galima klausti, ar Idiliška bei groži bei prasmę. Be poetų *«btito 

| skambi lyrika gali iš viso derintis gelių, būtų tik šakniavaisiai. 
| su mūsų laikais, kurie yra toki , „ 
| triukšmingi, skubūs ir pilni rūpės- LietUVlll PoeZl]OS 
| čių. Tiesa, kad dabartini žmonija _ / * - . . • 
| yra pasinešusi } išorę. Bet tai nira ADtOlOCflUI 
i Joks klausimo sprendimas. Sveika- . _ _T . . . . . . . 
| ta eina tik iš vidaus. Tyro džiaugs- sudarė J- Aistis ir A. \ aiCIulaitis, 
| mo ir žodžio paklausa1 liks amžl- 102 poetų atvaizdai kreidinėje po-
| nai. Mūsų nepaprastos mintys ir pieriuje. Dail. A. Varno viršelis Ir 
| kilnūs jausmai dažniausiai yra ap- iliustracijos. 392 pusi., kietai riš-
| nešami gyvenimo pareigų dulkių, te. Kaina 6 dot. 
i nuovargio Ir susierzinimo. Tačiau T šiuos lakštus susirinko visa 
| širdis visuomet rusena. Ji visuomet dainuojanti mūsų tauta. . . Tai 
| yra pasiruošusi kilnesniam jaus- yra veikalas, kurio pasigedome ;au 
| mui. Poetas ją TŠ! suvirpina, prl- Nepriklausomybes metais. Jis nu-
| mena senas dienas, grožį, meilę sipelno, kad būtų kiekvieno kul-
| draugyste... turingo lietuvio pačių rinktiniau-
I Mūsų nuotaikai pakelti nSra n sių Knygų skaičiuje. 
I kalo griebtis nuduoto džiaugsme 
| Gražiausi, kilniausi ir garbins Užsakymus su pinigais siųskite. 
I jausmai to nereikalingi. Maži, seni ffW% u a n r» A GL" 
1 vos nė vos ryškūs dalykai gali būti U K A U *x -O. » 
1 priežastis kitos mūsų nuotaikos Ir 9Q91 CA rfcablov Ava 
1 tyro džiaugsmo antplūdžio. Poetas ***** OO. raKiey AV6. 
I pažvelgia J visus dalykus naujai, 
I kūdikio akimis ir atveria mums jų 

ri 

Chicago 8, UI. 
^miuiuiiiniiiiiiuipiMiiiiiumiitimmiiiinimniiiiimiiimnMiimiiHiMi^ 

LACKAVKICZ 

kęs visus spaudos pasisakymus, \ jų ir jaunų politikų, jaunų jėgų, 
politikų nuomones, drįsta teig-1 — gub. G. Mennen Williams tė
ti, kad Michigano gubernato- i ra tik 43 m. vyras. Tad, ar rei-
rius sekančiuose krašto prezi- j ketų stebėtis, kad ši jauna, vi-
dentiniuose rinkimuose demok-1 sad maloniai besišypsanti ir tik 
ratų gali būti nominuotas Bal-I "polka dot" dėvintį tradicinį 
tųjų Rūmų sostan. Savoje par- \ kaklaraištį, galėtų sužavėti ne 
tijoje, demokratų strategų nuo-\ vien tik Michigano, bet ir liku-
mone, jis dabar jau lengvai g a - s i o s krašto dalies piliečius? 
lėtų nustumti į šešėlį ir Ad.: Tuo atveju, jau iš anksto gali-
Stevensoną, kuris Illinois gu-;. ma būtų tvirtinti, kad Ameri-
bernatūroje tesėdėjęs tik vieną kos lietuviai vienintelį kartą šio 
terminą. Čia didelės svarbos, krašto istorijoje turėtų prezi-
turėtų ir CIO bei AFL didžiųjų į dentu amerikietį, ypač puikiai 
unijų įtaka visame krašte, nes i žinantį lietuvius, mūsų* reikalus 
jųjų atstovai Michigane, jau ne ar net ir pažįstantį visą eilę lie-
kartą galėję įtikinti, kad Wil-! tuvių veikėjų asmeniškai, 
liams visu šimtu nuošimčių sto- Baigiant įdomu konstatuoti, 
vįs už dirbančiųjų interesus i kad Michigano lietuviai parodė 
bei žino, kaip gražiai ir įspūdin. puikų savo politinį subrendimą 
gai Michigano gubernatorius ir bendrųjų reikalų supratimą, 
moka sugyventi su visų luomų balsuodami ne vien už kurią 
piliečiais. Pagaliau nei kiek ne j partiją, bet atskirai pasirink-
tektų ir abejoti, kad ir tautinių ' darni kandidatus, kurių išrinki-
grupių žmonėms IVilliams as-, mas būtų naudingas Jungti-
menybė būtų kurkas priimtine- lems Amerikos Valstybėms, 
snė už Stevensoną, nes dar nie-": kaip lygia greta ir Lietuvos rei-
kas negali pamiršti pastarojo kalams. Al. Gimantas. 

Mero metine alga bus 
$25,000 Šimtas tūkstančių "retų" si

dabrinių dolerių atsitiktinai pa-
Chicagos miesto taryba pra- t e k o į c h i c a g i e į i ų r a n k a s R e 

eitąjį trečiadienį nubalsavo pa- ^ s i d a b r i n i u s d o l e r i u s c h i c a . 
kelti algą merui ir per 100 kitų g j e č i a į š v e n - i ų l a i k o t 

miesto pareigūnų ir tarnautojų. -e_ D o ] e r j a i n u k a l t į 1 8 g 7 

Kitas Chicagos meras gaus 
$25,000 metuose, vietoj $18,000. Dabar tų dolerių vertė nukri-
Mero algos pakėlimas įsigalins to. Seniau pardavėjai už retą si-
nuo 1955 m. balandžio mėn. Al-' dabrinį dolerį imdavo $11. Si-
gų pakėlimas buvo prašomas dabrinių dolerių potvynis jų ver 

Visi biletai yra jau išparduo
ti, todėl labai atsiprašome lie
tuvišką visuomenę, kad šį kartą 
negalėjome visų patenkinti. i 

Č L S . D-ja 

STEPONAS C. 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS* 

TRYS KOPLYČIOS: 
2424 W. 69th St. REpublic 7 I 2 I 3 
2314 W. 23rd PI Vlrginia 7-5672 
10756 S. Michigan Ave PUIIman 5-1270 

departamento viršininkų. Mero 
algos pakėlimas nėra mero Ken-
nelly idėje. 

Respublikonu kandidatas 
Chicagos respublikonų pako

mitetis išrinko aid. Robert E. 
Merriam kandidatu mero pos
tui. 

Pittsburgh, Pa. Philadelphia, Pa. 
Atsteigtas Federacijos apskr. Bendruomenės veikla 

Gruodžio 5 d. šv. Kazimiero Mūsų Bendruomenės apylin-
mokyklos salėje įvyko Federaci- kės valdyba 1954 m. turėjo 24 
jos skyrių atstovų iš vietinių posėdžius. Surengė eilę visokių 
parapijų susirinkimas. Dalyva- parengimų, iš kurių gauta viso 
vo daugiau negu 40 atstovų. Į pajamų $7,428.29. Tai nemaža 
susirinkime atvyko Kunigų Vie- apyvarta. Daugiausia laimėjo 
nybės" Pittsburgho provincijos Altas — $2,273.68; Čiurlionio 
delegatas referentas kun. dr. An ansamblio koncerto visas pelnas 
tanas G. Rakauskas. j teko Balfui — $678.32. Bend-

Kun. Ernestas Wasel atidarė ruomenės Balso radijo palaiky-
susirinkimą malda ir jam pir- mui, įvairios kitos aukos, paren-
mininkavo. Pasidžiaugęs atsto-1 girnai, raštinės ir kitos išlai-
vų gausmu ir paaiškinęs susi-' dos — $3,947.56. Likutis — 
rinkimo tikslą, pristatė kun. dr. $528.73 lieka vietos Bendruo-
Rakauską referuoti atstovams' menės apylinkės kasoje, 
apie ALRKF, jos uždavinius ir Metiniame apylinkės susirinki 
veiklą, kuriai dr. Rakauskas su-: me.gruodžio 12 d. lietuvių salė-
maniai vadovavo, pirmininkau-j j e , 928 E. Moyamensing Ave., 
damas Federacijai 8 metus. | 1955 m . Bendruomenės apylin 

Kun. dr. Rakauskas kalbėjo j kės valdybon išrinktieji susirin-
angliškai ir lietuviškai, išpildy-l ko Liberty Fed. Savings and 
damas č:a gimusių ir augusių; Loan Assn., liet. banką, ir pa-
atstovų pageidavimą, nes anglis1 siskirstė pareigomis: J. Stiklio-
kai kalbant, liečiamas klausi
mas darėsi jiems ryškesniu. Po 
išsamaus referato pirmininkas j j u r s k i s — raštininkai, V. Gruz 
kvietė atstovus tarti žodį, arba, 1 dys — ižd. ir Z. Jankauskas — 
jei ka s buvo neaišku, duoti klau- ižd. pagelb., K. Povilaitis — so-

G U Ž A U S K Ų 
BEVERLY HILLS 

G Ė L I N Y č I A 
Geriausios gėlės dėl vestuvių, 

banketų, laidotuvių ir dėl kitų 
/isokių papuošimų 

2443 West 63rd Street 
Tel. PRospect 3-0833 ir PR 8-0834 

STATYBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
VISOKIŲ lU'&IŲ 

MEDŽIAGĄ 

CARRMOODY 

LUMBER C(X 
STASYS LITWINAS, Prer. 
8039 So. HALSTED ST. 

T«L VIclory 2-1272 
APKAiNAVIMĄ IR PREKIŲ PR) 

STATYMĄ TEIKIAME 
NEMOKAMAI 

RASTINC ATIDARYTA kasd ien nu. 
8 vai. ry to Ikt 6 vai. v a k a r o Ii 
šeštadieniais iki 3 vai. vakaro 

tc numušė iki $1.25, bet Federal 
Reserve bankai nemoka už retą 
pinigą daugiau dolerio. 

Visuomet būsi linksmas, geroje 
nuotaikoje, jei įsigysi ir skaitysi 
humoro eilėraščius 

VALERIJONO JLAŠAI 
i kuriuos sutaisė ir aumau^S DR. S 
i Al.lOiAS. 

Naudingi patarimai seniems ir jau
niems, vedusiems ir nevedusiems. 
Augštos politikos vyrams, žaliųjų do
leriu garbintojams. 

Visiems, kas tik ju.Ia, kruta poli
tikos, visuomenes Ir kultūros veik
loje. 

Kaina tik 1.00 dol. 
Užsakymus su pinigais siųskite 

D R A U G A S 
• 2334 So. Oakley Ave. 

CHICAGO 8, ILL. 

Skaitykite "Draugą"! 
Remkite (M. Draugą! 

A A-
ROZALIJA BRAZAUSKIENE 

(MACAITI") 
Gyveno 2158 \V. Jtrd St., te

lefonas CLlffside i-7269. 
Mirė gruod. 24 d., 1954 m.. 

4:.">5 vai. ryto, sulaukus puses 
amžiaus. 

Gimė UetUvoje. Kilo iš Tau
ragės apskr., Šilalės pa'rapijos, 
Lasiškes kaimo. Amerikoje iš
gyveno 41 metus. 

Pasiliko dideliame nuliūdime 
vyras Antanas, du sūnus: Pran
ciškus ir Jurgis, marti Julijona 
ir kiti gimines, draugai ir pažįs
tami. 

Priklausė prie Keistučio Pa
šalpos Klubo. 

Kūnas pašarvotas Lac.kavvicz 
koplyčioje, 2314 \V. 23rd PI. 

Laidotuves .ivyks antradieni, 
gruod. 28 d. Iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta j Aušros 
Vartų parap bažnyčią, kurioj* 
ivyks gedulingos pamaldos už 
veliones sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta j šv. Kazimiero kapi
nes. 

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

Nuliūdę: vyras, sūnūs ir 
marti. 

Laidot. direkt. S. Lackawicz, 
telefonas Vlrginia 7-6672. 

ANTIIONY B. PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0. WESTERN AVE. 1410 SO. 50th AVE 
CHICAGO, ILL CICERO, ILL. 

GRcvehill 6-2345 
T0wnhall 3-2109 

& 

* • 

JOHN F. EUDEIKIS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 
4605 07 South Hermitage Avenue 
TeL YArds 7-1741-2 ir BIshop 7-9481 

4330 34 South California Avenue 
Telefonas LAiayette 3-0440 
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ 

rius — pirm., M. Bigenis — vi-
cepirm., K. Kazlauskas ir L. 

simus. 
Žodį tarė kun. S. Liubauskas 

cial. reik., B. Raugas — kult. ii 
švietimo, A. Vasilauskas — liet. 

Z. Jankauskas 
ir vietos klebonas kun. Magnus kronikos ir kartotekos vedėjas. 
Kazėnas, pabrėždamas, kad, iš
klausius Federacijos žinovo kal
bą, pasidarė visiems aišku, kad 
Federacijos apskritis mums rei
kalinga. 

Susirinkimas vienbalsiai pasi
sakė už apskrities atsteigimą. 

Valdybon išrinkti šie asme
nys: pirm. — Jonas Grėbliūnas 
iš Homestead, Pa., I vicepirm. 

Vestuvių nuotraukos 
(ugštos rūšies fotografijos 

Mūšy specialybe 

Prccin Photo Studio 
EDVAKDAS ULIS, sav. 
4068 Archer Avenue 

Mrs. Albina Ewalt iš Esplen, | T e l e f o n a s y j ^ 7 . 2 4 8 1 
Pa., II vicepirm. — VValter Chi-' 
nik iš Southside (Pgh. 3), Pa., 
raštininke — Miss Antanina 
Naujelis iš Southside, ižd. — 
Vincent Rodgers iš Homestead, 
Pa., iždo globėjai — Jurgis Le-
vinskas, Jonas Beacon, Alvin 
Onaitis, Mrs. Vera Končius. 

Po susirinkimo atstovai buvo 
pavaišinti arbatėle. 

Kun. dr, Rakauskas 

INC. 

M O V I N G 
A.. BENIULIS atlieka įvairius per 
kraustymus ir pervežimus iš toli
mų ir artimų atstumų. 

Telef. SE. 3-2146 
arba BI. 7-7075 

1885 CANALPOBT m m' ^0 ^m ^m wm m 

A. A-
STANISLOVAS 
WASILAUSKIS 

Gyv. SS16 Chamberlain Ave, 
Detrolt, Michigan. 

Mirč gruod 26 d.. 1964 nu 
5:15 vai. ryte, sulaukęs 63 m. 

Ginič Lietuvoje. Kilo iš T«l-
šiu apskr., Varnių parapijos, 
Karkliškiu kaimo. Amerikoje 
išgyveno 43 metus. 

Pasiliko dideliame nuliūdime 
žmona Apolonija (po tėvais Bu-
džinskaitė), duktė Helen Mal-
len, žentas VValter. brolis An
tanas, jo sūnus Antanas, Jr., 
švogerkos Stella Zube ir Ona 
Shelus ir jų šeimos, švogoris 
Aloyzas Budžinskas ir daug ki
tų giminių, draugų ir pažįs
tamų. Lietuvoje yra likę bro
liai Jonas, Vladislovas ir Pran
ciškus ir seserys Anastazija ir 
Stanislava ir jų šeimos. 

Kūnas pašarvotas J. D. Mar-
tenson koplyčioje, 1725 La,\vn-
dak\ Detroit, Mieli. 

Laidotuvės įvyks antradienį, 
gruod. 28 d Iš koplyčios bus at
lydėtas į «v. Antano parap. baž-# 
nyčią, kurioj įvyks gedulingos' 
pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kryžiaus kapines, Detroite. 

Nuliūdę: žmona, duktė, žen
tas, brolis ir kiti giminės. 

P A D Ė K A 
A. -j- A. 

A N T A N U I M E Ž E L I U I , 
mūsų mylimam vyrui - tėveliui mirUs, jo laidotuvių dalyviams 
nuoširdžiai dėkojame: 

Šv. Antanės parapijos kleb. Jo Prakilnybei Prel. Ign. 
Albavieiui, gerb. vikarams Urbai ir Gaučiui šv. Mišias ir li
turgines maldas atlaikiusiems; gerb. vikarui Petrauskui j 
kapines palydėjusiam; varg. Mondeikai už liturginę muziką; 
gerb. kun. P. Karaliui ligos metu lankiusiam, jautriai ligo
nį raminusiam ir Šv. Sakramentais aprūpinusiam. 

• Gerajam mūsų šeimos gydytojui, giliai jautrios sielos 
dr. V. F. Kaunui tris metus gydžiusiam, per du mėnesiu, daž
nai nakties metu, be medžiaginio išskaičiavimo, tik gailestin
gumo jausmais, kasdieną bute lankiusiam. 

Karstą nešusiems, šv. Mišias užprašiusiems, vainikus su
dėjusiems, mašinas važiuoti davusiems, palydėjusiems, pa
guodos žodžiais raminusiems, medžiaginiai ir darbais padėju
siems: giminėms Radcmskiui, šileikiams ir Šinkūnams; Ci
cero prekvbininkams: Budrikams, Kazlauskams ir Putri
mams ; Zarasiškių Klubui, Mr. W. Bowler — American Pheno-
lic Corpor. Dep. vedėjui ir bendradarbiams, A.F.L. Unijai 
E. W. local 1031, Dičiūnams, Rutkauskams iš Rockford, 111., 
Žilinskams, Juozėnams, Šuminienei, Žibučiams, mkt. Dundu
liui ir gedul. pietų šeimininkėms Dvilaitienei ir MaksvytieneL 

Laidotuvių direktoriams Yasaitis — Butkus už ypatingai' 
rūpestaingą tvarkymą. . 

Liūdinti ir dėkingi: žmona V. Meželienė, duktė Birute 
Vabalaiticnė, žentas St. Vabalaitis. 

J -J i. 
LIQD£SIO VALANDOJ 

tmkm 

MAŽEIKA* EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

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

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIF 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambolaoav pa tarną vi-

HM y r a telkiama* 

diena ir n a k t į Bet* 

kale ianklt* 

Mc« turime koplyčia* ' 

v i s o s e Chicagos Ir: 

Koselando dairas 
tuojau* 
naujam. 

>l?UT!S. 

mmmm 

'*-wr< ::;.".•.< 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELS0N 
— savininko — 

St Casimir Monument 
Company 

3914 West l l i t h Street 
Vienas blokas nao kapinių. 

Didžiausias paminklams planų 
pasirinkimą* mieste 

Talei. CEdaiciest 3-6335 

ANTANAS M. PHILLIPS 
SSOT S. LITUANICA AVE. TeL Y Arda 7-3401 

PETRAS P. GURSKIS 
'6S9 West 18th STREET TeL SEeley 9S711 

ALFREDAS VASAITIS-VANCE 
6126 W. Boosevelt Road TeL OLjmplc 2^245 

POVILAS J. RIDIKAS -

SS54 8. HALSTED STREET Teiephone YArds 7-1911 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
10821 a MICHIGAN AVE. TeL COmmodore 4-2228 

JURGIS F. RUDMIN 
,8819 & LITUANICA AVE. TeL YArds 7-1188—U89 

JULIUS LIULEYIČIUS 
,4848 S. CAUDFORNIA A\TE. TeL LAiayette 8-857? 

"Drauge" rasite vėliausiu, įdomiausių žinių. 

LEONARDAS A. EŽERSKIS 
1646 WEST 46th STREET TeL TArd» 7-67U 

vmrfiš̂ T̂ūtKūš̂  
1446 BO. 50th A\ E , CICEBO 80, ILL. TeL OLymplc I-10OS 

Perskaitę dien. "Draugę", duokite jj kitiems. 

b* Draugo"' rasite vėliausiu. įdomiausių žinių. 
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X Alto Chicagos skyriaus 

valdyba ir* paskirų komisijų na
riai gruodžio 20 d. vakare, Da
riaus ir Girėno salėje posėdžia
vo Vasario 16 d. minėjimo rei
kalu. Posėdžiui pirmininkavo tei 
sėjas A. VVells ir dalyvavo T. 
Blinstrubas, dr. K. Drangelis, 
J. Linkuvienė, J. Kondroška, E. 
Samiene, J. Talalas, A. Valonis 
ir V. Uznys. Buvo aptarta Lie
tuvos Nepriklausomybės 37 m. 
minėjimas. Ta diena kiekvienam 
lietuviui yra brangi ir kiekvie
no lietuvio pareiga ją tinkamai 
prisiminti ir pagerbti. Norima 
padaryti jspūdingą ir noperilgą 
programą. Šiame posėdyje buvo 
aptarti planai, numatyti asme
nys ir menininkai, kurie bus 
kviečiami ir todėl, su jais susi
tarus ir paaiškėjus, kurie sutiks 
ir bus laisvi, galutinai progra
mai nustatyti jvyks kitas posė
dis toje pat vietoje ir tuo pat 
laiku. 1955 m. sausio 4 d., į ku
rį kviečiami valdybos nariai ir 
atitinkamų, komisijų pareigūną! 
su savo pasiūlymais ir planais, 
kaip geriausiai suorganizuoti 
tos brangios ir reikšmingos die
nos paminėjimą. Minėjimas 
jvyks 1955 m. vasario 13 d. 2 
vai. popiet Ashland Blvd. audi
torijoje. 

X Antanas Rudis ir Marija 
Rudiene, žinomi Chicagos pra
monininkai, Rockvvell Enginee-
ring Co. savininkai, Balfo de
šimtmečio proga lietuvių šalpos 
reikalams paskyrė 200 dol. Be 
to, Marija Rudienė globoja dvi 
tremtinių šeimas Vokietijoje. 
Balfo jubilėjiniame suvažiavime 
Clevelande Marija Rudienė yra 
išrinkta Balfo centro direktore. 

X Kun. St. Yla ves Mokslei
vių ateitininkų studijų dienas 
Chicagoje, kurios prasidės gruo 
džio 29 d., trečiadienį, 10 vai. 
ryto Šv. Antano parapijos baž
nyčioj pamaldomis. Dalyvaus 
visi 7 ir 8 skyriaus ir gimnazi
jos lankantieji mokiniai. 

X Albinas Dzirvonas pakvie
stas dirbti Balfe. Jis Balfo Cen
to paskirtas reikalų vedėju Chi
cagoje ir apylinkėse. Nuo dabar 
Balfo reikalais prašoma kreip
tis šiuo adresu: A. Dzirvonas, 
2421 W. 45 St. Telefonas: YA. 
7-2322. 

X K. šilinis, 855 Cliffori 
Ave., Rochester, N. Y., džiau
giasi "Draugo" kalendoriumi 
1955 metams. Jam patinka, kad 
jis atspaustas švariomis spalvo
mis ir gražiais vaizdais. Jis sa
ko, kad tai gražiausia dovana 
1955 metams. 

X Teisėjas A. F . VVells, prašy 
tas Labdarių Sąjungos direkto-
riato, sutiko vadovauti tradici
niam Labdarių Sąjungos banke
tui. Banketo pilnumos ir direk-
toriato posėdis įvyks sausio 19 
d. 8 vai. vak. Šv. Kryžiaus kle
bonijoj. 

X Trijų dienu piknikas—kar
navalas, ruošiamas Labdarių 
Sąjungos, įvyks senelių prieg
laudos, gegužės mėn. 28, 29 
ir 30 dienomis, darže. Rūpina
masi surasti daugiau lėšų, nes 
norima praplėsti pastatą, pri
statant daugiau patalpų. 

X Mr. ir Mrs. Gribauskas 
džiaugiasi savo naujuoju kūdi
kiu — gražia dukrele. Dabar 
Gribauskai turį 4 dukras ir 2 
sūnus Mr. Gribauskas yra Šv. 
Antano taupymo ir skolinimo 
bendrovės sekretorius. 

X Dr. P. ir O. Jonikai, vietoj 
šventinių sveikinimų siuntinėji
mo, paskyrė profesoriams Bir
žiškoms šelpti ir Liet. Studen
tų šalpos fondui $10. 

X Šv. Kazimiero seserų vie
nuolyno rėmėju centro susirin
kimas įvyko gruodžio 19 d. vie
nuolyno patalpose. Rėmėjų atsi
lankė labai daug iš visų skyrių. 
Tai buvo metinis ir šių metų pa
skutinis susirinkimas, kuriame 
turėjo įvykti valdybos rinkimai. 
Susirinkimui vadovavo pirm. A. 
Nausėdienė, raštininkavo V. Gal 
naitė. Atsilankė vienuolyno ka
pelionas kun. S. Valuckas ir Mo
tina M. Teofilė. Abu rėmėjoms 
dėkojo už uolią paramą šiais 
metais. Esamoji valdyba sutiko 
eiti savo pareigas ir sekančiais 
metais. Tik į Elenos Niedvarie-
nės, iždo globėjos vietą, išrink
ta Šliogerienė. Primintina, kad 
buvusi iždo globėja E. Niedva-
rienė jau antri metai, kai po 
sunkios operacijos, neatgauna 
žado. Susirinkimą sekė vaisas 
prie gražių eglučių, puikiai pa-

IŠ ARTI IR TOLI 
v 

DID. BRITANIJOJ I ITALIJOJ 
— A. a. Pranas Puodžiūnas. -— Ateitai nku draugove išsi-

Manchesterio lietuviai ilgą laiką ; rinko naują valdybą, kuri pas;-
savo tarpe turėjo giliai susipra- \ skirsto pareigomis: kun. A!ek-
tusį ir veiklų lietuviškų organi- j sandras Gėryba — pirmininkas, 
zacijų narį Praną Puodžiūną, i stud. Vytautas Memenąs — se-
kuris, eidamas 67 metus, staiga j kretorius ir moksl. Algirdar. 
mirė, ištiktas širdies smūgio. Jurevičius • valdybos narys, 
Paskutiniu metu velionis dažna' 
skųsdavosi pašlijusia sveikata, 

— Petras Silvinskas, Siaurės 
Amerikos kolegijos auklėtinis, 

tačiau, ka< tik atsirasdavo pro- b a i g c g f i l o s o f i j ą pjadelfijos 
ga, visaėlto atvykdavo į Lietu- K u n i g ų s e m i n a r i j o j e , šįmet pra-
vių namus ir dalyvaudavo susi- d § j o teologiją Popiežiškame 

Gregorianumo universitete. 

— Augustinas Kulbis, iš Chi-

rinkimuose bei pasitarimuose, 
save šaltu sprendimu ir patirti
mi sudrausdamas įsikaršč'avu-
sius ir ragindamas visus vienin- kagos, Marijos Tarnų ko.igre 
ga? dirbti ir gyventi. Tačiau gacijos vienuolis, baigęs filoso 

KAS, U m KUR — Linzo žinios. Linzo apylin
kėje dabar yra 55 asmenys. Mir 
ga Glionorlaitė, baigusi mokyk-j S u t i k į m e N a u j u o s i u s M e t u s 
lą Enns'e, jstojo šiemet j Han- ' 
delsakademie Linze. Brokertie-
nei padaryta dešines rankos opa 
racija ir ligoninėj išgulėjo 3 
savaites. 

su vyčiais 

Tarno pn&amc koncerto <lni- mus į Austrijos liet. B-nės val-
.Tu/.r Augaitvt«~, Lietuvos oi>e- H\r]-o A »-.TT1 ;«ir;,, „•>.,;.-.„,»• • 

mirtis sekė paskui jį ir lapkri- / į jos studijas Airijoje, SI rude- j r o s s o l i s t <- , S a i , : . , g d. Amerikos L d y f c ą ' A P y h n k l * seniūnai ir vi 

Eleonora Mellas - Zapoliene, Ali-
oo Stophons kvinteto naro, kuris 
dainuoja dienraščio " D r a u g o " ro
mano premijos įteikimo koncerte 
sausio 9 d. Dariaus ir Oireno sa-
I — • r n 

PĮO 
nuoja 

OI 

Mielas vyti , vyte, kur sutiksite 
Kanjuosius Motus? Gal motu bčgy-
je ne dažnai turėjai progM sutikti 
not savo organizacijos nar ius ir sa-

| vo senuosius draugus. Yveiai senio-
— D a l y v a v o k o n f e r e n c i j o j e . I rai ren<rja riraiunską, linksmą Kau-

Vienos apylinkės seniūnas S. I-"'-1 M H U *nt»*»nw» vakarą naujai at-
i-̂ - , , ^*r»r^ remontuotam* Vyčiu namo ir nia-
Digrys dalyvavo CARE meti- > I l i a i kvi(.,,ja N i;ns vv<:ius _ s o n i o . 
nėję konferencijoje ir atstovą- nm ir jaunuosius ir vyriu ni<v-iuNus 
vo Austrijos Balfo įgaliotini. ' " ^ ' " " M i . vytimoje — draugiškoje 
__. ,. . , ,<tvasio|o praleisti vakarą. Bus ska-
Vienos lietuvių dabar yra 26 as
menys, kurių tarpe 7 seneliai-ligonys ir 6 vaikai. 

— Rinkimai. Besiartinant nau 
jiems metams AuLB valdyba 
ruošiasi pravesti naujus rinkl

iuos vaisos, apart kitų valgio,, IMM 
pyragaičiu su trrvbais. Visa tai kai
nuos tik 2 dol. Komisija ir valdyba 
prašo vietas užsisakyti paskanibi-
nant K. Samionoi: Ylnrinia 7-4073 
a r b a : Mrs. Pavis — OLvmpio 2-7234, 
Ifrs. N'orbut CJRo'veliilI 6-171.1. 

ii I «_r. Sakalui 
- E. S. 

(Salima pranešti 
'* Drauge*' 

čio 16 d., kai velionis išėjo pasi
vaikščioti, pasiėmė jį į Anapus 

rėdytų stalų ir gausiai apdėtų Palaidotas lapkričio 19 d. po ge- I _. Ruošiasi doktoratui. Tė-
įvairiomis Dievo dovanomis. Bu-" dulingų šv. Mišių Mostono ka- v a s žalalis, OFM, atvykęs iš 

I vo rodomas kinas. Rėmėjos pa 
matė seselių įvilktuves, kur da 

; lyvavo ir J. E. vysk. V. Brizgys, 
j sutikimą keliaujančios Marijos 
'statulos ir apeigas Marąuette 
I Parke, minint šv. Kryžiaus ligo-
; ninės sidabrini jubilėjų, kur da-
I lyvavo ir kard. Stritch. Besi
skirstančias rėmėjas seselės ap
dovanojo kalėdinėmis dovanėlė
mis, kurių tarpe buvo didžiulis, 
puikus šv. Kryžiaus ligoninės 
albumas, išleistas sidabrinio ju-
bilėjaus proga. 

X Pranas Juodaitis, tarnau-
I jąs kariuomenėje, gavo atosto-
| gų. Dabar svečiuojasi Chicago-
[ je pas savo pusseserę T. Mačai-
| tienę. Aplankys ir savo tėvelius 
| VVorcesteryje, o po atostogų 
| vyks į Europą, kur gavo tar
nybinį paskyrimą. 

X Kazys Musteikis, gyvenąs 
Marąuette Parke ir daug pasi
darbavęs Balfo vajaus metu, 
neužmiršta ir lietuviškojo aka
deminio jaunimo. Kalėdų šven
čių proga, vietoj sveikinimų, jis 
paskyrė Studentų Šalpos Fon
dui 5 dol. 

X Jubilejiniam spaudos lei
diniui jau gauti keli straipsniai. 
Laukiama daugiau. Autoriai, 
kurie yra Įsipareigoję, prašomi 
kuo greičiau siųsti. Norima, kad 
nebūtų perilgai nuvilkinta leidi
nio pasirodymas. 

X B. Vaišnoriene, P. Dubins-
kient, T. Sipavičiene, PI. Mažo
nienė, Urs. Rauskinienė ir 
Anast. Raštutienė sudaro Ne
kalto Prasidėjimo Seserų Rėmė
jų (Gildos) Marąuette Parko 
skyriaus valdybą 1955 metams. 

X Labdariu Sąjungos tradici
nis banketas įvyks balandžio 
mėn. 24 d. Morrison Hotel pa-

I talpose. Visuomenė prašoma 
; dalyvauti. Banketo pajamos ski
riamos senelių prieglaudos — 

1 Holy Family Villa reikalams. 

pinese, kur stovi lietuviškasis, Amerikos, ruošiasi šv. Rašto 
kryžius. Kapinėse visų vardu su j doktoratui Popiežiškame Bibli-
juo atsisveikino A. Jaloveckas. j n i a m o institute. 

— Choras sutiks Naujuosius Me
ri*i pradėjo teologiją Šv. Aleksie-! uvn visuomene" sužinos kas l'aimč-1« lietuviai prašoma pareikšti I tus. Suvalkiečių draugijos rhora* 

- ^ J & J** ftAAAn , • • m - 1 . - . . . . UrruoūV.io 31 Ą. vakaro ruošiasi liol-
jaus kolegijoje Romoje. u ° * J'000;.00 u'\ &n***\ l&r>* romą- savo pageidavimus ir pasiūlyti 

O J J J . i, o j . , ( j u . | 1 ; , | ) n s visuomenei protra U^^J-J^A.. O H - • 
paremti Šį "Draugo" miIžiV..\) kandidatus. Smulkesnes taisyk-
projektą kiekvienais motais pa- lės bus išsiuntinėtos atskiru ap

linkraščiu. 
sku t i $1,000.00 u ! geriausiai para
šytą romaną. Atvykite i koiu-ertą 
pasiklausyti puikios solistes ir šau
naus kvinteto ir kar tu paremti <li- i 
deli kultūrini darbą. 

— Išvažiavo j Kanadą. Glas-
govo lietuvių tarpe gerai žino
ma veikėja A. Žemaitienė (Ku-
biliūtė) su savo sūnumi gruo
džio pradžioje išvažiavo į Kana
dą. Ten jau kelis mėnesius gy
vena jos vyras su vyresniuoju 
sūnumi. Išvažiuojančiai buvo 
surengtos išleistuvės, į kurias 
susirinko šeimos nariai, gimi
nės ir bičiuliai. Taipgi dalyvavo 
ir kun. J. Gutauskas, kuris visų 
vardu palinkėjo laimingos kelio
nės ir gražaus gyvenimo užjū
ryje. 

— Kalėdinis bazaras. Lietu
vių, estų ir latvių moterų orga
nizacijos gruodžio 10 d. suren
gė kalėdinį bazarą, kurį globo
jo Lady Barbara Bossom. Ba
zaras padarytas Latvių namuo
se, kur kelių dienų bėgyje apsi
lankė nemaža įvairių tautybių 
žmonių pasirinkti Kalėdoms do
vanų. Gruodžio 11 ir 12 d. ba-
zaro salėje buvo koncertai, ku
riuose dalyvavo ir mūsų daini
ninkė J. Liustikaitė. 

augštais svečiais ir dvasinin-
— Rinkimai į Italijos Lietu

vių Bendruomenės Krašto tary-
bą ir j Kontrolės komisiją jvyk3

 k a i s ' atsilankė ir lietuvių vys-
kupas Vincentas Brizgys, kartu 
įdėdamas ir foto nuotrauką, ku-

gruodžio 26 d. 

VENECUEL0J 

Vyt. 

— Netikėtai aplanke vysku
pas. Lapkričio 15 d. vysk. V. 
Brizgys, beveik po trejų metų 
nuo jo pirmojo apsilankymo šio 
je padangėje, grįždamas iš Ko
lumbijos, lankėsi Barąuisimetos 
lietuvių apylinkėje. Ekscelenci
ja lankė ir kitas lietuvių apylin
kes, esančias kituose šio krašto 
didesniuose miestuose. Svsčias 
dalyvavo kaip tik tuo metu Bar-
ąuisimetoj buvusiame eucharis
tiniame kongrese, į kurį buvo 
pakviestas Barąuisimeto vysku 
po. Pe kelių dienų dvasinio su 

— Tėvas V. Pupinis, vykda
mas tarnybos reikalais, aplankė 
Kaernteno ir Steiermarcko lie
tuvius. 

n. ZELANDIJOJE 

1\ vvood salf'jo sutikti 19.V> metus. 
Rus graži proerrania ir daug užkan
džiu. Pa t s olioras ta vakarą atl iks 
programą. Kviečiami visi lietuviai 
rlalvrauti . — O. Š. 

— Jieško dėdės. Juozas Pap 
rioje Ekscelencija matomas kar , a u s k a s j i e š k o m d - d g s k u 

tu su vietiniais augštais dvasi 
ninkais. 

— Studentu vakaras . — Studentų 
Centro valdytai J A V yra numačiusi 
suruošti didiiiirs) vakarų 1955 m. va
sario 1!) d. Lietuvių auditorijoje. 
Vakaro pelnas skiriamas noturt in-
irietns s tudentams šelpti. Visos lio-
t u vi Akosios organizacijos yra prašo
mos susilaikyti nuo didesniu paron-
irimu ta šoštadieiii, o visa lietuviš
koji visuomene jau dabar prašoma 
rezervuoti ta vakarų praleidimui su 
akademiniu jaunimu. 

AUSTRIJOJ 
— Paaiškinimas Au.LB na

riams. Daugeliui keliant klausi
mą, kas gali priklausyti lietu-

ris gyvena Amerikoje. Adreso 
nežino, kiek iš savo tėvo prisi
mena turi deię Antaną, kuris 
gal būt gyvena Scrantone ar 
kur kitur. 

Kas žino, prašom pranešti 
jam pačiam, nes jieško jo brolio 

Ar jau turite įsigiję vadovėlį— 

K A I P P A S I R U O Š T I 
I .A .V . P I L I E T Y B E I 

ivių bendruomenei^ Austrijoje,I J u o z o Paplausko sūnus, gyve-
Au.LB Valdyba raštu atsiklau- n c s Lietuvoje Marijampolės 
sė Vliko Lietuvybės Išlaikymo; m i e s t e , Kareivinių g-vėje Nr. 1. 
Tarnybos ir gavo LIT Valdyto- š i u o m e t u gyvenu Naujoje Ze-
jo K. Zaikausko sekantį paaiš- l a n d i j 0 J - e J o d ė d ė k i l ę s i š L i e t u _ 
kinimą: "PLB nariais yra v i s i | v o s j r gyveno Marijampolės 
lietuviai... net ir tie, kurie ne-, m į e s t e . j į s y r a pį j a Us sūnus, į 

. | nori palaikyti ryšį su bendruo- Ameriką išvyko prieš pirmąjį 
sikaupimo bažnyčioje, Barąuisi- m e n e » r e i k i a t i k y t į P ° ^ n c i a l i " s Pasaulin: karą. Kas žinote, ma-
metos lietuviai suruošė lapkri- n i a i s P L B n a n a i S ' n e s P L B t l k _ • loniai esate prašomi pranešti 
čio 20 d. kuklią arbatėlę malo- s l a s ^ r a v e i k t i n e t i k s u s i P r a t u " | dėdės adresą: Juozas Paplaus-
naus svečio garbei, kurioje da - ! s l Ų hetuvixi t a rP e> b e t P n t r a u k " kas, 4 Stratford Str. C. 4., Par- j la'itis. Anglų ir lietuvių kalbomis 
lyvavo beveik visi ten ir apylin- U i r n u o s a v o t a u t o s "^olusius . | n e l l Auckland, New Zeland. patiekti klausimai ir atsakymai 

Jei neturite, pasiskubinkite įsigy
ti, nes jau baigiama parduoti laida. 
Tekstą peržiūrėjo teisėjas Alfonso 
F. Wells. Spaudai parengė Pr. Šu

kėse g-yveną lietuviai. Tos apy- Svetimų valstybių piliečiai lie-1 i tal i ioie 

celencijai už malonią staigmeną 
— netikėtą atsilankymą šiame 

— Rengiasi moterystei. Kalė
dų antrąją dieną Londono lietu
viu bažnyčioje įvyko Jaroslavo, 
Alkimavičiaus ir Romos Duobai lkrašte i r u ž & a »y t o J i š k ^ r u P i n i " 
tės jungtuvės. Abu yra jauni, m ą s i c i a įgyvenančiais lietuviais, 
guvūs ir uolūs skautai. Sužadė- | P o , to> c l a S ^ " 3 " 1 ' " ^ 3 * 
tinės tėvas Pranas Duoba buvo B a l t l J 0 S Z« vėdra-E. Dervojedai 

linkės bendruomenės valdybos i t u v i a i v r a p!«nateisiai PLB na-
pirmininkas dr. Vabalas pade- i r i a i ' n e s t a u t v b ė neidsntifikuo-
kojo bendruomenės vardu Eks-1 J a m a s u Pi'^ty155- ™ė\ ben-

įdruomenės nariais skaitoma ir 

Lietuvoje teisėjas, o šiuo metu tienė įteikė svečiui jos neseniai 
T ~~ pasirodžiusio romano Grandi-gyvena Lietuvių namuose Lon-!^_ " 

« i nes I dal], o fotografas VI. Der 
vojedaitis įteikė albumėlį su 

, — Spaudos balius. Kaip ir 
kiekvienais metais, sausio 29 d. 

nuotraukomis, kuriose jis užfik
savo Ekscelencijos pirmąjį ir 

naujuose Lietuvių namuose ren-1 dabartinį atsilankymą šioje lie
piamas tradicinis "Europos Lie-į tuvių bendruomenėje. Lapkričio 
tuvio" spaudos balius. Jau iš 21 d. vyskupas išvyko lankyti 
anksto šioje šventėje pasižadė-1 kitas lietuvių bendruomenes Ve 
jo dalyvauti Conventry lietu- Įnezueloje. Vietinis laikraštis "EI 
viai. j Impulso" lapkričio 18 d. nume-
= = = = = = = = ryje, įsidėdamas straipsnį apie 

X V. K. Jonynas, kuris šiuo eucharistinį kongresą, pamin3-
X Brighton Parko moterų m e t u y r a J a m a i k o s M e n 0 i n s t i . ; J o , kad jame, kartu 

klubas paskyrė seneliams, O a k ; t u t o p r o f e s o r i u s s a U s io pradžio 

k u r i u o s k l aus inė j a te i sė ja i p e r pi
l ie tybės e g z a m i n u s . 

Vienas ift daugelio išlaikiusių pi
lietybes egzaminus, rašo: 

"Patyriau, kad g-eriausia Amerikos 
pilietybei gauti medžiaga yra Prano 
bulaičio paruostoj knygrelžj Kaip 

•LAIŠKAI LIETUVIAIS" atei 
nančiais metais rašys apie aktua 

nelietuvės žmonos ar nelietuviai ) i u s religinius ir moralinius klausi- .pasiruošti J.A.V. puietybei". is šios 
vvrai, vedę lietuves, ieisru pa-1 mus. Dar labiau bus pagvvinti •. knygelės pasiruošiau ir gerai 

'Prie šeimos žid;nio" ir "Jaunimo I **« Pilietybės egzaminus starieji-pastarosios to pageidau 
ja ir lietuvių gyvenime dalyvau
ja. Joms ir jiems teikiamos šiuo 
atveju taip pat ir visos bendruo 
menės nario teisės bei parei-
gos . 

Todėl re-
i komenduoju visiems būtinai pilioty-

pas lapcių skyr i a i . J a u pas ižadė jo ; hcH egzaminams ta vadovėlį jsig>ti.^ 
bendradarbiauti visa eilė žinomų I 1954.3.5. Chicago. Algirdas B." 
rašytojų, teologų ir pedagogų. Me- Leidinio kaina 60 centų. 
tams kaina tik du doleriai. Adre-I „*„«WW»«L -• " 
ja , : 554. S. Pau.ina S.., Chicago ^ g * - , - 3 ^ ^ / ^ . ; 
**• Chicaeo 8. I1L 
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Parko priegiandoje esantiems,, j e ^ ^ c h į c a g ą ^ r ū p ; n . | H*********^^ 1 1 
paremti 200 dol. iš savo įvyku- , s i s G i ^ i m o įv g p

 S£ ^ 'MAŽŲJŲ MALDOS M 
sio parengimo. Šiam reikalui •• • . ^ u - -•_ ' 9fc 

' fo , , , ,_ !jai statomos bažnyčios puoš,mu. 
daugiausia pasidarbavo Adele | 

X Leodija Žemguliene, 4315 

į«»;£«;£s»^s»^«»;£«»v«»į£«»;£«r»-«»;«£«»v«»-«w»^ 
^f»^o^o^»!l!«^siJSis^MsSi^s^^ 

" D R A U G O " ROMANO 

PREMIJOS ĮTEIKIMO KONCERTAS 

su kitais i a 

Burbienė. 
X "Girios Aido" 11 ir 12 nr. 

140 pusi., kurį redaguoja prof. 
J. Kupronis, pasirodys tuoj po 
Naujų Metų. Šis numeris skiria
mas Lietuvos Miškininkų Są
jungos 25 m. sukakč.ai pami
nėti. 

X Edmundas Paulauskas sun 
kiai serga Šv. Antano ligoninė
je, 303 kambaryje. Jam reika
linga kraujo. Jei kas galėtų pa
aukoti, prašome kreiptis tiesiai 
j ligoninę. 

X Antanina ir Adomas Jarai, 
133 N. 14 Ave., Melrose Park, 
vietoj švenčių proga s'ųstinų 
sveikinimų, pasiuntė Lietuvių 
Studentų Šalpos fondui 6 dol. 

X Iš Lietuvos gar.ta žinia, 
kad mirė Vincas Juronis gruo
džio 16 d. Saldutiškyje. Jis bu
vo gimnazijos mokytojas. 

So. Rockvvell St., vietoje šv. Ka
lėdų ir Naujų Metų sveikinimų 
savo artimiesiems bei drau
gams, paskyrė Studentų Šalpos 
iondui 5 dol. 

X Jurgio Raudonio še'ma* 
Kazys Paplauskas ir Julia ir 
Andrisjus Rožanskai paskyrė 
po 100 dol. naujosios mokyklos 
statybai, kuri statoma Nek. Švč. 
P. Marijos Prasidėjimo parapi
joje. 
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D a i n u o j a 
J U Z Ė A U G A I T Y T Ė 

Lietuvos Operos Soliste 

ALICE S T E P H E N S K V I N T E T A S 
(Kvintete dainuoja: Kristina Bartulis, Eleanora Zapolis, Alvina Griedraitiene. 

J. Brazys, Antanas Peškys) 

Sekmadienį, sausio men. 9 d., 1955 m., 4-tę valandę po pietij 

D A R I A U S - G I R Ė N O SALĖJE 
4416 South VVestern A venų e, Chicago, Illinois 

Tekstas paruoštas žinomo pėda lįjJtji 
X Povilas Baltis, žinomas Chi1 gogo kun. prof. S. Ylos. Spalvotas i >jg 

cagos lietuviams savo kultūrine ' iliustracijas pritaikė dailininkas j L | 
'P. Augius. Gražus kietas paauk- : 
suotas įrišimas. Kiekvienas vai 
kas norės šios maldaknygės. Kai 
na tik $1.25. 

Siųskite užsakymus 
D R A U G A S 

2334 So. Oakley Avenue 
CHICAGO 8, ILL. 

veikla, šią savaitę grjžo iš ke
lionės Californijoje, kur aplan
kė daugelyje miestų gyvenan
čius savo draugus. 

X M. Šveikauskas, 6802 So. 
Talman, vietoje kalėd nių svei
kinimų, paskyrė per Balfą $10 
seneliams Vokietijoje. 

M m n 
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Šiais metais 11 lietuvių rašytojų prisiuntė rankraščius didžiajam 1954 m., ROMA
NO KONKURSUI. Vienas iš jųjų bus pripažintas laureatas romanų rašytojas ir gaus 
$1,000.00 premiją. Tą dieną Dariaus-Girėno salėje bus paskelbta pavardė laimingojo 
rašytojo. 

Ta pačia^jproga paremsite premijos fondą, iš kurio mokami pinigai laureatams kiek
vienais metais. 

Bus bufetas ir šokiai po koncerto prie Br. Jonušo orkestro. 
Atvykite išgirsti koncertą, sužinoti laureato pavardę, pasisvečiuoti prie bufeto, pa

šoksite prie gero orkestro ir paremsite gražų kultūrinį darbą. 

DIENRAŠČIO DRAUGO BENDRADARBIAI 

IR "DRAUGO" ADMINISTRACIJA. 
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