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84 KONGRESAS RENKASI ANTROS SESIJOS
Kodėl Maskva Pasikeitė?

JUOZAS LINGIS 
Mūsų bendradarbis Švedijoje

Sudana.. iške! ” jau

savasiac vėliavas

'•>-+' ■&.

KARTUMAS, sars. 3. — Su
x . . ................ ...... dano parlamentas prlimė la ki-Keturiems didiesiems isputus je, kaip čia Skandinavijoje šio nąją re3oublik(W kon3L; tuei ir 

Ženevos “dvasią”, paskui susi- klausimo žinovai tvirtina, Va- iškėlė liaujų kra-tj vėliavą ant 
rinko keturi vidutiniai jos pa- karai neparodys savo žy- vyriausybes rūm kur 57 me- 
tvii tinti. Po ilgų ir bergždžių gių Vokietijos klausimu, nėra tU9 pieVe-'avo svetimės vėliavom 
pokalbių Molotovas buvo tos negalima, kad Vakarų Vokieti- Su Naujais Metais baigė savo 
“dvasios’ apdusintas ir Išvyko jos opinija vis labiau ir labiau if ta,ptautin> kom:. ia
kelioms dienoms į Maskvą at- ims kryptį į Rytus. k(U.. pad, - bfįtų guberaatr.:ui

Tačiau nereik.a manyti, kad p3riejstj valdž.ą sudanicč.ums.
Molotovo staig-us atsitraukimas NT .. . ,■b i Neilgi rU^us turėtų /vykti rin

kimai steigiamojo Si 'm,, kuris
...... parengs nuolatine konstituciją.nuoširdumas, ligi šiol taip domi- žiau tikromis spekuliacijomis ar Iki tQ laiRo idento pareigas 

navęs jo poelgiuose. | išvadomis užsienio politikos plot eis 5 agmenų komisija<
Jo pareiškimų tonas pasidarė mė> arba vandenilio bombos VaJkaf ppemjeras pfl.

sarkastiškas, piktas, kartais tie-! ’ spenmen ais. as voje vir reįgR^ ka<j Sudanas prašysis pri 
siog nemandagus. Tą Molotovo ^1 manoma, kad Šiuo metu me- imamas j Arabų Lygą ne. 
pasikeitimą geriausiai nusako kas taoJ ir konkrečiai negali 3udarys jokių sąjung3s paktų 
JAV užsienio reikalų ministerio o,asmti Sovietams ir kad dabar su jįyta a n£ su yakaraį3 
Dulles replika: “Molotovas pa-|kaiP t k apsimoka išnaudoti
tiekė daug lengvabūdiškai skam i veiksmo laisvę. Tos minčių ei- Maskva laikys 2VV3 
bančių paaiškinimų. Ir aš gale- »os Pasekmė aiškiai matoma ru- 
čiau panašiai atsakyti, jeigu tu- S1Į aktyvume Vid. Rytuose ir 
rėčiau laiko, tačiau nuo to ma- Tietų. -Azijoje.
lonumo turiu atsisakyti”. Tačiau taip pat yra priežas-

Vis labiau ir labiau ima aiš- įmanyti, kad Ženevos “dva- ~ _ ___ , ___ _ ___
keti, kad per tas kelias dienas Sia ne au ai pra jo vei ti ir BUiganjnas pranašauja gyvybę 
Maskvoje bešvenčiant 38-sias a"aPus geležines uždangos, kad, )2enevos dvasiar; nes pasaulis 
revoliucijos metines Molotovas Maskva ztaija buvo priversta jos pageidaująs. Jo pareiškimas 
gavo naujų instrukcijų, ir kad 1 tau oms, jog a odre- sako, kad kitos Ženevos
tos instrukcijos yra naujos pa- * buvo ribotas, jog Maskva konferencijos jis
šaulio padėties pervertinimo re-,žeiievos dvasioje neturėjo gl.eiįįau nenori, negu nori. 
zultatas. Labai galimas daiktas, °.a vo^e ,° ^ ompromisų, u-i Bulganinas nesutinka, kad 
kad tas pasikeitimas buvo pa-!^ie ?1S ** aa ? s a us^‘ atominės ir vandenilio bombos
veiktas ir Sovietų vandenilio a ai,.aPie sU" sulaiko didžiąsias valstybes nuo

s’gauti. Kai jis grįžo atgal lap
kričio 8 d., visi nustebo pamatę, „ _
kad staiga din^o idilinė Molo- i ir šypsenų ofenzyvos yra grin- 
tovo šypsena ir tas dirbtinis džiamas vien tik daugiau ai- ma- i

ne

„Ženevos dvasią”
MASKVA, saus. 3. — Atsa

kydamas į amerikiečio žurnalis
to raštu patiektus klausimus,

L*

Prez. Eisenho-weris su broliu Miltonu Floridoje. (INS)

Pradėjo veikti Vokietijos armija; 
sudarytos pirmos šešios kuopos

bombos eksperimentų.
Per tuos keturis Ženevos “dva

šaudymus Gruzijoje aiškiai apie 
tai kalba. Ir šiuo atveju reikė

sies" mėnesius pasaulyje daug jo pademonstruoti savo jėgą, ir

ko įvyko ir davė progos Mask
vai išstudijuoti politinių nuo
taikų ra:dą ir išmėginti Vakarų

tos priemonės reikėjo imtis tuoj.
Dulles į tą Molotovo nusista

tymą atsilygino labai daugia-

karo, todėl jis vėl grįžta prie 
tariamai Sov. Rusijos siūlomo, 
bet Vakarų atmetamo plano1, 
kad reikia uždrausti atominių 
ginklų panaudojimą. Tiesa gi 
reikalauja pabrėžti, kad Vaka

reakcijas. Rusai, kaip čia šve- Prasme replika: “Mes manėme, rai pirmieji yra siūlę atominius
— 'kad socializmas Sovietų Sąjun- ----- ’—*

goję yra pakankamai stiprus
nesibijoti kontakto su Vakarų

sugeba greit vėl įsitraukti į tokį ide°l°gįja- Tačiau aš matau, j •
šaltąjį karą, koks buvo prieš ka<^ taip nėra. Jūs bijote. Tas virjŽta dMlDaS3.OOk.TUS 
Ženeva. Tai Kremliaus galvose- nerviškumas ir tie rusų baimi- j-.- eGL.-.
nai, anot žinovų čia, esą daug nimaisi sudaro elementą, į kurį’ padėti taiką planuoti
priežasčių. įmt?a atsižvelgsime, kai mes WASHINGTONAS, saus. 3.—

Rusai, pirmiausia, tikisi susi- syarstj'sime galimumus kitos JAV ambasadorius Indijoje 
laukti paramos iš tos Vakarų rūšies kontaktui su jumis JTa- vyksta namo padėti aptarti pla- 
Europos bendros opinijos da- ^*au kas atspės, ką JAV užsie* nus Ameri'kos-Infdijos santy- 
lies, kuri bet kuria kaina nori nio reįka'4 ministeris galvojo kiams pagerinti ir padėti Neh- 

ru išlaikyti pusiausvyi-ą tarp Ru
sijos ir JAV.

Esą daug planų Bulganino—
paraginti priešintis 'Chruščevo kelionės įtakai at r o r sverti bet srerai Davalvotina ka:

dijoje to klausimo žinovai ma 
no, greičiausia priėjo tos išva
dos, .kad Vakarai nenori ir ne-

ginklus naikinti, tinkamą kont
rolę įvedus, tada, kada tik jie 
vieni juos teturėjo

taikos ir mano, kad tos neutra- ta‘P sakydamas?
Įiai nusiteikusios grapės neap. Lenkijos katalikai 
kaltins Sovietų uz fiasko Žene- J
voje, bet ir toliau pozityviai re
aguos į rusų šūkius dėl Vakarų 1 jsverįk geraį pagalvotum, kas
Vokiet’ jos apginklavimo ir bend VATIKANAS, saus. 3. —Len- jr kada darytina, kad psicholo- 
ro nusiginklavimo pagal rusiš- kUos vyskupams skirtame la:š- giškai būtų pasiekta daugiausiai 

naudos.
Nehru norėjo, kad Indijon at

vyktų prez. Eisenhoweris, bet
howerio liga ir "artėja'"p"r.e7iden- pricš ™kreiP‘°m8 P™ dabar tas vizitas jau nebeįmano
to rinkimai supabaližuos JAV monėmsV

Laiškas rašytas ryšium su 
300 metų sukaktimi nuo Čensta-

kąjį receptą |ke popiežius Pijus XII ragina
Taip pat atrodo ,kad Maskva <l''“inmkus ir pasaulininkus be

yra linkusi manyti, kad Eisen- P0!1™ Pantui komumstų

politiką pusantrų metų. Rinki
mams vykstant, JAV diplomą

mas. Belieka Nehru atvykti 
Amerikon, o prez. Ei3enhowerį 
galėtų pavaduoti Foster Dulles,

Uja nelabai norėtų rizikuoti pa- kavos mMio- kuriamc »«dai kuris kovo mėn. bus Pakistane 
aštrinti pasaulinę padėt. Rusai bu™ n“«al4ti P™»dėjo Istn- ir « ten galėtų pasukti Indijon
yra įsitikinę, kad demokratai klJ°?.. ka,<> . kll‘mas
laimės rinkimus ir kad su Ei- s',edllos °k''t>a“i<>8 atsikraė.us.
senhoweriu jau dabar nėra di 
delio reikalo rimtai skaitytis.

Ir Prancūzija stovi rinkimų kos standartus 
išvakarėse ir grumiasi su sun- ======
kūmais Š aurės Afrikoje, kas 
nepagerina jos legendarinio ne
sugebėjimo išvystyti stiprią už
sienio politiką. Didžioji Brita
nija taip pat turi ekonominių 
sunkumu ir komplikuotų pro-' 
blcmų Vid. Rytuose.

Rusų nuomone, dabar yra la
bai puikus fonas Sovietams pa-1 
demonstruoti Vakarų Vokieti
jai savo stiprią laikyseną, o vo
kiečiams nėra nieko įtik'names-, 
nio, kaip stiprūs argumentai.
Dabartinėje padėtyje nebūtų 
sunku įtikinti vokiečius, kad ne
apsimoka perdaug pasitikėti Va
karais Vokietijos suvienijimo 
problemai išspręsti, ir kad to iš
sprendimo raktas yra Maskvos 
kišenėje. Jeigu artimoje ateity-1

• Popidius paskelbė naują

Oras Chicagoje

Apsiniaukus, temi>eratūra a-
encikliką apie bažnytinės muzi- pie 35 laipsnius.

I Saulė teka 7:18, leidžiasi 4:32.

šiandien prasideda nauja kongreso sesija. — Rūmų prižiūrėtojas 
Z. W. Johnson patikrina, kad būtų nušveistas kongreso valdžios 
ženklas. (INS)

BONNA, saus. 3. — Vakar pradėjo veikti pirmieji Vakarų 
Vokietijos kariniai daliniai ir tuo būdu atstatytos vokiečių kari
nės tradicijos, buvusios nutrauktos ištisą dešimtmetį.

Pradžiai sudarytos 6 kuopos,
bet jos negali būti sujungtos į ti JAV rankose ir turės būti dar 

labiau sustiprintas. Okinawosdidesnius vienetus (sakysim, ba. .. .. , , . .
talijomis), tectoteteSamentMif?**“ *san4‘°s labi“ .J"*'108- 

Is pareiškimo suprastina, kaddar nepriėmė krašto karinę or
ganizaciją nustatančių įstaty
mų.

Pirmasis įstatymas yra leidęs 
paimti tik 6,000 savanorių* ir 
juos panaudoti pirmiesiems or
ganizavimo darbams atlikti, pir
mųjų dalinių kadrų branduo
liams sudalyti bei kartų apmo
kymo uždaviniams pasiruošti. 
Negalima sudalyti didesnio už 
kuopą karinio vieneto.

Dabar sudarytos 6 kuopos 
kiekviena atskirai priklausys 
krašto apsaugos ministerijai; 
parlamentas su įstatymų priė
mimu yra užti-ukęs, nes eina stip 
rios rungtynės tarp civilių ir ka
riškių už būsimą karinės organi- j 
zacijos kontrolę — civiliai nori

Vyraus klausimai, kurie duos 
medžiagos rinkimų propagandai

\VASHINGTONAS, saus. 3. — šiandien pradeda darbą 84-jo 
kongreso antroji sesija, kuri bus paskutinė prieš prezidento ir da
lies kongi-eso rinkimus.

Kadangi tai yra rinkiniai |nežima3 tki0 ;<;ika.
metai, tai ši sesija nebus salta,1 
nes abi partijos stengsis pasiga-
minti kiek galint geresnės me
džiagos būsimajai rinė lininei 
kampanijai. Demokratų padėtis 
yra geresnė, nes jie kontroliuo
ja abejus kongreso laimus. Bet 
ir jie ne viską galės pravesti, nes 
šiaurė ir pietūs ne visada kalba 
viena kalba.

Kongreso darbuose vyiaus 
šioje sesijoje vidaus politika. 
Pirmenybę turės mokesčiai (ma 
žinti ar nemažinti), žemės ūkio 
problemos, nes ūkininkų paja
mos 1955 m. krito 7 proc. paly
ginus su 1954 m. pajamomis, fe
deralinė pagalba mokykloms ir 
keliams statyti, socialinio drau
dimo ir imigracijos įstatymų 
taisymas ir sąjungininkams teik 
tina ūkinė ir karinė pagalba.

Šis pastarasis klausimas su
kels daug ginčų pas respubliko
nus ir demokratus, nes prez. 
Eisenhoweris yra pasirengęs 
prašyti paskirti daug daugiau 
pinigų, negu kas nors galėjo ti
kėtis prieš pusmetį. Kongresas 
jau pereitais metais buvo taip 
suredagavęs įstatymus, kad ū- 
kinės pagalbos teikimas sveti
miems kraštams būtų baigtas, o

lūs ir apie užsieniams teiktiną 
pagalbą.
Nelaimingas vokiečiu

grįžimas Rumunijon
VIENA, saus. 3. — Pasikliovę

Rumunijos komunistų vyriausy
bės “amnestija”, kaikur e Ru
munijos vokiečiai pabėgėliai, 
kurių šeimos buvo likusios Ru
munijoje, ryžosi grįžt’ namo 
pas savuosius, bet jų tautiečiai 
Austrijoje gavo laiškus iš savo 
repatrijantų, kad komunistinė 
policija, jiems pereinant sieną, 
viską iš jų atėmė, ką jie buvo 
iš Austrijos pasiėmę ir prista
tė prie darbų, be atodairos į jų 

i amžių ir sveikatą.
j Kaikurie repatrijantai tuojau 
buvo areštuoti ir jokių žinių 
apie jų likimą nėra. Repatrijan
tai savuosius įspėja pasilikti 
Austrijoj be atodairos į ekono
minius trūkumus ir nepasitikė
ti “amnestija”. Jų tėviškės Ru- 

; munijoje jau nebe jų tėviškės.

• Anglija dovanojo Jordano 
karaliui 6 sprausminius Vampi-

, „ . . _. .rus ir pažadėjo padidinti ūkinękarine pagalba žymiai sumazin- jpagaiba 
ta. Dabar gi administracija

ir ten esančios atominės patran
kos gali būti privežtos laivais 
prie savo taikinių.

Čekijos ūkininkai vėl

pradėję priešintis
LONDONAS, saus. 3. — Per

Piiseno ir Karlsbado radijus pas
kelbta, kad smulkūs ir vidutiniai tracijos įstatimdavystės progra 
Čekoslovakijos ūkininkai plana-' gjaj sesijaį; tiadicinį prezi- 
vę ginkluotą sukilimą režimui dento pranešimą apie valstybės 
pakeisti. .reikalų stovį perskaitys kongre-

Tas pranešimas patvirtina jo dokumentų tvarkytojai, 
jau seniau laisvąjį pasaulį pa- ,nea pats prezidentas dėl ligos šį valandą.
siekusias žinias, kad Čekoslova- įkartą jo pats neskaitys. Po toj 9 Suv. Vokietijoje 1955 m. bu- 

seks biudžetas su lydimuoju pa- Vę 120 slaptų politinių teismų, 
aiškinimu ir pranešimas apie ū- Devyniems asmenims nukirstos 
kinę padėtį. Bus specialus pra- galvos.

kijos ūkininkų tarpe pasireiš
'kęs labai stiprus pasipriešini- 

• mas komunistams vėl pradėjus
sau daugiau teisių pasilikti, o ka Paarta organizuoti kolcho- 
riskiai civilinę kontrolę nori ga- Zds'
Limai daugiau susiaurinti. Edenas reformuoja 

armijos iPirmosios keturios 
kuopos įkurdintos Anderache ne { 
toli Koblenzo, kur bus didelė re- 
krutavimo ir apmokymo stovyk-! 
la. Aviacijos kuopa įkurdinta 
Noerveniche prie Belgijos sie
nos, o pirmoji laivyno kuopa — 
Wilhelmshaveno uoste.

Visos 6 kuopos susidedi dau
gumoje iš karininkų. Jos vadi
namos mokomosiomis kuopo
mis. Apmokymo darbe stipriai 
padės JAV kariai, nes visi gink
lai yra amerikietiški.

Dalis vyrų jau yra apmokomi 
JAV, kita dalis (aviatoriai) 
šiandien suvažiuoja į JAV avia
cijos bazes Vokietijoje, mano
ma, kad ir pirmieji amerikietiš
ki ginklai yra atvežti į Andoi na- 
cho stovyklą.

Korėjoje nusiteikę ne 

gintis, bet laimėti

krašto apsaugą
LONDONAS, saus. 3. — Nau 

joji Edeno vyriausybė pradeda 
pertvarkyti jau senokai reformų 
laukiančią krašto apsaugos pro
gramą. Persitvarkymo reikia pri 
sitaikant prie atominio karo stra 
tegijos.

Privalomą karinę tarnybą nori 
ma panaikinti per 2 metus ir taip 
susitvarkyti, kad reikalingą ka
rių skaičių būtų galima gauti il
gą laiką tarnaujančiais savano
riais, kariais profesionalais.

Dabar
ateis į kongresą su radikaliai 
priešingais pasiūlymais. Tuo 
reikalu prez. Eisenhoweris siųs 
kongresui specialų pranešimą, 
kuris aiškins tekio nusistatymo

• Peipingas tvirtina, kad 
Chiang Kai-sheko aviacija ir lai
vynas pastaruoju laiku stipriai 

1 puldinėję Kinijos žemyną.
• JAV delegacija pasiūlė-,.kad 

Jungt. Tautų asamblėjos posė-priežastis.
Rytoj kongresas gaus adminis būtų pradedami malda, ją

kalbant įvairių tikybų dvasinin
kams.

• Prie Matsu salų vakar Su
sirėmę kom. Kinijos ir Formozos ' 
laivai. Šaudymasis vykęs visą

Žymesnieji mirusieji 1955 m. — Iš kairės dešinėn žiūrint: Vie
nos arkiv. kardinolas Innitzer, fizikas mokslininkas A. Eistein, 
rašytojas Thomas Mann ir ilgametis JAV valstybes sekretorius 
Cordell Hull. (INS)

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
—Anglijos spauda vakar skelfce, kad tarp Peipingo 

Dabar britų karinėse pajėgose (Chiang Kai-sheko prasidėjo slaptos taikos derybos.
—Prez. Eisenkoįveris vakar baigė parengti pranešimą apie vals

tybės reikalų stovį ir savo numatomą įstatimdavystės programą. 
Sausio 5 d. pranešimas bus įteiktas kongresui.

—Pasaulio Bankas gavo Egipto vyriausybės pranešimą, kad 
pasiūlytos paskolos Nylo užtvankai statyti sąlygos n' priimtinor, 

nes bankas norįs turėti lodį Egipto ūkio reikalų tvarkyme. Mask
va paskolą pasiūliusi be jokių sąlygų.

—Naujų Metų vakare Kanados sostinėje sudegė Sov. Rusijos 
ambasada. Gaisrininkai prit varta įsiveržė į namus gaisro gesin
ti, nes bolševikai nesutiko jų įleisti. Vietoje leidę gesinti gaisrą, 
jie skubėjo išgabenti popierių ryšulius. Dabar rusai kaltina gais
rininkus, kad jie blogai atliko savo pareigas.

Vakar prancūzai rinko parlame ntą. Balsavusių procentas bū-

yra 788,000 vyi-ų, iš kurių armi
joje 416,000 vyrų. Armijoje dau
giausiai yra iš privalomai tar
nauti įpareigotų vyrų, bet tiki
masi gauti armijai pakankamai 
savanorių pakėlus atlyginimą ir 
sulhažinus armiją, pirmiau divi
zijas sustiprinus moderniškais
ginklais. Naujokų apmokymui 

IVASHINGTONAS. saus. 3.— atkritus, armija mažiau persona- 
| Armijos sekretorius Brucker iš lo bus reikalinga, todėl jos su- 
,Tol. Rytų grįžęs pareiškė, ":ad mažinimas negalės sumažinti jos 
j tarp šiaurės ir pietų K rėjcs sto iefektyvumo.

ir

;vį JAV kariai yra pasirengę ka ■ e pųiptas neiaia gandus, kad a^gštas. Visi norėtų, kad susidarytų gera dauguma krailu 
i nors geriau padaryti, negu pul- tarpin:nka-' Izraelio-! va-^ylk bet niekas nenori tam tikėti. Buvo nerdaug veiksnių bal-
ti pradėjusį priešą prie demar
kacijos linijos sulaikyti.

Apie Okinawos baze pasaky
ta, kad tai yra Pacifiko nervų 
centras, kuris turės ilgai pasilik

tarpin 
Arabų taikos siekiant. sams suskaldyti.

—Kai traktoriais žadėti paversti britų tankai per Belgiją ir 
Prancūziją pateko Egiptan ir Izraeliu, Anglijos vyriausybė už- 

Sausio 3 d.: Sv. Genovaitė. Lie 'draudė išvežti užsienin pasenusius ginklus. Dar b iečiai pakėlė 
tuviškas: Alpis ir Rūstė. triukšmą, reikalauja net paskubinti parlamento susirinkimą.

Kalendorius
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AR SUSITARS BAŽNYČIA SU 

KOMUNISTINIU REŽIMU?
Naujas medicinos 

daktaras
Š. ra. gruo Iž o 13 d. Michi- 

į gano valstybė Otonui Vaitui - 
į Vaitkevičiui išdavė medicinos 

.. . daktaro diplomą bu teise verstis
Iaskutnuu laiku įvairių §v. sosto derybas su kai kurių medicinos praktika.

kraštų komunistai ir jiems arti- Į komunistinių, kraštų vyriausy- 
mos sferos labai uoliai ėmėsiįbėmis ir baigdamas taip rašo: 
skleisti gandus apie kažkokį ta- Į “Religinėje srityje ‘įtempimo 
namą Bažnyčios suartėjimą, su pašalinimas’ nepriklauso nuo 
komunizmu, apie kažkokią, ne- Bažnyčios ar nuo katalikų, bet 
žinia kokiu būdu įsivaizduoja- į tik nuo tų, kurie to ‘įtempimo’ 
mą, krikščiony sės ir komuniz-1 norėjo, ne tik palaikydami ko
mo tariamą koegzistenciją. vojanėią bedievybę, bet taip

Nors keista, bet reikia pripa- Pat valstybinėmis priemonėmis 
žinti, kad panašių gandų įtakai naikindami pačią Bažnyčią, lai- 
kaikur nejučiomis pasidavė kinai Paverčiant ją komunisti-1 
net tie, kurie save laiko visiškai n®G Pr°Pagandos įrankiu, 
saugiais nuo komunistinės pro
pagandos. Dėl to vra kaltas jų 
paviršutiniškumas, vertinant Į 
principinius bei moralinius Baž-1 ^v.

KĄ TUO KLAUSIMU PASAKĖ VATIKANO LAIKRAŠTIS 
“L’OSSERVAIORE ROMANO”

nėse ir fabrikuose. 1950 — 1951 eitininkų Šalpos Fondo 
metais Bostone kun. Virmaus- visą laiką jį finansavo, 
kis išrūpino stipendiją. Studija
vo anglų kalbą ir kaikuriuos kli
nikinius dalykus, kaip specialus Tegu jos siūbuoja taikos, įa- 
studentas, tikėdamasis lengviau mumo ir malonės harmonijomis, 
patekti į kurią nors JAV medi- j — V. J. Budrikas
cinos mokyklą. 1951 m. rude
nį vėl išvyko į Vokietiją ir tę-

kurie Dr. Nina KRIAUtELIONAITE
J. Radauskas

4,000 misijose
Silvestro bažnyčioje,

nyčios ir katalikybės pagrindus, Brooklyne, surengtose misijose 
o taip pat nesugebėjimas giliau i dalyvavo 4,000 žmonių. Misijos 
įžvelgti į bažnytinės veiklos tik-1 tęsės', savaitę lajko.
ruosius tikslus bei uždavinius. ; Dienraštis “Chicago Tribū

ne”, atsiliepdamas į Chruščevo 
V atikano dienraštis L Osser Į pasakytą kalbą Burmoje, kur

vatore Romano ’ 1955 m. gruo-, jįs kaitino britus ir apskritai 
džio 14 dienos laidoje atkreipia ! vakariečius dėl kolonializmo,
dėmesį j įtakingo vokiečių laik
raščio “Frankfurter Allgemei-

Otonas Vaitas

sė studijas; 1954 m. vasar'o 26 
d. (savo gimimo dieną) gavo 
medicinos daktaro laipsnį. Ta
da v’Zl grįžo į JAV ir apsigyve
no Detroite — Providence ligo
ninėje atliko praktiką, kaip in- 
tornas. Dabar, kaip diplomuo
tas daktaras, yra rez:dentu Her 
man Kiefer ligoninėje ir mano 
ilgiau ten pasilikti ir speciali
zuotis vidaus ligų srity.

Būdamas moksleiviu, visą lai
ką dirbo moksleivių ateitininkų, 
mokslo ir meno organizacijose 
bei choruose.

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka, 
i nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimų 
kaina yra prieinama visienu,.

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2800 VVest 51st Street

Vai. pirui. Ir antr. 10 iki 12 ryt,o, 
2iki 4 ir 6 iki 9 popiet; ketv. ir 

penkt. 2 iki 4 ir 6 iki‘9 popiet, šeš
tadieniais 10 iki 2 vai. popiet.

Ofiso tel.PltO6I>uct 6-1795 
Rez. tel. GRovehUl 6-3603 

Tel. ofiso HE. 4-6699, rez. PR. 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p. 
išskyrus ketvirtad. ir sekniad.

(Gydytoja Ir Chirurgė) 
MOTERŲ GIGŲ IR AKUŠERIJOS 

SPECIALISTĖ 
2750 West 71st Street

(Kampas 71st ir Califoruia)
Tel. ofiso ir rez. REpublic 7-4146
Vai. 11-2 ir 6-9 V. v. šešt. 1-4 p. p. 

Kitu laiku pagal susitarimą

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurge) 

KŪDIKIU IR VAIKU EIGŲ 
SPECIALISTĖ

7156 South Western Avenue
(MEDICAL BUILJJING) 

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

Ofice tel. RE. 7-1168 
Res. tel. VYAlbrook 5-3765

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas; 4255 W. 63rd St.
OILmj U-l. RElianee 5-4410 

Rezid. telef. GltovehUI 6-0617
Valandos: 1-3 p. m. ir 6-8 p. m. 

Penktad. tik po pietų. 
Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį

ne Zeitung” straipsnį, kurio 
autorius mano, kad esąs gali
mas tam tikras susitarimas 
tarp komunistų valdomų vals
tybių ir Bažnyčios, nes ir ko
munizmas, panašiai kaip seno
sios pagonių civilizacijos, esą 
galįs būti apkrikštytas. Nėra

primena, kad per paskutinius 
15 metų sovietai grobė teritori
jas vieną po kitos. Kai Krem
lius grąžins laisvę Latvijai, Lie
tuvai, Estijai, Lenkijai, Ven
grijai, Čekoslovakijai, Albani
jai, Bulgarijai ir Rumunijai ir 
kada Kremliaus sukurtieji re
žimai raudonojoje Kinijoje ir
Viet Name leis žmonėms lais-

jokia naujiena, — pastebi tarp į vaį pasįrjnkti tarp laisvės ir ko-, . . . , .
kitko Vatikano organas, — kad I ,munizmo tik tada bus laikas I Goettingeno umversitete ir bai‘ 

gęs 8 semestrus 1949 m. vasarą

Bolševikams užplūdus tėvynę, 
į Vakarus pabėgo su visa šei
ma — tėvais ir broliu Viliman- 
tu, kurie dabar gyvena Bostone. 
Vilimantas baigia inžinerijos

Dr. Otonas Vaitas gimė 1924 ( mokslus ir laivyno karinius kur 
m. vasario 26 d. Skuode. Ten
gyvendamas baigė 6 kl. gimna
zijos. Vėliau persikėlė ir gimna
ziją baigė Šiauliuose. Po to du 
su puse metų studijavo Šiaulių 
Prekybos Institute, kol 1941 m. 
vokiečių okupacinė valdžia In
stitutą uždarė. Dirbo kurį laiką 
statybos firmoj buhalteriu ir 
vokiečių kalbos vertėju. 1944 
metais pabėgo į Vokietiją ir dir 
bo fabrikuose. 1946 m. sausio 
15 d. pradėjo medicinos studijas

sus.
Mokslus baigė dėka savo 

draugų, kun. Virmauskio ir At-

CHICAGO ACADEMY OF 
MEDICAL TECHNOLOGY 
Medical Teohniųue Career

Register now for Jau. 3rd classes
410 South Michigan Avenue 

Tel. HArrison 7-2493

Bažnyčia negali susirišti su ku 
ria nors apibrėžta civilizacijos 
forma, kad jos pergalė tai nėra 
priešo sunaikinimas, o jo atver-
tarnas į tikėjimą. Tačiau dabar- ž asmenys pas
tinėje padėtyje negali būti jo- ■*
kio palyginimo tarp komuniz-
mo ir penktojo šimtmečio čar- Popiežius Pijus XII privačioj 
barų. Anų laikų barbarai pa-, audiencijoj priėmė Federalinės 
prastai turėdavo religiją,, dąž-’ Vokietijos Respublikos užsienio

Rusijai kelti kaltinimus kclo- 
nialinėms valstybėms, — tei- išvyko i JAV- čia dirbo lįS°ni- 
singai sako dienraštis. | —-----------------------------------

Pirkit Apsaugos Bonus!
DRAUGAS

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 
2334 S. Oaklcy Avė., Chicago 8. III. Tel. VIrginia 7-6641;

Entered as Sccond-Class Matter March 31, 1916. at Chicago, 
Undoy the Act of March 3, 1879.

7-6642
Illinois

nai būdavo net tų pačių krikš
čionių sektos. Jų civilizacijos ir 
kultūros, darydamos pažangą, 
pačios pajusdavo dvasinio ir ei

reikalų ministerį Henriką von 
Brentano. Ministerį lydėjo Vo
kietijos ambasadorius ir nepa
prastas pasiuntinys prie Šv. Sos

Mcmbcr of the Catholic Press Ass’n 
1‘ubli.shcd daily. < xcpt Sundays, 

by tlio
Lithuanian Catholic Press 
PRENUMERATA:
Chicago  j ir Ciceroj 
Kitur JAV ir Kanadoje 
Užsienyje ,

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 So. Western Avenue
Vai.: kasdien 10-12 vai. ir 7-9 vai. 
vak. šeštadieniais 10-1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus 

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

DR. VL. BLAŽYS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Tclef. ofiso LAfayette 3-6048 
Rez.: VVAlbrook 5-3018

Tel. ofiso HE. 4-5849, rez. HE. 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VZest 71st Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-5, treč. ir šešt. pagal sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South Western Avenue 
Chicago 29, 111. 

Pasimatymai pagal sutarties
Telefonus REpublic 7-4900 

Rezidencija: GRovchill 6-8161

Tel. ofiso YA. 7-5557, rez. RE. 7-4966

DR. FRANK C. KWINN
(KVTECINSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:30 
Uždara treč. visa diena ir šeštad. vak. 

l'el. ofiso GR. 6-5309, PR. 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPEC. CHIRURGINĖS LIGOS

2423 West 63rd Street
(Kampas 63rd ir Artesian) 

VAL. 2—4 p.p. ir nuo 6—8 v. vak.
šeštad. 2—4 popiet 

Trečiad. ir sekmad. uždaryta

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

10748 South Michigan Avenue 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v., 
Išskirus trečiad. šeštadieniais nuo 1
iki 4 vai. popiet,

Tel.: Ofiso — PUlIman 5-6766
Buto —- ENglevvood 4-4979

vilinio Romos gyvenimo pa- to Jaenicke
Pijus XII privačioje audienci

joje taip pat priėmė Federalinės 
Vok:etijos Respublikos darbo mi 
nisterį Anton Storch.

Tik 9 JAV kunigai Kinijoje
Šiuo tnetu komunistinėje Ki

nijoje teliko tik 9 amerikiečiai 
katalikai kunigai. Paskutinėmis 
statistinėmis žiniomis (1947 m.)

trauklumą. Tuo tarpu komunis
tai save laiko “tikrojo mokslo” 
apšviestais, o į mus žiūri kaip į 
skęstančius “prietarų” tamsy
bėse, kaip į šimtmečius besitę
siančios ekonominės bei socia
linės vergijos aukas. Jie save 
laiko civilizuotais, o mus bar
barais. Jie artinasi prie mūsų, 
norėdami mus atversti, o ne iš Kinijoje buvo 5,380 užsieniečių
mūsų pasimokyti.

Tokioje padėtyje. — rašo to
liau “L’Osscrvatore Romano”, 
— būtų pavojingas savęs ap
gaudinėjimas galvoti apie 
munizmo “apkrikštyjimą”. 
kioje padėtyje yra galima
viena — pasilikti tvirtais tikėji
me, reikalui esant, net iki hc- 
rojizmo.

Uoliau Vatikano dienraštis Į 
paneigia "visus komunistų sklci-, 
džiamus gandus apie tariamas i

ko-
To-
tik

kunigų, seselių ir broliukų, ta
čiau daugumo jų jau nebėra — 
jie buvo išžudyti, ištremti ar į- 
kalinti. Pasauliečių katalikų Ki
nijoje yra 3,272,282. •

SUBSCRIPT1ON RATES 
$8.00 per ye^t outside of Chicago j 
$9.00 per yearni Chicago & Cicero 1

Society 58.00 per year in Canada
Foreign 511.00 per ycar.

Mi tams % metų 3 mčn. 1 nien.
59.00 5.00 52.75 51.25
58.00 54.50 52.50 51.00

511.00 55.50 53.00 51.35

Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių ne
saugo. juos gražina tik iš anksto susitarus. Redakcija už skelbimų turinį 
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus prašymą.

SEGHETTI TRAVEL BUREAU
2451 So. Oakley Avenue Tel. YArds 7-3278

MES PARŪPINAME KELIONES LĖKTUVAIS, GELŽKELIAIS, 
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.

Sutvarkome dokumentus norintiems atvažiuoti į Ameriką. Pa
rūpiname dokumentus norintiems išvykti į užsienį. TURIME IR 
LIETUVIŲ Skyrių. Pildome afideivitus. Pasinaudokite.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį 
Ofiso tel. V lig ii Ha 7-0036

Rezidencijos t< 1. BEverly 8-8214

Ofisso ir buto tel. HEndoek 4-5815

DR. A. NARBUTAS
PLAICIV IR VIDAUS LIGOS 

6757 South Western Avenue
Valandos: pirmad., trečiad., ketvirt., 
penkt. 6:3O:—8:30 v. vak. Antrad. 
10—12 vai. ryto. Šeštad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pagal susitarimą..

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IK CHIRURGAI 
3259 South Halsted St.

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlčtory 2-1481. Rcsid. 2437 
W. 62nd St.. tel. Kepubllc 7-8818.

Ofiso telefonas — Bisliop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie ir Archer). 
Vai. kasdien nuo 2 iki 9 vai. 

Trečiad. ir sekniad. tik susitarus

Ofiso tel. CLlffside 4-3896 
Rezidencijos: LAfayette 3-1172
DR. P. STRIMAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 West 47th Street

(Kampas 47tli ir Ilennltage)
Vai.; nuo 2 iki 4 ir 6 iki 9 v. vak. 

šeštad. nuo 2 iki 6 vai., išskyr. sek.

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5002 West 16th Street 
Vai.: kasdien 5-8, šeštad. 1-3 

Tclef. TOunluill 3-0959 
2534 VVest 68th Street 

Vai.: tik iš anksto susitarus. 
Telef. HEnilook 4-7080, neatsakius

skambina UEntral 6-2294.______

DR. VYT. TAURAS- 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 
Sl’EC. MOTERŲ LIGOS 

Ofisas ir rezid.; 2410 W. 51st St.
Tol. FKospcct 8-1223 arba WE 6-5577 

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

šeštadieniais 2-4 vai, popiet.

Tel. ofiso HE. 4-2123, rez. PR. 6-8481

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurgines ligos
6255 South Western Avenue

VAL. kasdien 2—4 p. p. ir 6—8 vak. 
šeštad. 2—4 p. p. Trečiad. ir

sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnubo 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. ofiso PRosfiect 6-9400
Rezid. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičiūte)

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
6248 South Kedzie Avenue

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

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Ct., Cicero
Kasdien 10-12 vai ryto ir 5-8 vai. 

vak. šeštadieniais 10-2.
Ofiso ir buto tel. OLyinpic 2-1381

CONRAD'AS FOTOGRAFAS
, (LIETUVIS)

Modemiškai Įreng
ta vieta įvairioms 
nuotraukoms. Spe
cialybė — vestuvės. 
Jaunavedžiams dao- 
dama puiki ir bran
gi dovana. Sąžinin
gai ir gražiai atlie
kamas darbas.

414 West 63rd Street
TsL ENg. 4-5683 arba ENg. 4-6840

c^joar5uarsjaBrwBBrbL*sa t
Vestuvių nuotraukos 

Augštos rūšies fotografijos 
Mūsų specialybe

Precin Photo Slutlio
INO-

EDVARDAS ŪLIS.

4068 Archer Avenuo
Telefonas VIrginia 7-2481 1

itjgga'Lt

Tel. ofiso VI. 7-0600. rez. RE. 7-6867

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Spec. moterų ligos Ir akušerija) 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir Calitornia Avc. 

VAL.; 2—4 ir 6—8 v. p. p. 
šešt. 2-—7 vai. p. p., 
išskyrus sekmadienius.

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

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 We»t 35th Street
(kampas Halsted Ir 35-ta gatvė) 

VAL. 1 4 ir 6:30—8'3O p. p. kas
dien išskyrus trečiadienius. Atidarą

šeštadieniais t—4 vai.
Ofisas uždarytas iki sausio 4 d.

V. RASLAVIČIl'S, M. D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFFICE — 1166 DIVERSEY AVĖ.
Tel. VVE 5-8426

Vai.: 2-5 ir 6-8. išskiriant trečiadie
nius ir šventadienius.

OFFICE — 5025 NO. PAULINA 
Bcthnny Mctliodist ligoninėje

Tik pagal susitarimą tci. AR 1-1493

Tel. ofiso Vidury 2-1581
Rez. VIctory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 VVestt 31st Street
Kamp. Halsted ir 31-mos gatvių) 

Priėmimo valandos: 2-4 p. p. ir nuo
6-8 v. v. šeštad. 2-4 vai. popiet

Mutual Federal Savings Rekordas...
Įsteigta Chicagojc 1905 metais.
Nuo 1905 metų ši bsndrove pergyveno karus, ekonomines depresijas, pa
nikas ir krizes, ir savo taupytojams išmokėjo kiekvieną sutaupytą dolerį. 
Augštus dividendus išmokėjo visada bo perstojimo.
Partrauksim jūsų pinigus iš kitur, jei atnešite savo banko knygutę 

PRADEKITE TAUPYTI ŠIANDIEN!

ALIU FEDEEFL
CHARTEREO ANO SUPERVISED r 

B Y'THE UNITED STATES GOVERNMENT

AND LOAN ASSOCIATION

2202 W. Cermak Road, Chicago 8, Iii.
JOHN J. KAZAMUSKAS. pres.

Tel,: VIrginia 7-7747

JSTAIGOS VALANDOS. Kasdien nuo 9 ryto iki 5 valandos po pintų Ketvirtadieniais nuo 9 va
landos ryto iki 8 valandos vakaro, Sės tad. nuo 9 iki 1 v. p p. Trečiadieniais visai nėatidarorna

Ofice WAlbrook 5-2670.
Re*. HUltop 5.1660

Dr. Alexander J. Javais
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
MAKQUKITE MEDICAL CENTER 

6132 South Kedzie Avenue 
Vai. 2—4 p. p. ir nuo 7—9 v. vak 

Treėlad. ir šeštad. pagal sutarti 

Tel. ofiso PR. 6-3S38. rez. RE. 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 VVest 63rd Street

j VAL. kasdien nuo 2—t p. p. ir 7:30 
i iki 9 vai. Trečiad. ir šust. uždaryta

Telefonas* GRovehilI 6-1595

DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIU LIGŲ SPECIALISTĖ

PRITAIKO AKINIUS 
Valandom 9 12 Ir 7—9 v. v. pagal

HUMltarlmii išskyniH trečiadienius
2422 Wetrt Marąuette Rd.

Telefonas RElianee (>-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

i LlETUVIS GY DYTOJAS)
3925 Weet 59th Street

VAL. 1—4 popiet, 6.30—8 80 vak 
Trečiad. pagal sutartį

Icl. Ofiso Ir buto OLvmplr 2-41M
DR. F. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHTRITRGAS 
4938 W. 19tb St-> Cicero 

Kasdien 1—3 i tr 6—8 v vakare. 
Putas 1526 Sn 49tb Avė.
Šeštadieniais 12 tki 4 popiet.

Oftso tolef. txA(aje»tr 8-8210. Jei 
neatsiliepiu še ūkite KEdzte 3-2^68
DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4148 S. Archer Avė.
I VAL. Kacdten popiet nuo 12-2:30 v 

Vak. pirm antr. ketvir* 6 8 30 v.
Trečiadieuj tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublic 7-2290
SPECIALYBE CHIRURGINES III 

ORTOPEDINES LIGOS 
2435 West 69th Street

Vai. kasdien 10—12 ir 5—8 vai. vak. 
išskyrus pirmad. tik nuo 5 iki 8 v.v. 
šeštad. 10-12 v. Kitu laiku susitarus.

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

keičia stiklus ir renius.
4455 So. California Avė., Chicago 

šaukite Y Artis 7-7381
Priima: vakarais 6 iki 9: šeštad.

10 vai. ryto Iki 4; trečiad. ir sekniad. 
tik susitarus.

Tel. ofiso PR. 6-6146, rez. HE. 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 VVest Marųuette Rd.
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.: 6 iki 8 vak.

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti 

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6659

1821 So. Halsted Street 
Rezid. 6600 8. Artesian Avė.

VAL. II v. r. iki 3 p. p.; 6—9 v. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKI V GYDYTOJAS

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1829
Pritaiko akinius. 
Kreivas akis 

ištaiso.
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 VVest 35th Street

mm 10 iki 2. nuo 6 iki 8, tre
čiad. nuo 10-12. penktadienį 10-2 ir
šešta dieniais I 0-3 vai. popiet.

Vai.
l’el. ofiso CL. 4-0253, rez. Glt.6-8876

DR. A. Z. ŠAULYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

4645 So. Ashland Avė., Chicago
I’irmad., antr., ketv. Ir penk. 

6:30—8:30 vai. vakare
šeši. nuo 2 iki 4 popiel.

... Re/,. 8053 S. Campbell Avė.

Tel. ofiso 1A 7-4787, rez. PR 6-1930

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 S. Ashland Avė. (kamb. 211)
Vai. nuo 2—4 ir 6—8; trečiad.. šeį- 
tud. Ir sekmad. tik pagal sutartį. 

Jeigu neatsilieps viršnilnčti telefonai 
šaukite Mldnay 3-OOOI

itiiiuiiimiiiiiiiiiiiiiiimsiiiiuiiiiiiinmd

PER PASAULI KELIAUJA 
ŽMOGUS

Bernardo Brazdžionio poezijos 
rinkiny*. Nedidelis skaičius žios 
knygos gautas Ainnns dienomis 
“Drauge”, 2334 So. Oakley Avė., 
CHICAGO 8, TLL. Knygos kaina 
kietais viriteliais |2.

Illlllllt

V
Vai

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortboiiedas - Pmtezistaa 

Aparatai-Protezai, Med. ban
dažai. Spec, pagalba kojom

(Arch SupportM) Ir 1.1.
9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 

rmTHOI’EDI.JOS TECHNIKOS LAB. 
2859 \V. 6;trd St. Chicago 29, 111. 

Tel. PRospect 6-5084.

DR. S, VAITUSN, OPT.
Palengvinu akių )t ’rnpitną, kuris 

yra priežastis galvos skaudėjimo bei 
Hvalglmo ir skiiudanflų akių karščio. 
Atitaisau trumparegystę tr tollregvs- 
tę. Prtrenku teisingai akinius A įsi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
instrumentais, rodančias mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
) mokyklos valkus.

4712 South Aahlaud Avėtum 
Tel. YArds J-I373

10.30 Iki 7 v. vak. šeštad 10.30 
Iki « vai. Hekni tr tree. uždara

Algirdas Landsbergis
KEUONĖ'

V. A drunk” vi Č1 aus apianka

8ioe nuostabios Ir nepaprastos kny
gos personalus Šitaip įvertins, ra- 
šytojiLS Gliaudą: ",..Weisas __ pa
niekintas nleklntolss, bet____ turįs
M'’r|„ Fra Angellm angelų vsrsų 
gama, Tatjana—nesuprantanti sie
los sąvokos, bet mylinti skaisčia

Utaakymu* au pinigais siųskite: meile. Pagaliau Julius... pasiilgęs
8M> |Ml.. kaina E2.5O Skaistumo Ir nesuvokiąs Jo esmSs.

DRAUGAS. 2M4 S. Oakley A*e~ (lrąsiiA be dtą.aoA, uestiprantą^i p&-
Chlasgn b. iii vojsus beprotSJimo procese**
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Knter«d as Bfcond-Class Matter March SI, 1916, at Chlca<o.
Vnder thc Act of March 3, 1879.

Illinois

FATALIZMUI PRIEŠINGA ŠVENTE

19SS METAI

štai ir vėl mes pasidarėme vienais metais senesni. 1955 me
tai pasiba’gė, o mes sutikome naujus, 1956 metus. Toks jau žmo
gaus gyvenimas, kad jam prisieina pereiti įvairius laikotarpius. 
Koki buvo 1955 metai, mes turėtume žinoti, nes juos išgyvenome. 
Tačiau iki mes atskirs’me, kas tais metais tikrai naujo įvyko, 
kas pasiliks būdinga šių metų nuosavybė, ir kas buvo tik pa
prastas pasikartojimas, turėsime ne kartą susitelkti ir rimtai 
pasvarstyti. Tam dar bus progos.

Žvelgiant į praėjus'us metus koplačiausiu žvilgsniu galima 
pastebėti šiuos reiškinius. Lietuvos laisvinimo problema darosi, 
nors Iš lėto, bet vis labiau tarptautinė problemą. Ir šį reiški
nį reikia skaityti nemažu l'etuviškos išeivijos įnašu į tarp
tautinį gyvenimą.

Iš kitos vėl pusės, jei pažiūiėsime į išeivių įsikūrimo pro
blemas, galėsime pastebėti, kad jos kopia taip pat į naują fazę. 
Iki šiol buvę pagr’ndiniai rūpesčiai: kaip pragyventi, kur pasi-

Milionieriaus rezidencija-lietuvių moksleiviams
Nauja vieta vasarojimui, pikninkams prie ežerų

vę — Šiluvą. Gal ir visa ši nau- 14,000 seselių, Don Bosko įs- 
joji Ii-tuvių viela bus pavadin-jteigtų ir pasivadinusių Marijos 
tu Šiluva. Mes 1 ( tuviai salezie-j Krikščionių Pagalbos Dukteri- 
čiai esame pasiryžę' atsiduoti mis.
lietuviškos visu j menė <j tirny-ĮJUOKAS UliUNSKIS
Lai ir tikimės kad lietuviui 
mum.: padės iš skolų išbristi. 
Negalime palikti lietuvių vaikų 
ir moksleivių per vasarą gatvė
se daužytis. Jiems reikta nuo
latinės šiltos globos gamtoje, 

uunpeus ‘ u,.tuvšitoje atmosferoje. —
Jau priimtas planas išvesti'

nuo Cedar Lake į Michigan Ci
ty ekspres.nį kelią, kurs eis pro

kėdė, į kurią atsisėdus elektra ^a^ Pusraštį šiog dabar lietuvių 
bematant į viršų užtraukdavo. 1lž niilionieriaus nupirktos re-pato ZiggtotU lietuviams paro- 

zidencijos, taigi susisiek mas su dė ypatingo prielankumo ir pa- 
K Lietuvos atvežtas kryžius : Chicaga bus puikus. Ta vieta žadėjo, kad atsiųs lietuvių sale- 

nuo Indiana Ilarbcr yra už 25 zicčlų šiai įstaigai vesti, kiek 
mylių. Kadangi prakasus y v. i l‘k jū reikės, nes šiuo metu iš- 
Lauryno upę bus Indiana II ir- siblaškiusių po įvairias šalis 
bor paversta į jūi-ų uostą, tai( lietuvių saleziečių kunigų tuti-

Jeigu Chicagos ir artimų apy Kitame krašte su namais su- lyjc, ąžuolym.. Mišk. E«.» kampe
linkių moksleiviai ž.notų, kaip jungtus nedidelis š.ltad aržia. yra puošnu.; tos nuosavybes

puiki vieta ruošiama jų vasaros Ramai kolonialinio stiliaus, pr.ziurelojo neinąs, kur gaLs
ir savaitgalių stovyklavimui, dviejų augštų, su daugybe pi- apsigyventi svic.aj vasarok..jai.
jie galėtų' šokinėti iš džiaugs-i toKkl sandėlių, su mahagoni (d,

mo: lietuviai saleziečiai tam1 baldais- Kadangi buvęs savi-1
u/.m.e.-,čio k

reikalui už 38 mylių nuo Chi
cagos įgijo milionieriaus James 
S. De Laurier, leidėjo dienraš
čio “The Hammcnd Times’’ re
zidenciją. tšl3 turtuolis yra 
paveldėjęs dideles nuosavybes 
Chicagos centre). Ekspresiniu 
vieškeliu važiuojant ji pasiekia
ma maždaug per valandą laiko 
iš Chicagos.

Ąžuolynas ties Cedar Lake

Ąžuolais nuaugusios, Lietuvą 
primenančios kalvos. Tik ket
virtadalis

ninkas — mdionierius — nebu
vo sveikos širdies, tai prie laip
tų į antrą augštą buvo įtaisyta

Dabar čia lietuviai įsikūrė. 
Ant 9ienos jau kabo Aušros 
Vartų Dievo Motinos atvaizdas, 
kitame kambaryje — stambus 
iš Lietuvos atsivežtas kryžius.

relikviją, įsi-

Suvažiuo;. lietusią' auklėtojai 
iš viso pasaulio 

Pats saleziečių generolas Re-

2,<nni kalėjimuose...
Apie 2,000 saleziečių š.uo me 

tu yra komunistų kalėjimuose 
ir priverstinų darbų stovyklo
se. Nemažai ir lietuvių. Šis nau 
jai įgytasis lietuvių centras tar
naus ne tik kaip atostogų ir re- 

! kolekcijų vieta lietuviams moks 
leiviams ir suaugusiems, bet iš 
čia lietuviai saleziečiai ruošis 
darbui ir Lietuvoje.

Piknikai buv. milionieriaus 
parke

Kai lik bus šį pavasarį pa
statyti namukai stovyklauto
jams, tuoj čia prasidės jaunimo 
judėjimas. Ir vyresnieji čia ga-

uuo tos naujos lietuv.ų reziden- ma apie 30. Yra dar broliukų ir lės atvykti savaitgalio piknin
I cijos susisiekimas su 
: šauliu bus

Jį, kaip tėviškėj .
dėjo Stragauskų šeimos moti- ^au ,u us ka °&us* 
nėlė, kul i iį kryžių įdavė 32 m i “ v‘eta P^ėgU ChieagM.

darbininkų, tarnautojų ir tur-

kams į šią jaukią vietą — at
skiros šeimog ir organ'zacijos 

. smagiai praleisti laiką milio-
vejoa sukaktys jnleriaus rezidencijoje, kuri da-

Šiemet lietuviams salezde- bar tarnaus lietuviškam jauni-

visu pa-, klierikų. Jau atsiranda klierikų 
Ir dabar lietuvių gimnazijos Italijoje.

—-------- . r_o---------- ------------- --- r ----- , - k w mylios nuo Cedar amžiaus sūnui Juozui išlydėda-
talpinti, kaip apsirūpinti susisiekimo priemonėmis, šiandien jau! Lake ežero, kurs turi septynias ma jį pas lietuvius saleziečius. kune daugels turi čia
užleidžia vietą daug sudėtingesniems klausimams: š'andien jau;mJdias ilgio ir apie mylią plo- jam taip patiko šis lietuviškas savo namus ir važinėja į darbą CĮ
auga noras aktyviau įsijungti į mus priėmusių kraštų politinį Lietuvių stovyklavimui įgy vienuolynas, kad jis palikęs m*estan ai'ba. && praleidžia va- eina 50 metų,, kai p pirmas lietu
ir ekonominį gyvenimą; rasti vietos atitinkamose kultūrinėse , ta vieta turi 38 akerius ir dar gerą darbą iš Elizabeth, N. J. sar^* vis Antanas Skeltys įstojo į sa
istn’crnap rūnintio knin ištailrv+i avimo vvšilla + flrr» ivflirinsp DriDirkta 15. taisai — erdvės _ x:______ i.:__ ______  i;_ ---- Žiūrėkite. knlrs nraa _  lezieČlUS (1905 m.) ir sueina 2(

čiams sukaktuviniai metai: su-

įsta'gose, rūpintis kaip išlaikyti gyvus ryšius tarp įvairiose 
šalyse ir skirtinguose miestuose gyvenančių lietuvių ir kt.

LAIKO NEPASTOVUMAS

Laiko nepastovumas yra toks dalykas, kurio nereikia įro
dinėti. Laiko pokštai visiems yra gerokai įsipykę; ypatingai 
tiems, kurie laiko nepastovumo užgaidų yra patyrę apsčiai; 
kurie, kaip sakoma, yra buvę ir vėtyti, ir mėtyti.

La'kas yra kažkas labai diskutuotino ir, jei taip galima 
išsireikšti, labai apgaulingo. Iš vienos pusės kiekvienas laikas 
stengiasi mums sudaryti apie save nepaprastą įspūdį. Jis nori, 
kad mes tik jo klausytume, jį augščiausiai vertintume, jo spren- 
d'mus laikytume svarbesniais už visas tiesas.

Tačiau, antra vertus, pats laikas kažkur skuba ir mus 
skatina skubėti kartu su juo. Ta nuolatinė skuba, kuriai taip 
jautrus yra modemug žmogus, labiau negu kas kitas atidengia 
mums išvidinį kiekvieno la'ko netikrumą; jo nebuvimą pačiame 
savyje, jo laukimą kažkokio išsipildymo.

pripirkta 15, taigi — erdvės 
bus pakankamai ir beisbolo ir 
kitų žaidimų aikštėms, čia pat, 
šioje buvusioje milionieriaus re
zidencijoje, iškasti du ežerėliai: 
vienas 20 pėdų gilumo, tinka
mas maudytis suaugesniems, su 
įtaisytais lentų tilteliais prieiti, 
kitas ežerėlis — tik kelių pėdų 
gilumo, pritaikytas maudytis 
mažesniesiems. Automatiškas 
siurblys iš šulinio kiekvienu 
metu gali prilieti kiek reikiant 
vandens.
Lauko židinys ir pramogų salė

Tarp ąžuolų to milionieriaus 
įtaisytas židinys — lauko kros
nis — pikninkautojų maistui 
kepti ir virti, su suolais ir sta
lais. Netoliese — pramogų salė, 
su pianinu, garsintuvu. Ji bus 
paversta koplyčia. Apačioje —

atvyko čia ruošti patalpas lie
tuviams moksleiviams.

Rūmuose jau yra lietuviško 
knygynėlio branduolig ir lietu
viškų žurnalų skaitykla. Rūmai 
dar tik 6 metų senumo ir gali
ma sakyti — kvepia šviežumu.

Namukai moksleiviams

Vasario mėn. pabaigoje tė
vai saleziečiai jau čia pradės 
statyti penkius naujus namu
kus — cottage, kuriuose vasarą 
apsigyvens po 20 lietuvių moks 
leivių su vienu tėvu — prižiūrė
toju. Už poros metų numatoma 
pastatyti lietuvišką gimnaziją. 
Jau ir vieta jai parinkta kalne-

Žiūrėkite, koks oras, — leZieClus UVUO m.) ir sueina20 
kalbėjo kun. Ant. Sabaliauskas, met5’. lietuviai saleziečiai 
kai mudu vaikščiojome po tą iš iškūrė Lietuvoje (1935 m.)
milionieriaus atpirktą ąžuoly
ną, — trauki į plaučius, lyg pie
ną gertum...

Lietuviška Šiluva 

Ir žvelgęs į medžiais nu-

Saleziečiai turi didelį patyri
mą auklėjimo srityje. Jų žmo
nės dirba 55-se tautose, turi 222 
misijų centrus, 670 šventovių, 
660 jaunimo oratorijų, 104 
spaustuves jaunimo apmoky-

Kun. Ant. Sabaliauskas, salezietis, mui, leidžia 627 laikraščius 22 
buvęs misionierius Indijoje ir buvęs kalbomis. Po pranciškonų ir jė-
lietuvių kapelionas Venesueloje, da- 2uitų saleZicčiai savo skaičių- 
bar kuriąs jaunimo centrą netoli
Chicagos. mi užima trečią vietą pasauly- j
augusius kalnelius tos naujos je, turėdami 19,000 savo vie- 
lietuviškos įstaigos kūrėjas pri- nuolijos narių. Nepraėjo nei 70 
dėjo: metų nuo tos vienuolijos įstei-

— Mums čia reikės lietuvišką gėjo Don Bosko mirties, o jau 
kryžių pastatyti. O ant ano kai- saleziečių vienuolija turi arti 
no statysime lietuvišką švento- 20,000 narių, neskaitant tų

mui. Adresas laiškams: Rev. 
A. Sabaliauskas, Salesian of St. 
John Bosco, Crovvn Point, Ind. 
Telefonas: Cedar Lake 3101.

Pažymėtina, kad buvęs augš- 
jčiau minėtos rezidencijos savi- 
1 ninkas De Laurier galėjo šią 
vietą už augštą kainą išparduo
ti sklypaig vasarvietėms, tačiau 
kai jis patyrė, jog čia norimas 
kurti lietuvių jaunimo centras, 
atidavė tą nuostabią vietą už 
pusę kainos.

Išplėštas liežuvis...

Paplitęs posakis, kad laikas yra trumpas, yra teisingas 
ne tik kasdienine prasme. Jis mums pasako, kad laiko trum
pumas yra esminis jo pažymys. Ne tik mūsų asmeniškas lai
kas yra trumpas, bet ir viso pasaulio buvimo laikas yra tik mašinu skvrius su iePDU
tarsi kažkas į skliaustus paimto amHnybėje._ (T. Brown). Dar tQ
blogesnes nuomonės apie laiką yra K. Bradunas savo poezijos ^a2ing|-į 
knygoje, kuri šiomis dienomis išeina iš spaudos. Jam laikas at- ’
rodo pavirtęs trandimi, kuri graužia žemyno veidą.

VAIDNIMAS DAR NEBAIGTAS

Tačiau laiko nepastovumas turi savyje ir šį tą .gero. Jis 
išvaduoja mus iš blogų aplinkybių fatalizmo. Blogos aplinky
bės mus nekartą užgula tokia sunkia našta, kad jos atima 
žmogui drąsą manyt, jog gali būti kada nors kitaip. O iš 
tikro, kitaip gali būti; ir tai gali pasidaryti labai greitai. Lai
kas nėra ilgas net tada, kai jis yra sunkus.

su mašinoms žolei 
pjauti, traktorium ir kitais įtai
sais. Kelyje per tą ąžuolyną 
įtaisytos elektros šviesos. Pa
spaudei virtuvėje mygtuką ir 
sužimba lempos ąžuolyno kely
je iki pat vieškelio, einančio 
apskrities riba.

Kolonialin'.o stiliaus rūmai

Milionieriaus rezidencija nuo
stabiai graži. Ant kalniuko. 
Langai iš saliono ir valgomojo 
— per visą sieną. Valgai ir ma-

Naujųjų Metų šventės didžiausia pala'ma galbūt ir yra 
ta, kad ji mums primena mūsų vargų laikinumą ir žadina mu
myse geresnių laikų viltis. Įdomiai šią mintį yra išreiškęs Pa
ryžiaus kardinolas Felt'n savo kalboje, pasakytoje neseniai ka- tosi &a Pat gražusig parkas, 
talikų intelektualų savaitėje, kurioje dalyvavo apie 4,000 Pran- j Virtuvėje vėdintuvas toks st;p- 
cūzijos šviesuomenės. Kardinolas pareiškė, kad nieko nėra blo- nis, kad jį paleidus net duris 
gesmo moderniajame pasaulyje, kaip manyti, kad vaidinimo ro- tranko — kaip viesulas. Gara- 
lės jau yra galutinai 'šdalintos ir žaidimas faktiškai yra baig- žas pritaikytas vaišėms, kai 
tas. Nėra pasaulyje jokio fatalizmo: nei gėrio fatalizmo, nei daugiau svečių suvaž uo ja. Pas- 
blogio fatalizmo. Žmogus visada gali ryžtis kam nors dideliam, paudi mygtuką ir pačios durys 
Nėra bylos, kuri būtinai turi būti pralaimėta. Nėra tautos, palubėn užsikelia. Kampe 
kuri būtinai turi būti pavergta. Žmogus gyvenąs laike ir vi- i spinta įtaisyta su indais.
sada turi galimybių. “Tik tas žmogus, kurig Dievą paneigia, Į _________________________
neturi jokios ateities”, sako kardinolas Feltin.

ir

NENUSIKREIPTI NUO SAVO LAIKO

Kiekvienas laikas stato žmogui skirtingus uždavin'us, ku
rie žmonėms atrodo kaip nelaimės, štai mūsų šiandieninis po
litinis uždavinys yra kovoti už lietuvių tautos te'ses. Jis mums 
yra iškilęs sunkios komunistinės okupacijos išvaizdoje. Toje pa - 
čioje intelektualų savaitėje vienas kalbėtojas iš Toulouse ska
tino kaatlikus nenusikreipti nuo savo laiko. Negalima žmogaus 
atkalbinėti ar atitraukti nuo pažangos. Bažnyčia nebijo jokios 
techniškos civilizacijos.

Ten taip pat nemaža buvo kalbėta apie komunizmą. Ten 
buvo iškelta šitokia mintis: “Nuo komun'zmo mus skiria ne 
tiek mūsų tikėjimas į Dievą, kiek tikėjimas į žmogų”. Kitas įsi
smaginęs kalbėtojas išdrįso pasakyti, kad konkretų žmogų 
paneigti yra didesnė erezija negu D evą paneigti. Nes žmogų 
pažeminus nėra jokios galimybės prie Dievo prieiti. Dėl to Baž
nyčia visada turi eiti į žmones. Ji niekada neturi paliauti ėjusi 
pas “barbarus”. Bažnyčia turi kalbėti visomis žmonių kalbomis.

BUSIMOJI LIETUVIŲ BERNIUKŲ STOVYKLA

- ■, '* <•

Šioj nuotraukoj matomas vienas iŠ namų Tėvų Saleziečių (lietuvių) nupirktoj nuosavybėj prie Cedar 
laike, Ind. čia jau ateinančią vasarą Ims įsteigta stovykla lietuviams berniukams, šalia namo matome sto
vinčius; .lamos S. DeDiurier, nuo kurio nuosavybė nupirkta; kun. Ernestas Giovannini, saleziečiu provin- 
riolas; Čiaudo Rielefeld, tarpininkavęs šios nuosavybės Įsigijime; kun. Antanas Sabaliauskas, naujo vienuo
lyno viršininkas, jau dabar jame gyvenas.

* ALkjML .'M' .k it. U.LLA —U

Atsiminimai apie 1905 m.

Ispanijoje Valencijos vysku
pijos kurijoj neseniai buvo pra
dėtas beatifikacijos procesas 
19-kos Katalikų Akcijos mote
rų, kurios buvo komunistų nu
žudytos pilietinio ispanų karo 
metu. Dar šiandien šios vysku- 

' pijos gyventojai su pasibaisėji- 
1 mu kalba apie tuos žiaurius 
kankinimus, kurių aukomis ta
po šios Ispanijos katalikės. Vie
nai buvo išplėštas liežuvis, no
rint sukliudyti balsu išpažinti 
Kristų Karalių. Kita buvo gyva 
palaidota. 83 metų senute buvo 
nukankinta pc to, kai savo aki
mis matė mirštant keturias sa
vo dukteris.

Artimo meilės apaštalas
Nekalčiausios Marijos šir

dies misionierius, belgas kun. 
Gustavas Geens buvo ištremtas 
iš raudonosios Kinijos, nepai
sant jo didelių nuopelnų tei
kiant medicinos pagalbą vieti
niams gyventojams ir kovojant 
su epidemijomis. Mongolijoj 
kun. Geens vadovavo katalikų 
ligoninei. Po ištrėirimo jis per- 

Į sikėlė į Haiti salą, kur taip pat 
atidarė ligoninę.

Kun. Geens yra medicinos 
daktaras, mokslus baigęs Liu
veno universitete, Belgijoje.

nant nuo prekyvietės 8 patruliuojančius kareivius. 
Žmonės pamatę su šautuvais kareivius, nusigando ir 
visi į šalis pasitraukė, nuduodami, kad jie šioje demons- 

Pasitikėdami tomis melagingomis laisvėmis ir mes nedalyvauja Vėliavos nrfėjas Jonas Ant.-
. Naumiesčio jaunuoliai daugiau susipratę tautinėje dva- ina'tls lr )os “ ',r k,ltas’ Y'ktoras Adomaitis.
I šioje, o tada buvo mada iškišti kokį raudoną skudurą pabėgti ii karo lauko ir kaip ėję su revolve-
i su partijos paraSu, Ui mes Uip pat ant raudono gabalo na'\ “*? ,r PrlcSa!s k«reiv.us, nou baimes ir
1 medžiagos balUis dažais parašėme Lai Gyvuoja Laiavė u” 3“

1904 metais pasibaigus Rusų — Japonų karui ir jį Lietuvoje. Pririšome prie grėbliakočio ir sekmadienio 
Rušijai pralaiip£jus, buvo negarbė tokiai didelei vals- metu, kada žmonės išeina iš bažnyčios ir sustoję pra- 
tybei. Pradžioje karo rusų kariai sakydavo, kad japoš- deda rūkyti, mes iškėlėme tą vėliavėlę ir netikėtai suri
ką kepurėmis užmėtysimi, nes rusai nemanė, kad tas kome: šalin caro valdžia, lai gyvuoja laisvė Lietuvoje

viršuje esantieji pradėjome reikalauti ir Lietuvai lais-, 
vės. f

DEMONSTRACIJA KUD. NAUMIESTYJE
neramumus
y/NCAS LEVECKIS

MINISTERIO VITTĖS APGAULĖ

japoška yra kultūringas, o rusas nors ir didelis, bet kaip ir tuos žodžius ištarę pradėjome eiti linkui rinkos, o

apsidžiaugėme, kada savo ausimis išgirdome patrulių 
vadą puskarininkį sušunkant, kad gerbtų mūsų vėliavą 
(surikus počiotny karaul) kareiviai po 4 į šonus pasi
traukė ir šautuvo gerbimu, mus praleido eiti linkui pre
kyvietės.

Žmonės pamatę šitokius stebuklus, greitai atokotenai jau laukė kalbėtojai.
Tuo laiku Kud. Naumiestyje buvo šerių valymo keli i nuo baimės ir prisijungė prie mūsų. Mes visi sustojome 

nybę ir tada prasidėjo po visą šalį sukilimai ir protes- fabrikėliai ir juose dirbo apie 150 darbininkų žydukų, prekyvietėje. Vienam lietuviui pradėjus kalbėti, štai 
tai, nes daugybė žmenių buvo nustoję gyvybių, dėl rusų kurie norėjo saviškai padaryti darbininkišką dėmons- žiūrime, žydai su savo vėliavomis ir transparentais atei- 

traciją. Mat buvušia valdžia niekas nebuvo patenkin- na iš pirties gatvės ir jie prisijungė prie mūsų, o tuo 
tas. Šerių darbininkai sužinoję, kad lietuviai katalikai (tarpu pamatėme policijos viršininką su keletu polici- 
rengia demonstraciją, tai mums išėjus iš bažnyčios ir ninku ateinantį prie demonstrantų. Jis ramiai atsi- 
jie manė prisidėti prie bendros demonstracijos, kad po- 1 stojęs išsitraukė iš portfelio popierą ir mums garsiai 
licija pamačiusi tiek daug žmonių, išsigąstų. Dėl nėra- ( perskaitė rusiškai, visas pažadėtąsias laisvės, o mes 
mių laikų buvo iš Marijampolės atsiųsta 100 pėstininkų (surikome garsiai: šalin caro valdžia, šalin paskutinis 
kareivių. Bet kol nenuoramos neišgaudyti, tai kareivių Nikalojus. Valiavimai po keletą kartų nuskambėjo, 
vadams buvo įsakyta su demonstrantais apseiti man-'Žydukai šaukė rusiškai: Daloi Nikolai posledny ura 
dagiai. ' ura. Laike kalbėjimo policija ir žandarai užsislėpę už

KAREIVIAI GERBIA DEMONSTRANTŲ • tvorų klausėsi ir gali būti užsirašinėjo kalbėtojų pavar-
VĖLIAVĄ | dės, nes jie visus pažinojo. Žinoma, jie užsirašinėjo tik

Mes lietuviai iškėlę savo vėliavą pradėjome eiti iš tų pavardes, kurie jiems atrodė demonstracijos vadais, 
bažnyčios gatvės ir pasukome Tilto gatve linkui pre-

sakoma, kad ir didelis, bet kvailas.
Užsibaigus karui rusų liaudis pamatė valdovų silp

monarchų garbės.
Lietuviai, jausdamiesi spaudos draudimo nuskriaus

ti, neatsiliko nuo kitų šalių ir sukilo prieš prispaudėją. 
Rusų valdžios vairuotojai manė, kad šio sukilimo kalti-

Katalikiškoji visuomenė šiariden pradeda suprasti, kokiame 
dideliame centre ji stovi. Visas pasaulis iš jos laukia teisingo 
atsakymo tų visuomeninių klausimų, kurie šiandien yra susi- ninkai yra socialistai, kurie neva nori valdžią nuversti, 
painioję tarp liberalizmo ir socializmo. |bet kadan^ Jie dirba Pogrindyje ir su jais sunku kovoti,

| tai rusų valdžios vairuotojas vidaus reikalų ministeris
Chicagos lietuvių šviesuomenė, norėdama prisidėti prie šių Vittė tarėsi reikia tuos neklaužadas išsikviesti iš po- 

klausimų aiškinimo, ruošia šiais metais socialinį semestrą, kuris grindžio, pažadant jiems visokių laisvių ir tada bus 
prasidės sausio 7 d. 2 vai. p. p. Seserų Kazimieriečių senuose lengviau su jais kovoti ir, juos išgaudžius, bus baigti 
rūmuose. Paskaitų temos yra taip suformuluotos, kad jos visoki sukilimai. Paskelbė: laisvę spaudos, laisvę žo-
duos progos pasvarstyti nevieną labai gyvą mūsų laikų visuo
meninį a laušimą. Tikimasi, kad šis semestras pagyvins mūsų

džio, laisvė susirinkimų.
Fonas ministeris neapsiriko Visi manėme, kad

visuomenėje pasikalbėjimus visuomeniniais klausimais. V. Bgd. tos laisvės yra tikros, nes ne tik pogrindiniai, bet ir kyvietės. Paėjus apie šimtą žingsnių pamatėme atei- (Bus daugiau)
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“PRAŠAU BALSO DEL TVARKOS” ...
ST. ALSBNAS - OOL4ANSKIS

Labai puiku, kad retkarčiais 
politinės ar kitokios organizaci
jos kviečia žymesnius veikėjus 
į mūsų kolonijas pranešimams. 
Jie paprastai juos daro du: vie
ną uždarą savo nariams, o kitą 
viešą — visuomenei, kur susi-' 
renka ne tik pranešėjo organiza 
cijos žmonės, bet ir jai nepri
klausą.

Ne tiek mums rūpi, kas ir 
kokia tvarka kalbama uždaruo
se pranešimuose (tegul sau stip 
rinasi dvasioje, kaip tinkami), 
bet kai toki pranešimai daromi 
visuomenei, tada dalykas tampa 
viešu aplamai, tada jau praneši
mo turinys ir susirinkimo tvar
ka turėtų rūpėti visiems. Pa
galiau dažnai tie pranešėjai, grį. 
žę iš kokios politinės kelionės, 
po svarbesnių įvykių ar susida
rius kokiam reikalui, lanko ne 
kokią vieną koloniją, o daug jų, 
tuo būdu pasiekia platesnius vi
suomenės sluogsnius, vadinasi, 
patį reikalą padaro visai aktu
aliu. Kad perdaug neteorizuotu
me, nebūtume labai abstraktūs, 
savo teigimams pagrįsti čia duo
sime ir konkretų pavyzdį. 

Atsakysiu tik į klausimus
Paskutiniu metu, maždaug 

porą mėnesių prieš laisvinimo 
reikalams pinigų telkimo vajų,
spaudoje paskaitom, kad vie
nur tai kitur daro pranešimus 
grįžęs iš kelionės po Europą 
Tautinės Sąjungos pirm. dr. 
Biežis. 1955 m. gruodžio 18 d. 
jis užsuko ir į Clevelandą. Šiuo 
kartu nenagrinėsime pačių jo 
teigimų, bet tik tvarką, proce
dūrą susirinkimo, kuris yra ti
piškas ir kitiems tos rūšies su- 
s'rinkimams. Jis savo kalboje 
lietė laisvinimo temas bei spe
cifinių sričių klausimus, kaip tei 
sinius ir t.t. Po pranešimo su
sirinkimui pirmi ninkaujantis 
kviečia susirinkusius patiekti 
klausimus, į kuriuos pranešėjas 

v atsakysiąs. Pastebėtina, kad tei 
gimuose buvo ir laisvinimo dar
bą d;rbančiuosius įžeidžiančių 
pareiškimų. Kai iš vietos kal
bantieji nepatenkinti dr. Biežio 
pasisakymais nesitenkina klau
simais, o ginčija jo tezes, ar ki
tas pastebi jo šališkumą, tai su
sirinkimo pirmininkas, ar ma
žiau kultūringas elementas triuk 
šmu iš vietos kalbantįjį stabdo 
ir reikalauja tik pateikti klausi
mus. Net nejauku vartoti žo
džius “mažiau kultūringas”, kai 
matai šūkaujančiųjų tarpe ir 
laikančius save intelektualais, o 
vietinis senosios kartos lietuvis 
darbininkas ima mokyti “džen- 
telmoniškumo” ir aiškina pirmi
ninkaujančio ir publikos parei
gas.

Toks elgesys, tai jau sena 
praktika, bet gal anas “ameri
konas” ir išmokys anuos ponus 
“džentelmeniškumo”, tačiau vie
šuose sus'rinkimuose, nors ir 
tautininkų o r g a nizuojamuosc, 
žodžio laisvė negali būti lau
žoma, nors ir ncpolicinėmis prie 
monėmis, o riksmu. Svarbiau
sia nesuprantama tvarka, kai 
visuomenei atsakinėjama tik į 
klaua’mus. Čia reikia neužmirš, 
ti, kad ir publikoje yra sėdin
čių, kuriems daugelis kalbėtojo 
paliestų klausimų yra labai aiš
kūs, kartais aiškesni negu pa
čiam kalbėtojui, kuriems jokių 
klausimų nekyla. Tačiau čia i 
kyla klaus'mas, ar jie privalo 
tylėti ir pakęsti kalbėtojo ku
riuo nors klausimu diletantišku-' 
mą ar, populariai tariant, pa- • 
kęsti platesnės visuomenės klai
dinimą ?

Sakysime, med. dr. Biežis, 
kalbėdamas Lozoraičio klausi
mu, pa Vėtė teisinį problemos 
asjiektą. Tada atsistojęs vienas 
teisėje nusimanąs klausytojas, 
žinoma, neturi ko pranešėjo pa
klausti, o tik jį pataisyti ir pa- 
aiikiųti paliestą problemą ir ki
tiems tos srities nespecialis- 
lams. Šiuo atveju pranešėjo ir 
"klausėjo” santykis yru visai
□ v>1» Jo

Dažnai paliečiama daugelis ir 
kitų siičių problemų, kai publi
koje sėd nčiųjų tarpe yra tokių, 
kuriems tie dalykai yra, jei ne 
blogiau, tai bent tiek pat gerai 
žinomi, kaip ir pačiam pranešė
jui. Tokiu atveju, jei ne kvailai, 
tai bent keistai skamba pasaky
mas: “prašau klausti, atsaky
siu į paklausimus”, arba “čia 
joks klausimas, o jau teigi
mas — sėsk, tamsta”, o visų 
“gražiausia”, kai pranešėjo už
nugaris savo šūkavimais, bet ne 
pirmininkaujantis, viską “nu
sprendžia”. Čia turime pastebė
ti, kad daugel s įprastinių pra
nešimų yra baigiami formule: 
“Jei turite klausimų — prašau”, 
tačiau tai reiškia visai ką kita, 
būtent, jei kas turi pranešimą 
liečiančių problemų, prašau jo- 
m’s kalbėti, o pranešėjas išdės
tys papildomus motyvus ir fak
tus savo teigimams pagrįsti. Ta 
da susirinkimas po pranešimo 
natūraliai pereina į diskusijas, 
ką laikome visai sveiku dalyku, 
žinoma, jei jos išsilaiko tinka
moje augštumoje ir tvarkos rė
muose.

“Tvarka” burnai užčiaupti
Deja, ne visi diskusijas mėgs

ta, nemėgsta kitos nuomonės, 
žodžio laisvės ir griebiasi įma
nomų priemonių kitaip manantį 
nutildyti. Suprantame, kad ne- 
nelengva senus pomėgius ir nu
siteikimus pakeisti priešingais 
tai yra demokratiniais, nors ir 
kaip ap’s juos betuščiažodžiau- 
tum.

Organizacija, kuri ruošia sa
vo veikėjų viešus pranešimus, 
yra atsakinga už savo sukviestų 
susirinkimų tvarką, ji ir jos pra
nešėjas neturi laikyti visuome
nės kvailių mase ir tokių susi
rinkimų pravedimu negali jos 
įžeidinėti, o jei bijo tiesos švie
sos, jei bijo kitos nuomonės, lo
giško argumento, tai geriau vi
suomenės tegul nekvieč'a, o pli
ką agitaciją ir propagandą te
pasitaiko sau.

Čia paprašėme “balso dėl 
tvarkos” todėl, kad norime, jog 
tokia tautininkiška tvarka, vieš
patavusi iki jų režimo subirimo,

PIGIAI IK SAUGI XI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE (Ii I* TOLIAU

K. EIDUKONIS
Turtą nauja dideli suakvaMmJ 

Ir apdraudas
S. Talntan. (’hloųfo m, n» 
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STATYBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
VISOKIŲ RCftlV 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 

LUMBER CO.
STASYS LITWLNAS, Pre* 
BOS9 So, HALSTED ST.

T*L Vldorj J-I27J
APKAfNAVJMĄ IR prekių ph 

statymą teikiame 
NEMOKAMAI

RAATINft ATIDARYTA kandlen m 
S vai. ryto iki 4 vai vakaro I 
teltadlenlals iki J vai vakare

Elenutė Onute Rouselle, 9 metų, 
.jauniausia pasaulinė profesionalė 
čiuožėja, atlieka čiuožimo praktikų 
New Yorke. (INS)

, Imigracijps ir Natūrali

zacijos klausimais
(Informacija gauta iš Common 

Council, New York)
Klausimas: Aš prieš 2 mėne

sius atvykau į JAV-bes su vizi- 
I Loriaus viza ir tuo laiku užsire
gistravau Imigracijos ir Natū
ralizacijos įstaigoj. Mano viza 
galioja dar sekantiems 4 mė
nesiams. Kažkas man aiškino, 
kad visi svetimšaliai pr valo re
gistruotis 1956 sausio mėnesy
je. Ar aš turiu dar kartą regis
truotis ?

Atsakymai: Taip. Įstatymas 
reikalauja, kad kiekvienas sve
timšalis, kuris yra JAV-sc sau
sio 1 dieną, nežiūrint to ar jis 
yra. imigrantas, vizitorius, stu
dentas, neimigrantas, sutarties 
nešėjas (trader) arba turįs bet

TELEVIZIJOS
ir Radio Aparatu Taisymas
Sąžiningas ir garantuotas darbas 
M. RIMKUS, 4517 S. Sawy« SL 
Tel. VI 7-0087 — VI 7-8037

kurį štai.ūsą turi pranešti savo 
adresą Natūralizacijos ir Imi
gracijos įstaigai sausio mėnesio 
laikotarpyje. Tas svetimšalis, 
kuris laikinai yra išvykęs iš 
JAV-bių sausio mėnesio laiko
tarpyje privalo registruotis lai
ke 10 dienų, kai sugrįš į JAV- 
bes. Registracijos reikalais rei
kia nueiti į betkurią JAV-bių 
pašto įst-gą arba į betkurią Imi 
gracijos ir Natūralizacijos įstai 
gą ir prašyti specialės kortelės 
— Alien Address Report Card, 
Form. 1-53. Šią kortelę reikia 
užpildyti ir pasirašyti. Jeigu 
jūs turite betkokių klausimų 
klauskite pašto ar Imig. ir Nat. 
įstaigos tarnautoją Jei jūs kor
telę užpildėte; ją reikia į ran
kas įteikti pašto ar Imig. ir 
Nat. įstaigos tarnautojui. Tos 
kortelės paštu nesiųskite. Bet 
kuris svetimšalis, kuris laisva 
valia, nepateisinamai atsisa
kytų pranešti savo adresą per 
sausio mėnesį, gali būti areštuo 
tas ir deportuotas. Dar dau
giau, kalėjimu ar bauda gali 
būti baustas dar prieš depor
taciją. Pr. Šulas

ATSIŲSKITE ADRESUS

Paragink savo kaimynus ir pa 
žįstamus užsiprenumeruoti dien
raštį “Draugas” Naujiems skai
tytojams susipažinimui siusime 
dienraštį nemokamai per mėne
sį, tik malonėkite atsiųsti jų 
adresus.

KNYGA,
Kokios pasirodo tik retais laikotar
piais.

. PREMIJUOTASIS DRAUGO .. 
ROMANAS

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

Aplankas dail. J. Paukštienės, 
Lietuviškos Knygos Klubo leidinys, 
434 psl. Kaina $1.00.

Užsakymus ir pinigus siųskite
DRAUGAS 

2331 So. Oakley Avė., 
Chicago 8. Dl.

visokeriopos laisvės siekiančio
je lietuvių visuomenėje pasibaig 
tų. Pasisakome, nes 1) norime, 
kad demokrat;škos tradicijos ir 
metodai viešuose susirinkimuo
se išliktų neiškreipti; 2) norime, 
kad vieši susirinkimai tarnautų 
tiesai ir visuomenės gerovei, bet 
ne betkurios grupės griaunan
čiai propagandai.

P.&J.JOKUBKA
TV, DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI 

Pardavimas ir Taisymas 
4102 Archer Avė., n* Mozart 

Chicago 32, III. — Tel a.A 3-8617

ūpestingai ir pigiai taisai 
TELEVIZIJOS

APARATUS
OsrantnojA darbą Ir dalis.
I. MIGLINAS 

Telel. — Hūrubold 6-1031

M O V I N G
A. BENIULIS atlieka įvairiu.*- 
per kraustymus ir pervežimui 
iš Vilimų ir artimų atstumų.

Tel. BI. 7-7075 arba 
RE 7-9842

v.vt yą", yar '.afisįiBh

SAUGUS
BALDŲ

PERKRAUSTYMfiS
Ifl AUTI IK rOLI 

NaujuH 1055 specialus dide
lis sunkvežimi* »u pilna ap
draudė. Pigus Ir sąžiningai) 

patarnavimus.
Aauklte:

K. fi E R C N 48
4540 S. Wuod St., Chicago 0 

Dl. VI. 7-2072

ASSEMBLERS
(ilKLS — WOMEN

We have immediate openings 
in our assembly deparlment. 
Permanent work.
EXCEPTIONALLY LIGHT 

ASSEMBLY
ALL SHIFTS

5 day — Hours 8 a. m. to 
4:30 p. m.

INDUSTRIAL MOLDED 
PRODUCTS CO., INC.
5201 N. AVONDALE 

ROdney 3-5700

KAS SUKELIA

VIDURIŲ RŪGŠTIS, 
IŠPŪTIMĄ

IR SUTRIKIMĄ?
Išpūsti viduriai, deginanti nevirškinimo 
skausmai, skrandžio sutrikimas, galvos 
skaudėjimo negalavimas. Gydytojas žino. 
kad šio simptomai gali būti nuo daug Jvai 
rių priežaščių. Tikroji priežastis dažnai 
gaii būti peristaltinis sulietėjimas nuo blo
go Įpročio ar dietos. Šiuo atveju ‘‘Gomozo” 
gali būti reikalingas. Kaip ir pagal recep
tą. gaunami vaistai. J?r. Peter’s “Gomozo” 
sąstato yra keletas mediciniškai užtvirtin
tų dalykų, kurie: 1) ramina ir šildo su„ 
teikusį skrandį; 2) atleidžia vidurių išpū
timo skausmus; 3) suteikia neskubinantį 
palengvinimą nuo sukietėjusių vidurių, ku
rio yra priežastim aukščiau išvardytų simp 
tomų. Švelnus. Gero skonio. Išparduota 
virš 20,000,000 bonkų. Šeimos dydžio bon- 
ka $1.65 vaistinėse. Bandykite Dr. Peter’s 
“Gomozo”... absoliutiškai niekas kitas taip 
nepagelbės.
Jei jūsų vaistinė neturi, tad pasiųskite $1 
už 11 oz: bonką tau jūsų vanlu ir adresu) 
šiuo adresu: GOMOZO, Dept. 071-23 
4541 N. K»venswood Avė., Cliieugo 40, III.

A. T V E R A S
LAIKRODŽIAI IR BRANGEMYBĖS

Pardavimas ir taisymas
2645 W. 69th Sf. REpublic 7-1941

MIDLAND
Savinas and lodo.- * - /Assoclabon

- • ■< gfūi JuttA
.d

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO

BENDROVĖ

4038 Archer Avenue Tel. LA3-6719 

AUGUST SALDUKAS Prezidentas

Draugo’’ tlassified skyriumi
! <C

JANETTE ELECTRIC MFG. CO.
MORTON GROVE, ILLINOIS 

MALĖ MACHINE SHOP LATRE OPERATORS
IIAND SCREW MACHINE OPERATORS 

MILLING MACHINE OPRS; DRILL PRESS OPERATORS 
ASSEMBLY MALĖ & FEMALE MOTOR ASSEMBLERS 
ARMATURE VVINDERS for motorą and Speed Reducers 
Automatic Increases. Free Insurance. Company Cafeteria

Apply at Employment Office

8350 N. Lehigh, Morton Grove, III.

MES PRISTATOME ANGLIS BEI 
PEČIAUS ALIEJŲ

DIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS
Mes taipgi perkraustome jūsų baldus saugiai — keletą blo-1 

ikų ar keliasdešimta mylių. Reikale šaukite mus. i
Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkitės pas 

mus. Turį daug metų patyrimo perkraustymo darbe.

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne Avenue Tel. Vlrginia 7-7097

Pradėkit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradekite taupyti Šioje lietuviškoje 

{įtaigoje BRIGHTON SAYINGS and LOANI
Kiekvieno taupytojo Indėliai apdrausti Iki $10,000.00

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

CHARLES ZEKAS, Sec’g

OFISO VALANDOS:
Pirmai . antrad . psnktad. Ir 
4e*t. I ▼. ryto Iki 4:10 p. p.

Trefilad. • ryto Iki II ▼.. o 
Ketvirta*. » ral. tkj « vak-

Dailiojo Žodžio
KONCERTAS

Skirtas įteikti DRAUGO Romano Premijai
— į V Y K S T A —

1956 m. sausio mėli. 15 d. (sekmadienį) - 4-tų valandą po pietų
Dalyvauja:

B. Braztlžion s II. Kačinskas A. Gustaitis

DAILIOJO ŽODŽIO KONCERTO MENININKAI

• SOKOL SALĖJE
2345 South Kedzic Avenue, Chicago, Illinois

$1.000.00 romano konkurso premijos įteikimo proga atvyksta , Chicagą trys gar
sieji gražiojo lietuviško žodžio memninkri: Brazdžionis, Kačinskas ir Gustaitis, kurie 
yra buvę Chicagoj nevieną sykį, ir jų atvyki m aR visada yra nepaprastas įvykis Chicagos 
kultūriniame gyvenime. Jie visada atvyksta bu nauja, įdomia programa. Visida būna di
delis malonumas pasiklausyti jų poezijos, žymių dramų, ir humoro,

Tą popietį taip pat bus paskelbta kas laimi penktą tūųke^antinę, kurią dienraštis 
DRAUGAS paskyrė geriausiam romanui, parašytam per šiuos metus.

Neapleiskite gražią progą pasiklausyti dailiojo žodžio koncerto’ ir tuo pačiu paremti 
romano konkurso premijų fondą sekantiems metams.

Po programos šokiai, grojant JONUŠO orkestrui Veika turtingas bufetas 
Įžanga. $2.00. STUDENTAMS IR MOKSLEIVIAMS $1,00.

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Vist apdraudimai. II artimą ir 

tolimų distancijų, ftaukita sekančiai:

3415 8. LITCAN1CA AVEk, CHICAGO, ILL.

ANTANAS VILIMAS
T.Mnnu — rBoatfar «-UM

tolimų custan

m ’B
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Antradienis, sausio 3, 1956

KINIJOS MISIONIERIAI

SAUKIASI Į PASAULIO SĄŽINĘ
1954 metais komunistinė Ki

nijos vyriausybė, turbūt norė
dama sukurti palankesnę atmos 
torą artėjančiai Ženevos konfe
rencijai, iš savo kalėjimų ir 
koncentracijos stovyklų paleido 
beveik visus užsienio misionie
rius, kurių daugumas pusgyviai 
galėjo sugrįžti į savo gimtuo
sius kraštus. Bet tuo pačiu lai
ku komunistinių kalėjimų du
rys plačiai atsivėrė kinų tauty
bės kunigams, vyskupams ir ti
kintiesiems.

Norėdami dar kartą visu ryš
kumu prieš pasaulio akis ats
kleisti komunistinių kalėjimų 
žiaurumą ir komunistinių vy
riausybių vykdomą beatodairiš
ką pagrindinių žmogaus te šių 
laužymą, ištremtieji Kinijos mi 
sionieriai šiomis dienomis įteikė 
protestą tarptautinei Vokieti
jos nacių koncentracijos sto
vyklų buvusių kalinių komisi
jai, kurios tikslas kovoti prieš 
koncentracijos stovyklų siste
mą visuose pasaulio kraštuose. 
Jungtinių Tautų Organizacija 
šiai Komisijai yra pripažinusi 
teisę patariamuoju balsu daly
vauti organizacijos sesijose ir 
jai pateikti pranešimus apie 
betkuriojc pasaulio dalyje vyks 
tančius nusikaltimus prieš tei
singumą. Šios komisijos būsti
nė yra Briuselyje, jei vadovau
ja plačiai pagarsėjusios knygos 
apie nacių koncentracijos sto
vyklas autorius David Russel. 
Ši tarptautinė komisija jau yra 
labai daug šiurpių dokumentų 
surinkusi ir apie Sovietų Sąjun
gos priverčiamųjų darbų sto
vyklas.

3OE2O2 aoi

1956 @

TELEYIZI'ŪS FOKOGFi'.Ffll 
Tik pas mus pirkdami gausit
■ Nemokamai 3-jų mėn. pilnų garan

tijų — darbas ir dalys.
* Nemokumai vidaus antenų Ir insta

liavimas.
• Iki $100.00 ir daugiau nuolaidos už 

jūsų senų televizijų.
Be to. visokiausi radijai, rekordą- 

vimo aparatai, lempos, baterijos, da
lys ir kitų firmų televizijos.

NUOŠIRDUS LIETUVIŠKAS 
PATARNAVIMAS

Frank’s TV and Radio
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

3240 South Halsted Street
Telefonas CAIumet 5-7252 

PRANAS KERŠIS IR 
PAULIUS F. ENDZELJS

saocaor. ■•=. .lopor1. ■ i i

NARIAI LIETUVIŲ TAUP. IR SK0UN1M0
B-VIŲ LYGOS, KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 
I R

Paskolos Duodamos Namy Įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO i SAVINGS & LOAN ASSN.
6234 S. Westem Avė. Chicago 36, III.

CRANE SAVINGS A LOAN ASSN.
2555 W. 47th St____________ Chicago 32, IU.

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

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

III Plklll, TVIRTAI, APDRMSTOJ Ji 10.000.000 IŠTAIGOJE. Al Kši I ALSIAS. N Al JAI DIDINTAS D1V IDENTAN 1 l PAID L'P 
SląkMTA". ki li TAI TYMO SKY RIAI: OPTIONAL. BONUS. KALfeI»l IK 4 AKAC IJŲ SKYRIAI. GALITE TAI PYTI IR PER 
TAI PYKITE IM AIDAS IŠKERTANT f I,Kils IR APMOKANT YISOKlALSIAb BILAS, YELttt PATARNAVIMAS NARIAMS. 
PARDI ODAM VALDŽIOS KOI N S. NAMŲ PASKOLOS PIUEINAMIAI ŠIOM S.JLYGIM. SL'tINOT MCSŲ A! KOTĄ DIVIDENDĄ 
FORMACIJAS PASAI K IT — GROVEHIL 6-7575.

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION, 6234 SOUTH WESTERN AVL
PIP.M 12 V AL. — 4 VAK

------------------------t

Jai šiomis dienomis įteiktą 
Kinijos misionierių protestą 
prieš tikinčiųjų persekiojimus 
yra pasirašę iš viso 90 asmenų: 
i vyskupai, 1 apaštališkas pra
tektas, 2 apaštališkieji adminis
tratoriai, 53 kunigai, kurių vie
nas atstovauja 35-iems vienuo
liams trapistams, mirusiems 
komunistinėje priverčiamųjų 
darbų stovykloje, ir 26-ios vie
nuolės. Protestą pasirašiusieji 
priklauso dešimčiai įvairių tau- 
cų: ispanai, prancūzai, kanadie
čiai, amerikiečiai, italai, belgai, 
vokiečiai, olandai, airiai ir por
tugalai.

Priminę komunistinių teismų 
nesiskaitymą su pagrindiniais 
teisingumo reikalavimais, tuos 
jokiais įrodymais nepagrįstus, 
pačių komunistų išgalvotus kai 
tinimus, tardymuose naudoja
mą nežmonišką fizini bei psicho 
loginį terorą ir kalėjimuose iš
kentėtas kančias, Kinijos misio
nieriai savo proteste reikalauja 
teisingumo visiems, kurie ko
munistų kalėjimuose yra kan
kinami dėl jų tikėjimo. Raudo
nojoje Kinijoje tokių šiandien 
yra tūkstančiai. Vien rugsėjo 
ir spalio mėnesiais buvo areš
tuoti apie 1,500 Kinijos katali
kų, kurių tarpe du vyskupai ir 
apie 50 kunigų bei seminarijų 
auklėtinių. Jie visi viešai yra 
apkaltinti negirdėtais politi
niais nusikaltimais, nors ir pa
tys komunistai žino, kad tokių 
kaltinimų nieku negalima įro
dyti, nes jie buvo išgalvoti is 
neapykantos Dievui ir tikėji
mui. Komunistų kalėjimus pa- 
žįstantieji Kinijos misionieriai 
šių nekaltų aukų vardu šian
dien šaukiasi į pasaulio sąžinę.

Panašius protestus prieš ti
kinčiųjų. persekiojimus Jungti
nėms Tautoms neseniai yra įtei
kusios tarptautinės katalikių 
moterų ir katalikiškojo jauni
mo organizacijos. Viso pasau
lio katalikai jaučia persekioja
mų savo tikėjimo brolių kan
čias, kelia protesto balsą prieš 
bedievių siautėjimą. Neabejoki
me, kad šis visų bendras liūde-1 
sys pasikeis Kristaus pažadė
tuoju džiaugsmu, o kova už

PARKHOLME SERVICE 
STATION

5000 W. Cermak RO., Cicero, UL 
Lietuviška gazolino stotis ir
automobilių aptarnavimas 

WiUiam J. Grigelaitis, sav.

JONAS GRADINSKAS
Televizijos, radijas, patefonai, lempos, antenos baterijos 

J. G. TELEVISION COMPANY
2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998

GARSIAKALBIŲ SISTEMA (Public Addreas System) išnuomat imui

AUKŠTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IR PELNINGI PATARNAVIMAI.

AETRAD. IR PLUKI 9 IKI 6 VAK . KLT, 9 Iki 4 tsl. \a.k.; Treč. UŽDARA VlfeA DIENĄ, 6EbT. 9 IKI 2 POPIET

Švedijos princas Gustaf, 9 metų, 
ruošiasi Kalėdų šventėms. (INS)

Bažnyčios teises baigsis Jo už
tikrintąja pergale. V. R.

Pabėgėlių tarnyboje šai
Maryknoll tėvai Hong Konge 

turi keturias pabėgėliams pri
glausti stovyklas, kuriose rado 
pastogę 171,500 nelaimingųjų, 
turėjusių bėgti iš savo tėvynės 
Kinijos. Maryknoll vienuoliai 
čia išlaiko 5 klinikas, kuriose 
praėjusiais metais gydėsi 128,- 
590 žmonių. Tarp pabėgėlių au
ga susidomėjimas katalikais. 
Per metus katalikų skaičius iš 
2,590 paaugo iki 5,114, o šiuo 
metu tikybos mokosi 2.574 as
menys, norį apsikrikštyti.

Būdas beždžionėms 
naikinti

Prancūzai savo valdomoj ko
lonijoj Kabyle uždraudė šaudy
ti ir kitokiais būdais naikinti 
beždžiones, nors ūkininkams 
beždžionės pridarydavo daug 
nuostolių ir šiaip įvairių išdai
gų. Bet ūkininkai surado būdą 
apeiti tuos Įstatymus ir išdykė
lėms beždžionėms įvaryti bai
mės. Jie slaptai pagavo gyvą 
beždžionę, ją apvilko raudonais 
drabužiais, papuošė blizgučiais 
ir apkabinėjo įvairiais skam
baliukais bei barškučiais. Paleis 
toji bėgo prie savosios gentčs, 
bet šios spruko nuo jos. Ir to
kiu būdu iš tos vietovės beveik 
visos išsidangino kitur. (m.).

'

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

IS WOES stoties — Ranga 1390 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD 

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

PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v. 
8EKAD. S:30—6:30 ▼. r. iš stoti<-»

WOPA — 1490 kil.
Chicago 29, Iii. HEmlock 4-241 >

7121 So ROCKWELL ST

Duona Ir (vairias skoningas

BRUMO'S KEPYKLA
3339-41 S. Lituanica Avė. 

Tel. CLifside 4-6376..
Pristatome J visas krautuvas 
Ir restoranus, taip pat Iš
siunčia | visus artimuosius 

mlaatus

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS

Kokia turi būti nekilti, turto pardavimo sutartis 
R. E. brokeris ALG. BUDRECKAS ir PR. ŠULAS

Kalbant apie nekilnojomojo 
turto sutartį reikia pasakyti, kad 
ši sutartis yra panaši į bet kurią 
sutartį. Nekilr.ojomojo turto su
tartis yra efektyvesnė, jei ji yra 
sudaryta rašto forma.

Įdomi nekilnojamojo turto 
pardavimo sutarties istorija.
Anglijoj jau prieš keletą šimtų dalykai: a) kompetetingos ša- 
metų buvo išleistas įstatymas lys, b) pasiūlymas ir priėmimas 
vadinamas “Statute of Frauds”.' (trumpai tariant — derybos), c) 
Šis įstatymas veikia tenai ir da- teisėtas susitarimas, d) esamo 
bar. Nekilnojamąjį turtą para objekto ar daikto buvimas, 
duodant, reikalaujama rašytos! Jeigu sutartis yra sudaryta 
sutarties. Minimas statutas dali- nepilnamečių ar ne sveiko proto 
nai veikia ir yra priimtas J. A.' asmenų, tai tokia sutartis yra 
V-bėsc. panaikinama, t. y. ji yra nie-

Pagal dabar veikiantį JAV-kinga.
bėse statuto nuostatus, kiekviena
nekilnojomojo turto pardavimo ėmimo (derybų) sąvoką, tenka 
sutartis turi būti padaryta raš- (tenka pažymėti, kad pirkėjas 
to forma. Be to, ši sutartis turi derybose pasiūlo pirkimo kainą, 
būti šalių (pirkėjo ir pardavėjo) gį pardavėjas pasiūlymą priima, 
pasirašyta; jei šalys yra kom- kitaip sakant, už pasiūlytą kainą 
panijos, tai sutartyje privalo j sutinka parduoti. Tą susitarimą 
būti autorizuotų asmenų para-1 at»į šalys pasirašo, surašius par-

Tenka pažymėti, kad bet kuri 
žodinė sutartis, jei iškyla byla, 
tai ji būna mažiau efektyvi, ne
gu sudaryta rašytinė sutartis, 
tuo labiau nekilnojamojo turto 
sutartis, kada pats Statutas ir 
įstatymai įsakmiai to reikalauja.

Pardavimo sutartyje papras
tai yra dvi šalys: pirkėjas ir 
pardavėjas. Minimoms šalims įs
tatymas nustato tam tikrus rei
kalavimus. Jeigu tų reikalavimų 
neprisilaikyta, tuomet sudarytoji 
sutartis laikoma niekinga. Sutar
tims nustatyti šie reikalavimai: 
1) Sutarties šalys privalo būti 
pilnamečiai, t. y. jie privalo tu
rėti pilnus 21 metus ir būti svei
kos galvosenos. Trumpai tariant, 
įstatymas reikalauja iš šalių bū
ti 21 m. amžiaus ir būti sveiko 

i proto.
j Jeigu viena iš sutarties šalių 
yra korporacija ar draugija, tai 
ji privalo turėti iš savo vadovy
bės sutikimą raštu vad. charter, 
dėl turto perleidimo ar pardavi
mo, arba įgaliojimus; juos pa
prastai atstovauja agentas, vyk
dytojas, įgaliotinis ir pan.

2) Sutartyje įvairūs šalių įsi
pareigojimai privalo būti joms 
aiškūs ir tiksliai surašyti.

i 5= 
ms:

I NUO UŽSISENfiJUSIŲ 
SKAUDANČIU ŽAIZDŲ

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT

VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ZAIZDŲ. 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaizdos 
niežti ir skauda. Kad pašalinti tą 
niežėjimų, ir skaudėjimą, senų atvi
rų ir skaudžiu žaizd-ų. uždėkite 
LEGULO Ointment. Jos gydymo 
ypatybės palengvins jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite ją taipgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
niežėjimą ligos vadinamos PSORIA- 
81S Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE'S FOOT. su
stabdo džiovinimą odos Ir perplyšimą 
tarpplršėlų. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstanėios, suskilusios odos dedlr- 
vintų, odos išbėrimų ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
atrodo skaudus išbėrimas nuo vysty 

I klų. Ji yra gera gyduolė nuo 
Į virsimų odos ligų. Le
I gulo Ointment yra 

parduodama po 75 
et., $1.25. ir $3.60.
Pirkite vaistinėse Uhl 
cagoj ir apylinkėse—
Milwaukee. WI»c.,Ga 
ry. Ind.lr Detroit, Ml- 

i chlgan arba rašyki
te ir atsiųskite Mo-
ney order 1

LEGULO, Department D. 
618 W. Eddy St. Chicago 34, IU.

iš-

INY ESTMENTŲ 
LAIŠKI S Sl - 

I Ak ŪKIAM IR 
IR KITAS LN-

5

3. Sutartyje įsipareigojimai 
privalo būti įstatymais leistini 
ir nedraustini. Priešingu atveju 
sutartyje nurodyti arba esami 
įsipareigojimai nėra šalims pri
valomi.

Nekilnojamojo turto sutarty
je privalo būti šie svarbiausi

yra sutarta vykdyti. Kiekvienoj nekilnojomojo tur-
Teisėtais susitarimais yra lai- to sutartyje privalo būti šie da- 

komi įstatymais nedraudžian- lykai: susitarimo data, šalių pa- 
tieji susitarimai, arba net ir to- vardės ir jų adresai, parduoda- 
kie susitarimai, kurie nėra prie- mo turto aprašymas (legal des-
šingi visuomenės gerovei. cription) kaina ir t.t.

MOVIMO

15 TOLI IR ARTI
NAUJI OIDCll TROKAI-NAUJAUSI MtAUSTTMO (RANR/A/ 

HGU METŲ PATYRIMAS - PIGUS IRSRįtlIMNGAS AATARMAKIMAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, IL^Tel. WAIk..k 5-9209 

' ..... B

Kalbant apie pasiūlymo ir pri-

davimo sutartį. Sutarties šalys 
savo parašais tvirtina tai, kas 
yra sutartyje parašyta ir kas

NEPAPRASTA NAUJIENAI
radijas

C RA N E SAVI

• Europietiškaa nešiojamoj) 
ral Electric Ir klt. 
su AM/rM ir fonografu, veikia 
baterijos bei tinklo:

iš

bangų radijai Europai

AND LOAN 
ASS'N

2555 WEST 47th STREET LAfayette S-1083
B. R. Pietkiewicz, prez.; E. R. Pietkiewicz, sekr. ir advokatas 

Mokame augštus dividendus. Kešiuojame čekius. Parduodame ir 
išperkame valstybės bonus. Taupytojams patarnauvimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ŠIANDIEN.—Apdrausta Iki $10,000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penkt, 9 iki 5; treč. uždaryta, o šefit. nuo 9 iki vidurdienio.

• Trumpų 
klausyti:

• Televizijos aparatai 
firmų: RCA Vlctor,

• Hi-fidclity fonografai: z

• Elektros namų apyvokos reikme, 
n y s.

Nuolaidos — GARANTIJOS

iiiDAinfl-
OTCLEVISIOn
(.sales - Service)

3130 S. Halsted, 0A 6-6887

I-nios rūšies 
Zenlth, Gene-

BUICK’AS

LIETUVIŠKAS

AUTOMOBILIS

JŪSŲ APDRAUSTI INDELIAI

Neš '/2^0 Didesnį Dividendą negu iki šiol
PAS

ST. ANTHONY SAVINGS
Pradedant 1956 metais Sausio 1 dieną

8

VELTUI... AUTOBUSU KELIONE
Visiems, kurie atvažiuos (netoliau 50 mylių) atidaryti naujų sąskaitų 
50.00 arba didesnei sumai, bus apmokėta autobuso kelionė.

VELTUI... TERMOMETRAI
Su kiekvienu $50.00 ar didesniu indeliu!

t

Kad gavus mūsų padidintą dividendą, nereikia pinigus išlaikyti ilgą laiką 
Dividendas bus išmokamas kas šešis mėnesius... Pradėkite indėlius dabar ii 
tapkite turtingesni 1956 metais.

ST. ANTHONY SAVINOS
AND LOAN ASSOCIATIO

1447 S. 49th Ct., Cicero 50, III. - Tel. TOwnhall 3-8131 ir 8132

Atidarą kasdien; Uždara trečiadieniais ........................... JUOZAS GRLBAUSKAS, Vedbjaa
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» • MĖNRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO. ILLINOIS AntTadičuLs, sausio 33%

MŪSŲ
Pittsburgh, Pa.

“Pittsburgh Catholic’ 
Taorų šeimą

r^MTTf^ęFi 'tėvų komiteto pirmininkeip.Vi-
jdūnienei paremti šeštad:eninę li
tuanistikos mokykla.

Račiūnai, A. A. Lingiai, P. B.
Murinai ir Aug. Urbelis; po 2 Dar tarė tB Woi'cesterio 
dol. — M. Šimanskis, Ad. Ma- apylinkės pirm. ir tėvų komiteto 
cius, Bražinskai, F. N. Petrai-1 narys V. Macys.

vi Ai„„oi.i *iai. K- Kontautas, A. Kiudulas,’ Pagaliau atėjo dviem maišais
Vienas plačiausiai skaitomų įtarienė, A. V. Suopiai, A.į nešinas ir vaikučių taip laukia- 

Buta, K. mas Kalėdų senelis, kuris juos 
Pleištys, M. šeštokas, J. Gritė- gausiai apdovanojo. Kalėdų se
nas, P. Mickevičius, O. A. Didž- neko rolę sumaniai atliko p. Ra

čiukaitis.
daičiai, I. V. Linartai, O. V. Jun- j šeštadieninės mokyklos tėvų 
keriai, K. Ulis, Kuželiai, K. A. k°mitctas, padedant visiems tė- 
Alkev'čiai, V. A. Stankevičiai,'van}8/ suruošė turtingą dovanų 
V. A. Markauskai ir A. J, Bra
žinskai. •

ĮSIGYKITE DABAR i CLASSIFIED & HELP WANTED ADVERTISEMENTS

apie

katalikiškų laikraščių — “Pitts- T
burgh Catholic — š. m. gruo- ’
(įžio 22 d. duoda gražų reporta
žą apie lietuvių tremtinių Taorų .* ‘ V ,
šeimą. Reportažas pailiustruo
tas ddele foto nuotrauka, vaiz
duojančia Taorų šeimą prie Kū
čių stalo. Toliau matyti eglutė 
su lietuviškais ornamentais, pa
darytais iš šiaudų, plunksnų, 
kiaušinių kiautų bei riešutų ke
valų. Reportaže smulkiai apra

HELP WANTED — MOTERYS

TYPIST CLERK
MUŠT BE EXPERIENCED 

5-day week 
Company lunch room 

Group insurance 
New modern building 

Universa! SJieet &. Strir. Steel 
4900 S. CALIFORNIA 

WAlbrook 5-6800

REAL ESTATE“DRAUGAS” AGENCY
55 East VVashington Street 

TeL DEarborn 2-2484

2834 Sounth Oakley Avenue 
Tel. Vlrginia 7-6640 ; 7-6641

Gerinusia r Ir nemlrltanlls Pa
saulio Literatūroje p, M. Dostojevs
kio romanas,

PAŽEMINTIEJI IR 
NUSKRIAUSTIEJI

I tomas Jau Išėjo iš spaudos, ku
ris turi 264 pusi., kaina >2.60. Ant
ras Ir paskutinis tomas baigiamas 
spausdinti Ir greit pasirodys knygų 
rinkoje.

Akla gaivalinga meilė pražudo 
Jaunystę, artimuosius ir gražių atei
ti- Tik motinos meilė, draugiškas 
pasiaukojimas gražina p&klydėlę J 
tėvų namus.

Romano fone Išryškėja tuščias di
dikų Išdidumas Ir skurdi dvasinė 
kultūra, ši knyga ir dabar vis dar 
verčiama J svetimas kalbas Ir susi
laukia daugelio laidų.

Užsakymus adresuokite:

DRAUGAS
2834 S. Oakley Avė. 

CHICAGO 8, ILL.

vUJL----------=aOE3OC=

HELP WANTED — VYRAI

P. STANK0VI6IUS
REAL ĖST. ir IN8UR. BROKERM

LIETUVIŲ AUDITORIJA
3133 So. Halsted St

Fh. DAnube 6-2793
Padeda plrkltl - parduoti oamu« 
ūkiui, bizniui. Parūpina paikolaa 
lraudtmui ir daro vertimui. Tvark< 
Imigracijos dokumentua Ofisai atda 
rai kasdien nuo 10—1FORGE SHOP HELP

HEATERS, HELPERS, 
IIAMMER-DRIVERS 

Gocd Pay. Hospitalization. 
Life Insurance.

Paid Holidays & Vacations, etc. 
Day vvork ooly

Apply —
ANDERSON SHUMAKER CO. 

824 SO. CENTRAL AVĖ.
(In rear of 832 S. Central Avė.)

Jeigu teSkute pirkti namų, oumių 
sklypų, ūkių, arba norit ką par 
duoti, atsiminkit, jog mielai ir ss 
Ciningai patarnauja

P. LEONAS
REAL ESTATE

4TM W. lįst. St. tVAlbrook »-Mll

Prieš pirkdami ar parduodat, 
aamus, biznais, sklypai ar ūkiu 
■atlankykite mna

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANOk 

2405 West 51 St 
WAlbrook 6-5030

PRospeot 8-S67* (vak. tr

K1TCHEN HELP

COOKS, TRAY GIRL 
DISH YVASHER 

Experienced 

GRaceland 2-2100

paskirstymą. Taip pat vaiku
čiai buvo skanai pavaišinti.

Visiems dalyvavusiems kalė
dinė eglutė palikn labai gražų 

Skyriaus valdyba nuoširdžiai isPudį, o vaikučiai nekantriai 
laukia sekančių Kalėdų ir se
nelio.

Kiti aukojo po 1 dolerį.

šoma, ka p šie eglutės papuoša- Vėluoja visiems aukotojams pi- 
lai padaromi ir priduriama, kad njgaig, rūbais ir avalyne. Taipgi 
eglutės viršūnėje matyti lietuviš <jįj£Oja visiems, kurie prisidėjo 
kas pakelių ~ kryžius, Lietuvoje p^g vajaus pravedimo, o p. p. 
taip labai žmonių mėgstamas. 2elboms už patalpas rūbų su- 
Toliau reporteris vėl gana gra- rinkimui
žiai aprašo Kūčių stalą, jo pa-i Balfo 117 skyriaus Valdyba 
rengimą, valg us, jų simbolinę .
•reikšmę ir kita, visur vartoda
mas lietuviškus terminus, kaip

Visas pelnas skiriamas šešta- 
dien nei lituanistikos mokyklai 
paremti. Dalyvis

Worcester, Mass.
Kūčios, šližikai, plotkelės, kisie-1 Mažieji suvaidino “šv. Naktis” 
Pus.

NAUJŲ MAŠINŲ 
FONDAS

Naujasis Testamentas 
šventas Rastas

Reportažo gale dedami keli 
Kūčių valgių receptai, kuruos 
jam patiekė ponia Taorienė. Re 
portažas pavadintas “Lithuan- 
ian Spend Chirstmas in Adop- 
ted Land”, o apačioje po nuo
trauka; “The family celebrates 
Christmas in the free world far 
away from Red tyranny”.

Apsukrūs lietuviai
Pittsburghas, garsiųjų West- 

inghouse įmon'ų lopšys, kai ką

Gruodžio 26 d. 3 vai. p. p. 
Aušros Vartų parapijos salėje 
buvo suruošta Worcesterio lie
tuvių vaikams, kalėdinė eglutė 
su turtinga programa.

Eglutės iškilmes pradėjo tė
vų komiteto pirmininkė M. Vi

“D raugo” Administracija 
nuoširdžiai dėkoja už aukas 

dūnienė, pasveikindama svečius, Naujų Mašinų Fondui. Aukojo 
tėvus, mokytojus ir vaikučius, tie asmenys:
Tolimesnei programai vadovavo

Verte lietuviu salbon JUOZAPAS 
SKVIRECKAS — Kauno Arklvya 
kūpąs Metropolitas. IV laida. Ii 
leido “LUX” 1947 m. Štutgarte 
620 puaL Kaina $1.50. Gaunama

“DRAUGE" 
2334 So. Oakley Avė.

Chicaąo 8, Illinou

GENERAL OFFICE W0RK
Young women age to 30 

Work near home 
Located near Lawrence 

& Broadway 
Group Insurance —

Hospitalization
5 day week

For interview call LO 1-8700

Commercial Credit Corp
MJLS4JELLAN EOUS 

j vairus Dalykai

ONE GIRL OFFICE
TYPING ESSENTIAL 
Cougenial surrounding

Exoellent working conditions
ATLAS CHAIN & MFG. 00. 

570 W. Randolph
RA 6-0708'

GENERAL OFFICE W0RK 
With typing esperienoe 

Hours 8:30—5, 5 day węek
PERMANENT POSITION 

Salarv commensurate A’ith experience 
HENRY MYERS THREAD

‘ MFG. 00.
1335 W. Lake

šeštadieninės litaunistikos mo
kyklos vedėjas p. BaškyB. 

Programą atliko šeštadieninės
dėl ilgai užsitęsusio streiko pa- mokyklos mokiniai, vadovauja- į 
skatino mokytis kitokio verslo, j mi mokytojų, skautai ir ateiti-! 
Štai du jų — Antanas Sabaliaus ninkai. šeštadieninės mokyklos 
kas ir Albertas Masiliūnas — mokiniai vaidino dviejų veiksmų 
išlaikė atitinkamus egzaminus veikalėlį J. Juozuko “Šventoji 
ir įgijo tę sęs verstis “real estą- Naktis”. O mažieji vaikučiai 
tor” verslu. Darbas jiems se-; “Prakartėlę”, kurią paruošė mo 
kasi. Linkime jiems viso geriau- kytoja B. Sviklienė, režisavo ve- 
sio! dėjas Jonas Baškys.
Auklėjamoji TV stotis ir kita Veikalėlį “šventoji Naktis”

Pittsburghas žinomas net ir režisavo šeštadieninės mokyklos 
už Amerikos krantų, kaip gele- rnokytoja Br. Sviklienė. Veika- 
žies ir pl'eno industrijos cent- laks buvo pukiai paruoštas: ar-
ras. Beje, Pittsburghas gali di- tis_tai Serai atUko savo roles _ir 
džiuotis pirmąja radijo stotimi žiūrovams paliko malonų įspū- 
ne tik Amerikoje, bet ir visa- dį- Artistus puošė gražūs, sko
me pasaulyje! Gerų fUmų mė- n^n8&i paruošti ir pritaikinti 
gėjai įsitikino, kad Pittsburghas drabužiai. Dainelėms ir šokiams 
konkuruoja su k'tais didmies- akordeonu pritarė p. Marcinke- 
čiais, labai dažnai duodamas žiū- V1^1US- Tai didelė staigmena 
rovams pamatyti filmus, kurie worceąterie^iams, nes šeštadie- 
spaudoje minimi, kaip dar "ne- ninė lituanistikos mokykla pir- 
trukus ir kituose didesniuose kart£l sugebėjo taip gražiai 
miestuose rodomus” (Cinerama r turtm&ai pasirodyti. Ypatin- 
su savo programomis gal visais Pa=arba mokytojai Br. Svik-
meta’s anksčiau pasirodė už Chi ienei- k7ri toki trumP* lai‘ 
cagos ir kitus didmiesčius). ^ sugebėjo gražiai paruošti vai 
Pittsburghe paminėtina taip kučiu®' Pat dauS rūpesčio 
vad. TV auklėjamoji stotis parodė ^UŠr°8 Vart4 Parapijos 
(Channel 13), jau įpusėjusi ant- vlkaraa kun' J- Steponaitis, ku- 
ruosius metus. Beje, šios TV f18 V18"o8e reikaluose talkinin- 
stoties veiklos pradžioje buvo :avo ld?damas visą savo sielą, 
lietuviams pasiūlyta pasirodyti Po programos sveikino gerb. 
su savo programomis. Į prelatas K. Vasys, pasidžiaugda

Juozas P-čius mas, kad vaikučiai yra mokomi 
tautinėje ir katalikiškoje dvasio.

Melrose Pork. III Uetuvi'1 JkalboB-laip pat Įteikė piniginę dovaną
Balfo 117 skriaus vajui praėjus

Balfo 117 skyriaus pin’ginis, 
rūbų ir avalynės rudeninis va
jus, kaip ir kiekvienais metais, 
buvo pravestas ir šiemet. Rūbų 
ir avalynės buvo surinkta ir pa-! 
siųsta Balfo centrui apie 1,200 
svarų.

Po 10 dol. aukojo Stasys Pa- 
byjanskas, SLA 125 kuopa, Pi
jus Pažerūnas, A. L. P. Klubas 
ir JAV LB Melrose Parko apy- 
l'nkė; Utarų šeima — 7 dol.

Po 5 dol. aukojo kun. St. A- 
leksiejus (New Mexico), B. K.
Markai, O. H. Raštikiai, Peter 
P. Gaddy, R. K. Moterų S-gos 
60 kuopa, inž. Ed. Lapas, K.
Katilius, A. Kraučenka, L. V.
Puodžiūnai, St. Vidmantas, Gra
žiai, A. A. Jarai, G. J Pažerū- 
nai, Frank Valuckas, F. J. Ur- 
beliai, J. K. Jukneliai, Pet. Ka
valiauskas, Pet. Metr'kis, B. L.
Barauskai, A. T. Briskaičiai,
A. Yoncha ir Poderiai; Z. A.
Sinkevičiai — 4 dol.

Po 3 dolerius aukojo V. And 
rijauskas, M. K. Paugiai, A. J

Baniulis Stasys...........  $6.00
Bačiauskas Feliksas .. 5.00 
Lirgameris N ir Z .... 5.00
Andrušaitis A.................... 2.00
Banionis Povilas .... 2.00 
Barzdukas Kazys .... 2.00 
Bendoraitis Angelą .. 2.00
Buzeika Petras ...............2.00
Greičiūnas Jonas........... 2.00
Jankus kun. Longinas.. 2.00 
Liaudniskas Stasys . . 2.00 
Mačiulaitis Edvardas . . 2.00
Maknys K. J. ................ 2.00
Martin Joseph Sr........... 2.00
Mataitis Feliksas .... 2.00
Račiukaitis Pr....................2.00
Skersys Juozas ............ 2.00
Treigys Serg jus .... 2.00
Vaškas Frank ................ 2.00
Zakarevich John ...........  2.00
Augustinaitis Vytautas 1.00 
Bardauskas Julius .... 1.00
Cerba Anna ................ 1.00
Černiauskas Juozas . . 1.00 
Eidukaitis Juozas .... 1.00
Gedeikis Marija ............ 1 0C
Gedmint Frank ............ 1.00
Jakunskas J........................ 1.00
Jucknevič'.us Vyti............1.00
Lukoševičius Vikt........... 1.00
Mikutaitis Mečys .... 1.00
Mikulskis Jonas ........... 1.00
Obelenis Zenonas .... 1.00 
Paplauskas Augustinas 1.00
Petokas Stasys ........... 1.00
Sadauskas J........................1.00
Seliokas Alfonsas .... 1.00 
Stasiūnaitis Kleopas . . 1.00 
Statkus Mrs. Ag. ... ’. 1.00 
Totulis Vincent. ............ 1.00

-’sr&z- aa si.

tėvas pijus
storijoje yra pirmasis kunigas 
kuris turi Kristaus žaizdas. Tė
vas Pijus yra garsus nepapra
stais darbais ir Dievo malonė 
mis. Knygoje aprašoma pra
našysčių dovana, nuostabūs iš
gijimai, ekstatiniai persikėlimai 
ir t.t. Iš Tėvo Pijaus gyvenimo 
/ra įdėti 32 paveikbiai. Kaina 
$2.00.

Talima gauti 'DRAUGO' 

Jministracijojt

Oaaliu A venų. 

CHICAGO 8. ILLINOk

ii<iiiiiiiiiiiiiiiiMniiiiitiimimihiim>
Gauta nauja siunta knygelių

KAIP PASIRUOITI 
> A V PILIETYBEI

Klausimai ir atsakvmm hik 
ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei- 
,ėjas Alfonse F. Wells Hei 
10 centų.

Pasiskubinkite jsigyti reikalu. 
<1 knygelę, kuri tikrai palengvin 
’sigyti JAV pilietybę.

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

Chlcago 8, III.
illlilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllinii

LIETUVIŠKA APDRAUDŲ 
AGENTŪRA

Visų rūšių apdraudos. Automobi
lių finansavimas. Notariatas. Valsty
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
VVAlbrook 5-5871

INTERSTATE INSURANCE 
AGENCY

5900 S. Ashland Avė., 
Uhlcago 30, III.

ŠILDYMAS
A, Stančianskas ir A Lapkui

instoliuoja visų geriausių Ameri 
kos firmų gazu ir alyva kūrena
mus pečius (fumaees), visų dy
džių oro vėsintuvus Air condi- 
tioners) ir atlieka visus skardop 
darbus

1500 SOUTH. 50th COURT 
ir 1505 SO. 51st COURT

Cicero, Illinois 
Telefonai: OLympic 2-6752

ir OLympic 2-8492

P L U M B I N G
Licenaed, bonded plumbers 

Joks darbas nėra didelis ar mažas- 
kaukite dabar. Kalbame lietuviška

Tel. REpublic 7-0844 
WAIbrook 5-3451

• • i kemguei
, STATYBA

t«alrflb įtaisymai tr pardavlma.
noriu pirkti ar užsakyti nanu 

na būtų gerai Išplanuotas, pat' 
a grąžui* '»• nlgui. pirkite ar uisa 
klu pa«

uMitartl laukit KKltano A-H**' 
v slMKUS

v p kasdien i.
Kiliu-i nau> aui 10— 4 va.

>• -.s- 1645 So. Keatina
HICAGO 12. ILL

CATHOLIC PERSONNEL — 
T0WNE

NO FEE
SECRETARIES ............ $300-360
STĖNOS. LITE & EXP. $280-300
BILL TYPISTS ........... $240-280
TYPISTS ...................  $216-260

File clerks and page giria — Open 
in The New World Building.

109 N. Dearbom — Suite 702 
STate 2-7480

Kai, perkant arba parduodant na 
mus, norit sąžiningo Ir lietuviška 
nuoširdaus patarnavimo krelpkltši

VENTA REAL ESTATE
4409 S. Fairfleld, tel. LAf. 3-388
Vai. Kasdien nuo 9—12 Ir 4—7 vai 
'ak Seštad. nuo 9 v. r. Iki S v. v 

Trečludlnelals uždaryta

WOMEN
25—45
FOR

FABRICATION
CUTTING

INSPECTING
PACKING

of various plastic parts 
HOURS 7 A. M. — 3 P. M. 

AND.
3 P. M. to 11 P. M. 

Mušt live Northvvest 

APPLY

5050 FOSTER

WOMEN and GIRLS
FOR CAFETERIA WORK

Experienced or will train.
Age to 35 years. Nelgbborhood loea- 
tlons. Cliance for advanceincnt. Ex- 
cellant working eondltlons. 5 day 
week. Good pay. Meals and uniforma 
furnlshed. Free life Insurance, hospi
talization. Paid vacations. Siek leave 
pay. Employees Credit Union.

Call EAstgate 7-4512

Atidarant sąskaitą pirm 11-tos kiekvieno mėnesio 
dividentas mokamas nuo 1-mos. Dabar mokame 3%. 

STANDARD stipriausia Taupymo Įstaiga visoje Amerikoje

Turtas virs.............................. #55,000,000.00
Atsargos Fondas.....................#4,500,000.00

CHARTERED AND SUPERVISED BY THE 
UNITED STATES GOVERNMENT 

Member of Federal Savings and Loan Insurance Corporation 

JUSTIN MACKIEVVICH, President and Manager

Įstaigos valandos: Kasdien, įskaitant šeStad. nuo 9 vai. rvto iki 4 vai. 
jk> pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryte iki 8 vai. vakaro. 

Trečiadieniais visai neatidaroma.

STAMIAlib 11 hl ir\l SHIM.S
AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

f 4,92 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 
PHONE: Vlrgir.io 7-114,

.1%

aNYANAS LUKAS Ir SŪNUS 
6450 So. Fairflald Arenue

BUILDING CONTRACTORS 
Stato naujus namus, atremontuo
ja.. senus Kreipkitės:

TeL HEmlock 4-5881

STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardinės
Tai gražiausia dovana mūsų 
mažiesiems skaitytojams. Meilė 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ir 
dali. Vi. Stančikaitėa gražios iliu 
stracijos Šią knygą padarė dau
giausia mėgiama mažųjų skaity 
tojų tarpe. Kaina $1.50.
Utoakymus kartu Su pi n įgali alųaklu

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8. III.

o\)R mot

’**• savin®5

jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimminiiiiiiti
LIETUVIŲ STATYBOS f 

BENDROVE I

MŪRAS Į
BUILDERS, INO. = 

dtato gyvenamuoaiua n* s 
mua, ofisus ir krautuves pa- s 
gal standartinius planus ar § 
individualinius pageidavimus s 

Įvairūs patarimai staty ~ 
s bos bei finansavimo relka £ 
s iais, skiciniai planai ir na- S 
s mų įkainavimas nemokamai £• 
= Statybos reikalais kreiptis - 
s j reikalų vedėją šiuo adresu; s
| lOMtS STANKUS |
s kasdien nuo 4 vai. popiet S 
S TeL PRospect 8-2018 arba S 
= LUdlow 5-3580. ?
S 0800 SO. CAMPBELL AVĖ.. Z 

Chlcago 29, Illinois 
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PETER SAKINSKAS 
Carpenter and General Uontractor 
Stato naujus namus pagal užsa
kymą. Atlieka visokius senų na
mų pataisymus.

7207 So. Maplewood Avenue 
Tel. PRoepect 6-9819 po 6 v. v.

CICERO 2-jų butų bungalow. Ar
ti 16th ir 50th Avė. 4 ir 2 kamb. 
Pajamų $30 į mėnesį. Nauja cen- 
rinė krosnis. Tik $14,200. SVO- 
BODA.6013 Cermak Road, tel. — 
BIshop 2-2162.______________

BERVVYNE. 6 kamb. namas, apylin
kėje 16th ir Ridgeland. Platus sklypas. 
$10,900; įmokėti $2,500. BIshop 2-2162.

I.ANVNDALE. Geriausias 3-Jų butų 
pirkinys. Gražūs butai 3 po 4 kamb. 
Uždari porčiai. Geros pajamos, i blo
kas nuo 26th Ir Vllllard. Nori skubiai 
parduoti, tik — $18,500; Jmokėti 
$5,000. SVOBODA, 3739 \V. 2«(h St. 
LAumdale 1-7038.

$2,000 ĮMOKĖTI. 2-jų butų mū
rinis namas. 4 ir 4 kamb. 50 pė
dų sklypas. 4 autom, garažas. Pa
jamų $100 į mėnesį. Arti 24th ir 
Hamlin. 3739 W. 26th St LAvvn- 
dale 1-7038.

BERWVN. Naujas 2-jų butų — 6 
ir 6 kamb. “Radiant” apšild. Kera
mikos koklių vonia, spalvoti Įrengi
mai. ••Bullt-ln" krosnis. Pastogė ir 
rūsys. $42,50o. SVOBODA, «U13 Cer
mak Rd. BIshop 2-2182.

GERIAUSIOS REKOMENDACIJOS

Geriausios rekomendacijos Svobo- 
da Real Estate, 3739 W. 26th St., 
Ciceroje 6013 W. Cermak Rd. Aš 

i pirkau gerą pajamų nuosavybę ir 
pilnai patenkintas. Joseph Kolo- 
dziej, 2205 S. Avers Avė.

D « M 8 I O ’

Reikalinga paakola-morgičius — 
$5,500, 3-5 metams. Mokėsiu 5% už 
paskolą. Namas yra 3228 8. Halsted 
St., pajamų $165 į mėn. Kreiptis pas 
sav., 3242 S. Green St., J. Tarosaa, 
tel. LAfayette 3-1826.

I Skelbtis “DRAUGE” apsimoka 
'nes jis yra plačiausiai skaitoma* 
lietuvių dienraštis o skelbimi

taina yra prieinama visiems
'HiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiuiniHiiiiniiiiiiiii’

Skelbkitės “Drauge” 

llcmkilc dien. Draugą!

IŠNUOMUOJAMA

IŠNUOM. ŠVIESUS KAMB. prie 
2-jų rainių žmonių. Galima naudotis 
virtuve.
3961 S. Campbell Avė. 3-čias augšt.

Marąuette Parke i&nuom. kamba
rys vyrui. Gaminamas valgis.

’ Tel. WAlbrook 5-7396

AUTOMOBILES — TRUCKS 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO KO2ICOS 
lietuviška gazolino stotis ir auto 

taisymas
Atliekami motoro remontai, lyginimo, 
dažymo darbai ir keičiamos dalys.

CALL-ME-MOTORS C0.
B7&S 8. WESTERN AVĖ.. RE 7-9533

PROGOS -- OPPORTUNITIES

EMERALD FOOD MART

įsigyvenęs biznis — parduo
damas su visais įrengimais ir 
prekėmis.

3001 S. EMERALD AVĖ.

turite parduot) ar Ižnuonv 
ti uastskelbkite smulkių skelbimų 
skyriuje Skelbimą galite pemunt 
telefonu Vlrginia 7-6640

KAZIK FURNITURE Co.

1506 W. 63rd St., tel. PR 8-1331
Naujose erdviose patalpose, lengva pasiekti gat 

vakariais Ir automobiliams pastatyti yra vietos, be 
Jokių apribojimų.

Turime dtdžlausj pasirinkimą (vairių rūšių baldų tr kitų namų 
reikmenų. Kviečiame mus aplankyti Ir pasirinkti kas yra reikalinga 
Jūsų sallonul, miegamajam Ir kt. kambariams. Prieš pirkdami baldus, 
patikrinkite kainas pirmiau pas mua tr (sltiktnalte. kad yra pigiau 
negu kitur.

GAMINAME BALIONO BALDU8 PAGAL UŽSAKYMUS.
Pasirinkite stilių, kurta Jums patinka. Taip pat atnaujiname se

nus baldus. JUOZAS IR KAZIMIERA KAZ1KAICCAI



»

Antradienis, sausio 3. 1956 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, IIJJNOIS

tuvos mokyklų nuo 1870 metų Lietuvos veikėjai savo suvažia- munistais bendradarbiaujančiam 
ir pradedamas planingas lietu- vime 1946 m. Fuldoje pareikalau Maskvos ortodoksų patriarchui, 
vybės naikinimas. , darni: “atskirti Mažąją Lietuvą — JAV viceprezidento Nixon

. . I tokiose sienose : pradedant nuo padrąsinantis žodis Lenkijai.
, . . Valk^‘ mJ)ky,klose uz 13tartua j Aistmarių ties Rudkalniu, toliau Jungtinės Amerikos Valstybės

per ilgus šimtmečius ginti savo bet ir j vakarus gyveno kompak lietuviukus žodžius gaudavo nuo cįnant pro Sipapilį, baigiant niekuomet nesutiks, kad lenkų
gyvybę ir laisvę iš dviejų pusių, tiškos lietuvių masės. Tik dva- mokytojo rykščių ir kitų baus- gventainiais ties Suvalkais, kad tauta pasiliktų Sovietų Sąjun-
Iš rytų ir pietų slavų tautos plė- ruošė jau ėmė skleistis vokiš- mul- ji galėtų susijungti su išlaisvin- gos vergijoje, — pasakė Anieri-

MAŽ. LIETUVOS KANČIOS KELIAS
A. P. BAGDONAS, Chicago, III.

Lietuvių tautai buvo lemta tik j rytus nuo Karaliaučiaus,

tė savo ekspansiją į aisčių že- kos dvasios daigai, kuriuos val
ines, iš vakarų grėsė germanų džia palaikė, 
jėgos, kurioms Vėliau atstovavo
Kryžiuočių Ordino suorganizuo-

Bet tėvai puolėsi gelbėti savO' ta Didžiąja Lietuva“, 
protėvių kalbą ir kultūrą nuo iš
naikinimo, siųsdami delegacijas 
net pas patį kaizerį, kuris pri
ėmė ir pažadėjo atstatyti buvu
siąją padėtį, tačiau jo švietimo

kos viceprezidentas Nixon len
kų emigrantų arkivyskupui Gaw 
linai. Viceprezidentas išreiškė 
viltį, kad bus surastas taikin
gas būdas grąžinti Lenkijai į 
laisvųjų tautų tarpą.

XVIII šimtmetis buvo lemia
mas Mažosios Lietuvos koloni
zacijai. Nes dėl karų ir maro 
1710 m. perpus praretėjo gyven

irtimĮuii iš visur
Komunistai Ukraino je su

j, ■ ~ , i proteguojami ir remiami o beiki musų laikų. Ordinas naudo- ; .... -. . i tuviai nustumiami i sali.jo žiauriausias priemones: pvz. t ‘ *
gyvus Prūsų vadus ir kunigaikš Į Tuo metu sužibęs Donelaičio 
čius sudegino, sušaukęs juos į i literatūrinis talentas parodė pa 
pasitarimą. Žudė ištisus kai
mus, o į tuščias sodybas gabe
no kolonistus iš Vokietijos.

Lietuvių tauta, savo kuni
gaikščių vadovaujama, gynėsi 
nuo įsibrovėlių ir kiekvieną že
mės pėdą nulaistė savo gynėjų 
krauju. Tačiau Ordino valsty
bės iš lietuviškų žemių nepajė
gė iškrapštyti. Ir po Vytauto 
Didžiojo lemiamo 'jų sutriuškini
mo Ordinas išliko pasiglemžęs 
apie pusę lietuvių tautos gyve
namojo ploto, tik dabar jau ne
bežudė masiškai gyventojų, bet 
vergė ekonomiškai ir kultūriš
kai.

Jau 1273 m. Mažojoje Lietu

šauliui, kad lietuvių tauta yra 'P“”. ‘‘APžvalS»'’: Nora/.e bu
gyva ir kūrybinga. Kad ujamas

lietuviškos. Bet pradėjus kurtis 
miestams, kuriuose lietuviams 
buv0 griežtai uždrausta gyventi 
ir amatų mokytis, vokiškas gai
valas pradėjo užstelbti lietuvy
bę.

Įkūrus mokyklas germaniza
cija pradėjo leisti šaknis lietu
viškoje žemėje. Pradžioje abi 
kalbos buvo mokomos, arba kai 

voje įvedama baudžiava ir su-'kur nct tik lietuviškoji, nes lie- 
naikinamas lietuviškas bajorų tuvi* gyvenamas plotas dar bu- 
luomas. Nenorintieji tapti ver- vo csms-

•Lietuvių kova už savo teises Spaudos draugija neseniai įteikė Įmetu pabaigoje rengiasi priim- 
iš naujo atgijo, kai pradėjo Ma- prašymą Jungtinių Amerikos 
Sojoj Lietuvoj eiti pirmieji tau-Valstybių parlamentui, kad bū- 
Hniai laikraščiai Aušra V ar- Įų praverti tyrinėjimai tos bai-

bais įrodydamos, kad tikroji 
krikščionybė tai yra artimo mei
lė. Kun. VVarenfried pranešė, 
kad šiemet namus pabėgėlių šei
moms statė apie 8,000 vyrų, y- 
pač jaunimo. Manoma, kad Na
mų Statyojų sąjungos išsivys
tys į pasauliečių brolių vienuo- 
l'ją.

Sportininkas, tapęs 
vienuoliu

Sporto pasaulyje garsėjęs 
kaip vienas geresn ųjų beisbolo 
metikų George J. Carlonas į- 
stojo į Maryknoll vienuolyną ir 
yra broliuku. Paskutinio karo

metu yra buvęs kariuomenėje ir 
gavęs keletą atsižymėjimo ženk
lų.

G U Ž A U S K U
8EVERLV HILUS GCUNVOIA 
A«rl»u8io« gėlės vestu »tą, banke 
tą, laldotuvly Ir klt., papuošimą

»44» WEhi B S KP {TRĖSTI 
r<*. PRosp^ot 8-0H3S Ir PR

"3JS6

vo skiriami Didžiajai Lietuvai,
sios padėties, kuri susidarė dėl 
religinių persekiojimų sovietų

ti Krikšto sakramentą. Tokiu 
būdu šio miesto katalikų skai
čius pasieks 2,555. Prieš trejus 
metus ten buvo tik apie 10 — 
15 katalikų.

lietuviškas būras yra augštos 1x31 dahs mazhetuvi4 Inteligentų valdomoje Ukrainoje. Prašyme 
dvasinės kultūros ir didelės do- Prisidė3o ir lietuvybe ėmė iš nau siūloma apklausinėti šiuo kiau
ros. i busti. Vydūnas, Jankus, Mik- sjmu rūdininkus.^Minėtos drau-

Lietuviai visą savo išsigelbė- sas eilė kitų st°j° vad°vautl gijos žiniomis, komunistai Ukrai _ 
jimą matė savoj bažnyčioj, kur lietuvių kultūros ir kalbos kovai. noje gUnaikino apie 80% bažny-i joje parodo didelį veiklumą bel- 
dar pamaldos buvo daugumoje Ta k°va buvo sunki’ milžiniška, gįų įr nukankino 10 katalikų vys ! gų kunigas Warenfried Van 

bet sėkminga. kupų. Apie 2,000 kunigų ir vie- Straaten, Namų Statytojų Drau
Po I Pasaulinio karo subirus nuolių buvę areštuoti ir išvežti gijos įkūrėjas. Namų Statytojų

— Namų Statytojų Sąjunga 
gali išsivystyti j pasauliečių bro 
!ių vienuoliją. Vakarų Vokieti-

Rusijos ir Vokietijos galybėms 
Mažosios Lietuvos drąsieji vy
rai 1918 m. lapkričio 30 d. Til
žėje paskelbė aną reikšmingą ak 
tą, kuriuo * visam pasauliui pa
reiškė atsiskirią nuo Vokietijos 
ir besijungią į vieną lietuvių at
kuriamą nepriklausomą valsty
bę. Šis aktas visoms Vakarų 
galybėms parodė, kad Mažoji 
Lietuva nėra vokiečių žemė, bet

, ,. • t • i. •• - i m -• n- i • j - per 700 metų išlikusi nesunai-ais bego i Didžiąją Lietuvą jies i Tačiau Bismarckui pradėjus ; . . . ,
„♦t i. I kmta» SYva ir kovinga.

į priverčiamųjų darbų stovyk- draugijos, — kaip neseniai pa-i 
las. Vienintelis jų nusikaltimas reiškė Koelno arkivyskupas kar- 
yra tik tas, kad religiniuose da- dinolas Fring, — daug priside- 
lykuose atsisakė paklusti su ko- da pr'e Europos atgimimo, dar-

Pranešame giminėms ir pažįstamiems,

kad 1954 m. sausio mėn. 9 d., Lietuvoje

Radviliškyje, nežmoniškose sąlygose mirė,

sulaukęs 81 m. amžiaus 
A. f A.

VINCAS RAMANČIONIS

Nuliūdusi duktė

Valerija Šulcaitė-Ramančionytė 
ir žentas Leonardas Šulcas

koti globčs ir paspirties atko- rodyti geležinį kumštį, lietuvių 
voti savo tėviškes. j kalba išujama iš Mažosios Lie-

XVI ir XVII šimt. visai nusil ■ ■ ■
pus Ordino galybei ir pačiam pa 
tekus Lietuvos — Lenkijos ka- : 
ralių globon, grįžo taikus metas j 
ir dalis išbėgusiųjų ir išvarytųjų 1 
nugrįžo į savo sodybas arba ga-; 
vo naujas. Tuokart kilo refor
macijos sąjūdis, kuris rado gerą 
dirvą Mažojoje Lietuvoje. Ka
raliaučiuje įkuriamas ttniversite- ; 
tas, kurio pirmieji profesoriai 
buvo lietuviai — Rapagelionis 
ir Kulvietis. Lietuvių kalba i-1 
mama dėstyti prie universiteto 
įsteigtoje seminarijoje ir prade
damos spausdinti pirmosios lie
tuviškos religinės knygos —
Mažvydo Katekizmas, Bretkūno 
Postilė, Giesmynai ir kt. Tuo 
laiku kraštas didesnių miestų 
dar neturėjo. O ir pačiame Ka
raliaučiuje lietuvybė buvo stip
ri. čia buvo lietuviška parapija ( 
su lietuviškomis pamaldomis,! 
kurios sutraukdavo plačiąją lie- i 
tuvių apgyventą apylinkę. Ne i

Tą aktą pakartojo Mažosios

Reoseveif Furniture Miegamo Rakandų Išpardavimas!
11 gabalų — tiktai ui $169.00

Į šį setą įeina lova, dreseris, ko
moda, springsai, matrasas su vidu
jinėm spiruoklem, 3 vanity stiliaus 
lempos, 2 miegamos pagalvės ir 
kilimas. Didelis pasirinkimas ir 
kitokių baldų. Galima užeiti vaka
rais. Parduodame išmokėjimais. 
Už 6 mėnesių išmokėjimus neima- 
me jokių nuošimčių. Prieš perkant 
baldus, užsukite į šią lietuvišką 
krautuvę, apžiūrėkite baldus ir pa
tirkite kainas.

ROOSEVELT FURNITURECO-
2310 WEST ROOSEVELT ROAD Tel. SEeley 3-4711

Felbc Raudonis, sav. Ir menadžeris 
Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 Iki 4:10.

MYKOLAS PANAVAS
Gyveno 9128 So. Harding Avenue. tel. GArden 4-7101.
Mirė sausio 1 d., 1956 m., 10:30 vai. vak., sulaukęs 59 me

tų amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Švenčionių apskr., Rimčių parapijos, 

Medačių kaimo. Amerikoje išgyveno 44 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Marie (po tėvais Stir- 

biutė); 5 dukterys — Shirley, Gcraldine, Barbora, Mary ir 
Suzan; brolis Ignacas su šeima; brolvaikis Alex Panavas su 
šeima; uošvienė Agota Stirbis: švogerkos Joscphine Stirb’s i,r 
Ann Levenson; švogeriai Peter ir Alex Stirbis ir jų šeimos; 
dėdė kun. S. Yunker, Springfield, III.; ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas Antano B., Petkaus koplyčioje, 6812 So, 
\\estern Avenue, Chicago, Illinois.

Laidotuvės įvyks ketvirtad., sausio 5 d. Iš koplyčios 8:45 
vai. ryto bus atlydėtas į Holy Redeemer parap. bažnyčią (9600 
So. Millard Avė.), kurioje įvyks gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: žmona, dukterys, brolis, uošvienė, švogerkos, švo
geriai, dėdė ir giminės.

Laidotuvių direkt. Antanas B. Petkus, tel. GRovehill 6-2345.

LIODČSIO VALANDOJ .

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI -

6845 S. Western — 3 atskiros air-cond. koplyčios
BEpnblie 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta 

Tiem*, kuria <yven* kitos* miesto dalys*; gausins*
koplyčią arčiau Jūsų namą.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6312 S0 WESTERM AVĖ.- 1410 S0. 50th AVĖ. 
CHICAGO, ILL. CICERO, ILL

Telefonai — GRovehill 6-2345 arba 
T0wnhall 3-2109

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS IR GASOLINO STOTIS
Atliekami lyginimo ir dažymo darbai. Taisomi motorai, stabdžiai, 
transmisijos ir t. t. MOBILGAS benzinas, įvairių rūšių alyva, 

baterijos ir automobiliams dalyB. Firestone padangos.
1934 West 59th Street Tel. GRovehill 6-9136

ML CESAS, patyręs auto specialistas

HOW...

start YOUft 
New Year right-

JOIN OUR

Christmas Savings 
Club

A. A.

JONAS ČEPONIS
Gyveno 4 409 H. Arteąian Avė.

3 <1.. 195 6 m..
Hiilaiikys pusėš

M Iro sausio 
6:30 viii. ryte, 
u inžiaiis.

Gtniė Li'Tmoje. Kilo iš Šven
čionių apskr.. Vidiškio parap.. 
Strigalllškių kaimo. Amerikoje 
išgyveno 43 motus.

Puntuko dideliame nuliūdime 
draugui ir pažįstami.

La idot iivemis rūpinant Anta
nas lhnnušku ir Jo šeima.

Kūnas pašarvotas J. F. Bu
drikio koplyčioje. 1330 K. Cali
fornia Avė. Liidotuvėš Jvyks 
ketvirtadienį, sausio 5 d. Iš 
koplyčios S:30 vai. ryto bus at- 
lytfStnn į Noksi It n Prasidėjimo 
Panelės švenčiausios parapijos 
bažnyčia, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio sie
lą. Po pamaldų bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame gimi
nes, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvės*-.

Nuliūdę: draugai ir pažįstami.

Laidotuvių direktorius John F, 
Eudtikis, tel. LAf. 3-0440.

i A
STEFA VASELEVIClENfc

Gyveno 3337 Wcst 34th Plaee.

Mirė sausio 1 d., 195 6 m., 6:30 
vai. ryte, sulaukusi 4 7 m. am
žiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Uk
mergės apskr., Musnikų parap., 
Kaimynų kaimo, Amerikoje iš
gyveno 5 metus.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
vyras Jonas ir daug kilų gimi
nių, draugų bei pažįstamų.

Kūnas pašarvolas Lieka wicz 
koplyčioje, 3 311 W. 23rd Pi.

Laidotuvės įvyks trečiadieni, 
sausio 4 d.' Iš koplyčios S:30
vai. lyto bus atlydėta j Auš
ros Varių parap. bažnyčią, ku
rioje Jvyks gedulingos numal
dęs už velionės sietą. I’o pamal
dų bus nulydėta į šv. Kazimie
ro kapines.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, 
draugus Ir pažĮslainiis dalyvau
ti šiose laidotuvėse.

Nuliūdęs VYBAH.

Laidotuvių direktorius Stepo
nas Lickavviez, (e|ef. Vlrgmiu 
7-0673.

JOHN F. EUDE1KIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605 07 South Hermltage Avenue

Tel. Yfl 7-1741-2 ir LR 3-9851

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHTCAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIAOUOS

AmbuLansų patama- Mes turime koplyčias’
rimas dieną ir nak- visose Chlcagoa li!

tį, Reikale kaukite Roselando dalyse trj

tuojau patarnaujame Imua.

Laimingieji, kurie 1955 m. prisidėję prie mūsų Kalėdų Klubo—Cbrist- 
tuas Club. lapkririn mėnesį ga^nčėktas. Prisidėkite prie mūsų 1956 m. 
(It rišt man Clab AIANDIEN! Geriausieji linkėjimai ateinantiems 
metams!

Vniversal Savings
li'JO So. fcUkted LLreei o Ckcągo 8, III. © HAyaaarket 1-2028

ond loan 
Assoeiation

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELSON

— SAVININKO —

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO. 

MI4 West f fl Ifh Street
Vlsnaa bloku įno kapinių.

Didilanaiaa paminklam! planų 
pasirinkimu miesto.

T«lef. CEdarcreit 3*633$

ANTANAS M. PHILLIPS
,8307 8. UTUANICA AVĖ. Ta. TArd. 741401'

PETRAS pTgURSKIS
,600 I8th STREET M. ST.lIrj 8^711,

ALFREDAS VANCE
,177 W(MH,SII,E Rd., UL Trt. OLympe E424S

POVILAS J. RIDIKAS
,8854 8. HAIJ8TED STREET Telephona V Arda 7-1811

LEOMARDAŠTTBŪKAŪSKAf
(0821 S. MICIUGAN AVĖ. Tel. OOmmodore 4-22J8

JURGIS F. RUDMIM
'881S 8. UTUANICA AVĖ. TeL V Arda 7-1188-1188

PETRAS BIELIŪKAS
'4848 S. CALIFORNIA AVENUE TeL LAfayette S-3672

VAŠAITIS — BUTKUS
, 1446 South 50th AVIU CICERO, IUL TaL OLymplo 2-1068

ŽrČMUHDTzUDYk) ŽUDYCKI
1646 V. 46th STREET YArfe 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
'2424 W. 69th STREET REpobUo 7-1213
12314 W. 23rd PLACE Vlrgtote 7-6672
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IS ARTI III TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Pasaulio Lietuvių Bendro- 
menių seimas. JAV Bendiuo- 
menės valdyba 1955 m. gruo
džio 19 d. posėdy tarėsi Pasau-

X Pranas Keršis ir Paulius Ho Lietuvių Bendruomenių Sei- 
Lndzelis savo televizijos, radijo lUG šaukimo reikalais. Buvo iš-i 
ir elektros reikmenų pardavimo klausytas informacinis pinni- į 
bei taisymo krautuvę perkėlė j uinko pranešimas. Pasisakyta,
naujas ir dideles patalpas, 3240 
So. Halsted St., telef. CA 5- 
7252. Krautuvė dabar yra žy
miai praplėsta ir šalia geriau- 
sių 1956 RCA, Olympic ir kt. 
televizijos aparatų yra laikomi 
high fidelity radijai ir fonogra
fai, šaldytuvai, skalbimo bei 
prosijimo mašinos, kavininkai,

kad seimas turėtų įvykti Ghi- 
cagoj arba New Yorke (nutar
ta surinkti duomenis, kuri vie
ta butų geresnėj. Išsprendus 
vietos klausimą, toliau bus ei
nama prie seimo šaukimo ko-, 
miteto branduolio sudarymoį 
(būtų natūralu, kad į šį bran- Į 
duolj jeitų ko daugiausia Ben-

toasteriai ir kiti namų apyvo- druomenės Tarybos narių), 
kos reikmenys. Taip pat čia ga- Branduolio uždavinys būtų dar- 
lima gauti vokiškų radijų, su bą varyti toliau — užmegsti 
kuriais girdimas visas pašau- santykius su Kanados ir kitų 
lis. kraštų lietuv.ų bendruomenė-

ši vos prieš keletą mėnesiu mis' ^siekti su Lietuvybės 
atidarys prekyba savo anksty- 151“'k>™° Tarnyba ir t. t. Po 
fcesnėse patalpose nebegalėjo It0 b™nduolys išaugtų į pilnos 
išvystyti pilno veikimo, nes;3ut,žtieE seimo šaukimo komi- 
klientų skaičius dėl sąžiningo tet»- Ml“'kanti visus parengia-
patarnavimo diena iš dienos vis 
didėjo. šalia prekybos yra 
įrengta didžiulė televizijos, ra
dijo bei fonografų taisymo 
dirbtuvė, kurią aptarnauja pa
tys savininkai — Pranas Keršis 
ir Paulius Endzelis. Jie yra pa
sižymėję kaip prityrę specialis
tai, mokslus baigę Vokietijoje 
ir Amerikoje ir visą laiką ver
tėsi šioje srityje. Jiedu klientų 
yra mėgiami dėl sąžiningumo ir 
spartaus patarnavimo. Tai ver
tindama žymiausia Amerikos 
elektronikos firma RCA Victor 
jiems patikėjo savo atstovybę 
pardavime ii taisyme.

muosius darbus ir sušaukiantį 
patį seimą.

— Lietuvių Enciklopedija — 

lietuvių kultūroj paminklas.

Lietuvių Enciklopedijos leidi
mas — didelio masto kultūri
nis užsimojimas. Jis įeis į mū
sų kultūros istoriją ir kalbės 
apie .mūsų mokslini pajėgumą 
bei garbingą pasiryžimą. Deja, 
specialių fondų savo enciklope
dijai leisti nebeturime. Darbas 
dirbamas dideliu leidėjo, redak
cijos bei bendradarbių pasiau
kojimu ir prenumeratorių para
ma. Tačiau pastarųjų dar nėra 
tiek, kad darbas galėtų būti

MOTINOS I-AšVtlKlNlMAS

Colin Kelly 111, sūnus piloto herojaus, netekusio gyvybės skandinant 
japonų karo laivą II Pasaul. karo melu, sveikinamas motinos, kad jis 
gavo skauto erelio laipsni Uoncordvillėje, Pa. (INS)

CHICAGOS ŽINIOS

X Parengiamieji Kultūros i varomas taiP- kaiP šio leidinio 
Kongreso darbai. JAV Lietuvių Paskirtis reikalautų. Nemaža 
Bendruomenės valdyba 1955
m. gruodžio 19 d. posėdyje vėl

net žinomų vardų nerandame Į 
enciklopedijos prenumeratorių i

svarstė Chicagoje 1956 m. bir-, ^rašuo8e- nors savininkai 
želio 30 ir liepos 1 d. įvykstan- Jau yra Sana ganomai įsikūrę, 
čio JAV ir Kanados Lietuvių Apskritai enciklopedija galėtų
Kultūros kongreso klausimus. turėt’ dau8 dau&iau Prenume

ratorių, tų beveik vienintelių 
jos rėmėjų.

Viename plenumo posėdyje nu
matyta svarsty.! tema “Tauti
nė kultūra — tautos iškil mo

%pagrindas”, pranešėją kviečia 
JAV Bendruomenė. Tariamasi, 
kad antrajam plenumo posė
džiui temą parinktų ir prane-

Bendruomenės valdyba 1955 
m. gruodžio 19 d. posėdyje, su
sipažinusi su Lietuvių Enciklo
pedijos leidėjo J. Kapočiaus jai 
rašytu. kreipimusi, nutarė pa
skatinti visus Bendruomenėsšėją pakviestų Kanados Ben

druomenė. Taip pat numatyti Į or^us “J?®._apygard,4.2^ 
Sitį sričių sekcijų posėdžiai: 
mokslo, literatūros, kalbos, mu
zikos, dailės, vaidybos, istori
jos bei archeologijos. Aptarti
ir sekcijų posėdžių organizato-

apylinkių valdybas — atkreipti 
aavo dėmesį ii į Lietuvių Enci
klopedijos platinimą.

— Prel. Mykolu’ Krupavičiui 
didžiajam lietuvių tautos veikė-

riai, kuriems bus pavesta atlik- juį, pagerbti vakarienė ruošia- 
ti visa, kas yra susiję su posė-[ ma 1956 m. sausio mėn. 7 d., 
džių daigais: parinkti praneši- šeštadienį, 6 vai. 30 m n. vaka- 
mų bei pasikalbėjimų temas, re gv. Pei.ro Lietuvių parapi- 
pakviesti pranešėjus, susiž.noti jos salėj po bažnyčia So. Boą- 
su atitinkamų sričių kultūros tone, Mass. Visi maloniai kvie-

' darbuotojais ir t. t. Bendruo- ėiami į šį pagerbimą atsilanky- 
menės Valdyba į darbą nori ti. Kvietimai gaunami p. Ivaš- 
įtraukti abiejų kraštų (JAV ir kų baldų krautuvėje W. Broad- 
Kanados) visas gyvąsias kul-1 way, So. Boston, pas A. Jan- 
tūrines jėgas. kauską-Young, 315 E St., So.

X Prol. St. Mramntas Lie- Bostone, klebonijoj ir pas baž-
tuvos nepriklausomybės atga- "y{io8 k°l<*torius. 
vimo minėjime vasario 12 d.
Marijos Augštesniosios mokyk
los salėje pasakys kalbą. Minė
jimą ruošia Chicagos Lietuvių 
Taryba. Tą dieną dar kalbės 
vienas iš žymiųjų JAV politikų.

X Chicagos Lietuvių Suval
kiečių Draugijos priešmetinis 
susirinkimas įvyko 1955 m. 

gruodžio mėn. 28 d. Hollyivood 
salėje. Nutarta palikti 1956 m.

_ ._  -i • i„ i „ 1 senąją valdybą, bet atsisakiusX Petras Pėčia, ilgesni laiką

.. . ■ mok. A. Markauskui iš vicepir-dirbęs Hotpoint kompanijoje ir . . , , x rx , u x . mininko ir korespondento pa-ten palikęs labai gerą vardą, v
šiuo metu įsijungė į statybinin
kų. eiles ir dirba pas lietuvį kon
trakto rių Aleksą Briną.

X Kun. Feliksas Gureckas, 

einąs gimnazijos kapeliono pa
reigas Michigan valst., Kalėdų 
proga buvo atvykęs Chicagon 
paB savo seserį gyd. Oną Bi- 
kaitienę. Ta proga aplankė ki
tus pažįstamus ir aptarė frei- 
burgiečių šalpos reikalus.

X Aldona Valys, 3225 So.

Halsted St, keletą metų dirbu-' plaučių uždegimo ligos, vargin

reigų, jo vieton išrinktas V 
Utaras, o korespondentu — O. 
Švirmickicnė. Knygas patikrin
ti išrinkti A. Gintneris, N. Wil- 
kop ir V. Utaras. Pirmininka
vo A. Burbienė. Draugija turi 
daugiau 400 narių, kurie gana 
aktyviai reiškiasi lietuvių kul
tūriniame gyvenime.

X Zuzana Miklovaitienė, 7761 
So. Union Avė., telef. VI 6- 
2965, dviejų vaikų motina (naš
lė), dar nevisai pasveikusi iš

si įvairiose rūbų valyklose, ati
darė nuosavą rūbų valyklą.

gąi gyvenanti, reikalinga ma
terialinės pagalbos ir pašalpos.

Kardinolo mašinos numeris 
— pirmas

Illinois Valstybės sekreto
riaus įstaiga atsiuntė redakci
jai sąrašą pirmųjų 100, gavusių 
1956-metų automobilių nume
rius. Nr. 1 visada skiriamas 
Chicagos kardinolui. Pats Illi
nois Valst. sekretorius Carpen- 
tier savo šeimos automobiliui 
gavo Nr. 3.

Automobilių paroda
Chicagoje, International Am- 

phitheatre patalpose (Halsted ir 
42 gatvė pietuose) sausio 7 d. 
atidaroma automobilių paroda, 
kuri tęsis iki sausio 15 d. Kas
dien tu? atdara nuo 11 vai. ry
to iki 11 vai. vakaro. Speciali] 
programa scenoje bus kasdien 
?• vai. 3C min. ir 9 vai. Parodo-] 
je savo gaminius išstatys didžioj 
sios JAV ir užsienio firmos. Už 
Įėjimą, mokestis — $1 (va:kams 
— 50 et.). Parodoje išstatytų 
eksponatų vertė — apie 
$10,000,000.

Rūmai dėl 1,600 berniukų
Sekančių mokslo metų pra

džioje jau bus užbaigta nauja 
Brolio Rice vardo augštesnioji 
mokykla berniukams, statoma 
99 gatvėje ir Pulaski, Chicago
je. Joje galės sutilpti 1,600 ber
niukų; dėstys Krikščioniškieji 
broliai, duodami tai mokyklai 
42 auklėtoju. Drauge statoma 
ir salė su 2,150 vietų; bus dide
lė sporto salė.

Paminėjo lietuvės 
mokytojos mirtį

Chicagos arkidiecezijos laik
raštis “The New World” pami
nėjo mirtį ir aprašė laidotuves 
lietuva tė: mokytojos, Šv. Kazi
miero seselės M. Ed tos. Pažy
mėjo, kad laidotuvių šv. mišias 
atlaikė jos brolis kun. Stanis
lovas Gaučas.

Paskaitos tėvams
Chicagoje nuo sausio 10 

prasidės katalikų suorganizuo
tos paskaitos aklų ir kure ų vaf 
kų tėvams. Į jas ypač kviečia
mi .tėvai tokių nelaimingų vai
kų, dar nesulaukusių mokykli
nio amžiaus, kad iš anksto jau 
namuose va.kai gautų atitinka
ma auklėjimą.

Moterų auka mokyklai 
$10,0Q0

Sausio 8 d. per specialų pa
rengimą Mercy Aliumnių fede
racija įteiks šv. Ksavero kole
gijos statybai čekį $10,000.

JAUNIMO LITERATŪROS 
PREM I JA!

I. Lietuviškos ILnygcv klubas ir ateitininkų “Šatrijos’’ :ne- 
ia draugija, norėdami paskatinti rašytojus bei auklėtojus dau- 
,i..a duoti , aku.nc.; lekiotus mūsų priaugančiam jaunimui -— 
vyre.niujij klasių pagr s.liuės ir augštesniųjų mokyklų (High 

>< ko.<1 j inčku/’-am -— skelbia

£500 UUKInlO LITERATŪROS PREMIJA

Chicagos moterims

Kanados lietuvės moterys ii 
savo draugijon susibūrė ir žur
nalą “MOTERIS’’ atgaivino. 
Pirmasis jo numeris Išėjo vasa
rai besibaigiant, o antrojo lau
kiama greit pasirodant.

Bijodamos po našta suklupti, 
jos apsisprendė tuo tarpu leisti 
“Moterį” tik 4 kartus per me
tus — l»et ketu rius stiprius 
žurnalo numerius. Jei visos pa
saulyje išsiblaškiusios lietuvės

i. Premija bus duota už liet kurios rūšies ar žanro auklė
jantį veikalą: eilėraščius, paeiną, beletristiką, biografijas, vaiz- 
lelj ar kurios kilo.-, rūšies kūrinį, skirtą jaunimui.

Premija nebus skaidoma tarp kelių autorių. __ _
I. Autoriai ar leidėjai 1955 metais išėjusias knygas ar tremtinės, ypač JAV gyvenan-

šotn,i4siu ra^‘i^o-«ra,UiUa?'il1^ Hkirti komisi>i pra- čios, žurnalą prenumeruos, jis
šonu siųsti du 19..6 metų kovb 1 dienos šiuo adresu: Jaunimo lengvai galėtu virsti mėnesiniu 
Literatūros Premijai Skirti komisija. 2334 S. Oakley Avė., Clii- S* * * mėnesiniu
.aso 8 IUiuols naakmiStol pasirašomi tikrąja pavarde. j Mes 'jau{iame> kad daug kas
oinn Viil.^ : Chicagoje norėtų žurnalą 1950
itin dr Andrius ftalCn*'* p-,’ asa nariai: metamo prenumeruoti, bet via■ion. ar. Andrius Balkius, Pranas Raziuaas ir Do nas Velička. j_i_t. ___ ...

6. Premijos mecenatu yra kun. dr. Juozas Pranskis delsia, galvodamos, kada ir kaip 
tai padaryti.

Mums malonu pranešti, kad 
studentės, giedrininkės su savo 
draugėmis pasiūlė talką prenu
meratai rinkti — jos sausio 
mėnesį pasirengusios aplankyti

KAIP GYVENA ŽMONES UŽ 

GELEŽINES UŽDANGOS?
Po Stalino mirties ir jo sėbro j Dėl kiekvieno menkniekio rei-ltucs namus, kur galėtų ir turė- 

Berijos sušaudymo kuriam lai- kia valandomis stovėti eilėje, tų ateiti "Moteris". Belieka tik 
ui palengvėjo . Rusijos vergų Dėl svaro duonos anksti rytą vakarais atidaryti duris toms 

gerą darbą norinčioms padary
ti talkininkėms ir per jas žur
nalą užsisakyti. Metinė prenu

merata tik 3 dol.

būklė. Ateina daugiau laiškų iš rikiuojasi žmonių eilė, šąla gat- 
giminių anapus neperžengiamos vėje ar ant laiptų, kol krautuvę 
sienos. Žmonės rašo, bijodami atidarys. Dažnai tenka ir nuo 
repres.jų, labai atsargiai ar suk tos duonos atsisakyti: perdaug 
tai. Laiškai griežtai cenzūruoja- sveikatos ji kaštuoja! Mėsos ne

Organizuoja kelionę 
į Europą

De Paul universitetas atei
nančią vasarą, liepos ir rugpjū
čio mėnesiais, organizuoja stu
dentų, aliumnų ir universiteto 
draugų kelionę po Europą. Ap
lankys Austriją, Olandiją, Ispa
niją, Prancūziją, Monaco, San 
Marino, Vatikano valstybę, Vo
kietiją, Italiją ir Angliją bei 
Airiją. Bus atlankyta visa ei
lė šventovių, kaip Liurdas, Šv. 
Kotrinos Senietes ir šv. Pran
ciškaus Asiziečio bažnyčios, šv. 
Ignaco Lojolos šventovė Mon- 
tserate ir kitos įdomybės. Po 
Europą bus važinėjama gerai 
Įrengtais autobusais.

Žaislų paroda
Gamtos Istorijos muzėjuje 

(Roosevelt gatvė, prie ežero-) 
visą sausio mėnesį Stanley 
Field salėje vyks žaislų paroda, 
įdomi vaikams. Įėjimas į muzė- 
jų suaugusiems nemokamas 
trečiadieniais/ šeštadieniais ir 
sekmadieniais. Kitomis dieno
mis — po 25 et. Vaikams — vi
sada nemokamai.

Per metus šį. muzėjų aplanko 
Jaugiau kaip milionas žmonių. 

Sumažėjo nusikaltimai■
Didesnio pobūdžio nusikalti

mai per 1955 metus Chicagoje 
sumažėjo: plėšimai 17%, įsilau
žimai — 16%, vagystės—16%, 
automobiliu vagystės — 13%. 
Reikšminga, kad Chicagoje su
mažėjo nusikaltimai, nors gy
ventojų skaičius per tuos me
tus paaugo apie 50,000. Nusi
kaltimų sumažėjimo priežas
tys: policijos budrumas, dau
giau tarnybų ir darbų, pagerė
ję butai.

61 m. už vienuolyno sienų
Sinsinawoje, Wis. mirė sesuo 

Cecilija Healy, domininkone. Ji 
per 30 metų dėstė muziką Chi
cagos parapijų mokyklose. Iš vi 
?»o už vienuolyno mūrų ji yra iš
gyvenusi 61 metus.

Mirė 109 metų senutė

Savannojc, III. mirė 109 m. 
senutė Valentina Pedeos. Savo 
kilimu ji buvo iš Meksikos. Jo3 
vyras mirė 1873 metais, o nuo 
1918 metų ji gyveno su dukte
rimi ir žentu.
Devynios mirties bausmės
Per 1955 metus Chicagos teis 

muosc devyni asmens už nu
žudymą tuvo nuteisti mirti. 
Kalėjimo bausmė <kirta 2,143 
nuaikaltėliams.

mi ir dažnai sulaikomi. Tik kar 
tais ateina atviresnių žinių, siųs
tų aplinkiniais ar nelegaliais 
keliais. Iš tų laiškų galima su
sidaryti aiškų vaizdą, kaip da
bar gyvena mūsų žmonės bolše
vikų okupacijoje, štai kelios 
ištraukos, neminint vardų ir 
vietų :

“Gyventi vis sunkiau, kainos 
vis kyla. Krautuvėse beveik nie 
ko nėra, didžiausios eilės, tur
guje neprieinamos kainos. Jau 
keletas mėnesių nėra cukraus. 
N miestelyje pasklido gandas, 
kad atvežė cukraus. Žmonės me

galima pirkti. Turguje (iš ran 
kovės) parduoda brangiom kai 
nom, ir dar nežinai, gal šunie
na! Džiaugiamės, jei gauname 
nusipirkti saulėgrąžų aliejaus, 
Kepame bulves. Kiaušinius pa
miršome, kaip atrodo. Matyti, 
viską išveža rusams.

Metus reikia tarnauti (nieko 
nevalgant), kad nusipirktum 
medžiagos menkam paltui (425 
rubliai metras!), šliurės kaštuo 
ja mėnesio algos, tačiau ir jų 
negalima rasti. Sostinėje ilgos 
žmonių eilės prie batų krautu
vių: vieton odinių perka gumi- 

tė darbą, susidarė kilometrinė nius batukus, žiemai ir vasarai! 
eilutė, žmonės stovėjo dieną ir j Bažnyč| ,ankome dažnaj 

i naktĮ, paaiškėjo, kad ne cukrų „ žmoni nors ku
atveze, o kelias statines silkių...: 7^ . cč r- C , i ragas būna kartą per 4 — 5 sa-Pno3 6 men. buvo duodama no „ x •• , , ... . , ..„„„ , vaites: jis lanko paeiliui keliaspusę kilojamo cukraus E.leje jjas žmūnėk ,t.da ba-_

, teku laukti d« dtenas ir Vienų nyf/jse, yra ir chonJB
naktį, bet kas ten buvo Buvo. iSgarsi„ta ‘elekt-
paskirta komis ja tikrinti skirs- , x- vx x-uf.. „ ra’: sunku nusipirkti litrą žiba-tymą, milicija tvarkė eilę, ne- , T. * i- • , • Tr/- . . . J , ę’ v lo. Juo toliau, juo sunkiau. Ky-Žiūrint to, vyk,, nuolat musty- ,a neapykanta okupantam3.
nių, s įpresm spyrė 13 ei es mo- 2mon^3 nenustoja tikėti ir lauk
te™ .r vaikus, daužėsi .r lauže „ iS3 ilgt03 !aisv4s...„
kaulus. Žmonės kalba, kad tik
kaime nėra cukraus, miestelėnai __________________ ______
jo gauna. Buvau nuvykęs į sos- _____ ... .
t’nę: ten gavau nusipirkti sal- Vidutinio amžiaus ir išsilavi- 
dainių. Nors jie menki ir bran- nimo, nevedęs lietuvis 
gus, vis saldainiai. Cukraus ir VARGONININKAS
mieste nėra, tik rusai jo gauna, lietuvių parapijoj jieško vietos 

= kur galėtų vesti ar suorgani

Step. Kol.

HlliliiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiii!iiti|i|i)!(iiiiiin zuoti chorą Informacijai ir su-
P 0 P U L A R

Jos jau pasiskirstė Chicagą 
?ajonais ir net mažus lankyti
nų namų sąrašiukus turi, bet 
juose dar nėra daug ir labai 
daug tų, kurios norėtų žurnalą 
prenumeruoti. Talkininkių dar
bas būtų našesnis, jei norinčios 
žurnalą prenumeruoti pačios 
talkininkes pasikviestų šiais te
lefonais : Chesapeake 3-0339 
(Dangira Lankytė), Olimpic 2- 
9335 (Giedrė Kizlauskaitė), 
Grovehill 6-2025 (Kemežaitė 
Birutė), Frontier 6-2664 (Lau- 
ciutė Evangelira), Yards 7- 
0392 (Navikaitė Birutė), Pro- 
spect 6-2796 (Šoliūnaitė Jani
na), Tcwnhal’. 3-7618 (Tamse- 
vičiūtė Vanda), RepubLc 7-2429 
(Žilinskaitė Irena).

Su pagarba z •
D. Augienė, O. Krikščiūnienė,

C. Labanauskaitė, A. Mačiui- 
kienė S. Oželienė, A. Rūgytė, 
S. Semėnienė, O. Zailskienė.

Lietuvių tautos tauriausios asmeny- 
Arkivysk. Jurg’o Matuiaičlo- 

MatulevtčiaiM

Trijose dalyse:

UŽRAŠAI

bės

I. I i asal: Mintys, pastaboB, pasi
ryžimai. Čia kaip tik atsiskleidžia 
Arkivyskupo Jurgio gilus tiesos Įžvel
gimas bei vtsiSkas pasiaukojimas

sitarimu’. rašyti: F. O. Box 63. ££™y“ui.D‘eVUl' Ba*nyClal lr 8‘e‘ų
Bridgeville, Pa.

ioc

UTHUANIAM RECIPti
Surinko JUZJ5 DAUŽVARDIENfi

Tat nepaprasta knyga Virt 200 re 
eeptų grvuai lietuviškų valgių garnį i 
nlmi/1 anglų kalboje. Ponia Daužvar 
dlenš, kuri dažnai pasakodavo apie 
lietuviškus valgius per Chicagos ra 
dtjo ir televizijos stotis, surinko pa 

| člus Įdomiausius lietuviškų valgių 
.receptus lr DRAUGAS Juos išleldr 
[labai parankioje formoje. Pirmų kar 
| tų tokia knyga pasirodo knygų rtn 
koje.

Gera dovana kttataueiams ar ang 
llftkal skaitantiems lietuviams.

Kaina — $2 00

Užsakymus kartu su pinigais siųskite

“DRAUGAS”

2334 So. (hikley Avenue,

CHICAGO 8, ILL. 
miiiiiimiitiitimiifiimiMiiiiimiiiiiiiih

Ar girdėjote ką nors apie

AUKSO KIRVĮ?

Z
Ar matėt, ar skaitėt Šitą, nuosta

biu gražiausių littuviSkų pasakų 
knygų?

Būtinai nusipirkit! Bus džiaugsmo 
visiems — dideliems ir niažiema

Platintojams didele nuolaida. Su
krauta:
Knyga iliustruota, dailiai teleista Ir 
pigi — tik $2.50.

DRAUGAS 

2334 S. Oakley Avė. 

CHICAGO 8, ILL.

II. I-aiikal. Tai (vairiems asme
nims rašytų laiškų ištraukos, gyve
nimiškos išminties perlai, išreikšti 
patarimų, paraginimų Ir paaiškini
mų formoje.

III. Vilniuje. Žvilgsnis J Arkivys
kupo kančias perneštas senoje Lie
tuvos sostinėje, kur Jis stengdamasis 
būti visiems visakuo, kad visus lai
mėtų Kostui, daugiausia yra nuken- 
t 6 i^-8

Knyga turi 220 psl„ paveiksluota 
lr Įrišta Į kietas viršelius. Kaina 
>2.50.

Užsakymus su pinigais siųskite:
“D R A U G A 8”

2334 So. Oakley Avė.,

CHICAGO 8, ILL.

JGUAlJOA

OKA PRO 
NIOBIS

PREMIJUOTAS 
ROMA hJAS

------------------------------------ A

įdomiausias romanas!

V

Gyva Intriga ir Šiurpūs 
įvykiai, Išsamiai pavaizduo
tas bolševikinis gyvenimas 
Lietuvoje, dail. V. K. Jonyno 
16 originalių iliustracijų.

Abi dalys vienoje knygoje 
448 pal. — tik $4.00

Užsakymus siųsti:

“DRAUGAS” 
2384 So. Oakley Avanue

Chicago 8, Dlinoii


