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NENUMATO ŪKIO OEPRt ts 1956 MET
IŠ vokiečių pasakojimų apie

būklę bolševikų stovyklose
į Eriedlando pereinamąją stovyklą atvyksta vis nauji vokiečių 

karo belaisvių ir civilių internuotųjų transportai. Jų nebuvo tik 
per pačias šventes. Kaikurie iš grįžusiųjų patys jieško lietuvių, 
norėdami papasakoti apie Sibiro tremtyje sutiktuosius mūsų tau
tiečius ir perduodami jų pageidavimus bei troškimus.

Pasirodo, kad civilių vokiečių
daugumas dažniausiai iki pat iš
vykimo dienos yra drauge buvę 
su mūsų tautiečiais.

Vieną grįžusių 609 vokiečių 
transportą popiežiaus Pijaus XII 
vardu pasveikino nuncijus Vo
kietijai arkiv. Muenchas. Tai 
buvo daugiausia karo belaisviai, 
parsiųsti iš Sverdlovsko stovyk
lų. Iš ten jie išvyko spalio 13 d., 
bet buvo sulaikyti Potmoje.

Vieno transporto vardu kalbė
jęs Možaisko stovyklos gydyto
jas prof. Schenck viešai visam 
pasauliui pareiškė, kad jie buvo 
nekaltai sulaikyti Sov. Sąjungo
je. Jo priesaikos žodžius palydė
jo šimtai į viršų pakeltų rankų, 
pakartodami, kad „vokiečių tau
tai ir savo įnirusiems vokiečių 
ir sovietų kainams prisiekiame, 
jog mes nežudėme, neprievaita- 
vcme motetų ir neplėšėme. Jeigu 
buvo kitiems žmonėms padaryta 
žalo3 ar nuostolių, tai tik pagal 
karinius dėsnius“.

Sveikina laisvuosius
Kaikurie grįžusieji perdavė 

mūsų tautiečių, laikomų Vorku
tos, Kolymos ir kitose darbo ver
gų stovyklose, sveikinimus savo 
tautiečiams, esantiems laisvėje. 
Taip pat ne vienas grįžęs vokietis 
prašė ir jų vardu pasveikinti lie
tuvius tremtinius ir kalinius. 
Grįžusi lietuvė A. R. iš Augsbur
go pasakė per Amerikos Balsą 
sveikinimo žodį mūsų tautie
čiams, esantiems krašte ar tu
rintiems vilkti tremtį tolimiau
siose Sibiro stovyklose.

Su transportais yra grįžę bu
vusių karo belaisvių ar civilių 
internuotųjų ir iš Kolymos apy
linkių, kur siaučia nepaprastai 
dideli šalčiai. Į tas sritis dirbti 
pačių sunkiausių darbų ypač bu
vo tremiamas 1945, 1946, 1947 
m. m. sugaudytas miškuose ir ki
tur Lietuvos jaunimas.

Buvusieji Lukiškių kalėjime 
ir soviet. saugumo rūmuose Vil
niuje suteikė smulkesnių žinių 
apie ten įtaisytus žiurkių ir van
dens karcerius. Suimtieji neretai 
už tariamus nusižengimus į juos 
uždaromi. Lukiškių kalėjime yra 
įtaisyti rūsiai, kuriuose vykdoma 
mirties bausmė. Vilniuje tardy
mo metu laikomi vienutėse be 
langų.

Lietuviai dvasininkai Intoje
Intoje buvo kalinama ypač 

daug lietuvių dvasininkų. Buvo 
ir du lietuviai vyskupai, bet jie 
1949 m. buvo išsiųsti į Abesto 
invalidų stovyklą, ir tolimesnio 
jų likimo pasakotojai nežino.

Kaikurie iš grįžusiųjų teigia, 
kad ypač sunku pabaltiečiams 
Vorkutoje. Švedų laikraščiai mi
ni, kad pabaltiečių ten esą per 
5,000, bet kiti to skaičiaus tikru
mu abejoja. Su pabaltiečiais bol
ševikai elgiasi ypač blogai. Kiti 
iš pabaltiečių visai negauna jo
kių siuntinių. Jais kiek galėdami 
pasirūpina bendro likimo drau
gai, stengdamiesi dalytis gauna
mu maistu, jo pripirkdami etc. 
Pabaltiečių solidarumu ir savi
tarpio pagalba, taip pat parama 
vokiečių karo belaisviams ir ci
viliams internuotiesiems grįžu
sieji tiesiog žavisi.

Apskritai ,kaip iš surinktųjų 
duomenų matyti, kiekvienoje 
svarbesnėje stovykloje vis ran
dama lietuvių. Vienoj didesnėj

stovykloj jų skaičius siekia apie 
pusę. Esama nuo 16 metų iki 82 
metų amžiaus senelių. Ypač daug 
jaunimo, tarp kurio nemaža augš 
tesnių klasių moksleivių ir stu
dentų.

Pasitaiko dar lietuvių ir iš 
1941 m. tiėmimų. Bet tokių — 
nedaug. Jų daugelis yra žuvę 
anksčiau ne tik nuo šalčio ir Šim
kaus darbo, bet ypač nuo bado. 
Maistas yi-a blogas, o ir to paties 
duodama nepakankamai. Suim
tieji yra visados neprivalgę ir 
nusilpę. Sunkiomis bausmėmis 
nubaustieji ir neįstengią atlikti 
nustatytos išdirbio normos gau
na dar mažiau valgyti. Jiems 
maistas duodamas dažniausiai iš 
atskiros virtuvės.

Bėgimas neįmanomas
Darbovietėje už stovyklų — 

stropi apsauga. Kartais penkis 
asmenis saugoja 2—3 ginkluoti 
sargybiniai. Bandymas bėgti 
reiškia mirtį, šaudo be įspėjimo. 
Vieną kaunietį lietuvį, mėginusį 
pabėgti iš Taišeto stovyklos, nu
šautą numetė prie vartų, kad 
atgrasintų nuo bėgimo kitus. Pa
galiau net ir neįmanoma pabėgti, 
o ypač be dokumentų.

Stovyklą tvarka nėra visur 
vienoda. Tvarkos griežtumas ar 
šioks toks žmoniškumas iš dalies 
priklauso ir nuo vadovybės. Bet 
yra buvę ir tokių atsitikimų, kad 
suimtiesiems darbo vergams pa
rodę nors kiek žmoniškumo sto
vyklų vadovai buvo patys suimti 
ir pasiųsti į priverčiamuosius dar 
bus. Tarp tokių minimas ir vie
nos stovyklos viršininkas pulk. 
Samsonovas.

Pamaldos draudžiamos
Pamaldas stovyklose laikyti 

draudžiama. Jas laikantieji, kai 
apie tai sužino, perkeliami tuojau 
į kitas stovyklas ir įvairiais bū
dais nubaudžiami. Todėl dvasi
ninkai tik laisvalaikio metu aiš
kina religines tiesas geriems pa
žįstamiems, nors ir tai yra taip 
pat pavojinga: gali pastebėti 
agentai.

Pastaraisiais laikais mirtingu
mas stovyklose kiek mažėja. Ta
čiau jis yra vis dar didesnis, nei 
normaliai turėtų būti. Iš pvz. 
7,000 kalinamųjų dabar per parą 
numiršta po 10 — 15 asmenų. 
Miršta daugiausia senesnio am
žiaus tremtiniai, kuriuos mirtis 
pirmoj eilėj skina pavasarį ir 
rudenį. Šiuo metu stovyklose 
ypač pasigendama vaistų ir dra
bužių. Invalidai kaliniai laikomi, 
arba tose pačiose stovyklose kiek ’ 
toliau, arba siunčiami į jiems j 
skirtus namus, bet į tėviškes ne
paleidžiami, taip pat neturi tei
sės pasišalinti. Dokumentuose at 
žymima, kad yra „politiniai nusi
kaltėliai“. Tik rusų tautybės in
validams buvo leista grįžti namo. 

Rusiški laikraščiai
Laikraščiai stovyklose gauna

mi tik rusų kalba. Jie mielai skai 
tomi ir komentuojami — kalina
mieji visur ir visaip stengiasi iš 
jų bent tarp eilučių išskaityti 
laisvės viltis. Ypač branginamos 
tokios vietos, kur sovietai puola
mi vakariečių arba kur pirmieji 
atsikerta vakariečiams.

(Elta)

Daug darbų, geri atlyginimai, 
dar brangs pragyvenimas

Metanu prasidedant, didieji laikraščiai paprastai patiekia 
įvairių ūkinių institucijų spėliojimus apie prasidedančių metų ūki
nes perspektyvas. čia patiekiame tų spėliojimų santrauką. 

Pragyvenimas kils dar ir 1956

Prancūzijos partijos

naujame parlamente
PARYŽIUS, saus. 5. — Jau 

oficialiai nustatyti 544 Prancū
zijos atstovai iš metropolijos 
taip skirstosi grupėmis: komu
nistai'turi 147 (laimėjo 52), so
cialistai 88 (pralaimėjo 6), abu 
radikalsocialistų sparnai turi 71 
(pralaimėjo 11), MRP turi 70 
(pralaimėjo 13) Pinay grupė su 
satelitais gavo 94 (pralaimėjo 
28), gaulistai turės 19 (pralai
mėjo 38), Poujade anarchistinis 
sąjūdis atėjo su 51 atstovu (nė 
vieno neturėjo), smulkios grupe
lės turi 4 atstovus (pralaimėjo 
2).

Iš užsienio teritorijų jau ži
nomų išrinktų atstovų komunis
tams yra tekę 8, socialistams 3, 
radikalsoc. 1, gaulistams 5, ne
priklausomiems 13.

Kcmunistai savo pergalės pa
reiškime pasiūlė sudaryti „liau
dies fronto“ vyriausybę, kurioje 
dalyvautų ir komunistai. Dabar 
jie turi 155 atstovus, bet bus 
daugiau, 'kai įvyks rinkimai Al
žyre ir ateis žinios iš užjūrių.

Alžyre kovojama
ALŽYRAS, saus. 5. — Pran

cūzijos parlamento rinkimų die
ną Alžyre nacionalistai atžymė
jo mažų karinių įgulų užpuldinė
jimu, bombų sprogdinimu ir ki
tais teroristiniais veiksmais. Vi
sai netoli Alžyro užpulta ir iš
skersta 13 vyrų įgula. Užpuldi
nėta daug izoliuotų prancūzų 
farmų. Komunistai bandė tą die
ną sukelti streiką, bet nepasise
kė.

Rinkimai turėjo vykti ir Al
žyre, nes jo atstovai sėdi Pary
žiaus parlamente, bet buvo ati
dėti neribotam laikui, nes bijota 
duoti progą nacionalistams su
kelti didelius neramumus, kurių 
malšinimas galėtų turėti nebesu
valdomų pasekmių.

Atstovų, rūmai pradeda posėdžius malda. (INS)

Anglai pripažįsta, kad daryta
klaidų Vid. Rytų politikoje

I
LONDONAS, saus. 5. — Anglų spauda atvira burna kalba, 

kad Lsndono ir Washingtono politika Vid. Rytuose pasirodė ne
sėkminga, nes nesuvokta ten susidariusi nauja padėtis, todėl iš-
trūko siūlai iš rankų. .

Tą patį tvirtina senas ameri
kietis žurnalistas von IViegand, 
nuolat gyvenąs toje erdvėje ii- tu
rįs santykius su arabų politikais, 
ypač su egiptiečiais. Anot jo, 
Maskva ten laimėjo stipriai, bet 
ne dėl kokio savo' ypatingo suge
bėjimo, o tik dėl Londono ir Wa- 
shingtono klaidų.

Trys faktai rodo, kad abi sos
tinės nemaloniai laižo palietą 
pieną. Pirma, visi Anglijos atsto
vai arabuose ir Izraelyje vakar 
ir šiandien padeda vyriausybei 
sudaryti klaidų sąrašą ir pasiū
lyti priemones jų padarytai žalai 
taisyti. Antra, tuo pačiu tikslu 
skrenda VVashingtonan JAV am
basadorius Egipte. Trečia, An
glijos užsienio reikalų ministe- 
rio keitimas yra Vid. Rytų poli
tikos fiasco pasekmė.

Visų klaidų priežastį linksta
ma suvesti į teigimą, kad nė Lon
donas nė Washingtonas nesuge
bėjo laiku suvokti naujų arabų 
valstybių vadų jautrumo lygy
bei, nepriklausomumui, savigar
bai. Nieko, atrodo, arabai iš bu
vusių savo globėjų geruoju nega
vo — už viską reikėjo kovoti. 
Paskutinis ryškiausias pavyzdys 
yra padėtis Š. Afrikoje.

Kai Edenas sausio gale atvyks 
į Washingtoną, jau bus tam lai
kui surinkta daug medžiagos 
Vid. Rytų politikai peržiūrėti. 
Bet jei ir toliau viskas bus pa
remta tik dolerių dalinimu, tai 
antroji krizė bus blogesnė už da
bartinę.

• Jugoslavijai atominį reak- 
I torių padės pastatyti Maskva.

Nanjams marinų korpo komendantas gen. McCall perima pareigas. (INS

Egiptui pasiūlytos

pagalbos sąlygos
tVASHINGTONAS, saus. 5. — 

Neseniai JAV ir Anglija pasiūlė 
Egiptui pagalbą krašto ūkinei 
padėčiai gerinti. Iš Egipto yra 
žinia, kad pagalbos sąlygos ten 
nepatiko. Nėra negalima, kad 
Egiptas paklaus Maskvą, kokio
mis sąlygomis ji duotų savo jam 
pasiūlytą pagalbą.

Washingtono — Londono są
lygos esančios šios: reikia pri
imti jų ir Pasaulio Banko pagal
bą kartu — be vienos nebus ki
tos ; savo ir JAV bei Anglijos ka
pitalų panaudojimą prižiūrės Pa
saulio Bankas; Egiptas savo ūkį 
taip turės tvarkyti, kad visi re
sursai bent 10 metų turės būti 
skiriami tik Nylo užtvankos ir 
su ja surištų kitų projektų įvyk
dymui ; ko Egiptas pas save sta
tybai neturės, turės imti iš užsie
nio firmų tarptautinėmis varžy
bomis.

Pasaulio Bankas pirmoje sta
tybos dalyje su savo kapitalu ne 
dalyvaus, tik JAV ir Anglijos ka
pitalą administruos. Pirmai sta
tybos fazei numatyta 130 mil. 
dol., iš kurių JAV dovanoja 56 
mil., Anglija 14 mil., o Egiptas 
duoda 60 mil. dol. Antrai staty
bos fazei paskolas pradeda duoti 
Pasaulio Bankas.

Mirė Adenauerio
priešas dr. Wirth

FREIBURG, saus. 5. — Mirė 
76 metų sulaukęs buv. veimari- 
nės Vokietijos kancleris dr. 
Wirth, po II Pasaulio karo nebe
galėjęs pritarti naujai persiorien 
tavusiai Adenauerio vadovauja
mai vokiečių 'krikšč. demokratų 
politikai, nors prieš Hitlerio ga
dynę abudu priklausė Centro par 
tijai ir vieningai dirbo.

Wirth po karo negalėjo įsijung 
ti į Centro partiją pakeitusią ki
tu vardu pasivadinusią krikšč. 
dem. partiją, nes ši nesutiko suk
tis nuo Vakarų ir susidėti su S. 
Rusija. Wirth tuo reikalu rėmė 
socialistus (ir komunistus) ir už 
tai gavo Stalino 1955 m. taikos 
premiją. Jo parašas yra ant Ra- 
pallo sutarties, kuria buvo su
megzta Vokietijos — Rusijos 
draugystė po I Pasaulio karo.

• Meksikoje pradės gaminti 
naują krašto žemėlapį, nes esa
mas visai paseno.

m., bet nebe tiek, kiek praeityje. 
Pakilimo vidurkis suksis apie 1 
proc., nors atskiri objektai ir 
stipriau pabrangs.

Dirbančiųjų skaičius padidės 
ir bus daugiau darbų, dirbančių
jų atlyginimai kils gal net 15 
proc., nes numatoma, kad darbi
ninkas bus jieškomas.

Ūkininkų reikalai liks kaip bu
vę, nors rinkiminiais metais kon 
gresa3 ir padarys nutarimų jų 
pajamų padidinimo kryptimi. 
Tos priemonės 1956 m. dar page
rėjimo neatneš. Ūkininkai ma
žiau pajamų gausią už medvilnę, 
kviečius, tabaką, ryžius ir paša
rinius javus, nes yra didelės at
sargos. Manoma, kad galvijų, 
kiaulių ir pieno produktų kainos 
sustos kritusios.

Prekybos apyvarta gali kiek 
kristi (ypač automobilių parda
vimas ir namų statyba), bet 
1956 m. bus geri metai. Apie me
tų vidurį pasirodysiąs mažas ato
slūgis, bet 1957 m. vėl bus pakili
mas. Ne visos gamybos šakos tą 
ūkinį atoslūgį pajus, todėl ben
drosios ūkinės padėties jis žy
miai nepaveiks.

Kad ūkinė perspektyva bū
sianti gera, rodąs ir pramonės 
didžiūnų nusistatymas investuoti 
šimtus mil. dolerių į naujų fab
rikų statybas. Didelis gyventojų 
prieauglis reikalaus naujų pre
kių ir naujų patarnavimų. 

Irakas tvirtai sėdi

Vakarų bloke
BAGDADAS, saus. 5. — Ira

ko parlamentas 91 balsu prieš 10 
pritarė naujai vyriausybės vi
daus ir užsienio programai. Į šią 
pastarąją įeina Irako įsijungi
mas į Bagdado paktą ir gerus 
santykius su Vakarais, ypač su 
Anglija, kuri ten turi karines ba
zes.
Izraelis atmeta

atsargumo priemonę
NEW YORKAS, saus. 5. — 

Izraelis pranešė Saugumo Tary
bai, kad nesutinka laikyti toliau 
nuo Syrijos sienos savo patruli
nius laivus Tiberiados ežere, nes 
kaikas galėtų išaiškinti, kad ne 
visas ežeras yra Izraelio teritori
joje.

Saugumo Taryba dabar svars
to tuos incidentus ir jiems iš
vengti tokią išeitį buvo pasiūliu
si Palestinos paliaubų priežiūros 
komisija. Syrijai toks pasiūly
mas, žinoma, priimtinas.

V. Vokietijos aviacija

gaus gerus lėktuvus
BONA, saus. 5. — Naujoji V. 

Vokietijos aviacija bus aprūpin
ta visgi ne pasenusiais, bet grei
tesniais už garsą JAV sprausmi- 
niais lėktuvais. Piimieji lėktuvai 
bus F-86 Sabre. Su jais jau mo
kosi vokiečiai skraidyti JAV ba
zėse Vokietijoje.

Italijos streikai
ROMA, saus. 5. — Italijoje te- 

bestreikuoja 80,000 pradžios ir 
vidurinių mokyklų mokytojų, 
prašydami pakelti atlyginimą 
net 70 proc.

Vakar prie mokytojų prisidė
jo finansų ministerijos provin
cijos skyriuose dirbą valdinin
kai, reikalaują algų lentelių per
tvarkymo. J ie žada streikuoti tik 
3 dienas.

Prašo pripažinimo

už kalinių laisvę
BONA, saus. 5. — Vokiečiai 

nori išgauti ir iš Lenkijos ten ka
linamus buv. karo belaisvius, to
dėl Raud. Ki-yžius bandė derėtis.

Lenkai prisipažinę turį 715 
„karo nusikaltėlių“, bet už jų 
paleidimą norėtų gauti savo re
žimo pripažinimą ir diplomatinių 
santykių užmezgimą su V.'Vo
kietija.

• Libanas ir kom. Kinija su
darė prekybos sutartį. Ūkiškai 
nė vienai pusei toji sutartis ne
reikalinga.

KaJendorlus

Sausio 5 d.: šv. Simonas. Lie
tuviškas: Vytautas.

Oras Chicagoje

Dalinai apsiniaukus, tempera
tūra apie 40 laipsnių.

Konradas Adenaueris, V. Vokietijos 
-kancleris, šiandien sulaukė 80 metų.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Iš Chicagos į Washingtoną skridusiame TWA lėktuve su 

32 asmenimis pastebėtas ir laiku išimtas dar nenustatytos chemi
nės sudėties padegamasis prietaisas. FBI prašytas ištirti prietaisą 
ir jo lėktuve atsiradimo aplinkybes.

— Anglijos vyriausybė sutiko duoti parlamentui raštišką pra
nešimą apie senų ginklų patekimą į Vid. Rytų erdvę, bet nesutiko 
daryti tuo klausimu diskusijų parlamente prieš Edeno kelionę Ame
rikon. Opozicija vyriausybės nusistatymu labai nepatenkinta.

— Šiandien pateikiama kongresui prezidento įstatymdavystės 
programa bendrais bruožais. Ją papildys vasario 9 d. siunčiamas 
specialus pranešimas apie žemės ūkio problemų tvarkymą.

— Baigiąs dienas Prancūzijos premjeras Faure pakvietė vi
durio partijas susitaikyti ir išgelbėti respubliką bei Prancūziją. 
Bet jis tai gelbėjimo vyriausybei tikriausiai nevadovaus. M mina s 
MRP vadas Robertas Schumanas, kuris turi galvą ir mažiausiai 
tėra kam įsipykęs.

— Komunistai vakar vėl ilgai šaudė į Chiang Kai - sheko 
Quemoy salą. Vakar į Formozą atvyko ir JAV štabų viršininkų 
pirmininkas adm. Radfordas.



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Ketvirtadienis, sausio 5, 1956

dalyviai būtų patiekę minčių. 
Gal diskusijos būtų buvę net 
per gyvos ?! Bet verta būtų bu
vę pabandyti.

labai gerai. Dalyvavo daugiau SATRUIECIŲ SUSIRINKIMAS Or. Nina KRIAUtELIUNAITE 
40 at-kų iš viso® S. Amerikos.

Plačiau apie kursus bus vėliau.

Rctlaguoja F. PALUBINSKAS, JONAS šOLICNAS Ir VAC. KLEIZA 
Telefonas PRospect 6-2796

Medžiagą siųsti: Jonas Soliunas, 5254 S. Trumbull Avė., Chicago 32, I1L

— Kas pametė? Tradicin:ame 
Linksmųjų programos da'ių ateitininkų N. Metų sutikime, 

metu viešpatavo tikra jaunai- J kuris sutraukė labai gausų skai 
viską nuotaika, kurios studijų čių dalyvių, yra rasti du auska- 
dienų dalyviai ilgai Viepamirš.1 rai. Juos galima atsiimti pas 

A. S. Į Chicagos studentų at-kų drau
govės pirmin nką — 5254 So.

KRONIKA Trumbull Avė. Telef. PRos- 
I pect 6-2796.

Studijų dienos Chicagoje
Jeigu kas nors būtų užsukęs 

j Lietuvos Vyčių salę Chicagoje 
tarp 5 ir 7 vai. praėjusi ketvir
tadienį ir būtų paklausęs keletos 
mergaičių su sąrašais, kodėl jos 
čia sėdi, būtų gavęs atsakymą, 
kad jos registruojančios Studen 
tų ateitininkų studijų d'enų da
lyvius. Bet paprašęs parodyti 
sąrašą pamatytų tikta', čia sė
dėjusių kolegių pavardes.

Į studijų dienas niekas ne- 
s'skubino, bet tai nereiškė entu
ziazmo trūkumo. Ne, tai tik 
lietuviškas punktualumas! Ka
dangi paskaita prasidės 7 vai., 
vidutinis kolega žinojo, kad, at
vykęs 5 minutes po 7 vai., užsi
registruos ir dar pusvalandį tu
rės palaukti.

Paskaitos

Kai pagaliau susirinko apie 
50 dalyvių, Chicagos draugovės 
pirmininkas atidarė studijų die
nas ir pakvietė prezidiumą.* Ne
trukus kun. P. Patlaba pradėjo 
gvildenti temą “Kataliko inteli
gento asmenybės formavimas”.
Asmenybė yra žmogus, turįs vie 
ningą pasaulėžiūrą ir stiprią 
valią. Asmenybę ugdyti galima 
tik pamažu. Kovoš lauke ji tik 
išryškėja, bet formuojasi pa
laipsniui, veikiama paprastų gy tas, tik žinoma greičiau negu 
venimo įvykių. Prelegentas pa- j pernykštis, 
aišk’no eglutės formos braižinį, Į Nusifotografavę s k i rstėmės 
kuriame buvo atvaizduotas žmo, pasiruošti kitam įvykiui — N. 
gaus tobulinimosi laipsniai: pro-1 Metų sutikimui, kuris pasirodė 
tingas individas, asmuo, inteli- dar linksmesnis negu praėjusių 
gentas, pilnas žmogus, turįs re-, metų.

mokyklą, gali tinkamai dirbti 
vadovavimo darbą. Dalyvauda
mi visuomeninėje veikloje ge
riausiai pasiruošiame visuomeni
niam gyvenimui. -Tačiau žmo
gus būdamas ir socialus, ir in,- 
dividas negali vienai pusei leisti 
pavergti kitą.

Po šios ir ketvirtadienio pa
skaitos įvyko linksmavakariai, 
kuriuose pasirodė chicagiečių 
kvartetas su kupletais.

Šeštadienio rytą po šv. Mišių 
ir tėvo J. Borevičiaus, SJ, gi
laus pamokslo, susirinkome iš
klausyti D. Laukytės ir J. Šoliū-
naitės refpratn “Žmnp-an o-nl- ROYAL yra didžiausia firma pašau- nan.es rererato žmogau, gai ,y! geriausios maA-iės papiginta 
Vok”. Referate iškelta 'galvoji- Į kaina, Jūsų pasirinktu raidynu, r.
mo ir nepasidąvimo masės jė- ;d-dz,u h stlllum-

4-toji šimtinė siuntinėjama užsisa
kantiems. Pranešę adresą DYKAI 
gausite smulkias informacijas Ir pa
veikslus per:

— Koncertas visuomenei. Chi- 
cagoi; studentų at-kų Korp! šat 
rija riiošia meno vakarą visuo
menei. Vakaro programoje da
lyvaus jaunosios studentų meno 
jėgos. Koncertas numatomas 
balandž'o 14 d. Lietuvių . audi
torijoje.

— Pavykę kursai. Kalėdų ato( 
stogų metu įvykę ateitininkų 
studentų ideologinio pasiruoši-, 
mo kursai Kennebunkc pavyko

— Visi kviečiami dalyvauti. Šį 
savaitgalį yra pradedamas Lie
tuviškųjų Studijų Instituto so
cialinis seminaras. Jame kvie
čiami dalyvauti visi Chicagos at 
eitininkai, bet ypatingai studen
tai ir vyresnieji moksleiviai.

Chicagos vyresniųjų šatrijie- 
čių ir studentų susirinkimas bus 
šį sekmadienį (sausio 8 d.) 3 

vai. p. p. Tėvų Jėzuitų patalpo
se, 5541 So. Paulina Avė. Su
sirinkimo metu bus atsisveikin
ta su soliste šatrijiete Prudenci 
ja Bičkiene, išvykstančia į Eu
ropą. Taip pat bus kun. A. 
Grauslio paskaita.

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IK CHIRURGAI 
2300 West 51st Street

Vai. pirm. Ir antr. 10 iki 12 ryto, 
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.PRospųet 6-4795 
Rez. tel. GRovehUl 6-5003

(Gydytoja Ir Chirurgė) 
MOTERŲ LIGŲ IK AKUŠERIJOS 

SPECIALISTE
2750 West 71st Street 

(Kampas 71st ir Callfornla)
Tel. ofiso ir rvz. REpubllc 7-4146 
Vai. 11-2 ir 6-9 v. v. šešt. 1-4 p. p.' 

Kitu laiku pagal susitarimą

DR. i. J. SIMOMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd Sfc. 
Ofiso tel. KLliante 0-4410 

IL-ziil. telef. GRovehUl 6-0617 
Valandos: 1-3 p. m. ir 6-8 p. m.

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

NMfcsMta

-5^'.
VĖL NAUJAUSIOS
net 88 ženklais raš. mašinėlės su vi
sada nuujausiais patobulinimais — 
dabar alumlno rėmai, nauja dėžė ir 
kt. —

CORRAS'AS FOTOGRAFAS
(UBnms)

Moderniškai įreng
ta vieta įvairioms 
nuotraukoms. Spe
cialybė — vestuvės.
JannavedžiamB duo
dama paiki ir bran
gi dovana. SąžiMin- 
gai ir gražiai atlie
kamas darbas.

414 West 03rd Street
TeL ENg. 4-6883 arba ENg. 4-6840.

Tel. ofiso HE. 4-6690, 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 sekmad.

DR. IRERA KURAS
(Gydytoja ir Chirurgė) 

KCDIK1Ų IK VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE

7156 South Westem Avenue
(MEDICAL BUILDING) 

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.

Ofioo tel. RE. 7-1168 
Ros. tel. VVAlbrook 5-3765

Ofiso tel. Cljffside 4-2896
Rezidencijos: LAfuyette 3.1172
DR. P. STRIMAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 West 47th Street

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

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

Tol. ofiso TA. 7-5557, rez. RE. 7-4966
DR. FRANK C. KINI N N

(KVILČINSKAS) • 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1651 West 47th Street
LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 
vai. ik) 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:30 
Uždara treč. visa dieną ir šeštad. vak

DR. FL TALLAT-KELPšA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telef. TOvvnhall 3-0959 
2534 West 68th Street

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

skambinti CEntral 6-2294.

gai svarbumas dalyvių buvo 
skaitomas istoriniu įvykiu, nes 
referatas buvo kolegių parašy
tas, ir net pirmininkė buvo mer; 
gaitė — D. Valančiūtė. Nors 
diskusijos virte virė, tačiau ki- į 
tos kolegės į jas neįsitraukė. I

Skirstomės

Chicagos draugovės pirminin-! 
kas pranešė, kad praėjusių metų 
studijų dienų paskaitos jau at
spausdintos ir bus išsiuntinėtos. 
Taip pat ir šių studijų dienų 
paskaitų rinkinys bus paruoš-

DR. ARNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

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

Ofiso telefonas: PK 8-3229 
Rez. telef. \VAJbrook 5-5076

l’e*. ofiso GR. 6-5399, 1»R. 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPEC. CHIRURGINES 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 — Plllman 5-6766 
Buto — ENgleuood 4-4979

J. L. GIEDRAITIS

1632 Broad St., Harford 6, Conn.,
kuris “Draugui” žinomas, kaip 
sąžiningas asmuo.

Vestuvių nuotraukos 
Augštos rūšies fotografijos 

Mūsų specialybė

Precin Photo Studio
INO.

EDVARDAS ULIS, sav.
* 4068 Archer Avenue 

Telefonas VIrginia 7-2481

DR. VL BLAŽYS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4701 South Darnai Avenue
(Kampas 47-tos ir Daintn Avė.) 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak. 

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

Telef. ofiso LAfayctto 3-6048 
Rez.: \VAlbrook 5-3048

SEGHETTI TRAVEL BUREAU
2431 So. Oakloy Avenue Tel. YArds 7-3278

ligiją, šventasis ir idealistas, de
gąs .Kristaus meile.

Penktadienio rytą susirinko
me 9 vai. išklausyti šv. Mišių 
Tėvų jėzuitų namuose. Po darb 
ščių šeimininkių paruoštų ska
nių pusryčių ir išdainvę beveik 
visas dainas, klausėme gyvos 
dr. J. Adomavičiaus paskaitos 
“Kas vaidina reikšmingesnę ro
lę tautin'.o susipratimo proble
moje: emocinis aspektas ar in
telektualinės galios?” Lietuvy-

Šios studijų dienos, nors ir ne 
pasiekė visiško tobulumo, buvo 
ypatingai pasisekusios. Temos 
buvo aktualios ir įdomios, iš- ' 
kėlė daug nuomonių ir gausias, 
diskusijas. Paskaitininkai jas Į 
patiekė gyvai. Buvo jaučiama, J 
kad visi turi savo nuomones, | 
bet tik keletas drįso jas išreikš-! 
ti. Jeigu tada, kai tik keletas 
kolegų pareikšdavo savo nuomo 
nes, susirinkimas atsigaudavo' 
ir susidomėjimas pagyvėdavo, į

MES PARŪPINAME KELIONES LĖKTUVAIS, GEL2KELIAIS, 
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.

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

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai. Pirui., ketvir.. penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-5, tr'eč. ir šešt. pagal sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Western Avenue 
Chicago 29, III. 

Pasimatymai pagal sutartus 
Telefonas RE|n*M1c 7-4900 

Rezidencija: GRovehUl 6-8161

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį 
Ofiso tel. VIrginia 7-OO36

Rezidencijos tel. BEvcrly 8-8244

Ofiso ir buto tei. HEmloek 4-5815

DR. A.NARBUTAS
PLAUČIŲ IP VIDAUS JJGOS 

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

DR. ALBIRA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI Ht CHIRURGAI 
3259 South Halsted St.

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutartiną 
Ofiso tel. VIetory 2-1484. Resid. 2437 
W. 62nd St., tel. Republic 7-8818.

DR. VYT. TAURAS- 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

SPEC. MOTERŲ LIGOS
Ofisas ir rezid.: 2410 W. 51st St 
rei. PRospect 8-1223 arba 1VE 6-5577 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antr., 

Trečiad. ir Fenktad. 6-9 vai. vak. ir
šeštadieniais 2-4 vai, popiet.

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

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurginės 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: DAnubc 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street

Vai. t iki 4 v. p. p. ir 6—8 v. vale. 
šeštadieniais 1—4 v. p. p.

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

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Yaškcviėiūto)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
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.

DRAUGAS

THE LITHUANIAN DAILY KRIENU 

2334 S. Ouftlcy Avc., Chicago 8, III. Tel. VIrginia 7-6641; 7-6612
Entered as Second-Class Mattcr March 31. 1916, at Chicago, 

Undey thc Act of March 3, 1879.
Illinois

bei išlaikyti reikalingas pasiry-i kas būtų buvę, jeigu beveik visi
žimas, darbas ir mokslas. Ta-!................ ......-
čiau emocijos irgi turi svarbų
vaidmenį. Norg mūsų visuome
nėje yra daug blogybių, yra ne
mažai ir kristalinių pavyz-; 
džit| — taurių, veiklių ir darbš- į 

čių lietuvių, kurie spindi tautie-! 
čių ir svetimųjų tftrpe. Iš jų 
gal;mc pasišemti tos lietuviškos 
dvasios. Paskaitininkas neno
rėdamas varginti ilga paskaita 
buvo ją nutraukęs, tačiau susi-; 
rinkimo prašomas po pertrau-: 
kos sutiko tęsti. Dr. Adomavi-i 
čiatis nepaprastas kalbos stilius, 
pilrtas gyvų pavyzdžių ir sąmo
jaus, padarė ypatingą įspūdį.

Po susirinkimo visi susikim- 
šome į keletą mašinų ir dainuo
dami ar tęsdami diskusijas va-1 
žiavome į p. Trimakienės užeigą, i 
kur ji mus pavaišino puikiais 
pietumis. Čia atsilankė prcl. Ig. 
Albavičius ir Lietuvos išlaisvi- 
rtimui aukojąs savo gyvenimą 
prcl. M. Krupavičius. Jautėme, I 
kad geibiami sveč'ai tikrai mū-l 
sų artimi draugai. Prel. Krupa- j 
vičius paspaudė visiems rankas, 
pakalbino ar prisiminė, kurių tė 
vėlius pažįstąs. Gerbiamas sve-' 
eias kal|/ėdamas linkėjo, kad ir 
toliau dainuotume ir pasimaty- 
tume brangioje tėvynėje. Prel. 
Albu vičius taip pat tarė nuošir
dų žodį.

Vakare susirinkome išklausy-, 
ti inž, J. Rugio paskaitos “Inte
lektualinių galių ugdymas visuo
meninėje veikloje”. Inž. J. Ru
gys aiškino, kad tjk tie, kurie: 
išeina visuomeninio gyvenimo)

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ 
PERKRAUSTYMAS

Naujas s|M*clalus didelis sunkveži
mis su pilna npdrauda. Pigus ir 
sąžiningas pntarnav imas.

R. š E R fc N A S 
4546 S. \Yood St.. Chicago 9,

Mcmbcr of thc Catholic Press Ass'n 
I’ublishcd dailj. cxept Sundays, 

by thc
Llthuanian Catholic 
PRENUMERATA:
Chicagoj ir Cicero!
Kitur JAV ir Kanadi 
Užsienyje

SUBSCR1PTION KATES 
$8.00 per > ear outside of Chicago
$9.00 per y ear iii Chicago & Cicero

Press Soeiety $8.00 per y ear in Canada
Foreign $1 1.00 per yettr.

Metams % metų 3; mėn. 1 mėn.
$9.60 5.00 $2.7 5 $1.25

|e $8.06 $4.50 $2.50 $1.00
$11.60 $5.50 $3.00 $1.35

Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nesnnaudotų straipsnių ne
saugo, juos grąžina tik iš anksto susitarus. Redakcija už skelbimų turini 
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus prašymą.

Mutual Federal Savings Rekordas...
• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.

• Nuo 1905 metų ši bendrovė pergyveno karus, ekonomines depresijas, pa
nikas ir krizes, ir savo taupytojams išmokėjo kiekvieną sutaupytą dolerį.

• Augštus dividendus išmokėjo visada be perstojimo.

• Partrauksim jūsų pinigus iš kitur, jei atnešite savo banko knygutę

PRADĖKITE TAUPYTI ŠIANDIEN!

FEDEPUL
CHARtCRED AND SUPERVISED? 

1Y’ THE UNITED STATES OOVBRNMBNT
&CUVUV1

AND LOAN ASSOCIATION

2202 W. Cermak Road, Chicago 8, III

b

r
H. v....... Tol.: VIrginia 7-7147

JOHN I. KflZANAUSKAS. pres.

ĮSTAIGOS VALANDOS: Kasdien nuo 9 ryto iki 5 valandos po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 va
landos ryto iki 8 valandos vakaro, šeštad. nuo 9 iki 1 v. p.p. Trečiadieniais visai neatidaroma.

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 Calitornla Avė. 

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

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

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

VAL. 1 — 4 ir 6:36—8:30 p. p. kas
dien išskyrus trečiadienius. Atidaru

šeštadieniais I —4 vai.

Ofioo VVAibrook 5-2670.
Re*. Hilltop 6-1560

Dr. Alexander J. Javols
(JOVĄIAAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
t MARQI ETTF MEDICAL CENTER

6132 South Kedzie Avenue
Vai. 3—4 p. p. Ir nuo 7—9 ▼. vak.

Trečiad Ir šeštad. pagal .utartl 

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 VVest 63r<l Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:30 
iki 9 vai. Trečiad. ir šeši. uždaryta

Telefonas GRovehilI 6-1595

DR. ALDONA A. JUŠKA
Aki t LiGV St’EClAUStft

PRITAIKO AKINIUS 
Valandos: 9 12 Ir 7- 9 v. v. pagal

Husitarlma išskjius trečiadienius
2422 Wmt Marąnette Rd.

Telefonas REIIance 5-1811

DR. ttKLtER 1. KIRStUK
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 West 59th Street

VAI.,. I —1 popiet. 6:30—8:30 vak. 
Tjevla.il. pagal sutarti

Tel. oftao Ir tintu OLjnipie 2-4159
UR. F. KISIELIUI

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th St.. Cicero

Kasdien 13 v. ir 6 -3 v. vakare.
Hutas 1526 So. 49tli Atc.

šeštadieniuia 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfUyclic 3-1210. Jei 
nvot*iliepiu, (uiukile tšF^Jzle 3. 2868tuo UitilOPin. šiiilKlte

DR. EMILY V.
GYDYTOJA IR CHIRURGE

4146 S. Archer Avė.
t VAI* Kasdien popiet uuo 12-2:36 v. 
I \ ak. pirm., aiftr., ketvirt. 8-3:30 v. 
1 Trečiadieni tik auaitaru*

Oflno telefonas —• DTshop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpubllc 7-2290 
SPECIALYBE CHIRURGINES IR 

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 rėmus.
4455 So. California Avė., Chicago 

šaukite YArds 7-7381
Priima: vakarais 6 iki 9; šeštad. 

10 vai. ryto iki 4; trečiad. ir sekmad. 
tik susitarus.

Tel. ofiso CL. 4-0253, rez. GR.6-8876

DR. A. Z. ŠAULYS
GYDYTOJA IK ČIUKURUI!

4645 So. Ashland Avė., Chicago
Pirmad.. antr., ketv. ir penk.

•1:30—;8:S0 vai. vakaro 
šeši. nuo 2 iki 4 popiet.

... Rez. 8053 S. Campbell Avc. .

Tel. ofiso Y A 7-4787, rez. PR 0-1930

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 S. Ashland Avė. (kamb. 211)
Vai. nuo 2—i ir 6—8; trečiad.. šeš
tad. ir sekmad. tik pagal sutart). 

Jeigu neatsilieps viršminėtl telefonai 
šaukite Mldwny 3-OOOI

NiuftiiiminniiiiiiiiniKiiiniiiiiiiiuiiiid
PER PASAULI KELIAUJA 

ŽMOGUS
Bernardo Brazdžionio poezijos 

rinkinys. Nedidelis skaičius žios 
knygos gautas šiomis dienomis 
“Drauge", 2334 So. Oakley Avė, 
CHICAGO 8, ILL. Knygos kaina 
kietais virbeliais $2.
IIIIIIUHIlIlIHIlIlIlHlllllllllllllllimillllllt

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka, 

nes jis yra plačiausioj skaitomas 

lietuvių dicnraiti3, o skelbimų 

kaina yra prieinama visiems.

ALGIRDAS LANDSBERGIS

KEUONĖ'
V. Adamkcvičiaug apianka 

Ltaakymus su pinigais siųskite:
256 pat., kaina $2.50 

DRA1GAH, 2384 K. Oakley Ate.,
Ohlengo 8. llt

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 Imto tel. Ol.yniplc 2-1381

Tel. Ofiso VJetory 2-1581
Rez. VIetory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 Westt 31st Street
Katnp. Halsted ir 31-mos gatvių.) 

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

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

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso CA 0-0257, rez. PR 6-6059

DR. P. Z. ZALATORIS
Tel. ofiso CA 0-0257, rez. PR 6-0659 

1821 So. Halsted Street 
Rezld. 6000 S. Artesian Avė.

VAL. 11 v. r, iki 3 p. p.; 6—9 v. v.

DR. G. SERNER
Liirruvis akių gydytojas 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1829 

Pritaiko akinius. 
Kreivas akis 

Ištaiso.
Ofisas Ir akinių dirbtino 
756 West 33th Street 

Vai. nuo 10 iki 2, nuo fe iki 8. tre
čiad. nuo 10-12, penktadieni 10-2 ir 
šeštadieniais 10-2 vul. popiet.

Vai.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortliopedas - Protezlstas 

A pa ratai-Protezai. Med. ban
dažai. Spec. imgalba kojom

(Arch Supports) ir Lt.
9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-i. 

ORTHOPEDiJOS TECHNIKOS liAH. 
2830 W. 03rd St. Chicago 20, III. 

TcJ* PRospect 6-5081.

DR. S. YAITUShTopT.
I alengvitiu a kių Įtempimą, kuris 

yra priežastis gahos skaudėjimo bei 
svaigimo ir skaudančių aklų karščio. 
Atitaisau trumparegystę Ir tollrėgys- 
tf. Prirenki! teisingai akinius Visi 
egzaminavimai darom) su elektriniais 
instrumentais, rodančias mažiausius 
trūkumus. Speciali aljda kreipiama 
i lnok\ klos vaikus.

4712 South Ashland Aveihio 
Tel. YArds 7-1373 

Vai. I6:3o iki 7 v. vok. šeštad. 10;30 
Iki 6 vai. H'-kiu. Ir treč. uždam.

šios nuostabios Ir nepaprastos kny
gos personažus lltalp įvertina ra
šytojas Gliaudą: "...VMms __
niekintas niekintojas, bet turjs 
savyje Fra Angollcn angelų varsų 
gama, Tatjana—nesuprantanti als
ios sąvokos, bet myllstl skaisčia 
inetio. Pagaliau Julius... pasiilgęs 
skaistumo Ir nesuvokiąs Jo SsniRs. 
drąsus be drąsos, nesuprantąs pa
vojaus beprotgjlmo proocss". -

t

Tjevla.il
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THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

2334 South OaUey Avcnue, Chicago 8, IUiuoi*. TeL Vlrginia 7-6641; 7-6642

Kntered aa Second-Claas Matt«r Marcfc |l, 1916. at Chicago, Illlnota
Under the Ąct of )Įarch 3, 1879.

PRANCŪZŲ PARLAMENTO RINKIMAI
J. LAN SKORON SKIS, mūsų bendradarbis Prancūzijoje

DR. JULIUS J. BIELSKIS
Prieš porą savaičių šeštadieniniame priede trumpai rašeme 

apie dr. Julių J. Bielski, žymų Amerikos lietuvių veikėją.
Kadangi rytoj dr. Bielskiui sukanka 65 metai amžiaus ir ta 

proga Los Angeles, Calif., Amerikos Lietuvių Tarybos skyrius 
ir Lietuvių Bendruomenės apygarda sausio 8 d. (Hollywood 
Roosevelt viešbutyje) rengia šios sukakties minėjimą, matome 
reikalą dar šį tą pasakyti apie žymųjį Sukaktuvininką.

Sukaktuvininkas yra gimęs Žemaitijoje (Tytuvėnuose 1891 
m. sausio 6 d.), Ten baigęs pradžios ir vidurinę mokyklas, dar 
jaunas atvyko į Jungtines Amerikos Valstybes, kuriose begy
vendamas ir besidarbuodamas daugiau kaip keturiasdešimt me
tų lietuvių visuomenės gyvenime naudingą vaidmenį suvaidino. 
Kad turėtų geresnes galimybes darbuotis visuomenės gerovei, 
jis baigė kolegiją (Hartford, Conn.), įsigydamas mokslo laipsnį 
naturopatijoje. Kalbant apie mokslą, tenka pasakyti, kad Su
kaktuvininkas niekuomet nenustojo mokęsis. Jis nuodugniai 
studiavo tarptautinę teisę, finansus ir ekonomiją, ir gilinosi į 
visų tų mokslų sritis, kurios buvo reikalingos jo pareigoms ge
riau ir sėkmingiau atlikti Jis lankė universitetus, nuolat stu
dijavo, nuolat skaitė.

Visuomeninį darbą dr. Bielsk's pradėjo dirbti prieš ketu
riasdešimt metų. Jį pradėjo jaunimo organizacijose. Savo laiku 
jis pirmininkavo Lietuvos Vyčių organizacijai. Daug rašė mūsų 
jaunimo problemomis. Jau 1914 — 1915 metais įsijungė į Lie
tuvos šelpimo, jos vardo garsinimo ir pagaliau į jos laisvinimo 
darbus.

Amerikos Lietuvių Tautos Taryba organizuoja Informacijų 
Biurą Washingtone, jisai skiriamas jo vedėju. Siunčia delega
ciją į Lietuvą ir bendrai Europą nuo karo nukentėjusių lietuvių 
padėčiai tirti, dr. Bielskis skiriamas tos delegacijos nariu. Tais 
reikalais Europon keliauja kelis kartus ir sugrįžęs važinėja po 
lietuvių kolonijas ir renka aukas Tautos Fondui. Pirmininkauja 
Amerikos Lietuvių Tautos Tarybai. Organizuoja (Amerikoje) 
Lietuvos sargus ir jų reikalais vyksta į Lietuvą.

Pradedant Lietuvai gyventi laisvu ir nepriklausomu vals
tybiniu gyvenimu, jam pavedama suorganizuoti pirmąjį Lietu
vos konsulatą JAV (New Yorke). Tose pareigose buvo iki 1926 
metų vasaros. Tais pač'ais metais pakviečiamas augštoms pa
reigoms į Prudential apdraudos kompaniją, kurioje ligšiol dirbo 
(Los Angeles, Calif.) ir, kiek mums žinoma, šiomis dienomis 
išeina pensijon.

Iš lietuvių visuomeninio gyveninio Sukaktuvininkas ligšiol 
nėra pasitraukęs. Ligšiol jis tebėra Lietuvos garbės konsulu Ca- 
lifornijoje ir lietuviams kiekvienu reikalu patarnauja ir padeda. 
Visą laiką yra įsijungęs ir į Lietuvos la'svinimo darbus ir pilnai 
tiki jos prisikėlimu nepriklausomam gyvenimui.

Dr. Bielskio žmona (Ona Akusevičiūtė, kilusi iš žymios lie
tuvių šeimos Homestead, Pa.) buvo ir yra ne tik šauni jo gy
venimo draugė, bet ir bendradarbė. Išaugino ir gražiai išauk
lėjo dukrelę Rūtą ir sūnų Alfredą, kurie jau yra sukūrę savo 
šeimas, todėl mūsų garbingasis Sukaktuvininkas jau šiandien 
gali džiaugtis penkiais vaikaičiais (anūkais).

Ilgiausių metų!

(šio straipsnio pradžia buvo 
išspausdinta vakarykščioj lai
doj. — Red.).

Keliais žodžiais reikia apibū
dinti sambūrį R. G. R. (Rassem 
blement dės Gauches Republic- 
aines). Jį sudaro įvairios kai
riųjų grupės bei partijos: radi
kalų ir radikalų — socialistų; 
U. D. S. R., nepriklausomų ra
dikalų partija; socialdemokratų 
partija (ją reikia skirti nuo so
cialistų S. F. I. O. Socialdemo
kratai dažniausiai yra iš S. F. I. 
O. pašalinti ar pasitraukę asme
nys); demokratinė sąjunga; 
respublik:nė ir socialinė santa
ros partija ir dar kitokios. Kiek 
viena sambūrio partijėlė turi sa
vąją atskirą organizaciją. Vi
sas sambūris turi bendrą biurą 
ir vadybos komitetą, į kurį sam
būrio nariai (partijos) deleguo
ja savo atstoVus. Į rinkimus 
kiekviena eina po savo vėliava, 
bet iš RGR gauna kandidatų in
vestitūrą. Sambūris iš senų lai
kų vadinasi “kairiųjų sambū
riu”, bet jau seniai jis yra dau
giau konservatorių lizdas, šiuo 
metu jam vadovauja formaliai 
iš radikalų partijos Mendeso ini
ciatyva pašalintas premjeras 
Foras. Jį pasekė visi dešinieji 
radkalai. Foras praktiškai yra 
viso nuosaikiojo dešiniojo spar
no vadas. Tokia yra, trumpai 
suglaudus, prancūziškųjų politi
nių partijų mozaika.

3. Ta mozaika vis jau atspin
di tautos "įvairių tendencijų vi
sumą. Tas tendencijas galima 
sugrupuoti į keturias didesnes

Spaudoj ir gyvenime

DR. JUOZAS DAUGAILIS

anglų kalbą išversta Ad. Mic
kevičiaus “The Books our pil- 
grimage” (63 psl., kaina 75 c.).

A. Mickevičiaus įtaką lietu
viams V. Maciūnas taip reziu
muoja :

— Neginčytina, kad naujųjų 
laikų Lietuvai Mickevičius ne
beturi tiek svarbos, kiek yra tu
rėjęs mūsų senesnėsėms kar
toms ; betgi taip pat neginčytina, 
kad rašytojas, taip ilgai žavė
jęs savo raštais mūsų visuome
nę nekartą net formavęs jos pa
žiūras, davęs jai ligi šiol mūsuo
se tebgyvų literatūrinių perso
nažų (pvz. Gražiną), taip mie
lai jos ska’tytas (o nevieno ir 
tebe a kaitomas) ir daug kartų 
verstas lietuviškai, — nebūtų 
reikšmingai įėjęs į mūsų kultū
rinio ir apskritai visuomeninio 
gyvenimo istorijon.

koalicijas bei blokus, kurie dau
giau ar mažiau yra apibūdinę 
savo programas ir maždaug vie 
ningai prisistato rinkimams:

1) Komunistai. Visos parti
jos (neskaitant kelių “progre- 
sistų” grupelių) nuo jų nors at
siriboja, bet drausmingi, susi
klausę, jie eina, kaip visada, į 
mases su savo aiškia ir konkre
čia programa ir be abejo su
rinks daug balsų. Gal šį kartą 
mažau kaip paprastai (25 — 
30%), bet spėliojama, kad jie 
laimės 20 — 30 vietų ir tuiės 
didžiausią parlamente frakciją, 
120 — 125 atstovus. Mat, nors 
rinkiminių “santalkų” yra dau
giau kaip per paskutinius rin
kimus, bet jos sudarytos taip, 
kad nedaug kuriose apygardose 
surinks kvalifikuotą daugumą. 
Tada veiks proporcinė sistema, 
kuri komunistams bus pelninga.

2) Vadinamas respublikoniš
kasis laicistinis frontas. Jį su
daro socialistai, radikalai - men 
desistai, ka'rioji atžala U. D. S. 
R. Ir gauilstų grupės “Sociali
niai respublikonai” kairysis 
sparnas. Šios grupės bemaž vi
sose apygardose susibūrė į sa
vo rinkimines “santalkas”. Viso 
bloko lyg vadovas yra Mendes - 
France.

3) Vyriausybinė dauguma, ku 
ri dar vadinama dešiniuoju cen
tru. Jai vadovauja Foras. Ją 
sudaro paskutinės vyriausybės 
parlamentinė dauguma: M. R. 
P., Tautinio centro nuosaikieji 
radikalai. foristai, R. G. R. gru 
pės ir dešinieji socialiniai res- 
publ'konai. Įvairiose apygardo
se blokas yra sudaręs apie 50 
santalkų.

4) Kraštutiniai dešinieji Į 
juos paprastai įskaitomi “Tau
tinio Telkinio”, “Ūkininkų Ap
saugos” sąrašai ir ypač Pužado 
N. D. C. A. sąrašai (Union De- 
moratiųue dės Commercants et 
dės Art'sans). Pužadas be to 
yra sudaręs visą eilę “sateliti
nių” sąrašų įvairiais vardais, 
kad įvairiose apygardose jie ga
lėtų “telktis”. Šios visos naujos 
srovelės yra rinkimų mįslė. Pa
prastai joms nedaug reikšmės 
tepriduodama, bet gali būti staig 
menų. Jos visos drauge gali su
rinkti, kai kas spėlioja, 500,- 
000 — 1,000,000 balsų. Susitel
kusių sąrašų "likučių” dėsniu 
einant jos gali pravesti 5 — 10 
atstovų. “Sąjūdis” tikisi jų tu-

į reti apie 30. Visais atvejais tie

sąrašai sumažins balsus tiek 
"respublikoniškojo fronto”, tiek 
"vyriausybinės daugumo s”. 
Daug kur jie pakliudys įvai
rioms “santalkoms” surinkti 
kvalifikuotą daugumą.

Praktiškai rinkiminė kova dėl 
busimosios daugumos eina tarp 
"respblikoniškojo fronto” ir da
bartinės “vyriausybinės daugu
mos”, atseit tarp Mendeso ir 
Foro daugelio rinkikų požiūriu, 
tarp “pažangos ir reakcijos” a- 
fišų šūkiais, tarp “dešinės ir kai. 
rėš” — daugelio lyderių žo
džiais ir juos sekančių žurnalis
tų rašiniais. “Dešinė” ir “kai
rė" čia visai nevietoje. Nekal
bant, kad nūdieniais laikais iš 
viso sunku pravesti skiriamąją, 
kas yra dešinė ir kas yra kairė, 
kur ir kame viena baigiasi ir 
kita prasideda, parlametiniame 
režime, daugiapartiniame reži
me, tas teoretiškas skyrybos 
ženklas dažnai nieko konkre
taus nebepasako: kova už Jung
tinę Europą ar yra dešinės, ar 
kairės požymis? Jos šalininkus 
ar priešininkus sodinti dešinėje 
ar kairėje? Pasaulėžiūrų kovoj 
ką ir kodėl rikiuoti į kairę, ką 
į dešinę? Čia ir istoriniai krite
rijai ilgainiui nustojo reikšmės, 
o daug kame gyvenimo nubloš
kiami į šalį. Užjūrio žemių po
litikoje Foras ir jo dauguma tę
sė Mendeso politiką, tik, mano 
supratimu, apdairiau, dažnai gi

liau pagalvodamas, kad kaip. 
nors išsaugotų didžius prancū
zų intresus, kad "savitarpio ne
priklausomybėj" patikrintų pran 
tūzų kultūrinį ir ekonominį bu
vimą, kad neištiktų kaip su In- 
dokin ja, kur Prancūzijos vietą I 
kiti užėmė. Ją prarasdama Pran 
cuzija nustojo 40‘7 savo teksti
lės eksporto, tekstilėje atsira
do bedarbių. Tam teikia laiko, 
ne viską galima galvotrūkčiais 
ir “kalendoriškai” padaryti. Ko- 
lonialistų t'kiąja žodžio prasme 
nebėra, bet yra metodo skirtu
mai, kaip tiksliau kolonijų pro
blemą išspręsti. Ar metodas yra 
pakankamas dešinės ir kairės 
kriterijus ?

Tad, kodėl Mendesas savo Į 
vienmintį (abu buvo radikalai 
ir draugai) Forą laiko dešiniuo
ju, o save kairiuoju? Pavyzdžių 
būtų daug. Lengviau atrodytų, 
surasti skiriamąją vaduojantis! 
socialiniais kriterijais, bet ir jie 
nėra nė aiškūs, ne permanentiš- 
ki. Socialinio žmonių gerbūvio 
pakėlimu visi susirūpinę, šia 
prasme, jau minėjau, socialistai 
daug kame prilygsta MRP. Tad, 
kodėl socialistai yra “kairieji”, 
o MRP — “dešinieji”? Į Men- 
desą pagrįstai ir nepagrįstai žiū 
rimą kaip neokapitalizmo pra
nokėją, atseit kaip į žmogų, su
gebantį “atnaujinti” liberalinį 
kapitalizmą, užbrėžiant jam so
cialinė imperatyvus, kurių ta
riamai sistematiškai atsisako 
klasikinis kapitalizmas. Tad, 
kodėl socialistai, kurių ekonomi
nė doktrina nesutampa su neo-

kapitalizmu, laiko Mendesą kai
riuoju, o realistą, taip pat refor
matorių, apdairų ir ekonomiška 
realybe, bet ne vien teoretinė
mis spekuliacijomis pasiremiantį 
vyrą kaip Pinay arba Pfimliną 
lą’ko dešiniaisiais. Vieni ir kiti 
siekia to paties tikslo: išplėsti 
statybą, industrializuoti naujas 
ękonomiškas sritis, modernizuo
ti ir pakelti žemdirbystę, rengti 
technikinį jaun'mą, derinti pa
jamas su išlaidomis, sutvarky
ti amžiną “rykštę” — biudžetą 
ir pan. Tik tuo keliu einant ga
lima bus pakelti bendrą gerbūvį. 
Ne! Būaimoji dauguma darysis 
ne pagal “dešinės” ir “kairės” 
etiketes, bet pagal “programas”. 
Yra apsč ai duomenų manyti, 
kad šia prasme šį kartą bus rim 
čiau tariamasi ir susitarta. A- 
pie tas būsimojo parlamento 
“programas” rašysiu sekančia, 
me straipsnyje.

Brangūs Napaleono 
laiškai

Prancūzai labai vertina Na
paleono 1-jo laiškus. 1955 m. 
pavasarį Marburge buvo par
duotas iš varžytinių Napaleo
no laiškas, rašytas savo antrą
ja! žmonai Marijai-Luizai. Pra
dinė varžytinių kaina 2,500 
DM; jvaržė iki 5,000 DM, (iki 
1,255 dolerių). Nupirko Pary
žiaus Nationalinė Biblioteka, 
šioj bibliotekoj yra ir kiti Na
paleono 1-jo laiškai, rašyti Ma
rijai-Luizai. (m.)

BAISIOS KATASTROFOS VAIZDAS
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Va kas beliko i5 lėktuvo, kai jis nukrito ant automo bilio, jmstatyto Levittown, N. Y., Lėktuvas skrido iš 
Snffolk oro bazės. (INS)

nę studiją apie Adomą Mickevi
čių. Tos studijos ištrauka, pa
vadinta “Maišto pradmuo Ado
mo Mickevičiaus kūryboje”, iš
spausdinta “Aidų” gruodžio mė
nesio numeryje. Mickevičiaus 
kūryboje aptinkama maišto pra
dų ir prieš senąją visuomenę, 
ir prieš tradicinę męralę. Gal 
tas vadinamas maištavimas ir 
kiek perdėtai užakcentuojamas, 
tačiau Mickevičius, ir anot dr. 
Maceinos, toli nenuklydo:

— Paskelbęs Dievui kovą ir 
ją pralaimėjęs, Mickevičius ne-

Studija apie Ad. MickevHSų

Paskutinis 1955 m. “Aidų" 
žurnalo numeris paskirtas Ado
mui Mickevičiui, nuo kurio mir
ties pernai suėjo 100 metų 
Duodama keletas pagrindinių 
straipsnių. Visų pirma vienas 
žymiausių lenkų specialistų a- 
pie Mickevičiaus kūrybą 
Manfred Kridl (profesorius, da
bar New Yorko universitete dės 
tąs lenkų literatūros ir kultūros 
istoriją) — apibūdina to didžio
jo dainiaus dramatišką gyveni
mą, jo poetinę kūrybą, jo politi
nę ir moralinę įtaką. Pabrė- beturėjo kur toliau eiti. Jam

Atsiminimai apie 1905 m.
neramumus
VINCAS LEVECKIS

Tęsinys) •

ATIDĖTAS MIRTIES SPRENDIMAS 
PIJUI GRIGAIČIUI

(

važiavusia iš gimnazijos dukteria. Kazokai pamatę, kad 
vyras vaikščioja su mergaite, o juodu ėjo po ranka, kas 
kazokams nepatiko ir jie jau buvo pradedą taisyti savo 
garsiuosius bizūnus, pašventinti tą jiems negeistiną 
porelę. Daktaras Grabauskas pastebėjęs kazokų kėslus, 
juos tučtuojau perspėjo ir pasisakė, kas toks esąs. Ta
da kazokai aprimo. Kitus jaunus vyrus apmušdavo ne 
tik ant tilto, bet ir pačiame mieste ant gatvių, o už
kampiuose visi bijodavo pasirodyti. Vėliau pradėjo 
rinkti ne tik iš kaimų, bet ir iš paties Naumiesčio ir 
kišti kalėjiman ir vežti į Kalvarijos garsųjį kalėjimą. 

Knygrišys Leveckis areštuojamas

žia Ad. Mickevičiaus ryšį su re
ligija, tardamas:

— Jo nuomone, pažanga pri
klauso nuo mūsų vidinės būty
bės “išsivystymo, nuo jos ar
tėjimo prie Dievo”.

Poetas ir tėvynės nenorėjo 
matyti kitokios, “kaip tik ei
nančios Dievo valios keliu”.

Ad. Mickevičiaus įtaką prof. 
Kridl augštai vertina:

— Mickevičiaus reikšmė len
kų literatūroje yra milžiniška.

bel:ko arba užkietėti ir savo pra 
laimėjime virsti demonišku, ar
ba prisipažinti esant kūriniu ir 
nusilenkti prieš Kūrėją. Jis pa
rinko antrąjį kelią: nusilenkė, 
nes daug mylėjo.

Adomas Mickevičius lietuvių 
literatūroje

šia tema Vincas Maciūnas ra 
šo “Aiduose”, ir tuo klausimu 
mes lietuvių spaudoje dar nesa
me turėję tokios išsamios stu
dijos, kaip ši; panaudojama tiek

1906 metų pradžioje pradėjo areštuoti visus nu
matytus sukilimo dalyvius. Dar 1905 metų rudenį stu
dentas Pijus Grigaitis, nesigailėdamas nė vargo, nė 
visokių nemalonumų iš policijos pusės, sakydavo pra-
k^bas fr aiškindavo rusų valdžios iunytoeg ir kad I4e- k Jlu rldau tris batent:
tu™ turi gaut. gavo te.sea kad via.išmonės tunsuk.lt., , A^kaių, kooperatyvo „Diegas“ vedėją, Jurgį 
ir kovoti už savo teises, o tokių kalbėtojų tada buvo iš t

Sausio pradžioje 1906 metais, atėjęs pas mane, 
Naumiesčio policijos viršininko padėjėjas Renkis, vo
kiškas rusas, pašaukė mane į apskrities raštinę, kur nu

inteligentijos visai mažai. Grigaitis buvo drąsus ir ge
ras kalbėtojas, bet vargšelį suėmė rusai rodos Buikoje 
arti Marijampolės. Kareivių ekspedicija, kurie jieškojo 
tokių prakalbininkų, Grigaičio kartu su Vincu Andriu^ 
šių vos nesušaudė.

Rodos kazokų pulkininkas, kaipo karo lauko teis
mo pirmininkas atsisakė pasirašyti mirties sprendimą 
P. Grigaičiui, nes jis nesurado visai aiškių įrodymų, 
kad Pijus Grigaitis būtų daręs plėšimus, dėlei kurių 
neaiškumų mirties sprendimas buvo atidėtas. Po ne
baigtos bylos Pijus Grigaitis buvo patalpintas kalėji
man. Grigaitis, padedamas draugų laimingai pabėgoTai buvo pirmas tikrasis geni 

jus, peraugęs visus ligi jo bu- daug šaltinių, apžvelgiama ta’P ; laisvėn iš Suvalkų kalėjimo, o Vincą Andriušį mažai 
vusius lenkų poetus, neišski- plačiai ir smulkmeningai. Straip kaltino ir paleido laisvėn.
riant ir Jono Kochanowskio, aa- snio negalima suglaustai atpa- 
vo talento didumu ir turtingu- šakoti, jį reikia paskaityti. Stu- 
mu, savo kūrinių verte ir reikš- dijoje suminimi Mickevičiaus 
me, savo vieta slavų ir Vakarų vertėjai į lietuvių kalbą, jo į- 
Europos literatūroje, ir savo taka lietuvių literatūroje. Iš- 
įtaka. vardinant visus leidinius, būtų

Dr. A. Maceina apie Adomą
Mickevičių

Daktaro Grabausko pasivaikščiojimas

Kada kazokai ir policija apramino sukilėlius, tada 
pradėjo meškerioti labiau įtartinus žmones, dalyvavu
sius sukilimuose. Kazokai pasidalino į mažus būrelius 
ir pirmiausiai pradėjo Griškabūdžio apylinkėje, o vėliau

galima dar suminėti, kad 1950 Naumiesčio ir apylinkės kaimuose ir pačiame mieste, 
metais “Draugo** spaustuvėje į Vieną kartą išėjo pasivaikščioti ant Kudirkos aprašyto

Dr. A. Maceina ruošia plato* buvo išleista J, K. Tautmylos į tilto apskrities daktaru Grabauskas su savo ką tik par-

Kuhilskį, Naumiesčio ponų klubo tarnautoją ir Klemen 
są Katilių Naumiesčio apskrities banko buhalterio pa
dėjėją. Man atėjus policija ir mane pasodino šalia jų 
Policininkas mane šaukdamas sakė, kad tai nori su
tvarkyti atvežtas kokias tai knygas, o aniems trims 
sakė, kad viršininkas nori su jais kalbėti kitomis temo
mis. Paskui atėjęs policijos vado pavaduotojas mums 
visiems perskaitė, kad einant laikinojo generalguber
natoriaus įsakymu, rajono viršininkas mus areštuoja 
ir tuojau įsakė raštininkui surašyti mus ant tam tikrų 
blankų visokių klausimų atsakymus ir tą visą proce
dūrą baigus paliepė dviem policininkams nuvaryti mus 
į persiunčiamąjį areštą, kur buvo du sargai Valaitis ir 
Picčaitis.

Toje kameroje buvome tik mes keturi, o kitose tri
jose kamerose buvo pilna. Sargai pas mus tuojau pa
darė asmens kratą, pinigus ir peilius paėmė pas save 
ir užrašė, o mus užrakino, kad kas nepavogtų. Mūsų 
šeimos norą iš tolo sekė, norėdamos paskutinį kartą 
atsisveikinti, bet policininkai ir sargai jų neprileido. 

Apskrities viršininko vizitas

Ką tik mus užrakinus ir dar nespėjus apsiprasti su

nauju butu ir atsigerti supelėjusio oro, tučtuojau su
skambėjo skambutis ir žiūrime duryse pasirodė apskri
ties viršininkas Blogovieščenskis, tas kuris išreikalavo 
kazokus ir įsakė mus areštuoti. Jis mūsų labai apgai
lestavo ir teiravosi, kas galėjo mus areštuoti, „tokis ra
mius žmonis“. Jis žadėjo sužinoti, kieno įsakymu mes 
esame areštuoti, o sargams įsakė, kad prie mūsų ketu
rių gali šeimos atsilankyti ir net draugai ar pažįstami; 
mums gali atnešti visokių valgių ir gėrimų. Visa tai 
jis nuo savęs leidžiąs. Čionai viršininkas Blogovieš- 
čenskis sulošė lapės rolę, nes bijojo, kad ir jam koksai 
žydukas Motkė neįvarytų į nugarą švino gabalą. Į nu
garą, ne į nugarą, bet visgi jautėsi, kad ir jis yra tik
rasis kaltininkas. Nors jis ir turėjo kazokus, betgi tu
rėjo daug baimės. Mes Naumiesčio arešte buvome 4 
dienas. Per tą laikotarpį čia privarė visokių žydukų iš 
šerių fabriko, taip kad vos išsitekome ant narų gulėti. 

Pakeliui į Kalvariją
Paskui ketvirtąją dieną visus sodino į tam tyčia 

parengtas roges ir lydimus kazokų vežė linkui Vilka
viškio. Mes labai bijojome, kad nenuvežtų ant gelžkelio 
stoties, o paskui per Kauną, Gardiną iki Suvalkų, o nuo 
tenais per Cipliškius pėsti 25 kilometrus į Kalvariją. 
Mus nuvežė tiesiog į Vilkaviškį prie arešto namų. 
Mums apie 18 žmonių nebuvo vietos nė koridoriuje. 
Jausdami, kad mus vis tiek nepaleis dėl netilpimo, kar
tais gali vežti kaip virš minėjau per Kauną, Gardiną ir 
Suvalkus, tai jau pamatytume didelio vargo ir truktų 
virš mėnesio laiko. Todėl mes pasitarę, sumanėme pra
šyti rajono viršininką, kad jis leistų mums savo lėšomis 
pasisamdyti važiuotės priemones, o jis duotų dragūnų 
palydovus ir kad mus vežtų į Marijampolę.

Nors ilgai svarstė pulkininkas mūsų prašymą, bet 
po poros valandų laukimo gavome atsakymą, kad bus 
mūsų prašymas išpildytas ir tuojau jų pačių tarnai su
rado važiuotės priemones ir atsiuntė apie 15 dragūnų. 
Tuo tarpu Klemensas Katilius per savo pažįstamus 
maldavo pulkininką, įrodinėdamas, kad jis esąs val
džios tarnautojas ir nekaltai įskųstas. Rajono viršinin
kas jį paleido namo.

(B» daugiau)

tunsuk.lt


4 Ketvirtadienis, sausio 5, 1906

rvis
LSK Kovas mini penkmetį 

AL. ASTAŠAITIS

Išeivijos sąlygose lietuvybės rėdamas sėkmingai atstovauti 
išlaikymo klausimu a ūloma vi- lietuvius ir amerikinėje arenoje, 
sa eilė projektų ir sumanymų, Kovas neperseniausiai įstojo į 
kurių iniciatoriai, gyvai besisie- “Michigan Association of the 
lodami matoma padėtimi, norėtų Amateur Athletic Union of U. 
daryti viską, kad tik galimai S.”, tuo būdu tapdamas pilna- 
efektyv au sulaikius nutau tė ji- teisiu šios JAV sporto organiza-
mo bangą. Vargu ar bus per
daug pasakyta, kad eilėje prie
monių, naudotinų prieš sunkią-

cijos nar u. šiuo metu kaip tik 
vyksta Detroito miesto augščiau 
siosios krepšinio lygos pirmeny-

ją padėtį, sportas turėtų būti bės, kurios dalyvauja ir Kovo 
vienu pirminiu veiksniu, į kurį komanda. Taip pat vyrų ir 
turėtų kreipti didesnį dėmesį ne jaunių krepšinio komandos nuo- 
tik patys sporto entuziastai, bet lat žaidžia YMCA House lygoje, 
ir tie, kurie, nors ir mažiau juo Čia abi Kovo penkiukės la:kosi 
domisi, turėtų pripažinti, jog
sportas, šalia fizinės kultūros, 
visiškai teigiamai prisideda ir
prie tautinio auklėjimo. Tas 
itin gyvai pasireiškia emigraci
nėse sąlygose, nes sportas yra 
tuo akstinu, kuris dar gyvai pa
traukia jaunimą, kai jau neretu. . , . ,. .į tobulėja,atveju jokios kitos priemones 
nelabai gelbsti pr'laikyti išei
vijos lietuviškąjį atžalyną.

be pralaimėjimų.
Nors ši apžvalgėlė toli gražu 

nėra pilna nei išsami, bet ir iš 
tų kėl ų duomenų galima spręs
ti, kad koviečiai tikrai nesnau
džia, bet lietuviškuoju ryžtu ir 
užsispyrimu atkakliai dirba ir

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

N"£ JUOKAI ŽAISTI SU ŽVfiRIMt r v •> ■ — i

Grakšti mergytė suvaldo ir žvėrį cirke. (1NS)

AUKOS VASARIO 16 
GIMNAZIJAI

BALTO SUSIRINKIMAS
Metinis Balfo 76 skyriaus na

rių susirinkimas šaukiamas š. 
m. saus-o 8 d. 12:30 vai. buv. 
lietuvių svetainės patalpose.

Darbotvarkėje — pranešimai 
iš praėjusių metų veiklos, nau
jos valdybos rinkimai ir kiti ei
namieji reikalai.

Visi nariai kviečiami susirin
kime dalyvauti. Valdyba

NORI ATGAIVINTI
Petro ir Onos Grybų namuose 

Naujųjų Metų sutikimo proga 
buvo susirinkę senieji Amerikos 
lietuvių darbuotojai. Petronėlė |

Siuntiniai į Lietuvę 
Lietuvių bendrovė Overseas 

Cargo Co. siunčia į Lietuvą ir 
kitus Europos kraštus siun
tinius su angliška medžiaga kos
tiumams, maistu, avalyne, vais
tais ir kt. su pilna 100% 
garantija. Visi mokesčiai sumo
kami čia — gavėjas nieko ne
moka. Siuntiniai siunčiami iš 
Europos sandėlių — tad greitas 
pristatymas. Prašykite mus siun 
tinių sąrašų. Overseas Cargo 
Co., 4426 So. Rockvvell, Chicago

Medon'enš iškėlė mintį, kad rei
kėtų atgaivinti Kareivių Motinų 
organizaciją, kuri labai gražiai 
ir daug dirbo II Pasaulinio karo 
metu.

TELEVIZIJOS
Ir Radio Aparato Taisymas
Sąžiningas ii garantuotas darbas 
M. RIMKUS, 4517 S. Sawy« St. 
TeL VI 7-0087 — VI 7-3037

P.&J.JOKUBKA
|rV, DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI 

Pardavimas Ir Taisymas 
4102 Archer Avė., s* Mozart 

Chicago 32, UI. — TeL vA 3-8817

pigiai m saugiai .

PERKRAUSTAU

BALDUS
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS

Lietuvybės židiniai

Turint minty sporto svarbą 
lietuviškosios išeivijos gyveni
me, dideliu džaugsmu tenka 
sveikinti kiekvieną reikšminges
nį įvykį JAV lietuvių sportinin
kų veikloje. Nesvarbu, ar tai 
Rochesterio, Chicagos, Bostono 
ar New Yorko mūsų sportinin
kai, bet svarbu, jog tai yra ne

Be krepšinio veikia atskiros 
sekcijos šių sporto šakų: stalo 
ir lauko teniso, tinklinio, futbo
lo, žiemos sporto, šachmatų, 
lengv. atletikos ir vandens spor 

to.
Kaip matome, veiklos gairės 

užtenkamai plačios ir vispusiš
kos. Ir jei mūsų sportininkai 
ko pasigestų, tai bene paties 
svarbiausiojo — savosios visuo
menės paramos bei pritarimo,

... _ . ..... kuris, bent iš dabartinė paty-fk svarus jaun.mo auklėjimo, rim0 sprendžiant, niekada ne. 
postą, bet ir nemaž,au re,te- buv0 neį pwdid(.,13 . nel akan. 
mingi lietuvybės zidin ai. Pana
šiomis mintimis tenka, sutikti ir 
Detroito LSK Kovas penkerių 
metų gyvavimo sukakties minė
jimą. Ir jie bandė savo jėgas, 
rungtyniavo ne vien tik savųjų 
tarpe, bet neretai reprezentavo 
ir visos mūsų tautos vardą kitų 
tautų sporto mėgėjų tarpe.

Svarbu, kad ir patys mūsų 
sportininkai puikiausiai supran
ta savo tikslus ir uždavinius.

karnas.
Geresniam abipusiam susipa

žinimui ir savo kuklios sukak
ties paminėj'mui LSK Kovas 
maloniai kviečia detroitiečius 
atsilankyti į koncertą — vaka
rą š. m. sausio 7 d. buv. lietu
vių salėje. Koncerto progra
moje numatytas sol. Vacį. Ve- 
rikaičio pirmasis pasirodymas 
Detroite. Baleto dalykėlius pa- 

i šoks jaunutė šokėja Gražina Me
LSK Kovas išleistame pareis-1 m£naįtė 

kime visuomenei pabrėžė, kad.
jie siekdami pagrindinio savo’ programos bus šokiai, gro 
tikslo, jog sveikame kūne išlik- Jant vokiečių Erich von Wien 
tų ir sveika siela, jau spėjo pa- kapelai, taipgi veiks ir bufetas 
justi, jog sportas yra nepamai
noma priemonė lietuvybės išlai
kyme ir tautos vardo kėl:me 
tarp kitataučių. Tas tik parodo, 
kad mūsų sportininkai aiškiau
siai žino savo vietą ir gerai o- 
rientuojasi lietuviškuose reika
luose.

Veik’©? apžvalgėlė 
Detroto LSK Kovas, nors ir 

vengdamas reklarrrnio triukš
mo, įrodė esąs pakankamai tvir 
tas ir drausmingas vienetas ir 
savų laimėjimų grandinėje turi 
ir vieną kitą lauro lapą: mažo
joje krepšinio lygoje 1954-55 m. 
sezone laimėta pirmoji vieta; 
taip pat pirmąją vietą Kovas lai 
mėjo ir tuo pat metu pravesto
se stalo teniso varžybose. Be to 
1955 m. laimėta krepšinio pir
moji vieta š. Amerikos krepšį-1 
nio žaidimuose Montrealyje. No-

PADĖKA
Šv. Antano parapijos Chorui, 

Kalėdų švenčių proga įteiku
siam gražią ir man brangią do
vaną, reiškiu širdingą padėką.

Vargoninkas J. Blažiu

NERAPRASTA NAUJIENA!
• Europletiftkus ncAlojuinus radijau 

hu am/fm ir fonografu, veiklą U 
ha t* rijo* bei tinklo.

• Trumpi, bangi, radijai — Europai 
klauayti:

• Televizijos aparatai I-iiioh rūAtva 
firmų: RCA Vlctor, Zcnlth, Genč
iai IClectrlc ir Uit.

• lll-fldclity fonografai; %

• Elektros narni, apyvokoa reikrne- 
ny».

STATYBAI IR NAMŲ 
FATAISYMAMS 
PRISTATOME 
VISOKIŲ RCftlU MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 

LUMBER CO.
STASYS UTWtNAS. Praz 
BASO HAIATED ST 

T«L Vtrtory
APKAINAVIMĄ IR PREKIŲ 

STATYMĄ teikiame 
nemokamai

Raktine atidaryta kartim «« 
f vai ryto Iki 6 vai. rakaro I 
Mtadlentala Iki t vai vakar*

PK

LIET. KULTŪROS KLUBO INŽINIERIŲ IR BRAIŽYTOJŲ 
METINIS SUSIRINKIMAS Į DĖMESIUI

LB Detro.to apylinkės vai-, Lietuvių Kultūros Klubo me- j šiuo metu, tarpininkaujant 
dybos pravestoje rinkliavoje tinis susirinkimas bus š. m. sau-’ antikomunistiniam tautų blokui! 32, III.. Tel. YArds 7-4337. 
Vasario 16 gimnazijos namams so 8 d. 4 vai. p. p. Tarptautinio (American Friends of Anti-Bol-1

Instituto patalpose, 11 E. Kirby shevist Block), Detroite galima 
(prie Woodward ir prieš Meno1 
muzėjų).

Bus renkama nauja LKK val
dyba ir kiti organai.

Sktn. Kunigunda Kodatiene

išpirkti surinkta $309.50.
$25 aukojo Vedeikos ir Pa- 

talausko krautuvė “Gaiva”.
Po $10 — L. Bajorūnas, A. 

Jaškulis, J. Pečiūrienė, A. Paš-
v V1Č1o’m'iSViQS’- C; St^niulis: skaitys paskaitą “Skautybė po 
V. ir M. Tylai, S. ir V. Urbonai 
ir Vilniaus Krašto Lietuvių S- 
gos Detroito skyrius.

Po $5 — E. Bulotienė, A. Da
gilis, S. Dryža, J. Dunčia, J. Gai 
žūtis, A. Jurgelaitienė, J. Mikai, 
la, D. Naikauskas, Juozas Pet
rauskas, V. Rastenis, A. Vaitie
kus, Aid. Valukonis ir V. Vesel
ka. Kiti aukojo po maž au.

Aukų rinkime dalyvavo ir su 
rinko: Č. Staniulis — $96, E. Bu 
lotienė — $91.50, K. Gricius — 
$51, A. Rastenytė — $30, D. 
Bulgarauskaitė — $19, A. Misiū
nas — $11 ir J. Kirvelaitis — 
$10.

Pinigai pasiųsti L. B. Vasario 
16 Gimnazijai Remti Komitetui. 

LB Detroito Apyl. Valdyba

MOTERŲ SUSIRINKIMAS

Moterų Sąjungos 54 kuopos 
susirinkimas įvyks š. m. sausio 
8 d. 12:30 vai. buv. lietuvių 
svetainės patalpose. Bus naujos 
valdybos rinkimai.

ūpestingai ir pigiai taisai 
TELEVIZIJOS

APARATUS
Garantuoja darbą Ir dalia.

I. MIGLINAS
Nuolaidos — GARANTIJOS

Ltvision
MOVI N G

A. BENIULIS atlieka įvairius

3130 S. Halsted, D A 6-6887

(sales - Service) perkrauatymua ir pervežimui 
’ 1 j - ■ ■' 1 (g tolimų ir artimu atstumų.

Tek Bl. 7-7075 arba 
RE 7-9842

Turiu naują dideli sunlrreiimj 
Ir apdraudaa

n»SA 8. Talman, Otdoago M, UI. 
Te t. ORnveteill 6-7OM

Dėl smulkesnių informacijų 
nevėliau š. m. sausio 7 d. pra
šoma kreiptis į V. Kutkų, telef.

V. Kutkus
savo ir svetimu dangumi”.

LKK nariai, skautai ir skau- t^-5-3846^

tės ir v’si Detroite gyveną lie
tuviai maloniai kviečiami į šį 
svarbų susirinkimą atsilankyti.
_________________ LKK VaMyba. Dainavos ansamblis po kon-

! certo š. m. sausio 15 d. 11 vai. 
per sumą žada pagiedoti Šv. An 
tano parap jos bažnyčioje.

GIEDOS BAŽNYČIOJE

gauti mechanikams, statybinifi-J 
karas ir kitų sričių inžinieriams 
bei braižytojams darbo, už kurį 
mokama apie $3 į valandą.

A. TVERAS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS

Pardavimas ir taisymas
2646 W. 69th St. REpublic 7-1941

ASSEMBLERS
GIRLS — WOMEN

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

ASSEMBLY
ALL SIIIFTS

5 day — Hours 8 a. m. to 
4:30’p. m.

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

ROdney 3-5700

Skelbkitės "Drauge” i

MES PRISTATOME ANGLIS BElKffsĮ 
PEČIAUS ALIEJŲ

DIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS lį*
Mes taipgi perkraustome jūsų baldus saugiai — keletą blo-’ 

kų ar keliasdešimts mylių. Reikale šaukite mus. ,
Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkitės pas 

mus. Turį daug metų patyrimo perkraustymo darbe.
STASYS FABIJONAS

2146 So. Hoyne Avenue Tel. Vlrginii 7-7697

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

Įstaigoje BRIGHTON SAVINGS and LOAN!
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki 110,000.00
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS’N

4071 Archer Avė., į vakarus nuo Caliiomia Avė.
CHARLES ZEKAS, Sec'a

OFISO VALANDOS:
Pirmai, antrad. penktad. Ir 
•eit. 6 ▼. ryto iki 4:10 p. p.

Tredlad. • ryto Iki II o 
Ketvlrtad. » vai. iki • rak.

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. U artinu) ir 

inhinų Hiatancijų Saukit* sekančiai:
1415 S, LITUAN1CA AVEL, CHICAGO, ILL.
ANTANAS VILIMAS

Telelonas — FBontier 6-1881

St. G-kas

Savings and Loar 
Association

MIDLAND
i NSd»£a

J PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO 

BENDROVĖ

4038 Archer Avenue Tel. LA3-671V 

AUGUST SALDUKAS Prezidentas

Žodžio
KONCERTAS

Skirtas įteikti DRAUGO Romano Premijai
-ĮVYKSTA—

ISO ri. sausio Riėn. 15 d. (sekmadienį) — 4-U valandą po piettf
Dalyvauja:

BrazdžioM s II. Kačinskas A. Gustaitis
DAILIOJO ŽODŽIO KONCERTO MENININKAI

SOKOL SALĖJE
2345 South Kcdzic Avenue, Chicago, Illinois

$1,000.00 romano konkurso premijos įteikimo proga atvyksta j Chtcagą trys gar
sieji gražiojo lietuviško žodžio meirninkii: Brazdžionis, Kačinskas ir Gustaitis, kurie 
yra buvę Chicago j nevieuą sykį, ir jų atvykimas visada yra nepaprastas įvykis Chicagos 
kultūriniame gyvenime. Jie visada atvyksta su nauju, įdomia programa. Visada būna di
delis malonumas pasiklausyti jų poezijos, žymių dramų, ir humoro.

Tą popietį taip pat bus paskelbta kas laimi penktą tūųkstantinę, 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. Veiks turtingas bufetas, 
įžanga $2.00. STUDENTAMS IR MOKSLEIVIAMS $1.00.



’ Į
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Ketvirtadienis, sausio 5, 1966 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Programoje dalyvauja:
1. SIMO VELBASIO baleto studija,
2. Solistė DANUTE ST AM KAITYK,
3. “TryS Laimingieji”: ALFA B RIM
KA, JONAS KELELIUS ir ALGIS BI
KINIS.

Solistei ir baletui akompanuos MANIGPRDAS 
MOTERAITIS.

“Vestuves be piršlybų” Detroite
Tai muzikinis vaizdelis iš lie-» 

tuvių kaimo buities, kurį atliks 
Dainavos ansamblis š. m. sau-' 
sk> 14 d. 7 vai. vak. Western 
High School salėje, 1500 Scot- 
ten Avė.

Vaizdelyje matysime, kaip 
pas vienturtę mergaitę atvažiuo
ja iš tolimo krašto piršliai, kaip 
tėvai verčia jų tekėti ir kaip ji, 
nuo mažens mylėdama kaimynų 
sūnų, tam pasipriešina, atveria 
tėvams savo širdį ir pasisako, 
kad vestuvės gali įvykti ir be 
piršlybų. Tėvai nusileidžia, duo
da palaiminimą ir visi ruošiasi 
vestuvėms.

Vaizdelyje jaunimas šoka ir 
da'nuoja, iškeliami gražūs lietu
vių tautos papročiai, gražūs tau 
tiniai rūbai ir kt. Vaizdelį para
šė A. Merkelis, režisuoja Alfas 
Brinką, o dekoracijos — daili
ninko Jono Tričio.

Taip pat Detroite pirmą kar
tą grdėsime muz. J. Žilevičiaus 
“Vytauto Didžiojo Kantatą”, ku

ALIO! ALIO! Aukštesniosios Lituanistikos Mokyklos Tėvų Komiteto rengiamas

VAKARAS - KONCERTAS,
tos mokyklos išlaikymui, įvyks 1956 m. sausio menesio 7-tą dieną (šeštadienyje) 7-tą valandą 

vakare — LIETUVIŲ AUDITORIJOJE, 3133 South Halsted Street, Chicago, Illinois. 
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rioje solo partiją atliks visiems 
gerai žinomas Metropolitan o- 
peros solistas Algirdas Brazis. 
Taipgi girdėsime dvigubą kvar-| 
tetą, trombus, deklamaciją ir 
kt. Juos visus palydės pianinu 
Aleksandras Kučiūnas ir galbūt 
vargonais — Marija Mondeikai- 
tė. Ansambliui diriguos Stepas 
Sodeika.

Viso į Detroitą atvyksta apie 
80 choristų, solistų, tautinių šo
kių šokėjų, artistų ir kt.

Nusipirkite biletus iš anksto, 
nes visos pirmosiom vietos yra 
numeruotos. Biletai gaunami 
Patalausko ir Vedeikos krautu
vėje “Gaiva”, Kukučionio laik
rodžių krautuvėje, “Ner'ngos’ 
bei prie Šv. Antano bažnyčios 
knygynuose ir pas valdybos bei 
parengimų komisijos narius: S. 
Bačkaitį, E. Bulotienę, K. Gri
cių, S. Geldauską, V. Kutkų, J. 
Mikailą, L. Petravičių, J. Reka
šių ir C. Staniulį. V. Kutkus

TRUMPAI
— Kun. Skntviavičius Kalėdų 

išvakarėse “Baltic Melodies” pro 
gramoje pasakė įspūdingą kal
bą. Po kalbos buvo Šv. Anta
no parapijos choro, vad. vargo-1 
nininko Juozo Blažio, kalėdinės 
giesmės ir šeštad. mokyklos mo
kinio M. Kutkaus deklamacija, j

— Kun. M. Daumantas svei-Į 
katai pataisyti yra apsigyvenęs 
pas savo seserį B. Petkienę. Gi, 
dabar sveikatai gerėjant talki
ninkauja Detroito parapijų kle
bonams. Kadangi be lietuvių k. 
jis moka anglų, italų, slovakų, 
lenkų ir kitas kalbas, todėl kita
taučių parapijų klebonų jis yra 
mielai kviečiamas jiems padėti. 
Pamoksluose jis pamini paverg
tas tautas, ypač mini kenčiančią 
Lietuvą, kviesdamas už ją ir 
kitas pavergtas tautas melstis. 
Kun. M. Daumantas buvo įšven
tintas kunigu 1924 metais Det
roite. Paskutiniu metu buvo Gi- 
rardsvillc, Pa., Šv. Vincento pa
rapijoj klebonu. Šioje lietuviš
koje parapijoje klebonu jis išbu. 
vo 22 metus. Aktyviai dalyva
vo katalikiškųų oragnizacijų 
veikloje. Buvo renkamas L’etu- 
vių dienos pirmininku. Kun. M.

i

Daumantas išrinktas “Baltic Me 
lodies” rėmėjų garbės pirminin
ku ir dvasios vadu.

— Motiejus Bendoraitis, 761 
metų amžiaus, mirė Dearborne. 
Palaidotas Šv. Kryžiaus kapinė-

i se. Jis buvo vienas steigėjų Šv. 
Antano parapijos Detroite. Taip 
pat buvo pirmuoju šios parapi
jos komiteto pirmininku. Pali
ko nuliūdime dukrą Oną ir jos 
vyrą Antaną Dambrauską, Circi 
le Jeyvelers krautuvės savinin
kus.

— Kun. T. Palukaitis, iš Men- 
lo Park, Calif., sponsoriams Mr. 
ir Mrs. Stanley Boris ir jų šei
mai Naujųjų Metų išvakarėse 
per “Baltic Melodies” radijo pro 
gramą perdavė sveikinimus ir 
linkėjimus kartu su gražia lie
tuviška daina.

— Frank Janeck jau grįžo iš 
kariuomenės, ištarnavęs JAV 
karo laivyno aviacijoje 4 metus 
leitenanto laipsnyje. Jis žino
mas kaip gabus pianistas, ne
kartą akompanavęs lietuvių kon 
certuose solistams ir chorams 
Detroite. Frank yra lietuvių 
verslininkų Rosc ir Frank Ja- 
neckų sūnus. V.

Vyrai, apsirūpinkite savo apsirengimu !

ŠOKIAMS GROS MUZIKO BRONIAUS 
JONUŠO ORKESTRAS.

Veiks užkandžių ir gėrimų bufetai. 
Įvairios pramogos darys vakarą Įdomų.

Nuoširdžiai kviečiame visus kuo- 
skaitlingiausjaj dalyvauti šiame pa
rengime. RENGĖJAI

nelis su dovanomis. Jam padek, .salėje įvyks krepšinio rungty- Išradėjo įrodymaiPO GAISRO

J

Vuukev Lake Vilingo, Oliio, mero Paul Jurko namas sudegė. Trys vai
kai, atėję į Jurko namą. žuvo gaisro metu. Nelaimė įvyko užsidegus ka
lėdinei eglutei nuo elektros sprogimo. Žuvo James Alexauder, 5 metu; 
Dovis Mcsser, 7 metų; ir Sheila Johnson, 9 metų. Vaikai buvo atėję 
]»asigrožėti kalėdine eglaite. *’* (INiS)

VAIKUČIŲ VAKARAS 'švaistė” deklamavo II sk. mo-
. kine Žibutė Zaparackaitė, po to Tradicinis vaikų vakaras mu-jmokinlai padainav0 keletą dai.

sų mažųjų yra mėgstamas ir 
laukiamas. Ne vien dėl turtin
gų Kalėdų senelio dovanų. Jų 
pakankamai gerasis senelis pri
stato į namus. Čia vaikučiai at-

nelių. Savo rašinėlį “Laiškas 
broliui partizanui" paskaitė li
tuanistinės mokyklos mokinys 
Kazys Jankauskas, “Aš maža

. _ . , , . mergytė” deklamavo V. Gricųį-
ina pabūti drauge padainuoti .,^34,^.. dekiamavo UI

gražių lietuviškų dainelių, pa 
deklamuoti ir pažaisti tautinių 
žaidimų. Jie yra vyriausieji šio 
vakaro veikėjai. Žiūrovų tarpe 
matome jų tėvel’us ir artimuo
sius bei pažįstamus.

Toks vakaras, įvyaęs 1955 m. 
gruodžio 26 d., praėjo su pasi
sekimu. Programą išpildė šešta
dieninės ir augštesnės lituanisti
nės mokyklos mokiniai. “Mal
da” — deklamavo I sk. mokinys 
Jonas Beržanskis, kalėdines 
giesmes pagiedojo šcštad:eninėa 
mokyklos mokiniai, “Šiaurės pa-

sk. mokinė Onytė Valytė. Piano 
paskambino lituanistinės mokyk 
los mokinė Liucija Mingėlaitė. 
V. Kud'rkos inscenziuotą pasa- 
sakėčią “Vilkas ir ėriukas” at
liko šeštadieninės mokyklos IV 
skyriaus mokiniai. Po to sekė 
K. Bradūno “Be tėvynės”, kurį 
deklamavo Violeta ČižauskaitėJ 
o akompanavo Liucija Mingėlai
tė. L. Žitkevičiaus “Pūsk vė-| 
jeli” padeklamavo Arūnas Ud- 
rys. Po to pasirodė Kalėdų se-

lamavo Zosytė Sirutavičiūtė ir 
Henrikas Valatka. Gavę iš se
nelio dovanų, vaikučiai pradėjo 
tautinius žaidimus: “Pučia vė
jas”, “Aguonėlė”, “Oi tu ieva 
ievuže”, “Saulutė tekėjo” ir “No 
riu mįego”. Tiek scenoje, tiek 
vėliau žaidžiant salėje, mažie
siems talkininkavo jų mokyto
jai O. Balzerytė, A. Januškevi
čius, K. Gricius ir A. Vaškelis.

SPORTININKŲ ŠVENTĖ
Detroito LSK Kovas š. m. 

sausio 7 d. švenč:a 5 metų savo 
veiklos sukaktį. Tą pačią dieną 
2 vai. po pietų Holy Redeemer

DETROITO MZMERIAI 
IR PROFESUONAUI

-j . i .- Jv
Jeigu norite pirkti arba parduoti 
namus. skly|>us, Biergardenus — i 
alines, ūkius ar vasarvietes, kreip- I 
kitės į

ELSEA REALTY & INVEŠT- 
MENT COMPANY

atstovą
VLADA BARAUSKĄ
Telefonai: Įstaigos VA 2-9790, ' 

Residencijos — TA 6-4366
Į Ši įmonė yra pati stambiausia Mi- 
chigano valstijoje. Detroite turi 4 i 
skyrius ir sėkmingiausiai patar- i 
nauja savo klijentams.

M. MIŠKINIS. M. D.
GYDYTOJA ir CHIRURGE 

X-RAT
393 West Grand Boulevard

cor. Shady Lane Detroit 16. Michigat l 
Namų telef. VI 1-7970 

Pirm. antr. ketv. ir penkt. 12-3 ir 6-8 vai 
Treč. ir sėst. 12-3 vai.

Telef. TA 6-0686

VINCAS KIRŠINĄS 
11420 Steel Avenue 
Detroit 27, Michigan

Tol. WE. 4-filHS 
GENERAL GONTKAOTOR 

Atlieka (vairius statybos, pataisy 
mo ir pertaisymo darbus — stalinio 
kytttės cemento, mūrijimo, elektros 
plumbingo, dažymo ir dekoravimo 
Atskirų kambarių bei butų įrenglraaf 
psstorfise ir skiepuose

pagrįsti 
faktais: požeminis rū-

. nu*- t eiz o 3y8, numatomas oro slėptuve,Žaibą ir Rochesterio LSK Sa-kzaw, , »., , „ . , ,. ,. I bombardavimo metu pavercia-kalą. Be to tos pačios dienos . 5
vakare 7 vai. Hiapanos Unidoa clektr“e W*lnc’ kun 
salėje įvyks koncertas - pobū-1 '0Jau® mctu Padarys trcMa- 
vrg i ŪO colio storumo ledu. Ledo

__________ ; aluogsnis ant slėptuvės sienų
I atsiras, kai mieste bus paskelb- 
j tas aliarmas ir pradės kristi 
pirmos bombos. Jis tvirtina,

nes, kuriose matysime svečius tokiais 
sportininkus — Clevelando LSK

Ledas prieš atomines 
bombas

Vokiečių spauda rašo, jog vie j kad šis ledas turėsiąs didelės 
nas vokietis paprašė užregis
truoti jo patentą, kad jis su
projektavęs priešlėktuvinę 
slėptuvę — ledainę.

reikšmės ir apsaugos gyvento
jus nuo sprogstamosios jėgos 
ir atominių bombų sukelto karš 
čio. (m.)

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS IR GASOLINO STOTIS
į Atliekami lyginimo ir dažymo darbai. Taisomi motorai, stabdžiai, 

transmisijos ir t. t. MOBLLGAS benzinas, įvairių rūšių alyva, 
baterijos ir automobiliams dalys. Firestone padangos

1934 West 59th Street Tel. GRovehill 6-9136
ML CESAS, patyręs auto specialistas

ANE SAjJ

•s H

CRANE SAVINGS
2555 5VEKT 47tb STREET I.AIayette 5-1083

B. R. Pietkiewiez, prez.; E. R. Pietkiewicz, sekr. ir advokatas
Mokame augštus dividendus. Kešiuojame čekius. Pardundamo ir 
išperkame valstybės bonus. Ta u py tojams pataraauv inaai veltui
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ŠIANDIEN.—Apdrausta iki $10.000. 
Darbo valandos: ptrmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penkt. 9 iki 5; treč. uždaryta, o šešt. nuo 9 iki vidurdienio. 

f^~ ~

BUICK’AS

OE3OI 301

1956 ©
Mes Jus aprengsime nuo galvos iki kojų. Dabar jau turime 

skyrių ir jaunuoliams, kuriuos galite atsiveati drauge ir jie bus 
patenkinti puikiais •rūbais už nebrangias kainas.

DUODAME KREDITAN BE ATSKIRO PRIMOKSIMO.
Visi mūsų pardavėjai kalba lieluviįkai ir jūs būsite tikri, 

ked jūs gausite tai, ką norite.

. S E I G A\
RŪBAI, SKRYBĖLĖS, BATAI IK KITI KEIKMTNVS VYRAMS

4622 South Ashland Avenue Tol. YArds 7*1272
CHICAGO 9 , ILLINOIS 

patogumui, mūsų krautuvė yra atdara sekmadieniais 
jo 10-tos valandos ryto iki 2:30 valandos po pietų.

J ūsų
nuo

TELEVIZIJOS FONOGRAFAI 
Tik pas mus pirkdami gausi!
• NeiiioLniiinl 3-Jų mėn. pilną garnn 

tljų - durims ir dalys.
• NctlKikamui Viduos untviių ir lustu 

I,avinui s.
G 11,1 $100.10) ir duugiau nuolaidos už 

JŪSŲ Seni) t.-|rvlzljų.
Kr to. visokiausi rūdijai, rskorda-

vlmo aparatui, lempos, baterijos, da
lys ir kitų firmų televizijos.

N L Oš | R | d S I, I ETIJ VIŠKA S 
PATARNAVIMAM

Klausykfte 
LITHUANIAN MELODIES

Ann Arbor — WPAG — 1050 kh«. 
cycles

Sekmadieniais 1:00 — 1:30 p. j> 
Vedėjas — RALPH VALATKA 

15756 Lesu re — Detrolt 27, 
Michigan

iFrank’s TV and Radio
I J’AItDAVIMAS IK TAISYMAS

3240 South Halsted Street
Telefonas CAIiimet, f>-7252 

PRANAS KERAIS IR
PAULU S E. ENDZEI.IH

za o ca o r.—....... t o a o k______ ___ >

RADIO PROGRAMA
H«c. Radio Programa IA atntlei 

1VBM8, 1000 kII. rtekrnadleniala 12— 
12:80 vai. per pletim: liet. muzika 
dalnon. Ir Magdutėa Paeaka. Biznio 
reikalai* krelptln J Steponų Alink ų. 
Ralttc ElorlMn, Oėllų Ir [tovanų Krau
tuvo, 602 K. Broaderay, 80 Hoatnr. 
J7. Mana. Tel. Ho. 8-04*9. Ten P«' 
yennama tnttr ..r»raugn»“

^PAKKlioIiM E~ SEK VICE 
STATION

5000 W. Cermak Rd., Ciceru, III
Lietuviška gazolino stotis ir i 
automobilių aplamavimas

<1. Grtgelalttn, eav.

Duona Ir įvairina akonIngiu 
bolkntee kepa

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

Tel. CLifside 4-6370..
Prlatatome | vtau krautuve* 
Ir restor&uun, taip pat li- 
atunčla J vlaua artlmuotdue 

mteatua

NUO UŽSISENftJUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tie. kurie kenčia nuo SENŲ AT

VIRU ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ,
negali ramiai sėdėti ir naktimis
miegoti, nes jų užstsenėjuslos žaizdos 
niežti ir skauda. Kad pasalinti tų j 
niežėjimų ir skaudėjimų senti atvi
rti ir skaudžiu žaizdų, uždėkite 
I.EGUUO Ointment. Jos gydymo! 
ypatybės palengvins Jūsų skaudėji- 
mų ir galėsite ramia, miegoti nak- į s.: 
lį. Vartokite jų taipgi nuo skali-1 
džių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
niežėjimų ligos vadinamos PHORIA- 
SIS Taipgi pašalinu peršėjimų ligos 
vadinamos ATHLETl/H UOOT. su
stabdo džiovinimų odos Ir perplySlmų 
tarppirftėių. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstanėlos. suskilusios odos dedir- 
viniu. odos išbėrimų ir t. t. taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
slrodo skaudus Išbėrimas nuo vysty
klų. Ji yra gera gyduolė nuo iš
viršinių odos ligų. Uc
gulo Ointment yra 
parduodtitna po To 
et.. $1.26, ir $3.50.
Pirkite vaistinėseUbi 
ragoj Ir apylinkėse —
Mlhvuukee, Wisc..(Ta 
ry. Iod.lr D’-trolt, Mi- 

! chigan arba rašyki
te Ir a,siųski,o Mo- 
oey order j

LEGULO, Department D.
618 W. Eddy 8t. Chicago 34, III.

;.rwmi

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

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

GARSIAKALBIŲ SISTEMA (Public Addre«« System) išnuomavimui

LIETU VISKAS

AUTOMOBILIS

rf

NARIAI LIETUVIU TAIP. IR SKOLINIMO
R-VTŲ LYGO3, KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki Si0,000.00 
I R

Paskolos Duodamos Namy Įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO) SAVINGS & LOAN ASSN.
6234 S. W ėst era Avė. Chicago 36, III.

CRANE SAVINGS A LOAN ASSIL
2555 W. 47th St,____________ Chicago 32, III,

DISTRICT SAVINGS A LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8. IU

~ UNiVERSAL SAVINGS A LOAN ASSN’
1800 S. Halsted St. Chicago 8, 01-

-■====?=o==

AUKŠTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IR PELNINGI PATARNAVIMAI.
TAI PYKITI, TVIRTAI. AI’DttAISKU Kltl.tltmijmmi |KTA1<KME. Al Kš< I AT SIAs. W JAI l’ADIDl>TAS DIA 11,1 ADAS « Z ŲAIIt t l’ V$..STML5- 
H PASKAITAS. KITI TAI RYMO SKYRIAI: ORTIOA Al,. RDM S. K Abf. D| III YAK ACI.I, ShMtIAI. DAI,I i i: TAI PA TI III PER RAIŠKI H. UI - 
tAM’lkUT'. IŠLAIDAS I.ŠKIRIAAT RĖKI t N III AI’MDUAA T V ĮMOK t Al SIAS RIDAS. \l,l/ri I l’ATARNAT IMAS VARIAMS. IAKKKIAM IR 
VAROIOOAM \ALRZIDS RDM s VAMI PASkOliOS PRIP.IVAMIAI'.MOM SĮklAt.DM. SI ZIVtTI' MCS^ Al kšfl'\ DIVIDENDĄ IR Ivl’IAS 1N- 
I OILMACMAK l’ASAI kIT — gRdVI.IIILL G-T5T.Y

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION, 6234 SOUTH IVESTERN AVĖ.
RIR.M. 12 TAD.— H V ALi AMItAD. IR PEAKT. G Ikl 1 VAK.; KfcT. « IKI b diI. yuk.: Tr«?. I ZDAR5TA MJS > DIEV>: Alki 2 FOI’II.T
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CLASSIFIED & HELP WANTED ADVERTISEMENTS i
==aosaoE==30Eio==

“DRAUGAS” AGENCV
55 E&st YVashington Street 

TeL DEarborn 2*2434

2334 Sounth Oakley Avenue 
Tel Vlrginia 7*6640; 7-6641 
ar - loaof“"- loaocss

REAL ESTATE

Daugiausia sutaupysite pinigų 
pirkdami mūsų įstaigoj namus, 
biznius, nes čia RASITE TIKRAI 
LABAI VERTINGŲ BARGENŲ 
visoj Chicagoj. Patikrinkite!
AL G. BUDRECKAS

REALTY
1839 W. 47 St. Tel. LAf. 3-3384 

(Ir sekmadieniais)

P. STANK0VI6IUS
REAL ĖST. ir IN8UR. BROKB&It

LIETUVIŲ AUDITORIJA
8133 So. Halsted St

Ph. DAnnba 6-3793
Padeda plrkltl * parduoti namu. 
Gklus, biznius. Parūpina paskolas 
draudimus Ir daro vertimus. Tvarki 
Imigracijos dokumentus. Ofisas atda 
ras kasdien nuo 10—T.

ŠTAI, ČIA — $8,900, mūrinis na
mas arti 26th ir Avers. 3 kamb.; 
virtuvėje spintos. Uždaras por- 
čius. Tuojau galima užimti. SVO- 
BODA, 3739 W. 26th St., LAwn- 
dale 1-7038.
Jeigu ieškote pirko namų, Ouuuų 
sklypų, ūkių, arba norit ką par 
duoti, atsiminkit, jog mielai ir aą 
žimngai patarnauja

P. LEONAS
REAL ESTATE

I7SP W 71st. St. WAlbrook S-9O1*

Priefi pirkdami ar parduodan 
namus, biznais, sklypas ai Akiu 
atlankykite mos.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSUKAHOl 

2405 West 61 St. 
WAlbrook 5-6030

PRospect 8-3579 (vak. ir aakaaan.

Kas, perkant arba parduodant na 
mus, norit sąžiningo Ir -lietuviška 
nuoširdaus patarnavimo krelpkltls

VENTA REAL ESTATE
4409 S. Fairfield. teL LAf. 8-888j
Vai. Kasdien nuo #—11 Ir 4—7 vai 
vak. Sefttad. nuo 8 v. r. iki t v. v

Trečladinelals uždaryta

HELP WANTED — MOTERYS

TYT1ST CLF.RK
MUŠT BE EXPERIENCED 

5-day week 
Company lunch room 

Group Insurance 
New modern building 

UnJveraal Sheet & Strip Steel 
4900 S. CALIFORNIA 

WAlbrook 5-6800 

KITCHEN HELP

COOKS, TRAY G IR L 
D1SH YVASHER

Kxperiene«d

________GRaceland 2-2100_______

CASHIER
With adding machine 

and caahiering experience

5 day week 
Group insurance 

Profit sharing plan

GENERAL 
FINANCE CORP.

6021 W. Cerniak Road

AVON CALLING!
Your service of Avon Cosme- 

tics MAKES sales right in your 
owu neighborhood. We train 
you to earn inunediately. Call 
EUclid 6-9052 for further In
formation.

HOUSEWIVES
Work 15—25 liours per wcek in 

spare time showing Sterling and 
Bavariaų China. Car nocessary 
Age 25—45. Earn $75—$100 per wk.

Gali ŲN 4-5863 or GR 5-4781

REIKALINGA MOTERIS NAMŲ 
RUOŠOS DARBUI

5 DIENAS SAVAITĖJE
Rekomendacijos reikalingos. Pa
geidaujama kad nors kiek kalbė
tų angliškai.
_________ FOrest 9-8379__________

PLATINKITE “DRAUGĄ”

HELP WANTED MOTERYS

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 Northwest 

APPLY

5050 FOSTER

PROGOS — OFPORTUNITIES

EMERALD FOOD MAKT

Įsigyvenęs biznis — parduo
damas su visais įrengimais ir 
prekėmis.

3001 S. EMERALD AVĖ.

CLEANER & TflILOR STORE 
FOR SALE

3 years at šame location 
Living ųuarters in rear

6714 So. Halsted Street
Parduodama mėsine ir maisto pro

duktų krautuvė Brlghton Parke. Tei
rautis vakarais tel.

CRauford 7-2478

“Self-service” maisto produktų ir 
mėsos krautuvė. Apšildomos gy
venimui patalpos. Per daug me
tų įsigyvenęs biznis. 3930 So. Al- 
bany Avenue. •

AUTOMOBILE8 — TRUCKS 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO KOŽICOS 
lletuviAka gazolino stotu ir auto 

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

CALL-ME-MOTORS C0.
5759 S. WESTERN AVĖ.. ILE 7-9533

BUILDING 1 REMODELING 
NAMŲ STATYBA

Ivalrils ųtaUymai ir pardavimas
Jei norite pirkti ar užsakyti namą 
kurU būtų gerai Uplanuotas. pato 
gua, gražus Ir pigus, pirkite ar užsa
kykite pae

Susitarti tauku REMance 5-8209 
V. ŠIMKUS

auo 5 vai. 9. p. kasdien ir 
sekmadieniais nuo 10—4 vai. 

vdresaa: 4645 So, Kestine Ava, 
CHICAOO SI. IUL.

ANTANAS LUKAS Ir SŪNUS
6450 So. Fairfield Avenue

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

TeL KEmlock 4-5881

Įltlllllllllllllllllllllllllllllllllimillllllim 
1 LIETUVIŲ STATYBOS = 

BENDROVt

I MŪRAS
BUILDERS, INO.

Stato gyvenamuosius na
mus, ofisus ir krautuves pa- 

_ gal standartinius planus ar 
5 individualinius pageidavimus, 3 
E Įvairūs patarimai staty- 5 
s bos bei finansavimo reika- 
= lais, skiciniai planai ir na
ši mų įkainavimas nemokamai, 
s Statybos reikalais kreiptis 
S į reikalų vedėją šiuo adresu:

i JOMASSTANKUS i
s kasdien nuo 4 vai. popiet s 
3 TeL PRoepect 8-2018 arba 3 
s LUdlow 5-8580. 3
S 6800 SO. CAMPBELL AVĖ., S 
š Chlcago 29, Dlinois 
;»iiniimM«niiniiiunnnimiunuiniii

ĮSIGYKITE D A B A R t

DARBO TEISĖJ ŽODYNĖLIS
Spaudai paršuošė Pr. šulaiti* 

ANGLIŠKŲ ŽODŽIŲ BEI IŠSIREIB 
KIMŲ PAAIŠKINIMAI

Siame ŽODYNĖLYJE telpa tl< 
anglų kalba žodžiai bei iSalreiškimai 
kurie yra įgavę specialinę reikimę 
kai kurie paimti U veikiančių |sta 
tymų. Spausdinami žodžiai anglį) 
kalba Ir patiekti platūs paaiškinimai 
lietuvių kalba.

Leidinys 116 pnsL Kaina 61.00.
Pinigus su užsakymais siųsti:

'“DRAUGAS”
SSS4 8. Oakley Avė-,

Chlcago s. m.

HELP VVANTED — VYRAI

YOUNG MAN
FOR

Cnmptometer Service IX-pt. 
MechanicaUy Incllned 

Ri-sch. grad. Neat appearance. 
Honorable dlacharge irom armed 
forces. to Service calculatlng ma- 
chlnea. No prevloun exper. necess. 
Pald vacations & holtdays. penalo n
& Insurance program.

APPLICANTS WILL BE IN-
TERVIEU'ED BETttEFN 

10 A.M. to 2 P.M.
For eve. appolntment call SU. 7-8625 
KELT & TARRANT MFC. CO. 

Rm. 7136, Merchandise Mart

REIKALINGAS patyręs auto 
mechanikas. Kreiptis:

M. CE9AS 
1934 W. 59th St.

TeL GRovehill 6-9136

SLIPCUTTERS on plastic 
eutters. Unlimited eamings. 
Steady work. Good working 
conditions.

190 N. State RA 6-0161

LINES BY SOGLOW

taela laša to s gsad aua <a baw

land Mm meaey, ht/U pa? taah 
•vary eeat, ylas gaad ištaras*. ta 
toa Fayroll taringa Flaa, a part 
of your tašoma goea toto Uattod 
Btatoa Savinga Bonda eaefc *ay 
perisd. In S years, S months, Uaela 
•am psya yea H (or avery SS yM 
pnt la. Bold yoar Banda ton yoara 
mora—thoy retom SS% avar ton 
anm yen toveatod. Toli your ana- 
ylayer today that yan wnaž to aign 
too nathartantlaa aard to atari yno* 
Pnyrafl taringa.

LINKSMIAU
Per inkomtaksą

— Pasakyk man Juozeli, kaip 
lengviausiai patekti į pragarą?

— Per inkomtaksą...
— Bet vaike, pagalvok, ką sa

kai!
— Tilęrai, mano tėvelis dai

nai sako mamytei, kad dėl to 
nkomtakso mus visus velniai 

griebs...

lis tik keįuriais suklydo
Vieno mokinio tėvai tikėjo 

jų sūnų daug žinantį, todėl pra
šė mokytoją* jį perkelti iš pir
mo į antrąjį skyrių.

Mokytojas pamėgino mokinį 
paegzaminuoti.

— Septyni ir septyni, kiek 
bus?

— Dvylika, — atsako moki
nys...

šalimais stovinčiam sargui 
pagailo mokiniuko, laikančio 
tokius “sunkius” egzaminus ir 
jis sugalvojo jį užstoti:

— Pone mokytojau, perkelki
te jį į antrąjį skyrių, juk jis 
tik keturiais suklydo...

Kombinatorius
— Maryte, še tau dešimt ši

lingų ir pasakyk, ar niekas pas 
mamytę neateina, kai aš esu 
darbe.

— Ne, tėveli, niekas čia ne
ateina, kai tavęs nėra namuo
se...

— Jei taip, t'ai atiduok man 
pinigus...

Jieško darbo
Jaunas vyras jieško darbo 

turtinguose namuose kaip žen
tas. Raštiškus siūlymus siųsti 
laikraščio skelbimų skyriui 
Mr. X.

Tai tSvelįo Šuo
Kartą vienas pemas, vedinas 

šunimi, ėjo pro žaidžiančius vaikus*. Pastarieji kibai susižavė
ję jo šuneliu, ėmė jį kalbinti, 
šaukti Ir vytis, norint paglos
tyti

— O jums tėvelfc nenuperka 
savo šunelio? — užklausė po
nas.

— O ne. Jis labai prieš šunis 
nusistatęs. Neduqda mums 
apie tai nė pagalvoti. Sako, 
šunys visas nešvarybes nešio
ja... —- paaiškina veikai savo 
tėvelių nusistatymą.

Po kiek laiko tas ponas vėl 
ėję tuo pa^iu keliu ir radę tuos 
pačius vaikus bežaidžiant su 
šuneliu.

•— Mat, jūs man ąakėt, kad 
tėvelis nusistatęs prieš šunis ir 
nesutinka jums nuplikti, ta
čiau, kaip matau, visdčlto, nu
pirko...

-r- O ne. Tai mes tėveliui nu
pirkom šitą šimelį, tėvelio die
nos proga... šitas šunelis yra 
ne mūsų, bet tėvelio. Jis mums 
leidžia su juo tik žaisti...

Kalbinga žmona
Gydytojas: — Jūsų vyras 

reikalingas poilsio. Aš paliksiu 
keletą miego piliulių.

žmona: — Labai gerai, dak
tare. Kaip dažnai privalo vyras 
imti tas piliules?

Gydytojas: — Vyras? Ne 
vyras turi imti šias piliules, bet 
jūs...

Šeimyninis argumentas
Vyras: — Ką? Ar tą baidyk

lę, kurią turi ant galvos, vadi
ni skrybėlė?

Žmona: — Ką, o tą baidyklę, 
kurią turi po skrybėlė vadini 
galva?

3-Jų augštų moderniškas mūrinis.
2 autom, garažas: krautuvė 1-mame 
augšte; 6 apstatyti butai po 2 kamb. 
Ir vienas 4 kamb. butas. Gerame sto
vy. Pajamų $9,500 metams. Teisin
gai Įkainuotas įmokėti $20,000; par
davėjas duos morgičlų likusiai sko
lai. 2621 W. Ogden Avė. Susitarimui 
skambinkite CKawford 7-5572.

7 KAMB. namas; 2-jų aug&tų; 
didelis sklypas; 2 autom. gar. Turi 
būt parduotas, apleidžia miestą. 3414 
W. Marųuette Rd. PRospect 6-6521.

Savininkas pardunda 10 kamb. mū
rinę rezidencijų. 5 mleg. kamb. Kok
lių vonia ir vlrtuvč. Židinys. 2-jl 
laiptai. Naujas autom, alyva apšU- 
dymas Naujas gazlnls vandens Šildy
tuvas. Turi būti parduotas už ge
riausių. pasiūlymą.. Tuojau galima už
imti. KEdzle 3-4096.

M1NGELLANBOU8 
Įvairūs Dalykai

LIET. APDRAUDŲ AGENTO RA
Visų rūftių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlatas. Valsty
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
YVAlbrook 5-5671

INTF.R8TATE INSURANCE AGENCY 
5900 S. Ashland Avė., Chlcago 36, IU.

ŠILDYMAS
A. Stanėiannkaa Ir A. Lapkus 

lnstoliuoja visų geriausių Ameri 
koa firmų gazu ir alyva kūrena
mus pečius (furnacee), visų dy
džių oro vėsintuvus Air eonai- 
tioners) ir atlieka visus skardos 
darbus.

1500 SOUTH. 60tb OOURT 
Ir 1505 SO. Slst COURT 

Cicero, Illinois 
Telefonai: OLympic 2-0752 

Ir OLvmple 2-8402

PLU M B I N G
Licensed, bonded plumbera 

Joks darbas nėra didelis ar mažas, 
įšokite dabar. Kalbame lietuviškai

TeL REpublic 7-0844 
W\lbrooU 5-3451

h3MBR!3BUBBSMBMB«r.'WMKl’^B

iInuomuojama'

IftN'UOM. 4 kam. butas. Gazu ap
šildomas.

6521 S. Lafiis St.
PRoipect 8-0654

IŠNTOM. 6 kamb. butas su šili
ma. 1-as augštaa.

1216 S. 57th Court, Cicero

Marųuette Parke ilnaom. kamba
rys vyrui. Gaminamas valgia.

‘ Tel. WAlbrook 5-7396

Unuom. 3 kamb. su apšlld. ir kar» 
Stu vandeniu.

2485 W«st 40th Str

FISHER BODY
NEEDS

PROCESS
ENGINEERS

To analyze body assembly drawings and establish seųuence of as- 
sembly operations, determine tooling and eąuipment reųuired and 
p re pa re methods time analysis.

FOR

BODY IN WHITE; 

WELDING AND METAL 

FINISHING; PAINT;

SEALING, GLASS, 

HARDWARE; TRIM AND

FINAL ASSEMBLY.
Men with fbtture design experience or practical experience in the 
body assembly field will be considered.

54-hour Work Week
Ideal working conditions in new general offices.

Intervi«ws Daily 
8 A. M. to 3:30 P- M.

Tuesday and Thurtday Evenings 
6 P. M. to 9 P. M.

Saturdays
8 A. M. to 12 NOON 

Apply

SALARIED PERSONNEL 

30001 Van Dyke

Contact MR. R. M. Pinney

DETROIT, MICHIGAN

FISHER BODY
Has Openings for

DESIGN
ESTIMATORS

DESIGNERS
On

BODY ASSEMBLY

FKTURES
z

54-hour Work Week

Interviews Daily

8 AM. to 3:30 P. M.

Tuesday and Thursday Evenings
6 P. M. to 9 P. M.

Saturdays

8 A. M. to 12 NOON

* Apply

SALARIED PERSONNEL

30001 Van Dyke 

Contact MR. R. M. Pinney 

DETROIT, MICHIGAN

FISHER BODY
Has Immediate Openings ior —'

BODY DRAFTSMEN

SENIOR DESIGNERS

SENIOR CHECKERS
t

SENIOR LAYOUT

LAYOUT and ENGINEERING

ARTISTS

Automobile Body Experience oot roųuired.

Į
INTERVIEWS DAILY i 

8 A M. TO 9 P. M.

TUESDAY AND THURSDAY EVENINGS 
S P. M TO 9 P. M.

SATURDAYS 
8 A. M. to 12 NOON

— APPLT —

SALARIED PERSONNEL 

30001 Van Dyke

Contact MR. R. M. PINNEY 

DETROIT, MICHIGAN
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JAV DARBININKIJOS JĖGA I Modzeliauskas, šokiams ir dai-
' . . ' * * j noms akompaniatorius — muz.

Gruodžio 5 abiejų Amerikos datas; tada, kai bus paskelbtos ai Mrozinskas. Svarbesnes ro- 
partijų vadai sų didele pagarba platformos, esą bUa matyti, ku- ies atliks V. Dumbrytė, I. Ka- 
lankstėsi prieš susijungusias di- ri jų naudingesnė darbo žmogui, linauskaitė, B. Mečežinskaitė, 
džiąsias darbo unijas AFL — Tuo tarpu viceprezidentas W. y. Pianskienė (anksčiau buvusi 
CIO jų suvažiavime. Jie supra- Reuther,- agresyvus, ambicin-
to, kad tai didelė jėga, kuri au-'^as, yra demokratų kairiojo 
ga ir dar gali toliau augti ir sparno veikėjas. (‘iD.”)
neabejojamai turi įtakos ir dar
bininko, ir valstybės likimui. O 
augdama, ji gauna daugiau žmo
nių, daugiau pin’gų, didesnius 
streikus gaM' organizuoti ir tvir
čiau tokiu 'būdu paremti savo 
reikalavimus.

Operetės choro vadovė), M. Žu
kauskienė, J. Lapurka, M. Sut- 
kevičius, R. Kezys ir kt. Veika
lo pastatymu daugiaus;a rūpi- 

, naši p. Gudelienė, A. Vizbarą ir 
choro pirm. p. Vasikauskaa. 

Operetė bus pastatyta puoš- 
Sausio 8 d. (sekmadienį) O- n^°J ?chwaben Hali saleje. Vi-

Brookiyn. N. Y.
“Joninių Burtai” Brooklyne

t

Susijungusios AFL — CIO da
bar turi savo žinioje 15 mil. 
narių.

peretės choras pas'rodys lietu
vių visuomenei su linksma trijų 
veiksmų operete ‘‘Joninių bur
tai”. šis veikalas vaizduoja Lie
tuvos kaimo jaunimo papročius

Joms dar nepriklauso kitos! ir išdaigas Joninių išvakarėse.
smulkios unijos, kuriose yra vi
so apie 1,8 mil. darbininkų. Tai
gi viso organizuotos darbo jė-

suomenė kviečiama į šį įdomų 
parengimą gausiai atsilankyti.

R. Kezys

CHICAGOJE
Didelė apyvarta bankuose

Šiuo metu Chicagos bankuo-

Veikalo paruošimui buvo skirta 
daug laiko ir kruopštaus darbo.
Kelis mėnesius iš įvairių šalti-

gos yra‘16.8 mil., arba 25% nių buvo rinkta medžiaga apie se ir taupymo bendrovėse indė- 
visos Amerikos darbo jėgos.

Bet unijos dar turi galimybių 
plėstis.

Jon nių papročius ir dabar talkai pasiekė anksčiau negirdėtą 
medžiaga yra apipavidalinta ir lygį: $10,488,759,000. Paskolų
įstatyta į operetės rėmus. Šį dar 
bą atliko Operetės choro nariai 
St. Modzeliauskas ir St. Vaš- 
kys. Veikale gausu tautinių šo-

... , , , , , kių, solo danų, masinių scenų,tojai, smulkios prekybos, teks- %», , . . ,. .x... ’ , . . 1 J , Choro dainos yra specialiai pa-
r'nktos šiai operetei — tokios, 
kurios buvo dainuojamos Lietu
voje per Jonines. Daugumą dai- 

Į nų harmonizavo choro dirigen-
, , tas muz. J. Stankūnas,ba 36%jau yra farmose, vai-;
džios įstaigose, namų apyvoko-! Veikalo pastatymui choras 
je ir kt. dirbančių, kurie sun- ruošiasi labai intensyviai, po ke- 
kiau prieinami unijoms. ds kartus savaitėje darydamas

Kiek unijos reikia darbinin-! repeticijas. ‘‘Joninių burtų” re- atvyks apie 100,000 žmonių, o 
ko gerovei? Reiškia daug, jei- ž'sorius ir choreografas yra St.l vietinių dalyvaus apie 750,000. 
gu jos yra stiprios ir jeigu dar- =================================================================
bininko gerove, o ne politikavi-:
mu ir savo bizniu rūpinasi. Sta-, Į 
tist’kos rodo, kad ten, kur uni-' 
jos buvo stiprios, darbininkų at 
lyginimas pakilo daugiau negu 
ten, kur jos silpnos.

Pvz. plieno gamyboje nuo 
1946 iki 1955 atlyginimas paki
lo 107r<, automobilių gamybo
je , 82%, mėsos pramonėje 
124 %r geležinkeliuose 46%, ang' 
lių pramonėje 57%, statyboje į 
7%. Tuo tarpu menkiau susi
organizavus mokytojams paki
lo 82%, federalinės valdžios į- 
monėse 64%, smulkios preky
bos 38%, skalbyklų 34%.

Darbo unijos yra ir politinėj 
jėga. Priklauso daugiausia nuo! 
to, kas vadovauja.

Dabartinis prezidentas Geor
ge Meany laikomas konservaty- j 
viu. Tačiau jis mano, kad poli-į 
tinęs priemones reikia vartoti 
kovoje dėl darbininko geresnės 
ūkinės padėties. Jis pareiškė 
tam tikrą neutralumą preziden
to rinkimų atžvilgiu: esą nesvar 
bu, ar Eisenhoweris bus kandi-

Dar yra 26.3 mil. darbininkų, 
unijoms nepriklausančių.

Tai daugiausia ofisų tamau-

tilės, cheminės pramonės dar
bininkai ir tarnautojai. Jei juos 
paims į savo žinią AFL — CIO, 
tai turės 64% visos Amerikos 
darbo jėgos. Kiti 24.1 mil. ar-į

iš bankų yra paimta iš viso 
$4,081,000,000.

Čikagiečiai sutaupė bilioną
Finansininkai skelbia, kad 

čikagiečiai per 1955 metus su
taupė apie vieną bilioną dole
rių. Palūkanų ir dividendų jie 
gavo apie $50,000,000.

86 suvažiavimai
Sausio mėnesyje Chicagoje 

įvyks 86 suvažiavimai, į ku
riuos iš kitų vietų į Chicagą

Atidarant sąskaitą pirm 11-tos kiekvieno mėnesio 

dividentas mokamas nuo 1-mos. Dabar mokame 3%. 

STANDARD stipriausia Taupymo Įstaiga visoje Amerikoje

Turtas virš................................$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 MACKIEWICH, President and Manager

Įstaigos valandos: Kasdien, įskaitant šeštad. nuo 9 vai. rvto iki 4 vai. 
po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro. 

Trečiadieniais visai neatidaroma.

STANDARD FEDERAL SAVINGS
Murai

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

jjį 4197 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 

PHONE: Vlrginie 7 ’ 141

$30 milionų už vandenį
Chicagos gyventojai per 1955 

metus už vandenį’turėjo sumo-'; 
keti $30,838,589 — beveik visu 
milionu daugiau, kai> 1954 me- i | 
tais.

40,969 gaisrai Chicagoje
Chicagos ugniagesiai 1955 

metais turėjo ypatingai daug 
darbo: jie buvo iškviesti gesin
ti net 40,969 gaisrų. Begesinant 
daugelis ugniagesių yra nuken
tėję: vienas net žuvo, o 185 bu
vo sužeisti.

Skelbkite* "Drauge”
KAS SUKELIA

GALVOS
SKAUDĖJIMO
NEGALAVIMĄ?

OydytdjaH žino. kad "Galvos skaudėjimo 
u»‘.f?alavinias” gali būti dėl {vairių prle- 
žaftėių. Dr. Peter Fahmey Žinojo, kad 
tikroji priežastis dažnai yra nuo peristal- 
tlnio aulietėjimo pasekmėje blogo įpročio 
ar dietos... Ir tokiuose atvejuose "Gomozo” 
grali būti reikalingas. Kaip ir pagal d-ro 
receptą gaunamuose vaistuose, Dr. Peter’s 
“Oomozo” sustato yra keletas medielniSkni 
užtvirtintų dalykų, kurie: 1) ramina ir 
Mielo sutrikusį skrandi;. 2) atleidžia vidu
rių išpūtimo skausmus; 3) suteikia lėtą, 
pagalbą nuo sukietėjusių vidurių, kurie 
yra priežastim virš išvardintų simptomų, 
švelnus. Gero skonio. Išparduota , virš 
20,000,000 bonkų. fteimos dydžio bonka 
$1.65 vaistinėse*. Bandykite Dr. Peter’s 
“Goniozo”... absoliučiai niekas kitas taip 
nepagelbės.
Jei jūsų vaistinė neturi, tad prlslųsklto 
$1 už 11 oz. bonka <su jūsų vardu i»* ad
resu) šiuo adresu: “Gotno«o’* f)ept. 071-24 
4541 N. Rnvenstvood Avė., Chieago 40, III.

MALDAKNYGE

“JAUNUOLIŲ MALDOS’'
Kuri* peruoič

Kun. P. Kirvelaitis 

Kaina: $1.50 ir $^.50
Užsakymus adresuokite

D R A U V A S

'sis
2334 So. Oakley Avė.

CHICAGO 8, ILL.

Lietuviškosios Enciklope dijos ir Lietuvių Enciklopedijos

buvusiajam Vyriausiąjam Redaktoriui 

A. | A.

PROFESORIUI VACLOVUI BIRŽIŠKAI
r

mirus, gilią užuojautą reiškia jo broliams - prof. Mykolui ir 

prof. Viktorui Biržiškams bei kitiems giminėms

_ Lietuvių Enciklopedija

iocaoi jocaoi ao
Telef. REpublic 7-5&V3, 

ADOMAS VAITKEVIČIUS 

ANGLIŲ IR ALYVOS 

PARDAVIMAS

Visų rūšių namų apšildymo 

sistemos {vedimas, perdirbi

mas ir pataisymas 

Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas

ATLAS FUEL CO.
Atstovas

4919 So. Paulina St 

PRospect 6-7960

■ "--s OE3OE== 00(0=

ŠEŠERIŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTIS

MOVI M C

r> IS TOLI IR ARTI *^>3
NAUJI O/DEU TUO KAI-NAUJAUSI KffAUSTTKtO {AlANK/AI 

UGU METU PATYRIMAS-PISUS IR SĄŽININGAS PATARNAY/MAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Te». V/Albmek 5-9209

LIŪDĖSIO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI "

6845 S, VVestern — 3 atskiros air-cond. koplyčios
BEpnblIe 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta 

Ttama kuria gyvena kltoaa miesto dalysa; gausima
koplyčia arčiau jūsų namų.

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

19 WGES stoties — Banga 1390 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD. 

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

PIRMADIENN1O vak. nuo 7—8 v 
SEKAI). 8:30—0:30 v. r. iš stotie, 

WOPA — 1490 kil.
Cbicago 29. Iii. HEmlock 4-241)

7121 So. ROCKWELL ST

NOW...

New Year right-
JOIN OUR

7956
Christmas Savings 

Club

Laimingieji, kurie 1955 m. priMdėjn prie m Amų Kalėdų Klubo—Christ- 
mas Club. lapkričio mėnesį gavo čekius. Prisidėkite prie niAsų 1956 m. 
Chrlshnas Club ŠIANDIEN! Geriausieji linkėjimai ateinantiems 
metams!

Fniversal Savings and Loan 
Asoociation w

IS09 tto Halated Street • Cbicago M, Ui. • HAymarket 1-2928

Č3LS
GU2AUSKŲ

BEVERLY HILL.S GELINYCIA 
(JerlausloB gSIfcs dll vestuvių, banke 
’U, laidotuvių ’r klt.. papuošimu

>443 WEbl 88 RD ĮTRĘŠTI 
ėel. I*Rosp«i 8-0838 ir pr 8-08A 
*-=-) <*2S-7=JJ

A. A.
JONAS STULAS

Jau suėjo SeSeri metai, kai 
negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimų vyrų ir tė
vų. Netekome savo mylimo 1950 
metais sausio mėn. 6 d.

Nors laikas tęsiasi, bet mes 
jo niekados negalėsime užmirš
ti. Lai gailestingas Dievas su
teikia jam amžinų ramybę.

Už jo sielų Tėvai Domininko
nai. St. Judo parup. bažnyčioje, 
atnašaus šv. Mišias per 7 die
nas: sausio G d. iki 12 d.

Maloniai kviečiame visus gi
mines, draugus, kaimynus ir 
pažįstamus kartu su mumis pa
simelsti už a. a. Jono sielų.

Nuliūdę: Žmona P. ūtitlas ir 
sūnūs: Antanas ir Jonas.

Rcmkite dien. brauką!

Roosevelt Furniture Miegamo Rakandą Išpardavimas!
11 gabalų — tiktai už $169.00

Į šį setą įeina lova, dreseris, ko
moda, springaai, matrasas su vidu
jinėm spiruoklėm, 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 šit, lietuvišką 
krautuvę, apžiūrėkite baldus ir pa
tirkite kainas.

ROOSEVELT FURNITURE~ČO
2310 U EST ROOSEVELT ROAD Tel. SKelej. 3 - 4711

FeHx Knudonla, sav. ir men&džeris 
Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 Iki 4:>0,

\ PIRKITE TIESIOG NUO 
Bffi. NELSON

— SAVININKO —

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO. 

MI4 West llllh SirMt
Vienas blokai ano kapinių.

IMdilatudaa paminklams planų 
pasirinkimai mieste.

Talei. CEd&rcrest 3-6335

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0 VVESTERN AVĖ. 1410 S0. 50fh AVĖ. 
CNIČAGO, ILL CICERO, ILL

Telefonai — GRovehilI 6*2345 arba 
T0wnhall 3-2109

JOHN F. EUDEIK1S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avenue
Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHfCAGCS LIETUVIU 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulaneų patarna- nORMes turime koplyčias’ 
vimas dieną Ir nak- visose Chicagos Iri
tį, Reikale šaukite Roselando dalyse iri

tuojau patarnaujamemus.

i8807 S. LITUANICA AVĖ.
ANTANAS M. PHILLIPS

Tel. Y Arda 7-84011

PETRAS P. GURSKIS
k669 W«st 18th STREET Tet SEeley 8-57U

ALFREDAS VARGE
J77 WOOOSIDE IUL, Rlveraide, IR. TeL OLympie 2-6248

POVILASjTRilDiKAr
,1354 8. HAIATED STREET TetophOM TArda T-i.ll

LEOMARDAS~FrBUKAUSKAS
’ORZl S. HICHIGAN AVĖ. TeL COmmodore 4-22M

lURuislTmiDMūt
’ 8819 S. LITUANICA AVĖ. TeL YAnbe 7-1136-11M

PETĮR A S BIELIOKAS
[4348 8. CALIFORNIA AVENUE Tel. LAfayette 8-SS72

VASAITIS — BUTKUS
1446 8onth AOth AVĖ.. CICERO, ILL. Tel. OLymplc 2-AOM

ŽrGMUMDjrUDYkTŽŪDYCki
1646 V. 46th STREET VArda 7-0781

STiPONASCTuCKAUtlGZ
'2424 W. 69th STIiEET REpublic 7-1213

>2814 W 23rd PI.ACE VIrgini* 7-6672
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X M. Petrauskas iš Bristol, 

Conn., T. T. Marijonų vienuo
lyno ir “Draugo” spaustuvės 
statybai paaukojo 100 dolerių. 
Marijonai ir Statybos fondas 
geradariams taria ačiū.

X Kazimiera SuvaizdienS ir 
jos dukrelė Irena, gyv. Cicero, 
FU., aplankė geraširdžius žmo
nes ir surinko 80 dolerių, ku
riuos pasiuntė Albino Nomei- 
kos šeimai Vokietijon. Nomei- 
kai prieš keletą mėnesių buvo 
padaryta sunki plaučių opera
cija, kuri gan gerai pavyko. Po 
operacijos yra šiek tiek sustip
rėjęs, bet sunkesnio darbo dily
ti negali. Jis turi dvi dukreles,

DIENRASTES DRAUGAS, CHICAGO ILLINOIS f.-.ct. irtsiisiiis gausio c 19gč

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Kazio Vidikausko eilėraš
tį apie dr. Peti’ą Isajivą, “Szla- 
cho” redaktorių išspausdino 
Philadelphijos laikraštis “Jed- 
nosc”.

— Bendruomenės valdybos 
sveikinimai. Bendruomenės val
dyba oficialiai pasveikino nau
jai išrinktuosius pirmininkus 
— Vliko prezidiumo J. Matulio
nį, Vykdomosios Tarybos E. 
Devenienę bei Tautos Fondo 
prel. M. Krupavičių — ir palin
kėjo jų vadovaujamiems orga
nams sėkmingo darbo. Sveikini
muose buvo taip pat pastebėta, 
kad politinės lietuvių veiklos 
dėl Lietuvos laisvės vaisiai rū
pi visiems lietuviams, juo la
biau, kad ši veikla gyvai atsi
liepianti ir tautinio bei kultūri
nio mūsų darbo sritims. Lietu- 

Bendruomenė nuoširdžiai

Po 4 dol.: A Venclova, Cice
re, III.

Po 2 dol.: T. Zailskienė, Cice
ro, III.

Viso surinkta 61 dol. ir pa
siųsta prof. M. Biržiškai. Dos
nia’ remiantiems daug mūsų 
tautai nusipelnius; žmogų dėko
jame.

Aukos priimamos ir toliau.
KULTŪROS FONDAS 

16C2 So. 48th Ct., Cicero 50, III.

VOKIETIJOJ
— Krašto valdybos pirminin

kas Pr. Zunde ir Krašto valdy
bos įgaliotinis Baden-Wurttem- 
bergo kraštui J. Jaks-Tyris lan
kėsi "Evangelische Siedlungs- 
werk” centre Stuttgarte ir aiš
kinosi lietuviškos kolonijos sta
tybos galimybes. “Ev. Siedlung- 
swerk" mielai sutiko padėti Kr. 
valdybai tą sumanymą įgyven
dinti ir apsiėmė paruošti staty-

TEATRO KARALIENĖ

lleleii Haycs, “Amerikos teatro karalienę“, sveikina sūnus Jamie ir 
jos vyras Charles MncArtliur. Helen Ilayes buvo pagerbta už jos 50 
meti} darbą teatro srityje. (INS)

kurios taip pat gana ilgą laiką vnĮ .......... .
buvo sanatorijoje. Šiuo metu džiaugstųsi visomis pastango- .g finansavimo projektą, 
visa šeima gyvena namuose ir mis, kurios prisidėtų prie di-
leidžia sunkias tremties dienas, džiųjų lietuvių siekimų vykdy- 
BūVų gražu, kad atsirastų ir,mo darnos, 
daugiau asmenų, kurie vieno-
kiu ar kitokiu būdu pagelbėtų, 
Nomeikų šeimai. Ypač sporti
ninkai turėtų Albiną Nomeiką 
atsiminti, nes jis savo sportiniu 
sugebėjimu nekartą apgynė lie
tuvių. garbę.

PBOF. M. BIRŽIŠKĄ 

NELAIMIOJE PARĖMĖ

Po 10 dol.: V. Jonauskienė, 
Chicago, III.; R. ir G. Sidriai, 
Sterling, UI.

Po 5 dol.: J. Kasakaitis, Chi-
X Si. Pilka baigia paruošti įcago, III.; A. Trimakienė, Cice- 

Lietuvių Teatro Almanachą, įro, III.; A. G. Yatuzienė, Pal
myra, N. J.; VI. Sinkevičius, 
Chicago, III.; J. Vaineikis, Chi 
cago, III.; J. Juodelis, Chicago, 

A. Glcderis, Chicago, III.

540 p. veikalą su 400 »’-iustraci- 
jų. Almanachas bus suskiraty- 
tas į penkius skyrius 1) aktu
alūs teatro klausimai; 2) me- UI 
džiaga V et. teatre istorijai; 2) 
teatro įvairenybės (trumpos 
liet. teatro žinutės., pradedant 
nuo Gedimino laikų: 4) in me- 
moriam (nekrologai žymesnių 
liet. teatro žmoni.:; 5) apžval
gos liet.

X

— Heppenheimo miesto bur
mistras pasiūlė lietuviškos ko
lonijos statybai sklypą. Vieta 
kolonijai patogi, nes pačiame 
Heppenheime ir gretimuose 
miestuose yra lengva gauti dar
bo. Geras susisiekimas su Wein- 
heimu, Mannheimu, Darm- 
stadtu. Netoli ir Vasario 16 
Gimnazija, apie 7 km.

E. Simonaitis, Krašto val
dybos vicepirmininkas, aplankė 
Lueneburge gyvenančius lietu
vius ir aptarė su apylinkės val
dyba bėgamuosius bendruome
ninius reikalus. Iš ten nuvyko 

Geesthachtą. Apylinkės narių

CHICAGOS ŽINIOS

1955 m. Brighton Parko L. B. 
narių susirinkime patiekė įdo
mų pranėšimą apie Azijos tau
tų gyvenimą ir ten jo paties pa- 

teatre Amerikoje ir Į tirtus išgyvenimus. Žvejys Griš-

Advokatas Jakševičius wwMbWm<1

mm™ t. p susirinkime padare pranešimą

Stambūs pakeitimai 
policijoje

Policijos komisionierius Ti- 
mothy J. O’Connor pravedė 
naujus žmones į pirmaujančius 
postus Chicagog policijoje: ko- 
misionieriaus pavaduotoju pa
skirtas kapt. Kyran Phelan ir 
detektyvų vadu — Įeit. Patrick 
J. Deeley. Buvęs komisionie- 
riaus padėjėjas kapt. Phillip 
Breitzke paskirtas New City 
Station, 1700 W. 47 str., virši
ninku. Chicagos meras Daley 
patikrino, kad paties kojnisio- 
nieriaus O’Corihor padėtis esan
ti saugi. Leit. Deeley iškilo pa
skutiniu metu, vadovaudamas

Kanadoje nuo. 1949 m. iki 1955 manauskas paaiškino, kaip rei- b-iptl-ido • -i- «U, .. , .. ... . .. kietijoje. Gražiai veikia A. Mid-m. ketų laikytis dėl susirasineįimo .__ , ,,

X Prof.

ketų laikytis dėl susirašinėjimo 

su lietuviais Lietuvoie ir Sibi 

Vaclovas Biržiška re. Dr. J. Bajerč'us Liet. Bend.1 — Hanoverio

mirė sausio 2 d. naktį (iš sau
sio 2 dienos į 3-čią) Waterbury, 
Conn., ligoninėje. Prof. V. Bir
žiška iš Bostono buvo nuvykęs 
pas p. p. Devenius į Waterbury 
praleisti Kalėdų švenčių. 1955 
m. gruodžio 27 d. p. p. Devenių 
namuose, pasikalbėjimo metu, 
jį ištiko širdies smūgis.

Pradžioje buvo vilties, kad 
prof. Biržiška pajėgs įveikti šir
dies smūgį, bet vėliau reikalai 
susikomplikavo.

X Thomas E. Denton, Socia
linio Draudimo Chicagos apy
linkės vedėjas, atsiųstame 
“Draugo” redakcijai Naujų Me
tų sveikinimo rašte pažymi, kad 
"Drauge” daugiausia buvo 
spausdinama straipsnių apie 
senatvės ir palikuonių (vaikų- 
įpėdinių) draudimą. Dienraščio 
skaitytojai, sužinoję iš straips
nių apie draudimo pašalpą, ap
lankė Socialinio Draudimo 
įstaigą ir ten sužinojo, kad 
turi teisę gauti draudimo pa-

Paskendo vonioje

šešerių metų berniukas Ste 
ven Miskovic, gyvenęs 2615 N 
Hoyne, Chicagoje, nuskendo vo
nioje, kur buvo šeši coliai gi
lumo vandens. Motina buvo pa
likusi jį ir keliolikos metų bro
liuką vienus namie, o pati su 
dviem kitais sūnumis buvo nu

jojusi pas dentistą. Atvykę ug- 
jiiiagesiai — gelbėtojai per pus
antros valandos darbavosi,

' stengdamiesi skenduolį atgai
vinti, tačiau tai jiems nepasise
kė.

|

Nepiliečiai registruojasi
Chicagos laikraščiai deda pa

veikslus, kaip čia gyvenantieji 
r.epiliečiai registruojasi užpil
dydami blankus ir paduodami 
savo adresus. Privalo regis
truotis visi, kurie dar nėra ga
vę JAV pilietybės.

Po penkinę nuomininkams
Frank Chimpoulis, 63 m. am

žiaus, Kalėdų proga aplankė 
16 savo nuomininkų, gyvenan
čių 6751 N. Sheridan ir kiek
vienam įteikė sveikinimą su 
penkių dolerių banknotu. Nuo
mininkai buvo labai pradžiu
ginti.

Milioninis išpardavimas 
sukaktuvėse

Mandel Brothers krautuvė 
Chicagos miesto centre prade
da antrą savo gyvavimo šimt
metį ir ta proga nuo šiandien, 
nuo ketvirtadienio, pradeda 
daugelio milionų vertės įvairių 
prekių išpardavimą, kuriam 
buvo ruoštasi pusė metų.

f

Dovanos indėnų vaikams
Bervvyno gydytojas dr. J. Ur

ban k plytų bendrovės pirmi
ninkas J. Brisch veža visą sunk
vežimį. dovanų Sioux genties 
indėnams į Pietų Dakotą. Do
vanas jie surinko iš apylinkės 
gyventojų.

Centu brangesnė duona
Daugelyje kepyklų vienu cen

tu. pabrango svaro didumo duo
nos kepalėliai. Pabrangimo 
priežastis — didesni ^mokesčiai 
kepyklų darbininkų pensijų fon- 
dan. Truputėlį pabrango ir kiti 
kepyklų gaminiai Chicagoje.

Sugavo banditus
Coultervillėje sugauti trys 

čikagiečiai, kurie apiplėšė Car- 
bondale teatrą, atimdami apie 
$1,000.

KAS. KA IR KURI
— Budriko radijas. Paklau

sykite Budriko radijo valandos 
šiandien, sausio 5 d., 6 vai. vak. 
iš WHFC radijo stoties, 1450 
banga. Programą atliks Bud
riko studijos orkestras, operos 
solistas Algirdas Brazis ir kiti. 
Bus Mįslių ir dainų kontestas.

— šv. Kazimiero Seserų Rėmė
jų 25 skyriaus susirinkimas bus 
sausio 6 d. 8 vai. vak. ftv. Jurgio 
parapijos klebonijos salėje. Na
riai ir narės kviečiami į svarbų 
susirinkimą. Valdyba

— ALRK Susivienijimo 160 kp.
susirinkimas bus sausio 8 d. 1 v. 
p.p. švč. P. Marijos Nekalto Pra
sidėjimo parapijos mokyklos kam
baryje. Visi nariai kviečiami j 
svarbų susirinkimą.

V. Paukštis, rašt.

aoi
LIETUVIŠKŲ STUDIJŲ 

INSTITUTAS
Išlaikomai

Mokslinių Studijų Klubo
SEMESTRAS SOCIALINĖMS 

STUDIJOMS
Seselių Kazimieriečių Kolegijoje 

MARYWOOI> COLLEGE EXTEXS1OX
Scranton, Pa.

Sausio 7 d. 2 vai. p. p. kun. V. 
Bagdanavičius, MIC, skaito te
ma: liberalizmo, socializmo ir 

i krikščionybės socialinių klausi- 
I mų sprendžiamoji linija. Po pa
skaitos diskusijos.

Paskaita įvyksta Seselių Ka
zimieriečių senuose rūmuose, 
2601 W. Marquette Rd. Prašo
ma nesivėlinti.

199 metų už lietuvaitės 
nužudymą

Iš Detroito kilęs karys Hen
ry Matthews, 18 m. amžiaus, 
Chicagoje nuteistas 199 me
tams kalėjimo už nužudymą lie
tuvaitės Teresės Pušytės, 17 m. 
amžiaus. Nelaimingoji gyveno 
9534 S. Exchange. Ji buvo atė
jusi į kariškių ruošiamus šo
kius. Nužudymas įvyko rugp. 
6 d. Calumet parke. Žudikas 
prisipažino tą dieną buvęs išgė
ręs 14 alaus butelių, mergaitę 
primušęs ir gm augęs. Bylos me
tu advokatas Harold M. Tyler 
pratarė: “Kai jaunoms mergai
tėms leidžiama dalyvauti pa
rengimuose, kur girtaujama, 
tai dėl tų liūdnų įvykių atsako
mybę neša ir visuomenė”.

11,000 sveikinimo kortelių
Cornelius Koster, 36 m. am

žiaus, kurs jau 13 metų, kaip

apie Krašto valdybos veiklą.
Geesthachto lietuviai labai do
mėjosi lietuviškos . kolonijos 
statybos projektu. Apylinkė 
yra viena pavyzdingiausių Vo-' )ieško3imui žudikų, nuo kurių 

rankos mirė trys berniukai Chi
cagoje.

78 vai. be mirtinos 
nelaimes

, ’*r
Chicaga džiaugiasi, kad Nau

jų metų savaitgaly per 78 va-

verio vedama vargo mokykla.
lietuvių ben-

Chicagos apygardos vardu pa- druomenes nauja valdyba. Slap-
sveikino susirinkimą ir pranešė 
apie ruošiamą Dainų šventę ir 
Kultūros kongresą.' Susirinki
me buvo patvirt’nta metinė 
apyskaita ir išrinkta nauja Lie
tuvių Bendruomenės Brighton 
Park apylinkės valdyba: inž. 
Tamošiūnas — pirm., J. Keru- 
lis ir P. Žumbakis — vicepirm., 
A. S. Sirutis — iždininkas, S. 
Jurevičius — sekr., dr. VI. Ši
maitis — švietimo reikalams ir 
A. Valentinas — kronikai vesti. 
Susirinkimą pravedė Jasaitis ir 
Baleišis.

X Prof. Mykolui Biržiškai ir 
jo trims našlaičiams vaiku
čiams paremti Bronė Cicėnas 
atsiuntė $20 vieton šventinių 
sveikinimų. Kultūros Fondas ir 
Rašytojų Dr-ja reiškia padėką. 
Aukos M. Biržiškai paremti 
3iųstinog šiuo adresu: Kultūros 
Fondas, 1602 So. 48 Court, Ci-ę 
cero, III.

tu balsavimu buvo - renkama 
PLB Hanoverio apylinkės val
dyba, kuri pareigomis pasiskirs
tė taip: pirmininkas V. Šukys, 
sekretorius Juozas Radayičius 
ir kasininkas M. Renkvičienė.

—PLSS Aušros Tuntas. Tun

tas dar prieš Kalėdas išleidžia 
savo neperiodinį, rotatorium 
spausdintą skautišką laikraštį
“Gairelė”.

Skautai palaiko glaudžius 
santykius su Viemheimo St. 
George vokiečių skautais. Jie 
buvo pakviesti į St. George iš
kilmingą sueigą ir pravedė ben
drą naktinį žaidimą. Apie šį 
įvykį šiltai atsiliepė Viernheimo 
dienraštis, aprašydamas Lietu
vos skautų dabartinę būklę.

IOE

landas mieste nebuvo mirtinos Cook apskrities ligoninėje,
susisiekimo nelaimės. Per 1955 
metus automobilių susisiekimo 
nelaimėse Chicagoje žuvo 385 
žmonė3. Tai mažiausias mirti
nų nelaimių skaičius nuo pat 
1918 metų, neskaitant 1943 me
tų, kada dėl karo susisiekimas 
buvo suvaržytas.

Antradienį rytą atvyko pir
moji šių metų mirtina nelaimė 
Chicagos gatvėse: mirė Bertha 
Tobey, 71 m. amžiaus, kai ją 
pritrenkė automobilis, vairuo
jamas Pauliaus Plichner, 18 m. 
amžiaus.

Kalėdų proga gavo 11,000 svei
kinimo kortelių, daugelį su do
vanomis. Kostneris ligoninėje 
guli nuo 1942 metų, kada au
tomobilio nelaimėje buvo su
laužytas jo nugarkaulis. Apie 
jo nelaimę prieš šventes buvo 
parašyta laikraščiuose. Gavęs 
tiek sveikinimų jis tvirtina, kad 
tai buvusios linksmiausios Ka
lėdos gyvenime, nors jis jas ir 
turėjo praleisti lovoje.

lllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllll

P 0 P U L A R 
UTHUAHIAN RECIPES

i Surinko JUZE DAUŽVARDIENfi

Tai nepaprasta knyga. Virš 200 re
ceptų grynai lietuviškų valgių gami
nimui anglų kalboje. Ponia Daužvar- 
dlenS, kuri dažnai pasakodavo apie 
lietuviškus valgius per Chicagos ra
dijo Ir televizijos stotis, surinko pa
čius (domiausius lietuviškų valgių 
receptus Ir DRAUGAS Juos išleido 
labai parankioje formoje. Pirmų kar
tų tokia knyga pasirodo knygų rin
koje.

Gera dovana kitataučiams ar ang
liškai skaitantiems lietuviams.

Kaina — $2.00
Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

“DRAUGAS”

2884 So. Oakley Avenne,

CHICAGO 8, ILL.
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Didelis patogumas visiems 
lietuviams, o ypač organizaci
joms bei bažnyčioms, rengiant 
bazarus, piknikus, susirinkimus 
ir pasilinksminimus: Jono Gra- 
dinsko firmoj, J. G. Television 
Co., 2512 W. 47th St., galima 
išsinuomoti naujausią garsia
kalbių sistemą (Public address 
system) su. stiprintuvu, mikro
fonu ir fonografu.

Nauji vaistai prieš cukrinę
NorthWestern universitetas 

pradėjo tyrimą naujų vaistų 
prieš cukrinę ligą. Vaistai va
dinami BZ-55. Patogūs tuo, kad 
juos galima imti burna. Anot 
juos išradusių vokiečių, šie 
vaistai visiškai pakeičią insuli
no injekcijas.

3OEIOEPerstatys miesto dalį
Miesto vadovybė pradeda 

svarstyti dideles naujas staty
bas — atnaujinimą miesto da- 

Juozas Vaišnoras ir Vy- ties, esančios'tarp 26 gatvės ir
BRAZILIJOJE

gauilas Navickas ruošiasi stoti 

X Augitųjv LltaMtetlkos!’ techniko8 fakii’teų Sao Paulo 

Kursų paskaitos po atostogųšalpą.
Ona Zelionienė su dukrele pradedamos šį šeštadienį, sau

sio 7 d., 2 vai. Tėvų Jėzuitų na-Sally Ann, praleidusios Kalėdų 
ir Naujų Metų šventes Chica
goje, grįžta namo į Plymoufh, 
Pa. Ponios Zelionienės vyras 
Andrius dirba Chicagos Aušros 
Vartų parapijoje, prižiūrėda
mas jos bažnyčią ir mokyklą. 
Jų dvynukai sūnūs, T. T. Mari
jonų kongregacijos klierikai, 
studijuoja Kanadoje.

X R- Mlšauskas, mū3ų ben
dradarbis, skaitys linksmą fel
jetoną sausio 14 d. per L. S. Š. 
F. vakarą Lietuvių auditorijo
je.

X Vytautas Goštautas, švč. 
P. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapietis, ruošiasi susituokti 
bu p-le Loretta Zailis.

X Jonas Ra.gazin.skas, Šv. 
Jurgio parapijos narys, rengia
si susituokti su Reba RteffV.

muose, 5541 So. Paulina. Pa
skaitas skaito dr. P. Jonikas 
ir Ben. Babrauskas. Nuo N. 
Metų kviečiami įsijungi: ir nau
ji studentai, kurie ligi Šiol dar 
neįsirašė.

X Gylių lietuvių restoranas 

“Healthy Fnnd“, 3236 South 
Halsted St., pasidarė lietuvių 
kultūrininkų susitikimo vieta. 
Prie rūgštaus pieno dubens, 
prie garuojančio kugelio nere

mieste.
— Sudarytas komitetas Va

sario 16 d. paminėjimui Sao 
Paule n.jeste. Vasario 16 d. mi
nėti sudaryta:, komitetas, į ku
rį įeina prof. A. S.onis, kun. P. 
Ragažinskas, Al. Boguslauskas, 
M. Ramcnčienė, inž. Z. Bačelis.

— Kiek yra lietuvi „i Sao P u • 
'o mieste ir valstybėje. S. Paulo 
svetimšalių reikalams policija 
paskelbė duomenis, kiek yra 
.svetimšalių S. Paulo mieste ir 
valstybėje. Mieste yra 20,027 
lietuviai, gi provincijoje —

tai čia užgirsti kalbantis lietu- 2,557. Į šį skaičių neįeina ki-

63 gatvės ir tarp Cottage Grove 
ir Rock Island traukinių linijos 
(j vakarus nuo State), šis ra
jonas daugiausiai apgyventas 
negrų. Įtakingi negrų vadai 
tam miesto dalies perstatymui 
pritaria. Atsiklausta ir bažny
tinių vadovų, kurie taipgi pa- 
'ankiai atsiliepia apie šį planą. 
Tas planas pareikalautų dauge- 
’io milionų dolerių.

Užsakymų už $8 milionus
Chicago & North Westem 

geležinkelio l'.nija užsakė įvai
rių reikmenų už $8>/2 .milicno. 
Užsakyta 1,201 prekybinis va
gonas.

Lietuvių tautos tauriausios asmeny
bes Arki vysk. Jurgio Matulalčlo-

Matulevičlaus

Trijose dalyse:

UŽRAŠAI

Ar girdėjote ką nors apie

AUKSO KIRVI?
Ar matėt, ar skaitėt šitų nuosta

bių gražiausių lietuviškų pasakų 
knygų?

BOtlnal nuslplrklt! Bus džiaugsmo 
visiems — dideliems Ir mailema

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

DRAUGAS 
2334 S. Oakley Avė. 
CHICAGO 8, ILL.

vių kultūros, pramonės ir vers
lo reikalais.

X Mirė kun. Kazimieras 

Pranskiefos. Chicagoje gauta 
žinia, kari Lietuvoje 1955 m. 
spalio 31 d. mirė kun. Prans- 
kietis. sulaukęs 90 metų am
žiaus. Jis ilgai buvo klebonu 
Kėdainiuose

tuose štatuose (kitose valsty
bėse) gyveną lietuviai, šiam 
skaičiui priklauso žydai, lenkai, 
rusai Lietuvos piliečiai atvykę 
Brazilijon ir čia užsiregistravę 
kaip Lietuvos piliečiai.

Vidutinio amžiaus ir išsilavi
nimo, nevedęs lietuvis 

VARGONININKAS 

lietuvių parapijoj jieško vietos, 
kur galėtų vesti ar suorgani
zuoti chorą. Informacijai ir su-

' sitarimui rašyti: P. O. Box 63,

Remkile dien. Rrauiįą!^^.^.........

I. I žraial: Mintys, pastabos, pasi
ryžimai. čia kaip tik atsiskleidžia 
Arkivyskupo Jurgio gilus tiesos Įžvel
gimas bei visiškas pasiaukojimas 
tarnauti . Dievui, Bažnyčiai ir sielų 
išganymui.

II. Ijai&kai. Tai (vairiems asme
nims rašytų laiškų Ištraukos, gyve
nimiškos Išminties perlai. Išreikšti 
patarimų, paraginimų Ir paaiškini
mų formoje.

III. Vilniuje. Žvilgsnis | Arkivys
kupo kančias perneštas senoje Lie
tuvos sostinėje, kur Jis stengdamasis 
būti visiems vtsakuo, kad vlaus lai
mėtų Kristui, daugiausia yra nuken
tėjęs.

Knyga turi 220 psl., paveiksluota 
Ir )rlšia J kietas viršelius. Kaina
12.50.

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

2334 So. Oakley Avė.,
CHICAGO 8, ILL.

J.GLIAlJDA

ORĄ PRO 
NOBIS

premijuotas

ROMANAS■mmnimm

įdomiausias romanas!
*

Gyva intriga ir šlurpūa 
Įvykiai, .Išsamiai pavaizduo
tas bolševikinis gyvenimas 
Lietuvoje, dali. V. K. Jonyno 
16 originalių iliustracijų.

Abi dalys vienoje knygoje 
448 psl. — tik $4.00

Užsakymus siųsti:

“DRAUGAS” 
2384 So. Oakley Avanua

Chicago 8, Dlmais

A


