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AMERIKA BAIGSIANTI METUS
Šis tas iš Lenkijos

J. KUZMIONIS, D. Britanija
Gautomis žiniomis iš Lenkijos, ir ten „Ženevos dvasia" paliko 

savo pėdsakus: tarp policijos ii- žmonių susidariusi tarsi kokia su
tartis. Bent šiuo laiku nakties metu policija vengia įsiveržti į na
mus „nusikaltimų įrodymų" jieškoti.

Tačiau iš tikrųjų niekas tuo
mitu netiki, nes ir toliau atkak
liai varoma kova prieš bažnyčią 
ir lenkų patriotus.

Plačiai tikima, kad
kard. W gszgnskis yra miręs
Jo tikrai nėra toje vietoje, kur 

oficialiai kuždama, kad jis gy
venąs. Visi arkivyskupai ii- to
liau laikomi namų arešte. Lo
dzės vyskupas Mgr. Klepacz, ne
oficialiai einąs Lenkijos primo 
pareigas, taipgi yra bejėgis.

„Pax“ organizacija, įsteigta 
komunistinio režimo, oficialiai 
būk tai jungia „patriotus kuni
gus“ ir pasauliečius, tačiau jai 
vadovauja tiktai šokinėjančios 
lėlė3, kurios nerodo jokio lojalu
mo Bažnyčiai. Tos organizacijos 
narių tarjre esą gerų ii- lojalių 
kunigų bei pasauliečių, kurie įs
tojo į Pax narius, kad galėtų 
tramdyti jos blogąją veiklos pu
sę.

Tas pats yra ir su labdaros or
ganizacija „Caritas".

Tarp „patriotų“ kunigų esą 
daug gerų ir uolių dvasiškių. Jie 
vengia garso, o stengiasi tyliai 
veikti.

Bažnyčios Lenkijoje esančios 
perpildytos ir religinis užsidegi
mas be priekaištų.

Kard. Wyszynskis — gyvas ar 
miręs — yra tapęs

Bet žmonės neprarado laisvės 

vilties. Jų nuomone, reikią lauk
ti kokio pasikeitimo pačioje Ru
sijoje. Bulganino — Chruščevo 
šypsenos ir kelionės yra tik lai
kinos.

Antra vertus, tautai neaišku,
kodėl emigracija nesutaria ir 

ginė i jas i
Jie norėtų, kad emigracija kel

tų ko didžiausią triukšmą ne tarp 
savęs, bet tarp Vakarų atstovų 
apie bažnyčios persekiojimą. Ko
munistai nemėgsta, kai jų propa
gandą vakariečiai sugriauna rea
liais faktais.

Visos rezistencijos pagrindas 
yra Bažnyčia ir ūkininkija.

Kartu lenkai nenori, kad užsie
nis organizuotų betkokj pogrindį 
jų tarpe. Visi panašūs Londono 
lenkų raginimai buvo atmesti.

Lenkija tiki laisve ir kantriai 
jos laukia.

- i

Tas •‘vežimas” sveria 200 svarų ir eina ta 
(IX S)

tautiniu didvyriu ir kankiniu
Niekas netiki į melus ir keis

čiausius gandus, kuriuos sklei
džia oficiali propaganda; niekas 
netiki į tariamus jo „nusikalti
mus prieš valstybę“, padarytus 
būk tai kartu su kitais episkopa
to nariais.

Patvirtinta, kad Kaczynskis, 
buvęs lenkų vyriausybės Londo
ne švietimo ministeris, tikrai nu
kankintas kalėjime.

Jauni vyrai ir mergaitės, kilę 
iš sodžiaus ir užtvindę universi
tetus, rodo nepaprastą tautinės 
ir religinės rezistencijos dvasią. 
Jie jokiu būdu nenori pasiduoti 
okupantui.

Pati tauta Vakarais nelabai 
pasitiki, kai tiek kartų nusivylė 
jų laikysena. Jie laukia ne žodžių 
ir transliacijų, bet veiksmo ir 
sprendimų. Noriau klausosi ang
lų BBC nei amerikiečių europi
nio Balso. '•-■‘Mk

Menininkų mirtys
NEVV YORKAS, saus. 6. — 

Čia mirė žymus rusų kompozito
rius Gretčaninovas, pasitraukęs 
iš bolševikinės Rusijos 1925 m. 
Jis parašė tris operas, penkias 
simfonijas ir daugybę kompozi
cijų chorui. Mirė sulaukęs 91 me
tų.

Prie Paryžiaus vakar mirė pu
sę šimtmečio garsėjusi operečių 
ir draminių komedijų artistė 
Mistinguett, sulaukusi 82 metų. 
Jos pagalba I Pasaulio karo me
tu buvo išaiškinta garsioji vo
kiečių šnipė Mata Hari.

JAV armija bando šį "oro dviratį” pėstininkams kilnotis.
kryptimi, kurion savo kūno svorį pasuka keliautojas.Įtim.

Edenas puolamas kaip

blogas premjeras
LONDONAS, saus. 6. — Pas- 

taiąsias kelias dienas, pirma 
švelniau, paskui net piktai, An
glijos rimtoji spauda atvirai kri
tikuoja premjerą Edeną. Kriti
kuoja ne už tokį ar kitokį spren
dimą, be.t už ryžtingumo stoką 
sprendimus daryti. Tai jau yra 
charakterio trūkumas, ir toks 
priminimas yra skaudus.

Atviriausius pareiškimus, kad 
ir mandagia frazeologija apvilk
tus, daro jo paties partijos laik
raščiai, ikšiol garbinę jį kaip 
naująją išganymo žvaigždę. Jei 
jis negali pasitaisyti, jam pata
riama padaryti greit pagrindinį 
sprendimą — pasitraukti nuo 
valdžios vairo.

Poujade pasirengęs prašvarinti 
Prancūzijos politinį gyvenimą
PARYŽIUS, saus. 6. — Po rinkiminės kampanijųs pramigęs 

atsirado jau Paryžiuje ir Pierre Poujade, naujoji jėga Prancūzijos 
politikos verpetuose.

Su 51 atstovu parlamente' TT3 < . . .. -(prieš tai nė vir^ąų^neturėjo) jis Alžyro arabai įteikė

dabar yra šešta /politinė jėga p, • u*Prancūzijoje. ( Paryžiui ultimatumą
Pirmasis yra Thorez su 153 ALŽYRAS, saus. 6. — Alžyre 

komunistais, antrasis bus Pinay vykstąs masinis arabų pasitrau- 
su 110 įvairaus plauko konser- kimas iš vietos savivaldybių ta- 
vatorių, trečią vietą užima Guy' rybų.
Mollet su 91 socialistu, ketvirtą

SKOLOS
Biudžetas bus subalansuotas,

mokesčių mažinti nepasiūlė
\VASHINGTONAS, saus. 6. — Kaip ir buvo pranašauta, prez. 

Eisenhoweris vakar painformavo kongresą, kad šių metų biudžetas 
jau susibalansuos.

šių metų biudžetas baigiasi j 77 7 7 . _
birželio 30 d. Padai-ytos sutaupos Į -Mesta bomba į Milano 
ir padidėjusios valstybės iždo pa
jamos (buvo daugiau mokesčių 
negu tikėtasi) leidžiančios su tik 
rumu tvirtinti, kad biudžetiniam 
metam baigiantis federalinis iž
das pirmą kartą po daugelio me
tų baigs metus be skolos.

Užsiminta, kad 1956—57 m. 
biudžetas būsiąs patiektas kon
gresui irgi subalansuotas.

Nors ir taip, prezidentas da
bai' dar nedrįstąs siūlyti suma
žinti mokesčius, nes reikią pra
dėti nors kiek sukauptą skolą 
mokėti. Ar jo bus paklausyta, 
paaiškės po vieno kito mėnesio.

Šiaip jau prezidento praneši
me nėra jokių sensacijų — vis
kas jau buvo plačiau ar siauriau 
spaudoje minėta.

Iš pereitos kongreso sesijos 
užsilikę svarbesni klausimai yra 
kelių ir mokyklų statybos progra 
mos, socialinio draudimo ir imi
gracijos įstatymų taisymas. Se
ni ir žemės.ūkio reikalai, bet šį 
kartą bus bandoma tą chronišką 
žemės ūkio hiperprodukcijos ne
galę gydyti kaip nors ištuštinant 
sandėlius ir mokant ūkininkams

arkivyskupo rūmus
MILANAS, saus. 6. — į Mila

no arkivyskupo Kimus pereitą, 
naktį buvo įmesta bomba. Apga
dinta biblioteka, bet arkivysku
pas Montini nesužeistas.

Arkiv. Montini, ilgokai buvęs 
neoficialiu popiežiaus valstybės 
sekretoriumi, yra daug prisidė
jęs prie komunistų užmačių pa
grėbti valdžią sužlugdymo. 

N.Y.T. jaudinasi dėl

susitepusio personalo
NEVV YORKAS, saus. 6. — 

Senato vidaus saugumo pakomi
sė jieško buvusių ar esamų ko- 
munistij radijo, televizijos ir 
spaudos žmonių tarpe. Taip jau 
atsitiko, kad liudyti pastaromis 
dienomis buvo pakviesti buvę ar 
esą New York Times bendradar
biai.

Vieni prisipažino prieš karą 
priklausę komunistų celėms, kiti 
sakėsi dabar nepriklausą, bet nie 
ko nekalbėjo apie praeitį, o vie
nas kitas liudijo puse lūpų.

už tai, kad jie perdaug pagami-' ...... ...namų kaikurių produktų mažiau! Vaka1' ^epe tuo reikalu 

gamintų, o dabar jiems naudoja-į Pata la‘kraktla vedamuoju, pri
mų žemę žolėmis apsėtų. Žemės:le,sdamas- kad Urdynų vedų 

ūkio programą specialiu („^„e-1 lO's konns,jos nuria, tye,a pai m
simu prezidentas įteiks kongre-kn ta,klnlu New Y°rk T”>“ 
sui sausio 9 d.

Užsienio politiką palietęs prez.

Adenauerio patarimai vokiečiams 
80-tą gimtadienį švenčiant

BONNA, saus. 6. — Adenauerio 80-to gimtadienio proga vo
kiečiai turėjo progos vienu ar kitu būdu pareikšti savo dėkingumą 
žmogui, kuris daugiau negu kas kitas po karo yra prisidėjęs prie 
Vokietijos gerovės ir jos garbės atstatymo.

Adenauerio gimtadienį prade
jo švęsti prezidentas Heuss, iš 
vakaro per radiją papasakojęs 
tautai Adenauerio tarnybą tėvy
nei.

Viso pasaulio valstybių galvos 
atsiuntė jam savo linkėjimus — 
vieni šiltus ir draugiškus, kiti

\ nlutybė* sekretorius Fostrr 
Mukų paralyžiumi vesti.

Pnlles padeda rinkti pini«tw kovai su 
(INR)

formališkesnius. Prez. Eisenho- 
werio linkėjimas buvo jo paties 
ranka rašytas. Šilti linkėjimai 
atėjo iš Anglijos premjero Ede
no ir buv. premjero Churchillio. 
Popiežius ta proga apdovanojo 
Adenauerį Aukso Pentino ordi
nu. Adenaueris gavo ta proga 
.mažesnių ir didesnių dovanų. Di
džiausią medžiaginę dovaną įtei
kė Adenaueriui Vokietijos pra
monininkai — vieną milioną do
lerių. Kancleris turi teisę panau 
deti tuos pinigus pagal savo nuo
žiūrą. Nėra abejonės, kad jis pa
skirs tą auką visuomeniškiems 
reikalams, nepaimdamas sau nė 
vieno cento.

Gimtadienio proga jį lankiu
siems užsienio žurnalistams Ade-

vietą užima MRP vadas R. Schu- 
man su 70 atstovų, penktoje vie
toje yra Mendes France su 56 
atstovais.

Sakoma, kad po komunistų la
biausiai disciplinuota bus Pouja
de grupė, nors pats Poujade į 
parlamentą neįeina, bet tvarkys 
jos strategiją būdamas už parla
mento rūmų. Tik ateitis parodys, 
ar su jo grupe nepasidarys tas 
pats, kas ištiko de Gaulle grupę 
šiam pastarajam ją iš užkulisių 
tvarkant.

Kas gali pasakyti dabar, ko 
sieks Poujade grupė praktiškai 
darbą pradėjusi dirbti. Rinkimi
nės kampanijos metu jis buvo va
dinamas fašistu, antisemitu, bri
tų ir amerikiečių priešu. Dabar 
jis pareiškė, kad jis yra tik pran 
cūzas ir savo krašto interesų bei 
garbės gynėjas.

Su kitomis partijomis jis ban
dysiąs bendradarbiauti, bet jos 
turės padėti vykdyti jo partijos 
tikslus. Poujade pilnas geriau
sių norų taisyti visas vyriausy
bės ii- parlamento darytas klai
das. Netiesa, kad jis prieš mo
kesčių mokėjimą, bet tikrai ko
vos visomis priemonėmis prieš 
plėšikiškus mokesčius ir prieš 
netinkamą jų panaudojimą.

Tas vyras turi tik 35 metus ir 
daug praktiškos nuovokos. Jo 
patriotizmą šildo senosios gar
bės tradicijos.

Kai tik baigėsi Prancūzijos 
parlamento rinkimai, grupė Al
žyro vyresniųjų arabų pareigū
nų įteikė parlamentui ultimatu
mą, reikalaudami šitokių daly
kų: nelaikyti alžyriečių Prancū
zijos piliečiais, tuojau paleisti vi
sus politinius kalinius ir pradėti 
tiesiogines derybas su Alžyro at
stovais dėl krašto ateities.

Ultimatumą pasirašė 61 as
muo.-Negavę teigiamo atsaky
mo, visi žada kaitų pasitraukti 
nuo dabartinių pareigų.

naueris yra pasakęs, kad Vokie
tijos suvienijimas, be abejo, yra 
svarbiausias jo politikos tikslas,, Uragvajaus prezidentas
bet skubėjimas tą klausimą spręs j ,

išvengsiąs dvikovosti gali viską pagadinti. Todėl jis 
patars savo tautai kantrybę, o 
Vokieti js draugams — vienybę 
ir stiprybę. Per tą laiką laisvieji 
vokiečiai visaip stiprins vokiečių 
moralines jėgas sovietų okupuo
toje zonoje. Jaunimo bėgimas iš 
tos zonos yra pabrtžtinas reiš
kinys.

Adenaueris mano, kad Mas
kva nieko žymesnio dabar neda
lys, nes lauks JAV prezidentinių 
rinkimų (1956 m.) ir V. Vokietl-

| jos parlamento rinkimų 1957 m. i sutvarkyti.

MONTEVIDEO, saus. 6. — 
Garbės teismas rado, kad nėra 
pagrindo kautis dvikovoje Urug
vajaus prezidentui su laikraščio 
leidėju, kuris tariamai įžeidė sa
vo laikraštyje prezidentą, pasa
kydamas, kad prezidento kelionė 
Amerikon buvo panaudota asme
niškiems interesams.

Urugvajaus įstatymai nedrau
džia dvikovų, jei garbės teismas 
randa, kad ginčo negalima kitaip

ko taikiniu New York Times už 
tai, kad jis smerkia rasinę segre
gaciją, o savo laiku smerkė vi
sas apraiškas, kurias atstovavo 
šen. McCarthy ir kurios, anot 
Nevv York Times, esančios ma
lonios tardymą vedantiems ko
misijos nariams.

Komisija į tą kaltinimą atsi
liepė pareiškimu, kad New York 
Times nėra kaltinamas. Dienraš- 

j čio reporteris Clayton Knowles 
jau Surado vietą1 savanoriškai talkininkavo komi- 

1 sijai, įteikdamas sąrašą spau
dos žmonių, kurie jam buvo žino
mi buvę komunistais.

Eisenhoweris pažymėjo, kad 
Sov. Rusija ir kom. Kinija tebe
grasina taikai. Vėl pabrėžtas są
jungininkų parėmimo principas, 
kaip vienas iš svarbiausių už
sienio politikos punktų. 
Antarktikos stovyklai

Mendes dar gilina

Prancūzijos krizę
PARYŽIUS, saus. 6. — Men

des - France ir socialistų Guy 
Mollet, buvę rinkiminės koalici
jos draugai, po pasitarimo va
kar pareiškė, kad juodu turi nu
lemti busimosios vyriausybės 
koalicijcs sudėtį. Tai reiškia, kad 
Prancūzijos valdymo krizė tik 
gilinama. Jei juodu nutartų pa
siimti į valdžią komunistus, tai 
būtų pikčiausios rūšies „liaudies 
frontas“. Komunistai jau pasi
siūlė.

Su Egiptu manoma
kaip nors susitarti

VVASHINGTONAS, saus. 6. — 
Dulles ir Anglijos ambasadorius 
vakar aptarė santykius su Egip
tu, kai atėjo žinia, jog Egiptas 
nenori priimti JAV ir Anglijos 
pasiūlytos pagalbas sąlygų. Pa
galba pasiūlyta Nylo užtvankai 
pastatyti ir su ja surištiems ki
tiems planams įvykdyti.

■Egipto mostas nesąs piktas, 
tik norima gauti daugiau paaiš
kinimų ir apsisaugoti nuo Pa
saulio Banko diktatu os tvar
kant Egipto ūkį statybos metu. 

Kalendorius
Sausio 6 d.: Trys karaliai. Lie

tuviškas: Arūnas ir Garspė.
Oras Chlcagoje

Mažas debesuotumas, tompe. 

'ratūra apie 50 laipsnių.

MAŽOJI AMERIKA,, saus. 6.
- Netoli nuo pirmųjų keturių 

adm. Byrd stovyklų Antarktiko- 
je vakar įsteigta penktoji Mažoji 
Amerika, kur bus pagrindinėj 
JAV ekspedicijos stovykla. Eks-I 
pedicija kuriasi ilgam laikui 
moksliniais tikslais ryšium su 
geofiziniais metais. Nauja sto
vykla užims 5 akrus ir turės 17 
pastatų. Nuo balandžio 1 d. ten 
prasidės 6 nakties mėnesiai.

Ekspedicijos transportinis lėk
tuvas neseniai perekrido per pie
tinį žemės 'ašigalį ir tą erdvę nu
fotografavo.

Neigia taikos derybas

su Peipingo Kinija
TAIPEH, saus. 6. — Chiang 

Kai - sheko šaltiniai neigia Lon
dono spaudos pranešinėjimus, 
kad Peipingo ir Chiang Kai-she- 
ko atstovai pradėję taikos dery- 

I bas.
I Tuo reikalu žinių Londono 
spaudoje kasdien pasirodo. Pas-

1 kutinę sako, kad pasikalbėjimai 
j šiuo metu vyksta Portugalijos 

• Kolumbijoje vėl būta susi- Macao sodyboje. Juos vedą du 
rėmimų su partizanais vadina-, profesoriai — po vieną iš kiek
iu ais banditais. j vienos pusės.-

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Pilną nepriklausomybę atgavusi Austrija pradėjo at

kurti savo karines pajėgas ir vakar paskyrė pirmuosius 24 
armijos karininkus. Atslmintina, kad Austrija pasiskelbė 
neutralia valstybe tarptautinės teisės prasme.

— Valstybės sekretorius Dulles vakar jau pradėjo informuoti 
kongreso grupes apie užsienio politikos programą. Pirmas susiti
kimas buvo su atstovų rūmų užsienio reikalų komisija. Prasitaria
ma, kad Dulles pradėjęs populiarinti dešimties metų šaltojo karo 
vedimo programą.

— Atstovų rūmų krašto apsaugos komisija vakar nutarė kaip 
nors sužinoti, ar Sov. Rusija jau tikrai yra aplenkusi Ameriką su 
tarpkontinentinėmis raketomis.

— fordano augšėiausias teismas rado, kad karalius ši kartą 
, neteisėtai paleido parlamentą. Jis buvo paleistas komunistų ir 
nacionalistų agentams sukėlus riaušes dėl vyriausybės nutarimo 

, dėtis prie Bagdado pakto. Teismo sprendimas krizę tik pagilino.
— Vakar oficialiai pranerta, kad Monaco princas Rai- 

nier veda kino filmų artistę Grace Kelly. Juodu susipažino 
prie Viduržemio jūros krantų, kai Kelly ten suko filmą.
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Redaguoja JONAS SOLICNAS, 5234 S. Tnunbull Avė., 

Chic&go 32, 111. Telefonas PRospect 6-2796

grindinės lygos rėmuose, tai vo
kiečių pirmenybinig vaizdas ki
toks. šiaurėje, vakaruose, piet
vakariuose, pietuose ir Berlyne

Prieš pusantrų metų šveica- nės įtakos. Bandykime tad bent yra lygos ir kiekviena jų po fak 
i rijos sostinėje Berne Vokietijos trumpą žvilgsnį mesti į padėtį.1 tiško lygoa pirmenybių galo de. 
rinktinė įvykdė tai, kas visiems- Faktą, kad vokiečių rinktinė leguoja 1 ar 2 komandas, kurios 
atrodė neįmanoma: ji laimėjo žaidžia palyginus mažai tarp- žaidynėse tarp savęs žaisdamos 

nustato vokiečių meisterį

Dr. Nina KRIAUČELIŪHAITE DR. J. J. SIMONAITIS
(Gydytoja Ir Chirurgė) I GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

MOTERŲ LIGŲ IR AKUŠERIJOS Naujas adresas: 4255 W. 63rd SU 
SPECIALISTĖ 

2750 West 71st Street 
(Kampas 71st ir Californla)

Tel. ofiso ir rez. REpublic 7-4146 
Vai. 11-2 ir 6-9 v. v. šešt. 1-4 p. p/

Kitu laiku pasai susi ta r Imą

OfLso tel. HEliuucc 5-4410 
Rezid. U-lef. GRovebiil 6-0617 

Valandos: 1-3 p. m. ir 6-8 p. tn. 
Penktad. tik po pietų. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį

Nerčpliokime šįmet!
J. ŠOLICNAS

KielRųienų metų ipabaigoje, ar, | be, kurią išrinko minia, neturin- 
ateinančįųjų pradžioje spaudoje,1 ti jokio atsakomybės jausmo. Juk
suvažiavimuose, susirinkimuose, 
salėse ir namuose vieni kitiems 
linkime ką nors atsiekti, ką nors 
įsigyti: dvasioje ar piniginėje. 
Tam ženklinti spaudžiame vieni 
kitiems rankas, sakome kompli
mentus, saldesnius už cukrų ir bu
čiuojamės, dažnai net ir nežino
dami dėl ko.

Jau rečiau gyvenime šia pro
ga matysime susirūpinusių visuo
menininkų veidų, kurie į ateinan
čius metus žvelgia realiai, įžiūri 
kietą vargą ir blunkantį lietuviš
kumo paveikslą. Dar rečiau iške
liama konkrečių pasiūlymų ar pa
rodoma negyjančių žaizdų, kurios 
mūsajame gyvenime plečiasi, gi
lėja.

Ir sportiniame gyvenime vaizdas 
panašus. Mes galime į jį pažvelg
ti primerktomis akimis, pareikšti 
keletą komplimentų, pasakyti vi
są eilę bereikšmių dažnai mus tik 
klastingai migdančių, linkėjimų. 
Arba galime į šitą gyvenimą žiū
rėti atvirai ir matyti tik realius 
dalykus, šiandien ir norisi, palikus 
komplimentus tiems, kurie jau ge
rokai išmokę juos sakyti, pažvelg
ti į sportinį gyvenimą kaip veik
snį, kuris blėsta ir gęsta mums 
jį ignoruojant.

Lepšiai

Turbūt šiandieninieins sporti
ninkams giažesnio komplimento 
negalima būtų rasti kaip lepšių. 
Tai žodis, kuris labai vykusiai a- 
pibudina dažną mūsų sportininką, 
paskendusį svetimo lovio skania
me ėdale, pampančiam savo pini
gine, naikinančiam fizines jėgas 
prie degtinės stikliuko ir skęstan
čiam kasdieniniuose bobiškuose

tik prisiminkime kaip apgaulingai 
švietė apie penkiasdešimt pavar
džių peskutiniojo s,>ortininkų su
važiavimo dalyvių sąraše. Tik at
siminkime kaip kaikurie ponai 
pasijuto įžeisti, kai manasis sua
bejojo suvažiavime ar ištikrųjų 
visi dalyviai taip jau noriai rems 
vadovybės darbą savo patirtimi, 
kaip kad jie rodė tai pakeldami 
rankas, ar rašydami renkamųjų 
pavardes suvažiavime ant balsa
vimo lapelio.

Ir taip netekome vadovybės. Ji
nai pati mirė. Išsisklaidė. Ir čia 
man su užuojauta prisimena vie-

pasaulines futbolo pirmenybes, valstybinių susitikimų, būtų ga- 
baigmėje nugalėdama Vengrijos iįma svarstyti kaip priežastį 
rinktinę 3:2. Ir tai buvo vienin- Garsusis vokiečių treneris S. 
telis vengrų pralaimėjimas pa Herberger pageidauja ažtuonių 
4 metų tarpvalstybinių varžy- sekmad'enių tarpvalstybiniams 
bų (po to vengrams tragiško susitikimams. Dažniau žaisda- 
pralaimėjimo Vengrija vėl tęsia ma rinktinė įgytų daugiau pa- 
laimėjimų seriją ir iki šiol nėra tyrimo bei geriau susižaistų. 
pralaimėjusi nė vienų tarpvals-' Vengrai trijų mėnesių bėgyje 
tybinių rungtynių). Nesitikėjo sužaidė bent penkias rungtynes, 
vokiečių laimėjimo žinovai, ma- gį per metus jų tarpvalstybinių
žai vilčių tokiai galimybei šutei-, rungtyn’ų vidurkis siekia 10 žai- Udienofteo'Sum

Sis
faktas turi daug neigiamų bruo 

(Nukelta į 4 pusi.)

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CIURUlfciAI 
2300 VVest 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, šefi-

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja ir Chirurge) 

KŪDIKI V IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTĖ

7156 South Western Avenue
(MEDICAL BU1LDING) 

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. Seštad. 11 
vai. ryto iki 3 vai. popiet.

Oflce tel. RE. 7-1168
Rcs. tel. NVAlbrook 5-3765

Ofiso tel. CLiffside 4-2896 
Rezidencijos: LAfuyette 3-1172
DR. P. STRIMAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 YVest 47th Street

(Kuiiųots 47th ir Hennitugc)
Vai.: nuo 2 iki 4 ir 6 iki 9 v. vak. 

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

kė ir sportu besidomipti žmonių dimų. Tačiau perdaug tokiu 
masė. Bet nepaprastai puikiai j reiškiniu vokiečiai negali skųs-

Rez. t ei. GRoveliUl 6-5003

DR. FL TALLAT-KELPŠA
- GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telef. TOunliall 3-0959 
2534 YVest 68th Street

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

______ skambiną CEutrai 6-2204,______

DR. VYT. TAURAS-
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
BENDRA PRAKTIKA IR 
SPEC. MOTERŲ LIGOS 

Ofisas ir rezid.: 2410 YV. Slst St. 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 6-5577 

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

šeštadieniais 2-4 vai, popiet.

Tel. ofiso HE. 4-2123, rez. PR. 6-848 t

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurginės ligos
6255 South YVestem Avenue

VA L. kasdien 2—4 p. p. ir 7—9 vak.
Šeštad. 2—4 p. p. Trečiad. ir 

sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso YA. 7-5557, rez. RE. 7-4»66

DR. FRANK C. KWINN
(KV1ECINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 y. iki 8:30 
Uždara treč. visų dienų, ir šeštad. vak.

Tel. ofiso GR. 6-5300, PR. 6-4732

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

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

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

Trečiad. ir sekmad. uždaryta

Tel, ofiso HE, 4-6668, rez. PR. 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1957 W. Garfield Bkd.

sužaidusi vokiečių vienuolikė, tis, nes ir daugelis kitų šalių 
laimėjimą sau išsikovojo. Ta-'neturi progos išstatyti savo rink 
čiau po to prasidėjo skaudus tinę daugiau kaip 6 kartus tarp- 
kritimas žemyn, kurio vokiečiai į valstybiniams susitikimams. Rei 
dar ir šiandien negali sustabdyti, kia atsižvelgti į klubus. Dažnai | žeštadieldail;:

ir šiaiB laikais nebenugalimas į 
komercinis aspektas (ypač pir- 
menybinėje plotmėje) diktuoja 
rinktinės žaidimų skaičių.

Pirmą smūgį meisteriui sutei-

VAL: 1—4 ir 6—9
nuo 1 iki 4 vai. p. p. 

išskyrus ketvirtad. ir sekmad.

no tos valdybos nario pasaky- Belgija (0:2). Jų pačių že
mas, kad kiti nariai nesupranta 6 j v > 4 v 4
savo pareigų. Iš tikrųjų tam va
dovybės nariui tenka pareikšti tik 
užuojautą, kad jis pakliuvo j to
kią vadovybę, kuri mane, kad di
džiausias jos uždavinys yra para
šyti saldų atsišaukimą į laikraš
čius, besibaigiančių metų proga ir 
vieną kartą nuvykti į sporto šven
tę.

Ir šiandien, kai kitos mūsų or
ganizacijos gali didžiuotis (ir už
tarnautai) savo veikla bei nuveik
tai darbais, sportininkams darosi 
graudu ir pikta. Graudu, kad jie 
jau prieš keletą metų nepajėgė 
prasidėjusi darbą nukreipti rei
kiama vaga ir pikta, kad kai bu
vo bandyta prieš keliolika mėne
sių suvažiavime sudaryti sporti- ,
ninku vadovybė, jiems tai sukliu- į šuose vyrauja mergaičių pavar
dė keliolika, atsakingumo jausmą dčs bet nebėra paauglių berniu- 
praradusių, rankų pakėlimas. y kų? Taip klausdama visuomene iš

mėje meisterį nuvainikavo Pran 
cūzija, po to sekė pralaimėjimai 
prieš Italiją, Rusiją, Angliją, 
Jugoslaviją. Tik prieš airius,! 
portugalus ir norvegus ąugebė-i 
ta laimėti, šias eilutes rašant,! 
po sužaistų pirmenybių 9 rung
tynių balansas buvo 3:6 Vokie
tijos nenaudai. Savaime supran
tama, kad tokia skaudi patirtis

Vokiečių futbolo varžybų 
struktūra

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 So. Western Avenue
Vai.: kasdien 10-12 vai. ir 7-9 vai.

Viena n»P-r:ndinin nriežasčiu vak' Šeštadieniais 10-1 vai. Trečia- viena pagr.naimų priežasčių, dieniata uždaryta. Kitu laiku susitarus
dėl kurios vokiečių lygis krinta, 
yra jų futbolo varžybų struktū
ra. Kai šalys kaip Prancūzija, 
Italija, Ispanija, Anglija ir t.t.

Ofiso telefonus: PR 8-3220 
Rez. telef. AVAlbrook 5-5076

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.: OfLso — PUUinan 5-6766 
Buto — ENgicwoo<l 4-4079

vokiečius sujudino ir sujaudino. savo Ponybes praveda pa-
Jieškoma tam priežasčių, tačiau, -......... — ■ •
sunku ryškiai nurodyti visas, ka
dangi reiškinį veikia multitudi-

Tiesa, ' neseniai teko nugirsti, 
kad keletas mūsų sportininkų y- niekur negauna atsakymo, nes jinai 

klausia pati savęs. Iš lietuviškosios
ra pasiryžę bandyti gelbėti tai kas bendruomenės ir visų veiksnių šian 

uuiMUBv dar galima. Numatoma rinkti va- idįgn sportiniam judėjimui yra rei-
reikaluose. Va, šitokį vaizdą no- i dovybę korespondenciniu budu. ; kalinga* pągalba. Pagalba ir pa 

i stebint paskutinių-1 Vadinasi, dar bus daromas vienas gaiba ne medžiaginė, bet dvasinė;risi susidaryti stebint paskutinių-, • .
jų dienų įvykių eigą. bandymas. Ir tiems bandymo vyk-

4 4 dytojams yra linkėtina, kad dar-
šiandien mes jau neturime to bas pavvktų, nes kitu atveju sa- 

gausaus, entuziastingojo, vokiš- vo sportiniam aktyvumui galėsime 
kas tremties, stovyklos jaunimo. I pastatyti paminklą, apklotą nenia-i Apskritai, šita?
Jis buvo nužudytas gyvenimo pra-1 Joniais prisiminimais.
bangos ir mūsų pačių, kurie pa-, vėlvvėii atirai
sitenkinom keletu rungtynių bei •’ J j čiau esu nuomonės, jog kompli-
“sportinių puotų” vieną kartą per< Į visą paveikslą ir jo kompozi- . mentus sakyti ir meluoti, yra ne-
metus. šiandien mūsų puikusis ei ją yra būtina įtraukti dar vie* j gražu. Geriau pažiūrėti kaip vis-
sportininkų prieauglis iškeitė spor ną elementą, kuris taip pat yra Ras į§ tikrųjų atrodo, kad mes vi-

atsakingas dėl jo spalvingumo. Mū si per šiuos metus atiduotume
soji visuomenė. Visuomenė, kuri
dar ir šiandien ignoruoja lietuviš-

tautinio išsilaikymo veikloje tei 
singas sportinio aktyvumo supra
timas.

mano keletas 
jnubriežtų bruožų dėl piraeitie- me- 
i tų yra sakyčiau gan tamsus, ta-

RACMOSUl

tą į laukinį šokių salės džiazą ir 
vaikišką šešiolikmečių “meilės” 
šypseną. šitas sportuojantis jau
nuolis jau dažnai vyksta į šventę,
kad pasirodytų savajai “damai 
kad sužavėtų ją savo žaidimu, vi
siškai nežinodamas sveikojo spor
tinio prado.

Taigi su šitokio lygio ir susipra
timo sportininkais dabar ir atei
nančių dienų sūkuryje darbą dirbs 
sporto klubai. Klubai, kurių va
dovybės tiesioginiai yra atsakin
gos už savo veiklą sporto vado
vybei ir lietuviškajai visuomenei. 

Gerbtinas palikimas
Ar iš viso šiandien mes galime 

vadinti sporto klubus organizuo
tais? Ar tie sportininkai, kurie 
rungtynių metu užvelkami vieno 
ar kito klubo uniformomis, galima 
būtų laikyti susipratusiais sporti
nio vieneto nariais? Ar klubo val
dybą sudarą veikėjai supranta sa
vo pareigas ir jiems pavestus vyk
dyti uždavinius?

Va, kokie klausimai. Jeigu šian
dien galima kalbėti apie sporto 
klubus kaip sportinius vienetus, 
tai atsimintina, kad dažniausiai 
šituos klubus, jų vadovybes suda
ro... du ar trys nariai, kurie be 
atodairos bando tempti visą lūž
tantį vežimą. Jie dažniausiai or
ganizuoja išvykas, jie jieško salių 
rungtinėms, jie ruošia vakarus, 
atsakinėja, jei dar tokių pasitaiko, 
sportinės vadovybės raštus. Jie 
atneša uniformas į aikštę... Ir 
taip visur mes matome tuos pa
čius “girtuoklius’1, šitie žmonės 
yra vienintelis palikimas gautas 
iš buvusiųjų sportininkų Vokieti
joje ir Lietuvoje. Dar vienas klau
sima*: Kaip ilgai šitie žmonės
temps tą girgždantį vežimą? Ži
nome, kad nė vienas žmogus ne
gali dirbti įtempto darbo visą lai 
ką. Ar neatsitiks tas pats ir su 
jais? Ar jie nenumos ranka ir ne
pasakys, kad jau gana, nors to 
sakyti žinoma yra net jiem* ne
valia? Gi jau yra ženklų, kad ir 
šitie “girtuokliai” blaivosi ir jau 
yra smarkiai paveikti mūsų apa
tijos.

Manding, jų padėtis yra tragiš
kiausia; iš vienos pusės yra spor
tininkai, nesuprantą visiškai, kad j 
jie yra pagrindinis sporto klubo , 
elementas, gi iš antro* puses yra, j

bent turėtų būti, sporto vado- Į 
vvbė bei visuomenė.

Taigi, tų entuziastų padėtis y- 
j"i verta užuojautos. Tačiau iš ši
tos padėties nematau išeities, nes 
tas darbininkų skaičius kasdien i 
smulkėja.

Eksperimentas nepavyko
Žvelgiant į pereitų metų sporti

nės vadovybės darbus, matyti vie
nas dalykas: turėta buvo vadovy-

kojo sportinio aktyvumo reikalin
gumą kovoje dėl lietuvybės.

Tiesiog tragiškai komediška. Iki
šioliai visose buvusiose sporto šven 
tėse, per iškilmingus atidarymus te 
ko girdėti mūsų visuomenės vei- I 
kėjų kalbas. Kalbėjo bendruome-! 
nė, diplomatai ir kiti. Gražiai kai- j 
bėjo, bet tai ir viskas. Tos kalbos j„33t s oizkle - 
garsai išnykdavo su pirmuoju tei-Į ' ____

sportininkams tai kas jiems pri
klauso. Gi jiems priklauso mūsų 
visų beatodairis darbas ir savos 
pareigos supratimas.
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DR. VL. BLAJYS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4701 South Damen Avenue
(Kampas 47-tos ir Damcn Avė.) 
Vai. kasdien nuo fi—S vai. vak. 

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

Telef. ofiso LAfayettc 3-6048 
Rez.: VVAIbrook 5-3048

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Western Avenue 
Cllicago 29, III.

Paslmat> mai pagal ' sutarti- s 
Telefonas REpublic 7-4900 

Rezidencija: GRovchiU 6-8161

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį
Ofiso tel. Vlrginla 7-0636 

Rezidencijos tel. BEvcrly 8-8244

sėjo švilpuku. Ir taip per penkius ; 
metus. Kalbėjo kalbėjo ir nieko I 
nepadarė.

Va, kad ta pati ir bendruome
nė. Vyksta įvairūs visokiausių ko
mitetų, tarybų ir komisijų posė
džiai. Kviečiamos visokiausios or-' pheni merata: 
ganizacijos, bet tik ne sportininkai, chieagoj ir Cicero j 
Jie nereikalingi. Tegul bus taip. Kitur jaV ir Kanadoj- 
Betgi kam tada verkti, kad mū- Užsienyje 
sų jaunimo jau nedomina daina, i 
tautiniai šokiai? Kam klausti, ko

DRAUGAS

THE LITIIUANIAN DAILY FRIEND 
Avė., Cllicago 8, III. Tel. Vlrginiu 7-6612Cllicago 8, III. Tel. Vlrginiu 7-6641;

Entcrcd as Socond-t'laft Matter Mareh 31, 1916, at Cllicago, Illinois 
I ndei tho Aet of Mareli 3, 1879.

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

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

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir Calitornia Avė. 

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

Ofiso Ir buto tel. HEmlock 4-5815

DR. A. NARBUTAS
PIiAL’ClŲ 1P VIDAUS LIGOS 

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 susitarimų.

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St.

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimų ; 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. ltesiil. 2437 ' 
\V. 62nd St.. tel. Rcimblic 7-8818. 
----------------------------------------------------------------- ,
Oftsu telefonas — Blsliop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

V. RASLAVIČIUS, M. D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFFICE — 1166 DIVERSEY AVĖ.
Tel. WE 5-8420

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

OFFICE — 5025 NO. PAULIS A 
Hetliany Mcthudist ligoninėje 

Tik |Migal susitarimų tol. AIt 1-1103

Tel. ofiso: PAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

šeštadieniais 1—-4 v. p. p.
------------------------------------------ -
Tel. ofiso Pltospect 6-9400

Rezid. Pltospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(YaškcvičiūtS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avemue

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

Bernardo Brazdžionio poezijos 
rinkiny*. Nedidelis skaičius žios 
knygos gautas šiomis dienomis 
“Drauge”, 2334 3o. Oakley Avė., 
CHICAGO 8, ILL. Knygos kalas 
kietais virieliais 32.
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alCHUuis LA8DSBERC15
KELIONĖ'

V. Adamkevtčiaus apianka
USaskytuua su pinigam atųaklts: 

2fi» psl.. kaina 32.50
DRAUGAS. 2SS4 S. Oakley

P. ŠILEIKIS, O.P.
Ortliotiedas - Pi-otezLstas 

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

(Areli Supports) ir t.t.
'ui : 9-4 ir 6-8. Šeštadieniais 9-1. 
DRTHO VEDI JOS TECHNIKOS UI B. 

2850 W. H3rd St. Chicago 26, III. 
Tel. PRospeiU 0-5081.

¥

šio« nuoatabtoa ir nepaprastos kny- J 
gos peraonažua šitaip įvarti na ra
šytojas Gliaudą: “...Weisss   pa
niekintas niekintojas, bet turįs 
•avyje Era Angeline angelų varsų 
gama. Tatjana—nesu praniauti sie
los sgvokoa bet myllstl skaisčia 
meile. Pagaliau Julius... pasiilgęs 
skaistumo Ir ueauvokiga Jo esinSe. 
drgsus bs d r anos, nesuprsntgs pa 
vojails beprotSjlrno procesą”.
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Penktadienis, 3ausio 6, 1956 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

DRAUGAS

THĘ. LITHUANIAN DAILY FRIEND
2334 South Oakfey Avrnue, Chicago 8, Ulinei*. Tel. Vlrginia 7-6641; 7-6642

Kntered rh Socond-Class Matter March 31. 1916, at Chicago, lllinota
Vnder the Act of March 3, 1879.

TARPTAUTINĖS PADĖTIES 
TRAGIŠKUMAS

J. NAVAKAS, Omaha, Nrhr.

Sėkmingas tarptautinis politi- ir dabarties, jau nekalbant apie 
nis ir kitoks bendradarbiav.ma3, sovietinius marksistus tironus, 
gerų santykių palaikymas, tei-įTik pažvelkime į netolimą pra-

v . . . ................ singos taikos sukūrimas pir-jeitį, kiek nekaltų tautų buvo
Kaikunoms musų organizacijoms šie naujieji metai yra miausia prikląuso nuo to, kiek mesta už geležinės uždangos į 

svarbus, sukaktuviniai. 'tautos ir jų politikai atsiremia| anų tironų nasrus: Pabaltijo ir
1) , ‘Draugas” minės 40 metų, kai eina dienraščiu. Jį augščiausiąjį tiesos ir gėrio Balkanų valstybės, Lenkija, Če-
2) Amerikos Lietuviu R. K. Federacija jau bus sulaukusi Autoritetą. Gi nepripažįstant koslovak i ja, pusė Vokietijos, pu-

metų amžiaus. Dievo autoriteto greitai pažei-! 8į Korėjos, pusė Vietnamo ir vi
liamos tarptautinės teisės, su-' Sd Kinija. Kokių pažiūrų Vaka- 
laužomos sutartys ir pažadai, rų pasaulio didieji politikai ga»

TRYS PAŽYMĖTINOS SUKAKTYS

50 amžiaus.
3) Lietuvių Romos Katalikų Susivienijimas Amerikoje mi

nės 70 metų įsikūrimo sukaktį. _
Esame tikri, kad ir daugiau mūsų organizacijų bei draugijų To pasekmėje atsiranda tarptau lėjo^taip padaryti? Ar tai buvo 

krikščioniškais principais pasiėmėt minės vienos ar kitos rūšies sukaktis, ir apie tai su- tinė įtampa, neapykanta, kuri 
žinoję — parašysime. Tačiau augščiau paminėtieji Bukaktuvi- nuveda tautas į tarpusavius ka- 
ninkai — “Draugas”, ALRKF ir LRKSA — yra vieni svarbiau- rus. Taikos ir ramybės jieškoji- 
siųjų, todėl apie juos pirmiausia ir teks vieną kitą žodį pasakyti, mas be Dievo talkos ir žmonių 

Neabejojame, kad patys sukaktuvininkai bei jų vadovybės geros valios yra iliuzija — sa* 
savo laiku matys reikalą pažvelgti į savo praeitį ir pasakyti, kokį vęs ir kitų apgaudinėjimas, 
-vaidmenį jie yra suvaidinę lietuvių tautiniame, visuomeniniame
bei kultūriniame gyvenime. Šiuo mes tik kuklią pradžią norime 
padaryti. I

Apie Federaciją ir Susivienijimą parašysime kiek vėliau.
Šiandien norime pasakyti kelis žodžius apie dienraštį, nes jis 
savo sukaktį rainės ryšium su naujais užsimojimais plėstis, sta
tant naujas patalpas, įsigyjant spaustuvei tinkamesnes, mo- 
derniškesnes mašinas ir darant kitus pagerinimus, kad iš tos 
spaustuvės išeitų patrauklesn's dienraštis, gražesnės knygos, 
geriau atlikti visi kiti spaudos darbai.

Mūsų dienraštis norėtų savo 40 metų sukakties minėjimą 
baigti jau naujoje vietoje. Šį norą įgyvendinti galėtų daug 
padėti patys skaitytojai ir visi dienraščio draugai bei rėmėjai.
Jei mes kiekvienas įmūrysime į naujas patalpas bent po ply
telę, pasiųsdami statybos komitetui didesnę ar mažesnę auką, 
neliks jokios abejonės, kad dar šiemet “Draugas” jau bus 
spausdinamas naujoje spaustuvėje.

grįsta ir vykdoma tarptautinė 
politika? Ne. Jie tik iš vardo 
buvo krikščionys, bet savo dar
bais pasielgė kaip civilizuoti pa
gonys.

ftl.S (JftIJV VEŽIMAS GAVO I’IKMA PREMIJĄ

Burbank, Calif., gėlių vežimas gavo pirmąja premijų rožių festivalvje, kuris buvo sausio 2 d. Pasadennje, 
Cnlif. (IKS,

Paremdami dienraščio statybą ir darbu, ir auka, jausimės 
prisidedą prie svarbaus lietuvių tautinio ir kultūrinio darbo, 
kurį “Draugas” dirba jau 40 metų, kaip dienraštis, o nuo 1909 
iki 1916 metų dirbo kaip savaitraštis. Per 47 savo gyvavimo 
metus jis suvaidino didelį vaidmenį visose lietuvių tautos gyve
nimo srityse. Neapsiėjo be jo patarnavimo nė mūsų parapijos, 
nė organizacijos, nė lietuviškos vienuolijos bei jų vadovauja
mos mokyklos ir kitos kultūrinės ar labdaros įstaigos. Jis gar
bingai tarnavo ir visos lietuvių tautos reikalams. Jis st’priai pa
rėmė jos pastangas atkovoti teises į nepriklausomą gyvenimą ir, 
tokį gyvenimą sukūrus, padėjo nepriklausomai valstybei stiprėti 
ir Jungtinių Amerikos Valstybių pripažinimą laimėti.

Kai Lietuvą ištiko nauji vargai, kai ji ir vėl pateko į 
žiauraus ruso (šį kartą bolševiko) vergijos nasrus, ir “Draugas” 
tai skaudžiai pergyveno bei kibo į talką įvairiems veiksniams, 
kad padėtų skaudžios nelaimės paliestiems broliams susiorga
nizuoti darbui ir kovai dėl Lietuvos išlaisvinimo ir jos nepri
klausomo gyvenimo atstatymo. Esame įsitikinę, kad ištremtieji 
iš Lietuvos mūsų broliai niekuomet neužmirš “Draugo” para
mos dar Vokietijoj, Austrijoj ar kitur tebevargstantiems ir jo 
talkos jų daugumą įkurdinant JAV ir Kanadoje.

Tai tik tiek tuo tarpu iš praeities.

Po I Pasaulinio karo “žymūs” 
Vakarų Europos politikai var
dan taikos padarė nuolaidas to
kiems diktatoriams, kaip Hitle
ris ir Musolinis. Jie tai padarė 
ne augštesniais principais vado
vaudamiesi, bet norėjo betkokia 
kaina egoistiniais išskaičiavi
mais apsaugoti savo kraštų ge
rovę be nuostolių ir aukų, bet 
ne be skriaudos kitoms tautoms. 
Tačiau neilgai jie ta taika 
džiaugėsi. Karčius tos taikos 
vaisius teko patiems nenoromis 
paragauti, nes užkūrus II Pa
saulinį karą, nuo jo nukentėjo 
ne tik kaltininkai, bet ir visai 
nekaltos tautos.

Panašiais keliais nuėjo didžių
jų valstybių politikai besibai
giant ir pasibaigus II Pasauli
niam karui. Todėl už šio meto 
tragišką tarptautinę padėtį, ku
ri gali baigtis sunaikinimu Va-

Gal kas pasakys, kad tai bu
vo tik klaidos ir neapdairumas?♦

Nuolaidos sekė viena paskui 
kitą. Buvo perspėjančių ir tei
singų balsų, bet niekas jų ne
klausė. Tai politika be principų 
žmonių, kurie nesivadovauja . 
augštais idealais, o šliaužioja tun Pase mes 
pagal žemę, jieškodami naudos, 
nes jų visų problemų centre sto
vi ekonominės ir vitalinės ver
tybės, na, gal dar ir kultūrinės.
Ar galima norėti, kad šitie di
dieji jaustų atsakomybę ir są
žinės graužimą už skriaudas ma

Labai aiškiai ir teisingai nu
rodo tarptautinės padėties tra
giškumo priežastis Richard M. 
Weaser savo knygoje "Idėjos 

už kurią jį la
bai puolė Amerikos įtakingi li
beralai ir pragmatistai. Jis duo
da atsakymą tiems, kurie ste
bisi, ką gali padaryti ideologija 
prieš materialines ir karines jė
gas. Šioje knygoje jis nurodo ak

tuojama pagal vieną standar
tą — materialinių gėrybių ir 
praktinę vertę.

Ar Amerika gali sustoti lė-

Nuteisė sovietų šnipus

Stuttgarto teismas paskelbė 
sprendimą sovietinių šnipų žie
do svarbiausiems dalyviams, 

kusi išcentrine jėga ir koncent-! Svarbiausias žiedo vadovas H.
truotis atgal į Dievą ir atsigai- Blume nuteistas dvejiems me

siomą ir tezę. Aksioma yra ta, 
Žiesiems, jei jie nepripažįsta Die kad išcentrinė jėga užs:baigia iš 
vo autoriteto, paneigia antgam- ] sisklaidymu periferijoje, pana- 
tinį gyvenimą ir žmogaus sielą? šiai kaip vanduo sukamas kibi-

Trapi būklė

Šių dienų egoistinės politikos 
tikslas kantriai laukti, kad ap-

re, pagautas išcentrinės jėgos 
ir pasiekęs periferiją, ištykšta 
į mažus lašelius. Tezė yra krikš 
čionys žmonės. Dievas yra vi-

saugojus savo kraštų gerovę ir j satos Centras, ir bėgimas šalin
augštą gyvenimo lygį, kol ana-karų civilizacijos. daugiausia bus leži>fes ka

atsakingi ir istorijos pasmerkti H],.;onrntArn.ta ;&51oiav;„a 
didžiųjų vadovaujančių valsty
bių politikai.

Pagrindas susirūpinimui 

Dabartinė tarptautinė padėtis

dujinis sprogimas ir išsilaisvins 
pavergtos tautos. Tuo tarpu so
vietiniai valdovai džiaugiasi ir 
drąsiai dirbą visuose pasaulio 
kampuose, nes jie iškilmingai už

rimui galvojanriems žmonėms tlk™\at3aku«'' ™?nl,,’1.kad
• niekas jų nepuls. Tai politikakelia didelį susirūpinimą, nes 

šių dienų didieji tikrai atsidūrė 
akligatvyje, į kurį juos nuvedė 
politika, nesivadovaujanti krikš 
čioniškais dėsniais, šie atsakin
gi politikos kūrėjai, kurie taip 
pat sukūrė pozityviai neveiks-

Kai Lietuvoje jau keliolika metų vedamas tautos naikinimas mingas Jungtines Tautas su ve- 
ir dar tikrai sunku pasakyti, kada jis bus sulaikytas, kai ir, to teise, buvo ir tebėra ateistai, 
kituose pasaulio kraštuose nyksta mūsų eilės, šalia kovos dėl ne- i liberalai, pragmatistai ir kito- 
priklausomybės, turime suglausti visas jėgas, kad sustiprintume kių material.stinių pažiūrų žmo 
tautinį potencialą, išlaikytume religines ir tautines brangeny
bes. Ir čia spauda turės suvaidinti nepamainomą vaidmenį.
Ir, suprantama, juo toji spauda bus stipresnė, juo ir jos vaid
muo bus ryškesnis ir efektingesnis. Todėl mes ir drįstame kreip
tis į skaitytojus ir rėmėjus, prašydami padėti mums sustiprinti 34 tautų šaukiantis balsas nela- 
“Draugą” visais galimais atžvilgiais. To mes siekiame jo su- kai juos jaudina. Tam įrodyti 
kaktuviniais metais. « ' yra daug pavyzdžių iš praeities

nes. Jie, neturėdami atramos į 
visatos Centrą — Dievą, veda 
tautas klaidžiais ir pavojingais 
keliais. Teisingųjų ir pavergtų-

nuo Centro privalo užsibaigti su 
dužimu. Taip filosofija, kuri ve
da žmogų į Dievą, Centrą, turi 
pilnutinio gyvenimo išdavas, 
dvasinės vertybės grąž: narnos į 
jų tinkamą vietą ir tuo būdu iš
sprendžiamos dvasinės ir mate
rialinės problemos. Betkoks bė
gimas nuo Dievo užsibaigia su- 
trupėjimu pastangų žmogaus, 
paneigiančio sielą ir jo santy
kius su Dievu. Tuo būdu jo 
sprendžiamos problemog virsta 
tartum skeveldromis be jokio 
vienijančio santykio, nes negali 
būti santykio ten, kur pasitrau
kiama nuo Centro ir pasiduoda
ma išcentrinei jėgai.

Kuriuo keliu?

vinti dvasinėmis vertybėmis ? 
Yra daug pavyzdžių istorijoje 
paskirų asmenų ir net tautų, ku 
rios buvo pasiruošusios kentėti, 
viską prarasti net ir sunaikini
mą išgyventi, negu sulaužyti 
savo pažadėtą žodį arba atsisa
kyti savo principų. Jei Ameri
ka gali tai padaryti, tai bua 
viena didžiausių ir garbingiau
sių valstybių, kurios betkada 
yra buvusios ant šios žemės. Jei 
e’s toliau išcentrine jėga, bus 
nublokšta ir lengvai sutrupinta, 
kaip senovės Romos imperija, 
kurios palikimas pasauliui buvo 
tik didingi griuvėsiai.

Plečiasi universitetas
Jėzuitų vadovaujamas St. 

Louis universitetas nustatė sa
vo ilgalaikę plėtimosi progra
mą, kurios sąmata siekia $41,- 
600,000. Už keliolikos metų 
universitetas tikisi turėti dvi- 

J gubai daugiau studentų.

Moko aklus
Philadelphijog mieste katali

kai atidarė aklųjų mokyklą, 
kur neregiai apgyvendinami su 
matančiais ir jų padedami eina

tams sunkiųjų darbų kalėjimu, 
K. Meyeris vieneriems metams, 
ir H. Roesneris taip pat viene
riems metams. Byla parodė di
desnį susidomėjimą vokiečių 
žurnalistai, kad vokiečių teis
mai ją pirmą kartą pasiėmė 
saugoti Santarvininkų karinius 
dalinius nuo priešo špionažo. 
Roessneris yra kilęs iš Čekos
lovakijos, o jo tėvas per pirmą
jį Pasaulinį karą yra buvęs če
kų legionininkas ir tarnavo če
kų armijoje majoru. 1940 m. 
tėvas dingo be žinios. Teismo 
įsitikinimu, vokiečių policija 
taip greitai šį žiedą likvidavo, 
jog suimtieji nespėjo padaryti 
nė žymesnių nuostolių. Politi
niai motyvai jų nusikalstama
jame darbe nevaidino jokio 
vaidmens — visi dirbo už pini
gus.

Vertingi filmai
Christoforų sąjūdis paskyrė 

medalius įvairiemg aktoriams ir 
režisoriams, davusiems šiuos 
vertingus filmus: The Lady 
and the Tramp, Seven Cities of 
Gold, The Private War of Ma- 
jor Benson.

DR. JUOZAS DAUGAHJS
K kur atsirado Gražinos ir 

Živilės vardai?

V. Maciūnas “Aidų” paskuti
niame numeryje šiuo klausimu 
rašo:

— Savotiškas (Adomo) Mic
kevičiaus įtakos ženklas — tai 
paplitę mūsuose Živilės ir ypač 
Gražinos vardai. Dažnai (gal 
net daugumas) juos laiko tikrai 
senoviškais lietuviškais var
dais, pamiršdami ar net ir visai 
nežinodami, kad Mickevičius 
tuos vardus ne tik vartojo savo 
veikaluose, bet kad jis pats juos 
ir sugalvojo. Živilės vardą Mic-

nieko apie šv. Kazimierą, kas 
galėtų prilygti Z. Ivinskio vei
kalui. Gal tai irgi yra įrody
mas, kad šventasis yra daugiau 
susirišęs su lietuvių tauta”.

"Aklų” dešimtmetis

Lietuviškosios kultūros žur
nalas “Aidai” šį rudenį sulaukė 
savo dešimtmečio. Sutelkęs pir
maujančius mūsų tautos minty- 
tojus, rašytojus, poetus, pasi- 
puošdamas labaiusiai pasižymė
jusių mūsų dailininkų kūrinių re 
produkcijomis, žurnalas pasida
rė nepamainomu kultūros švy
turiu tremties naktyje. Reda-kevičius gal bus sudaręs pagal, , , x .

kronisto Stryjkoarakio mlnimą ^'pa» musu patyrusio plunk 

lietuvių dievaitės Zizilės vardų. I/“ybinlnko Ant Valdiniai-

o Gražina pakeitė ankstyvesnių
jų poemos redakcijų Kariną. 

Lenkai to netari

V. Trumpa “Aiduose” recen
zuodamas prof. Z. Ivinskio vei
kalą “šv. Kazimieras”, pažymi, 
kad tai pirmas tokios apimties 
veikalas apie šj šventąjį, šven
tasis kaikurj laiką gyveno Kro
kuvoje, mirė Gardine, “tačiau 

ligi šiol išskyrus vieną kitą žur
nalinį straipsnį, lenkai neturi

čio, kuriam talkina L. Andre 
kus, J. Girnius ir A. Nyka - Ni- 
liūnas, o menine priežiūra rū
pinasi T. Valius, žurnalas gra
žiai pasitarnauja mūsų kultūri
nio gyvenimo ugdymui ir susi
laukia pelnytų simpatijų.

Jei tu esi įsimylėjęs į gyveni
mą, tai laikyk savo kūną švarų, 
savo protą tyrą, savo dvasią 
laisvą. V. J. Budrikas

liberalų ir pr&gmatistų, kurie 
nekovoja už principus. Jie ge
riau daro atsitraukimus bei nuo 
laidas arba laukia įvykių eigos, 
kurios vėliau patys nebepajėgia 
apvaldyti.

Esamos padėties trapumas ro 
do kokiuose klystkeliuose atsi
dūrė tarptautinės politikos vai
ruotojai. Todėl ne be pagrindo 
rimti katalikai reiškia didelį su
sirūpinimą dėl pasaulyje vis di- Vakarų pasaulio veikimas yra 
dėjančios įtampos, kuri gali už- bedieviškas, kaip ir Rusijos, 
sibaigti su viską naikinančia jė- Ant to paties pagrindo stovi ir 
ga arba kapituliacija prieš mark Amerika, kuri taip pat gali nu- į mokyklos kursą. Iš pradžių 
sistų — komunistų nužmogintą kristi už geležinės uždangos bet j priimta 27 akli berniukai ir mer 
Rusiją. kuriuo metu, neg čia viskas ma- gaitės.

Atsiminimai apie 1905 m.
neramumus
VINCAS LEVECKIS 

(Tęsinys)

Griniuvieiiė ir Kriaučiūnienė

Mums privažiavus arti Marijampolės, kas tai pra
nešė marijampoliečiams, kad Naumiesčio ir keletas 
vilkaviškiečių vežami į Kalvarijos kalėjųną. Kazio Gri
niaus žmona su profesoriaus Kriaučiūno žmona, gali 
būti ir kitomis marijampolietėmis per savo tarnus 
mums, jau atvykusiems į Marijampolės kalėjimą, atne
šė maisto arbatinės dešros, pikliavotos duonos ir su pie
nu baltintų kopūstų. i

Kaip vėliau išgirdome, K. Grinius su savo žmona 
neseniai buvo paleisti iš kalėjimo, tai jiedu atjautė ir 
kitus areštuotus. Nors mes buvome nevisai alkani, bet 
jausdami šelpėjų gerą širdį, buvome patenkinti, kad ir 
daugiau tokių, kaip mes randasi.

Marijampolės arešte sargai buvo mandagūs žmo
nės. Jie su areštuotais gražiai apseidavo ir, mums pra
šant, parnešdavo iš miesto trūkstamo maisto, ar rūky
mo. Už jų gerą elgesį mes jiems gerai atlygindavome.
Marijampolės arešte išbuvome 3 dienas ir paskui buvo
me vežami į Kalvarijos kalėjimą. Kelionės buvo apie 
20 verstų, arba 15 mailių.

žyduko marcelietė

Iš Marijampolės jau buvo susidaręs didesnis trans
portas ir sudarė apie 10 rogių. Palydovais davė iš Mari
jampolės apie 20 ulonų (raitelių). Ulonai iš pradžių 
buvo geri ir šalia jodami su mumis mandagiai kalbėjo.
Bet nelabasis papainiojo vieną žyduką iš Naumieečio 
Ydalkį Rozenbliatą. Jis užsidėjo ant šukų rūkomo po
pieriai ir per lūpas braukdamas užtraukė prancūzišką ar senovės kunigaikščių tvirtovės, nes buvo stora akme-

sukilimo maršą (Marcelietę): atsimeskim nuo senojo 
svieto ir sugriaukim tvirtybę męs jo. Melodija vis to
kia pat ar rusų, ar prancūzų kalboje. Ulonai išgirdę 
revoliucinę melodiją, tuojau pasiuto ir vienam vyres
niam užkomandavus pradėjo palei vienas kitą joti ir 
kirsti iš abiejų pusių taip, kaip raiteliai kerta tuos kark
liukus. Ulonų kančiai boki pat kaip ir kazokų garsio
sios nagaikos. Visi turi gale kančiaus vielos ar švino 
įdėta, tai grynas rusiškas išradimas. Ulonams pradėjus 
mušti, mes suvirtome į roges ant vienas kito. Aš sėdė
jau pats vidurinis, tai pirmiausiai ir parvirtau. Mane 
tik kiti suspaudė, bet mušti nepasiekė, o viršutiniai ga
vo po kelis ir kaip kam net skrandą perkirto. Visi lie
tuviai pradėjo žyduką barti.

Degtinė ulonams

Kada ulonai pailso mus bemušdami, jie sumanė 
kitą išdaigą: jie vėl jodami šalia ir pradėjo mus apgai
lauti, kad esą galbūt, kad jūs nekaltai kenčiate, o dėl 
jūsų ir mes turime šalti. Jūs susitarkite ir sudėkite po 
pusrublį, mes pasiųsime vieną kareivį į Kalvariją, jis 
nupirks degtinės, tai ir jums ir mums bus šilčiau ir 
jums drąsiau kalėjime. Viena iš baimės, kad jie vėl 
neimtų čaižyti nagaikomis ,arba net ir peršauti, o antra, 
pasitikėdami karių nuoširdumu, kad sušalę galėsime 
lašiuką išgerti, tai sudėjome po pusę rublio ir matėme 
kaip kareiviai pasiuntė vieną karį į Kalvariją. Bet tas 
daugiau negrįžo, o jie, namo jodami, turėjo gardaus 
juoko, kad mums išmušė nugaras ir dar jiems užfundi- 
jome. Privažiavus prie Kalvarijos kalėjimo, vienas 
mus lydimų kareivių perdavė kalėjimo sargybai lydi
muosius raštus ir paėmę priėmimo dokumentus ulonai 
išjojo namo su mūsų degtine. Kalėjimo sargyba mus 
suvarė į raštinę ir visus į tam tikras knygas surašė. 
Padarė asmens kratas ir nuskyrė, kas į kokią kamerą 
turi eiti.

Kalvarijos kalėjimas

Tas kalėjimas atrodė lyg koksai senas vienuolynas,

Žmonos yra jaunuolių moky
tojos, subrendusiųjų palydovės 
ir senelių auklės.

— V. J. Budrikas

nine siena aptvertas, tvirtai geležų vartais uždarytas. 
Pats kalėjimo namas buvo pačiame kiemo viduryje. 
Jis buvo penkių augštų, senovinės statybos. Langai 
visi štanguoti, o ties antruoju augštu didelė juoda lenta, 
ant kurios baltomis raidėmis parašyta lotynų kalba: 
Sekuritatis Publicae. supratome, kad tai reiškia: 
liaudies pataisa. Susipažinę su kalėjimu ir radę daugelį 
pažįstamų mes apsidžiaugėme, kad tokių iškrypėlių iš 
tiesaus gyvenimo yra ir daugiau, o ir tas prie kalėjimo 
sienos parašas rodo, kad mes netaip visai blogi, o tik 
reikia mus pataisyti. Ir taip patys tarpe savęs juokau
davome, nes verkti nėra ko, nes ir priežodis sako, kad 
verkdamas kaktos neištaisysi.

Mus atvežtuosius išdalino po visokias kameras. 
Mudu tifk du pažįstami, aš ir Juozas Andriukaitis likova 
nuvesti į 23 kamerą antrame augšte. Toje kameroje 
buvo perpildyta, nes lovos šalia viena kitos ir tas tarpas 
vos tik praeiti.

Taigi buvo didelis vargas, nes dienomis lovos pri
rakintos prie sienos ir jas galima nuleisti tik vakare 
aštuntą valandą. Kiekvieną vakarą ateidavo kalėjimo 
kontoros ponai ar patsai viršininkas, arba sekretorius 
ar raštininkas, nes kontoroje buvo tik trys ponai, o sar
gų bu\<> iš viso 16. Jie budėdavo dieną ir naktį su va
landinėmis permainomis. Sargų viršininkas buvo ir 
kalėjimo viršininko pavaduotojas. Sargų buvo visokių 
tautų, bet daugiausiai rusai. Buvo ir keletas lietuvių. 
Iš lietuvių buvo labai geras žmogus Jankauskas, kuris 
mums pristatydavo laikraščius ir laiškus iš provincijos 
atėjusius, nes kalėjime buvo galima gauti laišką tik vie
ną kartą į mėnesį. Maistas buvo toksai: kiekvieną rytą 
kruopos su mažu lašinių užspirginimu. Duonos du sva
rai dienai. Duona būdavo juoda, bet gera ir jos užtek
davo. Pietums virdavo visokių sriubų, kopūstų vis su 
žirniais. Virdavo Ir kitokių sriubų, su pamainomis. Mė
sos gaudavome tris kartus į savaitę. Du kartus jau
tiena, o vieną kartą, rodos sekmadieniais, kiauliena. 
Mėsos mažas gabaliukas, bet sriubos būdavo neblogos.

(Bua daugiau)
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Betliejaus lankytojai 
Vysk. V. BRIZGYS

Viena po kitos sekančių 
švenčių prasmę sujungus į vie
ną vaizdą ar sujungus tarp sa
vęs tuos istorinius įvykius gau
nasi gražus Kristaus Bažnyčios 
vaizdas. Prieš Išganytoją 
klaupiasi paprastai Palestinos 
laukų piemens, iš tolimų kraštų 
atvykę Išminčiai su savo paly
dovais, Jeruzalės šventykloje 
tarnaują pranašai. Vieniems iš 
jų Išganytoją surasti padėjo 
angelai, Simeonui ir Onai jų 
pranašystės dovana, Rytų ša
lies Išminčius atvedė jų išmin
tis. Visi lenkėsi tam pačiam 
Išganytojui, tokia pat papras-

PRIE LAISVES STATULOS... SPORTAS
(Atkelta iš 2 psl.)New Yorko (LAIC) — Papė- rios amžiais vienoje muzėjaus 

dėje garsiosios Laisvės Statu- salėje liudys apie jų įnašą tam
los, prie Nevv Yorko, organizuo-Į kilniam darbui. Paskiri asme-i ų’ kurių Ogiausias tai lygos
jama pastatyti Amerikos Imi
gracijos muzėjus. Muzėjus, ku
ris pavaizduos imigraciją į Nau 
14jį asaulį ir ateivių įsikūrimą

nys gali prie muzėjaus kūrimo
prisidėti betkokia suma. šį pa
vasari prasidės lėšų telkimas 
muzėjaus statybai. Paskiri as- 

ir jū gyvenimą. Kaip istorikai menys aukoję 10 dcl. gaus mu- 
pareiškė, pavaizduojant imigra- zėjaus statytojo vardą. Jų ar 
ciją, nušviečiama ir pačios jų mylimųjų vardai ir fotogra- 
Amerikos istorija. fijos bus įjungtos į filmą, kuri

Tą muzėjų ėmėsi organizuoti rekordų salėje bus laikoma ir 
žymūs Amerikos asmenys. Su- rodoma žiūrovams, muzėjaus 
darytas platus komitetas, į ku- lankytojams. Tokie aukotojai 
rj įeina įvairių tautų atstovai, gaus ir pažymėjimą tinkamą 
jų tarpe ir lietuvių atstovai įrėmavimui.
Leonardas Šimutis ir Antanas
Rudis, ir kiti. Kad muzėjus bus įkurtas, jis

Šį pavasarį pradedama plati La^sv®s Statulos padaliniu, 
akcija į to muzėjaus kūrimą Plrmiaus‘a bus įrengtos kelu- 
įtraukti visus nuo Atlanto iki rios salės Parodai- kun drama-
D. Vandenyno gyvenančius as- tizuos Amerikos imigraciją, ša- 
menįs lia jų bus didžiulė patalpa susi

rinkimams, o taip tap rekordų 
muzėjui pri

lygto žemumas. Jei geriausi vo
kiečių klubai sudarytų vieną ly
gą, kuriai priklausytų 16 ar 18 
klubų, tai tos lygos klubų savi-

Pats faktas, kad Vokietijoje i per savo 
egzistuoja pusiauprofesionalinis žemę: 
aspektas, irgi kliudo futbolo pa
žangai. Sutarčių žaidėjai įžvel
gia ateities perspektyvų ribotu
mą ir todėl perdaug nesiveržia- 
ma į šią sritį.

Norėdami realiai padėtį su-
tarpio varžybos iššauktų gerą prasti, turime pripažinti, kad 
žaidimą. Gi dabar toks garsus Vokietijos rinktinė esmėje ne

buvo tokia puiki per ilgesnį lai-žaidėjas kaip Posipal ar Rahn 
metuose sužaidžia tik 4 ar 5 tik
rai geros klasės pirmenybines 
rungtynes. Provincinių lygų ly
gis daug kenkia garsiesiems žai 
dėjams.

ką. 1954 metų vasarą ji kaip 
tik pasiekė savo augščiausią 
klasę, kuri ir tegalėjo tęstis ri
botą laikotarpį.

radiofoną iššaukia LaB.

— Kokiu greičiu aš skrendu, 
kaip jums atrodo? — klausia.

— Mažiausiai penkis tūkstan
čius mylių į valandą... — girdi 
atsakymą amerikoniškai.

— Ar tai galimas daiktas? 
— nustemba lakūnas.

— Da... da.. — atsako bal
sas rusiškai.

— O, Dievulėli! Ar tai gali 
būti teisybė? — šūkteli pilo-

— Taip, taip, mano sūnau — 
atsako Šv. Petras lakūno sielai

TELEVIZIJOS
ir Radio Aparatų Taisymas

Sąžiningas ir garantuotu darbu 

M. RIMKUS, 4617 S. Sawyer St 

Tel. VI 7-0087 — VI 7-3037

Generolas Grant, pirmmin 
ka.r; tautinio komiteto muzėjui sa^‘ Eksponatus 

- rinks

Daugelis sporto veikėjų Vo
kietijoje bando įvesti tokią ly
gą, tačiau finansiniai, tradici
niai ir kiti reiškiniai trukdo to
kio pobūdžio pažangai. Todėl 
ir patys garsieji žaidėjai neturi 
progos įtempti visas savo jėgas 
žaidime ir nėra progos kylan
čiam talentui tikrai išvystyti sa
vo galių pajėgumą. Aiškus juk

P.&J.JOKUBKA
TV, DEIMANTAI IR 1JM K RODŽIAI 

Pardavimas Ir Taisymas 
4102 Archer Avė., a* Mozart 

Chicago 82, IU. - TeL «.A 8-8011

ASSEMBLERS
GIRLS — WOMEN

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

ASSEMBLY
ALL SHIFTS

5 day — Hours 8 a. m. to 
4:30 p. m.

INDUSTRIAL MOLDED 

PRODUCTS CO., INC. 

5201 N. AVONDALE 
ROdney 3-5700

Nuo žemės — tiesiog prie 
dangaus vartų

Visiškai neseniai Washingto- 
ne vienas augštas aviacijos pa- 

" | reigūnas aiškinęs žurnalistams 
apie ateities pažangą lėktuvų 
skridimo greityje.

Vaizdingumo dėliai jis pa
vaizdavo šitokią situaciją:

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKR AUSTAU
BALDU S
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
National Park Service visiems__J 1 V •

kad. šių, jau praėjusių Kalėdų 
laikas pasireiškė amerikiečių torikams- kuriuos parinks gaus eenrgija naudojama tik to-
vieningumu, kartu jis suminė- Amerikos Imigracijos komite- j kioj kiekybėj, kuri reikalinga at- 
jo visą eilę žymių organizacijų, ^a2‘ ' k^ duotą uždavinį. Tad ne tik
kurios jau pradėjo talkininkau- šios organizacijos, kuri ėmė- sunku išlaikyti tuo metu Švei- 
ti komitetui užsibrėžtą darbą si to didelio dar,bo’ adresas Yra, carijoje sukurtą nepaprastą for 
tinkamai atlikti. Muzėjus pa-.šis: American Museum of,mą, bet ir išugdyti prieauglį

ta? miemin;,, pagalbos'ir m'ei- f "yti, pareiškė, visiems žmonėms ekonominis
. kad siu. iau Draėiusiu Kalėdų c-naradarDiaujant žymiems iš- psichinių galių principas — zmolės pilna širdimi. Ir taip buvo 

gana ilgai. Kol žmonėse vieš
patavo paprastumas ir- nuošir
dumas, Kristaus Bažnyča bu
vo viena. Tik kai žmonių širdy
se pradėjo Kristų nustelbti 
žmogiški, kad ir nenuodėmingi
dalykai, suiro ta žmonių širdžių «CTb3 Mfrantų i™»M, kur uo 

buvo sukurta ir stiprinamaharmonija ir Bažnyčia suskilo. 
Iš kaikurių atskalų laikui bė
gant liko tik neaiškios rūšies 
skeveldros. O tie žmogiškieji 
dalykai, labai prisidėję Bažny
čią suskaldyti, ne visi savyje 
buvo blogi: kaikurie iš jų buvo

New York 17, N Y.

— Ateityje nebus jokio grei
čio ’ apribojimo skrendant lėk
tuvu. Jūs galite tikėtis šitokio 
vaizdo lėktuvui pakilus. Lėktu
vas kyla augštyn. Pilotas nu- 
spaudžia ragelio mygtuką ir

Amerika.
Toliau generolas Grant, 

3-sis, sumini visą eilę žymių 
amerikiečių, ateivių įpėdinių, 
kurie įeina į muzėjaus statybos 
ir kūrimo komitetą. Jų tarpe 
Pierrc S. du Pont, 3-sis, anks-tik pastatyti ne savo vietoje ir ..

juos vertinant nebuvo išlaiky- ,‘mi
tas tinkamas santykis tarpe 
Dievo ir žmogiškų dalykų. Po

frantų šeimos narys. Ši šeima 
šiame krašte sukūrė didžiulę

MOVI N G
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus ir pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BI. 7-7075 arba 

RE 7-9842

naujos problemos.
Nugalėtojo vardą iškovojusi

rinktinė jau sensta. Garsusis 
Fr. Walter dabar jau turi 35 
metus. Ir jis ne vienas, kuris 
išgyvena savo ketvirtą dešimt
metį šioj žemėj. Reikia prieaug
lio. O jis nėra toks puikus kaip 
iki šiol pasireiškęs talentas. Da
linė priežast’s čia glūdi vaka
riečių civilizacijos pažangoje,

Turto nauja dideli sunkvežlm] 
Ir apdraudaa

49.10 S. Taknan, Chicago 29, IU. 
V>»» <-*7099

MIDLAND

! Immigration, 270 Park Avenue, rinktinei. Ir čia prieiname prie A. T V E R A S
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS

Pardavimas ir taisymas
2646 W. 6Sth St. REpubltc 7-1941

tų nelaimingų įvykių krikščio- Pramonės imperijų. Pierrc S. du 
nių tarpe praėjo jau daug šimt-! f’ont'3.-sis: yravykdomojo komi

teto pirmininkas. Iždininku tos 
organizacijos yra Alexander 
Hamilton, šeštos anglų imigran 
tu šiame krašte kartos atsto
vas. Jo protėvis buvo pirmasis 
JAV-bių iždo sekretorius. Taip

krikščionių* pat Paminimas Spyros P. Skou- 
ras, komiteto viceprezidentas. 
Jis yra vienas žymiausių filmų 
gamintojų Amerikoje. Komite
to viceprezidentu yra Edvvard 

Praeities atsakomybę palie-, Corsi, buvęs imigracijos komi- 
kant praeičiai, už šiandieninę aįonierius, gimęs Italijoje. Pa

minėtini dar dr. Seiman Waks- 
mar*, emigrantas iš Rusijos, 
streptomycino išradėjas; pulki
ninkas John Slezak, imigravęs 
iš Čekoslovakijos ir buvęs armi
jos pasekretorium ir daug kitų 
žymių asmenų.

Muzėjus norima pastatyti vi
suomenės pastangomis. Organi
zacijos ir asmenys komiteto 
prašomi aukomis prisidėti prie 
muzėjaus įkūrimo ir statybos 
organizacijos, kurios aukos 
5,000. dol. ir daugiau skaitysis 
to muzėjaus kūrėjas. Paskiri 
asmenys taps muzėjaus kūrė- 

ar dau-

mečių ir jų patyrimas parodė, 
kad kol neibus suprastas ir gy- 
venjme pritaikintas tinkamas 
santykis tarpe dieviškų ir žmo
giškų dalykų, tol žmonių ambi
cijos nesuves vienon šeimon net J 
krikščionių ir tol
visuomenė nesugebės duoti vie 
no motyvo, vadovaujančio 
sai žmonijai.

esamekrikščionybės padėtį 
daug kas kalti.

Kai kuo esame kalti dvasi
ninkai, tačiau ne visada tuo, 
kuo esame pakaltinami. Mūsų 
pašaukimas yra žmonėms pasa
kyti ir savu gyvenimu parody
ti, kaip reikia elgtis pagal Die- 
vo valią. O dažnai už šių daly
kų stoką mumyse žmonės ne
kaltina. Priešingai, jie pagei
dauja, kad apie tai kuo mažiau
sia kalbėtume, o kuo daugiau
sia maišytumėmės jų menka
vertėse pramogose ir jų pasau
linėje veikloje.

Kai kuo esame kalti bendrai jais aukoją 2,500 dol 
visi katalikai, kad tikro katali-; giaua. 
kiškumo permaža mūsų pačių 
kasdieniniame gyvenime. Ta
čiau kiti mus ne už tai kaltina.
Jie sako, kad mūsų katalikišku-_________________ _______
nias, kiek '-•< bebūtų, turįs pas:-
likti mūsų intymiam privačiam;“1 ^ra Um' k»'J tuštume 
gyvenime ir neturįs perteigti I““"* nc ** dart’“1' 0 ir P™', 
su mumis viešumon mūsų namų Tos dietos mums

i primena ne tik kad yra Dievas, 
i Kristus, bet kad jis yra davęs

Acmenų ir organizacijų — 
muzėjaus kūrėjų — vardai bus 
•amžinti garbės lentelėse, ku-

nes nuolatiniai patogumai, ma-
Rūpestingai ir pigiai taisau lo"umai neugdo tos

i valios, pasišventimo, kurį reikia
TELEVIZIJOS i išvystyti norint pasiekti rinkti

nės žaidėjo lygį. Ir įdomu čia 
pastebėti, kac, futbolo kokybė 
vis daugiau ryškėja ir pralenkia „ 
kitus rytinėj Europoj. Gi vo- 
kiečiai pradedą paskęsti pramo- 
giniame pasaulyje.

APARATUS
Garantuoja darbą ir dalis.

J. MIGLINAS 
Telef. — HUmbold 6-1038

STATYBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
ntlSTATpME '
VISOKIŲ ROSIU 
MEDŽIAGĄ

CARRM<

LUMBER CO.
STASYS LJTWINAS, Prez.
8089 8<x HALSTED ST.

TH. Vlctory 2-1272 /
APKArNAVIMĄ IR PREKIŲ PRI

STATYMĄ TEIKIAME 
NEMOKAMAI

RASTIN8 ATIDARYTA kaadlen nuiI vai. ryto Iki 6 vai. vakaro Ii 
Mtadtanlale Ikt t vai. vakaro

Savings and hoan 

Association
rflRSURED

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

, PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO

BENDROVĖ

4038 Archer Avenue T<l. LA3-6719 

AUGUST SALDUKAS Prezidento*

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

MES PARŪPINAME KELIONES LĖKTUVAIS, GEL2KELIAIS, 
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.

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

MES PRISTATOME ARGUS bEiF"5“^^ 
PEČIAUS ALIEJŲ

'dideliais ir mažais kiekiais !V
Mes taipgi perkraustome jūsų baldus saugiai — keletą blo-1 

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

mus. Turį daug metų patyrimo perkraustymo darbe.

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne fl.enue Tel. Vlrginia 7-7091

Dailiojo Žodžio
KONCERTĄ

Skirtas įteikti DRAUGO Romano Premijai
— ĮVYKSTA —

1956 m. sausio mėli. 15 (I. (sekmadienį) - 4-tą valandą po pietii
Dalyvauja:

slenksčio.
Kai kuo yra kalti te, kurie 

Dievo buvimu neabejodami ki
tiems kala j protus ir širdį, kad 
Dievo įsakymai, Dievo ir žmo
nių santykiai, pasirciškią per 
religiją, esą asmens privatus 
dalykas. Tie patys žmonės sa
vo kurinio — Valstybės reika
lavimų nelaiko privačiu dalyku. 
O Dievo reikalavimus skelbia 
esant privačiu dalyku.

Kalti yra tie, kurie šaukdami, 
kad mūsų laiko krikščionybė 
neduodanti to, ką ji turėtų duo
ti, nesiekia patys savo asmeniu

žmonėms Dekalogą ir Evangeli
ją. O kas liečia jų turinio svar
bą, tai juose yra pasakyta, kad 
iš jų neišnyks nė viena raidė ir 
net nė viens kablelis (I’lg. Mat. 
5, 18; Luk. 16, 17) ir kas panie
kina vieną iš Dievo įsakymų, 
tas ne kuo geresnis už aną, 
kurs jų visų nepaiso.

Šiandien minimos Rytų Iš
minčių kelionės j Betliejų ne
reikia laikyti kokia lai turtin
gų svajotojų pramoga. Kurs su
pranta, kas yra Dievas ir kas

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

įstaigoje BRIGHTOM SAVIMGS and LOAHI
Kiekvieno taupytojo Indėliai apdrausti ild $10,00040

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

CHARLES ZEKAS, Sec’s

OFISO VALANDOS:
Plrmad., ajitrad., penkt&d. Ir TreCt&d. 9 ryto Iki 12 
Mt. 9 ▼. ryto Iki 4:20 p. p. Ketvirta*. 9 vai. Iki t *

parodyti gražesnį jo pavyzdį, o žmogus, tas kitaip elgtis nega- 
yiekia ją visai sunaikinti, jos ii, 0 savaime eina Dievą surasti
vieton siūlydami bedievybę. Be
dievybė yra. neigiamybė, ir todėl

ir prieš jį atsiklaupti, šiandien 
minimi Rytų Išminčiai, prieš

savaimi negali jį duett teigiamų juos Betliejaus piemens, po jų 
vaisių. I Jeruzalės šventovėje pranašai

Dieviškų paslapčių ir Kris- į Simeonas ir Ona proto ir širdies 
taus gyvenimo P’Ą'kiu atmini- vedami išpildė savy pareigas

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. VU apdraudimai. U artimų Ir 

tolimų distancijų. šaukite sekančiai:
3415 S. UTUANIGA A VĖL, CHICAGO, ILL.
ANTANAS VILIMAS

TcIaIodm — FBonttar 9-1XXI

toiunų cusiau

Si

Kačinskas A. Gustaitis
DAILIOJO ŽODŽIO KONCERTO MENININKAI

SOKOL SALĖJE
2345 South Kedzic Avenue, Chicago, Illinois

>1,000.00 romano konkurso premijos įteikimo proga atvyksta j Chicagą trys gar
sieji gražiojo lietuviško žodžio menininkei: Brazdžionis, Kačinskas ir Gustaitis, kurie 
yra buvę Chicagoj nevieną sykį. ir jų atvykimas visada vra nepaprastas ,vykis Chicagos 
kultūriniame gyvenime. Jie visada atvyksta su nauja, įdomia programa. Visada būna di
delis malonumas pasiklausyti jų poeeijūs, žymių dramų, ir humoro.

Tą popietį taip pat bus paskelbta kas laimi penktą tūųkatantinę, 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 {STUDENTAMS IR MOKSLEIVIAMS $1.00.
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Penktadienis, sausio 6, 1956 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

MOŠŲ KOLONIJOSE
Pittsburgh, Pa. Cicero, III.

Lietuvių draugijų ir 

organizacijų suvažiavimas

Jungtinių lietuvių draugijų ir

Visų Šventųjų Draugija reiuia 

Tėvų Marijonų statybą

organizacijų metinis suvažiavi-1 ®v- Antano parapijos Visų 
mas įvyks sekmadienį, sausio 29 Šventųjų Draugija gruodžio mė- 
d., Lietuvių Piliečių Draugijos nesi sušaukė priesmetinį susi- 
salėje (1723 — 25 Jane St. S. S.1 rinkimą. Susirinkimas buvo ga- 
Pittsburgh 3, Pa. ). Pradžia — na gausus. Vienbalsiai išrinkta 
2 vai. po pietų. ta Pat* valdyba 1956 metams.

Tai bus, kaip jau minėta, m 
tinis suvažiavimas ir todėl labai 
svarbus, nes teks išrinkti komi
tetą 1956 metams. Labai svar
bu, kad į komitetą įeitų žmonės, 
kurie supranta organizacijos rei
kalų tvarkymą ir kurie eina lie
tuvybės keliais.

Per pastaruosius metus orga
nizacija tupėjo itin gerą komi
tetą, kuriam vadovavo advoka
tas Edvvard A. Schultz. Tas ko
mitetas tikrai tiktų ir kitiems 
metams.

Pirmininku yra H. Suvaizdis, vi- 
cepirm. — Paužien'ė, protokolų 
rašt. — Butus, finansų rašt. — 
Liaudenskas. Susirinkimo metu 
pirm. Suvaizdis plačiai nušvitę 
pradėtą TT. Marijonų vienuoly
no ir “Draugo” spaustuvės sta
tybą. Po išaiškinimo ir disku
sijų ilgametis draugijos narys 
ir gerų darbų rėmėjas Stanislo
vas Bakutis asmeniškai paskyrė 
100 dolerių TT. Marijonų Staty
bos Fondui. Draugija iš savo 
kasos paskyrė 10 dolerių tam

Be valdybos rinkimų, bus ap- Pačiam tikslui ir nutarė ateity
je šį gražų užsimojimą remti pa
gal galimus savo išteklius.

Šis gražus Visų Šventųjų

tarti ir kiti labai svarbūs reika
lai. Vienas jų — tai lietuvybės 
išlaikymas.

Visi lietuvių klubų, draugijų,) Draugijos parėmimas to didin- 
organizacijų ir bendruomenės'g° TT- Marijonų užsimojimo te
vedėjai yra kviečiami dalyvau-* būnie pavyzdžiu ir paskatinimu 
ti kartu su delegatais suvažia- draugijoms ir paskiriems asme-
vime. Jų dalyvavimas bus labai 
įvertintas.

Susirinkimas turės aptarti 
programą septintai Lietuvių die 
r.ai, kuri bus surengta 1956 m. 
rugpjūčio mėnesį. Toje srityje 
jau šis tas padaryta. Svarbu su 
rasti tinkamą vietą.

Kaikurie teiraujasi, kas pada
ryta su pinigais? Į tą klausinę 
bus pilnai atsakyta suvažiavime. 
Tad dar kartą raginu organiza
cijas būtinai prisiųsti savo at
stovus, kurie turėtų pilną balsą 
ryšium su pinigų paskirstymu 
ir tvarkymu.

Po suvažiavimo delegatai ir 
suvažiavimo dalyviai bus tinka
mai pavadinti.

Dabartinio organizacijų komi 
teto sąrašas yra toks: pirminin
kas Edwardas Schultzas, vice-j 
pirm. John Pabartus, finansų 
sekr. John Chikanauskas, ūžia- j 
šų sekr. NslVe Evans, iždinin-1 
kas Albertas Chesna ir kores
pondentas Frank Žilionis. i

Mirė Pranas Savickas
Pranas Savickas, 63 metų, 

mirė 1955 m. gruodžio 23 d. Gi
mė Lietuvoje, Utenos apskr., Lj 
liūnų parap. JAV išgyveno 43 
metus. Velionis skaitė ir rėmė 
lietuviškus laikraščius.

-įieško kvailių
Pittsburgho lietuviai (dau

giausia naujai atvykę) pradeda 
vis daugiau ir daugiau laiškų 
gauti iš raudonųjų kontroliuo
jamos Berlyno dalies. Visi kvie
čiami grįžti “į tėvynę”, kur da
bar žmonės “džiaugiasi” ir nega 
Ii atsidžiaugti naująja tvarka.

Vienas kitas gauna ir iš senų
jų lietuvių, štai šiom s dieno
mis tokį propagandinį laišką 
gavo ir žinomas Pittsburgho 
biznierius Petras Pivaronas, ku
ris Amerikoje .jau yra išgyvenęs 
50 metų.

Kaikurie sako, jog tie laiškai 
yra niekas daugiau, kaip tik 
kvailių jieškojimas. Tačiau man 
atrodo, kad tų laiškų siuntinėji
mas yra n ekas daugiau, kaip tik
kvailių darbas.... P. Žilionist

Mahanoy City, Pa

Remia arkivysk. Matulaičio . 
iM'atifikacijos bylą

Visos apylinkės kunigų ir žino 
nių gerbiamas klebonas kun. P. 
Oesna paminėjo savo 40 metų 
kunigystės sukaktį. Vietos vys-! 
kūpąs jį sve kino atskiru laiš
kus su geriausiais linkėjimais.

Per Naujus Metus tris |.a- 
niokslns apie Dievo Tarną ar- 
kiv. Jurgį Matulaitį pasakė kun. 
K. A. Matulaitis, (Jcneralinio 
Postulatoriaiis atstovas Ameri
kai.

Pats klebonas yra parėmęs 
beatfikaeijos bylą asmenine 
.550 auka. Jo paraginti žmonės' 
dedasi prie šios bylos savo mal-: 
domis ir aukomis. i

nims paremti TT. Marijonų sta
tybą.

Susirinkimui baigiantis, drau
gijos p'rmininkas Suvaizdis krei

pėei į Busirinkuaius, kad jie 
gal išgales pagelbėtų nelaimin
gai Albino Nomeikos šeimai. 
Šiai seimai buvo surinkta 24 dol. 
75 et. 5 dol. aukojo S. Bakutis, 
2 dol. — A. Balauskas, kiti — 
po mažiau. Pirm. Suvaizdis reiš 
kia širdingiausią padėką už pa
rodytą draugystės reikalo supra 
timą ir pasižada 1956 m. dirbti 
Visų Šventųjų Draugijos labui 
didž ausiu pasišventimu. Susi
rinkimas baigtas geroje nuotai
koje malda. H. S.

Gardner, Mass. .
Nauja valdyba

Birutės Moterų Draugija iš
rinko 1956 m. vaidybą: Juškie
nė — pirm., Elena Sabulienė — 
vicepirm., Olesė Glebavičienė — 
prot. rašt., Ona Mačienineė — 
kasninkė, Ona Šlavienė ir Le- 
vosė Radeckienė — iždo globė
jos, Konstancija Adomaitienė — 
maršalka. Ligonius trijų mėne
sių laikotarpyje lankys Emilija 
Višniauskienė ir K. Adomaitie
nė.

Sustiprino lietuvių dvasią

Šv. Kazimiero prapijos (Wor- 
cester, Mass.) vikaras kun. Jo
nas Jutkevičius gruodžio 21 d. 
aplankė vietos lietuvius ir iš
klausė jų išpažinčių bei sustipri
no juos aktualiu pamokslu ir lie 
tuviškomis pamaldomis, kuriose 
dalyvavo gausus žmonių būrys.

J'.: Litcziau liūčių pa
plotėlius. Žmonės tuo labai pa
tenkinti.

Trumpai

— Bronius Iva&auskis, sulau

kęs 64 metų, mirė 1955 m. gruo 
džio 30 d. Palaidotas bažnyti
nėmis apeigomis.

— Bagužiai atšventė 25 metų 
vedybinio gyvenimo sukaktį. Jų 
vaikai suruošė jiems banketą, 
kuriame dalyvavo daugiau 100 
asmenų.

— Budvikai sulaukė dukrelės. 
Seneliai Višniauskai ir Budvikai 
džiaugiasi sulaukę anūkės.

Vytis

Shenandoah, Pa.
Lietuviškos giesmės per radiją

Shenandoah, Pa., Šv. Jurgio 
lietuvių parapijos choras iš 
Pottsvillės WPAM radijo sto
ties Kalėdų pirmą dieną nuo 10 
iki 10:30 vai. ryto giedojo lie
tuviškas kalėdines giesmes. Cho 
rui dirigavo ir tarp giesmių lie
tuvių kalėdinę poeziją skaitė 
muz. J. Mačiulis. Eilėraščiai ir 
giesmės atlikta gerai. Apie va
landėlę rašė apylinkės amerikie
čių dienraščiai. K.

Hazleton, Pa.
Septynios eglės

Kalėdos čia nepaprastai gra
žiai buvo švenčiamos. Parapi
jos choras pusę valandos prięš 
vidurnakčio šv. Mišias giedojo 
kalėdines giesmes. Dvylika iš
mušus, klebonas kun. V. J. 
Kupstas, diakonu tarnavęs kun. 
Matulaitis ir subdiakonu klieri
kas Šilaiis pradėjo prieblandoje 
šv. apeigas. Užgiedojus “Glo- 
ria”, sužibo visos šviesos baž
nyčioje. Septynios eglės, apsu
pusios Betliejaus tvartelį, sužė
rėjo balzgana sidarbo mirgančia 
šviesa. Žmonių buvo sausakim
ša bažnyčia. Pamokslus sakė 
klebonas, tik per sumą — kun. 
K. A. Matulaitis, MIC.

Hazletono lietuviai mielai pa
rėmė malda ir aukomis Dievo

956 0

Tai no arki v. Jurgio Matulaičio 
beatifikacijos bylą.

Elizabeth, N. J.
“Kalėdų žaislai”

Elizabetho skautės,-ai rengia 
vaizdelį “Kalėdų žaislai” (bale-

X

tas), kuris bus suvaidintas 1956 
m. sausio 8 d. 4 vai. p. p Sv. 
Petro ir Povilo parapijos salėje, 
216 Ripley PI. Pos programos 
bus šokiai. Maloniai kviečiame 
visus atsilankyti.

Paktu. Algutė Didžbalytė,
Lazdynų Pelėdos dr-vės ad-j. 

3Š
tas

S""
Atidarant sąskaitą pirm 11-tos kiekvieno mėnesio 

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

STANDARD stipriausia Taupymo (staiga visoje Amerikoje

Turtas virš..................................$55,000,000.00

Atsargos Fondas......................#4,500,000.00

OHARTERED AND SVPERVISED BY THE 
UNITED STATES GOVERNMENT

Member of Federal Savings and Loan Insurance Corporation 

JUSTIN MACKIEWICH, President and Manager

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

Trečiadieniais visai neatidaroma.
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SOPHIE BARČUS 

RADIO PROGRAMA
Iš WGES stoliea — Banga 1390

NUO PIRMAD. IKI PENKTAI). 
8:46 iki 9:86 vai. ryte 

SEŠTAD. 8:80 iki 9:30 ryte
PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v. 

SEKAD. 8:80—0:30 v. r. U stoti-» 
WOPA — 1490 kll.

Chicago 29, III. HEmlock 4-2418 
7121 So. ROCKWELL ST.

TELEVIZIJOS FONOGRAFAI 
Tik pas mus pirkdami gausit
• Nemokumai 3-Jų nuėn. pilną garan- 

I tiją — darbas ir dalys.
• Nemokamai vidaus anteną ir insta

liavimas.
• Iki $100.00 ir daugiau nuolaidos už 

jūsų seną televiziją..
Be to, visokiausi radijai, rekorda- 

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

NUOŠIRDUS LIETUVIŠKAS 
PATARNAVIMAS

Frank’s TV and Radio
PARDAVIMAS IR TAISVMA8

3240 Seutti Halsted Street
Telefonas CAlumet 5-7252 

PRANAS KERŠIS IR
PAULIUS F. ENDZELIS

=?0E30I==3OE30E==3

STANIKUI l-EDEKAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

Of CHICAGO 
4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 

PiiONE: Vlrginia 7-1141

k;

BUDRIKO KRAUTUVĖJ SAUS. MEN.

IŠPARDAVIMAS
Krautuves pavyzdžiai turi būti parduoti. 

Sutaupykite nuo 33% iki 60%

Naujas 7 kub. pėdų šaldytuvas ............... buvo $199. dabai $119
General Electric 8 kub. pėdų freezer. ... bu s o $225, dabar $139 
General Electric 10 kub. pėdų šaldytuvas, .buvo $325, dabar $199 
General Electric 14 kub. pėdų maisto freezer

ir šaldytuvo kombinavija ............... buvo $549, dabar $388
Generąl Electric 10 kub. pėdų freezer. . buvo $335, dabar $229 
Crosley 12 kub. pėdų 2 durų šaldytuvas, .buvo $500, dabar $269
Frigidairc 6 kub. pėdų šaldytuvas .........................................už $139
Crosley 8 kub. pėdų šaldytuvas............... buvo $249, dabar $169
Pertaisyti šaldytuvai .............................................................. už $25
Maytag skalbiama mašina ...................................................... už $98
(ieneral Electric automatinė skalbykla ........................... už $169
General Electric autom, indų plovykla ...........................  už $175
Prosyjimo mašina su pastatymu ir kėde ........................ už $22
General Electric prosyjimo mašina ..................................... už $19
Automatišas toasteris .......................................................... už $19.00
Automatiški coffee perculators .............................................. už $12
Elektriniai prosintuvai .............................................................. už $6.95

VĖSINTUVAI
Philco arklio jčgcs ........................................................ už $ 89
General Electric arklio jėgos ....................................... .. už 8139
General Electric '•» arklio jėgos ......................................... už $169

TELEVIZIJOS
21 colio stalo modelis ................................................................... $ 89
21 colio General Electric ............................................................... $119
24 colių Admiral TV ............................................................... .... $124
24 colių ccnsole ................................................................................ $139
21 colio RCA Victor eonsole ...................................................... $189
21 colio Dūme n t eonsole ............................................................... $169
21 colio TV ir phonograph kombinacija .......... dabar $159
21 colio Admiral TV radio ir phonograph komb.

buvo $600, dabar $375 
21 colio Blondc kombinacija .................... Buvo $575, dabar $295

SUTAUPYKITE NUO 33% IKI 60% ANT ŽAISLŲ, 
LILIU IR BALDŲ.

Jos. F. Budrik Furniture
(INUORPORATED)

3241 So. Halsted St. Tel. CAlumet 5-7237
Atdara pinuad. ir ketvirlad. vakarais iki 9.30 P. M. Sckmadieių iO-5

Budriko Lietuviška Radio Valanda leidžiama kiekvieno ketvirta
dienio vakarą nuo 6:00 iki 7;00 vai. iš WHFC radio stoties.

1150 kilocyeles, su žymiais dainininkais ir orkestru.

Vestuvių nuotraukos 
Augštos rūšies fotografijos 

Mūšy specialybė

Precin Photo Studio
INO.

r .
EDVARDAS ULIS, sav. 
4068 Archer Avenue 

Telefonas Vlrginia 7-2481

NUO UŽSISENftJUSIŲ 

SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

11 IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

Tie. kurie kenčia nuo SENŲ AT- 
, VIRV Ir BKAUDŽIV ZAIZDŲ. 
I negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenfijusios žaizdos 
niežti ir skauda. Kad pašalinti tą 
niežėjimą ir skaudėjimą senų atvi
rų ir skaudžiu žaizdų, uždėkite 
LEGUI.O Ointment. Jos gydymo 
ypatybės palengvins jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite ją taipgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
niežėjimą ligos vadinamos P8ORIA- 
ŠIS Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos ir perplyšimą 
tarppiršėių. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstančios, suskilusios odos dedir- 
vinių. odos išbėrimų ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
sirodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klų. Ji yra gera gyduolė nuo iš
viršinių odos ligų. Le
gulo Ointment yra 
parduodama po 76 
et., $1.25, ir $3.50.
Pirkite vaistinėse Chi 
eagoj ir apylinkėse—
Milwaukee, Wisc.,Ga 
ry. Ind.lr Detroit, Ml- 
chigan arba rašyki
te ir atsiųskite Mo- 
ney order J

LEGUI.O, Department D.
I 618 W. Eddy St. Chicago 34, III.

MOVIMO

ii TOLI IR ARTI 

O/DCU TtOMU-NAUJAUSI KMUSTrf^O (PANKIM
HOU METŲ MTrftMn-PfOUS IfiSĄŽININGAS PATARNAVIMAI

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 V ftSSt CHICAGO 06, ILl Tel WAike«k 5

JONAS G INSKASRTF
Televizijos, radijas, patefonai, lempos, antenos baterijos 

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

GARSIAKALBIŲ SISTEMA (Public Addrcss System) išnuomavimui

Roosevelt Furniture Miegamo Rakando Išpardavimas!
U gabalų — tiktai , už $169.90

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

CHICAGO > SAVINGS g LOAN ASSN.
, 6234 S. Westem Avė. Chicago 36, III.

CRANE SAVINGS G LOAN ASSIL
2555 W. 47th St.______________ Chicago 32,11L

OISTRICT SAVINGS I LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8, III

ROOSEVELT FURNITURE CO
2810 WEST ROOSEVELT ROAD Tel. SEeley 3-4711

Kelta Raudonis, ssr. Ir menadl»rls 
KrautuvS atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:10.

CRANE SAVINGS '7si"'N
2555 WEST 47th STREET I.Afayette 3-1083

B. R. Pietkieuicz, prez.; E. R. Pietkiewicz, sekr. Ir advokatas 
Mokame augštus dividendus. Kešiuojame čekius. Parduodam* ir 
išperkamo valstybės bonus. Taupytojoms pa tarnaut ima! veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ŠIANDIEN—Apdrausta iki $10,000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penkt. 9 iki 5; treč. uždaryta, o šešt. nuo 9 iki vidurdienio.

=^1

B U IC K ’ A S

LIETUVIŠKAS

AUT OMO BILIS

NAMAI LIETUVIU TAUP. IR SKOUNIMO
B-VTŲ LYGOS, KURIOS®

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00
IR

Paskolos Duodamos Namy Įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

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

— —— m

Al KSTAK DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IR PELNINGI PATARNAVIMAI.

lAll’tklII ,AIRIAI. AI’IJRAI «T«M S10,000.000 IŠTAIGOJE. Al kftf I AUSI AS. N Al J Al PAIHOIVI AS lll\ 11)1 A 1» \S I t. PAIO I I’ I t I ,S I MEN - 
l'V PASKAITAS, KITI TAI l’V.MO SKYRIAI: ORIIOSAI,. UOSIS. KALE. IR. IR t AKACIJĄ SKYRIAI. GALITE TA t PATI IR PEIl LAIŠKUS. SI - 

TAUPYKITE IŠLAIDAS IšKEITIAST ČEKIUS IR APMOKANT VISOKIAI SIAs HILAS, A ELTI I PATARAAVIMAs NARIAMS. IšKEITIAM III 
PAKUI ODAM A ALDAIOS ROM S. SAMI PASKOLOS Pili EI S AMIA Usl OM MALAGOM. HIZIAOT Mfs| Al IIIMDI.MtA IR KITAS IN-
I ORMAUI.IAS PAŠAI KIT — GROA EHILL 0-7575.

CHICAGO SAVIHGS and LOAN ASSOCIATION, 8234 SOUTH WKTERN AVL
PIRM. 12 A AL — k A AL.; ASTRAI* IR PLAKT. 9 Iki 4 A AK.. RtT. 9 IKI H Tai. ’ak., Irę. UŽDARYTA VISĄ 6lEAA; ŠEŠI. 9 IIU 2 POPIET
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CLASSIPIED & HELP WANT ED ADVERTISEMENTS
“DRAUGAS" AGEHcT™

bli Kast W&shington Street 
Tel. DEarborn 2-2434

2334 Sountb Oakley Avenue 
Tel. Vlrginla 7-6640; 7-6641

REAL ESTATE

P. STANKOVIČIUS
REAL ĖST. ir INSUR. BROKERI!

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
3133 8o. Halsted St.

Ph. DAuube 6-2793 
Padeda plrkltl • parduoti namu 
ūklua, bizniua. Parūpina y 
draudimus Ir daro vertimus. Tvark 
Imigracijos dokumentua Ottsas atda 
ras kasdien nuo 10—7

Naujas mūrinis “raneh” nanms 
su rusiu. 6 kamb. Arti Archer — 
5232 S. Major Avė. $23,000. 
_______ WAlbrook 5-1088

Mūrinis bunaglovr — 6 kamb., 2
vonios, garažas. Alyva apšildymas. Į 
Arti 72nd ir Taltnan Avė. $19,800.

WAlbrook 5-1088.
Jeigu leSaote pirkti namų, biznių 
sklypų, ūkių, arba norit ką per 
duoti, atsiminkit, jog mielai ir aą 
žuiingai 'patarnauja

P. LEONAS
BEAL ESTATE

2735 W. Hat. St. WAM>rook a-aoii

Priei pirkdami ar parduodam 
namus, biurais, sklypus ar <Udw 
atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSUBAK01 

2405 West 51 Bt 
WAlbrook 5-5030

Pltoopect 8-3579 (vak. ir

HELP WANTED — MOTERYS

C ASHIER
With adding maehine 

and cashiering experience

6 day week 
Group insurance 

Profit sharing plan

GENERAL . 
FINANCE CORP.

6021 W. Ormak Road

GENERAL OFFICE AND 
SECRETARIAL WORK 
Ce riauk & A usti n location 
Pleasant vrorking eonditions

Fnll Company Benefits 
Phone for inlerview 

BISHOP 2-1873

ornoE GIRL
Need giri pvperienced in billing 

and general office work.
• Good paying
• Good transportation
• Good working eonditions 

Phone ALbany 2-2207

Kas, perkant arba parduodant na 
mus, norit sųžinlngo Ir lletuvlkka 
nuoširdaus patarnavimo krelpkltūs

VENTA REAL ESTATE
4409 S. Fairfield, teL LAI. 8-3881
Vai. Kasdien nuo 9—12 Ir 4—7 nu 
vak. Sefttad. nuo S v. r. iki S v. « 

Treėiudinelats uždaryta

3-jų augšlų moderniškos mūrinis.
2 autom, garažas; krautuvė 1-mame 
augšte; 6 apstatyti butai po 2 kamb. 
ir vienas 4 kamb. butas. Gerame sto
vy. Pajamų $9,600 melams. Teisin
gai įkainuotas (mokėti $20,000; par
davėjas duos morgičių likusiai sko
lai. 2621 \V. Ogden Avė. Susitarimui 
skambinkite Cllauford 7-55*2.

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

Savininkas parduoda 10 kamb. mū
rinę rezidencijų. 6 mieg. kamb. Kok- 
lių vonia ir virtuvė. Židinys. 2-jt 
laiptai. Naujas autom, alyva apšil
dymas Naujas gazinis vandens šildy
tuvas. Turi būti parduotas — už ge
riausių pasiūlymų. Tuojau galima už
imti. Kl'.dzle 3-4090.

OFFICE/

POSITIONS
Wc have a few openings in our 

offiee, whieh offer csellent oppor- 
tunities. Ineluded are: 
ADMINISTRATTVE SECRETAJtY 
SECRETARY-STENO 
CLERK-TYPIST
ACCOUNTINO CLERK 

Modem air eonditioned bldg.,
Company Cafeteria and 
many employce benefits

PANELLIT, INC.
7401 N. HAMLIN 

SKOKIE 
COmelia 7-8300

Orvhard 5-2500

WE TEACH YOU
how to be suceessful! Service friends 
and neighbors vith Avon Products. 
Eam $2—-3 per liour. For details

call EU 6-9052

MEDINIS 2 po 4 k. Brighton Par
ke. Gražūs butai, nemaži mieg. 
kain. Neaugšta kaina. Tuojau galima 
užimti.

MEDINIS 6 ir 4 kamb. 69-os ir 
Keeler Avė. apylinkėje. I-am augštui 
centr. šildymas. 2-as augštas naujas. 
Graži apylinkė Tuoj galima užimti.

ŠIMAIČIAI
Realty-Butlders-Insurance 

2737 W. 43rd. St.
.CLiffslde 4-2390

LYONS-CHARM HOME. 5 metų 
senumo, 4 kamb., “radiant” apšild. 
alvva, “fire placc” — židinys, ga
ražas. $17,900. SVOBODA, 6013 Cer- 
mak Rd. BIshop 2-2162.

M18CELLANEOU8
(vairūs Dalykai

LIET. APDRAUDŲ AOENTCRA
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlatas. Valsty
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS,
M Albrook 5-5*71

INTERSTATE INSVRANCE AGENCY 
5900 S. Ashland Avė., Chlcago 39, III.

ŠILDYMAS
A. Stanėlanskaa Ir A. Lapinu

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

1500 SOUTH. 60tta OOURT 
Ir 1505 SO. 51st COURT

Cicero, Illtnoia 
Telefonai: OLymplc 2-0752

h- OLymplc 2-8492

PLU MBING
Llcensed, bonded plumbers

Joks darbas nėra didelis ar 
Saukite dabar. Kalbame lietuviškai

TeL REpnblio 7-0844 
WAIbrook 5-3451

PETER SAKINS KAS 
Carpenter and General Contractor 
Stato naujus namus pagal užsa
kymą. Atlieka visokius senų na
mų pataisymus.

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

BlIll.ni.NG B REMODE1JNG 
NAM1I STATYBA

HELP WANTED — VYRAI PROGOS —- OPPORTUNITIES

HELP WANTED MOTERYS

Secretary
Dictaphon? operator
Mari derk

FOR SORTING AND 
DISTRIBUT1NC MAIL 

5 day week

THE CRE.AMERY PACKAGE 
MANUEACTUR1NC CC>. 

1243 W. Wasliington 

Gali Mrs. Barber HA 1-4222

Reikalinga moterų — patyrusių 
skirstyti senas vilnones medžiagas 
bei skudurus. Geros darbo sąlgos.

AMERICAN WASTE FIBERS 
COMPANY

2600 West 19th Street

CATHOLIO PERSONNEL — 
T0WNE

NO FEE
SECRETARIES .......... $300-360
STĖNOS. LITE & EXP. $280-300
BILL TYP1STS .........  $240-280
TYPISTS .................... $216-260

File clerks and page girls — Opeu 
in The New World Building.

109 N. Dearbom — Saite 702 
STate 2-7480

TVO.TAUS REIKALINGA pada
vėja (waitress) lietuviškai valgyklai 
— 1829 S. Halsted St. — mokanti ir 
anglų kalbą. Kreiptis ten pat pas 
Petronj. .

TeL SE 3-9374 

HOUSEWIVES
Work 15—25 hours per wcek in 

spare time shoįving Sterling and 
Bavarian China. Car necessary 
Age 25—45. Eam $75—$100 per wk.

Call UN 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

įvairūs Maišymai Ir pardavimas
Jei norite pirkti ar užsakyti namą 
turte būtų gerai išplanuotas, pato 
gus, gražu* Ir pigus, pirkite ar u*aa- 
tyklu

«Mftaitl ftaoktt REUaaoe B-SM*V. ADfKUS 
nuo S vai. p. p. kasdien Ir 

sekmadieniais nuo 10—4 vai.
i drenas i 4645 So. Keating Avė., 

CHICAOO 22. ILL

ANTANAS LUKAS ir SŪNŪS 
5450 So. Fairfield Avenue

BUILDING CONTRACTORS 
štato naujus namus, atremontuo
ją senus Kreipkitės:

TeL HEmlock 4-5831

YOUNG MAN
FOR

Cornptomctcr Service Lept. 
Mcchnnlcully incUned

Hl-»ch. grad. Ne»t appearanee. 
Honorable dlschargr from armed 
forces, to scrvlce calculatlng ma. 
chlnes. No prevlOus exper. necess. 
Pald vacations & holldays, p.nslon 
A. Insurance p regiam.

APPMCANTS WILL BF IX- 
TERVIFWF-D BFTUFES 

10 A-M. to 3 P.M.
For evc. upitolntnient call SŲ. 7-9025 
FELT & TARRANT MFG. CO. 

Rin. 7136, Merchandise Mart

REIKALINGAS patyręs auto 
mechanikas. Kreiptis:

M. CESAS 
1934 W. 59th St.

TeL GRovehill 6-9136
limillllllUllllllllllllllllllimmilIlHIIIC 

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVE

U R A S
BUILDERS, INO.

Stato gyvenamuosius na
mus, ofisus ir krautuves pa
gal standartinius planus ar 
individualinius pageidavimus.

Įvairūs patarimai staty
bos bei finansavimo reika
lais, skiciniai planai ir na
mų įkainavimas nemokamai.

Statybos reikalais kreiptis 
į reikalų vedėją šiuo adresu:

.JONAS STANKUS
= kasdien nuo 4 vai. popiet.
= TeL PRospect 8-2013 arba 
= LUdIow 5-3580. 
s 0800 80. CAMPBELL A VE,
5 Chlcago 29, Illinois 
7MIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIUUIU1UUUIII

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

190 N. State RA 6-0161

I8NUOMUOJAMA

IŠNUOM. 4 kam. butas. Gazu ap
šildomas.

5521 S. Laflin St.
PRospect 8-0654

IŠNTJOM. 6 kamb. butas su šili
ma. 1-as augštas.

1216 S. 57th Court, Cicero

Marąuette Parke išimom, kamba
rys vyrui. Gaminamas valgis.

Tel. WAlbrook 5-7396 
.-------- ■ i-------------------------------
įlšnuom. 3 kanb. su apšild. ir kar
štu vandeniu,

2435 We»t 46th Str

VYRAI
Išmokite pelningą amatą

• Precision Surface Grinders
• Body & Fender Mechanics
• Sand Molders
• Helpers

Išmokysime vyrus iki 40 m. am
žiaus. Dieninės ir^ naktinės pa
mainos.

• Darbo rūbai nemokamai
• Draudimas nemokamai 

Nuo devyniasdešimt vieno iki 
devyniasdešimt septynių dole
rių į savaitę pradžiai.

Darbai su ateitim!
Reikalinga suprasti angliškai

NATIONAL 
LEAD CO.

1710 S. Peoria St.
MR. WALTERS

Employment Office atdaras 
iki 12 vai. šeštad.

EMERALD FOOD MART

(įgyvenęs biznis — parduo
damas su visais (rengimais ir 
prekėmis.

3001 S. EMERALD AVĖ.

CLHU1EB & TAILOR STORE 
FOR SALE

3 years at šame location 
Living ųuarters in rear

6714 So. Halsted Street
Parduodu nia mėsinė Ir maisto pro

duktų krautuvė Brighton Parke. Tei
rautis vakarais tel.

CRavvford 7-2478

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

HELP WANTED VYRAI

FABRIC OR PLASTIC OUTTERS
Unlimited earnings, steady work 

Good working eonditions
SOL MOR PLASTIC COVERS, INC. 

190 H. State 
RA 6-0161

Keikite dien. Draugą!

PAIIFŠKO.UMAS 
Klemensai Dambrauskas pajieiko

Viktoro ir Jono Petrikų, prieš karą 
gyvenusių Detroite. Atsiliepti arba 
žinantieji apie juos pranešti šiuo ad
resu: Juoias Končius, 2240 Holmes 
Ava, Spriagfield, Illinois.

Mirė mokslininkas
žiniomis iš Olympia, Wash., 

ten mirė kun. M. Britt, 'bene
diktinas, himnų ir liturgijos 
specialistas, sulaukęs 83 m. am
žiaus.

IA ARTI IR TOLI BALDU
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus dldeUs 

suakveilmjs m pilna ap- 
drauda. Pigus Ir sąžiningas 
patarnavimas.

RA E R E N A S
4549 S. Wood St., Chlcago 9. 

lUlnols, tel. VI 7-2972

ACTOMOBIbES — TRCCKS 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO KOŽICOS 
lietuviška gazolino stotis ir auto 

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

CALL-ME-MOTORS C0.
5759 S. WFSTERN AVĖ.. RE 7-9553

S1BLEY MACHINE & FOUNDRY CORP.
Has immediate openings ior:

MOLDERS
Intervievs daily 8 A. M. to 3:30 P. M. 
Saturday 8 A. M. to 3:30 P. M.

40 hour work week. Paid holidays and vacations. 
Paid health, accident and lite insur. Top wages.

Apply in person, write or wire.

Sibley Maehine & Foundry Corp.
206 E. Tutt St. South Bend, IncL

JOSEPH TOROK, Personnel

FISHER BODY
NEEDS

PROCESS
ENGINEERS

To analyze body assembly drawings and establish scųuencc of as- 
sembly operations, determine tooling and eųuipment reųuired and 
prepare methods time analysis.

FOR

BODY IN WHITE;

WELDING AND METAL 

FINISHING; PAINT;

SEALING, GLASS, 

HARDWARE; TRIM AND 

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

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

Interviews Daily 
8 A. M. to 3:30 P. M.

If

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

Saturdays
8 A. M. to 12 NOON 

*pply
SALARIED PERSONNEL 

30001 VanDyke

Contact MR. R. M. Pinney 

DETROIT, MICHIGAN

FISHER BODY
Has Openings for

DESIGN
ESTIMATORS

DESIGNERS
0n

BODY ASSEMBLY 
FKTURES
54-hour Work Week

Interviews Daily 
8 A. M. to 3:30 P. M.

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

Saturdays

8 R. M. to 12 NOON

*Apply

SALARIED PERSONNEL

30001 Van Dyke 

Contact MR. R. M. Pinney 

DETROIT, MICHIGAN

FISHER BODY
Has Immediate Openings for —

BODY DRAFTSMEN

SENIOR DESIGNERS

SENIOR CHECKERS

SENIOR LAYOUT

LAYOUT and ENGINEERING

ARTISTS

Automobile Body Experience not reąuired.

$

INTERVIEWS DAILY 
8 A. M. TO 9 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
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CLEVELANDAS GAUSIAI DAVĖ 

B ALFUI
SO. BOSTONO ŽINIOS

Po $5.00 aukojo šie:

J. Juodišius, Mr, & Mrs, 
Wesolowski, J. Marcinkevičius, 
CH. Keteris, K. Narbutas, E. 
Malcanas, J. šaučiūnas, V. Stuo 
gis, Kubiliūas, B. Karklius, H. 
Stasas, V. Gyvas, A. Buknis, A. 
Miliauskas, P. Lėlys, V. Vilkai- 
tienė, A. Balys, J. Ruzas, J. šir
vaitis, A. Daugirdas, P, Gigas, 
J. Krištolaitis, J. Miščikas, K. 
Žėdonis, M. Ratkus, J. Brazai
tis, A. Balaševičius, J. Cerau- 
ka, dr. M. Vaitėnas, P. ĮC. šu- į 
kys, A. Lūža, K. Gasparaitis, 
J. Smetona, F. Mackus, A. Šė- 
meta, M. Vinclovas, P. Lėlys, 
J. Titas, A. Gasperavičius; po 
$4.00 — V. Vinclovas, J. Gaš
ka, K. Žygas, A. Garmus, E. 
Capkevičius, D. Paškonis, B. P., 
A. Jonaitis, Bartkūnų šeima, J. 
Lipnevičius, F. Penkauskas, M. 
Iesmantienė, F. Eidimtas.

Po $3:00 aukojo J. Stoškus, 
J. Damušis, A. Kazlas, V. Čiur
lionis, J. Jieškauskas, J. Daugė
la, A. Gailiušis, S. Urbanavi
čius, J. Žygas, P. Zigmantas, S. 
Grybauskas, J. Žilionis, P. Kir
klys, E, Grigonienė, V. Minkū- 
nas, Friendly Flower Shop, B. 
Budrys, O. Šamatauskienė, V. 
Šamatauskas, V. Barauskas, V. 
Benokraitis, V. Morkūnas, P. 
Butkuvienė, V. Sutkus, Dula- 
bienė, E. Končius, V. Kavaliū
nas, Modestavičienė, Ign. Ver- 
byla, V. Unguraitis, J. Chmie- 
liauskas, D. Gelgotaitė, K. Ži
linskas, N. Plechavičius, P, Bar 
tkus, V. Orintas, S. Astraus
kas, V. Valdukąitis, I. Šukys, 
N. Rudaitienė, R. Deges'enė, B. 
Brizgys, Vyt, Brizgys, S. Cho- 
dakauskas, J. Barniskis, E. Ma- 
zys, O. Cepukaitis, B. Galva- 
nauskienė, B. Cekauskas, J. 
Gulbinienė, J. Kamaitis, V. Apa 
navičius, V. Gegutis, A. Saba
liauskas, dr. A. Bridžius, A. Šul 
gienėj K. Tallat-Kelpša, A. Ve- 
degys, M. Balys, J. Rastenis, A. 
Gargasas, P. Jocius, A. Žakys, 
V. Balkūnas ir J. Liudžius.

Po $2.00 aukojo J. Sakalas,
K. Martinėnas, A. Spirikaitis,
S. Jurgaitis, V. Green, Jonynas, 
B. R. Garuckas, J. Zorska, VI. 
Braziulis, J. Aleksa, K. Zarons- 
kis, P. Milašius, A. Telšinskas 
($2,50), J. Kazėnas, M. Kalvai
tis, J. Kavaliauskas, A. Dai- 
lydė,’ V. Kamantas, Strplc Clea- 
rters, J. Galinienė, S. Sielyla, V. 
Galinis, J. Rinkevičius, S. Ži
linskas, Eidukevičius, V.
Kaunas, J. Stempuž'.s, V. Grin-

cius, B. Norvaišis, A. įlenda, M. 
Knystautienė, V. Macijauskas, 
A. Bakūnienė, K. Valiukas, A. 
M. Praškevičius, B. Astraus
kas, J. Sirutis, T. Dulėba, A. 
Blechertas, J. Krygeris, Krūmi
nienė, J. Margevičius, F. Ka
minskas. B. Juodikienė, P. Pet
raitis, P. Sejonas, V. Stimbu- 
rienė, J. Joga, V. Sakas, J. 
Ciuberkis, V. Gečys, K. Leimo- 
nas, V. Balašaitis, P. Dabrila, 
K. Karalis, S. Grincevičius, R. 
Karalienė, J. Jankus, A. Andri
jauskas, S. Neimanienė, J. Šar- 
kauskas, K. Budrys, J. Linevi- 
čius, Melsbakas, P. Totoraitis, 
P. Zorska, S. Nemanis, B. Mi
niotas, J. Gradinskas, V. Mazo- 
liauskas, P. Jurgutavičius, J. 
Polteris. A. Beržinskas, A. Bu- 
iokas, B. Gražulis, J. Dabulevi- 
čienė, J. Vėlyvienė, E. Vyšniaus 
kienė, V. Tamulevičienė, J. Švel 
nys, K. Baliūnas, K. Morkūnas,
A. Ginčas, V. Rutkauskas, G. 
Salasevičius, A. Graužinis, R. 
Schiller. W. Green, V. Švarcas, 
M. Pažemėnas, D. Brazaitytė, 
R. Dabrikas. S Ignatavičius, J. 
Kizevičius. N. N., P. Sutkus, U. 
Šukienė, P, Rekežius, V. Karu
ža, K. Gelažis. F. Šnrgelskis. J. 
Narušis. P. Ališauskas, Vilku- 
taitis; Z. Peckus. B. Bernotas, 
P. Židonis. V. Blinstrubas, L. 
Šukienė, V. Nikštėnas, V. Ce
pukaitis, B. Šiupinys, P. šuk;s,
B. Pažemis, Bartkus, J. Balei- 
ka, K. Augulis. Z. Tarutis. Joh- 
ansons. P. Vyšniauskas, P. Da
brila, V. Tiškus, V. Petruškevi- 
č;U'3, J. Alekna, Schiller. VZ.

s Krivickas, S. Asevičius. J. Ste
ponaitis. J. Tėvelis, X. Y., S. 

i Skuinieks. P. Motieiūnas, J.
Į Malskis, Korsakas, L. Paršonis, 
J. Žagarskas. A. Langė, A. Mac 
kevičius, A. Paškonis.

Kiti aukojo po $1.00 ir ma
žiau.

Daugiausia surinkta aukų vie 
no asmens — $356,00, o ma
žiausia — $7.00.

Balto 38-to, 55-to ir 68-to sky 
rių vardu.

Jonas Virbalis,
68-to skyr. pirm.

TRUMPAI
— Prel. M. Krupavičius, Tau

tos Fondo valdybos piimininkas, 
atvyko į Bostoną gruodžio 31 d. 
ir yra klebono kun. Pr. Virmaus 
kio svečias. Aplankė ateitinin
kus, kure buvo susirinkę sutik
ti Naujų Metų p. p. Barūnų bu
te. Bostono lietuvių visuomenė 
gruodžio 7 d. 6:30 vai. parapi-1 
jos salėje rengia iškilmes prel. j 
M. Krupavičiaus 70 m. sukak-, 
čiai paminėti. Sudarytas tam 
reikalui komitetas, kuriam va- Į 
dovauja adv. J. Grigalius.

— Parapijos seselių vaidini
mas, buvęs gi ųodiio 18 d. ir pra 
ėjęs labai sėkmingai, davė para
pijai daugiau 1,000 dolerių pa
jamų.

— Parapijos choras, vado
vaujamas muz. J. Kačinsko, da
lyvavo miesto rengiamame kalė
dinių giesmių festivalyje.

—. Vyčių ir ateitininkų pasi-j 
linksmin:mas, įvykęs gruodžio! 
26 d. taut. namuose, praėjo gra-1 
žioje nuotaikoje.

— Fabrikas domisi Lietuva. 
Bostone esąs “Domino” cukraus 
fabrikas, kuriame dirba daug 
senųjų ir naujai atvykusių lie
tuvių, kas trys mėnesiai leidžia 
savo žurnaliuką, pavadintą “Do
mino News”. Praėjusių Kalėdų 
numeryje yra trijų Europos 
tautų — lietuvių, airių ir vokie- 
č'ų — kalėdinių papročių apra
šymai. Daugiausia vietos skirta 
Lietuvai ir jos aprašymas įdė
tas pirmoj vietoj. Žinias davė 
ten dirbą K. Mockus ir J. Vasi
liauskas. Nežiūrint informaci
joj esančių netikslumų, visdėlto 
iš esmės tai gražus dėmesys 
mūsų tautai.

— T. Babuškinaitės baleto
studija, lgšiol veikusi Liet. En
ciklopedijos namuose, dabar iš
sikėlė į Boylston Str., Boston.

— Inž. A. Girnius ir V. Girnių 
vienė prieš pat Kalėdas sulaukė 
dukrelės.

— Vyt. Eikinas ir Danutė 
Paplauskaitė susituokė per pra'ė. 
jusias Kalėdas So. Bostono lie
tuvių parapijos bažnyčioje. Ves
tuvinis pokylis buvo Brockton, 
Mass. Abu jaunavedžiai yra 
nauji ateiviai, studentai

— Just. Vaičaitis, šeštadie
ninės mokyklos vedėjas, po Ka
lėdų vykdamas iš darbo peršalo I 
ir sunkiai susirgo. New England ] 
Baptist Hospital jam padaryta 
operacija ir ten sveiksta. Linki-1 
ine sveikatos!

Grand Rapids, Mich
Lituanistinė mokykla

ruoš'a Trijų Karalių eglutę sau
sio 7 d. (šeštadienį) 6:30 vai. 
vak. Šv. Jurgio Draugijos didžio 
jpje salėje. Programoje yra vai 
kų dainos, giesmės, deklamaci
jos, vaikų šokiai bei žaidimai, 
baletas, muzika (piano ir akor
deonas) ir k t. Vaikai gaus do-
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GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GĖLINYCIA

■ • Oprtauston gėlės dėl vestuvių, banke
tų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2443 WKST <i3RD STREET 
Tel. FRositect 8-0833 ir PU 8-0434

CONRAD’AS FOTOGRAFAS
(LIETUVIS)

NEVV CROP JUST PICKED.. FLORIDA “TEMPLE” ORANGES 
AND GRAPEFRUIT.............

Your choice this month: Temples, 
Temples & Grapefruit, Fancy Gift 
Package, Red Tangelo Special, 
Mid-Season Oranges, Grapefruit 
and The Favorite.... Red Tangelo 
Junior “Our Fride.’’
90 Lb. Box $6.50; 55 Lb. Box 
$4.50; 42 Lb. Bok $3.65; 30 Lb. 
Box $2.85.
Ali prices Quoted F.OB. Cocoa, 
Florida, (unless otherwise shown)

W. S. BELL, IND1AN R1VER C1TRUS FRUITS 
STAR ROUTE NORTH, COCOA, FLORIDA

Modemiškai J#* Reng
ta vieta įvairioms 
nuotrauknma. Spe- 
oialybė — vestuvės. 
Jaunavedžiams duo
dama puiki ir bran
gi dovana. Sąžinin
gai ir gražiai atlie
kamu darbas.

414 West 63rd Street
TeL ENg. 4-5883 ubą ENg. 4-5840

PARKHOLME SERVICE
STATION 

5000 W. Cermak Rd., Cicero, I1L 
Lietuviška gazolino stotis ir

automobilių aptarnavimas 
William J. Grigelaitis, sav.

NQW • • •

New Year right—
JOIN OUR

7956
Christmas Savings 

Club
Laimingieji, kurie 1955 m. prisidėjo prie mūsų Kalėdų Klubo—ChriM- 
TOiw Club, lapkričio mėnesį gavo čekius. Prisidėkite prie mOsų 1956 m- 
(kristinas Club ŠIANDIEN! Geriausieji linkėjimai ateinantiems
metams!

Universal Savings
1809 Su lialsted Street • C’Uicago 8, UI- • HA y markei 1-2028

and Loan 
AuodaHon

Lietuviškosios Enciklopedijos ir Lietuvių Enciklopedijos

buvusiajam Vyriausiajam Redaktoriui 

A. | A.

PROFESORIUI VACLOVUI BIRŽIŠKAI

mirus, gilių užuojautų reiškia jo broliams - prof. Mykolui ir 

prof. Viktorui Biržiškam:; bei kitiems giminėms

Lietuviti Enciklopedija

vanų nuo Lietuvos Kalėdų se
nelio.

i - ...
j Visą programą atliks šešta
dieninės mokyklos mokiniai, 
6 — 12 metų amžiaus. Mokyk
los tėvų komitetas kviečia vi
sus ątsilankyti, kam yra bran
gus lietuviškas žodis ir kas nori 
prisiminti tėvynę. Visiems įėji
mas laisvas ir nemokamas.

JONAS STANKEVIČIUS
Gyveno 414S X. Mason Avė.

Mirė sausio 5 d., 1956, 7 vai. ryto, sulaukęs 75 in. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Mažeikių apskričio, Židikų parapijos.
Amerikoje 'išgyveno 49 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Uršulė (Gečaitė), .sūnus 

kun. .Jonas Stū'nl.evičius, brolis Kazimieras Stankevičius, švoge- 
ris Juozas Lilvijuis su šeima, sesers sūnus .LpflĮyjajGetncrisi su šei
ma, kiti. gimimsj ^raugai ir pažįstami.

Priklausė Šv. Vardo Draugijai, Ciccroje.
Kūnas pašarvotus Antano Petkaus koplyčioje, 1410 S. 50tli 

Avė., Cicero, U).
Laidotuvės įvyks pirmad., sausio 9 d., iš koplyčios 9:30 vai. 

rytobus atlydėtas į Šv. Antano parapijos bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos | m maldos už velionies sielų. Po pamaldų bus nulydė
tas j Šv. Kazimiero kapines.

Pagal velionies pageidavimų, prašome gėlių nesiųsti.
Nuliūdę Žmona ir sūnus.
Laidotuvių direktorius Antanas Petkus. Tel. TChvnhall 3-2109

jos.

._1J

ANTANAS SAMOLIS
Gyveno 6013 S. Kockucll. Tel. PRospeet 8-2275 

Mirė sausio i ik, 1956, 4:30 vak popiet, sulaukęs senaties.. , V
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Panevėžio upskr., Traškūuų parapi- 
’Vaidutiouiii kaimo.
Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Marcijvna (Neimanavi- 

eaitė), sūnus Alfonsas (gyvena Los Angeles, California), 2 duk
terys: Irena Ditelunan. žentas Jonas; ir Lorraine, -1 anūkai: Joan, 
Colette, John ir Donald; 3 broliai: Gasper su šeima, gyv. Brook- 
Ivn, N. Y.; Juozapas su šeima, gyv. Cleveland. Obio ir Jurgis, 
gyv. Clevclamlc; 2 pusbroliai: kun. Jurgis Gailiušis O. F. M. ir 
Jonas Jonelis; kiti giminės druugai ir pažįstami.

Priklausė šv. Vardo Draugijai ir šv. Antano iš Padvos 
Draugijai (Ciccroje).

Kūnas pašarvotas Laekavviez koplyčioje, 2424 \V. 69tb St. 
laidotuvės įvvka šeštad., sausio 7 d., iš koplyčios 8:30 vak 

ryto bus atlydėtas į Panelės Švenč. Gimimo parapijos bažnyčių, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielų. Po pamaldų 
bus nulydėtas j šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę; žmona, sūnus, dukterys, žentai ir anūkai.
Laidotuvių direktorius Steponas Laekavviez. Tek RE. 7-1213.

Netekus lietuvių bibliografijos Kūrėjo, didžiausio lietuviškos 
knygos žinovo, Lietuvių Rašytojų Dr-jos Garbės Nario

Prof. VACLOVO BIRŽIŠKOS,
kartu su jo broliais gedi

LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ DR-JA

L1ODĖSIO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI '

6845 S. YVestern — 3 atskiros air-cond. koplyčios
REpubUe 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta 

Tlema, kurie gyvena kitos* miesto dalyse; gausim* 
koplyčių arčiau Jūsų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6312 S0. WESTERM AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ. 
CHICAGO, ILL. - CICERO, ILL. 
Telefonai — GRcvehilI 6-2345 arba 

T0wnhall 3-2109

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue

Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851
4330-34 South California Avenuo

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AmbuRnsų patarna- Mes turime koplyčias1
vimaa dieną ir nak- visose Cbicagos UI

tį, Reikale laukite Roselando dalyse ii I
. tuojau patarnaujam* imus.

ANTANAS M. PHILLIPS
l>S07 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-8461

.609 Weet 18th STREET
PETRAS P. GURSKIS

TeL 8Eeley 8-S7U

ALFREDAS VANCE
kL77 WOODSIDE Rd., Blverstde, I1L Tek OLympie MU8

povilasTridTkas
,8854 S. HALSTED STREET Telephone lArds 7-1011

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. M1CH1GAN AVĖ. Tel. COmmodere 4-2228,

JURGIS F. RUDMTn
8819 S. LITUANICA AVĖ. TeL YArds 7-1188-1180 ’

PETRAS BIELIOKAY
'4348 S. CALIFORNIA AVENUE TeL LAfayette 3-3S72'

VASAITIS - BUTKUS
1446 Se««h 50th AVĖ., CICERO, ILL. Tel. OLymplo 2-1008’

ŽIGMŪHD’UUDYKrZUDYCKI^
1040 V. 46th STREET YArds 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
'2424 W. 69th STREET KEpubUo 7-12131
'2314 W. 23rd PLACE Virgin!* 7-6672,

Skaitykite ir platinkite tlienraštį hrangą”.
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X Kun. Jonu Stankevičiaus,

Šv. Kryžiaus ligoninės kapelio
no, tėvas mirė nuo širdies smū
gio sausio 5 d.

X Vincas Kazlauskas iš Ci
cero, 111., T. T. Marijonų vienuo
lyno ir "Draugo” spaustuvės 
statybai paaukojo 100 dolerių. 
Tėvai Marijonai ir Statybos 
fondas geradariui taria ačiū.

X Vyriausios Seserijos Vadi- 
jos Užsienio skyriaus vedėja 
p-nia Juzė Daužvardieuė, Lietu
vos konsulo žmona Chicagoje, 
pakvietė dr. Dominiką Kesiu
nai t ę bendradarbiauti jos veda- ~ ., _ _ .. . ranui Carl Agar, kuris pradėjomam skyriuje. Dr. D. Kesiunai- ...x ... .... naudoti helikopterius pervežtite, turėdama privačių pažinčių .... .. r, , , , .o. -• u- krovinius iš Rocky kalnų. Agar Tarptautiniame Skaučių biure ....... 5, v su savo draugais Įsigijo pirmą

“ "SSSSL. helikopterį dar 1947 m. Jų

masis tikslas buvo panaudoti jį 
Br. Kolumbijos sodų vaisiams

talkininkė. Viešėdama Chicago 
je, ji 1955 m. gruodžio 14 d. su
tiko su Lady Baden Powell įga
liotine p-le M. Schnetzer. Už
sienio skyrius paruošė praneši
mą apie dedamas pastangas 
įteisinti lietuves skautes tarp
tautinėje skaučių šeimoje ir be 
to yra numatęs išleisti repre
zentacini leidinį ateinančios Pa
saulio Skaučių Sąjungos konfe
rencijos proga.

X Kolumbo Vyčių Mundelein 
kuopos narių grupė su meninin
kais sausio 8 d. vyksta į Oak 
Forest, III., senelių prieglaudą. 
Su vyčiais vyksta “Dainavos” 
ansamblio, vadovaujamo muz. 
S. Sodeikos, narių dalis, “Atei
ties šokėjai, vadovaujami Ire
nos šilingienės, solistas Algir
das Brazis. Be to vyčiai atveža 
užkandžių ir piniginių dovanų. 
Kolumbo vyčiams vadovauja 
Al. Miller, Antanas Kaminskas 
ir H. Krause. Kolumbo vyčiai 
jau treti metai lanko pamirš
tuosius senelius Oak Forest 
prieglaudoje. Programa prasi
dės 1 vai. p. p.

X Kalėdinėje nuo<aikoje. 
Stanislovas Pocius, kuris anks
čiau gyveno Chicagoje, susirgo 
sunkia kaulų liga ir daktarai 
patarė išvykti į sausesnį klima
tą. Išvyko į Arizonos valstybę, 
kur klimatas yra sausiausias. 
Nuvykęs į Tucson, Arizona, su
rado tikras samarietes, kurios 
aprūpino ne tik butu, bet taip 
pat ir visu buto įruošimu ir 
maistu. Tai padarė gailestinga 
sesuo p-lė Genevieve Slakis ir 
jos motina, kurios nors pirmą 
kartą S. Pocių sutiko, bet pa
gelbėjo jam kaip ligoniui, ku
riam ta pagalba tikrai buvo 
reikalinga. Tikrai yra malonu 
rašyti, kad dar yra gyva nesa
vanaudiška labdarybė pagelbė
ti nelaimingiems.

X Bruno Bakery—Broniaus 

Maciansko kepyklos gaminiai 

vis daugiau yra lietuvių mėgs
tami. Neseniai turėjo praplėsti 
kepyklą, kad galėtų patenkinti 
gausius užsakymus. Duonos ke
pykla yra senoje vietoje, 3339 
Sc. Lituanica. Šviežiai paga
mintų kepinių ir taip pat kitų 
maisto produktų parduotuvė 
dabar yra atskirose patalpose, 
3341 So. Lituanica Avė., telef. 
CLifside 4-6376.

X Bronius Juodelis, Lietuvių 

Studentų Sąjungos JAV Cent
ro valdybos vicepirmininkas bei 
žinomas skautų vadovas, Kūčių 
vakarą susižiedavo su Gražina 
Kunstmanaite, De Paul univer
siteto studente.

X Jenas Burba prašo pra
nešti, kad rašiusieji laiškus ad
resu: Jonas Urba, P. O. Bax 
63, Bridgeville, Pa., ir dėl paš
to klaidos gavusieji laiškus at- X Pranas Vagrys testamen

gal, tesikreipia dar kartą tuo tu Lietuvių R. K. Labdarių Są- ris yra amerikiečių gen. A. C. 
pačiu adresu. Į jungai paliko $6,361.37. ĮldcAuliffe šoferis.
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IŠ ARTI IR TOLI
1. A. VALSTYBĖSE mokykla Jeruzalėje 1956 m. Į

- Rulmundue .hiua, Krislo- ''radži°je ‘V*”5’ blblijlnio Je- 
kalti.!, gyv. Hartforde, Conu., r‘ch° mieato griavSs.ua. Ekspe- 
gavo iš Royal Typewriter kom- dicijos išlaidas padengs The 
pabijos stipendiją tęsti mokslą Globė and Mail dienraštis, ku- 
universitete. Jis dabar studijuo- na ten kanu pasiųs ir vieną 
ja Connecticut universitete. reporterį I?. Spurgeon.

— Ant. Bernotas mūsų ben- — Maisto pertektus Kaiuulo-
dradarbis filatelijos klaus omis, R. Kanada šiuo metu yra ypač 
gyvenąs Waterbury, Conn., bu- susirūpinusi žemės ūkio gami- 
vo susirgęs širdies liga ir tris nių perteklium. Eeder-provin- 
savaites išgulėjo ligoninėje, o cinėj 17-toj ž. ūkio konferenci- 
dabar gydosi namie. joj Kanados ūkininkų 'federaci

jos pirm. Hannam pareiškė, kad
KANADOJ šiuo metu maisto gaminių per-

», , . . ..... , teklius esąs didžiausias istori-
, . . . . . ... * , joj. Pvz. kvieč.ų gamyba pa-šaulyje komercin, helikopteriu

kmynų, šis helikopterių 1. vy- 7i30c.ooaooo buSelių> t y 
nas augo i. ų o ura įjoję ^augįau nej pernai. Numatoma, 
va ovaujan ana os arais- j(a(, sv,esto perteklius būsiąs 
kojo Karimo Oro laivyno vete-

• ŽlORŽR, BROWN1E, AS GAVAU MEDALĮ”

Pyt. Reguiald uayoff, 20 metų, chiengietis, gavo telegramą iš Wa- 
shiicrtono, kad jis atvyktų pasiimti medalį ui heroizmų, .lis išgelbėjo 
J.V\ kario gyvybę, kai keleivinis lėktuvas sudužo prie Seattle, Wosh. 
Tada 2< asmenys žuvo. Layoff išgelbėjo kareivio gyvybę nuvoliodamas 
jį į sniegą. Armijos sekretorius herojui įteiks medalį IVnshingtone. 
Pvt. Reginald Layoff savo šuniui sako; “Žriiirėk, Brownie, aš gavau 
medalį." (pfg)

CHICAGOS ŽINIOS

apsaugoti.

Bet didelio pareikalavimo ne
buvo, ir jų pirkinys būtų neap
simokėjęs. Tada Agar pradėjo 
savo mašiną naudoti krovinių 
pervežimui. Dabar jis ir jo ben
drininkai turi 20 triviečių heli
kopterių ir 5 po dešimtį vietų. 
Jie dirba išilgai visą Kanadą 
pradedant nuo vakarų krašto 
ligi pat Newfoundlando. Prave
dant elektros linijas ir kitus 
sunkiuosius darbus prie milži
niškos Kitimat jėgainės Br. Ko
lumbijoje kaip tik ir panaudo
jamas šis Agaro laivynas.

— Trys Toronto archeologai 

kartu su Britų Archeologine

X Chicagos miesto važiuotės1 įteiktas albumas. Paskum visi 
(eismo arba trafiko) teismo1 nuvyko į bendras pamaldas, 
centras atidarytas dideliame1 Jas atlaikė ir pamokslą pasakė 
name, 321 N. La Šalie st. šioje kan. Končius. Panašios bend- 
naujoje Chicagos miesto teismo ros Kūčios buvo suruoštos ir 
įstaigoje, kainavusioje miestui1 kitose gausesnėse lietuvių kolo- 
3% miliono dolerių, bus trys Unijose.
specialiai eismo (trafiko) by
loms paskirti teisėjai: Alfonsas 
VVells, James J. Chelos ir But- 
ler.

X Kun. Vincas Kamaraus

kas, priėmęs Kunigystės sakra
mentą 1955 m. gruodžio 27 d., 
pirmąsias iškilmingas šv. Mi
šias atnašaus sausio 8 d. 10 v. 
Šv. Kryžiaus parapijos bažny
čioje Chicagoje. Naujam kuni
gui šv. Mišių metu patarnaus 
kun. kleb. B. Marčiulionis ir 
kun. A. Bendžiūnas. Kun. J. 
Vyšniauskas pasakys pamoks
lą.

X Stasys Mockus, 7200 So. 
Campbell Avė., sėkmingai ver
čiasi prekyba. Jo maisto pro
duktų krautuvėje gaunami ne 
tik vietos gaminiai, bet ir im
portuoti iš įvairių kraštų. Da
bar ruošiasi įvesti knygų ir 
laikraščių pardavimo skyrių, 
kad galėtų patenkinti gausius 
savo klientus.

X Liet. John W. Pachankis,

jo žmona Nancy ir dukrelė 
Jean Marle šventes praleido pas 
jo tėvus Mr. ir Mis. John W. 
Pachankis, 5919 So. Troy St. 
Leitenantas Pachankis tarnau
ja Fairchild oro bazėje, Spo- 
kane, Wash.

X Lietuvių Kat. Labdarių 

Sąjungos valdybą sudaro šie as
menys: pirmininkas B. Kaz
lauskas, vicepirmininkai P. Ci
bulskis ir M. Sriubas, sekreto
rius kun. A. Stašys ir iždinin
kas kun. A. Linkus.

X Pranas Balčiūnas, West- 
sidės kolonijos gyventojas, kris
damas namuose susižeidė koją. 
Jis dabar yra Šv. Antano ligo
ninėje, 5 Ward.

450,000,000 sv., o suvartojimas 
' padaugėsiąs 300,000,000 sv.

Kanados vyriausybės žemės 
ūkio žinovai taip pat pareiškė 
pramatą dar didesnį ž. ūkio ga-nir.

£ 41 i minių perteklių, nežiūrint1, kad 
jų. kainos krisiančios. Ūkininkų 
atstovai kritikavo feder. vy
riausybės ž. ūkio politiką, kad 
ji nerandanti rinkų užsieny. 
Didžiausia ūkininkų atrama 
esanti Kanados gyventojai, ku
rių pirkimo pajėgumas yra di
delis.

— Kanados ateitininkų meti 

ne konferencija bus sausio 7—8 
d. Toronte. Paskaitas skaitys 
S. Sužiedėlis, kun. S. Yla ir kun. 
dr. V. Gidžiūnas.

VOKIETIJOJ
— Muencheno lietuviai su

ruošė bendras Kūčias, per ku
rias Balfo pirmininkui prof. 
kan. J. B. Končiui už jo rūpini
mąsi mūsų tautiečiais buvo

— Vak. Vokietijos federali
nis parlamentas svarstė Bonos 
vyriausybės pateiktąjį nuo na
cizmo nukentėjusioms aukoms 
atlyginti įstatymo projektą ir 
senąsias įstatymines normas 
žymiai praplėtė. Apskritai, įsta
tymo materialinės normos yra 
žymiai patikslintos ir pagerin
tos. ^Teisė į atlyginimą suteikta 
dabar visiems, kurie emigravo 
prieš 1951 m. kovo 31 d. ir sa
vo nuolatinę gyvenamąją būs
tinę turėjo tose srityse, kurios 
1937 m. gruodžio 31 d. priklau
sė prie Vokiečių Reicho terito
rijos. Taip pat tam tikroms ka
tegorijoms padidintos atlygini
mo normos. Ligi 1955 m. vidu
rio nacizmo aukoms jau buvo 
išmokėti 418 mil. DM. Prie vi
daus reikalų ministerijos kaiku- 
rie atstovai pasiūlė sudaryti 
tam tikrą centrinę įstaigą, ku
ri rinktų visokius patvarky
mus ir slaptus įsakymus, pagal 
kuriuos nacizmo aukos buvo 
persekiojamos.

—AP transliavo reportažą

apie Kalėdų senelį iš Vasario 
16 d. gimnazijos. Amerikiečių 
kariuomenės štabo Vokietijoje 
ir lietuvių darbo kuopos (8591) 
pasiųstosios dovanos buvo pri
statytos mokiniams lėktuvu. Ta 
pačia proga sveikinimus Lietu
vos jaunimui pareiškė gimnazi
jos direktorius dr. V. Literskis, 
kap. kun. J. Petraitis ir kiti, pa
linkėję tėvynėje esantiems tau
tiečiams kalėdiškos ramybės ir 
pareikšdami stiprėjant viltis 
sulaukti tėvynės išlaisvinimo. 
Dovanos buvo įteiktos apie 500 
dol. vertės. Jas įteikė į iškilmes 
atvykę Lloyd Smith, kapel J. 
Simpson, serž. W. B. Houghton 
ir kt. Iš lietuvių ypač aktyviai 
reiškėsi serž. Vyt. Keršulis, ku-

Suvažiavo kalakutų 
augintojai

Chicagoje posėdžiauja kala
kutų augintojai. Jie atsivežė 
daug gyvų ir sušaldytų kala
kutų konkursui — kas išaugi
nęs stambiausią, riebiausią ka
lakutą. Geriausias kalakutas ir 
kiti bus parduodami iš varžyti
nių. Pernai metais už “čempio
no” kalakuto .mėsą gauta 
$1,068, kas sudarė po $45 už 
svarą. Kalakutas buvo 12 sva
rų. ir 12 uncijų, šiuo metu ka
lakutų auginimo verslas išau
go į $350,000,000 verslą. Suva
žiavime dalyvauja daugiau kaip 
5,000 kalakutų augintojų. Jų 
suorganizuota kalakutų paroda 
yra viešbutyje.

Rekolektančių suvažiavimas\ ■)
Moterų rekolektančių delega

tės iš viso Amerikos krašto tu 
rėjo savo suvažiavimą Chicago
je Cenacle Retreat House for 
Women. Suvažiavime dalyvavo 
vysk. J. J. Wright, episkopato 
patarėjas tautiniam Pasauliečių 
Rekolekcijų sąjūdžiui ir kun. J. . .
Holleran iš Milwaukee, modera enų a^>1 a as‘ 
torius Sachs sūnus — pašto

To judėjimo tikslas yra pa- viršininkas Korėjoje 
drąsinti kasmetines uždaras re
kolekcijas tarpe pasauliečių mo Prekybininko Sachs sūnus 
terų ir padėti įsteigti naujus re- Morris, jaunesnysis leitenantas,
kolekcijų namus moterims.

1,200000 laiškų
Kovai su polijo liga draugija 

pradėjo savo vajų, pavadintą 
“Dešimtukų maršas”. Išsiunti
nėta 1,200,000 laiškų Cook ap
skrities gyventojams prašant 
jų aukų. Draugija džiaugiasi, 
kad praeitais metais net 10,- 
000,000 vaikų JAV-se gavo Salk 
skiepus prieš polijo ligą, tačiau 
ji dar nėra nugalėta ir kova su 
ja toliau tęstiną.

Olis pasirašė čekį 
$10.845,313

Chicagos Sanitarinis distrik- Imuose netvarkė tinko, nebuvo
tas sumokėjo dalį savo skolos 
Pirmam Nacionaliniam bankui. 
Čekis buvo $10,845,313. Jį pasi
rašė taipgi ir Antanas Olis su 
kitu pareigūnu.

AUSTRALIJOJE
— Sidnio radijas Kūčių va

karą transliavo lietuvišką va
landėlę, per kurią buvo duotos 
Sidnio lietuvių choro, vedamo 
A. Pluko, kalėdinės giesmės ir 
kapeliono žodis prie Kūčių sta
lo.

— “Lituanicum” Nr. 8. IŠ- 
I leistas naujas Melburno litua- 
! matinių kursų rūpesčiu paruo
šiamas “Lituanicum” Nr. 8. 
Apstu aktualios medžiagos.

—Oanberroje “šviesos” Sam
būri-; sumošč literatūros vaka
rą, į kurį susirinko beveik pusė

1 Pilka ir E. Jarašienė.

tas kun. Lawrence Schmidt,
OSB kreipimasis į skaitytojus 

Canberros lietuvių. Savo kūry-'dovanų Chippeiva indėnams, su
bą paskaitė A. Gasiūnas, A. Gu-j kuriais jisai dirba. Dabar atėjo idarybės srityje. Jis ir jo žmo- 
tavičius, E. Rakauskienė, E. | žinion, kad čikagiečiai gausiai j na Zuzana išrašė daug garanti 

jų tremtiniams.

Japonų propagandiste 
Chicagoje

Vadinamoji Tckyo Rožė, ku
ri karo metu per Japonijos ra
diją varė propagandą prieš 
amerikiečius, stengdamasi pa
veikti į JAV karius, ir kuri bu
vo nubausta 10 .metų už išda
vimą, savo bausmę jau baigė ir 
yra nusistačiusi apsigyventi 
Chicagoje, kur yra jos artimie
ji. Ji čia gyvens Toguri D’Aųui- 
no vardu ir nori gauti darbą 
kaip asistentė prie gydytojo ar 
dentisto.

Mokytojai gaus po 
$250 daugiau

Chicagos Švietimo taryba pa
tvirtino planą mokytojams pa
kelti atlyginimą $250 metams; 
nebuvo svarstomas dar vienas 
mokytojų algų padidinimas — 
$200, kaip to reikalauja moky
tojų sąjunga. Bę to — taryba 
numato pakelti atlyginimą ir 
švietimo įstaigų tarnautojų — 
ne mokytojų. Tam reikalui no
rima sudaryti arti miliono do-

šiuo metu tarnauja amerikiečių 
kariuomenėje Korėjoje. Jis ten 
sėkmingai vadovavo vienuoli
kai kariškų krautuvių ir, įverti
nant jo gabumus, dabar jis pa
skirtas viršininku kariuomenės 
pašto Seoul, Korėjoje. Savo ži
nioje jis turi 140 tarnautojų, 
taigi net daugiau, kaip jo tėvas 
— Chicagos prekybininkas.

Nubaudė namų savininką
Teisėjas E. Morrissey nubau

dė 775 dolerių pabauda keletos 
namų savininką Sidney Flax- 
man, 50 m. amžiaus. Pabauda 
paskirta todėl, kad jis savo na-

sutvarkęs laiptų, pertvarų Tėvų atminimui įamžinti sū-|
kambariuose, grindys buvo iš- 
gedusios su žiurkių padaryto
mis skylėmis, namuose nebuvo 
įrengta pakankamai durų išėji
mui ir kanalizacijos vamzdžiai 
nebuvo tvarkoje.

Mirė primuštas ugniagesys
Cook apskrities ligoninėje 

mirė buvęs ugniagesys Neil 
Duffy, 40 m. amžiaus, gyvenąs 
2744 W. 61st St. Policija jį bu
vo radusi ties 63 ir Halsted gt. 
sankryžomis. Jis pasakė, kad jį 
primušė trys nepažįstami • žmo
nės.

Dovana indėnams

nūs gydytojas Jonas Zekas pa
aukojo $1,300 TT. Marijonų 
Statybos Fondui, kad būtų į- 
rengtas vienas iš keturių šoninių 
altorių naujoje koplyčioje, kuri 
yra statoma prie naujo vienuo
lyno Chicagoje. Jau apie 20 me
tų dr. Jonas Zekas gydo žmones 
Waukegane ir jo apylinkėse.

A. a. Jonas ir Zuzana Siekai 
pasižymėjo gražiomis būdo ypa
tybėmis.

A. a. Jonas Zekas gimė Lietu
voje, Telšių apskr., 1873 m. 
gruodžio 10 d. Jis atvyko į A- 
meriką ir apsigyveno Worces- 
ter, Mass., prieš 50 metų. Kiek 
vėliau persikėlė gyventi į Wau-

'kegan, III., kadangi fabrikas, PneS kiek laiko Chicagoe | u, {ia
dieiiraMiuose bu™ afapauadin-^^^yj ValJ am-ių t3me fa.

brike — American Stčel and 
Wire Co. — išdirbo. Jis visada 
buvo veiklus draugijose ir lab

įsu savo aukomis atsiliepė.

uu.

TRUMPAI IŠ VISUR
45,000 moterų Lenkijos žius XII suteikė ypatingą pa- 

nnglh.i kasyklose. Lenkų spau-'laiminimą. Filmas susilaukė vi- 
da rašo, kad šiuo metu Lenki-' šuolinio žiūrovų susižavėjimo, 

i jos anglių kasyklose dirba apie Mažąjį aktorių lydėjo jo moti- 
45,000 moterų. Tą skaič'ų no- na ir režisorius Vaida. Šv. Tė-
rimą dar padidinti, nes yra ve
dama didelė pramonės propa
ganda. Pagal šcšiametinį planą 
moterų skaičius pramonėje turi 
pasiekti 1,230,000. Laisvojo pa
saulio spauda tokį moterų išnau 
dojimą vadina barbariškumu, 
nors jis vykdomas k'lniausiais 
šūkiais, kaip “teisė į darbą” ar
ba "moterų teisių sulyginimas 
su vyrų”.

vas jam, padovanojo brangų ro
žančių.

— Protestų sąjūdis Anglijo
je. Paskelbus apie Kremliaus 
valdovų Bulganino ir Chruščio
vo planuojamą apsilankymą 
Anglijoje, Didžiosios Britanijos 
Katalikų Akcijos Jaunimo Vy
rų Sąjunga pradėjo visame 
krašte platų protestų sąjūdį.

_ , . , , Anglijos katalikų jaunimas
ą paša oja pa gęs re- |{Vjeįja vįsus §jo krašto katali-

Vokietijos žurnalo "Der Eultn-kUs klausyt. Sv. Mišias,
spiegei” redaktorius, kuris ne- ka’.I> atlyg,,umą. * korau‘"3t'' 
seniai pasitraukė į Vakarus, pa Įleidimus religijai, 
pasakojo įdomių smulkmenų“ _ New yorUo valstybės far- 
apie Rytų Vokietijos komunistų merk, 67% tur5 televizijas, 

80% telefonus ir visas 100% 
elektrą.

— Pernai Amerikoje par
duota 25,400 užsienių automo
bilių. Tarp jų 6343 vokiečių 
“Volksvvagonai”.

taktiką kovoje su religija. Žur
nalas buvo gavęs įsakymą sa
tyromis pajuokti tikinčiuosius, 
o ypač augštuosius Bažnyčios 
autoritetus kunigus ir vysku
pus. Be to, ypatingas dėmesys 
buvo kreipiamas į taip vadina
mos liaudies milicijos dalinius 
Buvo žinoma, kad 73% visų mi 
lici.ios karininkų ir 70% milici
ninkų priklauso krikščioniškų 
religijų bendruomenėms.

— Italijos Tautinio Namų 
Ruošos Darbininkių Organiza
cijos kongreso dalyves popie
žius Pijus XII priėmė specialio
je audiencijoje. Šioms darbinin
kijos atstovėms Pijus XII pri-
minė Bažnyčios rūpestį darbi-. ma: liberalizmo, socializmo ir 
ninku reikalais ir tėviškai pa-1 krikščionybės socialinių klausi- 

I ragino apaštalauti savo aplin- mų sprendžiamoji linija. Po pa-
koje.

— Septynerių metų kino ak
toriui Pabfito Calvo, kuris gra
žiai atliko pagrindinį vaidmenį 
religinio turinio ispanų filme 
“Maecelino pan y vino”, popie-

STATYBOS FONDO VAJAUS KAMPELIS

Jonas ir*Zuzana Zekai

Beveik prieš penkerius metus A. a. Zuzana Waukegane bu- 
mirė Jonas ir Zuzana Zekai, ii-. vo žinoma kaip “tremtinių mo- 
gamečiai Waukegan, III., gyven-| tina”. Labai daug susirašinė
tojai. Jonas Zekas mirė 1951 m. j dav0 su jais, kai jie gyveno Vo- 
vasario 25 d., o Zuzana Zekie-
nė — 1951 m. kovo 30 d.
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LIETUVIŠKŲ STUDIJŲ 
INSTITUTAS 

Išlaikomas
Mokslinių Studijų Klubo

SEMESTRAS SOCIALINĖMS 
STUDIJOMS

Seselių Kazimieriečių Kolegijoje 
MARTH'OOb COI.EEGE E.VTENS1ON 

Scmnton, Pa.

Sausio 7 d. 2 vai. p. p. kun. V. 

Bagdanavičius, MIC, skaito te

skaitos diskusijos.
Paskaita įvyksta Seselių Ka

zimieriečių senuose rūmuose, 
2601 W. Marquette Rd. Prašo
ma nesivėlinti.

IOE IOE

kieti joje stovyklose. Ji ir jos 
vyras pasiuntė labai daug siun
tinių tremtiniams Vokietijon.

Ponios Zekienės mėgstamiau
sias užsiėmimas buvo laikraščių 
skaitymas ir lietuviškos veiklos 
sekimas. Ji buvo užsiprenume
ravusi beve k visus laikraščius, 
spausdinamus Amerikoje, ir da
rydavo iškarpas iš visų laikraš
čių, kur buvo aprašomi svarbes
nieji Amerikos lietuvių gyveni
mo įvykiai. Jos iškarpų rinki
nys t krai būtų svarbi istorinė 
medžiaga Amerikos lietuvių is
torijos rašytojui. Viena jos 
mėgstam'ausiųjų iškarpų srišių 
buvo bažnytinių ivykių aprašy
mai: bažnyčių šventinimą’', ku
nigų įšventinimai ir sukaktys. 
Jog sūnus dr. Jonas Zekas stro
piai saugo tą turtą.

Tai didelė garbė dr. Jonui, 
kad jis tokių garbingų tėvų at- 
m nimui pastato altorių Tėvų 
Marijonų katalikiškos spaudos 
centre.

Dr. Jonas Zekas gyvena Wau- 
kegane su žmona Monika. Jis 
yra Šv. Teresės ligoninės gydy
tojų štabo narys.

griavSs.ua

