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VENGRIJOJE JAU PASKELBTAS KARO STOVIS
KOMUNISTŲ VEIKLA ARABŲ VALSTYBĖSE
Sovietų Sąjungos veržimasis į Artimuosius Rytus sukėlė 

daug pamatuoto nerimo pasaulyje. Jaučiama, kad Kremlius 
nori arabus panaudoti savo imperialistinėms užmačioms. Klau
simas, kiek pačiuose arabuose yra simpatijų Maskvai?

Nemažai duomenų tam faktui---- , ■ ---- - --------
nušviesti duoda neseniai iš spau
dos išėjęs Evron M. Kirkpatri- 
cko veikalas: “Target: The 
Warld” (išleido The Macmillan 
Co., New York, 1956 m., pusi.

Pagrindiniai komunistų cent
ro siekimai Artimuosiuose Ry
tuose yra: 1. Išstumti iš ten 
vakariečių bazes, 2. Suardyti va 
kariečiams palankia^ gynybos

384, kaina $5). Čia kruopštus sąjungas (Bagdado paktą), 3.
autorius, pasinaudodamas JAV 
oficialių įstaigų surinktais duo
menimis, patiekia gausiai smulk- 
meningų faktų, čia tvirtinama, 
kad komunistų partija paaugo 
Sirijoje ir Sudane, tačiau suma
žėjo prancūzų valdomoje Šiau
rės Afrikoje. I

Sovietai, žinoma, stengiasi 
šioje srityje išvystyti kiek gali
ma didesnę propagandą. Savo 
radijo programą, skirtą Arti
miesiems Rytams, Pietų Azijai 
ir Afrikai, komunistai duoda 
per 222 valandi savaitėje, skleis 
darni ją vienuolika kalbų. Ta 
propaganda ateina iš užsienio.

Kom. partija atskiruose 
kraštuose

Maskvos radijas

Maskvos radijas kas savaitė 
duoda 14 valandų arabiškos pro 
pagandos. Prieš sukilimą net 
Budapešto radijas 10-čiai va
landų per savaitę buvo įkinky
tas į arabišką propagandą. Siri
joje ir Libane net trys laikraš
čiai seka komunistų liniją ir 
atrodo, gauna raudonųjų pa
ramą. šalia to, dar ten leidžia
mas slaptas laikraštis Hayat 
al-Hizb (Partijos Gyvenimas). 
Egipte komunistų spauda už
drausta, bet paskiri simpatikai 
randa būdų spaudoje pravesti 
sovietams palankių naujienų. 
Tasso (sovietų) žinių agentūra 
tuose kraštuose spausdina sa
vo biuletenius ir siunčia laikraš
tininkams ir kitiems parink
tiems asmenims. Irake taipgi 
gyva slaptoji komunistų spau
da. Sirijoje, patikrinus kioskus 
ir knygynus, rasta 115 įvairių 
rūšių prokomunistinių knygų, jų

Sovietų kontrolės įvedimas Su- 
ezo kanale. 4. Įsistiprinimas 
prie žibalo šaltinių, 5. Apvaldy
mas strateginių medžiagų ran
damų toje srityje.

Stiprindama komunistų įtaką 
Artimuosiuose Rytuose, Mask
va visų pirma nusistatė laimėti 
arabų simpatijas siūlydama ka
rinę pagalbą, plėsdama prekybi
nius santykius. Komunistai ara
bų kraštuose kiek galėdami pra
dėjo piršti bendro fronto liniją.
Sirijoje jiems pavyko susibičiu
liauti su socialistų revoliucionie 
■•iu.Partij’ tačiau Tunise, Aiži- ££k2bą'G 
re ir Moroke sukilėliai naciona-
listai ryžtingai atsiribojo nuo 
komunistų.

Pačiuose to regiono kraštuo 
se padėtis tokia: Turkijoje, Ira
ke ir Irane komunistų partija 
uždrausta ir draudimas griežtai 
pravedamas. Sirijoje komunistų 
partija nelegali, bet turi nema- 

‘ žą veikimo laisvę, kurią sėkmin
gai yra panaudojęs Maskvoje 
išlavintas Khalid Bakdash, bū
damas netgi įtakingu parlamen
to nariu. Alžire ir Kipre komu
nistų partija uždrausta kaipo 
kelianti netvarką krašte. Suda
ne ir Tunise komunistams lei
džiama veikti viešai, kaip ir pa
čiame Izraelyje. Nepaisant to, 
Tunise kompartija rodė smuki
mo ženklus, kaip ir visoje Šiau
rės Afrikoje. Irake ir Irane, ne
paisant vyriausybių draudimo 
ir budrumo, yra tam tikras skai
čius pasyvių komunizmo simpa- 
tikų. '

Imant atskirais kraštais — 
Irane iš 20% milionų gyventojų 
komunistų yra tik apie 8,000. 
Sirijoje komunistų procentas di
džiausias: iš 3,700,000 gyvento
jų, komunistų yra 10,000, dau
giausiai iš studentų, intelektu
alų, bet taipgi ir iš darbininki
jos. Libane iš pusantro miliono 
gyventojų — komunistų yra 
2,000. Jordane, kur taipgi 1,500, 
000 gyventojų, komunistų tik 
500. Irake, turinčiame arti pus
šešto miliono gyventojų, komu
nistų — apie 2,000, daugiausiai 
profesionalų ir intelektualų.

Alžire iš 9,500,000 gyvento
jų — komunistų 8,000, daugiau
siai uosto ir transporto darbi
ninkų, tarnautojų, šiek tiek in
telektualų ir profesionalų, Mo
roke iš 9,255,000 gyventojų — 
komunistų tik apie 250, Tunise 
(3,650,000 gyv.) komunistų irgi 
tik apie 250. Galima sutikti, 
kad tie skaičiai kiek nepilni, bet, 
atrodo — netoli nuo tiesos, nes 
rinkti rūpestingai.

Suskilę Egipto komunistai

Egipte, kur yra 23,000,000 y 
ventojų, komunistų tėra apie 
3,000, o ir tie yra suskilę į tris 
grupes. Komunistai skilo pra
dėjus gabenti ginklus iš Rusijos: 
dvi grupės pradėjo remti Nasse- 
rį, o trečioji ir toliau pasiliko 
opozicijoj.

Maskvos taktinis manevras

Įdomus Maskvos taktinis ma
nevras: tuose kraštuose Mask
va ėmė ryškinti savo skirtumą 
nuo vietinių komunistų, kad bū
tų pabrėžtas tų kraštų komunis 
tų savarankumas, “nepriklauso
mumas nuo Maskvos kontrolės” 
ir tuo kad būtų pabrėžta 'neva 
Maskvos nesikišimas į vidaus 
reikalus. Įsit’eikdami musulmo
nams šiuose kraštuose komunis
tai taipgi atsakė savo ateistinio 
atspalvio. Keldami neapykantą 
prieš amerikiečius komunistai 
toje srityje nevengia net šan
tažo, pvz. Sirijoje JAV norėta

nino ir kitų raštų. Kinija parū
pino liuksusinį -leidinį apie mu
sulmonus Kinijoje, ir ta knyga 
labai pigiai platinama Art. Ry
tuose.

Taigi, nors tuo tarpu komu
nistų procentas arabų kraštuo
se yra, palyginamai, nedidelis 
ir komunistai neturi norimų są
lygų savo augimui, tačiau Krem
lius daro dideles pastangas ara
bus laimėti. Užtat JAV politika 
dėl britų-prancūzų intervenci
jos Sueze buvo gerai apgalvota 
ir ugdanti arabų pasitikėjimą 
vakariečiais. Dr. J. Prunskis

TRUMPAI Iš VISUR
• Britanijos-Prancūzijos kari-

, , „ nė vadovybė Port Saide, Egipte,pakaltinu uz nužudymą žymaus rado raketų jr amunicij08i atga. 
kairiųjų pulkininko Adnan Mal-^^, , uost prancii2ijoa 
ki, norą komunistams toks ne-1 nero]aa iskė
teisėtas apkaltinimas ir nepa- kad brltų.prancūzų 5tabai apie
vyko. Sovietų Rusija tų sričių ,aj įgpįjo Jungtinių Tautų paliau 
keikus ir parlamento narius kvie b vadą jr „jungininkų augš. 
čiasi lankyti į Rusiją. Kur komu
nistų spauda uždrausta, ten or
ganizuojama gandų kampanija 
prieš vakariečius (pvz. Irake).
Užsienio žibalo bendrovės ko
munistų kaltinamos krašto ali
nimu. Įrodinėjama, kad arabų 
gerovė reikalauja išplėsti preky
bą su Rusija ir Kinija. Net rau
donojoje Kinijoje spausdinamos 
propagandinės knygos musul
monams.

Vengrijos provincijose kovos 
prasidėjo prieš sovietų tankus

BUDAPEŠTAS, Vengrija, gruodž. 9. — Keliasdešimt vengrų 
vakar žuvo ir daug buvo sužeista kovose prieš policiją ir sovietų 
kareivius. Kovos vyko įvairiose Vengrijos vietose.

1 11 Praėjusį antrad'enį, trečiadie-
Nato nariai susirinko 

j Paryžių

nį ir ketviitadienį vengrai suruo 
šė demonstracijas prieš Janos 
Kadar vyriausybę ir sovietus 
Budapešte. Dabar demonstraci
jos ruošiamos provincijos mies
tuose.

Salgatarjan mieste, šiaurinėje 
Vengrijoje, vengrai suruošė did
žiules demonstracijas. Prieš de
monstrantus buvo pasiųsta so
vietų tankai ir Vengrijos polici
ja. Dešimt asmenų krito nuo so
vietų kulkų. Vengrai demons
trantai reikalavo paleisti areš
tuotus darbininkų tarybos va
dus.

Kovos išsiveržė mažiausia tri
jose vietose: Pecs’e, Vengrijos 
uranijaus kasyklų centre; Tata- 
banya, anglies kasyklų mieste, 
netoli Budapešto; ir Bekescsabo- 
je, netoli Rumunijos pasienio.

Vengrai demonstravo prieš 
Janos Kadar vyriausybę Pesce 
mieste. Policija paleido kulkas į 
minią miesto didžiulėje aikštėje. 
Keli demonstrantai buvo užmuš
ti ir kiti sužeisti.

Bekescsaboje minios žmonių 
pareikalavo paleisti areštuotus 
darbininkų ir kaimiečių tarybos 
narius. Riaušės kilo, kai sovietų 
kareiviai pradėjo šaudyti į mi
nią. Kovos tęsės iki vėlybos nak 
ties.
DRASTIŠKOS PRIEMONĖS

BUDAPEŠTAS, Vengrija, 
gruodž. 9. — Vengrijos lėtine 
Janos Kadar vyriausybe, re
miama Maskvos, šiandien vi
soje Vengrijoje paskelbė ap
siausties (karo) stovį ir palei 
do Vengrijos darbininkų tary 
bas. Už betkokį pasipriešini
mą komunistinei vyriausybei 
yra numatyta mirties baus
mė. Karinis teismas pradėjo 
funkcijas prieš laisvės kovo
tojus.

PARYŽIUS, gruodž. 9. —Šiau 
rėš Atlanto Gynygos organiza
cijos (Nato) vadai atvyko į Pa
ryžių. Nato vadų posėdis prasi
dės šį antradienį. Tai bus svar
bus posėdis, nes susidurs su 
Vengrijos klausimu.

Šiaurės Atlanto Gynybos or
ganizacija sudaryta 1949 m.

Šiaurės Atlanto Gynybos orga
nizacijos (Nato) pilnaties posė
džiuose dalyvaus 15 valstybių 
užsienio reikalų, gynybos ir fi
nansų ministeriai.

Žvelgiant į ateitį, Nato minis 
teriai spręs pasiūlymus, kaip iš
plėsti Nato rolę pasaulio reika
luose.

Dėl Nato ateities pasiūlymus 
patiekė Norvegijos, Halvard 
Lange, Kanados Lester B. Pear- 
son Ir Italijos Gateno Martino.

Sekr. Dulles išvyko 
į Paryžių „taisyti”
Vakarų vienybes

WASHINGTONAS, gruodž. 
9. — JAV Valstybės sekretorius 
Dulles vakar išvyko -į Paryžių 
vienai iš svarbiausių misijų jo 
diplomatinėje karjeroje — ban
dys pataisyti vakarinių valsty
bių sukrėstą vienybę ir sustip
rinti Šiaurės Atlanto Gynybos 
organizaciją (Nato).

Prieš išvykstant į Paryžių, 
Dulles pareiškė, kad šis posėdis 
yra vienas iš svarbiausių, koks 
kada yra buvęs.

Šiaurės Atlanto Gynybos orga 
nizacijos (Nato) nariai per
žvelgs dabartinę tarptautinę si
tuaciją.

Humphrey atmetė
naują planą

NEW YORKAS, gruodi. 9. — 
Kaikas si !lė, kad būtų sudary
tas naujas Marshallo planas iš
gelbėti Europą nuo finansinių 
„ligų”, kurios atsirado ryšium, 
su Suezo krize.

JAV iždo sekretorius Humph
rey vakar nepritarė naujam 
Marshallo planui., Jis pasakė 
kad Europoje finansiniai sunku
mai perdėti ir „esančios įstai
gos” galės pasirūpinti reikalin
ga pagalba Europai.

Pilipinas Felfctburto Serrano (kairėje) sveikinamas Japonijos ste
bėtojo Toahiwazu, kai Pilipinų valstybė buvo išrinkta į Jungti
nių Tautų tarybą 1957 m. Pilipinai užima Jugoslavijos vietą ta
ryboje. ___________________________________________ (INS)

Amerika vadovauja kampanijai 
J. Tautose pasmerkti sovietus

• > j

NEW YORKAS, gruodž. 9. — Jungtinės Amerikos Valstybės 
ir dvylika kitų valstybių reikalaus Jungtinių Tautų generalinės 
asamblėjos pasmerkti Sovietų Sąjungą dėl Jungtinių Tautų čarte
rio laužymo. Jos-prašys sovietų kariuomenę ištraukti iš Vengrijos 
prižiūrint Jungtinėms Tautoms.
........ -........ JAV ambasadorius Henry Ca-

Jbot Lodge jr., šeštadienį prašė 
JT asamblėją pirmadienį svars
tyti rezoliuciją, kuri:

1 Pareiškia, kad Sovietų Są
junga užgniaužė Vengrijos poli
tinę nepriklausomybę, kai pa
siuntė savo kariuomenes į Veng
riją malšinti revoliucijos.

2 Pasmerkia Sovietų Sąjungos 
sulaužymą JT čarterio atimant 
Vengrijos laisvę ir nepriklauso
mybę ir paneigiant jos žmonių 
pagrindines teises.

3 Kartoja Jungtinių Tautų pra

Kalėdas eglutės
palei raudonų linijų

LUEBECK, Vokietija, gruod. 
9. — Vakarų Vokietija pastatė 
300 kalėdinių eglučių palei 808 
mylių pasienį, skiriantį Vakarų 
Vokietiją ir komunistinę Vokie-

tuosius pareigūnus, nes karinės | tiją.
medžiagbs gabenamas į uostą 
gali sudaryti rimtą padėtį.

Žemė drebėjo
MANILA, gruodž. 9. — Ma

žas žemės drebėjimas sukrėtė 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
laivyno įrengimus prie Olonga- 
po, Subic įlankoje vakaruose nuo 
Manilos. Nuostolių nebuvo.

Sovietų „savanoriai” 
jau nereikalingi? šymą Rusijai, kad ji baigtų bet- 

MASKVA, šruodž. 9. — Sovie- kokį kišimąsi į Vengrijos vidaus 
tų žinių agentūra vakar prane- reikalus.
šė: kadangi Britanija, Prancū
zija ir Izraelis sutiko ištraukti

4 Reikalauja, kad sovietai iš
trauktų savo karines jėgas iš

savo kariuomenes iš Egipto, ne- ■ Vengri jos „Jungtinėms Tautoms 
bereikalinga siųsti sovietų sava-, prižiūrint.”

Massachusetts gubernatorius bus 
Valstybės vicesekretorius

AUGUSTA, Ga. — Herbert Hoover jr., kuris vadovavo Jung
tinių Amerikos Valstybių užsienio politikai Valstybės sekretoriaus 
John Foster Dulles ligos metu, šeštadienį rezignavo iš Valstybės 
sekretoriaus pagelbininko pareigų. Prezidentas Eisenhower jo vie
ton parinko Massachusetts gubernatorių Christian A. Herter. 
.Kaikras spėlioja, kad Herter

bus Dulles įpėdiniu Valstybės de
partamente.

Prezidentas Eisenhower priė
mė Hoover atsistatydinimą ir pa 
gyrė buv. prezidento sūnaus dip
lomatinę veiklą.

Jaunas Hoover parašė Mr. Ei- 
senhoweriui, kad jis nori grįžti į 
inžinieriaus karjerą. Jis tris me
tus buvo vyriausybės tarnyboje. 

Vasario mėn.
Mr. Herter formaliai bus no

minuotas apie 1957 m. vasario
Patys komunistai šiuose kraš 1 d., kai Hoover pasitrauks iš

tuose jausdami savo nepakanka
mą svorį, stengiasi maskuotai 
panaudoti kitas organizacijas, 
pvz. studentų, jaunimo, profe
sinių grupių, darbininkų.

Valstybės departamento, pareiš
kė Baltųjų Rūmų spaudos sek 
retorius James C. Hagerty.

terminas baigisi 1957 m. sausio 
3 d. ir jis planuoja trumpas 
atostogas. Po atostogų jis at
vyks į Washingtoną ir ten dirbs 
kurį laiką su Hooveriu prieš už
imant Valstybės sekretoriaus pa 
gelbininko pareigas.

Herter, respublikonas, yra bu
vęs Atstovų rūmų nariu ir jis 
dirbo užs.enio reikalų komitete. 

Prez'dento rėmėjas
Jis yra vienas iš ankstyvųjų 

prezidento Eisenhowerio rėmė
jų. Harold Stassen, prezidento 
patarėjas nusiginklavimo klausi
muose, praėjusią vasarą bandė 
išstumti viceprezidentą N;xoną

Hagerty pareiškė, kad Herter iš respublikonų sąrašo ir įvesti 
Massachusetts gubernatoriaus Herterį.

norių į Egiptą.
Vad’nasi sovietai neva „mink

ština” savo politiką Vidurio Ry
tuose.

Jordanas prašo Iraką 
ištraukti savo karius•h
• LONDONAS, gruodž. 9. — 

Jordanas prašo provakarinio 
Irako ištraukti savo karines jė
gas, esančias Jordano teritorijo
je.

Irako kariuomenė kartu su Si
rijos ir Saudi Arabijos kariuome 
nės daliniais buvo pakviesta į 
Jordaną prieš šešias savaites, 
kai Izraelis įsiveržė į Egiptą.

Bet nežinia, ar naujas kairio
jo sparno Jordano režimas taip 
pat paprašė Sirijos ir Saudi Arą 
bijos kareivių pasitraukti iš Jor
dano.

Austrija sutiko
Rezoliucija nemini Vengrijos 

lėlinės Janos Kadar vyriausybės, 
bet yra galima, kad bus atmesti 
tos vyriausybės atstovų kredin- 
cialai Jungtinėse Tautose. I

Jungtinių Tautų gen. sekr. 
Dag Hammarskjold pranešė 
Asamblėjai, kad jei jo neįsileis 
Vengrijos vyriausybė iki gruo
džio 16 d. pamatyti padėtį Veng
rijoje, tai nebus jam prasmės vė
liau važiuoti.

Austrijos vyriausybė sutiko 
priimti JT stebėtojus, kurie iš 
Austrijos tirs Vengrijos padėtį. 
Jugoslavija nepriėmė tokių ste
bėtojų. Manoma, kad Vengrijos 
kaimyninės — Rumunija ir Če
koslovakija — irgi atsisakysJT 
stebėtojų.

Bažnyčia sudegė
CAMBRIDGE, Mass., gruodž. 

9. — Gaisras vakar rytą sunaiki
no Šv. Jono Evangelisto katalikų 
bažnyčią Cambridge. Gaisrinin
kų viršininkas teigia, kad nuos
toliai siekia 2 milionus dolerių.

Smarkus senukas
WASHING'fONAS. — Joseph 

Bailey kasdien atsikelia 8 vai. 
ryto. Apsirengia ir eina pasivaik 
ščioti. Keliauja dvi mylias.

O kas čia tokio nepaprasto?
Jis yra 101 metų amžiaus vy

ras.

Herter nenorėjo nominavimo 
ir jis savo vardu nominavo Nix- 
oną į viceprezidentus.

Hoover praėjusį mėnesį Dulles 
ligos metu ėjo Valstybės sckre-l
toriaus pareigas ir jis sprendė ir jos apylinkėje šiandien — šal- 
Vidurio Rytų krizės klausimus, ta.

Kalendorf s
Gruodžio 10 d.: 8v. Melchia- 

das; lietuviški: Edmintas ir 
Avietė.

Saulė teka 7:06, leidžiasi 4:21.
Ora«

Oro biuras praneša: Chicagoj

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
—Sovietų Sąjungos universitetų studentai reikalauja daugiau 

politinių laisvių. Studentai pareikalavę liberalizuoti politinę sis
temą Rusijoje, praneša Vakarų diplomatai. Kremliuje dėl šio rei
kalavimo auga susirūpinimas ir drebėjimas.

—Vengrijos darbininkų taryba paskelbė J/8 valandų visuotinį 
streiką prieš Janos Kadar vyriausybės žiaurumus. Streikas turėjo 
įsigalioti vakar 5 vai. vak. (Chicagos laiku).

—Lenkijos vyriausybė sutiko leisti religinį auklėjimą pradžios 
ir augštesnėse mokyklose. Religinis auklėjimas bus teikiamas 
tiems vaikams, kurių tėvai to reikalaus. Taip pat Lenkijos komu
nistinė vyriausybė sutiko įsileisti kapelionus į ligonines ir kalė
jimus.

—Vengrijoje vakar buvo nutrauktas telefoninis susisiekimas su 
pasauliu, kai Vengrijos darbininkų taryba paskelbė įO valandų 
visuotinį streiką.

—Izraelio užsienio reikalų ministerija pranešė, kad Izraelis ne
įsileis į Sinai pnsiausalį Egipto kareivių, kol nebus garantuota 
taika, nes, girdi, egiptiečių komandos visuomet graso Izraelio sau
gumui.

i
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«2= DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS
r=s=B-

Pirmadieni, gruodžio 10, 1956

OLIMPIADĄ BAIGIANT
P. GANVYTAS

Olimpiniai žaidimai, rodos tiki kuriose varžybose jie laimėjo vi-Į 
vakar pradėti, jau rieda prie ga- saa tris pirmąsias vietas ir, jei-! 
lo. Užbaigta pirmoji fazė —
lengvosios atletikos varžybos.
Dabar pirminis dėmesys skiria
mas plaukimui, ir čia šeiminin
kai tikrai turi kuo didžiuotis.
Jeigu netolimoje praeityje plau
kimo yaržybose visad buvo ryš

r;u būtų buvę galima siųski dau
giau negu tris atstovus, namie 
palikti atletai irgi būtų pra
lenkę kitų kraštų sportininkus.

Individualiniu atžvilgiu vieno
ryškaus asmens nebuvo. Pirmi-

.... . „ nis dėmesys skirtinas amerikie-ki japonų ir amerikiečių tarpu- čiui .,Bprinteriui., B Murrow,
save konkurencija, tai šiais me- kuris pydamas savo Roman- 
tais australai, dėka tikrai puikių, Jai lajmėtj 4xl00 Mta.
plaukikų, iškilo į patį priekį. 
Jau pačioje pirmoje baigmėjel 
ICO metrų laisvu stiliumi vy
rams australai užėmė tris pir
mąsias vietas. Aukso medalis 
atiteko J. Henricks, kuris ne 
be reikalo laikomas greičiausiu 
trumpųjų distancijų plaukiku pa 

šiose

fetę (nepaprastai puiki pasek
mė 39.5 sek. — naujas pasaulio 
rekordas), pelnė sau trečią auk
so medalį, identiškais laimėji
mais pasipuošusiai ąustralei B. 
Cuthbert ir rusui Kuts, laimė- 

i iusiam 5,000 ir 10.000 metrų bė
gimus ir nevienam priminusiam

SVEIKINAMAS PO LIGOS
......- ' "i '

Mrs. Eiscnlioirer linki kuo geričiau pasveikti valstybės sekretoriui
Dulles Augusta, Ga., prez. Ei.senhoweriui besišypsaut. (1NS)

garsus čeko3lovakas smarkiai 
negalavo.

Be abejonės įdomiausią ku-pasaulyje. Amerikiečiai ZatoDeka Vertas dėmesio ir • -x n • • tvaržybose užėmė IV, V ir VI tp?ą;. 7?*as I riozą lsgyveno Rusijos ir Indo-
vietas. Sau lygių neturinčios amerikiečio M. Campbtll dešimt- nezijos pirmas futbolo rungty 
australės D Fraser ir L. Crapp ^oves lalmeJimas- Ketvenų me- nes stebėję žiūrovai. Po prail
tarp savęs rungėsi dėl pirmos ?inim° rungtynės vistiek baig’
vietos 100 metru niaukime lais- stan?’os Melbourne buv0 apvai- tos 0:0. Mat Indonezijos spor- 
v„ stiliumi Aukso medali lai- kuotos laimėjimu. Vienintelį bri tininkai nutarė rusams nepasi-^ėjųs! mser Xkunį ‘J G £!’ - ^šimt žaidėjų atsistojo

i j • co i j , i oher, tačiau laimejimao paaiške-1 vartuose ir duos £rvnė‘ tik vie- rekordų: jos 62 sek. rodo, kad ,it „„ ko-,taniė -dX
Mat 3,009 ljngais” pasiekti rusų vartus.

Nors ir labai liūdna, kad mū
sų tautiečiai yra priversti kovo
ti už svetimųjų kraštų garbę, 
tačiau džiugina faktas, kad be
veik visi jie gerai pasirodė. Si
dabro medalį sau pelnė Rusijos 
rinktinę atstovavę krepšininkai 
Stonkus, Petkevičius ir Lauritė 
nas. Labai neaišku, kodėl Ston
kus nežaidė prieš amerikiečius

20 km ėjime. Jo pasekmė 1:32,- 
3 vai. 1,500 metrų bėgime daly
vavo ir Petras Jonas Pipynė; 
kvalifikaciniame bėgime jis te
pajėgė išsikovoti IX vietą ir to
kiu būdu iš tolimesnių varžybų 
iškrito. Įdomu betgi pastebėti, 
kad jis nugalėjo 1952 metų olim
pinių žaidimų meisterį luksem- 
burgietį. J. Barthel.

Bok^p varžybose pusiau sun
kaus svorio klasėje dalyvavęs 
Rompvaldas Mourauouskas (są
moningai skaitytojui pateikia
mas klaidingas pavardės para
šymas, nes norima parodyti, 
kaip sporto mėgėjams pasauly
je buvo pateikiamos iškraipytos 
lietdvių pavardės) iškilo j pu- 
3iaubaigmę, kur jį nugalėjo vė
liau aukso medalį laimėjęs ame
rikietis Boyd. Šio lietuvio susi
tikimas su amerikiečiu buvo la
bai įdomus ir kontraversalus; 
du teisėjai (iš 5) pasisakė už lie 
tuvio laimėjimą. Jei lietuviui 
būtų nusišypsojusi laimė ir tur
nyro eiga būtų buvusi kitokia,

Ofiso teist "I-Afayettr S-Sa:o. Jei 
neatsiliepia, tuuklM KEdzie 1-2868

0R, EMILY V. KRŪKAS
ADYTO J A IR CHIRURGU

4146 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:10 v 
v^ir pirm., antr., ketvlrt. 4-t:>* •

DR, IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chlrurgfi) 

ACDIK1Ų IR VAIKŲ LIGŲ
SPEUIAL1HTA

*156 South W estem Aven*
(MEUICA.L BUILDINO) 

'irmad.. antrad., ketv Ir penkta 
auo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nu 
S v — 8 vai vakare Trečiad. nu 
11 vai. ryto — Iv p. p. flešiad

ryto Iki S VB.1. POI et.
Ofloe tel RE 7-il08

•tęs 'ei WAlbroob 5-Z7S

•et ofiso 14 7-5657. rez RE 7-49Z
0R. FRANK C. KWINN

(KVIECINSKAH) 
RYTOJAS ra CHIRURGAI

166] W«rt 474b Streai
idOONIUS PRIIMA. Kasdien nue 
•'ai iki 4 v popiet Nuo 7 v Iki 1:8

e-oA Hiwi 41»ns 1* -w>

Tel. ofiso Pltospect 0-224O
Pltospect 0-47S2

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

MPEG. CHIRURGUOS LIGOS 
5700 8. Wood Street

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4265 W. 63rd St 
Ofiso tel. Kl.liance 5-4410 

Rezld. telef. Gltovehill 0-0017 
valandos: 1—8 p. m. 6—8 p. m.

Penktad. tik po pietų 
Trečiad. tr šeštai!. pagal sutarti

jam būtų atitekę3 bent sidabri- Priėmimo vai. pirmad ir penktad nuo 
2—4 ir 6—8; antrad., ketvlrt., šešt,nis medalis, nes jis po amerikie-

Ofiso tel. CLlffHlde 4-2896 
Rezidencijos: LAfajette 8-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI4

1724 VVeet 47th Street 
(Kaiupas 47th Ir Henuitage, 

Vai.; nuo 2 Iki 4 Ir 8 Iki 9 v. vai,
mštad nuo 2 Iki 8 va) išskyr ze

OR. FL TALLAT-KELPsi
Ofisai: 20 North YVacker Orlve 

• Clvlc Opera House. kamb. 858 > 
Vai. kasd. 12—4 

Tel. CEntral 6-2294 
5002 West 18th Str., Cicero 

Vai kasd. 6—8, šeštad. 1—8 
Tel. TOwnhall 3-0959 

Kitu laiku Ir trečiad. susitarus 
Rezid tel. HEmlock 4-7OKO

VYT TAURI“ 
TUPČIAUSKAS

"RYTOJAS IR CHIRURG* 
BENDRA PRAKTIKA DP

4PEC. MOTERŲ LIGOS 
Ofisas Ir rezld.: 2410 W. 51st Si 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 0-657' 
Ofiso vai Pirm. 8-10 v v Antr 

T’ečlad. ir Penktad. 8-9 vai. rak •
4»4tadlenlals 2-4 >ral ponte.

bematant ateis laikas, kad ir mWjM sprcndim0 
moterys pralaus vienos minutes b5 ime su k!iūtimi kurį jig 
nna 100 metrų nuotolyje. Ne- athko oli inio rckordo k. 
pasidavė australai ir Š00 metrų] mc g.a2 mj jjs Mk t;i stQ. 
estafetėje: jie antrą vietą uz-j tre{j Iaim4jusį „or.
ėmusius amerikiečius pralenkei T „„„„ - u „„„o_ - , . . vegą Larsan. Tačiau beveik me-, 9 sek. ir savo 8:23.6 m,n. pa-L nusiJcn?imo n.pastebo-
sekme pasiekė naują pasaulio, jo . į, buv0 p,.aneSta šio bcj
rekordą. 400 metrų laisvo sti-:^ diskvalifikacija, komandos 
liaus plaukime aukso medalis a-i IūMjas krei ėsj * skund„ ko. 
titeko vegetarui Muray Rase is ,jsij kurf nuĮarė diakvalifi. 
Australijos. Amerikiečių domi- kacii atSaukti jr tokiu Mdu 
n avimas šuoliuose tačiau ir sį
kartą išliko. Jau prieš 4 metus 
vykusiai pasirdožiusi Pat Mc- 
Cormick vėl laimėjo aukso me
dalį, gi vyrų grupėje R. Clotwor- 
thy irgi užėmė pirmą vietą, nes 
šiaip puikiai pasirodęs meksikie 
tis J. Capilla vienu blogu šuoliu 
atidavė amerikiečiui laimėjimą. 
Plaukimo varžybose, šias eilu
tes rašant, tik 200 metrų ‘‘but- 
terfly” stiliumi amerikiečiui ati
teko pirmoji vieta; tą aukso me
dalį išsikovojo W. Yorzyk. Pa
žymėtina, kad ir plaukime rusai 
bando vytis kitų kraštų sporti
ninkus. Geriausia iliustracija 
šiam tvirtinimui tiktų sovietų 
sugebėjimas 800 metrų estafe
tėje išsikovoti trečią vietą (jie 
nuo amerikiečių atsiliko tik per 
3.2 sek. ir nugalėjo japonų ko
mandą).

Olimpinių žaidimų karaiic* 
nės — lengvosios atletikos — 
varžybose amerikiečiai, kaip ti
kėtasi, pirmavo. Jie laimėjo 15 
aukso medalių (vienu daugiau 
negu Helsinkio žaidimuose1). 
Daugelyje atžvilgių amerikiečių 
pranašumas buvo ryškus; kai-

Apsirūpinkite laiku 
apšildyti savo butą.

Savaime suprantama, kad jo pa
stangos pasekmių nedavė; rusai 
greitai atimdavo iš jo kamuolį.

Bendrai sprendžiant, jis taškų &0 neabejotinai buvo geriausias 
atsiekime buvo vienas sėkmin- savo klasės boksininkas. Pagar

sėjęs lietuvis Šocikas žaidimuo
se nedalyvavo; jis liko tėvynėje.

giausių rusų rinktinės žaidėjų; 
tai verčia spėlioti, kad šį žai
dėją kas nors netikėto ištiko. 
Lauritėnas baigminėse rungty
nėse prieš amerikiečius įmetėpuldavo priešininko vartus, bet' du meUmus jr baud j petke. 

vis, jų puolimai atsimušė i “ge- vi{jus ,ur5j0 pasitenkinti trijų 
baudų įmetimu. Apie lietuvių,ležinę uždangą” ir todėl rung-1

tynės baigtos lygiomis. Po ke
lių dienų šios ketvirtbaigmės 
rungtynės buvo peržaistos ir ru
sai laimėjo 4:0 pasekme.

Krepšinio varžybose amerikie
čiai penktą kartą iš eilės laimė
jo aukso medalį. Turnyro metu 
jiems teko du kartus žaisti prieš 
rusų komandą. Pirmose rung
tynėse, kurias amerikiečiai lai
mėjo 85:55, nežaidė nė vienas 
lietuvis. Buvo spekuliuojama, 
kad rusai norėjo jėgas taupyti

po ilgo laiko britai vėl laimėjo 
bent vieną aukso medalį. Pa
girtini antrą vietą užėmęs veng
ras Rozsnoy ir Larsen, kurie 
skundų komisijai paliudijo, kad 
nebuvo jokios priežasties britą 
diskvalifikuoti.

Jei tektų jieškoti dar dau
giau netikėtumų (ne vieną jau , .....
išvardinome prieš savaitę), tai «“«)«» tikimu, panaudo- 
pirmoje eilėje pastebėtini ameri- darni manevrą, panašų į vokie

čių trenerio Herberger taktiką 
pasaulinėse futbolo pirmenybė- 

' se, kai jis pirmame susitikime

2—4; tneč. ir sekmad. uždaryta.

žaidusių už Australija, pasiro
dymus šiuo metu žinių dar ne
turime; tačiau šiai rinktinei ryš
kesnių laimėjimų, išsikovoti ne
pasisekė.

Lengvosios atletikos varžybo
se turėjo du dalyvius. Antanas 
Mikėnas laimėjo sidabro medali

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Street
Priima ligonis pagal susitarimą 

Dėl valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1795 i.uo 2 iki 9 vai. 
P. p. kasdian išskyrus trečiad. Ir 
šeštad.

Res. tel. C.Rovehill 0-5(103

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

šeštad. 2—4 vai. vak.
Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarti. 

Telef. ofiso LAfaycttc 3-6048 
Rez,: \YAlbrook 5-3048

DR. JULIJA M0NSTAVI6IUS
GYDYTOJA 1B CHTBU«O» 

Office: 10748 South Michigan Avė 
Buto: 1053 W. 103 St., Beverly Hllls 
Vai.: kasdien nuo 8 v. v. Iki 9 v. ▼ 
iSskirua trečiad. SeAtadlenials nuo 
Iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — Fr'nuui 6-67S& 
Buto — BEverly 8-3946

Ofiso HEmlock 4-5816 
Rez. UEml. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGO0 

2745 W. 69 St
(priešais Šv. Kryžiaus ligoninę) 

Priima pagal susitarimą

Tel. ofiso He. 4-2123, rez. PR. 0-84*

OR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6255 South VVestern Avaau
VAL. kasdien 2—4 p. p. ir T—9 va> 

Trečiadieniais, šeštadieniais Ir 
sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJA®

S267 South Hal&ted Street 
Vai. 1 iki 4 y. p. p. ir 8—8 ▼. v*» 

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

kiečių Jonės ir Lea pasirodymai 
400 metrų bėgime: pirmasis
baigmėje atbėgo penktuoju, o, ... ., . .
antrasis visai nesikvalifikavo: Pnes vengras uHeido antrąją 
tam bėgimui. Abu gi buvo lai- koma»^- Tačiau rusų kombi- 
komi geriausiais tos distancijos nac,-los naudos ^atnešė, nesi 
bėgikais. 1.500 metrų bėgime, į baigmėje ir vėl amerikiečiai lai- 
kuris prieš kurį laiką buvo taip'niėjo, pasiekdami net 89:55 pa- 
j-yškus visų sporto mėgėjų min- sėkmę.

riyse,-nes buvo tikėtasi puikiau- — • ..............
šių ir dramatiškiausių kovos i ■ ■■ ■ ~
momentų šioj šakoj, — pasaulio į
rekordininkas vengras I. Rozsa- Į 
volgyj nesugebėjo išsikovoti tei- i 
sę bėgti baigmėje. Teigiama 
prasme netikėtumą žiūrovams 
suteikė pirmuoju į stadioną įbė-i 
gęs maratono bėgikas prancū-, 
zas A. Mirnoun, kuris laimėjo 
aukso medalį. Garsusis Zatopek 
gi tesugebėjo išsikovoti VI vie
tą:-tačiau tai vistiek puiki pa
sekmė, nes paskutiniu metu šis

Tel. ofiso HE 4-<>4>v9, rez. PR 0-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

A<'šti»d’» inai! nue 1 iki 4 vai. p. p. 
lisktriiH ketvirtad. ir sekmai

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-C, treč.ir Ješt. pagal sutarties

DR. ANNA BAUUNAS
1 AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
— Pritaiko akinius —

6322 So. Westem' Avenue
vai.: kasdien 10-1-2-vai. ir 7-9 vai. 
vak. šeštadieniais 10-1 vai .Trečia
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso telefonas: P R 8-3229 
Res telef. WAlbrook 5-5070

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South VVestern Avenue 
Cliieagu 29, 111

pasimatymai pagal sutarties 
telefonas REpnblic 7-4900

Rezideneia: GRovebUl 0-8101

J
PER 40 METU 

VISU LIETUVIŠKU 
KOLONIJŲ 

SAUGIAUSIA IR 
PELNINGIAUSIA

TAUPYMO
BENDROVĖ

4038 Archer Avcmc t«I. U3-67IP 

AUGUSI SALDUKAS Prasieito

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. Vlrginia 7-0030. 

Rezidencijos tel. BEverly 8-8241

Tel ofiso VI 7-O0OO, rez. RE 7-0807

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir California Avė.

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

DANTISTAS

DR. J. A. PAUKŠTYS
4S53 S. Whipple Street

(Arti Archer Avė.) 
Valandos: nuo 10 iki 12: 2—8; T—9. 
Šeitad. 10—12. Trečiad. uždaryta

LAfayctte 3-4949 
Namu — CEtlarerest 3-7 780

Tel. Otico PA 5-1717
Rez. PA 5-1718

DR. J. J. PLIKAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6318 W. Irving Pk. Road
VAE.: Pirmad., antrad., ketv., penkt. 
2-5 ir 7-8:30. šešt. 2-4 p. p.

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St. 

Kaadlen 8—7 vai, vak. Seštad. auo
1—5 vai. vak

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. VIctory 2-1184. Resid. 2487

62nd St., tel. RepubUe 7-8818.

i'eL ofiso Pltospect 8-9400
Rezld. Pltospect 6-9404

DR. ONA VAŠKEVIŠIUS
( Vaške vičiūtB)

GYDYTOJA IR CHIRURG® 
6248 South Kedzie Avenue

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

Tel. ofiso VIctory 2-1581
Rez. VIctory 1-074*

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ*

802 We8t Slst Street
Kam p. Halsted Ir 81-mos gatvini 

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

Tel. ofiso PR. 0-6440, rez. HE. 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 YVest Marųuette Bd.
iki 4 p. p.; 6 Iki 8 vak 

pagal sutarti
VAL. nuo 2 

Trečiad. ir šeštad

GERIAUSIŲ FIRMŲ
PEČIAI,

pradedant nuo #2&.0(j 
pas

Roosevelt Fumiture

Company 
(LIETUVIŲ KRAUTUM®) 
2310 VVest Romevelt Road

' Tel. SEeley 3-4711 
Ncllie Bertulis Ir Eelli Raudonis.

savininkai
Krautuve atidaryta kasdien iki G 
vai. vak. Pirmad. ir Ketvlrtad. Iki 
9 vai. vak. Ir Sekmad. nuo 11 vai. 
ryto Iki 4:80 vai. po pietų.

NUO UŽSISENEJUSIŲ
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ -
Tie. kurie kenčia nuo SENŲ 

ATVIRŲ llt SKAUDŽIŲ ŽA1DU 
nugali ramiai sfdfitl ir naktimis I 
miegoti nes ji) nžsisenčjusios žaizdos i 
niežėjimu ir skaudėjimų, semj atvl- , 
ru ir skaudžių žaiždų uždčkito1 
LEOI'LO Ointment Jos gydymo 
yputbyes palengvins jusu skaudčji- 
m;Į. ir galšsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite J.-, tapgi nuo skau- 
džių nudeginnj. JL taipgi pašalina 
niežėjimu ligos vadinamos PfiORIA- 
818. Taipgi pašalina perššjlmą ligos 
vadinamos ATHLETE.8 KOOT, su
stabdo džiovinimą odos ir perplyšiiną 
tarppivščlu. Yra tinkama vartoti nuo 
d/.iūstančios suskilsiąs odos dedir- 
vinii), odoH išbėrimą ir t. t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy
styklų. Ji yra gera gyduoUS nuo Iš
viršinių odos ligų. Le
gulo Ointment > ra 
parduodama po 78 
A., 11.26. Ir 98 60 
•’lrklte valstlnšseChl 
•agoj Ir spyllnkBae—
\<llwauk,-e. Wise,Oa 
ry. Ind.lr Petrott, Ml- 
■.hlgan arba rašyki- 
.e Ir atsiųskite Mo- 
aey order |

LEGIJLO, Department D., 
5618 W. Eddy St., Chicago 31, III.

P.&J. JOKUBKA
TV. DEIMANTAI IK l.AIKUODŽIAI 

Pardutlinas Ir Taisymas
4077 Su. Archer Ava. 

Chicago 32. III. — TeL LA 8-861 •

Atliekame didelius ir mažus automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas, Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalis.

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

2641 West 7lst Str. (Kampas Talman Avė.)
Telef. PRospect 8-9842, Namų tel. WAIbrook 5-5934

“Šiušąs kiikmuso/S
iŠ TOLI IR ARTI

NAUJI OIDSII TBOKAI-NAUJAU f! NMUSTrNK) (PANK/AJ 
!16U METU PATYRINIAS - PISUS IP SĄŽININGAS PATAPNAYNYAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. WAIU>ok 5-9209

MOVIMO

Ofiso telef. YArds 7—1160 
. Rezidencijos — HTcvvart 3-4511.

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

VAL. 1—4 ir 6:30—8:30 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius. Atidarą

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. WAlbrook 5-2670
Res. 'Hllltop 5-1560

Dr. Alezander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marųuette Medical Centei
6132 South Kedzie Avenue

VAL. 2—4 p. p. ir nuo 7—9 v. vak.
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso PR. 6-3838, rez. HE. 7-9199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 VVest 63rd Street

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

Telefonas ORovehtll 6-1695
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALIST1

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

susitarimą išskyrus trečiadienius 
▼422 Weat Marųnette Rd

CRANE SAVING S AND LO AN
ASS’N

2555 WEST 47tfa STREET LAfayette 8-1083
B. R. Pictkietvicz, prez.; E. R. Pictkiewicz, sek r. ir advokatas 

Mokame augštus divldeudua. Košiuoj&me čekius. Parduodame ir 
išperkame valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai veltui 
ATIDARYKITE S£8KAIT£ ŠIANDIEN.—Apdrausta Iki $10,000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o fteSt. nuo 9 iki vidurdienio.

Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS OVItYTOJAS)
3925 YVest 59th Street

ViL 1—4 popiet. 6:80—8:86 vak 
Trečiad pagal sutarti

Tek ofisu ir buto GUmple 9-41 *•
JR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS TR CHIRURGAI
4938 W. 15th SU Cicero 

Kasalen l—8 v. Ir s—8 ▼. vakare. 
Išskyrus trečiadienius

Butas 1520 6o. 491h Ava.
■eštkdleniais 12 iki 4 poplel

Oflao telefonaa — BLshop 7-9525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI! 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie Ir Archer)
Vai. kasdien nuo 2 Iki 9 vai 

Trečiad. Ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHfltl RtJIYftS llt 

OltTOl’EDl.YfiS LIGOS 
2745 West 69tb Street

Priešais šv. Kryžiaus ligoninę 
Tel. REpublie 7-2290

▼AL.: Pirm., antr.. Ketv., penkt 
nuo 9 Iki 11 ryte ir nuo 6:00—8:00. 
Šešt. nuo 2:00 — 4:05. Trečiad ir 
kitu laiku susitarus telefonu 
F
0r. Antanas Rudokas, 0. 0.

Tikrina akla; pritaiko akinio- 
keičia stiklus tr rėmu*.

445b So. California Avė., Ohlcagc 
šaukite YArds 7-7381 

Priima, vakarais 6 Iki 9: Šeštad 
l c -ai ryto Iki 4; trečiad tr ••fcmg.UMk
Tai .ftsu VA 7-4787, rez. PR s. *•»

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4646 8. Ashland Avė. (kamh. 811) 
Vai. nuo 2—4 ir 6—8, trečiad., šeš 
tad. Ir sekmad tik pagal sutart). 

Jeigu neatsilieps elršmlnfitl telefono
Saukite Mldwav S-OOO1

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas - ITotezistas 

aparatai-Protezai, Med. ban 
dažai. Hpee. pagalba kojom

(Arch Snpporte) tr 4.4.
Vai.: 9-4 ir 6-8. Šeštadieniais 9-1. 
oRTHOPEDIJOS TBKJHNIROS UAB 

3860 U 53rd S4. t 1.«■«<•> 2*. 1U 
Tel. PRospcct 6-6084.

TeL ofiso CA 0-0257, rez. PR t t«M

DR. P. Z. ZALATORIS
1821 So. Halsted Street 

TeL ofiso CA 0-0257, rez. PR 6-MM 
Bf'zld. 6000 S. Artealan Ava

VAL. 11 v. r: Iki 8 p. p.; s—• .

DR. G. SERNER •
LETEVIS AKIŲ GYDYTOJ*, 

▼lrš 16 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1829 
prltalko aklat"* 
Kreivas aklr 

Ištaiso
Ofisas ir aklnlp dirbti,-
756 West 35th Street

7al nuo 10 iki j, nuo C Iki I, tr» 
Siad nuo 10-12. penktadieni •• • • 

*«**•’dieniais 18-2 vai. popiet

tu. zo

ir

un. S. VAITUSH, uHi.
Palengvinu aklų įtempimą, turi, 

yra priežastis gaivos skaudėjimo be 
ivaig nno ir skaudančių akių karščio 
Atkaišau trumparegystę Ir tollregya 
tę. Prirenku teisingai akinius Vis 
egzaminavimai daromi su elektriniai, 
instrumentais, rodančias mažiausiu, 
trūkumus. Speciali atyda kreiptam. 
I mokyklos valkus.

4712 South Ashland Avenue 
TeU'YArds 7-1375 

Vai. 10:80 Iki 7 v. vak. fteštad. 10:8* 
iki « vai H°km ir »eeč uMae*

Hemkite dien. Draugą!
DRAUGAS 

TITE LITIIUANIAN DAILY FRIFMP
2331 S. Oakley Avė.. Chicago 8, III. Tel. Vlrglnla 7-6011; 7-0012

Entered as Second-Class Matter Maieh 31, 1916, at Chicago, 
l'ndcr Lbe. Ae.t of Mareli 3. 1879.

Illinois

Mrinber of tlic Catholic 1’re.Ms Ass'n 
Publlshed daily, oxcpt Sumlays,

SUBSCRII’TION KATES 
$3.00 per year outsido of Chicago

Lithuanian Catholic Press Soclety $8.00 per year In Canada

PRENUMERATA: Metams
Foreign $11.00 per year.
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TAUTA IR ĮVYKIAI
KAS SUDARO TAUT£

Nuostabu, kokią didelę reikšmę tautos sąmonei susidaryti 
turi bendras išgyvenimas didžiųjų įvykių. Šią reikšmę labai 
pabrėžia didysis etnologas W. Schmidt. Vargiai ar yra kitas 
žmogus, kuris būtų taip patikimas klausimuose, liečiančiuose 
tautą ir rasę. Jo vadovaująs vaidmuo šiuose moksluose yra 
susidaręs visą amžių užtrukusių sėkmingų studijų dėka. Schmid- 
tas turbūt yra daugiau gilinęsis j rasės mokslus, negu j tautos. 
Bet nepaisant to, kai jam reikia pasisakyti, kas sudaro pagrin
dinius tautos elementus, jis skiria pirmenybę toli gjražu ne ra
siniams arba fiziologiškai biologiniams veiksniams. Pasak jį, 
beveik visos didesnės tautos turi įvairių rasių elementų. Žino
ma, čia kalbama ne apie didžiąsias rases, bet .apie tuos rasinius 
skirtumus, kurie yra išryškėję europinės kilmės žmonių tarpe.

Tautos buitis, pasak didįjį etnologą, remiasi dviemis veiks
niais. Kad tauta būtų, visų pirma reikia, kad būtų didelis 
žmonių kiekis, užimąs tam tikrą žemės erdvę. Ir antra, reikia, 
kad tie žmonės turėtų tarpusavės vienybės sąmonę.

Kas padeda susidaryti šiai tarpusavės vienybės sąmonei? 
Jai susidaryti padeda bendra kalba. Jos vienodumas turi dau
giau reikšmės, negu rasės vienumas. Tačiau ir kalbos vienumo, 
pasak jį, nereikia pervertinti. Didesnės reikšmės bendrumo są
monei susidaryti turi kiti du veiksniai, kuriuos W. Schmidt šitaip 
aptaria: ‘‘Didžiausi pagrindai susidaryti tautinio solidarumo 
sąmonei yra kultūros bendrumas ir gilūs likimiški istorijos įvy
kiai”. - . .

Palikę šįkart nuošaly teritorijos, kalbos ir kultūros veiks
nius, susitelkime truputį prie įvykio, kaip tautą formuojančio | 
veiksnio.

DIDŽIULE DINAMIKA

Įvykiai, kuriuos mes esame pergyvenę paskutiniais 16 metų, 
yra labai turtingi. Jie yra nepaprastai dinamiški, įspūdingi, pla
tūs ir gilūs. Užtenka tik bendru žvilgsniu apimti pirmąją ko
munistų okupaciją, pasibaigusią išvežimais Sibiran; spontanišką 
tautos sukilimą, ateinant vokiečiams; ilgą ir įkyrią nacių oku
paciją, būdingą savo nežinia ir politine tamsa; mirties nuotaikas, 
besiartinant antrajai komunistų okupacijai, pasibaigusias arba 
pasitraukimu į Vokietiją, arba nauja okupacija; paskui trem
tis; vėliau piprfiieji ryšiai su Amerikos lietuviais, pasibaigę dau
gumos tremtinių apsigyvenimu Amerikoje. Pagaliau dabar pir
mieji baimingi ryšiai su broliais Sibire ir Lietuvoje.

Dar sunku duoti šiems visiems įvykiams bendrą vardą. Vie
na, dėl to, kad jie dar nebaigti, o antra, dėl to. kad mes dar 
esame prie jų per arti ir negalime atskirti, kas juose yra tikrai 
lemtingo, o kas tik praeinančio. Tačiau šioje didžiulėje dina
mikoje jau dabar galime pastebėti dvejopo pobūdžio reiškinius: 
iš vienos pusės ryšių nutraukimo, o iš kitos — ryšio sumezgi
mo reiškinius. Ryšių nutraukimo reiškiniai yra visients perdaug 
matomi: žmonės ir šeimos išblaškyti — vieni Sibire, kiti Aust
ralijoje ir t.t.

Antros rūšies reiškiniai yra jungimosi reiškiniai. Pirmiau
sia, atrastas ir atstatytas ryšys su Amerikos ir kitų kraštų lie
tuviais, ankstesniais emigrantais. Labiau susiorganizuota lie
tuvių, esančių šiapus gel. uždangos. Dabar pradedamas, nors dar 
jaudinančiai silpnas, bet jau girdimas, pokalbis su Lietuvos ir 
Sibiro lietuviais. Šių dvejopų ėjimų dėka. lietuviška problema 
darosi didesnė, negu ji anksčiau buvo. Tuo nenorima pasakyti, 
kad ji jau išspręsta, bet norima pasakyti, kad ji darosi gilesnė 
ir platesnė, negu ji buvo suprantama pirmiau. Ji darosi pasau
linė problema. Jos sprendimas šiandien yra sunkesnis, tačiau ji 
turi galimybės būti labiau vispusiškai išspręsta.

ĮVYKIO JĖGA

1ŠVERSTAKALNIERIAI GRĮŽTA

Du .T A V kariai, kurie buvo palikę Korėjos karo metu Kinijoj, prira- 
gnvę bolševikiškų pyragų grįžta namo. Vienas yra iš Carbondale, III., 
antras iš Urania, La. • (IXS)

ĮSPŪDŽIAI IŠ MEKSIKOS (3)
DR J. BU UŽEIK A

Savo pirmąjį kelionės etapą, laipsnių, ir labai retai peržen 
kuris apėmė šiaurinę ir centrinę S'3- 80. Žiemos metu temperatū 
Meksiką, pradėjome iš Laredo,
Texas. Iš ten traukiniu vykome 
į Mcnterrey, apie 100 mylių į 
pietus. Tai buvo pirmas Meksi
kos miestas, ir jis padarė labai 
prastą įspūdį. Vaizdas geležin
kelio stotyje buvo labai slegian
tis. Stotis buCo pilna žmonių,

lių pastangų, kūnas visą laiką 
prakaituoja, ir mintys sukasi 
apie šalt. s vėdinamas patalpas, 
ir šaltą geriamą vandenį. Pagy
venus tokiame klimate keletą 
savaičių t; ko pakeisti nuomonę

galima. Amerikiečiams turis
tams visur yra patariama van
denį gerti tik iš butelių, coco- 
cola ir panašių gėrimų suvarto
jimas Meksikoje yra daug didės 
nis negu Amerikoje 

Jie turi ir sav0 alkoholinius

pastatytas 2000 metrų augštu- 
moje ir yra apsuptas gražia 
pakalne ir kalnų. To miestelio 
centras yra universitetas, ku
rio pastatai buvo tik prieš 3 me
tus baigti, bet pats universite-

apie pietiečiu darbo t°mpą ir jų | tas yra senas. Galima sakyti, 
žemą ekonominį gerbūvį. Kiek- kad tai yra tipiškas meksikie- gėrimus? ’ žinomiausias” yr*a“ jų 
viena tauta, kuri tropinėse sąly- tiškas universitetinis miestelis? degtinė( kuri vadinama t ila 
gose gyventų, turėtų palygina- bet jo visa atrao^ra ir staty-|Tai yra gU ėrimag .įek
mai žemą gerbūvį, nes kiet?s ir, ba yra visiškai skirtinga, negu. tiek primena iietUv:šką samago- 
,temptas darbas tose srityse, Vokietijos universitetinių mies-| ną b(?t v€liau tag ieskoni 
3_mo’aus orSanizmui yra sunkiaij telių, kunuos^mumę teko taip nyksta Meksikisčjai žią savo

, , . ... degtinę geria, bet nesusidarėlabai patiko savo grožiu ir savo 
jaukumu, todėl norisi patarti 
visiems kitiems Meksikos ke
liauninkams neapleisti progos 
šį miesteli aplankyti.

manomas.
Centrinės Meksikos gamta nė 

ra ypatingai kuo nors įdomi. 
Bendrai, gamta yra neturtinga, 
drėgmės ten vra mažai, gi au
galija skiriasi n1'o mūsiškės kak 
tušo ir nalmių medžiais. Daug 
įdomiau buvo stebėti centrinėse 

(?ugštumose įva>'us meksikiečių 
i miestus ir miestelius, ir tam 
mes daugiausiai laiko pašventė- 
me. Tie visi miesteliai yra ti-

Kitas centrinės Meksikos mies 
tas yra Guadalajara. Tai yra 
antras didumo miestas Meksiko 
je. Jis yra dvigubai didesnis ne
gu Vilnius. Jame yra daug isto
rinių paminklu, ir šiaip jis įdo-

piškai meksikietiški. ir labai mus, kaip tipiškas didelis Mek 
skirtingi nuo Amerikos miestu 
ir miestelių, taip pat skirtingi 

i nuo Vakarų Europos miestų.
Bendrai, jie yra seni, gatvės y- 
ra siauros, namai yra mūriniai,' 
bet statyba yra labai savotiška, 
matomai ten daug yra ispanų.
Aišku, indėnų ar grynai meksi
kiečių įtaka yra didžiausia. *

ra yra apie 45-55 laipsniai, ir 
yra sausa. Vasarą yra taip va
dinamas lietingas laikotarpis, 
bet lietaus yra nedaug, papras
tai trumpai palija po pietų. Šis 
klimatas yra vadinamas augš- 
tumų tropinis klimatas, ir jis 
yra vienas geriausių klimatų

kurių šimtai nakties metu ant, tropinėse srityse. Nenuostabu 
grindų miegojo. Tas tuoj pat tad, kad centrinė Meksika, nuo 
priminė karo vaizdus Vokietijo- amžių yra buvusi gan tirštai 
je. Šis miestas yra plieno ir a-į apgyventa. Šiuo metu čia irgi 
lauš pramonės miestas, jame 1 yra viso krašto centrai, didžiau- 
daug darbininkų, ir nepaprastai j sias žmonių skaičius yra susis- 
daug skurdo, vargo, ir ubagų.1 pietęs tose srityse.
Tas ubagynas pradžioje labai 
krito į akį, bet paskui akis prie 
to priprato, nes visoje Meksiko
je vėliau visur matėme ubagus, 
jaunus ir senus.

Tame mieste ilgai nebuvę, pa
traukėme į pietus, ir po 18 va
landų kelionės netvarkingame ir' ir šiaudinė skrybėlė yra ne tik 
nevėdinamame traukinyje pasie patogumas, bet ir būtinybė, 
kerne centrinės Meksikos augš- Mums teko tropinėse srityse pa-
tiųnas. Klimato atžvilgiu čia 
tuoj pat pajutome didelį skir-

įspūdis, kad jie gertų daugiau, 
negu kitos tautos.

Kiekviename tų miestų, pap
rastai miesto centre, yra taip 
vadinamas “zocolo”. Tai yra ke
turkampė aikštė, jos viduryje 
yra aikštelė orkestrui, o aplink 
yra suolai, žalumynai, gėlės, ir 
pasivaikščiojimui takeliai. Zoco
lo yra savo rūšies susitikimo vie 
ta. Čia du sykiu į savaitę būna 
orkestro koncertai, ir visi mies
telio gyventojai, kurie nori bū
ti matomi, ar nori kitus pama
tyti, koncertų metu čia susiren
ka pasivaikščioti. Įdomu paste
bėti, kad jaunos merginos vaikš 
čioja aplink zocolo laikrodžio 
kryptimi, jri jauni vyrai priešin
ga kryptimi.

Šalia zocolo paprastai būna 
katedra, ir keletas kitų bažny
čių, kiek toliau rinka, ir aplink

sikos miestas. Įdomu buvo ste
bėti rinka, kur susirenka minios 
žmonių, jie parduoda įvairius 
savo rankų darbų gaminius, 
daug vaisių parduotuvių, o taip 
pat improvizuotų valgyklų po 
atviru dangumi su tipiškais mek 
sikietiskais valgiais. Mes žino
ma į tas “valgyklas” tik iš tolo 
pasižiūrėjome, ir net nemėgino
me ten valgyti. Nešvara ir eg
zotiški valgiai mus visiškai at
baidė nuo tokios “drąsios” min
ties.

Užsiminus apie valgius, rei
kia porą žodžių apie tai pasaky
ti, nes pradžioje tai buvo labai 
svarbi problema. Valgiai pas 
juos visai skirtingi negu pas 
mus. Jų valgiai labai aštrūs, ten 
pilna pipirų, paprikos, ir kito
kių aštrių priedų, tuos valgius 
paėmus į burną deginte degina, 
ir juos sunku praryti. Gi juos 
pavalgius, viduriai maištauja, ir 
tenka sirgti. Pradžioje, beveik 
kiekvienas mūsų grupėje persir
go tuos pirmus susitikimus su 
meksikietiškais valgiais. Vėliau 
prie jų kiek pripratome, bet taip 
pat buvome labai atsargūs, ir 
visur valgyklose prašėme, kad 
paruoštų mums valgius be jokių 
aštrių priedų. Vandens gėrimas 
yra dar didesnė problema negu 
maistas. Vanduo daugumoje vie

įf*'" '•‘saręs*' -
Muzikos Metyčiams 
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K. EIDUKONIS
gyvenami namai. Namų statyba 

Pietinė Meksika turi tropinį Vra kitokia ne£U pas mus Ame- 
klimatą, ypatin-ai žemesniuose, Namai Vra statyti P^*
Atlanto ir Pacifiko pakraščius-1 tli- daugumoje jie yra seni, Sta
se. Šis klimatas yra karštas, I stilius Vra ispaniškas ir
Hrpe-nns lietingas ten nilna' ketinis meksikietiškas. To sti-moskitų’ ir įvorių kitų negerų Piaus charakteringa žymė yra tų yra užterštas, ir jo gerti ne-
vabalų. Saulė ten stipriai kepina, Patio . Šiuo žodžiu yra gadina

ma aikštelė namo viduryje, ku
ri dažniausia yra be stogo. Ap
link patio yra gyvenami kam
bariai ir šiaip kitos patalpos.
Kaikur tame patio yra vandens 
baseinas, kaikur gėlės ir žalu
mynai. o daugumoje tuščia aikš 
telė. Juo turtingesnis namas, 
tuo didesnis ir puošnesnis patio.
Tas “patio” atkreipė ypatingą 
dėmesį, nes jis įneša į namus 
daug įvairumo ir šiek tiek ro
mantikos.

Iš visų lankytų centrinės Mek 
sikos miestų ir miestelių labiau-

būti kelias savaites, ir per tą 
laliką galima buvo susidaryti

tumą. Centrinės augštumos, ku-{ vaizdą apie to klimato įtaką 
rios iš rytų ir iš vakarų yra ap-' žmogaus organizmui. Tokiame 
suptos augštu kalnagūbriu, turi į klimate nėra daug energijos rim 
labai malonų klimatą. Vasaros į tam darbui, ir kiekvienas dides- 
metu temperatūra neviršija 75 nis įsitempimas reikalauja dide-

nepafiko nė vieno abejingoje būklėje. Jeigu tie įvykiai būtų nu
ėję tik viena kryptimi, būtent — skaldymosi, mes negalėtume 
laikyti, kad jie prie tautos sąmonės ugdymo prisideda. Bet, jei
gu jie sužadino dvasines jungimosi tendencijas, mes galime būti sjaj man patiko Guanajato. Tai 
ramūs, kad jie mūsų tautai ne tik nepakenks, bet ją išugdys.. yj-a gražus, nedidelis miestelis, 

V. Bgd. apie 20 tūkstančių gyventojų,

M. KRUPAVIČIUS

Ar mūsų išgyventi įvykiai prisideda prie solidarumo sąmo
nės augimo? Įvykis, kuris paliečia visą tautą, pareikalaudamas 
asmeniško ir aktyvaus reagavimo iš kiekvieno asmens, yra kaž
koks galingas, vienijantis faktorius. Tauta gali būti labai su
dėtinė nuotaikų ir nuomonių atžvilgiu; gali ji nebūti vienalytė 
turto atžvilgiu, bet toki, visus sukrečią įvykiai, tarsi kažkoki di
deli imperatyvai, laužo daugelį užtvarų ir kuria kažką vieningo.
Stebėdami mūsų pačių išgyvenimus per paskutinius įvykius ga
lime kažką panašaus pastebėti. Įvykiams praūžus, visi jautė 
išgyventą kažkokią paslaptingą vienybę.

Visą tautą paliečiantis įvykis yra tam tikra prasme daugiau, 
negu kokia viena ideologija, ar viena žmonių grupė. Nors ne 
visi tautos nariai vienaip reaguoja į didžiuosius įvykius, tačiau 
jie visi yra verčiami reaguoti. Dėl to didieji įvykiai niekam iš
skirtinai nepriklauso, Galbūt, kad vieni žomnės teisingiau ar 
laimingiau reagavo į juos, tačiau tautinė įvykio reikšmė yra di
desnė už atskirą vieną reagavimą į jį. Jo reikšmė yra visos 
tautos reagavime. I

Norint įvykį išnaudoti kaip priemonę tautinei sąmonei ug- 1926 MEl 11? (jKUOL/ZIO 17-1OJ1 
dyti, nereikia jo susiaurinti. Tiesa, istorija^ ilgainiui, nors gi
liau įžvelgdama įvykių prasmę, juos susiaurina, priskirdama 
juos vienam asmeniui ar legendiniam didvyriui. Tačiau su 
tuo procesu neverta skubintis. Greičiau reikia eiti priešingu 
keliu. Nes legendinis didvyris tik dėl to yra vertingas, kad jis 
yra visuotinis, kad jis kiekvienam yra savas.

ĮVYKIO GRĖSMĖ
Norėdami suvokti įvykio reikšmę tautos gyvenime, mes ne

turime imti jo perdaug medžiagiškai ir atskirai nuo žmogaus 
apsisprendimo. Įvykis ir jo filosofija neša su savimi ir daug 
pavojų. Šiandien dar yra gyvos pažiūros, kurios istoriniam įvy
kiui teikia perdaug reikšmės, sakydamos, kad tai, kas įvyko, yra 
ir teisinga. Komunistai sako, kad pasaulio istorija yra kartu 
ir jo teismas. Liberalams ir socialistams pasaulio įvykiai taip 
pat turi mechaninio būtinumo bruožą. O dorinius ir dvasinius 
dalykus jie laiko daugiau tik atsitiktiniais ekonominės tvarkos 
atspindžiais. Mes į įvykius negalime taip paklusniai žiūrėti.
"Mes turime atsiriboti nuo .perdidelio įvykio vertinimo. Įvykis 
nepanaikina tiesos ir jos neatstoja. Krikščionybė mus įgalina 
pakilti augščiau įvykių ir jų atžvilgiu turėti laisvą bei suvereninę 
laikyseną. Žmogus įvykį pergyvena savo laisvu apsisprendimu.
Nors įvykiai kartais atima iš mūsų kaikurias galimybes; už
kerta kelius, kurie iki šiol buvo laisvi; tačiau jie vistiek palieka 
mums laisvę bent išvidiniai reaguoti.

Dauguma įvykų, kuriuos mes pergyvenome pastaraisiais 
laikais, yra blogi savo prigimtimi. Jie yra blogi savo tikslais.
Jie veikė mūsų tautą naikinančiai ir skaldančiai. Tačiau tie 
įvykiai pareikalavo iš visų gyvo reagavimo ir apsisprendimo. Jie

Liūdna 30 metų sukaktis
13 tęsinys

KOKĮ GI VAIDMENĮ PERVERSMO RENGIME 
IR VYKDYME VAIDINO KRIKŠČIONYS 
DEMOKRATAIt

Turiu naują didelį sunkvežimį 
ir apdraudas

UU W 91st St. Chicago, Dl. 
Tel. PRescott 9-2781

Pradčkit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradekite taupyti žioja lietuviškoje 

Įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN i
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., į Takams nuo California Avė. 

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Plrmad., antrad., penktad Ir Trečtad • ryto iki ii rat
a*ttad • »ai ryto iki 4:1* D. D Ketrtrtad • rai iki t ra» a*

ną, 1926 metais atsidūrę Seime mažumoje sulaužė sa-jveju vaduosius kita romėnų išmintimi — veritas ma-
vo pačių priimtą konstituciją ir antru kartu užkorė 
kraštui Smetoną ir 13 metų diktatūrą. Viurcburge su
sitarę su tautininkais nustūmė iš Vliko pirmininko 
vietos Kaminską ir jo vieton pastatė praktiškai nepa
keičiamą Krupavičių “su visomis iš to einančiomis 
pasėkomis”. 1946-7 metais jie sabotavo ryšį su kraš-i 
tu tik dėl to, kad jis buvo ne jų srovės žmonių, o ki
tų vyrų karžygiškai sumegstas (turbūt apie Vliką kal
ba). Skaitant tuos nusikaltimus nežinia ar verkti, ar 
juoktis. Tiek čia naivumo ir negeros valios. Tokius 
dalykus galima rašyti tik tokiems žmonėms, kurie nie
ko nežino apie dr. J. Pajaujo iš piršto išlaužtus kal
tinimus. Neatsiliko ir “Naujienos” nuo bendro choro. Į

gis amica — tiesa didesnė draugė, negu betkuris lie
tuviškasis Platonas ir jos reikalu pakalbėsiu ir dar gi 
ne mažai.

Kokie buvo ankstyvesni priešperversm'niai krik
ščionių demokratų santykiai su tautininkais? Tik ką 
minėtas “Naujienų” straipsnio autorius, kuris man 
Grigaičio pripažintais nuopelnais buvo nepatenkintas 
“istorinės tiesos” vardan, visai teisingai konstatuoja, 
kad “šių partijų vadai lig šiol vengė sueiti ir kalbėtis 
net visuomeniškuose pobūviuose.” Buvo blogiau. Vol
demaras senas pažįstamas. Smetona — nauja pažintis. 
Su Smetona, kiek prisimenu, neteko niekad net il- 

. , , 4.- j , . . , . giau pasikalbėti. Bet kepures kilnojomės. Nebeatsi-
z-,. —__ i ___ _i__ ____ menu kuriuo metu j mano kepurės kilstelėjimą pradė-

. . ... ... . • v i -a. • i x- i jo neatsakinėti. Kas gi man Smetona su Voldemaruliaupsino ir iškėlė. Bet po jo betarpiškai sekančiu' . .. . m., , ,. . . . .. , , ,• • x • 4.22, i n •, 22- • j , 4. ii — ne kryžiai. Tik kryžiui nusilenkiu žinodamas, kadstraipsniu taip tėškė krikščionims demokratams, kai- .. J x . , ’ . .4.. , . . • 4- 0*8 man neatsilenks. Vadinasi, nutruko ir kepurinetindamas juos už gruodžio 17 d. perversmą ir patį .. T , , . - ir i • -x 4,„ x- 1 j •• 4 , • v, Z. 22 . 'pažintis. Lenkų pusbernių iš Vilniaus išvyti 1919Krupavičių, kad pasijutau, kaip blynas prie žemes pn- f. • • t 7 . ■ , r,\ 1.-44 4 2 4- • j 14 • u • i j ! Naujųjų Metų dieną atsiradome Kaurt>. Butų butų,tvotas. Autorius ir redaktorių pabarė, pamokydamas,!, . 7 . . ^44 x • 1 -4- -
kad reikėtų daugiau gerbti "istorinę ties,”, negu aa- M n.tra VyUu‘a8 ,En^Z"1!a,1t?s "į“"“ Paru’

• • 1 i4- tjr -x- 1 G- pino šv. Kazimiero namuose tuščią kalkinukę ar tvar-mem ir nekelti Krupavičiaus nuopelnų. Visus savo 5., m - . » , , 4 , , ,. . , . * • • « 1 x- 4 teU- Teh ir jsikurėm. Paskui netrukus gavom kamba-teigimus kalbamu reikalu autorius remia Balučio at-1 2/ d 4 22 * -i 2424 x- , <? •> . ,...... 1 . , . ... , ■ j* !rėll Rotušes Aikštėje pas geraširdes Smailytes, ku-simimmais, kurių aš niekur nebuvau skaitęs. Jei jie1 j r o j ,
iš tiesų tokie buvo, tai ir Balutis gerokai savo primi
nimais nuo tiesos nutolo.

Senovės romėnai sakė — gratis asseritur, gratis

K. Grinius visai teisingai vadovaujamą vaidmenį 
ir perversmo rengime ir vykdyme paliko Smetonai ir 
Voldemarui. Tačiau jis tos garbės nepagailėjo ir krikš
čionims demokratams. Savo duotam J. Kedainiui pa- Grigaitis įdėjo straipsnį, kuriame mane gerokai pa 
sikalbėjime jis dažnai prie to klausimo grįžta. “Tau
tininkai, krikščionys demokratai ir dalis karininkijos 
kalti už šį nusikalt mą (perversmą) prieš lietuvių tau- 
'tą”. “Krikščionys demokratai ir tautininkai smurtu 
1926 m. gruodžio 17 d. pakeitė demokratinį režimą 
diktatūriniu režimu”. “Krikšč onių demokratų vadai 
viešai iš tribūnos Seime ragindavo žmones sukilti ir 
smurtu pašalinti vyriausybę”. Tokių kaltinimų krikš
čionims demokratams K. Grinius pabėrė kaip iš ran
kovės. Tie kaltinimai aidų aidais aidi ligi šiol kairių 
spaudoj. Pav. “Varpas” (nr. 2, 1955 m. pusi. 34-5) to
kių krikščionių demokratų perversmų ar mėgi-

nimų jau priskaičiuoja visą litaniją. Kriščionys negatur — kas be įrodymų teigiama, be įrodymų pa- 
demokratai Valstybės Tarybos laikais mėgino Glovac- neigiama. Galėčiau ir aš, tuo išmintingu romėnų pa-
kio puču nuversti koalicinę Sleževičiaus vyriausybę, 
Krtkšč'onys demokratai užkulisiniais manevrais per

sakymu pasirėmęs, į visus tuos be įrodymų skelbia
mus krikščionims demokratams priekaištus numoti

Valstybės Tarybą pirmą kartą užkorė kraštui Smeto-J ranka ir eiti kitų klausimų svarstyti. Bet aš šiuo at-

rios mums apie nuomą niekad nekalbėjo. Tylėjom ir 
mes. Iš tuščios kišenės nieks gi nemoka. Vienam kam
bary apsgyvenom keturiese — Vytautas Bičiūnas, 
Zigmas Starkus, Brundza (kunigo brolis) ir aš. Nėra 
pinigų — nėra ir kuro. Vanduo bliūduose per naktį 
užšaldavo. Kumštimi nelengva pramušti. Mano ūsai 
po nakties vienu ledu pavirsdavo. Nors kirviu kapok. 

(Bu« daugiau)
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Pirmadienis, gruodžio 10, 1956

Lietuviu Prekybos Namai
PAVERGTOJE LIETUVOJE

Žodis iš išvežtu Sibiran j daugiausiai girdima rusų kalba. 
Chicagą pasiekė laiškas iš Au^tesnes vietas užima rusai,

Lenkijos, kuriame rašoma apie: Vra daug. Žydų atsirado
gautas ten žinias 1949 metais ^au^’ kaip amaro! ’
nuo ištremtų į Sibirą lietuvių. | Darbininkai ir tarnautojai 
Atsihepe seimą, kurią Išvežė tik i I ’ *, • J
todėl, kad turėjo 42 ha žemės,) Lietuvoje
taigi — buvo “buožės”. Iš pra-, Vienas pažįstamas iš anapus 
džių juos baisiai sunkiose sąly-j Geležinės uždangos atsiuntė laiš 
gose vežė prekiniuose vagonuo- ką prekybininkui J. Karveliui į 
se. iš ten dar apie 35 mylias Chicagą. Rašė po apsilankymo 
vežė atidengtais sunkvežimiais, Kaune. Apie gyvenimo sąlygas

PIRKITE DABAR, MOKĖKITE SEKANČIAIS METAIS! 

Prekės be brokų, kainos be užprašymų, išmokėjimai trims (3)

metams - be Finansų Kompanijų.

5 dalių valgomojo baldai, ąžuolo, riešuto ar Mahagony spalvos,' pas mūs tik . . $99-00
7 dalių valgomojo setas su nedegamu Formica viršum, garsiausių Amerikos

fabrikų, tik ............. .................................................................................  ' $ |49-^
8 dalių valgomojo setas, 57 metų stiliaus, ypatingai puošnus 16 asmenų, tiktai $299^

9 dalių valgomojo setas 16 asmenų, riešuto, ąžuolo, Brazilijos raudonmedžio,
parduodamas virš $500, pas mus be įmokė jimo šiais metais, pristatome tuo-
jaus tik už .............................\........... )............................... ....................... $395 00

8 dalių svečių kambario baldai, naujausio stiliaus, Nylon ar vilnos viršumi,
parduodami už $400, pas mus šiais metais tik .......................................... $249-00

Kilimai įvairiausių dydžių, geriausių Ameri kes fabrikų, 9 X12, tik ................ $59-00
Televizijos aparatai — Zenith, Dumont, RCA, Motorola, Westinghousc. Syl-

vania, Admiral ir kiti, nuo ..................................... ............................. $99 $250
Šaldytuvai 57 metų modelio, 8 kub. pėdų, 5—6 asmenų šeimai, garantuoti 5

metams, VVestinghousc, Admiral, General Electric ir kitų, tiktai ............  $ 175-00
Dulkių siurbliai, parducdaroi virš $100, prieš šventes tiktai nuo .... $39.00 iki $69-00
5 dalių virtuvėms stalai su Formica viršais, visų spalvų, tiktai ........................... $39-00
Linoleum 9x12, gražiausių spalvų, tik .................................................................. $0.00
Stiklinėm durim knygų spintos, tik..................................... .*...........................v.. $29-00

Prosinimo, skalbimo mašinos, vaikams žaislai ir visa kita jūsų namams.

Už šiais metais pirktas prekes nereikia nieko įmokėti. Pinigus pasilaikykite 
šventėms. Pradėkite mokėti sekančiais metais be procentu.

Mums būtinai reikia vietos dėl kitų prekių — pagelbėkite mums; visas 
prekes pristatome prieš Kalėdas be jokio pinigo.

FURNITURE CENTER, Ine.
3224-2(5 South Halsted Street Telefonas - VIctory 2-4226

Įmonės vedėjas JUSTAS LIEPONIS Sekretorius E. RUDAITIS

Atidaryta pirmadieniais, ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 vai. Kitom die
nom nuo 9 iki 6 vai. Sekmadieniais nuo 10 iki 5 vai.

Nuo gruodžio mėnesio 10-tos dienos krautuvė atidaryta kas vakaras iki 9:30.
1957 metų kalendorius siunčiamas dovanai visiems — pašaukus telefonu.

per didelę audrą. Buvo nuga 
benti į kolchozą, kuriame teko 
pergyventi visą eilę tardymų, 
grąsinimų ir kitokių nemalpnu- 
mų. Per 7 metus teko vergiškai 
sunkiai dirbti. Pagaliau įsigijo 
menkutę lūšnelę, o jų “ūkis” su
sidėjo iš kelių vištų, ožkos ir tri

taip atsiliepia:
“Tarnautojai dirba nuo 8 ar 

9 vai. ryto iki 5 ar 6 vai. vaka
ro su dviejų valandų pertrau
ka. Vidutinis atlyginimas 4-700 
rublių per mėnesį. Palyginus su 
kainomis, algos visai menkutės, 
kai tuo tarpu toks Venclova

— Prašo religinės literatū
ros. Lietuvoje likę kunigai, ra
šydami savo artimiesiems, gy-! 
venantioms Vakaruose, laiškus, 
prašo religinių knygų, mišio
lų, breviorių, rubricėlių ir kt. 
Vienas kunigas rašo: “Būtų 
malonu sužinoti apie Fatimą, 
Švč. Marijos šventovę. Šventų
jų gyvenimai turėtų mus pa
drąsinti prie pilno krikščioniš
ko gyvenimo, ypač neseniai 
kanonizuotų ar beatifikuotų.” 
Kitas, gavęs keletą knygų, pa
rašė: ‘Knygos puikios, laba) 
gražiai išleistos, 1-bai įdomios j. 
Daviau kunigams pažiūrėti ; 
Skaitė jas ir kancleris.” Būtų ( 
pravartu suorganizuoti Lietu

vos kunigus religine spauda 
aprūpinančia sekcija, nes trem
tyje turime išleidę nemaža ver
tingos religinės literatūros, 
kurios ten taip alkstama.

— Mokytojų sąrašas. Pasire
miant okupuotoje Lietuvoje lei
džiama spauda, ypač “Tarybinio 
Mokytojo” savaitraščiu, susida
ro įspūdis, kad įvairiais būdais 
stengiamasi patraukti mokyto
jus prie komunistų partijos li
nijos. J. Paleckiui ir S. Nauja- 
liui pasirašius, “už “ypatingus 
nuopelnus liaudies švietimo sri
tyje, ilgametį pedagoginį dar
bą ir aktyvų dalyvavimą visuo
meniniame gyvenime suteikti 
Lietuvos TSR Nusipelniusio mo

(Nukelta į 5 pusi.)

jų šunų, kurių vilna kerpama ir kiti į jį panašūs gauna pc 
ir iš kurios gaminosi šiltesnį rū-' 20,000! Graži lygybė. •

| Darbininkai ir tarnautojai bai 
Kaip dabar atrodo Kaunas? 8iai ^naudojami. Melo ir aP-

Chica£oje prekybininkas J. 
Karvelis gavo laišką iš asmens, 
kuri3 neseniai lankėsi Kaune. 
Jis rašo: "Tas mielas Kaunas 
šiandien apleistas, nuskuręs, ga- 

l Ii sakyti virto provincija. Seni

gaul'ės netrūksta. Rusai meluo
ja, vagia, kyšininkauja ir suk
čiauja. Jie skiriami į vadovau
jančias vietas ir užima geriau
sius butuj.

Krautuvių vitrinos menkos, 
įrengtos be skonio, kaikurios___  ... . - . fiknįLuo uc .triumu, naiKunosnamai netaisomi, o nauiu vos v, krautuves beveik pustuščios.keli, Žaliakalnis išsiplėtė, pn- r.,,, i-- 1 , . <ox„x . j j- • Buv- Arkuso medžiagų krautu-statyta gana daug medinių na-. , • x • x • ., v ive praplėsta ir ten ^rengtas uni-mehų Geležinkelio stoto nau-'v6rm Prekių jr

R”21, taC'au,salt.a lr .trinkimas mažas. Buv "Fru.
aXT k k' >’T ™ma‘ Fru" ir dabar tebėra medžiagų,
apleisti, kaikune langai užkalti i x - . . *

t, • x- , -x i krautuve. Buv. Pienocentre jren i lentomis. Juose Įrengti mokyto-' ^x„ , , • TT-
jų poilsio namai. Gatvė pava-'f1 .kc.nserv’l. Parduotuve. Už- 
dinta Dzeržinskio vardu. kandme Panalklnta- Marginių'

Senamiestis visiškai nūskuręs, 
primena 1920 medis. Karo mu- 
zėjaus išvaizda nepasikeitusi, ta 
čiau sodelis — ne be tas. Neži
nomojo kareivio paminklas bei

krautuvės dvi, tačiau liaudies 
išdirbiniai negražūs, menki ir 
brangūs. Knygynai yra keli. Vie 
ni įrengti švariai, kiti apleisti. 
Buv. “Muzikos Namuose” įreng
tas knygynas ir rašomųjų reik-

vi3i kiti pašalinti, o jų vietoje j menų parduotuvė. Gėlių krau 
pastatyti rusų revoliucionieriąi. 1 tuvės dvi ir abi pustuštės. Len-
T ,9 ictzSc dlniriC? frlnknv fVPnCn VflO V oi i na crAlol'oc? ir

NARIAI UETUV1U TAIP. IR SKOLINIMO
9-VTŲ LYGOS. KURIOS®

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Ik! S 10,000.00 
I R

Paskolos Duodamos Namu Įgijimui 
lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN.
9234 S. Westero Rve. Chicago 36, ū)

CRANE SAVINGS A LOAN ASSIt
2555 W 47th St Chicago 32, D1

IOISTRICT SAVINGS A LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8, III

ST. ANTHONY SAVINGS & LOAN ASSN.
1447 S. 49th Ct., Cicero 50. III., Tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS A LOAN ASSN. x

1809 S. Halsted St Chicago 8, III.

Laisvės alėjos (dabar vadina 
mos Stalino vardu) gale stovi 
didžiulė Stalino statula. Vytau
to prospekte (dabar Lenino) — 
kapinės uždarytos. Daug kry
žių išvartyta, išdaužyta, išnie- 

. kinta. Vaizdas liūdnas. Didž. 
j karo vokiečių karių kapai suly
ginti su žeme. Ten įrengtas po
ilsio sodnelis.

tynose vos kelios gėlelės ir vie
na kita nuskurusi chrizantema.

Maisto krautuvės papuoštos 
mediniais sūriais, kumpiais, deš 
ra, duona ir t.t.: mėsos krau
tuvių gana daug? be£ efcšros la
bai neskanios ir mažas jų pa
sirinkimas. Didžiausias trūku
mas miltų ir cukraus. Ten, kur 
parduodami šie produktai, eilės

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJU

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR ĮTAISOME

FRANK’S TV & RADIO, INC.
3240 So. Halsted St. CAIumet 5-7252

I*- - — J. -- ---- f ----
ilgiausios... . Techniškų prekių, 

Šančių — taip pat. Moksleivių kaiP radijo, foto aparatų, dvi 
bažnyčia paversta į sandėlį (bu-
vau viduje). Prisikėlimo bažny 

‘ čios mūrai tie patys, o viduje 
Ibaigiamas įrengti radijo apara- 
jtų fabrikas.

Centrinėse gatvėse judėjimas 
gana didelis, ypač motorizuotas.
Susisiekimas — autobusais. Jų 
yra daug, bet negražūs. Aptar
navimas nepaprastai nemanda
gus, tiesiog akiplėšiškas. Kon
duktorės — rusės ir lietuvaitės.
Taksi “Pobiedos”, už 1 kilomet
rą (du trečdaliai mylios) — 1 
rublis. Elgetų, invalidų su iš
kraipytais veidais, rankomis ar 
kojomis — pilna kiekviename 
žingsnyje. Kaikurie deklamuoja 
graudžius eilėraščius apie Lie
tuvos laisvę, kiti garsiai pote
riauja.

Į miestą šuplaukė daug jauni
mo. Studentija nepanaši j prieš
karinę — apsileidusi ir ątrodo 
netvarkingai. Nėr g joje tos c- j STATI KAI

račių, motociklų, skalbimo apa 
ratų ir daug kitokių yra nema 
žai. Rašomųjų reikmenų parduo 
tuvėse parduodami žaislai ir 
plokštelės. Lietuviškų plokštelių 
pasirinkimas juokingai menkas 
Nebuvo įmanoma gauti nei K. 
Petrausko įdainuotos”.

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybe
Prccin Photo Studio

< lacorporated)
EDV ARDAS ULI8. «wv,
4058 Archer Avenue 

Telefonas Vlrginia 7-248

'llllllllillIlIlliniiiiiliiiiH.niiiiiliiiniiiM

(R NAMŲ 
PATAISYMUI

nergijos, gyvumo ir linksmumo,
kaip būdavo seniau. Žmonės ap- -------------
sirengę labai kukliai. Įstaigose i **RISTATOW * 4 /IsoklŲ RflšIy

MEDŽLAG4

-e.

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM į VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldų perkraustymas as

menų turinčių ilgą patyrimą.
STASYS FABIJONAS

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

JONAS GRADINSKAS
vokiški 
radijai

I ji bai patobulintas trumpų bangi) nustatymas; gerai girdėti Europa 
J. G. TELEVLSION COMPANY

BLAUPUNKT

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998
Atvykit pasižiūrėti spalvotos TV

BALYS RADIO & TELEVISION
SALES AND SERVICE

Elektriški prietaisai, dovanoms prekės, plokštelės, fonografai, 
sveikinimų kortelės, foto aparatai, filmos, TV ir radio lempos. 

Auto radio ir elektriškų prietaisų taisymas.
Atdara: Kasdien 9—6. pirm. lr ketvirt 9—9. sokm, 9—2

2646 West 7lsf Street Tel. PRospect 8-5374
Chicago 29, Illinois Sav. B. & J. Brazdžionis

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

Tel. BIshop 7-7075 arb> 
PRospect 8-9842

ALUMINUM
STORM WINDOWS 

$15.95
Combination Aluminum

STORM DOORS 
$39.95

Tnstalation Extra
NO MONEY I»OWN

KRIDE COMPANY
2719 W. 71st St., HE 4-911(

OPEN SUNDAY
I.ietuviai Savininkai

CARR MOODY 
LUMBER CO
STASYS IxITWLNAS, Prea
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272
Apkalnavimą ii Prekių Prlstaty 

mą Teikiame Nemokamai
Raštinė atidara kasdien tino 

8 vai. ryto iki 6 vad. vakaro h 
Šeštadieniais iki 8 vai. vakaro

■imi llllll 11III llllll l lllillllllllll llllll I llllllt

U ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Nauja* apeclalua tildei l» 

•unkveiimbt au pilna ap- 
draiMla. tn«pu Ir MAtnlnjjat. 
patarnavlmaa.

R ŠERĖNAS
4640 g. Wood MU, Chicago t,

(UinoU, tel. VI 7-2972

VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų žino.
kad taupyti apdraustose Taupymo Ir Skolinimo Bendrovėse yra 
saugu Ir pelninga.

Unlversal Savings and Loao Asaociatlon užtikrina saugu
mą ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra iki 
810,04)0 00 kiekvienam indėliui Ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąJningų veJfejų pastangos.

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškus. Boa grei
tas ir draugiškas patarnavimas.

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės:
t

t . ■ v

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois
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SIBIRAS JAU PAJUTO BALFO RANKĄ 0kll|>llOtojf LictUVOIC
A. GINTNEKIS, Chicago, III.

Vienoj Balfo direktorių — inž. gkrities vadovybės pastangomis,
A. Rudžio — ir M. Rudienės re-j 
z’dencijoje gruodžio 4 d. įvyko 
Balfo Chicagos apskrities valdy
bos ir banketo rengimo komite
to bendras posėdis, kuriame da
lyvavo daug atstovų ir vado
vybės narių. Atsilankė Balfo 
pirmininkas kan. dr. J. B. Kon
čius ir direktoriai J. Skorubs- 
kas ir P. Grybienė. Posėdyje 
dalyvavo ir patys šeimininkai 
kaip pagrindiniai Balfo Chicago 
je rėmėjai ir organizatoriai.

Laiškai ir padėkos iš Sibiro

Jau apie 10,000 dolerių yra 
išleista vargan patekusiems lie
tuviams Sibire ir Lietuvoje. Pir
moje eilėje jiems buvo pasiųsta 
vaistų standartiniu sąrašu ir 
asmeniškai prašomų. Išsiųsta 
trys šimtai siuntinėlių, kurie bu
vo adresuoti tremtiniams, esan
tiems kalėjimuose ir koncentra
cijos stovyklose. Vienas kitas 
grįžo atgal su prierašu, kad 
toks kalinys bausmę atlikęs ir 
išvykęs laisvai apsigyventi, to
dėl jam parama esanti nerei
kalinga. Toki standartiniai pa
ketėliai kainuoja apie 8 dolerius teiktas patalpas Balfo posė- 
ir jų galima siųsti tiktai ketu- džiams ir dalyviams surengtas 
ris kartus per metus, todėl jie vaišes, o Balfo pirmininkui — 
vadinami sezoniniais siuntinė- atsilankymą Chicagoje ir da
liais. Kan. dr. J. B. Končius' gyvavimą Balf0 bankete ir poąė- 
perskaitė daug padėkos laiškų,: dyje. Linkėjo sėkmingo vado

vavimo sunkiame ir atsakinga
me Balfo darbe, nes artėja nau
ji darbai Sibire ir tėvynėje. A.

rengiant gegužinę, koncertą ir 
kitas pramogas, turėta apie 
13,000 dol. pajamų, iš kurių pa
siųsta Balfo centrui apie 10,- 
000 dol.

K. Bružas kalbėjo apie ban
keto pasisekimą Lietuvių audi
torijoje ir turėtą pelną 1,500 do
lerių, kuris buvo tuojau paskirs
tytas: Sibiro lietuviams šelpti 
1,000 dol. ir 500 dolerių — Vo
kietijoj pasilikusiems ligoniams, 
seneliams ir vaikučiams Kalėdų 
eglutei. J. Bernotas smulkiau 
pranešė apie banketo pajamas 
ir išlaidas. Pažymėjo, kad Ma
rijos augštesn. mokyklos moki
nių Rūtos būrelio narės, kurios 
oatarnavo banketo metu (apie 
20 mergaičių), atsisakė joms pa
skirtų 25 dolerių ir tą sumą pa
skyrė Balfui bendriems šalpos 
reikalams.

Organizaciniai Balfo reikalai

A. Dzirvonas kalbėjo apie pa
vasarinę gegužinę ir jos datos 
paskyrimą birželio pradžioje. 
Jis padėkojo Rudžiams už su-

(Atkelta iš 4 pusi.) 
kytojo vardą” nutarta šiems mo 
kytojams:

Balčiūnui Matui, Vinco s., — 
Marijampolės pedagoginės mo-

jono Švitrūnų pradinės mokyk
los vedėjui; Vedenskiui Michai
lui, Fiodoro, Vilniaus miesto sep 
tynmetės mokyklos Nr. 29 di
rektoriui; Zitkutei Elzbietai, 
Jurgio, Marijampolės J. Jab
lonskio vardo vidurinės mokyk

Knygos pelnas — 
seminarijai

Tėv. J. T. O’Callahan, profe
soriaująs šv. Kryžiaus kolegi
joje Worcester, Mass., pelną už 
savo knygą “I Was Chaplain

£
ATDARA SEKMADlERį NUO 10 IKI S. 

BUDRIKAS, 3241 So. Halsted Street 

PRIEŠ KALĖDINIS IŠPARDAVIMAS!
los mokytojai. “Nusipelniusios, on the Franklin” paskyrė at- 

kyklos dėstytojui; Betlinskienei mokytojos garbės vardas” su-! statymui sudegusios seminari-
Teofilei, Jono, Kuršėnų vaikų 
namų direktorei; Bieliauskui Sa 
lemonui, Jono, Naumiesčio ra
jono Griškabūdžio vidurinės mo
kyklos direktoriui; Janulioniui 
Jonui, Motiejaus, Panevėžio 
miesto 1-sios vidurinės mokyk
los direktoriui; Kondratavičie- 
nei Vincei, Antano, Utenos ra
jono Sirutėnų pradinės mokyk
los vedėjai; Mėžlaiškiui Jonui, 
Antano, Kauno rajono Užumiš- 
kio pradinės mokyklos vedėjui; 
Mišeikienei Onai, Jono, Naumies 
čio rajono Ziplių pradinės mo

teiktas ir Pavlenko Nadeždai —1 j°s Lennoxe. Tėv. Callahan bu- 
Vilniaus miesto vidurinės mo-' vo kapelionu lėktuvnešy Frank- 
kyklės Nr. 18 mokytojai ir Pi į hn, kurį bombardavo japonai, 
lipionok Elenai — Vilniaus mies
to vaikų namų Nr. direktorei.

— Mokytojai sukak lu\1 n in
kai. Lapkričio mėn. Kazys Kli
mavičius, dabar pensininkas, Su 
laukė 70 metų amžiaus; Nar- 
jauskienė Konstancija, Alytaus 
2-sios vidurinės mokyklos mo
kytoja, 65 m.; Anelija Dulkytė, 
Užvenčio r. Upynos septynme
tės mokyklos mokytoja, Jadvy- 

Andriuškevičiūtė

Kapelionas už savo ryžtingumą 
apdovanotas JAV Kongreso me 

j daliu. Minėtoje knygoje aprašo 
i sunkius išgyvenimus karo me
tu.

Korėjoj domisi religija
Misijonieriai iš Korėjos pra

neša apie ten esantį didelį susi
domėjimą religija. Pamaldos y- 
ra labai gausiai laikomos. Vie
noje Pusano mokykloje auklė
tojas įsakė mokiniams parašyti 

_ _ rašinį, palikdamas jiems laisvai
pedagoginės mokyklos dėstyto-!GargžIųVfdurinės*m“*mokytoji Pasirinkti temą iš trijų sričių:

• i ___ i... Dolitika Ilkiši ur rplicrHa Tč

. -t i&a Anariuškevičiūtė, Jonavoskylilos vedėjai; PaifiUucne. Le- vM mokyklo3 mokytoja lr Ur. 
okadijai, Pelikso, Mmjampoles . u Bruzdeilynait5.Klaipėdos raj.

jai; Pranckūnienei Emilijai, Ig- _ 60 metų 
no, Panevėžio miesto vidurinės 
mokyklos Nr. 4 mokytojai; Si- 
rutytei Anelei, Jono, Biržų I-
sios vidurinės mokyklos moky- Englewood Vakarinės mokyk- 
tojaii Sprendienei Jadvygai, Vin, jos, 6201 S. Stewart Avė., Chi

cagoje, iškalbos klasė gruodžio 
v., salėje 

House

Stato melodramą

politika, ūkis ar religija. Iš 60 
moksleivių net 59 rašė apie re
ligiją.

co, Vilniaus miesto vidurinės
mokyklos Nr. 15 mokytojai; jo d. 7 vai. 50 min. 
Stankiui Juozui, Jono, Šilutės 310, stato melodramą 
rajono Traksėdžių pradinės mo-: Without Windows”. 
kyklos vedėjui; Šemienei Kat
rei, Jurgio, Biržų rajono Buginių 
septynmetės mokyklos mokyto
jai; Tiškevičiui Konstantinui,!

Nauja maldaknygė
“Viešpatie, Išklausyk 

Manęs”
Suredagavo

K. Matulaitis, M.I.C.

Baldai, kilimui, guzo viA. pečiai, skalbiamos mašinos, dulkiasiurbliui, 
trlcUzijus, ratilo jiiMiratui. šaldytuvai, Hi-Fi fonografai, biungtoiy- 
bčs, deimantai, laikrodžiai, sidabriniai išdirbiniai, Kalėdinės prekės, 
žaislui, lėlės, lempos, antklodės, vatinės kjildros.

Sutaupysite nuo 25 iki 65%. 24 mėn. išmokėjimui.
SVEčaV KAMBARIO B.VLDA1:

2 dalių (scttlonal) komplektas, buvo $129.00, tlubar ... 
2 dalių (scctionul) komplektas, buvo S219.00, dabar ...
2 didių Kroehier komplektas, buvo S290.OO, dabar ..........
2 dalių Kroeliler komplektas, buvo S 150.00, tlabar . . . . 
2 italių Pullinann komplektas, buvo $490.00. dabar . . . . 
Kimmons, Krochlcr, Sealy, Sleeprite, flileg. sofos, ŠOK.00 
t'oimtour kėdės.............................................................................$3R.OO
Kailio kėilės ...................................................................... $19.00 ir
Matracai Sealy, Siutintais.............. .. .............. ........................$24.00 ir

MI I I.I VMO.K) KAMBAHtO BALDAI:

$ 0H.00 
.$ 98.00
$158.01) 
$ 88.00

.$298.00
daugiau
daugiau
itaugiaii
daugiau

gautų iš Lietuvos ir Sibiro.
šilti žodžiai apie Chicagą

Balfo pirmininkais šiltais žo
džiais atsiliepė apie Chicagos 
lietuvius, o ypatingai apie Bal
fo veikėjus, kurie per paskutinį 
penkmetį savo veikimą žymiai 
išplėtė ir sustiprino, todėl jie 
r.tovi pirmoje vietoje Balfo dar
be JAV savo skyrių skaičiumi, 
organizuotu darbu ir pinigų bei 
rūbų surinkimo atžvilgiu. Ir su
tarčių sudarymo kelyje Chicaga 
pirmauja, o aukų gavimas tie
siog pasigėrėtinas ir rekordinis! 
Tai parodė paskutinieji dveji 
metai. Jei ne Chicagos lietuviai, 
įskaitant kun. B. Suginto pasi
šventimą Vasario 16 gimnazijos 
rėmėjų būrelių organizavime ir 
pastoviame aukų surinkime, tai 
mūsų gimnazijos Vokietijoje ir 
Italijoje negalėtų išsilaikyti. Už 
tai verti pagyrimo!

Balfo seimas Detroite

dalių Liudviko XVI stiliaus, buvo $1,200.00, dabar ...............$588.00
dalių šviesios inaiiog. ar riešuto medi., buvo $189.00, dabar $108.00
Lnite.1 Sllver l'eost, buvot $399.00, dabar .....................................$208.00
dalių Mintine Riešuto niedž., buvo $209.00, dabar ................. $108.00

■MMt 18 šimtmečio, laivo $429. dalstr ........................... $228.00
Basic-VVitz. Modern Maltog., buvo $449.00, tiultar ...$248.00
su BiMtkea.se lova, buvo $229.00, tlabar ..............................$138.00
Riešuto ar šviesaus medžio, buvo$149.00, tlalNir ....$ 98.00 

djtlių Maliog. 18 šimtmečio BastasviMc, buvo $849.00, dabar $528.00
daliu Sadilic Mist. Fin., buvo $439.00, dabar ........................... $288.00

Fruitvvood l’rov., buvo $499.00, daliai- ..............................$325.00
HazelviootJ, t nited. buvo $499.00, dabar ........................ $298.00

('ttrtlov. MaJtog., buvo $309.00, tlabar ................................ $248.00
Pumicc užbaig., buvo $399.00, dabar ................................$274.00

»

4
3
4 
4
4 tiulių
3 tiulių
4 dalių
3 dalių
4 
4 
4 
4 
4 
4

Kun,
ISleido

Lietuvių Katalikų Spaudos Draugija 

6 10 puslapių: 3/, colio storumo

Kaina.................... *................. $3.00
ŽEMELE ŠVENTOJI Paauksuota...............................$3.50

Tai Žemaitijos knygnešių

Knyga, kurią. įvertino V.ncas Ku- 
_ . . ... idirka, kurią pats SmėBi versti — ne-Jeronimo, Vilniaus miesto vi- ga]i būti

Trakis, Ign. Petrauskas, O. Krik 
ščiūnienė, B. Tūbelis, D. Sabalis, 
Ūselis ir kiti pagyvino posėdį, 
aktyviai dalyvaudami reikalų 
aptarime. Balfo pirmininkas bu 
vo paprašytas, kad padarytų žy
gius, jog siuntinius į užsienį bū
tų galima siųsti Balfo vardu ar 
pan. Reikėtų atidaryti dvi kon
toras — Chicagoje ir New Yor- 
ke. Apie vaistų siuntimą, Sibi
re esnačių lietuvių pavardes ir j 
kitus svarbesnius reikalus bus 
parašyta vėliau. Susirinkimui 
pirmininkavo kun. St. Šantaras
3ekretoriavo P. Bičiūnas.! , ’ I

Į Clevelandą išvykstančiam 
kan. J. B. Končiui ir Rudžiams; 
už suteiktą malonią ir jaukią! 
viešnagę sugiedota “Ilgiausių: 
metų”.

dūrinės mokyklos Nr. 5 moky 
tojui; Timukui Petrui, Martyno, 
Biržų rajono Suostų septynme
tės mokyklos mokytojui; Tre 
čiokienei Kazimirai, Igno, 
niaus miesto S. Nėries vardo

mums svetima. ,Tai Marijos 
Radzevičiūtės

ysi 'naujai išverstas C. Petriko, 
v peržiurėja P. Andriušio.

romanas, 
kalbą

Knyga vaizduoja Žemaitijos kaimą Vidurinės mokyklos mokyto- spaudos draudimo metu. Knygos he- 
• -. ttiJ rojus Laurynas Kareivis, prasiskynęsjai, Valaičiui Vladui, Kazio, Uk lteIia * Isgvo kapHOnuSi grjžta j sa

vo šventiką žemelę, apie kurią atsi
liepiama: ’‘Kas bent vieną lašelį sa
vo prakaito Į tave paliejo, tas amži
nai jau susijungė su tavimi”.

Uuryno meilė Rozalijai, dievdir- 
bio Rūpino mąstymai, žandarų įvyk
dytas knygnešio švedo suėmimas, vi
sa tai sudaro intryguojąnčią pynę 
šiame veikale. Knygą išleido Austra
lijos lietuviai, minėdami spaudos 
laisvės atkovojimo 50 m. sukaktį. Jų 
pastangomis negalime nesidomėti. 
Knygos kuiną $2.00.

mergės rajono Veprių vidurinės 
mokyklos mokytojui; Vasiliaus
kui Ignui, Mykolo, Kybartų ra-

AR JAU ĮSIGIJOTE 
KNYGELĘ EGZAMINAMS

KAIP PASIRUOŠTI 
PILIETYBEII A Y

Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

DRAUGAS

2334 South Oakley Avenue

Chicago 8, Illinois

Pagal šią knygelę 
JAV-vių piliečiais.

daugelis tapo 
Siūlome kiek-

„ .. . . .. : r? i 1 2cmiskoji duona pasotina žmol vienam -ateivių ją įsigyti, kas pa-Po ilgesnio n išsamesnio Bal- igų įjk įuo atVcju, jei sykiu su lengvins išlaikyti egzaminus, 
fo pirmininko pranešimo ap.e ja žmogus val^o ir Dangaus Jaunimai ir atsaKymai angių 
šalpos darbus užsienyje kalbėjo duoną, KristaUs°skelbiamOs°tei-' arčg.!Ž

sybės pavidalu. Duona ir tei- 60 centų.
sybė yra neatskiriamai susiiu- Pasiskubinkite įsigyti refkalin-
iusios tam savęs Tai vra ti knygelę, kuri tikrai palengvins jusios tarp savęs, lai yra gi- įgįgrytį JAV piiįetvbe 
lūs žmogiškojo gyvenimo ir žmo
giškosios būties dėsnis. 1 .... „ ..... DRAUGAS”, 2334 8. Oakley ava 

A. Maceina, Chicago 8, M.

Chicagos apskrities Balfo atsto
vas Detroito seime A. Gintenris, 
kuris pranešė apie seimo darbus 
ir nutarimus. Jį papildė inž. A. 
Rudis, kaip seimo nominacijų 
komisijos pirmininkas. Gražų 
žodį tarė ir M. Rudienė, kaip 
viena Balfo direktorė. Ją pase
kė P. Grybienė ir kiti. Vėliau 
pats Balfo pirmininkas plačiau 
nušvietė seimo darbus ir pačias 
direktorių nominacijas. Buvo į 
keletas paklausimų, kurie išaiš
kino susidariusią padėtį ir Balfo , 
ateities veikimo perspektyvas. 
Dalyviai palygino spjudoje ir 
per radiją pasirodžiusias žinu-ii 
tęs ir, išklausę teisingą seimo 
dalyvių pranešimą, nutarė, kad 
Baltas, kaip nepartinė šalpos 
organizacija, turi būti atpalai 
duotas nuo bet kokių politiniu 
įtakų ir asmenų, kurie galėtų 
žalingai pasireikšti jo veikime, 
ir vieningai dirbti brolių lietu
vių naudai Vokietijoje, Lietuvo
je ir Sibire! *

Banketas ir pelnas

Pinigus su užsakymais siųsti:

ALGIRDAS LANDSBERGIS
KELIONĖ-

V. Adamkevi&aus apianka»
Utankymua »u clnlgala aiųaklt*:

250 psL, kaina >2.60 
DRAUGAS, 2SM4 8. Oakley Are*

• Ghloaco a, ra

Chicago Savings and Loan Assodation naujai 
statomas namas, kuris bus baigtas šių metų gale.

Mes iš anksto kviečiame tisus atsilankyti I 
mūsų naujojo namo šaunų atidarymą (Grand 
Opening, įvykstantį 1957 m. sausio mėnesį.

italių
dalių
dalie
dalių >

KILIMAI

Chicagos Balfo apskrities va
dybos iždininkas lg. Daukus pri
minė, kad šiemet Chicagos Bal
fo skyrių vaidybų ir paties ap-

Duoną Ir JtnlrlM skoninga* 
buUuiter kepa

BRUNO’S KEPYKLA
8839-41 S. Litnanlca Ava. 

TeL Oliffaide 4-6370
Pristatome į visas krautuves 
lr restoranus, taip pat li- 
slunėla i visus artimuosius 

miestus.
v

F

Tai viena iš pilniausių maldakny
gių, spausdintų Amerikoje: visos li
tanijos: 11 novelių; visų sakramentų 
aiškinimai; psalmės; pilnos rekolek
cijos; visų sekmadienių evangelijos 
tretininkų maldos susirinkimams u 
aboliucijai; maldos apaštalystės mal
dos; šv. Valandos maldos; 33 giesin.; 
Velykų" ir Vėlinių apeigos: Kryžiaus 
keliai; Sopulingosios Motinos stotys 
ir t.t.

Maldaknygė "Viešpatie, Išklausyk 
Jlam-s” yra labai gražiai išleista; at
spausdinta ant balčiausio ir geriau
sio popierio; tvirtai įrišta su paauk
savimu ar be; nemažos raidės; daug 
ryškių iliustracijų.

ši maldaknygė yra geriausias pir
kinys Amerikoje. Užsisakykite tuo
jau. Graži dovana Kalėdoms.

Užsakymus s i pinigais siųskite:

DRAUGAS

2334 S. Oakley Avė.
Chicago 8, Illinois

aaaąąc

Alos uuo«t«.biOB lr aepapraatoa kny
gos personažus ilte.lp įvertina ra
šytojas Gliaudą: " .Welsaa — pa
niekintas niekintojas, bet turi* 
savyje Fra Angeiiuo angeių 
gauta, Tatjana—nesuprantanti sie
los sąvokos, bet mylint) skalsėta 
meile. Pagaliau Julius... pasiilgęs 
skaistumo lr nesuvokiąs Jo mokSs.

drąsus be drąsos, nesuprantąs pa
vojaus beprutgjlmo procesą”.—

* r ■% >< i f ■■■ »s‘2:. *. 'i M: |

į V ' j n "

'K:.^

Saugiausia Ir pelningiausia vieta taupomiems 
pinigams laikyti yra apdraustose taupymo hen« 
drovčse, kuriose kiekvieno taupytojo indėliai yra 
pilnai apdrausti iki $10,000 Jungtinių Valstybių 
valdžios. Visos bendrovės, turinčios šitokias ap
draudimus yra vienodai saugios. Visos stropiai 
valdžios įstaigų prižiūrimos lr vison turi atidėti 
vienodai reikalaujamų samų atsargas, bet dau
gumas atideda dangian, negu reikalaujama. Skir

tumas yra tik toks: kai kurios bendrovftg yy» patogeanSs taupytojill, 
lr teikia pelningesnių* lr naudingesnius patarimus. •

Chicago Savings nuo pat savo įsikūrimo 1924 m. p©y daugiau, negu 82 metus, visada Išmokėdavo taupytojoms visas tanpy- * 
mul įdėtas sumas su aukštais dividendais. Kas liečia pelningas patarnavimus — tai Chicago Savings yra viena iš nedidelio skai
čiaus tų bendrovių, kurios Bemokamai telkia patarnavimus, iškoičiant čekius, apmokant šeimų sąskaitas ir atliekant kito 
kias pinigines operacijas.

(Thicago Savings b-vė, sąžiningai Ir ekouomiškal prityrusių liek tvarkoma, padidino savo turtą daugiau negu iki $18,000,000. 
Kviečiame visus pas mus į mūsų pažangią, tvirtą finansinę įstaigą. Gyvenantieji toliau gali taupyti laiškais — atsiklauskite

CHICAGO SAVINGS 8C LOAN ASSOCIATION
6234 South Westem Avenue Tek GRovehill 6-7575 Chicago,Illinois

tJURBENTLY — AUKACIAUSIAS DIVIDENDAS IŠMOKAMAS ANT PAID UP INVESTMENTŲ SKYRIAUS

llmoMJa ir ttmaki aukšteanlus dividendai

9x12 Vilnon. virš., Imvo $32.00. dabar .................................. ..............$18.00
<1x9 Uapri, buvo $24.00, dabar .................................................................. $12.00
9x12 Visas vilnonis, buvo $109.00, dabar ..........................................$88.00
27 colių, laiptų kiliui., buvo $1.95 pėd.. dabar ...................................$1.00
2 dalių voidos kiunb. Sliag Rhg, buvo $3.00', dabar .................$. 98c

DlNl-rrTKS — VIRT. PEČIAI — GAZO •
5 didių l'ormit-a Clii-om. dinette (valg.), buvų $59.00, dab.u* .$32.00 
7 dalių 1'orniiea ('lirom, diiinetlc (valg ), buvo $99.00. dabar .08.0U 
7 dalių Fancy Clii-oni. dinette (valg.), buvo $I29JM), dabar $88.00 
7 dalių valgomojo kambario komplektas, buvo $199.00,'tlalsir $118.00
(lažu virt. jicrius — insulluotas, buvo $129.00, tlaluir .................$88.00
Guzo virt. pečius — Automatiškas, buvo $225.00, tlabar ....$158.00 
Elektr. virt. pečius, buvo $222.00. tlabar......................................... $128.00

ŠALDYTU* Ai
Atlmiral su autoni.it. tlefrost., buvo $359.00, tiuliai- .......... ..
Philco 2 duriĮ 11 eub. pėdų. buvo $479.95, tlabar ..............
<>. E. 2-jų durų 12 eub. lM-tlų, buvo $499.95, dabar ............

ružavos spalv. 10 eub. pėdų, buvo $2U9.OO, tlabar 
Aiitomatiskjis, geltonos sputv., buvo $399.00, dabar

G. E 
G. E

$208.00 
$358.00 
$348.0) 
$178.0 ) 
$2«5.00 
$195.00 
$2«fc.00 
$24)8.08 
$188.00 

. 199.00 
$199.00

Erigitluirt- 10 eub. l»ėdų, buvo $299.00, dabar
Leonartl 12,5 eub. pėdų, buvo $429.95, tlabar ................................
Philco autoiiiut. 1 I eub. itedii, buvo $389.00, dabat- ........
Pliilco Autonuit. 8 eub. l>čdų, laivo $289,95, dabar ....................
G. E. Air conditlon. — oro vėsintuvai, kaina suinaž. $359.00, tl
Philco % .....................................................■............................... $349.(8), tL

SKALBIAMOS MAŠINOS:
General Elcelric ,\utomat.. Imvo $325.00, dabar ...................... $188.00
Philco autortiat., laivo $315.18), dabar .................................................$225.00
Ptiiieo su Gręžtuvu — tVringei- type, buvo $159.00, tlabar . .$ 98.00
Bentliv automat., buvo $225.00, dabar .............................................. $125.00
Muytag su Grežt. — \Vringei- tupc modern., buvo $189.00, d. $ 98,00 
Hoovcr ir G. E. dulkiasiurbliui sumai. kalu. nuo $137.18) ir daugiau

AM ERIKOS TELI A IZ1.IOS APARATAI
21 
21 
21 col. 
21 col. 
21 col. 
21 col. 
21 col. 
S.1 col. 

col. 
col. 
col. 
col.

GEltlAUSI
colių Atlmiral T.V. ir ltailio kotub., buvo $198.00, dubar
col. stalo lutai. Sonora, buvo $498.00, dubai- .........................

SoiMtra CousoJe švies, medžio, buvo $199.00, daliui- . .
Travler Console, buvo $199.00, tlubar ..............................

( I.S Console švies. meti. su durim, Imvo S395.00,
Atlmiral stalo modelis, buvo $189.00, dabar 

(Jonsole Svies, med., Imvo $395.00, tlabar ....
RCA Victor stalo moti., Imvo $199.00, dabar
Zenitb sįmm-c Couiand, Sįs-c.......................................
Gen. Eleeti-ie Coaso.e I Itravis. Spėt-.................
Pliilco Console, Imvo $299.95. dabar ..........

Zenitii console, Imvo $349.95, tlabar .....................................$259.01)
ltCA portabli- — kllnojam., buvo $4 19.(8), dabar ............ $112.00
(iei-iuni- stovyje vartoti telev izijos aparatai nuo' . . $24.(8) ir daugiau
'lape Reeoi-dcr, buvo $110.00, dabar ................... ...........................<..$89.00
Vaikams ciektr. fonografas, Imvo $9.00, tbibur ........................................$(i
3 greičių fonografas, buto $30.(8), dabar ............................................$19.00
3 greit-, aiitonuu. plokšt. (reuord) keitėja--, buvo $59.(8), dabar $39.(8)
Hl-l-'l Pliilco automat., buvo $150, ilulMtr ......................................... $98.00
HI-FI Colunibia, deimanto adata, buvo $135.00, dabar ............ $89.00
H4-I-I Colunibia Automat., deim. adata, buvo $189.01), lintiar $98.00
Philco Eaiki-tMlis-Ratiio aparat., baro $32.00, dabar ................. $19.00
Phiit-o mažas ltadio uparat., buvo $21.(8), tlabar ........................... $15.00
Zcnilli T-'M ir AM Speeiai ...................T.......................................................$19.00

DEIMANTAI * LAIKliODzIAI # PAPUOŠALAI 
Sutaupysite nepaprastai daug.

Deimanto žiedai II kar. aukso, 1/20 karat, Imvo $50.00, dabar $21.00
LMot. deinuuit. vt-stiiv. komplektus, buvo $100.00, dabar ............ $88.(8)
Mot. demiant. vestuv. komplektas, buvo $300.00, dabar ...$198.00 
laike. \yr. 17 akmenų, apsaug. ma> vandens (tVnterproof)

buvo $29.00, dabur ... $| E50
Laike. \ y r. 17 akmenų 14 karai, aukso, buvo $.'>:).OO, daliai- .. $21.00 
Laike. Vyr. 17 akmenų 'Sclf AYindfrig, buvo $79.18), tlabar ...$37.00 
Laike. *yr. 17 akm. Alanu rankinis laike., imvo $89.00, dabai $11.00 
laike. \yr. 21 akmenų paauksuotas, buvo $79.01), tlabar $38.00 
laike Vyr. 23 akmenų |iaa tiksi aitas, Imvo 889.00, dabar ... $17.00
Mtiter. 17 akmenų laikrod., buvo 29.01), tlabar ................................$11.00
Moter. 17 akmenų deimanto laikrod.. buvo $50.00. daliai- ....$29.00 
Mot. 17 akmenų 8 tlemlaido laikrod., buvo $125.18). tlabar . $82.(8) 
Laikrodžiai 17 ir 21 akmenų, l.lglp, Gruciu Izingine, Bulovą,

Hcnru-garantuojami, tu-lg. kalną $88.00, sy-ceialbti įkainuota $19.00. 
Puptiošjdai (Ctistume), auskarai, ąpitkos, apyrankės, Ttillet

sėt., žiebtuvėliai, karoliai — K kainos.
3-Jų eilučių ,ierlų karoliai, gražioje dėžutėje, vertės »ll).()l), dabar $5.00. 
Ctilliir. tikru kerių liuvo $27.01), tlabar — $12.00.
Gintum karoliai, buvo $12.18), tljihur — $8.00.
Automat. Toaster., S|ieelal .........................................\............................ $12.00
Automat. kavos )H-i-kiillai(iriiis puprtkstal $29.00. dabar ............ $18.00
tVaffle lrtins, Imvo $12.(8), dabar .;.........................................................g 7.00
(■ttiicnd Eltvelrle šlld. |iatl., buvo $0.00. dubar .....................................$5.181
5,188) setų ImiMirtiiotų Domostic Dtiuicrvvurc, |nirt-elano indai, nu

piginti unitų kaina .............................................. I9e kiekvienas
32 tiulių Vci-imI. plieno Ir sitlali. |iullų komp. Imvo $18.00, dabnr $8.00
Didelės nntklotlrs Vyliui A Vilu., IMivo $111.1)0, dabar ...................... $5.00
Didelės valinės kaltinis, Imtu 81 1.(8), dabar................................ .......... $7.00
11,(118) plokštelių (.Reeonls): Colunibia, Ytetor, Det-ea, 78 ltPMt

papruslai |H> 8l)e, etoslng otil pi.................................................................. ..
Halėtlinės plokštelės 33 IIP.M liuvo $2.011, dabar ................................ 89e

I
BUDRIKAS, 3241 So. Halsted Street
Bnilriko r.itlio valanda iš Kloties W.H.F.C. 14ū() ketvlrtudieliiiuta nuo 
U Iki 7 vai. vuk. su gyvais talenlato ir nauju orkestru.

Iki Kalėdų krautuvė atdara kiekvieną dieną 
nuo 9 vai. ryto iki 9:30 vai. vakaro.

Sekmadieniais nuo 10 vai. ryto iki 5 vai. popiet

2121
21

.$298.00 
. $298.00 
$138.00 

.$138.00
daliur $198.00 

.$128.00 
$188.00 

. $ 155.00 
$222.00 

. $222.(81 
$198.(8)

BiMtkea.se
autoni.it


’-r.£
NAUJAS ŽODYNAS

virš 20,000 žodžių
ANGLŲ-LIETUVIŲ kalbos žodynas, tokio žodyno Amerikoje 

dar nebuvo, kaina tik $4-.

Greit pasirodys ir LIET.-ANGL. žodynas. Užsisakykite iš anks
to, nes prieš šventes bus daugybė užsakymų..
Dovanoms gauta iš Europos RADIO aparatai su kuriais girdi
ma VILNIUS ir kiti miestai.
RAŠOMOS MAŠINĖLĖS su lietuvių ir kitų kalbų raidynais kai
nos nuo $55.
LAIKRODŽIAI šveicarų id kitų firmų reto gražumo ir gerumo. 
FOTO aparatų nuo pigiausio iki brangiausio.
GINTARO KRISTALO įvairiausių dirbinių didelis, didelis pa
sirink mas.
Devynios galybės LIETUVIŠKŲ plokštelių, KNYGŲ, ALBUMŲ 
ir kitokių prekių dovanoms, viską išvardinti neįmanoma, reik 
pamatyti. Katalogus ir prekes siunčiame į visas pasaulio ša
lis. O kalėdinių sveikinimų marios. «
J. Karvelis, 3322 S. Halsted St, Chicago, III, tel. YArds 7-0677. 
P. S. Vaikams vežimėlių iš Europos įvairių rūšių kaina nuo $30

f

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Pirmadienis gruodžio 10, 1936

LINKSMIAU
Ką jie pasakė?

Buvęs JAV viceprezidentas 
John Nance Garner, paklaustas 
stovinčio penkių pėdų atstume 
nuo jo klausėjo, ar jis dar eina 
medžioti, atsakė:

— Sūnau, kur aš tau beeisiu 
medžioti. Juk aš nebegaliu to
liau matyti, kaip lų*i tavęs. Me
džiojimą aš palieku kitiems, o 
aš pats vairuoju sunkvežimį...

— o —
Mark Twainas kartą nuėjo 

pas kaimyną pasiskolinti jam 
reikalingos knygos. Kaimynas 
jam sako:

— Kodėl ne, jūs Mr. Tvvainai, 
esate daugiau negu sveikintinas 
atėjęs tokiu reikalu. Tačiau aš 
norėčiau jus paprašyti knygą 
perskaityti čia, bet nesinešti na
mo. Aš esu padaręs sau tokį

Po kiek laiko kaimynas atėjo 
pas Twainą, prašydamas pasko
linti žolei pjauti mašinėlę.

— Kodėl ne, mielas kaimy
ne, — pratarė jam humoristas 
Tuminas. — Šiame reikale jūs 
esate daugiau negu sveikintinas. 
Tačiau mašinėlę jūs turite pa
naudoti čia pat — mano pievelė
je. Aš, matote, padariau tokį 
pasižadėjimą: niekam neleisti 
maširiėlės išnešti iš namų...

Draugų pasikalbėjimas
Steve į susirūpinusį Džaną:
Kodėl tu toks šiandien susi

rūpinęs ?
Džanas:
— Kur gi nebūsi susirūpinęs. 

Šiandien gavau iš tėvo laišką, 
kuriame rašoma, jog, jeigu pa
sižadėsiu mesti visus blogus į- 
pročius ir gerai baigsiu “kaly-

I Džanas: — Efėt kaip gi aš ga
ilesiu išleisti tuos pinigus, jeigu 
i mesiu blogus įpročius?!

t
Pažanga

Jaunas aviatorius: — Dabar 
tokia aviacijos pažanga, kad 
mes esame toli pralenkę ir 
paukščius.

Senas aviatorius: — Iš tik
rųjų. Kai aš pamatysiu tamstą 
bemiegantį ant šakos su paries
tomis kojomis, būtinai nufoto
grafuosiu.

Jis jau atėjo
Laidotuvių biuro direktorius 

sumaišo adresus ir užeina ne 
ten, kur buvo žmogus miręs, bet 
pas sergančią moterį.

Vyras, atidaręs duris, sušun
ka: — Brangute, pasiruošk, jis 
jau atėjo!

PAJIESKOJIMAI
J ieškoma Stasė NorvydienS, ki

lusi iš Joniškio m. Turėjusi ke
pyklą Chicagoje. Jieško Ona Kliau- 
seviėiūte iš Lietuvos. Atsiliepti šiuo 
adresu: Delta Poškus, 5981 North- 
west Highway, Chicago 81, UI.

ĮKVĖPIMŲ KNYGA
Jurgio Gliaudos

Raidžių Pasėliai
Romanu

SI knyga, pasakodama kovos ui 
spaudos laisvę žygius, yra įkvėpimų 
knyga, paskatinanti mus tvirtai lai 
kytl lietuvišką žodį. JI yra pulki do 
vana Jaunimui.

Lietuviško* Knygos Klubo leidinys 
811 psl.. Broniaus Mūrlno viršelis, 
kaina 83 00.

Lietuviškos literatūros ugdymas 
yra visu susipratusiu lietuviu darbas 

Užsakymus su pinigais siųskite

“DRAUGAS”
2834 So. Oaklev Avenue

CHICAGO 8. ILL.
e*

CLASSIFIGD AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE SEAL ESTATE BUILDINU & REMODELINO

džių”, gausiu iš tėvo 5,000 dol.
pasižadėjimą: nė vienos knygos ; Steve: — Taigi pasižadėk, pa- 
ir niekam neleisti išsinešti iš dėkok tėvui ir paimk tuos pen- 
mano bibliotekos. kis tūkstančius dolerių.

THE IDEAL CHRISTMAS RECORD 
in Scripture and Song 
TRADITIONAL

CHRISTMAS CAROLS
in Gospel Seųuence

with
BING CROSBY

reading St. Luke's Christmas Gospel.
Familiar Christmas Carais sung 
by the BONAVENTŪRA Choir.
Long Play 88^3 rpm, 12 inch Hi - Fi

$49

— MAIL NOW —
WORLD LIBARY OF SACRFD MUKIU,
1848 Wcstwood Avė., Dept. L 
Ulneinnati, lt,*Ohlo

Please send me the beauttful Christmas Record featuring BIO 
CROSBY reading the Chrlstmaą Oospel and the BONAVENTŪRA 

jis.Choir sJnging the familar Caro
| Į 84.08 enclosed

NAME ...............................................................................
. STREET .........................................................................
CITY ............................... ZONE .................. S^ATE

[~1 Please Bill me.

<awc—as
KNYGA. KURI VISADA IDOM* 

IK NESENSTA 
Tai Juozo Švaiste

Šioje knygoje gražios mūsų žmonių 
pasaltos, su paveikslais. Jas mielai 
skaito ir suaugę Ir jaunieji. Labai 
tinka lietuvių kalbos pamokoms. Ii 
viso 78 pasakos. Kaina 82.60. Pla
tintojams didelė nuolaida.

Užsakymus Įtartu su pinigais siųskite

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Ava.

Chicago 8, IUinois

MALDAKNYGfl

JAUNUOLIU MALDOS'
Karią paroott 

Kum P. Kirvelaitis 
Kaina: 01.50 ir $^.50

Užaakymua adresuokite

DRAUGAS
2334 South Oakley Avenue 

CHICAGO 8. ILL.

Dėmesio, Wnukega.no skaitytojai 
Užsisakykite anglis dabar 

When Coaled — You're Warm!
Cavalier Stoker 

\ Blue Boy Pocahontas
Augiausios rūšies anglys tvarkingai 

priruošiamos ir pristatofhos. 
HAAKB COAL OO. MA 3-1133.

MARQUETTE PARKE:
Mūr. 4 kamb,, du mleg., pečiais

šlld.. geroje vietoje, tik $I0,50u, 
GAGE PARKE:

Med. 2 po 5, centr. šilti., garažas, 
lik $ 16,000.

Naujas mūr. 2 po 6, ant didelio 
sklypo, modom, įrengtus, tuoj gali
ma kraustytis.

BRIGHTON PARKE:
Med. 5 ir skiepe 3 kunti)., gara

žus, centr, šildymas karštu vandeniu 
alyva. 11 1,660.

Turime daug ir įvairių namų, pa
dedame gauti paskolas, esame lietu
vių apylinkių centre Brighton Parke.

ŠIMAIČIAI
R šalty, Builders. Insurance 

2731 West 48 St. 
CUffaide 4-2890

AUŠROS VARTŲ parapijoje 2-jų 
augštų mūrinis su galimybe atida
ryti kirpyklų ar kltps rūšies biznį 
su 2-J.ų katuls butu, ir 6 k. butas 
2-me augšte. Alyvos šildymas, 2 ma
šinų mūr. garažas. įkainuota grei
tam pardavimui ar biznio patalpos 
.išnuomavimui.

McKINLEY PARK. 4 butų mūri
nis. Stokerlu-radiatorių apšildymas, 
vonios. 1180 pajamų ir savininkui 
butas. Tik $15,500. A. Vaina, “VAR
PAS”, REpuMlu 7-6886 arba Hljn- 
loek 4-7086.

BERWYN. Sav.

Pirkdami sutaupysite 
Ir parduodami uždirb
site per šių įstaigų. 
AL. BUDRECKAS

B VALTY 
4081 Archer Avė. (prie 

Californijos g-vės) 
LAfayette 3-3384

Šioje nejudomo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant, jū
sų laukia greitas ir teisingas patar
navimas.

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2800 W. 59th St. Tol. Prospect 8-5454

VIKTORAS ŠIMAITIS
General Contractor

Stato rezidencinius Ir komercinius 
namus; pasiūlo sklypus; rekomen
duoja planus; Išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-422* 
arba rez. tel. BĮ 7-3310. Kreiptis —

SIMAIČIAI 
Real t y - Builders - Insurano* 

2737 West 43rd Stm«t

Nepraleiskite progosl Marųuette 
Parke 5 apartmentų mūr. narnas, 
8x4 ir 2x3. Mūr. 3 karų garažas. 
MSji. pajamų 1417. Namas tikrai ge
tai užlaikytas. 144,000. A. Linas.

Pilnai įrengta grosernė prie 71 Ir 
Callfornla Avė. Pelningas biznis. Tik 
12,700 plius visos prekės savikaina. 
Volodkevičius.

I rytus nuo Marųuette Parko 6 
kamb. gražus mūr. bungalotv. 2 inaš. 
garažas, rūsys, šildymas karštu van
deniu — alyva. 116,000. K. Juknis.

RETA PROGA. LEMONTE prie 
trijų didelių kelių virš 5 akrų 
žemės su dviem gyvenamais na
mais, 2 garažais, 4 paukštldėm. Vle- 
naa 6 kamb. namas išnuomotas už

ifcilj- : t • mSn-. kitas 8 kamb. namas —
, ... lsslKel*O J Anzo- .savininkui. Patogus susisiekimas au

na. 4 butų mūrinis namas. Apylin- ■ tobusais su Čikaga. Savininkas par
koje Clarence ir 22nd St. 2 po 4 duoda dėl to, kad Jis gavo palikimų
kamb. ir 2 po J kamb. Karštu vand. *ltu2\ J.T?16“ *4'500- Kalna *‘8.000.A. Rėklaitis.

3 būtų namas Brighton Parke. Pa-

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiii

ANTANAS LUKAS IR SONUS 
2717-19 Wsst 7lsl Street

BU1LDENG CONTRACTOBS 
Stato naujus namus, atremontuo 
1a senus. Kreipkitės

Tel. — HEmlock 4-588i 
iiiiiiiiiiiiiiiiimmmiuuiiiiiiuiiiiiiiiiiib

stokeriu apšild. 2 autom. mūr. gara
žas. Pajamų $230. $39,500. SVOBO- 
DA, 6013 Cermak Rd. Blshop 2-2162

13,000 PILNA KAINA. 2-jų bu
tų mūrinis namas. 4 ir 4 kamb. Ga
za apšild. Apylinkėje 26th ir Lawn- 
dale banko. Garažas. 35 pėdų skly
pas. Uždaras porčius. Įmokėti $2,500. 
SVOBODA, 3739 W. 26th Street. 
LAWNDALe 1-7039.

Savininkas parduoda mūr. namą
su Mėsos ir Maisto produktų krau
tuve ir 5 km. butu. 2 automob. ga
ražas, tuščias sklypas.

Telef. LAfayette 3-2561

Jamų $150 Į mėn. Garažas. $16,800.
8 apartmentų gerai prižiūrėtas, 

švarus mūro namas Marųuette Par
ke, labai geroje vietoje. Namas išsi
moka per 7 metus. $68,000. A. Siru
tis.

P LEONAS
BZU. ESTATE 

2785 West 71st Street 
Visi telefonai: VVAlbrook 5-6015

’Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillll’J
= LIETUVIŲ STATYBA* f 
= BE- TDROVfc jį

| MŪRAS |
S Builders, Gen. Contractora = 
S Atlieka planavimo ir staty- S 
S bos darbus gydytojų ofisų, gy S 
£ venamųjų ir viešųjų pastatų. “ 
S Namų Įkainavimas ir įvairūs S 
S patarimai nemokamai. x
S Kreiptis šiuo adresu: į
i >0N A S STANKUS f
_ Kasdien nuo 8 vai. ryto iki S 
S 6 vai. p. p. Kitu laiku susitarus “
s TeL PBoenect 8-2018 ~
| 6800 SO. CAMPBELL A VU. =

Chicago 29. Oilnola =
nlllllllllllllllllllllllllllllllllllillllillllliii?

...........................................................................................................................................................i

UŽ LIETUVOS 
LAISVĘ KOVOT
dar nepervėlu. Agituot ir 
reikalaut, kad maskoliai 
kraustytus lauk iš Lietuvos 
—tai visų gerų lietuvių pa 
reiga.

Rašant laiškus visad var
tokite antikomunistinius vo 
kus. v

40 įvairių vokų $1.00
Užsakymus ir pinigus siūs 

kitę:
DRAUGAS

2884 So. Oakley Avė. 
Chicago 8, Illinois

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIir

6530 S. HONORE ST. 
Savininkas parduoda 2-jų butų

mūrinį namų. Didelis sklypas, dideli 
kambariai, šviesaus ųžuolo medž. 
papuošimai. Tile vonia. Cabinet 
sinka. Autom, alyva-garu apšild. 2 
autom, garažas. Abu' butus galima 
bus užimti. Prieinama kaina. HEm- 
locfc 4-2207,

Nejud. turtų pirkimas-pardavimas 
bei valdymas. Paskolų parūpinimaa

VISI? RŪSIŲ APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS 

“Varpas” Real Estate 
General Insurance, N o ta r y Public 

5916 8. \Vestem Avė.
KEp. 7-8886 arba HEm. 4-7085

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY

1442 S. 48th Ct., Cicero 50, m.
Statome naujus namus ir garažus.

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų Įvairius remonto darbus, skubiai, 
gerai ir pigiai.
šaukite DAmibe 8-27SS nuo • vaL 

ryto iki 7 vai. vakaro.
Tel. OLympic 2-5121 nuo 6 vaL 

vakaro iki 11 vai. vakaro.

MISCELLANEOUS
Įvairūs Dalykai

2-jų butų mūrinis namas. Barge- 
nas. 5 ir 5 kamb. Rūsys. Centrinis 
apšild. 3 mieg. kamb. Spintos virtu
vėj. Garažas. $15,9 00, įmokėti $4,000 
Apylinkėje 26th ir Tulaski Road. 
l<Awndale 1-7038.

MTRINIS, 2-Jų butų 4 ir 4 kamb. 
50 pėdij sklypas. 4 autom, garažas. 
$100 pajamų. įmokėti $2,000. Tiktai 
$12,900. Arti Harding ir 25th. LAwn- 

>dale 1-7038.

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

KUTRA-NORKUS REALTY
SEAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PI BIJC 
2405 West 51 St 
WAlbrook 5-6080

PRospect 8-8579 (vak. Ir sekmad.)

ĮJETT, APDRAUDŲ AGENTTRA
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlatas. Valsty
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdrandas kitai 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
VVAlbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENCT1 
6108 S. Ashland Avė- Chicago 36. III

MŪRINIS. 2-jų butų. Arti 27th ir 
St. Ix>uis Avė. 5 ir 4 kamb. Gazu 
apšild. Uždari porčiai. įkainuotas 
skubiam pardavimui dėl turto pasi
dalinimo. Tik $13,500. IiAyvndale 
1-7038.

Perskaitę “Draugą”, duokite 
kitiems!

PIRKITE ir parduokite savo ne
kilnojamą turtą per mano įstaigą. 
Naudokitės mane teisingu patarna
vimu.

E. KURŠIUS 
REAL ESTATE SALES 

REpublic 7-9400

TRANSFORMER ENGINEERS

AUTOMOBCLES — TRUOKS 
Automobiliai —• Sunkvežimiai

VIKTORO KO2IC08 
Uetavttka gasollno stotis Ir auto

taisymas
ktllskaml motoro remontai, lyginimo 
dažymo darbai Ir keičiamos dalys

CALL-ME-MOTORS C0.
675» S. WESTERN A VE. PR 8-Ū5SS

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air conditioners) ir atlieka 
visus skardos darbus.
1546 S. 49th COURT, CICERO
Tel. OLympic 6-0775 nuo 8 vai

ryto iki 5 vai. vakaro.
Telefonas nuo 5 vai. vakaro: 

OLympic 2-6752

Kalėdų Senelio laimėjimo pakeliai

TELEPHONES IN

COtOR!
Maloni, asmeniška dovana — 
papildomas (extenaion) spal
votas telefonas! Jis sveikins 
Jus su Kalėdom per ištisus me
tus . . . kiekvienų kartų, kai 
tik suskambės. Kiekvienam 
patiks papildomas spalvotas 
telefonas! Mamytei, Tėveliui, 
jaunimui, Senelei ir Seneliui.

Ir taip lengva užsakyti. Tik 
paskambinkite j savo rajono 
telefono b-vės įstaigą ir pa
kalbėkit su savo Service Re-' 
presentative. (Jo telef. numerį 
surasite telefono knygos pir
mame puslapy.)

Jūsų do> anojamas 
teletonas aSeia tvirtoje, 
gražioje dovanų 
dėžutėje.

ILLINOIS BELL TELEPHONE

WORK WHERE
ADVANCEMENT OPPORTUNITIES 

MULTIPLY FAST
New developments, broadening business and far-reachlng plans are oontri- 
buting to a steady eotpansion at the Specialty Transformer Department of 
G. E. . . .a department which G. E. management anticipates. will grow to 
double ita size in the neoct 10 years.

Such progresą plūs the diversity of specialty projects provide the engineer- 
ing staff here with:

• CREATIVE ASSIGNMENTS
• PROFESSIONAL RECOGNITION
• RAPID ADVANCEMENT

Right now additional top-flight openings exist for Creative Electrical and 
Mechanical Engineers well grounded in fundamentais to solve the continuous- 
ly uniq4e deslgn problema that tome to Generaį Electric’s Specialty Trans
former Department. Here too, you can combine the advantages of urban 
and rural life, in this ideal city-in-the-country.

ALSO OPENINGS FOR 
ENGINEERING ASSISTANTS

Write us today for a chance to start using all of your engineering knowl- 
edge and intelligence. Your reply will be held in confidence.

(Apply in persen, ivrite or »4re)

Mr. C. D. FERGUSON — Specialty Transformer Dept.
GENERAL ELECTRIC COMPANY

1635 Broadway, Fort Wayne, Indiana

Skelbkitės “Drauge”!

tlllllllllllllllllllllllllllllllllllllliuilllllllllll
Jei turite parduoti ar išnuomo

ti. pasiskelbkite smulkių skelbimų 

skyriuje. Skelbimą galite perduoti 

telefonu: VTrginia 7-6640.
(Illlllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllli

Pirkit Apsaugos Bonus!
HELP VV ANTED _ MALĖ

SOLAR AIRCRAFT COMPANY
Challenging opportunities for competent men to bulid secure 

futures in the Industry of Tomorrotv.

ENGINEERING
• Maintenance Engineers
• Tool Engineers
• Production Plaimers
• Liaison Engineers
• Project Planners
• Production Engineer
• Maintenance

Supervisor
• Estimator

• Process Engineer
• Project Engineers
• Metallurgists
• Tool Planners
• Planf Layout 

Draftsmen
Draftsmen

• Tool Design Engineers
• Tool Designers
• Tool and Die Makers

*

PRODUCTION SUPERVISORS
Previous experienc<e suparvising machining or tooling 

operations preferred.** \
Engineering degree not reųuired tvhere siiitable experie<nfe has 
been aųuired in addltjon to good Halaries, opportunities for rapid 
advancement and permanent. Soiar offers a profit sharing prog- 
ram, vacation plan, payment of reloeation expe.n«os, group in- 
mirance and other benefita. There are in addition to the prestige 
of working with a company that is a national leailer In sheet 
metai fabrication. For interview write, rali or visit M. J 
BATTEN.

D.

SOLAR AIRCRAFT COMPANY
DĖS MOINES, IOWA

»

Wnukega.no
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ŽODIS LIETUVIUI
Mokslas yra kaip kokia Die- darni nuovargio, įtempia iki pas 

vi&ka dovana. Esti kaip kokia kutiniųjų savo jėgas. Kartais,
JJSU ITauŠ J»» artėjant prie studij, galo,

Mokslą ir kultūrą niekinant ypačiai reikalingas dvasinis į- 
nesiranda jokia nauda. I tempimas. Reikia nors pusme-

Vydūnas y susikaupti, atsitraukus nuo 
fabriko triukšmo. Deja, tam
reikalingos lėšos.

Tokią nuomonę apie mokslą 
yra pareiškęs mūsų filosofas 
Vydūnas.

Iš prigimties lietuvis labai 
trokštai mokslo. Prisiminkime 
mūsų "Vargo mokyklą” su mo
tule prie ratelio ir “darakto
rius”, kurie rizikuodami savo: 
laisve mokė vaikus gimtosios 
kalbos rašto. Nepriklausomybės 
laikąis mūsų jaunimas irgi ver
žėsi į mokslą.

Ir dabar dalis mūsų jaunuo
lių, perėję sunkų tremties ke
lią, yra nepaprastai veržlūs 
moksle. Tačiau tas kilnusis tiks
las kartais būna labai sunkiai 
pasiekiamas. Daugelis tų jau
nuolių, būdami tėvynėje, pajėg
tų išsimokslinti tėvų padedami, 
gi praradę tėvynę, jie nebeturi 
ir jokio materialinio* pagrindo. 
Vieni jų neteko tėvų, o kitų tė
vai kartais yra tokioje padėtyje, 
kad patys reikalingi paramos.

Lietuvis studentas, norėda
mas pasiekti augštuosius moks
lus, dažnai eina dirbti j įvairias 
įmones, dirba vasaros” atostogų 
metu, o dažnai dirba ir studi
juodamas. Sunku, kai pavargu
sia nuo trukšmo galva reikia 
atidžiai išklausyti paskaitas, o 
paskui mokytis iki vėlyvos nak
ties. Daugelio jėgos neišlaiko, ir 
todėl dalis gabiųjų studentų 
atsisako mokslo. Tačiau yra

Tuo metu šiam jaunuoliui ar 
jaunuolei pagalbos ranką gali

na ir dėkoja senatoriui Know- 
landui už jo nuolatinį rūpestį 
Lietuvos reikalais.

Rezoliucijų Komisija:
Pranas Baltakis,
Julius Lintakas,
Adomas Mickevičius

“Jie pamate litą..,”
v Lapkričio 21 d. “Keleivio” lai 
doje tilpo žirtutė, kuries antgal-

ištiesti Lietuvių Studentų Šal- vis “Jie pamatė litą” mane su
pos Fondas. Jau keturi metai 
kai šis Fondas gyvuoja. Jis iš
laikomas vien tavo pagalba, mie 
las tautieti. Tik tavo aukos gali 
pagelbėti lietuviui studentui. Jis 
neprašo dovanos, jis prašo tik 
paskolos, kurią jis grąžins bai
gęs mokslus. Tuo būdu jau pen
ki asmenys yra baigę mokslus 

Padėkime sunkioje materiali 
nėję būklėje atsidūrusiems stu
dentams. Tokios pagalbos ne
prašys ta3, kuris jos tikrai nė
ra reikalingas. Juo daugiau lė
šų turės Lietuvių Studentų Šal
pos Fondas, juo plačiau jis ga
lės pagelbėti vargstančiam kole
gai. '

Lietuvių Studentų Šalpos Fon 
das yra išsiuntinėjęs speąįalius 
aukų lapus, kurie išdalinami 
tarp visuomenės ir studentų. Ir, 
kai jie prašys tave, mielas tau
tieti, paaukok pagal išgales.

Besimokąs jaunimas yra mū
sų ateities šviesuomenės bran
duolys. Kaip mūsų tautos ga-

jaudino ir nustebino. Sujaudino 
dėl to. kad skautų akademikų 
susirinkime atsirado jaunuolių, 
kurie mielai pavartė savo ran
kose niekad nematytą savo tė
vų tėvynės pinigą; nustebino, 
kad tame skautų akademikų su 
sirinkime buvę vyresnieji, kurie 
kalbėjo apie laikraščius ir apie 
meną, nepajėgė skautams aka
demikams priminti, jog apie Ne
priklausomos Lietuvos pinigus 
yra išėjusi Amerikoje iš
tisa knyga, iš kurios galima vis

K. Karys, 408 Park avė. Bridge- 
port 4, Conn.

Šia proga norėtųsi lietuviška
jai visuomenei Amerikoje pri
minti, jog tas pats autorius jau 
paruošė spaudai “Senovės Lietu
vių Pinigus”, dar įdomesnį vei
kalą apie mūsų protėvių mainų 
priemones nuo seniausių (prieš 
Kristų) laikų iki Didžioji Lietu
vos kunigaikštystė nustojo gy
vavusi. Šimtai iliustracijų ir be
galo įdomios ' istorinės žinios 
duos skaitytojui tikrą vaizdą 
apie mūsų prabočių “pinigus” 
ir pinigus. Laikas butų autorių 
paremti jau dabar tą knygą už
sisakant, arba nusiperkant “Ne
priklausomos Lietuvos Pinigus”.

A. K. Gruzdys

“...kovą ugdyti visu savo jėgų 
įtempimu”. Turėjo būti: “...ko
vą vykdyti...” 3 skilty 3 pastr. 
išspausdinta: “LKDS skyriaus 
LKDS konferencijos priimtoji 
rezoliucija, aišku, yra privalo
mas nutarimas”. Turėjo būti: 
“LKDS skyriams LKDS konfe
rencijos rezoliucija, aišku, yra 
privalomas nutarimas”.

AR DAR BRANGU? 21 colio te
levizijos aparatas, medinės spinte
lės tijx> kabinetas, veidrodinė pa- | 
veikslo lempa tik $140.00. Nuo ^ie-Į 
šiojamo ligi didžiulio spalvotos te
levizijos aparato — pas Gradinską, 
T. G. Telcvizion Co, 2512 W. 47th 
Str, FR 6-1998. Atdara ir sekmad. 
.11:00 — 3:00.

%

PATIKSLINIMAS

P. Stravinsko straipsny 
“Krikščionių politinės vienybės 
klausimu” (Drg. 274 Nr.) 2 skil

k, apie litą sužinoti. Negi vy- l.y 3 kOTekt- kWd’
JLvsJLišspausdinta: “kaip kad, pvz,

1 negalime pateisinti mūsų katali
kų nusistatymo į du politinius 
frontus”. Turėjo būti f “...mūsų

resnieji akademikai dar nežino
jo, kad toks veikalas egzistuo
ja? Negi jie sau manė, kad ke
liais žodžiais ir vienos monetos 
pademonstravimu galės duoti 
jauniesiems supratimą, kas bu
vo litas, kuo jis pasauly iš-

katalikų susiskaldymo į du po
litinius frontus”. 3 skilty 3 
pastr. išspausdinta: “LKDS tu-

, . , . i rėš savo narių tarpe aiškų irgarsėjo, sykiu išgarsindamas ir: ; ™ • -j , .L.,...,’ L? dau?i Klaipėdos krašto lietu-mūsų mažos laisvos valstybės 
ekonomiką, jos vardą?

Matau vykstantį nesusiprati
mą. Nors toji knyga jau plačiai 

liūnai išnešė lietuvybės žiburį ir į garsinta, noriu apie ją skau- 
pasėjo laisvės sėklą, taip ir da- tams. studentams, inteligentui ir

vių
vo

Turėjo būti: “...turės sa-

Jct Jūs esate netoli desperaėljos dėl 
ASTMOS KOSl'LIO, BRONCHU

UŽSIKIMŠIMO
Būtinai paskaitykite kas seka:

Yra didelių naujiem) bei pranešimų 
kenčiantiems paaiškinančių kaip 
gauti palengvėjimą nuo šių simpto
mų: sunkaus alsavimo, smarkaus pa- ( 
jutimo, spazmatiško kosulio apima n- 
čio jus dėl skreplių susirinkimo plau
čiuose. oro trukumo ir kitokių ken
tėjimų susijusių su ASTMATINIU 
KOSULIU ir'BRONCHŲ UŽSIKIM
ŠIMŲ. Vaistai vardu PENNYL, (ne 
injekcijos) stebuklingai gelbsti paša
linti skreplius. Pagelbsti ne tik vie
ną kartą pavartojus. Dabar ir šio 
laikraščio skaitytojai gali gauti bon- 
ką šių vaistų pasiunčiant šią atkar
pą j OREGON I)RU£ PRODUCTS, 
Dept. 6 3, Peekskill, N." Y. Nereikalin
ga siųsti pinigų. Jūs galite sumokėti 
savo paštininkui, kai jis pristatys 
Jums šiuos vaistus. Tiktai patikrin
kite, rašant savo adresą, kad jis bū
tų teisingas, užrašytas aiškiai, spau- 
sdintom raidėm, kitoj voko pusėj

dvasios stipruolių, kurie, nebo-1 kartoms.

bartinis studijuojąs jaunimas 
perduos tėvynės meilę būsimoms

Marytė Lekniūtė

darbininkui lietuviui dar porą 
žodžių • tarti. Ji vadinasi “Ne
priklausomos Lietuvos Pinigai”; 
parašė Jonas K. Karys, Vytau-

nariu tame aišku ir H nu ei kad galėtumėt juos gauti be atidė- nanų tarpe, aiSKU, ir aaugi lloj|nj-ų 00 yra viKkas ką Jū8 už.
i^u.ipėdos|krašto lietuvių”... įmokate už šiuos stebėtinus vaistus.

, ir kai jūs gausite palengvinimą nuo
Straipsny “Kultūrinė veikla, ’tų baisi,i s‘>»ptomų, įsitikinsite, 

1 J . kad tai yra vienas is geriausių inves-
spauda ir antikomunistinė ak- tavimų.
ei ja” (Drg. 277 Nr. 4 psl.) 2 

4skilty pastr. išspausdinta:

Geri Žiemos Maisto Pakietai Lietuvon

Čia yra mūsų tinkamiausi maisto jiakietai siųsti Lietuvon šaltu 
žiemos metu. Ypač riebalų padauginta. Pristatymas trunka tarp 8 
ir 10 savaičių. Muitas ir siuntimo išlaidos įeina į kainą, atsiųskit 
tik čekį ir aiškų adresą ir mes viską atliksime.

BALTIC PAKILTAS Nr. 1. Kaina $42.00. Jame yra:
(i svarai kumpio, 8 svarai taukų, 4 svarai cukraus.

BALTIC PAKILTAS Nr. 2. Kaina $45. Jame yra:
5 svarai taukų, l sv. kavos, 1 sv. kakao, 6 sv. kumpio,
2 svarai pieno, 3 svarai cukraus.

IDEAL PHARMACY, 29 KELLY SQ., VVORCLSTER, Mas.-.

E*;- 'i.'- X '
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PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. MEISOH,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENTCO
3914 West lllth Street

Vienai blokai nuo kalinių.* * 
Didžiausiai Paminklams Planą 

Pasirinkimas mieste I

Telef. — CEdarcrest 3*6335

LIETUV. STUD. S-GOS REZOLIUCIJOS,
priimtos Lietuvių Studentų Sąjungos JAV visuotinio 

suvažiavimo 1956 m. lapkričio 23 — 24 d. d. Chicagoje

nomistas, žymus Lietuvos pini
gų tyrinėtojas ir žinovas. Kny
goje, kuri atspausdinta labai ge 
rame popiery ir turi 255 pusla
pius (6”x9” form.), telpa visos 
žinios apie Neprikl. Lietuvos pi
nigus, o 160 iliustra eijų-paveiks 

Suvažiavimas iškelia gilųjlų atvaizduoja visas tų pinigų 
jančiu bendradarbiavimu, sąjun- lietuvių studentų susirūpinimą | (metalinių ir popierinių) deta- 
gos veikloje. Suvažiavimas tiki- dabartiniais įvykiais Sovietų Są i les fotografiškai. Tiems lietu

Viena kultūringiausių ir gra
žiausių dovanų V. Jonuškaitės 

to Didž. Universiteto dipl. eko-; plokštelių albumas, kuriame tel
pa 15 įvairių dainų. Reikalaukite 
visuose knygynuose ir pas J. Kar
velį, 3322 S. Halsted St., Chicago 
8, III. Telef YA 7-0677.

GU2AUSKŲ
ttEVEKLY U1LLS GEL1NYČL. 
Geriausios gėles dėl vestuvių, banke

>. laidotuvių ir kitų papuošimų. 
S44S WLST ORI) bTRETM

('ei. <*twspeci 8-0&3S ir PH 8-0884

LIODČSIO VALANDOJ

MAŽEIKA & EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

8845 So. Western Avė. Air Condltioned koplyčia 
REpubUc 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta 

Tiema kurie gyvena kitose miesto dalyse; gausima 
koplyčią arčiau Jūsų namų.

1. Apžvelgdamas penkerių m. materialinę paramą mūsų stu- 
sąjungos gyvavimą, suvažiavi- dentijai. 
raas džiaugiasi nuolat sklandė-1 6

Tik tas užsitarnauja laisvę 
ir gyvenimą, kuria kasdien dėl 
jų kovoja. Goethe Uemkite dien. Draugą!

ANTHONY B. PETKUS

si, kad ir ateityje šis bendra- jungos pavergtuose kraštuose, 
darbiavimas tobulės, lydimas ge Į Suvažiavimas nutaria pasvei- 
resnio visų narių įsisąmoninimo kinti vengrų studentus jų did- 
į Lietuvių Studentų Sąjungos vyriškoje kovoje už vengrų tau- 
tikslą. ,

2. Suvažiavimas, apžvelgęs są 
jungos skyrių veiklą, randa rei
kalinga atkreipti daugiau dėmė

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0 VtESTERN AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ. 
CHICAGO, ItL ' CICERO, ILL

Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba 
T0wnhall 3-2109

viams (ar ir svetimtaučiams), 
kurie lietuviškai nepaskaito, au
torius toje pačioje knygoje da
vė viso turinio santrauką an
gliškai. Taigi, niekas negali A- 
merikoje pasakyti, kad jam 
trūksta žinių apie Nepriklauso
mos Lietuvos pinigus. Ir kas jų 

mūsų!j:eško, kas savo praeitimi įdo
maujasi, gali tą įdomią knygą 
už 5 dolerius įsigyti; kiek žinau, 
autorius dar šimtą-kitą egzemp- 

Suvažiavimas taip pat sveiki- liorių turi. Jo adresas: Jonas

tos laisvę ir žmoniškumo prin 
cipus.

Ta pačia proga suvažiavimas 
nutaria pasveikinti prezidentą 

primenant. . i Eisenhovveri,šio į jaunųjų narių įtraukimą1 - *.• T • *. v, , rūpesti Lietuvos, Vengrijos iraktyvesnen sąjungos ve.Mon. pavergtų.
Skyriams siūloma neapsiriboti , , , . .. j... .. ... 1 _■ tautų dabartine padėtimivien socialine programa, bet 
kreipti daugiau dėmesio į lie
tuviškosios kultūros studijavi
mą įvairiose jos pasireiškimo 
formose. Lituanistikos kursų 
steigimas JAV universitetuose 
suvažiavimo yra ypatingai svei
kinamas.

3. Suvažiavimas ypač apgai
lestauja mūsų spaudos abejin> 
gumą ir nesidomėjimą studenti
jos reikalais. Į suvažiavimo pro 
ga kviestą spaudos konferenci
ją, per kurią buvo norima jieš- 
koti glaudesnių ryšių su lietuvių 
visuomene, dauguma kviestų 
mūsų periodinių leidinių visai ne 
reagavo. Suvažiavimas šį reiš
kinį laiko ypač neigiamu ir tuo 
pačiu apeliuoja į mūsų visuo
menę ir spaudą, prašydamas ne 
pamiršti savo studentijos.

4. Suvažiavimas džiaugiasi an 
glų kalba leidžiamo žurnalo “Li- 
tuanus" atsiektais laimėjimais. 
Suvažiavimas išreiškia padėką 
“Lituanus” redakcijai ir ypatin- 
gai kolegoms Juozui Baužiui ir Į 
Gerimantui Penikui už jų įdėtą 
darbą žurnalo leidime. Tačiau J 
suvažiavimas primena, kad'visųj 
narių nuoširdns įsijungimas yra 
būtinas “Lituanus” sėkmingam' 
tęsimui.

Suvažiavimas oficialiai pripa
žįsta ir dėkoja JAV Lietuvių!^ 
Bendroumcnci už taip svarbią 
finansinę ir moralinę paramą “Li 
tuanus”. Kad būtų užtikrintas 
tolimesnis šio žurnalo leidimas,' 
suvažiavimas pageidauja, kad 
JAV Lietuvių Bendruomenė lai-‘ 
kytųsi įsipareigojimo ir ateityje 
padengti bent 50G “Lituanus”i 
išlaidų.

5. Suvažiavimas reiškia padė-| 
ką Studentų Šalpos Fondui už.

Tinkamiausia KALĖDINE Dovana 
savo šeimai, vaikučiams, draugams!

DU NAUJI KALĖDINIAI REKORDAI (Plokštelės)_ _ b A
Įrekorduoti Operos solistes Izabelės Motekaitie- 

nės, pritariant vargonams: "Tyliąją Naktį" ir "Links
mą Giesmę", "Sveikas Jėzau Gimusis" ir "Gul Šian
dieną". Minėti rekordai padaryti gerai, Hi-Fi, skam
ba labai gražiai. Juos galima gauti
JOS. F. BUDRIK FURNITURE, INcf

3241 South Halsted Street, Chicago 8, Illinois
Kaina $1.50 vienas. Galima užsakyti ir per paštą- Prisiuntimas 

ir supakavimas $1.00.

Pažymėtina, kad lietuviški Kalėdiniai rekordai įrekorduoti 
prieš 30 metų visi išsibaigę.

=^1
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PERKRAUSTYMAI — MpVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. U artimų Ir 

tolimų distancijų. Saukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
M15 8. LITUANICA AVĖ, CHIGAGO, ILL.

TetafMM — FRontler S-1882 
lllltlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIimillllllllllllHIIIIIIIIIIUHIHIHIlIlHIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIHII

MARQUETTE
RADIO & TV SERVICE

2419 West 67th Street 
Kasdien ii sekmad. nuo 9 iki 9 valandos vakaro

JUOZAS RAKŠTYS Tel. PRcspect 6-5216

i

What You Do 
When You Buy 

CHRISTMAS
SEALS

This is an actual photo- 
graph taken in a tubereu- 
losis hospital . . . of two 
sisters, aged 3 and 4.
They are orphans. They 
both have tuberculosis. 
They caught lt from their 
oiother, who died of TB. 
VVhen you buy and ūse 
Christmas Seals, you do 
two things: You heip 
prevent TB . . . you 
heip resesrch flnd 
better wa<n» of treating 
pstients likę this.
Sasd in yoatr
Coiitr.fcuUon. today.

tH
SalaAnnual

Berauto of th« in»- 
Corttnce of tbe 
abore message. thlt 
■pses hm boon 
•ontributtd bj

(YOUR NAME KERE)

MYKOLAS JUŠKA
Gyv. Sauk Trail, Park l*'or- 

est. Iii., tel, SK 5-573S.

MirS gruodžio 6 d., 1956 m., 
6 vai. vak., (miaukęs 79 m.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Pa
nevėžio apskr., Pušaloto par., 
Ąžuolų kaimo. Amerikoje iš
gyveno 55 metus.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
duktė Franees Stulgos, žentas 
John; anūkės Lenorc ir Susąli 
Stulgos. James Gallaghcr, Fc- 
licia ir John Steffens, dvi se
serys — Veronika ir Konstan
cija Kirkilas ir ji, šeimos ir 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų. Lietuvoje pasiliko 3 
seserys ir brolis.

Priklausė prie Liet. Ūkinin
ku ir Teisybės Mylėtojų drau
gijų.

Kūnas pašarvotas Lackauicz 
koplyčioje, 2424 W. 69th Ht. 
Laidotuvės įvyks trečiad., gruod. 
12 d. Iš koiilyėios 8:30 vai. ry
to bus atlydėtas į fivč. Panelės 
Gimimo parap. bažnyčių, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas "] šv. Kazimiero ka
pines.

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

NuHūdę: duktė, žentas, anū
kės lo seserys.

Ixiid. direkt. St. 
telefonas REpublic

Laekauicz,
7-1213.

JULIJA YLA
(I’o tėvais Kmelauskaitė; po pirmu vyru Orbaeh)

Gyveno 8235 South WhippLe Street, Chicago, Illinois.
Mirė gruodžio 7 d., 1956 m., 6:15 vai. vak., sulaukusi 46 m.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šaulių miesto. Amerikoj išgyveno 

32 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdimo: vyras Jon-s: du švogeriai: 

Kun. Stasys Yla. ir Donatas Yla ir jo šeima; daug pusbro
lių ir jų šeimos. Lietuvoje pasiliko motina; 3 seserys; 2 
broliai ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas Maieika-Evans koplyčioje, 6845 South 
Wcstcrn Avenue. Laidotuves įvyks antradienį, gruodžio 11d, 
Iš keplyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėta į Gimimoi Panelės 
švenčiausios parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velioniss sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: vyrus, Švogeriai, pusbroliai, niottiiut, seserys, 
broliai ir kiti giminės.

lai'ilotuviij rlirektorini MuŽviku-Evitns, tel. REpublic 7-SfiOO.

JOHN F. EUDE1KIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

-TRYS MODERNIOS
<605-07 South Hermitage

KOPLYČIOS
Avenut

Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851
4330 34 South Californla Avenue

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

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCLAOIJOS

Ambulansų patarna- Mes turime koplyčias
vimas dieną ir nak- visose Chicagos ir

Itį, Reikale šaukite Roselando dalyse ir'
*mus- tuojau patarnaujame'

PETRAS BIELIOHAS
4348 S. CAUFOF.NIA AVĖ. LAfayctte 3-3572

ANTARAS M. PHILLIPS
3307 S. LlTliANICA AVĖ. TeJ. VArds 7-8401

PETRAS P. GURSKIS
(15!) W«wt 18th STBEEET Tel. SEdey 3-5711

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. COramodore 4-2228

JURGIS F. RUDMtN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, III. Tel. OLympic 2-1003

2IGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1640 W. 46th STREET YArds 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69tli STREET REpubUc 7-1213
2314 W. 23rd PLACE VIrginia 7-6672



DUENRaMTIS DRaUGAA, CHICAGO, OJLINOIB

mu
X Balfo banketo metu, be

IŠ ARTI IR TOLI f
J. A. VALSTYBĖSE I organizacijų rėmėjas. Dirbo Lie

w n .x. » i ii ... tuvos ir Amerikos labui. VienaX Baltic Melodies radijo va- . , , .i 5-.r ta x -x : 30 dukterų yra sv. Kazimieroindeli Detroite pradėjo trane- kon ijoa aw)u0 velionis
liuotl tėvo Tomo Žiūraičio ad- j,aliko žmoną Cną (čcpukevi. 
vento laikotarpiui pritaikintus {ifltę) po antro Pa8aulinio ka. 
trumpus pamokslėlius. ! ro daug padėjo atvykti tremti-

Šių transliacijų sponsorius niams, taip pat padėjo jiems

Pirmądienie, gruodžio 10, 1953
”■ J ■ ===^

anksčiau skelbtų aukų, aukojo' yra ALRK Moterų sąjungos 51 čia įsikurti. Buvo labai darbš-
dar Aleksus Laurinaitis $100, 
J. Maliorius, Lietuvių auditori
jos šeimininkas, $30, Dan Ku
raitis $25, Jonas Kass $25, 
dr. Algirdas Pautienis $10, 
Bronė Pivariūnienė $10, adv.

kuopa, veikianti Šv. Antano pa
rapijos ribose. .

— Inž. Juozas Gvildys ir 
žmona Vanda, devynerius me
tus išgyvenę Toronte, Ont., ką 
tik persikėlė nuolatiniam apsi-

E. Stasukaiti3 $10, Jonas Kli- gyvenimui į Jungtines Vaisty
tas, neseniai atvykęs iš Dani- ir apsistojo Detroite. J. 
jos, $5, Sofija Džiųg.enė $5, J. Gvildys jau pradėjo darbą sa- 
Masaitis $5. I. Bertašienė $2, Voje specialybėje, yra pilnai 
V. Valinevičius $2, P. Petrulis patenkintas nauja aplinka ir 
$2, A. Kavaliauskas $1, P. Ši- skuba įsijungti į vietos lietu- 
moliūnas $1, kun. P. Cinikas,! gyvenimą
MIC, $10.

Į , — Apolonija Petrauskiene 
X Kristaus Karaliaus Laivo mirė Gardner, Ma^s., po ilges- 

nauja?’numeris išėjo iš spau- nės ligos. A. a. Petrauskienė 
dos. Numeryje randami šie buvo motina kun. Jono, TT. 
įdomūs straipsniai: Ar tu pa- Marijonų Kongregacijos nario, 
'žįsti Dievą? Seni šventieji nau- įr kun. Juozo, vikaro lietuvių 
jiems kareiviams, Stebuklai ir parapijos Cajnbridge, Mass.

tus. pareigingas tėvas, stengė
si vaikams duoti augštąjį moks
lą.

ITALIJOJE
— Kun. Petras l’rbaitis iš

JAV-bių išsivežė daug gražiau
sių įspūdžių. Jis yra ypač dė
kingas S3vo giminaitei Durienei, 
jos šeimai bei kitiems bičiuliams 
už rūpestį ir už taip pasisekusių 
išleistuvių parengimą.

“Saleziečių Balse” jis rašo sa
vo įspūdžius iš JAV-bių, Kana
dos, šv. Žemės, Romos, Tėvo 
Pijaus ir kitų religiškai garsių 
vietovių Dabartinis jo adresas: 
Rev. P. Urbaitls, Instituto Sale- 
siano Litu ano, Castelnucvo Don 
Bosco (Asti) Italy.

moderniškasis žmogus, Šv. Tė 
vas gina Vengrijos ir kitų 'pa
vergtų tautų teises, Nuotykis 
iš paskutinio karo, Kenčiančios 
sielos, Kodėl aš pamilau? Yra 
plati lietuviškojo ir katalikiš
kojo gyvenimo apžvalga. Sa
vaitraštį redaguoja kun. A. 
Ignotas, MIC. Žurnalo prenu
merata metams 3 dol. Adre
sas: 2334 S. Oakley avė., Chi- 
cago 8, III.

X Marianne Jonaitis, duktė 
Jonaičių, gyvenančių 2735 W. 
43 st., yra viena iš astuonių 
kolegijos St. Francis, Joliet, 
studenčių, kuri pateko į kny
gą Who’s Who apie Amerikos 
universitetus ir kolegijas. Stu
dentės buvo nominuotos spe
cialaus komiteto, kuris atsi
žvelgė į studentų pažangumą 
ir išsilavinimą. Jonaitis yra 
mergaičių korporacijos pirmi
ninkė. Praeitais metais ji buvo 
vicepirmininkė. Studijuoja che-, 
miją. Marianne yra duktė vais-' 
tininko Kazio ir Albinos Jonai
čių.

X Muz. Genovaitės Aleksu- 
nas ir Dan Mitchell jungtuvės 
įvyksta 29 gruodžio, 11 vai. 
mišių metu, Šv. Antano para
pijos bažnyčioje Cicero, UI. 
Muzikė Aleksunas yra nuolati
nė Alice Stephens ansamblio 
akompaniatorė. Jungtuvių me
tu giedami Rossini, Moois, 
Frank ir Šimkaus kūriniai.

X LB Bridgeporto apylinkės 
valdyba prašo narius sumokėti 
nario mokestį už 1956 metus. 
Tai gailma padaryti pas kasi
ninką Fabijoną Valinską, 3232 
S. Emerald Avė., asmeniškai 
arba atsiunčiant paštu. Kitos 
įmokėjimo vietos: Daina. Kar
velio ir Terros knygynai.

X LB Chicagos apygardos
suvažiavime, kuris įvyksta 
gruodžio mėn. 16 d. Lietuvių 
auditorijoje, bus aktualus pra
nešimas lituanistinio švietimo 
klausimais, todėl suvažiavime

— Kun. Juozas Zeliauskas,
- Matas Šimonis, LRKSA lietuvj? “Įeaie«i<I Italijoje Šatai-

, ... . . gos direktorius sunkiai serga.265 kuopos veiklus orgamzato- ® . .. .® . Del neseniai turėto nugurkaulionūs Detroite, gruodžio men., acijoa tem0 viaiskai jo
9 d. vyksta i Windsorą. kur, kairiojj aRia Nora jja dar ne. 
lietuvių parapijoj salėje laike šioja ant krūtinSa
susirinkimo tuojau po pamaldų, tačiau eina savo kasdieni- 
padarys pranešimą ir paaiškins' 
kaip galima apsidrausti Lietu
vių Romos Katalikų susivieni
jimo organizacijoje. Po prane
šimo M. Šimonis užpildys pa
reiškimus, norinčius apsidraus
ti. Vietos klebonas kun. Ru- 
dzinskas šiai veiklai maloniai 
pritarė ir susirinkimui leido 
pasinaudoti parapijos sale.

— Rūtos ansamblio Newark,
N. J., valdybos susirinkime da
lyvavo šie valdybos nariai:
Jack Stukas, Alg. Kačanaus- 
kas, L. Stukas, Ch. Bouchas,
Al. Rurzitas ir EI. Jenuss. Ja
me nutarta, kad šokių instruk
torė Matulaitis būtų kviečiama 
į valdybą. Ansamblis Rūta lap
kričio 24 d. koncertavo AL 
Bendruomenės koncerte Eliza- 
beth, N. J. Tolimesni pasiro
dymai yra numatomi: gruodžio 
24 d. Kalėdų televizijos pro
gramoj, tinklas 13. 1957 m.
kovo 23 d. koncertas St.
George salėj Newark, N. J., ge
gužės 19 koncertas Brooklyn,
N. Y., ryšium su 75 m. muz.
Kačanausko sukaktuvėm. An
samblio valdybos sekretorius 
yra Eleonor Jenuss.

— Jokūbas Gedlminskas,
kaip jau buvo pranešta, mirė 
gruodžio 4 d. Velionis baigė 
Panevėžio vyrų- gimnaziją Lie
tuvoje. Pittsburghe studijavo 
architektūrą. 1955 metų pava
sarį vedė čia gimusią lietuvai
tę Oną Jurgaitytę iš New Ken- 
sington, Pa. Velionis mirė te
turėdamas 32 metus. Buvo su
sipratęs lietuvis ir pasižymėjo 
dvasine kultūra.

Kun. A. Sušinsko aprūpin
tas šv. Sakramentais, mirė 
liaukų ir gerklės vėžiu, prieš 
tai ilgoką laiką sunkiai sirgęs.

nes pareigas. Įstaigos nuotaika 
yra šeimyniška, mokiniai gerai 
mokosi ir yra rimtai nusiteikę.

— Lietuvis — šventosios Že
mes sargas. Pranciškonas bro
liukas Jeronimas Petrauskis, 
kaip “Šventosios Žemės” sar
gas, buvo keturis metus prie 
Viešpaties Kapo Jeruzalėje. Tris 
metus gyveno ant Taboro kal
no, o dabar eina tas pačias pa
reigas Nazarete, Apreiškimo ir 
Šv. Šeimos gyventose vietose.

Brolis Jeronimas būtų labai 
dėkingas, jei Draugas ir kiti 
laikraščiai jį aplankytų. Taip 
jam būtų lengviau išlaikyti lietu 
vių kalbą Kristaus žemėje.

— Kun. Aug. Sabas ir kun. 
Ant. Tranavičius, saleziečiai, 
nuo seno užėmę svarbias ekono
mų vietas Saleziečių įstaigose 
Portugalijoj, kiek galėdami grei 
čiau įsijungs į lietuvišką darbą 
Crown Poin, Ind., Chicagos, ar
ba pavaduos ką nors iš Salezie
čių įstaigos Italijoje.

DIB. BRITANIJOJ

laukiama atsilankant gausiai Paliko žmoną Oną ir 4 mėnesių 
Chicagos švietimo darbuotojų.

X Balfo banketo metu gruo
džio mėn. 2 d. Lietuvių audito
rijoje buvo sudėta aukų Sibi
ro lietuviams šelpti virš $1500 
Dalyvavo bankete apie 500 as
menų ir buvo ta proga pagerb
ti apie 50 ilgamečių Balfo dar
buotojų Chicagoje.

X Sol. Danutė Stankaltytč
gruodžio mėn. 16 d. 9:50 vai. 
giedos solo per pamaldas šven
tinant moksleivių ateitininkų 
Marijos kuopos vėliavą Nekal
to Prasidėjimo švenčiausios 
Panelės Marijos bažnyčioje.

X Ted. Zayner, Calumet 
Augšt. mokyklos lietuvis mo 
kinys,
komandoje dėl Chicagos mies
to mokyklų čempionato. Ted.

— Dėl namų susitarta. Brad- 
fordo ir apylinkės lietuviams 
Namų pirkimo komisijos pirmi
ninkas V. Kasakaitis pranešė, 
500 sv., metų bėgyje 700 sv., o 
kad pagaliau susitarta su namų 
šeimininku, kad jis lietuviams 
parduoda namus už 2,200 sva
rų. Norima pradžioje įmokėti 
likusius kada vėliau, mokant sa 
vininkui pagal įstatymus numa
tytus procentus. Namai yra gra 
žioje ir patogioje vietoje, gra
žiai atremontuoti, dideli, su ne
mažu kiemu ir garažu. Jame nu
matoma koncentruoti visą vie
tos ir artimųjų apylinkių lietu
vių veiklą. Čia turės būti vaikų 
mokykla, skautų ir kitų organi
zacijų būstinė ir socialinis klu
bas. Šiuo metu komisija krei- 

dukrelę Rebeką. Jo artimieji ir PĮasi i visus dirbančius lietu
Pittsburgho lietuviai tremtiniai 
skaudžiai pergyvena jo mirtį.

— Petras Karevičius, miręs 
prieš 3 mėnesius Scranton, Pa., 
buvo Draugo prenumeratorius 
per 47 m. Jis mirė turėdamas 
78 m. amžiaus. Amerikoje išdir
bo anglių kasyklose virš 40 m. 
Buvo' uolus katalikas ir uolus

X Chicagos studentų ateiti
ninkų rengiami Naujų Metų su
tikimo baliai jau yra virtę gra
žia tradicija, šiemet rengia
mas Naujų Metų sutikimo ba
lius didžiulėje Keymen's klubo 
balių salėje yra penktas iš ei-

žaidžia tos mokyklos ^8-
X Baru n Peter Draugo ad

ministracijoj yra laiškas iš 
Zayner tėvai gyvena Brighton Lietuvos, Kazatiškio mieste- 
Park kolonijoj. ’ lio.

vius, kad jie gausiai aukotų ir 
sudarytų realų pagrindą užper- 
kant taip reikalingus namus.

Bradfnrdo lietuvių kolonija 
nėra labai garsi. Nuolat nutru- 
panti ir daliai išvažiuojant lai
mės jieškoti užjūrio kraštuose, 
šiuo metu čia gyvena apie 250 
lietuvių, kurie yra susibūrę į 
kelias lietuviškas organizacijas. 
Ligšiol kultūrinei ir visuomeni
nei veiklai didelis stabdis buvo 
savų namų neturėjimas. Reikia 
manyti, k?d, visiems sutartinai 
aukojant, pavyks pagaliau įsi
kurti savo nuosavuose namuo
se.

— Žuvo Albinas Lenkaitis.
Lapkričio 19 d., grįždamas fab
riko mašina iš darbo, tragiškai 
žuvo Nottinghamo lietuvis Afb. 
Lenkaitis. Iššokęs iš važiuojan-

ROŽIŲ KARALIENE

Ann MossJjerg, 19 m. jtudentė iš Pasadėna miesto kolegijos, išrinkta 
Rožių Karalienė futbolo žaidimui, kuris įvyks Naujų Metų dieną, 
Californijoje. " (INS)

CHICAGOS ŽINIOS
Pastas prašo

Chicagos pašto viršininkas 
prašo siuntinius į artimiausį 
paštą ir kalėdinių sveikinimų 
pundus kiek galima gabenti 
prieš 10 vai. pyto ir tarp 1 vai. 
30 min. ir 3 vai. 30 min. p. p., 
kad būtų išrengta didžiosios 
spūsties kitomis valandomis. 
Taipgi dėl laiškų ir siuntinių 
prašo trijų dalykų: 1. Rašyti 
aiškiai, 2. Pažymėti zonos nu
merį, 3. Siuntinius įpakuoti stip 
riai. Prieš šventes paštas dirbs 
ilgesnes valandas.

Jieško slaugiu sergantiems 
peliju

Illinois Universiteto Alsavimo

Laimėjo Marijos Augšt. 
mokykla

KAS KĄ IR KUR
— Nekalto Prasidėjimo Prasi

dėjimo seserų rėmėų (Oildos) na
rių susirinkimas įvyks rytoj (ant
radienį, gruodžio 11 d.) 7:30 vai. 
vakaro Aušros Vartų parapijos 
salėje. Visi nariai nariai labai 
prašomi dalyvauti, nes bus taria
masi dėl veiklos pagyvinimo ir ki
tais svarbiais reikalais. Valdyba

Kalėdose sėdės kalėjime
Du Chicagos augštesniosios 

mokyklos auklėtiniu teismas 
nubaudė kalėjimu, ir jie bus 
apskrities kalėjime per Kalėdų 
atostogas. Nubaustieji yra 

į Clee Esther Davis ir Joseph 
Mason, abudu 18 m. Kilus są
myšiui miesto autobuse moks
leivė Davis užpuolė Shirley 
Wiesenmayer, 19 m. ofiso dar
bininkę, o Mason — apsivogė.

Naujas miesto biudžetas
Chicagoje viešame posėdyje 

rotušėje buvo svarstomas mies
to biudžetas sekantiems me- suruoštą muzikinę popietę, ma-

Nuoširdžiai dėkoju Marijai ir 
inž. A. Rudžiams, kurie po kon
certo iškėlė taip puikias vaišes 
savo gražioje rezidencijoje.

Dėkoju skautams akademi
kams, ypač dr. M. Budrienei ir 
R. Gustaitienei, už taip puikiai

tams. Nustatyta $505,368,817 
pajamų ir išlaidų, taigi — $35 
milionais daugiau, negu Šiai3 
metais.

$100,000 vengrams
Chicagos mieste ir priemies

čiuose per viešą rinkliavą aukų 
vengrams buvo gauta daugiau 
kaip $100,000.

PADĖKA

ne išleidžiant.
Dėkoju Chicagos visuomenei,

kuri taip gausiai atsilankė į mi
nėtą koncertą.

Tikrai iš širdies visiems dėko
ju, kurie bent kuo prisidėjo prie 
mano planų įgyvendinimo.

Aš visuomet jus prisiminsiu 
už parodytą man nuoširdumą.

Jūsų
Stasys Baranauskas 

Piazza Ragusa 12 Int. 16,
Roma, Italia.

Iš amžinojo miesto Romos 
nuoširdžiai dėkoju brangiems 
menininkams P. Bičkienei, Z. A- 
domaitienei, A. Kučiūnui, J. Vaz 
neliui, A. Dikiniui, VI. Baltru-

Neapsimoka
Japonijos miestelyje Kusatsu 

viešbučių ir valgyklų savininkai 
šaičiui ir Chicagos Lietuvių Vy-| nepriimti nakvynei ir ne-
rų Chorui, kurie dalyvavo ma-, .uo^ v^yti mokesčių rinkė- 
no išleistuvių koncerte. Be jų ^amS- Vienas savininkas paaiš- 
pagalbos ir nuoširdaus įsijungi-. ino:
mo, tikrai nebūtų buvę įmano-1 . mums daro daugiau
ma surengti tokio masto kon- i nuo®tolių, negu duoda pelno, 
certą.

Minėtų išleistuvių koncertą 
organizavo ir tvarkė K. Kleivos 
vadovaujamas komitetas. Taii 
malonūs: Gr. Musteikienė. St.1

LIETUVIŠKŲ KORTELIŲ 
KALĖDŲ SVEIKINIMAMS 

GALIMA GAUTI “DRAUGE'
16 korteliu už $1.00

(su persiuntimu)
Jau laikas užsisakyti Kalėdines 

sveikinimų korteles. DRAUGAS

Chicagos arkidiecezijos laik- Tumosienė, K. Kleiva, kun. dr. 
raščio “The New World” plati-, p- Celiešius, kun. dr. I. Urbonas, 
nimo varžybose dvidešimtoje A. Sprindys, V. Abramikas, A. 
rungtyniaujančių klasėje, pir-j Dzirvonas, V. Radžius, dr. J.
mą vietą laimėjo Marijos Augšt . Bajerčius, J. Paštukas, P. Ne- *■
mokykla. Antroje varžybininkų | dzinskas. Jiems didelė padėka kaiėdine9 kortefes su7 atatinklm^s 
klasėje trečią vietą laimėjo Šv. taip didelį ir puikiai atliktą lietuviškais sveikinimais.

darbą. Nesivėlinkite užsisakyti, nes kor-
„ teles siunčiamos k etvirtos klasės 

P&štu, todėl kelionėje užtrunka iki 
2 savaičių.

Jei turite parduoti ar Išnuomr Sveikinkite savo mietelius lietu- 
rt. pasiskelbkite amulkių skelbtam) viškomis kortelėmis ir jas pirkite

Petro ir Povilo lietuvių parapi
jos mokykla. Laimėtojams pre
mijos bus įteiktos gruodžio 15 d. 
12 vai. 30 min. per specialius 
pietus Sheraton-Blackston vieš
buty.

Daug baigiančių mokslą
Sausio mėnesį 16,832 mokslei 

viai ir studentai baigia įvairias'

skyriuje. Skelbimą galite perduot 
telefonu Virgiui* 7-6640

DRAUGE.
Užsakymus

šiuo adresu:
su pinigais siųskite

MAUDOS RULTCRA — SI KLOS 
KULTCRAt

Ligų centre yra nepaprastai di- Chicagos mokyklas: mokytojų f šią tiesą, gyvenimiškai, trumpai > 
199 lSsamial nušviečia vienintele šios r<kolegiją 133, jaunių kolegiją §|e8 masų kalboje studija —

395, augštesniąsias mokyk- TOMO 4ICRAICIO, o.p.,

Nevystančios Rožes

delis trūkumas slaugių, o toji 
ligoninė ypač polijo ligose turi 
puikią gydymo techniką. Slau
gių atlyginimas — $315 mėne
siui ir butas bei valgis. Prašy
mai priimami Raudonojo Kry
žiaus įstaigoje, 529 S. Wabash, 
Chicagoje. Papildomų informa
cijų galima gauti telefonu WA- 
bash 2-7850.

Jau žuvo 306
Chicagos mieste ir artimosio

se apylinkėse šiais metais su
sisiekimo nelaimėse jau žuvo 
306 žmonės ir buvo sužeistų 31, 
256.

las — 5,585, vakarines mokyk
las — 92, pradžios mokyklas 
— 10,452, vakarines pradžios 
mokyklas — 175.

Kalėdų atostogos
Chicagos miesto mokyklose 

Kalėdų atostogos prasidės gruo
džio 21 d. ir baigsis sausio mėn. 
7 d., kada moksleiviai jau tu
rės būti klasėse.

Dovanojo 240 dramų
Dramų Leidimo bendrovės 

prezidentas Roger L. Sergel pa
dovanojo Mundelein kolegijai 
Chicagoje 240 draminių veikalų.

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8. ILL.

TĖVAS PIJU S
istorijoje yra pirmasis kunigaa 
kuris turi Kristaus žaizdas. Tė
vas Pijus yra garsus nepapra-

šv. Rožančius Ir Gyvenimas.
U laida

"Sąmoninga, kultūringa malda yra 
galingi kiekvienos asmenybės dvasios stais darbais ir Dievo malonė’ 
sparnai Į žydriąsias gyvenimo vlriū- , Tr n™,
nes” (Autorius). mis. Knygoje aprašoma pra-

“Tenka tik palinkėti, kad tautle- nJLŠVSČiu dovanu, nuostabūs iŠ- 
čia! katalikai taip vertingą leldln) . ,, ,,, i
įsigytų ir uoliai perskaitytų” (Kun. gijimai, ekstatuuai persikėlimai
JOTtvųGDomin8i)nkonų leidinys, 8T * tt Iš Tėvo PijaUS gyvenimo
pusi., kaina tik 50 centų. Užsakymus y-- idgti 32 naveik&i&l. Kaina 
iir pinigus siųskite — j t r
Užsakymus kartu su pinigais siųskite: $2.00.
“DRAUGAS"

2334 So. Oakley Avenue
Chicago, Illinois

Galima gauti “DRAUGO“ 
Administracijoje 

MW4 So. Oakley Avenue
CHICAGO 8, ILLINOIS

8U, kuris vietoje jį užmušė. Pa
laidotas lapkričio 24 d. Nottin
ghamo kopinėse.

Velionis gimė 1905 m. Vartų 
kaime, Bartininkų v., Vilkaviš
kio apskr. Pasitraukęs į Vokie
tiją, kurį laiką vargo DP sto
vykloje, o vėliau emigravo į An
gliją. Čia įsikūrė gražiame Not 
tinghamo mieste, kuriame įsigi
jo nedidelius nuosavus namus. 
Mėgo nuošalumą ir dėlto akty
viai nedalyvavo lietuvių veiklo
je. Kadangi a. a. A. Lenkaitis 
neturi čia jokių giminių ir ne
paliko testamento, pagal vei
kiančius įstatymus jo visas tur 
tas atitenka Anglijos valdžiai

— Išvyko į Vokietiją. Ameri
kos lietuvių veikėjas Balčiūnas, 
kuris buvo užsukęs į Londoną 
aplankyti savo senų laikų bi
čiulį Ministenį B. K. Balutį, lap
kričio 17 d. išskrido į Vokietiją 
Londone svečias viešėjo tris sa
vaites ir didesniąją laiko dalį 
praleido Lietuvos pasiuntinybė
je. Vokietijoje jis nori aplanky
ti ir arčiau susipažinti su Vasa
rio 16 Gimnazija. Lapkričio pa
baigoje Balčiūnas ketina grįžti

iiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiimiii

BOKIME IŠTIKIMI LIET. 
KNYGAI)

Įstodami j Liet. Knygų Klubą ir 
įmokėdami 5 dol. metinio mokesčio, 
mes įgaliname per vienerius metus 
pasirodyti kelioms naujoms gerai pa
rinktoms liet. knygoms ir tuo pačiu 
uždirbame 2.50 dol., nes knygų pa
sirenkame už 7.50 dol.

Lietuviškos Knygos Klubo na
riais — lietuvybės kalviais gali būti 
visi, pasiuntę 5 dol. šiuo adresu:

LIET. KNYGOS KLUBAS 
(Lith. Book Club)

2334 So. Oakley Avė.,
Chicago 8, Illinois

čios mašinos, papuolė po visu į Ameriką, tačiau jau nebe iš 
spartumu valiuojančiu troleibu- Londono, o iš Italijos.

STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardinės
Tai gražiausia dovana mūsų 
mažiesiems skaitytojams. Meilė 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ii 
dail. VI. Stančikaitės gražios iliu 
stracijoa šią knygą padarė dau 
giauaia mėgiama mažųjų akaity 
tojų tarpe. Kaina $1.50.
Užsakymus kartu su pinigais siųskit-

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8. DL

KAS BUS NAUJAS “DRAUGO” 
ROMANO KONKURSO

LAUREATAS?
1957 m. sausio 12 d., šeštadienį,

7:30 vai. vakaro
SOKOL SALEJE 

2345 South Kedzie Avenue,
Chicago, Illinois

Amerikos visuomene bus supažindinta 
su nauju laureatu. '

Lietuvių visuomenei tai yra svarbi diena. Šiais metais 
7 rašytojai atsiuntė kūrinius norėdami laimėti $1,000, 
kuriuos kiekvienais metais parūpina dienraščio Draugo 
Bendradarbių klubas.

Paskelbus laureatą, įvyks koncertinė dalis. Dainuo
ja ALDONA STEMPU2IEN®, garsi Clevelando daini
ninkė.

Rezervuokite tą dieną DRAUGO romano konkurso 
šventei. Kiekvienais metais konkursas iškelia naujas 
ir įdomias asmenybes. Tikimės, kad ir šiais metais bus 
didelis surpryzas Amerikos visuomenei, kai bus paskelb
ta laureato pavardė.
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