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LENKAI DARBINIKAI SU VENGRU PATRIOTAIS
Turi gi pagaliau būti surastas būdas nukreipti 
sovietus į civilizuotą kelią, ..pasakė Kubos atstovas

SALOMĖJA NARKĖLIŪNAITĖ 
Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose 

JUNGTINĖS TAUTOS. — Generalinė Asamblėja užbaigė sa
vo diskusijų pirmąjf rundą Vengrijos klausimu, pasmerkdama So
vietų Sąjungą už tai, kad ji prasižengė prieš Jungtinių Tautų 
Chartą, išplėšdama Vengrijos žmonėms laisvę ir nepriklausomybę 
ir paneigdama pagrindines žmogaus teises.

Tas pasmerkimas nubalsuotas 
penkiasdešimt penkiais balsais
prieš sovietinius aštuonis. Pa
prastai sovietinėje pusėje ligi šio 
lei būdavo devyni, bet dabar aš- 
tuoni, nes Vengrijos delegacija 
ųuo gruodžio 11 d. pasišalino iš 
sesijos darbų tol, kol sesija dis
kutuos Vengrijos klausimą.

Smarkiausia rezoliucija
Rezoliucijos operatyvinėje da

lyje, šalia pasmerkimo, dar pa
brėžiama, kad sovietų karinė in
tervencija Vengrijoje paneigia 
Vengrijos politinę nepriklauso
mybę, sovietai kviečiami sustab
dyti tą intervenciją ir neatidėlio
jant pradėti atitraukinėti savo 
kariuomenę JT priežiūroje ir leis 
ti Vengrijai atstatyti savo politi
nę nepriklausomybę.

Rezoliucijos pabaigoje Asam
blėja paveda Gen. Sekretoriui im 
tis bet kokios iniciatyvos, kuri 
tik jam atrodytų reikalinga ir 
padėtų išspręsti Vengrijos klau
simą pagal JT Chartos nuostatus 
ir Generalinės Asamblėjos rezo
liucijas.

Šitos rezoliucijos pradžioje pri 
menamos visos kitos rezoliucijos, 
kurias Generalinė Asamblėja jau 
yra ligi šiolei priėmusi ir reika
lavusi, kad Sovietų Sąjunga ati
trauktų armiją ir kad JT stebė
tojai būtų įleisti į Vengriją. Do
kumentais imant, jau susidaro 
net keturios rezoliucijos, kuriose 
Sov. Sąjunga kviečiama atitrauk 
ti kariuomenę, liautis kištis į 
Vengrijos vidaus reikalus ir su
stabdyti vengrų priespaudą. Ki
tos trys rezoliucijos kalba dėl JT 
stebėtojų.

Kai praėjusio trečiadienio vėlų 
vakarą Asamblėja priėmė tą jau 
aštuntą Vengrijos klausimu re
zoliuciją — sovietų pasmerkimą 
— buvo beveik aišku, kad ir šitos 
sovietai nepaisys taip, kaip ran
ka numojo į visas ligšiolines. Ta
čiau vieno ir vienintelio klausi
mo, kuris visus kankino ir tai 
būtent, kas bus, jei sovietai ir i 
dabar nepaklausys, delegatai lyg 
ir nenorėjo prisiminti, kai pirma 
jie kalbėjo ir paskui balsavo už 
sovietų pasmerkimą.

kios prasmės balsuoti už Azijos 
rezoliuciją, nes'juodvi yra prie
šingos viena kitai. „Neutraliųjų“ 
manymu, iš sovietų nieko negali
ma bus išpešti bloguoju, esą tik 
pasitarimais būtų įmanoma ką 
nors pozityvaus Vengrijos klau
simu nuveikti. Bet jie taip ir 
pasiliko mažumoje, nes susilai
kiusių buvo trylika. Būdinga, 
kad tokia Suomija ir Jugoslavija 
irgi tame tarpe, kai tuo tarpu 
jau nieko nuostabaus, jog tame 
skaičiuje buvo arabų delegacijos.

Horvath pats išėjo — 
ar tik nereiks gailėtis?

Vengrija pati, kaip jau minė
ta, šioje sesijoje nedalyvavo. Ne
buvo taip pat ir Haiti bei Pietų 
Afrikos delegacijų. Nežinia, ko
dėl Haiti nedalyvavo, bet mano
ma, kad ji nesirodė dėl jos kraš
te prasidėjusių neramumų, o Pie
tų Afrika, panašiai, kaip ir Ven
grija, yra išėjusi iš Jungtinių 
Tautų ir sakė nedalyvaus jų veik 
loję, ligi nebus iš darbotvarkės 
išimti klausimai, dėl kurių ji iš
ėjo — būtent liečiantieji, kaip jie 
sako, jų vidaus reikalus — rasi
nę segregaciją.

Jei dėl Pietų Afrikos nebuvi
mo čia niekas neparodė nei 
džiaugsmo, nei ašarų, tai dėl Ven 
grijos nebuvimo jau ne vienas 
vakarietis ar juos remiąs delega 
tas pareiškė pasitenkinimo. O 
JAV ammasadorius Lodge išsi
reiškė, kad nebloga būtų, jei ir 
kiti sovietų satelitai išeitų, „tai 
tada mažiau jų kalbų tektų klau
sytis“.

Kadangi pats pasišalinęs iš JT 
posėdžių Vengrijos užsienių rei
kalų ministeris Horvatli tikrųjų 
Vengrijos interesų čia vistiek ne 
atstovavo, tai dabar pradeda di
dėti pageidavimas, kad Nagio

Jungtinių. Amerikos Valstybių valstybės sekretorius John Dulles (kai
rėje) ir Prancūzijos užsienio reikalų ministeris Christian Pineau šiau
rės. Atlanto Gynybos organizacijos posėdyje, Paryžiuje. (1NS)

ministi’ų kabineto narė Anna 
Kethly būtų pakviesta čia užimti 
Vengrijos vietą.

Jei šitai įvyktų, vengrų komu
nistai, žinoma, sovietų pądiri- 
guoti, būtų labai atsigavę. Gal 
jie tokio atvejo ir nebuvo numa
tę, kai tą savo pasitraukimą pla
navo. Bet, kad jiems seikėjo jį 
planuoti, tai visiškai aišku, nes 
anksčiau ar vėliau ta Vengrijos 
delegacija vistiek būtų buvusi pa 
šalinta kaip neatstovaujanti ven
grų tautos, o tik dar viena sovie
tinė iškamša.

Parama vengrams
Tai šitaip reikalai atrodo 

Asamblėjoje ir jos komitetuose.
Tačiau visų nustebimui, tos pa
čios komunistinės Vengrijos at
stovas visdėlto dalyvavo kito JT 
padalinio — UNICEF — vaikų 
pagalbos fondo posėdžiuose, ku
riuose iš JT lėšų septyni šimtai 
tūkstančių dol. paskirta Vengri-į jos provincijų gautos žinios, kad prasidėjo naujos kovos ir sovietai 
jos žmonių pagalbai. Tai bus i turi didelius nuostolius, 
daiktinė parama Vengrijoje ir) Budapešto pramonės fabrikai 
Austrijoje esantiems vaikams, 'pasiliko uždaryti protestuojant 
motinoms ir seneliams. Vengri- darbininkams p|rieš dviejų darbi- 
jos atstovas tame UNICEF posė- ninku vadų areštą. Jiems gresia 
dyje dėkojo už paskirtas lėšas ir mirties bausmė. Provincijoj fab- 
žadėjo visokeriopą savo vyriau- rikai taip pat uždaryti, nes ten 
sybės pagalbą tos sumos ribose irgi areštuojami kiti darbininkų 
esančių daiktų pasikrstymui. Di- vadai. »■ ,
džiumoje tai bus pienas, mais- , Austrijos sostinėje gauti pra-

Kovos vyksta prieš sovietus palei 
anglies kasyklas, pietų Vengrijoje

VIENA, Austrija, gruodž. 13. — Vengrijos darbininkai šian
dien vėl paskelbė visuotinį streiką neapibrėžtam laikui. Iš VengriTAfl VA TI TA OI III TTO IITZIO A * 1* a a - ? _ _ 1 _ • •

Poznanės darbininkai reikalauja 
sovietų pasitraukti iš Vengrijos

. VARŠUVA, Lenkija, gruodž. 13. — Lenkijoje trijų dienų de
monstracijas parėmė 30,000 Poznanės plieno darbininkų atstovų 
reikalavimas tuojau ištraukti sovietų kariuomenę iš Vengrijos.

Darbininkai vakariniame Len- ■ ■—• < ~—------ -=■
kijos mieste, kur kraujuotos 
priešsovietinės riaušės išsiveržė 
š. m. birželio mėnesį, pasmerkė 
sovietų įsibrovimą į Vengriją.
Darbininkai pareikalavo sovietų 
kariuomenę pakeisti Varšuvos 
komunistinio pakto valstybių ar 
Jungtinių Tautų kariuomene.

Poznanės darbininkai tarė sa
vo žodį po to, kai studentai, sim
patizuodami Vengrijos sukilė
liams, vakar suruošė demonstra
cijas Wroclawe, ir minios susi
kirto su policija šią savaitę ki
tuose Lenkijos miestuose, įskai
tant pirmadienį užpuolimą sovie
tų konsulato Stettine.

tas ir šilti drabužiai. nešimai, kad mažiausia 300 ru-

sų kareivių žuvo ir šimtai kitų 
buvo sužeista kovose palei Pecs 
anglies kasyklas pietinėje Ven
grijoje.

Cegilski (buv. Stalino) plieno 
fabriko darbininkai savo reikala
vimus sudėjo į rezoliuciją, kuri 
buvo vienbalsiai priimta. Iš to 
fabriko birželio mėnesį prasidėjo 
„duonos ir laisvės“ riaušės.

Darbininkų vadai pareiškė, 
kad rezoliuciją priėmė 30,000 
plieno darbininkų ir jie strei

kuos, jei vyriausybė bandys tą 
rezoliuciją plėšyti.

Darbininkai pasakė, kad jie 
siųs rezoliuciją tiesiai Jungtinių 
Tautų sekretoriui Dag Ham- 
marskjoldui ir jie pasiryžę ją pa
skleisti Lenkijoje. Rezoliucijos 
prierašas, kuriuo prašoma Sovie
tų jėgas Vengrijoje pakeisti J. 
Tautų kariais, taip pat bus pa
siųstas Hammarskjoldui.

Tūkstančiai darbininkų kėlė 
ovacijas, kai rezoliucijos buvo 
skaitomos masiniame susirinki
me prie Cegilski dirbtuvės. Vie
nas kalbėtojas kaltino sovietus, 
kad jie Vengrijoje elgiasi „kaip 
Hitlerio naciai“.

Pačiupo vadę?
NICOSIA, Kipras, gruodž. 13. 

— Gandai sklinda britų kariniuo 
se sluogsniuose, jog graikų kip- 
riečių pogrindžio (Eoka) vadas 
George Grivas buvo sučiuptas 
Troodos kalnuose.

Sakoma, kad Lenkijoje 
nebetrukdo transliacijų 

iš Vakarų
VARŠUVA, gruodž. 13. — Jau 

Kaip ten bebūtų, didžiumos ma kuris laikas, kai lenkai nebetruk
do lenkiškų transliacijų iš Vaka
rų. Tuo būdu Lenkijos gyvento
jai gali klausytis lenkiškųjų 
transliacijų per Amerikos Balsą, 
Lalisv. Europos siųstuvą, BBC ir 
kitus radijus.

Naujieji lenkų valdovai pažy
mi, jog tuos pinigus, kurie buvo 
išmetami lenkiškoms transliaci
joms iš Vakarų trukdyti, verčiau 
reikia išleisti duonai ir būtiniau
sioms reikmėms pirkti.

Lenkų pavyzdžiu galėtų pa
sekti ir visi kiti, nebetrukdydami 
laisvųjų transliacijų iš Vakarų.

Rytų Vokietijoje
irgi .neramu

BERLYNAS, gruodž. 13. — 
Walter Ulbricht, komunistų par
tijos vadas, kietais žodžiais iš
plakė Rytų Vokietijos studentus, 
kurie reikalavo daugiau Vakarų 
stiliaus laisvių.

Jis įspėjo juos atviru laišku:

nymu, Sovietų Sąjunga susilau
kė, ko ji buvo verta, o Kubos de
legatas dr. Nunez-Portuondo, ku
ris tvirtino, kad šitokia rezoliu
cija esanti per silpna, prieš rezo
liuciją priimant, dar pasakė, kad 
„turi gi pagaliau būti surastas 
būdas nukreipti sovietus į Civili
zuotą kelią“,

Tai, nors ši rezoliucija ir neiš
reiškė viso, ką norėjo kubietis, 
vistiek jis už ją balsavo.

„Neutralieji“ mano kitaip
Tuo tarpu susilaikiusiųjų tar

pe buvo tokie vadinamieji neu
tralieji kaip Indija, kuri su trim 
kitom Azijos valstybėmis buvo 
savo rezoliuciją pasiūliusi, ir jo
je apgailestavo, jog sovietai ne
paiso ligšiolinių Asamblėjos re
zoliucijų bei siūlė, kad Gen. Sek
retorius būtų deleguotas į Mask
vą tartis dėl sovietų kariuomenės 
atitraukimo iš Vengrijos.

Kai pirmoji rezoliucija, po ku
ria paisrašė JAV su devyniolika jei studentai tęs opoziciją, jie 
kraštų, buvo priimta, indas tuo- j bus išmesti iš universitetų ir aka 
jau pareiškė, kad toliau nesą jo-: demijų.

Sovietų Sąjungos policijos bosas 
dabar valdo Vengrijos kraštą

I
BUDAPEŠTAS, Vengrija, gruodž. 13. — Sovietų Sąjunga 

ketvirtadienį visiškai paėmė į savo rankas valdžios kontrolę Ven
grijoje. Patikimi šaltiniai sako, jog sovietų slaptosios policijos 
bosas gen. Ivan Sierov valdo premjero Janos Kadar lėlinę vy
riausybę.

Gandai sklinda Budapešte, kad 
Kadar nusižudęs ar kur tai din
gęs-

Vengrijoje siaučia didžiausias 
sumišimas ir netvarka. Maskva 
bando geležine ranka atstatyti 
„tvarką“, atseit vergišką gyve
nimą.

Sierov dabar valdo kas liko iš 
Kadar režimo, kurio nariai tarp 
savęs kovoja, praneša paitikimas 
žinių šaltinis. Sovietų Rusijos po 
licijos bosas yra priespaudos ir 
deportacijų specialistas.

Tuo tarpu dešimtimis tūkstan
čių Budapešto darbininkų ketvir 
tadienį vėl išėjo iš dirbtuvių, ne
žiūrint naujų sovietų divizijų at
vykimo į Vengriją.

Darbininkai po kelių valandų 
paliko darbą po sugrįžimo į dirb
tuves baigus dviejų dienų visuo
tinį streiką, kuris buvo paskelb
tas prieš Kadar režimą.

Vengrijos daktaras, kuris iš 
Budapešto išvyko ketvirtadienio 
rytą, atnešė žinių, kad visuotinis 
streikas vyksta visuose miestuo
se ir miesteliuose, pro kuriuos 
jam teko vykti į Austrijos pasie
nį.

Naujas streikas prasidėjo, kai 
komunistai areštavo Sanfor 
Racz, Budapešto darbininkų cen 
tro tarybos pirmininką, ir jo pa- 
gelbininką Sandor Bari.

TRUMPAI ,Š VISUR
• Trečioji pajėga. Vokiečių 

spaudoje nurodoma, jog tam tik
ri nuomonių zondavimai ar pasi
tarimai tarp amerikiečių ir so
vietų aplenkiant Europą, einą ir 
toliau. Todėl skatinama dar in
tensyviau kurti trečiąją — Iš pa
čių europiečių tarpo — pajėgą,

Japonai džiaugiasi
J. Tautų nutarimu

Reikšminga paroda
BERLYNAS, gruodž. 13.— 

1957 m. birželio 1 d. Berlyne prie

Atvyko į Izraelį
TEL AVTV, Izraelis, gruodž. 

13. — 34 žydai, išvaryti iš Egip
to, vakar atvyko į Izraelį. Atvy
kusieji pasakojo, kad jų nuosa
vybes konfiskavo Egipto vyriau
sybės pareigūnai.

Kai kurie žydai pasakė, kad jų 
pinigai buvo įšaldyti bankuose; 
tik mažas sumas pinigų galėjo 
pasiimti.

Gruziną Saaro
kraštų Vokietijai

PARYŽIUS, gruodž. 13. — 
Prancūzijos parlamentas palaikė 
premjero Guy Molleto planą dėl 
Europos solidarumo ir nubalsavo 
354 balsais (prieš 225) grąžinti 
Saarą Vokietijai.

Saaras ir jo vienas milionas 
gyventojų bus grąžinta Vokieti
jai 1957 m. sausio 1 d.

142 komunistų atstovai balsa-
mau^yklės Neukoeln ruošiama vo prieš Saaro grąžinimą Vokie- 
modelių paroda, kurioje bus iš- tijai
statytas taip pat didžiulis Vokie
tijos žemių reljefas. Visos Vo
kietijos žemės bus atvaizduotos 
pagal 1937 m. sienas.

Vokiečių vyriausybė ne viena 
proga pasisako tik už 1937 m. 
sienas.

Kiek revoliucijoje
žuvo vengrų ir rusų

NEW DELHI, Indija, gruodž. 
13. — Indijos ministeris pirmi
ninkas Nehru ketvirtadienį pa
reiškė, jog jis esąs informuotas, 
kad 25,000 vengrų ir 7,000 rusų 
žuvo priešsovietinėje revoliucijo
je.

Nehur pastebėjo, kad sovietų 
įsibrovimas į Vengriją yra nepa
teisinamas.

• Danijoje dabar gazolino ga
lionas kainuoja $1.50.

TOKIO, Japonija, gruodž. 13. 
— Visi japonai ketvirtadienį 
džiaugėsi, kai Jungtinių Tautų 

kurios žodis turėtų taip pat sver-; Saugumo taryba rekomendavo 
ti tarp amerikiečių ir sovietinių Japoniją priimti į Jungtinių Tau 
"blokų. tų organizaciją. Laikraščiai išlei-

.. do specialias laidas ir radijo sto- • Lenkija. Visuose Lenkijos
universitetuose netrukus bus pa
naikinti sovietiniai akademiniai 
laipsniai ir bus grąžinti lenkų 
laipsniai, vartoti iki II Pas. ka
ro, pranešė Varšuvos radijas.

• Liberija irgi remia Vengri
jos pabėgėlių fondą.

• JAV laivyno vienetas, patru
liavęs Viduržemyje Suezo kovų 
metu, grįžta namo.

• Egipto pogrindžio vyrai už
vakar paleido šūvius J britų sar
gybinius Port Saide. Sužeistų 
nebuvo.

Kalendori .d

Gruodžio 14 d.: šv. Alfredas ir 

šv. Stripidonas; lietuviški: Trai
naitis ir Žvangutė.

Saulė teka 7:09, leidžiasi 4:21.
Orae

Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir jos apylinkėje šiandien — da
linai apsiniaukę ir šalta.

Naujas prezidentas
BERNAS, Šveicarija, gruodž. 

13. — Šveicarijos parlamentas 
finansų ministerį Hans Streuli, 
64 metų, išrinko Šveicarijos pre
zidentu 1957 metams.

Grįžo namo
SAN FRANCISCO. gruodž. 13. 

— Gen. William A. Mann laivas 
atvežė 1,457 kareivius ir 159 la
kūnus iš Inchon, Yokohama ir 
Okinawos į Jungtines Amerikos 
Valstybes.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Valstybės sekretorius John Foster'Dulles pasakė Siaurės 

Atlanto Gynybos organizacijai, kad Jungtinės Amerikos Valstybės 
rezervuoja sau karinę ir politinę laisvę. Jis pareiškė: Amerika bet 
kur pasaulyje gins savo interesus ir jos sąjungininkų be atsikiau- 
simo S. Atlanto Gynybos organizacijos (Nato) tarybos. Duūes 
pastebėjo: jei Formoza būtų užpulta komunistinės Kinijos, JAV 
nelauktą Nato pasitarimą prieš einant ginti Chiang Kai - sheko.

— Iš Austrijos pranešama: Imre Horvath, Vengrijos komu
nistinis užsienio reikalą ministeris, bus paskirtas Vengrijos prem
jeru, vieton Janos Kadar. Horvath išėjo iš Jungtinių Tautų gene
ralinės asamblėjos posėdžio, kai ten buvo smerkiamas sovietų įsi
brovimas į Vengriją.

— Milovan Djilas, buvęs Jugoslavijos viceprezidentas ir arti
mas diktatoriaus Tito draugas, nuteistas trims metams į kalėjimą, 
kadangi jis į ,JJew Leader“ laikraštį, spausdinamą New Yorke, 
parašė, kad Vengrijos sukilimas pradėjo rašyti mirties metrikas 
pasaulio komunizmui.

— Korėjos respublikos jungtinių vadų štabo viršininkas gen. 
Chung U Kwon posaki Maniloje, kad komunistinė Siaurės Korėja 
ruošiasi naujoms athkoms prieš Pietų Korėją. Jis pastebėjo, jog 
If00,000 komunistų kiniečių kareivių ir 10,000 sovietų „patarėjų“ 
yra Siaurės Korėjoje.

— Stettine, uosto mieste, lenkai vakar vėl-demonstravo prieš 
sovietus. Policija demonstrantus išsklaidė.

— Prezidentas Eisenlioueris iš Augusta, Ga., kur atostogavo, 
grįžo į Washingtoną.

— Prezidentas Eisenhou:eris sekmadienį pradės pasitarimus 
su Indijos premjeru Nehru, kuris atvyksta į JAV.

tis, vieton reguliarios progra
mos, kalbėjo apie Jungtinių Tau
tų veiklą.

Japonijos užsienio reikalų mi
nisteris Mamoru Shigemitsu pa
skelbė raštą, kuriame pabrėžta, 
jog Saugumo taryba vienbalsiai 
rekomendavo priimti Japoniją į 
Jungtinių Tautų šeimą.

Lyg dabar tik būtų 
sužinoję, kiek galima

tikėti bolševikų žodžiu
BONNA, Vokietija, gruodž. 

13. — Vokiečių SWR siųstuvas 
plačiau nušvietė Sierovo veiklą, 
nupasakodamas, kaip jis vykdė 
pabaltiečių deportacijas ir žiau
riausiomis priemonėmis kovojo 
prieš lietuvių, latvių ir estų pa
triotus.

Sierovui pasirodžius Vengrijo
je, pikčiausi vengrų slaptosios 
policijos pareigūnai buvo apreng 
ti rusų uniformomis ir pasiųsti 
krėsti namų ir per „žmonių me
džiokles“ gaudyti laisvės kovoto
jų.

Vokiečių socialdemokratų va
dovybės pareiškimu, Nagio pa
grobimas ir „pasiuntimas jo pa
ties prašymu ten, kur jis norė
jo“, yra tikras gangsterizmo ak
tas.

Prancūzų socialistų laikraščiai 
pastebi, kad Nagy pagrobimas 
yra vienintelis visoj kriminologi
jos istorijoje.

Lyg dabar tik būtų sužinoję, 
kiek galima tikėti bolšeVikų žo
džiu. Pvz. kaip Molotovas tikino 
Lietuvos valstybės vyrus, kad 
Sovietų Sąjunga nesikiš į Lietu
vos vidaus reikalus — o kas pas
kum išėjo po kelių mėnesių iš vi
sų tų iškilmingų pažadų?
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ĮSPŪDŽIAI IŠ OLIMPIADOS (2)
ANT. LAUKAITIS, mūsų specialus korespondentas olimpiadoje

Ypatingai buvo įdomu stebė- religijų, susirinko į Melbourno 
Como parką šventiškoje nuotai
koje lapkričio 25 d. padėkoti Vi 
sagaliui ir taikingoje olimpinėje 

1 nuotaikoje pasimeldė. Olimpines 
šv. mišias, asistuojant daugybei 
kunigų, atnašavo Hobarto arki- 
vysk. J. Young. Pamaldų globė
ju buvo vienintelis Australijos 
kardinolas T. Gilroy, kuris kar
tu su Viktorijos gubernatoriu
mi Sir D. Brooks, Tarptautinio 
Olimpinio Komiteto pirm. A.

ti pirmojo aukso medalio laimė
toją, simpatingąją, 24 metų Če
koslovakijos studentę O. I*iku- 
tovą, moterų disko metime pa
siekusią naują olijnpinj rekordą.

Po jos įtempto laimėjimo 
prieš ruses I. Bėgliahovą ir gar
siąją “skrybėlaičių mėgėją” Ni
ną Ponomarevą, aš kartu su ki
tais reporteriais pribėgau prie 
čokės ir paprašiau ją pasakyti

GRĮŽTA 16 OLIMPIADOS

Atvyko iš Australijos, Alelbouruo 
olimpiados, į Los Angeles (i5 k. į 
dešinę) disko metėjas Gordien, sun
kumų kilnotojas Anderson ir krep
šininkas Russcll. (INS)

eio, į olimpinį kaimelį buvo ne
oficialiai įvežama daug įvairio
mis kalbomis knygų, kurios bu
vo išdalinamos įvairių Rusiją at 
stovaujančių tautų sportinin
kams. (Bus daugiau)

“Sp. Ąpžv.” red. pastaba. Mū
sų korespondentas labai smul
kiai rašo apie mums įdomius 
sportininkus. Jei kas skaitytojų 
daugiau norėtų apie tai sužino- 

Į ti, tesikreipia į redakciją asme
niškai, nes laikraštyje tai neį
manoma aprašyti.

(Nukelta į 7 psl.)

Oilso teist. LAfayette 3-3210, Jei 
noatslltepla, šaukite KEdzin 2-2863

r'MJLY V. KRUKA5
iYDYTOJĄ- TR CHIRURGĄ

4146 S. Archer Avė.
VAlt Kasdien popiet nuo 12-2:80 v 
Vs» pirm., antr., ketvlrt. 6-8:8* v.88^414^.. • «*

DRi IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

VCDlKip IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALI KT*

1156 Sonth We«tern Avenss
(MEVICAL BUJLLING) 

eirmad., antrad., ketv. Ir penkta 
auo 11 vai ryto — 1 v. p. p. Ir nu 
4 V. — 8 vai. vakare Trečiad. nu 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Sežtad 1 
vai. ryto Iki S vai. poi 'et

Ofloe tel RL. 7*il68
Re* ’el WAihrook &-37«»

keletą žodžių spaudai. Jinai tik Brundage, princu Jean ir prin 
suspaudė savo aukso medalį, pa 
bučiavo jį ir neišlaikiusi savo 
moteriškų jausmų apsiverkė iš 
džiaugsmo, negalėdama pasaky-

cese Josefina iš Luksemburgo,
Viktorijos ministeriu pirm. E.
Bolte, Melbourno burmistru Sir
Fr. Sellack, Šv. Tėvo apaštališ-Į Prieškomunistinė propaganda 

ti nė žodžio. Tuo tarpu abi ru- kuoju delegatu arkiv. R. Car-'
sės skindamos sau kelią per re- born, visais Australijos vysku-, nizacijos Australijoje neskai. 
por erių ir o ogra ų mintą, a - pais ir apie 100 kitų augstųjų tant vengrų kurį.e dirbo šį dar- 
rode piktos ir užkalbintos ke- svečių meldėsi specialioje gar-, bą atskirai, olimpiados metu lei. 
lėtą kartų pakartojo Nifct . bes tribūnoje. Pamaldose daly- d SDecialu laikrašti “Unifica-

Vienas įžymiausių olimipinių vavo dauSiau 500 sportininkų I tion„P Nors oficialiai jis ir bu- 
atstovaudami daugiau kaip 30 VQ uždraustaSi tečiau šimtai eg 
įvairių valstybių.

Nepaprastai gražiai buvo pa

bė girnų buvo 10 kilometrų, kurį 
laimėjo rusas W. Kuts. Stebiht 
Kuts bėgimą, atrodė, kad jis

kairiu posūkiu atsisuka į teisėjų Rusų sportininkai ir kiti as- 
staliuką, kulnimis sumuša ir pa- menys, po laivo “Gruzija” kel- 
kelia ranką panašai, kaip vokiš-, nėrės Ninos Paranyuk dingimo, 
kieji naciai, sveikinosi. Iš šių jo buvo smarkiai suvaržyti. Jiems 
mostų visa publika turėdavo vyriausios rusų olimpinės vado-
skanaus juoko. vybės buvo uždrausta palikti’

olimpinį kaimelį mažesnėje ne-! 
gu 4 asmenų grupėje ir jie vi- 

Prieškomunistinės rusų orga- sucmet buvo lydimi “vertėjų”, 
kurie daugiausia buvo slapto
sios policijos agentai.

Be antikomunistinio laikraš-

KALĖDŲ dov a nos
zempliorių slaptai patekdavo 
į olimpinį kaimelį ir ten būdavo 
labai greitai išgrobstomi rusų

■nes jo bėgimo stilius atrodė la-lgiaus^ vaizdą sudarė jorieš ai- sportininkų. Tame laikraštyje • Hi-Fideiity 
tai sunkus, bet, bėgdamas pas- torių padarytasis gyvasis kry-|būdavo duodamos visos tikros • į^į’u^mrbUai^skuUmosi magins 

žius. Mergaitės ir berniukai, ap i žinios iš Rusijos, kurių rusų is». plaukų džiovintuvai, kąvos

kiekvienu momentu gali kristi, į puoštas altorius, tačiau iškilmin
Televizijos
Radijai: importuoti ir vietiniai,
A M/KM. nešiojami ir k it. 
Fonografai

kutinįjį ratą, jis turėjo dar tiek 
jėgų, jog galėjo parodyti šimta
tūkstantinei žiūrovių miniai la
bai gražią baigmę.

sirengę pilkęmis kelnaitėmis ar 
sijonėliais ir baltais marškiniais

virduliai. tosteriai, mixinasteriai, 
automatiškos keptuves ir kt. na
mų apyvokos reikmenys

ar bliuskutėmis, buvo išrikiuoti l ryje buvo duodamas redakcijos * KtokL^aik’-odžmi įvairūs kito- 
milžiniškoje kryžiaus fermoje. ■ telefono numeris, kurio paskam-! kie 'kuktai.
Jaunuolių būrį sudarė apie 3,000 J fc>inę rusai sportininkai galėjo tarnavimų** gausit^ ,inž** a™ Semlm>

Buvo labai didelė staigmena, i berniukų ir mergaičių.

sportininkai nežino. Didžiausio
mis raidėmis kiekviename nume-

Lietuviai krepšininkai

kai krepšinio varžybose pran
cūzai nugalėjo Rusiją 76:65 
(24:18). Pačios rungtynės bu
vo labai įtemptos nuo pat pir
mosios minutės, ir prancūzai ve 
dė visą laiką. Pati pagrindinė 
rusų klaida buvo jų netikslus 
žaidimas prieš gerą prancūzų

gauti jiems įdomių ir reikalingų lnioneJe- 
Prieš altorių plevėsavo Aust- i informacijų. Laikraščio redak-Į 

Talijos, olimpinė ir popiežiaus torius O. V. Perekrestov, už- 
vėliavos, o visą 35,003 kv. pėdų klaustas apie šį laikraštį kitų

reporterių, pasakė: “Aš ir mano 
bendradarbiai esame nustebinti 
tokiu dideliu rusų sportininkų

plotą supo bažnytinės vėliavos. 
Pačios šv. mišios vyko slėnyje, 
kurį juosė natūralus žemės pa
kilimas, kas, iš toliau žiūrint, 
teikė tą patį vaizdą, kaip ir olim

zoninį dengimą. Per šias rung- ■ piniame stadione, 
tynęs smarkiai susipyko Rusi-, Prieš pamaldas į slėnį įžygia- 
jos komandos kapitonas Petke- j Vo garbės daliniai iš Anglijos, 
vičius su savo treneriu. Jų gin- Į Australijos ir Italijos karo Jai- 
čo negirdėjau, tačiau visai iš ar Vy110 dalinių. Kardinolas T. Gil
ti mačiau staigų rankų mosika 
vimą ir karštą Petkevičiaus aiš

roy tada perskaitė Šv. Tėvo spe
cialų, olimpiniuose žaidimuose

kinimą rusui. Atrodo, kad tre-, dalyvaujantiems sportininkams 
neris neklausė Petkevičiaus įro-j skirtą, laišką. Jis ragino, kad 
dūlėjimų ir padarė savo, kas! Sportag būtų vedamas ta kryp- 
galbūt ir atnešė pralaimėjimą. j tįmį jr taip, jog fizinis pasiseki- 

Pati rusų komanda aikštėje i mas nenug]Opintų dvasinių jėgų, 
žaidžia laba iagresyviai, labai ^ad žmogaus proto ir sielos sie- 
daug kalba ir rėkauja, ka3 žiū-1 Girnai eitų kartu. Sportininkai, 
rovams labai nepatiko. Jų augs į begindami savo tautos garbę,
tasis latvis Janis Kruminš, 7 
pėdų ir 2 colių, pasirodė labai 
retai, ir centru žaidė visuomet 
Lauritėnas.

savo širdyje turį neužmiršti ir 
Dievo.

lAiDflinfl-

PTCLEVISIOn
(sales:- Service)

Sav. Inž. A. SEMIONAS susidomėjimu ir mano redaguo- 3321 s. Haistcd — CLJffside 4-5005, , ... ... j Atdara: Kasdien 9-9. sektu. 30-5.jamo laikraščio pirkimu .
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Pradėkit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje liatuviškcje 

įstaigaje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN I
Kiekvieno taupytojo Indėliai apdrausti iki $10,000,00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:

Tel. ofiso HE 4-6699, rez. PR 6-733S

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

SeStadioniaif nuo 1 iki 4 vai. p. p
išskyrus teetvirtad. Ir sekmad

ret. ofiso 14. 7-5557, res. RE. 7-494
OR. FRANK C. KWINN

(KVIEČIN8KA8) 
ŪDYTOJAS DR CHlRUROAt

1661 Wmt 47th 8tn*»
LIGONIUS PRIIMA; Kasdien nuo 
irai iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 8:8

troli vi|M dl«na Ir ta.tač .*1

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Naujas adresas: 4255 W. 63rd.St> 
Ofiso tel. RKlianee 5-4-110 

Rezid. telef. GRovebill 6-0617 
valandos: 1—8 p. m. 6—8 p. m.

Penktad. tik po pietų. 
Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti

Ofiso (ei. CLiffstde 4-2896 
Rezidencijos: LAfayette 8-1178

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 West 471 h Street 
(Kampas 47th ir Hermitage) 

Vai.; nuo 2 Iki 4 ir 6 Iki 9 v. vii 
teštad nuo 2 Iki 6 vai., lfiskyr. sei

0R. FL TALLAT-KELPši
Ofisai: 20 North VVacker Drive 

(Civic Opera House, kamb. 868) 
Vai. kasd. 12—4 

Tel. CEntral 6-2204 
5003 West 16tb Str., Cicero 

Vai kasd. 6—8, šeštad. 1—I 
Tel. TOwnball 3-0050 

Kitu laiku Ir trečiad. susitartu 
Kezlil tel. HEmlock 4-7080

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 So. Wesk’j Avenue
vai.: kasdien 10-12 vai. ir "-9 vai. 
vak. šeštadieniais lt) . vai .Trečia
dieniais uždaryta Kt. laiku susitarus

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Res telef. \VAlbrook 5-5076

DR. J. ir K. AGLINŠkKT
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2800 VVest 51st Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

Dėl valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1795 nuo 2 iki 9 vai. 
P. p. kasdian išskyrus trečiad. ir 
šeštad.

Res. tel. GRoveldll <1-5603

Tel. ofisu riloepect 6-2240
Pltospect 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

SPKO. CHIRURGIJOS LIGOS 
5700 S. Wood Street

Priėmimo vai. pirmad ir penktad nuo 
2—4 ir 6—8; antrad., ketvlrt., šešt. 
2—4; treč. ir sekmad. uždaryta,

06. JULIJA MONSTAVIčIUS
GYDYTOJA IB CFTRmo, 

Office: 10748 Sonth Michigan Avė. 
Buto: 1653 W. 103 St., Beverl; Hllla 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v 
tšsklrus trečiad. ReAtadleniala nuo 
Iki 4 vai popiet

Tel.: Ofiso — FfUlmaa 5-67S. 
Buto — BEverly 8-3946

OR, VTT. TAURI* 
TUPČIAUSKAS

”°t>YTOJAS IR CHIRURG* 
BENDRA PRAKTIKA IP

MPEG MOTERŲ LIGOS 
Ofisas Ir rezid.: 2410 W. 51st a 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 6-557 
Ofiso vai Pirm. 8-10 v. v. Antr 

Tv^dlad Ir Penktad. 6-9 vai. vak
NeRtadlenials 2-4 vai popiet 

Tel. ofiso He. 4-2123, rez. PR. 6-84*

OR. V. P. TUMASOMl*
CHIRURGAS

(255 South Westen> 4vma»

VAL. kasdien 2—4 p. p. Ir 7—t vs 
Trečiadieniais, šeštadieniais ’»

sekmadieniais uždaryti.

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 
4701 South Damen Avenue

(Kampas 47-tos ir Uaman Avė.)
' Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak

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

Telef. ofiso LAfayctte 3-0048 
Rez.: tVAIbrook 5-3048

Tel. ofiso Hr>4-5849. rez. HC.4-2324

DR. PETER T, BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2431 VVest 71st Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. l-C.-treč.ir fčšt'. jiagkl sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South Western Avenue 
Chlcago 2», m

pasimatymai pagal sutarties 
telefonas ItEpublic 7-4900 

Rezidencia: Gllovcldll 6-8161

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo 0-8:30 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti
Oftso tel. VIrginin 7-0036. 

Rezidenci jos tel. BEverly 8-8244

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

OR. A. NARBUTAS
-'LAUCIŲ IR VIDAUS LTGO* 

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

Priima pagal susitarimą

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

0R. A. VALIS-LABOKAi
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJA,

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

Šeštadieniais 1—4 v p p

DANTISTAS

DR. J. A. PAUKŠTYS
4253 S. Whipple Str»sl

(Arti Archer Avė.) 
Valandos: nuo 10 iki 12; 2—6; 7—9 
šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta

LAfayctte 3-494*
Namų — CEdarcrest 3-7786

Lietuviai olimpiniuose 
žaidimuose

Pikti futbolininkai
I Be Australijos lietuvūi krep- 

Augšto lygio ir įdomios bu-, ginimų a. Ignatavičiaus ir St. 
vo Rusijos Vokietijos futbo- £)argj0 ats’tovaujančių Austrą 
lininkų rungtynės. Rusų koman- lija pati| did’iausią skaičių bė
dos žaidėjai yra visi maždaug tuviy turi Rusijos komanda. Iš 
vienodo amžiaus, apie 24 — 25 vko Rvsiią atstoVavo 7 lietu- 
metų, kai tuo tarpu vokiečiai: vĮaj. krepšininkai Petkevičius 
turėjo^ daug >r vyresniojo am-< Laurtiėnas. Stonkus; boksinin 
žiaus žaidėjų. Stebint šias rung-j j{ag Murauskas, ėjikas Mikėnas
tynęs, aiškiai buvo matyti, kad fcchtuotojas Ūdra ir bėgikas Pi1 
rusai savo sviedinio valdymu ir1 pynė
ypatingai savo sparta buvo’ oiimpiadoje rusų ir Ru-
daug pranašesni už vokiečius,! sį:^ atstovaujančius sportinin- 
kurių pagrindinis tikslas rung-;kus .<vertėjai” ne taip sekė. 
tynėse buvo ko toliau numušti Lietuviai sportininkai - visi 
kamuolį nuo savo vartų. Dėl to malonQs ir kaibūs. Su jais, kaip 
vokiečiai mažai parodė ir žaidi- jr vjsj laikraščių reporte- 
mo derinių. Rungtynes laimėjo daug kalbėjausi.
rusai 2.1 (1.0). Ypatingai ger- vienas man pasakojo, kad jie 
ras buvo vokiečių vartininkas, yra apIankę daug valstybių ir 
kuris ir išgelbėjo savo koman- visur sutiRę lictvvių< kurie juofl 
dą nuo daug skaudesnio pralai- nuožirdžjai priėniė ir juos vai. 
mejimo. -.;no Lietuviai buvo gražiai pri-

Šių rungtynių metu įvyko ke- imti P ctų Amerikoje ir kitur, 
lėtas aštrių susikirtimų tarp Vienas Rusijos komandos at- 
paskirų žaidėjų, ir tik dėka su- atovas pasakojo, kad už geleži- 
manaus anglo teisėjo T. Mmn nės uždangos mažai maisto ir 
neiškilo didesnių nesusipratimų, todėl galvojo Australijoje pirk- 
Abi komandos aikštėje gerokai maisto i)’ vežtis namo. 
apsistumdė ir ypač rusai paro-| Kalbėjausi ir su krepšininku
dė nesportišką elgesį.
Olimpuiūs katalikų mv. mišios

Be paties gražiausio olimpia 
des momento — žaidimo atida
rymo — turbūt pats įspūdin
giausias olimpiados įvykis bu
vo šv. mišios. Apie VO.COO žmo
nių, kurių tarpe buvo įvairiau
sių rasių, skirtingų tautybių ir

Stonkumi, kuris, man paklau
sus, kaip gyvenimas Lietuvoje, 
sumurmėjo ir pasakė, jog jis gy 
vena visur. įdomu, kad kiti krep 
šininkai. gavę baudą aikštėje, 
pakelia ranką, bet ne Stonkus. 
Jis. matyt pionierių mokyklą 
perėjęs, nes gavęs baudą; kokio
je padėtyje bebūtų, tuojau pat

Plrrnad, antrad, penktad. Ir 
fteAtad. 9 rai. ryto iki 6:18 p.p.

Trečiad. I ryto Iki 13 ral.. 
Ketvtrtad. 9 rat. Iki ( vat vaK.

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

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4055 Archer Avė. -
Kampas Archer ir California Avė.

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

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

DR. J. J. PLIKAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6318 VV. Irving Pk. Road
VAL.: 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 Sonth H&lsted St. 

Kasdien 8—7 vai. vak. Scitad. auo
1—5 vai. vak.

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. VIctory 2-1484. Resid. 2487 
W. 62nd St., tel. Republlo 7-8818.I---

{ Ofton telefonas — Blshop 7-S525

DR. AL RAČKUS
' GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenna
(Kampas Kedzle Ir Archer).
Vai. kasdien nuo 2 Iki 9 vai. 

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

rei. ofiso FKospect 6-9400
Rezid. PRospeot 6-MO*

' DR. ONA VAŠKEVIAIUS
(Vaėkevič<at«)

GYDYTOJA IR CfHRURGl 
6248 South Kedzie Avenue 

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

Tel. ofiso VIctory 2-1581
Rez. VTctory 8-6T4U

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CiURUROAS

802 West 31st Street
Kamp. Halsted ir 11-mos gatvini 

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

Tel. ofiso PIl. 6-6446, rez. HE. 4-3156

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 VVest Marąuette Bd. 
VAL. nuo 2 iki 4 p. p ; 6 iki 8 vak. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Tei. ofiso OA 6-0257, rez. PR 6-66M

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

TeL ofiso OA 6-0257, rez. PR 6-6M8
Rezid. 6600 8. Artealan Ava.

,VAL. 11 v. r. iki 8 p. p.: 6—9 y. v

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 Tai man Avė.)
Telef. PRospsct 8-9842, Namų tel. Yv'Albrook 5-5934

M0VIHC

1$ TOLI Ift ARTI
NAUJI OIDBLI TAOKAI- NAUJAU*! MfAUSTn^O (PANKUU 

HJtų METU Mir/UMAS-AIEUS UTSĄŽININGAS AATAANAWMAZ

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CH1CAG0 36, ILL. Tel. UAILnek 5-9209

C R A N E SAVINGS A a“,'?'-'
23Sh WfcST 47th STREET LAfayctte 3-1OS3

B. R. Pletkiewicz, prez.; E. R. Plefkiewlcz, nekr. fr advokatas 
Mokame augštui. dividendus. Kėšiuojame čekiun. Parduodame ir 
išperkamo valstybče bonus. Taupytojama patarnavimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ŠIANDIEN.—Apdrausta Iki 310,000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o Beit. nuo 0 iki vidurdienio.

„Ofiso telef. YArds 7—1166 
. Rezidencijos — ,STcwart 3-4511.

DR. I. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 VVest 35th Street
(kampas Halsted ir 35-ta gatvS) 

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

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. TVAlbrook 5-2670
Res. HUltop 5-1560

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marųuette Medical Cente)
6132 South Kedzie Avenue

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINI PS LIGOS 
2745 West 69th Street

Priešais šv. Kryžiaus ligoninę 
Tel. ItEpublic 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.

Tel. ofiso PR. 6-38-38, rez. RE. 7-S199
DR. A. JENKINS

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

VAI,, kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:30 
iki 9 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta

relbfon&n GRovehlll 6-ln9o
OR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALIST*

PRITAIKO AKINIUS 
' alandns: 9—12 Ir 7—t v. v. pūga

-ualtarlma išskyrus trečiadieniu.*47? Marnnette Rg
Tel. REliance 5-1Š11

DR. WALTER J. KIRSTU*
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
8925 WflNt 59th Street 

VAL. 1—4 popiet, 4:80—8:88 vak
Trečiad pagal nutarti

•'•L ofiao tr buto OI,ymplc 2-415*
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI"
4988 W. 15th SU Cicere

Kvaileli 1 —I v. Ir 4—8 v. vakar* 
i Rak yrus trečiadieniu*

ButA. 1526 Ko. 49th Avė. 
Mi«d lentai a 13 Iki 4 popial

s Or. Antanas Rudokas, 0. D.
Tikrina akla: pritaiko akinio, 

keičia .tikltia Ir rSmua.
4455 So. California Avė., Ohicago 

fiaukite VArd.s 7-7381 
Priima vakarais 6 lkli 9; ležtad 

lf -at ryto iki 4; trečiad t. ..tr-nart
_______________ Uit susitarti.

Tel >ftao VA 7-4787, rez. PR *-l*»o

0R. STRIKOL
lYDYTCJAS IR CHIRURGAS

4646 8. Ashland At*. (kamb. 211,
Vai. nuo 2—4 ir 6—8, trečiad , Se8 
tad. Ir sekmad tik pagal sutarti 

islgn oeatRilteps viršuiinStl tslefuDH 
šaukit, Mlflwn, 8-OAOt

P. ŠILEIKIS, 0. P.
orttinpcdna - I'rotezlsta. 

aparatai-Protezai, Med. ban
| lažai. Kp»x:. pagalba kojom 

(Arch Hupports) Ir t.L
Vai.. 9-4 lt 6-8. Aeštadienlals 9-1. 
’KTHOPEDIJOK TECH M K 08 LAB 

Ž850 W. 63rd SU I hleago 2*. UI 
Tek PKoapeot 6-5084.

DR. G. SERNER
(JIETUVIS AKIŲ GYDYTOJA* 

Viri M metq patyrimo
Tet YArds 7-18M 
Pritaiko akinis-
Kreivas aki. 

w *11- Utalss
ti/laas ir akiniu dirbtuv*
756 VVest S5th Street

Vai. nuo io (kl 2, nuo 6 iki t, tt* 
čiad. nuo 10-12, penktadieni '
»e«-odieniais 19-J vai DODiet
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Penktadienis, gruodžio 14, 1956

KANTRYBEI IŠSENKANT
Jau antras mėnesis, kai Vengrijos sukilėliai kovoja prieš 

savo pavergėjus. Jie kovoja ne tik su savaisiais parsidavėliais 
Maskvai, bet ir gausia iš Rusijos atsiųsta raudonąja armija. 
Vengrai tūkstančiais miršta kovos lauke, bet iš kovos fronto 
nepasitraukia. Kremliaus diriguojamas komunistinis režimas 
tiek įkyrėjo, tiek prikankino Vengrijos gyventojus, kad jų kant
rybė išseko iki pat dugno. Vengrų patriotų pasirinkimas aiš
kus — geriau mirti kovos lauke, negu gyventi žiaurioje komu
nistų vergijoje.

Paskutiniuoju laiku gaunama daug žinių, kad ir kituose ko
munistų pavergtuose ir kontroliuojamuose kraštuose žmonių 
kantrybė baigiasi. Tokioj Lenkijoj jau kelintą kartą prasideda 
judėjimas jaunimo ir darbininkų tarpe prieš sovietų užmačias. 
Rytų Vokietijos jaunimą ir darbininkus nuo sukilimų sulaiko va
kariečiai vokiečiai, nes bijo, kad sukilimo atveju bolševikai iš
žudytų daugybę vokiečių, o tuo tarpu sukilėliai savo tikslo ne
galėtų pasiekti. Laukia progų sukilti prieš komunistus ir ru
munai, bulgarai bei albanai. Ir ten žmonės nebetenka kantrybės.

Jau kelintą dieną spauda skelbia ir radijo bei televizijos 
stotys praneša, kad ir Lietuvoje studentai ir moksleiviai gana 
drąsiai pasisako prieš savo pavergėjus. Labai charakteringa, 
kad patys Lietuvos komunistų vadai — Maskvos bernai — pri
pažįsta, jog ir Lietuvoje šiuo metu nėra ramu. Lietuvos komu
nistų partijos sekretorius Antanas Sniečkus viešai skelbia, kad, 
girdi, “fašistiški” elementai atvirai bandą skleisti nepasitikėji
mą komunistų partija ir Lietuvos vyriausybe. Todėl jis daro 
įspėjimą Lietuvos komunistų spaudoje. Sniečkus mano, kad 
Vengrijos sukilimai paskatina ir Lietuvos žmones reikšti nepa
sitenkinimą bolševikais ir statyti reikalavimus duoti jiems dau
giau laisvės. Sniečkus pastebi, kad Lietuvos švietimo ir kultū
ros sluogsniuose labiausiai reiškiami nepasitenkinimai ir ugdo
mi laisvės sąjūdžiai. Vadinas, ir Lietuvos žmonių kantrybė jau 
yra išsekusi, žinoma, kad šiuo metu jiems būtų labai pavojinga 
išeiti į atvirą kovą su ginkluotomis okupanto jėgomis. Ten dau
giau kraujo būtų pralieta ir daugiau žmonių išžudyta, negu pa
čioje Vengrijoje.

Išsenka kantrybė ir Jungtinių Tautų, kurios ligšiol pro 
pirštus žiūrėdavo į komunistų agersinius žygius, kurios daž
niausiai savo ausis užsikimšdavo, kad negirdėtų komunistų per
sekiojamųjų tautų skundų. Gruodžio 12 d. didele balsų dauguma 
jos priėmė nutarimą, smerkiantį Sovietų Sąjungą už Kruviną in
tervenciją Vengrijoje, siekiant sutriuškinti žmonių pastangas 
savo laisvės atsikovojimui. Pirmą kartą savo gyvavimo istori
joje Jungtinės Tautos tokį žygį padarė. Tai yra labai stambus 
pavergtųjų tautų moralinis laimėjimas. Reikia laukti, kad šis 
moralinis laimėjimas vers Jungtines Tautas imtis, ir konkretes
nių priemonių, kad būtų sulaikytas žmonių žudymas Vengrijoje 
ir kitur, kad nuo dabar JT rezoliucijas sektų karinės jėgos žmo
nių skerdimui sulaikyti ir pavergtoms tautoms išlaisvinti, bau
džiant pastovios ir teisingos pasaulio taikos atstatymo truk
dytojus ii* agresorius. *•'

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, TLLTNOIS
3

ĮSPŪDŽIAI Iš MEKSIKOS (5)
DR. J. BVDZEIKA

Pabuvę Mexico City virš 10 ir susiinteresavimo senovės 
dienų ir pasidžiaugę visomis to dėnais ir jų gyvenimu, 
miesto grožybėmis, pa judėjome
į pietus, ir pradėjome trečią, 
patį spalvingiausią, mū3ų ke-

Toli&u į pietus

Apžiūrėję Oaxaca ir senovės 
lionės etapą. Iš Mexico City iš-‘ griuvėsius, po trijų dienų auto- 
vykome autobusais vieną gražų 'būrais pajudėjome toliau į pie-

kias dienas, ir darėme išvykas važiavę į Guatemalos vidų, pa-, Meksikos parlamente. Senato- 
į įvairius indėnų kaimus pasi-Į siprašėme pasienio sargybos rius pasirodė labai vaišingas ir 
žiūrėti jų gyvenimo būdo. Savo mus įleisti į kaimyninį mieste-J įdomus žmogus. Jis mus pakvie . 
originalumu tos ekskursijos bu- lį pamatyti kaip atrodo jų kraš tė į savo haciendą, rodė mums 

in* vo vienas įdomiausių visoje mū-jtas. Žinoma, didelio skirtumo savo pavyzdingą ūkį, ir su tik- 
Įsų Meksikos kelionėje, nes ten nėra. Jų kalba ir papročiai yri ru lietuvišku vaišingumu valgy- 
^matėme visa: skirtingą pasaulį, panašūs. Man krito į akį viena dino mus įvairiausiais meksi- 
Indėnai gyvena ten taip, kaip skirtinga žymė. Būtent, visame
jie gyveno prieš 400 metų, prieš miestelyje teko matyti iškabin 
baltojo žmogaus atėjimą. Jie tus plakatus su griežtais šū- 
nemoka nė rašyti, nė skaityti, kiais prieš komunizmą. Meksi- 

pirmadienio rytą, ir po visos tus. Bevažiuojant augštumos jie kalba savo tarmėmis, ispa-Į koje tokių atsišaukimų niekur
dienos važiavimo augštumomis pasibaigė, ir pasiekėme tropi- 
(kartais siekiančiomis 10,000 kus. Tuoj pat pradėjome kentė 
pėdų) pasiekėme Oakaca mie- ti nuo karščių bet tuo pačiu 
stą. Tai yra nedidelis miesčiu- metu prasidėjo pati spalvingiau 
kas. bet ypatingas tuo, kad jo s'a mūsų kelionės dalis. Pirma3 
apylinkėse yra senovės civili- i mūsų sustojimas buvo Tehuan- 
zacijų pastatų griuvėsiai. Mes į tapec miestelis, netoli Pacifico. 
lankėme dvi griuvėsių vietoves.1 Čia radome sritis apgyventas susil*dPin mo

nų kalbos nesupranta ir nieko* nesimatė, nes Meksika yra šiek 
než no kas dedasi pasaulyje, tiek linkus į neutralumą, gi Gu- 
Visas šimtmečių progresas pra-atemala nuo 1954 metų turi aiš 
ėjo ir praūžė pro juos jų beveik kiai anti-komunistinę. vyriau- 
visai nepaliesdamas, o jie sau sybę. -

Tarp Rytų ir Vakarų
Rusas apie “vargstančius” 

amerikiečius
t

“Izviestijų” redaktorius V. L. 
Kudriavcev, kuris Valstybės De 
parlamento kvietimu svečiavosi 
JAV ir stebėjo praėjusius rinki
mus, sugrįžęs į Maskvą, savo 
laikraštyje rašo, jog jis ameri
kiečius darbininkus radęs gran
dinėse.

Jis rašo, kad valdančioji kla
sė yra pririšusi amerikiečius 
darbininkus prie darbų, juos į- 
kalbėdama pirkti nuosavas ma
šinas ir namus. Kadangi darbi
ninkai negali sumokėti grynais 
už perkamus dalykus, jiems yra 
suteikiamos paskolos, kuriomis 
kapitalistai valdo darbo klasę.

Taip pat tas pats žurnalistas 
teigia, kad valdančioji klasė y-1 
ra įkalbėjusi “vargšams” darbi
ninkams pirkti akcijas kapita
listinėse kompanijose. Ir čia, jo 
išmanymu, padaryta nemaža ap 
gavystė, nes, parduodant akci
jas šiems mažiems dalininkams, 
pastarieji yra pririšami prie 
kompanijų ir padaromi paklus
niais.

Tokius “filosofinius” išvedžio
jimus daro V. L. Kudriavcev, o 
“Chicago Daily Sun-Times”, at
sakydamas jam, štai ką pažymi

“Šis yra tipiškas pavyzdys, 
kaip dogmatiškai komunistai 
žiūri į pasaulį, vadovaudamiesi 
Markso doktrina, bet ne taip, 
koks jis iš tikrųjų yra... Ame
rikiečių darbininkai yra paten
kinti savo grandinėmis, ačiū, jo 
nas Kudriavcev... Darbininkai 
komunistiniuose kraštuose neša 
tokį jungą, kurio Marksas nie
kada nesapnavo. Jeigu amerikie 
čiai darbininkai ir yra grandi
nėse, tai tokiose “grandinėse” 
porėtų būti kiekvienas rusų pro
letaras, jeigu tik jam apie tai 
būtų teisingai painformuota”.

Balsas prieš komunistų 
nedorybes

Tarptautinės Mašinistų Drau
gijos oficialus laikraštis “The 
Machinist”, kurį skaito daugiau 
3.000,000 žmonių, savo vedamuo 
siuose stipriai pasisako prieš 
komunistinę prievartą ir terorą.

Šis darbininkų unijos organas 
viename savo paskutiniųjų nu
merių paremia AFL — CIO pre 
zidentą George Meany, kuris y- 
ra pasisakęs už visų laisvųjų 
kraštų prekybinį Rusijos ir jos 
satelitų boikotą, kadangi joks 
laisvėje gyvenantis žmogus ne
gali prekiauti su komunistais ir 
išlikti.

Laikraštis iškelia faktą, jog 
komunistai nori užgniaužti pri
vatų biznį, tik daugelis to dar ne 
supranta. Čia papasakojamas 
būdingas atsitikimas, kuris vyk 
sta ateityje, kada Rusija pasau
lio kontrolę turi savo rankose. 
Visi prekybininkai jau yra likvi- 
douti, belikęs tik vienas, kurio 
egzekuciją Kremliaus valdovai 
nutarė atlikti iškilmingomis ce
remonijomis. Jis yra atvežamas 
į Kremlių ir čia jam pasakoma, 
jog jo laukia iškilminga mirtis 
kartuvėse. Tada šis prekybinin
kas savo budelių dar šaltai pa
klausęs: “Gal jūs norėtumėte 
pirkti gabalą geros virvės?”

“The Machinist” užsimena ir 
Vengrijos įvykius, rašydamas;

“Sukilimas Vengrijoje yra 
šios pagrobtos šalies 10 metų už 
trukusio sistemingo rusų išnau
dojimo išdava. Kaip rusų sa
telitas, Vengrija buvo priversta 
parduoti savo produktus Rusi
jai žymiai žemesne kaina negu 
pasaulio rinkoje. Todėl ir skir
tumas turėjo būti išlygintas vis 
žeminant vengrų gyvenimo stan 
darią.

Tokiu pačiu būdu Lenkija, Če
koslovakija, Rumunija, Bulgari-

kurias statė Zapotecų indėnų 
gentys prieš 1500 metų. Jie tu
rėjo pastatę savo miestus, su 
šventyklomis, amfiteatrais, su
sirinkimų vietomis, ir gyvena
mais namais. Šventyklų lieka
nose dar dabar matomi įvairių 
ornamentų ir liekanos rodo gan 
augštą architektūros lygi.

Savo kelionėse po Mksika esą 
me matę daugiau tų senovės ci
vilizacijų liekanų. Rpie 39 my
liu į šiaurę nuo Mexico City yra 
dvi didelės piramidės, viena jų 
vadinama saulės piramide, ir 
kita mėnulio piramide. Spėlio
jama, kad tos piramidės buvo 
statomos pora šimtų metų po 
Kristaus gimimo, ir vėliau, 
apie 1000 metus jos buvo aplei 
stos. Kai Aztecai 1325 metais 
įkūrė savo miestą, vadinamą 
Tenochtitlan, dabartiniame Me 
xico City, jie jau rado tas aplei 
stas piramides.

Kitos griuvėsių liekanos, ku
rias mes vėliau lankėme, yra 
prie Palenąue miestelio, pieti
nėje Meksikoje Yucatano pusė
je. šitie pastatai pasirodė pa
tys įspūdingiausi, nes ten aiš
kiai matėsi labai augšta archi
tektūra ir civilizacija. Palenąue 
pastatai buvo statyti, pagal da 
bartinius spėjimus, apie 200 — 
300 metus po Kristaus gimimo, 
ir jie buvo apleisti po 600 metų 
dėl mums nežinomų priežasčių. 
Po kelių šimtmečių jie vėl buvo 
apgyvendinti ir po kelių šimtme 
čių vėl apleisti. Kai ispanai atė
jo į Meksiką, jie rado tų pasta
tų griuvėsių beveik panašiame 
stovyje, kaip jos yra dabar. 
Man asmeniškai Palenąue griu
vėsiai padarė labai didelį įspū
dį ir stebint tas liekanas, atsi
rado žymiai daugiau pagarbos

indėnų, kurie pasižymi savo 
spalvingais moterų drabužiais, 
savo fiestomis, muzika, ir ne
rūpestingu gyvenimu. Mes pa
taikėme į tą miestelį ketvirta- 
denį, ir čia jau ėjo fiesta pilnu 
tempu. Nuo pat ryto žmonės 
rinkosi pagrindinėje aikštėje, 
parodavo su savo vėliavomis ir 
šventųjų stovyloms, du orkes
trai grojo be pertraukos, ir vi
sas miestelis linksminosi ir šo
ko. Tai visa vyko dienos metu. 
Sekantį penktadienį buvo tas 
pat. Ir vėl tas pats šeštadienį 
ir sekmadienį. Tuo pačiu metu 
tame pat miestelyje vyko mek 
sikiečių vestuvės, ir mes su vi
sa grupe ten pakviesti svečiais. 
Jų vestuvės yra gražios ir spal-

ramiai gyvena savo primity
viose bakūžėse ir nerodo jokio 

dėl savo atsiliki
mo. Jie nėra laukiniai, bet ga
lima juos vadinti pusiau-lauki- 
niais. Tai labai ryškiai pamatė
me tame mažame miestelyje vos 
tik atvažiavę. Išėję į miestelį 
nuėjome į rinką, ir ten pama
tėme tuos indėnus, savo darbo 
drabužiais apsirengusius. Mums 
.tai išsyk pasirodė labai keista 
ir įdomu, ir mes su dideliu įdo
mumu pradėjome žiūrėti į vieną 
jų grupę. Jie iš savo pusės ir
gi į mus pradėjo žiūrėti, nes 
mes savo apsirengimu ir savo 
kalba jiems matyti pasirodėme 
skirtingi. Ir taip mes vieni į ki
tus žiūrėjome keletą minučių. 
Po to mes mėginome juos ispa
niškai šnekinti, bet iš jų grupės 
niekas nemokėjo ispaniškai, o 
mes aišku negalėjome suprasti

vingos, jos tęsiasi nuo ketvirta-keistai skambančios kalbos, 
dienio vakaro iki sekmadienio, ISls susidūrimas su indėnų gyve-
ir su dideliu įdomumu teko jas ”imu teme “S?
stebėti. buvo mums savo rūšies atradi

mas, nes. iki šiol neteko įsivaiz- 
duoti, kad čia Amerikos konti-

Apsilankymas tame mažame
Meksikos miestely buvo labai x ......
naudingas, nes teko progos ar- nente gyvena pusiau - laukimai 
čiau prisižiūrėti į meksikiečių fr“onės su savo pneS-iatormiais 
ir indėnų tautinius šokius, ir paročiais, drabužiais, -ir kalba, 
festas ir pasilinksminimus, ir

Negavę progos šiuo žygiu pa 
siekti Guatemalos, autobusais 
pasileidome atgal, galvodami pa 
siekti Tuxtla Gutierrez mieste
lį, o iš ten eventualiai lėktuvu j 
Guatemala City. Tačiau aerod
rome belaukdami savo lėktuvo 
pakeitėme planą ir išsinuomavę 
mažą dviejų motorų lėktuvą, 
kuris nuskridino mus per kalnų 
viršūnes į šiaurinę Isthmus da
lį, į Villahermosa miestelį. Ter 
vėl'patekome į tropikus, į karš
čius, ir į drėgmę, šį sykį tie 
karščiai buvo sunkiai pakelia
mi, ir piktų vabalų eilės atsira
do. Bet šiaip taip karščius iš
kentė jome, gi mūsų tikslas bu
vo pasiekti Palenąue griuvėsius, 
apie kuriuos jau teko minėti.
Tropikuose buvo labai įdomu 
pirmą sykį gyvenime matyti 
tikras- džungles, ir įvairius tro
pinius augalus, kaip kava, ca- 
cao, cinamonai .aplesinai, citri
nos, bananai, ir kiti. Nors visa 
tai buvo įdomu žiūrėti, bet tropi 
kai mus vargino, todėl nenorė
jome ten. ilgiau likti. Jų tropi
niuose miesteliuose sustodavo
me vos tiktai vienai dienai, ir lionę. 
galų gale per Vera Cruz, kuris 
turi ypatingi žiaurų tropišką kli: Kiekvieną dieną — 
matą, pabėgome atgal į augštu-1 na! 
mas, ir vėl atsiradome Mexico 
City.

Su senatorium
Mūsų kelionės trečias etapas 

pasibaigė, ir tai buvo bene spal
vingiausią mūsų kelionės dalis.
Iš pietinės Meksikos išsivežėme 
daug naujų žinių, gražių įspū
džių, ir teigiamų nuomonių apie 
krašto gyventojus. Mus stebino 
pietinių meksikiečių vaišingu
mas. Žinoma, ubagyno ir smul
kių vagysčių ten yra pilna, kaip 
visoje Meksikoje. Bet nežiūrint 
to, gyventojai yra kažkaip at
viri ir nuoširdūs. Jau teko mi
nėti apie mūsų viešėjimą maža
me Tehuantapec miestelyje. Ki
tame pietų miestelyje, Villaher
mosa, teko matyti kitą vaišin
gumo pareiškimą. Tame mieste
lyje pripuolamai mūsų grupei 
teko susipažinti su vienu Mek
sikos senatoriumi, kuris repre
zentuoja Tabasco provinciją

kietiskais valgiais. Gi jo šeimos 
nariai ir kiti meksikiečiai sve
čiai su dideliu entuziazmu švie
tė mus apie Meksiką ir jos pa
pročius, ir pamatę, kad mes tuo 
labai įdomaujamės, buvo tuo la
bai patenkinti.

Tropikus teko mums vėl pa
matyti kai pradėjome ketvirtą 
kelionės etapą, šį sykį kelias 
vedė į Acapulco, prie Pdcifico 
vandenyno, ši vietovė yra skai
toma pietų Amerikos Riviera. 
Pamačius šią vietą teko sutikti, 
kad tai yra labai graži vieta po
ilsiui ir vandens sportams. Aca
pulco turi didelę įlanką, kur yra 
daug gražių paplūdymių ir van
duo yra labai šiltas. Sezonas čia 
prasideda spalio mėnesį ir tę
siasi iki balandžio. Tuo metu 
ten visai nelyja, nėra jokių de
besų, ir temperatūra yra apie 
7.0 — 75 laipsniai. Vasarą yra 
tiek tiek šilčiau, apie 80 —90 
laipsnių, šiek tiek moskitų ir 
šiek tiek lietaus. Mūsų viešėji
mo metu ypatingai karščių nebu 
vo, ir mes labai gražiai šią vie
tove pasinaudojome. Deja, Aca
pulco ilgai nebuvome, nes mū
sų finansai jau ėjo į galą, ir 
reikėjo galvoti apie grįžimą į 
namus. Todėl tik keletą dienų 
pasidžiaugę šia gražia vietove, 
patraukėme vėl atgal į Mexico 
City. O iš ten po poros dienų 
traukiniu pasukome į šiaurę, ir 
tuo baigėme savo gražią, įdo
mią, ir spalvingą Meksikos ke-

ja, Lietuva, Estija, Rytų Vokie
tija ir Albanija yra sistemingai 
apiplėšiamos”, rašo laikraštis.

Edv šulaitis

daugiau pažinti jų papročius. 
Jų tautiniai šokiai yra gražūs 
ir įdomūs, bet sunku būtų juoš 
kaip nors ypatingai girti ar 
peikti, nes visų tautų tautiniai 
šokiai turi savo specifinį grožį 
ir vaizdą, kurių vertinimas bu
vo savo subjektyvinės nuomo
nės reiškimas. Kas liečia bend
rus šokius, norėtųsi pabrėžti, 
kad Amerikoje turima klaidin
gą vaizdą apie jų šokių būdą. 
Pas mus įsivaizduojama, kad jų 
šokiai yra greiti ir temperamen 
tingi. Iš tikro, meksikiečiai šo
ka visai skirtingai. Jie šoka la
bai lėtai, galima sakyti, kad jie 
labai lėtai žingsniuoja po šokių 
salę, ir jų šokiuose nesimato to 
tariamo temperamentingumo.

Iš Tehuantepec miestelio vy
kome toliau į šiaurę, ir po pus
dienio kelionės pasiekėme San 
Christobal Las Casas miestelį. 
Tame miestelyje buvome pen-

Guatemala
Pakankamai susipažinę su in 

dėnų gyvenimu, iš to mažo ir 
įdomaus miestelio pajudėjome 
toliau į pietus siekdami pasiek
ti Guatemalą. Po visos dięnos 
kelionės gan duobėtu plentu pa
siekėme Guatemalos sieną. Bet 
čia turėjome sustoti, nes kelias 
pasibaigė, o Guatemalos pusėje1 
jis prasideda tik už 48 km. ir 
jį galima pasiekti jojant ark
liais per kalnus. Atsidūrę prieš 
tokį netikėtumą, po ilgesnio ap
svarstymo nutarėme į Guate
malą nevykti. Mūsiį merginas 
atbaidė ilga kelionė ant arklių, 
nes jau prieš tai tos kelionės ant 
melraikietiškų arklių per kalnuo 
tas vietoves buvo mums pakan
kamai įgrįsę. Be to, Guatema- 
la yra brangus kraštas, ten kai
nos panašios kaip Amerikoje, gi 
mūsų finansų atsargos jau buvo 
gerokai įpusėję. Taigi vietoje

vis naujie- 
Spalvota televizija padarė di

džiulį progresą: nustatymas pa
prastas, spalvos aiškios, paveiks
las didelis. Pasitikrinkit progra
moj, kada spalva būna, ir atvykit

Easižiūrėti. Gradinskas, J. G. Te- 
;Vision Co., 2512 W. 47th Street, 
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*
17 tęsinys

Koalicija nesibaigė tik rinkimais. Ji buvo mėgi
nama ir po rinkimų tęsti. Visos koalicinės frakcijos 
Griniaus pasakojimu, nutarė Smetonai pasiūlyti val
stybės kontrolieriaus vietą. Tuo projektu Bielinis net 
buvęs labai susižavėjęs. Visa nelaimė, kad Smetona 
vienas nemėgo vaikščioti. Jis pareikalavo Voldemarą 
kviesti į užsienio reikalų ministerio vietą. Koalicija 
“nieko neturėjusi prieš, ir jei nepakvietė, tai tik dėl 
to, kad atrodytų labai nerimtą... dėl labai nepalankios 
disproporcijos”. Bet ta kliūtelė gal nebūtų liaudinin
kų norų sukliudžiusi, jei ne socialdemokratai. Jie 
“griežtai atmetė šį tautininkų reikalavimą ir taip pa
stangos turėti tautininkus savo pusėje nuėjo niekais”. 
Grinius ir dabar nenuleido rankų. x

Jis sakosi “pats asmeniškai bandė paveikti Sme
toną” įeiti į vyriausybę. Ir tas mėginimas nepavyko. 
Smetona nepriimdamas siūlomą vietą turėjo savo ar
gumentą — jis bijojęs Voldemaro. Bet aš manau, 
kad tikrojo argumento jis nepasakė. Jį visai teisingai 
pasakė Grinius kiek anksčiau, būtent “tik tautininkų 
valdžia gali patenkinti tautininkus”. Arba visa, arba 
nieko. Jie t;uo tarpu pasirinko “nieko”, bet tuo patim 
nenustojo siekti “visa”.

mojo suolo. Su kitais viename suole, sėdėti jie noro ne
turėjo. Jiems reikėjo visa. Prie to visa kliudė kairio
ji koalicija. Tad nepaisydami net giminystės ir pa
tirtos širdies iš savo globėjų, kurie juos išvedė į pla
tesnį politinį kelią ir darė pakartotinų pastangų juos 
įsitraukti į koalicinę vyriausybę, gruodžio 17 atėjus 
savo prietelius nupūtė. Nupūsti jiems nereikėjo nė 
pulkų, nė kuopų, nė eskadronų. Išvestosios kariuome
nės dalys buvo tik statistai ir dar tokios rūšies, ku
rie nežinojo, kuriems galams juos tampo tamsią nak
telę. Perversmą galėjo lengvai padaryti vieni kari
ninkai, nes jokioo pasipriešinimo nebuvo ir negalėjo 
būti dėl vyriausybės nenorėjimo pasinaudoti turimo
mis žiniomis apie rengiamą perversmą.

Kad tautininkai rengėsi nuversti krikščionis de
mokratus žinojo ne tik Grinius su Sleževičium. J. Ko
jelis, rašydamas man 1956. X. 12 laiške, štai ką pa
sakoja tuo reikalu — “...praf. M. Biržiška privačiame 
pasikalbėjime man teigė, kad dar gerokai prieš Seimo 
rinkimus pas jį lankėsi Mačuika su kitu asmeniu, net 
du kartus, kvieisdami į konspiraciją. Būk jie prof. M. 
Biržiškai įrodinėjo, kad rinkimai, nežiūrint kas juos 
laimėtų, nieko gero kraštui neduosią. Tikiuosi tiksliai 
cituojąs prof. Biržišką, sekančius žodžius imdamas į 
svetimženklius — “Sukilimas buvo ruoštas prieš krik
ščionis demokratus.”

Tačiau mes krikščionys demokratai tikslių duo
menų apie tuos tautininkų planus neturėjome. Tiesa, 
tokie gandai siuvo ir visuomenėj; tiesa, iš mūsų sim- 
patikų karininkų teko girdėti, kad tautininkai karinin
kai kažko puikuojasi, slaptai tariasi ir prie kažko ren
giasi. Bet nieko konkretaus nežinojome. Tik po per-

Krikščionys demokratai pralaimėjo. Jie net ne- versmo vienas tautininkų man apie tai papasakojo.
buvo kviečiami į koaliciją ir, kaip minėjau, net nemė
gino su jais kalbėtis tuo reikalu, nes kalbėjo su tau
tininkais. Iš to nieko neišėjo. Bet pavyko susitarti 
su mažumomis. Kas beliko tautininkams daryti? Kri
kščionys demokratai pasidarė ne šverčiami, nes iš ko 
juos išversi, jei jie neturėjo vyriausybėje jokio sėdi-

Smūgis buvo parengtas. Krikščionių demokratų pa
kaušio nebuvo, tai jį smogė tam pakaušiui, kuris bu
vo pakeitęs vyriausybėje krikščioniškai demokratiš
ką. Jį būtų smogę ir bet kuriam kitam, kuris anuo 
metu sėdėjo vyriausybės kėdėj, jei jis nebūtų buvęs 
tautininkas.

Ar tautininkams būtų pavykę taip lengvai savo 
tikslą pasiekti, rimtai abejoju, nes nors nieko konkre
taus apie ruošiamą perversmą krikščionys demokra
tai nežinojo, bet ėmėsi visų atsargumo priemonių. Iš 
vieno oficialiam posėdy daryto pranešimo žinojau, kad 
buvo įtarti ir sekami tie patys karininkai, kurie vė
liau po rinkimų vertė naują koalicinę vyriausybę.

Pirmiau minėtas “Naujienų” bendradarbis, norė
damas įrodyti, kad krikščionys demokratai nebuvo 
pasyvūs perversmo stebėtojai, kviečiasi į talką min. B. 
Balutį — jo atsiminimus. Ir ką jis pasako? Kai pulk. 
Kaimas Balutį atsivežęs į vyr. štabą, jis rado — “pri
rūkytame kambaryje 30—40 asmenų, kairėje sėdėjo 
keletas asmenų, kurie karštai ginčijosi, ten sėdėjo 
buv. Lietuvos prezidentas Stulginskis ir Smetona su 
savo svarbiausiais patarėjais, krikščionių demokratų 
ir tautininkų partijos šulais; jam bekalbant su Volde
maru prisiartinęs Krupavičius pasakė — kokių čia 
Tamstai įsakymų reikia? Ar nematei kas stulpuose 
prikalta? štai tau ir įsakymas. (Balutis pasakoja apie 
raudonus plakatus, kuriais buvo skelbiama apie įvyk
dytą perversmą.) Perversmas įvykęs apie vidurnaktį. 
Voldemaras pasakojo Balučiui, kad jau nuo vidurnak
čio štabe posėdžiaujama su augštais karininkais ir 
Krupavičius pareiškė pilną pritarimą perversmo vadų 
įsakymui. Merkys aiškinęs Balučiui, kad pirma no
rėta sudaryti vyriausybė ir tik po to jos vardu duoti 
visuomenei paskelbimą. Vyriausybė dar nepavyko su
daryti. Balutis spėliojęs, kad tikri perversmo sumany
tojai buvę krikščionys demokratėj. Taip vertęs jį spė
lioti jo pateikti faktai ir įvykių nuosakumas. Dėl ko? 
Balutis toliau tęsia teigdamas, kad opozicija nušalinu
si Sleževičiaus vyriausybę. Toj opozicijoj buvę krikš
čionių demokratų nepalyginamai daugiau negu tauti
ninkų. Perversmą įvykdė karininkai, bet tikroji opozi
cinė politinė jėga krašte buvo krikščionys demokratai.

(Bbb daugiau)
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PROF. STASIO ŠALKAUSKIO 
ATMINIMUII

Jo mirties 15 m. sukakties minėjimas Bostone

Šaltą, audringą gruodžio 9 d., 
kai sniego pūgos siautė mieste 
ir apylinkėse, bostoniškiai lie
tuviai rinkosi į savo parapijos 
salę pagerbti vieno didžiųjų sa
vo tautos vyrų atminimą. Nežiū 
rint tokio oro, prisirinko nema
žai žmonių. Minėjimo rengėjai 
Bostono ateitininkai gražiai de
koravo sceną. Fone buvo ma
tomas įrašas iš Maironio poe
zijos į “Idėjos, jei didžios, ne
miršta, kaip žmonės”. Vienoje 
pusėje scenos stovėjo ateitinin
kų vėliava ir ženklas, o įeitoje 
— gėlėmis išpuoštas Stasio Šal
kauskio paveikslas. Kun. Pr. 
Virmauskiui pradėjus susirinki
mą malda, rengėjų vardu trum-

nimą ir paskatino mūsų gyves- 
niuosius dvasininkus ir negausią 
katalikų inteligentiją imtis nau
jų priemonių, jieškoti naujų ke
lių į religini atgimimą, be kurio 
nebuvo galimas vispusiškas tau
tinis atgimimas. Ir kas būtų da
bar, jei tada nebūtų pasireiš
kęs tas atgimimas? Jakšto, Tu
mo, Maironio, Bučio karta pa
dėjo pagrindus kultūrinei Lietu
vos katalikų veiklai, kuri sau 
stiprybės sėmėsi iš Europos Va 
karų. Šalkauskio, Dovydaičio 
kartos intelektualai atnešė tam 
sąjūdžiui nuostabios gyvybės, 
gilaus krikščioniškumo savo as
menišku gyvenimu, savo moks
linėmis studijomis, savo visuo-

pą atidarymo žodį pasakė dr. j menine veikla. Tame sąjūdyje 
inž. J. Kuodis ir pakvietė kai- prof. Šalkauskio asmuo vžima 
bėti kun. prof. St. Ylą. Prele- ypatingą vietą. Jo atstovauja- 
gentas, gyvenąs kelių dešimtų! mas gyvosios dvasios sąjūdis 
mylių atstume nuo Bostono, dėl, yra gyvas ir aktualus ir šian-
sniego pusiaukelyje palikęs au
tomobilį ir baigęs kelionę trau
kiniu, pateikė tikrai vertingų 
minčių minėjimo dalyviams. 
Kaip pats kalbėtojas pabrėžė, 
mažai galima pasakyti apie Šal
kauskį per vieną akademinę va
landą. tačiau toji valanda tikrai 
buvo puikiai sunaudota ir su
sirinkę galėjo atkurti šio didžio 
vyro asmenį bei pagrindines jo 
idėjas.

dien. Jo sukurtoji ateitininkų 
ideologija įrėmino į labai siste
mingus rėmus organizaciją, ku
rios vaidmuo Lietuvai buvo ir 
tebėra labai reikšmingas. Pas
taraisiais nepriklausomybės me 
tais Šalkauskis matė mūsų tau
tos gyvenime dekadenso pradų 
ir kiekviena proga tai priminė 
ir savo raštuose, ir akademinėj 
bei pedagoginėj veikloj. ♦ Labai 
teisingai prof. Yla pabrėžė, kad
tokia proga galima tik pradėti

Dviejų pasaulių žmogus į kalbėti apie šalkauskįi kad j0
Kaip žinome, vienas pirmųjų asmeniui ir mokslui pažinti rei- 

prof. Šalkauskio veikalų buvo kia ilgų studijų, kad reikia nuo- 
prancūzų kalba rašytas apie dve I lat gilintis į jo raštus.. Šalkaus- 
jų pasaulių sankryžą. Kun. Yla' kio idėjos dabar atgyja. Jo era 
plačiau paryškino Šalkauskio' prasideda.
asmenį, kuris daugeliu atžvilgių ,
pats buvo dviejų pasaulių siute-j **vent° gyvenimo pavyzdys 
zės reiškėjas. Pats augęs mies-, Kas Kiek turėjo progos pažin
to aplinkoje, inteligentų seimo- Į ti prof. Šalkauskį, kiekvienas 
je, gal turįs kiek ir bajoriškoį mini jį, kaip švento gyvenime 
kraujo, sykiu buvo artimai su- vyrą, kaip asmenį, kuris turė- 
augęs su mūsų liaudimi ir savy- jo tvirtą gilų tikėjimą ir jį labai 
je jungė visų mūsų tautos sluok ! uoKaį praktikavo. Kun. Yla pri- 
snių teigiamus pradus. Studijų i minė susitikimą su Šalkauskio 
atžvilgiu jis taip pat dviejų pa-! draugu kolega žinomu mūsų fi- 
saulių atstovas. Pirma studija-; losofu prof. Kuraičiu jau po 
vęs Maskvos universitete ir ten I Šalkauskio mirties. Kai jie kai* 
baigęs teisę, paskui jau Vaka- į bėjo apie maldą po mirties, kan.
ruošė, Šveicarijoje studijavo fi
losofiją. Iš rusų Solovjovo jis

i

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO. ILLINOIS

Eretą Šveicarijoje, sykiu su ki- 
I tais kunigais. Nors daug kas 
ten buvo aptariama, tačiau vis 
iš naujo buvo grįžtama prie Šal
kauskio — jo asmuo ir veikla 
buvo pagrindinė pokalbių tema. 
Dabar pasaulyje išblaškyti lie
tuvių katalikų veikėjai, visi lie
tuviai emigrantai randa ir ras 
sau stiprybės šio didžio moksli- 
nininko, tauraus švento lietuvio 
raštuose, jo kilnioje asmenybė-!
je.

Minėjimas baigtas muz. Iz. i 
Vasyliūno puikiu koncertu, mal
da ir himnu. K. Mockus

Tarėsi VLIKą remiančių grupių 
atstovai•

Bostone gyveną Vyr. Liet. Išl. 
Komitetą remiančių grupių at
stovai buvo susirinkę į pasita
rimą Gimbutų bute, š. m. gruo
džio 8 d. Buvo aptarti šiandien 
aktualūs klausimai ir nuąista- 
tyta sudaryti demdkratinių gru
pių sambūrį, kurio prezidiumą 
sudarys šie .asmenys: dr. inž. 
J. Gimbutas, valst. liaudininkui 
P. Viščinis, Viln. s-gos, dr. J 
Petronis, ūkininkų s-gos, J. Kun 
caitis, Vienybės sąj., J. Sonda, 
socialdemokratų, A. Puskepalai- 
tis. Maž. Lietuvos, K. Mockus, 
krikšč. demokratų.

Pasitarime nutarta tuojau or
ganizuoti Tautos Fondo atsto
vybę ir vykdyti tam Fondui 
rinkliavą lapais pas privačius 
asmenis.

Numatyta kviesti neseniai į šį 
kraštą atvykusį Maž. Lietuvos 
veikėją M. Gelžinį padaryti vie- 

' šą pranešimą apie dabartinę pa
Į dėtį.

Lietuvis gubernatoriaus^ 
patarėjas

Naujai išrinktas Masš. guber
natorius Foster Furcolo savo 
spaudos įstaigos vedėjo pava- 
dvotoju paskyrė amerikietį lie
tuvį žurnalistą Wm. Gor3ki, ku
ris gyvena So. Boston. Wm. Gor

prof. Kuraitis pareiškė, kad jie 
{meldžiasi ne už Šalkauskį, bet

STATYBAI 
(B NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGA

ski labai aktyviai dalyvavo rin
kimų kampanijoj.

* Atsikėlė Eitavičius-Eivas
Ligi šiol gyvenęs Brockton, 

Mass., Stasys Eitavičius-Eivas 
atsikėlė gyventi į So. Boston, 
215 M. St. Eivas yra baigę3 vais 
tininko mokslus ir dirba vienoj 
vaistinėj. St. Eivas atsikėlė su 
žmona ir dviem vaikučiais. A- 
bu Eivai yra aktyvūs ateitinin
kai.

T R U M Ę A I

— Parapijos mokyklos pa
rengimas įvyksta šį sekmadienį, 
gruodžio 16 d., 3 vai. p.p. So. 
Boston High School salėje. Pro
gramoje dalyvauja: beveik visi 
mokyklos mokiniai. Kiekvienas 
skyrius turės savo programą. 
Dalyvaukime.

— Bostono Dramos Sambūris
labai uoliai repetuoja “Vincą 
Kudirką” ir premjera bus 1957 
m. sausio 13 d. Pastatyme da
lyvauja per 20 aktorių. Viskas 
žada būti labai puikiai.

— Kultūros klubo susirinki
mas bus 1957 m. sausio 6 d. 3 
vai. p. p. intern. instituto patal
pose.

— Kūčioms plotkos gauna
mos kiekvieną sekmadienį po 
visų mišių salėje po bažnyčia! 
ir salėje 7-toj gatvėj.

— Solistas St. Liepas gruo
džio 8 d. buvo išvykęs koncer
tuoti į Amsterdam, N. Y.

— Puikus filmas “Ten Com- 
mendments”, kuriame vaizduo
jama Mozės gyvenimas ir žydų 
grįžimas iš Egipto, jau kuris 
laikas rodomas “Astor” teatre 
prieš Boylston St. stotį. Sean
sai ''būna 2 ir 8 vai. Trunka apie 
keturias valandas.

Skelbiama, kad kituose teat
ruose tas filmas nebus rodomas, 
todėl visiems patariama šį ko- 
losalinį filmą pamatyti “Astor” 
teatre.

— A. Mažiulis, žinomas tau- 
totyrininkas, jau .kuris laikas 
gyvena So. Bęstųpe ir dirba 
Liet. Enciklopedijos redakcijoj.

— P. Viščinis gruodžio 9 d. 
per “La isvės Varpo” radiją pa

sakė kalbą apie Silūre gyvenan
čius lietuvius ir kvietė jų neuž
miršti.

— Naujos Dariaus posto pa
talpos atidarytos ir pašventin
tos gruodžio 9 d.
Lietuviai gydytojai iš tremties

Mass. valstybė neegzaminuoja 
užsieniečių gydytojų ir todėl čia Į 
neįsikūrė iš tremties atvykę gy- 1 
dytojai. Tačiau du jaunesni gy- j 
dytojai, jau baigę mokslus šia
me krašte, reziduoja Bostone. 
Jau anksčiau čia su šeima ap

NUO UŽSISENEJUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ

IR ATVIRU ODOS LIGŲ - 
Tie. kurio kenčia nuo SENŲ 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIDU 
nagai i ramiai eėdeti ir naktimis 
miegoti nes jų užslaenėjuslos žaiždos 
niežėjimų ir skaudėjimų senų atvi
ru ir skaudžių žaiždų uždėkite 
LEOULO Olntmont Jos gydymo 
ypatbyes palengvins jusu skaudėji
mų ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite Jų tapgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
niežėjimų ligos vadinamos PSORIA- 
S1S. Taipgi pašalina peršėjimų ligos 
vadinamos ATHLETE.S FOOT. su
stabdo džiovinimų odos ir perplyšimų 
tarppirščiu. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstančios suskilslos odos dedir- 
vinių, odos išbėrimų ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy
styklų. Ji yra gera gyduolė nuo iš
viršinių odos ilgų. Le
<ulo Ointment yra 
parduodam* po 76 
ot., *1.26. ir *1.60 
Pirkite valstln ėse Chl 
nagoj Ir apylinkėse— 
lfllwaukn«, Wl»c.,Qa 
ry. Iod.lr Detrolt, Ml- 
ohigan arba rąžyki
te ir atsiųskite lfo- 
oey order i

LEGULO, Department D., 
5618 W. Eddy St., Chlcago 84, III.1
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sigyveno ir dilba sėkmingai nizacijoj ir išsikėlė gyventi į 
Carney ligoninėje dr. S. Jasai-1 Philadelphia, Pa.
tis, o šiais metais čia atsikėlė 
dr. K. Bobelis ir dirba miesto 
ligoninėje.

— T. Naginionis, skautų vei- — S. Razvadauskienė grįžo 
kčjas, buvęs kult. klubo sekre- iš St. Elizabeth ligoninės ir jau- 
torius, gavo darbo skautų orga-i čiasi sveikstanti.

— P. Jakutienė po operacijos 
Carney ligoninėj sveiksta na
mie.
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MARQUETTE
, RADIO 8c TV SERVICE

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

JUOZAS RAKŠTYS Tel. PRespect 6-5216

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IK Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį sunkvežimį 

Ir apdraudas
8818 W. 91it St. Chicago, ŪL 

Tol. PRescott 9-8781

NARIAI LIETUVIU TAUP. IR SKOLINIMO
B-VIŲ LYGOS, KURIOS!

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki 810,000.00
IR

Paskolos Duodamos Name lgl|lmui 
__ _______ lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVIMGS 0 LOAN ASSN.
6234 S. Westem Ava. Chicago 36. Ū1

GRANE SAVINGS & LOAN ASSN
2555 W 47th St. Chicago 32, III

DISTRICT SAVINGS A LOAN ASSN.
3430 So. Haisted Street Chicago 8, III

SJ. ANTHONY SAVINGS A LOAN ASSN.
1447 S. 49th Ct.. Cicero 50. UI.. Tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINOS 0 LOAN ASSN.
1900 S. Haisted St Chicago 9. UI

arčiau pažino Platono ir jo se-įį Šalkauskį. Vadinasi, šiam la 
kėjų filosofiją, o iš Šv. Tomo bai artimam Šalkauskio drau- 
Šgijo Aristotelio ir jo sekėjų guį, kunigui ir filosofui Saikaus
mokslą. Studijavęs Rytuose re
aliuosius mokslus ir mėginęs 
verstis advokato praktika, Va
karuose jis išaugo į didelius fi
losofus. Taigi ir studijų atžvil
giu jam teko būti dviejų pasau
lių žmogumi. Visur jis jieškojo 
ir mokėjo surasti sintezę. Savo 
tautos paskirtį jis ta’? pat matė 
rytų ir vakarų kultūrų sintezės 
įkūnijime. Savo moksle jis pasi
reiškė, kaip ypatingas priešybių 
derintojas ir krikščioniškosios 
gyvos minties išryškinto jas 
Prof. J. Eretas labai gražiai yra 
apibūdinęs St. Šalkauskio asme
nį, pabrėždamas, kad jo asmuo 
buvo Apvaizdos dovana Lietu
vai. Kaip žinome, šiucf metu 
prof. Eretas rašo studiją apie 
Šalkauskį ir iš jos visi laukia
me šio įdomaus veikalo pasiro
dymo.

Šalkauskio veiklos gadynė
St. Šalkauskis pradėjo reikš

tis mūsų tautoje apie 1906 m. 
Vadinasi, po 1905 m. įvykių, ku 
rie gerokai sukrėtė mūsų gyve-

kis atrodė esąs šventas. Tą pa
čią nuomonę atstovauja ir kun. 
prof. St. Yla, jaunesnės už Šal
kauskį kartos atstovas. Čia prof. 
Yla atsiminė savo prieš keleris 
metus padarytą vizitą pas prof.

P.&J. JOKUBKU
TV. DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI 

Pardavimas Ir Taisymas 
4077 &«. Archer Avė.

Chlcago 82, III. — Tel. LA 8-801

Vestuvių nuotraukos Ir 
augitos rūšies fotografijos 

mūsų specialybe
Prccin Photo Študio

(Isrorporated) 

EDVARDAS ULIS. snv. . 

4058 Archer Avenuo
Telefonas VIrginia 7-2481

PRIEŠKALĖDINIS
IŠPARDAVIMAS

Svarbus praneiimas visiems
mūsų klientams.!

Ką tik dabar gavome didelį kiekį žieminių 
drabužių moterims, vyrams ir vaikams.

Turime didelį storų apatinių, mėgstinių, lo
voms uždangalų, pagalvių ir visokių kitokių žie
minių reikmenų pasirinkimą.

Kviečiame atsilankyti — būsite patenkinti mū
sų kainomis ir patarnavimu.

Joscph's Dry Goods Store
3218 Sa. Haisted Street, Chicago, III.

Skaitykite ir platinkite dienraštį "Drangą”.

CARR MOODY 
LUMBER CO
8TASYS LITWlNAS, Pr©*.
3039 So. Haisted St.

TeL VIctory 2-1272
Ipkainaviraą i; Prekių Pristaty 

mą Teikiame Nemokamai
Raštinė atidara kasdien nuo 

8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro i’ 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro
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Apsirūpinkite laiku 
apšildyti savo butų.

GERIAUSIŲ FIRMŲ 
PEČIAI,

pradedant nuo #23.00 
pas
Roosevelt Furniture 

Company
(LIETUVIŲ KRAUTUVO) 
2310 Wft»t Roesevelt Road 

Tel. SE?Iev 8-4711 
Keltie Ir l'illn IlaiuloulM,

Havlutnkal
Krautuvė nudaryta kasdien Iki C 
vai. vuk l'li-mad/*, KatHrtad. Iki
9 vai. vuk. Ir Sekmad. nuo lt vai. 
ryto Iki 4:30 vai. po olėtų.

te ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSfYMAS
Naujas specialus didelis 

•unkTritmis su pilna ap
draudė. PlKua Ir sąžiningai 
patarnavimas.

R ŠERĖNAS
4640 S. Wood St., Chlcago C.

Illinois, tel. VI 7-2972

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

Tel. BIshop 7-7075 arba- 
PRospect 8-9842

TELEVIZIJA* RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANK’S TV & RADIO, INC.
3240 So. Haisted St. , CAIumel 5-7252

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM J VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldy perkraustymas as

meny turinčiy ilge patyrimą.
STASYS FABIJONAS

2146 So. Hoyne Avė., Telet. VIrginia 7-7097
iiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiimiiniiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiihrriiiiiimiiiimiiitmiiiHM.o

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigu*, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Ii artimų ir 

tolimų distancijų. Šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
8415 8. LITUANIČA AVĖ., CHICAGO, m

Telefoną* — FRontler 6-1882
utiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiii,ii,1111,1111111111111111111111111111111,111111111111111111,1,111111111111111

JONAS GRADINSKAS

DIDELES NAUJIENOS 
TERROJE!

NAUJAUSI TERROS LEIDINIAI
Anglų-lietuvių' kalbų žodynas, apie 20,000 žodžių, su iš

tarimu, nurodytais sutrumpinimais, koki vartojami JAV ir 
Anglijoje, geografiniais vardais ir vardų sąrašais, rūpes
tingai paruoštas, patogiame formate, tvirtais viršeliais, 
kaina — tik 4.00 dol.

Jurgio Savickio Žemė dega, antrojo pasaulinio karo atsi
minimų ir užrašų antrasis tomas, kritikų pripažinimu, ge
riausia ir įdomiausia šių metų knyga, apie 416 psl., tvirtais 
viršeliais, kaina — 4.50 dol.

Šitos knygos platinimui atiduodamos prieš pat Kalėdas. 
Visi Tcrros Knygos Klubo nariai ir visi Prof. J. Balčikonio 
Lietuvių kalbos žodyno prenumeratoriai šį žodyną gauna už 
3.00 dol., o abu Žemė dega tomus už 6.00 dol. vietoj kata
loginės 9.00 dol. kainis. Persiuntimui išlaidos tik 12 centų 
už knygą. Užsisakantys knygas didesniais kiekiais taip pat 
gauna žymią nuolaidą.

Terros knygyne gaunamos visos lietuviškos knygos, vii a 
lietuviškoji spauda, o parduotuvėje didelis pasirinkimas 
kristalo, keramikos, tautodailės, gintaro dirbinių, chinos 
(porcclano), odea dirbinių, patefonams plokštelių, lietuviškų 
ir klasikinės muzikos, Hummei figūrų ir d. kt. Dovaninių 
prekių kainos labai prieinamos.

Užeikit ar rašykite: s . »
T F K K Ą

3333 S. llaktcil St., Chicago 8, 111

J. G. TELEVISION OOMPANY

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

TV APARATAI: paprasti ir spalvoti, automatiški, valdomi nuo tolo. ne
šiojami, jungiami prie automobilio. PATEFONAI: vietiniai ir užsieniniai, 
pa plast i, nešiojami, automatiški, HI-FI, baterijinial. RADIJAI: vietiniai 
ir vokiški. AM. KM, trumpoH'hungOH. koltgurstakalbiat, staliniai, kabine
tiniai, nešiojami, tranzistoriniai, kišeniniai — viskas

ŠVENČIŲ DOVANOMS

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- Ir ketvirt 9—9, aekm, 9—2

2646 Wssl Ilsi Street Tel. PRojpect 8-5314
Chlcago 29, Illinois Sav. B. & J. Brazdžionis

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

Unlversal Savings and Loan Assoclation nžtikrina saugu
mą ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra Iki 
310,000 oo kiekvienam indėliui Ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių Ir sąžiningų vedėjų pastangos.

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškus. Bns grei
tas Ir draugiškas patarnavimas.

Dėl paskolų Ir visais finansiniais reikalais kreipldttai

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Haisted Street, Chicago 8, Illnois
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ATDARA SEKMADIENĮ NUO 10 IKI 5. 
BUDRI KAS, 3241 So. Halsted Street 

PRIEŠ KALĖDINIS IŠPARDAVIMAS!

Didžiajame New Yorke
— Pranė Radzevičiūtė, Lietu* I Pas. karo bangos nubloškė jį į 

vos operos solistė, iš Kanados 
porai savaičių buvo atvykusi į 
JAV savo koncerto Washingto-

Nuosaikus idėjinis realizmas
Įspūdžiai dail A. Rūkštelės parodų aplankius

f

i

ne proga. Ji dainavo Washing- 
tono lietuvių moterų klubo su* 
rengtame koncerte, kurio pelnas 
paskirtas Sibire kenčiantiems

Vilnių, kur susidūrė su dviem 
sritimis, turėjusiomis jam vė
liau lemiamos reikšmės gyveni
me. Pradžioje jis tarnauja Vii-! atsikėlė iš Australijos į Ameri- 
niaus m. garbės milicijoje, o įsi- 
kūrus "Ryto" draugijos moky-

Chicaga neseniai susilaukė sunkiai surandama ir... apytuš- 
naujo, rimto ir stipraus daili
ninko Antano Rūkštelės, kuris

mortams skirti 4 darbai, akva
relės bene penkios. Viso išsta
tyta 40 darbų.

Didelio dėmesio verti ypač šie 
trys Rūkštelės kūriniai: “Ber

ti, be žiūrovų. j nlukai ir valtys", ‘‘Chimsee" ir
Rakštelė — realistas. Bet jo “Ant kryžiaus”.

realizmas skiriasi nuo mums ži-

tojų kursams juose jis gauna
lietuviams. Po koncerto, daini-Į pedagoginio mokslo pagrindus.

ką. Tartum atsidėkodamas už nemojo klasinio realizmo. Dai- 
palankų mūsų visuomenės dė- lininko darbuose nematome pe- 
mesį jam, A. Rūkštelė gruodžio dantiško — pasakytume, to mo-
1 d. surengė savo dailės darbų

ninkė aplankė savo pažįstamus Baigęs vyksta į aplenkintą Jo- parodą Lietuvių auditorijoje,
rytinėse Amerikos valstybėse, navą, tenai įkuria pradžios mo
ta proga buvo užsukusi ir New. kyklą ir joje mokytojauna. Vė- 
Yorke. * gilina pedagogines žinias ir

Bričporte.

derniškai akiai įkyraus — deta- 
lizmo, nes detalė čia stipriai sub 
ordinuota visumai ir bendrai

linkiai, kilimui, guzo virt. pečiui, skalbiamos mašinos, dulkiasiurbliui, 
televizijos, nulio a|«iratai, šaldytuvai, HI-FI fonografai, brangeny
bes, deimantai, laikrodžiai, sidabriniai išdirbiniai, Kalėdines prekės, 
žaislai, lėlės, lempos, antklodės, vatinės kaldros.

Sutaupysite nuo 25 iki 65%. 24 nten. išmokėjimui.
SVEČIU KAMBARIO BAUDAI:

2 dalių (seetional) komplektas, buvo 9129.00, dabar ................$ (18.00
2 dulki (seetional) komplektas, buvo $219.00, dabar ............... $ 98.00
2 dalių Kroelder komplektas, buvo $299.00, dabar .................... $158.00
2 dalių Kroelder komplektas, buvo $159.00, dabar ............... $88.00
2 dalių Pullmaiui komplektas, buto $499.00, dabar ..................$298.00
Sinunons, Kroelder, Sealy, Sleeprite, mieg. soros, $08.00 ir daugiau
Countour kėdės........................... .. .......................... ........................$38.00 ir daugiau
Bailio kėdės .......................................................................... $19.00 ir dauginu
Matracai Sealy, Sinunons . .................................................. $24.00 ir daugiau

MIEG1AMOJO KAMBARIO BAUDAI:

4 dalių Liudviko XVI stiliaus, buvo $1,200.00, dabar ................ $588.00
3 dalių šviesios mabog. ar riešuto inodž., buvo $189.00, dabar $108.00
4 United Silver L'rost, buvo $399.00, dabar . . \.............................$208.00
4 dalių Minline Riešuto medž., buvo $209.00, dabur ...................$108.00
4 (kilių llasset 18 šimtmečio, buvo $429, daliar .............................$228.00
3 dalių Itasie-Witz Mulėm Mabog., buvo $449.00, dabar . . . $248.00
4 dalių su llookcase lova, buvo $229.00, daliai* ............................... $138.00
3 dalių Riešuto ar šviesaus medžio, liuvo$149.00; dabar ....$ 98.00
4 dalių. Maiiog. 18 šimtmečio Bastasville, buvo $849.00, daliar $528.00
4 (kilių Saddic Mist. Fin., buvo $439.00, daliar ............................$288.00
4 dalių Fruitvvood l’rov., buvo $199.00, daliar .............................. $325.00
4 dalių Hazclwood, United, buvo $499.00, dabar ......................... $298.00
4 dalie Uorilov. Mabog., buvo $369.00, dabur ................................... $248.00
4 dalių l’umiee užbaig., buvo $399.00, dabar ....................................$274.00

KIIilMAI ....
9x12 Vilnon. virš., buvo $32.00. dabar  ..................  $18.00
6x9 Capri, buvo $24.00, dabar .................................... $12.00
9x12 Visas vilnonis, buvo $169.00, dabar ....................... ,..................$88.00
27 colių, laiptų killm., buvo $1.95 pcd.. dabar ................................... $1.00
2 dalių vonios kamb. Shag llug, buvo $3.00, dabar ..................$. 98c

DINETTKS — VIRT. PEČIAI — GAZO
5 dalių Formica Chrom. ilinette (valg.), buvo $59.00, dabar .$32.00
7 dalių Formica ( lirom, dinnette (valg.), buvo $99.00, dabar .08.0(1 
7 dalių Faney Clironi. dlnėtte (valg.), buvo $129.00, dabar $88.00 
7 dailų valgomojo kambario komplektus, buvo $190.00, daliar $118.00 
Guzo virt. iieėius — insuliuotus, buvo $129.00, daliar ...?... .$88.00 
Guzo virt. pečius — Automatiškas, buvo $225.00, dabar ....$158.0$ 
Riekti*, virt. pečius, buvo $222.00, dabar............................................$128.0Q

ŠALDYTUVAI
Admiral su automat. defrost., buvo $359.00, dabar ....................$208.00
l’liilco 2 (linu 11 eub. pėdu, limo $179.95, dabar .......................$358.00
G. Ė. 2-jų durų VJ tMb^ičdiįį^nVo $199.95, dabar''................$348.00
G. K. ružnvos spalv. 10 eub. (lėdų, buvo $269.00, dabur ....$178.04 
G. E. Automatiškas geltonos spalv., buvo $399.00, dabar . . . $265.00
Frtgidalre 10 eub. ]>cdų, buvo $299.00, dabur ....................................$195.00
Lconurd 12,5 eub. pėdų, buvo $129.95, dabar ....................................$208.00
Phileo automat. 1 1 dili. Iiedų, buvo $389.00, dabar ...................$268.00
Phileo Automat. 8 euli. pėdų, buvo $269.95, dabur ....................$168.00
G. F. Air eonditlon. — oro vėsintuvai, kaina sumai. $359.00, d. 199.00 
Phileo % .......................................................................................... $349.00, d. $199.00

SKALI II AM OS M AŠĮ N OS:

General Electric Automat., limo $325.00, dabar .................... $188.00
l’hilco nutonpit., buvo $345.00, dabar ................................................... $225.00
I’liilco su Gręžtuvu — \Vrlngcr tyjie, buvo $159.00, dubai* ..$ 98.00
Itendiv automat.. buvo $225.00, dabar .................................................$125.00
Maytag su Grežt. — \Vringcr tu|ie mudern., buvo $169.00, d. $ 98.00 
Hoovev ir G. E. dulkiasiurbliai sumaž. kain. nuo $137.00 ir daugiau

AMERIKOS GERIAUSI TEEEVIZI.IOS APARATAI
21 colių Admiral T.V. ir Kadio komb., buvo $498.00, dabur .$298.00
21 eol. stalo mod. Sonora, buvo $498.00, daliai* ............................$298.00
21 eol. Sonora Uonsole švies, medžio, buxo $199.00, dubai* ...$138.00
21 eol. Travler Uonsole, buvo $199.00, daliar .................................$138.00
21 eol. CHS Uonsole švies. med. su durim, limo $395.00, dabar $198.00
21 eol. Admiral stalo modelis, buvo $189.(K), dabar ..................$128.00
21 eol. Uonsole švies, med., buvo $395.00, dabar ............. \. .... $188.00
11 eol. RCA Vietor stalo mod., buvo $199.00, dabar ........ $155.00
21 eol. Zenitli Spaee Uonuind, Spce..............................................................$222.00
21 eol. Gen. Electric Uonsole Citra vis. Spce. .................................. $222.00
21 eol. l’hilco Uonsole, buvo $299.95, daliar ............................ $198.00
21 eol. Zenitli eonsole, buvo $349.95, daliar .........................................$259.00
RU’A iMirtuble — kilnojant., buvo $149.00, daliar ............ $112.00
Gerume stotyje vartoti televizijos aparatai nuo ..$21.00 ir daugiau
Tapė Reeordcr, limo $110.00, dubar ......................................................$69.00
Vaikams eiektr. fonografas, buvo $9.00, daliai* ......................... .. $U
3 greičių fonografas, limo $30.00, daliai* ..............................................$19.00
3 grelč. automat. plokšt. (reeord) keitėjas, buvo $59.00, dabar $39.00
IU-F1 Phileo automat., buvo $150, dabur ........................................... $98.(M)
Hi-Fi Uoluinliia, deimanto adata, buvo $135.00, dabur .............$69.00
Hi-Fi Uoluinliia Automat., (Įeini. adata, buvo $169.00, liudur $98.00
Phileo Ijaikrodis-Radio aparat., buvo $32.00, dabur ..................$19.00
l’hilco mažas Itadio aparat., buvo $24.(M), duhur v............................$15.00
Zcnitli FM ir AM S|M*cial ......................./....T.........................................$49.00

DEIMANTAI LAIKRODŽIAI -Y- PAPUOŠALAI 

Sutaupysite nepaprastai daug.
Deimanto žilviai 1 1 kai*, aukso, 1/20 karai, buvo $50.00, dabur $24.00
Mot. deimant. vestuv. komplektas, buvo $160.00, dabar .............$88.00
Mot. demlant. vestuv. komplektas, buvo $300.00, dabar ...$198.00 
įtaiki'. Vyr. 17 akmenų, npsiuig. nuo vandens (Vaterproof)

buvo $29.00, daliar . . , $14.50
Luikr. Vyr. 17 akmenų 14 karai, aukso, buvo $50.00, dubar .. $24.00 
laikr. Vyr. 17 akmenų Self \\inding, buvo $79.00, dabar ...$37.00 
Luikr. Vyr. 17 akiu. Alanu ranklnto laikr. buvo $89.00, dabar $11.00 
laikr. Vyr. 21 akmenų paauksuotus, buto $70.00, dūliai- $38.00
Laikr. Vyr. 23 akmeni,i paauksuotus, buvo $80.00, dabur ... $17.00
Moter. 17 akmenų laikrod., buvo 20.00, iluhar .................................$11.00
Molei*. 17 akmenų deimanto laikrod., buvo $59.00, dabar ....$20.00 
Mot. 17 akmenų 6 demlnnto laikrod., buvo $125.00, dabar ..$82.00 
1 jilkrodžiul 17 ir 21 akmenų, Elgin, Grucn. Isinglne, Bulovą,

Henrus garantuojami, orig. kaina $68.00, sycelaliui įkainuota $19.00. 
Papuošalai (Uostome), auskarai, špilkos, apyrankės, 'Toilet r

s»*t., žiebtuvėliai, karoliai — jį kainos.
3-jų eilučių perlų karoliai, gražioje dėžutėje, vertės $10.00, dabar $5.00. 
Unitui*. tikrų kerių laivo $27.00, dabar — $12.00.
Gintaro karoliai, laivo $12.(H), dabar — $6.00.
Automat. Toaster., Specia I .............................. .. .............................................$12.00
Automat. kaios perkuliatorius paprastai $29.00, dabar .............$16.00
VVaffle Irutis, buvo $12.00, daliai* ................................................................ $ 7.00
General Electric šiki. pud„ buvo $9.00. įlaliur ................$5.00
5,000 setų im|M*rtuotų Domcstle lUtinervvare, |*oret*laiMi indai, nu-
X piginti urmo kaina ............................................................... Iffe k lėk v lemu
32 dalių Nertai. plieno ir sidab. pelių komp. buvo $18.00, dabur $8.00
Didelės antklodės Nylon A Vlln.. burti $10.00, dabar ...................'.$5.00
Didelės vatinės kaldros. buvo $1 l.oo, dabur......................................... .. . $7.09
6,000 plokštelių (Iteeords): Udliimltia. \ lotor, Deeca, 78 Itl’M,

|ui prast ai po 89e, eloslng imt po .................................... .. .........................I ttv-
Kalėdinės plokštelės 33 KI’.M laivo $2.00, dalai r ................................. »9e

BUDRI KAS, 3241 So. Halsted Street
Hudrtko radio valuuda iš stoties W 1LF.C. 1460 ketvirtailieniiais nuo 
6 iki 7 vai. vak. su gyvais lult-nlais ir nauju orkestru.

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

Sekmadieniais nuo 10 vai. ryto iki 5 vai. popiet

— Buvusiems Seeligenstųdto 
stovyklos gyventojams gali bū- 

į ti įdomi ši newyorkiečio inžinie 
riaus A. Bioševo žinia: jo žmo
na šią vasarą buvo nuvykusi į 
Vokietiją ir lankėsi Seeligenstad 
te, kur savo metu yra buvusi 
garsi lietuvių tremtinių (stovyk- 

! la. Ji sako, kad tenai, kur bu
vo barakai, šiuo metu užsodinti 

į medžiai, o barakų nematyti nė 
• ženklo. Vienintelis ženklas, kad 
i lietuviai tenai prieš keletą metų 
gyveno, tai Lietuviškas kryžius. 
Bet ir jis apleistas, įvairaus o« 
ro paliestas. Savo vyro vardu 

I ponia Bioševienė pažadėjo Pro- 
fellsheimo klebonui, kuriam pri
klauso ta apylinkė, padengti 
sas to kryžiaus atremontavimd 
išlaidas. Kryžius bus iš naujo 
perdažytas ir atitinkamai ap
tvarkytas. Klebonas gražiuoju 
prisiminęs lietuvius ir buvęs ma 
loniai nustebintas lietuvio inži
nieriaus pasiūlymu kryžių atre
montuoti.

— New Yorko inžinieriai if 
architektai gruodžio 8 d. Lietu
vių Atletų klubo patalpose įvy
kusiame susirinkime išsirinko 
naują skyriaus valdybą ateinan
tiems metams. Valdybon išrink
ti: V. Švipas, St. Birutis, I. Ga- 
siliūnas. Ed. Senkus ir A. Bio-

mokytojauna. 1918 m. atvyks
ta vėl į Vilnių dalyvauti moky
tojų konferencijoje, bet čia iš
girdęs kvietimą ginti Lietuvą, 
jau mokytojauti negrįžta — sto 
ja savanoriu. 1919 m. pradžioje 
bolševikams užėmus Vilnių, 
Kiaunė su kitais pasitraukia į

Paroda yra gausiii lankoma, į nuotaikai. Gamta traktuojama 
palankiai vertinama ir, kiek at- su giliu ir plačiu mistiniu įsijau- 
rodo, turės nemenko pasiseki- timu. Visur justi didelė erdvė ir 
mo. subtilus, kartu ryškus-drąsus,

Tiesa, salė šiaf parodai yra ' šviesos perdavimas.
aiškiai per maža, ne be trūku
mų. Dailininko darbai, kurie bu
vo skirti išstatymui, ne visi ga
lėjo sutilpti. Visdėlto Lietuvių 
auditorijos patalpos turi tą ge-

Lietuvis iš seno pamėgęs pei- 
sažą; jis gamtos, laukų sūnus. 
Tiek gamtiniame, tiek meninia
me peisaže lietuvis nuolat atran 
da to, ko pramonės krašto žmo
gus neatras, nepajus. Peisažas 
vyrauja ir Rūkštelės kūriniuo-

Kūrinys “Ant kryžiaus” itin 
įspūdingas. Tai nukryžiuoto 
Kristaus žmogiškoji kančia, 
kiek tą kančią žmogus gali su
prasti. Ir sava originale kompo
zicija, ir nauja idėjine prasme, 
ir spalviniais tonais paveikslas 
traukia kiekvieno akį ir širdį.

Apskritai, parodą aplankęs 
jautiesi lyg ir šį tą naujo gavęs, 
šį tą laimėjęs. Jautiesi bent va
landai atitrūkęs nuo gyvenimo 
kasdienybės; tos kasdienybės, 
kuri be aukštesnio įpras- 
mininimo, be meninės 
paguodos ir be nuolatinio idė
jinio įtaigojimo visad yra žmo
gui šalta, niūri, betikslė, įkyri.

Paroda buvo atidaryta nuo
Šėtą ir tenai organizuoja sava- rą prįvalumą, kad jos yra mūsų
norius tolimesnei kovai. Būda-j didžiojo miesto centre-viduryje .,__ _ __________ ______ _____  ___
mas Panevėžio būryje, kovose įr į Lietuvių auditoriją nuo-'se. Nemaža šios rūšies kūrinių [ 11 vai. ryto iki 10 vai. vak. Ii 
prieš bolševikus buvo sunkiai iat, kas dieną, renkasi įvairūs,surišti su tėvynės gamta; juo- pratęsiama dar šiam šeštadie-
sužeistas. Kadangi ligi to laiko 
nebuvo užregistruota lietuvių su 
žeistų, Ui Kiaunė laikomas pir
muoju, kuris bijVo sužeistas ko
vose dėl Lietuvos nepriklauso
mybės.

Vėliau, kiek pasigydęs, jis sto 
ja į Lietuvos Karo mokyklą ir 
ją baigęs su I-ju gusarų pulku, 
jau kaip leitenantas, dalyvau
ja kovose prieš bolševikus, ber
montininkus ir lenkus.

• Pasibaigus kovoms, Kiaunė 
tęsė mokslus. Baigė suaugusių 

'gimnaziją, o vėliau ir universi
tetą, įsigydamas dipl. teis. var
dą. Kaurx jis pradžioje dirbo 
mokyklose,' vėliau buvo paskir
tas švietimo ministerijos specia 
linių mokslų referentu. Kaune

mokyklą, o vėliau — atfgštesnią
w . ją prekybos mokyklą ir buvoševas. Pareigomis bus pasiskirs j*08 direktorium ligi
tyta vėliau. Šalia valdybos pra
nešimų, dipl. inž. K. Krulikas,

mūsų kultūrininkai posėdžiams, ■ se regime atskirus Lietuvos 1 niui ir sekmadieniui (gruodžio 
pasitarimams, pobūviams. Užtat! kampelius. i 15 ir 16 dienai),
parodai tinka geriau, kad ir j Yra ir keli portretai. Natur- St. Tamulaitis
menkesnė salė, bet lengvai pri
einama, negu puiki meno gale
rija, tačiau negreit pasiekiama,

bire, brolis buvo jų nušautas, 
o kitas brolis ir artimieji ištrem 
ti. • ą
Welland, Ont.

Šaudymo rungtynės

Š. m. gruodžio 15 d. nuo 12 
vai. iki 5 vai. p. p. įvyksta ka- j 
lakytų prizinis šaudymas mūsų 
tautiečio Beliūno ūkyje, R. R. 1, 
Welland, Ont., Canada. Malo-
niai kviečia Niagaros pusiasalio

4is suorganktavo I-ją keranūkos ramov^ų skyriaus-valdyba vi
sus dalyvauti minėtose varžybo
se, kurios jau antri metai prak
tikuojamos šaudymo sporto mė

NAUJAS ŽODYNAS
vitš 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. a
RAŠOMOS MAŠINĖLĖS su lietuvių ir kitų kalbų raidynais kai
nos nuo $55.
LAIKRODŽIAI šveicarų ir kitų firmų reto gražumo ir gerumo. 
FOTO aparatų nuo pigiausio iki brangiausio.
GINTARO KRISTALO įvairiausių dirbinių didelis, didelis pa- 
sirinkmas.
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, 3822 S. Halsted št., Chicago, III., tel. Y Ards 7-0677. 
P. S. Vaikams vežimėlių iš Europos įvairių rūšių kaina nuo $30.

j)gėjų malonumui ir naudai, nes 
tik už 1 dol. galima laimėti šven 
tems kalakutą.

Šaudymo rungtynių daly
viams prafteSšifta, kad vaišinga
sis tautietis Beliūnas aprūpina 

Vokietijoje ’gyvžo amerikie- skaniai Pagaminta vakariene ir 
šių zonoje, o Brpoklyne nuo kandžiais, o šaudymo rungty- 
1949 m. Tiek tremtyje Vokieti- nių vadovai aptarnaus nemoka

mais šoviniais 12 kalibro me-

ipečio. Vėliau dėstė Panevėžio 
ir Vilkaviškio gimnazijose, 1942

padarė pranešimą apie Sąjun- m buyo ,paakirtas teisingumo
gos metraštį, kurį jis redaguo ministerijos teismo kandidato
ja. Be to, Kruliko pasiūlymu nu- pareigoms, kurias ėjo ligi pasi

traukimo j VakarusĮ tarta surengti pagerbimą sky
riaus garbės nariui prof. J. Čiur.
liui, kuris sukako 75 metus am-j 
žiaus. Antras Kruliko sumany-* 
mas surengti bendrą pobūvį su 
New Yorko lietuviais gydytojai^ 
irgi rado gyvo pritarimo.

jbje, tiek čia dalyvauja tautinė- ,
?e, karių savanoriųk bendru o-, dlhokhmams ir 22 kai. sporto 

, menės organizacijose. šautuvams.----OJ " r----- >menes orgamzaCijose. ----------- '*
Jurgis Kiaunė, ats.liapito-’ UŽ dalyvavimą nepriklauso. Ramovėnų Skyriaus Valdyba

VISKAS KALĖDŲ ŠVENTĖMS!
Poreelanas, kristalas, lydiiiItiyM (prosai), importuotos kišeninės 

aukso plunksnos, -plunksnakočiai ir klįos dovanoms tinkamos prekės. Be 
to lietuvių gamybos šokoliadiniai saldainiai dėžutėse po I ir 2 svaru
Birutė ir po Va svaro Darius-Girėnaa. Uimu ir detaliai.r
Krautuvė atidaryta iki Kalėdų kaiulieną nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. va

karo ii* sekmadieniais nuo II vai. ryto iki 5 vai. vakaro.

D. JURJONO B-VES KRAUTUVĖJE 
3251 Ss. Halsted St, Ctiicago 8, Illinois

nas, mokytojas ir vi3uomeninin- - 
kas, Brooklyne pagerbtas jo 60 mybės kovose ir už nuopelnus 

Lietuvai Jurgis Kiaunė yra ap
metu amžiaus sukakties proga, dovanotas savanorių kūrėjų it 
Ta proga įdomu atsiminti, kad , Lietuvos nepriklausomybės me- 
Kiaunė yra pirmas sužeistasis daliais, Gedimino ir Vyt Didžio 
kovose dėl Lietuvos neprikišu- jo ordinais, taip pat yra gavęs 
somybės. , jr Latvijos nepriklausomybės

Pagerbimas vyko Liet. Pilie-, medaij dalyvavimą kovose, 
čių klube, dalyvaujant per Sim-■ kibant Latvijos teritoriją iš 
tui newyorkiečių, jų tarpe esant bolševikų,
ir svečiams iš Philadelphijos ir Kiaunės namiškiai visi žiau-
kt. Pagerbimą rengė jungtinis

Pagerbimo programą atidarė 
Juozas Ginkus, kuria, pasveiki
nęs sukaktuvininką vakarui ves 
ti pakvietė Ant. Sodaitį. Svei
kintojų tarpe buvo Lietuvos 
Gen. Konsulas New Yorke J 
Budrys, Liet. kariuomenės ka
pelionas kan. J. Meškauskas. 
Liet. Bendr. NY Apygardos 
pirm. adv. J. Šlepetys, Liet. Mo
kytoją S-gos atstovas Br. Ku
lys, prof. Puzinas, tautinių or
ganizacijų atstovai: dr. Br. Ne- 
mickas, J. Sirusas, karių pulk 
Spcrauskas, Balfo atstovas St. 
Lūšys ir kt.

Smulkiau apie sukaktuvinin
ką kalbėjo Stasys Jakštas, su 
kuriuo Kiaunei yra tekę kartu 
dirbti švietimo Ministerijoje. 
Sukaktuvininkui buvo įteikti 
daug dovanų. Iš Laisvės Kovų 
Invalidų S-gos sukaktuvininkas 
gavo žiedą. Po sveikinimų žodį 
tarė ir pats sukaktuvininkas, o 
po to įvyko bendros vaišės.

Jurgis Kiaunė yra gimęs Bu- 
čionių kaime. Kėdainių apskr.

ALUMINUM
STORM WINDOW5

$15.95
Combination Aluminum

STORM DOORS
$39.95

Tnstalation Extra
NO M0NEY D0WN

KRIDE COMPANY
2719 W. 71st $t.,HE 4-9114

OI’EN KUNDAY 
Lietuviai Savininkai

riai nukentėję nuo bolševikų. Jo 
Senutė motina neseniai mirė Si-

FEt 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO

BENDROVĖ
4038 Ar$k$r *«$■■$ t»i. LA3-671? 

AUGUST SALOUKAS Prozldom®
SS

Chlcago Savings and Lean Associatinn naujai
ItotottM namas, koris bos baigtas šių metų gale.

’ ■ ‘ • •
Mes Ii anksto kviečiame visus atsilankyti | 

mllsų naujojo namo šaunų atidarymą (Grand 
Opening, įvykstantį 1957 m. sausio mėnesi.

Saugiausia Ir pelningiausia vieta taupomiems 
pinigams laikyti yra,apdraustose taupymo beo- 
drevėse, kurion* kiekvieno taupytojo indėliai yra 
pilnai apdrausti Iki 810,000 Jungtinių Valstybių 
valdžion. Visos bendrovės, turinčios šitokius ap
draudimus yra vienodai saugios. Visos stropiai 
valdžion įstaigų prižiūrimos b- visos turi atidėti 
vienodai reikalaujamų sumų atsargas, bet dau
gumas atideda daugiau, negu reikalaujama. Skir

tumus yru tik teks: kai kurios bendrovės yru pntogmoės taupytojai vimdą Išmokėjo Ir Išmoka ankšteanlun dividendai 
Ir įtiktu pnUdagSaiilaa Ir aasUugesnins paturimus.

OblosgU fluvtugs nuo put savo įsikūrime 1824 m. per daugiau, negu 82 metus, visada Išmokėdavę taopytojams visas taupy
mui įdėtu* 'tuma* M aukštais dividendais. Kas liečia pelningas patarnavimus — tai Cbicėgo Savings yra viena iš nedidelio sUak 
tisus til ksudririų, kurias uuaokaaial telkia patarnavimus, iŠhdčiant čekius, apmokant šeimų sąskaitas ir atliekant kito

b-vš, sųtiaingal Ir ekonomiškai prityrusių lirk. tvarkoma, padidino savo turtų danginu negu iki $IM.ŪOO.IHM). 
put mus į Ipūsų pažangią, tvirtą finansinę įstaigą. Gy ven-uitieji toliau gali taupyti laiškais — atsiklauskite.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6234 South Wcstem Avenue Tel. GRovehill 6-7575 Chicago,Illinois

CCBBSNTLr — AVKA0LAL8UH DIVIDENDAM IŠMOKAMAS ANT PAID UP INVESTMltflTŲ SKYRIAUS.
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Brockton, Mass.
Veiklus Balfo 72 skyrius

Ralfo 72 skyriaus valdyba š. 
m. lapkričio mėn. Sandaros sa
lėje buvo surengusi Šiais metais 
antrąjį didelį pobūvį. Kadangi 
visas pelnas buvo skiriamas šai
pos reikalams, todėl salė buvo 
perpildyta. Tenka apgailestauti, 
kad daug lietuvių dėl vietos sto 
kos pobūvy dalyvauti negalėjo. 
Susirinkusius pasveikino sky
riaus pirm. M. Gofensas. Po to 
kalbėjo adv. P. Viščinis, Br. Bur 
ba ir Brocktono Lietuvių Tary
bos pirm. V. Zinkevičius. Pobū
vį pravedė, programai vadova
vo ir trumpą žodį tarė J. Gin
čys. Pobūvis davė apie 500 dol. 
pajamų. Balfo skyriaus valdyba 
gautą gryną pelną pasiuntė cent 
rui su pageidavimu, kad 150 doi. 
būtų pasiųsta esantiems džiovi
ninkų sanatorijose lietuviams 
Vokietijoje, 75 dol. — seneliams 
ir ligoniams, o 75 dol. — vargo 
mdkykloms. Ta proga tenka pa
žymėti, kad tam pačiam tikslui 
apie 300 dol. skyriaus valdyba 
jau yra sudariusi ir persiuntusi 
šių metų pavasarį. Teko patirti, 
kad skyriaus valdybai augščiau 
minėtas pinigų sumas sudaryti 
vienokiu ar kitokiu būdu pade 
jo sekantieji asmenys: V. Duo- 
bienė, E. Plonienė, St. Mereckie- 
nė, J. Tubienė, L. Tamošaitienė, 
S. Mantatutienė, M. PlaušinaiLe 
nė, O. Venčkauskienė, O. Kaša- 
tienė, E. Grušienė, E. Bilk&vičie- 
nė, M. Baužienė, A. Baškauskic- 
nė, S. činčienė, Senutienė, Sa
vickienė, Radzevičiai ir Eikinai, 
o taip pat ir Sandaros skyrius, 
kuris nieko neėmė už salę.

Be to reikia prisiminti, jog 
skyriaus valdyba šįmet yra pra- 
vedusi rūbų vajų ir sudariusi še 
šioms lietuvių šeimoms garanti
jas atvykti į šį kraštą. Tai yra 
gražus artimo gelbėjimo darbas. 
Taip turėtų dirbti visi laisvame 
pasaulyje esantieji lietuviai, ir 
tik tada būtų lengviau spren
džiama nelaimingųjų tremtinių 
problema.

Vargo mokykla

LB Brocktono apylinkės val
dybos rūpesčiu, ir šiais metais 
lapkričio' mėn. pradžioje pradė
jo veikti lituanistikos mokykla. 
Negaunant gerų patalpų, ji dar
bą pradėjo privačiuose butuo
se — pas Stašaičius ir Senutus. 
Mokytojais yra šie prityrę pe
dagogai : Sužiedėlienė, Senutie
nė ir Padagas. Mokyklą lanko 
apie 30 mokinių. Brocktoniečiai 
patalpų savininkams ir minė
tiems mokytojams yra labai dė
kingi, nes vieni už patalpas nie
ko neima, o kiti dirba be jokio 
atlyginimo net keleri metai.

J. č.

VYRESNIO AMŽIAUS
NEGALAVIMAI

Daugelis žmonių nusimena ir nu
liūsta. kai pasijaučia, kad jie jau 
nebegali nei dirbti, nei gėrėtis savo 
darbu, kaip anksčiau, vien dėl to, 
kad jaučiasi pavargę ir neturi ener
gijos. Perdaug asmenų tiki, kad tai 
"Vyresnio amžiaus negalavimas” ir 
beviltiškai sako: “Na, tai Jau tur būt 
senatvė”. Nepasiduokite taip leng
vai. kitoks tingus Jausmas gali būti 
dėl BĮ, B2, Niacinamldo ar Geležies 
trūkumo. Tuo atveju jūs tikrai ga
lite sau pagelbėti, išbandykite for
mulę vadinama TYNOL, kuri turi 
gydančius kiekius tų brangių ener
gijų teikiančių elementų, lengvai 
priimamų tablečių formoje. Imkite 
jas reguliariai, po vienų po kiekvie
no valgio, per vienų mėnesį, ir pa
matysite kaip toli pažengsite papil
dydami Šiuos trūkumus.

Specialus susitarimas su TTNOL 
CO. duoda Šio lalkra&člo skaityto
jams galimybę įsigyti Šias stebėti- 
nos formulės tabletes vienam mėne. 
slui vien tik pasiuntus S) pranešimų 
Šiuo adresu: TYNOL CO., DepL 9, 
Box 321, CROTON ON HUDSON. 
N. Y. Ir jums nereikia siųsti pini
gų. Tiktai sumokėkite pastininkui 
$4.48 kai Jums pristatys sluntlnj. Bet 
būtinai atSklal užrašykite jūsų var
dų ir adresų spausdintom raidėm 
antroje voko pusėje, tada galėsite 
būti tikri, kad gausite jūsų užsaky
mų be Jokio atidėliojimo.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Atominė energija ūkyje
Dr. H. B. Tukey, sodininkys

tės skyriaus dekanas Michigan 
universitete, kalbėdamas Chi- 
cagoje per JAV Žemdirbystės 
draugijos suvažiavimą pareiš
kė, kad atominė energija at
neš didelių permainų žemė? 
ūkyje: turint daug jėgos bus 
galima pravesti puikias drėki
nimo sistemas, atpigs minera 
linių trąšų gamyba, transpor
tas ir bu3 galimi kiti pagerini
mai ūkyje.

I
Pagalba moksleiviams

Kolumbo vyčiai Joliet diece
zijoje kiekvienoje berniukų ir 
mergaičių augitesnėje mokyk
loje įsteigė stipendiją gabiam, 
gerai besimokančiam ir gero 
elgesio moksleiviui.

f -Z
AUGSČIAUSIAS BOKŠTAS
Prie Roswell, N. M., pradėtas 

konstruoti augščiausias pasau
lyje pastatas — 1,610 pėdų tele
vizijos bokštas. New York’o 
Empire State pastatas yra 1,- 
472 pėdų augščio.

PAJIESKOJIMAI ~

Jieškomi: ANDRIUS KAZLAUS
KAS, MARIJONA ŽERSKAJTfi- 
KAZLAUSKIENE, ELENA KAZ
LAUSKAITE IR ONA KAZLAUS
KAITE. Jieško iš Lietuvos duktė 
Agota. Paskutinis jų adresas bu
vo Brockline. Jie patys arba apie 
juos žinantys prašomi atsiliepti 
šiuo adresu: P. Buika, 926 Pre- 
fontaine Avė., Ville Jaeąues Car- 
ter, P. Q., Canada.

Jieškomas PRANAS STEPONAI
TIS, s. Prano, turėjo dukterį AL
DONĄ. Į JAV atvyko prieš 42 
metus ir apsigyveno Racine, Wis- 
oonsin. Jieško giminės Lietuvoje.

Atsiliepti adresu: Rev. P. Bra
zauskas, Sacred Heart Hospital, 
Eugene, Oregon.

Jieškomi — ALBINAS LELE
ŠIUS, s. Kazio, gimęs 1920 m., 
Marijampolės apskr., Sasnavos v., 
Purviniškių km. Jieško brolis-iš 
Liet. Jieškomas JONAS VAšCI- 
IA ir jo vaikai^ kilę iš Marijam
polės apskr., jieško Marija Vaš- 
ėilaite - Matulaitienė. J i e š ko
mas STEPONAVIČIUS, vedęs 
Montvilaitę, gyvenęs Triobiškių 
km., Marijampolės vaisė, ir apsk.

1 Jieško švogeris Andrius Montvila 
iš Sibiro. Jieškomas PETRAS 
MONTVILA, turimomis žinionys 
dabar gyvenąs Brooklyne, jieško 
brolis Andrius.

Rašyti šiuo adresu: Stasė Kriau- 
čeliūnas, 3921 Alder Street, East 
Chicago, Indiana.

Jieškomas JULIUS PLAUŠI- 
NAITIS, kilęs iš Miknaiėčių kai
mo, jieško krikšto duktė Algidė 
šeškevičiūtė - Naceviėienė, gyv. 
Kaunas - Šančiai, Vilnų g-vė Nr. 
13-3 Litbuania.
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P 0 P U L A R 
LITHUANIAN RECIPES

Surinko JUZE DAUŽVARDIEITB

Tai nepaprasta knyga. Viri 100 r» 
ceptų grynai lietuviškų valgių gam) 
ntmul anglų kalboje. Ponia Dautvar 
dieną, kuri dažnai pasakodavo api< 
lietu vilkus valgius per Chlcagoa ra 
dljo ir televizijos stotis, surinko pa 
filus įdomiausius lietuviškų valgli, 
receptus ir DRAUGAS Juos iftleidt 
labai parankioje formoje. Pirmų kar 
tų tokia knyga pasirodo knygų rln 
koje.

Gera dovana kitataučiams ar ang 
llžkal skaitantiems lietuviams.

ARKLIU PER SIENA

Olandas motoristas vyksta arkliu per sienų į Vokietijų nusipirkti 
suvaržytas. .

«H«KMKHXHJOCKKKKHXKKKK>O<HJCH

MALDOS KVLTfRA — SIELOS 
KULTCRA!

ftių tiesų gyvenimiškai, trumpai ir 
Išsamiai nušviečia vienintelė šios rfl 
Sies mūsų kalboje studija —

TOMO ŽIŪRAIČIO, O.P.,

Nevystančios Rožės
Sv. Rožančius Ir Gyvenimas.

H laida
“Sąmoninga, kultūringu malda yr» 

galingi kiekvienos asmenybės dvasiom 
sparnai J žydriąsias gyvenimo virSū- 
nes” (Autorius). t

"Tenka tik palinkėti, kad tautie 
čial katalikai taip vertingų leidinį 
įsigytų ir uoliai perskaitytų” (Kun. 
Jonas Gasiūnas).

Tėvu Domininkonų leidinys, 87 
pusi., kaina* tik 50 centų. Užsakymus 
ilr pinigus siųskite — ,

Užsakymus kartu su pinigais siųskite

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Avenue

Chicago, Illinois

t
A. A-

AMBROZIEJUS CHAS0KAS
Gyvono 1406 S. 49th Avė.
Mirė gruod. 10 d., 1956, 11:40 

vai. vak., sulaukęs 61 m. amž.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Vil

niaus rėd., Kanavos valsč., No- 
čias parap., Strelžūnų kaimo.

Amerikoje išgyveno 44 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

giminaičiai Marijona Kroulai- 
dis su šeima. Jonas Kroulatdis, 
jo žmona Catherine, Stella Nar- 
ducy, jos vyras ^liles su šeima 
ir Simonas Kroulaldis, kiti gi
minės, draugai ir pažįstami.

Kūnas parašvotas Antano M. 
Phillips / koplyčioje, 3307 S. 
Lituanica Avė.

Laidotuvės įvyks gruod. 15 
d., iš koplyčios 8:30 vai. ryto 
bus atlydėtas į šv. Antano pa
rapijos bažnyčių, kurioje jvyks 
gedulingos pamaldos už velio- 
nies sielų. Po pamaldų bus nu
lydėtas J šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuli Odę: Giminės.
Laidotuvių direktorius An

tanas M. Phillips. Tol. Y Arda 
7-3401.

t

benzino, kur benzino

BOKIME IŠTIKIMI LIET. 
KNYGAI!

Įstodami į Liet. Knygų Klubų ir 
įmokėdami 5 dol. metinio mokesčio, 
mes įgaliname peš 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

Jei turite parduoti ar išnuomo 
į, pasiskelbkite smulkių skelbtom, 
tkyriuje. Skelbimą galite perduot 
elefonu: Vlrginia 7-6640.

pardavimas nėra
(INS)

KOJOSI KOJOS!
IR

PAGALBA JOMS!
Mostis, kuri sustabdo viso

kius kojų negerumus, kaip tai 
kojų prakaitavimą, niežėjimą, 
padų sukietėjimą, kornus tarp- 
pirščiuose ir pašalina kitokius 
nemalonumus.

Kaina su prisiuntimu $1.00 
Nesiųskit COD orderio, tik 

cash, čekį ar money orderį. Or
derius priimama tik Suvienyto
se Valstybėse.

Užsakymus ir pinigus siųsti:
FLORAL HERB COMPANY

P. O. BOX 305
Dept. 23

CLINTON, INDIRNR

PLATINKITE “DRAUGĄ”

STANISLOVAS BUDVITIS
Gyveno 2522 W. Charleston Avė. Tel. BRunswiek 8-4284

.Mirė gruod. 13 d., 1956, 12:05 vai. ryto sulaukęs senatvės. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Raseinių ap. Amerikoje išgyveno 55 m. 
Pasiliko dieliame nuliūdime žmona Paulina (Kazlauskaitė), 5 

sūnūs: Pe|į-as, marti Jennie; Sylvester, marti Mae; William, 
marti Jean; Matthew, marti Lois ir John, marti Eleonor; 3 duk
terys: Anastasia, žentas Roy Rcdman; Barbara, ir Nellie, žentas 
Frank Kazlauskas, 7 anūkai, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pasagotas 1850 N. Wood St. koplyčioje. Laidottivės 
įvyks šeštad., gruod. 15 d., iš koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėtas 
į Šv. Mykolo parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: žmona, sūnūs, dukterys, marčios, žentai ir anūkai.

Laidotuviij direktorius Steponas Lackatvicz. Tel. RE. 7-1213.

Liet. Operos solistei JUZEI AUGAITY-

TEI, jos mylimai mamytei
A. A.

ONAI AUGAITIENEI mirus, 

nuoširdžią užuojautą reiškia
Marija ir Balys Raugas

CLASSIFIED AND “HELP VVANTED” ADS
REAL ESTATE

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

B■ALTY 
4081 Archer Avė. (prie 

Californijos g-vės) 
LAfayette 3-3384

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

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2800 W. 5#th St. Tel. Prospect 8-5454

Puikus 6 butų (2x5 ir 4x4) mūr. 
pajamų namas arti liet. bažnyčios ir 
mokyki. Geras susisiekimas. $18,000. 
K. Juknis.

Dar prieš šventes nepraleiskite 
progos įsigyti šį pulkų, prie parko 
stovintį, 5 butų apartm. mūro na
rnų. Plieno konstrukcija. 3 karų ga
ražas. Namas labai gerame stovyje. 
$417 mėn. pajamų. Skambinkit A. 
Linui.

Kaip modern. piramidės — mūr. 
ekstra 6 kamb. namas arti Maria 
High. School. Puikūs kambariai ir 
moderniški įrengimai. Gazu karšto 
vandens šildymas. Rūsyj Irgi galima 
gyventi. Yra vietos kitam butui vir
šuje. 2 puikios vonios. 2 karų mūr. 
garažas. Pažiūrėkite! $25,000. Volod- 
kevičlua.

Gražus mūr. namas (2 po 4) Mar- 
ųueette Parke. Aut. šildymas karštu 
vandeniu. Dvigubas garažas. $28,500. 
A. Rėklaitis.

Geltonų plytų pulkus 2 butų po 5 
kamb. namas Brighton Parke. Rū
sys. Garažas. Tik $22,000. A. Sirutis.

P LEONAS
REAL ESTATE

2785 West 71st Street 
Visi tęlefonai: WAlbrook 5-6015

4R8XXMX:4č:4rAX:«XXXMĮOW!0[XXMW!r<
Nejud. turtų pirkimas-pardavimas 

bei valdvmas Paskolų parūplnimas 
automobilių leidimų patarnavimas.

VISŲ ROSIU APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS 

“Varpas” Real Estate 
General Insurance, Notary Public 

5916 S. Western Avė.
REp. 7-6886 arba HEm. 4-7085

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

KUTRA-NORKUS REALTY
BEAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St 
WAlbrook 5-5030 

PRospect 8-3579 (vak. ir aekmad.)

HELP VVANTED MOTERYS

LARGE BAKING CO.
NEEDS A

Statistical Typist

Who is capable of handling 
light dictation.

• Permanent position
• Excellent group insurance 

and pension plan
• Luncheon — Free Coffee
Ideal working conditions in 

informal office.

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

E. KURMIUS 
REAL ESTATE SALES 

REpublic 7-9400

BERWYN SOUTH. $2,900 įmo
kėti. Naujas 6 kamb. bungalow, 3 
mieg. kamb. Alyva apšild. Rūsys 
ir pastogė. $17,500. SVOBODA, 
6013 Cermak Rd., BIshop 2-2162.

BEVERLY SHORES parduodami 
2 sklypai 60x150 pėdų, arba vila. 
Interesuojantiems kreiptis—K. čiu- 
rinskas, 4222 Euclid Avė., East Chi
cago, Ind.

Call
BOulevard 8-0170

BUILDING & REMODEUNG

VIKTORAS ŠIMAITIS 
General Contractor

Stato rezidencinius Ir komercinius 
namus; pasiūlo sklypus; rekomen
duoja planus; Išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-4229 
arba rez. tel. BI 7-3310. Kreiptis —

SIMAIČIAI 
Realty - BuUders - Ineurano* 

2737 West 43rd Street

uiiiiiimiiiiiimmiiiiiiiiiiimiiiiiiimimj
IJETUVIU STATYBOS 

BENDRO V®

MORAS 1a
BuUders, Gen. Oontractors S
Atlieka planavimo ir staty- S 

bos darbus gydytojų ofisų, gy- S 
venamųjų ir viešųjų pastatų, g

Namų įkainavimas ir įvairūs S 
patarimai nemokamai. —

Kreiptis šiuo adresu: £

š IOHBS STANKUS §O —_ 1 * - 11 a

= 4800 SO. CAMPBELL AVĖ. = 
; Chicago 29. Illinois - 
giiiimmmnnniiHnnmnmnimo' •••«•

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 

1442 S. 48th Ct., Cicero 50, I1L
Statome naujus namus ir garažus. 

Atliekame visokią trobesių ir patal
pą įvairius remonto darbus, skubiai, 
gerai ir pigiai.
šaukite DAnube 6-2793 nuo 9 vai. 

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

vakaro iki 11 vai. vakaro.

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

LIET. APDRAUDŲ AGENITRA
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlatas. Valsty
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas klfuf 
oasltelrauk'te pas mus.

JONAS KIRVAITI*. 
VVAlhrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGFNC1 
6108 S. Ashland Ave_ Chicago 36. IU

MALDAKNYGE

•JAUNUOLIU MALDOS’
Korių paraoM 

Run. P. KlrveMtin 
Kaina: IL50 ir I2JS0

riaakymnz
DRAUGAS

2S34 South Oakley Avenue 
CHICAGO 8. ILL

- 32.00
Užsakymus kartu su pinigais slųsklG

“DRAUGAS"

2384 So. Oakley Avenue, 

CHICAGO 8. ILL.
iiiiiiiiiiiiiinnmiiiHiiiiiiiiinmimimiih

A. A
VIKTORIJA JESILONIS 

Šukytė

Gyverto 1606 S. 49th Avė. 
Cicero, III. Tel. Austln 7-9228

Mirė gruodžio 11 d., 1956, 
2:30 vai. popiet, sulaukus se
natvės. Gimė Lietuvoje. Kilo iš 
Panevėžio apskr., Naumiesčio 
parap., švalninkų km.

Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdi

me brolis. Kazimieras Šukys 
su šeima, 2 seserys: Ona Lalš- 
konis ir Petronėlė Guoklenė 
Ir Jų šeimos, švogeris Juozas 
Jesilonis, kiti giminės, draugai 
ir pažįstami. Lietuvoje liko 
brdlls Mykolas Ir 2 seserys: 
Uršula Urbonienė Ir Elena Ur
bonienė Ir Jų šelmoB.

Kūnas pašarvotas Petkaus 
koplyčioje, 1410 8. 50th Avė., 
Cicero, III.

laidotuvės įvyks šeštadienį, 
gruodžio 15 d., iš koplyčios 8 
vai. ryto bus atlydėta Į šv. An
tano parapijos bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielų. Po pa
maldų bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Brolis, seserys Ir ki

ti giminės.

Laidotuvių direktorius An
tanas Petkus. Tel. TOvmhall 3- 
2109.

ALGIRDAS LANDSBERGIS
KELIONĖ1

V. Adamkeri&aus apianka
Gftzakymus su pinigais siųskite:

800 psL, kataa 02AO
DRAUGAS, i*S4 8. Oakley Ave^ 

Ghioago a, nL

šios nuostabios ir nepaprastos Kny
gos personažus Mtalp įvertina ra
šytojas Gliaudą: “...W«lsas — pa
niekintas niekintojas, bet turįs 
savyje Fra Angelloo angelų varau 
gama, Tatjana—nesuprantanti sis 
los sųvokos, bet mylinti skaisčia 
meile. Pagaliau Julius.. pasiilgęs 
Skaistumo Ir nesuvoktus Jo samūs
drąsus be drųsos, aesnprantųa pa
vojaus beprotljlmo prooeee”.

MARQUETTE PARKE: 
i Mūr. 4 kamb.. du mieg., pečiais

šild., geroje vietoje, tik $10,500. 
i GAGE PARKE:
' Med. 2 po 5, centr. šild., garažas, 
.tik $16.000.

Naujas mūr. 2 po 5, ant didelio 
sklypo, modern. įrengtas, tuoj gall-

i m a kraustytis.
| BRIGHTON PARKE:

Med. 5 ir skiepe 3 kamb., gara
žas, centr. šildymas karštu vandeniu 
alyva. $11,050.

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

SIMAIČIAI
Realty. Bullders. Insurance

2737 West 48 St
CLlffslde 4-2390

ŠILDYMAS
A. Stančlanskas Instaliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air eonditioners) ir atlieka 
visus skardos darbus.
1546 S. 49th COURT, CICERO 
Tel. OLympic 6-6775 nuo 8 vai.

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

OLympic 2-6752

P LU M B f N G
Licensed, bonded plumbers

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

TeL REpublic 7-0844
WAIbrook K-345T

ĮSIGYKITE DABAR !
AUTOMOBIliEh — TRIjCRA 

Automobiliai — Snnkvežimlai

AR JAU ĮSIGIJOTE 
KNYGELĘ EGZAMINAMS

KAIP PASIRUOŠTI 
IAV PILIETYBEI

................. ........m.............. •iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiii

K N Y G A, -
Kokios pasirodo tik retais laikotar 
piais.

PREMIJUOTASIS DRAUGO 
ROMANAS

Didelė LietnviSkos bnities kn;
Inrj

VIKTORO KOSI C O 8
Uetuvtška gazolino stotis tr auto

taisymas
tltekami motoro remontai, lyginimo 

dažymo darbai Ir keičiamos dalys

CALL-ME-MOTORS C0.
5759 S. WESTERN AVĖ. PR 8-9IUU

myga
išrinkta iš daugelio kūrinių Jurj 
Komisijos ir nepaprastai palankiai 
sutikta skaitančios visuomenės.

Aplankas dail. J. Paukštienės 
Lietuviškos Knygos Klubo leidinys 
434 psl. Kaina $4.00.

Užsakymus ir pinigus siųskite 

DRAUGAS 
2834 So. Oakley Avė., 

Chicago 8, IR.
iiiiiilllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllilllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Pagal šią knygelę daugelis tapo 
JAV-vIų piliečiais. Siūlome kiek
vienam ateivių ją įsigyti, kas pa
lengvins išlaikyti egzaminus.

Klausimai ir atsakymai anglų 
ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei
sėjas Alfonse F. Wells. Kaina 
60 centų.

Pasiakubinklte įsigyti reikalin
gą knygele, kuri tikrai palengvins 
<sigyti JAV pilietybe.

Pinigus su užsakymais siusti: 

‘DRAUGAS”, 2334 S. Oakley avė
Chicago 8, OI.

IŠNUOMUOJAMA

IŠNUOM. 4 kamb. butas 2-me 
augšte. Telefonas — ROckwell 
2-7502,

Marųuette Parke Apyl. išnuom. 
5 kambarių butas suaugusiems. 
Centralinis šildymas. Nebrangiai.

WAIbrook 5-7994

D ft M E 8 I O t

“TIvVn eFgTrs u”
Valandėlė transliuojama per WDOK 
stotį, banga 1260, kiekvieną penk
tadieni 7 vai. vakare.

Klubo pirm. J. STEMPUŽIS 
1203 E. 74TH STREET 

Cleveland S, Ohio, tel. EX 1-2296
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KARIUOMENES MINĖJIMAS teikė ir

Cicero, III.
Mot. S-gos 48 kuopos veikla
Moterų Sąjungos 48 kuopos 

posėdis įvyko gruodžio 8 d.
Susirinkimas buvo labai gau

sus. Pranešimą apie Federaci
jos vietinį skyrių pateikė Ma
ry Genis. Apie Labdarių sei
mą — Petronėlė Zakarienė. Kuo 
pon įsirašė 7 naujos narės — 
Albina Nodus, Joan Bicon, Ma-

tė Stašaitienė ir Ona Martin, 
pastaroji jau visi metai. Kuopa 
yra labai dėkinga Onai Valai
tienei, kuri aplankė ir prižiūrėjo 
per tuos metus visas ligones.

Po susirinkimo buvo suruoš-

VIENERIŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTIS

tos gražios vaišės ir pasidalinta 
kalėdinėmis dovanomis. Vaišes 
pruošė Alimina King, Teklė Mi
kolaitis, Mary Genis,’ Petronė 
Zakarienė, Ona Gudienė ir Ann 
Norich. Korespondentė

minėjimo vadovas J.
Š. m. lapkričio 24 d. lietuvių Stempužis, profesiniu aktoriaus ria Cesevičius, Anna B. King, 

salėje įvyko Clevelando ramovė-1 tobulumu padeklamavęs Braz- Helen White. Louise Ka rėčkas, 
nų ruoštas kariuomenės minėji- džionio eilėraštį ir perskaitęs N. Konstancija Vabalaitis. 
mas. Puspilnėje salėje minėji- Mazalaitės visus sujaudinusią
mą trumpu žodžiu atidarė ra 
movėnų pirm. Leknickas. Sugie

O
Nežinomojo kareivio” legendą. 
Po minėjimo buvo birutinin-dotas Lietuvos himnas. ‘ Man , . , . . .. ,* i • . ? kių skaniai paruostos vaisęs irja, Marija ir tylos minute pn- , • •

siminti ir pagerbti žuvusieji už 
Lietuvos laisvę.

Trumpą paskaitą kariuome
nės tema skaitė gen. Tallat - 
Kelpša, pažėręs gražių patrioti
nių minčių. Ramovėmis ta pro
ga sveikino ir šventei pritaikytų 
minčių apteikė JAV LB Centro 
Valdybos pirm. St. Barzdukas, 
birutininkių bei vietos LB apy
linkės atstovai.

Meninėje dalyje visą pluoštą

pasilinksminimas.
Lapkričio 25 d. (sekmadienį) 

Šv. Jurgio lietuvių parapijos

dainų padainavo šaunusis “Ą- sušaukia susirinkimus. Prieš 
žuolų” oktetas, vadovaujamas kiek laiko tokiame susirinkime,
J. Kazėno. Publika buvo malo
niai nustebinta puikiu susidai- 
navimu, gražiu stiliumi ir ma-

Nutarta surengti kauliukais 
žaidimo vakarą po Naujų Metų. 
Komisiją sudaro Atimina King,' 
Anna King, Ruth Zilonis. Joms 
talkinnikauja Albina Nodus, Ma 
ry Genis, Petronėlė Zakaras ir 
Marijona Vaičiūnienė. Nutarta

JAMES R. CHERRY
(Vyšniauskas)

bažnyčioje šv. mišios buvo au- suruošti išvažiavimą į Sand Dū
ko jamos už žuvusius karius. Jų nes'. Sausio 1 d. bus prade as 
metu bažnyčioje dalyvavo ir nauJų nafių vajus
Lietuvos, JAV ir ramovėnų vė
liavos. j. v.

—- o —
— Alumnų klubas yra įsteig

tas Clevelande. Jis šio akademi
nio sambūrio reikalams aptarti

įvykusiame inž. Pijaus ir Hypa- 
tijos Žiūriu sodyboje, svarstė to 
kio klubo gyvavimo prasmę.

loniu perteikimu. Staigmeną pa-'Buvo karštų diskusijų..

Išrinkta nauja valdyba: pirm. 
Mary Genis, fin. rast. Petronėlė 
Zakarienė, prot. rašt. Ona Gu
dienė, ižd, Alimina King, iždo 
glob. Ruth Zilonis ir Ann B. 
King, tvarkdarė Joan Bicon. Li
gonių prižiūrėtoja — Albina No 
dus, vaišių komisija — Teklė 
Mikolaitis, Albina Nodus ir Ali
mina King.

Kuopos' dvasios vadu jau 16 
metų yra prel. Ig. Albavičius.l

Jau sukako vieneri metai, kaip negailestinga mirtis at
siyrė iš musų tarpo mylimą vyrą a. a. James R. Cherry 
(\ ysmauska). Netekome savo mylimo gruod. 17 d.. 1955 m.

Nors laikas tęsiasi, mes jo niekados negalėsime užmirš
tu Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną atilsį.

Mes atmindami tą jo liūdną prasišalinimą iš mūsų tar
po užprašėme gedulingas šv. Mišias už jo sielą gruodžio 15 
d., 7.30 vai. ryto, ir gruodžio 17 d., 7:00 vai. ryto su egzek
vijomis, Nekalto Prasidėjimo Panelės švenčiausios bažny
čioje, (Brighton Parke). '

Kviečiame yiesus gimines, draugus kaimynus ir pažįsta
mus dslyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimels
ti už a. a. James Cherry (Vyšniausko) sielą.

Nuliūdę: žmona, motina, broliai, sesuo, švogerkos, uoš
viai ir gailinės.

š m. gruodžio mėn. 17 d. sueina metai, kai mirė mūsų 
vyras ir tėvas

A. + A.

ZIGMANTAS JAUTOKAS
Jo brangiam prisiminimui, gedulingos pamaldos už jo sielą 
bus atlaikytos š. m. gruodžio mėn. 15, d., 7 vai., šv. Kryžiaus 
bažnyčioje.

Kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti pamal
dose.

ŽMONA, SCNUS IR DUKTERYS

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
1914 West Ulth Street

Vienas blokas nuo kalinių.
Didžiausias Paminklams Planą x 

Pasirinkimas miestel

Telef — CEdarcrest 3-6335

SPORTO KRONIKA
DETROITO KOVO ŽINIOS

Kovo futbolo komanda, vado
vaujama Vinco Baziliausko, sėk 
mingai užbaigė pirmenybes. 
Paskutinės rungtynės prieš Mer 
cury Wings baigtos pelnyta 5:- 
1 (1:1) pergale. Šių rungtynių 
laimėjimas įvedė Detroito Ko
vą į I Lygą. Augant susidomė
jimui futbolu detroitiečių tarpe, 
manoma organizuoti antrą ko-
mandą, kuri liktų atstovauti lie-! thuan-ian Vytis. Garbė 
tuvius II Lygioje................ ... jvytiečiams!

Naujų Metų sutikimo rengi
mas vyksta sėkmingai. Sutiki
mas įvyks ištaigingame Tuller 
viešbutyje. Nemažas skaičius 
detroitiečių jau rezervavo vie
tas. Teiraujasi ir pasižada da
lyvauti ir kitų miestų lietuviai.!
Rengėjai maloniai kviečia drau-| 
ge Naujuosius Metus sutikti vi
sų sporto klubų narius; Tik 
prašoma pasiskubinti galimai 
greičiau pranešti, nes tikras da
lyvausiančiųjų skaičius turi būti 
žinomas gerokai iš anksto. Smul 
kesnę informaciją teikia ir re
gistraciją vykdo Kostas Žalnie- 
raitis, 2321 Casper, Detroit 9,
Mich. Telef. 1-7127.

Gruodžio 15 d. Kovo jaunių 
krepšinio ir mergaičių tinklinio 
komandos vyksta draugiškoms 
rungtynėms į Clevelandą. Po N.
Metų numatoma lankytis Toron 
to ir Hamiltono miestuose.

Daugelis detroitiečių pamėgo 
sveiką žiemos sportą. Pačiūžų 
mėgėjai buriasi St. Hec’wig čiuo 
žykloje, o slidininkai vyksta į 
tolimesnes vietas. Klubo žiemos 
sekcija planuoja trejetą savait
galinių išvykų į šiaurinį Michi- 
ganą, kuris pasižymi tinkamo
mis žiemos sporto sąlygomis.

Ptr.

STAR TAURE VYČIO 
FUTBOLO KOMANDAI

buvo įteikta Toronto Futbolo Į 
Sąjungos metinio pobūvio metu j 
lapkričio 27 d. King Edward' 
viešbučio patalpose. Šis pobūvis ! 
rengiamas kiekvienais metais 
pasižymėjusioms komandoms ir 
žaidėjams pagerbti. National ly-' 
gai pasitraukus iš organizuoto' 
futbolo, geriausios komandos 
Toronte garbė atiteko Thistles 
komandai, laimėjusiai British 
Consols taurės varžybas. Vy-1 
eiai - šių varžybų baigminin- 
kui — atiteko antroji vieta kar. 
tu su Star taure.

Pobūvyje dalyvavo Kanados! 
j r Toronto F t tbolo S-gos viršū-; 
nės, spaudos ir radijo atstovai,!
Thistles ir Vyčio komandų žai- ’ 
dėjai. Kelių valandų laikotarp- 
je pasidalinta praėjusio sezono) 
įspūdžiais su gražiais atsiliepi- j 
inais apie abi komandas.

. Kuopa išreiškė Prelatui nuošir- 
Šis Vyčio laimėjiųias yra vie-jdžią padėką.

nas reikšmingiausių ir vargu ar j
kada nors vėl pavyks jį pakar-' Kuopa turi banke 1,100 dole- 
toti. British Consols taurė buvo 1 r*U visuomet prisideda prie 
įsteigta prieš I Pasaulinį karą kiekvieno gražaus darbo. Yra 
ir buvo įteikiama geriausioms paaukojusi 100 dol. parapijos 
Toronto komandoms, kartu įra- reikalams, 10 dol. “Draugo sta 
šant taurėje ir baigmininkų var- j tybai ir prisideda visur savo 
dą. Taigi vienoj reikšmingiau-1 aukomis. Sergančias savo kuo- 
sių futbolui skirtų taurių, dėl j Pos nares aplanko ir įteikia do- 
kurių per dešimtečius varžėsi jvanėles. Šiuo laiku serga Agnie 
geriausios Toronto komandos, į
rasime ir lietuvišką įrašą — Li-

už tai
A. S. GUŽAUSKŲ

rrn rr i
BEVSKLY HILL8 GBLINYC1/.
Geriausios gelta dti vestuvių, bankt 
ų, laidotuvių Ir kitų papuošimu. 

244.1 VVEST «SKL> bTRKET
Nėra tokios tvirtovės, per ku- 

nos muro sienas neperliptų auk- reL PRoapm s-o*n ir pr s-oh* 
su apkrautas asilas. Pilypas II

A. A. *

JONAS .VALENTINAVIČIUS
Gyveno 2039 Coulter St.

Mirė gruod. 13 <1., 1956, 6 vai. lyto, sulaukęs 86 m. amžiaus. 
Ginu- Lietuvoj. Kilo iš Panevėžio apskr., Upytės par., Vaišvil-

ėin kaimo. Amorikoje išgyveno 65 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Apolonija, (Adomaitytė), 2

dilkterys: Ona Barovie, žentas Sylvester; ir Elena Daiby, žentas 
\Villiam, 7 anūkai, 6 proanūkai, švogerka Barbora Vičienė, jos 
vyras Kazimieras ir jų šeima, brolio duktė Kotryna l’lienė su 
šeima, giminės, Jįoustaneija Zaura ir Stanislava Budaitis ir jų 
šeimos, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Liet. Piliečių Durti, Pašalpos klubui. Teisybės Mylė
tojų Draug., Catliolic Order ot' Foresters — Uoly Kaco Court,

Kūnas pašarvotas Lackavviez koplyčioje, 2314 AV. 23 Place. 
Laidotuvės įvyks pirmad., gruod. 17 <1., 8:30 vai. ryto bus at

lydėtas į Aušros \ artų parapijos bažnyčių, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos-už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas j 
Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Žmona, dukterys, žentai, anūkai ir proanūkai.
Laidotuvių direktorius Steponas Lackavviez. Tel. VI. 7-6672.

LIODĖSIO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. VVestern Avė. Air Condltioned koplyčia 
REpublic 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

Tiems, kuris ryrena kitose miesto dalyse; gausime 
koplyčių arčiau Jūsų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6312 S0 VVESTERN AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ.
CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.•7H.D /

Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba 
T0wnhali 3-2109

DVIEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A. A.

ANTANAS BUTCHAS
Gyvenęs VVillovv Springs, Illinois

Mirė 1954 metų gruodžio mėn. 10 d., sulaukęs pusės araž.
Gimė Lietuvoje, Naujamiesčio parapijoje, Papusiu kaimp
Palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.
Paliko nuliūdę: žmona Marijona, sūnus Edmundas, mar

ti Tillie ir anūkai, sūnus Richard ir daug kitų giminių bei 
draugų.

Už mūsų brangaus vyro ir tėvo sielą bus laikomos šv. 
Mišios švenč. Panelės Gimimo parapijos bažnyčioje, esan
čioje Marųuette Parke, 1956 metų gruodžio 15 d., 8 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus atsilan
kyti j pamaldas ir pasirftelsti už a.a Antano Butcho sielą.

Mes Tavęs, Mūsų Brangiausias, niekuomet neužimiršime. 
Tu pas mus jau nebesugrįši, bet mes anksčiau ar vėliau pas 
Tave-nueisime. Tebūna Tau lengva ši žemelė.

Nuliūdę lieka:
Žmona, sūnūs, marti, anūkai ir kiti giminės.

MICHAEL PAUKŠTIS
Gyveno 9110 S. Mozart St. LiA'ergre u Pk., III.

Mirė gruod. 12 -d., 1956, 7:30 vai. vak., sulahkęs 40 m. am/. 
Gimė Chicago, III.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona dilba (Dubiu), sūnus 

Robert, 2 broliai: Charles, brolienė Lilli.in ir jų šeima; ir
Alplionse Malinauskas, uošviai Sam ir Tt Dubiu, švogeris

JOHN L EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605 07 South Hermitage Avenui

Tel. Yfl 7-1741-2 ir LR 3-9851
4330 34 South California Avenu» 

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852
AMBULANCE DIEN4 IR NAKTĮ

Liet. operos solistei mielai J. AUGAITY- 

TEI ir K. PLIUŠKONIENEI su šeima, jų
I

mamytei mirus, reiškiame gilią užuojautą

J. A. Kulkai ir E. VI. Baltrušaičiai

A. j- A.

AGOTAI AUGAITIENEI mirus,
jos dukterims solistei JUZEI AUGAITYTEI, KAZI
MIERAI PLUŠKONIENEI su šeima, JONUI ŠVEDUI 
ir giminėms liūdesio valandoje, reiškia gilią užuo
jautą ir kartu liūdi .4*

. > . . : Petras Kutka su šeima

IVulteį Dubiu, jo žmona Loretta ir jų šeima, teta Ona Buika su 
šeima, kiti giminės, drangai ir pažįstami.

Priklausė Šv. Vardo Draug. (St,-Berundcttc's paiarp.).
Kūnas pašarvotas Mažeika ir Evans koplyčioje, 6S45 So. 

AVestern Avė.
Laidotuvės įvyks šeštai!., gruod. 15 d- iš koplyčios 8:30 vai. 

ryto bus atlydėtas j St. Bernadette’s parapijos bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos nZ velionies sielų. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: žmona ir sūnus.
Laidotuvių direktorius Mažeika - Evans. Tel. KEpublie 7-8600

WALTER KAVALAUSKAS
(KAVAL)

Gyveno Twin Lakęs, \Vi*eoiisin

Anksčiau,”gyvenęs 45.'l5 S. Boekivell St.. Chicago, ILL 
Mirė gruode 12 d., 1956 iii., 2:56 vai. i>opiet Burlingonc, Wis.

N
Gimė Llelinoje. Kilo iš Panevėžio apskr.,, Raguvos parapi

jos, Kilikų kaimo. Amerikoje išgyveno 50 iii.
Pa-iliko dideliame nuliūdime žmona Marcelė (Matusevičiū

tė), 2 .-iiuils: \Yalter, .Ir., marti Dorolby; ir Bumo; brolis Ma- 
teušas; pusbrolis Antanus Vaičiukoiii.s au -'.eilini; giminė Juozas 
Y ūsaitis su seimu, kiti giminės, draugai ir pužįata.ini.

Priklausė Keistučio Klubui, Uliii-agos Liet. Draugijai, Suval
kiečių Kilimui ir Piliečių Klubui.

Kūnas pašarvotas John F. Kuib-ikio koplyčioje, 4336 So. 
(.'aliloriiia Avė.

Lnidotiivėe įvyks piiniad.. gruod. 17 d., iš koplyčios 1:30 vai. 
pipiet Ims nulydėtas j kapines.

\iioširdžiiu kviečiame vLue: gimines, draugus ir pažįsta
mus įlalyvuutl šiose laidotvėše.

Nuliūdę: Žmona, sūnūs ir marti. i. utA y: u," 
Laidotuvių direktorius lobti I-’. Eudeikis. Tel. LAl'nveDe 3-6116

z-.; ;

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna- Mes ^ur*mc koplyčias
' vimas dieną ir nak- visose Chicagos ir
Itį, Reikale šaukite Roselando dalyse ir
(mus. ' tuojau patarnaujame1

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
659 West 18th STREEET Tel. SEeley 3-5711

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

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

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

VASAITIS — BUTKUS
1146 S. 50th AVĖ., CICERO, III. Tel. OLympic 2-1003

T ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
16-16 W. 46th STREET YArds 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpublic 7-1213
2314 W. 23rd PLACE VIrgiuia 7-6672

Skaitykite ir platinkite dienraStį -“Draugą
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X Stasys Pieža, Chicago 

American redaktorius, šiom 
dienom sugrįžo į Chicagą po 
ilgesnės kelionės po Europos 
kraštus. Jam teko kalbėti su 
Sv. Tėvu ir kitais žymiais as
menimis Europoje. Jis šiom 
dienom padarys savo pirmąjį 
pranešimą apie tą kelionę. Jis 
tikisi, kad jojo filmos iš tos 
kelionės jau pagamintos ir bus 
galima parodyti susirinku
siems Cicero, III., Labdarių 
3-čios kuopos parengime, gruo
džio 23 d. 7 vai. vak., lietuvių 
parapijos salėje.

Ponia Srubienė, uoli labda
rių 'veikėja, ypatingai kviečia 
visus Cicero ir apylinkės gy
ventojus į šį Labdarių parengi
mą gruod. 23 d.

X Tapytojo A. Rūkštelės
kūrinių paroda čikagiškių tar
pe sukėlė tikrai didelį susido
mėjimą. Šio dailininko paveiks
lus įsigijo Furniture Center, 
Ine., dr. J. Vaitaitis. P. Linar- 
tas, M. Mackevičius, V. Atko- 
čaitiėnė, P. Naubaras, V. Šim
kus, M. Vaidyla ir kt.

Parodos lankytojų tarpe bu
vo net iš Floridos, New Yorko, 
Detroito ir kt. Prelatas Pr. 
Jūras pagerbė dailininką A. 
Rūkštelę, atvykdamas iš Law- 
rence, Mass., j Chicagą, kur 
lydimas kun. P. Patlabos ap
žiūrėjo kūrinius.

Apie porą valandų parodos 
kūriniais gėrėjosi L. Dienų re
daktorius B. Brazdžionis, ku
ris buvo atskridęs iš Los An
geles į 1941 m. sukilimo minė
jimą.

Dabar paroda papildyta tri
mis puikiais kūriniais, vaizduo
jančiais mūsų mielą kraštą.

Paskutines dvi dienas — šeš
tadienį ir sekmadienį — gruo
džio 15 ir 16 d. paroda bus 
atidaryta nuo 12 iki 10 v. v.

X Don Varnas, Amerikos 
legiono postas, dėkingas vi
siems prisidėjui3iems prie ko
munistų parengimo; įvykusio 
gruodžio mėn. 2 d. Bridgeporte. 
piketavimo. Padėka priklauso 
plakatų paišytojams, posto na
riams ir visiems kitiems tau
tiečiams, pagelbėjusiems šiame 
bendrame reikale.

Taip pat ir ateityje yra pra
šoma ir tikimasi panašios pa
ramos, nes Don Varnas postas 
yra numatęs tęsti beatodairinę 
kovą prieš komunistų pasekė
jus.

X Jonas Janulaitis yra įga
liotas Nidos Knygų klubo var
du Amerikoje sudaryti sutar
tis tarp Nidos Knygų klubo ir 
kt. bendrovių, organizacijų ar 
pavienių asmenų. Skelbtis Ni
dos Knygų klubo leidinių pla
tinimo reikalu Amerikos lietu
vių spaudoje ir priimti pinigi
nius atsiskaitymus iš Nidos 
Knygų klubo narių, platintojų 
ir atskirų asmenų. Ligšiol Ni
dos Knygų klubas Londone, 
Anglijoje, jau yra išleidęs 15 
leidinių ir tuo pačiu išvaręs 
gražų lietuviško kultūrinio dar
bo barą.

X Agnės Jasaitytės išmoky
tos moksleivių ateitininkų Ma
rijos kuopos narės gruodžio 16 
d. Nekalto Prasidėjimo šven
čiausios Panelės Marijos para
pijos salėje po iškilmingo po
sėdžio pašoks tautinių šokių 
kuopos vėliavos šventinimo 
proga.

Los Angeles lietuvių parapijos 
klebonijoje reikalinga Seimininkė ir 
janitoriua. Pageidaujama vedusi po
ra arba ir pavieniai asmenys. At
lyginimas ir darbo sąlygos geros. 
Skubiai rašyti: Rev. J. A. Kučin
gis, 2716 St. George St., Los An- 
felge 2?, California.

X Sofija Mickūnienė, Town 
of Lake lietuvių kolonijos gy
ventoja. anksčiau buvusi vie
tinio Balio skyriaus rūbų san
dėlininke, šiuo laiku nesveikuo
ju ir negalėjo dalyvauti nusi
pelniusių Balfo veteranų pa
gerbime gruodžio 2 d. Lietuvių 
auditorijoje. Ji su savo vyru 
Viktoru rūpinasi savo giminai
čiais esančiais Lietuvoje ir 
siunčia jiems visokią pagalbą. 
Ateityje S. Mickūnienė su vy
ru žada vėl aktyviau įsijungti 
į veiklą vargstantiems lietu
viams pagelbėti.

X Kazys Jankauskas, prieš 
dvi savaites kartu su savo šei
ma atvykęs iš Vokietijos, ap
sistojo Brighton Parke, 4154 
So. Campbell. Jis paskutiniu 
metu ilgesnį laiką išgyveno 
Memmingene ir dalyvavo te
nykštėje lietuvių kultūrinėje 
veikloje. Taip pat anksčiau 
Kazys buvo užsirekomendavęs 
kaip stipri pajėga šachmatuose.

X LB Tovyn of I^ake apylin
kę metiniame LB ChicagO3 apy
gardos suvažiavime, kuris 
įvyksta gruodžio 16 d. Lietu
vių auditorijoje, atstovaus Je
ronimas Ignatonis, kun. Jonas 
Borevičius, Kazys Janėnas, 
Pranas Kavaliūnas ir Antanas 
Kareiva.

X Vasario 16 d. gimnazijai
eina du Draugo egzemplioriai. 
Ligi šiol vis atsirasdavo gera
darių, kurie prenumeratą už
mokėdavo. Tikimės, kad atsi-' 
ras ir šįmet geradarių, kurie 
dienraštį gimnazijai užprenu- 

I meruos. Kreiptis į -Draugo ad
ministraciją.

X Juozas Tulaba, po širdies 
priepuolio išgulėjęs apie mė
nesį Šv. Jurgio ligoninėje, grį
žo ir sveiksta bei ilsisi namuo
se dr. Jurgio Starkaus prie
žiūroje.

X Viktorui Geruliui, Kazio 
ir Marijos (Šmitaitės) sūnui, 
gyv. Australijoje, yra laiškas 
nuo artimųjų. Kreiptis į Drau
gą.

X Vladas ftoliūnas, studijuo
jąs De Paul universitete, yra 
studentų ateitininkų rengiamo 
Naujų Metų sutikimo baliaus 
komisijoje. Jis rūpinasi vaišių 
reikalais.

X Vitalis Žukauskas, žino
mas humoristas, atvyks iš 
Brooklyno palinksminti mūsų 
visų susirinkusiųjų linksmava- 
karyje-koncerte, kurį rengia 
Chicagos Augštesniosios Litu
anistikos mokyklos Tėvų Ko
mitetas 1957 m. sausio mėn. 5 
d. Lietuvių auditorijoje.

KAS KĄ IR KUR
— 9-to Wardo Lietuvių Demo

kratų klubo valdyba maloniai kvie 
čia visus narius ir jų svečius at
vykti j nepaprastą — priešmetinį 
susirinkimą, kuris įvyks, šiais me
tais, gruod. 18 d. 7:30 v.v., Visų 
šventųjų parap. svetainėj, 10806 
S. Wabash Avė.

Bus svarstomi svarbūs klausi
mai, renkama naujai, 1957 metų 

' klubo valdyba, revizijos komisija 
[ir galutinis pasiruošimas klubo 
| tradiciniam baliui

Klubo stovis labai geras, narių 
Į priaugo, kasa kyla.

Visiems nariams dalyvavimas 
svarbus ir būtinas, atsiveskite 
bent po vieną naują narį—svetį.

! Po susirinkimo visiems vaišės 
nemokamai.

Joseph Skeivys 
Klubo valdybos pirmininkas

1 — Lietuvių Studentų sąjungos
Chicagos skyr. susirinkimas įvyks
ta ne Vyčių salėje, bet Hollyvvood 
Inn salėje, 43 St. ir Westem Avė., 
gruodžio 14 d. 7. vai. vakaro.

Valdyba
— Dainų šventės rengimo apy- 

skaitinis susirinkimas yra kvie
čiamas š. ib. gruodžio mėn. 22 d. 
8 vai. vakare punktualiai Lietuvos 
Vyčių salėje. Tai bus paskutinis 
susirinkimas, todėl prašoma daly
vauti visus plenumo narius ir vi
sų komisijų narius.

— L. V. K Ramovė Chicagos 
1 skyrius ir L. K. Birutės d-ja ruo- 
! šia 1957 Naujų Metų sutikimą 
Marshal Square Ballroom, 3113 
W. Cermak Rd. Staliukus galima 
užsakyti pas Moželienę, telef. YA 
7-1001 ir Matulevičienę. P.E.

— Lietuvių Futbolo klubo siui-
rinkimeti įvyks gruodžio 16 d. 1 vai. 
p. p. Vyčių salčje, 2447 W. 47 St.

Valdyta

IŠ ARTI IR TOLI
J. 4. VALSTYBĖSE

CHICAGOS ŽINIOS Šventėse palinksminti 
karius

Chicagos ŪSO klubas nori 
kiek galima padaryti linksmes
nes šventes kariams, kurie ne
galės parvykti į namus. Jieško
ma akordeono ir gitaros grie
žikų, bei kitokių muzikų, o 
taipgi dainininkų grupių, ku
rie prašomi užsiregistruoti 308 
N. Michigan, Chieagoje, ŪSO 
klube. Taipgi kviečiamos mo-

Antras meilius mėnuo
čikagiečiai Margareta Kati, 

28 fn., ir jos vyras Harry, 36 
m., po smarkaus susipykimo ir 
užvestos divorso bylos, vėl su
sitaikė ir 'famjai pradėdanu 
moterystės gyvenimą, nutarė 
atšvęsti antrą medaus mėnesį. 
Harry Katz yra automatinės 
muzikos dėžių (juke boxes) ir 
įvairių žaidimų įtaisų taver
nose savininkais ir per metus 
uždirba $106,000.

Banditai nušovė . 
vaistininką

Du jauni banditai įsiveržę į 
vaistinę 1634 W. Lavvrence, 
Chieagoje, nušovė vaistininką 
John W. Tholen, 51 m. am
žiaus, kai jisai priešinosi api
plėšimui. Išsigandę banditai 
pabėgo nieko nepagrobę.

$220 milionų mokykloms
Chicagos Mokyklų biudžetas 

1957 metams siekia $220 mi-

— Juozas Andrius, Lietuvos 
žemėlapio autorius, kartu su 
žmona, atvyko į Lo^ Angeles! 
gyventi ir laikinai sustojo pas 
Valančius.

Saugos nuo nelaimių I Buvusi verge — 103 metų
Švenčių savaitgaly Chicagos) Suaic Smith 1359

pohc'ja yra ypatingai paairy- s. Peoria chieagoje. ją aplan- 
ausi budeli, kad neįvyktų ne- kantienis sako: "Jei Dievas no- 
lainuų Pereitais metais kalė-|rts, Kalėdų aS aulauksiu

Angelė,; gyventoja, gruodžio 1 dimi* švenčių savaitgalį Chica- 103 metų amįįaug •» jį buvo 
d. ištekėjo už Ambrose L. Piet- Soje žuvo 25 žmonės. Kas tas!gjmiMi g mctai prieS Abraomo 

nepasikartotu dabar nuo gruo- Linkolno inaugurac,ja į prezi. 
dalo 10 d. iki gruodžio 25 dj dento Jos gimung _
ypač pavojingiausiomis valam to8 p,antacijos Edgoeorabe N. 
domia: nuo 1 vai. po pietų iki C. Is via0 jų šeimoj w
4 vai ryto, Chicagos gatvėse vaikų Vergiion ji buvo par- 
patruiiuos 104 policijos trira- duota kai lurfjo 10 met am. 

Anglijos buvo atvykęs dalyvau vaišes, kuriose dalyvavo apieLnašinų -.-a-.* »..j žaU3’ ir tada buvo paskutinis

— New Ycrko lietuvės savo 
pelną, kurį gavo už savo daly
vavimą tarptautinėjo moterų 
vavimą tarptautinėje moterų 
parodoje šį rudenį, paskyrė Va
sario 16 gimnazijai BALF’ui 
ir Pabaltijo moterų lie- 
ttuvių regioninei valdybai Vo- rowicz
kietijoje. Parodą rengė dvi or
ganizacijos: Pabaltijo Mot. Ta
rybos lietuvių skyrius ir Brook
lyno Moterai Vienybė.

— Prof. St. Žymontas, iš

— Ona KarAnauskienė, Los

Jų moterystę palaimi
no kun. kleb. J. A. Kučingis.

— Choro pobūvis. Gruodžio 
1 d. parapijos naujoj svetainėj 
Los Angeles, Calif., parapijos 
choras turėjo savo pobūvį ir

ti Pavergtųjų Europos Tautų 100 žmonių. Gražioje nuotaiko- 
sesijoje New Yorke, gruodžio 3 buvo linksmai praleistos ke
ti. sugrįžo į Europą. Jo žmona bos valandos ir pasišokta, 
pasiliko pas savo tėvą prof. My j
kolą Biržišką Los Angeles mie-1
ste ir į Angliją išvyks ateinan
čių metų vasario mėn. Prof. Žy
mantas Pavergtosiose Tautose 
atstovavo liberalų internacio
nalą. Prieš jam išplaukiant iš 
New Yorko, Free Baltic House 
patalpose Liet. Rezistencinė 
Santarvė jam surengė išleistu
ves. Prof. Žymantas yra tos 
Santarvės centro komiteto vice 
pirmininkas.

— Leopoldas D y m š a daly
vavo metiniame English-Speak- 
ing Union Bankete, kuris įvy
ko lapkričio 26 d. Waldorf-As- 
torio viešbutyje. Pagrindiniais 
kalbėtojais tame bankete buvo 
britų gynybos ministras Mon- 
ckton ir buvęs NATO pajėgų 
vyriausias vadas Gruenther. 
Dymša jau nuo pat savo atvy
kimo į Ameriką priklauso tai 
sąjungai.

DIDŽ. BRITANIJOJ
— Susižeidė lietuvis. K. Jone 

lynas, kuris gyveno Londone ir 
dirbo vatos fabrike, susižeidė 
kairiosios rankos pirštą. Nuvy

Policija nustatė, kad kada j, Mvo
daugiausiai nelaimių (vyksta miskiua. di buvo du kartu iste. 
de Šių priežasčių: gėrimo, ne- k5jusi, abudu j „ 
užleidimo kitam kelio, važiavi- mirė j, mnkiai befkate
mo per arti iš paskos, greito gal8dama kaati t
važiavimo, įsiterpimo iš kitos pjauti mediius teuždirbda.
linijos, važiavimo ne savo pu
se, neužleidimo kelio pėstie
siems, netinkamo išvažiavimo 
su stovėjusia mašina, prava-

kus į ligoninę, teko amputuoti žiavimo šviesų ir — netinkamo 
pirmąjį piršto sąnarį. Dėl šios lenkimo, 
nelaimės K. Jonelynaa nebedir- Sugavo peršautą banditą
ba kelios savaitės. Pasveikęs 
jis žada sugrįžti į tą pačią dar
bovietę.

— Kalėdų mugė. Jungtinis 
lietuvių, estų ir latvių moterų 

1 komitetas surengė didelę Kalė
dų mugę gruodžio 7-8 d. Lon-

Bebandąs apiplėšti taverną 
j 5100 S. State str., Chieagoje, 
banditas Robert Dupont, 36 m. 
amžiaus, buvo keturius kartus 
peršautas. Vėliau jį policija 
areštavo, atradusi pasislėpusį 
savo pažįstamos Vera Baton,

done Mugę atidarė Mrs. Da- 34 m amžiaus, bute. Jis buvo
vid Ormsby Gore. Visas mugės 
pelnas bus paskirtas pabaltie- 
čiams Kalėdų proga sušelpti li
gonis.

— Prof. dr. Z. Ivinskio įdo
mūs atsiminimai apie savo mo
kytoją prof. St. Šalkauskį, lie
čiant jo asmenį, būdo bruožus, 

. i paskaitas ir- veiklą organizaci-
, , ... ™ "gijoje, spausdinami kaL kultūros
lapkričio 29 d. White Memenai ,.2ibinto,. sauaio m5n. numery. 
ligoninėje, Los Angeles^ sulau

nuvežtas į Bridevvell kalėjimo 
ligoninę, jo gyvybė pavojuje.

vo tik drabužiams. Sakosi, kad 
jai niekad nereikėjo šauktis 
gydytojo. Ir dabar dar ji ma
to be akinių. Gyvena ji gauda
ma $30 mėnesiui pensijos. Kai
mynai jai atneša gausiai mais
to.

Kalėjimas už nužudymą 
moters

Chicagos kriminalinis teis
mas nuteisė 18 metų kalėjimo 
Robertą . McClatchey, 25 m., 
narkotikų vartotoją, kuris 
viešbuty pasmaugė 23 m. mo
terį Jean L. Haynes. Ji buvoo___ _ _______ lionų. Bus pasamdyta 559 nau-

Policijai prisipažino, kad bandė' fabegusl vyr° J® gy" # mokytojai ir 92 kiti tamau-
tr.ci..., m Algų pakėlimo švietimo

darbuotojams nenumatoma.
apgrobti taverną ir kad jau 
anksčiau už plėšimą buvo sė
dėjęs kalėjime

veno su McClatchey. Teisinosi 
dėl to ją nužudęs, kad ji pra
dėjusi romaną vėl su kitu.

— Elžbieta Morkienė

“Žibinto
“Žibinto” metinė prenumerata 
—2 dol. Adresas 21, Ann Place, 
Bradford 5, Yorks. England.

, , .... ___ . — Ooventcy lietuviai lapkri-
darbų releja. Elžbieta Morkie- {io M „ė kariuomenės 
nė Amerikoje išgyveno 53 me-l^^
tua. Prieš trejetą, metų ji bu- akajts Br. Jis uip

kusi 90 m. amžiaus. Ji buvo 
mūsų parapijos pionierė, gar
bės fundatorė, daugelio kilnių

vo netekusi regėjimo ir girdė
jimo, dėl ko turėjo pakelti daug 
vargo ir nepatogumų. Gruodžio 
3 d. per Šv. Kazimiero bažny
čią, dėl kurios ji tiek daug dir
bo ir rūpinosi, ji buvo palaido
ta Kalvarijos kapuose. Dide
liame nuliūdime liko vaikai: 
Antanas, Ona ir Paulina.

— Izabelė Schapalas buvo 
išrinkta pirmininkė šv. Onos 
Moterų ir Mergaičių draugijos, 
Waukegan, UI. Kitos valdybos 
narės yra: Delores Racco, vice- 
pirm., Stanislava Butkus, rašt., 
Margareta Katich, finam rašt., 
Bronislava Svvažas ir Ona Ži
gas, finansų rašt. pagelbinin- 
kės, Geraldina Traška, iždinin
kė. Reikia paminėti, kad per 
praeitą susirinkimą šioji drau
gija paskyrė visą eilę kalėdinių 
dovanų įvairiom įstaigom. TT. 
Marijonų statybos fondui šioji 
draugija pasiuntė $15 dovaną.

— Booklyno Moterų Vienybė, 
kaip ir kiekvienais metais, taip 
ir šįmet rengia Naujų Metų su
tikimą. Jis įvyks Pierpoint sa
lėje.

KANADOJ
— Antanas ir Stasys Stanke

vičiai iš Port Arthur, Ont., iš
vyko į Lietuvą. Kaip rašo “Liau 
dies Balsas”, jie esą kilę iš Ra
guvos valsč., Panevėžio apskr.,

buvo atsivežęs specialią tai die
nai programą magnefono juo
stoje. Po oficialiosios dalies J. 
Kazlauskas visų coventriečių 
vardu pasveikino Br. Daunorą 
50 metų amžiaus proga ir įtei
kė dovaną — aukso plunksną.

VOKIETIJOJE
— Vasario 16 d. gimnazijai

amerikiečiai stovį Schwezinge- 
ne, netoli Heidelbergo, per savo 
kapelionus suaukojo 1,900 DM. 
Darbo kuopa stovinti Schwezin 
gene suaukojo gimnazijai 700 
DM. Darbo kuopos vyrai nuošir 
džiai rūpinasi gimnazija. Jos 
vadais kpt. J. Valiūnas ir Įeit. 
Bendoraitis. Gimnazija turi dar 
apie 12,000 dol. skolos.

ARGENTINOJE
—Kuil Juozas Stasiulevičius 

įšventintas į kunigus gruodžio 
2 d. Buenos Aires. Naujasis ku
nigas Juozas Stasiulevičius yra 
gimęs 1931 m. rugpjūčio 10 d. 
Buenos Aires mieste. Baigęs 
pradžios mokyklą, įstojo į La 
Platos Mažąją Seminariją ir 
ten baigė bendro išsilavinimo 
mokslą. 1950 m. įstojo į Didžią
ją Kunigų seminariją ir po tri
jų metų filosofijos bei keturių 
metų teologijos studijų pasiekė 
savo tikslą — kunigystę.

Naujojo kunigo tėveliai Ag-

Stotis lėktuvų keleiviams
Union geležinkelių stoties 

vadovybė pasiūlė Chicagą ap
tarnaujančioms lėktuvų ben
drovėms pastatyti jų kelei
viams stotį ant bėgių prie 
Union stoties, šis klausimas 
bus nuspręstas sekančiais me
tais.

Areštas dėl degtinės
Chicagos policija areštavo 

keturis vyrus, 29—52 m. am
žiaus, kuriuos susekė pavogus 
stambią degtinės siuntą iš In- 
dianapolis Fonvarding Co. Pas 
juos atrado 857 dėžes vogtos 
degtinės. Jie buvo pavogę svai
galų už $58,000.

lėto kūrėjų. Ir jo duktė, garsio
ji šokėja Svetlana Beriozova, 
taip pat save vadina lietuvaite 
Dabar šis baletas veikęs Bue
nos Aires mieste išvyko į Urug 
vajų ir kitur. Pirmasis Cuevas 
baleto šokėjas G. Zorith yra 
taip pat gimęs Lietuvoje. Bėrio 
zovo sesutė Surkevičienė su sa
vo šeima gyvena Buenos Aires 
mieste.

į Kanadą atvykęs čia vykusios nietė Aleksandravičiūtė ir Juo-
ūkinės krizės metu ir pergyve
nęs daug sunkumų. Buvę nariai 
Liet. Literatūros D-jos, kuri lei 
džia “Liaudies Balsą”, o taip 
pat komunistinės vad. Progre
syvios Darbo partijos nariai. 
Išvažiuodami paaukoję 20 dol. 
“Liaudies Balsui”.

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o akelMmų

kaina yra prieinama visiems, 
i ibi iaiMįiat«<b Ai ibi aii ifc ia h

zas Stasiulevičiai gyvena Tem 
perley, Vilią Sastre lietuvių ko
lonijoje.

— Vienas iš geriausių pasau
lyje baletų laikomas Grand Bal- 
let dėl Marųues de Cuevas. Jo 
dabartinis meno vadovas, reži
sierius ir direktorius yra dir
bęs Lietuvos Valstyb. Operos 
bei Baleto Teatre N. Beriozo- 
vas. Puošniuose programuose 
ir kituose leidiniuose, kurie pla
tinami Londone, Paryžiuje, Mon 
te Carlo ir visur, kur tas bale
tas gastroliuoja, Beriozovas at
žymima* vienu iš Lietuvos ba-

UETUVIŠKŲ KORTELIŲ
KALĖDŲ SVEIKINIMAMS

GALIMA GAUTI “DRAUGE*
16 korteliu už #1.00

(su persiuntimu)
Jau laikas užsisakyti Kalfdinee 

sveikinimų korteles. D R A U G A b 
tuojau Jums pristatys gražiausias 
kalėdines korteles su atatinkamais 
lietuviškais sveikinimais.

Neaivėlinkite užsisakyti, nes kor
telės siunčiamos k etvirtos klasės 
paštu, todėl kelionėje užtrunka iki 
2 savaičių.

Sveikinkite savo prietelius lietu
viškomis kortelėmis ir jas pirkite 
DRAUGE.

Užsakymus su pinigais siųskite 
šiuo adresu:

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8, ILL.

STASYS DŽIUGAS
Kiškučio Vardinės

Tai gražiausia dovana mflsL 
mažiesiems skaitytojams. Meili 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ii 
dail. VI. Stančlkaitfis gražios iliu 
stracijos lią knygą padarė dau 
glausta mėgiama mažųjų įkaity 
tojų tarpe. Kaina $1.00.
UtMkymua kartu su pintasis siuskite

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8. SL

Galima telefonuoti Kalėdų 
seniui

Nuo penktadienio vaikai jau 
gali telefonu pasikalbėti su 
Kalėdų seneliu. Reikia šaukti 
DEarbom 2-7755 tokiomis va
landomis: kasdien nuo 4 vai. 
iki 9 vai. v., o šeštadieniais — 
nuo 2 vai. iki 9 vai. v.

Peršovė banditą
Policininkas Walter Plotzke 

sugavo banditą Orvid Hotar, 
32 m. amžiaus, kuris ketvertu 
kartu buvo atėjęs apiplėšti So
ra Loan Corp., esančios 1008 
W. Belmont, Chieagoje, Ban
ditas peršautas per galvą, gy
domas Illinois Masonic ligoni
nėje; jo padėtis rimta.

Meras uždegs eglutę
Congre&3 aikštėje Chieagoje 

šiandien, gruodžio 14 d. 5 vai. 
vak. mėras Daley paspaudęs 
.mygtuką uždegs eglutės švie
sas. Prie jos bus giedamos ka
lėdinės giesmės.
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PER PASAULI KELIAUJA 
ŽMOGUS

Bernardo Brazdžionio ponsij- 
nnkinys. Nedidelis skaičius tio» 
toygos gautas šiomis dienomu 
“Drauge”, 2334 So. Oakley Avė 
CHICAGO 8, tt.t. Knygos kain> 
kietais viršeliais $2. 
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LIETUVIŠKŲ STUDIJŲ 
IRSTITUTAS

— Išlaikomas —
MOKSLINIŲ STUDIJŲ KLUBO

— ★ —
SEMESTRO TEMA:

MODERNIŠKŲ KULTŪROS AP
RAIŠKŲ VERTINIMAS

Penktadieny, gruodžio 14 d. 
prasideda paskaitos Vilniaus 
Aušros Vartų mokykloje (virš 
bažnyčios) , 2329 W. 23rd PI. 
(šalia “Draugo”). Pirmąją pas
kaitą skaito Petras Maldeikis, 
tema: Pedagoginių principų
įvairybės.

Paskaitos pradžia 7 vai. 30 
min., nesivėlinant.

Visi, besidomintieji dvasinių 
mokslų pažanga, kviečiami da
lyvauti.

KAS BUS NAUJAS “DRAUGO
ROMANO KONKURSO

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

7:30 vai. vakaro
SOKOL SALEJE 

2345 South Kedzle A vemt* '
Chieago, Illinois

Amerikos visuomenė 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 STEMPUŽIEN®, garai Clevelando daini
ninkė. r

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

!


