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UKRAINOS PARTIZANAI PUOLA SOVIETUS!
Kam svetur siunčiami maskviniai 

„kultūrininkai" iš okup. Lietuvos
OKUPUOTA LIETUVA. — Bolševikinėje “Literatūroj ir 

Mene” 1956.11.10 Nr. 245 baigti spausdinti “deputato” T. Til
vyčio kelionės įspūdžiai iš Suomijos, pavadinti “Taikos ir drau
gystės keliais”.

Juose T. Tilvyčio paskelbtas —•  .......- ■ ■■ ■
suomių gyvenimo vertinimas y- 
ra toks, kokio ir tegalima lauk
ti iš svetur siunčiamo Maskvai 
klusnaus bolševiko propagandi
ninko. Be kita ko Tilvytis pri
sipažįsta, kad Suomijoje “nie
ko nesą žinoma apie Lietuvą”.
Savaime suprantama, suomiai 
norėtų gauti juo daugiau infor
macijų apie tikrąją padėtį Lie
tuvoje, bet — tik ne bolševikiš
kų.

Suomiai gerai žino

Žudo maskviniai budeliai se
nus senelius ir Lietuvos jauni
mą, “savanoriais” siunčia į Don- 
baso šachtas ar žiauriausius Si
biro “plėšinius”, o riebiai kru
vinais iš žmonių išplėštais pini
gais apmokami tilvyčiai, vens- 
lovos, paleckiai ir kiti vežami į 
Suomiją, Švediją ar kitus kraš
tus raudonųjų okupantų “kultū
ros” garsinti. Patys suomiai ir 
be to gerai žino, kiek jų žmo
nių padėjo galvas, begindami tė 
vų šalies laisvę nuo kruvinojo 
Rytų imperialisto ir kiek iš jų 
atplėšta žemių, kurios, kaip 
įprastai bolševikai skelbia, da
bar “džiaugiasi laisve ir nepri
klausomu gyvenimu, įsijungu
sios į tarybinių tautų šeimą”... 
Žino jie taip pat, nors Tilvytis 
apie tai visiškai tyli, kaip “pati 
savo valia” Lietuvos liaudis “pa 
siprašė Stalino saulės apšviečia
ma” ir kaip toji “saulė” buvo 
norėta užkarti taip pat'laisva
jai Suomijai.

T. Tilvytis laukė didesnio 
susidomėjimo

Todėl netenka stebėtis, kad 
panašiais “pasiuntiniais” ir oku

Anglai į Ameriką
LONDONAS, gruodž. 14. — 

Daugelis anglų rūpinasi vizomis 
JAV konsulate, kad galėtų išvyk
ti į Jungtines Amerikos Valsty
bes.

Pagal kvotą iš Britani jos ir Š. 
Airijos gali atvykti 65,000 britų 
į Jungtines Amerikos Valstybes.

Nauja tvarka
VILNIUS. — Nuo Naujų Metų 

okup. Lietuvoje įvedama nauja 
gyventojų aprūpinimo gyvulinin 
kystės produktais tvarka. Vil
niaus radijas 1956. XII. 2 paste
bėjo, kad „respublikos produktų 
resursai ir jų teikimas gyvento
jams aprūpinti dabar betarpiškai 
priklausys nuo paruošų ir vals
tybinių supirkimų planų įvykdy
mo“...

Kremliaus vadai 
melavo savo kariams,

siunčiamiems Vengrijo
BONNA, Vokietija. — Patiki

mi šaltiniai teigia, kad sovietų 
maršalo Žukovo intervencija bu
vo pasiųsti šarvuočiai į Vengriją 
nuslopinti tariamos „kontrarevo- 
liucijos“.

Žukovas, mat, bijojęs netekti 
viso „strateginio lauko“, kurį S. 
Sąjunga didžiausiomis aukomis 
per Antrąjį Pasaulinį karą buvo 
laimėjusi. Kremliuje, toliau eina 
varžybos dėl valdžios.

Į Vengriją specialūs sovietų 
daliniai, ypač mongolų ir kirki- 
zų, buvo pasiųsti, klaidingai juos 
nuteikiant, jog Vengrijoje „suki
lę banditai“ pjauna visus sovietų

Britanijos 42-ros karališkos jūrininkų komandos nariai grįžo į Angliją iš Port Saido, Egipto. (INS)

Pranešama, kad Sovietų Sąjungos 
armijoje vykstąs sukilimas

LONDONAS, gruodž. 16. — Kai kurie sovietų kareiviai suki
lo, daugiausia ukrainiečiai, ir prisijungė prie ginkluotų vengrų 
dalinių, kurie dar ir dabar kontroliuoja keletą pogrindžio apylin
kių Vengrijoje.

Sovietų kareiviai nepatenkinti 
Kremliaus kraujo žygiais Veng-

pantų riebiai apmokamais "de- kareivius, jų žmonas ir vaikus...
putatais”, išskyrus nebent bol 
ševikų apmokamus agentus Šuo 
mijoj, ir patys suomiai nesido
mi: jie gerai žino, kokia “kul
tūra” lietuviškai, latviškai, es
tiškai ar rusiškai kalbančių vad. 
“kultūros pasiuntinių” norima 
jiems piršti. Tai pamatė ir pats 
Tilvytis, savo “kelionių aprašy
me” taip pat pareikšdamas nu
sivylimą, kad pvz. toks Suomi
jos laisvojo parlamento pirmi
ninko, pas kurį rusiškieji “kul
tūrininkai” buvo nuvesti, priė
mimas “kiek nustebino, mes 
vis dėlto laukėme didesnio su
sidomėjimo...” Pirmininkas jiem 
tik parodė Vorošilovo parašą 
svečių knygoje ir pasakė kele
tą mandagių frazių. Negi jis 
dar turėjo jiems atpasakoti to 
paties Vorošilovo su pasididžia
vimu JAV ambasadoriui Bulit- 
tui kadaise pasakytą pasigyri
mą, kaip paties Vorošilovo pa
tvarkymu, sulaužius anksčiau 
iškilmingai duotus pažadus, Ki
jeve buvo išžudyta 11,000 ne- 
komunistų rusų karininkų ir jų 
vaikų, o žmonos ir dukros pa
siųstos į raud. armijos paleistu
vystės namus? Ar panašius 
“nuopelnus”, kurių tiek daug 
turi visos, sovietinės “įžymy
bės”? Juk tai būtu buvę... ne 
mandagu ir net pavojinga. Bet, 
iš kitos pusės, tai dar nereiš
kia, jog suomiai tokių dalykų 
nežino. ' (A. V.)

ORAS
Oro biuras praneša: Chicago- 

je ir jos apylinkėje šiandien — 
dalinai apsiniaukę.

Todėl kiekvienas pasipriešinimas 
reikalingas be pasigailėjimo su
triuškinti. Tam tikslui raudonar
miečiai ir esą siunčiami į pagal
bą taikingiems darbininkams ir 
darbo valstiečiams, kad padėtų 
„kovoti su fašistais“...

Vakarus pasiekę vengrų pabė
gėliai teigia, jog vengrų laisvės 
kovotojai visai nežudė nei sovie
tų karių, nei jų civilių.

Ant pasitarimų stalo guli
kom. Kinijos ir V. Rytų klausimai

WASHINGTONAS, gruodž. 16. — Indijos ministeris pirmi
ninkas Jawaharlat Nehru šiandien po pietų atskrido į Washingto- 
ną. Jis ir JAV prezidentas pirmadienį praleis Mr. Eisenhouerio 
Gettysburg (Pa.) ūkyje.

Abiejų valstybių vyrai jieškos 
būdų išlyginti politines duobes 
tarp Indijos ir Jungtinių Ameri
kos Valstybių.

Ant pasitarimų stalo jau guli 
tokie klausimai: raudonoji Ki
nija, Vidurio Rytai, karinė są
junga, Vengrija, neutralumas, 
kolonializmas ir kt.

Raudonoji Kinija — Nehru į- 
sitikinęs, kad Kinijos komuniz
mą reikėtų priimti kaip realybę. 
Jis norėtų matyti raudonąją Ki
niją Jungtinėse Tautose ir kad 
JAV komunistinę Kiniją pripa
žintų.

Vidurio Rytai — Nehru prieš 
kelias dienas pasakė, kad Jung
tinės Amerikos Valstybės turė
tų „paimti jautį už ragų” ir su 
Sovietų Sąjunga išspręsti Vidu
rio Rytų krizę. Eisenhoweris ke
lis kartus pakartojo JAV prin
cipą, kad pastangos krizei spręs 
ti turi koncentruotis J. Tautose. 
Be to, jis visuomet yra priešin
gas didelių jėgų pirkliavimui— 
dalyboms.

Karinė Sąjunga —• Nehru yra 
priešingas tokiems paktams, ku
rie didina įsitempimą. Jis ypač 
yra priešingas Bagdado paktui 
Vidurio Rytuose. Bagdado pak

tą sudaro Iranas, Irakas, Turki
ja, Pakistanas ir Anglija. Nehru 
įsitikinęs, kad JAV neįsijungs į 
Bagdado paktą.

Vengrija •-*.J2isenhoweri& ii 
Nehru nori, kad sovietai savo 
kariuomenę ištrauktų iš nuterio- 
to krašto. Bet Indijos Nehru ne
įstengia suprasti Jungtinių Ame 
rikos Valstybių politikos, kodėl 
jos nuolat smerkia Sovietų Są
jungą Jungtinėse Tautose.

Neutralumas — Eisenhoweris 
pareiškė, kad jis respektuoja In
dijos nesišliejimo politikos prie 
didžiulės jėgos blokų. Bet pre
zidentas Eisenhoweris įsitikinęs, 
kad laisva tauta negali ir netu
rėtų būti neutrali tarp demokra
tijos ir komunizmo, ir neabejo
tina, čad jis bandys išvaryti ne
utralumo įdėją iš Nehru galvos. 

Kolonializmas — Jungtinės

Vengrijos fabriku 
darbininkai siunčiami

į anglies kasyklas
VIENA, gruodž. 16. — Veng

rijos lėlinis premjeras Janos Ka- 
dar pranešė, kad Vengrijos fab
rikų darbininkai bus siunčiami į 
anglies kasyklas, vieton strei
kuojančių anglies darbininkų, 
streikuojančių prieš vyriausybę.

Anglies ir uranijaus kasyklo
se palei Pecs darbininkų skaičius 
sumažėjo ^.k’ 45,000 darbininkų 
iš 100,000.’ *

rijoje. Sovietų kareiviai sukilo 
paskutinių kelių dienų laikotar
pyje.

Kareivių sukilimo dvasia per
simetė ir į Ukrainą, kur laisvės 
kovotojąi sabatažuoja sovietų 
reikmenų traukinius, vykstan
čius į Vengriją.

Paskutinės savaitės laikotar
pyje nemažas skaičius kareivių, 
daugiausia ukrainiečių, su savo 
daliniais prisijungė prie vengrų 
laisvėsįkovotojų ir kitus ragino 
tą pat paryti. Kaikurie daliniai 
su tankais, o kiti su lengvais 
ginklais įsijungė į Vengrijos su
kilėlių eiles.

Pabėgę karininkai per savo ra
dijo siųstuvus paskelbė savo pa
vardes ir laipsnius ir ukrainiečių 
kalba ragino savo draugus įsi
jungti į kovą išlaisvinti savo 
kraštą ir šeimas.

Organizuotai sukilę vienetai

turi 15,000 vyrų. Didesnė dalis 
iš jų įsijungė į Vengrijos jėgas, 
esančias Borsod — Gomor aps
krities kalnuose, netoli Karpato 
—Ukrainos pasienio, sudarančio 
Sovietų Sąjungos dalį.

Ukrainos partizanai nusodino 
keletą raudonosios armijos trau
kinių su reikmenimis ir išsprog
dino geležinkelio linijas, einan
čias į Vengriją. Ukrainiečiai puo 
lė sovietų kariuomenės traukinį 
Karpatų miškuose.

Japonų paminklas
TOKIO, Japonija, gruodž. 16. 

— Japonijos vyriausybė pasta
tys paminklą 85,000 neatpažintų 
kareivių, kurie žuvo II Pasauk 
karo metu. Ysaukuni šventovė, 
dabartinis paminklas pagerbti 
žuvusius japonus kare, yra dedi
kuota 1,230,000 žinomiems ka
reiviams, kurie krito karuose 
nuo 1861 m.

TRUMPAI IŠ VISUR
• Siaurės Atlanto Gynybos or

ganizacijos (Nato) nariai (pen- 
15,000 anglies kasyklų darbi- kiolikos valstybių) praėjusią sa

vaitę keturias dienas posėdžia
vo Paryžiuje. Nato nariai nutarė 
stebėti sovietų penetraciją Vidu
rio Rytuose. Penkiolikos valsty
bių sąjungininkai ragina ko grei 
čiausia išvalyti Suezo kanalą, lai 
kytis Jungtinių Tautų dėsnių.

Į • Vakarą Vokietija. Vokiečių

ninku pabėgo į Vakarus ir 30, 
000 kareivių ir belaisvių, dirbu 
šių kasyklose, dingo.

Vengrijoje vykdomas
karo stovio įstatymas
BUDAPEŠTAS, Vengrija, gr. 

16. — Komunistinis Janos Ka- 
dar režimas jau vykdo karo sto
vio įstatymą.

Budapešto radijas praneša, 
kad pagal karo stovio įstatymą 
buvo nuteistas mirties bausme 
Janos Soltesz už ginklų slėpimą. 
Janos Soltesz jau pakartas.

Amerikos Valstybės kartais kri
tikuojamos Azijoje, kad jos sa- JAV protestas Sirijai 

dėl naftos linijos
vo ekonomine pagalba atsiliku 
siuose kraštuose suinteresuotos 
naujos rūšies kolonializmu. WASHINGTONAS, gruodž. 

116. — Jungtinės Amerikos Vals
tybės pasiuntė protestą Sirijai, 

_ kad ji vėluoja pataisyti naftos
Vidurio Rytų krizes

4 • • «V 4 4 _ i j* w

metu laivaį išplaukė vamzdį, kuris buvo sugadintas 
NEW LONDON, Conn., gruod

Prez. Eisenhoweris patenkintas 
Šiaurės Atlanto pakto darbais

WASHINGTON, gruodž. 16. — Valstybės sekretorius John 
Dulles vakar pasakė, kad jis ir prezidentas Eisenhoweris yra pasi
tenkinę šiaurės Atlanto Gynybos organizacija (Nato), kuri “ro
do atnaujintą energiją ir vienybę.”

Dulles kalbėjosi su prezidentu 
Eisenhoueriu valandą ir 40 mi
nučių, kai tik jis grįžo į Wa- 
shingtoną iš šiaurės Atlanto Gy
nybos organizacijos (Nato) ta
rybos suvažiavimo, įvykusio Pa
ryžiuje. Dulles nuvyko į Baltuo
sius Rūmus pranešti apie savo 
misiją Paryžiuje, kur jis stipri
no Vakarų sąjungininkų vieny
bę, kuri buvo sukrėsta, kai Bri
tanija ir Prancūzija užpuolė 
Egiptą.

Išlipęs iš lėkauvo Washingto- 
ne, Valstybės sekretorius Dulles 
pareiškė korespondentams, kad 
jo pasikalbėjimai per penkias 
dienas su Vakarų Europos va
dais davė gerų rezultatų.

Dulles, po pasikalbėjimo su 
preziidcntu Eisenhoweriu, pasa-

kė korespondentams, jog prezi
dentas patenkintas Nato suva
žiavimo darbais.

• Sovietų laivyno žurnale pa
skelbta, kad pasižymėjęs britų 
naras Crabb žuvo besistengda
mas susekti sovietų karo laivų 
paslaptis. Sovietai skelbia, kad 
amerikiečiai ir kiti „užsienio im
perialistai“ savo šnipinėjimo 
veiklą sustiprino ypač Baltijos 
jūroje, Šiaurės jūroje ir Juodo
joje jūroje.

prieš šešias savaites. Protesto 
16. - Admirolas Arleigh Burke, rašb* iteikė Valstybės vicesek- 
JAV laivyno viršininkas, pareiš-

KALENDORIUS

Gruodžio 17 d.: Šv. Lozorius, 
šv. Euzebijus; lietuviški: Manti- 
gaila ir Laila.

Saulė teka 7:12, leidžiasi 4:22.

kė: du trečdaliai laivyno jėgų iš
plaukė į jūrą Vidurio Rytų kri
zės metu.

JAV atsargumo priemonių 
griebėsi, kai Suezo įvykiai pašau 
lį stūmė prie karo kranto.

JAV laivai buvo išplaukę į jū
rą iš bazių, kad apsisaugotų nuo 
įvykių, kokie buvo 1941 m. Pearl 
uoste ir reikalui esant galėtų 
vykti į tas vietas, kur jėga bū
tų reikalinga.

Britanijos premjero

Edeno nuomone
LONDONAS, gruodž. 16. — 

Britanijos ministeris pirminin
kas Edenas, grįžęs iš trijų sa
vaičių atostogų, pareiškė: Jung
tinėse Amerikos Valstybėse „au
ga supratimas,” kad Britanijos 
jėgų įsikišimas į Egiptą buvo tei
singas.

Edenas, kurį atostogų metu 
pavadavo R. A. Butler, vėl paė
mė vyriausybės vairą į savo ran
kas.

retorius Hooveris Sirijos amba
sadoriui Faridui Zeineddinei.

Sirijos sabotažninkai išsprog
dino svarbiausius įrengimus pa
lei 600 mylių liniją po to, kai 
Britanijos, Prancūzijos ir Izra
elio karinės jėgos veržėsi į Sue- 
zą.

Janos Kadar agentai
prievrtauja pabėgėlius

SWIND0N, Anglija, gruodž. 
16. — Raudonojo Kryžiaus parei 
gūnai kaltina Janos Kadar vy
riausybės agentus, kad jie prie 
vartauja vengrus pabėgėlius bri 
tų Chiseldown stovykloj ir nori 
pabėgėlius grąžinti į pavergtą 
Vengriją.

Žukov į Indiją
NE\V DELHI, Indija, gruodž. 

16. — Sovietų Sąjungos krašto 
apsaugos ministeris Georgi 2u- 
kov 1957 m. sausio mėn. vyksta

„Bundestag” (žemesnieji rūmai) 
visais balsai ratifikavo Prancū- 
zijos-Vokietijos Saaro sutartį, 
kuria Saaro anglies ir plieno ba
seinas 1957 m. sausio 1 d. grą
žinamas Vokietijai. Augštesnių- 
jų rūmų patvirtinimo nereikia. 
Prancūzijos parlamentas šią su
tartį anksčiau ratifikavo.

• Korėja. Gen. Lee Heung 
Keun, Pietų Korėjos armijos šta 
bo viršininkas, pasakė Seoulo 
mieste, jog komunistai suvaržė 
civilių gyventojų keliavimą Šiau 
rėš Korėjoje. Komunistai bijo 
Vengrijos stiliaus sukilimo Šiau
rės Korėjoje.

• Argentina. Nauji neramu
mai kilo Argentinoje. Bombos 
buvo numestos į policijos viene
tus ir privačius namus. Policija 
pastatyta „ant kojų.” Argenti
noje organizuojama nauja poli
tinė partija, kurios vadu yra 
gen. Leon Justo Bengoa.

• Estų delegacija lankėsi Suo
mijoje.

• Kipro sala. Graikija prašo
ma palaikyti paskiausius Brita
nijos planus, kuriais norima 
baigti graikų kipriečių sukilimą 
prieš britų režimą Kipro saloje. 
Britanijos kolonijų sekretorius 
Alan Lennox Boyd pateikė nau
jos konstitucijos metmenis Grai 
kijos ministeriui pirmininkui 
Constantine Karamanliui Atė
nuose. Konstitucija (dar paslap
tis), manoma, siūlo apibrėžtą 
savivaldybę Kiprui ir duoda ga
limybę spręsti salos kolonijos a- 
teitį.

Japonai nepatenkinti
sovietų žygiais

CHICAGO, III., gruodž. 16. — 
Japonai nepatenkinti sovietais, 
kadangi jie įsibrovė į Vengriją, 
pareiškė Japonijos užsienio rei
kalų ministeris Mamoru Shige- 
mitsu, išskrisdamas iš Chicagos 
į New Yorką.

Savas kelias
NEW YORKAS, gruodž. 16. 

— Japonijos užsienio reikalų 
ministeris .Maioru Shigemitsu 
vakar pasakė, jog Japonija eis 
nepriklausomu politikos keliu, 
kai tik bus priimta į Jungtines 
Tautas.

Japonija į Jungtines Tautas 
bus priimta šį antradienį.

į Indiją dalyvauti respublikos tas

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
—Prezidentas Eisenhoweris dar paskyrė 4 mil. dolerių Vengri

jos pabėgėlių reikalams.
—Rytinėje Vengrijoje sukilėliai kovoja prieš sovietų kareivius. 

Prieš sukilėlius sutelkti ir sovietų tankai. *
—Britanijos ir Prancūzijos kareiviai vakar kelis kartus susi

šaudė su Egipto pogrindžio vyrais Port Saidc. Užvakar nuo egip
tiečių teroristų kulkų krito britų karininkas.

—Jungtinių Tautų kareiviai šeštadienį du kartus šaudė į egip
tiečius partizanus Port Saide.

—Senatorius Paul Douglas (D., III.) iš Jordano nuvyko į Izra- 
lį, kur vakar tarėsi su Izraelio premjeru David Bcn-Gurion ir ap
lankė Gazos ruožą, kuris dabar yra Izraelio administracijos ran
kose.

—Komunistinė Vengrijos vyriausybė vakar ištrėmė du Vakarų 
korespondentus. Jų pavardės: Eric Waha, Associated Press kores
pondentas, ir Richard Kilian, London Daily Exprcss koresponden-

dienos iškilmėse. Žukov 12 dienų 
išbus Indijoje.

■Beveik 1,000 vengrų pabėgėlių vakar atvyko į Austriją, ne
paisant, kad sovietų kareiviai stropiai saugo Vengrijos pasienį.
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VIENAS VAKARAS APLINK PASAULI
AL. GIMANTAS

Kaip *• The New York Times” 
dienraštis, yra būtinybė kiekvie
nam, pretenduojančiam būti laik 
raštininku, nemažiau būtinas 
pagelbininkas spaudos talkinin
ko darbe yra ir trumpųjų bangų

cūzija, Vatikanas, Vokietija. Ne 
toli 41 m j pasauli šaukia Itali
ja, Vokietija ir Ispanija. Apie į 
šią bangą taip pat nemaža ir 
amerikiečių radijo mėgėjų pasi
kalbėjimų. 49 m ilgio banga kal-

radijo priimtuvas. Tai itin ak-f ba Meksika, Šveicarija ir Kana- 
tualu šiomis dienomis, kuomet 
pasaulinė padėtis pergyvena tie
siog kritiškas akimirkas, kada

da.
Neretai tenka išgirsti ir tokių 

kalbų, kad ištikrųjų sunku būtų
kiekviena minutė suteikia progą , nustatyti, iš kokios pasaulio vie- 
naujos ir sensacingoms antraš- Į tos jos atplaukia. Labai daug 
tems, naujoms temoms ir vis transliacijų anglų kalba. Aną-
naujiems įvykiams pagvildenti. 
Tiesa, kelionė po trumpųjų ban
gų skalę reikalauji tikrai daug

dien angliškai Nicaraguos kaž
kurį stotis aiškino pasauliui apie 
savojo krašto padėtį ir paskiau-

Pabėgėlių nauji draugui

L- .. .>kantrybės ir užima nemažiau sius įvykius. Vaikų choras iš 
laiko, bet sunku atsispirti malo-. Italijos per savąjį radiją kūdi- 
numui čia pat išgirsti beveik vi- kiškais balsais kalbėjo rožan-1 
są pasaulį ir girdėti naujienas čių, o Maskva tuo pat metu per- ‘ 
tiesiai iš pačių žinių perdavimo davinėjo senąsias sovietines dai- 
centrų. nas ir maršus. Čia gal įdomu

Šaltoji radijo kova tarp Vaka-, lai- J°o prieš kiek laiko pasi- j 
rų ir Rytų tebevyksta dar di- klausius sovietinį radiją daz-1 
dėsniu įniršimu bei energija ir niausiai buvo galima girdėti tik Į 
toliau. “Amerikos Balsas”, “L. mažiau žinomas, naujesnes jų 
Europos” (vis dar diskriminuo-' dainas ir melodijas, gi pačiu pas- 
jąs pabaltiečių kalbas), britų butiniu metu grįžta prie senų- 
BBC, kanadiečių radijo siųstu- JU kompozicijų, tų pačių, kurias 
vai užsieniui ir kitų kraštų tei- kasdien buvo galima išgirsti 
kiamos radijo programos dar la-1 prieš 16 ar daugiau metų. 
biau suaktyvintos ir oro bango-1 Vokiečių radijo balsas iš 
mis bando atremti tą propa-j Stuttgarto aiškino apie Mozartą 
gandinę medžiagą, dažniausiai I ir jo visą kūrybą. Kita vokiško- 
rrelą, kurį teikia įvairiomis ban- ji transliacija perdavinėje Beet- 
gomis veikiąs Maskvos ir josĮhcveną ir Brahmsą. Žinoma Į 
satcltinių kraštų radijo tinklas, muzikos perdavimas trumpomis

Kiekviena pusė stengiasi pri-J bangomis nėra tiek puikus. At- 
sitaikyti prie kitos klausytojų, stumai dideli, daug trukdymų, 
patogumo ir įpročių. Pvz. Mask-J todėl sunkiau pajusti ir tikrąjį 
va saviškiams perduoda žinias,! melodijos grožį. Bet pasiklausy- 
pakaitomis skaitant vyrui ir mo--ti žinių, pranešimų ar paskaitų 
teriai. To pat laikosi ir “ Ameri-l visdėlto yra įdomu ir naudinga, 
kos Balsas” savo rusų kalba! o ir pats radijo aparato priėmi- 
perduodamose transliacijose. Iš-imas gana patenkinamas, 
girdęs rusiškąsias žinutes, pir- Išvis šaltesnio oro metu, ka
rną ją sekundę dar nežinai, ar Į da nėra perkūnijos ir panašių 
tai Maskvos, ar amerikięčių sto- trukdymų, trumpų bangų per
tis. Tik pasiklausęs keletą sa-į davimas yra aiškesnis ir, asme- 
kinių, jau visiškai lengvai girdiį niniu įsitikinimu vertinant, ga-

JAV kariai nešiojantys Raudonojo kryžiaus ženklus, Muenche- 
ne, Vokietijoj, globoja pabėgėlius iš Vengrijos. Jaunieji bėgliai spe
cialiom vizom išvyksta į JAV. (INS)

no. Abi šios priemonės turi pa
kankamai teigiamų savybių, bet 
jos visvien negali pakeisti viena 
kitos. Jos abi yra lygiai reika
lingos ir pageidaujamos moder
nių laikų žmogaus gyvenimo 
kasdienybėje. Gi šio krašto gy
ventojai, kurie jaučia malonius 
sentimentus Europai, įkurtuos 
sieja mažesnis ar didesnis ryšys 
su to žemyno tautomis (ne vien

tik laikraštininkai), tikrai jaus
tų daug pasitenkinimo ir pra
mogos, įsigydami tokį radijo a- 
paratą, kuriuo būtų galima gir
dėti užjūrius.

P. S. Šio rašinio pabaiga, 
skambėdama pernelig komerciš
kai, tikrai nėra apmokėta ai’ už
sakyta kurios radijo aparatų 
gaminimo ar pardavimo įmonės.

KAIP BŪTI LINKSMAM?
ARŪNAS ZAILSKIS

skirtumą. Be to keletoje skalės Įima daugiau stočių sugauti.
vietų — dvi rusų kalbos, t. y/|»Pvz. vasaros metu sunkiau buvo'
pačių rusų stotis ir amerikiečių 
banga rusų kalba transliacijoms 
yra visiškai arti viena kitos.

Taip apie 31 m banga veikia 
“Amerikos Balsas” (šalia visos 
eilės kito ilgumo bangų) ir dvi 
rusiškos stotys. Daug rusiškų

Groucho Mara, garsusis ko
mikas, kartą išsitraukė iš dan
tų savo cigarą ir vienam tvir
tam, sveikam devyniasdešimt- 
mečiui senukui pateikė visai 
rimtą klausimą:

“Kas daryti, norint išlaikyti 
jaunystę? Kaip elgtis, kad greit 
nepasentum?”

Atsakymą gavo įdomų:
“Kiekvieną rytą, kai tik pra

veriu akis, aš sau sakau: Ne 
dienos įvykiai, bet aš pat3 ga
liu padaryti save šiandien arba 
laimingu ar ne. Aš pats galiu 
nuspręsti, koks aš šiandien bū
siu. Vakar diena nebegyva; ry
tojus dar neatėjo. Aš turiu tik 
vieną dieną — šiandien — ir aš

girdima Ispanija, gi dabar, orui 
atšalus, Madrido radijas žymiai 
geriau girdimas.

Prasėdėjęs keletą valandų 
prie radijo aparato, tikrai jauti 
didesnį pasitenkinimą ir naudą 
už tiek pat laiko pareikalaujan-

sočių ir abiejose 25 m bangos.! čius televizijos kaikurių progra- 
Be to apie 19 m galima išgirsti mų stebėjimus. Ir, nežiūrint te- 
Prancūziją, Havajus, Australi- levizijos paplitimo, popularumo 
ją ir Japoniją. 25 m zonoje vei-Į ir pamėgimo, visdėlto yra aišku, 
kia Indijos radijas, Anglija ir1 jog “senasis” radijas visvien 
Italija. Labai tiršta stočių ap- dar nėra ir kažin ai* kada bus 
link 31 m. Čia turi vietą Pran- nukonkuruotas televizijos ekra*

Tel. ofiso H E 4-6(>u9, rez. PR 0-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield BIvu.
VAL: 1—4 ir C—9 

ft-šti.<*b-niahs nuo 1 iki 4 vai. p. p 
Išskyrus ketvirtad. ir sekmad.

STEPHENS LlIjUORS
4134-36 Archer Avenue

(Kampas Francisco gatvės)

Pirkite pas savo tautietį, kur 

rasite didžiausį pasirinkimą už

sieninių vynų, konjakų
Choro vedėjas • • F2

K. Steponavičius, IT llkciTŲ. M
savininkas t J

ITALIŠKAS KON JAKAS (10 m. senumo . ,5th $2-88 I

$5-09' 
$3-88

MABTEL-COUVOISIER COGNAC 5th

Portugališkas BRANDY (K) r.i. sėmimo 5th

DEMOLNIE COGNAC (Prancūziškas) 51h $3.88

NAPOLW)N BRANDY (Prancūziškas) 5th $3.88 

$4-85 

£349 

$3-79 

$3.29 

$3-79

$Q.79

GRAIN ALCOHOE 190 Prool ................ 5th

KRUPNIKAS (pagal lietuvišką repectą) 5th 

ZUBROWKA (su importuota žole) . . . 51b .

SKAIDRIOJI............................................................. 5th

MIDUOLIS................................................................5th .

Impc-ti: olas — MUNCIINER IIOFBRAU —
alus. Dėže 21 b....................................5th
(paprastai |Kirduodun:a už $3.39).

FREE PARKING LOT FOR CUT0MERS

: tarimą — jei nori ilgai jaunas 
Į būti, jicškok naujų minčių, nau 
1 jų darbų, naujų vaizdų.

“Juokis,” sako Ed Wynn.
Jei nori išlaikyti jaunystę, 

nuotaiką, draugus ir pinigus, sa 
ko juokdarys Ed Wynn, juokis 
ilgai ir dažnai. Ir kodėl?

“Ar pagalvojate kada, kas 
įvyksta jumyse kai pradedate 
stipriai juoktis? Nesvarbu, kaip 
prieš tai buvote įsitempęs — 
dabar visi raumenys atsileidžia, 
atslūgsta, įtempimas praeina, 
rūpesčiai pranyksta iš galvos. 
Liaukų syvai, kurie stovėjo 
kaip užkietėję sakai, išsijudina. 
Ir tai dar ne viskas. Jūs giliai, 
giliai atsikvepiate. Ir ar nebuvo 
tai giliausias įkvėpimas per vi
są valandą?”

Taigi, juokitės ilgai ir dažnai, 
sako Wynn, ir apsieisite be pi
liulių ir be tablečių.

Kitas Wynn patarimas jau
nyste besirūpinantiems yra:

'ją būsiu laimingas! Pabandyki- 
teir jūs šį būdą.”

Groucho šį senuko patarimą 
priėmė, siūlomą metedą išbandė 

, ir dabar jį rekomenduoja ir 
I jums:

“Dalinkitės gyvenimu su jau
nąja karta. Praleiskite kuo dau 
giau laiko su vaikais. Iš jų per- 
siimsite gyvenimo džiaugsmu.”

KALĖDŲ DOVANOS
• Televizijos
• Radijai: importuoti ir vietiniai,

AM/FM, nešiojami ir kit.
I • Fonografai
• Hi-Fidelity
• Įkalbėjimo aparatai
• Dulkiasiurbliai, skutimosi mašinė

lės, plaukų džiovintuvai, kavos 
virduliai, tosteriai, mlxmasteria*, 
automatiškos keptuvės ir kt. na
mų apyvokos reikmenys

• Rašomos mašinėlės
• Elekt. laikrodžiai ir . įvairūs kito

kie daiktai.
Pigiausiai pirksite ir geriausių |>a-

tanunimų gausite inž. A. Semėno 
įmonėje.

“Kiekvienas gali būti laimin- 
Į gas bent vieną dieną, jeigu tik
Į stengsis. O dienos susikrauna į ____ ________________
j ištisą virtinę dienų ir žmogus Csat©S - Service) 
staiga pajunti, jog ne tik lai-'

įmingąs ir jaunas esi, bet iri 
' virškinimas susitvarko. O ką 
i besakyti apie nfofctaiką!”

Ir pats dar prideda gerą pa-

OTCLcvision
Sav. Inž. A. SEMEN'AS 

3321 S. Hfclsted — CLiffsidc 4-5005
Atdara: Kasdien 9-9, sektu. 10-5.

Ofiso telef. LAfayette 3 S210. Jei 
nencai liepiu, šaukite lil.uz.j 8-286

y#. J.tou i M,
GYDYTOJA IR CH1RUKG*

414d S. Archer Avė.
V A C. Kasdien popiet nuo 12-2.l'j e 
Vat- pirm, Antr., ketvirt 6-8:»» »

Pirmadienis, gruodžio 17. 1956
I, ' I........ I.... I ......... ..... . „
į DR. J. J. SIMONAITIS
1 GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Naujas adresas: 4255 W. G3rd St

Ofiso tei. BLliance 6-4410
Rezld. telef. GltovehiU 0-0017 

valandos: 1—8 p. m. 6—8 p. m.
Penkt&d. tik po pietų. 

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 So. Westt'.i Avenue 
vai.: kasdien 10-12 -.ai. ir 7-9 vai. 
vak. šeštadieniais III a vai .Trečia
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

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

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

DR. PETER T: BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 West ’S’lst Street
j Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9 

Antr. 1-6. treč.ir i ešt. pagal sutarties

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

Dėl valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1795 į.uo 2 Iki * 9 vai. 
p. p. kasdian išskyrus trečiad. ir 
šeštad.

Res. tel. GRoveliilI 0-5003

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS ' 

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

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

Telef. ofiso LAfayette 3-0048 
Rez.: VVAlbrook 5-3018

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

Sinclair gazolino stotis “PAGALBA”
Sinclair gazolino stotis “PAGALBA” — .A. S tane ličius, Sav.

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

MOVIMO

IŠ TOLI IP ARTI
NAUJI Olbtll T ROKAI- NAUJAUSI KMU5TTK>0 ĮRANKIAI 

tmų Merų patiirimas-p/eus ir spiningas patarnavimas

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. V/Alkmok 5-9209

CRANE S A V I N G S TssT"
2555 WEST 47th STREET LAfayrtU 3-1083

B. R. Pietkieivicc, pr«t; E. R. Pietkiewicz, Rekr. ir advokatas
Mokame augštug dividendus. Kešiuojame čekius. Parduodame ir 
Išperkamo valstybės Ignus. Taupytajam* patarnavimai veltui 
ATIDARYKITE SASKAITA ŠIANDIEN.—Apdrausta Iki $10,000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; ( 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o šefit. nuo 9 iki vidurdienio. I

DR IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

BOBIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTO

TISO South W e steni Alenu
(MKUICAL BUILDINO) 

t'lrmad., antrad., ketv. Ir penkta 
nuo 11 vai. ryto — Iv. p. p. Ir nu< 
6 v — 8 vai. vakare Trečiad. nu
li vai. ryto — 1 v p. p. Sektad 1 
vai ryto Iki 8 vai. poi 'et

Ofloe tet RL. 7-1168
Rea >4*1. WAlbrook 6-37 S*

tol. ofiso y*. 7-6667. rea REL 7-496
DR. FRANK C. KWINN

(K VILČINSKAS)
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ?

1661 WMt 47th Bteetf
LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 
vai. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki S:S< 
r-Moro trftA viaa diena Ir iottnd vak

TeL ofisu Pliospect 0-2240
PRospect 0-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGIJOS LIGOS 
6700 S. Wood Street

I’riėmirno vai. pirmad ir penktad nuo 
2—4 ir 6—8; antrad., ketvirt., šešt. 
2—4; treč. ir sekmad. uždaryta.

DR. JULIJA M0NSTAVI6IUS
GYDYTOJA IB CHTBmGS 

Office: 10748 South Michigan Avė. 
Buto: 1053 W. 103 St., Beverly HUls 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v 
Sskirua trečiad Šeštadieniais nur 

ik* 4 vai popiet
’M.: Ofiso — Priima* 6-07« 

Buto — BEverly 8-3940

Ofiso HEmlock 4-581?
Rez. llEml 4-3751

DR. A. NARBUTĄ:
’-AUfUŲ IR VIDAUS ’ -

2745 W. 69 St
i priešais Šv. Kryžiaus ligoninei 

rvciima pagal susitarimą

Ofiso tel. GUffstde 4-2896 
Rezidencijos: LAfayette S-1171

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 West 471 h Street
(Kampan 47th Ir Henuitage)

Vai.; nuo 2 Iki 4 Ir 6 Iki 9 v. vak 
šeštad nuo 2 Iki 6 vai, tšskyr se*

DR. FL TALLAT-KtLPsa
Ofisai: 20 North Wacker Drlve 

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

Tel. Clntral 6-2294 
6002 Wi*t l(ith Str., Cicero 

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

Kitu laiku Ir trečiad. susltarua 
Rezld. tel. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURA*
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ P 
BENDRA PRAKTIKA IR 
SPEC. MOTERŲ LIGOS

Ofisas Ir rezid.: 2410 W. 51st 8$ 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 0-6677 

Ofiso vai Pirm. 8-10 v. v. Antri, 
Trsčlad. Ir Penktad. 6-9 vai. vak ’ 

šeštadieniais 2-1 vai pnplst 

rel. ofiso He. 4-2123, rez. PU. 0-848*

DR. V. P. TUMASONR
CHIRURGAS

4256 South Western Avalas

7 AL kasdien 2—4 p. p. Ir T—I v»‘ 
dieniais, šeštadieniais •-

sekmadieniais uždaryte

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

OR. A. VALIS-LABOKA:
40TERŲ LIGŲ GYDYTOJA' 

1267 South Halsted Stresu
iki 4 » p puti 

šeštadieniair ' t - e r

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South VVestern Avenue
Chleago 20, III 

pasimatymai pagal sutarties
telefonas REpublIc 7-1000 

Rezidenda: UltoveUUI 0-8101

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. Vlrginla 7-0030. 

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244

Tel. ofiso VI 7-0000, rez. RE 7-0807

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir California Avė.

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

DANTISTAS

KR. J. A. PAUKŠTYS
»453 S. Wltipple Str»e’

(Arti Archer Avė.)
Valandos: nuo 10 iki 12; 2—6; 7—9 
4eštad 10—12. Trečiad. uždaryta 

LAfayette 3-1919 
Namų — CEdarerest 3-7 780

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

DR. J. J. PLIKAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6318 W. 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 
S259 South Halsted St 

Kasdien 3—7 vai. vak. šeštad. zuo
1—5 vai. vak. '

Į Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarimą
Ofiso tel. VIetory 2-1484. R«sid. 2437 
\V. 62nd St., tel. RepubUc 7-8818. 

Ofiao telefonas — Blshop 7-3636

DR. AL. RAČKUS
i GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad ir sekmad. tik susitarus

''«L ofiso PRospeot 0-9400
Rezld. 1‘Rospeot 6-940

OR. ONA VAšKEVIfelU?
(Vaškevičtūtč)

JYDYTGJA IR CHIRURGf 
6248 South Kedzie Avenue 

Vai. kasdien 1-8 p p. ir nuo 6-6 vw 
vak. šeštad. 1-4 p. p. TrefilaiHsalai
Ir kitu laiku tik susitarus

Tel. ofiso VIetory 3-1681
Rez. VIctorj 9-8T41

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRUROAF

802 West Slst Street
Kamp. Halsted Ir 31-moa gatvių) 

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

Tel. ofiso PR. 0-0446, rez. HE. 4-3166

DR. F. C. WINSKUNA$
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marąuette Rd.
VAL. nuo 2 Iki 4 p. p.; 6 Iki 8 vak 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso CA 0-0257, rei. PB 0-886*

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

TeL ofiso CA 0-0237, rez. PR 6-0080 
Rezld. 0000 8. Arteaian Ava

VAL. 11 v. r. Iki 3 p. p.; 6—• v. v

Ofiso telef. YArds 7—IKifi
. Rezidencijos — STewart 3-4511.

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. VVAlhrook 5-2670
Res. Hllltop 5-1560

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ! 
Marųuette Medical Center
6132 South Kedzie Avenue

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

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 West 63rd Street

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

telefonas GRovehlll 6-le9b

OR. ALDONA A. JUŠKA
KKIŲ LIGŲ SPECIALIST*

PRITAIKO AKINIUS 
valandos; 9—12 Ir 7—S v. ». pags 

'nsitarlnių Išskyrus trečiadieniu*
M2? We«» MArqnette Rd

Tel. REliance 5-1811

DR. WALT£R j. KIRSTU!
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ; 

(LIETUVIS GYDYTDJAS)
3925 West 59tb Street 

V<i 1—0 popiet, 6:R0—8:3*
Tročind nagai sutarti

oflno ir hutu Obymplc 1-4 ia»

DR. P. KISIELIUS
1 GYDYTOJAS IR CiriRURC-

4938 W. 15th St.. Cicero 
1 Kasdien 1—I v. Ir 6—S ▼. vakar*.

1 Išskyrus trečiadienius
Botas 1526 So. 19tli Ava. 
8*0tadlenlals 13 Ud 4 p o pisi

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Sl’l.C. CHI BURGI N ĖS IB 

OBTOI’EDLNĖS 1JGOS 
2745 West 69th Street

Priešais šv. Kryžiaus ligoninę
Tel. REpublic 7-22#:)

VAL.: Pirm., antr.. Ketv., penkt
nuo 9 iki 11 ryto ir nuo 6:1)0—8:00. 
Šešt. nuo 2:00 — 4:00. Trečiad ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

Or. Antanas Rudokas, 0. 0.
Tikrina akta; pritaiko akintus 

keičia stiklus ir rėmus.
4455 So. California Avė., Chlcag* 

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

10 vai ryto Iki 4; trečiad. ir sekmad
I♦ik aiisltarns 

TeL ofiso VA 7-4787, res. PR 0-18»<

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS rR CHIRURGAS

4645 8. Ashland Avė. (kamb. 211)
Vai. nuo 2—4 Ir 6—8; trečiad. šeš 
tad. Ir sekmad tik pagal sutart). 

lelgii neatsilieps vlršminCtl telefoną 
šaukiu* Mlduar 3-0001

P. ŠILEIKIS, 0. P.
> )rtlio,M*d;w - Ihroterlstaa 

Aparatai-Protezai, M*d. ban 
lažai. Pp»*c. pagalba kojom

(Areli Hupporta) tr tX 
Vai.. j-« ir 6-3 šeštadieniais 9-1. 
'KLHOPKlllJOH TECHNIKOS LAP

4860 U. «3rd Ht. Chicag.> 29, IU 
Tel. I'Koapcct 6-6084.

DR. G. SERMER
IlETtVIH AKIŲ GYDYTOJAI 

Virt 36 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1839 
Pritaiko aklstas
Eielvas akis 

ištaiso
Ofisas ir aklulų dlrbtnrF
756 West S5th Street

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 Iki I, ttSk 
i čiad. uuo 10-12. peuktadlen) is-l o 
I lanlais 18-2 vai poni**

UK. $. VAITUSti, ŪKI.
j Palengvinu aklų įtempimą, karu 
yra priežastis galvos skaudBjlmo be 

j svt.,g:mo Ir skaudančiu aklų karščio 
i Atitaisau trumparegystę ir toliregya 
tę. Prirenku teisingai akinius VIa 
egzaminavimai daromi su elektriniai, 
instrumentais, rodančias mažiausiu, 
trūkumus Speciali atyda kreiptam, 
t mokyklos valkus.

4712 South Ashland Avenoe 
Tel. YArds 7-1373

Vai. 10:30 iki 7 v. vak. šešUd. 10:3> 
Iki 6 vai Sekm ir trsč uždara

Ucmkite dien. brangį!
DRAUGAS

CHE l.rrmiANlAN DAn.V FTOienvo

2334 S. Oakley Avc., Chleago 8, 111. Tel. Vlrginla 7-0041; 7-0013

Entered as Second-<'lass Matter March 31, 1916. at Chleago, Illinois 
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VENGRIJOS DRAMA
PROLOGAS

Mes iki šiol buvome gana tiksliai supažindinti su išorine 
Vengrijos įvykių puse: su jos kovomis, laimėjimais ir pralaimėji
mais. Dabar šiek tiek ryškėja išvidinė jų pusė, kuri yra nemažiau 
turininga, negu išorinės kovos. Šveicarijos katalikų gerai pain
formuotas laikraštis “Orientierung” paskelbė medžiagos, iš kurios 
daug kas paaiškėja apie Vengrijos įvykius. Visų pirma pasak 
šį šaltinį, negalima priimti pačių komunistų išpūstų žinių, būk 
Vengrijos įvykius sukėlė Amerikos Balsas. Šiems įvykiams jis 
turėjo labai mažą įtaką. Vengrijos įvykiai yra komunistinės 
kilmės reiškinys.

Dar nuostabiau, kad Vengrijos įvykių pradžios reikia jieš- 
koti Kinijoje, Pekine, kur rugsėjo pabaigoje vyko tarptautinis 
komunistų kongresas. Ten susitiko ir sutarė bendrai veikti Len
kijos ir Vengrijos komunistų vadai. Veikimo tikslas — išsilais
vinti iš Maskvos, šie susitarimai buvo remiami Kinijos vyriau
sybės ir Tito, kuris taip pat ten buvo. Titas iš seno turėjo ne
sklandumų su Vengrijos komunistais. Dabar jis suėjo į glau
džius santykius su vienų jų vadų, būtent Nagy.

Vakarai nieko nežinojo apie Pekino susitarimus. Tačiau jų 
nepasisekė paslėpti nuo Maskvos. Ji tuoj pradėjo veikti prieš 
juos. To pasekmėje vyko Chruščevo pakartotini susitikmai su 
Titu. Maskva jautėsi taip prispausta, kad tuose pasitarimuose 
pati sutiko Tito įtakon atiduoti Rumuniją, Bulgariją ir Alba
niją, o Vengrijos komunistus sutaikinti su Titu. Už tai Maskva 
norėjo išlaikyti nepaliestą būklę Rytų Vokietijoje, Čekoslova
kijoje ir Lenkijoje.

PIRMASIS VEIKSMAS >
Norint laimėti Tito palankumą, buvo pasiųsti Belgradan 

valdantieji Vengrijos komunistai pasirašyti sutarties. Min. pirm. 
Gero ir partijos gen. sekr. Hegedus Belgrade buvo šaltai priimti, 
o grįžę namo, jau rado gatvėse jaunimo demonstracijas su žino
mais 16 punktų, tarp kurių buvo reikalavimas laisvų rinkimų, 
Nagy į vyriausybę priėmimo ir kt. Gero, vietoj nuraminęs, žmo
nes sukurstė savo atkaklia kalba per radiją. Jis įpūtė sukilimo 
ugnį. Krizė taip greit augo, kad dar tą pačią naktį Gero turėjo 
atiduoti vyriausybę Nagiui. Pasitraukdamas Gero dar suskubo 
šauktis pagalbon rusų kariuomenę.

Nepaisant to, po trijų dienų kovų, sukilėliai laimėjo. Su
kilimas vyko labai gyvame solidarumo su Lenkija ženkle. Jame 
dalyvavo ir komunistai, ir šviesuomenė. Nagy sudarė vyriausy
bę, į kurią, šalia komunistų, įėjo vienas kitas netikras komunis
tas. Nagy priėmė jaunimo 16 reikalavimų, kurių dėka būtų 
atstatytos demokratinės laisvės.

Visa Vengrija pateko didel'ėn laisvės ir laimėjimo iliuzijom 
Buvusios partijos atgaivino savo veiklą. Atsikūrė socialistai, 
mažieji ūkininkai, katalikų grupė, net ir komunistai pakeitė sa
vo vardą.

ANTRASIS VEIKSMAS
\

Tačiau čia pasirodė visa silpnybė. Dauguma partijų atsisakė 
bendradarbiauti su komunistais. Iš kalėjim o paleistas kard. 
Mindszenty pasisakė už grąžinimą konstitucinės monarchijos. 
Nagy nežinojo, ką daryti: ar kurti titišką komunizmą, ar pa
sukti į Vakarus. Jis bandė Vengriją išvesti tokio neutralumo 
keliu, kaip Austrija. Tačiau sukilusių komunistų vadas Kadar, 
dalyvavęs pasitarimuose Pekinge, pareiškė: jeigu liaudies de
mokratija nebus šeimininkė vyriausybėje, tai bus naujas suki
limas.

Budapešte tuo laiku viešėjo Maskvos komunistai Mikojanas 
ir Suslovas. Jie jau buvo pritarę daugpartinei Vengrijos valdy- 
mosi formai. Buvo sutartas ir Rusijos kariuomenės atitraukimas 
iš Vengrijos. Tik sutarties pasirašymas buvo atidėtas kitam 
vakarui. Tai buvo spalio 30 d. Kadaro vadovaujamiems komu
nistams išėjus iš vyriausybės, Nagy sudarė naują vyriausybę 
iš demokratinių grupių.

Bet tada įvyko lemtingas visų reikalų pasvirimas į kitą 
pusę. Mikojanas ryto metą išskrido į Maskvą. Ten įvyko “kie
tųjų” grupės posėdis su Žukovu. Nutarta iš naujo karinėmis 
jėgomis įsikišti į Vengrijos reikalus. Kariuomenė jau anksčiau 
buvo pasiųsta prie Vengrijos sienos. Nagy pasislėpė Jugoslavi
jos atstovybėje. Vyriausybę sudarė Kadar.

Tolimesnius šios liūdnos istorijos įvykius mes žinome. Bū
dinga, kad Titas, kuris pradžioje buvo palankus sukilėliams, nu
sigręžė nuo jų, kai pajuto, kad Vengrija slysta iš komunistiniu 
rankų. Nors pats Titas veiklą prieš Maskvą čia pradėjo, tačiau 
visdėlto jam Vengrijoje yra labiau priimtina kieta Maskvos 
ranka, negu demokratinė santvarka.

VIETOJ EPILOGO

Vengrijos drama nebaigta, ir epilogo jai dar negalima pa
rašyti. Tačiau tai, kas yra įvykę, kelia klapsimus ir skatina t 
tam tikras išvadaš.

Visiems kyla klausimas, kas būtų buvę, jei Vengrijos lais
vinimo veiksniai būtų sutarę ne ūk rezistencijoje, bet ir politi
nėje statyboje? — Būtų grynas spėliojimas, norint atsakyti į 
šį klausimą. Būtų galėję išeiti daug geriau arba lygiai taip blo 
gai, kaip išėjo. Rusija savo kariuomene galėjo nuversti ir soli
dariausią vyriausybę.

Taip pat negalima kaltinti Vengrijos politinių grupių, kad 
jos pirmu akimirksniu nerado visiems priimtino sprendimo. Po 
tokios aklos priespaudos, kuri neleidžia jokio visuomeninio ry
šio, ir po tokio mirties šokio, kokiu buvo Vengrijos sukilimas, 
sunku norėti, kad išsyk būtų rastas visiems priimtinas santvar
kos planas. ,

Gal būtų galima kaltinti Vakarus, kad jų demokratijos dva
sia pesuteikė nė kiek atvangos kovojančiai Vengrijos visuomenei. 
Tada ji, nors ir sužeista būdama, būtų gavusi bent savaitę laiko 
savo santvarkos rėmams suremti. Tačiau šios paramos nereikia 
per toli ištęsti. Ji negali atleisti išsilaisvinusią tautą nuo visuo
meninio susitarimo pareigos. Vien rezistencinių jėgų laisvinimui 
negana. Rezistencija, nors yra be galo reikšminga, tačiau at
lieka tik neigiamąją laisvinimo darbo pusę. Ji tik pašalina blo
gą politinę santvarką. Ji atlieka tik valančią politinio darbo 
pusę. Šalia jos reika statomosios politinės veiklos. Vyt. Bgd.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHIGAGO, ILLINOIS

TITO IR MASKVA

Anglijos valstybinio radijo 
žurnalas “The Listener" skel
bia Jugoslavijos lankymo įspū
džius “The New Statesinan” žur 
nalo redakcijos štabo nario, 
Paul Johnson. Sako:

"Jugoslavijos vadai supranta,) 
kad Chruščevo posūkis grįžti) 
prie leninizmo sąvokos ‘kolekty-1 
vinio išdiskutavimo’ žengė ke
liu, kuris gali pertoli nuvesti.! 
Jie nenustebtų, jei retkarčiais) 
jis būtų priverstas pavartoti | 
stabdžius. Jugoslavams atrodo, į 
kad lenkai kaikur jau pertoli) 
žengia. Man teko valandą kalbė) 
tis su Pijade, jugoslavų komu
nistų partijos kūrėjų ir vienu 
artimiausių Tito patarėjų. Jis 
sakė, kad Jugoslavija labai trok 
šta pavergtiems kraštams pla
tesnės nepriklausomybės nuo 
Maskvos, bet tegul, sako, eina 
labai atsargiai. Perstaigios per
mainos gali būti pavojingos, jis 
tarė.

“Komunizmo pasaulis turi pa 
grindinį galvosūkį — kaip duoti 
laisvių nenusilpninant partijos 
diktatūros ir išvengiant smur
tinių sukilimų. Čia Titas ir 
Chruščevas kalba ta pačia kal
ba”.

TARPININKAS
Raudonosios Kinijos vado Ču- 

en-lai susitikimo su Indijos gal
va Nehru (kuris, kaip žinoma, 
netrukus atvyks pasimatyti su 
Eisenhoweriu) išvakarėse. New

York Times korespondentas In
dijai ražo:

- “Kinų ir indų vadų (abu azi
jatai) susitikimas bus svarbus 
Amerikai, Indijai ir Kinijai, 
daug svarbesnis negu banketai, 
gėlės ir visoki pasisveikinimai. 
Abejonės nėra, Cu ir Nehru nu
sprendė susitikti, turėdami min
tyje, kad Nehru netrukus vyks 
pas prezidentą Eisenhowerį. Tu 
rėkime mintyse, kad indų pažiū
ros Kinijai kitokios negu ame
rikiečių. Pasakyk ‘raudona Ki 
nija’ amerikiečiui, ir jis tuojau 
prisimins agresiją Korėjoj, sme 
genų plovimus, politinį veidmai
niavimą, priespaudą, žudynes, 
ir tam panašiai. Indams raudo
na Kinija ne agresorius. Žiau
rus žemdirbių sukolektyvinimas 
indams tėra žemės reforma ir 
jie pamiršta kraujo kainas. In
dai ir kinai jaučia kažkokį ben
drumą. nes abi tautos pagrin
de yra skurdžių kaimiečių ma
sės. Todėl, kaip amerikonams 
žiūrėti į Indiją? Čia reikia pri
dėti faktą prie fakto, viską šal
tai pasverti ir gerai suprasti. 
Indija dabar eina demokratiniu/ 
keliu ir, kolkas, nerodo jokio! 
npro pasukti! Kinijos taikais. 
Tarp abiejų eina, tartum rung
tynės, kuriose Amerikos įtaka 
bus svarbi. Nehru mėgsta tar
pininkauti ir, be abejojimo, jis, 
po pasitarimų su Ču sieks mė
giamą rolę vaidinti Washingto- 
ne”. V.

ĮSPŪDŽIAI IŠ MEKSIKOS (6)
DR. J. BUDZE1KA

Verta aplankyti ,

Baigiant pasakoti savo įspūd- 
džius iš Meksikos kelionės, no
rėtųsi paskatinti visus tuos, ku
rie domisi kelionėmis, pagalvo
ti apie Meksiką, kaipo sekančių 
išvykų objektą. Keliauninkams 
Meksika yra nepaprastai įdo
mus kraštas, ten jis gali rasti 
visai skirtingą pasaulį, skirtin
gus žmones, skirtingą ir įdomią 
gamtą, tropinį klimatą. Ten ga
lima pamatyti daug istorinių pa 
minklų, ir įvairių senovės civili
zacijų liekanų, pažinti indėnų 
gyvenimą, ir bendrais bruožais 
pažinti ispanų kultūros gyveni
mą pietinėje Amerikoje. Tuo at
žvilgiu kelionė į Meksiką yra 
kiekvienam labai naudinga ir pa 
mokinanti.

Važiuojant į Meksiką ir no
rint apytikriai pažinti kraštą, 
reikia 2-3 savaičių, norint kraš
tą giliau pažinti, galima tam 
pašvęsti 5-6 savaites. Keliauti,

aišku, yra geriausiai savo auto
mobiliu, tuo būdu galima dau
giau pamatyti dviejų ar trijų 
savaičių lykota rpyje. Keliai y- 
ra geri, ir važiavimas nesudaro 
jokių ypatingų sunkumų. Gazoli 
nas yra palyginamai pigus, ga
lionas kaštuoja apie 17 centų. 
Kas negali važiuoti savo auto
mobiliu, labai gerai galima ke
liauti autobusais ir dalinai trau 
kiniais. Tuo atveju tinkamiau
siai yra pradėti kelionę iš Mexi- 
co City, nuskridus lėktuvu iš 
Chicagos ar New Yorko (ke
lionė lėktuvu iš New Yorko į 
Mexico City kaštuoja 99 dole
rius į vieną pusę, iš Chicagos 
76 doleriai). Autobusu susisieki
mas Meksikoje yra tvarkingas, 
geras, pigus, ir jais visuomet 
galima pasitikėti. Aišku, kėliau 
ti reikia pirmos klasės autobu
sais, kurie yra amerikoniško ti
po autobusai, tokie patys, kokie 
naudojami didžiųjų Amerikos

M. KRUPAVIČIUS

1926 METŲ GRUODŽIO 17-TOJI 

Liūdna 30 mėty sukaktis

19 tęsinys
"Naujienų” bendradarbio visi krikščionys demo

kratų kaltinimai yra neteisingi. Pirmiausia, preziden
tas K. Grinius reikalavo iš Smetonos — Voldemaro 
kraštą valdyti konstitucijos “dvasioje” ir Smetona pri
siekęs “kraštą valdyti 1922 m. konstitucijos dvasio
je.” Jei geri juristai rašytus paragrafus sugeba aiš
kinti kaip išmano, ar kaip aplinkybės reikalauja, tai 
ką bekalbėti apie eterinę dvasią. Spiritus flat, ūbi vult. 
— dvasia skrieja, kur nori, tai padangių vėjas. Jo ne
sugaudysi ir neapčiuopsi. Krikščionys demokratei pa
statė aiškų, apčiuopiamą reikalavimą — vykdyti 1922 
m. konstituciją. Jie nestatė jokių sąlygų vyriausybę 
sudarant. Jie nebuvo suinteresuoti turėti savų mini- 

| sterių kabinete. Jų vienintelė sąlyga buvo — ir tai 
'sąlyga kieta ir neatšaukiama — vykdyti konstituci
ją. Iš perversmo pereiti į konstitucinę tvarką. Jie ne
tylėjo. Jie už tai kovojo nenuilstamai ligi pat Lietu
vos okupavimo. Jie netylėjo ir dėl to tautai nenusidė
jo, o jiems primetamą atsakomybę už padarytą pikta
darybę gali vertinti tik kaipo sąmoningą ar nesąmo
ningą įžeidimą ir norą pažeminti nemėgiamą idėjinę 
srovę. Tad “Naujienų” bendradarbis paskelbė kalba
mu klausimu ne istorinę tiesą, bet istorinę netiesą.

Vilkaviškio pulko vadas pulk. Urbonas pervers- 
į mo išvakarėse Raštikio pasakojimu, kaip esu minėjęs, 
teigė būk perversmą rengią tautininkai ir krikščionys 
demokratai. Lietuvoj buvo priimta vadinti krikščioni

mis demokratais visus tuos, kas nepriklauso kairio
siomis partijoms ir kas buvo katalikas. Jiems ir visos 
zitietės ir visi studentai ateitininkai buvę krikščionys 
demokratai. Taip mėgo didinti krikščionių demokratų 
partiją ir suprantama su žinomais išrokavimais kai
riosios grupės. Kiti jų keliais nuėjo visai nesąmonin
gai. Juk frontininkai taip pat laikomi krikščionimis 
demokratais, nors visiems yra žinoma, kokie yra san
tykiai tarp krikščionių demokratų ir frontininkų. Tai 
daug kartų Vliko posėdžiuose kairiųjų grupių buvo 

įteigiama, o man kategoriškai teko tą teigimą paneig
ti. Manau, kad Urbono reveliacijos apie krikščionis 
demokratus paremtos buvo klaidingu krikščionių' de
mokratų pažinimu. Socialdemokratų organas "Kelei
vis” (1953. VI. 3) paduoda pulk. Jakaičio kalbą, pa
sakytą Kėdainių įgulai, “šią naktį atsirado kokie tai 
du nachalai, Plechavičius ir Krupavičius, areštavo mū
sų teisėtai išrinktą prezidentą, pagrobė valdžią ir no
ri mus valdyti.” Jakaičio kalba yra negražiai agitaci
nė, kurstanti. Jos tikslas — sukurstyti karius ir nu
kreipti juos prieš naujai sudarytą vyriausybę. Į kle- 
jojimus neatsakoma. Tad ir aš naehališkai Jakaičiui... 
neatsakysiu.

Gal atsargiausia ir nuosaikiausia apie krikščionių 
i demokratų dalyvavimą perversme pasisakė J. Šalna 
“Lietuvių Žodyje” (1948 m. nr. 19). Jo teigimu “per
versme dalyvavo be tautininkų ir dalis krikščionių 
demokratų”. Jei straipsnio autorius būtų pasakęs ir 
kaikurie krikščionys demokratai, galėčiau visai su juo 
sutikti, nors aš tokių ir nežinau. Tačiau galimybė 
reali. Jei perversme dalyvavo ar jam pritarė ir kaiku
rie kairiųjų žmonių, tai Visai suprantama galėjo da
lyvauti ir pavieniai krikščionys demokratai.. Aš tai 
drąsiai prileidžiu, nors pavyzdžių ir nežinau. Bet vie- 
no-kito asmens dalyvavimas, tai ne partijos dalyvavi
mas. Partijos vadovybė kaip esu minėjęs, buvo nusi
stačius prieš perversmo rėmimą ir dalyvavimą jame.

D
JAUNA PENSININKĖ

Pakeitus Įstatymą, Maria Balaom, 62 m. amžiaujs, paima pirmoji pen
sijų iš JAV socialinių reikalų atstovo Sebottlanil. Naujas įstatymas 
palies apie 300,000 moterų, turinčių mažinu 65 m. (INS

autobusų linijų, kaip pvz. Grey- pigesnės negu Amerikoje. Su-
hound. Traukiniai Meksikoje nė 
ra tvarkingi, ir jais pasitikėti 
negalima,. be| to. geležinkelių 
linijos nevisur pasiekia.

Pragyvenimas Meksikoje yra 
pigus. Maistas turistams kaštuo

sisiekimo priemonės irgi pigios, 
ypač autobusų susisiekimas 
mums atrodė labai pigus. Šie 
palyginamai maži kelionės kaš 
tai yra galimi paskutinės deva 
liuacijos dėka. Meksika yra la

ja apie 2 doleriu į dieną. Už tą bai užinteresuota amerikiečiais 
sumą galima skaniai ir sočiai turistais, todėl 1954 metais jų 
pavalgyti meksikiečių valgyklo- pinigas buvo nuvertintas. Atro- 
se pusryčius, pietus ir vakarie
nę. Kas moka gerai pasirinkti 
valgyklas ir gali valgyti visus 
meksikietiškus valgius, tam mai 
stas kaštuoja pigiau, apie pus
antro dolerio į dieną. Valgant 
liuksusinėse valgyklose maistas 
vienai dienai kaštuos 4 dolerius 
ar daugiau. Viešbučiai irgi yra 
pigūs. Apytikriai reikia skaičiuo 
ti, kad švarus kambarys su du
šu vienai dienai kaštuoja arti 
vieno dolerio. Tuo būdu mais
tas ir butas vienai dienai kaš
tuoja 3 doleriai. Apsistojus vie
noje vietoje ilgesniam laikui 
galima išsinuomoti ir pensijo- 
nuose kambarį su maistu daug 
pigiau.

Kitos išlaidos irgi- nėra dide
lės. Įvairūs suvenirai, kaip pa
vyzdžiui įvairūs rankų darbo iš
dirbiniai, sidabro dalykai, audi
niai ir panašūs yra gan pigūs. 
Pasilinksminimo vietos nėra 
brangios, kiekvienu atveju jos

Europos kraštai.
Važiuojant Meksikoje yra ge

rai šiek tiek mokėti ispanų kal
bą, ypatingai mokėti skaičiuo
ti ispaniškai ir žinoti pagrindi-

Plrmad., antrad.. penktad. - Ir 
tettad • ▼<!. rvto Ik] <:»• p.p.

=asč

LIETUV. ENCIKLOPEDIJA
Išspausdinti 9 tomai, 

bus 21-22.
Vienas tomas JAV $7.75 

visur kitur $8.00

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS
Sulankstomas, knygelės 

formos $3.50

nes frazes. Tačiau beveik visur 
galima šiaip taip susikalbėti an
gliškai, gi Mexico City tai yra 
gana lengvai. Pietinėje Meksi- 

! k oje anglų kalbos mokėjimas 
' yra labai mažas, ir ten ispanų 
kalba yra labai naudinga.

Gerai taip pat yra susipažin
ti su kraštu, jo istorija, žmo
nėmis, ir svarbiausiomis vieto
mis. Tai žinant, kelionė yra žy
miai įdomesnė ir naudingesnė. 
Jeigu krašto istorija ir bendri 
bruožai nėra žinomi, matyti vai 
zdai nesudaro didelio įspūdžio. 
Jie praslenka pro akis kaip ei
linė filmą, ir po to užsimiršta. 
Anglų kalboje yra daug įvairių 
labii gerų vadovų po Meksiką. 
Iš popularių knygų apie krašto 
istoriją ir bendrus kultūros bruo 
žus tenka paminėti tris. Visų 
pirma, Parkes, Hiatory of Mexi- 
co. Tai yra gyvas ir įdomus 
Meksikos istorijos atvaizdavi
mas. Kita knyga, liečianti dau
giau paskutiniųjų dešimtmečių 
išsivystymą ir įvairius kultūri
nius, ekonominius ir politinius 
klausimus yra Frank Tanne- 
baum, Mexico, Its Struggle for 
Peace. Ir trečia knyga, pana
šaus pobūdžio kaip ir antroji, 
yra Howard F. Cline, The Uni
ted States and Mexico.

Geriausias laikotarpis keliau
ti po Meksiką yra žiema. Tada 
ten yra šilta ir saulėta, ir tas

do, kad Meksika šiuo metu yra metas skaitosi kaipo kelionių 
pigesnis turizmo kraštas, negu; sezonas. Tuo metu daugiausiai

anjerikiečių turistų ten matosi. 
Vasara yra taip vadinamas lie
tingas laikotarpis, bet lietaus 
yra nedaug, ir tai visiškai ne- 

(Tęsinys 4 pusi.)

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

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN i
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,006.00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius 

OFISO VALANDOS:
Trečlad. • ryto Iki II ral 
Ketvirta] • »al Iki » »**>

GERIAUSIOS ATEINANČIŲ ŠVENČIŲ DOVANOS !
V. KRĖVĖS RAŠTAI
Viena knyga $5.50
Penumeruojant Visą 

kompl., G tomai $25.00sieninis $4.50
Gaunama Lietuviu Enciklopedijos Leidykloje

265 C Street, So. Boston 27, Massachusetts ir pas knygų platintojus

Į daromus krikščionims demokratams priekaištus 
ir mėtomus kaltinimus dėl perversmo, trumpai teat- 
sakinėjau. Plačiau teks tais reikalais kalbėti sekan
čiame skyriuje.

Iš viso, kas ligi šiol buvo pasakyta, seka šios, 
tikros, teisingos ir abejojimų negalinčios išvados:

1. Krikščionys demokratai nebuvo perversmo su
manytojai, jo nerėmė ir jame nedalyvavo.

2. Už perversmą jie nėra atsakingi nė prieš tautą 
nė prieš savo sąžinę, nė prieš Dievą.

3. Visa kaltė už jį krenta ant tautininkų ir dalies 
karininkijos, kurie tą perversmą organizavo ir įvykdė.

4. Atsakinga yra taip pat ir tuolaikinė vyriausy
bė, kuri žinodama apie jo rengimą 'ir net bent kaiku- 
riuos perversmo rengėjus, nesiėmė jokių priemonių 
perversmui užkirsti kelią. Už tai juos kaltina taip pat 
ir buv. prezidentas dr. K. Grinius ir Kariuomenės va
das Raštikis.

5. Krikščionys demokratai apie rengtą perversmą 
sužinojo tik keliomis savaitėmis prieš jo įvykdymą.

6. Sužinoję apie tai, tuoj pranešė vienam vyriau
sybės nariui.

7. Krikščionys demokratai teigė ir tebeteigia kad 
rimtai pateisinamo pagrindo perversmui nebuvo.

8. Perversmą jie laikė 'ir tebelaiko tautai žalingu.
9. Jie konstatuoja, kad perversmą rengė ir įvyk

dė ne tauta, o kariuomenė ir ne visa karininkija, bet 
tik jos nedidelė dalis.

10. Kaltinantieji už pervermą krikščinis demo
kratus arba to klausimo nežino, arba suinteresuoti ne 
tiesa, bet žmonių klaidinimu, kuriame nori paslėpti 
kažkokius savo slepiamus, bet Visiems žinomus tiks
lus. Tai yra strateginis dėsnis: ofensyva daugiau lai
mėti, negi defensyva.

Tokia yra apie perversmą tikra, objektyvi, ir 
“Naujienų” bendradarbio žodžiais tariant, istorinė 
tiesa. (Bus daugiau)
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MŪSŲ KOLONIJOSE
Chicagoje Iškilmes pradėjo arch. Br. 

Lukštaitė, pasveikindama Sukak 
tuvininką. Toliau pirmininkavo1 
Br. Kviklys, pirmiausia patiek- 

LB Kultūros Fondo Tarybos, d«mM eilę Wogmftolų duomenų 
posėdis įvyko Bridgeporte gruo-, ,lS I«; B™“,
dilo 1 d. Dalyvavo 19 Tarybos! los' keldamas jj ka.p moksli- 
narių. Posėdį vedė K. F. pirm? etnografą, keleto musų
J. Kreivėnas. Posėdyje, kaipI krasto, muzejų kūrėjų, ekspona- 
svečias, dalyvavo ir LB Chica- rinkėją uolų musų spaudos 
gos apygardos pirm. dr. J. Ba-! bendradarbi, vadovėlių autorių

IJI Kultūros Fondo Tarybos 
nutarimai

jerčius didelį gamtos mylėtoją, uolų
Kalbėta įvairiais kultūriniais skautininką, pagaliau visuomeni

klausimais — apie K. F. apylin
kių įgaliotinius, kurių šiuo metu 
jau yra 14; apie prof. M. Bir
žiškos šelpimą (tam reikalui jau 
surinkta 610 dol. aukų ir pini
gai išsiųsti); apie bibliografinio 
leidinio “Knygų Lentyna” pa
tiektą metinę sąmatą 800 dol.; 
apie Pasaulio Lietuvių Archyvo 
parėmimą; apie K. F. reikalų 
vedėjo postą ir kt.

Nutarta pradėti leisti Litu-

ninką, rezistencijos veikėją ir 
dievdirbį...

Paaiškėjo, kad Sukaktuvinin
kas yra ir uolus rašytojas, ga
bus pasakotojas. Porą jo pro
zos dalykėlių meistriškai paskai
tė aktorė Regina Matulevičiū
tė - Sriubienė (“Žlugtis” ir 
Alfas Brinką — “šermukšnį”.

Raštu sveikino Lietuvos kon
sulas Chicagoje dr. P. Daužvar- 
dis, Lietuvos Skautų S-gos įkū-

MIRTIES BAUSMĖ Gntži “Rūtos” veikla minėti Lietuvos nepriklausomy- 
Marijos augštesn. mokyklos bes 39 metų sukaktį. Pitt&bur- 

“Rūtos” ratelio susirinkimai bū- gho Lietuvių Tarybos supirin- 
na labai įvairūs.. kime, kuris buvo gruodžio 5 d.,

Viename susirinkime vysk. V. šis reikalas buvo plačiai aptar-
Brizgys papasakojo apie likusių 
Lietuvoje ir ištremtų į Sibirą 
lietuvių gyvenimą ir jų padėtį, 

j Ekscelencija, norėdamas suteik
ti jiems moralinę paramą, susi
rašinėja su daugeliu lietuvių, ku 
rių asmeniškai nepažįsta. Jis 
pasiūlė mergaitėms, jei tolimes- 

! nes sąlygos leis, susirašinėti su 
i vienišais lietuviais, kurių adre- širdyse, prisiminti Lietuvos kan 
sus jis galėtų duoti. čią komunizmo pančiuose ir pa

į Susirinkimas, įvykęs lapkričio .
27 d., praėjo partizanų minė ji-į 
mo dvasioje. Programą atliko 

l pačios mergaitės. Ratelio pirm.
I Rūta Rakutytė, įžanginiame žo- 
jdyje paminėjo mūsų kariuoma-— J. Ijamarca, 31 m. amžiaus, už, . ,. _ . ,

pagrobimą ir nužudymą vaiko nu- Į nę Įr Partizanus. Danutė Gudaį- 
baustas Mineolos, N. Y., teismo mir- Į tytė, Ramunė Kviklytė, Aukse 
ties bausme, kuri buvo įvykdyta ' Liulevičiūtė ir Elena Ubartaitė! 
gruodžio 14 d., elektros kėdėj. paskaitė savo rašinėlius, kuriuo j 

se vaizdžiai aprašė partizanų 
kovas, jų nepalaužiamą tėvynės 
meilę ir jų sunkią materialinę 
padėtį. Partizanai parodo gyvą 
rezistenciją prieš okupantus, o 
mums duoda gilų pavyzdį, kad 
ir mes visomis išgalėmis turime 
prisidėti prie savo brangios te

darytų Vacį. Biržiškos pareng- j vininkui. Sveikino Lietuvių Pro- tetui pavesta atlikti reikalingus v>rnės laisvinimo- Tai dienai tin
tas “Aleksandrynas”) ; paremti fesorių Draugijos vardu prof. ŽVEius to nutarimo itrvvendini- kant‘i Kariūno eilėraštį “Parti-

mas priėjo vieningo nusistaty
mo, jog tai galėtų atlikti JAV 
LB apylinkė.

Apylinkės steigimu rūpintis

anistikos Instituto parengtų rėjas P. Jurgėla, ALIAS Centro 
mokslinių darbų seriją (pirmąjį Valdybos pirm. Jurskis, LSB 
šių darbų tomą sudarytų studi-j Jūros Skautų Skyrius. Eilė čia 
jų rinkinys apie Lietuvos šie-( dalyvavusių organizacijų atsbo-, bu7J
nas, miškus, vandenis ir apie lie vų bei svečių išreiškė savo ko, mitetas iš P. K Bagdono E Rei 
tuvių kalbą; n ir III tomus su- geriausius linkėjimus Sukaktu- konio ir j Zasčiurinsko ’ Komi

žygius to nutarimo įgyvendini jaunimo literatūros leidimą; pa- Kriščiūnas, prof. Steponas Ko- muj 
skirti 500 dol. kultūrinę premi- lupaila. dail. Adomas Varnas,

zano kapas” padeklamavo Indrė 
Paliokaitė, o visos mergaitės

ją (šiemet ji skiriama rašyto- miškininkų vardu prof. Rukuiža,! Organizacinis komitetas, at- 
jams); paskelbti misterijos pa- prof. Šimoliūnas, adv. Rapolas ^ęs paruošiamuosius darbus, 
rašymo konkursą (libretto ir , Skipitis, ALIAS Chicagos skyr.' 1957 m. sausio 6 d. 11 vai. Šv. 
muziką); paskirti 1,000 dol. sti- pirm. Mulokas. Liet. Dantų Gy- Kazimiero parapijos salėje, 339' nuoširdžią pagalbą pravesti su- 
pendiją lituanistikos studijoms; i dytojų Dr-jos vardu gyd. Ma-! Green St.r., šaukia steigiamąjį sirinkimus. Indrė Paliokaitė 
išleisti dr. M. Gimbutienės vei- čiuikienė, vyriausioji skautinin- or&-nizacijos susirinkimą. Apie 
kalą apie lietuviškų kryžių sim- kė O. Zailskienė, Liet. Skautų organizacijos veiklos gaires kal- 
boliką; išleisti ir V. Ramono Brolijos Vadijos vardu vyresnybės dr. Devenis, dr. Vileišis ir 
“Kryžius” anglų kalba; paskir- sktn. kun. J. Vaišnys, SJ, Aka-j buvęs seimo atstovas P. Valai
ti K. F. literat. komisiją, kuri deminio Skautų Sąjūdžio pirm. tis.
talkininkautų parinkti jaunimo Al. Broel - Flateris (drauge su yjsi tautiečiai, kurie pritaria 
literatūros leidinius (komisijon dr. M. Budriene įteikdami Sąjū-, tam jį€tuvių kultūriniam reika

padainavo partizanų dainų. Ra
telio nahes yra dėkingos savo

išrinkti kun. dr. J. Prunskis, J 
Kreivėnas ir P. Maldeikis). Nu
tarta įgalioti K. F. valdybą sa
varankiškai daryti nedideles pi
nigines išlaidas (ne daugiau 100

džio gražią dovaną — laikrodį) luį ;nalOniai kviečiami į susirin 
Chicagos skautų vyčių dr. Vy- kimą atsiiankyti. 
dūno būrelio vardu mokyt. Ign.
Serapinas, “Draugo” redakto
rius kun. dr. J. Prunskis. Kuk-

dol), susijusias su skubiais kul- lią dovanėlę (bokal'.uką) įteikė 
tūriniais reikalais. Vienbalsiai ; ALIAS vardu inž. Mulokas. 
nutarta priimti į LB Kultūros1
Fondo Tarybą nariu Amerikos 
Lietuvių Dailininkų S-gos pirm.
Z. Kolbą.

Ilgesniame pranešime dr.' J. 
Bajerčius kalbėjo apie s'ėkmin- 
gesnį bei efektingesnį K. F. pi
niginį vajų ir apie tai, kad iš 
K. F. tarybos turėtų pasitrauk- 
tie nariai, kurie yra visiškai pa
syvūs, nepasirodydami tarybos 
poėdžiuose kilis kartus iš eilės.

Posėdžiauta apie tris vai.
Gerbiamoji mūsų visuomenė 

turėtų atsiminti reikalą paremti 
gyvybinius savo tautos reikalus.

LB Kultūros Fondo pirm. J. 
Kreivėno adresas: 1602 So. 48th 
Court, Cicero, III.; telef. T0wn- 
hall 3-1987.

Iždininko inž. archit. J. Mulo- 
ko adr: 3334 W. 66 PI., Chica- 
go, III.; telef. RE-7-2296.

Tarnui.

Pagerbtas prof. Ignas Končius
Jau anksčiau šio laikraščio 

skiltyse buvo plačiau rašyta a- 
pie prof. Igną Končių, kuriam 
š. m. liepos 31 d. suėjo 70 metų

Organizacinis Komitetas

iiiiiiiiiimuiii'smimimiiiiiifliinniiiiii

I Sukaktuvininkas pasidžiaugė į STATYBAI 
savo bičiuliais čikagiškiais ir pa- ® NAMŲ 
žymėjo, kad, jeigu jis galėjo per , PATAISYMU* 
savo gyvenimą kai k" atlikti, tai ’ 
tik todėl, jog turėjo gerus tė
vus: “Kai ėjau gulti, mano mo
tina dirbo, kai kėliausi — ji dir
bo”. Tėvelis buvo ūkininkas, 
bet labai pastabus gamtos mylė 
tojas ir jos žinovas. Esą tik ge
ri tėvai išmoką vaikus darbštu
mo. Toliau iškėlė gimtosios kal
bos reikšmę ir pabrėžė didelį 
lietuvių kalbos žodingumą, kurio 
neturinčios kitos kalbos. Pvz 
daugelį mūsus žodžių anglai ir 
kiti verčią ištisais skaniais, nes 
neturį juos atitinkančių sąvokų.
Taigi reikią savo kalbą ypač my 
lėti ir jos neatskiesti svetimais 
žodžiais. Baigdamas ragino vi
sus dirbti pavergtosios Lietuvos 
labui, jai aukoti savo darbštų- i 
mą ir visas pastangas. Mūsų že
melė esanti patekusi į didelį var 
gą — mūsų pareiga jai padėti 
ir ją išgelbėti.

Ypatingą minėjimo dalyvių 
dėmesį patraukė Sukaktuvinin
ko darbų —- lietuviškų kryžių ir

I visokių Rūšių 
MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO
STASYS LITWuVAS, Prez

3039 So. Halsted St.
Tel. VIctory 2-1272 

Apkainavimą h Prekių Pristaty 
mą Teikiame Nemokamai 

Raštinė atidara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro b 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro, 

iimmiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiimiiiiiu

Apsirūpinkite laiku 
apšildyti savo butą.

Chicagoje jam specialų pagerbi- medžio drožinių - parodė- 
b J J r- o je Nors joje tebuvo išstatytamą suorganizavo Akademikų 

Skautų Ramovė su Amerikos 
Lietuvių Inž. ir Arch. S-gos Chi 
cagos skyriumi, į kurį teikėsi iš 
Bostono lėktuvu atvykti ir pats 
Sukaktuvininkas. Pagerbimo iš
kilmės įvyko gruodž:o 9 d. YM- 
CA salėje, kur susirinko apie 
100 Profesoriaus artimų bičiu
lių, jo buvusių mokinių — inži
nierių, skautų darbuotojų, mū
sų mokslininkų ir visuomeninin 
kų.

Įspūdžai iš Meksikos
(Atkelta iš 3 pusJ.) 

kliudo keliauti. Taip pat didelių 
karščių vasarą nėra, nes centri
nė Meksika yra augštumoje — 
apie 2000 metrų. Vasaros metu 
Mexico City klimatas yra ge
resnis ir malonesnis negu Chi
cagoje ar Ncw Yorko mieste.

Bendra išvada Meksika y- 
ra labai fdomus kraštas pama-

daugiaru 30 originalų (tai maž-, 
daug dvidešimtoji dalis visų Ig 
Končiaus drožinių) ir 50 nuo
traukų, bet ir iš tiek žiūrovai 
susidarė gražų vaizdą apie jo 
šios rūšies kūrybą. Parodėlę 
rūpestingai sutvarkė dail. Br. Ja 
meikienė.

Pabaigoj Sukaktuvininkui su
giedota “Ilgiausių metų” ir pa
sižadėta kitos sukakties proga 
vėl susirinkti Chicagoje.

V. Indrajis

New Haven, Conn.
Organizuojama LB apylinkė

Vietinė tremtinių draugija ė- 
mėsi iniciatyvos įsteigti JAV 
LB New Haveno apylinkę. Drau 
gijos visuotinis narių susirinki
mas aptarė reikalingumą orga
nizacijos, kuri rūpintųsi kultū
riniais lietuvių reikalais, ir ap
jungtų, nežiūrint politinių . įsi
tikinimų bei konfesijų skirtumo,

tas. Minėjimą nutarta rengti 
vasario 10 d. Lietuvių Piliečių 
Klubo salėje. Kalbėtoju numa
tyta kviesti Vliko pirmininką 
J. Matulionį. Reikia pažymėti, 
kad į šį minėjimą suplauks tau
tiečiai iš visų miesto ir apylin
kės pakraščių parodyti, kad tė
vynės meilė tebedega lietuvių

siryžti dar didesnei kovai už jos Lengva suprasti, bet sunkiai 
laisvę. Fr. Žilionis patikima, kad nutukimas papra-

------------- — i štai priklauso nuo persivalgy-
Daug išmoksti iš mokytojų, mo- Gydytojas sako, kad grei- 

daug iš žmonių, bet daugiausia I čiau užsimušama persivalgymu,
iš knygų. Gandhi negu persidirbimu.

Vestuvių nuotraukos Ir 
augštos rūšies totografijos 

mūšy specialybė

Precin Photo Studio
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav,

4058 Archer Avenue 
Telefonas VIrginia 7-2481

NUO UŽSISENEJUSIŲ
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ -'
Tie. kurie kenčia nuo SENŲ 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIDU 
nagali ramiai aėdėti ir naktimis 
miegoti nes jų užsisenėjusios žaiždos 
niežėjimą ir skaudėjimą senų atvi
ru ir skaudžių žaiždų uždėkite

globėjai seselei Kristinai už jos ii“£SS

Pittsburgh, Pa.

Ruošiasi Vasario 16 minėjimui
Amerikos Lietuvių Tarybos 

Pittsburgho skyrius ruošiasi pa-

P.&J. JGKUBKA
TV. DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI 

Pardavimas Ir Taisymas 
4077 So. Archer Avė.

Chicago 82. UI. — Tel. LA 8-861.
Tamgr .asseser

SOPUIE BARČUS
RADIO PROGRAMA

Iš WGES stoties — Banga 1390 
PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD

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

SEKMAD. 8:30 --9:30 v. r. Iš stoties 
WOPA — 1490 kil.

7159 SO. MAPLEWOOD AVĖ. 
Chicago 29, III. HEmlock 4-2413

Viena kultūringiausių ir gra
žiausių dovanų V. Jonuškaitės 
plokštelių albumas, kuriame tel
pa 15 įvairių dainų. Reikalaukite 
visuose knygynuose ir pas J. Kar
velį. 3322 S. Halsted St., Chicago 
8, III. Telef YA 7-0677.

IA ARTI IR TOLI BALDŲ

PERRRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap- 
draiida. Pigus Ir sąžiningas 
pa tarnn rimas.

R ŠERĖNAS
4846 8. Wood St., Chicago 9

Illinois. tel. VI 7-2972

tyli ir pakeliauti, ir tai yra pi- įsenus ir naujus ateivius bei čia 
gus kraštas. 'gimusius lietuvius. Susiruiki-

GERIAUSIŲ FIRMŲ
PEČIAI,

pradedant nuo #28«0C 
pas
Roosevelt Furniture

Company 
(LIETUVIU KR ALT LA B) 
2810 W«bt Kooaevelt Road

Tel. SEdey 3-4711 
NcIIm BrH'ili" Ir l'Tlll llAiiduuls, 

su v lutu kai
Krautu'4 H.il,lar> ts kasdien Iki 6 
vai. vak. I’irmad. Ir Kotvlrtad. iki 
9 vai. vnk Ir Sekmad. nuo 11 vai. 
ryto iki 4:30 vat. no dėtų.

MARQUETTE
RADIO'Si TV SERVICE

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

JUOZAS RAKŠTYS Tel. PRospect 6-5216

1

mą ir galėsite rainiai miegoti nak
tį Vartokite Ją tapgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pašalina! 
niežėjimą ligos vadinamos PSORIA- , 
SIS. Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE.S FOOT. su
stabdo džiovinimą odos ir perplyšimą 
tarppirščiu. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstančios suskilsios 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 ligų. Le
<ulo Olntment jra 
parduodama po 75 
et., J1.36, Ir $3.50 
Pirkite raistinėse Chl 
cagoj Ir apylinkėse—
Mllwaukee, Wisc.,Qa 
T. Ind. ir Detrolt, M1 - 
chlgan arba raiykl- 
■e Ir atsiųskite Ko
ne, ordsr |

LEGULO, Department D., 
5618 W. Eddy St., Chicago 34, III.--- I v.

PIGIAI m SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį sunkvežimi 

Ir apdraudaa
ISIS W. 91 st St. Chicago, UI. 

Tel. PRescott 8-2781

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

Tel. BIshop 7-7075 arbs» 
PRospect 8-9842

> 4iiiaiii6iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillilllllliillliiiiil(iiiiii.~.iiiiiiiiiiiiiiittiiiii.<««>n>--

PERKRAUSTYMAI — MOVING
P1&US, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. U artimų ir 

tolimų distancijų. Saukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
8415 8. LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL

__  i
Telefonas — FRontler 8-1882 |

niiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiminiiimiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiii

PRIEŠKALĖDINIS 
I SPAR DAVIMAS

Svarbus pranešimas visiems
mūsų klientams !

Ką tik dabar gavome didelį kiekį žieminių 
drabužių moterims, vyrama 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.

Joseph's l)ry Goods Store
3218 $9- Halsted Street, Chicago, III.

NARIAI LIETUVIŲ TAUP. IR SKOUNIMO
B-VIŲ LYGOS, KURIOS!

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 

I N
Paskolos Duodamos Namo įgijimui 

_________ lengvomis Sąlygomis
CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN,

6234 S. Westem Avė. Chicago 36, UI
GRANE SAVINGS & LOAN ASSN.

2555 W. 47th St. Chicago 32, UI
OISTRICT SAVINGS A LOAN ASSN.

’<430 So. Halsted Street Chicago 8, III
ST. ANTHONY SAVINGS & LOAN ASSN.

1447 S. 49th Ct., Cicero 50, III.. Tel. TO 3-8131-32
UNIVERSAL SAVINGS I LOAN ASSN.

1800 S. Halsted St Chicago 8, III

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI - Fl FONOGRAFAI • VOKIŠKI R ADIJ AI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANK’S TV & RADIO, INC-
3240 So. Halsted SI. CAIumet 6-7252

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM Į VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldų perkraustymas as

menų turinčių ilgą patyrimą.
STASYS FABIJONAS

2146 So. Hovne Avė., Telef. VIrginia 7-7097

JONAS GR inni AS
J. G. TELEVISI'ON OOMPANY

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

TV APARATAI: paproati ir spalvoti, automatiški, valdomi nuo tolo. ne
šiojami. jungiami prie automobilio. PATEFONAI: vietiniai ir užsieniniai, 
paplauti, nešiojami, automatiški, HI-VT, baterijiniai. RADIJAI: \ietiniai 
ir vokiški. AM, KM, trumpos liangos, keligarsiakalbiai, staliniai, kabine
tiniai, nešiojami, tranzistoriniai, kišeniniai — viskas

ŠVENČIŲ DOVANOMS

BALYS RADIO & TELEVISION
SALES AND SERVICE

Elektriški prietaisai, dovanoms prekes, 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, sekm, 9—2

2646 West Ilsi Street Tel. PRospect 8-53T4
Chicago 29, Illinois Sav. B, & J. Brazdžionis

z

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

Unlversal Savlngs and Loan Aasoclatlon užtikrina saugu
mą ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra Iki 
$10,000 Q0 kiekvienam Indėliui ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

Galite tanpyti atvykdami asmeniškai ar per laiškus. Bus grei
tas ir draugiškas pa tarnavimas.

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais krelpIdtAs:

V

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois
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ATDARA SEKMADIENĮ NUO 10 IKI S. 

BUDRI KAS, 3241 So. Halsted Street 

PRIEŠ KALĖDINIS IŠPARDAVIMAS!

Babtai, kilimui, gazo virt. pečiui, skalbiamos mašinos, dulkiasiurbliui, 
televizijos, nulio aparatai, šaldytuvui, Hi-Fi fonografai, hrungeny- 
bčs, deimantai, laikrodžiai, sidubriniai išdirbiniai, Kalėdinės prekės, 
žaislai, lėlės, lempos, antklodės, vatinės kuldros.

Sutaupysite nuo 25 iki 65%. 24 mėn. išmokėjimui.
SVEČIŲ KAMBARIO BALDAI:

(sectlonal) komplektas, buvo $12#.00, dabar ............... $ (18.00
(sectlonal) komplektas, buvo $219.00, dabar ...............$ #0.00
Kroehler komplektus, buvo $209.00, dabar ....................$158.00
Kroehler komplektas, buvo $159.00, dabar ............... $88.00
Pullnuiiut komplektas, buvo $499.00, dabar ................. $298.00

Kroehler, Sealy, Sleeprite, mieg. sofos, $08.00 ir daugiau 
kėdės...............................................................................$38.00 ir daugiau

2 dalių 
2 dalių 
2 diilių 
2 dalių
2 dalių
Kimmons,
Countour
ltudio kėdės ........................................ ............................... $19.00 ir daugiau
Matracui Sealy, Sinunous .........................................................$24.00 ir daugiau

MIEGI AMOJO KAMBARIO BALDAI: .
4 dalių Liudviko XVI stiliaus, buvo $1,200.00, dabar ...............$588.00
3 dalių šviesios maliog. ar riešuto medž., buvo $189.00, dabar $108.00
4 United Sllver l’rost, buvo $399.00, dabar ..................................... $208.00
4 dalių Mintine Riešuto medž., buvo $209.00, dabar ................. $108.00
4 dalių Basset 18 šimtmečio, buvo $429, dabar ........................... $228.00
3 dalių Basic-\Vitz Modern Muliog., buvo $449.00, dabar ...$248.00
4 dalių su Bookease lova, buvo $229.00, ilultar ..............................$138.00
3 dalių Bicšuto ar šviesaus medžio, buvo$149.00, dabar ....$ 98.00
4 dalių Maliog. 18 šimtmečio Bastasv ille, buvo $849.00, dabar $528.00
4 dalių Saddlc Mist. l-'in., buvo $439.00, daltar ........................... $288.00
4 dalių Fniitvvood I’rov., buvo $499.00, dahar ..............................$325.00
4 dalių Hazelvvood, United, buvo $499.00, dabar .........................$298.00
4 dailė Cordov. Maliog., buvo $309.00, dabar .................... ............$248.00
4 dalių l'uniiee užbaig., buvo $399.00, dabar .................................$274.00

KILIMAI 
dabar9x12 Vllnon. virš., buvo $32.00. dabar ................................................. $18.00

0x0 Capri, laivo $24.00, dabar .......................................... ...............$12.00
9x<2 Visas vilnonis, buvo $109.00, dabar ..........................................$88.00
27 colių, laiptų kiliui., buvo $1.95 ]»ėd.. dabar ...................................$1.00
2 dalių vonios kainb. Sliag Itug, buvo $3.00, dabar .................$. 98c

DIN EITUS — VIRT. PEČIAI GAZO
dalių Formica Citrom. dinette (vnlg.), buvo $59.00, dabar .$32.00 
dalių Formica ('lirom, dinnette (valg.), buvo $99.00. dabar .08.00 
dalių Fancy Chrom. dinette (valg.), buvo $129.00, dabar $88.00 
dalių valgomojo kambario komplektas, laivo ,$199.00, dabar $118.00

Gazo virt. pečius — insuliuotas, buvo $129.00, dabar ... 
Gazo virt. iieeius — Automatiškas, buvo $225.00, dabar 
Elektr. virt. pečius, buvo $222.00, dabar................................

. .$88.00 

.$158.00 

.$128.00

ŠALDYTUVAI
Admiral 
l’ldleo 2

su automat. defrost., 
diu-ų 11 eub. ja-dų,

. $208.00buvo $359.00, dabar ..........
buvo $479.95. dabar ...................... $358.00

G. E. 2-jų durų 12 enbi |>edų. buvo $499.95, dabar .................... $348.00
G. E. ružavos spalv. 10 eub. |iėdų, buvo $209.00, dabar ....$178.00 
(i. E. Automatiškas, geltonos spalv., buvo $399.00, dabar ...$205.00
Frigiilaire 10 eub. pėdų, buvo $299.00, dabar .................................$195.00
Leonard 12,5 eub. ]M**dų, buvo $429.95, dabar .................................$208.00
I’hileo automat. 11 eub. liėdų, buvo $389.00, dabar ...................$208.00
Pliilco Automat. 8 culi. ĮK-dų, buvo $209.95, dabar ................... $108.00
G. E. Air condltlon. — oro vėsintuvai, kaina suinaž. $359.00, d. 199.00
l’ldleo % ........................................................................................$349.00, d. $199.00

SKALBIAMOS MAŠINOS:
General Electric Automat.. buvo $325.00, dabar ......................$188.00
Philco automat., buvo $345.00, dabar .................................................$225.00
Pliilco su Gręžtuvu — \Vringer t.v|M‘, buvo $159.00, dabar ..$ 98.00
Ben<lix automat., buvo $225.00, dubur .............................................. $125.00
Maytag su Grežt. — VVringer tii|>e modern., buvo $109.00, d. $ 98.00 
Hoovcr ir G. E. dulkiasiurbliai siiniaž. kain. nuo $137.00 ir daugiau

AMERIKOS GĖRIAI SI TELEVIZIJOS APARATAI
21 colių Admiral T.V. ir Radio komi)., buvo $198.00, dabar .$298.00
21 eol. stalo mod. Sonora, buvo $498.00, dahur ................... $298.00
21 col. Sonora Console švies, medžio, buvo $199.00, daliai* ,..$138.00
21 eol. Travler Console, buvo $199.00, daliai* ................................$138.00
21 eol. CBS Console švies. imsi. su durim, buvo $395.00, dabar $198.00
21 col. Admiral stalo nnalclis, buvo $189.00, dabar ................. $128.00
24 eof. Console švies, med., buvo $395.00, dabar ...........................$188.00
£1 eol. RCA Vietor stalo mod., 
21 eol. Zenitli Spuce Comaiul, 
21 eol. Gen. Electric Console 
21 eol. l’ldleo Console, buvo

buvo $199.00, dabar .................. $155.00
Spee........................................................... $222.00
l 11 ra vis. Spce......................................$222.00
$299.95, dabar ........................... $198.00

21 eol. Zenitli console, buvo $319.95, dabar .................... ................ $259.00
RCA iMirtable — kilnojam., buvo $149.00, daliai* ............ $112.00
Gerame stovyje vartoti televizijos aparatai nuo ..$21.00 ir dauginu
Tapė Recorder, buvo $110.00, dabar ....................................................$09.00
Vaikams elektr. fonografas, buvo $9.00, dubur ........................................$0
3 greičių fonografas, laivo $30.00, dabar ............................ ..............$19.00
3 greit*, automat. plokšt. (reeord) keitėjas, laivo $50.00, dabar $39.00
Hl-l-'i Philco automat., laivo $150, dabar ..........................................$98.00
Hi-Fi Coluinhiu, deimanto adata, laivo $135.00, daliai* ............ $09.0J
Hi-Fi Ctiliiinbia Automat., tleini. adata, buvo $109.00, laular $08.00
Philco Laikrodis-1 tiulio aparat., buvo $32.00. dabar ................. $19.00
Plilleo mažus Radio aparat., laivo $21.00, dabar ........................... $15.00
Zenitli FM Ir AM Spi-cial ...............................................,...............................$19.00

DEIMANTAI LAIKRODŽIAI V PAPUOšAliAI
Sutaupysite nepaprastai daug.

Deimanto žiedai II kur. aukso, i/20 karai, laivo $50.00, daliai* $2 1.00 
Mot. įleimant. vestuv. komplektus, laivo $100.00, dabar ............ $88.00

$198.00

$14.50
$21.00

Mot. demiant. vestuv. komplektus, buvo $300.00, dabar 
litlkr. Vyr. IT akmenų, upsaug. nuo vandens (VVatcrproof) 

buvo $29.00, dahar . . .
Lalkr. Vyr. 17 ukmenų II karat. aukso, buvo $59.00, dabar 
lalkr. Vyr. 17 akmenų Self \Vinding, laivo $79.00, daliai* ...$37.00
Luikr. Vyr. 17 akiu. Alanu rankinis lalkr.. buvo $89.00, daliui* $11.00 
baikr. Vyr. 21 akmenų paauksuotas, laivo $70.00, i Iii Imi* $38.00
Laikr. Vyr. 23 akmenų paauksuotas, buvo $80.00, dabar ....$17.00
Moter. 17 akmenų laikrod., buvo 29.00, dabar ................................$11.00
Moter. 17 akmenų deimanto laikrod., laivo $59.00, dabar ....$29.00 
Mot.' 17 akmenų 0 demianto laikrod., laivo $125.00, daliai* ..$82.00 
Laikrodžiai 17 ir 21 akmenų, Elgin. Gruen. Izingiue. Bulovu,

Benius garantuojami, orig. kaina $08.00, syerlaitai ĮkuiiiiMilu $19.00. 
Papuošalai (Coslume), auskarai, špilkos, apyrankės, Toilet 

sėt., žiebtuvėliai, karoliai — >/, kainos.
3-Jų eilučių Įs rlų karuliai, gražioje dėžutėje., vertes $10.00, dabar $5.00. 
Cultur. tikrų kerių laivo $27.00, dūliai* — $12.00.
Gintaro karuliai, buvn 812.00, dubur — $0.00.
Automat. Toasti-r., Speefal ............................................................................$12.00
Automat. kavos iierkiiliutorliis paprastai $29.00, dabar ............ $10.00
VVnfflc Iruns, laivo $12.00, dabar ............................................................. $ 7.00
General Electric šlld. pad., buvo $9.00. daliar ..................................... $5.00
5,000 setų lin|Mirtuotų Domestlc Dlnnervvure, iKircclano įmini, nu

piginti urmo kaltui .................. ........................................lOc kiekvienas
32 dalių Nriml. plieno Ir siilali. pelių konip. laivo $18.00. dabar $8.00
Didelės antklodės Nylon Al Vilu., buvo $10.00, dabar ...................... $5.00
Didelės valinės kaldrns, laivo XI 1.00. daluir . .............................. ............ $7.00
(1,000 plokštelių (Jti-cords): Colnmliia, Vietor, Dceeu, 78 RI’.VI,

liupraslui |mi 89e, elosing oiit įsi ..............................................................19c
Kalėdines plokštelės 33 Rl’.'l buvo $2.00, dabar . 80c

BUDRIKAS, 3241 So. Halsted Street
lluilrlko nulio valanda Iš stoties VV.Il.E.C. 1459 ki-tvirtudieiiiiuis nuo 
U iki 7 vai. vuk. su gyvais talentais ir liauju orkestru.

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

Sekmadieniais nuo 10 vai. ryto iki 5 vai. popiet

z

o

Maizeville, Pa.
Parapijos 50 metų jubilėjus

Prie pat kryžkelių, kur keliai 
susikerta iš Shenandoah — Ma- 
hanoy City ir Girardville — 
Frackville, yra maža, bet jau 
senoka lietuvių Šv. Liudviko pa
rapija. Šios parapijos dabarti
niu klebonu yra kun. Juozas 
Neverauskas. Maizeville yra ma 
žytis angliakasių kaimelis prie 
pat kampo kelių, kuriais vyksta 
didelis judėjimas. Čia didžiuliai 
sunkvežimiai su anglimis ir pre
kėmis, taip pat autobusai ir au
tomobiliai dieną ir naktį kelia 
triukšmą ir dulkes. Todėl ne
nuostabu, kad čia ne tik 
bažnytėlė ir klebonija, bet ir vi
sas miestelis yra “nudažyti” an
glių dulkėmis.

Kun. J. Neverauskas, vos tik 
atėjęs į Šv. Liudviko parapiją, 
ir pradėjo plauti bei dažyti baž
nyčią ir kleboniją, kreipdamasis 
į savo parapiečius, kad jie pa
dėtų jam pasiruošti parapijos 
50 metų jubilėjui, kuris įvyks 
ateinančiais metais. Reikia ste
bėtis, kad per trumpą laiką bū

Racine, Wis.
Iš kolonijos veiklos

— šv. Kazimiero parapijos
metinis bjžaras šiemet pavyko 
labai gerai. Didžiąją dovaną — 
šaldytuvą — laimėjo racinietis 
Petras Sokelis. Kun. klebonas 
dėkoja visiems, prisidėjuslėms 
savo darbu prie sėkmingo baza- 
ro pravedimo, o taip pat ir vi
siems, atsilankiusiems j bazarą.

— Naujai Įsteigtos šv. Vardo 
Draugijos valdybą sudaro pirm. 
L. Stankus, sekr. B. Dirkintis 
ir ižd. W. Andrevvs. Visi para
pijos vyrai yra kviečiami įsira
šyti į šią draugiją .

— Parapijos chorui šiuo me
tu vadovauja Regina Šraderie- 
nė. Choras ruošiasi Kalėdų šven 
tėms, ir repeticijos būna kiek
vieną ketvirtadienį 6:30 vai. va
kare. Visi norintieji savo balsu 
prisidėti prie galingesnio choro 
pasireiškimo yra mielai laukia- 
kiami. Choras taip pat ruošia
si Naujųjų Metų sutikimui, ku
ris įvyks parapijos svetainėje. 
Šokiams gros geras orkestras. 
Racine bei apylinkės lietuviai 

vo atremontuota, perdažyta ir maloniai kviečiami dalyvauti. Bi 
išdekoruota bažnyčia ir pataisy- lėtus prašome įsigyti iš anksto 
ta klebonija bei parapijos salė.■ pas choro narius.
Bažnyčios dažymą ir dekoravi-

nąs, N. Grigaitytė ir pats auto
rius — režisorius G. Velička. 
Visi artistai vaidino puikiai j 
Lauktina, kad jie mūsų neuž- j 

! mirštu vėl kada nors pradžių-, 
. ginti kokia malonia menine Į 
i staigmena.

Gruodžio 2 d. toje pačioje sa-1 
Įėję, tuoj po tremtinių pamaldų, 
įvyko mūsų kariuomenės šven
tės minėjimas, kurį suruošė Lie 

i tuvių Veteranų Sąjunga Ramo
vė. Žuvusieji už Lietuvos ne
priklausomybę buvo pagerbti į 
tylos ir susikaupimo minute. Po ’ 
to buvo trumpa, bet turininga ir 
įdomi, E. Petraškos paskaita. 
Skautės ir sportininkai atliko, 
meninę programą. Sesės skau*1 
tės, vadovaujamos vietininkės 
Gražinos Kovaitės, padainavo ir 
padeklamavo, o Lituanicos spor 
to klubo jaunieji šokėjai pašo
ko keletą tautinių šokių, šokius; 
parengė Jonynienė. Akordeonu 
grojo K. Stonys. Minėjimą pra-j 
vedė Pr. Totilas. Šiaurietė!

Dovana, kuri s a k o

“LINKSMŲ KALĖDŲ” 

kiekvieną kartą kada suskamba !

mą atliko čia gerai žinomi de
koratoriai broliai Mario, Mino 
ir John Sąuillace. Mino Sąuil- 
lace yra baigęs Romoje Meno A- 
kademiją ir yra gana daug baž
nyčių pagražinęs šioj apylinkėj.

Taigi, jeigu kas nors dabar 
sustotų angliakasių kaimelyje 
Maizeville, ir užsuktų į Šv. Liud 
viko bažnyčią, turėtų tikrai pa
sigėrėti' puošniais maldos na
mais.

— Metinė Kalėdų eglutė vai
kučiams įvyks š. m. gruodžio 2c 
d., sekmadienį, 2 vai. p. p. pa
rapijos svetainėje. Programo
je — vaidinimas, dainos, žaidi 
mai ir kiti vaikučių pasirody
mai, taip pat Kalėdų senelio at
vykimas ir dovanų įteikimas. 
Rengėjai kviečia visus šiame pa
rengime dalyvauti ir jaukiai pra 
leisti sekmadienio popietę.

i. J. Neverauskas yra jau- Q i xv < 
įsios kartos kunigas, gi- ncOT,

Kun
nesniosios kartos kunigas, gi 
męs Šv. Pranciškaus parapijoje 
Minersville, Pa. Dabartiniu me
tu kun. J. Neverauskas yra šios 
apylinkės Lietuvių Kunigų Dr- 
jos sekretorius ir iždininkas. Jis 
taip pat aktyviai prisideda ir 
prie kiekvieno lietuvių veikimo. 
Čia pat reikia pastebėti, kad ku 
nigas Neverauskas kalba ir ra-i

Koresp,

“Lunatikai”
Š. m. gruodžio Ji d. Šv. Anta

no parapijos salėje Omahos Lie 
tuvių Vaidintojų Būrelis suvai
dino Gasparo Veličkos dviejų 
veiksmų komediją “Lunatikai”. 
Po visokių tragiškų vaidinimų 
komedija buvo maloni staigme
na žiūrovams, kurie turėjo pro-

šo taisyklinga lietuvių kalba bei’ gą pasijuokti iš gana aštriai ten 
yra mėgstamas pamokslininkas i piakamų mūsų šiandieninių yde- 
tiek lietuvių, tiek anglų kalba. | iįų. Vaidino V. Sederavičius, O. 
Viena proga jis yra pareiškęs, j Ogilvytė - Kudirkienė, A. Neliu-
kad “nesilaikymas gramatikos 
taisyklių vienos ar kitos kalbos 
nedaro garbės nei tam, kuris 
kalba, nei tai kalbai, kuria yra 
kalbama”. Koresp.

Michigan City, Ind.
Socialinio klubo veikla

Amerikos Lietuvių Socialinio 
Klubo susirinkimas buvo Domi
me Šukio salėje lapkričio 25 d. 
Pirm. A. Waitkus pakvietė na
rius tylos minute pagerbti mi
rusi narį W. Banikaitį. Sirgęs 

U. Žukas pasveiko ir buvo susi
rinkime. Išrinkta nauja valdy
ba: pirm. A. Waitkus, vicepir
mininkai — J. Rupsis ir L. Gro- 
ach, — J. Mieldazis, A. Satoski 
J. Jasinski, J. Gumuliauskas, E. 
Kazlauski, W. Tyszkiewicz ir D. 
Šūkis. Delegatais į Amerikos 
Lietuvių Tarybos posėdžius iš
rinkti Frank Groach, Edward 
Satoski, Anton Waitkus ir Ju~> 
,in Zdanis.

Buvo baigti svarstyti metinio į 
Naujų Metų sutikimo baliauo 
’eikalai. Balius įvyks gruodžio’ 
31 d. D. Šukio svetainėje, 118 j 
Westcrn Avc., Michigan City. 
Viskas prirengta, bus geras or
kestras, gėrimų, užkandžių. Bus 
duodamos kepuraitės ir žaislai.

Sekantis susirinkimas įvyks 
gruodžio 30 d. D. Šukio salėje.

M. Mikšienė

S

Asmenybė yra kentėjimas, ir 
daugelis, būdam nepajėgūs pa
kelti šios .kančios, bevelija pra
rasti savo asmenybę. Bcrdiajev

TĖVAS PIJUS
istorijoje yra pirmasis kunigas 
kuris turi Kristaus žaizdas. Tė 
vas Pijus yra garsus nepapra
stais darbais ir Dievo malonė 
mis. Knygoje aprašoma pra 
našysčių dovana, nuostabūs iš
gijimai, ekstatiniai persikėlimai 
ir-1.1. Iš Tėvo Pijaus gyvenime 

tyra įdėti 32 paveik&iai. Kaina 
$2.00.

Galima gauti “DRAUGO“ 
Administracijoje 

2334 So. Oaklev Avenne 
CHICAGO 8, ILLINOIS

bavičius, I. Šarkaitė, St. Radžiu-

ALUMINUM
STORM WINDOW5

$15.95
Gombination Aluminum

STORM DOORS 
$39.95

Tnstalation Extra
NO MONEY DOWN

KRIDE COMPANY
2719 W. 71«t St, HE-4-91U

0PEN SUNDAY
Lietuviai Savininkai

'(^

Duon« Ir Įvairiau skonlngaa 
bulkutee kepa

DRUNO’S KEPYKLA
3339-41 S. Litnanlcs Ava.

TeL Oliffiide 4-6370 
Pnatatome } Tisas krautuves 
Ir restoranus, taip pat U- 
slunčla 1 visus artimuosius 

miestus

VISKAS KALĖDŲ ŠVENTĖMS!
I’urceliinas, kristalas, lygintuvai (prosai), importuotos kišenines 

aukso Įilunksnos, plunksnakočiai ir kitos dovanoms tinkamos prekės. Bi
to lietuviu gamybos šokoliailiniai saldainiai dėžutėse po 1 ir 2 svaru 
Birutė ir po J/2 svaro Darius-Girėnas. Uimu ir detaliai.
Krautuvė* atidaryta iki Kalėdų kasdieni) nuo 9 vai. ryto iki 9 V: 

karo ir sekmadieniais nuo 11 vai. į vto iki 5 vai. vakaro.
1. va-

D. JURĮONO B-VES KRAUTUVĖJE

3251 So. Halsted St, Chicago 8, minais

Dėl informacijų apie šią nepaprastą ir skirtingą 
dovaną—spalvotą “extension” telefoną—tik pa
telefonuokite jūsų Telephone Company Business 
Office.

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY

NAUJAS ŽODYNAS
virš 20,000 žodžių

ANGLŲ-LIETUVIŲ kalbos žodynas, tokio žodyno Amerikoje 
dar nebuvo, kaina tik $4-.

Greit pasirodys ir LIET.-ANGL. žodynas. Užsisakykite iš anks
to, nes prieš šventes bus daugybė užsakymų.
Dovanoms gauta iš Europos RADIO aparatai su kuriais girdi
ma VILNIUS ir kiti miestai.
RAŠOMOS MAŠINĖLĖS su lietuvių ir kitų kalbų raidynais kai- 
no,s nuo $55.
LAIKRODŽIAI šveicarų ir kitų firmų reto gražumo ir gerumo. 
FOTO aparatu 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 vLas pasaulio ša
lis. O kalėdinių sveikinimų marios.
J. Karvelis, 3322 S. Halsted St„ Chįeago, III., tel. YArds 7-0677.
P. S. Vaikams vežimėlių iš Europos įvairių rūšių kaina nuo $30.

#-

įAcs
1 MIDLAND
1 Savings and Loan^,! 

Association
- aflHSURE Df

F PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO 

BENDROVĖ

4038 Archer Aveeue t«i. la3-67i» 

AUGUST SALDUKAS Pratldbnto

Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. “Drauge".

patogesnės taupytojai, visada Nknokėjo ir Išmoka aukštesnius dividendui

CMcage Savings and Loan Association naujai 
statomas aaaaas, kuria bos baigtas šių metų gale.

Mes *11 anksto kviečiame visus atsilankyti | 
mošų naujojo namo faunų atidarymą (ftrand 
Opening, {vykstant} 1957 m. sausio menes}.

Saugiausia ir pelningiausia vieta taupomiems 
pinigams laikyti y r* apdraustose taupymo ben
drovėse, kuriose kiek šieno taupytojo indėliai yra 
pilnai apdrausti iki $10,000 Jungtinių Valstybių 
valdžios. Visos bendrovės, turinčios ftitoklna ap
draudimas yra vienodai saugios. Visos stropiai 
valdžios {staigų prižiūrimos lr visos turi atidėti 
vienodai reikalaujamų somų atsargas, bet dau
gumas atideda daugiau, negu reikalaujama. Skir

tumas yra tik toks: kai kurios bendrovė* yr»
Ir teikia pelnlngesnius lr naudingesnius patarimus.

Chicago Savings nuo pat savo {slkfirlmo 1924 m. per daugiau, negu 32 metus visada Išmokėdavo tanpytojams visas taupy
mui (dėtas sumas su aukštais dividendais. Kas liečia pelningus patarnavimus — tai Chicago Savings yra viena iš nedidelio skai
čiaus tų bendrovių, karins nemokamai teikia patarnavimus, Iškr-ičiant čekius, apmokant šeimų sąskaitas ir atliekant kito
Uas pinigines operacijas.

Chicago Savings b-vė, sąžiningai Ir ekonomiškai prityrusių liet. tvarkoma, padidino savo turtą daugiau negu iki $13,000.000, 
Kviečiams visos pas mus { mūsų pažangią, tvirtą finansinę įstaigą. Gyvenantieji toliau gali taupyt} laiškais — atsiklauskite.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6234 South Western Avenuc Tel. GRovehiU 6-7575 Chicago,Illinois

CUBBKNTLY — ATKACIATTHIAS (HVIDRN14AS MMOKAMAS ANT PAID CP INVESTMKNTŲ SKYRIAUS.
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Lietuviu Prekybos Namai
Auksinis jubilejus

De Paul universiteto prof. 
kun. A. Schorsch švenčia auk
sinį savo kunigystės jubilėjų. 
Lietuviams jis pažįstamas iš to, 
kad buvo teisėju musų religinio 
meno parodoje.

PIRKITE DABAR, MOKĖKITE SEKANČIAIS METAIS ! 

Prekes be brokų, kaipos be užprašymų, išmokėjimai trims (3)

metams - be Finansų Kompanijų.

Piliulės dėl parudavimo
Dr. N. B. Kanof perspėja 

amerikiečius, kad naujai išras
tos piliulės, kurias priimant 
paruduoja oda, kaip saulėje 
nudegus, gali sukelti vėžio li
gą-

NAUJŲ MAŠINŲ 

FONDAS

jž- Tž 5 ? * * - $

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

fabrikų, tik ....... ;....................................... ;........................... ................ _ $149-00
8 dalių valgomojo setas, 57 metų stiliaus, ypatingai puošnus 16 asmenų, tiktai $299-00

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

“DRAUGO” Administracija 
nuoširdžiai dėkoja už aukas 
Naujų Mašinų Fondui. Aukojo 
šie asmenys:

Rikis, J. T.....................$25.00
Bagdonas, Helen.......  11.00
Raudys, Juozas ......... 7:00
Kareiva, Fr.......................5.00
Paišys, Adolfas ......... 5.00
Bandževičius, K...........  2.00
Čekauskas, J................. 2.00
Girdauskienė, O. ........ 2.00
Greičiūnas, J................ 2.00
Kay, Adolfas ........... 2.00
Kuzminskas, Ona .... 2.00(
Lukšis, Iz..................... 2.00
Marčiukaitis, Petras . . 2.00
Mockaitis, Petras .... 2.00
Mūrelis, Robert ......... 2.00
N. N...................   2.00
Sabalis, A......................... 2.00
Saparnienė, M.............. 2.00
Sutkaitis, K................. 2.00
Ališauskas, VI............. 1.00
Briedis, J. .................. 1.00
Charas, J..................... 1.00
Demreckis, J................ 1.00
Gasparėnas, K............. 1.00
Gaurilius, Gytis.......... 1.00
Jocys, L....................... 1.00
Kankalis, Vincas .... 1.00
Kečiorius, K................. 1.00
Kristin, Ch ............... 1.00
Krus, Mary ............... 1.00
Milčienė, A.................. 1.00
Nasvytis, St................. 1.00
Padalavičius, Ad.......... 1.00
Petokas, St.................. 1.00
Pocius, J...................... 1.00
Pustelnikas, A............. 1.00
Remeika, Frances > .. 1.00
Sabrinskas, J............... 1.00
Stundžią, Just .......... 1.00
Švedas, Jonas ............ 1.00

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

Kilimai įvairiausių dydžių, geriausių Amerikos fabrikų, 9x12, tik ................ $59-00
Televizijos aparatai — Zenith, Dumont, RCA, Motorola, IVestinghouse, Syl-

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

metams, IVestinghouse, Admiral, General Electric ir kitų, tiktai ............  $ J 75 00
Dulkių siurbliai, parduodami virš $100, prieš šventes tiktai nuo .... $39-00 iki $59-00
5 dalių virtuvėms stalai su Formiea viršais, visų spalvų, tiktai ........................... $39-00
Linoleum 9x12, gražiausių spalvų, tik ..................................................... ............ $0.00
Stiklinėm durim knygų spintos, tik....................................................................... $29-00
Prosinimo, skalbimo mašinos, vaikams žaislai ir visa kita jūsų namams.

Už šiais metais pirktas prekes nereikia nieko įmokėti. Pinigus pasitaikykite 
šventėms. Pradėkite mokėti sekančiais metais be procentų.

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

FURNITURE CENTER, Ine.
3224-26 South Halsted Street Telefonas - VIctory 2-4226

Įmonės vedėjas JUSTAS LIEPONIS Sekretorius E. RUDAITIS

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

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

J.GLIAllDA

OUAPftO
MOBIS

PREMIJUOTAS 
ROMA MAS

••••••iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

KNYGA,
Kokios pasirodo tik retais laikotar
piais.

.. PREMIJUOTASIS DRAUGO . 
ROMANAS

Didelė Lietuviškos buities knyga 
išrinkta iš daugelio kūrinių Jury 
Komisijos ir nepaprastai palankiai 
sutikta skaitančios visuomenėa

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

Užsakymas ir pinigas siųskite 
DRAUGAS 

WS4 So. Oakley Avė., 
Chicago 8, Itt.

iimiiimmiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimmiimimiiiiiiiiimiii

Pašventino $2.000,000 salę
De Paul universitete kard. 

Stritch pašventino naująją De 
Paul universiteto salę, kainavu
sią du milionu dolerių. Iškilmė
se dalyvavo keli šimtai profeso
rių, studentų ir universiteto 
draugų. Toje salėje yra plauky 
mo baseinas, ristynių ir boksa- 
vimosi salės, kumštinio aikštės, 
studentų centras ir kafeterija 
klasės ir raštinės. Taipgi yra 
salė, kur gali susėsti 5,248 a J 
menys.

KELIONĖ PO PASAULĮ iš sofos 
nentsikėluts būna, kai įjungi televi
ziją: svetimi kraštai, žmonės, pa
pročiai, mokslo, technikos ir meno 
naujienos — viskas matoma televi
zijoj. Pilk pas specialistą Gratlins- 
ką, J. G. Television Co., 2512 West 
47th St., FR 6-1998. Atidarą ir 
sekmad. 11:00—3:00.

Help Fight TB

* Buy Christmas Seals

Paremkime džiovininkus, pirkime 
Kalėdų ženkliukus.

AR JAU ĮSIGIJOTE 
KNYGELĘ EGZAMINAMS

KAIP PASIRUOŠTI 

IAV PILIETYBEI

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

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

Pasiskubinkite įsigyti reikalin
gą knygelę, kuri tikrai palengvins 
;nigyti JAV pilietybę.

Pinigus su užsakymais siusti ; 

DRAUGAS”, 2334 S. Oakley avė.
Chicago 8. UI.

įdomiausias romanas!

Gyva Intriga Ir šiurpūs 
{vykiai, išsamiai pavaizduo
tas bolševikinis gyvenimas 
Lietuvoje, dail. V. K. Jonyno 
16 originalių iliustracijų.

Abi dalys vienoje knygoje 
448 psl. — tik $4.00

Užsakymus siųsti:

"DRAUGU’' 
2384 So. Oakley Avanua

Chicago 8, Illinois

Firmadiepis truodlio 17’ 19"‘>

CIASSIFIED AND “HELP WANTED” ADS
BUILDING & REMODEUNGREAL ESTATE

Pirkdami sutaupysite 
ir pai duodami uždirb
site per šią. Įstaigą. 
AL. BUDRECKAS

R■ALTY 
*081 Archer Avė. (prie 

Callfornijos g-všs)
IiAfayette 3-3384

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

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2800 W. 59th St. Tol. Proepect 8-5451

Puikus 6 butų (2x5 ir 4x4) mflr. 
pajamų namas arti liet. bažnyčios ir 
mokyki. Geras susisiekimas. $18.000. 
K. Juknis.

Dar prieš Šventes nepraleiskite 
progos įsigyti šį puikų, prie parko 
stovint), 5 butų apartm. mūro na
mą. Plieno konstrukcija. 3 karų ga
ražas. Namas labai gerame stovyje. 
$417 mčn. pajamų. Skambinkit A. 
Linui.

Kaip modem. piramidės -r- mūr. 
ekstra 0 karnb. namas arti Maria 
High. School. Puikūs kambariai ir 
moderniški įrengimai. Gazu karšto 
vandens šildymas. Rūsyj irgi galima 
įgyventi. Yra vietos kitam butui vir
šuje. 2 puikios vonios. 2 karų mūr. 
gaTažas. Pažiūrėkite! $25,000. Volod- 
kevlčius.

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

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

P LEONAS
REAL ESTATE

2735. West 71st Street 
Visi telefonai: VVAlbrook 5-6015

Nejud. turtų pirkimas-pardavimas 
bei valdymas. Paskolų parūpinlmas. 
automobilių leidimų patarnavimas.

VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS 

“Varpas” Kcal Estate 
General Insurance, Notary Public 

5918 S. \Vcstcrn Avė.
REp. 7-8886 arba HEin. 4-7085

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PURLIO 
2405 West 51 St 
WAlbrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak. Ir aehmad.)

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

E. KURŠIUS 
REAL ESTATE SALES 

REpublic 7-9400
Kas per mano įstaigą pirks 

ar parduos nekilnojamą turtą 
ekspertiškas income taksų pil
dymas vieniem metam nemoka
mai.

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

MARQL'ETTE PARKE;
Mūr. 4 kamb., du mieg., pečiais 

•šild., geroje vietoje, tik $10,500.
GAGE PARKE:

Med. 2 po 5, centr. šild., garažas, 
tik $16,000.

Naujas mūr. 2 po 5, ant didelio 
sklypo, modem. Įrengtas, tuoj gali
ma kraustvtls.

BRIGHTON PARKE;
Med. 5 Ir skiepe. 3 kamb., gara

žas, centr. šildymas karštu vandeniu 
alyva. $1 1,650.

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

ŠIMAIČIAI
Realty. Butldera Insurance

2737 West 48 St 
CLiffside 4-2S9O

GRAŽUS MŪRINIS 2-jų butų 
namas. 6 ir 6 kamb. Karštu vande
niu — alyva apšild. 2 autom, gara
žas. Geros pajamos. Tiktai $177,500. 
Arti Keeler ir 24th St. SVOBODA, 
3739 W. 26th St. LAwndale 1-7038.

PARDAVIMUI

MALDAKNYGE

“JAUNUOLIU MALDOS”
Kurią paruoiš 

Kon. P. Klrvelaltta 
Kaina: $1.50 ir $2.50 

('įsakymus adresuokite

DRAUGAS 
2334 South Oakley Avenuc 

CHICAGO 8. ILL.

Perskaitę “Draugą”, duokite 
kitiems!

VIKTORAS SIMAITIS
General Contractor

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

S I MA I C I A 1 
ftealty - Kuilders - lncuran-

2737 West 43rd Street

S ta F o nf e

NAMUS IR 
GARAŽUS

Ir atliekame visus statybos Ir per
tvarkymo (remodellng) darbus.

MASTER BUILDF^S
General Contraeting Co.

(Sav. V. Sodeika ir J. Skoridiskas)
1600 S. 48TH CT., CICERO 50, ILL. 
Tel. Ol.ymplo 2-7381: TO 3-4238

ėiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiį
LIETUVIU STATYBOS

be; id rovė

MŪRAS f
S Bullders, Gen. Contractora S
S Atlieka planavimo ir staty- S 
= bos darbus gydytojų ofisų, gy- S 
S venamųjų Ir viešųjų pastatų. S 
5 Namų Įkainavimas Ir Įvairūs E 
E patarimai nemokamai.
S Kreiptis šiuo adresu:
110MASSTANKUS |
5 Kasdien nuo 8 vai. ryto Iki E 
S 6 vai. p. p. Kitu laiku susitarus s

; Tel. PRospect 8-2013 
= 8800 SO. CAMPBELL A VĖL. = 
~ Chicago 29. Illinois 
■?lHHIIHimnillHIIIIIIIHIIIIiiililnm»i»«5

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY

1442 S. 48th Ct., Cicero 50, III.
Statome naujus namns ir garažus.

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairins remonto darbas, skabiai, 
gerai ir pigiai
šaukite DAnube 6-2793 nuo 9 vaL 

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

vakaro iki 11 vai vakaro

MISCELLANEOUS 
įvairūs Dalykai

LIET. APDRAl'DV AGENTTRA
Visų rūšių apdraudog. Automobi

lių finansavimas. Notarlatag Valaty- 
b#s patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudė* kitu! 
nasltelrauklte pas mus

JONAS KIRVAITIS 
VVAlbrook 5-5871

INTERSTATE INSURANCE AGENC1 
6108 S. Ashland Avė- Chicago 38, TU

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instoliuoja vi- 

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

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

OLymplc 2-6752

APTGMOBII.F.8 — TRTK’Rg 
Automobiliai — Runk vežimini

VIKTORO K O t I C O 8 
lietuviška gazolino stotis ir auto 

taisymas
vtllekaml motoro remontai, lyginimo 
lažymo darbai Ir keičiamos dalys

CŠLL-ME-MOTORS C0
5759 S. WKSTERN AVĖ. PR 8-951U

IŠNUOMUOJAMA

Išnuom. kambarys su naujais bal
dais. Naudotis virtuve. 70-os ir Mor
gan apyl. Tel. BO 8-5184 po 4 vai. 
P- P- __________ • _______

' įsigykite" dab ar~?

K)000000000<XXX>0<XX>00<XX>0{)

Lithuanian dietionary
Angliškai lietuviškas Ir Lietuviš
kai angliškas žodynas. Parašytas 
H. H. Pewtress ir T. Gėriko. 333 
psl. Kietais viršeliais. Kaina $4.50. 
Gaunama “Drauge', 2334 South 
Jakley Avė., Chicago 8. M. 
M-M-u-M>zvrvo<H>rx><KX>0<>0<>00<>0000'

Naujasis Iestamentas-

Šventas Raštas

Vertė liet vlų Kalbot JUOZAPAS 
SKVIRECKAS — Kaimo Arkiw» 
kūpąs Metropolitas. IV laida. 14 
leido “LUX'’ 1947 m. Štutgarte 
620 pusi Kaina $1.50. Gaunama
“DRAUGE” 

2334 So, Oaklev Avė, 
rKvrs/ve « TlUnnie

imiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiimiiimiiiiiii' 
Jei turite parduoti ar išnuomo

ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų 

skyriuje. Skelbimą galite perduoti

telefonu: Vlrginia 7 6640 

iiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiii,
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Amsterdam, N. Y.
Sužavėti St. Liepos koncertu

Berods, neąpsiriksiu pasakęs,

=
Strazdienė su Lelešisne gražiai j 
padainavo duetą. Publika jas 
privertė pakartoti. Daug juo
ko sukėlė “Mikas Puntagalvis”

kad skaitlingiausia organizacija (S“ki?n4> ,ir “Z.08>ft^ (Zr»“e? 
Amsterdame yra Amerikos Lie-! ±'.,?y8^.8?n8*"“ 
tuvių klubas, turįs per 300 na
rių. ALK turi nuosavas patal
pas, erdvę salę su tinkama sce
na, pritaikinta vaidinimams, 
koncertams ir įvairioms pramo
goms. Taigi, dabartiniu metu 
čia koncentruojasi visas lietu-

Sabelis, Guzevičius ir Bundo- 
nis — gražiai prajuokino. Kun. 
Pragulbickas savo įdomioj kal
boj pagyrė sąjungietes ir ragi
no moteris jungtis į šią vieninte
lę katalikių moterų organizaci
ją Amerikoje.

viskas kultūrinis ir visuomeni-i "Rūtos“ radijo direktorius 
nis gyvenimas. Į Jokūbas Stukas džiaugėsi pasi-

ALK klubo įstatuose, anot i sekusiu parengimu. Žadėjo at-
jų konstitucijoje, tarp kitko yra 
pažymėta, kad ALK steigia kny 
gynus, palaiko lietuviškas mo
kyklas savo lėšomis. Tačiau šioj 
srity nedaug ką nuveikė. Turi 
tik savo patalpoje skaityklą, 
kur galima pasiskaityti lietuviš
kų ir angliškų laikraščių.

Šiais metais persitvarkius 
ALK vadovybei, pastebimas ak
tyvesnis veikimas. Prie vadovy
bes susiorganizavo kultūros rei-
kalams vykdyti komisija iš P.| (r M Cižauskienė_
Lalo, adv. Kisieliaus, Grabaus

vežti savo aparatą ir įrašyti dai
nas į juostelę. Stukas savo im- 
ponuojančioj kalboj nušvietė rei 
kalą remti “Rūtos” radijo ir te
levizijos draugiją, kuri savo dai
nomis bei tautiškais šokiais at
stovauja mus visus, tuo būdu 
keldama lietuvių vardą kitatau
čių tarpe.

Trumpai sveikino Pocius, Či- 
žauskas. Sabelis ir Prapuolenis.

Vakarą pasikeisdamos vedė 
S.

ADVOKATAUS Beleski, Robert Sloaf ir Antho- mickas, A. Stankus, T. Petkus, Juzėnai. Teisėjai buvo Mrs. Lin- Dar kartą dėkų. Komisijos var- 
ny VVaylonis. nuoširdžiai dėkoja visiems. Buvo kus, Mr. Rauskinas, Mr. Kenutis. du atsiprašau, gal ką nors užmir-

kauliukų žeidimas. Dovanas lai- šokiams grojo A. Ramonio orkest- šau per klaidą.
mėjo Mrs. Juskus, Mrs. Pinaitis, ras. j Linkiu visiems Linksmų
Mrs. Bartus. Polkos šokimą lai
mėjo Mrs. Valančius ir Mr. Lin
kus. Valso šokį laimėjo Mr. ir Mrs.

Prel. dr. M. J. Urbonas,
Šv. Juozapo Parap. Klebonas

Namų savininkų 
organizacija veikia

Lapkričio 25 d. Marųuette Hali 
įvyko M’fųuette Parko Namų sa
vininkų organizacijos priešadven- 
tinis vakarėlis, kuris gerai pavy
ko. Komisija dėkoja darbinin
kams. Dirbo Brazaitis, Dvaronis, 
Endzulis, Kardelis, Kisielius, Ma- 
žonis, Švirmickas, Galinaičių vai
kai, Zemeskis, Pratapąs, Baksai- 
tis, Rauskinas, Vaičius, Sirmilis, 
Petkus, Tarnas.

Esam dėkingi biznieriams ir 
šiaip nariams, kurie davė dovanas 
įėjimui ir laimėjimui: South West 
Savings and Loan Assn., Miss. 
Haln Kraeger, Jachim Dry Goods, 
2600 W. 69 St., Al švirmickas, 
Radijo ir T.V. Store 2612 W. 69 
St., J. J. Pharmacy, Ažukas, 2559 
W. 69 St., Paulius H«urdware, 2415 
W. 69 St., St. La*$hawicz, 2424 W. i 
69 St., Mažeika & Evans, 6945 S. 
Western Avė., Slon’s Dep. Store, 
7042 So. Westem Avė., Guzauskų 
Gėlinyčia, 2443 W. 63 St., Vinc. 
Urnežis, 6919 S. Rockwell Street, 
Pancilla ir St. Briedis, 2624 W. 

i 69 St., John Sliteris, 2624 W. 69
Šv. Juozapo parapijos mokyk ( st., Dudenis Grocery, 6955 So. 

los mokiniai giedos keturias lie- A^Be^maS'.
1524 W. 63 St., Yerks Hardvvare, 
6932 S. Westem Avė., J. W. Pa-

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMlilIlilIlIlHllllllllllllllll

PER PASAUL) KELIAUJA 
ŽMOGUS

Bernardo Brazdžionio poezijo; 
rinkinys. Nedidelis skaičius šio* 
inygos gautas šiomis dienomu 
Drauge’’, 2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8, ILL. Knygos kaina 
■dėtais viršeliais $2.
iiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuhiiii.

Kalėras. | Linkiu
Dovanų buvo daug, virš 30, ir dų ir laimingų Naujų Metų.

gražių. 1 Ona Švit mickas

Gilaus liūdesio valandoje
A. f A.

AGOTAI AUGAITIENEI mirus,
jcs dukterims Lietuvos operos solistei JUZEI AUGAITYTEI, 
KAZIMIERAI AUGAITYTEI-PLIUŠKONIENEI, anūkams 
SAULIUI ir KĘSTUČIUI PLIUŠKONIAMS ir giminėms 
reiškiame gilią, nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime.

Juozas, Magdalena ir Birutė Augaičiai
Detroit, Michigan

Adlai Stevcnson užklaustas ar jis 
1960 m. vėl kandidatuos j preziden
tus, atsakė, kad jis advokatausiąs 
Chitagoje. . • (IXS)

Du Bois, Pa.
Mokiniai giedos per radiją

ko, A. Lukšio ir Menkūno, kuri 
š. m. gruodžio mėnesio 9 d. su
rengė koncertą. Koncertas įvyko 
ALK salėje. Vyriausiu koncer
to dalyviu buvo solistas Stasys 
Liepa, kurio dainomis labai su
sižavėjo dalyviai. Be Liepos dar 
dalyvavo ir vietinės pajėgos: 
artistas-muzikas J. Olišauskas, 
dain. E. Tamošiūnienė, muz. 
Grigoraitis ir akomponiatorius 
kun. K. Balčys

J. Olišauskas kanklėms pri
tariant padainavo dvi patrioti
nes dainas, kurios dalyviams 
padarė didelio įspūdžio ir prisi
minimo. Be to suvaidino ko
mišką monologą, kuriuo daly
vius gerokai prijuokino. Gri
goraitis paskambino vykusiai 
du muzikos kūrinėlius ir su kun. 
K. Balčium keturiomis ranko
mis Išpildė pianinu originalų 
maršą. Tamošiūnienė gražiai pa 
dainavo keletą lietuviškų daine
lių už kurias publika atsidėko
jo plojimais.

Sol. Stasys Liepa pirmoj kon
certo daly padainavo tris dai-

Grand Rapids, Mich
Visi kviečiami į Kalėdų eglutę tuviškas ir vieną lotynišką gies-
Lietuvių šeštadieninė mokyk- ^>er radij4 gruodžio 19 d.. tankis, 6819 S. Western Avė., 

la ruošia linksmą, lietuvišką 6:30 val- vakare. Jiems vado-; Villari Florist, 6824 So. Westem 
Kalėdų eglutės programą, į ku- vaus mokyklos viršininkė sesuo Avė“Slis T Pe°t-
rią kviečiami atsilankyti visi M. Valeria, OSF. 1 kus, M. Tiškevičius, Mrs. Mažo-
Grand Rapids ir apylinkių lie- Giedos šie mokiniai: Joan Tan J.'
uviai- kalavage, Carol Novitsky, Pal- dienraščiam Naujienoms ir Drau-

Eglutės programa įvyks Šv. _ , _ _ _ , gui, Sandarai, Radijo pranešėjams,
Jurgio Draugijos didžiojoj salėj, myra Poskus> Candace Rodoc- sophie Barčus, Lilija Vanagaitis,
Ouarrv Avė N W šeštadieni ker- Joan Thompson, Joan Gos- Juozas Budrikas, ir visiems sve- ųuarry Avė. N. w. sestadienj ’ £ ’ , čiams už atsilankymą, paramą ir
prieš pačias Kalėdas (gruodžio censki, Carol Howatt, Josepn iajko praleidimą su mumis..
22 d.) 6:30 vai. va k. Programa' - r
bus įdomi. Atsiveskite savo! Yra žmonių rūšis, kurių visa
draugus ir pažįstamus maloniai būdo jėga yra eikvojama tik sa- 
praleisti vakarą.

Kalėdų senelis žada atvykti

Komisijos nariai sekantys: J. 
Sasauskas, A. Galinaitis. O. Švir-

iš pačios Lietuvos ir apdovanoti 
Grand Rapids vaikučius. Visi 
tėvai, nežiūrint, ar jų vaikai 
lanko lietuvių šeštadieninę mo
kyklą, ar ne, prašomi paruošti 
savo vaikams dovanėles (ne 
daugiau kaip už 2 dol. vienam 
veikui), jas supakuoti, prisegti 
vaiko pavardę ir vardą ir do
vanėlę atnešti pas L., ir J. Miku-

vo sįlpnybėms pataikauti.
Pirožnikovas

t

GUŽ^USKŲ
8EVERLY II1LI-S GELINYG1
teriausiOB gėlės dėl vestuvių, bank» 
u. laidotuvių Ir kitų p&puo&lmų.

344S W1CST «3RD ' STRFET 
Cel. PKospect 8-08SS Ir PB 8-08R

KONSTANCIJA ANDREKUS
(po tėvais šerpetaitė)

Gyveno 2416 W. 45 st.
Mirė gruod. 16-d., 1956 m., 

1:30.vai. ryte, sulaukusi 71 m. 
amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tau
ragės apskr., Šilalės parapijos, 
Pajūrio kaimo.

Amerikojo išgyveno 48 m. 
l’asiliko dideliame nuliūdi

me sūnus Stanislovas, duktė 
lilena Cielak, žentas Stanislo
vas. anūkas Tomas ir anūkė 
Linda: giminės: Petras ir Ur
šulė Macikas ir jų šeima, švo
geris James Andrekus ir jo 
šeima, draug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų.

I’riklausė prie švč. Panelės 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
draugijos.

Kūnas bus pašarvotas šian
dien! 5 vai. vakare John Eudei- 
kio koplyčioje, 4330 So. Cali- 
fornia.

Laidotuvės įvyks gruod. 19 
d., iš koplyčios 8:30 vai. ryto 
bus atlydėta į švč. Panelės Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo par. 
bažnyčių, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielų. I'o pamaldų bus nulydė
ta į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę sūnus, duktė ir a- 
nūkai ir kiti giminės.

Laidotuvių direkt. John Eu- 
delkis. Tel. LA. .3-0440.

L1ODĖSIO VALANDOJ

MAŽEIKA 4 EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. Western Avė. Air Conditioned koplyčia 
BEpubUo 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

Tiems, kurie gyvena kitose miesto dalyse; gausima 
koplyčių arčiau Jūsų namų.

,. p • , ... . žius, 1316 Guarry N. W. bet kūnas lietuvių kompozitorių, o ant, . ’ , į , , .
roj - iš operų arijas. Publika:! r,u° ”etuo,p“ 6 vak„ ?kl 
solistas labai patiko, todėl ilgai ®ru0 210 • ev6 " 8
jo nuo scenos nepaleido. Turėjo
dar papildomai tris dainas pa
dainuoti.

Sol. St. Liepos koncertu daly
viai liko ne tik patenkinti, bet 
ir sužavėti. Jam akomponavo, 
kun. Kęstutis Balčys.

Gera būtų, kad ALK tariamo
ji komisija dažniau rengtų pa
našias pramogas, tai gal tuo pa
čiu išjudintų jaunesniuosius, ku 
rių šiame koncerte nesimatė.

J. Miškinis

Linden, N. J.
Pasisekė sąjungiečių banketas

Nežiūrint, kad apylinkės kolo
nijose buvo rengiami vakarai. 
Moterų Sąjungos 53 kuopos mc 
tinis banketas ir koncertas su
traukė daug svečių.

Vakarą pradėjo pirm. K. Šu
kienė ir pakvietė kun. J. Pragul

Boston, Mass.
Kalėdinis šokių vakaras

Gruodžio 25 d. 7 vai. vak.) 
tautininkų namuose Akademi- j 
nio Skautų Sąjūdžio Bostono 
skyrius rengia šaunų kalėdinį! 
šokių vakarą. Veiks bufetas, i 
svečiai bus maloniai priimti ir; 
pavaišinti. Jaunimas (nuo 16 
metų) ir visuomenė maloniai 
kviečiama prie puikios orkestri
nės šokių muzikos lietuviškoje 
dvasioje praleisti Kalėdų vaka
rą.

Toronto, Ont.
Artimo meilės sargyboje

Penkiolikos metų laikotarpy
je Toronto Lietuvių Moterų Šal
pos Grupė “Daina” surinko itin 
dideles pinigų sumas, kuriomis

~ A K. 
KAZIMIERAS DEREŠKA

Gyveno VValworth, Wi3com>in)
Mirė 1950 m. gruod. 14 d., 1 

vai. po plotų.
Gimęs l.letuvoje. Kilo iš 

Marijampolės apskr. Ir parap., 
Kukonių kaimo. Amerikoje iš
gyveno 50 metų.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
sūnus Antanas, marti Antoinette 
(Walworth, Wlse.), brolis Anta
nas su šeima (Custer, Mich.). 
brolienė Itožė Dereška (Scot- 
ville, Mich.), 4 pusbroliai — 
Andrius Jenčius (Connersville, 
111.), Antanas Jenčius (Spring- 
field, III.), Jurgis Jenčius (Chi- 
cago, III.), ir Juozas Bužakaus- 
kas (Pana, III.), ir jų šeimos ir 
kiti giminės, draugai, pažįsKumi.
Lietuvoje liko 5 dukterys: Ma

rijona Marčiukaitienė. žentas 
Jonas, Julė Lictuninkienė, žen
tas Juozas, Leokadija Vosilinė, 
žebtas Vincas, Eugenija šilins- 
klenė, žentas Albinas (Sibire), 
Domicėlė l'eliunienė, žentas Pe
tras, 2 sūnūs Kazys, marti Mi
chalina, Stasys, marti Julija, 
12 anūkų, sesuo Magdalena Vic- 
kuvienė. švogeris Antanas.

Kūnas pašarvotas A. M. Phil
lips koplyčioj, 3307 Lituanica 
Avė. Laidotuvės įvyks antrad., 
gruod. 18 d. Iš koplyčios 9:31' 
vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Jur
gio parap. bažnyčių, kurioj į- 
vyks gedulingos pamaldos už ve- 
lionies sielų, po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kaz.uienj ku 
pilies.

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

Nuliūdę lieka dukterys, mar
čios, žentai, broliai ir giminės.

I.aid. direkt. A. M. Phillips, 
telefonas YArds 7-3401.

bicką sukalbėti maldą. Milda Lc-, sušelpė gana daug vargan pa- 
lešienė anglų kalba trumpai pa-' tekusių savo tautiečių. Pasi
sveikino atsilankiusius. Sekė va į šventusios šalpos darbui toron-
karienė, kurią pagamino Atu- 
tienė ir Seleckienė, talkininkau-

tictėB lietuvės moterys, Dainos 
grupės narės, tame laikotarpyje

f

AGOTA KAY
Gyveno 1425 S. 49th Court, 

Cicero, Illinois.

Mirė gruod. 15 d.. 1956 m., 
3:15 vai. p.p., sulaukusi 36 m.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ba
takių parap., Eidintų kaimo.

Amerikoj išgyveno 19 metų.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
vyras Antanas. 2 dukterys" — 
Marilyn ir Sonia Ann. teta Ona 
Misius, uošvienė Domicėlė Ka
valiauskienė, 2 Svogeriai Alex 
Kay ir jo žmona Hazel, ir Stan
ley Kay, dėdienė Kotryna Ci- 
bulskiene ir šeiniu, kiti gimi
nės, draugai ir pažįstami.
Kūnas pašarvotas Vasaltts-But

kus koplyčioje. 1 446 S. 50th 
Avė., Cicero, UI. laidotuvės J- 
vyks trečiad., gruod. 19 d. Iš 
koplyčios' 8:30 vai. ryto bus 
atlydėta į šv. Antano parap. 
bažnyčių, kurioj įvyks gedu
lingos pamaldos už vellonies 
sielų, i’o pamaldų bus nuly
dėta į švz Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: vyras, dukterys, te
ta ir kiti gimines.

Laid. direkt. Vasaitis-Butkus, 
tel. OLymplc 2-1003.

Gėlių prašome nesiųsti.

jant narėms. Prie garbės sve-! daugelį, ypač metinių Švenčių 
čių stalo sėdėja daugiau 20 vieš-] proga, apdovanojo dovanėlėmis, į 
nių sąjunjiečių iš Newarko ir kurios dažinausiai būna pinigui 
Elizabetho kuopų. Dalyvavo! pavidalu, ir paroiškė savo tau-] 
New York ir New Jersey vyčių tiečiams linkėjimus ko greičiau

susilaukti geresnių laikų
Artėjant ir šių metų Kalėdų 

šventėms, Dainos grupės ižd. 
Eleonora Ališauskienė - Alšė- 
nienė buvo ypatingai užimta, be 
ruošdama net 16 oro paštu siun-

apskrities kėglių ritinimo ratelio 
nariai ir Lindcno vyčiai.

Be kitų dainų, kuopos choras 
gražiai padainavo ir pirmą kar
tą girdėtą choro vedėjos M. Ci- 
žauskienės kompoziciją “Vakar
dienelę”, kuri sukėlė dideles, laiSkučlų 8U kalMiniais
ovacijas, ,r choras buvo privers- aTCikinimala ir NauJųjl) Mct 
tas damą du karius kartoti. Ve- llnk8jimais į Vokietiją. J kiek-

vieną laišką buvo įdėtas dides
nės ar mažesnės sumos čekiai, 
kaip šventinės dovanos nelaimin 
giesiems. Scšiolikoj laiškų če
kiais buvo išsiųsta 350 dol.

dėjai buvo įteikta baltų chrizan
temų. Pastebėta didelė choro 
pažanga.

Zupkicnės ir Stanionicnės du
etas, pritariant Dobilienų*.; Sa- 
beckienei ir Šukienei, buvo gra
žiai atliktas. Sąjungiečių rėmė- Toronto Lietuvių Moterų šal-
jas muz. J, Cižauukas padaina- pos Grupei “Daina” linkėtina ir 
vo tris dainas. I toliau dirbti tokį gražų ir kilnų

Iš Nevvarko atvykusi B. Vencį į vargą patekusių savo tautie- 
kienė pateikė liumorislikos, o' čių šalpos darbą. A. I’.

PETRONBLfi PUNDINIENB 
(pagal tėvus Ercaitė, gyveno 

3343 So. Lowc Avenue)
Mirč 1 956 m. ki‘iio«I. 15 d.. 2 

vai. ryte.
GIinuH Lieluvojc. Kilo iš Tiiu- 

r.igrės apskr., Žvingių fluraplJoH.
Amerikoj išgyveno 48 m,
1’uHlliko dldi liame nuliūdime 

3 sūnūs Dantei, Antanas ir mar
ti Angeline, Edwurd ir marti 
lx>raine, duktė Stefla I^-rfel, 
žentas Harlan, 6 anūkai, se
sers duktė Seselė M. Esther 
(šv. Kazimiero vienuolyne) Ir 
kiti giminės, draugai, pažįstami.

l’riklauaė Tretininkų, Apašta
lystės Maldos, Sv. Kazimiero 
Seserų HCinėjų ir šv. Antano 
Draugijų.

Kūnas pašarvotus A. M. Phil
lips koplyčioje. 3307 Lituanica 
A\e. Laidotuvės įvyks antrad-. 
gruod. 18 d. Iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta į sv. 
Jurgio parap. bažnyčių, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
vellonlcs stelų. Po pamaldi) Ims 
nulydėta į šv. Kazimiero kapi
nes.
Nuoširdžiai kviečiame, visus gl- 

inincs. draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę lieka: sūnūs, duktė, 
inaivios, žentas, anūkai Ir kiti 
giminės.

Laid. direkt. A. M. Phillips, 
tel. TArd'i 7 31<>1.

ANTHONY B. PETKUS
. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 SO WESTERN AVĖ. 1410 S0. 50fh AVĖ. 

CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.

Telefonai — GRovchilI 6-2345 arba 
T0wnhall 3-2109

ANNA MARTIN
(I’O TĖVAIS SHI.MKl'S)

Gyveno 1 524 S. 49 Ct. Cicero, 
III. Tel. TO 3-3922.

Mirė gruod. 14 d., 1956, 6:15 
vai. vak., sulaukus pusės amž.

Gimė Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 48 m. 
l’asiliko dideliame nuliūdi

me vyras Antanas, sūnus Adol 
pho Alexander ir marti lz>is, 2 
anūkės Lois, Anne, Lee Mar
tin, 2 pusseserės Kazė, Hdra- 
eik, Teophilė Zcmick Ir jų šei
mos. Ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų.

Priklausė prie Visų šventų 
Draug.. Moterų Sijjungai, Chi- 
eagos Lietuvių Dr-jai, L.lt.K. 
Susivienijimui.

Kūnas pašarvoia-s A. Pet
kaus koplyčioje, 1410 S. 50th 
Avė., Cicero, 111.

Liidotuvčs įvyks antradienį, 
gruod. 18 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į šv. 
Antano parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielų. Po pumai 
dų bus nulydėta į Sv. Kazimie
ro kapines.

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

Nuliūdę: vyras, sūnus, marti, 
anūkai, pusseserės tr draugai.

Luidot. direktorius A. Pet
kus. Tel. TO 3-2109.

JOHN F. ElIDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS-

<605-07 South Hermitage Avenu*
Tek YA 7-1741-2 ir LA 3-9851

4330 34 South Caiifornia Avenu»
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCLAGIJOS

Ambulansų patarna- Mes turime koplyčias
' vimas dieną ir nak- visose Chicagos ir
Itį, Reikale šaukite Roselando dalyse ir
Imus- tuojšu patarnaujame

Liet. Operos solistei JUZEI AUGAI

TYTEI ir K. PLIUSKONIENEI su šeima,
I

jų Mamytei mirus, reiškiame gilią užuojau

tą ir kartu liūdime. •

Julija Antanaitiene ir dukra

A. f A.

AGOTAI AUGAITIENEI mirus,
jos dukterims mielai solistei JUZEI AUGAITYTEI. KAZI
MIERAI PLIUKONIENEI su šeima, JONUI ŠVEDUI ir gi
minėms liūdesio valandoje, reiškia gilią užuojautą ir kartu 
liūdi

Ona Ir Kazys Dobilai, D. Balšaii^to, M. ir G. Bučniat

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFOUNJA AVĖ. LAfayctte 3-3512

ANTANAS M. PHILLIPS
3301 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 1-3401

PETRAS P. GURSKIS
659 (Vest 18th STREEET Tel. SEeley 3-5111

POVILAS J. RIDIKAS ~
3354 S. IIALSTEI) STREET Tel. YArds 1-1911

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 1-1133-1139

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

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpublic 7-1213
2314 W. 23rd PLACE VIrginia 7-G672
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X Kristaus Karaliaus laivas

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— New Jersey valstybės Ve
teranų tarnybos direktorius, 
Salvatore Bontempo, yra pa
kvietęs Lietuvos Atsiminimų 
radijo Rūto,3 ansamblį; taip 
pat Newarko Lietuvių Karo

Kalėdų numeris išėjo iš spau
dos. Numerio viršelis paruoš
tas gražia dail. Fillippo Lippi 
reprodukcija, Gristaus gimi
mais. Numeris labai gražiai iš
leistas ir jame telpa eilė įdo-

veteranų organizaciją dalyvau
ti televizijos programoje Kūčių 
dieną, gruodžio 24 d., 11 vai. 
ryto iš 13-tojo tinklo (WATV ; 
stoties).

Programos ruošimui vado-
. vauja Jokūbas J. Stukas. Lie-

m.ų ir vertingų straipsnių. (uv|įkua kal5Jinius valglu3 
kun. J Pnnskio, Didžioji Dan- jr reikšmę w
gaus dovana žemei. Myk. Mu- {iU3 veteranų or-
raicio, Taikos šventė Kelionė )į anizacijo8 moterų sUy,.iau8 at. 

1 -i'1’ 5. B,a.ro’ ■ ? 8 U,ip stovės, Ona Gudienė ir Agnės
VA A A 1 A A A <4 r I L. A A ra «rwA A ’ 9 A — V j 1 z—*

Borey-Boreikienė. Rūtos an-nuliūdę-s? J. Kuzmiokio Betle 
jaus prakartėlėje ir graži ispa
nų rašytojo Bazan Kūčių va
karo istorija Aklius. Istoriją 
vertė P. Gaučys. Yra eilė įdo
mybių apie Kalėdas, daug ži
nių iš lietuviško ir katalikiško

samblio lietuviškų giesmių 
koncertui vadovaus Alg. Ka- 
čanauskas.

— K. Vidikauskas kitataučių 
spaudoje garsindamas lietuvių

pasaulio. Numeris yra gražiai1 vardą ukrainiečių laikrašty 
iliustruotas. Savaitraščio red. “Amerika” ir lenkų laikrašty 
yra kun. Antanas Ignotas, ‘Vednosc” paminėjo kun. V. 
MIC. Savaitraštis gražiai re- Martusevičiaus sidabrinį kuni- 
daguojamas ir sudaro gerą' gystės jubilėjų.
įspūdį tiek išorės, tiek turinio _  Pavergtoji Lietuva buvo
atžvilgiu. Savaitraštis kainuo
ja metams 3 dcl. Adresas. 2334 
S‘. Oakley avė.. Chicago 8. III.

X Meno Institutas Chicago- 
je gruodžio 19 d. 7:30 vai. va
karo duoda per WTTW (11 
tinklas) televizijos stotį pro
gramą, Kristaus istorija mene.
Elizabeth Gentry, rašytoja ir 
režisorė bus pasakotoja. Pro
grama bus iliustruojama senų
jų meisterių paveikslais, esan
čiais Meno Institute. Matysi
me Duerer, Rembrandt, Tiepo- 
lo ir kitų darbus. Bus trans
liuojama taip pat ir muzikų 
kūriniai: Bacho, Palestrina,
Britten ir Corelli. Programos 
pagrindan yra paimta Miltono 
Gimimo himnas. Visi, kurie tu
rėtų kokių sumanymų tolimes
nių programų reikalui, prašo

paminėta demonstracijose Buf 
falo, N. Y., kur apie 6,000 mi
nia reiškė protestą prieš mas
kolių žiaurumus Vengrijoje ir 
kituose jų okupuotuose kraš
tuose.

VOKIETIJOJ
— Diepholzo Liet. bendruo

menei gruodžio mėn. 9 d. turėjo 
visuotiną narių susirinkimą. Iš
rinkta nauja valdyba, revizijos 
ir Balfo šalpos komisijos. Val- 
dybon išrinko; čaplinską — 
pirm., Vilkaiti ir Majauską; re 
vizijos kom. — Luspinį, Janonį 
ir Vegnerį; Balfo šalpos kom. 
— Kavolį, Kalvelienę, Krygerie 
nę ir Majauskienę. Čaplinskas 
yra Balfo įgaliotinis Diepholze.

Neseniai Diepholzą apleido 
Apol. Skopas; ilgą laiką patar-

mi rašyti. Televisicn Office, navęS bažnyčioje, kooperatyve 
The Art Institute, Chicago, UI.

X Mokslinių Studijų klubo
išlaikomas Lietuviškų Studijų 
Institutas praeitą penktadienį 
pradėjo darbą. Semestrą atida
rė kun. V. Bagdanavičius, pa
kviesdamas kun. dr. J. Prunskį 
sukalbėti maldą. Paskaitą, Pe
dagoginių principų įvairybės, 
skaitė P. Maldeikis. Paskaita 
buvo gerai paruošta, rodanti 
prelegento didelį, savo dalyko 
žinojimą. Diskusijose dalyvavo 
kun. J. Prunskis, stud. A. Liu- 
levičius, Povilaitis ir kt. Sekan
tį penktadienį paskaitą skaito 
inž. Rugis, tema Mokslas ir 
nauda. Pirmoje paskaitoje da
lyvavo apie 30 asmenų, apie 
pusė jų akademinio jaunimo.

X Vyčiai sendraugiai rytoj, 
gruodžio 18 d. Vyčių salėj vie
toj paprasto susirinkimo, turės 
kalėdinį pobūvį (Christmas 
party). Atskirais kvietimais 
yra puoton pakviesti visi nariai 
ir narės, taigi susidarys graži 
šeimyna. Visi suneš dovanėlių 
(nemažiau $1 vertės). Po pasi
dalinimo dovanomis, bus už
kandis ir pobūvis baigsis kalė
dinėmis giesmėmis.Pobūvin na
riai gali atsivesti savo draugus 
ir bičiulius. Pradžia 7:30 vai.

X De Lores ir Antano Vit- 
kauskių, Worth, III., sūnus bu
vo pakrikštytas Nek. Prasidė
jimo' Pan. švenč. bažnyčioje 
James vardu. Krikštijo kun. 
Ed. Abromavičius, krikšto tė
vais buvo Margareta Pukelaitė 
ir Ganciauskas. Jaunieji tėvai 
Vitkauskiai iškėlė savo namuo
se šaunias krikštynas.

X Jonui Gudeliui, 4401 So. 
Talman Avenue, už tris savai
tes sugaištas dėl Ilgios, Leo

nardas Jankauski8 įteikė $173.- 

33 čekį.

X Vengram rinkliavos ko
mitetas dėkoja visiems lietu
viams prisidėiusiems prie rink
liavos pasisekimo. Jis dėkingas 
lietuvių radijo valandėlėms, 
laikraščiams ir patarnavusiems 
automobiliais bei kitais būdais. 
Rinkliavos komitetas dar pri
ima vengrams aukas. Čekiu3 
siųsti šiuo adresu: Chicago 
Hungarian Relief, Harris Trust 
and Savings Bank, c/o A. N. 
Romp, 115 W Monroe st.

X Povilas Baltis dirbo dvi 
savaites vengrų rinkliavos ko
mitete ir buvo South-West 
Chicagos dalies rinkliavos ve
dėju, dirbdamas tiesioginėj 
Chicagos mero žinioj. Tas dvi 
savaites miestui buvo “paskoli
nusi” Baltį jo įstaiga, mokėju
si atlyginimą už ne įstaigai 
dirbtą darbą. Tokių įmonių, ku
rios savo tarnautojus buvo 
“paskolinusios” rinkliavai, bu
vo ir daugiau. P. Balčio grupe 
surinko apie 30,000 dol.

I X Dail. Vytautas Virkau,
I daugelio lietuvių scenos veika- 
i lų dekoracijų autorius, pakvies- 
j tas ir sutiko būti dailininku 
“Rigoletto” operos pastaty
mams, kurie bus 1957 m. kovo 
mėn. 30 ir 31 dienomis Chica- 
goje.

X Pranas Bružas, K. Rubi
nas, P. Gedvilą, J. Pleirys, S. 
Juška. J. Zikas ir K. Bružas
išrinkti Roselande LRKSA 
33-čios kuopos valdybon. Kuo
pa turi 180 narių įvairaus am
žiaus.

X Negali žinoti kas bus nau
jas Draugo romano konkurso 
laureatas. Jis paaiškės premi
jos įteikimo metu sausio 12 d. 
7:30 vai. vakaro Sokolų salėje.

X Stanley Urban, gyv. Chi- 
cagoje, yra atėjęs laiškas iš 
Lietuvos, Kurklių pašto. Kreip
tis į Draugą.

redagavęs skautų laikraštėlį1 
Gairelę ir bendrai buvęs bend- 
luomenės gyvenime aktyvus. 
Dabar su Diepholzo lietuviais 
atsisveikina Gasnerių šeima (iš 
vyksta į Chicagą). St. Gasneris 
buvo kat. bažnyč. kom. pirm., 
L.B. revizijos kam. pirm. ir vie
tos skautų vadovas, d Gasnerie 
nė — vargo mokyklos vedėja 
Balfo šalpos komiteto sekreto
rė ir Vokietijos rajono skaučių 
seserijois vadeivė.

DID. BRITANIJOJ
— Išvyko į Lietuvą. Gruodžio 

3 d. “The Daily Telegraph” dien 
rastis išspausdino platų prane
šimą, kad lietuvis Albinas Mo
lis, kuris į Angliją buvo atvažia 
vęs iš Vokietijos 1947 m., so
vietų laivu “V. Molotov” išplau 
kė į Lietuvą. ]

I
Alb. Molis kelerius metus gy

veno Bradforde ir dirbo teksti
lės pramonėje. Nors aktyviai 
kilosi į lietuvių visuomeninę vei 
klą, tačiau visa jo veikla pasi
reiškė intrigomis, žmonių skal
dymu ir net šmeižtais. Lietu
viai pradėjo nuo jo vis labiau 
atsiriboti, kai anglų saugumo 
•policija pradėjo įdomautis jo 
asmeniu ir “veikla”. Netrukus 
po to jis persikėlė į Londoną, 
kur taipgi ėmėsi ardymo darbų 
ir dirbančių žmonių šmeižtu. Už 
kliuvo jis ir už bažnyčios bei 
kunigų. Jo veidas dar labiau iš 
ryškėjo, kai niekam nesislėpė 
lankąsis sovietų ambasadoje, 
geriąs ten šampaną ir vedąs de 
rybas dėl sugrįžimo į Lietuvą, 
kur tebegyvena jo žmona Brigi
ta, su kuria jis visą laiką 'susi
rašinėjo. Nesidrovėjo rodyti 
stambias sumas pinigų, nors vi
si žinojo jį esant išlaidų alko
holiką ir dažnai neturintį su sa 
vim atliekamo rento.

Alb. Molis gyrėsi, kad Vilniu
je, kur dirbanti jo žmona, jam 
esanti pažadėta anglų kalbos 
mokytojo vieta vidurinėje mo
kykloje. Reikia tikėtis, kad ku
rį laiką jis stengsis “prabilti” į 
vakaruose pasilikusius.

— Protesto mitingas. Edin- 
burgh ir apylinkės tremtiniai 
spalio 24 d. Lauriston salėje su 
rengė protesto mitingą, kurį 
globojo Škotijos Sąjunga už Eu 
ropos laisvę. Jos pirmininkas J. 
Stewart atsiuntė savo rašytą 
kalbą, nes dėl nesveikatos pats 
negalėjo dalyvauti. Mitingui 
vadovavo žinomas Škotijos žur 
nalistas Mr. McLaughlin. Estra 
doje prie stalo sėdėjo Lietuvos, 
Latvijos, Estijos, Lenkijos, Uk 
rainos, Jugoslavijos ir Vengri
jos atstovai. Už jų buvo jų kra 
štų vėliavos. Visų tautų atstovai 
pasakė trumpas kalbas, nurody
dami tautų kančias sovietų ver
gijoje. Vengrijos tragedijos aki
vaizdoj griežtai protestavo prieš 
sovietų armijos žiaurų elgesį ir 
buvimą Vengrijoje, reikalauda-

CHICAGOS ŽINIOS
Svetimšaliu registrac’fa
Visi atvykusieji į JAV, ku

rie dar neturi pilietybės,

Sprogimas plieno fabrike
Indiana Harbor mieste, ne- 

1 toli Chicagos, įvyko sprogimas 
Inland Steel bendrovės fabri-*

Neturtingiems 
mokslapinigiai

_ ______ _ _______ AFL-CIO prezidentas George' sPro&ima3 išmušė 5 pėdų
šio mėnesį turės registruotis,' Meany bus pagrindinis kalbėto-; sienoje. Buvo sužeista 30 
gavę specialius blan ’uc iš paš- Jas bankete, kuris sausio 7 d. darbininkų, daugiausia lekian- 
to įstaigos. Tuose blankuose Ol-ganizuojamas Palmer viešbu-
turės d roti savo adresą. Nusi- 9^’ Banketą organizuoja Ma- 
kalstą šiam nuostatui gali būti I 'os*os Gėlelės draugija, norėda- 
taudžiami S200 pinigine pa-iT* su^ ‘di mckslapinigius stu- 

auda, 30 paromis arešto ir ga- ^Uoms 300 neturtingų berniu- 
Ii būti deportuoti. Numatoma, i
kad sarčio mėnesį įsiregistruos

sau-

1 bauda, 30 paromis arešto ir ga- , J , i«uuiungų oer
Ii būti denortuoti. Numatoma I V’ . UI?el Sie *a kunigystės, pa

siryžę būti karmelitų vienuoly
no nariais. Programą banketeapie 2,700,000 svetimšalių, ku

rie yra atvykę į JAV. Jeigu ku
ris svetimšalis sausio mėnesį 
būtų išvykęs į užsienį, jis turi 
registruotis savo adresą paduo
damas ne vėliau kaip 10 dienų 
praslinkus po jo sugrįžimo.

Vengrai įsikuria
Chicagon atskridę vengrai 

jau pradeda įsikurti. Vienas ki
tas surado pažįstamus, kurie 
jiems padeda. Daugelis jau 
persikėlė į privačius namus i- 
Palmer viešbučio, kur jie ap 
sistojo grįžę iš aerodromo. Kai- 
kurie jau gauna darbus. Viena 
jauna pora, kurių vedybos bu
vo sukliudytos Vengrijos įvy
kių, greit planuoja susituokti 
Chicagos bažnyčioje. Net ir 
kaikurios darbininkų unijos at
eina pagalbon susirasti darbą.

Nusižudė žudikas

Robert Cass, 37 m. amžiaus,
kUriS bUV° J’ieškomas kaiP H*-

ARGENTINOJE riamas nužudęs savo močiutę
— Mykolas GudeUauskas, 631 (grandma), 82 met4 senutę 

m. tautietis, mirė gruodžio 1 d.

PO 15 METŲ
Minint Pearl llarbor dieną, prie 

marini) korpo karo paminklo \Va- 
sliingtone, D. C., atliekamos minė
jimo apeigos. (INS)

mi Vengrijai ir visoms S. Rusi
jos pavergtoms tautoms laisvės. 
Lietuvių vardu kalbėjo B. Ja
kutis, Mitingas priėmė rezoliu
ciją, kuria pasmerkė Rusijos 
elgesį ir užjautė Vengriją ko
voje dėl laisvės.

aprūpintas šv. sakramentais. 
Gimė Kaune. J Argentiną atvy
ko 1927 m. ir čia vedė Sofiją 
Bočkauskaitę. Užaugino du vai
kus: Jokūbą, kuris dabar turi 
25 metus ir Armandą — 24 m.

buvo rastas nebegyvas. Polici
ja sako, kad jisai nusišovęs 
garaže, užpakaly buvusio jo 
močiutės namo, 4936 W. Van 
Buren, Chicagoje. Prie jo lavo
no buvo atrasti trys laiškai: 
tėvui, žmonai ir sūnums. Jis ra-

Velionis visą gyvenimą dirbo, kad ein4s iš proto, nenorįs
būti laikomas kokioj bepročių 
ligoninėj. Persišovęs į galvą. 
Šalimais gulėjo jo revolveris.

Didieji mokslo žmonės
De Paul universitetas per 

WGN televizijos stotį gruodžio 
17 d. 3 vai. p. p, duos progra-

— Vyčiai atšventė dešimtine- apie didžiuosius mokslo 
žmones. Tos pat dienos vakare 
7 vai. 30 min: dr. D. Posin. De 
Paul universiteto profęsorius,

Wilson skerdykloje. Paskutinius 
2 metus sirgo širdies liga. Pa
laidotas Sarandi kapinėse.

— Andrius Iromis sulaukęs 
50 m. amžiaus mirė gruodžio 2 
d. Palaidotas i .Flores kapinėse. 
Gyveno Vilią Lugano. Paliko 
žmoną ir dukterį

tj. Lapkričio mėnesį suėjo 10 
metų, kaip įsikūrė Vyčių D-ja. 
Dauguma jaunuolių, kurie skai
tomi d-jos kūrėjais, dar prik
lauso Vyčių D-jai, bet vadova
vimo postus pavedė jaunes
niesiems. Turi apie 180 narių, 
kurie daugumoje gimę Argen
tinoje lietuvių vaikai, arba at
vežti maži iš Lietuvos jaunuo
liai. Prie minėtos D-jos įkūrimo 
ir suartėjimo su Aušros Vartų 
liet. parapija daug prisidėjo ku 
nigai marijonai, ypač kun. S. 
Saplys ir V. Raitelis. Nuo 1949 
m. dvasios vadovo pareigas ei
na kun. J. Margis, MIC.

Dešimtmečio sukakties pro
ga lapkričio 25 d. Aušros Var
tų liet. bažnyčioje kun. J. Mar
gis atlaikė iškilmingas Mišias

per WTTW televizijos stotį kal
bės apie žvaigždynus; 8 vai. v. 
— per WBKB televizijos stotį 
vysk. F. Sheen duos savo pas
kaitą.

giečių, kurie vyčiams įteikė per 
gamentą su parašais. Dalyvavo 
taip pat Angelė ir Birutė Pun- 
dytės su savo motina iš Rosa- 
rio. Baigiant programą, žodį ta 
rė Vyčių d-jos dvasios vadais 
kun. J. Margis, kuriam vyčiai 

I įteikė Lietuvos vytį. Vytis yra 
skulptoriaus Jono Lisausko dar 
bas.

**.*******«*♦*♦♦♦ ra** .

d-jos intencija. Pritaikyta pa-1

čių stiklų. Kelioliką pritroškino 
dujos, tačiau pavojingai sužeis
tų nebuvo. Sprogimas įvyko 
prasisunkus kūrenamosioms du
joms.

Mokytojavo 66 metus
Pranciškietė seseiė Viktori

ja, net 66 metus išdirbusi mo
kyklose, pasitraukė nuo tų pa
reigų, sulaukusi 88 metų am
žiaus. Visą laiką ji dirbo Wis- 

Prel. J. S. Szabo, piminin-! consine> mokydama indėnų vai
kas Vengrų Katalikų sąjungos kus-
JAV-se, gyvenąs South Bend,,
Ind., skatina savo bendruome
nę priimti tuos ligonius ir ne

praveš laikraštininkas, televizi
jos programų dalyvis John Ma 
digan iš Washingtono.

Priims vengrų ligonis

Studentų rinkliava
Washingtono universiteto stu- 

turtingus vengrų tremtinius,' dentai Seattle mieste savo tar-
kurie kitaip paliktų stovyklose pe SUmobilizavo 1,200 rinkėjų, 
neisemigravę.

Katalikas gubernatorius 
Indijoj

Madraso valstybės Indijoje 
gubernatoriumi yra paskirtas 
A. J. John. Jis bus pirmas ka
talikas, kuriam Indijoje teko 
taip augštos gubernatoriaus 
pareigos.

kurie eidami per namus surin
ko $19,011, ir tuos pinigus per
siuntė Jungt. Tautoms, kad 
panaudotų vengrų pabėgėliams.

KAS KĄ IR KUR
TT. MARIJONŲ BENDRADAR

BIŲ EGLUTE
Tėvų Marijonų Bendradarbių 

Chicagos Apskritis, ketvirtadienį 
gruodžio 20d. 7 vai. vak. naujame 
TT. Marijonų name, rengia Kalėdų 
Eglute su seneliu. Nariai visi 
kviečiam atsilankyti, tačiau su 
sąlygą kud atnešite Kalėdų

rytų dvi nuolatinės stipendi- seneliu dovanų
jos klierikų auklėjimui. Salyba

Klierikų mokymui
Kate M. Gordon, gyvenusi 

Muskogee, Okla., mirdama pa
liko $15,000, kad iš to susida-

KAS BUS NAUJAS “DRAUGO” 
ROMANO KONKURSO

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

7:30 vai. vakaro
SOKOL SALĖJE 

2345 South Kedzie Avenue,
Chicago, Illinois

Amerikos visuomene bus supažindinta 
su nauju laureatu.

Kuknnizų čempionas

Missouri kukurūzų čempionatą 
laimėjo 14 m. berniukas Weekley, 
išaugindamas savo tėvo farmoj vi
dutiniškai 176.42 bušelius kuku
rūzų iš akro 18 akrų lauke. Jis 
nugalėjo 257 kitų valstybių kon-, 

| kūrentus. (INS)1

mokslą pasakė kun. V. Šimans 
kis. Vaišėse dalyvavo kūrėjai: 
Antanas Mikučionis ir Petras 
Barišauskas. Sveikinimo žodį 
tarė Aušros Vartų liet. parap 
klebenąs kun. Pr. Garšva.

Gruodžio 4 d. buvo sukaktu
vinis vakaras. Atidarė pirm. J. 
Linkevičius. Antanas Mikučio
nis pranešinėjo programą. Su
vaidinta 3-jų veiksmų komedi 
ja: Meilė visų ligų gydytoja”. 
Vaidino A. Slančiauskas, M. 
Sturevičiūtė, D. Šantaraitė, A. 
Matukas, W. Simutis, R. Male- 
la, R. Vedegys, Vt. Cibavičius, 
G. Kliaugaitė ir J. Deveikis. 
Buvo gauta sveikinimų iš jau
nimo dr-jos, Nemuno dr-jos iš 
Berisso. Asmeniškai sveikino: 
parapijos klebonas kun. Pr 
Garšva, Lietuvos Centro vardu

gutėje

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE

Kaina 40 cento 
Ją galite gauti

“D R A C O E’ 

tSS4 8o. Oakley Avė

CHTCAGO 8 DLL
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STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardines
Tai gražiausia dovana mūsų 
mažiesiems skaitytojams. Meil? 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai b 
dali. VI. Stančikaitės gražios iliu 
stracijos šią knygą padarė dau

_ _____ __ giausia mėgiama mažųjų skaity
pirm.Y. Mičiūd^K. Misiūnas^ K»"“ «*
ŠV. Cecilijos choro vardu, Laiko fTR«akymus kartu au plnlg&la alysklte 

“DRAUGAS”vardu sveikino P. Gudelevičius J 
Laiko atstovas; A. Žemaitis ( 
Mindaugo d-jo« vardu. Iš Beris ( 
so buvo atvažiavę 30 mindau-

2334 So. Oakley Avė. 
Chicago 8. HL 
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ALDONA STEMPlJŽIENft, konkursų laimėtoja

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 STEMPUŽIENft, garsi Clevelando daini
ninkė.

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

Skaitykite ir platinkite dienraštį “Drau^”.
»


