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SOVIETU GINKLAI VĖL PLAUKIA IVID
Gyvenimas Lenkijoj šiuo metu 

yra ekonomiškai labai sunkus
SALOMĖJA NARKELItNAITE, 

mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose

JUNGTINES TAUTOS. Tuo tarpu, kai kiti sovietiniai sa
telitai kiekvienu kartu drausmingai su sovietų delegatais kelia 
rankas, anądien buvo jau trečias kartas visoje JT istorijoje, 
kad Lenkija nebuvo kartu su jais.

Tiesa, tais trim atvejais Len
kijos delegacija nebalsavo prieš
Sovietų Sąjungą, bet ji tik su
silaikė. Bet anksčiau net ir to 
juk nepasitaikydavo. Lenkai 
šiuo metu čia mažiau laisvumo 
turi negu jugoslavai, bet jau 
žymiai daugiau už kitus sateli
tus. Tai pastebi visi, kurie ren
ka faktus apie savarankišką 
Lenkijos kelią į taip vadinamą 
tautinį komunizmą.

Lenkija gruodžio 12 d. susi
laikė, kai buvo balsuojama pa
punkčiui už Amerikos ir kitų 
devyniolikos valstybių rezoliuci 
jos dalį, kurioje pabrėžiama, 
kad gen. sekretorius negavęs 
jokių informacijų iš Vengrijos 
ir Sovietų Sąjungos dėl JT re
zoliucijų Vengrijos klausimu.

Prieš tai jau Lenkija buvo su
silaikiusi sykį lapkričio 30 d., 
kai Generalinė Asamblėja priė
mė rezoliuciją, reikalaujančią, 
kad Vengrija įsileistų JT ste 
bėtojus. Tada visas sovietinis 
blokas, taigi, dar ir pačios Ven
grijos atstovas, balsavo prieš.

lėtų palaikyti draugiškus šan
kius”.

Be to, lenkai prisimena ir Ju
goslavijos prezidentą Tito, ku
ris tiktai Amerikos pagalbos dė 
ka tapo tas, kas jis yra šiandie
ną.

Zlotas kris

Gyvenimas Lenkijoje šiuo me 
tu yra ekonomiškai labai sun
kus. Jų zlotas, kuris oficialiai 
keič’amas į dolerį santykiu 1:4, 
nanašiai kaip ir rusų rublis, 
praktiškai yra labai menkos ver 
tės. Iš Lenkijos sugrįžę Kolum
bijos universiteto studentai pa
sakoja, kad tenai miestuose lais 
vai vž vieną dolerį gatvėje gali 
iš žmonių nusipirkti net 96 zlo
tus. Kitur už dolerį mokama ir 
ligi šimto zlotų.

Lenkai mano, kad jų zlotas 
bus greitai nuvertintas ir oficia
liai už vieną dolerį bus mokama 
bent iki 50 zlotų. Kalbėdami 
apie lenkų kilmės Amerikos gy
ventojų siunčiamas dovanas į 
Lenkiją, gomulkiniai lenkai pri-Lenkai už tai, kad susilaikė, vė- 

liau gavo pagyrimų, it vakarie- “e"a’ «
čh), Washingtcne imta plačiau b,‘ sumM,ntl >r uz
kalbėti apie JAV ekonominę pa
galbą.

Tačiau pirmasis sykis, kai 
Lenkija balsavime susilaikė, tai 
buvo Atominės Energijos kon
ferencijoje, kuri čia pasibaigė 
prieš pat Generalinei Asamblė
jai susirenkant savo vienuolik
tosios sesijos. Šis betgi faktas 
amerikiečių spaudoje liko ne 
pastebėtas, nes rytojaus dieną 
jau pilni laikraščiai buvo žinių 
apie Gomulkos “kovas” su Krem 
liaus vadais.

Beveik tikras dalykas, kad 
jau tada Lenkijos delegatas dr. 
Katz-Suchy žinojo apie įvykius 
Lenkijoje ir tikriausiai buvo sa
vo vyriausybės įgaliotas taip pa 
daryti. Jis nebalsavo kartu su 
sovietais, kai buvo nustatinė
jamas Atominės Energijos agen 
tūros statutas. Nors tas punk
tas esminės reikšmės neturėjo, 
bet reikšmingas pats faktas, 
jog gal ir pačių sovietų nuste
bimui, Lenkija pirmą sykį pa
sielgė kitaip.

Čia manoma, kad Lenkija ga
lės ir labiau savarankiškesnė 
tapti ateityje, bet tai žymiai pa
reis nuo to. ka’j? Gomulkos vy
riausybė pajėgs susitvarkyti. 
Pirmiausia, suprantama, Lenki
jai reikalinga užsienių ekono
minė pagalba.

Lenkai laukia pagalbos

New Yorke esantieji Lenkijos 
atstovai ir korespond. atsidėję 
seka Amerikos spaudos ir visuo 
menės nuomones dėl prezidento 
Eisenhowerio neseniai minėtų 
galimybių, kad tokia parama 
galėtų būti suteikta. Savo laiku 
jau buvo kaip ir įvykęs faktas, 
jog Lenkijai pagalba eina, bet 
dabar atrodo, kad vėl viskas 
aptilo, ir šitai lenkus labai jau 
dina. Jie yra įsidėmėję tuos ame 
rikiečių administracijos tvirtini
mus, kur buvo sakoma, kad 
“Amerika yra pasirengusi pri
pažinti tautinį komunizmą kaip 
valdžios formą, su kuria ji ga-

tus ir už drabužius bei maistą. 
Teiraujantis, ar jie neketina vi
siškai muito nuimti, jie informa
vo, kad gal tai įvyks vėliau.

Prie progos dar teko plačiau 
patirti apie pačios Lenkijos vy
riausybės organizuojamą dole
rių persiuntimą į Lenkiją. Pa
sirodo, JAV miestuose veikia 
Lenkijos PKO skyriai, kurie pri
ima į Lenkiją persiuntimui do
lerius, kuriuos, pagal siuntėjo 
pageidavimą, adresatui atiduo
da ne pinigais, bet kuponais. Už 
tuos kuponus pasiųstų pinigų 
sumoje Lenkijoje specialiuose

krautuvėse galima nusipirkti 
prekių, kurių kainos nustatytos 
doleriais. Šis bankas nepriima 
mažiau kaip dvidešimt dolerių.

Kaip padaryti pinigo?

Kaip tvirtina lenkai, šitoks 
persiuntimo būdas yra pats pa
togiausias, jei norima siųsti nau 
jus daiktus, nes tada nereikia 
mokėti muito, o krautuvėje už 
daiktus kainos nustatytos pagal 
amerikoniškąsias. Be to, šitokiu 
būdu persiunčiant pinigus įvai
riems daiktams nusipirkti, yra 
dar ir kitokios naudos, ypač jei 
norima pinigų pasidaryti.

Čia, žinoma, nėra koks oficia
lus aiškinimas, nes gi to lenkų 
pareigūnas negalėtų daryti, bet 
Jūsų korespondentei pavyko 
taip sau privačiai patirti. Taigi, 
anot to asmens, yra du keliai 
padaryti zlotų už amerikoniškus 
dolerius ir tai santykiu 1:100. 

į Pirm0s būdas gana legalus: 
toks asmuo, gavęs doleriu ku
ponus, eina sau į valdišką krau 
tuvę ir pasiteirauja, ar joms ne- L 
reikia kokių medžiagų ar daik
tų. Paprastai visada joms ko 
nors reikia. Su jų sąrašu eina
ma į dolerinę krautuvę ir joje 
nupirkus jų pageidaujamas me
džiagas ar kitus daiktus, juos 
vėl parduodama. Krautuvė iš
moka valdiška kaina, bet vis- 
tiek, kai išverti, tai išeina be
veik šimtas zlotų už dolerį. To
dėl, jei pavyzdžiui, būtų pasiųs
ta šimtas dolerių, tai tas žmo
gus iš krautuvės legaliai išsine- 
ša.apie dešimt tūkstančių Motų. 
O tai nei daugiau nei mažiau 
kaip dvejų metų alga.

Kitas būdas parduoti už dole
rinius skriptus gautas medžia-

...-.i

Prezidentas Eisenhoweris sveikina Indijos ministerį pirmininką. 
Neinu, atvykusį į Baltuosius Rūmus. (INS)

Sovietai Vokietijoje karinius
dalinius lavina atominiam karui
_____ \BERLYNAS, gruodž. 17. — Vakarų šaltiniai vakar pranešė, 

kad sovietai pradėjo lavinti savo divizijas Rytinėje Vokietijoje 
atominiam karui.

gas yra toks: yra perkupčiai, 
kurie sumoka piliečiui pinigais 
už tuos skriptus santykiu 1:100, 
bet prieš tai jam pateikia sąra
šą įvairių prekių, kurias jis turi 
nupiricti toje dolerinėje krautu
vėje. Tai, žinoma, jau nelega
lus dalykas ir pagal įstatymus 
gali būti baudžiamas, tačiau 
toleruojamas, nes juodoji rinka

Irakas pasiliks
Bagdado sąjungoje

BAGDADAS, Irakas, gruodž. 
17. — Atsakydamas opozicinėms 
arabų valstybėms ir Sovietų Są
jungai, Irako premjeras Nuri ai 
Said pareiškė, kad Irakas pasi
liks Bagdado pakto sąjungoje.

Kalbėdamas vakar per Bagda
do radiją, Nuri ai Said taip pat 
patvirtino arabų nusistatymą ko
voti prieš komunizmą ir sioniz
mą.

Jis pirmą kartą viešai kalbėjo 
po to, kai britai — prancūzai ir 
Izraelis įsibrovė į Egiptą.

Lenkijoje yra dabar labiau pa- . . v
plitusi nei kada nors prieš tai. Britų kovOS prieš

Sovietų Sąjungos krašto apsaugos 
ministeris atskrido į Lenkiją

PORT SAID, Egiptas, gruodž 
17. — Britų tankai ir pėstininkai 
vakar okupuotame mieste kovo
jo keturias valandas prieš egip
tiečių komandas. Aukų buvo

MASKVA, gruodž. 17. — Sovietų Sąjungos apsaugos minis- abiejose pusėse, 
teris Georgi Žukov ir užsienio reikalų ministeris Dimitri Šepilov
šiandien atskrido į Varšuvą, kad susitartų dėl sovietų kariuomenės ^>or^. ^ar ^ra 5,000 britų 
„legalaus statuso“ Lenkijos teritorijoje. Į kareivių ir 2,000 prancūzų. Visi

Galbūt šie pasikalbėjimai su
teiks naują spalvą Sovietų Są
jungos santykiams su jos rytinės 
Europos satelitais.

LONDONAS, gruodž. 17. — 
Britai įsitikinę, kad kortos ati
dengtos trečiam pasauliniam ka-

būt pasikartos Lenkijoje,, o pas
kui ir Rytinėje Vokietijoje.

Ir jie įsitikinę, kad sovietų 
skerdynes Rytinėje Vokietijoje 
priverstų Vakarų Vokietiją gel
bėti savo brolius ir būtų padėta

rui, nebent Jungtinės Amerikos žiežirba dideliam sprogimui. 
Valstybės ir Sovietų Sąjunga ras 
tų būdų sušvelninti Europos 
įtampą.

Jau kalbama apie neoficialius 
pasiūlymus, kad Jungtinės Ame
rikos Valstybės ir Sovietų Sąjun 
ga ištrauktų savo kariuomenes iŠ 
vidurio Europos pavojingos zo
nos. ,

Britų nuomonė
Jungtinėms Amerikos Valsty

bėms siūloma savo kariuomenę 
ištraukti iš Vokietijos, o Sovietų 
Sąjungai — iš Lenkijos, Vengri
jos ir Rumunijos, šiuos pasiūly
mus patiekė kaikurie diplomatai, 
norį sušvelninti įsitempimą Eu
ropoje.

Britai yra įsitikinę, kad didžiu 
lė Vengrijos demonstracija gal-

Londone gyvai svarstomi bū
dai sušvelninti įtampą Europoje.

Londone kai kurie diplomatai 
palaiko pasiūlymą, kad Jungti
nės Amerikos Valstybės ištrauk
tų savo kariuomenę iš Europos, 
sąskaiton Sovietų Sąjungos ka
riuomenės ištraukimo iš visų sa
telitinių valstybių ir gržimo į Ru
sijos prieškarinius pasienius.

KALENDORIUS

Gruodžio 18 d.: šv. Augzenti- 
jus; lietuviški: Gotvila ir Andro- 
na.

Saulė teka 7:12, leidžiasi 4:22
ORAS

Oro biuras praneša: Chicagoje 

ir jos apylinkėje šiandien — šal

ta.
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Maskva vėl ginkluoja Egiptą; 
rengia naują kelią konfliktui

WASHINGTONAS, gruodž. 17. — Sovietų Sąjunga vėl siunčia 
savo ginklus į Egiptą. Vadinasi Maskva ginkluoja Egiptą.

Raudonieji atgabena ginklų, 
lėktuvų, tankų dalių ir karinių 
automobilių į Egiptą tuo metu, 
kai Britanija, Prancūzija ir Iz
raelis ištraukia savo jėgas iš 
Egipto. Daugumas ginklų yra ga 
minti Čekoslovakijoje.

Telkia kariuomenę
KARACHI, Pakistanas, gr. 17. 

— Kašmiro vyriausybė sako, kad 
Indijos kariuomenė telkiama prie 
Pakistano pasienio.

Nemokės taksų
SARK, Kanalo sala, gruodž. 

17. — Sark salos gyventojai at
sisakė mokėti taksas. Sark sala 
yra anglų kanale ir toji sala yra 
pusės kvadratinės mylios ploto. \

Laisva prekyba
LA PAZ, Bolivija, gruodž. 17. 

— Bolivijos prezidentas Heman 
Šilęs Suazo vakar pasirašė dek
retą, kuriuo panaikinta 25 metų 
ekonominio gyvenimo kontrolė ir 
kraštas pasirinko laisvos preky
bos kelią.

Sovietų augštoji komanda per
organizuoja savo divizijas ato
minio karo kovoms. Tūkstančiai 
naujos rūšies kareivių sunkveži
mių ir ginkluotų automobilių at
gabenta į Rytinę Vokietiją.

Kai kurie sovietų vienetai yra 
lavinami vartoti taktinius atomi
nius ginklus. Bet nežinoma, ar 
sovietai yra atgabenę raketas su 
atominiais šoviniais į Rytinę Vo 
kieti ją.

Sovietų Sąjunga turi apie 22 
divizijas kareivių Vokietijoje.

Sovietai tvirtinasi ne tik Ry
tinėje Vokietijoje, bet ir sateli
tinėse valstybėse, pvz. Rumuni
joje, Bulgarijoje, o ypač Vengri
joje.

Nors sovietai balsiai kalba 
apie nusiginklavimą, bet prakti
ka ką kitą rodo.

Atnaujino santykius
TOKIO, Japonija, gruodž. 17. 

— Japonija ir Islandija vakar at 
naujino diplomatinius santykius. 
Islandija yra 70-ta valstybė, tu
rinti santykius su Japonija.

Didelis grobis
NEW YORKAS. emodž. 17.—
’gštieji Izraelio šaltiniai skel

bia, kad Izraelis kovoje iš Egipto 
paėmė tiek gazolino, kad jo gali 
užtekti Izraelio armijai keliems 
mėnesiams.

Jei būtų reikalinga
WASHINGTONAS, gr. 17. — 

The International Committee of 
the National Planning draugija 
vakar pasakė, kad Jungtinės 
Amerikos Valstybės turėtų ne
bijoti karo, jei būtų reikąlinga 
tiesioginiai ar netiesioginiai pa
sipriešinti sovietų kariniams žy
giams į Vidurio Rytus.

Šiai organizacijai vadovauja 
Frank Altschul.

Taip pat daugiau sovietų ka
rininkų, pilotų, mechanikų ir 
technikų pasirodė Egipte, tarp 
jų yra vienas sovietų generolas.

Sovietai Egiptą nori pastatyti 
ant tvirtų karinių kojų. Krem
lius taip pat ir toliau veža gink
lus į Siriją ir kitas arabų vals
tybes.

Sovietai šiais savo žygiais lau
žo Jungtinių Tautų rezoliuciją, 
kuria buvo sudarytos karo pa
liaubos Egipte.

Jungtinių Tautų generalinė 
asamblėja 64 balsais (prieš 4) 
nutarė: Britanija, Prancūzija ir 
Izraelis privalo sustabdyti kovas 
(Britanija, Prancūzija ir Izraelis 
tai įvykdė); ir visi Jungtinių 
Tautų nariai turi sustabdyti gin
klų siuntimą į užsidegusią apy
linkę.

Sovietų Sąjunga ir jos sateli
tai balsavo už rezoliuciją, bet jos 
nesilaiko, nes Maskva tebesiun- 
čia ginklus į Vidurio Rytus ir 
rengia kelią naujam konfliktui 
Vidurio Rytuose.

egiptiečius Port Saide Nusileido Atitrauks atgal

britų ir prancūzų kareiviai tuo
jau bus ištraukti iš Port Saido.

Priešintųsi agresijai
WASHINGTONAS, gr. 17. — 

Gen. Alfred M. Gruenther, buvęs 
Šiaurės Atlanto pakto (Nato) 
vyriausias vadas, sitikinęs, jei 
sovietai pultų vakarinę Europą, 
tai Vakarai priešintųsi agresijai 
ir naflcfotų atominius ginklus.

Sovietai kaltina
LONDONAS, gruodž. 17. — 

Sovietai vakar apkaltino Jungti
nes Amerikos Valstybes, kad jų 
sprausminiai lėktuvai perskrido 
virš sovietų laivyno bazės Vladi
vostoke.

Tito atvyks j JAV?
WASHINGTONAS, gr. 17. — 

Jugoslavijos diktatorius Tito 
greitai atvyks į Jungtines Ame
rikos Valstybes, paskelbė pati
kimi šaltiniai, turį ryšį su Bal
tais Rūmais.

TEL AVTV, Izraelis, gruodž. 
17. — Maj. gen. E. L. M. Burns 
mkar pasakė, kad Izraelio ka
riuomenė, dabar esanti Sinai pu
siasalyje 31 mylia rytuose nuo 
Suezo, šią savaitę bus atitraukta 
atgal į tolimesnes vietas.

TRUMPAI IŠ VISUR

• Vengrijos pabėgėlių 120,000 
atsidūrė Austrijoje, apie 40 — 
50,000 kituose kraštuose. Jugo
slavija 51 vengrų pabėgėlį grąži
no atgal į Vengriją.

• Iš olimpiados Australijoje 
prie 46 vengrų, atsisakiusių grįž
ti namo, prisidėjo dar ir 7 rumu
nai.

• Jugoslavijos Titas vėl geri- 
nasi Maskvai — pasiuntė Voro- 
šilovui raštą apie santykių nuo
širdumo didinimą.

• Prancūzijoje vakar gazolino 
galionas pabrango 9 centais. Da
bar už galioną gazolino mokama 
79 centai.

• Brazilijos prezidentas Jusce- 
lino Kubitschek skubina pravesti 
planus, kad Brazilijos sostinė iš 
Rio de Janeiro būtų perkelta į 
Braziliją (tai naujos sostinės 
vardas).

• Jugoslavijos pareigūnai su
čiupo italų žvejų laivą San Pio 
X, kai laivas įplaukė į Jugosla
vijos vandenis.

• Italija suteikė azylio teisę 
13-kai jugoslavų, pabėgusių iš 
komunistinės Jugoslavijos.

HAMILTON, Bermuda, gr. 17.
— Vienuolika Jungtinių Ameri
kos Valstybių lėktuvų, vežę be
veik 1,000 Vengrijos pabėgėlių, 
dėl oro sąlygų turėjo nusileisti 
Hamiltone, Bermudoje. Kai ku
rie vengrai manė, kad jie jau 
yra Amerikoje.

Julian Kobaziar, lakūnas, iš 1Wauke3ha, Wisc., mokąs vengriš 
kai, paaiškino, kur jie yra nusi
leidę.

Sučiupo plėšiką
WASHINGTONAS, gr. 17. —

FBI pareigūnai vakar sučiupo
banko plėšiką Charles Edward I VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
Ranels, 34 metų. Banko plėšikas *
buvo areštuotas netoli Pine
Bluff, Ark.

Bausmės Romoje
ROMA, Italija, gruodž. 17. — 

Romos policija praėjusiais me
lais nubaudė 750,000 Romos gy
ventojų, pusę miesto gyventojų, 
už susisiekimo taisyklių sulaužy- 
ną.

Nelaimė kelyje
LAS ANIMAS, Colo., gruodž. 

17. — Keturi augštesnės mokyk
los studentai, važiavę iš šokių, 
užsimušė, kai jų automobilis su
sidūrė su Santa Fe Chief trauki
niu netoli Las Animas.

Traukiniai susidūrė
TAGUASCO. Kuba, gruodž. 

17. — Du keleiviniai traukiniai 
vakar susidūrė netoli centrinės 
Kubos provincijos miesto. Nelai 
mėje 19 asmenų žuvo ir 21 buvo 
sužeistas.

— Alžirijos sukilėliai pagyvino karinius veiksmus prieš Pran
cūzijos kareivius.

— Nacionalistinė Kinija 1/50,000 tonų cukraus, ryiių, arbatos, 
druskos ir kitų-daiktų eksportuos į Japoniją.

— Sovietų pareigūnai Sibire paleido dar du japonų žvejų lai
vus ir 13 įgulos narių. Japonų pareigūnai įsitikinę, kad 116 žvejų 
tebėra sovietų nelaisvėje.

— Senovinis automobilis susitrenkė į Pacifiko greitąjį trau
kinį netoli Phoenia, Ariz., ir žuvo vienuolika asmenų, važiavusių 
automobiliu.

— Indijos premjeras Nehru, sekmadienį atvykęs į JAV, buvo 
ižkilmingai sutiktas Washingtone^ Jis ir prezidentas Eisenhome- 
ris tarsis keturias dienas įvairiais politiniais klausimais.

— Egiptas vis arčiau slenka prie Sovietų Sąjungos ir komunis
tinio bloko.

— Šiandien 350 egiptiečių policininkų atvyko į Port Saidą ir 
dviejų dienų laikotarpyje dar 350 policininkų atvyks, jei pirmieji 
policijos daliniai gerai atlikę savo pareigas.
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Mylėk ir gerbk širdį

Žmogus tik tol gyvas, kol šir- kų sužinojo apie širdį. Dar daug 
di3 tvaksi. Nebėr žmogui gyve- ir turės sužinoti. Su širdies li
ninio, kai jo išvarginta širdis,! gomis labai mažai žmonių už- 
kai fizinių ar dvasinių skausmų gimsta. Daugiausia širdies li- 
iškamuota širdis, ar kokių nors ( gas žmonės guma užaugę. C 
nuodų (bakterinių toksinų, aspi-1 tų širdies ligų yra įvairiausių ir 
rino, kafeino ir 1.1?) nuodijama visų jų čia išvadinti bei apibū-
širdis daugiau jau nebepajėgia 
palikti.

Žiemos metu, kai oras yra šil
tas ir dangaus skliautai yra švi
niniai ir žmogaus nuot3ika lyg 
švinu yra slegiama, kai sivo 
švininę nuotaiką žmogus sten
giasi cigarečių dūmais paleng
vinti, kai cigaretinis ar sloginis 
kosulys smarkiau krūtinę ir 
širdį pradeda trankyti, tai širdis 
labiau pavargsta. Vargšė toji 
žmogaus širdelė!

Žiemos metu dažniau išgirsi, 
•kad aną ar tą kaimyną širdies 
smūgis ištiko, kad visiems žino
mas lietuvis pulkininkas nuo šir
dies smūgio krito negyvas, kad 
kun. Gasiūnas nuo širdies smū
gio mirė ir 1.1.

Kurie pergyveno širdies smū
gį ir išliko gyvi ir tie, kurie ži
no, kad turi silpną širdį, privalo 
žiemos metu pasisaugoti ir savo 
širdį tinkamai pagerbti. Žino-

dinti neįmanoma. Daugiausia šir 
dies ligą žmogus gauna per ne
atsargumą ar per išdykumą. Ne 
normalios ar netaisyklingos gy
venimo sąlygos taipgi prasideda 
prie širdies ligų padaugėjimo.

Amerikoje tas didis skubotu
mas, saldūs valgiai, nutukimas 
ir saiko nežinojimas bei laisvė 
vartoti tiek, kiek neri ir ką tik 
nori, daugeliui sugadina širdį, 
pilvą, protą ir kitą ką.

D:bar jau ir Lietuvoje minių 
minios lietuvių kamuojasi, gavę 
širdies ligas. Seniau taip nebu
vo. Tiktai pavergtoje Lietuvoje 
žmonės gavo širdies ligas ne dėl 
nutukimo, bet nuo baisaus tero
ro bei smūgių, gautų nuo rusų 
valdininkų. Komunistai žudo 
Lietuvos gyventojus ne tiktai 
tremdami lietuvius Sibiran, bet 
ir žiauriausiu persekiojimu bei 
mušimu įvarydami širdies ligas.

vit» k-’ •
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Bolševikų paštas išleido atvirukus, kuriame vaiz lua.iauias Kalėdų senelis. Ant atviruko 
Su Naujais Metais. Dešinėje rusė moteris nešasi kalėdų eglutę, nors'bolševikai ir 
yra liaudies opiumas.

aiškina,
rašyta rusiškai: 

kad religija 
(INŠ)

ko ir klauso gydytojo patarimų, durną, torontietis žurn. Pr. Al- pareiškiu padėką už Jūsų nuo- 
tai gali dar daug metų gyventi šėnas lapkričio 30 d. parašė dr. širdžius žodžius ir pasilieku vi- 
ir darbingu būti. į Emilio Nunez Portoundo pade- sada Jūsų — Dr. Emilio Nunez

Savo širdį gerbk ir be reikalo kos laišką. Gruodžio 4 d. gau- Portoundo, ambasadorius ir Ku
tas Ambasadoriaus atsakymas, bos nuolatinis atstovas prieJOS nenuvargink.

DAKTARO ATSAKYMAI Į 
KLAUSIMUS

Atsakymas K. G. — Taip, ben 
žinąs ne tiktai gali pakenkti
rankų odai, bet, jei perdaug 

.Taigi dabar daugelis gauna iš, benzino garų įkvepiama, galima 
ma, savo širdį gerbiant, reikia Lįetuvos laiškus ir beveik visi net apsinuodyti. Benzino garai, 
ne cigarečių dūmais ją smilkyti.' skund:iasi> kad turi širdies ligą,' patekę į kraują, sukrikdo bal- 

beveik visi prašo amerikiečius tuosius kraujo kūnelius. Nuo 
prisiųsti jiem “cardiozolio” ar, benzino ir nagai gali pasidaryti 
“cardiomyno” bei kitokių nusil-, pertrapūs. Atsargiai su benzi- 
pusiai širdžiai vaistu. 'nu. Benz.no prekyba užsiimą,

Jei ne cigarečių dūmais, tai 
kaip širdį pagerbti? Geras klau
simas. Ir kam širdį gerbti? Tai 
irgi neblogas klausimas, —- tik
tai tokiu klausimu mažiausia 
žmonių sau galvas kvaršina.

Iš visų organų žmogaus kūne 
širdis sunkiausiai dirba. Be jo
kios atvangos, be jokio poilsio, 
dieną ir naktį, per metų metus

DR. J. J. SIMONAITIS
GVnvjO.TAP IR CHIRURGAS

Naujas adresas: 4255 W. 63rd Si
Ofiso tel lU.llsnee 5-4410

‘te/ld •i-lef Gltntehill 6-9817 
•.landos. t—8 p. m, 6—8 p ro

Penktad tik n< olėti 
i'rečiad tr šeštad pagal sutarti

Tel ofiso Pltospect 6-2240
Pltospcct B-47S2

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

'PF,O. CHIRURGIJOS LIGOS 
6790 8. Woo«1 Street

PrlSmlmo vai. pirmad Ir penktad nuo 
2—4 Ir 6—8; antrad., ketvlrt., šešt.

—4; treč. ir sekmad. uždaryta.

Iftm, .ei cLl/fstde 4-28V« 
Rezidencijos. LAfajette 8-11?

OR. P. STRIMAITI?
oYTtiJAs .R CHTRUPt
1724 Wem Htl *»r 

aampae 17tl. b Hermiui*
ai. nuo 2 iki 4 u n iki !> .

-štart nu i Iki « -ai šskv

JR n talui t ui...
Ofisai 20 A'ortb tVuckcr Ori*, 
r’lvi Opera House, kam k

Vai kasd 12—4 
fcl. CEntral 6-2294

>••02 U'est lotb Str., Clm—. 
kasd 5—8. šeštad.

Tel. TOwnhall 3-0959
•tu laiku ir trečiad nusitari-
R«lil tel HKmlock t-7ft*<

■MR YY1 fane

TUPČIAUSKA^
"DYTOJAF IR CHIRTTR- 

4ENDRA PRAKTIKA IT 
4PEC MflTERV LIGOS

OflHM Ir razid.; 2419 W 51st - 
Tel. PRospeet 8-1223 arba WE 8-ftft'' 

Ofiso vai Pirm 8-10 v ▼ Antr 
T’i-člad Ir Penktad. 6-9 ’al va>

tentais 2-4 vai pnp.a*

rel. ofiso He. 4-2123, rez. PR. 8-84S

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

3250 South VVeatern Al

3R. JULIJA M0NSTAVI6IUS
GYDYTOJA IR CHIRrUGf 

Office: 10748 South Michigan Avė. 
Huto: 1053 W. 103 St., Heverly HUla 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki # ▼. v. 
šsklrus trečiad. Šeštadieniais nuo 
'U 4 vai. popiet

Tel.: Ofiso — Fnimaa 5-07M 
Buto — B E veri y 8-3948

Jungtinių Tautų’kuris skamba šitaip:
“Mielas Pone Alšėnai,

Noriu pranešti, kad gavau
Tamstos taip malonų laišką, da
tuotą 1956 m. lapkričio 30 d. Ta 
proga užtikrinu Jus, kad esu 
pasiryžęs ir toliau tęsti pradė
tąją kovą už laisvę ir nepriklau
somybę tų kraštų, kuriuos da
bar yra pavergusi Sovietų Są
junga. Pavergtieji kraštai, jų 
tarpe ir Jūsų tėvynė Lietuva, 
turi atgauti laisvę ir turigyvėn- 

; t i taikoje be iokios intervenci- 
! jos ir priespaudos iš kitų vals- 
j tybių pusės.

Tuo pačiu naudojuosi proga ir

B. K.

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

DR. PETER I ETAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest 71st Street
Vai. Pirm., ketvii*., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6. treč.ir iešt. pagal sutarties

V AE. kapdlen 2—4 p. p. Ir 7—9 vak 
Trečiadieniais, šeštadieniais Ir

sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAI

3267 South Halsted Street
/ai. 1 iki 4 v. p. p. ir 6—8 v. va* 

šeštadieniais' 1—4 v p. p

Ofiso HEmlock 4-5815 
Rez. HEml. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUOrŲ IR VIDAUS UOO# 

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

Priima pagal susitarimą

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

2300 VVest 51st Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

Dėl valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1795 i,’.:o 2 iki 9 vai.
p. p. kasilian išskyrus trečiad. ir 
šeštad.

Res. tel. GRovchiil 6-5693

PeL ofiso PRospect 6-9400
Rczld. PRospect 8-940.

DR. ONA VAŠKEVIŠIUS
(Vaškevičlūt6)

GYDYTOJA IR CHIRURG1 
6248 South Kedzie Avenue 

Vai. kasdien 1-8 p.p. ir nuo •-• vai 
/ak. šeštad. 1-4 p. p Trečladle*lau
ir kitu laiku tik susitarus.

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

4S53 S. Whipple Street
(Arti Archer Avė.)

Valandos: nuo 10 iki 12: ?—6; 7—9 
šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta.

f LAfajette 3-4949 
Namų — CEdarcrest 3-7 788

Amerikoje turintis širdies Ii- aPi3 tok.us pavojus ž.no, arba 
gą žmogus turi visokių progų ir privalo žinovi. 
galimybių dar daug metų gyven- Atsakymas U. P. — Tamstos 
ti, jei tik jis bus išmintingas ir nemigos reikalu nieko patarti 
savo širdį gerbs. Čia Amerikoje negaliu ir jokių vaistų rekomen- 
medicinos mokslas ištobulino duoti negalima. Savo sveikatos 

asmeniškai 
šeimos dak-

nuolat vis dirba ir dirba, vis kardįOgrafiją ir angiocardiogra-; reikalu 
phinę priemonę, kad jau lengvai kreiptis 
galima širdies vidaus kameras, tarą. 
matyti, galima ir kraujo gyslas į ------------------

, . . , ...... plaučiuose ir visame kūne ste- žada neužmiršti pavergtųjų
ką žmogus privalo savo girdi, tą l Mti Cia turime naujų ir gerų
savo gyvybės palaikytoją tinbĄ- vaįgįų.-:gįrdįeg iigornS gydyti. . .
mai ^erbti , .. ■ • , Pne Jungtinių Tautų, ambasaJoindi Beiuu. Yra ir kitų priemonių atpažinti r

Nuostabi yra žmogaus širdis. J §irdjes iįgas.
Jinai, pumpuodama kraują, pla- prje am2rikįetiško tempo gy- “J*“6”““?..““7 
ka bent 75 kartus per minutę, venardi visokiais luksusais nau- ai 3Znal 1 in nuosir ziai 
gi kūdikystėje apie 120 sy- ^oja-ntis ir vis skubant, žmogus'
kių, vaikystėje septynių metų — ■ gajj neį nepastebėti, kad jo 
apie 90, pas suaugusias mole-j girdįs‘yra perdaug plakama, kad 
ris apie 80 ir pas saugusius jau ^urj pradinę širdies ligą. 
vyrus apie 72 kartus per mi- j >p3d patartina laikas nuo laiko 
nutę. Taigi mūsų širdis plaka t eį^ p&g savo -yydytoją. ir ištirti, 
apie 100,000 sykių per dieną it ar gjrdįg yra tvarkoje. O jei ir 
perpumpuoja daugiau kaip 2,600 į su2inotų, kad turi širdies ligą.

• galonų kraujo per gyslas 24 va-Į taį neprivalo nusigąsti. Ir su 
landų laikotarpyje.^ Kas PrH širdies liga, jei žmogus susitvar- 
verčia, kas įsako širdžiai taip -
kantriai ir taip sunkiai dirbti?
Kas? Gal paslaptingieji hormo
nai, gal vidujinių liaukų (thyroi 
dinių. adrenalinių ir pan.) vei
kimas, gal kitoki mokslui žino
mieji ir nežinomieji vaiksniai?
Apie tai mokslininkai ir dakta
rai suko ir tebesuka sau galvas j 
ir visaip aiškina širdies plakimo 
reiškinį. Kodėl prieš žmogui gim 
siant, kai jo sąnariai dar tik 
pradeda dygti ir rvškėti moti-
nos įsčiuje, jau širdis pulsuoja,*• 
beformėje masėje? Mokslinin
kai tai jau seniai pastebėjo ir 
dabar stebi, tiria, aiškina ir ste- •
bisi. Taigi nenuostabu, kad rim
tų mokslininkų tūkstančiai ir _______________ ____
tūkstančiai gydytojų pagarbiai C S SI t G S - SGPVICOJ 
lenkia galvas Tam. kuris įsako t saV. |n>.. a. semrnas 
širdžiai pulsuoti. s- Ha,Mted T n0**?**4®.,*’?***

Medicinos mokslas daug daly-

pumpuoja ir pumpuoja kraują, 
kad visas kūno ląsteles papenė
tų ir gaivintų, kad žmogų gyvą 
ir sveiką palaikytų. Tai va, už

KALĖDŲ DOVANOSE
• Televizijos
e Radijai: importuoti ir vietiniai,

A M/ E M. nešioja n ii ir k it.
e Fonografai 
e Hi-Eidelity
• Įkalbėjimo aparatai
8 Dulkiasiurbliai, skutimosi mašinė

lės, plauku džiovintuvai, kavos 
virduliai, tosteriai, mixmasteria’. ! 
automatiškos keptuvės ir kt. na
mų apyvokos reikmenys

e Rašomos mašinėlės 
O Elekt. laikrodžiai ir Įvairūs kito

kie daiktai.
Pigiausiai pirksiu* ir geriausią pa-

Dflinfi
TCLCVISIOn

AND LOAN
ASS’N

2555 VVEST 47th STREET LAfayctte 3-1083
B. R. Pletklewlcz, prez.; E. R. Pietkieivicz, «ekr. Ir advokatas 

Mokame augAtuft dividendus. Kešluojame čekius. Parduodame Ir 
įperkame valstybės bonus. Taupytojoms patarnavimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITA ŠIANDIEN.—Apdrausta lld $10,000. 
Darbo valandos: pirmad. Ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o ieit, nuo 9 iki vidurdienio.

CHANE SAVINGS

privalai 
pas savo

Nuolatinis Kubos, atstovas 
rie Jungtinių Tautų, ambasaJo 

rius dr. Emilio Nunez Portoun
do Jungtinių Tautų forume la- 

už- j
stoja pavergtąsias tautas, jų 
t3rpe ir Lietuvą, nepagailėda-1 
mas pavergėjams gana karčių i 
žodžių. > j

Atsidėkodamas už jo nuošir- I

Tel. ofiso H E 4 -«l>v», rez. PK B-73SS

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield BU u.
V A L: 1—4 Ir 6—9 

6 štarMr-niai; nuo 1 tkl 4 vai, p. p 
išakytus ketvij-tad. ir' aekmad.

--------;-----------

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR

GERKLES LIGOS 
— Pritž^kp, akinius —

6322 So. Weslc.’.i Avenue 
vai.: kasdien 10-12 .ai. Ir 7-9 vai. 
vak. šeštadieniais 10 x vai .Trečia
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso telefonas: I’R 8-322#
Res telef. \VAlbrook 5-507A

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

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

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

Telef. ofiso IiAfuyettc 3-0048 
Rez.: VVAIbrook 5-3048

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR • CHIRURGAS

6817 South Westėrn Avenue "
Chicago 29, 111 

pasimatymai pagal sutarties
telefonas REpublic 7-4900 

Rczidcneia: Gltovcliill 6-8161

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. VIrginia 7-0036. 

Rezidencijos tel. UEverly 8-8244

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

DR. J. J. PLIKAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6318 W. Irving Pk. Road
VAI,.: I’irmad.. antrad., ketv., penkt. 
2-5 ir 7-8:30. šešt. 2-4 p. p.

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St. 

Kasdien <—7 vai. vak. šeštad nuo 
1—6 vai. vak.

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

rel. ofiso Vlctory 2-1581
Rez. Vlctory 9-91U

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGO

802 West 31st Street
Kamp. Halsted Ir Sl-moa gatvių, 

Priėmimo valandos kasdien: 1-4 p.| 
ir nuo 6-8 v.v. šeštad 1-4 vai poolr

Tel. ofiso PR. 6-6446, rez. HE. 4-315<

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 West Marųuette Rd.
4 p. p.: 6 iki 8 va* 

pagal sutarti
VA L. nuo 2 iki 

Trečiad. ir šeštad

RADIJO VALANDA JAIl/dlUSME 
.UIS SKRIEJA PAS KIEKVIENA,
LIETUVI DIDŽIOJO NEU?YORKO 
N-3. IRCONN. APYLINKĖJE KU
RKS. IEŠKO atsigaivinimo lie- 
tuviškamežodyje IR DAINOJE.

DABAR, .
NAUJU LAIKU
5jSWĮN™s4;00iiu5.QQ

\ffEVD U550K’.L,lR97.9MEG.K»l)
DIREKTORIUS - JOKŪBAS J.

' ĮMVZHIIE® 

HIUaUBIl 

'^^3025

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

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

2641 West 7l$t Sfr. (Kampas Talman Avė.)
Telef. PRospect 8-9842, Namų tel. WAlbrook 5-5934

MOVIMO

1$ TOLI IR ARTI
NAUJI DIDELI THUKAI-NAUJAUSI KMUSTTN9 (MUKIAI 

Ilsų METU M„WMAS-MSUS MSĄtlNINSAS AATARNAVMn

JUOZAS NAUJ3KAIT15
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. V/Alkm.lt 5-9209

————   - T - .......-

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

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir California Avė

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

Ofiso telef. YArds 7—1166
Rezidencijos — STeuart 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. \VAlbrook 5-2670
Res. HUltop 5-1560

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS,

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuętte Medical Centei
6132 South Kedzie Avenue

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

Tel. ofiap IJH. 6-3<,38, rez. HE. 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 ORovehlll 6-1596

DR. ALDGNA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALIST®

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

.usttarlm:, išskyrus trečiadieniu*
2422 Weat Marqnette Rd.

Tel. REliance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
į S925 VVest 59th Street 
VAL. 1—4 popiet, 4:80—8:>» vak

Trečiad pagal sutarti

TM. ofiso Ir buto OLymplo 2-41M
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS TR CHIRURGĄ-
4938 W. 15th SU Cicero 

Kasdien 1—8 v. Ir 6—8 v. vakare 
išskyrus trečiadieniu*

Rūta* 1528 So. 4tth Avė. 
•eAtadlenial* 12 lld 4 popiet

telefonas — Bl.shop 7-959’

DR. AL. RAČKUS
ŪDYTOJAS IR CHIRURG*” 

4342 Archer Avenue
Kampas Kedzie ir Archei 

^al kasdien nuo 2 Iki 9 vai 
’reėiad ir sekmad tik susttsrn

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR s-86>

dr. p. z. zaunom?
1821 So. Halsted StreeK 

T«l. ofiso CA 6-0257, rez. PR e-gs 
ArteslnnKezld

V Al . J )
1600 S. 
r iki 9

OR. ZIGMAS RUHAITlb
SPEC. CHIRVIMJl.YftS IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 Wesi 69tl, Stree>

, I’riešais šv. Kryžiaus ligoninę
Tel. REpublic 7-2290 

f AL.. Pirm antį Ketv penki
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6:00—8:00. 
Šešt nuo 2:00 — 4:05. Trečia ’T
Ritu laiku susitarus telefonu

0r. Antanas Rudokas, 0. 0.
"'įtrina akla. pritaiko akini* 

keičia stiklu* ir rėmu*
44bė So. California Avė., Ohlcagi 

šaukite YAriL 7-7381 
tyruma vakarai* 6 Iki 9; šeštau 

lė -a.1 ryto iki 4; trečiad. Ir sekmad. 
tik susitarus

Tel tflso YA 7-4787, rea. PU e- iW

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4646 S. Ashland Avė. (kamh. iii)
Vai. nuo 2—4 Ir 6—8,'trečiad., šeš 
tad. Ir sekmad tik pagal sutartj. 

Jeigu neatsilieps vlršrnlnštt telefonai
Raukite M(dwa> S-OOO1

Vai.:

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopcda* - Proterlsta* 

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

(Arcta Support*) tr S.Š.
9-4 Ir 6-8. Aestadlenlat* t-l. 

i.RTUOPEDlJOS TECHNIKOS LAB 
4850 W. 63nl St. Ublcago 2>, Hl. 

Tel. FHoepect 8-5084.

0R. ti. itKMtr
TlVlb VKIU gydyt.
Viri tr netų patyrtn

Tel. YArds 7-1*

<i»a» »»
»»

<aju>s tirt*
1.56 West 35tb Stree 

ano 10 Iki f, nuo 4 Iki B, tx*

fhou- u

- ;lad. uuo 10-12, penktadieni 
š.ndtenlais ’• 7 vai popiet
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ANGLIJOS ŪKIS
Iškilus Suezo kanalo krizei, Anglija labai stipriai sušlubavo 

ekonominiu atžvilgiu. Ir, kaip ekonominių dalykų žinovai yra 
linkę manyti, anglai negreitai atsikels iš jučs skaudžiai palie
tusių sunkumų.

Pirmoje eilėje atsirado naftos trūkumas. Jos naudojimui 
reikėjo uždėti suvaržymus, raoionavimą. Dėl tos priežasties 
nemažai fabrikų turi sumažinti savo gamybą, o gyventojai šią 
žiemą gerokai kalens dantimis, nes daug jų neturės pakankamai 
kuro. Po to, kai Egipto prezidentas Nasseris nusavino Suezo 
kanalą, ryškiai sumažėjo anglų aukso ir dolerių rezervai. Tokio 
mažėjimo tendencija stiprėja. Tai pastebi patys anglų ekono
mistai. , 1 ’ I (

Nedaug tėra tokių optimistų, kaip Anglijos ministeris Ha- 
rold MacMilIan, kuris prieš savaitę kalbėjo parlamentui, „teig
damas, kad, girdi, visi ekonominiai nuostoliai, kuriuos dabar tei
kia pakelti, yra pasidarę dėl tarptautinės padėties, todėl jie at
itaisysią, ir krašto ekonominis gyvenimas netrukus galėsiąs 
sugrįžti atgal į normalias vėžes.

Labai gera būti optimistu, tačiau nedera pamiršti ir to, 
kad Anglija gali netekti vertingų rinkų. Kaip gerai žinome, į 
ja3 Stipriai veržiasi Vakarų Vokietija, Italija, Japonija ir net 
Sovietų Sąjunga. Kur pirmiau dominavo išimtinai anglai, dabar 
jau kiti jų vietas pradeda užimti, nes anglai, dėl jau minėtos 
priežasties, nebepajėgia rinkos reikalavimų patenkinti.

Ta proga galima nurodyti ir keletą pavyzdžių.
Tokia Pietrytinė Azija iš Vakarų Europos gali nukrypti 

į Japoniją. Pernai Pietrytinės Azijos pirkėjai Europoje pirko 
už 2.3 biliono dolerių gėrybių. Manoma, kad Japonija viena 
galės bent pusę tų reikalavimų patenkinti, kai Anglija ir Pran
cūzija gyvena krizės laikus. Bet nereikia užmiršti ir to, kad, 
japonams sykį pradėjus tas rinkas aprūpinti, vargu ar jas be
galės atgauti prancūzai, anglai ar kiti. Japonai nėra taip jau 
lengvai pašalinami iš ten, kur jie koją įkelia.

Reikia turėti galvoje ir Italiją. Ji šiandien yra geroje po
zicijoje dar labiau sustiprėti politiniai ir ekonominiai. Ji taip 
pat bus nemenka konkurentė anglams ir prancūzams pramonės 
ir prekybos rinkose. Dėkinga Italijos geografinė padėtis tik
rai labai pastebimai gerina jos ekonominį būvį. Būdama laisva 
nuo betkokių kolonijinių painiavų, ji sueis į glaudžius ekono
minius ryšius su arabų pasauliu.

Gana įdomūs yra pačių anglų dienraščių komentarai apie 
savojo krašto ūkį.

Konservatorių “The Daily Telegraph” sako, kad dabartinių 
veiksmų tikslą galima pateisinti, bet, turint galvoje pasidariusių , 
defektų pasekmes, jų atitaisymas dar nesąs nė pradėtas. Libe
ralų dienraštis “The News Cronicle” mano, kad britams būtina 
apsijungti ir skubiai taisyti griuvėsius. Darbo partijos laikraš
tis “The Daily Herald” prikiša Edeno vyriausybei, kad ji įstū
mė kraštą į ekonomines balas, ir nelengva bus iš jų išbristi. 
Esą visą ekonominį gyvenimą bus reikalinga perorganizuoti, nes 
kitaip krizė gali pasidaryti nebeatitaisoma.

Jugtinių Amerikos Valstybių vyriausybė yra pažadėjusi Ang
lijai kiek didesnę ekonominę paramą. Bet tai visvien bus laiki
nas dalykas. Jei Anglija nebepajėgtų atkovoti dabar praranda
mas rinkas, jos ekonominis gyvenimas ilgai šlubuos.

LIETUV. EGLUTĖ IR KNYGA APIE JĄ
K. KODATIF.NC, Detroit, Mteb. J

Kalėdinės eglutės puošimo pa-f liktorėlius ar net kankorėžėlius. Į
protys atkeliavo į Lietuvą iš 
kaimyninių valstybių. Vokieti
joje jis jau buvo žinomas vi
duramžiuos. Lietuvių tautai šis 
paprotys atėjo per dvarus, mo
kyklas ir bažnyčias. 1908 — 
1910 m.'jau vienoj kitoj vietoj

Eglutė būdavo apdrabstoma ma 
žais, baltais vatos gabaliekais, 
kad atrodytų lyg apsnigta. Ap- 
kabinėjama r a u donskruosčiais 
obuoliukais, saldainiukais ir sau 
sainėliais, kad būtų kuo pavai
šinti ateinančius į svečius vai-

Žemaitijos dvaruose darbininkų: kus. Iš popieriaus ar šiaudelių
vaikams, vienoj kitoj pradžios 
mokykloj pradėta puošti eglu
tes. Vėliau — Kaune ir Vilniuj 
vaikų prieglaudose. Eglutės puo
šimo paprotys išplito tik po I 
Pasaulinio karo pradžios mo
kyklose, o vėliau ir šeimose, ir 
tai tik miestuose ir miesteliuose. 
Kaimui šis paprotys liko sveti
mas ir neprigijo.

Kalėdų eglutės metu susirin
kę vaikai padainuodavo, pašok
davo, mokytojų paruošti suvai
dindavo kokią pasakaitę. Prog
ramos metu pasirodydavo ir 
Kalėdų senelis, kuris vaikus ap
dalindavo saldumynais. Įsigy
venęs paprotys įnešė daug gy
vos ir linksmos nuotaikos į rim
tą Kalėdų šventės turinį, o ypač 
daug džiaugsmo atnešė vaikams.

Tačiau eglutės puošimas buvo 
visai savitas, lietuviškas, susi
jęs su mūsų tautos charakte- 
riu.\ Akį veriančių šviesų, bliz
gučių perkrovimas dar ir šian
dien daugumai, kurie atsimena
me savas, kuklias eglutes, yra 
neįprastas ir svetimas.

Mūsų eglutės būdavo puošia
mos žvakutėmis — dangaus ži
burėliais — įstatomos j mažus

būdavo pridaroma mažų krep
šelių ir į juos pripilama saldai
nių bei riešutų. Pridaroma po- 
pieriaių grandinėlių, prikarpoma 
žvaigždelių, pasidabruojamos ar 
paauksuojamos pušų ar eglių 
skujelės, ir būdavo daug kitokių
įvairiausių papuošalų, bet dau- Atlyginimas geram tikslui
giausia vis savo darbo, savos kū-o ’ Filmų artiste 16 m. Lili Gentie,
‘Y003- Birmingham, Ala., gavo iš Holly

Vaikais būdami, laukdavome wood 50 dol. pakėlimą savaitei. 
Kalėdų, o ypač to prieškalėdinio t Nepilnamečiam atlyginimus turi 
, .. . . , . L, , patvirtinti teismas, todėl ir ioslaikotarpio, kai galėdavome kar atlyginimą teismas patvirtino. Ji 
pyti, klijuoti ir puošti eglutes., tuos pinigus nori sunaudoti savo

O dabar?... Dabar, kai pinigų iP°h° hga sergančiai seseriai slau-
dauguma turi daugiau kaip lai- Įgyti ir __________ (INS)
ko, užmiršome taip mielą vai-i ~
kams kūrybą, pasidavėme ma- nų eglutės papuošimo būdą, ku- 
sės skoniui ir tenkinamės savo ris Lietuvoje buvo visai neprak-

Varstymui Lietuvoj buvo var
tojami tikri šiaudai, bet čia, ka
dangi tikrųjų sunkiau gauti ir 
jie skyla, vartojami dirbtiniai 
baltos spalvos popieriniai šiau
deliai.

Linkėtina, kad šis gražus lie
tuviškos eglutės puošimo pa-,

Į protys įsigyventų visose lietu
viškose kolonijose, visose vieto
vėse, kad visos mokyklos ir or
ganizacijos, kurios ruošia vai
kams eglutes, ruoštų tik lietu
viškas, o taip pat, kad šis pa
protys įsigyventų ir mūsų šei
mose.

Lietuviškai papuošta eglutė 
tebūnie mūsų (Kalėdų pasidi
džiavimu.

===fc==x±=

TRYS PAROS PRIEŠ 
amžinybę:

New Yorke išleista knyga 
“Three Days To Eternity”, pa
rašyta kun. J. Moffett, daug 
dirbusio kinų misijose. Veika
le pavaizduojamos paskutinės 
trys paros prieš nukankinimą

i škotų misionieriaus Roberto J.I
Cairns, kuris buvo nužudytas 
įmetant jį kiaulių krepšyje į 
Kinų jūrą. Mirtis jį užklupo 
tuoj po japonu atakos Pearl 
Harbor. Jis buvo nužudytais 
prie Sancian salos, kurioje mi
rė Šv. Pranciškus Ksaveras.
...ji Į................ n-

MŪSŲ LAISVES KOVOSE LB Kultūros Fondo Tarybos po-
((TT. . . „ . . sėdį. Gaila, kad aprašymas ten-Užuolankos naujajame nu denci kas ir

meryje duodama gausiai vaizdų *Cenzar' atabmeldybei”'
Reikalas eina apie M. Gimbutie
nės veikalą apie Lietuvos kry
žius. To veikalo išleidimą K. F.

iš Lietuvos kariuomenės gyveni
mo. Labai tinkamos iliustraci
jos V. Abramiko straipsniui, pa
rašytam Lietuvos kariuomenės . . . .. »». . .. ................ . yra nusistatęs paremti. Kores-atkunmo (tą terminą jis siūlo J , .. . r . . , , .J pondencijoje suminima, kad tą

reikalą svarstant, kun. Bagda-vartoti, minint 1918 m. lapkri
čio 23 d.) sukaties proga. navičius siūlė pirmiau sudaryti 

Apžvelgęs kovas su bolševi- komisįją tam veikalui ištirti. Ko 
respondentas tai apbūdina, kaip 
cenzūros įvedimą. Ir, kai atėjo 
eilė svarstyti “Terros” pasiūly-

Iš negausios, bet karžygiš- jaunimo knygų leidimą, vyk- 
kos, mūsų kariuomenės ir šau- domą K F parama( ‘tuojau pat 
lių, pareikalavo šios kraujo bei, buvo išrinkta cenzūros komisi- 
gyvybių aukos: kautynėse žuvo ja kad pirmiau taa knygas 
40 karininkų, 1,300 kareivių ir cenzQruotų”. Taip rašo “Vieny-

kais, lenkais ir bermontininkais, 
autorius susumuoja mūsiškių 
bendrus nuostolius:

67 šauliai; dingo be žinios 16 
karininkų ir 814 kareivių; su
žeistų ’— 93 karininkai, 2,439 
kareiviai ir 147 šauliai. Viso ne
priklausomybės kovose žuvusių, 
dingusių ir sužeistų — 4,916 
karių ir šaulių. —

Tame pačiame “Užuolankos” 
numeryje yra nuotaikinga iš
trauka ir Marijaus Katiliškio 
knygos “Smėlis užneša mūsų pė 
das”, tęsiami Jono Rinkevičiaus 
sunkiųjų laikų atsiminimai, E. 
Šulaitis aprašo Detroito lietu
vius, Pov. Dirkis duoda prisimi
nimų pluoštą apie Lietuvos poli
ciją, suminima Chicagos Šaulių 
Klubo meno kuopelės trijų me-

bės” korespondentas.

eglutes išpuošę akinančiais bliz
gučiais. Kartais jų tiek prika
biname, kad vos matoma žalioji 
eglutė. O po ja prikrauname 
tiek žaislų, kad vaikas nežino, 
kurį griebti pirmam sulaužymui.

Vaikas ir jaunuolis — tai ne
išsemiamos kūrybos jaunutė bū
tybė, kuriai galime suteikti di
džiausią džiaugsmą, ką nors 
gražaus ir naudingo su juo užsi- 
siimdanji, dirbdami.

Net mažiausiais praktiškais 
ir kūrybingais lietuviškais dar-

" ............... ■ ■1 ! heliais mes vaiką artiname prie
padiktuoti, nei pats pirmininkas savų papročių, prie savos lietu- 
įsakyti, kad lėšos būtų skiria-| viškos kūrybos.
mos, neištyrus, ar leidinys to 
vertas. Čia jokios diktatūros 
būti negali.

Šitokia prasme buvo padary
tas kun. Bagdanavičiaus pasiū
lymas, ir jis yra visiškai tvar
koje. Taryba pagrinde tą prin
cipą priėmė, iš vienos pusės, į- 
rodinėdama, kad M. Gimbutie
nės veikalas jau pakankamai 
yra ištirtas dr. Puzino ir K. F. 
Tarybos nario prof. Ad. Varno, 
iš kitos pusės — padėti parinkti 
naujiems jaunimo literatūros 
veikalams, kuriuos rems savč lė

Pagarbos ir padėkos yra ver
tos Marijos augštesniosios mo
kyklos seselės, kurios, nors jau 
šiame krašte gimusios, bet ne
palūžusios lietuviškoje dvasioje, 
prisideda prie mūsų lietuviškų 
papročių suformavimo. Jau 10 
metų, kai jos, mokinių padeda
mos, ruošia Chicagos Mokslo ir 
Pramonės Murėjuje lietuvišką 
eglutę. Eglutė savo kuklia, bet 
charakteringa ir iš kitų išsiski 
riančia, išvaizda atkreipė kita
taučių didžiausią dėmesį. Foto-
grafai ir filmuotojai talpina jos 

šomis Kultūros Fondas, sudary-1 nuotraukas amerikiečių spaudo 
damas trijų žmonių komisiją.* Je, o žmonės, nuolat apstoję ra 
Jei Kultūros Fondo pareiga yra tu, gėrisi jos gražia išvaizda.
skirti lėšas taip parinktiems lei
diniams, tai taipgi jo pareiga

Eglutės puošimo motyvą jos 
paėmė iš mūsų kąimo seklyčių

yra ir sudaryti organą, kuris i meniško papuošimo šiaudelių 
tą parinkimą Fondo vardu at-, varstymu, šis motyvas buvo 
liktų, ir nėra reikalo čia ko- Į praktikuojamas Lietuvoj, ir su- 
kiems užsimaskavusiems korės- varstyti iš šiaudelių papuošimai 
pondentams pūsti kokias ten-i kabinami po lempomis, balkiais

tikuojamas. Tulpes, žvaigždes 
ar kurį kitą lietuvišką raštą iš
kerpa iš spalvoto kartono ir ap-j 
klijuoja mažais gabaliukais bal-' 
tų šiaudelių, sukarpytų stačiai 
ar įstrižai. Labai gražiai ir me
niškai atrodo. Taip pat jos daro 
Lietuvoje žinomus iš išpūstų tuš
čių kiaušinių įvairius paukščius 
ir kabina ant eglutės vienus ar
ba įtupdo iš šiaudelių varstytan 
narvelin. Džiugu pastebėti, kad 
Chicagos Marijos augštesn. mo
kyklos meno vadovė seselė Gra- 
cia, kuri daugiausia šiam dar
bui yra pasišventusi ir jam va
dovauja, ruošia išleidimui su 
visais įpėdiniais ir aprašymais 
praktišką knygą apie lietuvišką 
eglutę. Kai ši knyga bus išleis
ta, organizacijos ir šeimos galės 
ja pasinaudoti ir gražiai lietuvis 
kai papuošti kalėdines eglutes.

O tuo tarpu, kol knyga dar ne 
išėjus, galima vadovautis savo 
ar kitų vyresnių žm-onių prisi
minimais bei spaudoje tūpusio
mis nuotraukomis.

Mokyklos ir organizacijos tu
rėtų pirmosios į tai atkreipti dė 
mesį ir, imdamos pavyzdį iš kas 
met ruošiamos Chicagoje lietu
viškos eglutės, pačios ruošti. į 
tą darbą įtraukdamos ir pačius 
jaunuolius. Net š. m. gruodžio 
mėn. “Kary” galime rasti Eliza- 
beth, N. J., lietuvių parodoje 
ruoštos eglutės labai aiškią nuo 
trauką ir daug gražių pavyz
džių. Lietuvišką eglutę šiemet 
suruošė ir Detroito Lietuvių 
Kultūros Klubas mugės metu

DIDELES NAUJIENOS 
TERROJE!

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

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

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

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

Terros knygyne gaunamos visos lietuviškos knygos, visa 
lietuviškoji spauda, o parduotuvėje didelis pasirinkimas 
kristalo, kera:.mikos, tautodailės, gintaro dirbinių, chinos 
(porcelano), odos dirbinių, patefonams plokštelių, lietuviškų 
ir klasikinės muzikos, Hummel figūrų ir d. kt. Dovaninių 
prekių kainos labai prieinamos.

Užeikit ar rašykite:
TERRA

3333 S. Halsted St., Chicago 8, III

%

Pradčkit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite laupyti žioja lietuviškoje 

ištaigoje — BRIGHTOH SAVIRGS ARO LOAH !
Kiekvieno taupytojo Indėliai apdrausti iki $10,000,00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS: 
eirmata., antrad., penktas. Ir 
«e*tad • ♦at ryto ud «.-!• p.p

Trasiau. • ryto Iki 11 vai
Ketvirtas. • vaL Iki I vai. rak

denci jas. Dr. J. Daugailis ar kt. Vartoja dar kitą moder- Tarptautiniame Institute.

M. KRUPAVIČIUS

1926 METŲ GRUODŽIO 17-TOJI 

Liūdna 30 metų sukaktis
5. Perversmas

visuomenei vaizdavo, kaip baubą, kuone antikristą Kas gi visuomenės akyse buvo tas perversmo ruo- 
geležiniame pečiuje, kuris visas nelaimes neša savo šėjas? Visos Lietuvos partijos. Vieni skelbė jį esant 
kraštui. Atrodė, kad baisesnių žmonių pasaulyje nėra. tautininkus, kiti — krikščionis demokratus, dar kiti 

J. Pajaujis (Varpas, Nr. 2, 1955 m.) tiek priskai- ~ socialdemokratus, buvo plačiai linksniuojami bol- 
čiavo krikščionių demokratų “smertelnų” — didžiųjų ševikai, bet įdomiausia kad į tokių nusikaltėlių per- 
nuodėmių, kad prašoko net katekizme nurodomą jų ye^*STn*niinl<ų: suolą buvo sodinami ir patys liaudinin- 
skaičių. O‘kiek jie perversmų buvo užsimoję daryti,. a1' Vadinasi tų žmonių galvojimu, liaudininkai

20 tęsinys
vienas balsumėlis. Buv. prezidentas K. Grinius savo 
pasikalbėjime su J. Kėdainių taip pat jau dabartinei-

Gandai apie perversmą kaip naras narstė po vi- tremtiniškai viešumai atskleidžia krikščionių demok- 
są Lietuvą ir po jos gyventojų smegenis. Tais gandais ratų vis naujų ir naujų kriminalų. Štai, “krikščionių

Kam tuojau priduoti savo aki' ^yveno ne «k lietuviai, bet ir mažumos. Ypač jautrūs |demokratų vadai viešai iš tribūnos Seime ragina žmo- * vvriausth^ kJh,

turėjo patys save nuversti. Kokiems galams? štai jų 
argumentacija — liaudininkai nudegę savo talkinin
kais. Jiems kelias esąs baigtas, nes atsimušę kakta 
į sieną; su krikščioniškomis grupėmis bendradar-

nių spalvas faktams? Kultūros 
Fondas yra iš Lietuvių Bend
ruomenės išaugusi institucija. 
Taigi — yra visų lietuvių. Kul
tūros reikalams telkdamas lėšas 
iš visų lietuvių, šis Fondas turi 
jausti prieš visuomenę atsako
mybę dėl tų lėšų panaudojimo. 
Niekas iš šalies Fondui negali 
padiktuoti, kad vienokią ar ki
tokią knygą jis išleistų ar pa
remtų, pirma pats neįstikinęs to 
leidinio reikalingumu. Kultūros 
Fondas siūlomą paremti dalyką 
turi gerai pažinti ir tik tada ap
sispręsti. Aklai, be jokio susi-

tiems gandams buvo žydai. Pražygiuoja Kauno gat- ne3 sukilti ir smurtu pašalinti vyriausybę, kai tuo tar- 
vėmis kariuomenės būrys — perversmas. Pasigirsta Pu konstitucija reikalauja keisti vyriausybę tik aiš- 
kur tolumoj šaudymas kariuomenės pratimuose — per- kiai demokratiniu būdu, be smurto ir be prievartos’

tų veikla, duodamas a. a. prof. ... _
P. Raudonikio nekrologą, bei s- reikalu, Fondas ne
platoka kronika. Kalėdiniame ^a1’ t”“4-5*' ''muomenę, pini 
priede iškeliamos krikščioniško
sios švenčių tradicijos ir deda
mas Alb. Valentino feljetonas.

NEI CENZŪROS, NEI 
DIKTATŪROS

“Vienybė” įsidėjo savo kores
pondento pranešimą apie gruo

džio 1 d. įvykusį Chicagoje JAV

gų. Kultūros Fondo Tarybos 
reikalas yra leidinį išstudijuoti. 
Ar tai padaryę visa taryba pa
ti, ar įgalios kokius asmenis iš 
savo tarpo, tai jau Fondo reika- 
kalas, bet negali būti dviejų nuo 
monių, kad Fondas turi pažinti 
veikalą, kuriam bus skiriamos 
lėšos iš visuomenininio iždo 
Niekas iš šalies Fondui negali

versmas. Kyla kuriame susirinkime didesni ir karštės 
ni kivirčai — perversmas. Perversmas kaip kokia 
šmėkla vaidinosi visur neramioms lietuviškom ir nelie
tuviškoms galvoms. Apie perversmą paties Smetonos 
žodžiais ir visi žvirbliai ant tvorų čirškė.

Kaip visuomenė į tuos perversmo gandus reaga
vo? Vieną jos dalį džiugino, nes laukė tikresnės ir ge
resnės jų supratimu ateities, kitai — nerimą kėlė, nes 
nežinojo, kas tą perversmą organizuoja ir ką jis duos 
Lietuvai, dar kita visai nereagavo, vienažindiškai gal
vodama — “man vis tiek pat, man vis tiek pat”. Kas 
įspės jos atbukimo priežastis? Ar ji jau nieko geres
nio nelaukė Lietuvai, ar jos sielos sparnai neįstengė 
pakelti augščiau savų smulkių egoistinių reikalų-rei- 
kaliukų. Bet bendrai imant, perversmo gandai Lietuvą 
pastatė ant kojų ir nervus kaip stygas įtempė.

Kas tuos gandus skleidė ir kuriais tikslais? Sis 
gandas, kaip visi gandai — tokiu pat būdu atsiranda, 
išauga ir lygiai taip pat ir žmones veikia. Metamas 
mažas grūdelis, dažniausia pakušdomis iš ausies į au
sį, o ilgainiui išauga į milžinišką medį, kuris savo še-

Jei taip tikrai būtų buvę — neabejojamas tokios rū
šies nusikalstamas darbas — ir konstitucijos laužy
mas, ir pasikėsinimas prieš esamą santvarką, ir smur
tas — už kurį galima iš Seimo atstovo ir neliečiamy
bės teisę atimti ir teisman patraukti. Bet įdomu, kad 
tokis nusikaltėlis pavarde nenurodytas, ir dar įdo
miau, kad jis nebuvo atsakomybėn patrauktas. Kodėl? 
Ar čia nebus taip pat nusikaltimas, kaip ir už neuž- 
kirtimą kelio perversmui, kuris vyriausybei buvo žino
mas. Krikščionys demokratai tikrai vyriausybės tokį 
žygį būtų palaikę. Opozicinius krikščionis demokratus 
K. Grinius vadina antivalstybiškais, nors jie ligi tre
čiojo Seimo valstybę kūrė ir ją tvarkė, ir sutvarkė 
taip, kad turi kuo pasauliui pasigirti ir buvusi m 
Seimo pozicija. Aišku, kad tokie vyriausybės žmo
nių ir jų vienminčių krikščionių demokratų vertini
mai, galėjo ne vienam sukelti mintį, kad tokios rū
šies žmonės visam kam yra pasiryžę, neišskiriant ir 
perversmo. Nukreipti nuo savę dėmesį tokius gandus 
galėjo skleisti ir patys tautininkai. Aišku netylėjo ir 
bolševikai, kurie yra geriausi me’starai kelti nerimui 
ir drumsti ramų kūrybinį darbą. Tačiau ir ne taip jaušėliu, kaip koikia juoda skraiste, apgaubia visą visuo 

menę. Šie gi gandai buvo pirmiausia paleisti pačių 3varbu perversmo gandų autorius. Svarbu, kad buvo 
kairiųjų. Akėdami krikščionis demokratus savomis toks faktas ir kad tas faktas visuomenę veikė nei- 
akėčiomis, ir lopydami juos įvairiaspalviaSs lopais,1 giamai.

versti vyriausybę kartu su savim ir sudaryti vienlytę 
grynai liaudininkišką vyriausybę, kuriai nieks nebe- 
kliudytų eiti savais keliais. Atrodo lyg pasakiška, bet 
gandams visa įmanoma. Istorija pakankamai įrodė, 
kad nėra tokios Absurdiškos idėjos, kuri nerastų pa
sekėjų ir palaikytojų.

Tačiau tie gandai paplito po Lietuvą žymiai anks
čiau negu kad teigia K. Grinius. Jo teigimu—“vyriau
sybei nespėjus dar gerai susipažinti su visais uždavi
niais ir įsitraukti darban, kai ėmė plisti gandai, jog 
tautininkai ruošiasi perversmui. Beveik visi šie gandai 
ateidavo iš kariuomenės”, kitaip pasakius — vyriau
sybė ar krašto apsaugos iriinisterija iš kariuomenės 
gaudavo žinių apie ruošiamą perversmą. Vyriausybės 
augščiausios galvos tai žinojo dar prieš III Seimo rin
kimus. Voldemaras atlikdamas gal iš viso gyvenimo 
velykinę išpažintį, Griniui ir Sleževičiui nuoširdžiai 
išpažino ir perversmo rengimo nuodėmę. Tiesa, Volde
maras tada kalbėjo tik apie užsimojimus versti krikš
čionis demokratus. Mums tie gandai buvo žinomi ank
ščiau, dar prieš Voldemaro išpažintį, tačiau tie gan
dai tiek plačiai nebuvo pasklidę, kaip kalbamu metu. 
Tuometinė vyriausybė ne tik girdėjo tuos gandus, bet 
,ir turėjo konkrečių duomenų. Ji buvo pasirengusi per
versmą sutikti taip, kaip paprastai sutinkama tokie 
reiškiniai ir tų reiškinių autoriai.

(Bos daugiau)
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TREMTIS, TREMTYJE, TREMTIES ...
• AL. GIMANTAS

Jei bent kiek akyliau pasek-* yra išlikęs nesužalotas, žmonių

JT

tume mūsų visokeriopą išeivijos 
gyvenimą ir veiklą, dažniausiai 
rasime galbes nusiskundimų, na 
ir pasiteisinimų tremties sąskai
ta. Mes visad įpratę ir beveik 
automatiškai išmokę kartoti — 
ką gi, tremties sąlygose gerai ir 
tai! Atseit, pateisinamas vienos

religingumas nepalūžęs, bet su
stiprėjęs. Einama pėsčiomis iš
tisas mylias šaltyje, pūgoje ir 
speiguose, jei tik -sužinoma, kad 
toje ar kitoje vietoje yra ar lan 
kosi kunigas. Taip. Tai yra tik
rosios tremties sąlygos!

Ir jei mes šventadieniais tin-
ar kitos rūšies mažiau vykęs i gimė pasiekti automobiliu bent 
veiksmas. Po to, jau sekantį kiek atokiau esančią lietuvišką 
kartą, nėra ko ir' stebėtis, ką
nors ruošiant ar rengiant ir iš
anksto pasikliaunant “tremties 
sąlygų” nenormalumais, vėl at
liekame ką nors negalutinai iš
baigto ir aiškiai matomo, nors 
buvo galima ir geriau, ir šau
niau atlikti. Bet vis tos nelem
tosios “tremties aplinkybės”...

Kita vertus, ar ne perdažnai 
save j augštybes keliame, girdi, 
tą ar kita nuveikti ar atlikti 
‘tremties dienomis” esąs nepa

bažnyčią, jei mes nesame per 
uolūs savųjų parengimų lanky
me, jei mes neskaitome pakan- 
mai savųjų laikraščių ir knygų, 
jei mes neužtenkamai remiame 
kitus lietuviškuosius ir būtinus 
reikalus, kažin kur reikėtų jieš- 
koti kaltės? “Tremties sąlygo
se”, ar mūsų ištižime, atsipra
šant. Jei sąmoningai vengiame 
savo prieauglį mokyti lietuviš
kai skaityti, rašyti ir galvoti, 
jei neleidžiame savo vaikų iį ne

prastas didvyriškumas. Išlei-, tuviškas mokyklas, jei toleruo-
džiame kokį leidinį, stambesnę 
knygą, ir jau šaukiame bei gi
riamės, jog kažką nepaprasto 
atlikome. Es3me gana lankstūs, 
kur reikia, mokame save nesun
kiai pateisinti, o kur nebūtinai 
reikia, skubame save ir į padan
ges kelti. Ir taip kasdieniniame 
gyvenime turime šimtus pavyz
džių, kurie nuolat kartojasi ir 
nerodo jokios tendencijos ma
žėti. Žinoma, jei jau toji “trem<- 
tis” būtų bent krisleliu panaši 
Sibiro tremtinių sąlygoms ir ap
linkybėms, be abejo būtume tik
rais viršžmogiais, atlikę kaiku- 
riuos lietuviškosios pareigos 
darbus. Gi, turint visiškai pa
kankamas, o neretai net ir pui
kias sąlygas, vargu ar derėtų 
tučtuojau viską rišti su “trem
timi”. Jei j3U kas galėtų di
džiuotis tremties sąlygose atlik
tais kaikuriais veiksmais, tai’ Itik tikrieji mūsų tautos trem-1 
tiniai — kankiniai, kurie nepa-)

jame namų aplinkoje svetimą 
kalbą ir linkstame į svetimus į- 
pročius, kas kaltas? Vėl tos pa
čios ir nuolaįjtartojamos “trem 
ties sąlygos”, ar mūsų pernelig, 
greitas persiėmimas svetima a p-! 
linka?

Gal kai kas norėtų ir tam tik
rus politinius nesutarimus ir ne
vienybės reiškinius (visi juk ži
no ir supranta, kaip šiomis die
nomis yra svarbu išlaikyti vie
nybę, bet...) teisinti ir vėl “trem 
ties” vardu, bet jau žymiai re
čiau drįstame pagalvoti, jog ir

TANIA GRĮŽTA

Tania Chvontov, kurią tėvas grįždamas j Sovietų Sų.iunj;ą norėjo iš
vežti, buvo sulaikyta Londone. Įsikištas Amerikos valdžios įstaigom, 
1 ania buvo grąžinta į Ameriką, kur gyvena jos uiatina. (TNS)

Pirmaujantieji olimpiadoje P^^ų. Kitas Manhattan kolegi- 
Fordhamo universitete ėjęs j°S ayklėtinis — Lou Jonės | 

studijas Harold atvyks iš olim- Pas3U,lln* [ekordą ket*!
piados Australijoje su keletą 
medalių. Jam ypač gerai pasi-

virtadalio mylios bėgime. Ira 
Davis, La Šalie kolegijos auk-

GERIAUSIOS ATEINANČIŲ ŠVENČIŲ DOVANOS
LIETUV. ENCIKLOPEDIJA
Išspausdinti 9 tomai, 

bus 21-22.
Vienas tomas JAV $7.75, 

visur kitur $8.00

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS
Sulankstomas, knygelės 

formos $3.50

V. KRĖVĖS RAŠTAI
Viena knyga $5.50

Penumeruojant visą 

kompl., 6 tomai $25.00sieninis $4.50

Gaunama Lietuvių Enciklopedijos Leidykloje
265 C Street, So. Boston 27, Massachusetts Ir pas knygą platintojus

gė. Kai atvyko ugniagesiai gel
bėti vaikų ligoninės, bolševikai 
į juos atidengė ugnį. Daugelis 
žmonių gatvėse mirė, nes ru
sai neleido pasirodyti greito
sios pagalbos mašinoms.

Operuodamas 21 m. amžiaus 
jaunuolį dr. Urban susekė, kad 
jis buvo peršautas kulka, kuri 
buvo sprogusi viduje.

Slapti vengrų laiškai
Apie 40 - Rusijon vežamų 

vengrų sevietų gydytojai grą
žino atgal, radę jog jų sveika
ta persilpna dirbti rankų dar 
bą. Grįždami tie tremtiniai 
slapta atvežė laiškus, parašy
tus ant gabalėlių popieriaus, 
ir tie laiškai buvo kaikurie 
pernešti į Austriją. Iš laiškų! 
aiškėja, kad vengrų patriotai 
buvo vežami uždaryti į vago
nus; tremiamas net jaunimas, 
net mergaitės 16—17 metų 
amžiaus. į

Iš pradžių juos surinko Į

NARIAI UETUVIt TAUP. IR SKOUNIMO
B-VTŲ LYGOS KURIOS®

Kiekvieno Sanfauno* Ipdrausto* Iki SIO.QOQ.Off
i Ik

^•skolos Duodamo* Namu Iglilmu* 
Lengvomis Sąlygomis

•234
CHICAGO SAVINGS 0 LOAN ASSN

S Westen5 Avė Chicago 36. H*
GRANE SAVINGS A LOAN ASSN

2555 W 47tb St__________Chicago 32, W
OISTRICT SAVINGS A LOAN ASSN 

5430 So Halsted Street Chicago 8, O)

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

’INIVFRSft! KAVlMne < LOfcp $s$||

<00 S Chicago 8 (P
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- - - - - QAn lėtinis, paniekė naują JAV re t Raudonosios armijos sunkveži-
tai vyksta galbūt daugiausia dėl 3 _c la’,meti 800 metrų leakty- trišokvie. ' , | mius ir lydėdami tankais ma-
mūsų pačių politinio nesubren- kūjo metime. K tas ki-
dimo ir stokos meilės bei pa-, talikų universitetas — Villano p . _,j_ - i-
garbos vienas kitam savųjų tau ; vos - pasiuntė net tris atle-' Kusdl Padege ligoninę
tiečių tarpe. Ir taip ir toliau į tus. Vienas jų — Ron Delany Vengras dr. Rudolph Urban,

— tapo septintas žmogus isto
rijoje, kuriam mylia kelio pa
vyko nubėgti greičiau kaip per 
4 minutes.

pasiekęs JAV, papasakojo 
spaudai, kad maskoliai Buda
pešte nužudė keletą gydytojų, 
gelbėjusių sužeistuosius miesto

1 .«• v*

prastu sunkiose aplinkybės VB,tuvių Azi}.JS tal je šiandien 
dėlto isl.iko ir lietuviškąsias ta, ; jaį ir b(, ikalo vaIkio. 
apraiškas ir lietuviškąjį gyve- jamas sio kontlne'nto didmiesii 
mmo būdą ir savosios tautos
tradicijas.

skandiname savuosius nepasise
kimus. nesugebėjimus ar pasi
taikančius pragiedrulius vien 
tik su “tremtimi”. Magiškasis
tremties žodis, skaudus ir iiūd-, Manhattan kolegijos Krikš- ! gatvėse. Iš tankų rusai šaudė 
nas tūkstančiams kenčiančių lie (uloniškųjų Brolių vienuolyne

Kodėl?

i ,Vaikų ligoninę,, ^numušdami
į vandentiekio vamzdžius ir elek- trečias žmogui pasaulyje, ku- \ ... ., • tros laidus. Saude sprogstamo-nam pavyso 16 svarų geležinį r

rutulį numesti tdiiau, kaip 60 mis kulkomis * neoninę pac’e-

auklėtinis Ken Bantum tapo1

skobai nugabeno į Cegledą, kur 
perkėlė i vagonus ir išvežė į 
Rusijos gilumą.

Dešimt Dievo įsakymų 
mokyklose

New Yorko miesto Švietimo 
taryba nusprendė mokyklų 
klasėse iškabinti lenteles su 
dešimčia Dievo įsakymų.

MARQUETTE
RADIO & TV SERVICE

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

JUOZAS RAKŠTYS Tel. PRospect 6-5216

Parama Lcjclos 
universitetui

Didžiosios prekybos firmos

Taip. Ne iš kur kitur, bet iš'
Sibiro glūdumos ateina jaunų 
lietuviukų laiškai, rašyti tokia 
taisyklinga lietuvių kalba ir ra
šyba, jog kaikuriems mūsų net Chicago je Lojolos universitetui
rausti tenka iš gėdos, jog laisvė’ jau suaukojo $125,000 profesū- 
je ir pertekliuje gyvendami bai- rO3 samdymui 1957 metams.
giame užmiršti gimtosios kai-' _______
bos pagrindus ir rašybos tai-i
sykles. Įsidėmėtina, kad didelė! Tikri jausmai turi akis ir in- 
dalis minėtųjų laiškų autorių nė teligenciją. 
ra spėję lankyti jokios lietuvis- — ' ==
kos mokyklos. Jie savąją kalbą

Balzac

NUO UŽSISENE JUSIU 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ

IR ATVIRU ODOS LIGŲ -
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ 

IR SKAUDŽIŲ

teišmoksta tikromis vargo mo
kyklos sąlygomis, iš savųjų tė
vų arb2, kaip vienas laiškas liu'
dija, vakarais susirinkdami vie- atvVrų ir skaudžių zaidu
non kurion patalpon ir prie meni nasrai’ ramiai sėdėti _ ir naktimis 
, . 1 , 1 . . . miegoti nes jų uzsisen ėjusios žaiždoskutC3 SVltSOS, taupydami pop'.e- niežėjimą ir skaudėjimą senų atvi

ru tr skaudžių žaiždų uždėkite 
LEGULO Ointment Jos gydymo 
ypatbyes palengvins jusu skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite ją tapgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pabalina 
niežėjimą ligos vadinamos P8ORIA- 
SIS. Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE.S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos ir perplyšimą 
tarpplrščiu. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstanėios suskllsios odos dedir- 
vintų. odos Išbėrimų ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams. kada I 
pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy- i 
styklų. Ji yra gera gyduoUS nuo iš-j 
virsimų odos ligų. Le
gulo Ointment J ra 
parduodam* po 76 
ot.. I1.JS, ir 66.60.
Pirkite raistinėse Chl 
cagoj Ir apylinkėse— 
ltllwauk«e, Wlso.,O* 
ry. Ind.lr Detrolt, Ml- 
ihlgan arba rašyki
te Ir atsiųskite Mo- 
aey order 1

rių ir kitas rašomąsias priemo
nes, bendrai mokosi lietuviškojo 
žodžio, tarsenos ir rašybos.

Štai, kas turi teisę skųstis iš
trėmimu ir jo padariniais! Ne
užmirštama ir savųjų dainų bei 
knygų skaitymo. Retos, kartu 
iš tėvynės spėtos pasiimti, kny-1 
gos dabar keliauja iš rankų f 
rankas. Skaitomos ir kartoja
mos ir žvelgiama į tuos pageltu
sius knygų lapus, kaip į savotiš
kas brangenybes, pasiilgtosios 
tėvynės suvenyrus. Žmonės gy
vena ištisus metus be savojo ku
nigo, be religinių patarnavimų. 
Nežiūrint to, dorinis gyvenimas

..imiiuimtiiti'Hiiiiiiiilliiliililllliniiiih

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMU* 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

LEGULO, Department D., 
5818 W. Eddy St., Chicago 34, I11.Į

CARR M OO D Y 
LUMBER CO

STASYS UTNuVAS, Prea.
3039 $0. Halsfed St.

Tel. VIctory 2-1272 
Apkainavimą 1: Prekių Pristaty 

mą Teikiame Nemokamai 
Raštini atidara kasdien nuo 

8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro b 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro, 
iiiiiiiiiiimiiuiiiiiiiiiiiiiiiuuuiiiiim A,

Apsirūpinkite laiku 
apšildyti savo butą.

P&J. JOKUBKA
TV. DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI 

Pardavimas Ir Taisymas 
4077 Su. Archer Avė.

Chicago 82, III. —Tel LA 3-861

SOPHIE 8ARCUS 
RRDIO PROGRAMA

Iš WGE8 stoties — Danga 1390 
PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v 
NUO P1RMAD. IKI PENKTAD.

8:45 iki 9:30 vai. ryte 
SESTA IJ. 8:3Uiki 9:30 ryte 

SEKMAI*. g:3O — -9:30 v. r. iš stoties
\VOP\ — 14U0 kil.

7159 SO. MAPLEVVOOD AVĖ. 
Chicago 29, III. HEnilock 4-2413

Viena kultūringiausių ir gra
žiausių dovanų V. Jonuškaitės 

i plokštelių albumas, kuriame tel- 
, pa 15 įvairių dainų. Reikalaukite 
i visuose knygynuose ir pas J. Kar
velį, 3322 S. Halsted St., Chicago 

'8, III. Tclcf YA 7-0677.

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

musu speciaiybe
Prccin Photo Studio

(lueorporated) 

EDVARDAS ULIS, B»v, 

4058 Archer Avenue
Telefonas VIrginia 7-248«

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR H TOLIAU

K. EIDUKONIS
imtu naują dideli gunkvežinų 

Ir apdraudaa
3313 W 01>t St. OhicMO, Hl. 

Tel. PReecott 9-2781

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM Į VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldų perkraustymas as*

meny turinčių ilgą patyrimą.
STASYS FABIJONAS

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

J. G. TELEVISION COMPANY

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

TV APARATAI: paprasti ir spalvoti, automatiški, valdomi nuo tolo, ne
šiojami, jungiami prie automobilio. PATEFONAI: vietiniai ir užsieniniai, 
paprasti, nešiojami, automatiški. HI-FI, baterijiniai. RADIJAI: vietiniai 
ir vokiški, AM, FM, trumpos bangos, keligarnlakalbiai, staliniai, kabinę- 
tiniai, nešiojami, tranzistoriniai, kišeniniai — viskas

ŠVENČIŲ DOVANOMS

GERIAUSIŲ FIRMŲ
PEČIAI,

pradedant nuo $28-0C 
pas

Roosevelt Furniture
Company 

(LIETUVIŲ KRAUTU! E) 
2310 West Roosevelt Road

Tel. SEeley 3-4711 
Keltie Bertulis ir Peili Raudonis,

savininkai
Krautuvė atidaryta kasdien iki ė 
vai. vak. Plrmad. ir Ketvlrtad. iki 
9 vai. vak. Ir Sekmad. nuo 11 vai. 
ryto iki 4:80 vai. po pietų.

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

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

BALYS RADIO & TELEVISION
SALES AND SERVICE

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

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

264S West 7lst Street
Chicago 29, Illinois

Tel. PRospect 8-5374
Sav. B. ft J. Brazdžionis

T/

SIUNTINIAI
greičiausiai pasieks gavėją LIETUVOJE ir kitur siun

čiami be eilės per lietuvių kontorą „LĖVUO” — 

Overseas Parcel and Gift Service, Marąuette Parke,
6653 So. Artesian Avė., Chicajo 29, Illinois

Tel.: PRospect 6-6848. Kasdien ir šeštadieniais nuo 12 iki 8 vai. 
vak. Kitu laiku ir šventadieniais, pašaukus WAlbrook 5-8715. 

Visi mokesčiai sumokami • vietoje.

uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiEuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Plgui, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Iš artimų tr 

tolimų distancijų. Saukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
MIS & UTHANIOA AVK., OmOAOO, H.L.

Telefoną* — FRontier 6-1882
iiiHiiiiiiiiiiiiiiiiinininiiiiiuiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiii

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

Unlversal Savlngs and Loan Assoclatlon užtikrina saugo
mą Ir gražų pelną.

e

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra Ud 
310,000.00 kiekvienam Indėliui Ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškas. Bos grei
tas ir draugiškas patarnavimas.

Dėl paskolų Ir visais finansiniais reikalais krelpkltia:

—

TELEVIZIJA* RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIAKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

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

V

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800/S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois
3?

Skaitykite ir platinkite dienraštį “Draugą”.

/



Antradienis, gruodžio '18, 1956 DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS

Gruodžio mėnesio 31-mą dieną, 9-tą valandą vakare Marshall Square Ballroom -salėse, adresu 3113 West Cermak Road, 

ĮVYKS L.V.S. “RAMOVE” CHICAGOS SKYRIAUS IR BIRUTES DRAUGIJOS RUOŠIAMAS DIDELIS

NAUJUJU METU SUTIKIMO BALIUS!

t

Veiks puikus RAMOVENŲ baras ir turtingas BIRUTININKIŲ bufetas. Šokiem 

gros rauz. BR. JONUŠO ORKESTRAS. Visuomenė kviečiama gražioje ap
linkoje ir geroj nuotaikoje baliuje dalyvauti. Staliukus užsisakyti pas: p. Mie
želienę, tol. VA 7-1001 ir p. A. Matulevičienę, tel. VA 7-1306. įėjimas $3.00

ARTISTE IR PUSBROLIS Giedraičio adrejas: 1632

Audre l'tasy, 18 nu amžiaus, pabėgęs iš Vengrijos, kur jis visj me
nėj dalyvavo kovose Budap’jšte, sutinkamas Los Angeles savo pus
seserės artistės Eva Bartok. (INH)

Tačiau naujenybė ta, kad da- jau kaštuoja tik tiek, kiek mo- 
bar galima naudotis ir matema-1 karna už išnuomotą mašinėlę, 
tiškais ženklais: yra pliusa3, ly-j čia gi mašinėlė yra jo nuosavy- 
gybės ženklas, atimties. O jei’ bėję. Bet kas moka iš karto ar 
kas specialiai nori, tai galima į-' per 30 dienų, gavęs mašinėlę, 
vesti šaknies ir kt. j daromos nuolaidos.

— Kokios mašinėlių kainos? — Ar nemažėja pardavimas,
— Nuo $69.96 iki $139.95. 

Žiūrint modelio. Lietuviai per
ka geriausias, nes pagal kainą 
ir kokybė. Tačiau norintieji ga
li kartais vartotas ir labai pigiai 
gauti. Kas praneša norą ir ad
resą, siunčiu katalogus ir paaiš
kinimus nemokamai.

— Ar turite parduotuvę, ar 
vežioja te į namus?

— 95% parduodu nepažįsta
miems asmenims paštu. Užklau
sia, pasiteirauja, nusiunčiu ka 
talogą, kainas, raidžių išdėsty
mo pavyzdžius ir smulkias pir- 

į kimo informacijas. Pasirenka 
Į modelį, raidyne ir paprašo iš- 
'sių3ti paštu. Jau turiu didelę 
i praktiką, tai ir eina labai skaln- 
džiai. Jei kam arti ar labai sku
biai reikia, nuvežu ir i namus, 
tačiau niekas nerizikuoja ir ne
matęs pirkdamas, nes siunčiu 
be jokių rankpinigių, savo ga
rantija. kad preke bus patenkin
ti, kad prekė nesuduš ir 1.1.

— Ar reikia mokėti pinigus 
iš karto?

— Kaip kas nori. Gali mokė-

kai daugumas jau nusipirko?
— Didėja, nes priauga dau

gisu jaunimo, visi pripranta ra-i — Kokias turite perspekty- 
šyti mašinėle šiame mechaniza-j vas ateičiai?
cijos amžiuje ir čia tradicija.] _ p14sti prekyb, pagal pirkė i ----------  .
kad kiekvienoje šeimoje yra ne+! jų pageįdavimus. Manimi visi!
keletas mašinėlių. Palyginus 3U patenkinti, nes atsiskaito tiesiai i Kame rūpinimasis sielos gy- 
šaldytuvu, autcmcbiliu ar kt. su manimi, mano paruošta ko-,venimu nestovi pirmoj vietoj; 
tai pigi ir reikalinga prekė, j respondencine tvarka, visiška^ ten nėra galima jokia kultūra, 
tarnauja visą gyvenimą. neperduodant bankui. Fcerster

7’.road Str., Hartford, Conn.

500 MAŠINĖLIŲ LIETUVIŠKU RAIDYNU
K. MOCKUS, Boston, Mass.

Buvęs Kauno advokatas Juo-|derwood ir 1.1.), sudėjus kirtu. 
zas Giedraitis jau eilė metų ap-O dabar išleido visiškai mažytes 
rūpina artimesnius ir tolimes-, mašinėles, kurias gamina Royal, P° per mėnesį. Tai
nius kaimynus rašomosiomis fabrikas Olandijoje, ir jos žy- _ ------ ----
mašinėlėmis. Yra jų išleidęs miai geersnės už šveicariškas. [TĖVAS PIJUS 
jau 500. Daugelis mums žinomų — Ar 1 etuvėkais ženklais istorijoje yra pirmasis kunigas 
asmenų, rašto darbuotojų rašo mašinėlės nekliudo rašantiems ĮęUrįg turi Kristaus žaizdas. Tė
jo pristatyomis mašinėlėmis. Ne . akla, sistema .* vas pjjU8 yra garsus nepapra-
vienas “Draugo” bendradarbis, i — Beveik r.e. Yra tik keli , gtais darbais ir D,eVo malonė 
įskaitant ir šių eilučių autorių, ženklai pakeisti vietose. Dauge-' mja Knygoje aprašoma pra- 
rašo jo pristatytomis mašinėlė- lis kolegijas lankančiųjų perka, našysčių dovanai nuostabūs iš-

4-TV Y* i . CU 1 TYI 11 _ 1 1 O f 11 AT1 "3 Ir O 1 O rr r> TO VI O 1 C3 tir/TC rO Uflmis. c Visa »tai turi mūs. lietuviškais ženklais, nors rašo!
sų kultūriniu gyvedlrhu.' Pasie- nemažai ir angliškai. Tačiau, Į 
kus apskrito 500 skaičiaus, krei kas nori, sumontuojamas raidy-' 
piausi į jų platintoją su eile j nas taip, kad angliškas raidynas 
klausimų ir gautus atsakymus visiškai nepaliečiamas ir kartu 
pateikiu maloniems skaityto- įvedami ženklai lietuvių ir ki-' 
jams, linkėdamas jų platintojui ( toms kalboms vartoti, 
tolimesnės sėkmes.

Nuolat matome skelbimą1 gg-goc - -

gijimai, ekstriniai persikėlimai 
ir 1.1. Iš,Tėvo Pijaus gyvenime 
yra įdėti 32 paveiksiai. Kaina 
$2.00.

Galima gauti “DRAUGO“ 
Administracijoje 

2334 So. Oaklej Avenue 
CHICAGO 8. ILLINOIS

apie rašomas mašinėles. Ar 
daug parduodate?

— Kasmet maždaug po 80 —
100 mašinėlių. Aš vienas jau iki 
šiol pardaviau apie 500. Dabar 
galėtų didėti, nes turi jau dau
gelyje miestų atstovybes.

— Kas daugiausia pci.»a? Lie 
tuviai, a.r kiti?

— Kadangi aš ir pradėjau 
pardavinėti tik lietuvių prašo
mas lietuviuku raidynu, tai taip 
ir reklama išsivystė. Iki šiol 
90% pirkėjų reikalavo masinė-Į 
lių su lietuviškais ženklais ar
ba specialiais akcentais lietuvių 
kalbai. Tačiau mielai sumontuo
jama, kokis tik pirkėjo pageida- ' 
vimas dėl raidžių išdėstymo 
Taigi ir pirkėjai yra daugiausia' 
naujieji ateiviai. Tačiau neina-' 
žas nuošimtis perka ir vad. sc j 
nų amerikiečių. Profesijomis 
skirstyti būtų sunkoka, bet pvz. 
pažymėtinas didokas nuošimtis 
kunigų ir vienuolijų, kurie rei
kalauja su lietuviškais ženklais.
Iki šiol pirko 69 kunigų, 7 pro-, y- 
latai ir 1.1. Pvz. Paterson kle- 
bonas kun. Kinta pirko taip par 
lietuviškais ženklais, nors gi
męs Anglijoje ir Lietuvos nie
kada nėra matęs. Mano maši
nėlėmis rašo Lietuvių Enciklo
pedijos redaktoriai, Jungt. Tau-1 
tų korespondentė, Vliko, Free! 
Europe ir kitos įstaigos. Perka, 
kaip dovanas janavedžiams ir tt.

— Kokią firmą atstovaujate? I

— Atstovaujau RCYAL, nons 
galiu patiekti ir kitokių firmų. 
Tačiau faktas, kad Royal maši
nėlės yra plačiausiai vartoja
mos; sako, kad jos ir praktiš
kiausios. Royal yra didžiausia 
firma pasauly ir parduoda dau
giau negu visos kitus firmos, 
(Remingtor., Smith, Corona, Un,^,

Kaina $1.50 vienas. Galima užsa
kyti ir per paštą. Pri.luntimas 

ir su pakavimas $1.00.
Pažymėtina, kad lietuviški Ka

lėdiniai rekordai įrekorduoti prieš 
30 metų visi išsibaigė.

Tinkamiausia

KALĖDINĖ
Dovana

savo šeimai, vaikučiams 

bei draugams !

DU NAUJI
KALĖDINIAI
REKORDAI

(PLOKŠTELĖS)
Įrekorduoti Operos solis

tės Izabelės Motekaitienės, 
pritariant vargonams: "Ty
liąją Naktį" 'ir "Linksmą 
Giesmę", "Sveikas Jėzau 
Gimusis" ir "Gul Šiandie
ną".

Minėti rekordai padaryti 
gerai, Hi-Fi,"skamba labai 
gražiai. Juos galima gauti:

JOS. F.JUI1RIK
HRMTIH1 INC.

3241 S. HALSTED ST. 
Chicago 8, Illinois

ALUMINUM.
STORM WINDOWi 

$15.95
Combination Aluminum

STORM DOORS
$39.95

Instalation Extra
NO MONKY DOWN

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

OPEN SUNDAY 
Lietuviai Savininkai

Operos Solistė IZABELĖ MOTEKAITIENfi

•^1

NAUJAS ŽODYNAS
virš 20,000 žodžių

ANGLŲ-LIETL'VIŲ kalbos žodynas, tokio žodyno Amerikoje 
dar nebuvo, kaina tik $4-.

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

Chicago Savings and Loan Assoclation naujai 

statomas namas, kuris bus baigtas šių metų gale.

Mes Iš anksto kviečiame visus atsilankyt] į 

mflsų naujojo namo ša anų atidarymą (Grand 

Opening, Įvykstantį 1957 m. sausio mėnesi-

Saugiausia Ir pelningiausia vieta taupomiems 

pinigams laikyti yra apdraustose taupymo ben

drovėse, kuriose kiekvieno taupytojo indėliai yra 

pilnai apdrausti iki- $10,000 Jungtinių Valstybių 

valdžios. Visos bendrovės, turinčios šitokius ap

draudimus yra vienodai saugios. Visos stropiai 

valdžios {stalgų prižiūrimos Ir visos turi atidėti 

vienodai reikalaujamų snmų atsargas, bet dau

gumas atideda dangian, negu reikalaujama. Skir

tumas yra tik toks: kai kurios bendrovė, yra patogesni anpyto.la! visada Itaiokkjc ir Išmoka aukštesnio* dividendai 

Ir telkia pelningesnius Ir naudingesnius patarimus.

Chicago Savings nuo pat savo įsikūrimo 192d m. per daugiau negu 32 metus, visada išmokėdavo taupytojams visas taupy

mui įdėtas sumas su aukštais dividendais. Kas liečia pelningu* patarnavimus — tai Chicago Savings yra viena iš nedidelio skai

čiaus tų bendrovių, kurios nemokamai teikia patarnavimus, iškričiant čekius, apmokant šeimų sąskaitas ir atliekant kito 

Idas pinigines operacijas.

Chicago Savings b-vė, sąžiningai ir ekonomiškai prityrusių liet. tvarkoma, padidino savo luitą daugiau negu iki $13,060,600. 
Kviečiame visus pas mns } mūsų pažangią, tvirtą finansinę |stai..ą. Gyvuotieji toliau gali taupyti laiškais — atsiklauskite.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6234 South Westem Avenue Tek GRovehiil 6-7575 Chicago,Illinois

CCRBENTLY — ALKAMAU8EAS DfVIT'F-NI>AS IŠMOKAMAS AVT PAIO IIP INVTCSTMENTŲ SKYRIAUS.

SS
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Lietuviškojo Džiambores Fondo Reikalu
prieš pusę metų! Paulionį $24, Pagal aukų lapą Nr.Jau beveik

LIETUVOS SKAUTŲ BROLIJOS 
akyriauą Džiamborės Fondas krei
pusi i lietuvių visuomenę, steni 

lakinti "damas paaiškinti DF tiksiu 
dą, pateik? pirmųjų aukų ata
skaitą ir prašė paramos, prašė lai
bos ir aukų. Lietuvių visuomenė 
neliko abejingai šiam paramos urš. 
šymųi. Lietuviai aukojo Džiatnbo- 
tės Fondui per lietuvių Bkautų vie 
Retus, per DF remti komitetus, 
per D F įgaliotinius, atstovus ar 
aukas siuntė betarpiai DF iždinin
kui. DF gavo padrąsinančių laiš
kų, susilaukė gražių atsiliepimų. 
$iondįen Džiąmbores Fondas nėtą 
padrąsinančių laiškų, susilaukė 
gražių atsiliepimų. Šiandien Džiam 
uorės Fendąą nėra lietuvių bend
ruomenėm sųetimas. Lietuviai ži
no,. kad DF teikia lėšas tam 
kad galirųa butų svariai pa
rimti1 , lietuvių skautų reprezen
tacinių vienetų žygius tarptau
tiniuose i.- skautų Stovyklose, su- 
važiavimUose bei sąpkryd&uosė. 
šiandien lietuviai 'puikiai žino, kad 
Lietuvos Skautų Brolijos reprezen 
tariniai vienetai nesirengė ir ne
sirengia pasaulinėse skautų sto
vyklose atstovauti lietuvius skau
tus siaura žodžio prasme — jie 
atstovauja brangią tėvynę kanki
nę Lietuvą, jie visur stengėsi ir 
stengiami ginti lietuviškąją bylą! 
Tai yra' visų lietuvių bendras rei
kalas ir skautai stengiasi šiame 
kovos už Lietuvos laisvę bare pa-

Mirtingieji yra visi lygūs. E- 
santį tarp jų skirtumą padaro 
ne gimimas, bet jų turimosios

Goethe20 , per K. Kudukį, London, Ont.,
$8, Pagal aukų lapą Nr. 25, per aorybes. 
p. V. Gudelį, London, Ont., $30, -----------

kand. "Pulk. J. Saraus- aš nekeisčiau savo nenugali- 
ko būrelio, pagal aukų lapą Nr. - ■4a, surinktos aukos, per s.v.kand. mos badymo meile3 uz visus 
*1. J, Karasiejų, Toronto, Ont., Indijos turtus. E. Gibbon
$40, Prel. J. Balkūnas $10, I-JAV ------- ... -
Rajono Worcesterio vie-ja pagal ne ase* m
aukų lapus Nr. 88,89,90. per ps. UEMfcblU
V. Bliumfeldą, $69.50, New Yorko „ . . .
skautų tėvų ir bičiulių susirinki- Važiuoju į Bostoną penkta
rnas š.m. lapkričio mėn. 3 d., pa- ditnį, gruodžio 21 d. Galėčiau 
nal K^UsMPąT^onA03iū^rrR^‘ Priimti P°ra žmonių nuvežti.
£L"5fe'£"“vk?>' >-a sts.

Atsilyginti blogu už gerą yra | MAGIŠKA AKIS, tobulas truin- 
velniška, atsilyginti blogu ui1 bungų nustatymus, AM, KM, au- 
blog, yra gyvuliška, atsilygint, ““
geru už gerą yra žmogiška, at- n.ų baras, keli garsiakalbiai — tai 
silyginti geru UŽ blogą yra krikš visa randama naujuose vokiškuose 
Čionio karžygiška dorybė. aparatuose. Gradinskas, J. G. Tele-

rr Vision Co., 2512 W. 47th St., FRi. ioin e.1998 Atidara ir s€.kinad. n—3.

CLASSIF1ED AND “HELP WANTED ’ ADS

lapą Nr. 2a, per pe. V. Rušą, $38.- 
85, įgal. min. P. žadeikis, $50, 
Cbicagoje surinkta per DF—-Atsto Automobiliu važiuoju { To- 

Dirkį, $100. ronto apie gruod. 20 d. Grįšiu
iso Džiambores Fondo iždan į- prieš Naujus Metus. Jei kas

E'kSfSLnal piani«“u“riS-' ’»«“»«• atsiliepkite
ra pratęstatas ir kai kurios vieto- tel. LAfayette 3-3431.
ra prastas ir kaikurios vieto- _______________________________ __
vės persiųs surinktus pinigus kai no„b„ita
DF vajų galutinai užbaigs. To-Į Perskaitę Draugą , duokite
kiu būdu ir žemiau skelbiamas1 kitiems!
DF bičiulfems-aukotojams latžy- Į _______________
mėti sąrašas nebus visiškai pil- [r;--------- -
nas. Jau anksčiau lietuvių visuo- rz
menei buvo per spaudą duota DF 
statuto ištrauka apie DF bičiulių- 
aukotojų atžymėjimą. Remdamie
si DF statutu skelbiame DF ge-j 
radarių (aukojusių nuo $10-25) I 
ir DF rėmėjų (aukojusių nuo $25 
75) sąrašus.

daryti savo įnaša.-
DF Geradariai

Džiambores Fondas yra visiems p. a. Andrulionis, Boston, Mass., 
ji aukomis paremusiems giliai dė $20, v.s. V. Sembergas, Clevelalnd, 
kingas. Jų aukos ne tik sustiprino Qhio, $10, s. G. Juškėnas, Cleve- 
DF materialiniu atžvilgiu, bet kar ian(į, Ohio, $10, dr. A. Kaveckas, 
tu buvo ir didelė moralinė paspdr- London, Ont., $15, "Simano Dau- 
timi. Mūsų pareiga yra su visais, kanto” d-vės Bičiulių ir rėmėjų, 
DF bičiuliais pasidalinti DF lai-, būrelis, London, Ont., $15, Tėvai 
mėjimais ir su jo rūpesčiais. Lie-i Jėzuitai, Chicago, III., $10, Mont 
tuviams skautams ir sesėms skau-i realio Lietuvių Seimelio prezidiu- 
tėms mes duodame DF vajaus at- mas> $io ir prel. J. Balkūnas, $10. 
skaitąs per “Skautų Aidą” — čia DF Rėmėjai
mes kreipiamės į visus lietuvius. Į M. Mikšienė, Detroit, Mich.,

Prieš patiekiant naujai įplaukų- j $25, “Dariaus ir Girėno” klubas, 
siu aukų atskaitą leiskite pranešti į Detroit, Mich., $25 ir įgal. min. 
Džiambores Fondo Garbės Komi-! P. Žadeikis, $50.
teto sąstatą, į kurį sutiko įeiti: ! Džiambores Fondas labai nuo- 

Juozag Audenis, Juozas Bachu- širdžiai dėkoja visiems DF Gera- 
nas, prel. J. Balkūnas, Stasys Bar-! dariams ir visiems DF Rėmėjams, 
zdtikas, dr. St. Biežis, gen. J. Čer-! Jie labai svariai prisidėjo prie D- 
nius, Povilas Dargia, Elena De- F Iždo didinimo ir jiems tariame 
venienė, min. St. Lozoraitis, Leo- iš visos širdies mūsų lietuvišką a-
nardas šimutis ir min. P. Žadeikis. čiū!

Džiambores Fondas yra labai Į Didieji 1957 metų skautiškojo 
dėkingas didžiai gerbiamiems DF; pasaulio įvykiai artėja. Viso lais- 
garbės komiteto nariams už tai,! vojo pasaulio skautai ruošiasi 
kad jie taip gražiai įvertino DF tiems įvykiams — sukaktuviniam
pastangas sudaryti lietuvių skau 
tų reprezentaciniams vienetams 
materialines sąlygas. Mes esame 
jiems dėkingi, kad jie dar kartą 
įtikinančiai pafbrežė, kaip svar
bi ir reikalingi yra lietuvių skau
tų reprezentacija pasauliniame fo
rume. Tai yra naujas patvirtini
mas, kad DF tarnauja nė vien L.- 
S.B., bet bendram lietuvių reika
lui. ■■ - . ' I

Džiambores Fondas be abejo au 
gi ir stiprėja. Jis įsigijo naujų 
talkininku, naujų bičiulių. Pagal 
pirmą DF pranešimą neskautiš- 
ko.ie lietuviu spaudoje viso buvo _
Surinkta $308.15. Žemiau skelbia- vą viBo laisvojo pasaulio jauni
me vėlinu atėjusias aukas, stengi mo ir jaunimo vadovų akyse. Bū- 
dainiesi prisilaikyti chronologiš- j tų nedovanotina šios progos ne- 
ko* tvarkos: < . i išnaudoti.
‘•LSS vądovų-ių sąskrydžio da- Bet kaip gražūs DF vajaus vai- 
lvvtai, per ps. R. Mieželį, $30.00,'aini bebūtu, jų dėia toli gražu dar 
LPB Vaidovų-ių sąskrdžio iždo Ii*, nebepakanka, net ir kukliausiai 
liūtis, per V S Stp. Kairį, $14, Bos-j reprezentacinių vienetų išlaidas 
tono t “Žalgirio” Tuntas, per ps. apskaičiuojant. Tenka labai susi- 
Alg. Banevičių, $30, Bostono s.v. rūpinti, nes jau dabar reikia dalį 
“Senųjų Lapinų” būrelis, per s. stovyklos mokesčio įmokėti. To- 
v.v. si. A; Leriną, $9, “Žalgirio” klos aplinkybės mus vėl verčia 
viėt-ja iš Port Colborne, Kanada, kreiptis į lietuvių visuomenę ir vėl 
per v. valt. Br. Simonaitį $28, Chi- prašyti aukų, prašyti talkos. Ne 
cagos “Baltijos Jūros" Tuntas ir me8 vieni jų prašome. Visur pašau 
“Vaivos” laivas, per v.valt. J. Ma iyje skautai to paties prašo, net 
cijauską. $15, I-JAV Rajono vii- jį- didelėse laisvose valstybėse — 
kiukų “Pilėnų” stovykla, per ps. gai tik na visur tuo pat būdu. Vi- 
V. Bliumfeldą $5, Londono, Ont. BUr jiems pritariama ir supranta- 
DF-ui remti Komitetas, per s.v.v, ma kad jų reprezentacija šiomis 
si. A. Švilpą, $35, Pagal DF-aukų istorinėmis dienomis yra ypatin- 
lapąNr. 54 iš Ornahos, per v.sl. gaj svarbi ir reikalinga.
St. Radžiūną, $28, Laiške iš p. P. 
Butkio, Inglewood, Calif., $2, Tė
vai Jėzuitai, Chicaga, per. kun. 
vj. J. Vaišnį $10, “Simano Dau
kanto

lllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardinei
Tai gražiausia dovana mūši, 
mažiesiems skaitytojam*. Meilė

dail. VI. Stančikaitės gražios iliu
stracijos šią knygą padarė dau
giausia mėgiama mažųjų skaity 
tojų tarpe. Kaina $1.50.
Užsakymus kartu su pinigais siųskite

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8. UL
'iimiiiiiitmiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiimimin

Užsilikusių Prekių Išpardavimas
ŽIEDAI, IR LAIKRODŽIAI NET Už 1/3 KAINOS

Radi jos. Televizijos, Elektriniai ir Kristaliniai in
dai Parkeriai ir papuošalai už pusę kainos. 
Naudokitės proga siuntimui į Lietuvą!

R. ir J. JOKUBKA
4077 So. Archer Avė., Tel. LAfayette 3-8617

! --------------------------------------------------p

KNYGA,
Kokios pasirodo tik retais laikotar
piais.
.. PREMIJUOTASIS DRAUGO . 

ROMANAS
Didelė Lietuviškos buities knyga, 

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

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

Užsakymui ir pinigus siųskite 
DRAUGAS 

2834 So. Oakley Avė., 
Chicago 8, m.

pasauliniam skautų sąskrydžiui
(Jbmboree), pasaulinei -Sskautų- 

čių (vyresnio amžiaus skautų)
stovyklai, pasaulinei skautų vadų______________
(skautininkų) stovyklai bei pa- |||||||||||||||||||||||||||||||||1|1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1|||||||II
saulinei skautų konferencijai, ku- ---------------------------------------- ------------------- -----
ri yra lyg ir pasaulinis skautų 
perlamentas. Visi šie įvykiai bus 
1957 metais Anglijoje. Dar nie
kad per visa skauti.ios istorija šie 
visi sąskrydžiai, visos stovyklos 
nebuvo vienu laiku tame pačiame 
krašte. Vargu ar kada artimes
nėje ateityje vėl pasitaikys lietu
viu skautijai tokia ypatinga, ne
eilinė proga reprezentuoti Lietu-

Džiamborės Fondui jau žinoma 
kad jis yra suprastas, tinkamai į- 
vertintas; dėl to jis neabejoja 
kad jam lietuviai ir toliau padės,

__ d-vės Londone, Ont., Bi- j toliau aukos. Mus gal daugiau
ėiulių būrelis, per K.. Kudiukį, $10,1 negu kitus didieji pasauliniai į- 
“Laisvosios Tėvynės” vyr. skau-1 vyldai įpareigoją. Ir prisiminkime 
tų-čių stovyklos dalyviai, $84, IV- ^-ad
siog Kanados Lietuvių Dienos iš-1 Kai dhug duoda vienas, pasidaro 
kilmibgo minėjimo-koncerto daly- i mažai. Kai mažai duoda visi, yra 
viai Windsore, $100, Montrealio daug!
Lietuvių Seimelio Prezidiumas, į Norintiems DF paremti mūsų 
pfer v.s. J. Bulotą, $10, Leonas tautiečiams pranešame kad auko-
Balzaras, Montrealis, $5, I-JAV. 
Rajono “Nemuno” skautų stovyk
lą, per ps. V. Bliumfeldą, $14.70, 
Montrealio Skautų Tunto Sv. Jur- 
gid/Skautų Kankinių dienos ge
rasis darbelis ir dalis vasaros sto
vyklos aukų, per s. S. Naginionį, 
$19.35, “Simano Daukanto” d-vės 
Londone, Ont., vasaros stovyklos 
sesės ir broliai, per s.v.v.sl. A. 
Pocių, $5. New Yorko skautų 
“Tauro” Tuntas pagal aukų la
pą Nr. 102, per ps. R. Kezį, $42.- 
25, New Yorko jūrų ak. “Audros” 
Laivas pagal aukų lapą Nr. 104, 
per ps. R. Kezį, $7, Chicagos sk. 
židinys pagal auku lapą Nr. 36 
per s.s Gurėną $93.25, Chicagos 
jūrų sk. "Baltijos Jūros” Tuntas, 
per v.valt. J. Macijauską (vasa
ros stov. mokestis) $3.60, Pagal 
aukų lapą Nr. 3a per ps. V. Rū- 
šą, Toronto, Ont., $42, Los Ange
les "Žalgirio” viet-ja. pagal aukų 
Nr. 26, per br. Algirdą Avižienį, 
$13, Los Angeles Senųjų Skautų 
ŽicįinyS pagal aukų lapą Nr. 51,

Kr br. Vytautą Tamulaitį, $9, 
• Angeles “Žalgirio" riet.-jos 

stovyklos mokestis, per ps. S. Ma- 
kareričių, $3, Delhi-Tillsonburgo 
lietuvių skautų vienetas pagal au
kų lapus Nr. 17 ir 18, per s. Z.

tl galima per lietuvių skautų vie
netus, lietuvių skautų tėvų ir bi
čiulių komitetus arba aukas siųs
ti banko ar pašto perlaidomis bei 
banko čekiai betarpiai DF iždinin-| 
kui šiuo adresu: Mr. Alfonsas, 
Pocius, 43 Paddington iAve., Lon-i 
don, Ont., Canada. f

Už kiekvieną, nors ir menkiau
sią auką. DF bus labai dėkingas 
— kiekviena auka yra lygiai ver
tinga, reikalinga!

Lieturišksis Džiamborės Fondai 
nuoširdžiai linki visiems, visiems 
jo bičiuliams linksmų Šv. Kalėdų 
ir laimingų Naujų Metų!

ps. O. Gešventas 
Džiamborės Fondo sekr.

Ifliinilliiiiiimiiliiimiiiiiiiiiiiniimiiiiii 
Jei turite parduoti ar išnuomo

ti. pasiskelbkite smulkių skelbimų 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti
telefonu: VIrginia 7-6640. 
iiuiniimiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiii

PUTINKITE “DRAUGI”

j.gliaiJda

OKA PRO 
NORIS

PREMIJUOTAS
ROMANAS

įdomiausias romanas!

Gyva intriga ir šiurpūs 
Įvykiai, išsamiai pavaizduo
tas bolševikinis gyvenimas 
Lietuvoje, dail. V. K. Jonyno 
16 originaliu iliustradju.

Abi dalys vienoje knygo> 
U8 psl - tik $4.00

Užsakymus siųsti:

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Avenue 

Chicago 8, Dlinou

oi

MALDOS KULTCRA — SIELOS 
KULTCRAJ

Šių tiesą, gyvenimiškai, trumpai V 
išsamiai nušviečia vlenlntelg šios rS 
Sies mūsų kalboje studija —

TOMO ZICRAIČ1O, O.P.,

Nevystančios Rožės
šv. Rožančius Ir Gyvenimas.

II laida
"Sąmoninga, kultūringa malda yr* 

galingi kiekvienos asmenybes dvasios 
sparnai Į žydriąsias gyvenimo viršū
nes” (Autorius).

"Tenka tik palinkėti, kad tautie
čiai katalikai taip vertingą leldln) 
Įsigytų ir uoliai perskaitytų” (Kun. 
Jonas Gasiūnas).

T5vų Domininkonų leidinys, 87 
pusi., kaina tik 60 centų. Užsakymus 
Ur pinigus siųskite —

, Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Avenue

Chicago, Illinois
HBHCHOHOHCHCH9QOCHSH3CHCHCHiHCHSHCH>CHClCHCHS<

SEAL ESTATE

Pirkdami sutaupysite 
ir pat duodami uždirb
kite per šią ištaigą. 
AL. BUDBECKAS

B BALTY 
4081 Archer Avė. (prie 

Calif ornljos g-vgs)
LAfayette 3-3384

BUILDING £ RKMODELING

Šioje nejudomo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant. Jū
sų laukia greitas Ir teisingas patar 
navlmas.

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2600 W. 50th St. Tel. Prospect 8-5454

VIKTORAS SIMAITIS 
General Contractor

Stato rezidencinius Ir komerciniu* 
namus; pasiūlo sklypus; rekomen 
duoja planus; išrūpina statybos kre
ditus Skambinti vak.; VI 7-422V 
arba rez. tel. BI 7-3340. Kreipti*

S I M A I C I A I 
ūsaity • Bullders - Iraurao.

2737 West 43rd Street

Ar Marija apsireiškė Lietuvoje 
Atsakymą rasite J. Budzeikos kny 
gutėje

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE

Kaina 40 centų
Ją galite gauti

“D R A U G E”

2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8, ILL.

Pulkus 6 butų (2x5 ir 4x4) mūr. 
pajamų namas arti liet. bažnyčios Ir 
mokyki. Geras susisiekimas. Ji8,000. 
K. Juanis.

I>ar prieš šventes nepraleiskite 
progos įsig>tl šj pulkų, prie parko 
stovinti, 5 butų apartm. mūro na
mą. Plieno konstrukcija. 3 karų ga
ražas. Namas labai gerame stovyje. 
$417 mfn. pajamų. Skambinkit A. 
Linui.

Kaip niodern. piramidės — mūr. 
ekstra 6 kam'), namas arti Maria 
Hlgh. School. Puikūs kambariai ir 
moderniški įrengimai. Gazu karšto 
vandens šildymas. Rūsyj irgi galima 
gyventi. Yra vietos kitam butui vir
šuje. 2 puikios vonios. 2 karu mūr. 
garažas. Pažiūrėkite! $25,000. Volod- 
kevičlus.

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

Geltonų plytų puikus 2 butų 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

___________________'tJjraSJ
Statomo

NAMUS IR 
GARAŽUS

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

MASTER BUILDFRS
General Cantracting Co.

(Sav. V. Sodeika ir J. Skorvbskas) 
1800 S. 48TH CT., CICERO 6 0, ILL.
Tel. ()I.yinplc J2-73^; it) 3-4236^

ąiillilliillliiiiiiiliiliiiiiliiiniiiiiiiiiiiiiii!)
5 LIETUVIU STATYBOS 
= BENDROVE
| MŪRAS
= BuUders, Gen. Contractor* : 
S Atlieka planavimo ir staty- Š 
S bos darbus gydytojų ofisų, gy- ; 
B venamųjų ir viešųjų pastatų. ■ 
= Namų jkainavimas ir Įvairūs : 
S patarimai nemokamai. ■
S Kreiptis šiuo adresu: :

| JONAS STANKUS į
S Kasdien nuo 8 vai. ryto Iki S 
3 6 vai. p. p. Kitu laiku susitarus ;
E TeL PRospect 8-2013 
E 6800 SO. CAMPBELL AVĖ, = 
= Chicago 29, Dilnote 
ftilllllllllllllllllllllIlllllllllHiiiiiiiiiiiiiii

AR JAU ĮSIGIJOTE 
KNYGELĘ EGZAMINAMS

KAIP PASIRUOŠTI 
JAV PILIETYBEI

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

Klausimai ir atsakymai anglį 
ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei
sėjas Alfonse F. Weils. Kaina 
60 centų.

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

Pinigus su užsakymais siųsti 
DRAUGAS”, 2834 S. Oakley avė

riileagn 8. UI

MUTUAL FEDERAL SAVINGS REKORDAS...

• Įsteigta Chicrgoje 1905 metais.

• Nno 1905 metų ši bendrovS pergyveno karas, 
ekonomines depresijas, panikas ir krizes Ir 
savo tanpytojams išmokėjo kiekvieną sutau
pytą dolerį.

• Angštns dividendas išmokėjo visada be per- 
stojlmo.

• Partrauksime jūsų pinigas Iš kitur, jei atne
šite savo banko knygutę.

• Pinigams padėti nereikia važinėti.

Juos galite pasiųsti paštą.
Mes apmokėsime pašto išlaidas.

PRADEKITE TAUPYTI ŠIANDIEN I

2202 W. Cermak Rd., Chicago 8, III. 
Phona VI 7-7747

IOB* 1. EAZASAUSKAa P~.

Ohartered Ir Snperrised hy the United States Bovtrnmsst
Įstaigos VALANDOS: Kaedieu nuo 9-tes ryto iki 6 vai. po pietų. Ketvirtadieniais šuo 9-tos valandos 
ryto iki 8 vai. vakaro, šeštadienisūa nno 0 vai. ryto iki 1 vaL po pietų. Trečiadieniais visai aeatidarama

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

VISŲ RŪSIŲ APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS 

“Varpas” Real įstate 
General Insurance, Notary Public 

5916 8. Western Avė.
REp. 7-6886 arba HEin. 4-7085

Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar Akina 
atlankykite mus
KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-EVSURAJVOE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St 
WAlbrook 5-5030 

PRospect 8-8579 (vak. kr aekmad.)

PIRKITE ir parduokite savo ne
kilnojamą turtą per mano įstaigą. 
Naudokitės mano 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.

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 

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

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbas, skubiai, 
gerai ir pigiau
Saukite DAnube 6-2703 nno • vaL 

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

vakaro Iki 11 vai. vakaro.

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

LIET APDRAUDĘ AGENTŪRA
Visų rSSlų apdraudos. Automobi

lių finansavimas. N o taria ta* Valsty- 
b«s patvirtintos kainos.

PrleS darydami apdrauda* kitai 
pasiteiraukite pas mus

JONAS KTRVAITT8 
WAlbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AOENCJY 
6108 S. Ashland Ave> Chicago 36, m

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instoliųoja ri 

sų geriausių Amerikos firmų gazi 
ir alyva kūrenamus pečius (fur 
naces), visų dydžių oro vėsintu 
vus (Air conditioners) ir atlieki 
visus skardos darbus.
1546 S tftth OOTTR1 rlCERl 
Tel OLympic 6-0775 nuo 8 vai

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

OLympic 2-675?
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SAVINGS

J

CICERO. Mūrinis 2-jų butij bar
menas. 5 ir 6 kamb. Pilnas rūsys. 
Karštu vand. stokeriu apšild. Apy
linkėje 16th ir 48th 'Court. $20,500; 
įmokėti $5,000. SVOBODA, 6013 
Cermak Rd. BIshop 2-2162.

MARQUETTE PARKE mūrinis 
U/2 augšto 2-jų butų. Centralinįs 
šildymas alyva. 2-jų autom, gara
žas. Kaina $10,000. P. Ambromaitis 
Realty, PRospect 8-0052.

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

Sild.. geroje vietoje, tik $10,500.
GAGfi PARKE':

Med. 2 po 5, centr. šlld., garažaa, 
tik $16,000.

Naujas mūr. 2 po 5. ant didelio 
sklypo, modern. jrengtas, tuoj gali
ma kraustvtts.

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

žas, centr. šildymas karštu vandeniu 
alyva. $11,650.

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

ŠIMAIČIAI
Realty. Buildera. Insurance

2737 West 48 St 
CLlffslde 4-2390

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 Kcclcr ir 24th St. SVOBODA, 
3739 W. 26th St. LAwndale 1-7038.

PARDAVIMUI

MALDAKNYGE
•«

Kurią pauraott 

Kan. P. Kirvelaltifl 
Kaina: $1.50 ir $2.50

l'lukymna aAreunoklto

DRAUGAS 
2334 South Oakley Avenue 

CHICAGO 8. ILL.

avroMORitiEs — trupu; ■ 
automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO K O Ž I O OI 
UetavUka gazolino stoti* Ir auto

taisyme*
tllekamt motoro remontai, lyglnlm 
ažymo darbai Ir keičiamo* daly*

CALL-ME-MOTORS C0
5750 R. WERTERN AVĖ. PR 8-«M

IŠNUOMUOJAMA

Išnuom. kambarys su naujais ba 
dais. Naudotis virtuve. 70-os ir Mo: 
gan apyl. Tel. BO 8-5184 po 4 va 
P- P-

Išnuom. 3 kamb. butas rūsv 
Su gazu ir .elektra — $25.00 mi 
nėšiui. Reikia nupirkti baldus.
3530 S. Parnell St.

ĮSIGYKITE DABAR !

XKHXXX>0000<XKKXXXXXX>0000<,

Lithuanian dietionary
Angliškai lietuviškas Ir Lietuviš
kai angliškas žodynas. Parašytas 
H. H. Pewtres8 ir T. Gėriko. 333 
psl. Kietais viršeliais. Kaina $4.50. 
Gaunama “Drauge 2334 South 
Jakley Avė., Chicago 8. DL 
■vooooooooooooooooooooooooo

Naujasis Testamentas-
Sventas Raštas

Vartė liet..rių nalbot, JUOZAPAS 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivyo 
kopas Metropolitas. IV laida. Iš 
leido “LUX” 1947 m. Štutgarte 
620 pusi. Kaina $1.50. Gerinamu

1 1 D R AUGĘ” 
2334 So. Oakley Avė.

Chicago 8, Illinois
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CHICAGOJE
Apie laidotuves

Chicagos arkidiecezijos laik- Van Buren ir Hoyn? gatvėmis, 
rastis “New VVorld” paskelbė I Chicagoje, pagrobė 14 metų 
sąlygas, kada nekatalikas gali i m°kinę ir jų nuskriaudė.

Užpuolė moksleivę
Policija jieško piktadario, 

kuris, grasindamas peiliu, ties1

būti laidojamas nepašventintoje 
kapinių dalyje arba ir kitur, 
jeigu jau yra bendra šeimos 
laidojimosi vieta ir velionis yra 
artimas šeimos narys; kiekvienu 
atveju turi būti raštiškas kuni
go leidimas. Tokiais atvejais 
neleidžiama . nekatalikiškų pa
maldų katalikų kapinėse, pap
rastai skelbimuose neminimas

AUASKOS ESKIMAI
Žūklavimas tolimoje šiaurė

je, ruonių medžioklė, gyveni
mas snie’ynuose palapinėse — 
pavaizduojamas eskimų gyve
nimo filme, rodomas šios sa
vaitės pradžioje teatre Today 
(Madison ties Dearbom). Šalia 
to — duodamas trumpas hu
moristinis daivkas iš šeimoskapinių vardas ir apskritai žiū

rima, kad nebūtų papiktinimo, gyvenimo, vaizdai iš Suezo ka- 
Gali būti atsitikimų, kada ir na^°> daugybė politikos, spor- 

katalikas gali būti laidojamas to naujienų, madų apžvalga, 
nekatalikų kapinėse. Tokiais at- Programa čia tęsiasi valandą 
vėjais reikalingas kurijos (vys- laiko ir vis duodami tokie tik- 
kupo raštinės) leidimas, kuris rovės įvairybių filmai, 
gali būti duodamas, jeigu šei
ma jau turi įsigijusi laidojimo
si vietą nekatalikų kapinėse ir 
velionis yra artimas šeimos na
rys; toje vietoje neturi būti pa
laidotas katalikas, kuriam bū
tų buvusios uždraustos katali
kiškos laidotuvės; vengiant pa
piktinimo kataliką laidojant ne
katalikų kapinėse neskelbiama 
garsinimuose kapinių vardo; ku 
nigas nekatalikų kapinėse lai 
dotuvių metu nedalyvauja ii 
kapas palieka nešventintas.

Ketvirtadienį 10 vai. 35 min. 
per WTTW telev. pref. M. Mor
gan dėstys apie Kalėdų poeziją

Tempė mylią pakibusį 
jaunuolį

David Jūric, 16 m. jaunuolis 
buvo ištisą mylią tempiamas 
automobilio ir sužeistas nuga
bentas į Little Company of 
Mary ligoninę; jaučiasi gerai, 
nors turi įlaužtų kaulų. Jis 
yra mokleivis, Morgan Park 
Augot. mokyklos auklėtinis. 
Sekmadienį jis važiavo su kitu 
15 metų jaunuoliu. Jų mašina 
ataidaužė į sunkvežimį, o pas
kiau į stulpą. Juric iškrito iš 
mašinos. Tuo metu pro šąli va- 

- žiavusi kita mašina bumperiu 
užkabinusi už jo kelnių ir v lko 
ištisą mylią, kol šios mašinos 
vairuotojas išgirdo šauksmą. 
Policija patraukė teisman su- 
žeistdjo draugą už važiavimą 
ibe šoferio leidimo.

Vysk. Brizgys teikė 
šventinimus

Sekmadienį Šv. Marijos Mi
sijų koplyčioje Techny, III., 
vysk. V. Brizgys teikė diakoną- 
to ir mažuosius šventimus ten 
studijuojantiems vienuoliams 
klierikams.

Užpuolė 3 vaikų motiną

Viena 33 metų amžiaus Dės 
Plaines moteris, trijų vaikų 
motina, sekmadienio rytą susi
pykusi su vyru išėjo iš taver
nom. Pakeliui sutiko būti pave-, 
žarna dviejų nepažįstamų jau
nuolių, kurie sj kitais savo 
sėbrais ją išvežę iš miesto, 
peiliu grasindami nuskriaudė.

Lavonas gaisravietėj
Chicagoje, 5031 N. Broadway, 

name, kur įrengtos raštinės ir 
prekių sandėliai, kilo gaisras, 
padaręs nuostolių $35,000. De
gėsiuose rastas lavonas 19 m. 
jaunuolio Edwin Ch. VVarring- 
ton. Jis gulėjo tarp stalų, ap
siaustu apsisupęs galvą.

$119 milionų keliams
Cook apskritis 1957 metais 

yra numačiusi išleisti naujų ke
lių tiesimui $119,000,000. Apie 
tai pranešė kelių superinten
dentas W. J. Morti.mer. Iš tų 
sumų net $92 978,000 bus eks
presinių keliu tiesimui ir 90% 
tų lėšų parūpins tederalinė vy
riausybė.

Devynių augštų kryžius
Gruodžio 18 d. nuo 5 vai. iki 

6 vai. Mundelein kolegijos rū
muose, pietų pusėje, iš langų 
per 9 augštus švies kalėdinis 
kryžius, susidarąs iš 52 žvakių. 
Tuo bus užbaigta kalėdinių gies 
mių programa kolegijoje.

Ar dauguma lietuvių 
respublikonai?

Nors ir praslinkus visam mė
nesiui po rinkimų, spauda tebe- 
nagrin'ėja priežastis, privedusias 
prie vienos partijos laimėjimo 
vienur, kitos kitur. Nagrinėja 
ma ir tautinių mažumų laikyse
na. imant Chicagą pavyzdžiu. į

“U. S. News & World Report” 
duomenimis, negrų, žydų ir ita
lų kvartalų balsuotojai Chica
goje, nepaisant jų turto, pareiš
kė daugiau pritarimo demokra
tams. Taip pat pasielgė netur 
tingų kvartalų lenkai ir airiai.

Turtingesnieji lenkų ir airių 
kvartalai pasirodė labiau pri
tariu respublikonams. Gi vo
kiečiai, nepaisant jų turto, pa
sisakė labai stipriai už respub
likonus.
Respublikonai gali pasidžiaug

ti, kad visos tautinės mažumos 
1956 m. parodė daugiau pritari
mo respublikonams, negu 1952 
m’. Išimtį tesudaro žydai, pa- 
reikšdami proporcingai daugiau 
simpatijų Eisenhoweriui, bet ne 
dtsilikdami nuo bendros “res- 
publikonėjimo” t e n d e n cijos, 
kiek tai lietė balsavimą už sena
torius.

Panašius apskaičiavimus “Ti
me” yra padaręs ir dėl lietuvių 
gyvenamųjų kvartalų Chicagoje. 
Esą net 66.4 U balsuotojų, susi
telkusių “Little Lithuania” ra
jone (13 ward, 57th precinct). 

i pasisakę už Eisenhowerį; gi 
1952 mj tokių buvę tik 53.3%. 
“Time” prideda ir savo komen
tarus: “lietuviai žino, ką reiškia 
gyventi po rusiškos priespaudos 
batu”.

Iš to seka išvada: jeigu ir ki
tų miestų lietuviai politiškai yra 
nusiteikę, kaip čikagiečiai — di
džiausias lietuvių susibūrimas 
šiame krašte — tai respubliko
nų vadovybė turi pagrindo trin
ti rankas.

SVEIKINIMAI MIRŠTANČIAI

Yčžio liga sergančiai 16 in. mergaitei laiškanešys atnešė tūkstančius 
kalėdinių sveikinimų dabar, nes ji jau nebesulauks Kalėdų. (1NS)

los skundų Kariuomenės štabo 
Į III skyriuje patiekta nebuvo. Jų 
į skundus patenkinti buvo mano 
kompetencijos ribose. Jiems į- 
statymas leido atidėti šaukimą 
į sekantį pavasarį ir į Karo Mo- 
HtiiiiiiiiiiiiiuiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

<*ER PASAULI KELIAUJA 

ŽMOGUS
tSrazt’iiuinc poeiij. 

u kiny s Nedidelis skaičius 4iu 
uygos gautas šiomis dienom 
>rauge 233a So Oakley Av. 
KICAGu S, ILL Knyg...

tais .arfteliais $2

kyklą pasiųsti, kad ir Gaigale mane kreipęsis į Karo Mokyklą 
pavyzdžiu. j nebūtų buvęs pasiųstas.

Būčiau dėkingas, jei kas man! Su pagarba
nurodytų, kas iš ateitininkų į' A. šova

filon nuostabios Ir nepaprastos inj 
so* personažu* kitaip įvertina ra
šytoja* Gliaudą: “...Welaa* — pa 
niekinta* niekintoja*, bet turį* 
Mtvyjt Fra Aiigellco angelų varau 
<an i Tatjana—nesuprantanti tie 
o* vųvokos bei mylint' •kaine'
•• -m Pagalbi. lullua pastbfc- 

laalaiuniv ir >»euvokht> jv «*n •'

drąsu* be d t aso* ue*uprants- » 
vojaua beprotajlmo prooe**'

taisyklių vykdytojui, pareikšti 
kas seka:

1. Karinės prievolės vykdymo 
reikalais jokio pataikavimo val
dančiai partijai nebuvo. Pavyz
džiu gali būti ir Lietuvių Tauti
ninkų Sąjungos generalinio sek 
retoriaus Cesevičiaus į naujokų 
komisiją pristatymas ir jo ka
rinei prievolei atlikti į Panevė
žį — ketvirtą pėstininkų pul
ką — paskyrimas.

2. Pagal minėtus įstatymus 
ir taisykles kaikurių organų ir 
mano sprendimai buvo galuti
niai ir neskundžiami, taigi tuo

Laiškas redakcijai
Į Karo Mokyklą priėmimo rei 

kalu prašau leisti ir man, kaip 
tiesioginiam karinės prievolės 
ir su ja susijusių įstatymų bei

f
A. A.

STANISLOVAS
KATARSIUS

Gyveno 2241 W. 23rd l’luęe
Mirė gruodžio 16 d., 1956,

7 vai. ryto, sulaukęs 65 m, am
žiaus. Gimė Lietuvoje.

Pusiliko dideliame nubudi
me giminės, draugai ir pažįs
tami.

laildotuvėinis rūpinosi Auna 
ir KiBvurd Jurgėlui, 3G44 So. 
Entenild Avė.

Priklausė Baltos Žvaigždės 
ir Liet. Piliečių Darb. Pašalpos 
Klubui.

Kūnas pašarvotu* Antano 
M. Phillips koplyčioje. 3307 S. 
Lituaniea Avė.

laidotuvės įvyk* ketvirtad..' 
gruodžio 20 d., iš koplyčios 1 
vai. popiet bus nulydėtas į ka
pine*.

Nuoširdžiai kviečiami' visus 
gimines, draugus tr pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: GIMINES

laiidotuviii direktorius Anta
nas M. Plilillps. Tel. YArds 7- 
3401.

4 A. A.
ANTANAS LUa’KUS

Gyveno 1421 8. 49th Court,
Cicero, 111. Tel. OL 2-9079

Mirė gruod. 16 d.. 195G, 10
vai. ryto. Gimė Lietuvoje; kilo 
iš Rietavo apskr., Vatušių km.

Amerikoje išgyveno 52 m.
• Pasiliko dideliame nuliūdi

me žmona Barbora (Bernušiū- 
tė), 3 sūnūs Anthony, nuirti 
Adelle, Joseph, marti Eliz.a- 
lieth ir Charles, nuirti Sophia, 
6 anūkai, brolis Juozapas But
kus su šeima, švogeris Charles 
Benušius su šeima, kiti gimi
nes, draugai ir pažįstami.

Priklausė šv. Antano Drau
gijai.

Kūnas pašarvotas Petkaus 
koplyčioje, 1410 S. 50tli Avė., 
Cicero, 111.

laidotuvės įvyks ketvirtinių 
gruodžio 20 d., iš koplyčios
8:30 vai. ryto Ims atlydėtas į 
šv. Antano parapijos bažnyčių, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionies sieli).. Po 
pamaldų ims nulydėtas j Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Žmona, sūnūs, mar
čios ir anūkai.

laidotuvių direktorius An
tanas I’etkus. Tel. TįOAvnhall 3- 
2109.

t
A. JL

MARIJONA LAKAS
Bakšanskaitė

Gyveno 3758 S. Parnell Avė. 
Tel. BO S-1438 urha KE 3-5587

Mirė gruodžio 17 d., 1956,
3:26 vai, ryto, sulaukus 74 m. 
amžiaus. Gimė Lietuvoje; kilo 
Iš Kauno upskr., Čekiškės par., 
Kairių km. ,

Amerikoje išgyveno 35 m.
Pasiliko dideliame nuliūdi

me 3 sūnūs: Jonas, Antanas, 
marti Ireta Ir Bruno. marti 
Maly, duktė Bernlce Coli. žen
tas Attstin, 3 anūkai, sesuo 
Gna Baltrūnus su šeima, kiti 
giminės, draugai ir pažjstami.

Kūnas pašarvotas Antano 
M. Phillips koplyčioje, 3307 S. 
Lituaniea Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirtad., 
gruod. 20 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta į šv. 
Jurgio purup. bažnyčių, kurio
je įvyks gedulingos pamaldos 
už velionė* sielų. Po pamaldų 
bus nulydėta. į šv. Kazimiero 
kapine*.

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

Nuliūdę: Sūnūs. duktė, mar
čios, žentas Ir anūkai.*

l-uldotuvlų direktorius An
tanas M. Phillips. Tel. YArds 
7-3401.

pačiu prezidento, kariuomenės 
vado ar Karo Mokyklos virši
ninko norai neprivalomi ir pa
prastai būtų pavėluoti. Juo la
biau, kad baigusių vidurinės mo 
kyklas jaunuolių būdavo apie 

i 1,500, o Karo Mokykloje vie
tų — apie 300.

3. Nebuvo išleista taisyklių, 
kurios draustų siųsti ar priimti 
į Karo Mokyklą ateitininkus, 
varpininkus ar žiežirbininkus.

4. Dr. Damušio ir inž. Mikai-

GUS^USKŲ
| BEVKPLY HII.IS OPLINYCi
Geriausios gėlės dėl vestuvių baov 

laidotnvtu Ir k’tų panuošimų 
344S 4W:r4T IWRI» VRFPF

rel. PBoepcct S-OHM tr PR S-OSR

KONSTANCIJA ANDREKUS
(po tėvais šerpetaitė)

Gyveno 241G W. 45 st.
Mirė gruod. 1G d., 1956 m., 

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

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

Amerikoje išgyveno 4S m.
Pasiliko dideliame nuliūdi

me sūnus Stanislovas, duktė 
Elena 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 k’itų giminių, 
draugų ir pažįstamų.

l’riklausė prie švė. Panelės 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
draugijos.

Kūnas pašarvotas John Eu- 
deikio koplyčioje, 4330 South 
California Avė.

I«aidotuvės įvyks gruod. 19 
d., iš koplyčios 8:30 vai. ryto 
bus atlydėta į švė. Panelės Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo par. 
bažnyčių, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielų. Po pr.maldų bus. nulydė
ta į šv. Kazimiero kapines.

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

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

Laidotuvių direkt. John Eu- 
deikis. Tel. I,A 3-0440.

ALGIRDAS LANDSBERGIS
KELIONĖ'

-tu&mkevlčlbu* aplank. 
♦•ekymv* su pinigai* atųako

(mL, kaina |2.S0
• -48 Mtti » 'žaklr. 

Chlua*~j a, tU

AGOTA KAY

Gyveno 1425 
Cicero, Illinois.

4 9th Court,
antoinette kraus

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

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

Amerikoj išgyveno 19 metų.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
vyras Antanas, 2 dukterys — 
Marilyn ir Sonia Ann, teta Ona 
Misius, uošvienė Domicėlė Ka
valiauskienė, 2 švogeriai Alex 
Kay ir jo žmona Hazel, ir Stan
ley Kay, dėdienė Kotryna Ci- 
bulskienė ir šeima, kiti gimi
nės, draugai ir pažįstami.
Kūnas pašarvotas Vasaitis-Bilt- 

kus koplyčioje, 1 446 S. 50th 
Avė., Cicero, 111. Laidotuvės į- 
vyks trečiad., gruod. 19 d. Iš 
koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
atlydėta į šv. Antano parap. 
bažnyčių, kurioj įvykH gedu
lingos pamaldos už velionies 
sielų. Po pamaldų bus nuly
dėta į šv. Kazimiero kapines.

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

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

I^itd. direkt. Vasaitis-Butkus, 
tel, OLytnpic, 2-1003.

Gėlių prašome nesiųsti.

4

ZALESKAITF;
Gyv. 7204 S. \Vashtenaw Avė. 

GR. 6-8981
Mirė gruod. 16 d., 195G, 11:30 

vai. vak., sulaukus senatvės.
Gimė Lietuvoj. Amerikoj iš

gyveno 6 2 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

duktė Helen Kraus, 5 sūnūs: 
Aiexander, Jr., marti Anna, 
Wulter Paul, marti Klorence, 
Albert, marti Ann, Anthony. 
marti Wanda ir Henry, marti 
Louise, 12 anūkų, 3 proanū
ki! i švogeris Joseph Kraus su 
šeima, kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

Priklausė Tretininkų Drau
gijai. Altoriaus ir Rožančiaus 
Draugijai ir Maldos Apaštalys
tės Draugijai.

Kūnas pašarvotas Petkaus 
koplyčioje, 68 12 74. \Vestern 
Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirt.. 
gruod. 2P d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto liūs atlydėta i švenč. 
Panelės Gimimo parapijos baž
nyčių. kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Duktė, sūnūs, mar
čios, anūkai 4r proanūkal.

Laidotuvių direktorius Anta
nas Petkus. Tel. GRovehill 
6-2345.

Lietuves Operos solistę p. J. Augaitylę ir p. K. Pliuš- 
konienę su šeima, jų mamytei ir močiutei 

A. f A.

AUGAITIENEI mirus,
giliai užjaučiame.

E. Kudžmaitė ir Rugienių šeima

Po ilgos ir sunkios ligos mirus
A. f A.

AGOTAI AUGAITIENEI, 
jos mylimoms dukterims — Lietuvos operos solistei 
Juzei Bugaitytei, Kazimierai Pluškonienei su šeima, 
didžiojo skausmo valandoje giliu nuoširdumu už
jaučiu ir kartu liūdžiu

Sofija Ciriauiienū

L1ODČSIO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. Westera Avė. Air Conditioned koplyčia 
REpublic 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

Tiem*, kurie gyvena kito** miesto dalyse; gausins* 
koplyčią arčiau Jūsų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS ,

6312 S0 VVESTERN AVĖ. ’ 1410 S0. 50th AVĖ. 
CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.

Telefonai— GRovehill 6-2345 arba .. 
T0wnhall 3-2109

I0IIM F. FliliFIKb
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

CRYS MODERNIOS KOPLYČIOS-
H»05 07 South Hermitage Avenu>

Tel. YA 74741-2 ii LA 3-985

>330 34 South Caiifornia
-ieionas LA 3-0440 ir LA 3-985

V4BULANCE DIENA IR NAKTJ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

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

Roselando dalyse ir 
tuojau patarnaujame'

• tį, Reikale Saukite
I mus.

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

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

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

POVILAS J. RIDIKAS
335-4 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

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

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

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, UL TeL OLympic 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUOYCKI
1646 W. 46th STREET YArds 7-0781

STEPONAS C. LACKAVVICZ
2424 VV. 69th STREET REpublic 7-1213
2314 W. 23rd PLACE VIrginia 7-6672



DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO. TLLTNOIS Antradienis, gruodžio 18, 195G

i

i

/ mu

X Chicagos Lietuvių Motery 
klubas buvo puikiai pavaišin
tas dvejų įžymių klubo narių, 
V. Olia ir L. Vanagaitis. Jos 
pakvietė klubo narius (arti 
šimto moterų) į puikų South 
Shore Country Club ir parengė 
puikią puotą. Stalai buvo gra
žiai paruošti Kalėdų motyvais. 
Papuošalus pagamino V. Olis.

Po vakarienės E. Šatkaus
kas, klubo pirmininkė, prista-

X Nusipelniusių lietuvių pro
fesorių pagerbimo puota sek
madienį jaukiai praėjo tėvų
jėzuitų patalpose. Iš pagerbia-, tė valdybą J Daužvardienė su
mų sukaktuvininkų patys daly-, žavėjo vi8as savo kaĮba apie 
vavo: Vikt. Biržiška, B. Kodą-1 Uetuvog Kalėdų papročius. 0. 
tis, M. Krikščiūnas, dr. K. Ože- Biežig> G GiedraiUs ir Aldona 
lis, Br. Prapuolenis, dr. V. Tu- Brazis gJ.ažiais balsaig
mėnienė, J. šimoliūnas. Jiems tikrą Kalėdų dvasią gie.
buvo įteikta garbės lakštai, o dodamos kalėdines

UN conofmn; kjssia 
S»-( FOF MUNGARY 

IlOOORATH OfMANOS 
TROOF WIIHORAWAl

ISAF AlllIFT MOINS
FfRRYlNO HUNOARIAN 
ESCAFfFS TO THE U. S.

IS NATO NATIONS. 
MEETING IN PARIS, 

ARI WA»NE0 SOVlfT 
HAS IYI ON SUEZ, 
SATELLITC REVOITS 

COULO SPARK A-WAR

giesmes,
viešnioms pritariant.

Pasikeista dovanėlėmis, vė
liau žaista kortomis ir “bunco”.

, Laimėtojos buvo apdovanotos 
p. Olienės ir Vanagaitienės gra
žiomis dovanomis.

taipgi neatvykusiems sukaktu 
vininkams — Myk. Biržiškai 
Jurgiui Gravrokui, Ignui Kon 
čiui. Vyko šaunios vaišės, ku-' 
rias paruošė patyrusi šeiminin
kė p. Musteikienė. Pobūviui va
dovavo Ant. Rukuiža. Vysk. V.
Brizgys priminė mūsų profeso- X Vyčių sendraugių šeima 
rių didelę įtaką auklėjant jau- (nariai,-ės) šį vakarą, gruo- 
nąsias kartas. Jų darbo dėka džio 18 d., Vyčių salėj ruošia 
ir dabar Lietuva turi taurių, Kalėdinį pobūvį (Christmas 
šviesių asmenybių. Kons. dr. party). Lietuvių tarpe yra tra- 
P. Daužvardis priminė mūsų dicija, kad Kalėdų
profesorių sukurtus didelius susirenka visi šeimos nariai, 
Lietuvos kultūrinius lobius, kur jie begyventų. Tad ir vy- 
Sveikinimai ir kalbos prie vai- čių sendraugių šeima šį vakarą 
šių stalo užsitęsė keletą valan- susirinks šauniam pobūviui, 
dų. Draugo vardu sveikino kun. Kiekvienas narys ir narė atsi- 
dr. J. Prunskis, pažymėdamas, neš kalėdinę dovanėlę pasikei- 
kad daugeliu profesorių neteko timui su kitais nariais. Bus už- 
savo katedrų universitetuose, kandis ir programėlė. Vakaras 
bet atvira jiems ir tremtyje di- bus baigtas kalėdinėmis gies- 
džioji katedra — spauda, per mėmis. Pobūvio pradžia 7:30 
kurią jie kaip tautos pranašai vai. 
gali kalbėti į dešimtis tūkstan
čių lietuvių.

X Lietuvai

TRANS-CANADA PIANE 
WITH *3 AtOARD LOŠT 
IN RRITISM COLUMIIA

HAITI HAS PRESIOENTIAL 
TROURLE- GENERAL STRIKE. 
JAILS TAMMEO WITH FOES 
OF PRESIDENT MAGLOIRE
AS HE GIVES UF OFFICE

TO SUPRtME COURT HEĄO

Kodėl bolševikai 
giria Sibirą

Pastaruoju metu bolševikai 
nepaprastai giria Sibirą, steng
damiesi į jį pasiųsti kuo dau
giau žmonių. Skelbiama, kad 
per artimiausius 10 metų pro
jektuojama paversti Sibirą pa
grindine šilumine ir elektros 
energijos reikalaujančios ga
mybos, ypač aliuminijaus, mag- 
nijauis, elektrometalurgijos, ang
lį .s, chemijos ir elektrochemi
jos baze. Pastatyti ir statomi 
elektros energijos centrai bus 
sujungti į vieną energetinę sis
temą. į kurią vėliau bolševikai 
skelbia prijungsią taip pat 
šiaurės vakarus su Leningradu 
ir “Nemuno” kaskadą.

Užmušė stovintį šaligatvy
Chicagos miesto centre, ties 

Washington ir Clark gatvėmis,
__ _____ ____________________________________________ susidūrusi mašina su kitu au-

‘ mobiliu neteko kontrolės ir
kytojajud. Šimaitienė, o. ZaUs-Į Nutrauks pašalpą 700-tams užmušė Teodorą Kosteckį, 50 

Pirmadienį Ch.cagoje ,buvQ m. amžiaus, kuris mirė pake-

SAVAITfiS ĮVYKIAI

■»" " ' ’ 1 ,,'l
5U. . UF I iP IFIIAIN 

NICti Tl.l INIfRNAlIONAl 
MONIIARY FUNO FOR RICORO 

c«ton

FOlfS ATTACK SOVlfT 
CONSUIATF IN SU ITIN 
ANTI-SOYlft RIOTINC

CAIRO RADIO SAYS 
WEAPONS SLIPPLY 

ARRIVES IN SOVIET 
SHIPS. A VIOLATION 
OF UN CEASE-FIIE

Situaeiniamc žemėlapyje matyti savaitės Ingyje įvykę svarbesnieji pasaulio įvykiai. (INS)

TIEMS, KURIE NORI MĄSTYTI . kienė st Liet stud
Praėjusį penktadienį Aušros Dewey čia yra suvedęs tuos prin S-gos pirm. J. Karklys ir daug

Vartų parapijos mokyklos pa- 
sventėms1 talpose prastas Lietuviškų Stu 

dijų Instituto kursas. Paskaitų 
ciklą pradėjo kun. Bagdanavi- 
čius, pakviesdamas kun. J. Prun 
skį sukalbėti maldą. Pradžios žo 
dyje kursų vedėjas kun. V. Bag 
danavičius pabrėžė, kad reikia 
tautoje ne tik žmonių, kurie vei
kia, bet ir tokių, kurie mąsto.
Šis kursas ir skirtas ugdyti mąs 
tančiųjų kadrus. Dėkojo atsilan
kiusiems ir prašė ateityje, kas 
galės, lankytis ir dalyvauti ak
tyviai, klausimus diskutuojant 
ir jieškant tiksliausio atsakymo. 

Puikiai paruošta paskaita

X Lietuvių bibliografinė tar
nyba gavo per 1956 m. nerao- 

Bendruomenės karnai leidinių vertės virš 700 
Chicagos apygardos suvažiavi- dol. ir yra labai dėkinga. Visi
mas sekmadienį praėjo su di- leidiniai padėti Pasaulio lietu- 
deliu pasisekimu. Atstovų at- vių archyve. Bibliografinės 
vyko netikėtai daug. Suvažia- tarnybos leidinio Knygų lenty

nos teleidžiama tiktai 18 egzpl.,vimą atidarė pirm. dr. J. Ba- 
jerčius, pakviesdamas sukalbė
ti invokaciją kun. dr. J. Pruns- 
kį ir evang. kun. Trakį. Suva-

mašinėle rašomų. Lietuvių 
bibliografinės tarnybos vedė
jas A. Ružancovas tą darbą

žiavimo pirmininku išrinktas dirba atliekamu nuo tiesiogi 
čikagietis Rauckinas, kuriam nio darbo laiku, negaudamas iš

niekur jokios materialinės pa 
ramos.

X Dr. Z. Rudaitis, kuris yra 
Vasario 16 d. gimnazijos 29 
būrelio pirm., gavo iš savo glo
bojamo mokinio Martyno čer- 
kaus ir jp klasės globėjo mok. 
P. Antanaičio laišką, kuriame 
prašo, kad nenustotų būreliai 
šelpę gimnazijos, kuri turi ne
maža skolų. Laiškuose dėkoja
ma rėmėjams ir išreiškiama 
viltis, kad ir toliau gimnazija 
bus remiama, nes būreliai la
bai daug padeda gimnazijos iš
silaikymui.

X J. Būga, gyvenąs Oak 
Forest, praneša, kad visos lie
tuvių organizacijos, kurios at
vyksta šelpti senelių, pasitei
rautų pas jį lietuvių senelių,

revičius, Blinstrubas, St. Dau-j esančių Oak Forest senelių na- 
nys, J. Jasaitis, A. Gintneris ir muose, sąrašo. Yra pasitaikę, 
Vyt. Radžius. 1 kad pašalpas gavo ne lietuviai,

X Kun. P. Malinauskui, buv. į° vien^ kart^ yra taiP-
Aušros Vartų parapijos klebo- kad PašalP* Savo ir vienas ki‘ 

'tas ten dirbąs samdomas dar-

cipus į gerai jo pagrįstą prag- jaunų kolegų studentų.
Paskaita buvo puikiai paruošmatinę pedagogikos kryptį.

Europa ir Amerika
_ . .. . . , , praėjo naudingoje akademinioEuropoj sutinkama, kad prak • « •,

tiskasis auklėjimas yra svarbus. x ,: ,. . *. ., x į ... ^ , , . i kad pradėta punktualiai. Atei-tačiau ten pabrėžiama, kad vai ■ r

asmenų, gaunančių pašalpą. 
Kadangi jie yra sveiki ir ga- 

ta, giliai turininga ir valanda, Untieji dirbti, jiems pranešta, 
kad turi susirasti darbą, ne3 
pašalpa 30—60 dienų laikotar
pyje bus nutraukta.

išsiuntinėti pranešimai “dėl 700 liui i foninę. Mašina važiavo 
John McWhorter, 48 m. am-

kui reikia daug ką pasisavinti, nantį penktadienį kalbės inž. J 
Rugis, kuris gerai sugeba mopne ko vaiko nenuveda jo inte- , J*. . ...r . _ . . . J , . dėmiojo gyvenimo apraiškasresai. Europoje niekas netvir- •> oš c

tina, kad auklėjimas visada turi
būti vienodas ir nesekti gyveni
mo, tačiau iš kitos pusės ten 
auklėjimas pagrįstas didžiosio
mis dvasinėmis vertybėmis, ku
rių negalima lengvai pakeisti.
Jei amerikiečiai auklėja demo
kratą, linkusį laisvai elgtis su 
visais ir visur, tai Europos de
mokratinis auklėjimas moko as
meniškus interesus palenkti vi 
suome nė s gerovei.

1 (žai; "
Amerikos eksperimentas

vertinti iš filosofinio taško.

talkino gen. Rėklaitis ir V. 
Skirmontas (Kenosha), sekre
toriavo A. Gintneris ir keno- 
šiškis Lukauskas. Sveikinimo 
kalbas pasakė Alto pirm. L. Ši
mutis, kons. dr. P. Daužvardis, 
ChicagOis Alto vardu — Blin- 
strubas. Gausiai buvo sveikini
mų raštu. Pagrindinį praneši
mą apie veiklą padarė dr. J. 
Bajerčius, apie iždo reikalus 
pranešė J. J. Jasaitis, revizi
jos kom. pranešimą padarė dr. 
Kisielius, o apie Kultūros fon
do darbuotę — J. Kreivėnas. 
Svarstyti švietimo ir kultūri
niai reikalai, liaudies šokių fes
tivalis, teatro klausimas, jauni
mo lietuvybės išlaikymas ir 
Jaunimo kongresas, finansiniai 
planai. Į naują valdybą išrink
ti: dr. J. Bajerčius, kun. J. Bo-

nui, išleisti ir kun. A. Švedui, bininkas.

žiaus.
Italijos medalis 

kard. Stritch
Įvertindama kardinojo Stritch 

labdarą italams, ir teikiamą 
įvairią pagalbą italų imigran
tams Chicagoje, Italijos vy
riausybė nutarė jį apdovanoti 

deralinės pagalbos, net 565,667I savo augščiausiu medaliu — 
Didžiųjų Nuopelnų kryžiumi. 
Tas kryžius bus įteiktas spe
cialiame bankete Sherman vieš
buty sausio 13 d.

Mokslu pasinaudojo 
565,669 veteranai

valstybėje, dėka fe-Liinois

CHICAGOJE
Pakvaišęs tėvas

Chicagoje vienas tėvas taip 
pakvaišo, kad mirtinai primušė 
savo 11 metų dukterį ir be- 
mušdamas sužeidė penkis kitus 
šeimos narius. Tą padarė Le- 
ondro H. Suarez, gyvenąs 2650 
W. Ogden avė. Savo žmoną 
taip primušė, kad buvo per-

II Pasaulinio karo ir Korėjos 
karo veteranai pasinaudojo re- 
habilitacijos programa ir stu
dijomis.

Pirmuoju prelegentu buvo P.
Maldeikis. Tema — pedagogi
nių principų įvairybė. Mokykli
nis auklėjimas — yra pasisavi
nimas praeities kultūros laimė
jimų ir pasiruošimas naujų kul
tūrinių vertybių kūrimui.

Amerikiečių auklėjimo siste
moj yra daugiau naujybių, bet 
Europoje daugelis tų pedagogi
nių idėjų jau buvo išbandytos ir knygų, o remtis feavo patyrimu, ir atrastas mergaitės lavo 
atmestos, ten auklėjime dau- eksperimentas sumažinti jauni- 
giau paisoma dvasinių verty-, mo apsunkinimą teoriniais daly- 
bių, kai Amerikoje daugiau turi- kais ir leisti jarnjąisviau bręsti.

Amerikiečių viešoji mokykla
yra eksperimentas išsiversti be skeltas jos galvos kaulas. Ki- 
religijos, eksperimentas atpalai- ius triukšmui, kaimynai pašau- 
duoti mokinį hdb mokymosi iš kė policiją. Buvo išlaužtos du
Irnvou mrnfio ttoMA naitrrimn ...

<3E= 3:

naujam klebonui, pasveikinti 
Aušros Vartų parapijos choras i X Petras Likas, kilęs iš Va- 
gruodžio 14 d. klebonijoj su- balninko, 74 m. amžiaus, visą 
ruošė arbatėlę. Be choro narių, laiką pasakojęs tautosakinin- 
arbatėlėn buvo pakviesta ir kui J. Būgai daug įvairios tau- 
svečių. Kalbomis, sveikinimais tosakos, sunkiai susirgo. Guli 
ir linkėjimais ilgiausių metų Oak Forest prieglaudoje, 60
tiek buv. klebonui, tiek nauja
jam vakaras jaukiai praleis
tas. Kun. P. Malinauskas bu
vo nuoširdus parapijoj choro 
rėmėjas, dėl to nenuostabu, 
kad choras pastaraisiais me
tais, atvykus naujam vargo
nininkui Mačiuliui, ne tik išau
go narių skaičiumi, bet ir gie
dojime pasiekė, augštą lygį.

X Rašyt. A. Gustaitis, Ana
pus teisybės knygos autorius, 
dar kartą atvyksta Chicagon. 
Jis kovo mėn. 2 d., paskutinį 
šeštadienį prieš gavėnią, skai-j 
tys humoristinius eilėraščius i 
Chicagos lietuviams. Bus pro
ga išgirsti jo naujausią humo
ristinę poeziją

kambarys.
'X Anelė ir Antanas Narbu

tai, 6600 S. ,Washtenaw avė., 
sutiko apmokėti pusę metinės 
Draugo prenumeratos Vasario 
16 d. gimnazijai.

X V. Prižgintas, Los Ange
les, Calif., rašo, kad prel. 
Myk. Krupavičiaus atsiminimai 
spausdinami Drauge labai įdo
mūs ir juos reikėtų išleisti at
skiru leidiniu. Tai būtų daug 
pasitarnauta istorijai.

X Chicagos Lietuvių Futbo
lo klubas Lietuvių auditorijoos 
didžiojoje salėje ruošia links
mą kalėdinį šokių vakarą. Va
karas įvyks gruodžio 25 d. 7 v. 
vakaro.

mas prieš akis praktiškasis gy
venimas. Vakaruos kultūrinė kū 
ryba daugiausia paremta dvasi
nėmis vertybėmis.1 Kultūrinės 
vertybės Vakaruose laikomos ge 
riausia auklėjimo priemone. Iš
ryškėja dar ir Europos sociali
nis auklėjimo principas — visi 
auklėja visus. Net ir naujosios 
pedagoginės srovės, Europoje į- 
nešdamos ką nors naujo, neiš- 
krypo iš tradicinio kelio — siek
ti vieningo ir vispusiško auklė
jimo.

Naujoji JAV pedagogika

Nuo europinių auklėjimo pa
grindų labai nutolusi naujoji 
Amerikos pedagogika. Praktiš
kuose amerikiečiuose daugiausia 
įsišaknijo praktiškuoju atspal
viu pasižyminti, pragmatine fi- 
sofija pagrįsta, pedagogikos 
kryptis, sukurta J. Dewey. Eu
ropos sistemoje daugiau paiso
ma loginės tvarkos, čia — psi
chologinės. Amerikos auklėto
jas sulaikomas, kad nedarytų 
perdaug savo įtakos ir nesuža
lotų vaiko individualybės. Pas 
amerikiečius auklėjimo centrą 
sudaro ne trikampis (mokyto
jas, mokomasis dalykas ir vai
kas), o centru yra pats vaikas.

Tačiau tas vaiko centrišku
mas jau anksčiau buvo skelbtas 
ir bandytas Europoje Rosseau, 
L. Tolstojaus, bet tie principai 
Europoje neprigJo. Pastangos 
vaiko auklėjimą pagrįsti vaiko 
psichologija buvo išryškintos 
Pestalozzio ir Froebėlio, bet ten 
jų laikas jau praėjęs anksčiau 
kai tuo tarpu šie principai tebe
žydi Amerikos

Tačiau atsisakymas kultūros 
vertybes panaudoti auklėjime 
gali reikšti didelį regresą, trum
pai formuluojamą “Untergang 
dės Abendlandes” (Vakarų žlu
gimas). Tai moderniosios kul
tūros krizės simptomai.

Amerikoje tikrumoje reiškia
si kelios pedagoginės srovės: 
katalikiškoji, idealistinė, pozity
vistinė, aristotelinė (Hutchin- 
son), pragmatinė (Dewey); pa
staroji yra vyraujanti ir duoda 
toną, nors augštasis mokslas — 
universitetai — mažiausiai susi
derina su šia vyraujančia kryp
timi. Europoje, auklėjimui ky
lant, nusikaltimai mažėja, Ame
rikoje gi — didėja, ir tai verčia 
kritiškai žvelgti į šią auklėjimo 
kryptį.

Diskusijos

Diskusijose dalyvavo kun. dr. 
J. Prunskis, rašyt. Zeikus, stud. 
Liulevičius, stud. Povilaitis, iš
keldami klausimus ir paryškin
dami kaikurias mintis. Prele
gentas savo atsakymuose dar la 
biau praplėtė kaikurias mintis, 
parodydamas platų šios šakos 
pažinimą ir gilią erudiciją.

Į paskaith buvo prisirinkusi 
pilna klasėj Čia buvo matomi 
kun. dr. A. Baltinis, rašyt. Al. 
Baronas, kun. J. Budzeika, mo-

nas miegamajame ir be sąmo
nės gulinti žmona. Podukrė po
licijai paaiškino, kad mušeika 
tėvas dvi dieni barėsi su žmo
na dėl išlaidų ir sąskaitų. Po
licijos tardomas mušeika į. 
klausimus neatsakinėjo.

Šešių pėdų dešra
Surf viešbuty suruoštas ko

vai su vėžiu talkinančios orga
nizacijos bazaras, kuriame bu
vo pardavimui šešių pėdų ilgio 
dešra — salami.

KAS BUS NAUJAS “DRAUGO”
ROMANO KONKURSO

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

7:30 vai. vakaro
SOKOL SALEJE 

2345 South Kedzie Avenue,
Chicago, Illinois

Amerikos visuomenė bus supažindinta 
su nauju laureatu.

BOKIME IŠTIKIMI LIET. 
KNYGAI 1 .

X Monika Kripkauskienė. 
koloratūrinis eepranas, dainuos 
Gildos partiją Rigoletto opero- Vlgl 
je, kuri statoma kovo paskuti
nėmis dienomis Chicagoje. So
listė šią partiją žino ir italų 
kalba.

Įstodnmi j Liet. Knygų Klubą ir 
įmokSdami 5 dol. metinio mokeažio, 
mes įgaliname per vienerius metus 

. pasirodyti kelioms naujoms gerai pa- 
pedagoglkoje. rinktoms liet. knygoms ir tuo pačiu 

uždirbame 2.50 dol., nes knygų pa
sirenkame už 7.50 dol.

LietuviSkos Knygos Klubo na
riais — lietuvybės kalviais gali būti 

pasiuntę 5 dol. šiuo adresu:
LIET. KNYGOS KLUBAS 

(Lith. Book Club)
8334 So. Oakley Ava, 

Ohicago 8, Illinois

“RIGOLETTO” OPEROS 
KVIETIMAI 

JAU GAUNAMI

Operos spektakliai įvyksta 
kovo mėn. 30 d., šeštadienį, 8 
vai. vak. ir kovo mėn. 31 dieną, 
sekmadienį, 3:30 vai. po pietų. 
Kvietimus prašoma įsigyti iš 
anksto pas platintojus:

Marąuette Parke Marginių 
krautuvėje, 2511 W. 69 St.,

Brighton Parke J. Savrima- 
vičiaus krautuvėje, 4358 So. 
Fairfield,

Bridgeporte J. Karvelio pre
kyboje, 3322 So. Halsted St.

Kvietimus galima užsisakyti 
ir paštu, pranešant pageidau
jamą vietą ir pažymint dieną. 
Kartu reikia prisiųsti ir atitin
kamai sumai piniginį orderį ar 
pačius pinigus šiuo adresu: 
Chicagos Lietuvių Vyrų Cho
ras, 2524 W. 69 St., Chicago 
29, m.

Įėjimo kainos yra: 5, 4, 3 ir 
2 dol. Marijos Augštesniosios 
mokyklos salėje visos vietos 
numeruotos, patariama kvieti
mais apsirūpinti jau dabar.

Skelbtis “DRAUGE“ apsimoka 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dlenraktla, o skelbimų 
kaina yra prieinama vistema.

ALDONA STEMPUŽIENft, 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.
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