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VENGRIJOJE VYKDOMAS BAISUS TERORAS!
Dr. Kohleris turėjo amputuoti 

kojas ir rankas skutimo peiliuku
BONNA, Vokietija. — Vokiečių spauda plačiai išgarsino grį

žusio iš rusų karo nelaisvės gydytojo dr. O. Kohlerio medicininę 
veiklą nelaisvėje. Rusai giriasi viską ne tik atradę, bet ir išradę, ■ 
o Sov. Sąjunga, girdi, esanti pertekusi visokių turtų. Net ir medi
cininių reikmių, kaip jų propaganda tvirtina, ten esą tiek daug, 
kaip nė viename kitame krašte.

Tačiau visai ką kita pasakoja 
minimasis vokiečių 40 metų gy
dytojas, šiurpių karo nelaisvės 
sąlygų padarytas dar didesniu 
žmoniškumo apaštalu. Jo tikini
mu, skurdas ir nešvara karo be
laisvių 'ir civilių internuotųjų sto 
vykiose suvo nepasakomi. Jam 
teko daryti sunkias operacijas 
be jokių anestezijos priemonių.
Dr. Kohleris turėjo amputuoti 
kojas ir rankas paprasčiausiu 
skutimo peiliuku, nes nebuvo jo
kių chirurginių instrumentų, žaiz 
das teko užsiūti batsiuvio siūlais, 
nes nebuvo kitokių, infekcijos 
apimtose krūtinės tuštumose vyk 
dyti drenažą „siurbiu“, padarytu 
iš paprasčiausio butelio ir pase
nusios guminės žarnelės. Taip 
jam teko dirbti be jokių medici
ninių intrumentų ir reikalingų 
medikamentų daugiau kaip 11 
metų. Per tą laiką jis suteikė me
dicininę pagalbą beveik 20,000 
atvejų, ne kartą atlikdamas pa
čias sudėtingiausias smegenų ope 
racijas ir išgelbėdamas tūkstan
čiams gyvybę. Tarp jo pacientų 
buvo daugiau kaip 3,000 rusų.

Būdingas įvykis 
Darbo sąlygas būdingai pa

vaizduoja kad ir šis atsitikimas: 
vienoje stovykloje virsdamas me 
dis įlaužė vieno belaisvio kiaušą, 
be to, sulaužė ranką ir šonkau
lius. Kai rusas prižiūrėtojas no
rėjo jį taip be jokios pagalbos 
palikti toliau gulėti, tvirtinda
mas, kad „kam čia rūpintis — 
juk vis tiek mirs“, Kohleris vis 
dėlto pasiryžo dar pamėginti iš
gelbėti jo gyvybę. Neturėdamas 
jokių kitų priemonių, atsinešė iš 
dirbtuvės rankinį grąžtą, kaltą 
ir kūjelį, atidarė kiaušą ir paša
lino iš smegenų masės kaulų at
laužas. Paskum kiaušą susiuvo 
paprasčiausiu iš dirbtuvės atsi
neštu siūlu, sulaužytą ranką įsta
tė į medinius spraustuvus, o šon
kaulius tinkamai surišo. Pacien
tas 15 d. išgulėjo be sąmonės, 
bet paskiau, atsibudęs, pasijuto 
Visai gerai ir, grįžęs iš nelaisvės, 
Muenchcne sukūrė šeimą.

Popiežiaus kalba
VATIKANAS, gruodž.‘l8. — 

Popiežius Pijus XII kalėdinę kal
bą pasakys per radiją gruodžio 
23 d., vieną dieną anksčiau kaip 
paprastai, šiandien paskelbė Va
tikano šaltiniai.

Kiek lenkų grįžo

į savo tėvynę
VARŠUVA- — „Zycfe Warsza- 

wy“ žiniomis, pastaraisiais dve
jais metais 28,000 lenkų grįžo į 
savo tėvynę. Apie 36 proc. iš jų 
gavo leidimą grįžti iš Sovietų Są
jungos. Ypač paspartintas lenkų 
grąžinimas buvo praėjusių ketu
rių mėnesių laikotarpyje.

Prieš sovietus
BONNA, Vokietija. — „Glos 

Olsztynski“ žiniomis, prieš sovie
tus nukreiptų demonstracijų bu
vo ir lenkų valdomoje Rytprūsių 
pietinėje dalyje. Per demonstra
cijas buvo pareikštas solidaru
mas vengrams. Vienoj rezoliuci
joj buvo reikalaujama „Raudo
nosios armijos aikštę“ Allenštei- 
ne pavadinti „Vengrų revoliuci
jos aikšte“.

Nušoko nuo bėgių
PARYŽIUS, gruodž. 18. — Pa

ryžiaus greitojo traukinio keturi 
vagonai nušoko nuo bėgių apie 
7 mylios nuo Dijon. Du asmenys 
buvo sužeisti.

Gatvėje nušovė
NICOSIA, Kipras, gruodž. 18. 

— Ginkluoti vyrai nušovė du 
graikus kipriečius Polistipos 
miestelio gatvėje, Kipro salos 
pietvakariuose. Abiejų nušautų
jų rankos buvo surištos už nuga
ros.

■
Vengrai jie&ko ką nors nusipirkti apgriautame Budapešto mieste. (INS)

Janos Kadar režimas areštavo
/

400 laisvės kovotojų Vengrijoje
BUDAPEŠTAS, Vengrija, gruodž. 18. — Vengrijos komunis

tinė vyriausybė šiandien paskelbė, kad ji areštavo beveik 400 „su
kilėlių ir kriminalistų“ paskutinių 24 valandų laikotarpyje.

Karo lauko teismai jau karia ■ ' ■ —
laisvės kovotojus. Komunistinis 
režimas bando užgniaužti laisvės 
dvaslią Vengrijoje.

Taip pat sklinda gandai, kad 
Vengrijos vyriausybė bus peror
ganizuota.

Informuoti šaltiniai skelbia, 
jog lėlinis premjeras Janos Ka
dar tarsis su nekomunistinių par 
tijų vadais. Pasikalbėjimai, gir
di, numatyti prieš Kalėdų šven
tes.

Austrijos sostinėje kai kuirie 
diplomatai galvoja, kad į Janos 
Kadar vyriausybę bus įtraukti

TRUMPAI Iš VISUR
• šveicarų „Baster National 

Zeitung“ pasiūlė Jungtinių Tau
tų gen. sekretoriui parodyti da
bartiniams Vengrijos viešpa
čiams, rysiumi su paskiausiais 
įvykiais, tokį pat griežtumą ii 
stropumą, kokį jis yra parodęs 
Egipte.

• Didžiulė nuotrauka. Stam
biausias suomių dienraštis „Hel- 
singin Sanomat“ 1956. XII. 3 pir 
majame puslapyje įsidėjo didžiu
lę nuttrauką, kuria pavaizduotas 
pavergtųjų Europos tautų krei-

Šveicarai išdraskė šnipų lizdą, 
susuktą komunistų diplomato

BERNAS, Šveicarija, gruodž. 18. — Šveicarijos vyriausybė 
šiandien pranešė, kad Šveicarijoje buvo išdraskytas šnipų lizdas. 
Šnipams vadovavo Vengrijos atstovybės pareigūnas.

Keli asmenys areštuoti. Gene
ralinis tardytojas Dubois nepa
sakė Vengrijos diplomato pavar
dės ir nenurodė areštuotųjų skai 
čišus. -

„Daugiau informacijų šiuo me 
tu negaliu suteikti“, jis pasakė.
Tačiau manoma, kad visi areš
tuoti yra šveicarai. Vengrijos 
diplomatas išvengė arešto dėl 
diplomatinės neliečiamybės.

tyrinėjimo, kurį atliko šveicarų 
slaptoji žvalgybą.

Nemety prieš "kelias savaites 
išvyko iš Šveicarijos. Kitas at
stovybės narys, Karoly Kapcsos, 
tvarko atstovybę kaip charge u 
affaires.

Šnipai buvo areštuoti praėjusį 
mėnesį, bet tai buvo laikoma pa
slaptyje iki šiandien, nes norėta 
plačiu mastu pravesti tardymus.

Vengrijos atstovybės pareigū
nai atsisakė šį įvykį komentuoti.
Atstovybė turi penkis pareigū
nus, kuriems vadovauja Vengri
jos ministeris Belą Nemety.

Šnipinėjimo bylą pirmiausia 
paskelbė Berno laikraštis „Der 
Bund,” turįs artimą ryšį su vy
riausybe. Laikraštis pareikalavo 
tuojau ištremti diplomatą, kuris 
susuke šnipinėjimo lizdą Šveica- Sovietai attYiete 
rijoje.

Sovietų vyriausybės 
oficialus pranešimas

Vokietijos piliečiams
BERLYNAS, gruodž. 18. —

Sovietų vyriausybė paskelbė sa
vo oficialų pranešimą, kad vokie
čiai, rūpindamiesi, jog būtų iš
leisti į Vakarus Vokietijos pilie
čiai, neturi tų pretenzijų reikšti į 
asmenis, kurie turi sovietinę pi
lietybę. Sovietu pareiškimu, vi
sus klausimus, susijusius su TS 
piliečio išvykimu į užsienį, lygiai 
kaip ir klausimus dėl išstojimo iš dynes Budapešte.
TS pilietybės, sprendžia išimti- -------------
nai atitinkami tarybiniai orga
nai, remdamiesi pačių suintere
suotų asmenų kreipimuosi“.

Todėl Maskvoje tarp Sov. Są
jungos ir Vokietijos derybos, so
vietų pareiškimu, „nelietė ir ne
galėjo liesti asmenų, turinčių TSDubois patvirtino „Der Bund“ 

pranešimą apie šnipų lizdo iš-
draskymą, bet smulkmenų neat-ip „ ę'.. ... i.™
skleidė. Jis pasakė, jog vyriau- 0 16 ?p.OS 8 
sybė „galbūt vėliau patiek biu- vYriausY e8’ va
letenį“.

„Der Bund“ rašo, jog šnipinė
jimo lizdas buvo surastas po ilgo

JAV protestą

trys „titoistai“ — Zoltan Szanto, pimasis į Jungtines Tautas. Atsi- 
Gyorgy Lukasz ir Zoltan Vas. j šaukimą atžymėta ir Lietuva. 

Apie 400 „sukilėlių ir krimina-; • Pasibaigus suomių — rusų
listų“ areštus paskelbė Budapeš
to radijas.

Manoma, kad „kriminalistais“ 
laikomi politiniai kaliniai, areš
tuoti priešrevoliucinio „stalinis- 
tų“ režimo ir sukilėlių jėgų pa
leisti į laisvę.

Įkalinti prieškomunistiniai as
menys buvo išlaisvinti, kai lais
vės kovotojai atidarė AVH (slap 
tos policijos) kalėjimų vartus vi
same krašte. Daugumas iš jų įsi
jungė į sukilėlių gretas ir pasi
traukė į kalnus, kai sovietai lap
kričio 4 d. suruošė žmonių sker-

karui, Suomija, spaudžiama di
desnės jėgų persvaros, buvo pri
versta žymią savo teritorijos da
lį, ypač pietryčiuose, perleisti so
vietams. Tuo pačiu 142 km ilgio 
geležinkelio ruožas, jungęs Suo
mijai paliktą šiaurės Kareliją su 
pietų Suomija, buvo atkirstas. 
Nuo 1956. XII. 1 suomių geležin
kelių valdyba gavo iš sovietų lei 
dimą kasdien šiuo ruožu leisti po 
3 prekinius traukinius. Tačiau už 
kiekvieną pervežimą Suomija tu
ri sovietams sumokėti po 23,000 
suomių markių. Tuo būdu sovie
tai ir čia pasiplėšia.

Turi būti užkirstas kelias
smurtui ir plikai jėgai

BONNA, Vokietija. — „Rheinischer Merkur“, laikomas ne
oficialiu kancl. Adenauerio organu, Nr. 48 1956 paskelbė platų dr.

Panašiu būdu dr. Kohleris yra j P- Karvelio straipsnį apie deportacijas, pavadintą „Vakar Pabalti- 
išgelbėjęs ir šimtus kitų žmonių. JY- šiandien — Vengrijoje“.

WASHINGTONAS, gr. 18. — 
Sovietai atmetė Jungtinių Ame
rikos Valstybių protestą prieš 
sovietų tankų sutelkimą prie 
JAV atstovybės Budapešte, kai 
ten prieš dvi savaites sovietai 
malšino demonstracijas, suruoš
tas prieš raudonąjį režimą.

Sutiktas kaip tikras didvyris
Įsake išvykti

Todėl netenka stebėtis, kad, grą
žintas į Vakarų Vokietiją, jis bu
vo sutiktas kaip tikras didvyris. 
Pats Adenaueris jam paspaudė 
ranką, prezidentas Heussas pa
puošė jo krūtinę didžiausiu pasi
žymėjimo ženklu, o išgelbėti jo 
belaisviai su šeimos nariais per 
3 dienas susiuntė daugiau kaip 
1,000 laiškų. Vos grįžus, jam bu
vo pasiūlyta chirurgo vieta Koel- 
no - Mehrhcimo miesto ligoninė
je, jį taip pat pagerbė neseniai 
posėdžiavęs vokiečių gydytojų 
kongresas. Ir dabar visa praeitis 
jam atrodo kaip koks piktas sap
nas. Jo teismas Sov. Sąjungoje 
truko vos 5 minutes.

Dr. Kohleris buvo apkaltintas, 
kad kažką pikta pasakęs apie ru
sų revoliuciją ,ir to užteko jį pa
smerkti dešimčiai metų priver
čiamųjų darbų. Tuo tarpu bolše
vikai vis tębcsigiria, kad pas 
juos „visko yra“, o ypač „augš- 
tai stovinti medicina"...

Skaudi nelaime
FAIRBANKS, Aliaska, gr. 18. 

— Veteranas oro jėgų pilotas ir 
trys lakūnai užsimušė, kai Alias
kos oro linijos lėktuvas nukrito 
Aliaskoje, 110 mylių šiauvaka- 
riuose nuo Nome.

Tuščios gatves
LONDONAS, gruodž. 18. — 

Britanijoje vakar įsigaliojo ga
zolino racionavimas. Vakar Lon
done ir kituose miestuose nedaug 
matėsi automobilių.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicago- 

je ir jos apylinkėje šiandien — 
dalinai apsiniaukę ir šilčiau.

KALENDORIUS
Gruodžio 19 d.: šv. Nemezijus; 

lietuviški: Gerdvilis ir Rymantė.
Saulė teka 7:13, leidžiasi 4:22.

Jame išsamiai atvaizduotos so 
vietų įvykdytosios deportacijos 
iš Lietuvos ir iš kitų Pabaltijo 
kraštų ir palygintos su dabarti
niu sovietų siautėjimu Vengrijo
je. Drauge laisvasis pasaulis, o 
ypač vokiečių vysuomenė, įspėta, 
ko galima laukti iš Molotovo, 
Sierovo, Malenkovo ir kitų so
vietų vadų. Nors ir tikindami, 
jog nesikiš į Pabaltijo valstybių 
vidaus reikalus, tuo pačiu sovie
tai jau ruošė jų užgrobimo ir de
portacijų planus. Tos pačios tak 
tikos dabar laikosi Šepilovas, o 
Molotovas vėl kopia į valdžios 
viršūnes.

Visiems turėtų būti aišku, ko 
galima tikėtis bedarant sovie
tams nuolaidas. Reikia žengti ne 
nuolaidų keliu, bet drąsiai stoti 
į pagalbą kovojančiai už savo 
laisvę vengrų tautai, o Sovietų 
Sąjungą, jeigu ji 'neatšauks iš 
Vengrijos raud. armijos, patrauk 
ti į tarptautinį teismą ir imtis 
visų reikalingų priemonių, jog 
būtų užkirstas kelias triumfuoti 
smurtui ir plikai jėgai.

LONDONAS, gruodž. 18. — 
Abdel Kader Hatem, Egipto in
formacijos direktorius, vakar 
pranešė, kad 800 britų ir 280 žy
dų (neturintiems pilietybės) įsa
kyta išvykti iš Egipto.

Jis pastebėjo, jog 984 Prancū
zijos piliečiai jau ištremti.

Tanzan Ishibakhi numatytas .Ja
ponijos ministeriu pirmininku, vie
ton Hatoyama, kuris pasitraukė iš 
premjero posto gruodžio 19 d.

DDR“, amba 
sada Maskvoje, sovietų pareiški
mu, „tik 1955 m. repatrijavo į 
Vokietijos DDR ir Vokietijos 
fed. respubliką daugiau kaip 500 
vokiečių.

Iš tolimesnių sovietų aiškini
mų matyti, kad jie nepripažįsta 
Vokietijos pilietybės tiems, ku
rie „praėjusio karo laikotarpyje 
buvo vokiečių kariuomenės oku
puotoje teritorijoje Vokietijos 
hitlerininkų valdžios organų 
anuomet paskelbti Vokietijos pi
liečiais“...

Taip bolševikai stengiasi pa
teisinti savo nenorą išleisti iš 
Sibiro į Vak. Vokietiją Pabaltijo 
kraštų ir Klaipėdos krašto vokie
čius. '

Naujos mokyklos
MEXIC0 CITY, gruodž. 18. — 

Meksikoje 1957 metais bus pa
statyta tūkstantis naujų mokyk
lų, kurios aprūpins 750,000 mo
kinių.

Šovinių stotis
RIO DE JANEIRO, gruodž. 

18. — Brazilija leido Jungtinėms 
Amerikos Valstybėms pastatyti 
kontroliuojamų šovinių sekimo 
stotį Fernando de Noronha salo
je, pietiniame Atlante.

Atidarė susisiekimą
BERLYNAS, gruodž. 18. — 

Raudonoji Rytinė Vokietija ati 
darė traukinių susisiekimą tarp 
Berlyno ir Kopenhagos. Nuo II 
Pasaulinio karo tarp tų miestų 
nebuvo susisiekimo traukiniais

Jei sovietai pasitrauktų...
MASKVA, gruodž. 18. — „Pravda“ šiandien paleido kitą šūvį 

žodiniame kare, vykstančiame tarp Jugoslavijos ir Sovietų Są
jungos.

šį kartą Sovietų Sąjungos ko
munistų partijos organas puolė 
Jugoslavijos viceprezidentą Ed- 
vard Kardelj, kad jis kritikavo 
sovietų karinius žygius Vengri- 
,’oje.

„Pravda“ pavadino Kardelj 
„revizionistu“, kuris pagrindinę 
marksistų - leninistų teoriją aiš
kina pagal savo išmintį, o ne pa
gal Kremliaus oficialią liniją. 
Tai jau yra vienas iš didžiųjų nu
sikaltimų Maskvos kataloge.

Pirmiau Sovietų Sąjungos ko
munistų partijos laikraštis Prav- 
da puolė Jugoslavijos diktatorių 
Tito už jo kritiką dėl sovietų pa 
Zitikos Vengrijoje.

Jugoslavai mėgsta humorą. Ju 
goslavai sako: jei arkangelas 
•Mykolas nužengtų iš dangaus ir 
išvarytų sovietus iš Vengrijos — 
būtų natūralus įvykis. Bet jei ru 
sai savu noru išeitų iš Vengrijos 
— būtų stebuklas.

Laimingai nusileido
LONDONAS, gruodž. 18. — 

Trans-Canada keleivinis lėktu
vas, vežęs 69 asmenis, saugiai 
nusileido Londone, nors lėktuvo 
motoras buvo sugedęs Airijos 
pakrantėje.

ISPANŲ PAGALBA

MADRIDAS, Ispanija, gruod. 
18. — Ispanijos vyriausybė va
kar paskyrė $375,000 vengrų pa
bėgėlių reikalams.

• Tokio mieste, Japonijoje, 
šiais metais buvo areštuota 78,- 
582 asmenys už įvairius nusikal- 

i timus.

• Lenkija. Lenkai 1957 m. sau 
šio 20 d. rinks parlamentą (sei
mą).

• Pietų Korėjos karinis sunk
vežimis įkrito į ravą. Aštuoni 
asmenys žuvo.

• Čekoslovakijos laikraštis 
„Pravda“ praneša, jog Slovaki
jos provincijoje siaučia 150 vil
kų.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Valstybės sekretorius Duūes vakar pareiškė spaudos kon

ferencijoje, kad nėra sudaryto plano mažinti JAV kariuomenę Eu
ropoje.

— Britanijos premjeras Edenas norėtų trijų didžiųjų — Bri
tanijos, JAV ir Prancūzijos — vadų konferencijos.

— Sovietų Sąjunga ir Lenkija pirmadienį pasirašė karinę su
tartį. ,

— Viceprezidentas Nixonas vakar išskrido į Austriją spręsti 
Vengrijos pabėgėlių problemų.

— Graikijos vyriausybė atmetė Britanijos pasiūlytą konstitu
ciją Kipro salos gyventojams.

— Prancūzijos užsienio reikalų ministeris Christian Pineau 
apkaltino Jungtines Tautas už jų nesugebėjimą įvykdyti nutarimų, 
kurių turi laikytis visi nariai. Jis kalbėjo Prancūzijos ir užsienio 
diplomatų susirinkime, įskaitant ir JAV ambasadorių Dougtas 
Dillon.

— Prezidentas Eisenhouicris ir Indijos premjeras Nehru vakar 
grįžo į Washingtoną iš Gettysburg, Pa., kur jie daugiau kaip 12
valandų tarėsi pasaulio problsmų klausimais.

i
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Mielus skautiškosios spaudos skaitytojus sveikina me su šv. 

Kalėdomis ir ateinančiais Naujais Metais. Betliejaus žvaigždė 
tešviečia mums, lyg aniems piemenėliams, mūsų tėvynės padan
gėje ir teaeša ten mūsų mintis ir darbus per visus ateinančius 
metus! “SKAUTYBfiS KELIAS”

uuhnunuuunnuuHuuuuiunhuuuuH

LIETUV. SKAUTŲ BROLIJOS 
DV. VADOVO SVEIKINIMAS
Brangūs Broliai,

Nuoširdžiai sveikinu visus šv. 
Kalėdų proga ir linkiu gausios 
Visagalio palaimos ateinančiais 
metais. Brolijos ateitis ir visos 
mūsų skautijos stiprumas pri
klauso nuo kiekvieno paskiro 
skauto. Tad mūsų Brolija kles
tės ir jungs visą lietuvišką jau
nimą siekti kilnių idealų, jeigu 
mes kiekvieną dieną prisiminsi
me savo garbingąjį įžodį ir pa
siryšime šiandien būti geresni, 
negu vakar buvome.
Vyr. sktu. Juozas Vaišnys, SJ, 

LSB Dvasios Vadovas

MIELOS VADOVES IR SESES 
SKAUTES,

Sveikinu Jus šių ypatingų 
švenčių proga. Kalėdos atgai
vina mūsų dvasioje tyro džiaugs 
mo atspalvius. Jos kalba mums 
dideliu paprastumu ir atvirumu. 
Tai yri švystelėjimas to, kas 
nėra praeinami dalykai.

rius, vadovus, tėvus, rėmėjus ir
visus bičiulius.

Broliai ir sesės Europoje tas 
kalėdines dovanėles laikė iki va
saros stovyklų, kad jų pagalba 
galėtų visi, ypač labai sunkiai, 
gyvenantieji skautai, praleisti 
keletą savaičių gražioje gamto
je, gyvendami palapinėse, val
gydami skanius pietus prie benū 
ro stalo, vakarais traukdami lie
tuviškas, skautiškas dainas prie 
degančio laužo.

Visa tai praėjusią vasarą bu
vo įmanoma dėka Tavo aukos, 
mielas broli!

Šiais metais, kaip ir kitais, L. 
S. B. Jūrų Skautų Skyrius L)ra-

(Nukelta į 7 psl.)

rišo tel . t 
alsu lepia

iR. cMILV V. RRUKA5
* DYTOJA fR CHIRUR'

1146 S Archer Yv»
popiet ULh 6 e.

otriu antr k»<vlri

LAtavetlr .1 821" JM 
Kiklzie 3--28* DR. j. J. SIMONAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Naujau adresas: 4255 W. 63rd St 

ORm& tel. KKIlance 5-4110
Rezid telef GRoveliUI 0-0017 

■■landos: 1—J p. m. 6—8 p m
Penktad tik nr pieta 

prečiad Ir Seštad pūgai sutarti

OR IRENA KURAS
t Gydytoja ir Chirurgėj 
I'IKIŲ IK VAIKŲ U1G

-iPECIALlsTl
'M South Western Arei'
įMEUICAL BLIU DINO 

-unitui, antrad. ketv ir panku 
ano 11 vai. ryto — 1 v. p. p. ir nu 
3 ▼ — 8 vai vakare Trečiad nu 
11 vai. ryto — Iv p. p. Seštad 
vai ryto IRI S vai. poi et.

Ofloe tol RE. 7-H68 
Ras tel tVAlbrouk 5-87O«

Ofiso iel. oEtffside 4-2896 
Rezidencijos: LAfayette 3-1 n

OR. P. STRIMAITIS
YDYTOJAS iR CHIRURGe

1724 YVest 47 th Street 
,Kampas $7tb ir Hrrniltagv

Vai.-, nuo 2 Iki 4 ir 6 Iki t v. va. 
leštad nuo 2 iki 6 vai ttakyr te

įeina į kiekvienos šeimos ir SU ŠV. KALĖDOMIS 
skaučių vienetų tradicijas. Mieli skautų vadai, budžiai.

Žia proga pravartu prisimin- jūrų skautai ir jauniai, artėja 
šv. Kalėdos — džiaugsmo, links
mybės ir malonumų šventė. Vi
si malonumai ir džiaugsmai yra 
įmanomi ten, kur nėra material- 
nių sunkumų, kur nėra vargo ir 
rūpesčių kasdieniniame gyveni 
me. Deja, kas šiais laikais ne
turi rūpesčių. Mūsų tarpe var
giai šiandien surasime brolį ai 
sesę, kurių mintys neskristų pas 
savuosius, kurie yra toli nuo 
mūsų, su kuriais norėtume būti 
kartu, bet dėl pasaulinių įvykių 
negalime. Mes turime brolius 
ir seses užjūryje, kuriems mes 
privalome padėti materialiai, sa
vo dovanėlėmis arba maža pini
gine auka.

Jūs. mieli broliai Aemrikos 
kontinente, kas metai buvote 
geri, nuoširdūs ir savo auka pa
dėjote mūsų broliams Europoje. 
Jie gi labai įvertino tą paramą 
ir savo laiškais nuoširdžiai dė
koja už atsiųstas aukas ir do
vanas.

ti ir tai, kad yra čia pat aplink
Taika ir giedri dvasios ramy-i nius, Vokietijoje ir už geležinės 

bė teįsiviešpatauja visų mūsų uždangos sesių ir brolių, ku- 
cirdyse. riems labai vertinga dovana bū-

Vyriausioji Skautininke tų jr maisto siuntinėlis. Tad ne- 
I pagailėkime nusiųsti bent vieną

KALĖDOS GERA PROGA 
GERIESIEMS DARBELIAMS

Gyvename turtingame krašte, 
kuriame ypatingai madinga Ka
lėdų proga pasikeisti dovanėlė
mis. Jeigu jau ir mes esame ta 
mada užsikrėtę, tai stenkimės 
jas parinkti rūpestingai, kad jos 
būtų patvaresnės ir daugiau 
džiaugsmo bei naudos atneštų

dolerį A. Gulbinskui, 6324 So. 
Bishop Str., Chicago 36, III., ar 
tėvams saleziečiams, už kurį jie 
pasiųs 20 svarų CARE paketą 
moksleiviui į Europą. Siųsdami 
į Lietuvą ar į Sibirą savo arti
miesiems, įdėkime ką nors ir to
kiai šeimai, kuri neturi, kas ją 
prisimintų.

Čia pat paskirai ar skiltimis

Tel. ofiso HE -1-HfcvO, rez. Pll 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

S-štad’cniali nuo 1 iki 4 vai. p. p. 
išskyrus kotvirtad. Ir sekmad.

n-i. ofiso k A. 7-6657, res Kt- 7-496
OR. FRANK C. KWINN

(KV1EC1NSKA8) 
1YDYTOJAS IR CHIRURGAS-

1651 W«t 47$h Storas*
LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 
vai. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 6tB« 
rT2d„r« visu diena Ir SeStad vak

OR. FL TALLAT-KELPsfc
Ofisai: 20 Nortb YVacker Drlve 

(Clvlo Opera House, kam b. 8681 
Vai. kasd. 12—4 

Tel. CEntral 0-2204 
5002 West 10tb Str., Cicero 

Vai kasd. 6—8, Seštad. 1---3 
TeL TOwnliull 3-0969 

Kitu laiku Ir trečiad. susitarus 
Rezid tel. HEmlock 4-7060

apdovanotiesiems. Jose turėtų I apianj<ykįme savo apylinkės vie 
daugiau dominuoti religiniai ir' 
tautiniai motyvai, kurie mus
tampriau surištų su kenčiančia 
tėvyne. Pvz. vertingi mūsų dai
lininkų paveikslai, medžio droži

nišus senelius, ligonius ar var 
gingas su vaikučiais šeimas. 
Pradžiuginkime juos bent kuk
liomis dovanėlėmis. Tik ką nors 
panašaus atlikus bus mums ttia

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 So. Weskra Avenue
vai.: kasdien 10-12 -.ai. ir 7-9 vai. 
vak. šeštadieniais lU-.i vai .Trečia
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

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

TeL ofiso PKospect 6-2240
PKospect 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BPEC. CHIRURGIJOS LIGOS 
6700 S. W<xxl Street

Pričmimo vai. pirmad ir penktai! nuo 
2—4 ir 6—8; antrad., ketvlrt., šešt.

—4; treč. ir sekmad. uždaryta.

OR. VYT. TAURAS
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

■PEO. MOTERŲ LIGOS 
Ofisas ir rezid.: 2410 W. Slst St 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 6-5571 

Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antru, 
Trečiad. Ir Penktad. 8-9 vai. vak. U 

šeštadieniais 2-4 vai popiet.

niai, juostos, lietuviškų dainų, jonu gestis prie Kūčių stalo it 
plokštelės, knygos, žurnalų ir pasitikti šv. Kalėdas, 
laikraščių prenumeratos.

Mums skautėms, be visa kita,! 
ypatingai turėtų būti miela spau Į 
da iš skautiškojo p:šaulio. Me-

V. s. O. Zailskienė,
Vyriausioji Skautininke

Gimimo paslaptis iškelia Kū-jtinė “Skautų Aido” prenumera-j 
dikį į mūsų dėmesio centrą. Tas [ ta nebus tas žaisliukas, kurį su I 
Kūdikis yra Dievas — žmogus. į nudžiūvusios eglutės spygliais 
Bet jis vėliau primins, jog ir! išmesti, nes “Skautų Aidas” 12 j 
kiekvienas kūdikis bus didžiau- ‘ kartų per metus aplankys skau
smas dangaus karalystėje. Di-' tę ir jos namiškius vis naujas 
džiausiąs dėl to, kad jis nesie- ir gražus, su įdomiais ir pamo-1 
kia žmonių jieškomos didybės, i kančiais straipsniais, su gražiai į 
Jis yra paprastas, kuklus, atvi-, vaizdais bei nuotraukomis, kur- 
ras, tiesus ir iš jo trykšta tyro nekartą rasi ir save, ir pažįsta-! 
džiaugsmo srovė. | mus mielus veidus iš kitur. Iš!

Sakykit, ar ne ta kryptimi vi-netU veiklos aprašiau patir- į 
skatina mus giliai suprasta S1- kaiP kltur gyvenama ir vei

kiama. Skiltiųinkė “Skilties Pa
lapinės” skyrelyje ras medžia
gos sueigoms, ras naujų žaidi
mų. dainų ir net vaidinimėlių, 
poezijos ir kitų įdomių dalykų. 

Taigi, Tėveliai, “Skautų Ai
Tai, kad dieviškojo Kūdikio idas” fcene bus Pati geriausia ka

lėdinė dovana Jūsų dukrelei 
skautei, juo labiau skiltin'nkei.

“Mūsų Vytis” — tai akade- 
mikių ir skaučių vadovių švy
turys. Imkite ir verskite lapą 
po lapo bet kurį “Mūsų Vyties” 1 

stVtiškąrPaįrastumo°Ia’/inionė,nume^' Pastebėkite, kas jame 
žmogų skatina veikti, bręsti,’ ra^° *r aPie M rašo, ir Jums ne-
Kūdikis visada gyvena ateitimi 'teks U=al Salvotl- kokl{* dovan£* 
“didelis” žmogus tenkinasi da- nuPilkl-i dukrai akademikei ar 
tartimi. Kas turi kūdikio pa- v’enet0 vadovei.
prastumo, tas yra atviras siek-) Visokiom progom lietuviško- 
ti tobulybės. 1 mis vertybėmis pasikeitimas te

siekti tobulumo reiškia siekti
dorybių. Geri nusiteikimai, gra-| 
žios idealios svajonės dar nėra 
dorybės. Dorybė yra pastoviai 
kuriamas, pasisavinamas bruo
žas. Dėl to reikia pastangų iri 
tam tikros asmeninės ir siste-' 
mingos veiklos. Tik tuo keliu 
mes sukuriame charakterį.

Tel. ofiso HE.4-5S49. rez. HE.4-2324

DR. PETER T: BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6, treč.ir i ešt. pagal sutarties

OR. JULIJA MONSTAVlčIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGĄ 

Office: 10748 South Michigan Avė. 
Buto: 1653 W. 103 St., Beverly HlUa 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v., 
.šskirus trečiad. Šeštadieniais nuo 1 
Utį 4 vai. popiet.

Tel.: Oflao — PTTHmaa 5-6766 
Buto — BEverly 8-3946

rel. ofiso He. 4-2123, rez. PK. 6-8484

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6255 South Westem Aveaat

VAL kasdien 2—4 p. p. Ir 7—• vak 
Trečiadieniais, šeštadieniais Ir 

sekmadieniais uždaryta

P£R 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

6ENDR0VČ

4Q38 Archer Avenue T.l. IA3-6719 
AUGUST SA L DŪKAS Pr.zld.nRa

yi

skautybė? Skautybė siekia su
kurti mumyse tokį charakterį, 
kuris savo esme yra taip arti
mas Kūdikio evangelijai. Ta 
prasme skautybei artimos ir 
šios šventės.

atveju yra gimimas, mūsų at
veju yra atgimimas. Atgimimai 
yra ta žymė, kuri išskiria žmo
nų iš tų visų, kurie jaučiasi 
pakankamai dideli ir didingi. Di
dybės savijauta žmogų padaro

Mūsų pastangas ta kryptimi 
telaimina Dieviškasis Kūdikis!

sktn. kun. St. Yla.
L. S. Sesei įjos Dv. Vadovas

MIELOSIOS SESES IR 
MAL0NCS SKAUČIŲ 

TeVELLYI,

KALĖDŲ DOVANOS
6 Televizijos
6 Radijai: importuoti ir vietiniai,

AM/PM, nešiojami ir kit.
6 Fonografai
• Ili-Pidelity
• Įkalbėjimo aparatai
• I »ulkiasiiirbliai. skutimosi mašinė

les, plaukų džiovintuvai, kuvos 
viniulii.i. tosteriai. mlxmasteria', 
a utomatiškos keptuvės ir kt. m • 
mų apyvokos reikmenys

• Rašomos tfiašinėlės 
® Elekt. laikrodžiai ir įvairūs kito

kie daiktai.
Pigiausiai pirkaite Ir gci'inusb| |in- 

taniaiinu) gausite inž. A. SemSno 
jmončje.

įtoflinfl.
UJjTCLėvision

Kristaus Užgimimo šventėse, Isales- Service) 
priimkite mano ir Seserijos Va-Į Sav. ,ni> A. simi>nas
dijos sveikinimus. Tarp pat svei 3S2’ s- Halsted — CLiffstde 4-5665
, . . . „k. I Atdara: Kasdien 9-9, sekm. 10-5.Einame ir visus Sąjungos na-

CRA NE SAVI NGS

Yra kalbama mieste, kad STEIN TEKTILE BENDRO 
V£JE rasite didžiausią pasirinkimą už nebrangias kainas 
įvairių vilnonių, šilkinių, medvilninių, užuolaidoms ir už
dangalams medžiagos. Taip pat ir paltams medžiagų vy
rams ir moterims.

STEIN’AS turi metinį išpardavimą, štai pavyzdys kainų:

Geriausios ANGLIŠKOS bei “worsted MEDŽIAGOS kos
tiumams, kurių kainos paprastai yra $9.80, dabar tik ..$4.50

Visokiausių pamušalų už pigias kainas. Spausdintas šilkas 
ir plaunamas “Sii-O-Shan“, “antiųue taffeta”, pa
prastai $1.98, dabar tiktai .............................................................98c.

60 colių vilnonės medžiagos ir “flannel” vyriškiems ir 
moteriškiems kostiumams tiktai ............................................. $1.89

48 colių užuolaidoms bei uždangoms medžiagos, vertės iki 
$2.98, tiktai ...................................................... ................................ $1.39

Grynų spalvų Fortisan ir Metallic Cloth užuolaidom!) tik .$1.09
Atvykite į STEIN TEXTILE ir patys įsitikinkite. Sn kiek- 

vier u pirkiniu virš $20.00 gausite vienai suknelei medžiagos 
kaip dovaną.

Fas STEIN’Ą jūs rasite didelį pasirinkimą nuotakoms, kaip tai 
. .“laces”, satiną, taffetą, “brocades", Shantung, ir t. t. Taip 

pat liekanas medžiagų pamušalams už baisiai pigias kainas.

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UNION AVENUE

1 blokas į rytus nuo Halsted St., iy2 bloko į pietus nuo 
Booscvclt Rd. Atdara 7 dien&s savaitčjc iki 5:30 vai. vak. 
Tel. MOnroe 6-8152.

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 Wesf 7hl Slr. (Kampas Talman Avė.)
Telef. PRospect 8-9842, Namų tel. WAlbrook 5-5934

MOVIMO

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

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

Res. tel. GRovehUl 6-5603

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

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

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

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

~ DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South Meste r n Avenue
Chicago 29, 111 

pasimatymai pagal sutarties 
telefonas REpublic 7-4900 

Rezidencia: GItoieliUl 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. Vlrginia 7-0038. 

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244

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

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir California Avė.

VAL.: 2—4 ir 6—8 v. p. p. 
Šešt. 2—7 vai. p. p., 
išskyrus sekmadienius

Ofiso telef. YArtLs 7—1166 
. Rezidencijos — KTewart 3-4511.

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 YVest 35th Street
(kampas Halsted ir 35-ta gatvč) 

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

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. YVAlbrook 5-2670
lies. HUltop 5-1560

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Mcdical Center
6132 South Kedzie Avenue

VAL. 2—4 p. p. ir nuo 7—9 v. vak. 
Trcfind. ir šištad. pagal sutarti

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

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

jVAL. kasdien nuo 2—4 p. p. Ir 7:30 
Įiiki 9 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta

Telefonas ORovehlll 6-1596
M. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ UUŲ SPE11AU8T*

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

susitarimą lšakvrufi trečiadienius
2422 YVeat Marųnette Ra

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

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Priima pagal susitarimą

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAI

3267 South Halsted Street
Vai. 1 iki 4 v. p. p. Ir 6—8 v. vai

šeštadieniais 1—4 v. p. p.

AND LOAN 
ASS’N

2555 ĮVEST 471h STREET LAfayette 3-1083
K. K. Pie t kiettiez, prez.; E. R. Pietkieuicz, sek r. Ir advokatas 

Mokame augAtus dividendus. KesĮuoja.me čekius. Parduodame ir 
isperkame valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITA ŠIANDIEN.—Apdrausta iki $10,000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o šešt. nuo » iki vidurdienio.

NAUJI Otatl! THCKAI- NAUJAUSI NMUSTTm (AANKIAI 
tlOų MSTU PATYRIMAS-PIGUS IRSĄtlNINGASRATARNARNAS

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

Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS OYDYTO.IAH)
3925 YVest 59th Street 

VAL, 1—6 popiet. 6:80—8:86 vak
Trečiad. pagal sutarti

T6I, oflao Ir buto Obymplo 9-415s
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 
4938 YV. 15th SU Cicero 

Kasdien 1—6 v. Ir *—N v. vakaire. 
IšMkyrue trečiadienius

Hutaa (526 Ko. 49th Are. 
•eALadlenlaia 13 Iki 4 popla*

DANTISTAS

OR. J. A. PAUKŠTYS
4253 S. Whipple Širšei

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

LAfayette 3-4940 
Varnu — CEdarcrest 3-7 786

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

DR. J. J. POKAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

reL ofiso PKospeot 6-9460
Rezid. PKospect 6-04O»

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičtntš)

GYDYTOJA IR CHIRURG1 
6248 South Kedzie Avenue 

Vai. kasdien 1-3 p.p. ir nuo A-t vai 
vak. šeštad. 1-4 p. d. TrečladlsalaU
Ir kitu laiku tik susitarus.

Tel. ofiso Vlctory 2-1581
Rez. Vlctory 1-6W

DR. V. VILEIŠIS
vnYT0J4S IR CIERUP 

802 West Slst Streei
Kamp. Halsted Ir 81-mos gatvių

frlšmlmo valandos kasdien: 1-4 p., 
ir nuo 6-8 v.v šeštad 1-4 vai poni.

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

z GYDYTOJAI IR CHIRURGĄ ‘ 
8259 South Halstsd 8t

KoMdien S—7 vai. vak šešta .ui 
1—5 vai. vak

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimų 
Oflao tel Vlctory 2-1484. Reaid. 2487 
W. 62nd St., tel. BepubUo 7-8818.

Oftoo telefonas — Blsbop 7-3621*

DR. AL. RAČKUS
YDYTOJAS IR CHIRURGAI* 

4342 Archer Avenue
Kampas Kedzie ir Archer..

Vai. kasdien nuc 2 iki 9 vai 
Prečiad t r sekmad tik susitarti.

OR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRl'RGlVes IR 

ORTOPEDINftS LIGOS 
2745 West 69tb Street

Priešais šv. Kryžiaus ligoninę 
Tel. REpublic 7-2290

VAL.: Pirm., antr.. Ketv., penkt 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6:00—8:00. 
Sešt. nuo 2:00 — 4:05. Trečiad Ir 
kitu laiku susitarus telefonu

Qr. Antanas Rudokas, 0. D.
Tikrina akla: pritaiko aklnlna 

keičia stiklus Ir rčmua.
4458 So. California Avė., Ohicagt 

gaukite YAnl.i 7-7381 
Priima: vakarais 6 iki 9; AeAtad 

10 ral. ryto iki 4; trečiad. ir aekmad 
t.lk anaitarue

TeL oftao Y A 7-4787, rea. PR a-lM.

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4645 B. Ashland Avė. (kamh. 811 j 
Vai. nuo 2—4 ir 6—8; trečiad., šei 
tad. Ir aekmad. tik pagal sutarti. 

Jeigu neatsilieps rirštnlnštl telefonai
Šaukite MI(lwar 3-0001

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortliopedaa - rroteriataa 

Aparatai-Proteznl, Med. ban
dažai. Kpec. pagalba kojom

(Arch Hnpporta) tr S.U
Vai.: 9-4 Ir 6-S. Šeštadieniai. 9-1. 

ORTHOPEUIJOS TECHNIKOS LAB. 
9850 W. 63rd 81. Chicago 99, HL 

lel. PRoapeet 6-5084.

Tel. ofiso PR. 6-0446, rez. HE. 4-315*

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 YVest Marųuette Rd
VAL. nuo 2 iki 4 p p.: 6 iki 8 vai 

Trečiad. ir šeštad pagal sutarti

rel. ofiso CA e-0257, rez. PR 6-665*

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

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6« 
6000 S. Arteslan %▼< 

r Iki
Kezld 

VAL 11 , 8 P p

DR. G. SERNEh
-’ETUVIB AKIŲ GYDYTOJ*. 

Virt Sf metų patyrimo
Tel. Y Arda 7-1899 
Pritaiko akln<e« 
Crelvaa akt. 

lAtala.
Oftsan tr akinių dlrbtuvi 
756 Weot 35th Street

Jai nuo 10 Iki Z, nuo 8 Iki I, tta- 
čiad. nuo 10-12. penktadieni »

16-Z vai. popiet

k

<AV1H<£

Hemkite dien. Draugą! 
Pirkit Apsaugos Bonus!

DRAUGAS 
THE LITHDANIAN DAILY FRIEMD

2334 K. Oukley Avė., Cbiengo 8, III. Tel. VlYginla 7-6641; 7-6612

Entered as Second-Clasa Matter Maieli 31, 1916, at Chicago, lilinola 
Unrinr tilo Art of March 3, 1879.

Member of tlie Cathollc Press Asm'n 
Publlsbed daily, exept tiundays, 

by tlie
Litbuanian Catholio Press Sodely 
PRENUMERATA: M'tauis
ClilcagoJ Ir CiceroJ $9.0u
Kitur. JAV Ir Kanadoj $8.00
UtslenyjA $11.00

SUBSCRIPT1ON KATES 
$8.00 per yoar outside of Chicago 
$9.00 per year In Chicago & Cicero 
$8.00 per year In Canada 
Forelgn $11.00 per year.
% motų 

6.00 
$4.60 
$6.60

3 inšii. 
$2.75 
$2.50 
$3.00

1 nitu. 
$1.26 
$1.00 
$1.16

Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių ne
saugo. Juos grąžina tik iš anksto susitarus. Redakcija už skalbinių turini 
neatsako, iškeliamų kainus prisiunčiamus gavus prašymą.
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KOKIA NEHRU MISIJA?
Šiomis dienomis Indijos ministeris pirmininkas Jawaharlal 

Nehru vieši Jungtinėse Amerikos Valstybėse pas prezidentą Ei- 
s'enhowerį. Daug kas klausia — kokia jo misija? Iš pirmųjų 
pasitarimų tarp jo ir mūsų Prezidento šis klausimas dar nėra 
visiškai paaiškėjęs, nes pasitarimai yra privataus pobūdžio.

Nehru atstovauja didelę valstybę, susidedančią iš 350,000,000 
žmonių. Indija išsilaisvino iš Didžiosios Britanijos globos prieš 
devynerius metus. Neturėjusi nepriklausomybės, 150 metų bu
vusi anglų globoje, Indija šiandien daro dideles pastangas lai
mėti pasaulio respektą ir būti laikoma pirmaeile pasaulio vals
tybe. Kaip tik šitokią ambiciją turi premjeras Nehru. Tą tikslą 
jis mano pasiekti, sėdėdamas ant dviejų kėdžių ir norėdamas 
įtikti visiems — ir Rytams ir Vakarams. LigŠiol jis bandė la
biau įtikti Rytams — Sovietų Sąjungai.

Indijos ministeris pirmininkas yra labai kontraversinė figūra. 
Daug kas jo negali suprasti. Per visus devynerius metus jis 
pasiliko draugingas komunistiniams režimams, tačiau daro vis
ką, kad tik komunizmas neįkeltų savo kojos į Indiją. Vadinas, 
komunizmas tepersekioja, tekankina kitų kraštų žmones, jiems 
gelbėti Nehru ir piršto nepajudins, tačiau komunizmo kruvi
noji ranka tenepaliečia jo valdomojo krašto gyventojų.

Jungtinės Amerikos Valstybės Indijai daug padėjo. Jei ne 
JAV pagalba, vargu Indija būtų atsikovojusi laisvę. Jos atsta
tymui JAV yra įdėjusios daug savo turto paskolų ir aukų for
moje. Ir, kai toks p. Nehru tarptautinės politikos arenoje labai 
dažnai išeina prieš JAV gyvybinius interesus, reikia laikyti, 
kad tai yra kandimas geradario rankon.

JAPONŲ UŽS. REIKALŲ MIN. AMERIKOJE

Japonų užsienių reikalų ministeris Shigeinitsu (kairėj) sveikinasi su 
japonų ambasadorium Tani, Xew Yęrke. Ministeris atvyko i Jungti
nes Tąutas stebėti balsavimų, kai Japonija buvo priimta i šių pa
saulinę organizaciją nariu. (INS)

KIENO GALIA, TO IR VALIA
JONAS MIŠKINIS, Amsterdam, N. Y.

žvilgiu, sprendžia teisės pagrin- 
dais. Koks gi to3 teisės pagrin-' 
das arba jos tikslas? Tikslas 
yra paprastas ir bendras. Jis 
leidžia žmogui suprasti, kad 
kiekvienas žmogus yra laisvas 
veikti tiek, kiek ta jo laisvė ne-( 
pažekl'ia kito žmogaus laisvės.' 

Tauta nori gyventi 
Visa tai skirti ne tik indivi-l 

! dui, b. t ir kiekvienai tautai.!
Kiekviena tauta turi teisę lais
vėje gyventi, kultūrėti ir siekti 
bendros pasaulinės gerovės. Tai 
visų tautų uždavinys. Tautos 
turi siekti sutartinai, neatsižvel
giant paskirų tautų gausumo, 
tarsi atskiri žmonės vienoje ku- 
rioje nors visuomenėje. Tiesa, 

1 atsiranda ir tautiĮ gyvenime
(Tęsinys 4 pusi.)

NAUJAS ŽODYNAS
virš 20,000 žodžių

ANGĮ.Ų-IJETUVIŲ 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 aparatu nuo pigiausio iki brangiausio.
GINTARO KRISTALO įvairiausių dirbinių didelis, didelis pa- 
sirinkmas.
Devvnios galybės LIETUVIŠKŲ plokštelių, KNYGŲ, ALBUMŲ 
ir kitokių prekių dovanoms, viską išvardinti neįmanoma, reik 
pamatyti. Katalogus ir prekes siunčiame į visas pasaulio ša
lis. O kalėdinių sveikinimų marios.
J. Karvelis, 3322 S. Halsted St., Chicago, III., tel. YArds 7-0677.
P. S. Vaikams vežimėlių iš Europos įvairių rūšių kaina nuo $30.

Vidinis šalies saugumo pa-j sprendžiami ginklų tobulumu, 
Dažnu atveju Jungtinėse Tautose Indijos ambasadorius pa- glindas yra teisė. Tarptautinė

teisė derina ir tautų santykius. 
Jai pagrindą, kaip mokslo šakai, 
padėjo Hugo Grocius, parašęs 
traktatą “lūs beli ac facis”. Dau 
giau trys šimtai metų praėjo 
nuo jo gadynės, kai viso pasau
lio kontinentai apjuosti milži
nišku tarptautinių sutarčių tink 
lu, nustatyti teisiški bendravi
mai, jų dėka išplėsti kultūros ir 
prekybos santykiai, — ir visdėl-

laikė Maskvos politiką. Jau kelinti metai Indija iki įkyrumo dir
ba, kad Kinijos komunistinio režimo atstovai būtų įleisti į Jung
tines Tautas, kuomet JAV griežtai tam priešinasi. Net ir šie
met Indijos atstovas balsavo už kinų komunistą įsileidimą į JT.
Ir daugeliu kitų atvejų Indija yra derinusi savo politiką su So
vietų Sąjungos politika. Lankydamasis Sovietų Rusijoje ir ki
tuose komunistų kontroliuojamuose kraštuose, Nehru nesigai
lėjo pagyrimų komunistinėms santvarkoms ir jų diktatūroms.

Reikia pasakyti ir tai, kad Nehru save laiko marksistu ir 
norėtų koncentruoti savo veiklą, kad sukurtų Indijoje socialisti
nę valstybę, tačiau jis yra pareiškęs, kad toli gražu jis nesąs 
komunistas. Socialinėms reformoms pravesti jis tikrai nenorįs 
panaudoti jėgos. Kai 1952 m. rinkimų kampanijoj Nehru pa- ," 
matęs komunistus, paraduojančius ir nešančius raudoną vėlia- ku*fūra nebus sunaikinta 
vą. jis sušukęs: “Kodėl jūs nevykstate gyventi į tą kraštą, kurio ^Nesiskaitančių su tei
Vėliavą jūs nešate ?”

Vengrijos sukilimo atveju Nehru nusistatymas irgi nebuvo 
tiesus. Nors jis asmeniškai smerkė sovietų įsikišimą į to krašto ... .
vidaus reikalus, tačiau Jungtinėse Tautose jo laikysena buvo vi- , j1.?. 5 tobulmimai gerėja ir san 
sai kitokia. Kai š. m. lapkričio 4 d. Jungtinių Tautų Generalinė , e iai dl°eja. Ir kiek jau tų 
Asamblėja svarstė rezoliuciją, siūlančią siųsti Vengrijon ste- i ^a, ?vę’ dauS tautV
bėtojus, Indijos atstovas nuo balsavimo susilaikė. Lapkričio 9 , u. ^ros ° lo 8Unai in^a P° to, 

kai buvo sudarytas tarptautinės 
teisės mokslas! Dažniausiai di
dieji nesusipratimai tau*ų tebe

vadovaujantis divizijų skaičių-1 
mi ir dėsniu: kieno galia, to ir1 
valia. Esant tokiai padėčiai, 
kiekviena valstybė ruošiasi stip
rinti savo galią ginklų pajėgu
mu, kad atsispirtų svetimai ga
liai.
• I

Teisė yra bejėgė 
Šiais laikais labai dažnai pa

saulyje iškyla beteisės aktų ir 
atrodo, kad teisė ir teisėtumas

DABAR JAU METAS 
PAGALVOTI APIE

JŪSŲ
SANTAUPŲ
SAUGUMĄ

J

INSURED

'sPHNGj
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OUR SAVINGS

d. buvo balsuojama rezoliucija prieš Rusijos kišimąsi ir reikalau
jama atšaukti sovietų kariuomenę iš Vengrijos, leidžiant patiems 
vengrams valdžią išsirinkti; Indija buvo vienintelė nekomunisti
nė valstybė, kuri balsavo prieš tą rezoliuciją. Gruodžio 4 d. 
asemblėja Vėl balsavo, kad rusų kariupmenė būtų atšaukta iš 
Vengrijos, ir sulaikytos vengrų deportacijos, — Indija ir vėl 
susilaikė nuo balsavimo. Veik toks pat reikalas buvo iškeltas ir 
gruodžio 12 d., pasmerkiant rusų kišimąsi į Vengrijos vidaus rei
kalus ir pakartojant reikalavimą atšaukti rusų karo jėgas iš 
to krašto; Indija ir vėl susilaikė nuo balsavimo.

Ir, matot, po visų tų veiksmų prieš Vakarų, pirmoj eilėj 
prieš JAV, nusistatymą. Nehru vis tik drįso atvykti pas JAV 
Prezidentą. Kokiu tikslu? Į tą klausimą tiksliau bus gali
ma atsakyti tik po to, kai Nehru atliks savo misiją ir išvyks 
namo.

to nėra tikra nė viena tauta, Idarosi ūgiais. Šiandien vy-
kad ji nebus užpulta kitos kad rauJa jėga- ir jėgos Prie™onėe 

yra pati patikimiausia teisė. 
Taip, šito negalima užginčyti

‘se. Vkd’^ pasaulyje, tačiau
tinklai tarp tautų ir valstybių neS'a^ma teigti žmoniškajame, 
tankėja, bet tuo pačiu žygiu ir Gamtiškai vaizduojant, galima 

tvirtinti, kad plėšriesiems žvė
rims— liūtui arba tigrui — yra

kanį'yra'buvę, kiek dau^Iautų teisė_ suplSŠyti kitą žySrį, žino- 
ma, siek tiek silpnesnį uz save. 
Tokių pavyzdžių yra daug, nes 
tai džiunglių žvėrių įstatymas 
arba jų teisė.

Žemiau išvardintieji dalykai padaro STANDARD 
FEDERAL stipriausia ir lakiausiai pasižymėjusia 

Chicagos taupymo bendrove:

2.
Virš 44 milijonai dolerių investuota į Government Bonds ir 
veteranų morglčius, dalimi garantuotus U. S. valdžios įstaigos.

Turtas virš .............. • •.............................. ............ .... $58,000,000.00
Atsargos Fondas virš ......................... ,......... .. $ 5,000,000.00

Nuo 1909 metų visada išmokėjome pagal pareikalavimą.

KUN. ALOYZAS STURZO kartus. Jo butas — trys kam- 
~ T . . . bareliai ir koplyčia, kur pralei-

„ ?.on Lu;ę, Sturz°' .g3su3‘3 džia gyvenimą tarp maldos ir 
Italijos politikas ir krikščionių moks,o Don sturao aUaito ir 
demokratų partijos vadovas, . § . . .. . . j
lapkričio 28 d. atšventė 85 metų ’ ’
amžiaus sukaktį. Ir šioje gilioje!
senatvėje jo genialus protas yra 
dar šviesus ir išmintis gili.

Prof. Don Sturzo gimė 1871 
m. Sicilijos saloje. Kunigu į- 
šventintas 1894 m. Filosofijos 
doktoratą gavo 1897 m. Šv. To-

niausias užsiėmimas. Jo kūne 
tik širdis pavargusi, bet akys 
smegenys ir palinkimas politi
kai yra kaip jaunystėje.

Visa jo asmenybė yra knygo
se (ruošia “Opera omnia”, 26 
tomai), straipsniuose ir laiškuo-

mo Akviniečio akademijoj. Ro- se, kurių kasdien apie 30
moję, o teologijos — 1898 m. 
Šv. Gregoriaus universitete. Jau 
nas kunigėlis profesoriavo kuni
gų seminarijoje ir buvo gimtojo 
miesto (Caltagirone) burmistru 
16 metų. Vėliau buvo išrinktas 
į apskrities tarybą ir Katalikų 
Akcijos Italijoje vicepirmininku.

Būdamas dvidešimties metų 
amžiaus studentu, susižavėjo 
“Rerum novarum” enciklika, už
sidegdamas krikščionių demo
kratų idealais. Išleidęs prancū
zų kalba knygą "Essay de So- 
ciologie”, stojo į socialinę kovą. 
1919 m. įsteigė krikščionių de
mokratų partiją, kuri? fašistai 
1926 m. uždarė. Antrajam Pa- 
sauliniapa karui pasibaigus, ši 
partija vėl pradėjo veikti.

Fašizmui siaučiant, 1924 m- 
kun. Sturzo išvažiavo į Ameri
ką. Jis čia išgyveno, jausdama
sis tremtiniu, 22 metus. 1946 
m. grįžo į Italiją, apsigyvenda
mas Romoje, seserų vienuolyne, 
iš kurio yra išėjęs tik keturis

reiškimo. “Religiniai prietarai’', 
kurių nebuvo galima pagrindi
nai išrauti iš sovietinių piliečių 
dvasios, šiandien netiktų tai da
ryti prievartavimu, daug geriau 
tiktų “mokslinė” auklėjimo ir 
politinės propagandos technika.

Kai kas čia mato naują ko
munizmo posūkį. Realybėje nie
ko naujo. Tik tiksliau pakarto-

m ja antireliginius Nikitos Chruš- 
čevo 1953 metų pareiškimus, ka
da Stalino įpėdinis bandė ap
tarti “naują sovietinę bangą* 
prieš religiją. Chruščevas tada 
aiškiai pasakė: “Komunizmas 
privalo be jokio susvyravimo ko
voti prieš religiją, tik nebe bru
taliais metodais, bet ‘mokslinė
mis’ priemonėmis”.

Taigi krikščionijos sunaikini
mo kova tęsiama tuo pačiu Sta
lino epochos ryžtu, tik paįvai
rintu metodu. B. Mikalauskas

Tačiau labai skirtingai tenka 
išskirti iš gamtos pasaulio žmo
gų. Ne tik jį vieną, bet ir visą 
žmonių visuomenę, atskiras tau
tas, ir pagaliau valstybes. Jar 
ne nuo dabar, bet kai tik pra
dėjo bręsti žmogaus išmintis, bu 
vo suformuluota žmonių gyve
nimo taisyklė. O ji yra visai p ar 
prasta ir visiems suprantama — 
nedaryk nė vienam to, kas pa
čiam nemiela. Vadinasi, jei pa
čiam tas negera, tai negera ir 
kitam, šituo paneigiama taria
moji gyvulių pasaulio teisė arba 
laukinių gyventojų moralė. Nie
kas mūsų negali sutikti su tuo 
posakiu, jei aš pavogiau sveti
mą daiktą, tai gerai, o jei kas 
iš manęs pavogė, tai blogai. Tai 
negali būti pavyzdžiu kultūrin
gosioms ir civilizu '•♦oms tau 
toms. Kultūringosios tautas 
žmogus visus reikalus, kaip tar
pusavyje, taip ir kitų tautų at-

5.

Federai Savings and Loan Insurance Corporation bei 
Federai Home Loan Bank sistemos narys.

Sumažink rūpesčius. Taupyk saugiai. Visuose skyriuose 
mes mokame vienodą dividendą.

Darbo valandos: Kasdien nuo 9 vai. ryto iki 4 p.p., įskaitant šeštadienius. 
Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8 valandos vakaro. 
Trečiadieniais visai neatidaroma.

CHARTERED AND SUPERVISED BY THE UNITED STATES GOV’T.

JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas

Standard Federai Savings
AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 

(Archer Avė. at Sacromento) 

PHONE: Vlrginia 7-II4I
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išsiunčia, o gauna dar daugiau.

O kaip su politika? Laikosi 
nuošaliai ,net savo partija nepa
sitiki, dažnai ją kritikuodamas. 
Jį aplanko ministeriai ir sena 
toriai, dažnai jieškodami išmin 
tingo patarimo, nes žino, kad 
kun. Sturzo žodis yra dideliai 
vertingas.

“MOKSLINE” KOVA PRIEŠ 
BAŽNYČIĄ

Komunistinio jaunimo Rusijo
je laikraštis “Komsomolskaja 
Pravda” atnaujino religinės pro
blemos diskusijas pavergtuose 
sovietų kraštuose.

Paliečiant santykius tarp be
dieviškos valstybės ir Bažnyčios, 
laikraštis patikslina, kad ateiz
mas bolševikų revoliucijoje yra

M. KRUPAVIČIUS

1926 METŲ GRUODŽIO 17-TOJI 

Liūdna 30 metų sukaktis
5. Perversmas

21 tęsinys

Ina taisyklė turi 'išimčių, turėjo išimčių ir Seimo nu- vybių, už kurias jį gerbiau. Mūsų santykiai buvo 
Jsistatymas tai ar kitai sąmatos daliai. Nemėgiamas draugiški ir nuoširdūs. Prof. Čepinskis tai pastebė- 
ministeris paprastai turėdavo daugiau sunkumų su jęg iš tribūnos mus pagnaibydavo. Jis, ne kas kitas, 
savo sąmata.

Bet gandai gandais. Jų nesupaisysi, kaip vėjo ne- 
suva'ikysi. Jie ėjo savo keliu, o gyvenimas savo. Dir
bo vyriausybė, dirbo ir Seimas. Metai artinosi prie 
galo. Valstybės sąmata pagal Seimo nuostatus turi 
būti priimta prieš N. Metus. Sąmata Seimui — vienas 
svarbiųjų dalykų. Jos svarstymas paprastai nusitęs
davo ilgokai. Nusitęsė ir dabar. Vyriausybės ložėse 
sėdėdavo ne tik suinteresuotieji ministeriai, kurių są
mata buvo svarstoma, bet ir tie kurie savo ministe
rijos sąmatos svarstymo laukė. Ministeris pirminin
kas gi dažnliausia sėdėdavo visada. Jam rūpėjo ne tik 
jo sąmata, bet ir visos vyriausybės. Reikalui esant 
jis padėdavo ginti savo kolegą, kuris nepajėgdavo at
sispirti Seimo puolimams. Pirmininko žodis būdavo 
svarus, bet toli gražu ne visada ir jis nulemdavo. Pa
prastai Seimas sąmatą kedendavo smarkiai ir ne tik 
opozicija, bet ir pozicija. Dažniausia šiais atvejais Sei
mas užmiršdavo pasidalinimą ir eidavo vieningai. Aiš- 

galutinai laimėtas, ir dėl to ne- kiai susikirsdavo tik tada, kai buvo svarstomos tokių
begali būti jokių tolimesnių dis
kusijų.

Katalikų doktrina ir Markso 
ideologija stovi “veidas į veidą 
skersmenoje”, anot Lenino išsi

įstaigų sąmatos, kurios turėjo ideologinių interesų, 
pav. švietimo ministerija. Čia stodavo liaudies atsto
vas — Seimas kakta į kaktą prieš vyriausybę, kuri 
liaudies pinigus naudojo ir paprastai tokių pinigų no-

Gruodžio 16 d. posėdis nusitęsė ligi vėlyvos nak
ties. Kokį laiką budėjo ir Sleževičius. Su juo minis- 
terių ložėise man teko gana ilgai kalbėtis. Jis man 
nupasakojo apie vyriausybės sunkią būklę, apie nu
sivylimą koalicijos talkininkais, apie sumanymą 
pertvarkyti vyriausybę ir vieton socialdemokratų 
kviesti į koaliciją ūkininkų sąjungą. Čia jis man 
pakartoja tą patį, ką anksčiau buvo kalbėjęs pre
zidentas K. Grinius. Aš jo sumanymui pilnai prita
riau pažymėdamas, kad jau atėjo tokiam persitvar
kymui paskutinė valanda, kad mes krikščionys de
mokratai jokių pretenzijų į ministerių kėdes netu
rime, kad ūkininkų sąjungai jokių kliūčių nedary
sime ir jei ji mus atsiklaus, jai patarsime Sleževi
čiaus pasiūlymą priimti, užbaigiau pastaba, kad rei
kalinga galų gale greičiausia užkirsti kelią bolševi
kams ir chuliganams sauvaliauti ir išgelbėti visuo
menę iš baimės replių, nes baimė yra akla ir gali 
pasukti visuomenę į labai pavojingą kelią. Jis man 
nusiskundė, kad šį vakarą jaučiąsis nesmagiai ir 
žadąs galo nelaukti. Kalbėjomės atvirai, draugiš
kai, iš širdies. Mūsų mintys visai sutapo. Iš tribū- 
rtos su Sleževičium dažnokai liežuviais apsikapoda- 
vom ne juodais. Ošerio Finkelšteino pasakymu, Sle
ževičiaus liežuvis buvęs lengvai prikabintas, mano 
gal ne sunkiau, bet privačiuose santykiuose sugy-

rėdavo gauti daugiau. Suprantama, kad kaip kiekvie- venome padoriai, draugiškai. Sleževičius turėjo sa-

mudu perkrikštino, pramindamas Sleževičių Myko
lu baltuoju, o mane Mykolu juoduoju. Jo duotieji 
mudviem vardai lengvai prigijo ne tik Seimo na
rių tarpe, bet ir spaudoj ir visuomenėj. Tuo pasi
naudojo ir Vilkolakis. Kada Sleževičius apleido Sei
mą nežinau. Į posėdžio pabaigą ministerių ložėse 
sėdėjo kiek prisimenu tik žemės ūkio ministeris.

Gruodžio 16 d. buvo ypatingai nerami ir tiršta 
atmosfera. Kažko laukta. Perversmo kardas jun- 
tamiau pakilo ties galvomis. Tai tos, tai kitos frak
cijos nariai eidavo prie langų pasižvalgyti į Seimo 
gatvę. Kažkas man pasakė, kad apačioj prie Seimo 
rūbinės buvo Seimo užkandinė su stipresniu už- 
ras, Smetonienė ir du karininkai. Keli žingsniai nuo 
rūbinėės buvo Seimo užkandinė su stipresniu už- 
sigėrimu. Tad vaikščiojant pro besitariančius nega
lima buvo sukelti “šnipinėjimo” įtarimo. Nuėjau pa
tikrinti. Ji buvo teisinga. Minimieji vyrai gal ir bu
vo karininkai, bet dėvėjo civilius drabužius. Beveik 
visų frakcijų žmonės spėjo, kad tas pasitarimas 
esąs galutinis perversmo sprendimas. Nerimas dar 
sutirštėjo. Tai buvo apie 11 vai. vakaro. Po to tau
tininkų visa 3 žmonių frakcija iš Seimo dingo. Ka- 
da, nežinau. Bet įsiveržus perversmininkams tauti
ninkų jau nebuvo. Teko girdėti iš kitų, kad jie iš 
Seimo išėję tuoj po pasitarimo.

(Bus daugiau)



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS
Treičiadienis, gruodžio 19, 1956

Kieno galia, to ir valia
(Atkelta iš 3 pual.) 

skirtumų ir įvairių nesusipratę 
mų bei ginčų. Tačiau, jei iškyla 
bet kuris reikalų skirtumas, ku
ris pvz. neturi ar negali būti 
sprendžiamas gailestingumu, tai 
visdėlto jis turi būti sprendžia
mas teise ir teisėtumu. Tam ir 
yra Jungtinių Tautų institucija. 
Bet ar ši institucija yra pajėgi 
tam? Ar Sovietų Sąjungos sa
vivaliavimus ir teisių pažeidi
mus pajėgia sutramdyti? Anaip
tol!

Ar tautai neturi rūpėti bend
ra gerovė, arba tikslas gerai su
gyventi su kitomis tautomis ? 
Ar kiekviena tauta neturi lai
duoti ir kitai tautai saugumo 
gyventi ir klestėti? Čia ir turi 
būti tikr vienas atsakymas — 
turi!

Sovietai klastingu būdu pa
vergė Pabaltijo tautas, tauriau
sius sūnus bei dukras išžudė, ki
tus Sibiro taigose badu išmari
no. Už ką? Todėl, kad jie my
lėjo savo gimtąjį kraštą ir tau
tos laisvę. Okupantas nuolat pa 
šaulį įtikinėja, kad dabar Lie
tuvoje ir kituose sovietų paverg 
tuose kraštuose klesti kultūra 
ir padaryta milžiniška pažanga 
visose gyvenimo srityse. Per 
spaudą ir radiją nuolat kudaki
no, kad jų vald omuose kraštu o - į 
se jaunuomenė seniai yra atsi
palaidavusi nuo “fašistinio” rau
go ir dabar eina komunistinių, 
idėjų “pažangiuoju” keliu. Bet 
ką parodė šių dienų įvykiai Len
kijoje ir Vengrijoje? Juk' pir
miausia su pavergėjais išėjo ko- 
voti tautos žiedas — jaunimas. 
Iš to galima spręsti, kad jauni
mas nepasiduoda komunizmo į- 
takai. Pavyzdžiui, ir Lietuvoje 
komjaunuolių posėdžiuose daž
nai skundžiamasi, kad net įsira 
šęs komunistines organizacijas 
jaunimas vaikščioja į bažnyčias, 
religiškai tuokiasi, laikosi “bur
žuazinių” papročių, esąs “fašis
tiškai” nusiteikęs. Net ir ma
žiausi vaikai žino, kad seniau, 
nepriklausomybės metais, Lie
tuvoje viso ko buvo. Taigi pr,- 
vergėjams nepavyko sužlugdyti 
tautinio ir moralinio jaunuolių 
atsparumo. Tai gerai paliudija 
ir Vengrijos tragiški įvykiai.

Todėl dabar visoms pasaulio 
kultūringoms tautoms atsidarė 
akys prieš sovietų barbarišku
mą, teisių laužymą ir sovietinį 
kolonizavimą. Daugelio valsty
bių atstovai Jungtinėse Tautose 
ir okupuotų kraštų vyriausieji 
veiksnisi reikalauja, kad Sovie
tų Sąjunga gerbtų ir vykdytų 
savo tarptautinius įsipareigoji
mus, kad Vakarai turi laikytis

NEGRAS KARDINOLAS?

Arkivysk. Kiwanuka, 59 nu am
žiaus, Ugandoj, A triko j, kaip kalba
ma informuotuose ’sluogsuiuose, ga
li būti paskirtas kardinolu. (1NS)

Chicagoje
Studentų susirinkimas

i Praėjusį penktadienį Holly- 
;wood svetainėje įvyko Lietuvių 
Studentų Sąjungos Chicagos 
skyriaus eilinis narių susirinki
mas, kuriame dalyvavo daugiau 
100 vietinių studentų.

Susirinkimo metu, be sky
riaus veiklos reikalų, buvo dis
kutuotas studentų ir studenčių 
santykių klausimas, iškeliant a- 
biejų pusių blogąsias puses ir 
bandant šį reikalą pakreipti ge
rąja linkme. Kaltinimo raštą 
studentėms perskaitė Ignas Bud 
rys, o Milda Grigą ra vičiūtė iš
dėstė studentų tarpe pasitaikan
čius neigiamus reiškinius.

Išklausius abiejų pasisakymų, 
iškilo gyvos diskusijos, kurių 
metu buvo teisintasi ir ginama
si iškeltiems užmetimams. Bend

vi&kųjų Studijų Instituto moks-, J/ 
linių studijų klubo paskaitomis, 
ir jose gausiai dalyvauti. Taip! 
pat buvo išrinktas komitetas, 
kuris rūpinsis kova prieš komu-, 
matuojančius asmenis ir organi-1 
zacijas.

Susirinkimui, kuris buvo reto 
įdomume, pirmininkavo Juozas 
Liubinskais, sekretoriavo Daiva 
Rutkaitė. Edv, š.

Miami, Fla.

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 knygų platintojus

Viena kultūringiausių ir gra- 
, „ • - , - • , žiausių dovanų V. Jonuškaitės
Ralfo .susirinkimas įvyks plokštelių albumas, kuriame tel- j

1957 m. sausio 9 d. 7:30 vai. v. 
klubo salėje.

— Alto visuotinis susirinki
mas įvyks gruodžio 22 d. 7:30 
vai. va k klubo salėje.

pa 15 įvairių dainų. Reikalaukite1 
visuose knygynuose ir pas J. Kar
velį, 3322 S. Halsted St., Chicago 
8, III. Telef YA 7-0677.

liiuiiiiiiiiiiiuioiiiiiiiiii mifimmniiin

NARIAI LIETUVIU TAIP. IR SKOIJNIMO

Apsirūpinkite laiku 
apšildyti savo butų.

GERIAUSIŲ FIRMŲ
PEČIAI,

pradedant nuo $23.00 
pai

Roosevelt Furniture
Company 

(LIETUVIŲ KRAUTUVO 
2310 West Roosevelt Road

Tel. SEetey 3-4711 
NtJbe Ucrtulln Ir P<-l(« Raudonis, 

savininkai
K raut u vi atidaryta kasdien Iki 8 
vai. vak. Plrmad. Ir Ketvlrtad. iki 
9 vai. vak. Ir Hckmad. nuo 11 vai. 
ryto iki 4:30 vai. po pietų.

energingesnės ir aiškesnės poli
tikos, kad Vakarams reikalin
gas dvasinis atgijimas bolševiz-1 "f *į“au7*;;
mui nugalėti, kad laisvoji Euro- gana jvaįrjų 
pa ir pavergtoji Europa yra ne, • Skyriaus pirm Kregždys kvie- i 
dalomos, kad pavergtųjų kova j tg studentus SU8idomėti Lietu-!
dėl laisvės yra kartu kova dėl j____ _____________________
visos žmonijos laisvės. Iki šiol ~ 
buvo tik tarp kitko tuo užsime
nama — stigo veiklumo. Veng
rijos įvykiai verčia aktyviai 
veikti. Vadinasi, pergyvenamas
istorinis momentas, t. y. — ge
ležinė uždanga ima sproginėti. 
Sunku pasakyti, kuriuo keliu iš

sivertusi srovė tekės, tačiau rei
kia manyti, jog upės bėgimas 
suras savo kelius, nors sovietai 
stengiasi prasivėrusius plyšius 
skubiai užcementuoti kraujo 
praliejimu, nesiskaitydami su jo 
kiomis priemonėmis, bet vistiek 
tai neišeis jiems į gerą.

VISKAS KALĖDŲ ŠVENTĖMS!
Porcelaiuis, kristalas, lygintuvai (prosai), importuotos kišenines 

aukso plunksnos, plunksnakočiai ir kitos dovanoms tinkamos prekės. Be 
to lietuvių gamybos šokoliadiniai saldainiai dėžutėse po 1 ir 2 svaru 
Birute ir po V2 svaro Darius-Girėnas. Urau ir detaliai.
Krautuvė atidaryta iki Kalėdų kasdieną nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. va

karo ir sekmadieniais nuo 11 vai. ryto iki 5 vai. vakaro.

' D. JURJONO B-VĖS KRAUTUVĖJE 
3251 So. Halsted St. ' Chicago 8, Illinois

STEPHENS LIQUORS Į

Choro vedėjas 
_ Steponavičius,

savininkas

4134-36 Archer Avenue
(Kampas Francisco gatvės)

Pirkite pas savo tautietį, kur 
rasite didžiausį pasirinkimą už- 

sieninių vynų, konjakų 
ir likerių.

ITALIŠKAS KONJAKAS (10 m. senumo . .5th $2-88

MARTEL-COUVOISIER COGNAC 5th $5-09
Portugališkas BRANDY (10 m. senumo . .5th.,.$<J.88 

DEMOUNIE COGNAC (Prancūziška*) 5th . $3.88 

NAPOLEON BRANDY (Prancūziškas) 5th .$3.88

GRAIN ALCOHOL 190 Prool .................................5th $4. 85

KRUPNIKAS (pagal lietuvišką repectą) 5th $3.49
ZUBROWKA (su importuota žole)

SKAIDRIOJI

MIDIJOMS

5th

5th

5th

$3-79

$3-29

$3.79
Importuotas — MUNCHNER HOFBRAU —

aJus. Dėžė 24 b................... .....................................................5th

(paprastai parduodama už $8.39).

FREE PtRKIHG LOT FOR CUTOMERS

$6-79

Pradekit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti įloję lietuviškoje 

Įstaigoje — BRIGHTON SŠVIMGS AMD LOAH I
Kiekvieno taupytojo indėliai apdraunti iki |10,000,00

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer A*e., į vakarui nuo CalUoraia Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretoriui.

OFISO VALANDOS:

NUO UŽSISENE JUSIU
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ

IR ATVIRU ODOS LIGŲ -
Tie. kurie kenčia nuo SENŲ 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIDU 
nagai i ramiai eėdSti ir naktimis 
miegoti nes Jų užsiBenšjusios žalždos 
ntoišjlnią ir skaudėjimą, senų atvi
ru ir skaudžių žaiždų uždekite 
LEGULO Olntment Jos gydymo 
ypatbyes palengvins Jusu skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite ją tapgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
niežėjimą ligos vadinamos PSORIA- 
SIS. Taipgi pašalina peršBjimą ligos 
vadinamos ATHLETE.S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos ir perplyšimą 
tarppirščiu. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstančios suskllsios odos dedir- 
vlnių, odos išbėrimų ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy-

šTATYBAI 
IK NAMŲ 
PATAISYMUI 
AKISTATOM 
/lsokių Rūšių 
MDEDŽIAG4

B-VIŲ LYGOS. KURIOSE
Kiekvieno Santaupos Apdraustos iki $10,000.05 

I R
Paskolos Duodamos Namų Įsigijimui 

Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN.
6245 S. Westem Avė., Chicago 36, III.

CARR MOODY 
LUMBER CO

STASYS LITWiNAS, Pre*
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272 
•pkainavima ij Prekių Pristaty 

mą Teikiame Nemokamai 
-taštinė atida ra kasdien nuo 

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

styklų. Ji yra gera gyduole nuo iš- j ■||||||||||1II|||||IIMI«IIIIIII llllll lllllli:illll* 
ršinių odos ligų. Le 
ilo Olntment yra 

arduodama po 76 
ll.JB. ir *1.60.

•irkite valstlnBaeChl 
<agoj ir apylinkėse—
4 llwaufcee, Wlsc., Ga 
-y. IiuLlr Detroit, Ml- 
hlgan arba rašyki- 
e Ir atsiųskite Mo- 
«y order |

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

DISTRICT SAVINGS & LOAN ASSN.
3430 S. Halsted St., Chicago 8, III.

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

LEGULO, Department D., 
5618 W. Eddy St., Chicago 34, Iii.

P.&J. JOKUBKA
TV. DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI 

Pardavimas ir Taisymas 
4077 Su. Archer Avė.

Chicago 32, III. — Tel. LA 8-861

"EL”
ALUMINUM

STORM WINDOW‘
$15.95

Combination Aluminum

STORM DOORS
$39.95

Instalation Extra
NO MONEY DOWN

KRIDE COMPANY
2719 W. 7Ist St., HE. 4-9114

OPEN SUNDAY
Lietuviai Savininkai 

■BJSfSLBsrti

f

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

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

Iš WGES stoties—Banga 1390 
FIltMADIENNIO vak. nuo 7—8 v 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAI). 

8:45 iki 9:30 vai. ryte 
SESTAI). 8:30iki 9:30 ryto

SEKMAI). 8:»O --9:30 v. r. iš stoties 
WOt’A — li»O k ii.

7159 SO. MAPI.EWOOD AVĖ. 
Chicago 29, Iii. HEmlock 4-2413

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
Turiu naują • didelį sunk vežinų 

ir apdraudaa
1318 W 91at St. Chicago, UI. 

TeL PRescott 9-2781

Skelhkitės “Drauge’
niiiiiimiiiiiiiiHHiiimiiiiiiimimmiiiiimiiiiiiiMiiiii~mimiii(imiimiiimiiitio<

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. U artimų ir 

tolimų distancijų. Šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
UI* 8. LITUANICA AVTL, CHICAGO, BLJL

y****
' Vestuvių nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos

mūsų speciatybė
Precin Photo Studio

(Incorporated) 

EDVARDAS ULIS. sav. 

4058 Archer Avenue 
Telefonas VIrginia 7-248 j

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

Tel. BIshop 7-7075 arbo 

PRospect 8-9842

Telefonas —- FRontier 3-1882 
iHiiiuiiiiMnmmntiiinnniiiiiiiinmiiiiinmiiiimniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiimfii

MARQUETTE
RADIO & TV SERVICE

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

JUOZAS RAKŠTYS Tel. PRospect 6-5216

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM f VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldų perkraustymas as

menų turinčių ilgų patyrimų.
STASYS FABIJONAS

2146 So. Hoyns flve„ Teki. VIrginia 7-7097

JON IHIW
G. TELEVISION COMPANY

Plrmad.. antrad., penktad. ir 
•••tad. • vai. ryto iki •••>

TFkdtad • rrte Iki II vai . 
K«tvirt»d. 6 iki I rak rak.

TELEVIZIJA® RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOMB

FRA N K’S TV & RADIO, INC-
3240 Se. H.lited St. CAIumet 8-7252

AS
2512 W. 47th St Tel. FRontier 6-1998

PARDAVIMAS IR TAISYMAS
TV APARATAI: paprasti ir spalvoti, automatiški,' valdomi nuo iolo. ne
šiojami. jungiami prie automobilio. PATEFONAI: vietiniai ir užsieniniai, 
paprasti, nešiojami, automatiški, HI-FI. batcrijinlai. RADIJAI: vietiniai 
ir vokiški, AM. FM, trumpos bangos, keligarsiakalbiai, staliniai, kabine
tiniai, nešiojltmi, tranzistoriniai, kišeniniai — viskas

ŠVENČIŲ DOVANOMS

BALYS RADIO & TELEVISION
SALES AMD SERVICE

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

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

2646 Wesi 71 si Street Tel. PRospect 8-5374
Chicago 29, Illinois Sav. B. & J. Brazdžionis

■ a-r .g r

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

Unlversal Savings and Lnan Association užtikrina sangu
mą Ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra Iki 
$10,000 00 kiekvienam indėliai ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

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

Dėl paskolų Ir visais finansiniais reikalais kreipkitės:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois

Skaitykite ir platinkite dienraštį “Drau^”.
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Šiemet ir vėl sutikite Naujuosius Me
tus savo draugų tarpe prie gražios 
aplinkos ir giedrios nuotaikos.

Gruodžio 31 d. 9 vai. vakaro Key- 
men's Klubo didžiojoj balių salėj, 
4711-21 W. Madison St. įvyks stu
dentu ateitininkų ruošiamas šaunus...

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMO

laitus!
Veik puikus baras ir turtinga* bufetas. Šo
kiams gros muz. BR. JONUŠO orkestras.

Pakvietimų Ir staliukų rezervacijų rei
kalu kreipkitės: A. Valavičiaus Krautuvėj, 
4359 S. Campbell. BIshop 7-9475, A. Šležo 
krautuvė, 2543 West 69th St., VVAlbrook 5- 
9691, Manigirdas Motekaitis, 714 IV. 30th St., 
VIctory 2-4324. Giedre Kazlauskaitė, 1437 S. 
48th Court, Cicero, OLympic 2-9335, Povi
las Kilius, 3915 Euclid, East Chicago, Tel. 
East Chicago 3998R.

%

TĖVŲ SALEZIEČIŲ BERNIUKŲ 

STOVYKLAVIETE IR GIMNAZIJA
nu ir tuo pačiu laiku talpinti 
apie 200 berniukų.

Tėvų saleziečių prie Cedar 
Lake, Ind., įsikūrimo tikslai yra 
ne vien pasitarnauti plačiajai 
Chicagos ir apylinkių lietuviš
kajai visuomenei berniukų sto
vyklavietės pastatymu, gražioje 
ežerų gamtoje bei kalvotų ąžuo
lynų pavėsiuose vasaros meto iš- 
kylavimui, Šiluvos Švč. P. Ma
rios paminklinės koplyčios išsta 
tymu ir pan., bet ir ateinančių 
metų rudenį atidaryti pirmąjį 
kursą gimnazijos — high school.

Užsitraukus didelę skolą, inž. 
J. Augustinavičiui vadovaujant, 
pirmųjų metų bėgyje užbaigtas 
pirmasis naujųjų pastatų jungi
nys — mūrinė, apšildoma sve
tainė — salė — kaf eteri ja su 
visais virtuvės, šaldytuvų ir san 
dėlių įrengimais, šeši mediniai 
namukai, kurių keturi yra ap
šildomi ir du vasariniai, visi su
jungti viduryje stovinčiomis mo 
dėmiomis, apšildomomis prau
syklomis, dušais ir tualetais.

Aplink visą naująją stovykla
vietę, dunksančią ąžuolų pavė
syje, pavasarį bus pasėta žolė, 
pasodinti dekoratyviniai krūme
liai ir išpilti keliai.

Be dviejų turimų ežerėlių, y- 
ra jau iškastas ir trečias (6 ak
rų) su Šv. Kazimiero sala vidų-j 
ryje.

Visa tai reiškia, jog ateinan-, 
čios vasaros pradžioje, prade- į 
dant stovyklavimo sezoną, vie-

Stovyklavimui personalas jau 
iš anksto verbuojamas, nes se- 
leziečių, atseit šv. Jono Bosko, 
auklybos sistema griežtai rei-, 
kalauja dienos ir nakties metu j 
stropios jaunimo priežiūros, link 
smos nutaikos. apsčių kultūri
nių bei fizinių pratybų, sveiko 
maisto ir pan.

Iš anksto rūpinamasi prie di
delio Cedar Lake, esančio tik už 
dviejų blokų, išnuomoti lėkštą, 
smėlingą pakrantę.

Berniukams vasaroti tinka
mesnę vietą ir sąlygas būtų sun
ku rasti.

Visų mūsų troškimas yra, 
kad ši stovyklavietė būtų užpil
dyta lietuvių bei lietuviškos kil
mės berniukų. Todėl iš anksto 
prašome atkreipti tinkamą dė
mesį, nes iš mūsų pusės duoda
mos sąlygos tomis galimybėmis 
pasinaudoti lietuviškajai visuo
menei.

Antroji nevienam gal aktua-i 
Ii galimybė — tai ateinantį ru
deni (be jokių abejojimų) šioje! 
vietoje ir naujai pastatytose pa-j 
patalpose gimnazijos (high 
school) pirmojo kurso atidary
mas. Gimnazija bus su pensio
natu (boarding). Gimnazijos pro 
grama bus išeinama pagal JAV 
pripažintąją high school prog
ramą. Gimnazijoje dėstys diplo
muoti amerikiečiai kunigai ša

IŠ BALTŲJŲ RŪMŲ

Devynmetė korėjietė Al Yun, gyvenanti Keoulc, Korėjoje, džiaugiasi 
prez. Eiseubower ir žmonos nuotrauka, kurią atsiuntė prez. sekreto
rius llagerty. 1952 ji rašė kviesdama j Korėją: “Ike, paskubėk”, gi 
dabar, prieš rinkimus, parašė: ‘‘Ike, paskubėk ir laimėk.”

šo, jog ateinantį pavasarį į šią 
gimnaziją atvažiuosią šešetas 
lietuviukų iš Venezuelos.

Sausio mėn. pradžioje minė
tos gimnazijos reikalu (su lietu
vių klebonų sutikimu ir leidimu) 
saleziečiai mano aplankyti Chi
cagos ir apylinkių lietuvių para- 

' pijų pradžios mokyklų augštes- 
niuosius skyrius ir gyvu žodžiu 
suteikti platesnes informacijas 
berniukams, kurie tuo domėtųsi.

Kun. Ant. Sabaliauskas, SDB

Iškilmės bazilikoje
Sausio 8 d. 10 vai. ryto bus 

pontifikalinės šv. mišios Sopu
lingosios Dievo motinos bažny
čioje, 3121 W. Jackson avė., 
Chicagoje, ir iškilmės, kurių 

, metu kard. Stritch oficialiai tą 
bažnyčią pakels i bazilikas. Ki
ta iškilmių dalis įvyks 8 vai. 
vakaro.

leziečiai. Lituanistaikos pamo
kų bus kasdien po vieną valan
dą.

Iš besimokančiųjų tarpo, tiki
mės, išeis vienas kitas ir į dva
siškių eiles, nes gimnazijos ap
linkoje nebus išimta minėtoji 
orientacijos dvasia, panašiai

kaip Tėvų Pranciškonų vadovau
jamo j gimnazijoj, Kennebunk 
Port, Maine.

-f? •_ '
Laikui bėgant, j šią gimnaziją 

atvyks arba persikels mokiniai 
ir iš lietuvių saleziečių gimnazi
jos Italijoje. į

Kun. A. Perkumas mums ra-

Vy tau to Augustino 
Lietuvos Vaizdų Albumas

L I ET UVA
yra geriausia dovana visokiomii 
progomis. Albumo vaizdai kalba apit 
Lietuvą visiems suprsntama kalba 
todėl jis tinka visiems, kas kokia 
kalba bekalbėtų.

Albumas Lietuva 
yra gražiausia dovana 

Kiekvienam verta šį gražų leidinį 
pačiam įsigyti ir kitnm dovanoti. 

Išleido ATEITIS. Jį galima gauti' 
Kaina 6 dol

ATEITIES administracijoj 
916 Willoughby Avė.
BROOKLYN 21, N. Y.

imar.

Parduodama
PUIKI TIKRŲ VILNŲ

IMPORTUOTA ANGLIŠKA IR VIETINE MEDŽIAGA 

VYRŲ IR MOTERŲ EILUTĖMS IR PALTAMS

Reguliari $7.50 vertė vilnonė 
eilutėms medžiaga tik

s3,9S ui jardą

PUIKI RINKKINfl IMPORTUO
TA VILNONE MEDŽIAGA 
EILUTĖMS

SUTAUPYSITE IKI 50% pirk 
darni medžiagas užuolaidoms 
ir baldų apdengimui.

$4.95 jardas

VILNONE PALTAMS
MEDŽIAGA vertės nuo 
$7.95 iki $9.50, dabar

.95$4 ui jardą
VERTINGOS NEMOKAMOS 

DOVANOS UŽ KIEKVIENĄ 

PIRKINI.

MOŠŲ KLIENTAMS NEMOKAMAI AIKŠTELES AUTOMOBI
LIAMS PASTATYTI. KRAUTUVĖ PATOGI - Vėdinama ir erdvi

HELFAND’S TEXTILE 
FABRICS

1210 So. Union Avė. Telefonai) MOnroe 6-1210 
SEoloy 3-8806

Krautuvė yra atidaryta kasdien, įskaitant ir sekmadienius, nuo 
9:30 ryto iki 5 vai. vakaro, šeštadieniais uždaryta

Perskaitę dienr. "Draugą”. duokite ii kitiems.
ik

> 6
£

Amerikos Liet. Inžinierių ir Architektų S-ga Chicagoj
— Rengia —

1957 METŲ SAUSIO 12-tą DIENĄ ŠEŠTA DIENI, 8-tą VALANDĄ VAKARE KEYMEN’S CLUB SALĖSE, 4711 W. MADISON 

STREET, CHICAGO, ILLINOIS

TRADICINĮ

INŽINIERIŲ KONCERTA-BALIU
Į KURĮ MALONIAI KVIEČIA ATSILANKYTI

i

PROGRAMOJE DALYVAUJA SOLISTAI: STASYS CITVARAS IR ELENA BLANDYTE, 

AKOMPONUOJA PROF. VLADAS JOKUBĖNAS

ŠOKIAMS GROJA PADIDINTAS 15 ASMENŲ BR. JONUŠO ORKESTRAS

I N

Pakvietimai gaunami ir staliukai įsigyjami iš anksto: “MARGINIUOSE”, 2511 W. 69th St., Tel. PR 8-4585; J. KARVELIO knygyne, 3322 S. Halsted St., tel. VA 7-0677
Pageidaujama, kad vyrai būtų tamsiais kostiumais

3E 3E 38a
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Jei šviesa yra pirmoji gyveni
mo meilė, ar meilė nėra pirmoji 
širdies šviesa ? Balzac

Liūdesys nėra nesveikas da
lykas, jis kliudo širdžiai atbuk
ti. G. Sand

Lai Kristus grįžta per
Kalėdas į Jūsų Namus!

The Claretian InformatiOr

Center turi visokių rūšių religi
nių dovanų Kalėdoms, žemiau
siomis kainomis mieste.

Aplankykite geriausį katali
kišką centrą South Sidėje.

Turime Visokiausių katalikiš
kų knygų ir religinių daiktų.

4541 S. Ashland Avė.,
UUayette 3-5855

PAJIESKOJIMAI
A. MARTIŠAUSKAS, kilęs iš

Kretingos valsč., Daktarų kaimo, 
gyvenęs ar gyvenąs Chicagoje, 
veikiausiai pakeista pavarde, turė-

Si (gal ir tebeturįs) avalynės 
autuvę, jieškomas sesers sū

naus, esančio Sibire. Kas žinotų, 
jo adresa Drafiom pranešti: S. Kal
vaičiui, 9726 Deodar St., Kast Chi
cago, Ind.

Jieškomi: JONAS ŠIUGŽDINIS, 
PETRONĖLE VIKSVIENĖ, AN
TANAS VIKSVA, STANISLO
VAS VIKSVA. Atsiliepti šiuo ad
resu: Anelė Zmejauskiemė - Zapa- 
rackaitė, Zi«zno rajone, Pakrovų 
kaimas, Plkelionių paštas, Lithu
ania.

Jieškomas PRANAS BARA
NAUSKAS, gyvenęs Middle Porte. 
Jieško brolis: Vincas Baranaus
kas, s. Juozai, Kuršų kaimas, Ky
bartų rajonas, Lithuania.

J ieškau savo sesers sūnaus Kun. 
VIKTORO M1KAIČIO, s . Kazimie
ro, gimusio Amerikoje. Buvęs jo 
tėvų adresas 1923 m. 2154 Lincoln 
Avė., Chicago. Atsiliepti adresu: 
K JovaJšienė, laisvės g-vė, Nr. 
88, Tauragė, Lithuania.

Anelė Bedarbytė jieško JONO 
BEDARBIO, sūnaus Kavolio, gi
musio 1902 m. Rašyti: Kaunas, 
Jankaus g-vė, N r. 16-5.

CLASSIFIED AND “HELP WANTED' ADS
REAL ESTATE BUILDING & REMODELING

ĮSIGYKITE DABAR i

Ona Ir Antanas Kaminskai, ank 
sčiau gyveną Palangoje, pajieŠko 
savo vaikų Aldonos ir Vytuko, Dėl 

informacijos, prašome kreiptis: S. 
Kazlauskas, 6829 s. Ąftesian Avę., 

Chicago 29, llt

PETRONĖLE - LENA MA- 
CHERNES, 1939 metais jo$ gyve^ 
namoji vieta buvo 814 E. 42nd 
St., Chicago. Jieško sesuo ii 'Lie
tuvos. Dėl informacijos, prašoma 
kreiptis: S. Kazlauskas, 6829 S. 
Artesian Avė., Chicago 29, III.

OtXKKHXH><K>CHRKKKHXKHXKXKKH 
MALDOS KULTCRA — SIELOS

KULTŪRA!

šią tiesą gyvenimiškai, trumpai Ir 
išsamiai nušviečia vienintelė šioa ri 
Sies mūsų kalboje studija —

TOMO ŽIŪRAIČIO, O.P.,

Nevystančios Rožes
šv. Rožančius ir Gyvenimas.

II laida
‘'Sąmoninga, kultūringa malda yra 

galingi kiekvienos asmenybės dvasioji 
Sparnai J žydriąsias gyvenimo viršū
nes“ (Autorius).

“Tenka tik palinkėti, kad tautie
čiai katalikai taip vertingą leidinį 
įsigytų ir uoliai perskaitytų” (Kun. 
Jonas Gašlūnas).

Tėvų Domininkonų leidinys. 8? 
pusi,, kaina tik 60 centų. Užsakymus 
iir pinigus siųskite —

Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

“DRAUGAS" 
2334 So. Oakley Avenue

Chicago. Illinois
HMHMHOHMHCHOHMOHOHMHCrtHMHOHŪOUttOIK

XXXXXX><XXXXX>0000©©0000004>

Lithuanian dictionary
Angliškai lietuviškas ir Lietuviš
kai angliškas žodynas. Parašyta* 
H. H. Pewtrees ir T. Gėriko. 333 
psl. Kietais viršeliais. Kaina $4.50 
Gaunama “Drauge ’, 2334 South 
Jakley Avė., Chicago 8. HL 
50000000000000000000000000

Jieškau: STOŠKUS: JONAS,
BALTRAMIEJUS, POVILAS, 

.JUOZAS, Tėvo vardas, JURGIS.
1 Motinos MARCUONA, JNTTIE- 
NE VERONIKA SIOSES, PETRO 
ir STOCKUTES VALERIJOS. Ra-, 
Syti: A. Onaitie, 2528 W. Belden 
Avė., Chicago 47, UI.

“IŠ akių ir širdies”. —- Pas mus ! 
— kitaip: nupirktą televiziją, rar 
diją ar patefoną mes pristatome, 
nureguliuojame, visus šeimos na
rius su juo supažindiname — ne
mokamai. Pirk pas specialistą 
Gradinską, J. G. Television Co., 
2512 W. 47th St., FR 6-1998 Ati
darą ir sekmad. 11:00 — 3:00.

Asmenybė yra kentėjimas, ir 
daugelis, būdam nepajėgūs pa
kelti šios kančios, bevelija pra

Jieškomi KOTRYNA VITKAU
SKAITE LAURINIENE, d. Vikto
ro. Gyv. Chicagoje. Taipat jieš- . .
komas jos brolis STANISLOVAS rasti savo asmenybę. Berdiajev 
VITKAUSKAS, s. Viktoro. Rašy-j ______________
ti: Kotryna Girštautaitė, Taikos Dl ATIMKITE tfDRAUfiiM
gatvė Nr. 7, Raseiniai, Lithuania. rLAIlHMIfc UKAUUĄ

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

Gerųjų firmų laikrodžiai, brangeny
bės, religiniai dalykai (devocionalai), 
prekės dovanoms.

I

1957 BUICKAS
Tik

£2,595.00
Dynailow. Radio, Apšildymas. Baltos Padangos

Lietuviškoje Preky boje_R/| I LD A BUICK, Ine. 
907 W. 35th St., Chicago 9, III. LA 3-2022

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

R1ALTY 
»O81 Archer Avė. (prie 

Californljos g-vės)
LAfayette 3-3384

Šioje nejudomo turto pardavimo 
ištaigoje perkant ar parduodant. Jū
sų laukta greitas ir teisingas patar 
navlmas. >

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2600 W. 59th St. Tel. Prospect 8-5454

VIKTORAS SIMAITI!"
General Contraetor

Stato rezidencinius Ir komerciniu* 
namus, pasiūlo sklypus, rekomen 
duoja planus; išrūpina statybos k re 
ditus Skambinti vak.: VI 7-4229 
arba rez. tel. Iii 7-33 40. Kreiptis -

SIMAIČIAI
>t«alty • Builders - livairtu><

2737 West 43rd Street

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS
IR GAZOLINO STOTIS

Lyginimas, dažymas, taisomi ir reguliuojami (tune up) 
motorai, stabdžiai, transmisijos ir Lt. Alyva, baterijos ir padan
gos. Taip pat mano garaže perkamus duslintuvus (dedu veltui.

(MUFFLERS INSTALLED FREE)
Ford 41-53 .......................... $8.25Murcery 49-51 .................. $8.95
Chev. Ali 1937-53 .......... 8.25 Olds, 6 cyl. 41-50 ........... 8.20
Chevrolet 54-55 ............ 9.95 Plymouth 42-56 ................ 9.95
Chrysler 6, 42-52 ........... 9.91 Pontiac 37-54 .................... 8.95
Dodge 6, 42-56 ................. 9.95Buick 37-52 ...........   12.00

Ir taip pat čia neišvardintiems automobiliams. Išmeti
mo paipą irgi įdedama veltui, jeigu perkama kartu su duslintuvu.

Darbas atliekamas patyrusių mechanikų. Dirbtuvė atidary
ta: nuo 8 v. ryto iki 9 vai. vak. Sek. uždaryta,

M. ČESAS
1934 West 59th Street Tel. GR 6-9136

Puikiu 6 butų (2x5 ir 4x4) mflr. 
pajamų namas arti liet. bažnyčios ir 
mokyki. Geras susisiekimas. 418,000. 
K. Juknis.

Dar prieš šventes nepraleiskite 
progos Įsigyti SĮ puikų, prie parko 
stovintĮ, 5 butų apartm. mūro na
mą. Plieno konstrukcija. 3 karų ga
ražas. Namas labai gerame stovyje. 
3417 mėn. pajamų. Skambinkit A. 
Linui.

Kaip modem. piramidės — mūr. 
ekstra 6 kam’j. 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 karų mūr. 
garažas. Pažiūrėkite! $25,000. Volod- 
kevičius.

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- L E 0 K A S
REAL ESTAIS

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

sTafo m e
NAIVIUS IR 
GARAŽUS

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

MASTER BUILDF^S
General Contracting Co.

(Sav. V. Sodeika ir J. Skorvbskas) 
1600 S. 48TH CT., CICERO 60, ILL. 
JTel. OLymple 2-7384: TO 3-4236

ĮĮiimimiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiimimiitt 
= LIETUVIU STATYBOS į 
= BENDROVE j

įmūrąs i
S Builders, Gen. Contractors S
2 Atlieka planavimo Ir staty- S 
= bos darbus gydytojų ofisų, gy- 2 
S! venamųjų ir viešųjų pastatų. S 
2 Namų Įkainavimas ir Įvairūs S 
{S patarimai nemokamai. ~

Kreiptis šiuo adresu: =
Į10NAS STANKUS |
— Kasdien nuo 8 vai. ryto iki S 
S 6 vai. p. p. Kitu laiku susitarus 2
E TeL PRosnect 8-2013 =
| 6800 SO. CAMPBELL AVĖ, =

Chicago 29. Illinois - 
nllllllllllllllllllllllllllllllllllllIlIllillliiiiH

2646 W. 691h SI. RE. 7-1941

MES PERSIKĖLĖM
I VIETA

Nejud. turtų pirkimas-pardavimas 
bei valdymas. Paskolų parūplnimas. 
automobilių leidinių patarnavimas.

VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS 

“Varpas” Real Estate 
General Insurance, Notary Public 

5916 S. Westem Avė.
REp. 7-6886 arba HEin. 4-7085

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

KUTRA-NORKUS REALU
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St 
WAlbrook 5-5030 

PRospect 8-3579 (vak. ir sekmad.)

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY

1442 S. 48th Ct., Cicero 50, III.

Statome nanjus namus ir garažus.
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairins remonto darbus, skubiai, 
gerai ir pigiai
šaukite DAnube 6-2793 nuo 9 vai. 

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

vakaro Iki 11 vai. vakaro.

MISCELLANEOUS 

Įvairūs Dalykai

Naujasis Testamentas- 
šventas Raštas

Vertė liet vių aalboti JUOZAPAI 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivys 
kūpąs Metropolitas. IV laida. Iš 
leido “LUX” 1947 m Stutgarb 
820 pusi Kaina $1.50 Gaunam*

1 * D R I 0 G F ' 
2334 So. Oakley Avė 

Chicago 8. Illinois

AR JAU ĮSIGIJOTE 
KNYGELĘ EGZAMINAMS

KAIP PASIRUOŠTI 
IAY PILIETYBEI

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

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

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

Pinigus su užsakymais siusti: 

'DRAUGAS”, $834 S. Oakley av«

Chicago K m.

iniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimniiiniiini 
Jei turite parduoti ar Išnuomo

ti. pasiskelbkite smulkių skelbimų 

skyriuje. Skelbimą galite perduota

telefonu: VIrginis 7-0640. 

tllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMIt

Mes persikėlėme į naująjį savo namą. Pradedant 
gruodžio 17 diena visi Chicago Savings & Loan 
Aesociation nariai, taupytojai, draugai ir įvairius 
reikalus su mūsų įstaiga turintieji prašomi jau 
vykti į 6245 SO. WESTERN AVENUE, Chicago, 
Illinois. Vėliau pranešime oficialaus atidarymo 
(Grand Opening) dieną.
Nuo josios įsteigimo 1924 m. Chicago Savings 
visada, be jokios pertraukos, kas 6 mėnesiai iš
mokėjo ir išmoka aukštus dividendus, kaip tai 
daro didžiausios tos rūšies įstaigos. Saugumo ir 
pelningumo atžvilgiais Chicago Savings stovi

GRUODŽIO

17 d.,

1956
greta tų taupymo bendrovių, kurios visada savo 
reikalus teisingai ir ekonomiškai tvarko, kad 
taupytojams būtų naudos.
Šiandien, persikeldami į savo naująjį namą, ku
ris yra vienas gražiausių visoje Chicagoje ir 
turi pačius vėliausius įrengimus bei pagerinimus, 
tariame širdingą ačiū visiems, kurie kokiu nors 
būdu esate padėję Chicago Savings & Loan As- 
sociation išaugti į $20,000,000.00 viršijančią 
bendrovę. Kviečiame ir toliau mus remti, pasi
dėdami pinigus į šią tvirtą ir sąžiningai tvarko
mą finansinę įstaigą.

& LOAN ASSOCIATION 

6245 SOUTH WESTERN AVĖ

CHICAGO 36, ILLINOIS

■= <r

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

E. KURŠIUS 

REAL ESTATE SALES 
REpublic 7-9400

Kas per mano įstaigą pirks 
ar parduos nekilnojamą turtą 
ekspertiškas income taksų pil
dymas vieniem metam nemoka
mai.

LIET. APDRAUDŲ AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlataa Valsty
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudaa kitoj 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
WAlbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENCV 
6108 S. Ashland Avė- Chicago 36, m

šildymas
A. Stančlauskas instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pačius (fur- 
naces). visų dvdžių oro vėsintu
vus (Air cnnditionera) ir atlieka 
visus skardos darbus.
1546 S 49tb COURT CICERO 
Tel. OLymple 6-0775 nno 8 vai 

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

OLymple 2-6759
CICERO. Mūrinis 2-jų butų bar- 

genas. 5 ir 6 kamb. Pilnas rūsys. 
Karštu vand. stokeriu apšild. Apy
linkėje 16tb ir 48th Court. $20,500; 
įmokėti $5,000. SVOBODA, 6013 
Oermak Rd. BIsbop 2-2162.

MARQUETTE PARKE mūrinis 
1 */2 augšto 2-jų butų. Centralinis 
šildymas alyva. 2-jų autom, gara
žas. Kaina $19,000. P. Abromaitis 
Realty, PRospect 8-0052.

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

šlld., geroje vietoje, tik $10,500.
GAGE PARKE:

Med. 2 po 6. centr. šild., garažas, 
tik $16.000.

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

Į 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.

SIMAIČIAI
Rsalty, Builders. Insuranos 

2737 West 48 St

CLiffside 4-2390

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

PARDAVIMUI

MALDAKNYGE
“JAUNUOLIU MALDOS"

Kurią paruoM 

Kun. P. Klrvelaltln 
Kaina: $1.50 ir $2.50

l įsakymus adresuokiteDRAUGAS
2834 South Oakley Avenue 

CHICAGO 8, ILL.

P L U M B I N G
Ltcensed bonded olumber

Joks darbas nėra dideli* ar mažas 
šaukite dabar Raibame lietuviškai 

Tel. REpublic 7-0844

KUTOMOBILEb — TRUCK9 
Viitomobll tai — Sunk Tcžlmlal

VIKTORO K O ŽIGOS 
lietuviška gazolino stotis Ir šiito 

taisymas
atliekami motoro remontai, lyginimo, 
dažymo darbai Ir keičiamos dalys

CALL-ME-MOTORS C0.
5759 8. WESTERN AVĖ. PR 8-953J

IŠNUOMUOJAMA

Išnuom. kambarys su naujais bal
dais. Naudotis virtuvo. 70-os ir Mor
gan apyl. Tol. BO 8-5184 po 4 vai. 
P- P-

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

1*0^

Perskaitę “Draugą”, duokite 
kitiems!
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CHICAGOS ŽINIOS
Ar ir vėl žus 18? Lietuvis aktorius

r ei 1955 metų Kalėdų sa- Studebaker teatro pastaty
si^ Chicagoje susisiekimo ne- me, Chicagoje, vaidinime “Mė- 
laimėse žuvo 18 žmonių. O iš nuo kaime” (Turgenevo) tarp
viso per tą savaitę susisieki
mo nelaimių Chicagoje buvo 
2,565. Daugiausiai tų nelaimių 
(19.5%) atsitiko dėl mašinos 
vairavimo įsikaušus. Todėl per 
šių metų Kalėdų šventes 
raginami laikytis didžiausio at
sargumo.

Pereitais metais Kalėdos pri
puolė sekmadienį ir švenčių lai
kotarpy per tris paras visose 
JAV-se buvo susisiekimo nelai-

aktorių užtinkame ir lietuvį 
Antaną Mockų, kuris vaidina 
su nemažu pasisekimu.

Monte Carlo baleto sąstate 
7‘. yra Igor Youskevitch; ta pa

vardė galėjo kilti ir iš Juškevi
čiaus, tačiau neturime patvirti 
nimo, kad tai tikrai lietuvis.

Automobilis įkrito upėn
Nuo didžiojo Indianos apmo

kamo kelio automobilis nukrito 
mėse užmušta 609 žmonės, iš 150 pėdų į Grand Calumet upę 
jų 128 pėstieji, taigi — turi Trys jame važiavę suaugusieji į 
saugotis visi. Tomis dienomis išsigelbėjo, bet du vaikai — 5 
užalarmuota budėti Chicagos metų ir 2 mėnesių — prigėrė, 
policija, kuri kietai griebs nu- Automobilį vairavo 35 m. mo-

JAUČIASI GERAI

Po atostogų ir golfo žaidimų 
Georgia valstybėje, prez. Eisenho- 
yver jaučiasi labai gerai. (INS,:sikalstančius

syklėms.
susisiekimo tai- teris Magnolia Bola iš Racine, 

Wisc. Mašina neteko kontrolės
Prieš spausdintą šlamštą !keliantis pasukime į užsimokė- 

įjimo būdelę, staiga užvažiavus
Teismų ir Legislatūros komi

tetas, veikiąs prie Chicagos 
Miesto tarybos, priėmė nuosta
tą, kuriuo draudžiama platinti 
nepadorią spaudą. Numatoma, 
kad dabar tas nuostatas penk
tadieni bus atiduotas visos 
18 m. amžiaus, gyvenąs 4804 
W. West End. Gaujos veikimas 
buvo susektas, kai kažkoks 
žmogus, nepasakęs savo pavar
dės, policijai pranešė, kad toje 
vietoje vyksta narkotikų pre
kyba. Policija stebėjo keletą 
valandų, paskiau — areštavo.

ant ledo.

Moksleivių $1,000 
našlaičiams

Aąuinas Augštesniosios mo
kyklos aukiėtiniai surinko 
$1.000 ir tas lėšas panaudos 
Kalėdų švenčių proga pradžiu
ginti našlaičius, esančius Bena
mių Globos įstaigoje, 739 E. 
35 str., Chicagoje. Aąuinas mo
kykla yra katalikų.

Už mandagumą $50

SKAUTYBĖS
KELIU

(Atkelta iš 2 psl.)
šo brolius jūrų skautus visomis 
išgalėmis paremti Brolijos V. S. 
paskelbtąjį Kalėdų gerąjį darbe
lį, kuris jau virto tradicija.

J. S. Skyrius dėkoja kiekvie-

Dienraštis Sun-Times prieš Tar,, areštuotųjų yra 20 tetų- Ka|-das 
rinčių 16 m. amžiaus ar ma dovanų asmenims, pasižymėju

siems .savo geraširdiškumu. Ne-
, .seniai tokią dovaną gavo Ber- 

manjuanos cigaretes ir paraa-,tha silbennan dirbanti CarsOT 
vinėjęs jaunuoliams, po SI iripWe gcott bendrovSs krautu. 
po $1.50 vieną. vėje, Chicagos centre. Apdcva-

Priemiesčių gyventojai notoji parodo ypatingą man

žiau } devynios iš jų — mergai
tės. O’Hara prisipažino dirbęs

Northvvestern universiteto 
profesorius d-ras Ernest D. 
Mowrer ištyrė Chicagos prie
miesčių gyventojus. Čia, naujai 
besikuriančiose kolonijose; vy
rų amžius vidutiniškai yra apie 
40 metų; jie daugiausiai dirba ' 
kokiame nors vadovaujančiame 
poste. Grįžę i namus mėgsta 
tvarkytis apie savo gyvenvietę. 
Daugiausiai miesto gyventojų 
keliasi į priemiesčius pirmo 
kūdikio gimimo.

Jei miestiečiai mėgsta klubus, 
tai priemiesčiuose gyventojai 
daugiau laiko praleidžia savo 
namuose, o taipgi mėgsta vei
kimą tos bendruomenės organi-

dagumą aptarnaudama pirkė
jus.

Lietuvis ministeriauja 
Lenkijoje

Raudonosios Lenkijos laik
raštis “Tribūna Ludu”, leidžia
mas Varšuvoje, tarp kitko, at
spausdino tokią žinutę:

“Keistutis Žemaitaitis, gele
žies liejyklų ministeris ir naujas 
apšildymo kontrolierius, šiomis 
dienomis pabrėžė, jog daugelis 
chemikalinių fabrikų ir geležies 
liejyklų Lenkijoje bus uždaryta 
keletui savaičių.

Lenkijos komunistų partijoszacijose. Moterys tampa šei-, ., _ , „ ,
mot “šoferiais”. Ketvertui va-1 °rga nas Trlbuna Ludu raio' 

landų savaitėje
saugotoją, kad 
kur.

Naujuosiuose nrier.iieečiuose 
nėra klasių skirtumo. Kaimy
nai pažįsta kits kitą ir jaučiasi 
vieningai.

, .. joa šitokių priemonių imamasisamdo vaikų i a 6 , , . . ,tam, kad sutaupius daugiau ak-galėtų išeiti

Neurotinių palinkimų 
priežastys

Illinois universiteto psicho
logas prof. R. B. Cattell ištyrė 
Chicagoje, Bostone ir Ncw 
Yorkc net 600 vaikų, turinčių 
11 m. amžiaus. Jis priėjo išva
dos, kad aplinka (nuotaikos 
seimojė, mokykloje ir tt.) daug 
daugiau turi įtakoj į vaiko ner
vingumą, kaip paveldėjimas.

Sužeista 12 ugniagesių
Užsidegus Jackson restora

nui Gary miesto rytiniame pa
kraštyje begesinant griuvo sie
ra, sužeisdama 12 ugniagesių. 
Per radiją buvo šauktasi či- 
kagiečių pagalbos — suteikti 
jiems kraujo. Tiek daug ugnia
gesių sužeista, nes siena virto 
netikėtos eksplozijos dėlei. 
Nuostolių — $350,000.

Albumai ligoniukams
Chicagos jaunos skautės, pri

klausančios 448 draugovei, 
pradėjo sudarinėti iškarpų ir 
atviručių, albumus, kuriuos pas
kiau įteikia ligoninėse gulin
tiems vaikams kad įneštų į jų, 
sunkias dienas nors kiek 
džiaugsmo.

mens anglies, kuri taip reikalin
ga žiemos metu privačių namų 
šildymui.

Kaip matome, raudonojoj Len 
kijo j atsakingose pareigose vėl 
lietuvių tautybės asmuo. Len
kai, nežiūrint balti ar raudoni, 
be lietuvių vadovavimo negali 
apsieiti... P. A.

t
A. A.

STANISLOVAS

KATARSIUS
Gyvino 2241 W. 23rd Pluce

Mirė gruodžio t G d., 1156,
7 vai. ryto, Milaukęn 65 m, am
žiaus. Ulinė JJetuvoje.

Pasiliko dideliame nuliūdi
mo giminės, draugai ir pažįs
tami.

lai idotiivėinis rūpinasi Anna 
ir Edwurd Jurgėlai, 3644 So. 
Emeruld Avė.

Priklausė BultOtt žvaigždės 
Ir Liet. Piliečių Darb. Pašalpos 
Klubui.

Kūnus pašarvotai) Antano 
M. Phillips koplyčioje, 3307 H. 
Lituanieu Avc.

Trfiidotuvės įvyks ketvirtad.. 
gruodžio 20 d., iš koplyčios 1 
vai. popiet bus nulydėtas į ka
pines. •

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

Nuliūdę: GIMINES

Laidoluviu direktorius Ama
nas JI. Phillips. Tul. VArds 7- 
3401.

KALĖDŲ GERASIS 
DARBEUS

Liet. Skautų Brolijos Vadija 
ir šiais metais paskelbė organi
zuotą Kalėdų gerąjį darbelį vi
siems Brolijos nariams, gyvenan 
tiems JAV, Kanadoje, Anglijo
je, Australijoje ir Pietų Ameri
kos kraštuose. Šio gerojo dar
belio tikslas — paremti Vokieti
joje esančius skautus ir skau
tes. Visi uždirbantieji Brolijos 
nariai šiam tikslui aukoja ne
mažiau 25 centus, neuždirbantie
ji — nemažiau 10 centų. Viene
tų vadovai surinktus pinigus 
siunčia tiesiai adresu: Mr. T. 
Gailius (16) Huettenfeld b. Lam 
pertheim, Litauisches Gymna- 
sium, Schloss Rennhof, Germa
ny.

Gerojo darbelio aukos renka
mos iki sausio mėn. pradžios. 
Pranešama, kad drabužiai irgi 
yra labai laukiami mūsų skau-j 
tų,-čių Vokietijoje. S. A.

X Kazys Šimkus, tris metu3 
išbuvęs Lietusių kareivių drau
gystės, Cicero. UI., pirmininku, 
gruodžio 16 d. įvykusiame su
sirinkime vėl buvo perrinktas 
tos dr-jos pirmininku. Naujon 
valdybon išrinkti ir perrinkti 
dar šie asmenys: K. Deveikis, 
B. Tumavičius, K. Andrejaus- 
kas ir S. Šileikis. Ligonių lan
kytoju, vieton Žukausko, iš-nam už suteikimą džiaugsmo 

tiems, kurie dėl sunkių gyveni- rinktas Liaudauskis. Draugijoj
mo sąlygų jo negali turėti. Ka
lėdų švenčių proga linkime vi
siems džiaugsmo ir sėkmės at
liekant gerąjį darbelį!

Gero vėjo!
L. S- B. Jūrų Skautų Skyrius

Chicago, 1956. gruodž. 15.

DĖMESIO
Važiuoju į Bostoną penkta

dienį, gruodžio 21 d. Galėčiau 
priimti pora žmonių nuvežti. 
Informacijai skamb. LA 3-6989

VARDAI VANDENIMS 2? 
DIENOMS

Tokiu pavadinimu tik Šiomis dle 
nornis išėjo iŠ spaudos Jurgio Blokai 
člo eilėraščių knyga. Autorių pažįsta
me, kaip vieną gabiausių ir veikliau
siųjų inūsų teatralų, čia JI matome 
daug žadančiu poetu. Knygos kalaf 
— »l.bu.

Užsakymus ir pinigus siųskite
DRAUGAS. 2334 S. Oakley Avė., 

Chicago 8, IIL

iiimiiimmiiiimiiimimiihHiiiimiiinii
PER PASAULI KELIAUJA 

ŽMOGUS
Bernardo Brazdžionio poezljot 

: rinkinys. Nedidelis skaičius &io» 
| knygos gautas šiomis dienomu 

“Drauge", 2334 Šo. Oakley Avė 
CHICAGO 8, ILL., Knygos kaina 
kietais viršeliais $2. 
(ittiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiii im iiiiiimiiii.

DIDELIS ATIDARYMO 
IŠPARDAVIMAS

V lino ir detalė prekyba. — Pilnas 
pasirinkimas Kalėdinių žaislų; mo
terims Nylon kojinių 1-os rūSies 60 
gauge 15 denicr 3 poros už $2.00. 

L E O N ’ S 
Hosiery & Novelty Store 

1304 W. 52st St. DR 3-6278

t
A. A.

MARIJONA LAKAS
Bakšį atskaitė

Gyveno 3758 H. I’arnell Avė. 
Tel. BO 8-1438 arba KK 8-5687

Mirė gruodžio 17 d., 1356,
3:2(> vai. ryto. sulaukus 74 m. 
amžiaus. Gimė Lietuvoje; kilo 
iš Kauno upskr., Čekiškės par., 
Kairių km.

Amerikoje išgyveno 35 m.
Pasiliko dldetiunie nuliūdi

mu 3 sūnūs; Jonas. Antanas, 
marti Ireta ir Bruno. nuirti 
Mary. duktė Bernteu Coli, len
tas Austln, 3 unūka.i, sesuo 
Ona Baltrūnas su šeima, kiti 
giminės, draugai ir pažįstami.

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

Laidotuvės Jvyks ketvirta*!., 
gruod. 20 d , iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta J flv. 
Jurgio parap. bažnyčių, kurto
je įvyks gedulingos pamaldos 
už velionės sielų, po pumaldų 
bus nulydėta į flv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame -visus 
gimines, draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti tuose laidotuvėse.

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

Laidotuvių direktorius Aii- 
laiiiiK M. I’liillips. Trl. YAidu 
7-3401.

NAUJŲ MAŠINŲ 

FONDAS

yra 173 nariai, kurių tik vie
nas penktadalis yra naujai at
vykusieji, tačiau tiek senieji, 
tiek naujieji neseniai atvyku
siam K. Šimkui jau ketvirti me
tai iš eilės išreiškia pasitikėji
mą.

GUDAUSKŲ
6EVERLY HCDLFit GRLINYCL 
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banke 
•ų. laidotuvių ir kitų papuošimų.

144» VU.ST S3RD nTREFI 
TH. PRospect 8-OHSS Ir PR 8-OM

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

Kazėnas, kun. M. J. . . $25.00
Milke, J..........................22.00
Rauba, Jonas ..........  10.00
Kelpša, Bill ............... 6.00
Deksnis, Ona .......  3.00 Į
Albrik, P..................... 2.00'
Augaitis, J................ 2.00
Didžiulis, Ad................ 2.00
Jaras, Alf....................  2.00
Kausteklis, P............... 2.C
Kučas, A..................... 2.C
Luksus, Sally ........... 2.C
Maknys, kun. J.......... 2.C
Mikonis, J.................... 2.0
N. N............................ 2.0
Purvinis, K................. 2.0
Šukys,, K. A................. 2.0
Žalimas, Lee ............. 2.C
Bakaitis, M................. l.C
Baublys, P................... l.(
Barkauskas, Cipr........ l.(
Bružas, Anna ........... 1.00
Dalinkevičius, Kazys . 1.00
Eidukaitis, J.-............. 1.00
Gieda, Br..................... 1.00
Jucius, A.............  1.00
Juknevičius, Vyt. .... 1.00
Juodvalkį, A.............. 1.00
Juškauskas, Br........... 1.00
Kaknevičius, J............. 1.00
Kunčienė, M......... .  1.00
Milašius, B................   1.00
Mcckaitis, J............. 1.00
Paplauskas, A............. 1.00
Rekėšius, P................. 1.00
Seliokss, A. ............... 1.00
Statkus, Agnės ......... 1.00
Visockis, Pr................. 1.00
Vyšnia, P..................... 1.00

A. f A.

AGOTAI AUGAITIENEI mirus,
jo3 dukterims operos solistei JUZEI AUGAITYTEI ir 
KAZIMIERAI PLIUŠKONIENEI su sūnumi SAULIUMI 
ir KĘSTUČIU reiškia nuoširdžią užuojautą

Philadelphijos Sendraugių Ateitininkų Skyrius

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENTCO
3914 West lllth Street

Vienai blokai nuo lajinių.
Didžiausiai Paminklam! Planų 

Paairinkimai mieste!

Telef. — CEdarcrest 3-6335

LIODĖSIO VALANDOJ

MAŽEIKA & EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

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

Tiems, kurie gyvena kitose miesto dalyse; gausime 
koplyčių arčiau jūsų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0 WESTERN AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ. 

CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.

Telefonai — GRevehiSI 6-2345 arba 
T0wnhall 3-2109

ANTANAS LUTKUS
Gy-vcno 1421 S. 49th Court,

Cicero, Ui. Tel. OL 2-9079

JlirO gruod. ifi d.. 1956, 10 
vai. ryto. Gimė Lietuvoje: kilo 
iš Rietavo apskr., Vatušių kru.

Amerikoje išgyveno 52 m.
Pasiliko dideliame nuliūdi

mo žmona Barbora (Bernušiū- 
tė), 3 sūnūs Anthony, marti 
Adelle. Joscph, marti Kiiza- 
betfi ir Charles, marti Sophia, 
6 anūkai, brolis Juozapas Lut- 
kus su šeima, švogeris Charles 
Bcnušiiis su šeima, kiti gimi
nės, draugai ir pažįstami.

Priklausė šv. Antano Drau
gijai.

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

iilotuvės įvyks ketvirtad.. 
gruodžio 20 d., iš koplyčios
8:30 vai. ryto bus atlydėtas į 
Šv. Antano parapijos bažnyčių, 
kurioje jvųks gedulingos pa
maldos už velionies sielų. Po 
pamaldų ims nulydėtas J šv. 
Kazimiero kapines.

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

NivllOdę: Žmona, sūnūs, mar
čios ir anūkai.

laidotuvių' direktorius An
tanas Petkus. Tel. TįOyvnhull 3- 
2109.

- A. A-

ANTOINETTE KRAUS 
ZALKSKAlTfi

Gyv. 7204 S. \Vashtenaw Avė. 
GK. 6-898 1

Mirė gruod. 16 d.. 1 956. 1 1:30 
vai. vak., sulaukus senatvės.

Gimė Lietuvoj. Amerikoj iš
gyveno 6 2 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
duktė Helen Kraus. , 5 sūnūs: 
Alejtander. Jr., marti Anna, 
Walter Paul. marti Florenee, 
Albert, marti Ann, Anthony, 
marti Wanda ir Henry, marti 
Tziuise, 12 anūkų. 3 proanū
kei švogeris Joseph Kraus su 
šeima, kiti giminės, draugai ir 
paž)staml.

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

Kūnas pašarvotas Petkaus 
koplyčioje, 6812 S. Western 
Avė.

l.'iidotuvės jvyks ketvirt.. 
gruod. 20 d., iš koplyčios 8:30 
\7il. ryto bus atlydėta i švenč. 
Panelės Gimimo parapijos baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės siela. Po 
pamnldų bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Duktė, sūnūs, mar
čios, anūkai ir proanūkai.

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

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenua

Tel. TA 7-1741-2 ir LA 3-9851

4330 34 South California Avenui
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna
vimas dieną ir nak- 

1 tį, Reikale saukite 
I mus.

Mes turime koplyčias, 
visose Chicagos ir' 
Roselando dalyse ir" 
tuojau patarnaujame'

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

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

Liet. Operos solistei mielai JUZEI AUGAI

TYTEI, K. PLIUŠKONIENEI su šeima 

ir I. ŠVEDUI, jų mamytei mirus, reiškia

me gilią užuojautą.

A. S. Butkūnai

PETRAS P. GURSKIS
659 West 18th STREEET Tel. SEeley 3-5711
~ POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

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

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

Užsilikusių Prekių Išpardavimas
ŽIEDAI, IR LAIKRODŽIAI NET UŽ 13 KAINOS

Radiios, Televizijos, Elektriniai ir Kristaliniai in
dai Parkeriai ir papuošalai už pusę kainos. 
Naudokitės proga siuntimui j Lietuvą!

P. ir J. JOKUBKA
4077 So. Archer Avė., Te!. LAfayette 3-8617

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

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

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

Pasinaudokite "Draugo” Oassificd skyriumi.
I
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imu
X Aleksandras A. Žalpys, ži

nomas knygnešys, 1742 West 
47 Street, labai vertina kultū
ros, spaudos, laisvės ir labda
ros reikalus. Kalėdų švenčių 
proga paaukojo Altui, Balfui 
Vas. 16-tos gimnazijai ir lie
tuvių studentų leidžiamam žur
nalui Lituanus po 5 dol.

Šia proga tenka pažymėti, 
kad dabar A. žalpys leidžia 
4-rių savaičių atostogas, kurias 
gavo iš Armour kompanijos 
kaip ilgametis darbininkas. 
Atostogų dali jis mano sunau
doti Omahoj, Neb., kur jam te
ko praleisti daug jaunatvės 
metų bedirbant- su vietos lietu
vių visuomene

KALĖDŲ PROGRAMA MARIJOS 

AUGŠTESN. MOKYKLOJ
Marijos augštesn. mokyklos luma kartais užsimiršus atrodė 

orkestro d v i d c šimtpenkmečio lyg tamsiai mėlynas prietemos 
proga š. m. gruodžio 15 ir 16 dangus, ypač kai scenos ir net 
dienomis tos mokyklos patalpo- salės lubomis plaukė balti de- 
se buvo Kalėdų koncertas. Dau-' besėliai.
giau kaip dvi valandas nusitę-Į Kaip paprastai, programą bai- 
susi programa buvo padalinta į giant “gudresnieji” žiūrovai.
dvi dalis.

Pirmojoje dalyje rodėsi mo
kyklos orkestras. Nedidelės ap
imties dalykėliai atlikti kiekvie
nam instrumentui esant užtik
rintam savoje partijoje. Kaip 
mokyklinis vienetas, šis orkest
ras gali būti mielai klausomas.
Orkestro dirigentas D. Parsons
ir smuikų mokytojas P. Maliu- , vi Plsku,inei ,au
kas su atsidėjimu ir pasisekimu į ^^„t v,al anksfial,

I rodęsi programos dalyviai su 
| margais tautiniais rūbais ncju-

išmokė muzikantes ir sudarė sa
votišką repertuarą. Visas or
kestras pagrojo tik keturis da
lykus. Už tai su atskirais instru 
mentais pasirodė varinis kvar
tetas. pučiamųjų trio, prancūzų 
ragų trio, klarnetų kvartetas,

X Tėvų Marijonų bendra- ‘rompetų trio. piano solo. smui- 
darbių Chicagos apskritis ruo-, 
šia kalėdinį pcbūvį tuoj po su
sirinkimo ketvirtadieni, gruo-

"kol nebūna žmonėmis užsikim
šę durys ir rūbinė”, pasirūpina 
iš koncerto prapulti. Šj kartą 
vienam kitam įsitikinus kad jau 
“viską matė”, ir iš salės prapuo
lus, kantresniųjų laukė dar vie
nas efektas, šios koncerto da
lies sudarytoja Alice Stephens 
rado būdą visus gana palaidus 
tautinius pasirodymus sujungti

čiomis atsidūrė publikos tarpe. 
Pabaigos sceną atidarius, įspū
dingų (ir vėl naujų!) dekoraci
jų fone pamatėme prakartėlę) 
su įprastu Kalėdų vaizdu. Or
kestro ir po visą salę pasklidu
sio gausaus choro giesmei “At-Trumpai tariant, klausytojai bu (eikit žmon&., Jdžiant Ko 

vo supažindinti su daugeliu m-ldikMio pagarbinti pradėjo rink-;supažindinti su daugeliu
džio 20 d 7 ral" 'vakare* ' ntujl- ?™me,nt,?: Tai yra patogus ke-
me T. Marijonų vienuolyno na- 'X“aS " pa’l ralius” - senoviškų piemenų

° ■ būrys, o toliau — visi keliai, pil-

EGLĖ PRIEŠ BALTUOSIUS RŪMUS

67 pėdų aupščioi eglė yra pastatyta prieš Baltuosius rūmus tVashing- 
tonc. Jos viršuje yra žvaigždė 5 pėdą augščio, ji dekoruota 5,500 lem
pučių. Prezidentas ją uždegs gruodžio 20 d. (INS)

fltominė elektros jėgainė
Argonne laboratorijose, ne

toli Chicagos, jau baigiama 
įtaisyti atominės energijos va
romą elektros jėgainę. Urani- 
jus, kurio atomai skaidosi, bus

KAS KĄ IR KUR
— L. V. Sąjungos Ramovė ir Did. 

L. Kunigaikštienės Birutės dr-j»* 
Chicagos skyriai gruodžio 31 d. 9 v. 
vak. Marchall Sųuare Ballroom sa
lėje, 3113 W. Cennak Rd., rengta

__ ... . , . . , ... Naujųjų Metų sutikimą, kurio pel-jmeiktas i vandenį ir besiskal- '^as skiriamas Sibiro fondui. Pakvie-
;dantieji atomai vandenį įkai
tins iki virimo temperūros, o 
paskiau garas bus užkinkytas 
sukti elektrą gaminančias ma- 

i s.nas. Numatoma, kad jau už

timai nebus siunčiami. Staliukų re
gistraciją vykdo birutiniukės G. 
Mieželienė, telef.YA 7-1001 ir A. 
Matulevičienė, telef. YA 7-1306.

— Chicago Lithuanian Benefit 
Ass’n. ir Chicagos Lietuvių draugi
jos priešmetinis susirinkimas įvyks 
trečiadienį, 1956 m. gruodžio 19 d., 
Lietuvių auditorijoje, 3133 South 

, . _ Halsted St. Bus nominuojama ir
panašiu principu, kaip Com- renkama valdyba 1957 metams. Su-
monwealth Edison bendrovė sirinkimo pradžia 8 vai. vakaro, 
ruošia jėgainę ties Joliet. už 15 Chicagos Lietuvių draugijos meti- 
mylių nuo CllicagOtS, miestui oia koncertas ir šokiai bus 1957 m.

sausio 27 d. Lietuvių auditorijoje. 
Pradžia 4 vai. po pietų. Turėsime 
puikią programą. Draugijos nartai 
ir svečiai kviečiami dalyvauti.

Clii-gos Liet. Dr-jos valdyba:
K. P. Deveikis. P. J. Ridikas, 
Emma Petraitis. Paul Miller, K. 
M. Augusta’, dr. A. Montvirias, 
P. Milaševičius.

— Chicagos Lietuvių Jaunimo Li
teratūros būrelio susirinkimas įvyks 
šį šeštadienį, gruodžio 22 d. 6:30 
vai. Tėvų Jėzuitų namuose.

poros menesių Argonne turės
' elektrą iš savo atominės ener
gijos. ši jėgainė bus įtaisyta hS?

me, prie 63 ir Kilboarn gatvių. 
Dalyvaus provinciolas tėvas 
Valentinas Atkočius ir kiti ku
nigai, atvyks ir Kalėdų dėdu
kas. Bus pasidalinta dovanė
lėmis.

Visi skyrių atstovai, valdy
tos ir šiaip Tėvų Marijonų vei
kėjai maloniai kviečiami daly
vauti. Ateinantieji prašomi at
sinešti ir dovanėlę bent dolerio 
vertės.

X Zig. Kasiulynas Spring- 
fielde susilaukė gyvo reagavi
mo į savo laišką, kurį jis prieš 
rinkimus buvo paskelbęs 
Springfieldo spaudoje. Savo 
laiške Z. Kasiulynas gerai įver
tino ligšiolinę Illinois valsty
bės valdžią. Ponia Francis Ed- 
dy, reaguodama į Z. Kasiulyno 
laišką, paskelbė jam atsakymą 
kitame laikraštyje. Z. Kasiuly
nas yra Springfieldo L. Ben
druomenės pirmininkas.

X Dainų šventės komitetas
ir L. B. Chicagos apygardos 
valdyba gruodžio mėn. 8 d. po
sėdyje, kuris įvyko Don Var
nas posto salėje, galutinai su
sitarė ir paskirstė likusį Dainų 
šventės pelną įvairiems kultū
riniams reikalams. Paskutinis 
plenumo posėdis tuo reikalu 
įvyksta gruodžio .mėn. 22 d. 8 
vai. vakaro, kuriame turėtų da
lyvauti visi Dainų šventės ren
gėjai Chicagoje, nes bU3 duota

Antrąją programos dalį pra
vedė Alice Stephens. Progra
moje parašyta, kad chorus ir 
solistus parengė sės. M. Bernar
da ir A. Stephens, akompanavo 
vargonais ir fortepionu Rober
tą Phillips, smuiku — P. Matiu- 
kas. Čia po bendro kalėdinio 
vaizdelio ėjo “tautų pasirody
mai”,. Iš mokyklos mokinių bu
vo sudaryti prancūzų, italų, ang
lų, airių, meksikiečių, jugoslavų, 
lenkų, vokiečių ir lietuvių būre
liai. Kiekvienas būrelis, apreng
tas tą tautą atstovaujančiais 
rūbais, pašoko tos tautos šokį ir 
tautinių papročių fone tos tau
tos kalba pagiedojo vieną ar dvi 
kalėdines giesmes. Po kiekvie
nos “tautos” pasirodymo vis 
buvo uždarinėjama scena ir pa
lyginti labai skubiai pastatomos

ni prancūzų, italų, plačiomis 
skrybėlėmis meksikiečių, airių, 
lenkų, lietuvių ir t.t. Ir nevie
nam žiūrovų nejučia kilo mintis: 
jei visi ten eina, kaip gi tu pa
siliksi?

Susirinkusi “žmonija” pagie
dojo Gruberio “Tyli naktis” (an 
gliškai) ir programa buvo baig
ta.

Atskirų būrelių pasiroymas 
buvo nevienodo lygio. Daugu
mas “tautų” giedojo giesmes 
šiems artistams nemokamomis 
kalbomis. Už tai greta momen
tų, kai būdavo priartėta prie 
profesionalinio lygio, pasigirs
davo žalių mėgėjų balsų. Betgi 
ir toks margas lygio įvairumas 
tiko šios programos pobūdžiui.

Salė buvo pilna daugumoje ne 
lietuviškai kalbančios publikos.

CHICAGOS ŽINIOS

naujos, sekančiai tautai, charak-'čia nebuvo daug lietuviškai kai 
teringos dekoracijos. Susidarė bančiųjų. O gaila, ši programa 
įspūdis, kad šiame pasirodyme buvo verta pamatyti, nors joje 
rengėjai turi neišsemiamus kie- lietuviai ir nebuvo iš kitų tautų 
kius žmonių, tautinių rūbų, ro- kuo nors išsiskirti. J. Kreivėnas 
domosios programos ir dekorą-į ----------- —
cijų. Efektus didino ir gausus 
šviesų panaudojimas. Scenos gi

X Antanas Gintneris yra 
pakviestas komiteto nariu tvar-

Nešvarus spausdmiai ir
sekmadienių biznis

Šiuo metu Chicagos Miesto 
taryboje sprendžiami du po
tvarkiai : uždraudimas platinti 
nešvarią spaudą ir uždraudi
mas sekmadieniais prekiauti. 
Kova su spausdintu šlamštu 
norima sustiprinti matant jo 
žalingą įtaką į mūsų jaunimą 
Sekmadienio prekyba daugelį 
verslininkų ir tarnautojų at
skiria nuo šeimų, atimant ne 
tik sekmadienio poilsį, bet ir 
neleidžiant tėvams bei moti
noms bent šventadienius ramiai 
praleisti savo namiškių tarpe. 
Dauguma ' verslininkų pritaria 
uždraudimui prekiauti sekma-, 
dieniais, bet kada kaikurie { 
krautuves atidaro, kitiems jau 
nebepatogu jas laikyti uždary
tas. 'todėl susirūpinta įstatymų 
keliu tokią prekybą nutraukti.

Cie nutarimai galės būti pri
imti, jeigu iš 50 Chicagos se
niūnų už juos pasisakys bent; 
26. Dėl to raginami visi, kas tik;

Iš Michigano leidžia 
vandenį

JAV Augščiausias teismas 
leido iš Michigan ežero vandens 
nuleidimą padidinti 7,000 kubi
nių pėdų per sekundę, vieton 
iki šiol leisto nutekėjimo 1,500 
kubinių pėdų. Tuoj po teismo 
sprendimo buvo atidaryti už- 
tvarų vartai ir paleista vanduo 
po 8,800 kubinių pėdų per se
kundę. Tai pagerins laivų plau
kymui sąlygas Illinois vandeny
se ir pagerins sanitarinio kana
lo veikimą.

apšviesti.

Areštavo 41 narkotikų 
vartotoją

Chicagos policija areštavo 41 
marijuanos pardavėją ir rūky
toją. Jų paskirstymo centras 
buvo užkandinė, veikianti 3437 
W. Madison. Dauguma areš
tuotųjų yra jaunuoliai. Jų visų 
vadovas, atrodo, buvo iš kalė 
jimo išleistasis John O’Hara, 
Miesto tarybos balsavimui.

Bendruomenes fondui 
$9.215.000

Dosnūs čikagiečiai savo ben
druomenės fondui per šiuos me
tus jau suaukojo $9,215,000. 
Iki metų galui dar tikimasi tą 
fondą pakelti iki $9,400,000.

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka 
nes jis yra plačiausiai skaitoma* 
lietuvių dienraštis, o skelbimų 
kaina yra prieinama visiem*.

BŪKIME IŠTIKIMI LIET. 
KNYGAI!

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

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

LIET. KNYGOS KLUBAS 
(Lith. Book Club)

2334 So. Oakley Avė.,
Chicago 8, Illinois 

■#"Č3J53iS'HJę3«'Eš>.BSš«'Fs JsSaTB-SB

pilna apyskaita ir aptarti kiti cagoje> Dalyvauja visos Kana,
kultūriniai klausimai

IŠARTI IR TOLI
I. A. VALSTYBĖSE

— Naujas transportas trem
tinių atvyksta gruodžio 18 d. į 

kyti piniginius reikalus rengia- Ameriką iš Europos. Sąrašuo-
mam tautinių šokių festivaliui, se randami šie lietUviai arba 
kuriame jau pasižadėjo daly- Lietuvos piliečiai: Otto Puo- 
vauti apie 1000 tautinių šokių dockuueit, Danina Balzereit 
šokėjų ir kitų programos išpil-( su §eima Schlakat( An.
dymo dalyvių, šventė įvyks tana8 Pikturna> Aigirdas Jas.
. !Lm ^i?eli0 ,mėn: 9 d;.Chi^ mantas, Liuda Masiliūnas, Ka

rys Dambrauskas, Bernardas 
Mažeika, Juozas Garla ir Hen- 
rich Szameit.

,dos ir JAV jaunimas. Šventės
X LB Chicagos apygardos išvakarėse numatomas Jauni

mo kongresas, meno paroda ir 
kt. Tautinių šokių festivalį or
ganizuoja L. B. Chicagos apy
garda ir komitetas.

valdyba, kuri buvo išrinkta 
prieš pora metu, savo kadenci
ją baigė. Valdyba turėjo 18 po
sėdžių, aptarė daug reikalų ir 
surengė didelių kultūrinių pa
sirodymų. Prie apygardos vei
kė kelios tarybos: kultūros, 
švietimo, ekonominė ir jauni
mo. Pirmininku buvo dr. J. Ba- 
jerčius.

X LB CleveJando apylinkės
valdyba, kuriai vadovauja ener
gingas pirm. J. Virbalis, svars
to galimybes Clevelando lietu
viams patiekti Rigoletto operą

X Dr. P. 
Ašoklis, A.

Kisielius.
Gintneris

dr. Z.' 
ir A.

BRAZILIJOJ
— Moderniojo meno paroda

baigėsi Sidnėjuj lapkričio 18 d. 
Joje tarp australų ir kitų tau
tų dailininkų savo kūrinius bu-

Dzirvonas, kaip LB Chicago3'vo išstatę ir lietuviai: Ratas, 
apygardos kontrolės nariai, pa-! Šalkauskas, Šimkūnas, Zygas 
sidalindami tikrino LB Chica-iir Mikševičiue. Sidnėjaus estų 
gos apygardos veikimą ir pini-; namuose šiuo metu vyksta 
ginius dokumentus: aukų, pa- 10-ji estų meno paroda. Ta 
rengimų, nario mokesčio, ka- proga lietuvių bičiulis eestas 
sos ir švietimo bei ekonominės skulptorius Edgar Aavik skai- 
tarybos atskaitomybę. Kontro- tė paskaitą apie Čiurlionio kū
lės nariai patikrino ir Dainų rybą.

lietuviškai. Pasitarimai vyksta šventės pajamų ir išlaidų do-
su Chicaga teigiama prasme ir 
tikimasi, kad clevelandiečiai 
galės pasigerėti grynuoju me
nu, kurį perduos lietuviai mu
zikai, solistai, choras ir bale- 
tas.

X Metų ketvirtis yra šios sa
vaitės trečiadienį, penktadienį 
ir šeštadienį. Tai yra pasniko 
dienos. Trečiadienį ir šeštadie
nį galima valgyti su mėsa tik 
vieną kartą.

X Kalėdų egl-'tė Nekalto 
Švenč. Panelės Marijos Prasi
dėjimo parapijoj įvyksta gruo
džio 22 4 vai. p. p. mokyklos 
■ai ėję. įėjimas nemokamas.

kumentus 
koje.

ir rado viską tvar- OKUPUOTOJa LIETUVOJE

LIETUVIŠKŲ STUDIJŲ 
INSTITUTAS

— Išlaikomas —
MOKSLINIŲ STUDIJŲ KLUBO

— ★ —
SEMESTRO TEMA:

MODERNIŠKŲ KULTŪROS AP
RAIŠKŲ VERTINIMAS

KAS BUS NAUJAS “DRAUGO” 

ROMANO KONKURSO

LAUREATAS?

1957 m. sausio 12 d., šeštadienį,

7:30 vai. vakaro
SOKOL SALĖJE 

2345 South Kedzie Avenue,
Chicago, Illinois

Amerikos visuomene bus supažindinta 
su nauju laureatu.

Penktadienį, gruodžio 21 d. 

gali, parašyti laiškūs seniu- Vilniaus Aušros Vartų mokyk- 
nams (aldermanams) ir mėrut,joje (vir§ bažnyčios), 2325 W. 
Daley, prašant, kad tie nuosta- 23rd PI. (šalia “Draugo” inž. 
tai būtų priimti. Tuo reikalu jonas Dugis skaito paskaitą te- 
visose Chicagos bažnyčiose sek
madienį buvo skaitytas kard 

I Stritch raginimas. Savo laiške 
reikia trumpai suminėti, kad 
nepadori literatūra (obscene 
literatu re) yra žalinga ypač 
jaunimui, kad jos platinimas 
turi būti suvaržytas; taipgi 
laiške suminėti, kad dirbantieji 
yra priešingi, jog sekmadie
niais būtų atdaros krautuvės, 
pardavinėjančios baldus, dra
bužius, automobilius ir kitus 
dalykus, kuriuos galima nusi
pirkti šiokiadieniais.

Laišką merui reikia adresuo
ti: Dear Mr. Mayor, ir išsiųsti 
adresu: Honorable
Daley, Mayor of the

ma: Mokslas ir nauda.
Paskaitos pradžia 7 vai 

min., nesivėliąant.
Visi, besidomintieji dvasinių 

mokslų pažanga, kviečiami da
lyvauti.

30

— 75 Sibiro, Krasnojarsko ra
jono, vienas ūkininkas rašo: 
“Kaip rašote apie atsiuntimą ko 
nors, tai iš valgomų daiktų 

. , , ...mums nereikia, dar turime tuo
, 6 J j tarpu. Jei galima butų ką nors

X Algirdas IJorentas, vie

nintelis A. Urbaitės ir Jono 
Liorentų sūnus, gimęs 1936 m.,

d. Mordavia (Rusijoje) vergų 
darbo stovykloje.

X Tautinis Moksleivių an
samblis gruodžio mėn. 23 d. 
Lietuvių auditorijoje rengia 
tradicinę Kalėdų šventę su pla
čia menine programa ir Kalėdų 
senelio dovanų paskirstymu.

X Antanui Bacevičiui yra

laiškaus iš Argentinos. Kreiptis 
į Draugo administraciją.

iš medžiagų. Pas mus vilnonių 
medžiagų kaip ir nėra. Jei pasi
rodo koks gabalas, tai jau apie 
20 žmonių, rankas ištiesę, lau
kia, kuris nusitvers. Turime kar 
vę, porą paršelių, avelę dėl pir
štinių ir keletą vištelių. Paso
diname bulvių ir daržovių po 
kiek galima. Galėtume pasiso- 
dyti ir daugiau, bet labai sun
ku su kastuvu žemę sukasti, o 
arklių ir plūgų pas mus sunku

“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.

Richard Kvietimus prašoma įsigyti iš 
City of anksto pas platintojus:

Chicago, City Hali, Chicago 1. j Marųuette Parke Marginių 
III. Seniūnui rašant reikia ad- krautuvėje, 2511 W. 69 St.,

! vėsuoti, pvz. Honorable Stanley | Brighton Parke J. Savrima- 
Nowakowski, Alderman ?f the vičiaus krautuvėje, 4358 So. 
llth Ward, 3659 S. Halsted st., Fairfield,

! Chicago, III. *

Kardinolui nr. 1

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

Kvietimus galima užsisakyti
Illinois vaLtybė kardinolui ir paštu, pranešant pageidau- 

Stritch kasmet išduoda auto- jamą vietą ir pažymint dieną, 
mobiliui plokštelę su nr. 1, pa- Kartu reikia prisiųsti ir atitin- 
rodant pagarbą tam gausiam karnai sumai piniginį orderį ar 
šio miesto katalikų vadovui. Ir pačius pinigus šiuo adresu: 
1957 metams kardinolas jau Chicagos Lietuvių Vyrų Cho

ras, 2524 W. 69 St., Chicago 
29. UI.

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

gavo nr. 1.

gauti, beveik neįmanoma. Žie
ma pas mus labai šalta — apie 
60 laipsnių C. Sniego buvo mė- 
teris ir daugiau. Vasara trum
pa ir šiemet buvo labai karaš- 
ta. Didelė sausra.”

ALDONA STEMPLZIENL, 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 STEMPlŽIENf!, 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 surpryzae Amerikos visuomenei, kai bus paskelb
ta laureato pavardė.


