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RUSAI KARIUS TELKIA VENGRIJOS CENTRE
Raudonoji žvaigžde pradeda 

temti Vakarų Europoje
DR JUOZAS PRUNSKIS

Erodo durklas, kuriuo jis žudė nekaltuosius vaikelius, nėra 
pradingęs. Jį perėmė Kremliaus valdovai ir krauju raudoną 
žvaigždę nori iškelti visame pasaulyje.

Anksčiau apžvelgę jų propa
gandą apskritai žmonijoje ir — 
didžiojo įtempimo Artimuosiuo
se Rytuose: tarp arabų, dabar 
apžvelkime jų kėslus į laisvąją 
Europą. Paskutiniai pilni duo
menys yra iš 1955 metų, surink 
ti prof. E. Kirkpatrick, tai jais 
ir pasinaudosime.

• Kompartija

Laisvoji Europa turi apie 200 
milionų suaugusių žmonių, tarp 
jų komunistų partija narių turi 
apie 3 milionus. Tuoj po II Pa
saulinio karo komunistų laisvo
je Europoje buvo apie 3,250, 
000, bet ketvirtadalis miliono 
jau spėjo nubirėti, .o po Veng
rijos įvykių jų skaičius dar la
biau nubyrės.

Komunistų partija gali lais
vai veikti: Austrijoje, Belgijo
je, Danijoje, Prancūzijoje, Is
landijoje, Italijoje, Luksembur- 
ge, Olandijoje, Norvegijoje, Sa- 
are, Švedijoje, Šveicarijoje ir

joje 1946 m. — 502,963 (1952 
m. — 328,571), Norvegijoje 
1945 m. 176,535 (1953 m. — 90, 
422), Saare 1947 m. — 37,929 
(1955 m. — 38,698), Švedijoje 
1944 m. — 318,466 (1952 m. — 
167,295), Šveicarijoje 1947 m. 

j — 49,353 (1955 m. — 22,841), 
D. Britanijoje 1945 m. — 102, 

i 780 (1955 m. — 33,154).

Kur kokia padėtis

Taigi, per maždaug 10 poka
rinių metų komunistų įtaka 
(kaip tas atsispindi iš balsavi
mų rinkimuose) sumažėjo Bel
gijoje, Danijoje, Vokietijoje, Is
landijoje, Luksemburge, Olandi
joje. Norvegijoje, Švedijoje, 
Šveicarijoje, D. Britanijoje, ta
čiau paaugo Austrijoje, Suomi
joje, Prancūzijoje, Italijoje ir 
Saare. Prancūzijoje 1956 m. rin
kimuose komunistai gavo 25.6% 
balsų, tapdami didžiausia par
tija parlamente, Italijoje —

D. Britanijoje. Uždrausta yra 1953 m. gavo 22.6% balsų ir 
Airijoje, Portugalijoj, Ispanijoje! laimėjo 24.2% vietų parlamen

ate (jų uodega Nenni socialistai 
be to dar gavo 12.7% balsų ir 
laimėjo apie tiek pat vietų par
lamente). Suomijoje (1954 m.) 
komunistai gavo 21.5% balsų 
tapdami trečia savo didumu par 
tija parlamente. Tačiau D. Bri
tanijoje nepravedė nei vieno at
stovo. Šveicarijoje parlamente 
teturi 2 atstovu, Norvegijoje —
3, Olandijoje — 6, Belgijoje tik
4.

ir V. Vokietijoje.

Komunistai rinkimuose ir 
vyriausybėje

Per visuotinius rinkimus lais
vojoje Europoje komunistai ben 
drai paėmus surinko 14 milionų 
balsų, iš balsavusių kiek dau
giau kaip 100 miliono piliečių. 
Visuose augščiau minėtuose Eu
ropos kraštuose, žemuosiuose 
parlamento rūmuose, komunis
tai 1955 metais turėjo 371 at- 

. stovą. Tačiau politiškai — ko
munistų įtaka krašto reikalų 
tvarkyme buvo reikšminga tik 
keturiose valstybėse: Suomijo
je, Prancūzijoje, Islandijoje ir 
Italijoje. Visdėlto nei šiose vals
tybėse ministerių kibinete nebu
vo neivieno komunisto. Iš viso 
1955 metais neivienoje laisvo
sios Europos šalyje joks komu
nistas neužėmė ministerio vie
tos, kai tuo tarpu pokariniu lai
kotarpiu komunistai buvo vy-

Raudonoji spauda smunka

Savo įtaką komunistai sten
giasi išplėsti panaudodami spau 
dą ir radiją bei kitas priemones. 
Komunistų didžiųjų dienraščių 
tiražai per paskutinius 10 metų 
paaugo tik Suomijoje, Islandi
joje ir Italijoje, tačiau gerokai 
smuko, kaikur daugiau negu 
perpus, Austrijoje, Belgijoje 
(Drapeau Rouge iš 170,000 skai
tytojų nukrito iki 70,000), Da
nijoje, Prancūzijoje, Vokietijo-

riausybėje: Austrijoje (1945- je, Olandijoje (Die Waarheit iš 
1946), Belgijoje (1945-1947), Da 223,081 skaitytojų — iki 75, 
nijoje (1945), Islandijoje (1944- 000), Norvegijoje, Švedijoje, 
194’), Suomijoje 1944-1948), Šveicarijoje, D. Britanijoje. 
Prancūzijoje (1944-1947), Itali
joje (1944-1947), ir Norvegijo
je (1945).

Kremlius stiprina radijo 
propagandą

Gelbėdamas padėtį Kremlius 
sustiprino radijo propagandą ir 
per 1955 metus į laisvuosius Eu 

Įdomu palyginti, kuria kryp- ropos kraštus SSSR radijas įvai

Mažėja raudonu balsuotojų 

skaičius

timi rinkėjų pažiūros keitėsi pas 
kutinio dešimtmečio laikotarpy
je. Čia duosime palyginimą — 
kiek kuriame krašte komunistai 
surinko balsų per balsavimus 
tuoj po II Pasaulinio karo ir 
kiek per paskutinius rinkimus, 
apie kuriuos turime pilnus duo
menis: Austrijoje 1945 m. ko
munistai gavo 174,257 balsus 
(1953 m. 228 228 balsus), Bel
gijoje 1946 — 300,099 (1954 — 
184.098), Danijoje 1945 m. — 
255,236 (1953 m. — 93,824), 
Suomijoje 1945 m. — 358,988 
(1954 m. — 433,452), Prancū
zijoje 1946 m. — 5,489,288 
(1056 m. — 5,492 326), Vokie-

Viceprezidentas Nixon
grįžo į Washingtonę

MUENCHENAS, Vokietija, 
gruodž. 23. — JAV vicepreziden
tas Nixonas šiandien išvyko na
mo pranešti vengiu pabėgėlių 
problemas prezidentui Eisenho- 
weriui.

Po trijų dienų apžiūrėjimo pa
bėgėlių stovyklų Austrijoje ir 
Vokietijoj^, viceprezidentas Nix 
onas pasakė, jog pabėgėliams 
reikalinga didesnė pagalba.

Austrijoje dar yra daugiau 
kaip pusę vengrų pabėgėlių iš 
150,000, kurie pradėjo bėgti iš 
Vengrijos nuo spalio 23 d., kai 
ten kilo revoliucija. Manoma, jog 
Nixono vizitas turėtų atnešti 
dar didesnę JAV finansinę pa
galbą ir padidinti kvotą pabėgė
lių įsileidimui į JAV.

Nixonas, vykdamas namo, bu
vo sustojęs Islandijoje, kur yra 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
karinė bazė.

Geras sumanymas
LONDONAS, gruodž. 23. — 

Anglijos konservatorių deputa
tas William Teeling nutarė pra
šyti Britanijos vyriausybę, kad 
drauge su kitais Europos ir JAV 
kraštais pasiųstų stebėtojus į 
komunistų valdomus kraštus 
tikslu patikrinti, kiek jų gyven
tojai gali naudotis religijos lais
ve.

Švedų spaudoje

STOCKHOLMAS, gruodž. 23. 
— Švedų spauda patiekia savo 
skaitytojaiūs žinių apie lietuvių 
veiklą Britanijoje. Dienraštis 
„Iletasanaviat” mini Anglijoje 
gyvenančių pabaltiečių reiškia
mą solidarumą dėl savo laisvės 
kovojančiai vengrų tautai. Lie
tuviai, latviai ir estai gausiai 
aukoja Vengrijos pabėgėliams.
•

Nėra laisvės
SOFIJA, gruodž. 23. — Bul

garijoje šių metų lapkričio 5 d. 
komunistai areštavo paskutinį 
Bulgarijos katalikų vyskupą Ki
rilą Kurteff.

Nehru žodis
0TTAWA, Ontario, Kanada, 

gruodž. 23. — Indijos premjeras 
Nehru pasakė, kad negalima 
Azijos problemų išspręsti be ko
munistinės Kinijos žodžio.

Nehru iš Jungtinių Amerikos 
Valstybių nuvyko į Kanadą ir 
ten kalbėjosi su Kanados vyriau
sybės vyrais ir laikraščių atsto
vais.

Paskola Britanijai

riomis kabomis davė transliaci 
jas per 255 vai. 30 min. savaitė
je, o satelitiniai kraštai — 481 
vai. 10 min. savaitėje. Iš viso 
radijo savaitinė propaganda iš 
už geležinės uždangos, skirta 
laisvai Europai, per savaitę sie
kė 736 vai. 40 min., duodama 
danų, olandų, anglų, suomių, 
prancūzų, vokiečių, italų, norve
gų, portugalų, ispanų, švedų ir 
kitomis kalbomis.
Vieningas frontas prieš tironus

WASHINGTONAS, gruod. 23. 
— Jungtinės Amerikos Valsty
bės paskolino Britanijai 500 mil. 
dolerių pirkti naftos ir kitų reik
menų, kurių dabar trūksta Euro
poje dėl Suezo krizės. Paskola su 
teikta per Export-Import banką.

Visiems neįtiksi
WASHINGTONAS, gruod. 23. 

— Rep. Omar Burleson (D., 
Tex.) reiškia nepasitenkinimą 
vengrų pabėgėlių įsileidimu į 
Jungtines Amerikos Valstybes.

.... , Burleson sako, jog vengrai tu-Oęlima pasidžiaugti kad, aps- .... .. . . .uTi i___rė)ę pasilikti namie ir kovoti
prieš komunizmą.kritai irmnt, komunistų įtaka 

Europoje žymiai mažėja. Ji bus 
ypač sumažėjusi dabar, po Ven-

tijoje 1919 m. — 1,362,670 grijos įvykių. Patriotinių parti- 
(1953 m. — 607,634), Islandi-!jų veikla ir spauda toli pralen-

• Estija. August Rei, buvęs 
Estijos prezidentas, Stockholme 
pasakė, jog Sovietų Sąjunga iš-

joje 1946 m. — 13,019 (1953 m. kia, daug kur visiškai užtemdy- traukė visus estus kareivius iš
— 12,422), Italijoje 1946 m. — dama komunistų pastangas, bet
4,358,243 (1953 m. — 6,120,
709), Luksemburge 1945 m.

visdėlto komunizmo grėsmė pa 
silieka reali, o poroje Europos

13% (1954 m. 8.9%), Olandi- kraštų — ir pavojinga.

jų krašto, kad apsisaugotų nuo 
sukilimo, koks įvyko Vengrijoje, 
Rei Eatijos prezidentu buvo 19- 
28-29 m.

Vengrijos patriotų kovos prieš 
okupantus sovietus

VIENA, Austrija, gruodž. 23. — Vengrijos patriotai šiandien 
smarkiai kovojo prieš sovietų kariuomenę Miskolco mieste.

Kiti pranešimai, pralindę pro
geležinę uždangą, sako, jog į so
vietų rankas vėl pateko Eger 
miestas, rytinėje Vengrijoje, ir 
110 vengrų laisvės kovotojų bu
vo išskersta. Patriotai išsprog
dino savo pogrindžio amunicijos 
dirbtuves.

Pabėgėliai, kurie šią naktį at
vyko į Austriją, sako, jog sovie
tai savo kareivius perkelia iš vie
nų vietų į kitas visoje Vengrijo
je.

Sovietai ištraukia savo karei
vius iš kai kurių miestų ir mies
telių, ir pasitraukė iš Vengrijos 
pasienio ir Nagzcenk miestelio, 
kuriaue sovietai turėjo karinį 
štabą prieš prasidedant Vengri
jos revoliucijai spalio mėn.

Kai kurie pabėgėliai sako:
AVH, žiauri Vengrijos slaptoji 
policija, pakeitė sovietų dalinius 
Budapešte. Sovietai planuoja sa- 

1 vo karines jėgas sukoncentruoti 
Vengrijos pramonės centruose.

TRUMPAI Iš VISUR
• Jungtinės Tautos parodė vi

są savo bejėgiškumą — joms ne 
tik diktuoja Nasseris, ką jos ga
li ir ko negali, bet Jungtinių Tau 
tų rekomendacijų ir skambių žo
džių sriaute nei bolševikai, nei 
jų marionetės kvislingų vyriau
sybės nemano klausyti, o daro, 
kas joms patinka. Jungtinės Tau
tos neįstengė apginti net Vengri
jos neutralumo, kurio prašėsi pa
skutinė teisėta Vengrijos vyriau
sybė.

Gražių Kalėdų švenčių visiems I

Bernardas Brazdžionis

Kalėdų varpai
Kur tu, sesuo gera, kur jūs, draugai, likimo 
Į vakarus ar šaltą šiaurę nunešti f 
Kur šauks visus varpai Dangaus Taikos gimimo, 
Kur mus visus nuves žiemos takai balti f

Tartum Kalėdų baltos gėlės, baltos eglės, 
Pražydo Jėzaus šventei kloniuos ir kalnuos, 
Kažkur prie židinio susėdus šeimai bėglio 
Apie kūčias mama dukrelei taip niūniuos:

— „Mūsų parapijos bažnyčios prakartėlės,
Kur gimė Kristus, tu, mažyte, nežinai...
Ten nuo altoriaus krito rožės Teresėlės,
O čia aplinkui — sniegas, uolos ir kalnai..."

Ir širdį liūdną spaus kančia kaip ledo pančiai, 
ir kaip šešėlis — tiesis juodas ilgesys,
Ir, niekur Kaemteno kalnuos neradus ramsčio, 
Zigzagais širdį vienuma plėš ir raižys.

Ir atminty atgis Bernelių šventos Mišios,
Ir kaip žarijos, visos žvaigždės atsigaus,
Ir širdyje, tarytum tėviškėn sugrįžus,
Varpai ir giesmės ir vargonų maldos gaus.

Tik neateis sesuo, nei jie, draugai, likimo 
Bangos į nežinią bedugnę nunešti,
Tik nenutils varpai Dangaus Taikos gimimo,
Tik bėgs pavasarin žiemos takai balti...

Kremliaus kova
WASHINGTONAS, gruod. 23. 

— Kremliuje tarp komunistinių 
vadų vyksta kova ir prostalini- 
nė frakcija nori paimti į savo 
rankas sovietų armiją.

KALENDORIUS
Gruodžio 24 d.: Kūčios, Šv. 

Adomas ir Jieva; lietuviški: Jo
gaila ir Minvydė.

Gruodžio 25 d.: Kristaus Už
gimimas; lietuviški: Grožvydis 
ir Aiškutė.

Gruodžio 26 d.: Šv. Steponas, 
pirmasis kankinys; 2-ra Kalėdų 
diena.

Saulė teka 5:16, leidžiasi 4:25,

ORAS
Oro biuras praneša: Chicagoje 

ir jos apylinkėje šiandien — ga
limas sniegas.

Pabaltijo valstybės turi gyventi — 
pareiškė žymus švedų veikėjas

Italijos spauda informuoja apie 
Pabaltijo gyvenimą

ROMA, gruodž. 23. — šiomis dienomis italų spauda keletą 
kartų prisiminė sovietų okupuotus Pabaltijo kraštus, pirmoj eilėj 
paminėdama Lietuvą.

Įtakingas Romos dienraštis 
“U Messaggero”, cituodamas šve 
dų spaudoje paskelbtą Igno Šei
niaus straipsnį, tvirtina, kad Lie 
tuvoje ir šiandien stipriai reiš
kiasi visuotinis gyventojų pasi
priešinimas prieš komunizmą.
Nors šiandien jis daugiau pasy
vus, bet nė kiek ne silpnesnis, ne
gu pirmosiomis okupacijos dieno 
mis.

Dienraštis '“11 Quotidiano”, 
pavaizduodamas antisovietinę 
rezistenciją Lietuvoje, plačiau 
aprašė po septynerių katorgos 
metų iš Sibiro grįžusio operos 
solisto Kučingio pirmą pasirody
mą Vilniaus operos teatre. Ta • Oficialus britų pranešimas 
proga kilęs konfliktas parodo, sako: 650 egiptiečių žuvo ir 2,- 
kaip lietuviai yra solidarūs ko- i00 sužeista britų-prancūzų in 
voje prieš okupantą ir prieš o- Vazi jos metu į Port Saidą.

STOCKHOLMAS, Švedija. - 
didelis pabaltiečių draugas prof. 
bė švedų kalba knygą, pavadintą 
jys turi gyventi!“)

Prof. Nermanas yra vienas iš 
didžiausių kovotojų Švedijoje už 
Pabaltijo išlaisvinimą. Jis 1920 
m. buvo archeologijos profeso
rius Tartu un-te, o vėliau aplan
kė kitas Pabaltijo valstybes, 
ypač domėdamasis archeologi
niais kasinėjimais tiek Estijoje, 
tiek Latvijoje ir Lietuvoje. Ta 
proga arčiau susipažino su pačių 
pabaltiečių tautų buitimi ir jų 
kultūra.

Leidinyje sudėti periodikoje 
parašytieji straipsniai, kalbos ir 
pareiškimai Pabaltijo reikalu, su 
rinkti 1940 — 1955 m. Visas už 
leidinį pelnas paskirtas pabaltie- 
čiams pabėgėliams Vak. Vokie
tijoje paremti. Švedų spauda į 
leidinį atkreipė didelį dėmesį. 
Pvz. pasižymėjęs švedų dienraš
tis „Stockholm Svenska Dagbla- 
det“, be kita ko, rašo, jog mini-

— Pasižymėjęs švedų veikėjas ir
Birger Nerman neseniai paskel-

„Baltikum skali Ieva!“ („Pabalti-

masis veikalas rodo, kokią smar
kią kovą šis pabaltiečių draugas 
ir gynėjas visą laiką tebeveda 
už teisybę ir žmoniškumą: Kaip 
mokslininkas, jis ypačiai domisi 
pabaltiečių intelektualų likimu.

Švedijoje pabaltiečiai labai gra 
žiai prisiderino prie švedų ben
druomeninio gyvenimo formų, 
betgi neišsižadėdami savosios 
kultūros. Veikalo autorius nu
šviečia tą optimizmą, kuris gai
vina visus už savųjų kraštų lais
vę kovojančius pabaltiečius, tvir
tai įsitikinusius, kad jų kraštai 
ir vėl, atėjus laikui, galės įsijung 
ti į laisvųjų tautų bendruomenę. 
Tokiu tvirtu tikėjimu taip pat 
gyvena visi pabaltiečių draugai, 
kuriuos jie yra įsigiję gyvenda
mi tremties metais Švedijoje.

kupantui
nistus.

parsidavusius komu-

Beveik visi Romos dienraščiai 
ir italų radijas paminėjo augan
tį Lietuvos gyventojų nepasiten 
kinimą ryšium su paskutiniais 
įvykiais Vengrijoje. Ekonominės 
gyvenimo sąlygos esančios sun
kiai pakenčiamos. Tai patvirti
na ir pati komunistinė spauda, 
net “Sovietskaja Litva”, kurios 
ištraukas citavo italų laikraš
čiai.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
—Popiežius Pijus XII vakar pasakė kalėdinę kalbą, kurioje pas

merkė komunistinę priespaudą Vengrijoje ir kvietė pasaulį į taikų 
gyvenimą.

—Italijos keleivinis lėktuvas, vežęs 21 asmenį, dingo šiaurinėje 
Italijoje.

—JAV laivyno kovos lėktuvas F 11 F-l Tiger pasiekė spraus- 
minių lėktuvų greičio ir augščio rekordus. Lėktuvas skrido dau
giau kaip 1,220 mylių per valandą ir pakilo augščiau kaip 12.000 
pėdų (beveik 74 mylių).

—Dr. Otto John, buvęs Vakarų Vokietijos slaptosios žvalgybos 
viršininkas, nuteistas keturiems metams į kalėjimą dėl išdavikiš
kų ryšių su komunistais.

—Iš Indonezijos pranešama, kad jaunas pulkininkas Ahmed 
Hosen po sukilimo pasiskelbė kariniu ir politiniu vadu centrinėje 
Sumatroje.

—Britanijos ir Prancūzijos karinės jėgos pasitraukė iš Egipto. 
Egipto karinės jėgos įžengė į Port Saidą.

—Kalėdų savaitgalis nelaimingas. Jungtinių Amerikos Valsty
bių kelių susisiekimuose iki vakar 2 vai. p. p. žuvo daugiau kaip 
263 asmenys.

—Indijos premjeras Nehru, aplankęs JAV ir Kanadą, nuvyko į 
Vokietiją, kur tarėsi su Vak. Vokietijos kancleriu Adenauervu.
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NESUPLAKIME Į KRŪVĄ DVIEJŲ 

SKIRTINGŲ DALYKŲ

Ne tas, ką tu suvalgai, atveria tavame skrandyje žaizdas, — 
tai atlieka tas, kas tave kankina.

Gastroenterologams, žinoma tiesa. 

DR. JONAS A DOMAVICIUS

Žaizdos skrandyje ir dvylik- kos rūgštimi) pradeda susilpu-
pirštėj žarnoj bendru vardu, an
gliškai išsitariant, mėgstama 
Peptic Ulcer vadinti. Tai nepil

sią vietą virškinti — taip ir gau 
naši žaizda. Kitais atvejais žaiz
dos atsiranda ir atspariai skran

nas žaizdos apibudinimas. Kai džio gleivinei esant — tada 
kurie ir gydytojai taip netiksliai skrandžio sunkos virškinamasis 
minėtas žaizdas aptaria. Apie pajėgumas esti padidėjęs, 
šias žaizdas kalbant, būtina ’ų Gleivinę silpnininčių priežas

čių yra daugybė.

niau skrandžiais negaluojame
nei jūs čia Europoje. | K A L Ė D Ų DOVANOS

• Televizijos
• Radijai: importuoti ir vietiniai,

AM/FM, nešiojami ir klt.
• Fonografai
• Hl-Fidellty
• Įkalbėjimo aparatai
• Dulkiasiurbliai, skutimosi inašinš- 

lfs, plaukų džiovintuvai, kavos 
virduliai, tosteriai, mixmasteriai. 
automatiškos keptuvčs ir kt. na
mų apyvokos reikmenys

• Rašomos mašinčlčs
• Elekt. laikrodžiai ir Įvairūs kito

kie daiktai.
Pigiausiai pirksite ir geriausių pa

tarnavimų gausite inž. A. SemSno 
įmonėje.

— Kodėl? i
— Daug rūpesčių, neištikimos 

žmonos...
—Tai sudarykit afidevitus i 

lietuvaitėms ir jas veskit, —• 
j tada jūsų Kipesčiai dėl blogų 1 
žmonų išnyks. O su jais ir žaiz-l 

idos iš jūsų skrandžių bei žar- 
! nų išsikraustys, — juokais šven 
i ta teisybė pasakyta buvo.

•tiso telet LAfayette » 821 v je1 
leatsiiiep'a, šaukite K Ėdžia 8-3M*

OR. EMILY V. KROKAS
IYDYTOJA (R CHIRURGE

4146 S. Archer Avė.
V Ai Kasdien popiet nuo 12-2:86 

pirm., antr.. ketvlrt..IV ..««*•»

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Naujas adresas: 4255 W. 63 r d St 
Ofiso U-l. REliance 5-4410

lUjzld. telef. GRovehUl 0-0617 
valandos: 1—8 p. m. 6—8 p. m.

Penktad tik po pietų. 
Trečlad. lr šeštad. pairai sutarti

vietą pažymėti. Tiek gydytojui, daugybė Toks krauio
tiek ligoniui tai svarbu žinoti ne C T ?
dėl žingeidumo, bet dėl tinkamo P^tatymo sutrikimas ar apsau- 
gydymo pravedimo bei tos ligos &°-)ancių S eivines g eivių su-

N’epasitrauks

Amerikos užsienių reikalų sek
retorius Dulles teigia žurnalis-

irimo bei
,_ ... .......... įsitempimo
, žaizdų skrandyje bei dvylikpirš 
1 tėj žarnoj atsiradimą šiandie
ninis mokslas patvirtina. Gydy
tojams yra žinoma tiesa, kad 
sužeidus smegenis tam tikroj 
vietoj (Hypothalamus), švei-

Tikrai, dėl šeimų 
kitokio nervinio

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja lr Chirurgė) 

KŪDIKIŲ ik VAIKŲ LIGI 
SPECIALISTO

Zlflfl South Weitern A vena*
(MEUICAL BUILDING) 

eirmad., antrad., ketv. lr penkta 
auo 11 vai. ryto — 1 ▼. p. p. Ir nui 
6 v. — g vai. vakare. Trečlad. nu< 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Seštad. 1 
vai. ryto iki 8 vai. poi ’ot

Oflce tel. RE. 7-.168
Ree. tel WAlbrook 5-B7M

<7: zri ■■ ‘ r«l-oftao YA 7-5557, rk mm.(sales - Service) ŪRi FRANK Ci RW|NN
Sav. Inž. A. SEMENAS 

3321 S. Halsted — CLiffsiilc 4-5605
Atdara: Kasdien 9-9, sekm. 10-5.

£5/ nt,, . J menkėjimas bei vietinė alergija I tams, kad JAV kariuomenės da- me skrandyje, priešingose jo šie
e ties (prognozo). Nors gydy- . jaunus) dar nepa- liniai nebus atitraukti iš Europos.' nelėse net kelios iš kart žaizdos

mas abiem atvejais beveik vie- , , 1 J p /tktoy .
nodas, tačiau išeitis tų dviejų *ankamas . cellų aprūpinimas.
Žaizdų vra didžiai skirtinga. de£uonimi lr Vlsa eile klt4 dau' ,
Dvylikpirštėj žarnoj besirandan gla? ar maziau svarbių žinomų tėjimo geismas lietuviškus nėr- *lcers tokias žaizdas patogiai 
U žaizda gali būti be vėžio pa- lr, dar pnezascių gali vus taršyto tra&). pavadmo.
vojaus ilgesnį laiką vaistais 8Y-i iietuuMff.' Lygiai. grcitai iaizda. skr“:
doma. Gi tokia skrandžio žaiz- J 4 P • dyje ar žarnoje gali įssivystyti
da — po keturių — šešių savai- Tarp minėtų priežasčių pir- ^okiuo būdu nervams pa- ir be anatominio smegenų pa
čių geriausio gydymo nesusi- mu smuiku groja nervinis įsi- s*seka mūsų skrandžiuose žaiz-, kenkimo. Šiam procesui vien nėr 
tvarkiusi turi būti operuojama. Į tempimas. Tai medinis pjūklas, ^as atvei,ti bei atsivėrusioms ne vinio įsitempimo pakanka. Ne 
Šiuo atžvilgiu neretai tiek ligo- kaip žmonės mėgsta sakyti. To-įleistl užgytl’ — teirausis
niai, tiek kurie beskubą gy- kia lietuviams žinoma “velnio vienas- 
dantieji nusikalsta. Mažiau atei pramanyta” anyta bei “karti

(INS) į atsiveria. Jos tada viena kitą 
liečia, tarsi bučiuojasi. Kissing

Tel. ofiso HE 4-ttbvtt, rez. PR 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

S-Atadleniais nuo 1 iki 4 vai. p. p 
ISskvrua ketvirtad. ir nnkmad

(KVLECINSKAS)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1651 Wwt 47th Stral
LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo J 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 8:I( 
fl»aor» viiu. diena Ir iafta.il aalr

Ofleo tel. ULiffaide 4-2806 
Rezidencijos: LAfayette 8-1171

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAh

1724 West 47th Street 
(Kampus 47th lr Hermlta«e) 

Vai.; nuo 2 Iki 4 lr 6 Iki 9 v. vak 
Redtad. nuo 2 Iki 6 vai., lfiskyr. sek

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai: 20 North YVacker Drlve 

(Clvio Opera House, kamb. 858)
Vai. kasd. 12—4 

Tel. CEntral 6-2204
5002 West 16th Str., Cicero 

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

Kitu laiku lr trečlad. susitarus
Rezid. tel. HEmlock 4-7080

tyje klaidų padarysime, jei mes 
du skirtingus dalykus vienu var 
du nevadinsime. Todėl tik skran 
dyje esamas žaizdas reikia 
skrandžio žaizdomis — Gastric 
Peptic Ulcer vadinti. O tokias 
pat dvylikpirštėj žarnoj tūnin- 
čiąsias turime šaukti dvylikpirš 
tės žarnos žaizdomis — Duodc- 
nal Peptic Ulcer. Jokiu būdu šių 
dviejų vietų išopėjimus negali
ma vienu vardu “skrandžio žaiz 
$a” pavadinus nusiraminti ir jų 
neva gydymą pradėti. Tragiška, 
kad šiandien tai ant kiekvienos 
kertės praktikuojama — nenu
stačius žaizdos vietos vaistus 
priiminėti pradedama.

Savos ligos pavadinimą 
supraskim

Sergančiam nuolat girdint žo
džius “duodenal peptic ulcer”, 
“peptic ulcer” arba, trumpiau 
kalbant, tiesiog “ulcer”, žingei- i 
du žinoti kodėl jo liga taip va- J 
dinasi. Daugelio ligų pavadini-, 
mai yra graikiški. Nemažai jų 
yra ir lotyniškų. Mūsų kalba-, 
mai ligai pavadinti panaudota į 
abi kalbos. Šiam krašte medici
niški terminai suamerikoninti. j 
Tai iš lotyniško “ulcus” (žaizda) 
turim ulcer} iŠ duodenum (dvy-! 
likpirštė žarna) gaunama .duo-i 
denal, o iš gastricus (skrandis); 
išvedama gastric. Žodis peptic' 
yra suamerikonintas graikiškas 
žodis pepsis, reiškiąs virškini
mą. Skrandžio sienelėse esan
čios liaukos išdirba specialios 
sudėties organinius junginius 
su katalitinėmis, t. y. chemines 
reakcijas pagreitinti sugeban
čiomis savybėmis. Tokie jungi- i 
niai vadinami enzimais. Vie
nas jų skrandyje, druskos rūg-l 
šties (hydrochloric acid) ak i vai' 
zdoje, sugeba baltinius virškin
ti — jis juos suskaldo į proteo-' 
zes ir peptonus. Šiam, virškini-: 
mui padedančiam, enzimui ir 
duotas vardas pepsinas. Mano
ma, kad skrandžio sulčių pajė
gumas virškinti - deginti suke
lia žaizdas. Pastarosios atsiran-1 
da tose gleivinėse, kurias ska
lauja skrandžio sultys. Todėl 
virškinimo proceso (pepsis) su
kelta žarnos ar skrandžio sie
nelėj žaizda ir buvo pavadinta 
peptic ulcer. Lietuviškai ją pep- 
tine skrandžio (ar dvylikpirštės 
žarnos) žaizda galima būtų pa
vadinti.

Sveikas skrandis pats saręs 
nevirškina

Nors atlikti tyrimai su gyvu
liais ir įrodė, kad skrandžio 
dugne esančių celių grynos sul
tys gali suvirškinti ir sveiką 
sklandžio bei dvylikpirštės žar
nos gleivinę, bet tai atsitinka iš
imtinais atvejais. Normaliose 
sąlygose sklandžio ir minėtos 
žarnos sienelės yra virškinamo
jo proceso nepaliečiamos. Visai 
kitaip nusiduoda, kai gleivinės 
atsparumas vienoj bet kurioj 

• vietoj susilpnėja. Tada skran
džio sultys (pepsinas su drus-

Muenchene, 1949 m.,

ne' tiek svarbu ką tu valgai, kiek 
i svarbu ką tu mąstai, kiek tu 

ameri- i rūpinies, kas tau širdį spaudžia.
marti” net ir čia Amerikoje sa- (kiečių gydytojų vadovaujamuos 
vų tradicijų nepameta. Jos ir tremtiniams gydytojams pasito- 
čia neretai viena kitai skrandy- bulinimo kursuose vienas lietu
je žaizdas “išpielavoja”. Šalia vis gydytojas priminė amerikie- 
jų besirandąs sūnus, vyras ar čiui— Jūs ten Amerikoj laimin- 
žentas irgi ne visada savo skran gi dėl skrandžio žaizdų; turėda 
džio bei žarnos gleivinę apsau- mi gerą maistą, šiltą rūbą, pa
goti sugeba. Mūsiškiams čia dar i togumus ir visa tai, ko mums

Čia lietuvis su savo šaltu būdu, 
apgalvota elgsena, pavyzdingu 
santurumu, gera nuotaika bei 
visame kame saiko pajautimu 
vienu geriausiu gydytoju skran- 

1 dyje bei žarnose atsirandan- 
dančioms bei atsiradusioms žaiz 
doms prisistato. Mums belieka

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 So. Westera Avenue
vai.: kasdien 10-12 vai. ir 7-9 vai. 
vak. Šeštadieniais 10-x ,val .Trečia
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3220
Res telef. \VAlbrook 5-5076 

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

DR. PETER t BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

TeL ofiso PRospect 6-2240
PRospect 6-4732

DR. A. MACIUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGIJOS LIGOS 
5700 S. Wood Street

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

DR. VYT. TAURAS* 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA EB 

■PEC. MOTERŲ LIGOS
Ofisas Ir rezid.: 2410 W. 51st St 
Tel. 1‘Rospect 8-1223 arba YVE 6-5371 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antra 

Trečlad. ir Penktad. 6-9 vai. vak. V
Šeštadieniais 2-4 vai poolet

nauji pjūklai prisideda: bosas čia Europoje trūksta, turbūt: +-43‘as teigiamas ie uvio savy-
fabrike, nužmonėję bendradar-' jau užmiršot kaip tos žaizdos1 bes puošė eb, ° lu.„.uųu
biai, neaiški senatvė, pasiutęs skandryje atrodo ir kaip jas čigoniškąsias neis eician
visų kapinėsna skubėjimas, dari reikia gydyti. — O ne, — atsi-
besaikis svaigalų su rūkalais! liepė pajėgus internistas iš Bo- 
vartojimas bei per naktį pratur-l stono, — mes Amerikoje daž- Kerokite dien. Draugu

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 IiAfayette 3-6048 
Rez.: \VAlbrook 5-3048

DR. Z. DANILEVIČIUS-
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Western Avenue
Chlcugo 29, lll 

pasimatymai pagal sutarties 
telefonas REpublic 7-4900 

Rczidcnciu: Gltoiehill 0-8161

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
OfLso tel. Vlrginia 7-0036. 

Rezidencijos tel. BEvcrly 8-8244

Tel. ofiso YT 7-0000, rez. RE 7-6867

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir Californįp. Avė. 

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

AND LOAN ASS’N 

3430 So. Halsted Street
THOMAS JANULIS 
JOHN RUDRICK 
JOSEPH M. MOZERIS 
MARY EISIN 
JOHN E. ŠEPUTIS

Prcsident 
Vice-President

Secretary 
Treasurer

Asst. Secy.-Treas.

I) I R E C T O K S
Thmnas S. Janulis įrauk Diksas
John E. Šeputis Stanley Stanevich 
John Janulis Joseph M. Mozeris
John Bud riek Mary Eisin

Albert J. Aukcrs

OR. JULIJA MŪNSTAVICIUS
GYDYTOJA IR CHIRUBG. 

Office: 10748 South Michigan Avė. 
Buto: 1653 W. 103 St., Beverly HUls 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 V. v., 
šsklrua trečlad. Šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PUllmaa 5-6765 
Buto — BEverly 8-3046

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6255 South Western Ai
VAL. kasdien 2—4 p. p. Ir 7—9 vak 

Trečiadieniais, šeštadieniais lr
sekmadieniais uždaryta

OfLso HEmlock 4-5815 
Rez. ilkinl. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PtiAUOIŲ IH VIDAUS LIGOO 

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

Priima pagal susitarime

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 va>

šeštadieniais 1—4 v p. p

DANTISTAS

DR. J. A. PAUKŠTYS
4253 S. Whipple Stroot

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

LAfuyette 3-4949 
Namų — CEdarcrest 3-7 786

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

DR. J. J. PLIKAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St 

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

Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. VIctory 2-1484. Resid. 2487 
W. 62nd St., tel. RepubUo 7-8818.

Ofiso telefonas — Blshop 7-2525

DR. AL RAčKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4342 Archer Avenna
(Kampas Kedzie lr Archer). 
Vai. kasdien nuo 2 Iki 9 vai. 

Trečlad. lr sekmad. tik susitarus.

reL ofiso l’Itospect 6-9400
Rezid. PRospect 0-040

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaške vlčtutč)

GYDYTOJA IR CHIRURGl 
6248 South Kedzie Avenue

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

TeL ofiso VIctory 2-1581
Rez. VIctory 0-O74J

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURnu

802 West 31st Street
Kamp. Halsted lr 81-mos gatvių) 

PrlSmimo valandos kasdien: 1-4 p.» 
lr nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. poplst

Tel. ofiso PR. 6-6446, rez. HE. 4-S15C

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 West Marųuette Rd.
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 iki 8 vak 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-665S

DR. P. Z. ZALATORIS
1821 So. Daloted Stnot 

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 5-0555 
Rezid. 6600 S. Artealan Ava. 

VAL, 11 v. r. Iki 8 p. p.; 6—o y. 4

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

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

šeštadieniais L—4 vai.

Tel. IVAlbrook 5-2670
Res. IIDltop 5-1560

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center
6132 South Kedzie Avenue

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

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 West 63rd Street

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

Telefonas GRovehlU 6-1595
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALIST1

PRITAIKO AKINIUS 
Valandos: 9—12 lr 7—S v. v. pagal 

susitarimą Išskyrus trečiadienius
2422 Weot Marąnette Bd.

Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
8925 W«t 59th Street 

VAL. 1—4 popiet. 6:80—8:8* vak 
Trečlad. pagal sutarti

T«|. Ofiso lr buto OLymplo 2-4150
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ >
4938 W. 15th SU Cicero 

Kasdien 1—8 v. lr 6—8 ▼. vakare. 
Išskyrus trečiadienius

Blusa 1526 So. 49th Ava 
_______ L * Šeštadieniais 18 Iki 4 poplal

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. UHIRURGINfiS IR 

ORTOPEDINĖS IJGOH 
2745 Weat 69th 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. 
Šešt. nuo 2:00 — 4:00. Trečlad. Ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

Dr. Antanas Rudokas, 0. D.
Tikrina akla: pritaiko aklnloa, 

keičia stiklus lr rčmoa.
4460 So. Oalifornia Avė., Ohlcage

šaukite YArds 7-7381 ,
Priima: vakarais 6 Iki 9; šeštad. 

10 vai. ryto Iki 4; trečlad. lr aakmad. 
tik susitarus.

TeL ofiso YA 7-4787, rez. PR 0-10*o

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4645 8. Ashland Avė. (kamh. 211) 
Vai. nuo 2—4 lr G—8: trečlad., Seš
tad. lr sekmad. tik pagal sutart). 

Jeigu neatsilieps vlršmlnStl telefonai
šaukite MIdwav S-OOOl

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedaa - ITotezlataa 

Aparatat-Protezat, Med. ban
dažai. Spec. pagalba kojom

(Arch Bupporta) tr Lt, 
Vai.: 9-4 lr 6-8. šeštadieniais 9-1. 
DRTHOPEDIJO8 TECHNIKOS UAB.

2850 W. 63rd St. Chloago 20, III. 
TeL PKospeet 6-5084.

DR. G. SERNER
IdETUVIS AKIŲ GYDYTOJAM 

Viri 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1820 
Pritaiko aklalaa
Kreivas akla 

ittalae,
Ofisas lr akinių dlrbtnvl
756 West 35th Street

Vai. nuo 10 iki 2, nuo 6 Iki S, tre
člad nuo 10-12, penktadieni 10-S 12 
teš-adlenlals 10-2 vai. popiet

DR. S. YAITUSH, OPT.
Palengvinu aklų {tempimą, kuris 

yra priežastis galvos skaudšjlmo bei 
svaigimo ir skaudančių aklų karščio, 
Atitaisau trumparegyste lr tollregys- 
tę. Prlrenku teisingai akinius Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
Instrumentais, rodančias mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
į mokyklos valkus.

4712 South Ashland Avenue
Tel. YArds 7-1272

Vai. 10:80 Iki 7 v. vak. Seštad. 10:86 
Iki 6 vai. Sekm. lr treč. uždara.

imkite dien. Draugą!
DRAUGAS
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SENIMAS IR TĖVIŠKUMAS
ILGftJA ŽMOGAUS AMŽIUS

Viena iš neįvertintų mūsų laikų palaimų yra ta, kad mes 
gyvename ilgiau, negu ankstesnių amžių žmonės. Pasirodo, kad 
Akmens amžiuje tik retas žmogus gyveno ilgiau, kaip 50 metų. 
Tai yra nustatyta iš to laikotarpio skeletų. Romos žmogus pir
majame šimtmety prieš Kristų gyveno nuostabiai trumpai. Iš 
vienų Romos kolonijos kapinių parašų aiškėja, kad ten palai
doti žmonės mirė tarp 20 ir 30 metų amžiaus. Romos karalių 
laikais žmogaus amžiaus vidurkis buvo ne ką didesnis, kaip 
25 metai. Būdinga, kad Egipto ir Graikijos kultūros žydėjimo 
metu amžiaus vidurkis buvo maždaug tas pat.

Žmogaus amžiaus vidurkis pradėjo kilti ypač naujaisiais 
amžiais. 17 šimtmety jis buvo jau 26 — 30 metų. Devyniolik
tojo šimtmečio pirmoje pusėje jis pakilo iki 35 metų. 1855 m. 
Amerikoje žmogaus amžiaus vidurkis buvo skaičiuojamas 40 
metų. Šiandien statistikos žinovai tariasi galį sakyti, kad žmo
gaus amžiaus vidurkis (neįskaitant karų ir revoliucijų) yra 75 
metai.

Taigi šiandien mes turime vilties ilgiau gyventi. Dėl to ir 
riba, nuo kurios žmogus yra laikomas senu, pasistumia toliau. 
Tų pačių metų žmogus kada nors galėjo būti laikomas senu, o 
šiandien jis dar tokiu nėra. Žmogaus amžiaus ilgėjimas pa
aiškina dar ir kitą mūsų laikų faktą, būtent — labai didelį 
žmonių skaičiaus augimą>

JAUNYSTES KULTAS
Taip atrodo žmogaus amžius statistiniu požiūriu. Iš to būtų 

galima tikėtis, kad mūsų amžius yra senų rimtų žmonių amžius. 
Tačiau kaip tik yra visai priešingai. Žmogaus amžiaus ilgėjimas 
neina greta su pagarba senam amžiui. Mes gyvenme laikais, kada 
yra dievinama jaunystė. Filmų ir sporto dėka, jaunas žmogus 
yra atsistojęs gyvenimo centre. Jaunystė yra tapusi centrine 
žmogaus vertybe.

Dėl tos priežasties vyresnio amžiaus žmogus yra nevertina
mas. Daugelis mūsų skaitytojų turėjo progų tai labai skaudžiai 
išgyventi, kai jiems buvo atsakytas darbas ne dėl to, kad jie 
negalėtų jo atlikti, bet dėl to, kad jie jau yra “išėję iš metų”. 
Šis jaunumo reikalavimas dar labiau yra paisomas raštinės dar
buose. Vyresnio amžiaus sekretorė kokioje įstaigoje yra dar 
mažiau pageidaujama, negu darbininkas.

Šis jaunystės viešpatavimas yra toks visuotinis, kad jis 
darosi beveik totalistinis. Jis ir vyresnio amžiaus žmones nu
teikia “jaustis” jaunais. Jie stengiasi atrodyti jaunais, slepia 
savo metus ir pan. ši laikysena padaro juos nenatūraliais. Per- 
didelis jaunystės kultas nelieka be pasekmių visai mūsų kul
tūrai. Tėvas F. Hillig, SJ, iškelia du pavojus, kylančius iš jau
nystės kulto. Visų pirma atsiranda pavojus iškilti kažkam pa
našiam į klasių kovą. Tik vietoj ekonominių klasių čia vienas 
prieš kitą kaip priešai atsistoja senimas ir jaunimas. Ir antra, 
šiandieninis mūsų gyvenimas netenka tėvo institucijos. Tėvas 
arba pats “susijaunuolina”, arba jam nepripažįstama natūralios 
jo vietos gyvenime.

SENATVĖS PROBLEMA

Pirmaeilės informacijos
Viceprez.. \’ixon gilinasi į vengrų problemas Austrijoje. Xixon svei

kinasi su pabėgėliais, kurie laukia lėktuvo skristi į Ameriką. (INS)

me festivalyje dalyvavo ir lie
tuviui, kurie vaidino Antano Vie 
nuolio “Paskenduolę”. Straips
nio autorius teigia, jog, šis pas
tatymas paro lė lietuvių aktorių 
sugebėjimą ir jų gilų įsijautimą 
į vaizduojamąjį periodą. Straips 

’ snis papuoštas ir trimis nuotrau 
komis tačiau iš lietuvių vaidi- 

' nimo čia jokios nematyti.
Nors dalis straipsnių vra gry

nai informachro pobūdžio, ta
čiau likusieji turi nemažą pro
pagandinį atspalvį. Čia pavyz
džiu galima paimti kad ir Nr. 3 
tilpusi rašinėlį: “Foreign Visi- 
tors Are Welcome”. Jame ra
šoma, k?d nuo 1950 iki 1954 me 
tų Scv. Sąjungoje lankėsi 1,733 
delegacijos iš 97 kraštų, o 1955 
čia viešėjo 700 delegacijų iš 80 
šalių. Be to, dar pažymima, jog 
200 sportininkų grupių, atsto
vaujančių 34 valstybes varžėsi 
tarybiniuose stadijonuose ar sa

lėse, tuo tarpu kai sovietų spor
tininkai viešėjo 29 kraštuose. 
Pabaigoje dar pabrėžiama, jog 
"mūsų durys yra visada atida- 
nės, bet daugiau nusimanančius

J tokius teigimus galėtų įtikė
ti tik nežinojime paskendę žmo
nės ,bet daugiau nusimanančius 
asmenis yra sunku įtikinti so
vietišku vaišingumu ir jų pla
čiai atvertomis durimis.

URIEšKOMUNISTINIS
LEIDINYS

Jau kuris laikas Muenchene, 
Vokietijoje išeina Priešbolševi- 
kinio tautų bloko mėnesinis biu 
letenis — “ABN Corresponden- 
ce”, kuris yra spausdinamas vo
kiečių ir anglų kalbomis.S

Mus pasiekęs biuletenio Nr 
10/12, pasirodęs už 1956 metų 
spalio-gruodžio mėn., talpina ne
maža prieškomunistinės medžia
gos. Čia telpa išsamūs straips

niai: “Mes apkaltiname Maskvą 
prieš visą laisvąjį pasaulį”, “A 
BN — vadų vizitas Turkijoje”, 
"Komunistų veikla Suomijoje”, 
"Bolševizmas — rusų fenome
nas”. “Kaip Sov. Rusija okupa
vo Estiją” ir kt.

Be to, leidinyje telpa Vengrų 
Gynybos tarybos tremtyje de
klaracija, kurioje vengrų trem
ties vadai prašo laisvojo pasau
lio pagalbos. Biuletenyje taip 
pat užsiminama ir pavergtoji 
Lietuva. Edv. šulaitts

Pagerbė lietuvį
Laikraštis “Register” įsidėjo 

j žinią apie kun. J. švagždžio auk 
į sinę kunigystės sukaktį. Pažy- 
i mi ,kad jis plačiai dalyvavo vi
suomeniniame gyvenime, jam 
teko būti Vilniaus seimo nariu, 
teko dalyvauti delegacijose pas 
prezidentą Wilsoną ir prez. 
Rooseveltą.

DU SKIRTINGI LEIDINIAI į didesnė dalis yra spalvotos, sko
, . ' . , ... ' ningas sutvarkymas.Pasirodžius trims sovietų Wa- & j •

shingtone, D. C., leidžiamo pro-j Kiekviename numeryje yra 
pagandinio žurnalo amerikie- Pastatoma po vieną sovietinę 
čiams numeriams, verta pažvelg resPubbką. iš kurių jau paim
ti į jo turinį ir pasižiūrėti kuo nėtostrys - Kazachstanas, Ar- 
jie nori maitinti amerikietį skai- men*Ja ir Gudija .
tytoją . Apie tarybinę Lietuvą iki šio-

Peržvelgus šiuos tris pirmuo- lia* m&ža yra užsiminta,
sius numerius, jaučiamas lei- Latvio V. Lacio rašinyje So-
dejų užsimojimas —.apimti kiek 
galint daugiau sričių ir skaity
tojams duoti visko po truputį. 
Čia randame straipsnių apie 
mokslą, meną, dailę, teatrą, tech 
niką, sportą, šachmatus ir kt. 
dalykus. Žinoma, čia nebeliečia-

Galime būti tikri, kad senų žmonių skaičius mūsų visuome
nėje didės. Tačiau kyla klausimas, ar mūsų pasirengimas šiai 
problemai sutikti yra kiek reikia paugęs. Visų pirma maži šei
mų butai neturi atitinkamos vietos seneliui ar senelei. Bet dar
mažiau vietos yra šiems žmonėms mūsų mintyse ir elgesiuose. ! leidinio užsimotą programą. Taip

Yra senų žmonių, kurie iki gilios senatvės išlaiko pilną gy-1 pat yra pažymėtina gera žur- 
vybės ir humoro dvasią. Jie dėl to yra visų mėgstami. Tačiau j nalo techninė pusė: geras po- 
toli gražu nevisada taip yra. Pasunkėjęs kūno apykaitos pro- j pierius, daug nuotraukų, kurių
cesas arba prasidėjęs net tam tikras diferenciacijos procesas ne- [__________________________
lieka be įtakos seno žmogaus nuotaikai. Jeigu mums patiems t

vietų Parlamentas” buvo pažy
mėta, jog lietuviai turi sovieti
nę respubliką, o Viename duo
tame žemėlapyje Vilnius yra 
įtrauktas į “plačiosios” tarybų 
šalies teritoriją.

Paskutiniame — trečiame Nr.1
ma politika, nes ji nebeįeina į j yra aprašomas Pabaltijo teatro1 

festivalis apie kurį straipsnį pa- j 
ruošė Latvijos teatro direkto
rius Edvardas Smūgis. Čia pa
žymima, kad Rygoje įvykusia-

paprastas galvos skaudėjimas turi tiek įtakos, kad mes tuo lai
ku nieko nenorime matyti, tai nesistebėkime, jei senas žmogus 
dažnai yra ne spinduliuojančios nuotaikos.

Visa seno žmogaus nuopelnų ir nepasisekimų našta taip 
pat sunkina santykiavimą su juo. Dėl savo atliktų darbų senas 
žmogus dažnai jaučiasi neįvertintu ar atitinkamai nepagerbtu. O 
dėl savo nepasisekimų jis yra susikrimtęs. Jeigu pridėsime dar 
kaikurias jo pažiūras, kurios skiriasi nuo jaunesniųjų pažiūrų, 
tai bus lengva suprasti, kodėl senas žmogus yra problema šei
moje. ***

Taigi seneliai nėra šventieji. Tačiau jų išskyrimas iš šei
mos ir apgyvendinimas prieglaudoje toli gražu nevisas senatvės 
problemas išsprendžia. Ketvirtasis Dievo įsakymas uždeda mums 
senatvės pagarbos pareigą, iš kurios mes neturėtume lengvai iš
sisukti. Būtų klaida, jeigu mes šiuos žmones vertintume vien 
išoriškai ir be gilesnės atodairos. Žinoma, čia nesivadovaujama 
kokia kinietiška pažiūra į senus žmones, atiduodant jiems visą 
šeimos vadovavimą. Tai būtų perdaug. Tačiau taipgi yra per
daug į visus seno žmogaus nepasisekimus ar jo trūkumus žiū
rėti, kaip į blogos valios reiškinius. Kartais girdima sakant. 
“Senas žmogus juk pagaliau turėtų būti protingas”. Gali at
eiti laikas, kada reikia už rankos pavedėti ne tik savo vaikus, bet 
ir savo tėvus. Kartais ketvirtasis Dievo įsakymas reikalauja

sijauninimo, bet iškels mūsų uždavinius, kuriuos mes turime 
savo šeimai, savo kaimynams ir savo visuomenei. Ji padarys 
mus laisvesnius ir nuo perdidelio įjunkimo į savo darbo visuo
menę, nuo kurios senam žmogui taip sunku atsiskirti.

Ypač, kai mes šiandien turime tokį opų lietuvybės išlaikymo 
kalusimą jaunojoje kartoje, ar neverta šiam reikalui pasinaudoti 
seneliais? Senelis, bendraudamas su anūkėliu, stipriau jį suriš 
su savo kilmės visuomene, negu tai galėtų padaryti vien tėvas 
ar motina. Mes žinome, kiek senolių pasakojimai yra prisidėję 
prie didelip asmenybių išugdymo mūsų tautoje. Jie papasakos, 
Rilkės žodžiais betariant, “kas karta iš kartos kurta, kas kaip 
išgyventa ranka rankon ir žvilgsny”. V. BgdL

M. KRUPAVIČIUS

1926 METŲ GRUODŽIO 17-TOJI 

Liūdna 30 mėty sukaktis
25 tęsinys

Į pastatytus klausimus pasitarimas davė tokius
mūsų labai daug: tikros kankinystės. Tačiau ši kankinystė' įsakymus 1. Perversmas nepateisinamas ir žalin-iš

yra tokios rūšies, kad atpildas už ją yra pažadėtas dar šiame 
gyvenime.

TĖVIŠKUMAS

Nevisuomet seno žmogaus vaidmuo visuomenėje buvo taip 
mažai vertinamas, šiuo atžvilgiu mus turbūt pralenkia šen. ro-

gasbei pavojingas valstybei. 2. Perversmas sudarė 
sąlygas naminiam karui ir priešo — lenkų invazijai. 
3. Padėčiai gelbėti, jei bus pasiūlyta, į vyriausybę 
eiti su viena pagrindine sąlyga — greičiausia atsta
tyti sulaužytą konstituciją ir jos nustatyta tvarka 
organizuoti naujus valdomuosius organus. Tuo būdu 

menai. Tiesiog neįtikėtinai mums skamba vyresniojo Cato žo- Į — pirmasis krikščionių demokratų nusistatymas per-
džiai apie senimą: “...mus sveikina, mūsų jieško, mums užleidžia 
vietą, prieš mus atsistoja, mus palydi iš namų į namus, klausia 
mūsų patarimo”. Iš šių žodžių šviečia kažkokia kultūra, kurią 
galėtume pavadinti tėviška. Labai daug reikalo su Tėvo sąvoka 
turi krikščionybė. Ji yra išryškinusi patį natūralųjį Dievo titulą, 
kuriuo yra Tėvas, šią tiesą labai vaizdžiai mums primena Ka
lėdos. Senoji mūsų kalba taip pat liudija didelį Dievo ir Tėve 
artimumą, nes tie žodžiai fonetiškai yra tos pačios kilmės. Ta 
čiau. kai natūralus tėvo supratimas yra nusilpęs mūsų santy 
kiuose, tai jis mums nedaug ką gelbsti ir Dievo pažinimui. Ne
turėdami pagarbos natūraliam tėviškumui, mes sunkiai pakylame 
ir prie pačios tėviškumo versmės.

Senumo problemą studijuokime kartu su tėviškumo idėja. 
Nestudijuokime senumo vien ekonominiu atžvilgiu, nes jis mus 
nuves, geriausiu atveju, į senelių prieglaudą. Senam žmoguje 
studijuokime tėviškumo problemą. Ji padės mums patiems ge
riau pasiruošti senatvei. Ji atidengs prieš mūsų akis gūesnį ir 
pilnesnį žmogaus supratimą. Ji apsaugos mus nuo dirbtinio at-

versmo reikalu nebuvo pakeistas, tik kiek plačiau iš
diskutuotas. Ir šiuo sunkiu metu krikščionių demok
ratų vadovaujamasis obalsis pasiliko tas pats — pir
miausia Lietuva, o paskui visa kita. Visa Lietuva. 
Šis obalsis buvo ir pasiliko visoj jų veikloj kelrodis 
ir sprendėjas, nors dėl to teko daug nukentėti nuo 
savo politinių priešų. Nukentėjo jie ir dar tebeken- 
čia ir dėl viršminėtų nusistatymų perversmo reikalu.

Į štabą išrinko eiti vėl mane su A. Endziulaičiu 
ir dar du sunkia! prisimenamus asmens — kiek mėk
linu Mikšį ir Ambrozaitį. Stulginskio nebuvo. Jis 
tautininkais jau atsikando dar Valstybės Taryboj. 
Smetona ir Voldemaru jis visai nustojo pasitikėję-! 
ir tikėjęs. Tą jo nusistatymą dar daugiau sustipri
no kalbamasis tautininkų perversmas. Stulginskis

end Loan Association

2202 W. Cermak Road 
Chicago 8, ILL. 

Vlrginia 7-7747

Ar Jūs esate toks 
LINKSMAS? 
Jei ne, tai pradėkite 
TAUPYTU 
ŠIANDIEN!
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FED,

Chartered and Supervised by the U.S. Government

Aukštesnius dividendus mokėsime nuo 1957 m. 
sausio mėn. 1 dienos.

Partrauksime Jūsų pinigus iš kitur, jei atnešite 
. savo banko knygutę.

Pinigams padėti nereikia važinėti. Juos galifė pa- 
^Įysji paštu. Mes apmokėsime pašto išlaidas.

JOHN J. KAZANAUSKAS 
Prezidentas,

ĮSTAIGOS VALANDOS: Kasdien nuo 9-tos ryto iki 5 vai. 
vakaro. Ketvirtadieniais nuo 9-tos ryto iki 8 vai. vakaro. 
Šeštadieniais nuo 9-tos vai. ryto iki 1 valandos po pietų. 
Trečiadieniais visai neatidaroma

tis, Stulginskis pranašiškai įspėjo — pamatysit, jie 
sulaužys savo duotus pažadus ir jus apgaus. Tai iš
sipildė. Nereikėjo nei ilgai laukti.

Į vyriausiąjį štabą nuvykome kokiu pusvalan
džiu pasivėlinę. Iš pirmo žingsnio pajutome štabą 
esantį kitokį. Tai jau nebuvo tas švarus, rimtas, kiek 
šventiškas ir iškilmingas štabas, bet daugiau pana
šus į šventadienio smuklę: visur pilna karininkų, vy
rauja lakūnai, daugiausia jauniklių. Visi garsiai kal
ba, veidai nušvitę, su poperosais dantyse, pro dūmus 
sunku įžiūrėti, grindys nuorūkomis nusėtos. Nuėjom 
į krašto apsaugos .ministerio adjutanto kambarį. Tas Į 
mus nuvedė į antrą kambarį. Kam jis priklausė pir
miau, nežinau. Pirmam kambary taip pat švaistėsi 
daug karininkų, o jų tarpe ir trumpalaikis “Lietuvos 
diktatorius” Plechavičius su chroniška pypke ar dan
tyse ar rankoje. Iš ten patekom į tolimesnį antrą 
kambarį. Ten jau radom Smetoną, Voldemarą, Mer
kį, gen. Bulotą ir Nagevičių, Aleksandrą Žilinską, 
buv. tautininkų teisingumo ministerį, ir dar vieną ki
tą asmenį. Prie jų prisijungė ir mūsų delegacija. Aš 
gi įsijungiau ir į uolų dūminės atmosferos tirštinimą, 
nors ji ir taip buvo tiršta. Į mūsų pasitarimų kam
barį joks pašalinis žmogus nėjo, net triumfuojantieji 
karininkai. Tik diktatoriaus buvo visur pilna. Įgavau 
įspūdžio, kad jis buvo lyg koks ryšininkas tarp po- 
sėdininkų ir karininkų, ar informacijos organas. 
Ateidamas j posėdį retai kada paimdavo balsą. Daž
niausiai ar atnešdavo kokių informacijų ar ateida
vo su spręstinais klausimais. Bet jo klausimai nebu
vo visų susirinkusių sprendžiami, bet tik Smetonos

buvo priešingas ir pasitarimams su jais. Kai vis dėl ar Voldemaro, arba abiejų kartu.
to buvo nutarta su jais nustatytomis sąlygomis tar- Susėdus tartis pirmiausia paklausiau ar minis

terijose darbas eina netrukdomai ir tvarkingai, nes 
girdėjau, kad kaikurie ministeriai tuvo sulaikyti ir 
internuoti. Smetona pakraipęs galvą pasikvietė dik
tatorių. Į pastatytą paklausimą, jis atsakė — visa 
tvarkoj. Tuomet aš įsikišęs paklausiau — kas gi mi
nisterijas valdo, ar ministeriai. Diktatorius atsakė 
neigiamai. Jei ne ministeriai, tai reiškia jų nieks ne
valdo. O valstybinis aparatas nei vienai .minutei ne
privalo sustoti, ypatingai tokiu chaotišku ir pavojin
gu metu. Pasiūliau grąžinti ministerius į jų darbovie
tes, o jei tai nepriimtina, tai skirti laikinai direkto
rius. Diktatorius su Smetona ir Voldemaru išėjo i 
pirmą kambarį ir kiek ilgiau užtruko besitardami. 
Sugrįžę mums nieko nepasakė apie savo sprendimą. 
Tik po kiek laiko diktatorius atraportavo Smetonai, 
kad visi numatytieji departamento direktoriai apsi
ėmę, tik vienas Balutis atsisakęs. Iš to raporto paaiš
kėjo, kad ministerių į jų darbovietes nerado galimu 
grąžinti.

Smetona paprašė diktatorių Balutį iškviesti į 
Stabą. Kada ir kaip jis atvyko, nežinau, kaip lygiai 
nežinau su kuo ir ką jis kalbėjo. Tik kokiu reikalu 
išėjęs į pirmą kambarį radau Balutį bekalbantį su 
diktatorium. Aš su Balučiu pasisveikinęs pašaipai 
pasakiau: Neužmiršk, kad stovi diktatoriaus akivaiz
doje ir kad jo rankose yra net kartuvių teisė. Dikta
toriaus institutas buvo tada ir dabar man yra gryna 
komedija. Kuriems galams jis buvo įsteigtas kelioms 
ar keliolikoms valandų man neaišku. Gal tik didesnei 
baimei žmonėms įvaryti, ar perversmui didesnei 
rimčiai priduoti, juo labiau, kad pasitarimo bent me
tu diktatorius be Smetonos nei vieno žingsnio ne
darė.

(Bos daugiau)
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ATSIMINIMAI, KOKIŲ DAR NEBUVO
KOVA UŽ LAISVĘ. TRAGEDIJA BALTIJOS PAJŪRYJE. DI
DYSIS ŠVEDŲ IŠDAVIMAS. Į MIRTĮ. TEISMAS. SIBIRAS. 
PRIVERČIAMIEJI DARBAI. VILTIS. ATGAL Į GYVENIMĄ. 

VAKARUOSE

AL. GIMANTAS t

Mūsų tautos kančių taurė, de- nes mokėjo sudaryti sąlygas ir 
ja, dar toli gražu nėra pilnai norėjo padėti bent daliai išduo- 
išsemta. Nelemties metai prasi- damųjų iššokti laisvėn, bet kaž- 
dėję pirmosios rusų invazijos kuriais sumetimais nelaimingie- 
dienomis ir toliau gaubia juodu ji tuo nepasinaudojo, nors da- 
šydu pavergtąjį kraštą ir po lis, kaip minėta, ir galėjo. Ir
platųjį pasaulį blaškomus Lie
tuvos vaikus. Jei vieni jų, kad 
ir be Tėvynės šilimos, yra ra
dę visiškai pakenčiamas ar net 
ir prabangias sąlygas, Nemu
no žemės dukros ir sūnūs likę 
saugoti gimtųjų laukų turi varg 
ti neišpasakytai sunkiai. Ir, lyg 
to neužtenkant, didelė tautos

taip, skaitome tuos pilnus did
vyriškumo, artimo ir Tėvynės 
meile persunktus atsiminimus, 
gyvename Kurše paskutines ka
ro dienas .nuotykingai plaukia
me Baltija į vakarinį krantą, 
kuriame vietoje išsigelbėjimo 
laukia mirtis...

Baisios savižudybės, kaikurie
dalis išblaškyta po milžiniškus latviai neištveria. Bado ir pro-
Rusijos plotus, Sibiro platumas. 

Tebekenčia lietuvis nuo ne
tęsto streikai. Niekas negelbsti. 
Jie nešte nunešami j belaukian-

kviestų maskvinių prispaudėjų, tį rusų laivą, pametami dėny- 
kentėjo jis nacinės okupacijos je... Kas po to vyksta, tepalau-
metais. Apie tai jau yra išleis
tas vienas kitas veikalas — at

kia smalsus skaitytojas kol tie 
visi atsiminimai bus galutinai

siminimai iš pirmosios raudo- aptvarkyti, paruošti ir atskira 
nųjų okupacijos metų, kalinimo, knyga ar kurio laikraščio at-
šaudymo, panašiai pasaulį su 
pažindina su savo patirtomis

karpoje išspausdinti. Be to, yra' 
rimtų davinių, jog tą visą me-!

kančiomis ir buvę hitlerinių ver džiagą trumPesne redakcija gal
gų darbo stovyklų kaliniai-kace- 
tininkai. Derama rimtimi ir pa
garba žuvusiems ir kentėju- 
siems skaitėme tas knygas, pik- 
tinomės didžiu nežmoniškumu,

pavyks išleisti anglų kalba. Ta 
kryptimi keletas žinovų jau ban 
do dirbti, veikti, dirvą judinti 
ir ruošti.

Tiesa, čia tų atsiminimų aktu-
stebėjomės sužvėrėjusio žmo- alumui geiokai pakenkė, nors 
gaus sadistiškumu, tikėjome iri jų vertės ir nesumažino, pasta-1
vis dar tebeturime viltį, jog mū 
sų tautos, o pagaliau ir visos 
žmonijos kentėjimai baigsis, vėl 
galės grįžti ramybė ir taika. To
mis viltimis ir malda-prašymu 
daugelis ir šią valandą gyvena
me ir guodžiamės.

Neseniai teko skaityti dar 
vienus atsiminimus, apie kuriuos 
jau iš anksto ir vis>i drąsiai 
galima tarti, jog tai atsimini
mai. kokių dar taikrai neturėjo
me. Tai nepaprastai skaudūs, il
gi, neparastai nuotykingi pa
tyrimai, kuriuos pasakoja jau
nas lietuvis karininkas, Įeit. J.,

rieji įvykiai Vidurio ir Rytų 
Europoje, kurie turi tendenciją 
užslopinti visą susidomėjimą 
prieš tai buvusiais atsitikimais 
ir nepaprastais išgyvenimais 
bei patyrimais kelyje į sovietinę 
mirtį. Be to, visų tų išgyvenimų 
autorius nėra nė rašytojas, nė 
laikraštininkas. Jis tegali pa
teikti “žalią” medžiagą ir fak
tus, kuriuos jau turėtų litera 
tūriniai apipavidalinti, apiben
drinti tie, kurie tai sugebėtų ir 
kurie galėtų paskirti šimtus va
landų nemažos apimties darbui. 
Tikėtina, kad medžiagos kon-

kuris, kartu su tam tikru skai- densavimas ir visas paruošimas 
čiumi kitų lietuvių ir didesniu bus patikėtas tokioms rankoms 
būriu latvių ir estų buvo švedų ir galvoms, kurios sugebės tai
išduoti sovietams. Visi dar pri- - ~ . -............. .............
simena tą jau istorijon nuėjusį ________ ______ __
gėdingą Švedijos vyriausybės NDTO UŽSI3ENEJUSIŲ 
pasielgimą, dar niekas neužmir
šo tų didžių pastangų, kurias 
dėjo Amerikos lietuviai ir kitos

skaudančių žaizdų
IR ATVIRU ODOS LIGŲ -

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ 
ATVIRŲ IR SKARDŽIŲ ŽAIDĖ

tautybės, kad tik paveikus ir nag-ali ramiai sėdėti ir naktimis
__ i ___ v . * • • ! rnipęoti nes jų užsisenėjusios žaiždospakeitus švedų užsispyrimą. i ni0įgjin,ą ir skaudėjimą seni, atvi- 

Bet, veltui buvo pastangos, ru ir skaudžią žaizdų 

Nežiūrint smarkių pačios švedų
visuomenės protestų, nežiūrint 
švedų kariuomenės atsisakymo 
prievarta išduodamus pabaltie-

uždėkite
LEGULO Ointment Jos gydymo 
ypuibyea palengvins ju.su skaudėji
mų ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite ją tapgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
niežėjimą ligos vadinamos PSORIA- 
SIS. Taipgi pašalina peršėjimą ligos 

čius nunešti į rusų laivus (tai vadinamos athlete.s eoot. su- 
z -j. \ • • stabdo džiovinimą odos ir perplyšimąatliko Švedų policija), jų ne Vie- tarpplrSčiu. Yra tinkama vartoti nuo 

nas negalėjo išvengti savo liki- džiūstančlos suskilsios odos dedir- 
j - j • vinių, odos išbėrimų ir t t taipgiTUO. liesa, dalis švedų visuome- tinkama vartoti vaikučiams, kada 

! pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy- 
I styklų. Ji yra gera gyduolė nuo iš

viršinių odos Ilgų. Le
| I fulo Ointment ,ra 

parduodama po 75 
ot„ 11.25, Ir $2.60 
Pirkite vaistinėse Chl 
3agoj Ir apylinkėse— 
tfllwauk«e, VVIsc.Ga 
ry. Ind.lr Detrolt. Ml- 
ohlgan arba rašyki
te ir atsiųskite Mo 
aey order |

BRUNO’S KEPYKLA
8339-41 S. Lltuanlca Ava 

Tek Oliffaide 4-6378
Pristatome 1 visas krautuves 
Ir restoranus, taip pat Iš
siunčia t visus artimuosius 

miestus. LEGULO, Department D., 
5618 W. Eddy St., Chieago 34, Iii.

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

Unlversal Savingn and Loan Assoclatlon užtikrina saugu
mą ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra iki 
810,000 00 kiekvienam Indėliui ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškus. Bus gret 
tas Ir draugiškas patarnavimas.

D61 paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chieago 8, IUnois

I

I

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Nehru New Yorke
majoras3 Wagner. NeS’ jt

panaudoti didesniam Lietuvos 
ir lietuvių vardo išgarsinimui 
bei did Josios tautos nelaimės 
iškėlimui ir priminimui, šiaip' 
jau, nereikia ir abejoti, kad bet 
kuria forma spaudoje pasirodę 
šie atsiminimai bus sutikti ir 
skaitomi su neeiliniu susidomė
jimu ir pasigėrėjimu vieno mū
sų tautiečio atkaklumu, ryžtu 
ir valingumu.

Vargas yra motina išradėja. 
Todėl daugelis išradimų yra gi
mę iš vargo ir bado. P. Satirikas

Pirkit,Apsa:i<5«x Bonus!

Laisvųjų simpatijos 
pavergtiesiems

Vidurio Eur >pos Krikščionių 
Demokratų Sąjunga, kurios at
stovams yra pavesti Jungtinėse 
Tautose atstovauti Tarptautinę 
Krikščionių Demokratų Drują — 
NEI, — š. m. gruodžio 1 1 d. 
New Yorke, Carnegie Endovvn- 
ment patalpose suruošė šaunų 
priėmimą Jungtinių Tautų dele
gacijoms. Atvyko daugiau 40 
delegatų iš šių kraštų: Austra
lijos, Austrijos, Chilės, Danijos, 
Ekvadoro, Indonezijos, Irlandi- 
jos. Ispanijos, Libano, Luksem- 
burgo, Kolumbijos. Kubos, Nor
vegijos, Olandijos, Portugalijos,

NAUJAS ŽODYNAS
virš 20,000 žodžių

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

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

Pradčkit Taupyti Šiandien, T mėšit Rytoj?
Taigi, dabar pradekite taupyti šioje lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGHTGN SAVINGS AND LOAN J
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000.00

BRIGIITON SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., į vakarus nuo California Avė. 

CHARLES ZEKUS, Sekretorius 

OFISO VALANDOS:
Ptrmafl., ant.rad.. penktad ir 
ėettad. • vai. ryto Iki «:«• p p

ti
i!
i

tTrečlad. S ryto iki 12 vai 
Ketvlrtad. » vai. iki t vai, »ak

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM | VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldų perkraustymas as

menų turinčiu ilga patyrimą.
STASYS FABIJONAS

2146 So. Hoyne Avc„ Teief. Virinta 7-7097
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiU(iiiiiiiiiii,.<i.niiiiiiiiiiinaiiiiiii!tiiiiimimiiiiiiuPi; ’ 

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

tolimų distancijų. Saukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
3415 8. IJTUAN1CA AVĖ., CHICAGO, ILL.

Telefone* — FRonMer 6-1882
'IIHUIIII,IIIM,1*11111111,1,11,1,1,1,„I,

BALYS RADIO & TELEVISION
SALES ANO SERVICE

Elektriš’ i p’dovanoms prekės, plokštelės, fonografai, 
sveikinimų kortelės, foto aparatai, filmos, TV ir radio lempos.

Auto radio ir elektrišku prietaisų taisymas.
Atilnrn: Kioullrn !>—fi. pirm. ir kptvlrt 9—9. n> kin, 9—2

2646 Wost 7lst Street
Chieago 29, Illinois

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

Pirmadienis, gruodžio 24, 1956

toms išsivaduoti iš komunizmo 
vergijos.

Vėliau prie gražiai paruošto 
vengriško bufeto pasivaišinta ir 
susipažinta bei pasišnekėta. Iš 
lietuvių priėmime dalyvavo Pr. 
Vainauskas, dr. A. Trimakas, 
M. Kižytė, V. Sidzikauskas ir 

i dr. VI. Viliamas.

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

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

3iTQJ irti:<3 j

ALUMINUM
STORM WINDOW.‘ 

$15.95
Conibination Aluminum

STORM DOORS 
$39.95

Instalation Extra
NO MONEY DOWN

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

OPEN SUNDAY 
Lietuviai Savininkai

V e stu vi u nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy speciaiybė
Prccin Photo Studio

(lacorporated) 
EDVARDAS ULIS, sav, 

4058 Archer Avenue
Telefonas VIrginia 7-248i

Maroko, Sudano, Švedijos, Uru
gvajaus, Vokietijos ir JAV. Kai- 
kurics delegacijos atsiuntė savo 
pagrindinius atstovus ar net de
legacijų pirmininkus, kaip Dani
jos, Ispanijos Olandijos, Austri
jos.

CDUCE gen. sekretorius nuo
širdžiai pasveikino atvykusius 
atstovus ir prašė jų paramos pa 
vergtiesiems kraštams. Prof. 
kum J. Vetf.ey kardinolo Mind- 
szenty vardu dėkojo delegatams 
u.: Vengrijos reikalų gynimą ir 

! prašė ir tcliau padėti Vengrijai 
į bei kitoms pavergtosioms taa-

1957 BUICKAS 
Tik

£2,595.00

Dynaflo'.v, Radio, Apšildymas, Baltos Padangos 
Lietuviškoje Prekyboje-MILDA BUICK, Ine. 
897 W. 35th St„ Chieago 9, III. LA 3-2022

GERIAUSIOS ATEINANČIŲ ŠVENČIŲ DOVANOS !
I 3? T E * T 9 F" fc fl K 4/ * ArtFDtSaiB , mina—a a a*.*. B f IfnRIfZA M ■ — * ■ ■LIETOV. E!5GK<LGPE£3JA
Išspausdinti 9 tomai, 

bus 21-22.
Viemas tomas JAV $7.75 

visur kitur S8.09

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS
Sulankstomas, knygslės 

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 Siieef, So. Beston 27, Massachusetts ir pas knygų platintojus

DABAR JAU METAS 

PAGALVOTI APIE

INSURED
YOUR SAVINGS..... "YSu

4

Žemiau išvardintieji dalykai padaro STANDARD 

FEDERAL stipriausia ir labiausiai pasižymėjusia 

Chicagos taupymo bendrove:

~g Virš 44 milijonai doleriu investuota į Goiernment Bonds ir 
8 ‘ veteranų morgičius, dalimi garantuotus U. S. valdžios įstaigos.

2 Turtas virš ............ • •............................................. $58,000,008.00
• Atsargos Fondas virš ......................................... $ 5,000,000.00

3. Nuo 1909 metu visada išmokėjome pagal pareikalaiimą.

4.

5.

Federal Savings and Loan Insurance Corporation bei 
Federal Home Loan liauk 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.

CHAKTEKED AND SLT’ERVISED BY THE UNITED STATES GOV’T.

JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas

Standard Federal Savings
AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32

' •( Archer Avė. at Sacramenlo) 

PHONE: VIrginia 7-1141

ju.su
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MŪSŲ KOLONIJOSE
Los Angeles, California

Naujas kunigas

Bendras pavergtųjų tautu 
komitetas

Įvairių tautybių atstovai, su
sirinkę š. m. gruodžio 14 d. 8 
vai, vak. “First Hungarian Re- 
formed Church” patalpose, 1101 
XV. Florence Avė., nutarė su
kurti bendrą visų pavergtųjų 
tautų — Suomijos (pavergta

DRAMOS KONKURSAS
Premija tūkstantis dolerių
JAV Lietuvių Bendruomenės 

Clevelando apylinkė skelbia kon 
kursą dramai parašyti. Konkur
są organizuoja ir vykdo Apylin
kės Kultūrinių Reikalų Taryba 
šiomis sąlygomis:

1. Konkurso dalyviai laisvai 
pasirenka dramos temą ir žan-

dalis krašto), Estijos, Latvijos, rą. Rašydami atsižvelgia į lie- 
Lietuvos, Lenkijos, Ukrainos, Į tuvių teatrams įmanomas pa- 
Čekoslovakijos, Rumunijos, Ven,3Įatymo galimybes — patalpas.

Iiun. Kazimieras Kučkelis 

Š. m. gruodžio 22 d. Romoj

kaikurio3e Ramiojo vąndenyno 
salose.

Dvasinius mokslus pradėjo 
jau grįžęs iš kariuomenės. Stu
dijavo Šv. Tomo seminarijoje, 
Bloomfield, Conn., Šv. Bėdos ko 
legijoj, Peru, III., ir Tėvų Mari
jonų seminarijoje, Clarendon 
Hills, III., o paskutinius du me
tus — Romoj, Angelicvm univer 
sitete.

Naujojo kunigo tėveliai tebe
gyvena New Britain, Conn. Ten 
pat turi brolį ir dvi sesutes.

Lietuviu Prekybos Namai
U444

grijos ir Bulgarijos — komite
tą, kurio pagrindinė paskirtis

dekoravimą. vaidintojų skaičiuj 
vaidinimo laiką (P/o — 2 vai.), 

būtų vesti kovą už tų kraštų iš-'idėjiniu atžvilgiu veikalas turi Pr^mė kunigystės šventimus 
silaisvinimą iš komunistų ver-) būti teigiamas. diakonas Kazimieras Kuckell
gijos. Šiame susirinkime lietu- ° (Kučkelis), MIC. Naujasis ku
viams atstovavo L. Valiukas, i 2. Rankraščiai, pasirašyti sla- : nigas gimė 1926 m. kovo 18 d. 
Kiekvienos tautybės atstovas pa pyvardžiais, turi būti atsiųsti New Britain, Conn, Šv. Andrie-j 
teikė trumpą pranešimą apie sa- iki 1957 m. rugpjūčio 15 d. šiuo jaus lietuvių parapijoj. Pra-, 
vo grupės žmonių gyvenimą Ka-!adresu: JAV LB Clevelando A- džios ir vidurinį mokslą baigei 
lifornijoje ir bendrai visame ' pylink'23 Kultūrinių Reikalų Ko-I savo gimtajame mieste. 1944 
krašte bei politinę ir kultūrinę I misijai, P. Balčiūnui, 3092 Eue- 
vciklą. Čia buvo sudarytas lai- Į hd Heights Boulevard, Cleve- 
kinasis komitetas, kuriam pa-iDnd Heights 18, Ohio. 
vesta paruošti organizacijos su-1 Su rankraščiu atskirame už-i 
dėties ir veiklos planą, kuris1 lipintame voke atsiunčiama tik
tus pateiktas priėmimui kitame j roji autoriaus pavardė ir adre-:
bendrame susirinkime. Laikiną- sas. STATYBAI
jį komitetą sudaro Stephen No-Į „ T,. , • •• . .. I ® NAMŲ
wakowski (lenkas), Earna Toe-1 3' Uz jJ"P"Paz‘"; ĮTAISYMUI
kės (vengras) ir Leonardas Va-,3 ve.kalą JAV LB fBKTATOM
liukas. Kitas bendras susirinki- eve an J*\ln e 
mas numatytas šaukti po Nau- u s ancl° ° efiy p.emiją. 
jųjų Metų. Tada bus sudaryti Jury komisiją sudaro A. Au- 

gustinavičienė, I. Malėnas, P 
Maželis, E. Skujeniekas ir J.
Stempužis.

1946 m. atlikt.- karinę prievolę 
JAV marinuose Teko pamatyti 
misionierių darbą Kinijoje ir

illliiiiiimimiiimiiiiiiHitiiHiliiiiiniiii

sumoka ’ Clsokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

Apsirūpinkite laiku 
apšildyti savo butę.

PIRKITE DABAR, MOKĖKITE SEKANČIAIS METAIS ! 

Prekes be brokų, kainos be uzprašymų, išmokėjimai trims (3)

metams - be Finansų Kompanijų.

šios naujos organizacijos pasto
vūs organai ir priimtas veiklos 
planas. Iš susirinkimo susidarė
įspūdis, kad lietuviai yra gal ge-i r \ , ..... 5. Premijuotojo veikalo teisesnausiai organizuoti. .. , J , T.;,paliekamos autoriui, bet JAV 

“Polish - American Congress” LB Clevelando Apylinkės Vai- 
Kalifornijos ir Arizonos valsty-1 dilos teatras gauna premijuoto- 

bėms pirm. Stephen Nowakows- jo veikalo pastatymo teisę be
ki nusiskundė, kad nepaprastai atlyginimo autoriui.
esą sunku sušaukti didesnius sa- —— - - —-
vo tautiečių susirinkimus. Kali- Viena kultūringiausių ir gra-

CARR MOODY 
LUMBER CO

STASYS I,ITW.AaS, Prez
3039 So. Halsted St.

Tei. VIctory 2-1272
Apkainavtmą i; Prekių Pristatę 

mą Teikiame Nemokamai
Raštinė atidara kasdien nuo 

8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro b 
Šeštadieniais iki 8 vai. vakare

illililllllllllllllltllllllllllllllllllllllllll'iili

forniioie ir Arizonoje, anot jo, ' ž*aus*M dovanų Y. Jonuškaitės liBIIIIIIIIllIlllllilliiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiiiii J . J > J ’ nlnkstelill nll-'imas l-nrlamo tel-plokštelių albumas, kuriame . . . .. j x-I~. ..-- --------i§nUOmo.
skelbimų

velį. 3322 S. Halsted St.. Chicago gyriuje. Skelbimą galite perduotu 
8, III. Telef YA 7-0677. , telefonu: Vlrgima 7-6640.

= iillililltlllllllllllltllilllllliilliiiiiiiiiiiiiiih

esą apie 50,000 lenkų kilmės a-jpa 15 įvairių dain'ų. Reikalaukite’ Jei turite Parduoti ar 
merikiečių; reikia nepaprastai visuose knygynuose ir pas J. Kar-: ,L^S1S o, 
didelių pastangų, jei jie nori su
šaukti, pvz. 500 — 600 žmonių 
susirinkimą. Anot jo, nenorįs; 
kviesti į savo susirinkimus žy-1 t • t/" " 
mesnių amerikiečių, nes galį ten , t-»ai KriStUS grįžta per
būti tik apie 100 — 200 žmonių, v t-j • t- m tAnot Stephen Nowakowski, visi * Kalėdas Į JŪSŲ NaniUS. 

lenkai pasidarę dolerio garbinto- i The Claretian Informatior 
jais. Kiti reikalai jiems esą ne- j Centcr turi visokių rūšių religi- 
r.varbūs (panašia liga serga ir į nįų dovanų Kalėdoms, žemiau- 1 
daugelis lietuvių!). Pats Ste-1 sjomjs kainomis mieste, 
phen Now3kowski yra senosios, Aplankykite geriausį katali
kais lenkas, atvykęs į JAV kižką centrą South s;.lčjc
būdamas tik kelių metų: Los’ Turime vi5Okiau.iŲ katalikiš- 
Angeles mieste gyvena daugiau i, ,en , kų knygų ir religinių daiktų.50 metų.

Latvių (atstovas Edwar!
Dūks) ir estų (atstovas Ber- 
nard Nurmsen) grupės Kalifor
nijoje nėra gausios. Ir viena, ir 
kita grupė teturi maždaug po 
1.500 sielų. Estai yra geriau or
ganizuoti už latvius. Estai Los 
Angeles mieste turi nuosavus 
namus — “Estonia House” —
1306 W. 24 th Str.

Suomių esą apie 2,000 asme
nų. Jie noriai jungiasi į bendrą 
darbą. Anot dr. Sven Wahlroos, 
ketvirtadalis Suomijos teritori
jos esąs po komunistų jungu.!
Tą krašto dal {suomiai tikisi; 
atkovoti.

Vengrai Los Angeles apylir- P.&J. JOKUBKA 
kėje turį apie 40,000 sielų. Vie- n. 1)|1MAvrA| ,R IjAIKRODZIA1 
ros bendros organizacijos, kus, | I’arda.lmas Ir Taisymai, 
apjungtų visas grupes, ligšiol 4077 Archer Ave. 
jie neturį. Neseniai esąs si,kur- Chlcago 32, m. _ Tel. LA 3-861 
tas komitetas “California Relief
fro Frec Hungary”, kuris dau
giau ar mažiau apjungiąs visas 
grupes.

4541 S, Ashland Avė.,
LAfayette 3-5855

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR IŠ TOLIAU

K. EIDUKONIS
Tunu naują dideli sunkvežimi 

Ir aprlraudaa
ISIS W. Vist 8t. Chicago, UI. 

Tel PR.vriH 0-97R1

Čekai irgi bendros organizaci
jos neturį, kaip pareiškė jų at
stovas prof. J. Kurka. Anot jo.

SOFhlE BARČUS
RADIO PROGRAMA

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

8:45 iki 9:80 vai. ryte
epie vienas milionas čekų esąs Si-osio v.ris^ies 

\vop\ — 14VO kll.
SO. MAPI.EVVOOD A VE.

šiuo metu komunistų koncent
racijos stovyklose. Anot prof. 
J. Kurkos, kuris nacių buvo ka- 
kntas 6 metus, mes turime vis
ką daryti, kad sutrumpintume 
kančios dienas pasilikusioms tė
vynėje. Kalifornijoje esą keli 
tūkstančiai čekų.

Apie savo grupes Kalifornijo
je susirinkime kalbėjo ukrainie
čių, rumunų ir bulgarų atsto
vai. Ypač prieš rusus labai 
griežtai pasisakė ukrainiečių at
stovas dr. A. Husaruk. I. J.

7 ir,» 
t'liieugo 39, m. HErnlock 4 2413

i
IA ARTI ik toli baldu

PERKRAUSTYMAS
NauiM ■p.-t-taliu. dklelia 

■iinkvrUmts nu pilna ap
draudė Plgun Ir uiHnlrųpt. |m> tarna vtmaa.

R ŠERĖNAS
4540 S. W,<xl KI.. Ctdruuro 0,

llUnoin. tel 7-2972
r-' r.'A

GERIAUSIŲ FIRMŲ
PEČIAI,

pradedant nuo $28.0C 
pas
Roosevelt Furniture

Company 
(LIETUVIŲ KRAUTUVB) 
2310 West Roosevelt Road

Tel. SEeley 3-4711 
NvUie Bertulis ir Felix Raudonis, 

savininkai
Krautuve atidaryta kasdien iki 6 
vai. vak. Pirmad. ir Ketvirtad. iki 
9 vai. vak. ir Sekmad. nuo 11 vai. 
ryto iki 4:30 vai. po pietų.

MHdLli] INSKAS
J. G. TELEVISION COMPANY

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

TV APARATAI: paprasti ir spalvoti, automatiški, valdomi nuo tolo, ne
šioja mi, jungiami prie automobilio. PATEFONAI: vietiniai ir užsieniniai, 
paprasti, nešiojami, automatiški, HI-EI, baterijiniai. RADIJAI: vietiniai 
ii- vokiški. AM. I-’M, trumpos bangos, keligarsiakalbiai, staliniai, kabine
tiniai, nešiojami, tranzistoriniai, kišeniniai — \ iskas

ŠVENČIŲ DOVANOMS

NARIAI LltiUVIĮ] TAUP. IR SKOLINIMO
B-VIŲ LYGOS. KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos iki $10,900.00 
I R

Paskolos Duodamos Namu fsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

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

GRANE 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

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

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

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

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

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
saugiausia ir 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

• E NDROVt

4038 Artktr Avenue Tai. la3-azi0 
AUGUSI SALOUKAS P,a*ld»'«o»

'i

5 dalių valgomojo baldai, ąžuolo, riešuto ar Mahagony spalvos, pas mus tik . . $99 (^z
7 dalių valgomojo setas su nedegamu Formica viršum, garsiausių Amerikos

fabrikų, tik ........ ............ ........................................................ ............................ $ f 49-00

8 dalių valgomojo setas, 57 metų stiliaus, ypatingai puošnus 16 asmenų, tiktai $299-00

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

ii Į II

1 r 1
$

iii?

dE

?-•< "A

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

Kilimai įvairiausių dydžių, geriausių Amerikos fabrikų, 9X12, tik ................. $59-00
Televizijos aparatai — Zenith, Dumont, RCA, "Motorola, \Vestinghouse, Syl-

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

metams, VVcstinghousc, Admiral, General Electric ir kitų, tiktai ........... $ 175-00
Dulkių siurbliai, parduodami virš $100, prieš šventes tiktai nuo .... $39-00 iki $59 00
5 dalių virtuvėms stalai su Formica viršais, visų spalvų, tiktai ............................. $39-°O
Linoleum 9x12, gražiausių spalvų, tik ........................................ . ............................. $5-00

Stiklinėm durim knygų spintos, tik............................................................................. $29-00
• \ . ......................Prosinimo, skalbimo mašinos, vaikams žaislai ir visa kita jūsų namams.

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

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

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

Įmcncs vedėjas JUSTAS LIEPOMIS Sekretorius E. RUDAITIS
Atidaryta pirmadieniais, ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 vai. Kitom die

nom nuo 9 iki 6 vai. Sekmadieniais nuo 10 iki 5 vai.
Nuo gruodžio mėnesio 10-tos dienos krautuvė atidaryta kas vakaras iki 9:30. 
1957 metų kalendorius siunčiamas dovanai visiems — pašaukus telefonu.
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nTFNRAŠTTS DRAUGAS, CHICAGO, n^TNOTS Pirmadienis gruodžio 21, 1956

SO. BOSTONO ŽINIOS PA JIEŠKO IIM AI t liepti šiuo adresu: Algimantas Mi-
» J I liailskas. VieinvhėK ir-vA \'r. 5.

POSĖDIS
Demokratinių grupių sambū

rio prezidiumo posėdis įvyko š. 
m. gruodžio 15 d. J. ir E. Kun- 
caičių bute. Sambūrio prezidiu
mo pirmininku išrinktas K. Moc
kus, vicepirm. J. — Sonda, sek- 
ret. — P. Viščinis. Taip pat ap
tartos galimybės greitu laiku į- 
steigti Bostone Tautos Fondo 
atstovybę. Numatyti artimiau
sios veiklos planai. Kol kas į 
sambūrį įeina septynių grupių 
atstovai, tačiau jų skaičius gali 
augti. Sambūris turi tikslą ap
jungti ko didesnį skaičių mūsų 
politinių grupių, kad tokiu būdu 
būtų galima solidariau ir sėk
mingiau vykdyti sambūrio pa
grindinį tikslą — visais gali
mais būdais remti Lietuvos lais
vinimo darbą, kuriam vadovau
ja Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas. Sambūrio vadovybė 
kviečia visas politines ar visuo
menines grupes jungtis į šį dar
bą tokiu būdu sustiprinti pa
stangas atstatyti nepriklausomą 
demokratinę Lietuvą. Sambūrio 
veikla bus derinama su vietos 
Alto skyriaus veikla ir su kitų 
mūsų institucijų veikla. Sam
būrio noras yra, kad būtų pa
siekta visiška visų mūsų orga
nizacijų bei institucijų vienybė, 
ir Lietuvos laisvinimo darbe bū 
tų išvengta jėgų skaldymo.

VYTĖS MOKOSI 

LIETUVIŠKAI

Jau kuris laikas, kai šešta
dieniais Vyčių kambaryje sep
tintoj gatvėj būna lietuvių kal
bos pamokos. Jos suorganizuo
tos Florencijos Zaleckaitės ir Vi 
nifredos Skudrytės iniciatyva. 
Pamokas lanko septynios čia gi
musios ir augusios mergaitės. 
Dėsto K. Mockus.

LITUAN. MOKYKLOS ŽINIOS

Š. m. gruodžio 30 d. 3 vai. p. 
p. parapijos salėje po bažnyčia 
rengiama tradicinė Kalėdų eglu
tės programa, šeštadienį, gruo
džio 29 d., regularių pamokų ne-

bus, bet bus repeticijos eglutės ( 
programai, todėl normaliu laiku 
į mokyklą prašomi susirinkti vi
si mokiniai, išskyrus pirmą sk.

Mokyklos tėvų komitetas, ku
riam vadovauja inž. V. Kubilius, 
jau gavo salę mokyklos pobū
viui. Pobūvis bus So. Bostono 
Lietuvių Piliečių Draugijos sa
lėje 1957 m. kovo 3 d. 3 v. p. p.

TRUMPAI

— Dr. P. Grigaitis iš Chica- 
gos pakviestas pagrindiniu kal
bėtoju 1957 m. vasario 17 d. ren 
giamame Lietuvos nepriklauso
mybės minėjime So. Boston 
High School salėje. Alto Bosto
no skyrius jau yra gavęs dr. P. 
Grigaičio sutikimą.

— Kalėdinis parengimas, įvy
kęs parapijos seselių rūpesčiu 
So. Boston High School salėje 
š. m. gruodžio 16 d., sutraukė 
pilnutėlę salę žiūrovų. Parapijos 
mokyklos vaikučiai dainavo, šo
ko gražiai pasipuošę. Programa 
buvo vedama lietuvių kalba. 
Sveikinimo žodžius pasakė kle
bonas kun. Pr. Virmauskis ir 
kun. J. Žuromskis.

— “Svetimos plunksnos”, J. 
Adomėno 3 veiksmų komedija, 
bus vaidinama parapijos salėje 
po bažnyčia 1957 m. vasario 6 
d. 3 vai. p. p. Vaidinimą rengia 
oro skautai. Režisuoja A. Gus- 
taitienė. Dalyvauja D. Adom- 
kaitytė, V. Mališauskaitė, V. 
Vakauzaitė, V. Strolia, L. Venc
kus ir A. Vileniškis. Po vaidini
mo žada būti šokiai Strand sa
lėje.

— Naujų Metų sutikimą ren

gia eilė lietuviškų draugijų. 
Kaip paprastai ,toks sutikimas 
bus So. Bostono Liet. Pil. Dr-jos 
salėje, taut. namuose. Ateitinin
kai taip pat rengiasi sykiu su
tikti N. Metus.

— “Vincas Kudirka”, žinomas 
K. Inčiūros veikalas, Bostono 
Dramos Sambūrio uoliai repe
tuojamas ir jo premjera bus 
1957 m. sausio 13 d. Renkimės 
šiam svarbiam įvykiui!

Tndas Prnnekeviėius .įieško Kosto 
Tamulėno (iš Biržų) ir kitų savo 
draugų. Prašome atsiliepti šiuo ad
resu: Aurelija šerepkienė, 2447 W. 
45th Place, Chicago 32, Illinois.

Jadvyga Butkevičienė iš Lietuvos, 
.įieško savo dėdės Mykolo Petravi
čiaus, s. Vinco, kilusio iš Raseinių 
apekr., Viduklės vaisė., Molavėnu 
km. Amerikon atvyko maždaug apie 
1920 m. Rašyti šiuo adresu: Anasta
zija Mačiulienė, Raudondvario mie
stas, Kauno rajonas, Lithuania.

Jieškomi ALBINAS KAMINO- 
KAS, ankščiau gyv. Oldenburge, 
ir JURGIS MILIAUSKAS. Atsi-

Jei Jūs esate netoli desperacijos dėl 
ASTMOS KOSULIO. BRONCHU

UŽSIKIMŠIMO
Būtinai paskaitykite kas seka:

Yra didelių naujienų bei pranešimų 
kenčiantiems paaiAklnančlų kaip 
gauti palengvėjimą nuo Alų simpto
mų: sunkaus alsavimo, smarkaus pa
jutimo, spazmatlško kosulio apiman
čio Jus dėl skreplių susirinkimo plau
čiuose, oro trukumo Ir kitokių ken
tėjimų susijusių su ASTMATINIU 
KOSULIU ir BRONCHŲ UŽSIKIM
ŠIMŲ. Vaistai vardu PENNYL. (ne 
Injekcijos) stebuklingai gelbsti paba
linti skreplius. Pagelbsti ne tik vie
ną kartą pavartojus. Dabar ir Šio 
laikraščio skaitytojai gali gauti bon- 
ką šių vaistų pasiunčiant Šią atkar
pą į OREGON DRUG PRODUCTS, 
Dept. 63, Peekskill, N. Y. Nereikalin
ga siųsti pinigų. Jūs galite sumokėti 
savo paštininkui, kai Jis pristatys 
jums šiuos vaistus. Tiktai patikrin
kite, rašant savo adresą, kad jis bū
tų teisingas, užrašytas aiškiai, spau- 
sdintom raidėm, kitoj voko pusėj, 
kad galėtumėt juos gauti be atidė
liojimų. $4.00 yra viskas, ką jūs už
mokate už šiuos stebėtinus vaistus, 
ir kai jūs gausite palengvinimą nuo 
tų baisių simptomų, jūs įsitikinsite, 
kad tai yra vienas iš geriausių inves
tavimų.

j liauskas, Vienybės g-vė N r. 5,
Kybartui, Kybartų rajonas, Ij- 
thaunia.

JUSTINAS ČIŽIONAS, s. Fe
likso. gim. 1894 m. išvyko j Ame
riką 1913 m. J ieško sesuo Marija 
Ciiiūnaitė Skukauskietiė, gyv.: —- 
Kaunas, žemaičių g-vė 26, bt. 5,

KAZft TAMULYTfi, d. Kazio 
gim. 1912 m. jieško Vanda Tamu
lytė - žižneviėienė, Kaunas, Za
navykų g-vė 26-7.

BRONfi NUMGAUDYTft GRI- 
GAL, jieško Danė Vileišytė, Kau
nas, Gorkio g-vė 20 b., bt. 4.

Biržinys Kazys, Liudviko; Kurpis 
Petras, Justino; Melnikas Jonas, 
kilęs iš Zubriškių km., Salako vaisė., 
Zarasų apskr.; Strazdaitė Nelė, Al
berto Strazdo sesuo, ištekėjusi už 
antro vyro Antano (pavardė neži
noma), 1947 m. dirbusi sąskaitybos 
skyriuje American Telephone-Tele- 
graph Co.

Juos pačius atsiliepti arba, kas 
žino, prašom jų adresus pranešti: 
P. Leonui, 2735 W. 71st St., Chicago 
29, III.

J ieškomas VACLOVAS AND- 
RIEKUS s. Juozo. Jieško motina 
Emilija Andriekienė, Geidučių k., 
Mosėdžio valsč., Kretingos apskr., 
o dabar gyvenanti Sibire. Jieško- 
mas arba apie jį žinantieji prašau 
atsiliepti: B. Cepauskienė, 38 
Mount\iew Av«., Toronto, Ont., 
Canada. Tel. ROger 2-5020.

Tik tas užsitarnauja laisvę 
ir gyvenimą, kuris kasdien dėl 
jų kovoja. Goethe

Skelbkitės “Drauge

SIUNTINIAI
greičiausiai pasieks gavėją LIETUVOJE ir kitur šiurį“ 
cianai be eilės per lietuvių kontorą „LĖVUO” — 
Overseas Parcel and Gift Service, Marquette Parke,

6653 So. Artesian Avė., Chicago 29, Illinois
Tel.: PRospect 6-6848. Kasdien ir šeštadieniais nuo 12 iki 8 vai. 
vak. Kitu laiku ir šventadieniais, pašaukus WAlbrook 5-8715. 

Visi mokesčiai sumokami vietoje.
J

MOVIHC

CLASSIFIED AND HELP W A N T E D ADS
MARQt'ETTE PARKE:

Mūr. 4 kamb., du mieg., pečiais 
šlld., geroje vietoje, tik $10,600.

GAGE PARKE: j
Med. 2 po 6, centr. šlld , garažas, 

tik $16,000.
Naujas ntflr. 2 po 6, ant didelio 

sklypo, modern. įrengtas, tuoj gail
ina kraustytis.

BRIGHTON PARKE:
Med. 6 ir skiepe 3 kamb., gara

žas, centr. šildymas karštu vandeniu 
alyva. $ 11,660.

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

ŠIMAIČIAI
Realty, Bulldera Insurance 

2737 We»t 48 St
CLiffaide 4-2390

BEAL ESTATE

Pirkdami sutaupysite 
Ir pat duodami uždirb
site per šią įstaigą. 
AL. BUDRECKAS

B BALTY 
4081 Archer Avė. (prie 

Californljos g-vės) 
LAfuyette 3-3384

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

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2600 W. 5»th St. Tel. Prospect 8-6454

BUILDING & KEMODELING

VIKTORAS ŠIMAITIS 

General Contractor

Stato rezidencinius Ir komerctalua 
namus; pasiūlo sklypus; rekomen
duoja plunus; Išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-4229 
arba rez. tel. BI 7-33 40. Kreiptis —

ŠIMAIČIAI 
Realty - Bulldera - Insm

2737 Wcst 43rd Street

GRAŽUS 3-jų butų mūrinis na
mas. 3 po 4 kamb. 1 blokas nuo 26th 
ir Hamliu. 2 autom, garažas. Tile vo
nia. Uždaras porėius. Kaina tiktai 
$17,900; įmokėti $4,500. SVOBODA, 
3739 W. 26th St. LAtvndale 1-7038.

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

Pajamų bungalow. 2 butai (2 
mieg. kamb.). Automatiškai alyva 
apšild. Modemiškos vonios ir virtu
vės. 2 autom, garažas. Prieinama 
kaina — $16,900. Kreiptis telefonu 
LAwndale 1-4752.

ĮSIGYKITE DABAR !

KALfDŲ ŠVENČIŲ IR NAUJŲJŲ 
— i»57 _ METŲ lltOGA VISIS 
MIELUS SAVO KL1JENTVS. BIČIU
LIUS, DRAUGUS BEI PAŽĮSTAM VS 
SU MALONUMU SVEIKINA IR TY
RO DŽIAUGSMO, NEGĘSTANČIOS 
LAIMES BEI ASMENINIO PASISE
KIMO NUOŠIRDŽIAI LINKI:

P. Leonas 
K. Juknis 
P. Bailiško 
A. Katilius 
A. Kavaliauskas 
A. linas 
A. Rėklaitis 
A. Sirutis 
•I. šaulys 
K. Yolodkevlvlus

P LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 71st Street
ViKi telefonai: \YAIbrook 5-6015

'JiimmiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiitRiiiiiBiiUr 
| LIETUVIU STATYBOS 
= BENDROVt
| MORAS Į
- Bulldera, Gen. Contractora sazs
-- Atlieka planavimo ir staty- S 

į S bos darbus gydytojų ofisų, gy- S 
j S venamųjų Ir viešųjų pastatų. = 
= Namų įkainavimas ir įvairūs S 
iŠ patarimai nemokamai. -
S Kreiptis šiuo adresu: £
| JONAS STANKUS 1
S Kasdien nuo 8 vai. ryto Iki S S 6 vai. p. p. Kitu laiku susitarus 3
E TeL PRoepect 8-2013 E
= 6800 SO. CAMPBELL AVlh. = 
= Chicago 29, Illinois -
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiš
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STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardines
Tai gražiausia dovana mūsų 
mažiesiems skaitytojams. Meilė 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ii 
dail. VI. Stančikaitės gražios iliu
stracijos šią knygą padarė dau
giausia mėgiama mažųjų skaity 
tojų tarpe. Kaina $1.50.
Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8. I1L
I,

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

'•f -f
Nejud. turtų pirkimas-pardavimas 

bei valdymas. Paskolų parūpinimas. 
automobilių leidimų patarnavimas.

VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS

“Varpas” Kcal Estate 
General Insurance, Nota r y Public

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

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY

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

Statome naujus namus ir garažus.
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai, 
gerai ir pigiai.
Šaukite DAnube 6-279S nuo • vaL 

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

vakaro iki 11 vai. vakaro.

MISCELLANEOUS 

Įvairūs Dalykai

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC
2405 West 51 St 
WAlbrook 5-5030

PRoepeet 8-3579 (vak. Ir sekmad.)

LIET. APDRAUDŲ AGENTŪRA
Vlaų rūšių apflraudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlatas. Valsty
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdrandaa fcltuS 
oaaltetraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
WAlbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENOY 
6108 S. Ashland Avė- Chicago S6. III

{VAIRIOS ŽINIOS
Kėliaus į Betlejų

Apie 4,000 Izraelyje gyve
nančių katalikų dalyvaus pro
cesijoje iš Jeruzalės į Betlėjų. 
Procesija bus daroma Kalėdų 
proga.
10 vaikų tėvas televizijoj
Jaunas 36 m. amžiaus psi

chiatrijos specialistas dr. Frank 
J. Ayd Baltimorėje pakviestas 
medicinos klausimais kalbėti 
televizijoje. Dr. Ayd yra de
šimties vaikų tėvas.

Vengrams surinkta 
* $125,21

Galutinai suvestais duomeni
mis Chicag03 viešoje rinklia
voje vengrų šelpimui surinkta 
$125,215.

Ar Marija apsireiškė Lietuvoje 

Atsakymą rasite J. Budzeikos kny 

gutėje

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE

Kalas 40 centą
Ją galite gauti

“D B A C G F

8884 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8, ILL.

D £ M E SI O t

BŪKIME IŠTIKIMI LIET. 

KNYGAI!
Įstodami j Liet. Knygų Klubą ir 

įmokėdami 5 dql. 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 Knvgos 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

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

VAIKO DIEVAS IR RELIGIJA
Religinis valko auklėjimas ryšium 

su jo dvasine raida
I dalis: Valko kelias Į pasaul)

II dalis: Valko keltas ) Dievą
Ir religiją

III dalis: Vaiko religinis auklėjimas 
VI dalla:Ypatlngleji religinio

aukis ji mo uždaviniai
328 psl. Kaina $S

Užsakymus su pinigais siuskite:

DRAUGAS 

2834 So. Oakley Avė.

CHICAGO 8, IDE.

miiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiimiiiii
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LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
IR

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
linki savo klijentams 

STEPAS GOBIS
1500 S. 49 AVĖ., CICERO, ILL

Per visas Šventes svetainėje groja šokių muzika

mKMusntS
IŠ TOU IR ARTI

NAUJI tMOeu TROKAI-NAUJAUSI KRAUSTYMO (RANK/JU 
tusų Merų PATYRIMAS-PIGUS U?SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. VAIbmek 5*9209

VISKAS KALĖDŲ ŠVENTĖMS!
Porcelanas, kristalas, lygintuvai (prosai), importuotos kišeninės 

aukso plunksnos, plunksnakočiai ir kitos dovanoms tinkamos prekės. Be 
to lietuvių gamybos šokoliadiniai saldainiai dėžutėse po 1 ir 2 svaru
Birutė ir po i/2 svaro Darius-Girėnas. Urmu 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-VES KRAUTUVĖJE 
3251 So. Halsted St. Chicago 8, Illinois

<7

MARQUETTE
RADIO & TV SERVICE

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

JUOZAS RAKŠTYS Tel. PRoepeet 6-5210

SEND n TO CARE, N.Y.
•r yeur lotai CARE oHito

please 
care...
becavie

hunger hurtt!
b«cau«. »aving livei it thit 
timple: You send $1 to 
CARE. That dollar sends 
22 lbs. of food overseas - 
helps feed this little boy 
and his family for one 
whole month.

AR JAU ĮSIGIJOTE 
KNYGELĘ EGZAMINAMS

KAIP PASIRUOŠTI 
JAV PILIETYBEI

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 mcome taksų pil
dymas vieniem metam nemoka
mai.

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur- 
naces), visų dj’džių oro vėsintu
vus (Air conditioners) ir atlieka 
visus skardos darbus.
1546 S. 49th COURT, CICERO 

Tel. OLymplc 6-0775 nuo 8 vaL 
ryto iki 5 vai. vakaro. 

Telefonas nuo 5 vai. vakaro:
OLymplc 2-6752

Rcmkite dien. Drangų!
Pagal šią knygelę daugelis tapo 
JAV-vių piliečiais. Siūlome kiek
vienam ateivių ją įsigyti, kas pa
lengvins išlaikyta 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 siųsti:
•DRAUGAS”, 2334 S. Oakley avė 

Chicago 8, UI.

Jei turite parduoti ar lšnuom<> 
d, pasiskelbkite smulkių skelbimų 
skyriuje. Skelbimą galite perduot 
elefonu: Vlrginls 7-6640.

Yra žmonių, kaip tigrų, kurie 
trokšta palaižyti kraujo.

Dostojevskis

VARDAI VANDENIMS I? 
DIENOMS

Tokiu pavadinimu tik šiomis die
nomis iš€Jo iš spaudoa Jurgio Blokai- 
čio ellčraščių knyga. Autorių pažįsta
me, kaip vieną gabiausių ir veikliau- 
šiųjų rnūsų teatralų, čia J) matome 
daug žadančiu poetu. Knygos kaiui 
— $1.6o.

Užsakymus Ir pinigus siųskite
DRAUGAS, 2334 S. Oakley Aveu, 

Chicago 8, I1L
--TC1 I

J.GLIAIJDA

OEAPftO
NORIS

PREMIJl/OTAS 

HOMA Nf A S

»«
MALDAKNYGE

JAUNUOLIU MALDOS’
Karią poraott 

Kun. P. Kirvelaitls 
Kaina: 81.50 ir 82.50

Užsakymu* sdrraooklt*
DRAUGAS

2334 South Oakley Avenue 

CHICAGO 8, ILL.

Skelbtis "DRAUGE“ apsimoka 

nes jis yra plačiausiai skaitomas 

lietuvių dienraitla, o skelbimų 
kaina yra prieinama visiems.

■nu

įdomiausias romanas!

Gyva intriga ir šiurpūs 
įvykiai, išsamiai pavaizduo

tas bolševikinis gyvenimas 
Lietuvoje, dail. V. K. Jonyno 

10 originalių iliustracijų.

Abi dalys vienoje knygoje 

448 psl. — tik $4.00

Užsakymus siųsti:

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Avenue 

Chicago 8, Ulinoii

iiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiimiiiiiitiiimiiiiiiiiiiii
KNYGA,

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

ROMANAS
Didelė Lietuviškos buities knyga, 

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

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

Užsakymas ir pinigus siųskite 
DRAUGAS

2834 So. Oakley Avė., 
Chieago 8, III.
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Skaitykite ir platinkite dienraštį “Drauge
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Pirmadienis, gruodžio 24, 1956

KANADOJE
Winnipeg, Man.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

metų įsigijo pirmąją ligoninę, liškai sužalojo sprandokaulį ir

jam kainavo burmistro kėdę ir 
10 metų tarnybą savivaldybėje.

pradžioje iš 4, vėliau iš 10 lovų.
Šiandien St. Boniface ligoni

nė, kuri tebėra valdoma ir tvar
koma tų pačių seselių, yra be-

Bet ir Judai į tą kėdę ruoša kol ne pati didžiausia visame Vini
las nėra lengva nei maloni. No-1 pege ir moderniausia visoje Ka
rėdamas pasiruošti savo parei
goms jis stengiasi lankytis sa
vivaldybės organuose ir daly
vauti posėdžiuose, kad ir kaip 
pašalinis pilietis. Kiek jis turė
jo smulkesnių nemalonumų ne
žinau, bet kai jis norėjo patek
ti į miesto valdybos (alderma- 
nų ir mero) posėdį, kur buvo 
svarbūs ateities miesto finansų 
klausimai, tai p. Juba per visą 
posėdį išsėdėjo daugiau kaip 2 
valandas posėdžių salės prieš
kambaryje, ne tik nepakviestas, 
bet net nė vieno aldermano ne- 
perspėtas, nors kelių buvęs pra 
šęs jį įleisti.

Piliečiai yra labai pasipikti-

Baigiama statyti lietuvių 
bažnyčia

Prerijų provincijos, Manito- 
bos sostinėje, Vinipege (Winni- 
peg) gyvena apie 400 lietuvių 
branduolis, dalis senųjų ir da
lis naujųjų. Nors čia lietuvių 
kolonijai didėti sąlygos nėra 
blogos, tačiau Vinipegas buvo 
ir, atrodo, ilgai pasiliks tik pe
reinamasis punktas, nes daugu
mas čia praleidę žiemą kitą, lyg 
perskrendantieji paukščiai ru
denį, žiūrint, ir išnyksta, išskri
sdami į šiltesnius kraštus.

Tas branduolis tai ir įgyven
dino seną lietuvių svajonę, tu
rėti nuosavą pastogę Viešpačiui 
pasikviesti. Seniau lietuviai čia 
buvo prisiglaudę šv. Povilo ko
legijoje, bet nežiūrint, kaip sve- nę tokiu jų išrinkto pareigūno 
tingi šeimininkai, kampininkas traktavimu. Net įtakingiausias 
lieka kampininkas, ir jauna lie- vietos dienraštis, kurs visas sim 
tuvių parapijėlė įsigijo Elgin pati jas rodydavo Sharpei, buvo 
gatvėje sklypą, pasistatė mūri-j priverstas vedamuoju mėrą ir 
nį rūsį, kur laikinai įsirengė jo aldermanus išgėdinti. 
savą pastogę pamaldoms, susi
rinkimams, pobūviams ir vaikų 
lietuviškai mokyklai. Sunki sta-l
tybos ir lėšų organizavimo pa- gydytojus. Vienas yra dr. Jau- 
reiga teko naujam kunigui Ber-i niškis, sūnus neseniai mirusio 
tašiui, kurs pasirodė tai parei- i žymaus lietuvių veikėjo Povilo 
gai ir tinkamas ir neilstantis. | Jauniškio, mokslus baigęs Eu- 

Pora metų rūsyje pavargus,! ropoję ir grįžęs į gimtąjį mie- 
šią vasarą rudeniop staiga pra-istą, čia su keliais kitais medi- 
dėjo vienas po kitam mūro vai-, kais River avenue pasistatė Bio
nikai augti ir lyg magiška laz denišką kliniką, kur aptarnau- 
dele pamojus viršum užsiklojo
augštas raudonas stogas, šiuo 
metu baigiamas bokštelis, ir, 
atrodo, kad Kalėdas jau švęsi
me tikroje bažnyčioje — lietu
viškoje.

Daug kas pageidautų, kad baž 
nyčia būtų išėjusi kiek augštes- 
nė, bet kaip vienas veiklus pa- 
rapietis pasakė, kas mažiau 
duoda, tas daugiau reikalauja.

nadoje. Pernai rudenį buvo baig 
tas statyti didžiulis 8 augštų 
mūrinis priestatas ir šiandien 
ligoninė turi arti 1,000 lovų ir 
visus naujausius įrengimus ope
racijoms, rentgenelogijai ir kt. 
modernaus gydymo reikalavi
mams. Tik General Hospital, 
kurs yra remiamas ir miesto ir 
provincijos, ką tik baigiamais 
naujais priestatais įstengs kaip 
lovų skaičiumi, taip įrengimais 
lygintis su St. Boniface ligoni
ne.

Teko St. Boniface ligoninėje 
turėti nedidelę operaciją. Kam
barį turėjau “semiprivate”, bet 
jis buvo nepalyginamai patoges 
nis ir jaukesnis už kitų ligoni
nių “private”. Kai dėkodamas 
už labai sėkmingą operaciją ir 
visus patogumus bei malonią

pradžioje visi daktarai nuleido 
rankas. Ji buvo visiškai parali- 
žuota ir, sąnarius valdantiems 
ryšiams susižalojus, nebesima
tė jokios vilties ne tik pasveikti, 
bet ir pajudėti. Kiek tėvai, ku
rie yra giliai tikintys ir prakti
kuojantieji katalikai, prisimel- 
dė, jie vieni bežino. Šiandien Ve 
ronika ne tik juda, bet jau lais
vai važinėjasi ratukais sukamu 
vežimėliu ir rankomis atlieka

jei norima, kad mokykla sėkmin kerių metų laikotarpyje vien tik Teisingumas — tikro charak- 
giau dirbtų. i Sudburyje (įskaitant ir prie-jterio požymis. Atvirumas ir

— Algimantas Siemaška turi miesčius) įsteigtos septynios| tiesos žodis — dvasios galiūnų 
atidaręs automobilių remonto naujos katalikų parapijos, o u- ypatybė. O. S. Marden
dirbtuvę ir “Fina" gazolino sto- ranijaus ir kitų metalų kasyklų ---------- —
tį Kingsway gatvėje. Visi pa- atidarymas dar pagreitins gy . Perskaitę "Draugą”, duokite
laikykime šią naują mūsų tau
tiečio įmonę.

— INCO kompanija jau pra
dėjo statyti sieros rūgšties fab
riką, kuris kainuos tris milio- 
nus dolerių. Daugiausia sieros 
rūgšties išveš į Blind River u-

visokius darbus. Yra vilties, kad ranijaus fabrikus.
nebeilgai trukus ji pradės atsi
stoti į kojas!

Tėvams jau beveik vilties ne
tekus, netikėtai jų dukrele su
sidomėjo viena Vinipego suža
lotais vaikais besirūpinanti 
draugija. Veronika buvo pasiųs
ta į King George ligoninę, kur 
per kelis mėnesius gavo rūpes
tingą fizio-terapijos pagalbą, ir 
grįžo namo energijos, vilties 
bei tikėjimo ųupina. Šiandien tė 
vų nebeatpažintum: laimingi ir 
Dievui dėkingi. Tik Veronika pa 
silieka kaip buvusi: ji tikėjo

— Sault Ste. Marie vyskupijai 

Roma paskyrė vyskupą pagelbi- 
ninką Aleksandrą Carter. Jo 
konsekracija įvyks Montrealy 
arba North Bay vyskupijoj. Ši 
vyskupija smarkiai auga. Pen-

ventojų prieauglį. K. A. S.'kitiems!

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI BADU AI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANK’S TV & RADIO, INC.
3240 So. Halsted SI. CSIumel 5-7252

globą, seselei slaugei priminiau, adžjoj ir dar labiau tiki šian 
kad jų ligonine pralenkia visas kad * i4 lbėjo gerasis 
kitas, ji be mažiausio pasidi
džiavimo atsakė: "Mes nesistenDu lietuviai gydytojai

Vinipege turime du lietuvius -iame Palenkti kitas ligonines, 
tik mes stengiamės suteikti ge
riausią vmanomą pagalbą ligo
niams”.

Prisimintina, kad 5 milionu 
dol. sumą naujam priestatui se
selės surinko kelių dienų bė
gyje!

Stebuklas
Į

Neseniai teko perskaityti vie
nos motinos parašytą knygą 
(angliškai), kur ji aprašo, kaip 
jos sūnus susižalojo, sulaužyda
mas sprandikaulį, kai besimau
dydamas nėrė nuo augštos len
tos į ežerą ir galva atsitrenkė į 
negilų ežero dugną. Nors auto
rės sūnus vis tik mirė, tačiau jo

ja ligonius, gydydami ir operuo 
darni nuo įvairių ligų. Dr. Jau
niškio pacientų geroką dalį su
daro Vinipege lietuviai.

Antrasis, dr. Eugenijus Ged
gaudas, kad ir labai sunkiais 
keliais, yra pasiekęs žymios kar 
jeres Kanadoje. Jis atvyko į Vi- 
nipegą, ką tik medicinos moks
lus baigęs Vokietijoje. Čia pra

Dievulis. Tatai visa širdžia pa
tvirtina visi, kas jos padėtį ma
tė pradžioje. —J. P.

Sudbury, Ont.
Trumpai

— Paulina Marija Deveikytė

ir Alfonsas Juozas Alfredas 
Zlatkus pakrikštyti šioje para
pijoje.

— šeštad. mokyklos mokinių 
tėvų susirinkime buvo išreikštas 
pageidavimas glaudesnio bend
radarbiavimo tėvų su mokykla,

džioje dirbdamas ligoninėje pa-|^8a> sunki liga ir augšta krikš
prastu orderly ir besiruošdamas 
Kanados egzaminams tiek į sa
ve atkreipė dėmesį, kad buvo 
pakviestas į Vėžio Tyrimo In
stitutą, ir jau buvo pasiųstas į 
JAV į kelias medicinos tyrinė
tojų konferencijas. Ilgas darbas 
ir ruošimasis egzaminams paga
liau paveikė jauno daktaro svei

Sostinės majoras ukrainietis
Imperiniai anglai prakiša ne 

vien Azijoje ir Afrikoje. Jie tu
ri nemalonumų ir tokioje išti 
kimoje kolonijoje, kaip Kanada 
Prieš šimtą metų Kanada buvo 
tikrų tikriausia kolonija, ir gry
nakraujai anglai į ją ir šiandien
taip tebežiūri. Ką kitur vadina katą ir pavojingai susirgęs džio 
čiabuviais, čia vadina “forcig- va, jis buvo pasiųstas į St. Bo- 
neriais” ir ta segregacija prak- niface sanatoriją, kurioje per 
tiškai čia tebėra pastebima įvai ; gerus metus laiko ne tik visiš- 
riuose santykiuose. kai pasveiko, bet sanatorijos

Iš to aišku, kiek "išrinktajai. gydytojo buvo pasikviestas asi- 
rasei” nemalonumo, kai demok- stentu. Išlaikęs egzaminus jis 
ratinėse lenktynėse pasitaiko už perėjo į St. Boniface ligoninę, 
leisti pirmenybę “foreigneriui”. kur pasirinko Rentgenologiją

Prieš mėnesį laiko įvykusiuo- (X spindulių specialisto parei- 
se Vinipego miesto majoro rin- gas). Norėdamas dar geriau pa 
kimuose tą postą žymia balsų siruošti savo specialybėje, dr. 
persvara laimėjo jaunas ukrai-' Gedgaudas neseniai išvyko vi
nječių imigrantų sūnus, Stivis i siems metams į Minnesotos uni- 
Juba. Ligšiolinis major. Sharpe: versitetą, Minneapolis, kur dir- 
su Naujais Metais savo kėdę tu- ba savo specialybėje universite-

čioniška moralė, susitaikinant 
su likimu, tiek paveikusi ir 
transformavusi visą šeimą, kad 
motina savo sūnaus nelaimę, 
virtusia jo ir šeimos dangiška 
palaima, vadina stebuklu.

Lygiai toks ar net didesnis 
stebuklas įvyko su viena Vini
pego lietuvių šeima. J. Demerec- 
kai, nauji ateiviai, Vinipege įsi
gijo maisto krautuvėlę ir ja ver 
sdamiesi, pavyzdingai augino 
dvi dukreles. Vyresnioji, ‘Vero
nika, panašiai, kaip anoje kny
goje aprašytasis jaunuolis, be
simaudydama ir nerdama nuo 
lentos, atsimušusi į dugną fata-

GU2AUSKŲ
BEVERLY HH.I.8 OEUNYC1. 
dariausio® g Si 8a d81 vestuvių, bank*

aiaoiuvių ir kitų paouofilmų.

I44SI WW «3RD bTRi'ET 
l'el PRospeot 8-0KJ13 Ir PR 8-08*

STEFANIJA PAŠKAUSKAS
* ' (PASK)

(po tėvais Meškauskaitė)
Gyveno 11117 S. Sa\vycr Avė. 
Mirė gruodžio 22 d., 1956 m., 

1:30 vai. ryte, sulaukusi pusės 
amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ra
seinių apskr., Kelmės .parapijos. 
Vienšieda kaimo. Amerikoj iš
gyveno 51 metus.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
vyras Povilas, duktė Lorrainc 
Unites ir žentas Albert, trys sū
nūs: Joseph Butkus ir marti 
Minnie, Phillip Butkus ir marti 
Krances, Albert Pask; penki 
anūkai; sesers vaikai: Patricia 
I.ake, Stella Kotlarski, Edward 
ir George Kaminski, daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Antano B. 
"Petkaus koplyčioje, 6812 South 
\Vestern Avė. Laidotuves įvyks 
trečiadienį, gruodžio 26 d. Iš 
koplyčios S:3o vai. ryto bus at
lydėta į švč. P. Marijos Gimimo 
parap. bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos , pamaldos už velio- 
nies sielų. Po pamaldų bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: vyras, duktė, sūnūs 
ir kiti giminės.

I,aid. direkt. Ant. B. Petkus, 
telefonas GRovehill 6-2345.

UODfcSIO VALANDOJ

MAŽEIKA * EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

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

Tiems, kurie gyvens kitose miesto dalyse; gausime 
koplyčią arčiau Jūsų namų.

4NTH0NY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0 WESTERN AVĖ. 
CHICAGO, ILL.

1410 S0. 50th AVĖ. 
CICERO, ILL.

rėš perleisti Stivuiui. Išrinktasis 
majoras yra Manitobcs įstatym 
davystės kameros narys ir mie
sto piliečių pamėgtas dėl jo drą
sių pasisakymų ir praktiškų pla 
nų miesto labui. Nors Sharpe iš
leido rinkimų kampanijai, kaip 
spauda skelbia, apie 20,000 dol., 
o Juba nepilnus 800 dol., tačiau 
Jubos popularumas buvo daug 
didesnis ir tai dėl vieno "maž- 
mežio”. Lygiai rinkimams ar
tėjant buvo susekta, kad mies
to cldcrmanai kas savaitgalį ga 
bena būrius savo "draugų” ir 
"draugių”, partijomis iki 40 — 
45 žmonių į savivaldybės tvar
komą Point Dubois elektros jė
gainę, kur jėgainės administra
cija jiems duoda gerus pietus,

DIDELIS ATIDARYMO 
IŠPARDAVIMAS

Urmo ir detalė prekyba. — Pilnas 
pasirinkimas Kalėdinių žaislų; mo
terims Nylon kojinių I-os rūšies 60 
gauge 15 denier 3 ]»ros už $2.00. 

L E 0 N ’ S 
Hosiery & Novelty Store 

1304 W. 52st 3t. DR 3-6278

t

A. A.

AMELIA ONA MILLER 
(po tėvais Mališauskaitė)

Gyveno 1030 Central St., Evanston, III., tel. GR 5-9182.
Mirė gruidžio 22 d., 1956 m., 9:15 vai. ryte, .sulaukusi 66 

metų amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kiol iš Biržų apskr., Papilio parap., šle- 

gerskių vienkiemio. Amerikoje išgyveno 45 metus.
Pasiliko dideliame nitliūdime: mylimas vyras Jonas C., duk

tė Josephine, sūnus Jonas ir marti Mary-Ellen, sesuo Jo- 
sephine Kosky, švogeris Juozas ir jų šeima (gyv. Tucson, 
Arizona), sesuo Stephania Dausa ir jos šeima, sesers sūnus 
John (»edP3itis, daug kitų giminių, draugų bei pažįstamų.

Kanadoje pasiliko brolis Jonas Mališauskas ir jo žmona 
Carole ir jų šeima (gyv. Port Kelis, British Columbia). Lie
tuvoje pasiliko hroilai — Juozas, Balys ir Povilas Mališaus
kai ir jų šeimos, sesuo Ona Lescinskas ir jos šeima.

Priklausė S.L.A. 134 kuopai ir Chicagos Lietuvių dr-jai. 
Moterų Apšvietcs dr-jai, Evanston American Legion Moterų 
AuxilLry Post No. 42.

Kūnas pašarvotas John F. Eudcikio koplyčioje, 4330 So. 
California Avė. Laidotuvės įvyks trečiad., gruod. 26 d. Iš ko
plyčios 1:30 vai. popiet bus nulydėta į šeinjos lotą kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus bei pažįstamus 
dalyvauti šiose alidotuvėse.

Nuliūdę lieka: vyras, duktė, sūnus ir kiti giminės.

Laidotuvių direktorius John F. Eudeikis, tel. LAf 3-0440.

Telefonai — GRovehill 6-2345 arba 
T0wnhall 3-2109

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605 07 South Hermitage Avenu«

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

4330 34 South California Aveniu 
Telefonas LA 3-0440 ii LA 3-9852

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

to klinikose ir toliau speciali
zuojasi. Dr. Gedgaudas Vinipe
go lietuvių yra labai mylimas 
ir laukiamas greit grįžtant. Jis, 
kad ir darbais perkrautas, vi
suomet mielai gelbėdavo savo 
kolonijos lietuvius ligoje, daž
niausiai neimdamas jokio atly
ginimo. Jis yra vedęs ir augina 
dukrelę Kristiną.

Pilkųjų seselių įnašas Kanadai
Rašant apie dr. Gedgaudą, ne

galima praeiti nesustojus ties 
ta ligonine, kuliai jis žada ati
duoti savo jėgas ir specialybę, 
Šv. Bonifaco ligoninę. St. Boni
face šiandien yra 28,000 gyven
tojų daugiausiai prancūzų gy
venama Vinipego miesto galis,

nakvynę ir parūpina įvairius! St. Boniface rytinėje Raudono- 
smagumus žvejoti bei maudytis gios upės pusėje jau tuo vardu 
ežeruose ir upėse. Tų “malonu-, gyvavo, kaip maža prancūzų ir 
mų partijų” išlaidos savivaldy-' metisų apgyventa kolonijėlė dar 
bei kaštavusios nuo 850 iki 1500j prieš tai, kaip lordas Sclkirkas 
dol. kas savaitgalį per visą va- 1812 metais čia atgabeno pir- 
sarą, ir kaip patys aldermanai muosius škotus ir airius, kurie 
buvo priversti aiškintis, paaiš-1 vakarinėje upės pusėje įsteigė 
kėjo, kad tokios “partijos” mo- Vinipego kaimelį. Rodos, 1840 
kesčių mokėėtojams nežinant, vy metais pirmasis St. Bonifaco 
kusios per eilę metų. Juba, kurs vyskupas Provcrchcr partraukė
jau planavo kandidatuoti, pasi
naudojo ta proga ir iššaukė me
rą Sharjic viešoms diskusijoms. 
Sharjie ne tik atsisakė stoti su 
Juba į diskusijas, bet piktai pra 
dėjo kaltinti visus tą skandalą 
iškėlusius bei jį teisinti

iš Kvebeko 4 pilkąsias seseles 
(Caritas), tikslu pamokyti krik 
ščioniškų tiesų vietinius meti
sus ir indėnus ir jiems patarnau 
ti ligoje. Pradžioje jos savo pa
reigą atliko, keliaudamos iš luš-

A. A
ADOMAS JORDAN

Gyveno 3217 So. Lituanica Avė. 
Tel. FU 6-3872

Mirfi gruod. 23, 1966, 7:30
vul. ryte.

Gimė Lietuvoje. Kilo Ift Ma
žeikiu apskr., Židikių parap., 
Vžpcities kaimo.

Amerikoje išgyveno 48 m.
Pasiliko dideliame nuliūdi

mo sesuo Ona Paulauskas, Svo. 
gėris Liudvikas, sesers sūnus 
Adomas, jo žmona Vlolet ir Jų 
Seimu, sesers duktč Bcrnice 
Savage, jos vyras Edward ir jų 
Seimą ir kiti giminės, draugui 
Ir pažįstami.
Priklausė prie Žemaičių Kul

tūros Klubo.
Kūnas pašarvotas Antano 

Phillips koplyčioje, 3307 Litu
anica.

laiidbtuvSs įvyks trečiadienį, 
gruod. 26 d. iŠ kopi. 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas į šv. Jurgio 
parap. bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio- 
nles sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas j šv. Kuzlmlero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti laidotUvCge.

MullAdę: sesuo, Stogerls ir 
giminės.

laildot. direktorius Antanus 
Phillips. Tel. YA 7-8401.

Alos nuostabios ir nepaprastos any 
gos personažus žltalp Įvertina ra
šytojas Gliaudą: “...Welsas — pa
niekintas niekintojas, bet turis 
savyje Fra Angellco angelų varsų 
rarra, Tatjana—nesuprantanti sie
los sąvokos, bet mylinti skalsėta 
meile. Pagaliau Julius... pasiilgt* 
skaistumo Ir nesuvokiąs Jt esnzls.
drąsus be drąsos, sssuprantąs pa
vojaus beprvtgjlmo procese”.

ALGIRDAS LANDSBERGIS

KELIONĖ'
V. Adamleričlaug apianka

Ofcakymus su [tnlgala siųskit*:
809 paL, kitimą 9&K9 

DRAUGAS, asa« H. Oatkley Avsl,
Chimgo a, m.

AND LOAN 
ASS’N

2555 WEST 47th STREET LAfayette S-1083
B. R. Pietkietvicz, prez.; E. R. I’letklew1cz, sek r. ir advokatas 

Mokame augštus dividendus. Ke&iuoj&me čekius. Parduodame ir 
išpertame valstybės bonus. Tau py tojams patarnavimai veltui
ATIDARYKITE SĄSKAITA ŠIANDIEN.—Apdrausta iki $10,000. 
Darbo valandos: pirrnad. ir ketvirtad. nuo 0 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 0 iki 5; treč. uMaryta. o Sešt. nuo 9 iki vidurdienio.

CRANE SAVINGS

Ambulansų patarna
vimas dieną ir nak- 

1 tį, Reikale šaukite

Mes turime koplyčias 
visose Chicagos 
Roselando dalyse
tuojau patarnaujame

ir.
ir’

i mus.

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

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

PETRAS P. GURSKIS
659 West 18th STREEET Tel. SEcIey 3-571J

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

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

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

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

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

Asmenybė yrą kentėjimas, ir 
daugelis, būdant nepajėgūs pa
kelti šios kančios, bevelija pra- 

TasĮnos į lūšną, ir tik iki keliolikos j rasti savo asmenybę. Bcrdiajev

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpublic 7-1243
2314 W. 23rd PLACE . Vlrginia 7-6672
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X De Paul universiteto lie

tuvių klubo susirinkime buvo 
malonu matyti naują narį Pe- 
ter-Petraičių Amerikoj gimusį 
lietuvį. Jis yra baigęs chemiją 
De Paul universitete ir dabar 
dėsto kaip asistentas, tuo pa
čiu metu ruošdamasis master 
laipsniui.

Susirinkime klubo valdyba 
pranešė apie visais atvejais 
pasisekusį ruoštą pasilinksmi
nimą. Dalis pelno buvo paskir
ta nupirkti vieną kėdę naujoj 
De Paul auditorijoj ir taip įra
šyti lietuvių vardą į universite
to rėmėjų tarpą.

Klubas nors ir nebūdamas 
Lietuvių Sttudentų sąjungos 
dalis, bet labai palankiai įver
tindamas jos pastangas lei
džiant anglų kalba žurnalą Li- 
tuanus, paskyrė jam piniginę 
dovanėlę. Taip pat manoma 
nupirkti šiek tiek reprezenta
cinės medžiagos apie Lietuvą 
ir padovanoti universiteto kny
gynams.

De Paul universiteto lietuvių 
klubas jau antri metai iš eilės 
papuošė unįyersiteto knygy
nuose dvi lietuviškas Kalėdų 
eglutes. Nors ir daug darbo bu
vo įdėta jas puošiant, tačiau 
tai buvo verta

Jau teko girdėti daug gražių 
atsiliepimų apie eglutes ir susi
domėjimą papuošalais. Kaiku- 
rie profesoriai ir universiteto 
vadovybės žmonės rado reika
lo net asmeniškai padėkoti už 
universiteto praturtinimą šiais 
puošmenimis.

De Paul universitetas yra 
ypatingai palankus lietuviams 
ir būtų gera, kad didesnis skai

X Balto Chicagos apskrities 
vadovybė, Kalėdų švenčių pro
ga, išsiuntinėjo apie 10 tūks
tančių laiškų, pagal turimus 
adresus, prašydama savo tau
tiečius prisiminti pasilikusius 
našlaičius ir senelius Vokieti
joje ir Sibiro tremtyje, jiems 
paskiriant nors po vieną dole
rio auką, nes šiemet nebuvo 
viešos rinkliavos gatvėse. Lau
kiama šalpos darbe visų lietu
vių paramos.

X Vietoj kalėdinių sveikini

mų, Balfui paaukojo Antanas 
Ragauskas 5 dol., Juozas Sa- 
lučka 10 dol., Vladas ir Genė 
Mieželiai 10 dol. paaukojo Va
sario 16 d. gimnazijai. K. Lie
tuvninkas paaukojo 10 dol. Si
biro lietuviams šelpti. Pranas 
Zailskas ir šeima paaukojo Va
sario 16 gimnazijai 10 dol. ir 
Balfui 15 dol.

X St. Tamulaitis ir V. Kas- 
niūnas Kūčių dieną, pirmadienį, 
7 v. v. per Sophie Barčus radi
jo programą skaitys įspūdin
gą lietuviškų Kūčių dienos ap
rašymą. Bus nupasakoti Lietu- 1
vos gamtos vaizdai žiemą, šven
tinės nuotaikos mieste ir kai
me, Kalėdų papročiai, Kūčių 
puota, bernelių Mišios ir kita.

X Chicagos Sporto klubo 

Neris susirinkime, kuris įvyks 
1956 m. gruodžio mėn. 30 d. 2 
vai. p. p. Lietuvių auditorijoje, 
bus rodomas filmas iš VI-jų 
Šiaurės Amerikos sportinių 
žaidynių. Kviečiame ir visuo
menę atvykti į susirinkimą ir 
pasižiūrėti įdomios filmos.

X L. B. Bridgeporto apylin
kės valdyba paskyrė lietuvių 
tautinio moksleivių ansamblio 
eglutei nupirkti ir ją parengti 
Lietuvių auditorijoje gruodžio 
mėn. 23 d. 15 dol.

X Sol. Bronius PamaTavi- 

čius giedos per Bernelių mi
šias Šv. Kryžiaus parapijos

čius pradėtų studijas jame. De bažnyčioje gruodžio 24 d. 11.30 
Paul universitetas pasižymi! vai. vakaro, 
tuo, kad čia kreipiama daugį x Keymen’s klubo apylin- 
dėmesio į asmenį. kėje, kur ateitininkai ruošia

X Dr. P. Jokubka, kuris bu
vo pasižadėjęs paremti Kultū
ros Fondą stambesniu įnašu, 
neseniai įteikė K. Fondo pirm.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Pilietybė geležiniuose plaučiuose
Polio ligos paliestas šveicarų kilmės Franz Hofer gauna pilie

tybę gulėdamas geležiniuose plaučiuose Los Angeles ligoninėje. Prie 
jo stovi teisėjas ir imigracijos inspektorius. (INS)

CHICAGOS ŽINIOS

' Daug nelaimių
Ir šiose švrntėse numatoma 

daug susisiekimo nelaimių. Jau 
pradedant švenčių savaitgalį,

Kardinolo kalėdinis žodis
Kard. Stritch išleido kalėdinį 

ganytojišką laišką, kuriame

kurie pareiškė savo nuomones 
ir pageidavimus. Nutarta tokią 
dail. Igno šlapelio pomirtinę me 
no parodą ruošti Marijos Augš' 
teanėje mokykloje arba Lietu

KAS KĄ IR KUR

šaunų Naujų Metų sutikimo ba
lių, yra daug vietos pastatyti 
automobiliams.

X Elenai Rupšlaukytei yra

J. Kreivėnui 100 dol. čekį. Dr. j iaiška.s Drauge. Siųstas iš Vai-
P. Jokubka yra didelis kultūri- gUVog 
nių reikalų ir lietuvių spaudos
rėmėjas. Jis turi savo brange-! x Aleksandrai šilimai yra 
nybių (jewelier) krautuvę 4077 Drauge laiškas iš Vilniaus nuo 
So. Archer Avė., kur labai pri- Bronės Butavičiūtės. 
einamomis ir itin palankiomis
sąlygomis galima įsigyti laik* _ - ■ » TAI l
rodžius, televizijas ir radio ISARTI IR TUL-I 
aparatus, žiedus ir kt.

X Prel. D. Mozerio rūpesčiu 
ir parapiečių parama, per paly-

J. A. VALSTYBĖSE
— Andriaus Aukštuolio, 77

ginti neilgą laiką Brighton m. amžiaus, gyv. Omahoj, 
Parke buvo pristatytas mokyk- į Nebr., šeimą buvo ištikusi ne
los priestatas ir padidintos mo-. laimė. Jo duktė buvusi kurį lai- 
kyklos patalpos. Viena graži ką paralyžuota, truputį pagerė- 
ir erdvi klasė yra paskirta lie- jo, tačiau nevaldo dešinės ran- 
tuvių kalbos pamokoms. Lietu- kos. Ją lankant Andrių buvo 
vių klasės mokytoja yra S. Jo- užpuolę paaugliai plėšikai ir 
nynienė. Lietuvių klasę lanko atėmė piniginę su pinigais, ku

rioje buvo ir 10 litų sidabrinė 
moneta.

170 vaikų.
X Lietuvių R. K. labdarių 

sąjungos direktoriato vykdo- 
mon tarybon 1957 m. išrinkti: 
dvasios vadu kun. A. Linkus, 
pirm. kun. S. Adominas, vice- 
pirm. K. Sriubae ir A. J. Valo- 
nis. sekr. V. Luckus. Korespon
dentais kun. A. Stašys ir Be- 
neta Cicėnas.

X Ralfas pataria ir prašo 
mielus lietuvius užprenumeruo
ti lietuviškų laikraščių gyve
nantiems Vakarų Europoje lie
tuviams. Tai bus didelė dvasi
nė parama ir tuo pačiu prisi
dėjimas prie lietuvybės išlai
kymo.

X Lietuviu futbolo klubas

rengia gruodžio 25 d. 7 vai. v. 
Lietuvių auditorijoje Kalėdinį; 
vakarą.

X Jonas Miškinis, mūsų ben
dradarbis Amsterdam, N. Y. 
atsiunčia Draugui įvairenybių 
ir juokų.

KANADOJ
— Toronto skautų tuntas

sausio 13 d. 3 v. p. p. Prisikė
limo parapijos salėje ruošia 
Kalėdų eglutę su įvairia pro
grama mažiems ir didelėms.

Vaidinamas Kalėdų senis su 
25 artistais suteiks daug malo
numo visiems, gi pats Kalėdų 
senis kiekvieną jo belaukiantį 
apdovanos paketėliu.

Seneliui išvykus bus šokiai ir 
žaidimai.

Visi norintieji sutikti Kalėdų 
senelį iš anktso registruojasi 
pas skautų vadovus, įsigydami 
biletus.

ITALIJOJ
— Antanas Nockifinas, MIC, 

gruodžio 22 d. Romoj buvo 
įšventintas į diakonus.

j šeštadienio rylą Chicagos dien- vįų auditorijoje. Vieta ir laikas 
raščiai pranešė, kad mieste, bus sutartas vėliau. Parodos ren 
daugiausiai dėl rūko ir blogo girnas pavesta komiteto nariui 
matomumo, buvo užmušti 8 dail. Juozui Pautieniui. 
žmonės. Vieną iš jų, ėjusį gat
ve užmušė nolicijos kapitono Koncertas ir monografija 
mašina. Velionies duktė J. šlapelytė-

n - -j i -t • Morgan sutinka išpildyti meni- 
ravoge ūdros kailinius nę programos dalį. kaip muzi- 
Vagiai įsiveržė į Deerpath kė. Ji norinti pagerbti savo mi- 

Inn, Lake Forest mieste, kur rūsį tėvą. Komitetas apsvarstė 
tuo metu grupė moterų lošė koncerto rengimo galimybes ir 

i kortomis, ir pavogė ketverius Pr'čjo išvados, kad atskiro kon- 
ūdrų (mink) kailinius, kurių cer^° nereikėtų rengti, kuris ga 
vertė siekia apie $7,900. Ii neduoti pelno, nes susidaro di-

_______ dėlės išlaidos, bet surengti mi-
Dail. I. šlapelio atminimu,'

— Marąuette Parko tėvų marijo
nų bendradarbių 5 skyr. susirinki
mas įvyks gruodžio 2.3 d. 3 v. p p. 
Gimimo Panelės Švč. parapijos sa
lėje. — Valdyba.

vė turėjo pasisekimą skolinimui 
pinigų morgičiams už didesnį 
nuošimtį, todėl dabar gali tau- 
pytojams išmokėti ir daug di
desnius dividendus.

Brighton Savings and Loan 
Assn. yra seniausia lietuvių tau
pymo ir skolinimo bendrovė 
Brighton Parke.

Kiekvieno taupytojo indėliai 
yra apdrausti iki $10,000. C. J.

Lietuvių auditorijoje gruodžio 
mėn. 15 d. įvyko a. a. dail. prof.

Dail. prof. Igno Šlapelio mo
nografijai išleisti reikėtų dides-

Latvių jaunimo žodis
Amerikos Latvių Jaunimo są 

junga artėjančių Kalėdų šven

Igno Šlapelio paminklui statyti ni° kiekio pinigų. Tačiau prin- 
komiteto posėdis. Pirmininkas cipe visi sutiko, kad tuo reikalu 
plačiau supažindino komiteto reikalinga daryti žygiai, 
narius apie numatytus darbus Komitetą sudaro prof. St

Pavyko rinkliava

Balfo 3 skyriaus Bridgeporte 
laike rūbų vajaus surinkta rūbų 
apie 1.500 svarų ir 13 dol. rūbų 
pervežimui. Rūbų ir pinigų au
kotojams reiškiame padėką. Pa
dėka priklauso Šv. Jurgio para-y LUjiortcL taloną, nuiiaiuv J***^o** M * .. . - A e . . , . w

pabrėžia, kad svarbiausias šiųičių proga išsiuntinėjo sveikini-daromus žygius lėšų sutelki- Dirmantas, dail. V. Jonynas, j PbJos klebonui prel. Urbai uz pa
švenčių mūsų uždavinys yra t mus savo kuopoms ir nariams. ’~1° reikalu. reivėnas, A. Gintneris, dail. s.e imil 3 znY 10 je ir parapijos
nuoširdžiai padėkoti Dievui už Primenama, kad šios šventės Pa”MnkkJ projekto konkursas

7 ------- V*s***. , - — — * w
M. Laurinavičienė, arch. J. Mu- biuletenyje ir už leidimą pasi-

jo kalėdines dovanas mums. 
Dievas mus apglobia savo mei
le, siųsdamas savo Išganytoją. 
Praturtina mūsų sielas dorybė
mis. Už tai mes turime mylėti 
Dievą ir visus žmones be skir
tumo. Skaistindami savo sie
las, melskimės už kenčiančias 
pasaulio tautas.

SSSR submarinai ir JAV 
lekiančios bombos

Dienraštis Chicago American 
skelbia amerikiečių mokslinin
kų įtarimą, kad Sovietų subma
rinai galbūt yra atplaukę į Flo
ridos pakrantes ir panaudoja 
savo išrastą įtaisą, kuris nu
kreipia lekančias bombas nuo 
joms nustatyto kelio. Tokį įta
rimą sukėlė faktas, kad pasku
tiniu metu labai daugelis bando 
mų JAV lekiančių bombų nu
krypsta nuo taikinio.

$15,000 už suviliojimą
Illinois vyriausias teismas 

iš Lotharo A. Ederer priteisė 
Ardelle Louise Johnson, 35 m. 
amžiaus, naudai $20,000 už tai. 
kad jisai šią merginą suviliojo 
žadėdamas vesti, o paskiau pa
metė ir vedė kitą. Nenorėdama 
tąsytis po apeliacinius teismus, 
Ardelle Johnson sutiko pasiten 
kinti $15,000, susitaikydama 
geruoju.

Mergaitė nuvijo užpuolėją
Jauna 19 metų tarnautoja 

Gayle Kettelkamp kai grįžo iš 
krautuvių, ties 6210 N. Wash- 
tenaw, Chicagoje, buvo užpulta 
jauno, apie 19 metų, vaikėzo. 
Ryžtingai su juo kovodama ji 
užpuolėją nuvijo, nors pati tu
rėjo būti nugabenta į ligoninę 
kur jos galvą siuvant panaudo
ta 15 dygsnių

Nutroško mergaitė
Šiaurinėje Chicagos dalyje ga 

raže rasta nutroškusi 14 metų 
moksleivė Sandra Lee Eller, 
mirtinai nutroškusi nuo auto
mobilio dujų. o jos vaikinas 
Wesley Hoover, 18 m. amžiaus, 
buvo be sąmonės, bet nenumi
rė. Garaže jie buvo sustoję po 
kelionės, kurios metu važiavo 
dar moksleivės sesuo ir Hoove- 
rio brolis kareivis.

Apdengti kelius ir alkūnes
Dienraštis Chicago American 

moterims primena Christian 
Dior grožio patarimą: negra
žiausios’ moters figūros dalys 
yra prasikišantieji kaulai. Jie 
gali būti matomi keliuose ir al
kūnėse, dėlto — grožio siekian
tį moteris privalo naudoti dra
bužius, kurie pridengia jos alku 
nes ir kelius.

Azartinių lošimų landynėse
Chicagos priemiesčiuose po

licija aplankė azartinių lošimų 
vietas ir konfiskavo net 27 
gembliavimo mašinas.

Paminklo projekto reikalu 
kalbėjo dail. Z. Kolba, kuris reiš
kė nuomonę, kad turėtų būti 
paskelbtas viešas konkursas pa
minklo projektui paruošti. Už 
tokį darbą nereikėtų mokėti jo
kio atlyginimo. Autorius turėtų 
jį paaukoti mirusio dailininko 
garbei ir vardui įamžinti. Dail. 
M. Laurinavičienės nuomone, už 
tokį projektą reikėtų skirti at
lyginimą ir tokius gautus pro
jektus būtų galima išstatyti ren 
giamoje pomirtinėje dail. Igno 
Šlapelio meno parodoje. Kiti da
lyviai pasiliko prie pirmojo pa
siūlymo. Nutarta greitu laiku 
paskelbti tokį paminklo projek
to viešą konkursą komiteto var 
du.

Pomirtinė meno paroda

Komitetas apsvarstė būdus ir 
galimybes surengti pomirtinę 
dail. Igno Šlapelio meno paro
dą, kuri turėtų įvykti gavėnios 
metu Chicagoje. Parodai ekspo
natų turima pakankamai. Dalį 
jų turi velionies žmona, kiti ran 
dasi pas gimines ir dalis pas 
pirkėjus savininkus, kurie galė- 

mas kainuos apie $2,000,000., tų būti parodai paskolinti. Ma- 
Įrengimai bus ultra modernia ■ noma, kad apie 10-15 paveikslų 
ki. būtų parduotinų. Tuo reikalu

v kalbėjo O. Talalienė, J. Pautie
Policijon — žmonos lavoną nius, Z, Kolba ir A. Gintneris,

Fred W. Schneider, 61 m. 
amžiaus vyras, prieš dvi savai- 
ti atsikraustęs iš Floridos i 
Chicagą, nusmaugė savo žmo
ną, 66 m. amžiaus, ir lavoną 
atvežė automobiliu į policijos 
stotį 3515 W. 63 str., Chicago
je. Jisai aiškino, kad jo žmona 
nebenorėjusi gyventi. Ji kentė
jusi nuo operacijos, padarytos 
prieš trejus metus.

$40,000 už sužeidimą
Mabel Breen, 57 .m. amžiaus 

moteris, kuri automobilio su
žeista metus išgulėjo ligoninė
je, susitarė su ją sužeidusią Do
ra Lipschitz, 67 m., kad gaus 
iš šios kompeftsacijos $40,000. į 
Kaltininkė palikusi nuvažiavo 
tolyn, tačiau ji buvo susekta, 
nes buvo pastebėtas jos nume
ris.

Moteris bandite
Pietinėje Chicagos dalyje į 

Ruth Hartigan maisto krautu
vę įėjo moteris, apsirišusi ske
peta, užsimaskavusi juodais aki 

! niais ir, grasindama revolveriu, 
pareikalavo atiduoti pinigus.
Atėmusi 25 dolerius ir sakyda
ma; kad jai desperatiškai reikia 
pinigų, išsiskubino antilopės 
žingsniu. Bandite gali turėti 
apie 32 m. amžiaus.

Plėšikai pašte
Plėšikai per užpakalines du

ris įėjo į pašto agentūrą 1950 
Pershing rd., Chicagoje, ir kū
jais sudaužę seifus išsinešė paš
to ženklų tarp nuo $15,000 iki 
$20,000 dolerių vertės. Policija 
mano, kad plėšikai dirbo su pir 
štinėmis, nes nepavyko surast 
pirštų atspaudų.

nėra linksmos, bet kad jose ma 
tosi ir prošvaisčių, tai tas, jog 
net komunistų okupacijoje išau 
gęs jaunimas pasilieka patrio
tiškos dvasios, ką paliudijo įvai 
riuose kraštuose jų maištai 
prieš okupantus. Net ir pačia
me Maskvos universitete stu
dentai pareiškė simpatijų veng 
rams. Laiške pabrėžiama, jog 
latvių jaunimas turi visada at
siminti savo latvišką kilmę ir 
visada pasilikti latviais, ir iš
girsti balsą, kada Latvija šauks 
atgal. Vidurvakarių valstybių 
Latvių Jaunimo sąjungos pirmi 
ninkas yra L. Streps, sekreto
riai: B. Sobrabs ir I. Zvirbulis.

Restoranai ekspresiniame
kely

»
Chicagoje posėdžiavo Apmo

kamų Ekspresinių Kelių komi
sija. Be kitų dalykų nutarė prie 
Illinois apmokamų vieškelių, 
kurių artimiausiu laiku bus iš
vesta 193 mylios, pastatyti aš
tuonis restoranus ir gazolino 
stotis, kurių kiekvieno įerngi-

lokas, dail. J. Pautienius, O. Ta
lalienė ir kun. dr. J. Prunskis.

> A. Gintneris

Brighton Savings and Loan 
Assn. pakėlė dividendus

Sekretorius Charles Zekas 
praneša, kad šios bendrovės di
rektorių tarybos pusmetinis su
sirinkimas buvo gruodžio 13 d. 
Minėtame susirinkime direkto
riai nutarė padidinti visus at-i 
sargos fondus ir išmokėti vi-

naudoti parapijos sale rūbų su
rinkimui. “Draugui” ir “Nau
jienoms” bei radijo valandė
lėms už rinkliavos paskelbimą, 
Beniuliui už rūbų pervežimą į 
centrinį sandėlį ir visiems, kurio 
prisidėjo prie rūbų surinkimo, 
pakavimo ir pakrovimo.

Balfo 3 Skyraus Valdyba

CARE rūpinasi vengrais
Visiems žinoma tremtinių glo

siems taupytojams didesnius di- bos įstaiga CARE pradėjo va- 
videndus, negu praėjusį kartą, jų, siekdama sukelti du milionu

Per praėjusius metus bendro- dolerių vengrų šelpimui.

KAS BUS NAUJAS “DRAUGO” 

ROMANO KONKURSO 

LAUREATAS?

1957 m. sausio 12 d., šeštadienį,
7:30 vai. vakaro

SOKOL SALEJE 
2345 South Kedzie Avenue, 

Chicago, Illinois
Amerikos visuomenė bus supažindinta 

su nauju laureatu.

3$

Naujasis Testamentas

‘šventas Raštas
Verte liet vių KalBoi. JUOZAPAI 
SKviRECKAS — Kauno Arkivyp 
kūpąs Metropolitas. TV laida. B 
leido “LUX” 1947 m. Štutgarte 
^20 pusi. Kaina $1.59. Gaunami,

“ D R I o GF"
2334 So. Oakley Avė 

Chicago 8 Illinois

Kokia 3-ji Fatimos 
paslaptis?

Ar Rusija bus atversta?
Šiuos ir kitus aktualius klausi

mus kun. J. Kuzmickis svarsto 
knygoje

FATIMA IR MES
Kadangi autorius pats lankėsi 

apsireiškimų aplinkoje, todėl, jam 
kalbant, skaitytojas pasijunta tar
si jo bendrakeleivis. Pasakojimas 
nuoširdus, giedras, paprastas, kaip 
tų piemenėlių regėtojų gyveni
mas. Bendrai: svarstymai psicho
logiški, įtikinami, atsargūs, išva
dos taiklios, žodžiai, sakiniai vaiz
dingi” (S. Matulis, MIC).

FATIMA IR MES — gausiai 
iliustruota, įrišta kietais viršeliais, 
255 psl. knyga. Jos kaina nuo šių 
metų pabaigos sumažinta iki $2.

Kita to paties autoriaus kny
ga —

Marija mums kalba
Joje aprašomi švč. Marijos ap

sireiškimai Lietuvoje ir Europo
je. Knyga iliustruota: įrišta kie
tais viršeliais ir jos kaina $3.00.

Reikalaukite knygynuose arba 
siųskite užsakymus su pinigais į

DRAUGAS 

2334 S. Oakley Avė.

CHICAGO I. ILL.

Be

ALDONA STEMPUŽ1ENL, 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 STEMPL’ŽIEN®, 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.

zlzlJ. 1.-fr... , i ln..uua,uAidm.,",


