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PAGALIAU SUSITARĖ VALYTI SUEZO KANALA
Indijos ministeris pirmininkas

Nehru šviesiai žiuri į ateitj
SALOMĖJA NARKEL1ŪNA1TĖ 

Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose
JUNGTINĖS TAUTOS. — Beveik kasdieną čia lankosi garsūs 

svečiai iš užsienio, bet retai kada kreipiama tiek dėmesio, kiek 
praėjusį ketvirtadienį, kai buvo atvykęs Indijos ministeris pirmi
ninkas Nehru.

Vėliavos, kurios paprastai nu
imamos nuo stiebų apie penktą 
valandą po pietų, čia plevėsavo 
ligi vėlumos. Truputį prieš pen
kias Nehru atvyko dalyvauti In
dijos delegacijos surengtame po
būvyje, po kurio Generalinės 
Asamblėjos salėj susirinkusiems 
delegatams ir spaudos bei sekre- 
tariato žmonėms jis pasakė kal
bą..

Nehru su rože WORLD WEEK SS

Praėjusios savaitės svarbesni pasaulio politikos įvykiai vaizduose. (INS)

šaltasis, tiek karštasis karas, 
kaip nenormalus dalykas yra gin 
klavimasis ir karo bazių sveti
mose valstybėse laikymas. Ir vi
sur jis siūlė laikytis korektingu- 
mo, kantrybės, kad, einant svar
bių problemų spręsti, nebūtų su
keliama naujų bėdų, kurios nu
stelbtų pirmąsias. Dažnai prisi
mindamas Mahatma Gandhi, di
dįjį indų tautos dvasios vadą, jis 
aiškino, kaip anas indus mokęs 
vienokiu ar kitokiu momentu elg

Nors Indijai čia dabar ir taip ^is, kai Indija buvo pasyvioje ko- 
skiriama dėmesio kaip vienai iš V0Je savo laisvę ir nepriklau- 
stiprėjančių Azijos galybių, bet somybę.
tokiam Nehru toji tūkstantinė 
auditorija ir taip pat būtų leidusi 
kalbėti, vien tik žinodama, kad 
tas kalbėtojas tai Nehru.

Nehru kalbėjo be rašto, labai 
lengvai, jo žodžiai tiesiog plauk
te plaukė. Dėvėdamas savo tra
dicinę raudoną rožę prie krūtinės 
ir vilkėdamas indišką drabužį su 
balta Gandhi kepure, Nehru at
sirėmė į kalbėtojo pultą ir taip 
išbuvo ties juo parimęs, beveik 
visą laiką tiesiai prieš save žiū
rėdamas, tik retkarčiais^galvą į 
šonus krypteldamas.

Nenru kalbėjo visą valandą, o 
kai paskui buvo išleista jos ste
nograma, tai iš viso susidarė net 
.keturiolika tankiai surašytų pus
lapių. Pagrindinės mintys jo bu
vo beveik visos tos pačios, ku
rias jau jis prieš tai Washingto- 
ne spaudai buvo pareiškęs. Bet 
Jungtinėms Tautoms jis ir naujų 
minčių patiekė. Ir tai jį skiria iš

Trys svarbieji JT tikslai
Baigdamas, Nehru nurodė 

svarbiuosius tikslus, kurie, jo1 
manymu, turėtų būti pasaulio ir 
Jungtinių Tautų darbų plane.2*.' 1

Pirmiausia, kaip sakė Nehru, 
reikia turėti galvoje JT Chartos 
punktą, kuriame sakoma, kad 
kraštai turi būti nepriklausomi. 
Jei kurie kraštai yra dominuoja
mi kitų, tai tas dominavimas tu
ri baigtis. Bet iš kitos pusės Neh
ru pabrėžė, kad platesne prasme 
imant, nėra, arba mažai tėra pa
saulyje tokių kraštų, kurie būtų 
nepriklausomi pilna žodžio pras
me. Pagaliau, kaip jis priminė, 
jau ir valstybių buvimas Jung
tinėse Tautose jas apibrėžia, nes, 
pavyzdžiui, JT jau savo moraline 
jėga tramdo jų veiksmus, jei jos 
piktnaudoja savo nepriklauso
mybę kišdamosios ir pažeisda-

sas pasaulis yra atkreipęs dėme
sį, niekad nepamirštų pasirinkti 
tik teisingas priemones savo pro
blemoms spręsti. Ir pirmiausia, 
tos priemonės turi būti taikingos 
ir privalo sukurti tokią nuotaiką, 
kuri tegalėtų reikale padėti, bet 
ne ugnį kurti iš naujo.

Plojo kalbėtojui visi, o jis sim
patiškai nusilenkė ir atsisėdo į 
kėdę tarp sesijos prezidento prin
co Waitayakon ir gen. sekreto
riaus Dag Hamarskjoldo. Vėliau, 
kai Nehru jau buvo išvykęs, čia 
dar žmonės kalbėjo, diskutavo ir 
dauguma nutarė, kad protingas 
tas Indijos premjeras, bet jis ne 
šių dienų žmogus.

Prezidentas Eisenhower (957 metai bus sun|ūjSi pasakė 
siūlys raudoniesiems

buferinę zoną Europoje laisvos Kinijos prez. Chiang
WASHINGTONAS, gr. 26. — 

Prezidentas Eisenhoweris ruošia 
nusiginklavimo pasiūlymą Sovie
tų Sąjungai. Pagal tą pasiūlymą 
turėtų būti sudaryta 100 mylių 
platumo buferinė zona (niekieno

daugelio kitų augštų svečių, ku-! mos kitų valstybių nepriklauso- 
rie čia apsilanko, apžiūri patai- niybę. 
pas, suvalgo pietus, ir viskas.

Pasaulio opinija
Kaip ir visi kiti, Jungtinėms 

Tautoms skirdamas didelio dė
mesio nūdieniniame gyvenime, 
Nehru ypač pabrėžė pastarųjų 
trijų mėnesių laikotarpio įvykių 
įtaką. Turėdamas mintyje Egip-

Anot Nehru, kiekvienos vals
tybės nepriklausomybė turi būti 
apibrėžta tiek, kad ji negalėtų ir 
neturėtų teisės kištis ir pažeisti 
kitos valstybės nepriklausomy
bę. Nuo to pradėjus, Nenru sako, 
tada tas veiksmas tęstųsi ligi pe
reitų per visą pasaulį.

Antron vieton Nehru stato nu-

Vengrijos raudonasis 
režimas nori gauti

100 milionų dolerių
BUDAPEŠTAS, Vengrija, gr. 

26. — Vengrijos raudonasis re
žimas, nuteriojęs kraštą, nori 
gauti 100 milionų dolerių pasko
lą iš Pasaulinio banko, kuris pa
gelbsti kraštams atsistatyti ir 
vystyti ekonominį gyvenimą.

Vengrijos delegacija išvykusi

žemė) Europoje, atitraukiant karjero Nehru vizitą Baltuose Rū- 
reivius 50 mylių abiejose pusėse 

palei geležinę uždangą.
JAV jungtinių vadų štabas ir 

Valstybės departamento parei
gūnai patvirtinę 100 mylių platu
mo demilitarizuotos zonos idėją.
Tačiau kariniai vadai yra prie
šingi sovietų siūlymui, kad būtų 
sudaryta 1,000 mylių platumo 
zona, iš kurios turėtų būti iš
trauktos kariuomenės.

TAIPEI, Formoza, gruodž. 26. — Laisvos Kinijos prezidentas 
Chiang Kai - shek, kalbėdamas su „Chicago Daily Tribūne“ ko
respondentu Percy Wood, vakar pasakė, jog jis tikisi, kad Jungti
nės Amerikos Valstybės atmes visas pastangas sustiprinti raudo
nąją Kiniją. ,

Prisimindamas Indijos orėm- ■ — --------------------- —

Sovietai siūlo atitraukti karei
vius 500 mylių iš abiejų pusių. En-lai. 
Prezidento Eisenhowerio kari
niai patarėjai šį sovietų projektą 
atmetė.

Raudonosios Kinijos
naujoji taktika

NEW YORKAS, gruodžio 26.

muose, Chiang Kai - shek pasa
kė: „Mes turime viltį, jog Jung
tinės Amerikos Valstybės susi
laikys nuo betkokio veiksmo, vie
nokiu ar kitokiu būdu, kad ne
būtų pakeltas kiniečių komunis
tų ir jų sekėjų ar agentų presti
žas Jungtinėse Tautose ar už jų 
durų”. Indijos premjeras Nehru 
raudonąją Kiniją nori įvesti į 
Jungtines Tautas. Ypač Nehru 
augština komunistinės Kinijos 
vadus — Mao Tse-tungą ir Chou

Paklaustas dėl Nehru vizito 
Washingtone, Chiang Kai - shek 
pasakė: „Nehru yra vyras be tik
rų draugų. Jis veikia savo var
du. Jis privalo žinoti, jog komu
nistai nėra jo draugai“.

Cniang Kai - shek įsitikinęs, 
jog 1957 m. bus sunkūs metai

Artimesni santykiai
TOKIO, Japonija, gruodž. 26. 

— Japonijos naujas ministeris 
pirmininkas Tanzan Ishibashi 
šiandien pasakė, jog jo vyriau
sybė sieks artimesnių santykių 
su Jungtinėmis Amerikos Vals
tybėmis.

Ishibash taip pat kartojo savo 
norą sudaryti prekybinius santy
kius su raudonąja Kinija.

Egiptas džiaugiasi
PORT SAID, Egiptas, gruodž. 

26. — Port Saide buvo suruoštos 
masinės džiaugsmo demonstraci
jos, kad grąžinta Egipto polici
ja, kimi atvyko su Nasserio pa
veikslu.

to ir Vengrijos atvejus, Nehru siginklavimo reikalą. Nusigin- 
pareiškė, kad „šitie svarbūs ir klavimas pašalintų baimę, suteik 
nelaimingi atvejai bus turėję ir tų galimybės žmonijai sukoncen- 
gerų pusių stavyje, ne pačiame, truoti dėmesį į kitus daug nau- 
fakte, bet jų išdavose“. Į dingesnius dalykus, kaip pvz.

Anot Nehru, pastarieji Įvykiai P«alb» civilizacijoje attinku- 
Egipte ir Vengrijoje bua pradėję slems kraštams ir t,t. 
naują istorinio vyksmo fazę ir Pagaliau trečias dalykas, anot 
būtent, tai, kad pasirodė, jog Nehru, būtų teisingų priemonių 
pasaulio opinija 'yra taip stipri, parinkimas. Anot jo, priemonės 
jog ji netoleruoja to, kas yra blo- į yra lygiai svarbios, kaip ir pats 
ga ir neteisinga, šitai Nehru lai-' tikslas. Esą, jei jau blogos prie- 
ko labai svarbiu faktorium, kuris monės, tai abejotinos vertės ir 
ateityje prilaikys, o gal ir visiš-i tikslas (čia Nehru tvirtina prie- 
kai sustabdys tautas nuo betko- šingai nei komunistai, nes aniem 
kių išsišokimų. Nehru manymu,' visos priemonės yra geros ir tin-

(ar greitai vyks) į Paryžių tar- _ Raudonosios Kinijos viešpa- jam ir j0 sekėjams Formozos sa- 
tis su Tarptautinio banko parei- įįjj, norėdami susitaikyti su
&ūnais. j amerikiečiais, pradėjo švelniau

Pasaulinio banko pareigūnas šnekėti apie laisvos Kinijos va- 
Washingtone pasakė, jog Vengri, dovus. Seniau Chiang Kai - shek 
ja nėra Pasaulinio banko narė ir į>uvo skelbiamas „šlykščiuoju 
dėl to ji iš to banko negali gauti amerikietiniu imperializmo šaka

lu“ ir panašiais titulais. Tuo tar
pu dabartinis raud. Kinijos mi
nisteris pirmininkas ir užsienio' bėms už ekonominę ir karinę pa- 

!reikalų ministeris Chou En-lai galbą. JAV nuo 1950 metų lais- 
l’/a biliono

paskolos.

Kalėdine dvasia
Taipei mieste

loję, nes komunistų akys įbestos 
į tą salą.

Formozos armija turi 600,000 
vyrų, kurie yra amerikiečių iš
lavinti ir apginkluoti.

Laisva Kinija yra dėkinga 
Jungtinėms Amerikos Valsty-

Per Izraelį

ateityje kiekviena tauta, didelė 
ar maža, prieš ko nors imdamosi, 
pirma gerai pagalvos, ar ji galės 
pasitikėti moraline pasaulio pa
rama.

Visa Nehru kalba buvo nu
kreipta tik j taikos reikalą. Pa
saulio opinijos ginklo laikyma
sis, Nehru paskui net priėjo prie 
to, jog įrodinėjo, kad ilgainiui 
atsitiks, jog pasauliui nereikės 
nei konvencinių, nei atominių 
ginklų savo ginčams spręsti. 
Tautos su savo barniais ir gin
čais ateis į Jungtines Tautas ar 
kokią kitą vietą ir taikingai juos 
išspręs.

karnos, kurios veda prie tikslo). 
Todėl Jungtinėms Tautoms Neh
ru pataria, kad jos, į kurias vi-

V. K. Krishna Menon
skrenda pas Nasserį
LONDONAS, gruodž. 26. —

V. K. Krishna Menon, Indijos 
ministeris be portfelio, vakar ta- džiovą, 
rėsi su Indijos premjeru Nehru.
Krishna Menon šiandien išskrido 
į Kairą tartis su Egipto prezi
dentu Nasseriu.

Menon, atstovaująs Indiją Jung 
tinėse Tautose, atskrido iš New 
Yorko į Londoną ir Nehru suti
ko britų laivyno admirolo lordo 

kuri

TAIPEI, ormoza, gruodž. 26. 
— Taipei miesto kriminalinį ele
mentą nugalėjo kalėdinė dvasia. 
Policija praneša, jog Kalėdų nak
tį nebuvo nei vagysčių, nei plėši
mų laisvos Kinijos sostinėje — 
Taipei mieste, kuriame yra 700,- 
000 gyventojų.

Prieš džiovę
LAHORE, Vakarų Pakistanas, 

gruodžio 26.—Komunistinės Ki
nijos premjeras Chou En - lai 
šiandien paaukojo $8,400 Pakis
tano fondui, kuris kovoja prieš

KALENDORIUS 

Gruodžio 27 d.: šv. Jonas Evan 
gelistas; lietuviški: Vaideliotas 
ir Eglė. '

Saulė teka 7:16, leidžiasi 4:26.

jį jau vadina „maršalu“, net 
kviečia „susitaikyti su savo tė
vyne“ ir pažada, kad jam būsiąs 
paskirtas tinkamas postas Peki
ne. Tik maršalas turįs Formozą 
ir kitas salas perleisti „tikrie
siems Kinijos valdytojams“.

Tačiau visi žino, ko verti bol
ševikiniai pažadai. Tik gaila, jog 
Vakaruose dar esama žmonių, ku 
rie vienais ar kitais tos rūšies 
pažadais patiki...

Kol Kipro sala
nebus laisva

NICOSIA, Kipras, gruodž. 26. 
— Namie gamintos bombos va
kar buvo numestos į dviejų grai
kų namus Nicosia mieste, turkų 
kolonijoje.

Graikų kipriečių pogrindžio vy 
rai vakar išmėtė lapelius visoje

ORAS ' Kipro saloje. Graikų kipriečių po
Oro biuras praneša: Chicagoje grindis (Eoka) pasiryžęs kovoti 

ir jos apylinkėje šiandien — ap- prieš britus, kol Kipro sala ne- 
siniaukę. bus laisva.

vai Kinijai suteikė 
dol. pagalbos.

PARYŽIUS, gr. 26. Pran
cūzija nusprendė tiesti naftos 
vamzdžius per Izraelį. Jais nafta 
turėtų eiti iš Raudonosios jūros 
uostų į Suezo kanalą.

• Saaro kraštas, kuriame gy
vena milionas vokiškai kalban
čių žmonių, 1957 m. sausio 1 d. 
grįžta prie Vokietijos.

Šitai Nehru pareiškė po to, kai 
jis susirinkusiems jau buvo Jro-Į Mountbaten rezidencijoje, 
dęs, kaip beprasmiškas yra tiek yra Broadlande.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Prezidentas Eisenhouieris prašys kongreso įsileisti j JAV 

daugiau pabėgėlių — ne tik iš Vengrijos, bet ir iš kitų korąunistų 
kontroliuojamų valstybių, praneša Washingtono autoritetingi šal
tiniai.

— 1,200 japonų karo belaisvių grįžo namo iš Sovietų Sąjun
gos. Jų vieton atgabenami deportuoti vengrai. Rusijoje dar yra 
10,000 japonų karo belaisvių, tvirtina Japonijos vyriausybės parei
gūnai.

— JAV viceprezidentas Nironas supažindino prezidentą Eisen- 
hoMerį su vengrų pabėgėlių, esančių Austrijoje ir Vokietijoje, 
būkle.

— Sovietų Sąjungos vyriausybė pašalino premjero pagclbinin- 
ką Manim C. Saburovą iš vyriausiojo ekonominio gyvenimo pla
nuotojo pareigų ir jo vieton paskyrė kitą premjero pagelbininką 
M. O. Pervukiną, kuris bus ekonominės komisijos pirmininkas. Jo 
vadovybėje bus šeši žymūs ekonomistai patarėjai, kurie bandysią 
pralenkti JAV ekonominėje srityje.

— Indonezijoje tebevykstąs karinis sukilimas. Karinė grupė 
kontroliuoja beveik visą Sumatrą — Indonezijos antrą didžiausią 
ir turtingiausią salą. Sumatra nori didesnio balso Indonezijos po
litiniame ir ekonominiame gyvenime.

Egiptas ir JT 
jau susitarė

LONDONAS, gruodž. 26 — 
Nauja krizė šiandien blykstelėjo 
Vidurio Rytuose. Egiptas vėlina 
Suezo kanalo valymą, o Izraelis 
kaltina Kairą „agresijos politi
ka“.

Du augšti Jungtinių Tautų pa
reigūnai išskrido iš New Yorko 
į Egipto sostinę pagreintinti Su
ezo kanalo valymą, bet Izraelio 
ir Egipto kieti žodžiai gali dar 
labiau Suezą užteršti.

Egiptas aiškiai pasakė: dar
bas nebus pradėtas Suezo kanale, 
kol Izraelis neištrauks visų ka
rinių jėgų iš Sinai tyrumų ir Ga
zos ruožo.

Izraelis atsisakė grąžinti Ga
zos ruožo Egiptui ir net nenori 
atiduoti viso Sinai pusasalio.

Izraelio kaltinimai

r~ -’e'.s • •" ’o ’lino E-
giptą, 'd jis „atvi. . tl.,ia į 
agresyviu^ politiką“ s ro sa
vižudžių komandomis prn s Izrae 
lio žmones.

Izraelis sako, jog jis pasiuntęs 
savo kariuomenę į Sinai tyru
mas, kad ten būtų išdraskyti ko
mandų, veikiančių prieš Izraelį, 
lizdai.

Egiptas ir toliau lavina savi
žudžių komandas prieš Izraelį, 
sako užsienio reikalų pranešėjas 
Moshe Leshem. Izraelis nusiskun 
dė, jog egiptiečių komandos pra
ėjusią savaitę puolė izraelitus.

Du Jungtinių Tautų pareigū
nai, išskridę į Egiptą, yra An- 
drew W. COrdier ir Alfred G. 
Katzin.

Egiptas nesitars su
Britanija ar Prancūzija
LONDONAS, gr. 26. — Egip

to sostinės — Kairo oficialus ži
nių šaltinis šiandien paskelbė, 
jog jau įsakyta išvalyti Suezo 
kanalą.

Jungtinių Tautų ir Egipto pa
reigūnai įsakė išvalyti Suezo ka
nalą. Tie pareigūnai yra atsar- 
gon išėjęs JAV generolas Ray- 
mond A. Wheeler, Jungtinių Tau 
tų paskirtas vadovauti valymo 
darbams, ir pulk. Mahmoud Yon- 
nis, Egipto Suezo kanalo genera
linis vedėjas.

Susitarta pradėti valymo dar
bus po to, kai Egipto užaienio rei 
kalų ministeris Mahmoud Fawzi 
ir JT gen. sekretorius Dag Ham- 
marskjold pasitarė New Yorke.

Tas pats žinių šaltinis sako, 
jog Izraelis informavęs Ham- 
marskjoldą, kad Izraelis visas 
savo karines jėgas ištrauks iŠ 
Egipto teritorijos 1957 m. sau
sio 7 d.

Egiptas nesitars dėl Suezo ka
nalo ateities su Britanija ar 
Prancūzija. Suezo ateitis bus 
sprendžiama Jungtinėse Tauto
se, pastebi žinių šaltinis.

TRUMPAI IS VISUR
• Alžirija. Alžirijos naciona

listai Kūčiose ir Kalėdose gyven
tojus „pasveikino“ bombomis ir 
teroru. 40 asmenų užmušta ir 30 
sužeista. Didžiausi teroro smū
giai buvo Alžire, Constantine, 
Bone ir Blidoje, kur kavinės bu
vo sužalotos granatų. Tarp su
žeistųjų Alžire buvo Ait Ali, pro 
vincinio seimo pirmininkas.

• Japonija. Japonija kitais me 
tais suvaržys medvilnės gaminių 
eksportą į JAV ir Kanadą.
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Visiems Ateitininkų Federacijos nariams
1. Vykdydami Ateitininkų Fe

deracijos valdybos pavedimą ir 
remdamiesi Ateitininkų Federa
cijos korespondencinių rinkimų 
nuostatų 6 punktu, skelbiame 
Federacijos Tarybos pirmininko 
ir Federacijos Tarybos rinki
mus 1957 m. kovo 15 d. (Kitų 
Federacijos organų balsavimai i 
bus paskelbti, pravedus šiuos 
rinkimus).

2. Federacijos Tarybos pirmi
ninkas renkamas atskirai; Fe
deracijos Taryba renkama iš 
dvidešimties narių, neskaitant 
pirmininko.

3. Rinkimai pravedami ko- 
rcspondenciniu būdu; balsavimo 
teisę turi visi Federacijos na
riai — moksleiviai, studentai ir 
sendraugiai.

4. Visi ateitininkai, kurie yra 
įtraukti į Federacijos padalinių 
sąrašus, laikomi užsiregistravu
siais balsuotojais. Tie ateitinin
kai,, kurie nepriklauso jokiam 
ateitininkų padaliniui, iki 1957 
metų sausio 15 d. registruojasi 
savo krašto komisijoj arba Vy-

kas statoma kandidatais į Tary-, mų komisijai arba Vyriausiajai 
Rinkimų Komisijai.

J. Vitėnas, 
Pirmininkas 

L. Dambriūnas, 
Sekretorius

bos narius.
9. Siūlytoji! turi nurodyti siū

lomų kandidatų vardus, pavar
des, amžių, užsiėmimą .adresą ir 
pridėti raštu sutikimą kandida
tuoti. Savo siūlymą kandidatų 
siūlytojai turi pasirašyti, nuro- 

Į djrti savo adresus ir kurios at- 
I eitininkų sąjungos kuriam pa
daliniui priklauso.

illllllllllllllllllllillllllllllllll'llllllinillin Ofiso telef LAfayette S 3210 Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 8-2861

10. Kandidatų sąrašas su bal
savimo tvarkos paaiškinimais 

Valley Avė S. E., Washington i bus išsiuntinėtas kiekvienam 
20, D. C. i balsuoti užsiregistravusiam at-

5. Visi ateitininkai iki 1957' eitininkui trisdešimt dienų prieš 
metų sausio 15 d. gali patikrinti balsavimo laiką. Ateitininkas, 
savo krašto arba Vyriausioj Rin negavęs kandidatų sąrašo nu
kimų Komisijoj, ar jie yra j- 
traukti į balsuotojų sąrašus.

6. Kandidatai į Federacijos 
Tarybos pirmininkus ir Tarybos 
narius turi būti krašto rinkimų 
komisijai arba Vyriausiai Rinki
mų Komisijai pasiūlyti iki 195/ 
m. sausio 15 d. Kandidatus pra
šome siūlyti nelaukiant paskuti
nės dienos.

7. Federacijos Tarybos pir
mininku ir tarybos nariu gali 
būti renkamas kiekvienas at
eitininkas, išbuvęs ateitininku 
ne mažiau kaip dešimt metų be 
pertraukos. Tarybos narys gali 
būti renkamas ir kitoms parei
goms ateitininkų organizacijoje.

8. Ne mažiau kaip trys bal
suotojai gali pasiūlyti tiek kan
didatų, kiek renkamųjų. Siū
lant reikia atskirai pažymėti, 
kas statomas kandidatu j Fede-

statytu laiku, turi tuojau apie 
tai pranešti savo krašto rinki-

KRONIKA
— šiandien pas T. Saleziečius 

į pradėta studentų at-kų žiemos 
stovykla ir moksleivių organi
zacinio pasiruošimo kursai. Stu
dentams vadovauja kol. S. Rad
vila, moksleiviams — MAS CV 
pirm. J. Šoliūna3. Iš viso daly
vauja apie 90 jaunųjų at-kų. 
Stovyklos kapelionu yra tėvas 
B. Markaitis. Sveikiname sto
vyklautojus ir kursantus. Lin- 

(Tęsinys 4-pt.au.)

STATYBAI 
IK NAMŲ 
PATAISYMUI 
PKISTATOM 
♦'kokly Rūšių 
MEDŽIAGA

0R. EMILV y. KRUKAS
-YDYTOJA IR CHIRURGI

4146 8. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:90 v 
Vate pirm., antr., ketvirt. 6-9*9* •AVI? Mh

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Naujas adresas: 4255 W. 63rd Si, 
Ofiso tel. KEltance 5-4410 

Rezld. Ulef. GltoveblU 0-0617 
valandos: 1—8 p. m. 6—8 p. m.

Penktad tik po pietų. 
Trečiad. ir šeštad. pairai sutarti

riausioj Rinkimų Komisijoj 209 racijos Tarybos pirmininkus ir

r^=

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

Gerųjų firmų laikrodžiai, brangeny
bės, religiniai dalykai (devocionalal), 
prekės dovanoms.
2646 W. 691h SU RE. 7-1941

CARR MOODY 
LUMBER CO

STASYS LrrWiNAS, Prea
3039 So. Halsted St.

TeL Vlctory 2-1272
Apkainavimą ij Prekių Pristato 

mą Teikiame Nemokama
Kaitini atidara kasdien nuo 

8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro i 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.

iilllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllliiii

l'el. ofiso HE 4-6bvv, rez. PR 6-733S

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Š.šUdientah nuo 1 iki 4 vai. p. p 
išskyrus ietvlrtad. Ir sekmad

DR, IRENA KURAS
(Gydytoja ir Chirurge ) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTO

T1M South Weetern Avute.
(MEUICAL BUILDING) 

r’irmad.. antrad. ketv Ir penkti, 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p Ir nu 
6 v — 8 vai. vakare Trečlad nu 
11 vai. ryto — Iv. p. p. šeštad 
vai ryto Iki 8 vai. poi 'et

Ofloe tel RE. 7-ilflS 
hm <«| WAlbroob

ofiso VA 7-5567. res RE 7-49S
09. FRANK C. KWIN»

(KVIECINSKA8)
RYTOJAS IR CHIRURGĄ*

1651 W«rt 47th Sfcr**
• AGoNIUS PRIIMA Kasdien nuv 
JAi iki 4 v popiet Nuo 1 ’ Iki 8:8 
1Ttan H.n. Ir *<,**„,* -ak

III

J.

KALĖDOMS GERIAUSIA DOVANA 
Įvairiausi modeliai nuo $69.95 iki 
$139.95. Kam rašyti ranka? Ji rašo 
greičiau, gražiau ii 10 egz. iš kart ! 
Pigu, nes tarnauja visam gyvenimui. 

Mokėkite tik po $5.00 mėnesiui. Pri
statoma j bet kurį pasaulio kampą, 
su pilniausiom garantijom!

Katalogus ir smulkiausias infor
macijas gausite pranešę adresą:

L. GIEDRAITIS, 1632 Broad Sreet, Hartford 6, Conn. 

— kuris “Draugui” žinomas kaip sąžininga^ asmuo.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
— Pritaiko akinius —

6322 So. WesUra Avenue
vai.: kabdien 10-12 vai. Ir 7-9 vai. 
vak. Šeštadieniais 10-x vai .Trečia
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

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

Tel. ofiso PRospeet 6-2240
PRospeet 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

HPEC. CHIRURGIJOS LIGOS 
5700 S. W,xmI Street

Pričmlmo vai. pirmad ir penktad nuo 
-—4 ir 6—8; antrad., ketvirt., šešt. 
2—4; treč. Ir sekmad. uždaryta.

fe 3a

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

DR. PETER Ta BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

09. JULIJA MONSTAVIčIUS
GYDYTOJA IB GH1BFBO* 

Office: 10748 South Michigan Avė. 
Buto: 1053 W. 103 St., Boverly milą 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v 
'šskirus trečiad. Šeštadieniais nuo 
iki 4 vai. popiet

Tel.: Ofiso — Priimu 6-679* 
Buto — BEverly 8-3946

Ofiso tel. GLUfside 4-2896 
Rezidencijos: LAfayette S-1179

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ*

1724 West 471 h Street 
(Kampas 47th ir Hermltage

Vai.; nuo 2 Iki 4 Ir 6 Iki 9 v. va* 
šeštad nuo 2 Iki 6 vai.. Išskyr s«

OR. FL TALLAT-KELPSi
Ofisai: 20 North Waeker Drive 
Clvle Opera House, katu b 868 

Vai. kasd. 12—4 
Tel. CEntral 6-2294 

5002 West llith Str., Cicero 
Vai kasd 6—8, šeštad. 1 -8

TeL TOwnhall 3-0959 
Kitu laiku Ir trečlad. susltaru.

Rezld tel. HEmlock 4-7(UM»

*H. VYT TAUR* 
TUPČIAUSKAS

"RYTOJAS IR CHIRURC 
8EM)RA PRAKTIKA IT 
■PEC MOTERŲ LIGOS

Ofisas Ir rezld.: 2410 W. 51st » 
Tel. PRospeet 8-1223 arba WE 6-567 

Ofiso vai Pirm. 8-10 ♦. v. Antr- 
^•člad Ir Penktad. 6-9 vai rak

Šeštadieniais 2-4 vai pop<«*

rel ofiso He. 4-2123, rez. PR. 6-84«
OR. V. P. TUMASOHl*

CHIRURGAS
*255 South Uesteni 4v*n>

v AL. kasdien 2—4 p. p. ir 7—9 vs- 
'Trečiadieniais, šeštadieniais Iv

sekmadieniais uždaryta

MES PERSIKĖLĖM 
I

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Street
Priima ligonis pagal susitarimą.

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

Res. tel. GRovchlll 6-5603

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

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Priima pagal susitarime

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJA/

3267 South Halsted Street 
Vai 1 iki 4 v. p. p. ir 6—S v va

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

GRUODŽIO

17 d.

1956
Mes persikėlėme į naująjį savo namą. Pradedant 
gruodžio 17 diena visi Chicago Savings & Loan 
A/ssociation nariai, taupytojai, draugai ir įvairius 
reikalus su mūsų įstaiga turintieji prašomi jau 
vykti į 6245 SO. VVESTERN AVENUE, Chicago, 
Illinois. Vėliau pranešime oficialaus atidarymo 
(Grand Opening) dieną.
Nuo josios įsteigimo 1924 m. Chicago Savings 
visada, be jokios pertraukos, kas 6 mėnesiai iš
mokėjo ir išmoka aukštus dividendus, kaip tai 
daro didžiausios tos rūšies įstaigos. Saugumo ir 
pelningumo atžvilgiais Chicago Savings stovi

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

LOAN ASSOCIATION

SOUTH WESTERN AVĖ 

CHICAGO 3 6, ILLINOIS

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

, 4701 South Damen Avenue 
(Kampas 47-toš ir D'amAn Avė.)
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak 

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

Telef. ofiso LAfa.vette 3-6048 
Rez.: \VAIbrook 5-3018

DR. Z. DANILEVI6IUS~
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Westcm Avenue 
Chicago 29, III 

pasimatymai pagal sutarties 
telefonas REpublic 7-1900 

Rczidcncia: GltoveblU 0-8161

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

4253 S. Wliipple Street
(Arti Archer Avė.)

Valandos: nuo 10 iki 12; 2—6; 7—9.
10—12. Trečiad. uždaryta. 

LAfayette 3-4919 
Namų — CEdarcrest 3-7 786

• į šeštad.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. Vlrglnla 7-0036 

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244

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

DR. 6R. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir Caiifornia Ava 

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

Ofiso telef. YArds 7—1166
. Rezidencijos — STetvart 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
dien Išskyrus trečiadienius. Atidara 

šeštadieniais 1—4 vai.

Tek WAlbrook 5-2670
Res. HUltop 6-1560

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medica) Centai
6132 South Kedzie Avenue

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

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

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

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

Telefonas GRovehlll 6-1596
OR. ALDCNA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIAUST*

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

•usltarlm** Išskyrus trečiadienius
2422 Wmt Marqnette Hd

Tel. RElience 5-1811
DR. WALTER j. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 Weat 59th Street 

VAL. 1—4 popiet, 1:80—8:86 vak 
Trečiad pagal sutarti

TO. ofiso Ir buto Of.ympio 2-4166
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4938 W. 15th SU Ctcero 

Kasdien 1—8 v. Ir 9—R v. vakare.
Išskyrus trečiadienius 

Pilta. 1526 Ko. 4Dth Aru, 
•eltadlenlais 13 Iki 4 poplaš

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

DR. J. J. PLIKAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' 

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

OR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
8259 South Halsted Si. 

Kasdien 8—7 vai. vak. šeštad. ano
1—5 vai. vak.

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

Ofiso telefonas — BIskop 7-2626

OR. AL RAŠKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

OR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 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 — 4:05. Trečiad. Ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

Dr. Antanas Rudokas, 0. D.
Tikrina akla; pritaiko akinio* 

keičia stiklus Ir rėmus.
4455 So. Caiifornia Avė., Ohicagc

Šaukite YArdb 7-7381
Priima, vakarais 6 Iki 9; ieštau 

10 ’»1 ryto Iki 4; trečiad. Ir sakmaa 
tik susitarus

TeL ofiso YA 7-4787, rez. PR 6-16*.

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4646 8. Aahland Avė. (k&mh. 211>
Vai. nuo 2—4 ir 6—8. trečiad., AeA 
tad. ir sekmad. tik pagal sutart]. 

Jeigu neatsilieps vtršmlnšti telefoną,
laukite MIdway 3-0001

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedaa - Protezlstaa

aparatai-Protezai, Med. bau 
lažai. Kpec. pagalba kojon, 

(Kreta Suppurts) Ir M.
vai., j-4 Ir 6-8. Sbštadienlals 9-1. 
iKTHOPEUlJOM TECHNIKOM LAB 

9860 U. 63rd st. Ctaleagu 26, UI. 
lel. PRospeet 6-6664.

PeL ofiso PRospeet 6-9400
Rezld. PRospeet 6-940*

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VaškerMUtS)

GYDYTOJA IR CHIRURGI 
6248 South Kedzie Avenue 

Vai. kasdien 1-8 p.p. ir nuo 9-8 vaL 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniais
ir kitu laiku tik susitarus.

TeL ofiso Vlctory 2-1681
Rez. Vlctory 1-6762

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ. 

802 West Slst Street
Kam p. Halsted Ir 81-mos gatvių 1

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

Tel. ofiso PK. 0-6446, rez. HE. 4-S16O

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-96M

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

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-9CM 
Rezld. 6600 S. Artealan Ava

VAL. 11 v. r. Iki 8 p. p.; 6—9 r. •»

DR. G. SERNER
LUCTUVIS AKIŲ GYDYTOJAU 

Virš 26 mėty patyrimo
Tel. YArds 7-182D 
Pritaiko aklalas 
Kreivas akla 

Ištaisa,
Ofisas Ir aklnly dlrbtnv*
756 West S5th Street 

Vai. nuo 10 Iki 3, nuo S Iki G, tta. 
člud. nuo 10-12, peuktadlenl 16-* U 
šeštadieniais 19-8 vai nonls*

Palengvinu aklų įtempimų, anr, 
yra priežastis galvos skaudėjimo be 
svaigimo Ir skaudančių akių karščio 
Atitaisau trumparegyste ir tollregys 
tę. Prirenku teisingai akinius Via 
egzaminavimai daromi su elektriniai* 
Instrumentais, rodančias mažiausiu* 
trūkumus. Speciali atyda kreiptam* 
1 mokyklos valkus.

4712 South Ashland Avenue 
Tel. YArds 7-1S72

Vai. 10:80 iki 7 v. vak. šeštad. 10:8 
Iki 6 vai Sekm Ir treč ušdant

un. s. VAITUSh, uhi.

Uemlite dien. Draugų!

DRAUGAS
THE LITHUAN1AN DAILY ntlEJTD

2334 S. Oakley Avė., Chicago R, III. Tel. Vlrglnla 7-6011; 7-6012

Kntercd as Secoud-Class Matter March 31, 1916. at Chicago, Illinois 
Uode. Ule Act of March 3, 1879.

Member of the Cathollc Press Ass'n 
Publlshed daily, excpt Hundays, 

by the
Lithuanian Catliolic Press Soclcty 
PBENLMEKATA: Metama
ChleagoJ Ir ClceroJ >9.00
Kitur JAV Ir Kanadoj >8.00
Užsienyje >11.00

SUBSCRIPTION KATES 
>8.00 per year outside of Chicago 
>9.00 per year Iii Chicago & Cicero 
>8.00 per year In Canada 
Foreign >11.00 per year.
V4 metų 8 mčn. 1 m8n.

6.00 >2.76 >1.25
>4.60 >2.60 >1.00
>6.60 >3 00 >185

Redukcija Htrulpsnlus taiso savo nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių ne- 
sougo. Juos gražina tik iš anksto susttaiua. RedakęiJa už skelbimų tiulių 

I neatsako, bkulbimų kaluoa pikiiuučiumua ųu\us piašyuių.
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PABALTIJO BŪKLĖ į
Mūsų uolusis bendradarbis Al. Gimantas prisiuntė mums 

straipsnį apie žinomo žurnalisto Edwin A. Lahey rašinį, paskelb
tą Detroito dienraštyje “Free Press”. Tas rašinys lietė Pabal
tijo valstybių padėtį. Tas pats p. Lahey reportažas buvo at
spausdintas ir “Chicago Daily News” gruodžio 22 d.

šiuo metu žurnalistas Lahey važinėja po Europą, bandydamas 
surinkti galimai daugiau žinių apie padėtį satelitinėse valstybėse. 
Jis laikraščiams paruošė seriją rašinių, kurių kiekvienas paskir
tas vieno ar kelių sovietų okupuotų kraštų padėties analizavimui. 
Atėjo eilė ir Lietuvai. Ir taip minėtasis dienraštis išspausdino 
gana išsamų straipsnį, jame pateikdamas savuosius patyrimus 1 
ir pastabas.

Rašinys rašytas Berlyne ir pradedamas priminimu, jog prieš 
šešetą mėnesių 20 tėvynės išsilgusių lietuvių iš Jungtinių Ame
rikos Valstybių (turbūt iš Pietų Amerikos — Red.) pasidavė re
patriacijos pastangoms ir sugrįžo tėvynėn. Vienas jų jau papildė 
savižudybę. Kitas pateko į kalėjimą už raginimą streikuoti ir 
tuo pagerinti blogas darbo sąlygas fabrike.

Lahey sako, kad toki ir panašūs faktai, pasiekią Berlyną, 
puikiausiai primena daugelio užmirštą tragediją Pabaltijo vals
tybėse — Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Net ir rusų satelitų 
padėtis gali būti laikoma bent kiek skirtinga, nes juos dar gali
ma matyti Europos žemėlapyje. Bet visiška tamsa viešpatauja 
virš mažų trijų respublikų, kurios buvo įjungtos į Sovietų Są
jungą II Pasaulinio karo pabaigoje.

Esą aišku, kad šiandien Rusija su nieku nenorės kalbėtis 
dėl laisvės davimo Lietuvai, Latvijai ir Estijai, kaip lygiai taip 
pat nebandytų diskutuoti dėl tokių New Mexico, Arizonos ar 
Kalifornijos grąžinimo Meksikai. (Šis palyginimas visai nevy
kęs — Red.). “Kaip tu dar gali kalbėti apie Pabaltijo valstybių 
laisvę, juk mes negalime padėti net ir Vengrijai, kovojančiai prieš 
priespaudą ir vergiją?”, paklausęs laikraštininko vienas vokie
tis. Bet, kaip ten bebūtų, tų kraštų laisvė vis dar pasiliks'savo
tišku skauduliu tarptautiniuose santykiuose. Taip pat yra įsi
dėmėtina, jog rusams niekada nepasisekė palaužti pabaltiečių 
tautinės sąmonės, nors to buvo siekiama carinėmis, o dabar ko
munistinėmis dienomis.

Nelaimei lietuviai, latviai ir estai jau ištisų amžių bėgyje 
gyveną kaip tik didžiajame įvairių invazijų kelyje. Jos buvo išsi
kovojusios laisvę ir nepriklausomybę 1918 m. ir prarado ją 1939 
metais vokiečių ir rusų pakto pasekmėje. Žmonės buvo rusų, 
valdžioje, vėliau nacių ir dabar vėl Maskvos, kuri skelbiasi “išva
davusi” Pabaltijį. Tas “išvadavimas” vyko baisia prievarta. Žy-

STIPItlNTl JUNGTINES TAUTAS

Savo kalėdinėj kalboj popiežius Pijus XII tarp kitko paminėjo, 
kad reikia stiprinti Jungtinių Tautų autoritetą ir nepadaryti tų 
klaidų, kurios buvo padarytos prieš Antrą pasaulinį karą, kada 
kai kurios tautos jieškojo saugumo kitų tautų sąskaitom (INS)

EGIPTO EKONOMIKA SUEZO KRIZĖJE
JONAS K. KARYS, Bridgeport, Conn.

je. Dėl to Egipto importas iš 
j Vakarų turėjo užsiraukti. Tie
sa, Nasseris sudarė sutartis su 

I raudonaisiais kraštais, bet tie 
į partneriai visuomet daugiau ža 
da, negu duoda....

Nasser' ■ ginasi p-a na sėkmin
, gai. Karui kilus, jis tuoj pask'el 
, bė visomis komercinėms tran
sakcijoms moratoriumą, su
varžė kreditą ir. žinoma, mokė
jimus užsieniui. Tos išmintin
gos priemonės buvo vienos svar 
blausių faktorių išvengimui di
delio ekonominio sukrėtimč 
Egipte. Sunkią devizų padėtį 
šiek tiek pagelbėjo raudonoji 
Kinija, asignavusi 20 mil. švei
carų frankų; Saudi Arabija per

I

Visi Egipto diktatūros prie
šai nuo pat Suezo konflikto pra

lygose ją apvaldo. Spauda rašo, 
jog krautuvės Egipte pilnos mai

džios tikėjosi ir laukė, kad Nas- sto ir kitų pagrindinių gėrybių, 
šerį suklupdys “penktoji kolo- Jokio rącionavimo neįvesta. Pi
na” — ekonominis vidaus prie- nigų infliacija beveik nepasiro- 
šas. Didžiausiam ekspertų nu- do. O Egipto pešiotojai ir tylūs 
stebimui, tasai priešas Egipte, jų priešai manė, kąd bus kitaip.

_______________ net karo veiksmų metu, kaip ir Gal dar jr bus, bet tuo tarpu
mesnieji veikėjai ir patriotai buvo išžudyti, gyventojai masėmis I nesir°dė. Aišku, jaučia jį hraš-|n^ra Gj pOntinė krizė eina į 
išdeporluoti ir lėlinis režimas buvo primestas toms mažoms ša- tą .tvarkančios sferos ir atkak- ( galą. Pasirodo, toji faraonų že- 

liai su juo kovoja, bet vidutinis mg esanti nuostabiai ištverminlims. Didieji valymai 1944 ir 1945 metais visiškai palaužė ak
tyvaus pasipriešinimo centrus. Bet ir šiuo metu, kaip Berlyną 
pasiekia žinios ,trys “sovietinės” valstybės pergyvena kažkokius 
neramumus. Tik gaila, kad lietuviai, latviai ir estai neturi jo
kios galimybės didesniam pasipriešinimui, kuris dabar tegali bū
ti tik daugiau vietinio pobūdžio. Bet ir toki reiškiniai be gailes
čio žlugdomi sovietų ir savųjų išdavikų policinėmis priemonėmis.

Toliau straipsnyje minimos gyvenimo sąlygos kaime ir mies
te, pateikiamos kaikurių dalykų kainos, kalbama apie tą siaubą 
ir mizeriją, kuri dabar yra apglėbusi neseniai dar laisvai ir 
gražiai žydėjusias tautas. Jam rašant tas eilutes, tikriausiai 
dar buvo nežinomi įvykiai Vilniaus ir Tartu universitetuose, apie 
kuriuos gražiai prisiminė AP ir UP telegramų agentūros. O 
žurnalistų brolių Alsopų žiniomis, Lietuvoje buvo ant tvorų pa
stebi užrašai: “Ruskiai, spauskite namo!”. Be to nevisiškai 
patikrintos žinios kalba apie Vėlinių apeigas Vilniaus ir Kauno 
kapinėse, išvirtusias į antibolševikines demonstracijas.

egiptietis gyvena kaip gyvenęs 
Nedaug jam reikėjo pirmiau, 
dar mažiau jam gana šalį už
griuvusiose nelaimėse.

Pažvelgus į Egipto ekonomi-

ga. Nuo viso konflikto pradžios 
Egipto tautos pajamos kone per 
pusę sumažėjo. Suezas nebeduo
da nei cento. Medvilnės ekspor
tas krito apie 50%. Be viso to,

ką visai neutralaus stebėtojo j sterlingų bloko “čekeris” — Di- 
akimis, tenka tiktai _ stebėtis,! džioji Britanija seniai laiko- į- 
kaip vykusiai Nasseris tose są-l šaldžiusi Egipto fondus užsieny-

y

GEDIMINO SAPNAS IR 
VILNIUS

Mūsų mokslininko dr. J. Pu- 
zino paskaita, skaityta Pabaltijo 
universiteto dešimtmečio minė
jime, atspausdinta “Aidų” lap
kričio mėn. numeryje. Autorius 
mūsų žinomąjį Gedimino sapną 
apie geležinį vilką laiko istorinio 
pagrindo neturinčia legenda, at
siradusia apie XVI šimtm., ka
da tas padavimas pirmą kartą 
paminėtas Lietuvos metraštyje.

prieš 1323 metus, apie ką suži
noma iš jo to meto laiškų, ra
šytų Luebecko, Bremeno, Mag
deburgo ir kt. miestams, pažy
mint, kad jau tada Vilnius bu
vo miestas ir turėjo Rygos mies 
to teises.

PROF. FRAENKELIUI 75 M.

centruojąs! apie didžiąsias gy
venimo realybes: nuodėmę, aist
rą, skausmą, vienatvę, sąžinės 
priekaištus, meilę ir mirtį”. Ne 
vienas aprašomų jo charakterių 
“daro pikta atmerktomis aki
mis”, bet Mauriaco žmogus, tai 
“keleivis, vingiuotais ir tamsiais 
keliais einąs prie šviesos, iš ku
rios jis yra išėjęs ir kuri jį trau
kia... Jo žmogus nusidedamas 
nugrimsta į juodas savo dvasios 
tuštumas, kenčia nepakeliamas 
vienatvės kančias ir pagaliau, il
gėdamasis dangiškos šviesos, 
grįžta prie Dievo ir vėl atranda.

M. KRUPAVIČIUS

vidinę ramybę, kurią prižadėjo 
Kristus tiems, kurie jį myli”. 
ŠLAPELIO IR TININIO ŽODIS 

Naujame “Aidų” numeryje ap 
tinkame ir Igno Šlapelio dar ne
išspausdintus atsiminimus apie 
dail. P. Kalpoką. Juozas Tininis 
rašo gražią novelę “Geišą”, ku
rią daugelis įdomiai perskaitys. 
St. Alšėnas aptaria politikos ir 
rezistencijos santykius. Yra ir 
poezijos, tai E. Tumienės kūry
ba ir J. Kėkšto parūpinti lenkų 
autorių vertimai. Plati kultū
ros gyvenimo apžvalga.

Dr. J. Daugailis

1926 METŲ GRUODŽIO 17-TOJI 

Liūdna 30 metų sukaktis
26 tęsinys

Dr. Jonas Remeika naujau
siame “Aidų” numeryje atskiru 
straipsniu atžymi prof. dr. E. 
Fraenkelio 75 metų amžiaus su- 

Apie paties Vilniaus miesto kaktį. Jis yra gimęs 1881 m.
pradžią dr. Puzinas rašo: spalio 16 d. Savo moksliniais

— Kaip rodo naujausieji ty-' straipsniai užsienio žurnaluose
rinėjimai, Vilnius ir jo apylin
kės jau buvo gyvenamos prieš
istoriniais ir ankstyvosios isto
rijos laikais. Net tame pačiame 
Gedimino kalne 1940 metais bu
vo aptikta sena priešistorinė so
dyba, kurios pradžia siekia net 
V amžių po Kr. Tyrinėjimų me 
tu surasta archeologinė medžia
ga yra grynai vietinio pobūdžio 
ir liudija, kad čia gyventa lie
tuvių. Ta priešistorinė Gedimi
no kalno sodyba egzistavo iki 
pat istorinių laikų sąvartos. Di
delės svarbos dalyku laikytinas 
atradimas XIII a. medinės pi
lies liekanų. Galimas dalykas, 
kad Vilnius jau Mindaugo lai
kais vaidino gana svarbų vaid-

Koks buvo diktatoriaus vaidmuo perversme, ne
žinau. Ligi perversmo, jis sėdėjo su Grigaliūnu-Glo- 
vackiu daboklėj. Tik perversmininkai jį išlaisvinę įso
dino į diktatoriaus kėdę. Ar savo iniciatyva, ar Sme
tonos parėdymu, nežinau. Perversmo komitete jo ne
buvo, o gal tik Ladyga jo pavardės nepaminėjo. Po 
perversmo paklausiau vieno perversmo dalyvio, ko- 

yra sprendęs "daugelį" lietuvių jdėl ne Plechavičiui buvo pavesta pervensmas prave- 
kalbos ir kultūros klausimų.!8ti- gavau tokį atsakymą — 'Plechavičius tinkąs tik 
Šiuo metu yra spausdinamas di reprezentacijai, jis joks organizatorius, darbo nepri

vedąs prie galo ir išsigėręs nelaikąs jokios

prof. Eraenkelis kelis kartus

džiulis jo su kitais kalbininkais 
ruošiamas lietuvių kalbos kilmi- 
nis žodynas, pavadintas “Litaui- 
sches etymologisches Woertei- 
buch”, leidžiamas Carl Winter 
spaustuvėje Heidelberge. Jo bus 
trys tomai. Jau pasirodė keturi 
sąsiuviniai.

MAURIAOO ŽMOGUS

Tame pačiame “Aidų” nume
ryje V. Kavaliūnas duoda įdo
mią studiją apie Fr. Maurico pa
žiūras j žmogaus vienatvę. Ap
žvelgiama visa eilė Mauriaco su-

menį besikonsoliduojančios vals kurtų tipų, jų gyvenimo klyst-
tybės gyvenime. Ta medinė pi
lis, pastatyta gerai parinktoje

keliai ir grįžimas prie Dievo bei 
moralinės tvarkos ir jų patyri

strateginėje vietoje, galėjo būti me susikristalizavusi mintis: 
viena svarbesniųjų, jei ne pa-i “Jūs negalite įsivaizduoti tos 
grindinė Mindaugo pilis. — kančios — nieko negauti gyve

Istoriniai duomenys rodo, kad nime ir nieko nelaukti po mir-

paslap-
ties. Ar iš tikrųjų taip yra, nežinau. Vieną žinau, už 
ką Plechavičius vertas pagyrimo — tai Žemaitijos iš
valymas iš bolševikų.

Kada užsimojom Lietuvos nepriklausomybę kur
ti, Lietuva bolševikais patvino. Važiavo tiesiog iš Ru
sijos ne tik lietuviai, bet ir rusai. Kaune kiekviena
me didesniame mitinge kalbas sakydavo iš Rusijos 
atvykę bolševikai. Žemaičiai taip pat mirgėjo tokiais 
bolševikų agentais. Plechavičius žemaitis. Ten tuo 
metu jis ir gyveno. Kiek žinau, jis savo iniciatyva, 
niekieno neprašomas ėmėsi žemaičių žemę valyti fr 
išvalė. Už išvalymą Lietuva jam turi būti dėkinga. 
Bet su jo valdymo metodais nei aš nei kiti sutikti ne
galime. Jis buvęs ir teisėjas ir sprendimo vykdyto
jas. Mūsų kairieji už tai jį akėjo visą laiką. Garbina 
jį ir dabar bolševikai. Jis likvidavo vienintelį Petra
pilio lietuvių Seimo bolševiką Vladą Rekašių, kuris 
buvo slaptai atvykęs į Plungę ir prisidengęs kažko
kia žydiška pavarde, varė Lietuvai pražūtingą bolše
vikišką darbą. Jo garbei bolševikai dabar Plungės

leido Egiptui 15 mil. dolerių už 
Egipto svarus. Tatai buvo kaip 
druska podan. Būtiniausių pre
kių krautuvėse vis dar netrūk
sta ir jų kainos vis dar beveik 
normalios. Kviečių, anot tieki
mo ministerio Etino, Egiptas 
taip pat turįs pakankamai. Cuk 

(Tęsinys 4 pus.)

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

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

BALYS RADIO & TELEVISION
SALES AND SERVICE

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

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

2646 West 7lst Street Tel. PRospect 8-5374
Chicago 29, Illinois Sav. B. & J. Brazdžionis

Ar Jūs esate toks 
LINKSMAS? 
Jei ne, tai pradėkite
taupyti:
ŠIANDIEN!
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FEDXRAL
□ nd Loan Association

Chartered and Supervised by the U.S. Government

2202 W. Cermak Road 
'Chicago 8, ILL.- 

Vlrginia 7-7747

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 galite pa- 
Aįjįįsti 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

dino. Michailovo laikraštpalaikis “Už sugrįžimą į Tė-1 buvo didelės ambicijos žmogus, nepakentė kito nuo-
vynę” už tai į gerokai savo turtingu leksikonu iš- 
vonojo.

Mūsų pasitarimas štabe užsitęsė gana ilgai. Vol
demaras ir Smetona diktatoriaus dažnai iškviečiami 
kokiam pasitarimui. Priėjus prie valdžios sudarymo 
klausimo, aš kiek platėliau išdėsčiau susirinkusiems 
apie krikščionių demokratų nutarimus. Čia taip pat 
nei vienas, kaip ir pirmame pasitarime pas Smetoną, 
prie mano kalbos nekibo ir neprašė paaiškinimų. Kad 
jiems būtų patikęs mano pranešimas, netikiu. Gal 
tik nenorėjo pradėti ginčų, kad nesuardytų tuomet 
jiems reikalingos koalicijos su mumis. Pirmieji bend
ro darbo su tautininkais žingsniai, tai pirštu prikiša
mai parodė. Šiuo pat metu plačiau įrodinėjau, kad 
perversmui nebuvo jokių pateisinamų priežasčių. Vi
sos buvusios vyriausybės ir Seimui gyvenamose są
lygose padarė maksimum to, kas galima buvo pada
ryti. Tautininkai nieko geresnio nepadarys. Ir šitas 
mano pranešimas buvo palydėtas tyla. Tai man pa
darė nejaukaus įspūdžio ir sukėlė rimtų įtarimų ir 
abejonių.

Tautininkai į pasitarimą atėjo su visu valdžios 
sąstato projektu. Buvo pasiūlyta prezidentu Smeto
na, ministeriu pirmininku Voldemaras, iš krikščionių 
demokratų jie taip pat pasiūlė Bistrą ir Karvelį, nors 
mano buvo pareikšta, kad mes krikščionys demokra
tai nepretenduojam į jokią vietą valdžioje ir jokių 
sąlygų vyriausybę sudarant nestatome. Šitas klausi
mas būtų labai greit pasibaigęs, bet aš prikibau prie 
Voldemaro ir tuomi sukėliau daug iigų ginčų.

Voldemarą aš seniai pažinau, dar caro laikais. 
Su juo gyvenau draugiškuose santykiuose. Viens ki
tą vadindavomės vardais, net tada, kada jis buvo 
Lietuvą okupavęs, kai prie manęs laikydavo net ke
turis seklius, o paskui jo įsakymu buvau Garliavoj 
internuotas. Tik vėliau be jokių barnių jis nutraukė 
visus santykius, net kepurinius. Jis buvo gabus žmo-

Gediminas persikėlė į Vilnių dar ties”. Mauriaco romanai “kon-1 kunigaikščio Oginskio parką Rekašiaus vardu pava- gus, geras analitikas. Gerai žinojo kelias kalbas. Bet

monės, didelis užsispyrėlis, visus laikė nemokšomis 
ir neišmanėliais, visus mokė, net tarptautiniuose ko
lektyvuose, kaip pav. Tautų Sąjungoje. Už ką jis bu
vo nemėgiamas ir tuomi nemaža kenkdavo Lietuvos 
reikalams. Tautų Sąjungos posėdžių dalyviai jam iš
einant kalbėti arba apleisdavo salę arba kitais būdais 
•eaguodavo. Garsus visame pasau’vje buvo atsitiki
mas, kai Voldemarui kalbant, visi T. S. dalyviai pa- 
ridėję galvas ant suolų dėjosi miegančiais. Fotogra
fai tą posėdį išpopularino beveik viso pasaulio spau
doj. Aš tuomet buvau Prancūzijoj, lankiau Tulūzos 
universitetą. Ją buvau pasirinkęs vieton Voldemaro 
parengtų lietuviškų Varnių. Valgydavau vienoj pri
vačioj pigioj, bet neblogoj valgyklėlėj, kurią be ma
nęs lankydavo apie šeši anglai studentai. Aprašo
muoju T. S. sesijos metu jų tai vienas, tai kitas atsi
nešdavo betkurį anglišką laikraštį ar su Voldemaro 
karikatūra, ar su aprašymu jo kalbų ir reakcijų į jas 
’r piktai jį pajuokdavo. Man kaip lietuviui, tai buvo 
labai koktu. Aš smarkiai į jų pajuokas reaguodavau. 
Ypatingai piktas ir įkyrus buvo vienas augštas, su- 
ižiūvęs ir iš veido atrodęs jau nebejaunas studentė
lis. Kartą priėjo prie to, kad pareikalavau jį nutilt 
.r pagrąsinau kirsti į kaktą stovėjusia ant stalo bon- 
ka vyno. Nuo tos dienos tos valgyklos nebelanky- 
lavau. Gyniau ne Voldemarą, bet Lietuvos garbę, 
nors tas Voldemaras tokios pajuokos ir reakcijos bu
vo vertas.

Antras vaizdelis charakterizuojąs Voldemarą. 
Nebeprisimenu kuriais metais jis nuvyko į Berlyną 
prekybos sutarčiai daryti. Po kiek laiko Lietuvai 
grasant lenkų pavojui, nebeprisimenu su kuo nuvy
kome niekieno neprašomi pasiteirauti, ar lenkams 
užpuolus Lietuvą, galėtumėm sulaukti iš Vokietijos pa 
galbos. Aplankėm tuo reikalu. Centro (krikščionių 
demokratų) partijos ir parlamento frakcijos vadovy
bes.

(Boa daugiau)
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IŠ ATEITININKU 
GYVENIMO .

(Atkelta iš 2 psl.)
kime gražios, darbingos nuotai
kos ir tyro džiaugsmo.

— Rytoj prie Philadelphijos 
pradedama studentų at-kų sto
vykla. Ją suruošė SAS Centro 
Valdyba, kuriai uoliai vadovau
ja kol. A. Gečiau3kas. Stovyk
lautojai turės progą išgirsti visą 
eilę žymių mūsų paskaitininkų, 
kaip prel. J. Bslkūną, prof. J. 
Brazaitį, dr. V. Vygantą, dr. Kli 
mą, prof. Salį ir kt. Stovyklai 
linkime pasisekimo ir gero vėjo.

— Detroito studentų at-kų 
draugovės susirinkime paskaitą 
tema “Katalikų Akcija” skaitė 
kol. J. Polikaitis.

— Urbanos studentai at-kai 
susirinkime kukliai paminėjo 
prof. St. Šalkauskio mirties su
kaktį.

— “Lietuvių Dienų” paskiau- 
siame numeryje randame pasi
kalbėjimą su sukaktuvininku 
prof. J. Eretu. Tai vienas atei- 
tininkijos šulų nepriklausomoje 
Lietuvoje, suorganizavęs ir va
dovavęs pavasarininkams. Šiuo 
metu gerbiamas Sukaktuvinin
kas ruošia prof. St. Šalkauskio 
biografiją, kurios visi ateitinin- 
ninkai nekantriai laukia.

— Los Angeles ateitininkai 
bendrai paminėjo prof. St. Šal
kauskį. Paskaitą skaitė J. Tini- 
ninis. Meninę dalį atliko stul. 
at-kai. D. Valančiūtė, neseniai 
suorganizavusi stud. at-kus, da
bar yra rimtai pasiryžusi atgai
vinti moksleivių at-kų kuopą. 
Jai padeda V. Mitkutė ir A. Po
likaitis.

— New Yorko stud. at-kai tu
rėjo susikaupimo valandėlę pra
ėjusį skemadienį Tėvų Pranciš
konų vieunolyne. Džiugu, . kad 
akademikai retkarčiais stengia
si atitrūkti nuo gyvenimo triuk
šmo ir bent valandėlę praleisti 
susikaupime.

— Kalėdiniai atvirukai. Fe-
deracijos Valdybos išleisti ir vi
siems studentams ateitininkams 
ir sendraugiams pasiųsti kalėdi
nių sveikinimų atvirukai. Iki 
šiol dalis atvirukus gavusiųjų at 
silygino. Federacijos Valdyba, 
tuo būdu vykdydama piniginį 
vajų, nuoširdžiai tiki, kad nė 
vienas ateitininkas neliks nepri
sidėjęs prie to vajaus.

— Archyvinė medžiaga. Visi 
ateitininkų vienetai prašomi per 
žiūrėti savo korespondenciją ir 
kuri yra jau nebeaktuali nelai
kyti pas save, bet siųsti į Atei-J 
tininkų Archyvą, kuris prel. Pr. 
Juro yra priglaustas Alkos mu- 
zėjuje, Brocktone. Adresas: Al
kos muzėjus, Ateitininkų archy
vas, 261 Thatcher St., Brockton, 
Mass. Svarbu, kad ateitininkų 
veiklos svarbi medžiaga neding
tų, bet būtų surnkta vienon vie
ton.

Neužteku mllionų Egipto ekonomika
(Atkelta iš 3 pusi.)

trūkumas dar nėra aštriau pa
sireiškęs.

Bet gi, kaip tose sąlygose vik 
riai Egiptan besisuktų, jei poli- 
tinis Suezo krizis ilgai užsitęs 
— ateis diena, kada suveržtos 
krašto ekonomikos ratai ims 
balsiai girgždėti. Galime dabar 
stebėti to, palyginti neturtingo 
krašto ištverme, bet niekas to
kiose sąlygose amžinai ištverti

Odie Seagrave. ne^alL TaČiau kaiP ma
tome, rizikuoja, visus spaudi- 

Milionierius Odie Seagraves dar mus iki šiol gana sėkmingai at
Seagraveslyg?venaPlNew YoriS^r remdavo- 0 3ei kanalas vėl ims 
Houston, Tex. Pavogta 30 planų nešti egiptiečiams pajamas, kc 
iš Gulf Oil kompanijos, kurie ro- jie visu arogantiškumu tikis, 
do turtingiausias alyvos sritis. ___ ___________________________
—... . ... S) jjžsakyti adresu: “Ateitis”, 916

Willoughby Avė., Brooklyn 21, 
N. Y.GERADARIAI “ATEITIES” 

SKAITYTOJAMS

Vytauto Augustino 
Lietuvos Vaizdų Albumas

LIETUVA

Egipto ‘‘gaidukais” Nasseris ti- 
i kiši iš savo bėdų išnešti savo 
j skiauturę beveik sveiką. Tai- 

raus dar šiek tiek ir išvežama, i žemo gyvenimo standar-
Arbatos tėikia Kinija, ir, be-1 to tautos visose nelaimėse ge- 
rods, draugiškomis sąlygomis. |riau išsiverčia ir ilgiau gali 
Blogiau su žibalu, tačiau ir jo į spaudžiamos ištverti, negu vis-

I JAUNYSTES MARŠASPraėjusiais metais beveik visi i 
Vasario 16 gimnazijos vysk. M.1 Vokietijos bei Italijos mokslei 
Valančiaus kuo aos ir Saleziečių viai ateitininkai labai notėtų įsi-
gimnazijos šv. Jono Bosco kuo 
pos ateitininkai susirado gerada

gyti Alfos Sušinsko “Jaunystės 
Maršą”, bet neturi už ką. Jie

rius, kurie jiems užsakė “Ateitį” , būtų labai dėkingi, jei atsirastų 
1956 m. Jie tikisi tos pačios ge-j geradarių ir jiems kaip dovaną
ros širdies ir ateinančiais 1957 
metais iš savo buvusių gerada
rių. Jiems “Ateities” prenume
rata metams kaštuoja tik 3 dol.

šią knygą nusiųstų. Užsakyti 
galima “Ateitis”, 916 Willoghby 
Avė., Brooklyn 21, N. Y., ir pas 
platintojus.

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

Unlversal Savings and Loan Assoclation užtikrina saugu
mą Ir gražų pelną. /

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

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCLATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois

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

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN I
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

/ OFISO VALANDOS:
Plrmad., antrad., penktad. Ir 
AeAtad. • vai. ryto Iki «:>• p.p.

Trečlad. • ryto 1W U vai ■ 
Ketrlrtad. • vaL Iki N vaL rak.

Vestuvių nuotraukos Ir 
sugštos rūšies fotografijos 

mūšy speciaiybe
Prccin Photo Studio

(lacorporated) 
EDVARDAS ULIS, sar, 

4058 Archer Avenue 
relefonas Vlrginia 7-2481

ko pilnoj ir aptukusios. Tatai 
turėtų demokratijoms šį tą pri
minti, kai jos kvailai galvoja 
apie didžiausio savo priešo Eu
ropos rytuose griuvimą iš vi
daus...

Baigdamas norėčiau visu įsi
tikinimu pabrėžti, kad anglų—
prancūzų - žydų sudėtinis žy-j STQRM WINDOW> 
gis prieš naujausią diktatorių 
nė kariškai, nė ekonomiškai ne

!iiimiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiintiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiii(i!i

PERKRAUSTYMAI — MOVING
t I*

Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. U artimų ir 
tolimų distancijų, gaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
8418 8. L1TUANICA A VU, CHICAGO, ILL. 

Telefonas — FBontler 6-1888

ALUMINUM

pasisekė. Pasirodo, nuosaikioji 
žmonija vis dar nemoka kovoti 
su piktu, nors mokosi nuo pat 
Lenino galvažudžių revoliuci
jos, nors daug kraujo buvo pra
lieta dėl to, kad visokį tauti
niai ir tarptautiniai avantiūris
tai nebuvo lai’, u ir tinkamomis 
priemonėmis nuo demagoginių 
statinių nuk?lti.

$15.95
Combination Aluminum

STORM DOORS
$39.95

Instalation Extra
NO MONEY DOWN

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

OPEN SUNDAY 
Lietuviai Savininkai

Pirkit Apsaugos Bonus!

LIETUV. ENCIKLOPEDIJA
Išspausdinti 9 tomai, 

bus 21-22.
Vienas tomas JAV $7.75, 

visur kitur $8.00

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS
Sulankstomas, knygelės 

formos $3.50

1957 BUICKAS 
Tik

#2,595.00
Dynaflow, Radio, Apšildymas, Baltos Padangos

Lietuviškoje Prekyboje-MILDA BUICK,lnc* 
907 W. 35th St., Chicago 9, III. LA 3-2022

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

Penumeruojant visą 

kompl., 6 tomai $25.00sieninis $4.50

Gaunama Lietuvių Enciklopedijos Leidykloje
265 C Street, So. Boston 27, Massachusetts ir pas knygų platintojus

it f

Stanriard's Extlusivs "Sareiy Eeaiures
CDNDENSED 5TATEMENT 0F CONDITION

CecEir.bcr 1,1956

A55E75

Cash and United States
Government Bonds............$ 7,956,292.33

First Morigage Loans
to Veterans.......................... 34,533,060.33

Conventional First
Mortgage Loans................ 13,977,922.93

Other Assets....................... 1,126,837.54

LIABILITIEj

M

Savings Accounts.............. $47,601,068.69

Federal Home Loan
Bank...................................... 2,700,000.00

Cihcr Liauilitios................. 2,211>476.82

yra geriausii dovana visokiomit 
piogomis. Albumo vaizdai kalba apir 
Lietuvą visiems suprantama kalba 
todėl jis tinka visiems, kas kokie 
kalba bekalbėtų.

Albumas Lietuva 
yra gražiausia dovana 

Kiekvienam varta šį gražų leidinį 
pačiam įsigyti ir kitam dovanoti. 

Išleido ATEITIS. Jį galima gauti: 
Kaina 6 doL

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

iTiiiimiiimiiiūiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiKiimT 
Jelef. REpnblie 7-6SO3

ADOMAS VAITKEVIČIUS 
ANGLIŲ IR ALYVOS

PARDAVIMAS 
Visų rūšių namų apšildymo 
atatemoe (vedimas, perdirbi

mas ir pataisymas 
Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas

ATLAS FUEL CO.
R t • I o t a (

4010 So. Paulina St
PRospcct 6-7960

lllllllUilIlllIUIIIIIiIIIIIIiIIIIIIIIIIIIIiilUlk .

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
_ , . _ PRISTATOM J VISAS MIESTO

Jrj ii DAL,S TU0JAU PAT
Lrk Saugus baldų perkraustymas as

meny turinčių Ilgų patyrimų.
STASYS FABIJONAS

2146 So. Hoyuo >.«■,Tolot. Vlrginia 7-7097

Office Buildir.g 
and Eguipment 1.00

$57,594,114.23

Poservcs and
Surplus................................._ 5,08L563 81 V

$57,594,114.23

f

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 Europon RADIO aparatai su kuriais girdi
ma VILNIUS ir kiti miestai.
RAŠOMOS MAŠINĖLĖS su lietuvių ir kitų kalbų raidynais kai
no 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 neįnrinoma, reik 
pamatyti. Katalogus ir prekes siunčiame, j visas jiasaulio ša
lis. O kalėdinių sveikinimų marios.
J. Karvelis, 3322 S. Halsted St., Chicago, III., tel. Y Arti. 7-0677.
P. S. Vaikams vežimėlių iš Europon įvąirių rūšių kaina nuo $30.

4

1 Our largo portfelio of GI mortgages 
are partially guarar.tced bythe Vet

eranė Administration and are considerod 
to be without risk. You find this “Safcty 
Feat'jre" only at Standard.

2 The office buildir.g, vault and all 
eguipment are valued at over

$1,000,059.09 būt carricd at $1.00; this is 
cnothcr exdusive "Safety Feature".

C'jr eutstanding Reserves and Sur- 
plūs are knovvn throughout America 

as a Standard of safcty for all to try to 
cichicve. Every $100.00 of your savings is
proteeted by $110.60.

Save by Mail
W« pay poitagc both waj,

AND LOAN ASSOCfATION 
CHICAGO

4192-ARCHER AVĖ., CHICAGO 32
„ (Archer Avė. at Sacramento)
^j>VoNĖ? V^feia 7-1141
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AŠAROS RIEDĖJO PER VEIDĄ
A. GINT N E RIS, Chicago, UI.

Klausant tautinio moksleivių už trejų metų pasidarbavimą an- 
ansamblio partizanų dainos išpil- samblio naudai. Paskui vaikučiai 
dymo, gruodžio mėn. 23 d. Lietu- įteikė puokštę gėlių, o pats tarė 
vių auditorijoje, daugeliui lietu- keletą žodžių ir žadėjo toliau pa- 
vių nukrito gaili ašara per veidą. 4Q1,T *
Tuo pačiu tikrai įsitikinta, kad rem“ Jaunuos'us- Jungtims cho- 
tautinio moksleivių ansamblio
reikšmė ir jėga yra didelė ir nau
dinga. Jo pasirinktas geras ke
lias — auklėti jaunas lietuviukų 
širdis tautiškumo ir tėvynės mei
lės pasiilgimo jausmą. Todėl an
samblis vertas palaikymo ir stip
rinimo, nes atlieka lietuvybės iš
laikymo darbą JAV.

Vaidinimas ir šokiai
Prie gražių dekoracijų, po lie

tuviška obelimi, teko matyti jau
nimo teismą, kuris išteisina ne
kaltą katiniuką ir jį paleidžia į 
laisvę. Veikalėlis parašytas V.
Tamulaičio ir pritaikintas vai
kams, kur turėjo progos pasiro
dyti jaunieji artistai. Apie 100 
asmenų dalyvavo meninės pro
gramos išpildyme: patys mažieji, 
paaugliai ir didesnieji. Pirminin 
kas V. Galvydis pasveikino sve
čius Šv. Kalėdų proga ir padėko
jo buv. pirmininkui J. Valaičiui

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS 5

SOPHIE SARGUS
RADJO PROGRAMA

TS WGES stoties — Banga 1390 
,PI ltMAD1ENNI0 vaje. nuo 7—8 v

NUO P1RMAD. IKI PENKTAD 
8:45 iki 9:30 vai. ryte

ŠESTAD. 8:30ikl 9:30 ryte
SEKMAI). 8:30 --9:30 v. r. iš stoties

WOPA — 1490 kil.
7159 SO. MAPLEWOOD A VE.

Chicago 29, III. HEmlock 4-2413

19 ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap- 
drauda. Pigus ir sąžiningas 
patarnavimas.

R ŠERĖNAS
46tfl 8. Wood 8t„ Chicago 9,

Illinois, tel. VI 7-2972

ras padainavo dainelių, šokėjai 
pašoko suktinėlį, blezdingėlę ir 
kubilą, o pačių mažųjų grupė 
šoko: kalėdinį, šustą, sukčių ir 
lenciūgėlį. Atrodė, kad jie galėtų 
pasirodyti ir tautinių šokių šven
tėje, kuri įvyks Chicagoje 1957 
m. birželio mėn. 30 d. ‘

Dainos sužavi ir jaudina . listai, kurių girdėjome visą tuzi- 
Pradžioje mišrus choras dai- ną! Ir reikia pasakyti, kad būta

navo: pavasaris, malūnėlis ir 
Lietuvos šalelė, kurioje buvo ap
dainuojama miško paukšteliai ir 
žvėreliai. Pažymėtina, kad šioje 
dainoje turėjo galimybės ir pro
gos pasireikšti mūsų jaunieji so

gražių balselių, kurie po kelių 
metų galės jau dainuoti sunkes
nes dainas. Antroje programos 
dalyje buvo išklausyta: tėviškė
lė, senis kanklininkas, vaidilos 

(Nukeltu j 7 psl.)

Vyrai, apsirūpinkite savo apsirengimu !

Mes Jus aprengsime nuo galvos iki kojų. Dabar jau turime 
skyrių ir jaunuoliams, kuriuos galite atsivesti drauge ir jie bus 
patenkinti puikiais rūbais už nebrangias kainas.

Atliekame dideliu: ’r mažus automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas, Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalis.

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

2641 West 71 si Sfr. (Kampas Talman Avė.)
Telef. PRospect 8-9842, Namu tel. WAlbrook 5-5934

_ * H ■ k
J. G. TELEVISION GOMPANY

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

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

ŠVENČIŲ DOVANOMS

NARIAI LIETUVIU TAUP. IR SKOLINIMO

Parduodama
PUIKI TIKRŲ VILNŲ

IMPORTUOTA ANGLIŠKA IR VIETINE MEDŽIAGA 

VYRŲ IR MOTERŲ EILUTĖMS IR PALTAMS

B-VIŲ LYGOS. KURIOSE
Kiekvieno Santaupos Apdraustos iki $10,000.00 

I R
Paskolos Duodamos Namu Įsigijimui 

Lengvomis Sąlygomis

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

Reguliari $7.50 vertė vilnonė 
eilutėms medžiaga tik

už jardq

PUIRI RINKKINE IMPORTUO
TA VILNONĖ MEDŽIAGA 
EILUTĖMS

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

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

DUODAME KREDITAN 
BE ATSKIRO 

PRIMOKEJIMO.

Visi mūsų pardavėjai kalba 
lietuviškai ir jūs būsite tikri, 
kad jūs gausite tai, ką norite.

Apsilankykite pas mus šian
dien!

H. S E I (» A \
RCBAI, SKRYBĖLĖS, BATAI IR KITI REIKMTNYS VYRAMS

4622 South Ashland Avenue Tel. YArds 7-1272
CHICAGO 9. ILLINOIS

Jūsų patogumui, mūsų krautuvė yra atdara sekmadieniais 
nuo 10-tos valandos ryto iki 4-tos valandos popiet.

$4.,95 jardas

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

už jardų

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

VERTINGOS NEMOKAMOS 
DOVANOS UŽ KIEKVIENĄ 
PIRKINI.

MOŠŲ KLIENTAMS NEMOKAMAI AIKŠTELĖS AUTOMOBI
LIAMS PASTATYTI. KRAUTUVE PATOGI - Vėdinama ir erdvi

HELFAND’S TEXTILE 
FA BRIC S

' į

1210 So. Union Avė. Telefonai: MOnroe 6-1216 
SEeley 3-8806

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

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

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

tAcs MIDLAND
Savings and t-oa^y,, 

Association
1M S U HE

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ
SAUGIAUSIA IR 

i PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO

.BENDROVĖ
4038 Archer Avenue t.i. LA3-67i» 

AUGUST SAIDOKAS Pr.zld.rto.
■SS

Perskaitė dienr. “llranša”. duokite .įj kitiems.

DIVIDENDUS IŠMOKAM GRUOD. 27, '56
(UŽ PUSMETĮ BAIGIANTIS GRUODŽIO 30, 1956)

KIEKVIENA SĄSKAITA YRA FEDERALINIAI APDRAUSTA IKI 010,000 IR NEŠA AUGŠČIAUSĮ DIVIDENDĄ CHICAGOJE

BE PERTRAUKOS NUO 1922 METŲ

DYKAI PREMIJOS TAUPYTOJAMS
ELEKTRINIS SKUSTUVAS

SU 01,000.00 AR DAUGIAU DEPOZITU

TERMOMETRAS ORO IR ŠILUMOS

SU 0ICO.OO AR DAUGIAU DEPOZITŲ

PRADĖKITE NAUJUS 1957 METUS SU TAUPYMO SĄSKAITA SU

St Anthony Savings and Loan Association
1447 So. 49th Court Cicero 50, Illinois

TELEFONAI: TOWNHALL 3-8131 IR BISHOP 2-1397

Raštine atidarė kasdieną, nuo 9 ryto iki 5 po pietų; pirmadieniais iki 8 vakaro; šeštadieniais iki 1 po pietų; trečiadieniais uždara visų dienų.

JUOZAS GRIBAUSKAS, Vedėjas TURTAS SIEKIA ^16,000,000-00



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Ketvirtadien. gruodžio 27, 19”6

PRANEŠIMAS IŠ ST. ANTHONY 

TAUPYMO B-VES CICEROJE
CLASSIFIED AND “HELP WANTED” ADS

Direktoriai, valdyba ir taniau 
tojai visiems klijentams lietu
viams, draugams, pažįstamiems 
ir bičiuliams linki linksmų Nau
jų 1957 Metų, kad jie būtų jums 
turtingesni ir mes stengsimės 
jums dar geriau patarnauti fi
nansiniais reikalais.

Juozas Gribauskas
i

Juozas Gribauskas, Vedėjas

St. ANTHONY BENDROVĖS 
direktoriai nutarė ir vėl išmokėti 
tą patį dividendą, kurį iki šiol 
mokėjo ir kuris yra augščiausias 
Chieagoje už visus padėtus pini
gus per paskutinius 6 mėnesius, 
baigiant gruodžio 31, 1956 me
tais. Šį dividendą taupytojai ga
lės pasiimti gruodžio 27, 1956, 
ateidami į raštinę.

ST. ANTHONY SAVINGS &' 
LOAN ASSOCIATION adresas: 
1447 South 49tn Court, Cicero 
50, Illinois. Telefonai: TOvvnhall 
3-8131 ir BIshop 2-1397. Bendro
vė be pertraukos yra išmokėjusi 
savo taupytojams tiktai augš- 
čiausius dividendus nuo 1922 m. 
Taupytojai, jūs esate šios ben
drovės širdis. Be jūsų pinigų mes 
negalėtume vesti savo biznio, ne
galėtume daryti paskolų, įsigy
jant nuosavus namus jums, jūsų 
kaimynams ir draugams.

Todėl mes atjaučiame jus, tau
pytojai, ir kasmet per paskuti
nius trejus metus mes duodame 
jums premiją (dovaną), kad tau
pote pas mus. Šios dovanos nėra 
didelės, bet tie daiktai gali būti 
jums jūsų gyvenime naudingi ir 
galės atnešti jums džiaugsmo ir 
malonumo. Mums yra labai mie
la matyti jūsų veiduose šypseną, 
kai gaunate šias dovanas, kaip 
mūsų padėką už pasitikėjimą ir 
mūsų bendrovės rėmimą.

Apart šių gražių dovanėlių, 
mes taip pat duodame saugumą 
savo taupytojams, apdrausdami 
jų visas sąskaitas iki $10,000.00 
per Federalinės Valdžios agen-j 
turą, vardu Federal Savings and 
Loan Insurance Corporation, 
Washington, D. C., ir mokame 
augščiausius dividendus visiems, 
kurio pelnas yra šiuo laiku svar
bus ; pas mus nereikia pinigus iš
laikyti ilgą laiką, bet dovanėles 
gaunate tuojau ir dividendas mo
kamas nuo tos dienos, kai pasi- 
dedate savo pinigus.. Pinigai, pa
dėti iki sausio 15 dienos, neš di
videndą nuo sausio 1-mos die
nos; kitais mėnesiais dividendai 
yra mokami už pinigus, padėtus 
iki 10-tos dienos.

Pradėkite Naujus 1957 Metus 
su taupymo sąskaita sau ir savo 
šeimai. Padėdami $1000 ar dau
giau, gausite elektrinį skustuvą 
moterų arba vyrų naudojimui; 
už padėjimą $100.00 ar daugiau 
gausite gražų termometrą, kuris 
rodo orą ir temperatūrą. Vaiku
čiai, atėję su tėveliais, gaus vel
tui žaislų. Nemokamai galime 
perkelti jūsų pinigus iš kitų 
miestų.

art

Lietuviu Prekybos Namai REAL ESTATE

Pirkdami sutaupysite 
Ir pai duodami uždirb
site per šią. ištaigą. 
AL. BUDRECKAS

K VALTY
4081 Archer Avė. (prie

Californljos g-v6s)
LAfayeUe 3-3384

BUILDING & REMODELING

Apsirūpinkite laiku 
apšildyti savo but$.

GERIAUSIŲ FIRMŲ 
PEČIAI,

pradedant nuo $28.00
pas

Roosevelt Fumiture 
Company

(LIETUVIŲ KR AUT UAB) 
2310 VVest Roosevelt Road 

Tel. SEeley 3-4711 
NeUie Bertulis Ir Fellx Raudonis, 

savininkai
Krautuve atidaryta kasdien Iki 8 
vai. vak. Plrmad. Ir Ketvirtad. iki 
9 vai. vak. Ir Sekmad. nuo 11 vai. 
ryto Iki 4:80 vai. po piety

PARAMA “DRAUGUI”
“Draugo” spaudos reikalams at
siuntė šie asmenys:

Aldona Plioplienė ........ $3.00
P. Kondratas ................ 1.00
Jurgis Samulionis .... 1.00
Ačiū spaudos bičiuliams.

“Draugo" administracija

AUKOS UŽ KALENDORIŲ
Ui “Draugo** kalendorių atsiuntė
šie asmenys:

Mary Žalis ...................$1.00
Irena Mačiulis .............   0.50
J. M. Laurinaitis.......... 1.00
Juozas Kriščiūnas .... 1.00
Pov. Lingaitis ............... 1.00
E. Gierčis .................  1.03
Simon Mikelionis .......... 1.00
Jonas Rugienius ........... 1.00
Agota Kalmauskas . . . 3.00
V. E. Žymantas, M. D. .1.00
St. Kasalaitienė ........... 1.00
Juozas Krishkunas .... 2.00
J. Walaitis ..................... 1.00
Ačiū geradariams.Ačiū geradariams.

“Draugo” administracija

Jei turite parduoti ar išnuomo
ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų 
skyriuje. Skelbimą galite perduot 
telefonu: VIrginia 7-6640.

MOVIMO

“ IŠ TOLI IR ARTI

NAUJI ZV/KZ/ TAUKAI-NAUJAUSI KRAUSTYMO (RAHK/AJ 
tusų METU PATYRIMAS-PIGUS IRSĄtlNIN6AS PATARNAVIMAS

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

-........... - -------

MARQUETTE
RADIO & TV SERVICE

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

JUOZAS RAKŠTYS Tel. PRospect 6-5216
----------------------- -- ---------

PIRKITE DABAR, MOKĖKITE SEKANČIAIS METAIS ! 

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

metams - be Finansų Kompanijų.

5 dalių valgomojo baldai, ąžuolo, riešuto ar Mahagony spalvos, pas mus tik . . $99.00

7 dalių valgomojo setas su nedegamu Formica viršum, garsiausių Amerikos

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

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

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

Kilimai įvairiausių dydžių, geriausių Amerikos fabrikų, 9x12, tik ................. $59-00

Televizijos aparatai — Zenith, Dumont, RCA, Motorola, NVestinghouse, Syl-
vania, Admiral ir kiti, nuo .................................................................. $99 $250

Šaldytuvai 57 metų modelio, 8 kub. pėdų, 5—6 asmenų šeimai, garantuoti 5
metams, VVestinghouse, Admiral, General Electric ir kitų, tiktai ........... $ 175-00

Dulkių siurbliai, parduodami virš $100, prieš šventes tiktai nuo .... $39-00 iki $69-00
5 dalių virtuvėms stalai su Formica viršais, visų spalvų, tiktai 1....................... -. $39-00
Linoleum 9X12, gražiausių spalvų, tik ................................................................... $6-00
Stiklinėm durim knygų spintos, tik................................. ...................................... $29-00

Prosinimo, skalbimo mašinos, vaikams žaislai ir visa kita jūsų namams.

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

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

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

Įmonės vedėjas JUSTAS LIEPONIS Sekretorius E. RUDAITIS

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

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

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

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2000 W. 69th St. Tel. Prospect 8-5434

KALftDŲ iVENClV IR N Al. IV-I U 
— 1957 — METŲ PROGA VISI S 
MIELI S SAVO KLIJENTl S, BICll - 
1.IUS. DRAVGVS BEI PA4JSTAMVS 
SI MALONUMU SVEIKINA IR TY
RO DŽIAUGSMO, NEGŲSTANČIOS 
LAIMES BEI ASMENINIO PASISU
KAMO NUOŠIRDŽIAI LINKI:

P. Leonas 
K. Juknls 
P. Hanisko 
A. Katilius 
A. Kavaliauskas 
A. Linas 
A. Rėklaitis 
A. Sirutis 
.1. šaulys 
K. Volodkevičius

P LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 71st Street
Visi telefonai: AVAlbrook 5-6013

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

VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS 

“Varpas” Real Išstatė 
General Insurance, Notary Public 

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

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St 
VVAlbrook 5-5030 

PRospect 8-3579 (vak. ir sekmad.)

VIKTORAS ŠIMAITIS

General Contractor

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

SIMAIČIAI 
Reali y - Bullders - lneuranos 

2737 West 43rd Street

UIIIIIIIIIIIIIIllllIIIlllllllllll11llllll■ 1111111*1 
LIETUVIU STATYBOS 

BENDROVE

1 MŪRAS f
S Bullders, Gen. Oontractors 
— Atlieka planavimo ir staty- S 
S bos darbus gydytojų ofisų, gy- ~ 
5 venamųjų ir viešųjų pastatų. S 
= Namų įkainavimas ir {vairūs S 
S patarimai nemokamai.
S Kreiptis šiuo adresu:

Į IONASSTANKUS f
S Kasdien nuo 8 vai. ryto Iki S 
S 6 vai. p. p. Kitu laiku susitarus ~
= Tel. PRosDect b-2013 
= 8800 ŠO. CAMPBELL AVA =

Chicago 29. Dllnois 
nllllllllllllllllllllllllllllllllllUIIIIIIUIIIItŠ

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY

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

Statome naujus namus ir garažus.
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbiu, skubiai, 
gerai ir pigiai.
šaukite DAnube 0-279S nno • vaL 

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

vakaro Iki 11 vai. vakaro.

Statome

NAMUS IR
GARAŽUS

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

MASTER BUILDFHS
General Contracting Co.

(Sav. V. Sodeika ir J. Skorvbskas) 
1600 S. 48TH CT., CICERO 50, ILL 
Tel. OLympio 2-7381: TO 3-4236

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

E. KURŠIUS 

REAL ESTATE SALES 

REpublic 7-9400

Kas per mano įstaigą pirks 

ar parduos nekilnojamą turtą 

ekspertiškas income taksų pil

dymas vieniem metam nemoka

mai.

MISCELLANEOUS 

Įvairūs Dalykai

LIET APDRAUDĘ AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudos. Antomobl 

(tų finansavimas. Notarlataa Valaty 
bSs patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdranda* kitu) 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
WAlbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENCA 
6108 S. Ashland Avė- Chicago 36, TU

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

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

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

Naujas mūr. 2 po 5, ant didelio 
sklypo, modern. {rengtas, tuoj gali
ma kraustytis.

BR1GHTON PARKE:
Med. 5 Ir skiepe 3 kamb., gara

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

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

SIMAIČIAI
Realty, Bullders. Insurance 

2737 West 48 St 

CLiffside 4-2390

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instoliuoja vi

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

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

OLympic 2-6752

PAJIEŠKOJIMAI
Tadas Pranckevičius jieško Kosto 

Tamulėno (iš Biržų) ir kitų savo 
draugi}. Prašome atsiliepti šiuo ad
resu: Aurelija šerepkienė, 2447 W. 
45th Place, Chicago 32, Illinois.

GRAŽUS 3-jų butų mūrinis na
mas. 3 ]>o 4 kamb. 1 blokas nuo 26th 
ir Hantlin. 2 aulom, garažas. Tile vo
nia. Uždams porčitis. Kaina tiktai 
$17,900; įmokėti $4,500. SVOBODA, 
3739 W. 26th St. LAwndale 1-7038.

BERWYN SOUTH. $2,900 įmokė
ti. Naujas 6 kamb. bungalow, 3 
mieg. kamb. Alyva ajwild. 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.
BERWYN. Pajamų bungalow. 5 
kamb. rūsy išnuom. už $60. į mėn. 
Apylinkėje Oak Park ir 35th St. 

j 2 autom, garažas. Gerame stovy. 
$21,900. SVOBODA, 6013 Cermak 
Rd.. tel. BIshop 2-2162.________
$2,800 ĮMOKĖDAMI pirksite mo
demišką 2-jų butų namą 5 ir 5 
kamb. Rūsys. Garažas. Tuojau ga
lima užimti. 2 blokai nuo Western 
Electric Co. SVOBODA, 3739 W. 
26th St., tel. I.A.vvndale 1-7038.

ISNUOMUOJAMA

IftN'I'OTTMUO.IAS 5 kamb. butas 
Brighton * Parke.

Skambinti VIrginia 7-7153

Jadvyga Butkevičienė iš Lietuvos, 
jieško savo dėdės Mykolo Petravi
čiaus, s. Vinco, kilusio iš Raseinių 
apskr., Viduklės valsč., Molavėnu 
km. Amerikon atvyko maždaug apie 
1920 m. Rašyti šiuri adresu: Anasta
zija Mačiulienė, Raudondvario nuė
stas, Kauno rajonas, Lithuania.

Jieškomi ALBINAS KAMINC- 
KAS, ankščiau gyv. Oldenburge, 
ir JURGIS MILIAUSKAS. Atsi
liepti šiuo adresu: Algimantas Mi
liauskas, Vienybės g-vė N r. 5, 
Kybartai, Kybartų rajonas, Li- 
thaunia.

JUSTINAS ČIŽICNAS, s. Fe
likso, gim. 1894 m. išvyko į Ame
riką 1913 m. Jieško sesuo Marija 
Čižiūnaitė Skukauskienė, gyv.:— 
Kaunas, Žemaičių g-vė 26, bt. 5.

KAZE TAMULYTE, d. Kazio 
gim. 1912 m. jieško Vanda Tamu
lytė - žižnevičienė, Kaunas, Za
navykų g-vė 26-7.

BRONE NUMGAUDYTft GRI
GAI,, .įieško Danė Vilelšytė, Kau
nas, Gorkio g-vė 20 b., bt. 4.

Yra žmonių, kaip tigrų, kurie 
trokšta palaižyti kraujo.

Dostojevskis

Teisingumas — tikro charak
terio požymis. Atvirumas ir 
tiesos žodis — dvasios galiūnų 
ypatybė. O. S. Marden

Skaitykite ir platinkite dienraštį “Draugą”.
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TEISĖJAS JOHN T. ZURIS ATIDARO 
SAVO OFISĄ

Jonas T. 'Zuris, kuris per dvidešimt metų buvo Chicagos' 
miesto teisėju, nuoširdžiai dėkingai visiems draugams už 
jų paramą. Visiems linki laimingų Naujų Metų.

Jo ofisas bus atdaras nuo 1957 m. sausio 1 d. 11 S. La 
Šalie St., kambario Nr. 1415, Kaip ir praeityje pas jį bus 
galima kreiptis įvairių bylų reikalais.

Nepilnametė maištininke
Suirusios šeimos tragedija gy

vai pavaizduota filme „Tcenage 
Rebel“. Filmas rodomas Chica-j 
goję. Čia matome jauną gimnazis 
tę, kuri augo prie divorsuoto tė
vo. Jisai tiesiog persunkė ją at
siskyrusios motin js neapykanta.1 
Tačiau jis pats užmezgė naują 
pažintį. Mergaitė sudarė proble-

ASAROS RIEDĖJO...
(Atkelta iš 5 psl.)

malda ir iš Šimkaus Klonių aidai, 
bet kai užtraukė mišrus choras 
Lietuvos partizanų karo dainą, 
tai publika šluostėsi ašaras. Vė
liau girdėta: Sveikas, Jėzau, gi
lusis, Tyliąją naktį ir Tykiai, 
tykiai Nemunėlis teka, prita
riant kanklininkams ir piano, kas 
svečius žavėjo ir jaudino.

Kalėdų senelio dovanos 
ir vadovai

Vaikučiams nebūtų Kalėdos, 
jei juos neaplankytų senelis. Šita 
programos dalis jiems patiems 
buvo įdomiausia. Kiekvienas ti
kėjosi gauti dovanų iš senelio, 
kuris atėjo apsirengęs raudonais 
rūbais ir pasisveikino su kiekvie-

gyvas, taiklios scenos lekia vie
na po kitos, gausu humoro ir yra 
prasminga mintis.

Gibraltaro vaizdai

Spalvotus Gibraltaro vaizdus 
šios savaitės pradžioje rodė teat 
ras Today, esąs Madison gatvėje 
prie Dearborn. Modernios forti
fikacijos, paplūdimiai, spalvingi 

pa
traukliai. Turtingas ir lūpinių 
armonikučių koncertas su bale- 
tiniais paįvairinimais. Komiški 
vaizdai iš dviejų asmenų kelionės 
motoriniu laiveliu. Jaudinančios

sūnų kapo Egipto žemėje. Nu
skandintais laivais užtvenktas 
Suezo kanalas. Politikes, sporto, 
madų naujienos (odiniai moterų 
apdarai) ir kitos įvairybės suda
ro valandos programą. Kaina — 
40 et.

Tik tas užsitarnauja laisvę 
ir gyvenimą, kuris kasdien dėl

P L U M B I N G
Licensed, bonded plumbers 

Joks darbaa nėra didelis ar maža. 
šaukite dabar. Kalbume lietuviHho

Tel. REpublic 7-0844 
*WAlbrook 5-8451

amr
GUŽA’JSKŲ

BEVERLY HTLLK OMJNYClo
ierlauaios dėl vestuvių, banko

aidotuvtų Ir kitų papuošimų.

2443 flUKU bTHi'.KTet PKospect »-«ass tr PB 8-oaai

Van Gogho gyvenimas 

filme
Verta pamatyti daugelyje Chi- 

cagos teatrų rodomą filmą „Lust 
for Life“. Tai gyvenimas olandų 
tapytojo Vincento Van Gogh, gi
musio 1853 m. Zunderte ir mi
rusio 1890 m. Stebint filmą su
sipažįstama ne tik su ekstrava
gantišku to dailininko gyvenimu, 
bet ir yra progos stebėti spalvo
tas jo paveikslų reprodukcijas, 
kurių ekrane duodama labai 
daug. Filmą vaizduoja Gogho pa 
sišventimą misijų darbe tarp ne
turtingų angliakasių, jo vargin
gą buitį atsidavus menui, jo drau 
gystę ir susikivirčijimą su ta
pytoju Paul Gauguin, jo sunkią 
tragediją susirgus psichine liga, 
nuoširdžią globą iš brolio pusės, 
veržimąsi nutraukti savo gyvy-

mą jo naujai santuokai ir jis ją ... ... , ,. J . .... .. į pajūrio vaizdai — atrodopasiuntė paviešėti pos motiną; to L^llV14oJ 
reikalavo ir perskyrų teismo 
sprendimas. Mergaitė vyko su 
nusistatymu kaip greičiau iš
trūkti iš motinos namų. Susitiki
mas šaltas ir atšakus. Motina — 
jai mirusi. Stengiamasi per kitus aaaros žydų šeimų prie žuvusių 
moksleivius į ją paveikti. Tai iš 
dalies pasiseka. Ji net pamilsta

jų kovoja. Goethe

nu vaiku atskirai. Kalbėjo jiems bės siūlą ir jo mirtį. Gana gerai 
apie paliktą savo tėvynę ir ragi- vaidina Kirk Douglas, Anthony 
no būti paklusniais ir gerais vai- Quįnn jr kt. Filmas spalvotas, 
kučiais. Šitas senelio pareigas _______________
atliko VI. Butėnas. į

Meninę programą tvarkė muz.
A. Skridulis ir padėjėjai kankl. 
mokytoja A. Kirvaitytė, tautinių 
šokių mokyt. E. Vaičeliūnienė ir 
O. Chodeckienė, vaid. režisavo 
E. Blandytė, taut. šokių asist. B.
Barodinaitė ir R. Gumbaragytė, 
ir akordeonistas A. Tričys.

Tėvų komitetas V. Calvydis,
Z. Bakaitis, A. Chodeckas, F. Va 
linskas, O. Chodeckienė ir A. Ro- 
žėnas pasidarbavo, kad tautinio 
moksleivių ansamblio šventė ge-, 
rai pasisekė. LB Bridgeporto 
apylinkės valdyba nupirko Kalė-! 
dų eglutę.

Publikos buvo pakankamai,! 
bet galėjo būti ir daugiau. Kiti i 
skundėsi, kad vaikų eglutė įvy-1 
ko labai nepatogiu laiku, prieš' 
pat Kūčias, tai negalėjo atsilan
kyti. Reikia pasakyti, kad tėvai, j 
kurie turi savo mažus vaikus ir i 
neatveža jų pamatyti savo mažų
jų draugų viešo pasirodymo ir 
sugebėjimo išpildyti tokių gra- i 
žiu programos dalykų, daro di-' 
džiausią skriaudą savo vaikams, j 
kurie vėliau tikrai gailėsis to ne-1 
padarę.

Visi tautinio moksleivių an- Į 
Bamblio dalyviai buvo apsirengę 
tautiniuose rūbuose. Ir jie visi 
jau laimėti lietuvybės išlaikymo 
darbuose!

berniuką, kuriam buvo pavesta 
ją suįdominti nauja aplinka. Ta
čiau šis jau anksčiau su kita su
sidraugavęs, ir jo ankstyvesne 
draugei atvykus, mergaitė išsi
skubina pas tėvą. Bet ir čia ji 
pajunta esanti nereikalinga. Ban 
do atostogų pabaigai persikelti į 
tuščią mokyklos pensionatą. Mo
tina, giliai husiminusi, kad ji ne
įstengė būti tinkama motina, iš
vyksta, bet ir mergaitė apsispren 
džia, kad visdėlto vienintelis jos 
draugas pasaulyje yi a motina ir 
bėga pas ją. Filmas baigiasi lai
mingu judviejų susiradimu.

Filmas nespalvotas, bet pasta
tymas, dalyvaujant Ginger Ro- 
gers ir Michael Rennie, geras,

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKR AUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį sunkvežim 

ii apdraudas
«S1B W. 91«t St. Ohicago.

T«1 PPflucntt 9 8781

PJUJOKUBIU t
TV. DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI 

Pardavimas Ir Taisymas 

4077 La. Archer Avė.
Chleago 82, UI. — Tel. LA 3-861

Klausykite 
LITHUANIAN MELODIES

Ann Arbor — WPAG — 1050 kilo 
cycles

Sekmadieniaia 1:00 — 1:30 p. p 
Vedėjas — RALPH VALATKA 

15756 Lesure — Detroit 27, 
Miehiean

NUO U2SI3ENEJUSIŲ
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ -
Tie. kurie kenčia nuo SENU 

ATVIRŲ IK SKARDŽIŲ ZA1DU 
naguti randai sėdėti ir naktimis 
miegoti nes Jų užsisenėjusios žaiždos 
niežėjimų ir skaudėjimų senų atvi
ru ir skaudžių žalždų uždėkite 
LEGi’LO Ointinent Jos gydymo 
ypaib'yes palengvins Jusu skaudėji
mų ir galėsite randai miegoti nak
tį Vartokite Jų tapgi nuo skau
džių nudegimų. JI taipgi pašalina 
niežėjimų ligos vadinamos I’HORIA- 
BIS. Taipgi pašalina peršėjimų ligos 
vadinamos ATHLETE.H FOOT. su
stabdo džiovinimų odos ir perplyšimų 
tarppirščiu. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstančios suskilsios odos dedlr- 
Vlnlų, odos Išbėrimų ir t t taipgi 
tinkamu, vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy
styklų. Ji yra gera gyduolė nuo iš- 
vlršlnlų odos ligų. Ls
gulo Olntmsnt y r* 
parduodama po 15 
et., |1.St, Ir II »0.
Pirkite ralstloėssCbl 
nagoj Ir apylinkėse—
Mllwauke«, Wlac.,Ga 
ry.Ind.lr Detroit, Ml- 
chigan arba rašyki
te Ir atsiųskit# Mo
tu ordsr I

LEUCLO, Department D., 
5618 W. Liūly St., Chleago 31, III.

ŠEŠTADIENIAIS AftA

RADIJO VAIANDA JAll/dlUS MĖ
GUS SKRIEJA TAS KIEKVIENĄ, 
LIETUVĮ DIDŽIOJO NEUŽ-YORKO 
N-J- IRCONN. APYLINKĖJE KU*
RIS-IEŠKO ATSIGAIVINIMO LIE
TUVIŠKAME ŽODYJE IR. DAINOJE. 

DABAR .
NAUJU lAIKll500IKI'

v,u.r.r.

stotisWEVD (1550 KILJR97.9

jttw«
HILUSIDEM. 
V5U63B5

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

STEIN’AS turi metinį išpardavimą, Štai pavyzdys kainų:

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

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

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

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

Grynų spalvų Fortisan ir Mctallic Cloth užuolaidoms tik .$1.09
Atvykite į STEIN TEXTILE ir patys įsitikinkite. Sn kiek

vienu pirkiniu virš $20.00 gausite vienai suknelei medžiagos 
kaip dovaną.

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

pat liekanas medžiagų pamušalams už baisiai pigias kalnas.

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UNION AVENUE

1 blukaN į ry tus nuo llalsted St., V/2 bloko J pietus nuo 
ltoosevclt Rd. Atdara 7 dienas savaite jc iki 5:30 vai. vak. 
Tel. AlOnroe 6-8152.

DIDELIS ATIDARYMO 
IŠPARDAVIMAS

Urmo ir detalė pj'ekybn. — Pilnas 
pasirinkimas Kalėdinių žaislų; mo
terims Nylon kojinių 1-os rūšies 60 J 
gauge 15 denier 3 j»oros už $2.00.

L E O N ’ S 
Hosiery & Novelty Store 

1301 W. 52st St. DR 3-6278 i

A. A.
ONA RUDMINIENĖ

(Szakurskytė)
Gyveno 6938 S. Campbell Avė. 

Tel. \VAteifall 8-7532 
Mirė gruod. 21, 195G, 1:25 v.

vak., sulaukus 67 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tau

ragės apskr., Vainuto parapi
jos, Girininkų kaimo.

Amcrikojo išgyveno 47 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

rolis Jonas Szukurskis, brolio 
aikai: Lillian Mlehko. Elzbie

ta Bavich, Jonas. Juozapas. 
Stasys, Antanas ir Robertas, 
kiti giminės, draugai ir pažįs
tami.

Kūnas pašarvotas Petkaus 
koplyčioje, 6812 S. Western 
Avė.

Laidotuvės jvyks šeštad.. 
gruodi. 29 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta ) švenč. 
Panelės Gimimo parapijos baž
nyčių, kurioje jvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielų. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Brolis su šeima.
I.aiilotuvių direktorius A. 

Petkus.Tel. Gltovehili 6-2345.

TELEVIZIJA* RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANKS TV & RADIO, INC
3240 So. Halsted Si. CAiumel 5-1252

LIODĖS1O VALANDOJ 
šnakitr

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

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

Tiems, kuris gyvena kitos* miesto dalyse; gausisss 
koplyčių arčiau Jūsų namų.

5A

S AM UE L SAKUS
(SEIKAUSKAS)

Gyveno 3338 VV. ilOth St. 
Mirė gruod. 26 d., 1956, 4

vai. ryto, sulaukęs 55 m. antž.
Girna Pittsburgh, Pa.
Pasiliko dideliamo nuliūdime 

motina Anna (Senavattytė). 
sesuo Antoinetto Kapočius, švo- 
geris Pranciškus, sesuo Vero- 
nica Herman, švogeris Algir
das, 2 broliai Juozapas, ir An
tanas, kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

Kūnas pašarvotas Mt,. Green- 
wood koplyčioje, 3032 VV. lllth 
Street.

Laidotuvės įvyks penktad..

gruod. 28 d., iš koplyčios 10:15 
vai. ryto bus atlydėtas į St. 
C.hristiana’s parapijos bažny
čių, IlOth ir Roman Avė., ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionies sielų. l’o pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: Motina, seserys ir
broliai.

laidotuvių direktorius Juo
zapas Poli kas. Tel. Hilltop 
5-3400.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0 WESTERN AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ. 
CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.

Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba 
T0wnhall 3-2109

JOHN F. LI DEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605 07 South Hermitage Avenua

Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851
4330 34 South California Avenua 

Telefonas LA 3-0440 ii LA 3-9852
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS
IR GAZOLINO STOTIS

Lyginimas, dažymas, taisomi ir reguliuojami (tone up) 
motorai, stabdžiai, transmisijos ir t.t. Alyva, baterijos ir padan
gos. Taip pat mano garaže perkamus duslintuvus įdedu veltuL

(MUFFLERS INSTALLED FREE)
Ford 41-53 .......................... $8.25Murcery 49-51 ................... $8.95
Chev. Ali 1937-53 ......... 8.25 Olds, 6 cyl. 41-50 ............ 8.20
Chevrolet 54-55 ................ 9.95 Plymouth 42-56 ................. 9.95
Chrysler 6, 42-52 ........... 9.91 Pontiac 37-54 ..................... 8.95
Dodge 6, 42-56 ................ 995Buick 37-52 .......................... 12.00

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

Darbas atliekajnas patyrusių mechanikų. Dirbtuvė atidary
ta: nuo 8 v. ryto iki 9 Vai. vak. Sek. uždaryta.

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

8555 WE#T 411b STREET 
B. R. Pielkicvvicz, prez.; E.

Mokame augštus dividendus. 
Išperkama valstybės bonus. 
ATIDARYKITE SĄSKAITA 
Darbo valandos: pirmad. ir

AND IX)AN 
ASS’N 

LAfayette 3-1083 
R. Pietkieu'lcz, sekr. ir advokatas 
K ežiu o jame čekius. Parduodame ir 
Taupytojams patarnavimai veltui 

ŠIANDIEN.—Apdrausta iki $10,000. į 
ketvirtad. nuo tf iki 8 vai. vakaro;

CRANE SAVINGS

antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o šešt. nuo 9 iki vidurdienio. Ij

SEKANTIEJI YRA NARIAI CH1CAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna

vimas dieną ir nak- 
1 tį, Reikale šaukite

i mus.

Mes turime koplyčias, 

visose Chicagos ir, 

Roselando dalyse ir 
tuojau patarnaujame’

PETRAS BIELIŪNAS
4348 CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3572

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

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

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

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

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

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

ZIGMUND
1646 VV. 461 h STREET

(ŽUDYK) ZUDYCKI
YArds 7-0781

STEPONAS C. LACKAV/ICZ
2424 W. 69th STREET REpublic 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Vlrginia 7-6672
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X Kan. dr. J. B. Končius

yra išrinktas Balfo seime pir

DIDELIO DARBO UŽBAIGA
Praėjusią vasarą Chicagoje į- 

vykusios JAV ir Kanados Lietu
vių Dainų šventės rengimo ko
miteto nariai, įvairių komisijų, 
plenumo nariai ir svečiai gruo
džio 22 d. Lietuvos Vyčių salėje 
turėjo šios šventės apyskaitinj 
susirinkimą. Prie vaišėmis ap
krautų stalų buvo išklausyta ne

• i ai ta „• r—k maža pranešimų, kalbų bei svei- mininku, Alena Devenis, Joseph . . 1 .! kinimų, kuriais buvo apvaini
kuotas šis didžiulis įvykis Ame
rikos lietuvių tarpe.

Susirinkimui sumaniai vadova 
vusi Dainų šventės rengimo ko
miteto pirm. Alice Stephens pir-

P. Ginkus ir Bronė Spūdis — 
vicepirmininkais, Nora Gugis 
— sekretorius, Albina Trečio
kas — iždininku ir Stephen 
Bredes, Jr., finansų sekreto
rium.

Direktoriais išrinkti: Adolph 
Bach, Petronėlė Grabas, Vytau
tas Kutkus, Simonas Laniauš- 
kas, Margaret Michelson, Pet
ras Minkūnas, Salome Cherry 
Mulks, Nadas Rastenis, Mary 
Rudis, Juozas Skorubskis, Jo
nas Valaitis, Petras Viščinis ir 
Matas Zujus.

X Bruno Shotas, Ateities šo-

muoju pranešėju pakvietė vieną 
komiteto vicepirmininkų — Vyt. 
Radžiu, kuris pateikė gana išsa
mią rengėjų darbo pažvalgą.

Komiteto generalinis sekreto
rius J. Kreivėnas pateikęs pra
nešimą iš savo darbo — chorų 
registravimo, repertuaro suda
rymo ir Dainų šventės vadovo 
parengimo sričių, — pažymėjo, 
jog šia švente pasiektas didžiu
lis muzikinis laimėjimas. "Šis

kėjų vadovas ir LB Chicagos laimėjimas”, kalbėjo pranešėjas, 
apygardos rengiamo tautinių' “mums uždeda ne tik malonu-

Albinas Dzirvonas pateikė pra
nešimą piniginiais reikalais, ir 
iš pranešimo' paaiškėjo, jog pa
jamų turėta $22,167.96, išlai
dų — $14,515.72, tad gryno pel
no liko $7,652.24. Didžiausiu 
pajamų šaltiniu buvo pajamos, 
gautos iš biletų pardavimo ir iš 
surinktų aukų, o išlaidose pir
moje vietoje eina choristų kelio
nės išlaidų dalinis apmokėjimas 
(daugiau $6,000), salės nuoma 
ir reklama.

Po to revizijos komisijos na
rys Ant. Gintneris paskaitė re
vizijos komisijos aktą, kuriame 
buvo pažymėta, jog Dainų šven
tės piniginė apyskaita rasta pil
noje tvarkoje, ir, jos nuomone, 
šventė yra vispusiškai pavy
kusi.

Rengimo komiteto sekretoria
to narė Agnė Jasaitytė papasa
kojo apie sekretoriato atliktus 
darbus ir paskaitė paskutinį pro 
tokolą, liečiantį pelno paskirsty
mą. Didžiausia pelno dalis — 
$2,500 — atiteko busimosios dai 
nų švytės rengimui; taip pat 
dar paskirta gaidų leidimui, mu

MALDA LAlSVftJ

Vengrijos pabėgėlė meldžiasi Camp Kilmer?"K J., koplyčioje 
džiaugdamasi, kad Kalėdas galėjo švęsti laisvame pasaulyje INS

-■* .. 4U9i M].«»

CHICAGOS ŽINIOS
šokių festivalio komiteto pir- mą pasidžiaugti pasekmėmis, zikiniam leidiniui jaunimui, mu-
mininkas, savo grupės vardu bet ir pareigą palaikyti gyvą 
įteikė $100 tautinių šokių šven-J chorų dvasią, kad sekanti dainų
tės komitetui, kaip pirmieji bū
simos šventės šokėjai. Pažy
mėtina, kad Ateities šokėjai

šventė būtų šuolis į priekį”. 
Finansų reikalų tvarkytojas

dirba lietuvybės palaikymo ir į x Dubysos svetainės, 2548 

svetimtaučiams rodo lietuviškų w 69th st> Marquette Parke, 
šokių meną jau 15 metų. važi-1 naujįejį šeimininkai Stepas ir 
nėjant po visą Ameriką, nuo Antanina Trinkauskai ir Anielė 
1940 m. ir surengdami apie Gotautas leidžia naudotis sale 
1000 viešų pasirodymų. j kultūrinėms ir pelno nesiekian-

X Elena Mičiulienė, gyv. čioms organizacijoms be atlygi- 
3836 Pariah, East Chicago, į nimo. Penktadieniais, šeštadie-

zikos premijoms, ruošiamajai 
tautinių šokių šventei ir kt.

Nakvynių komisijos pirminin
kas J. Paštu kas nupasakojo šios 
komisijos atliktus darbus, o VI. 
Būtėnas pakalbėjo apie spau
dos komisijos darbuotę ir visus 
su ja susijusius sunkumus.

Viena nenuilstančių šventės 
darbuotojų — Daužvardienė — 
pasidžiaugė faktu, kad lietuviai

Pamaldos mirtininkams
Kalėdų dieną1 Cook apskrities 

kalėjime kapelionas atlaikė šv. 
mišias, kurias išklausė daug ka
linių. Meldėsi ir tie dešimt mir-

Voverės uodega uždegė KAS KĄ IR KUR
eglutę budriko radijo program v

River Forest priemiestyje, Lee Dainuoja Algirdas Brazis 
j Brill namuose, esančiuose 1420 šį vakarą Budriko radijo prog- 
Bonnie Brae gatvėje, voveraitė ramoJe iš stoties \YHFG, 1450 kil 

į savo *-g.n«a , cdega Švytravo
eglutėje. Buvo tu r : šeimininkė, ro muzikos. Programoje dalyvaus 
atvyniojusi dovanų dėžutes po- žinomas operos solistas Algirdas

I Dienus sumetė i krosni ir nario- Brazis- Bus Pranešta kas laimėjo Pieiius sumetė į Krosnį ir pade- praeitO8 savaįtės mįslių premijas, 
ge. luo metu iš dūmtraukio iš- si programa yra paskutinė šiais 
krito voveraitė, kurios uodega metais, tad šių programų leidėjas
liepsnose įsidegė, ir ji šoko į eg- Juozaa Budrikas siunčia vi-

, , .* „ ... / 1 . . siėms radijo klausytojams geriau
laitę. Besibloskiant voveraitei sius linkėjimus Naujų Metų proga.

1 prie lango, kur buvo metalinis Pranešėjas
tinklelis, ugnis užgeso. Gyvento- Marquette Parko namų savinin-
ia4 pasaukė policiją, kad iskraps kų organizacijos susirinkimas bus 
tytų voveraitę iš eglutės. Atida- gruodžio 27 d. 8 vai. vak. parapi-
rius duris ji buvo iš eglutės išbai ^2s.sa^4e’. 6820 S. Washtenaw avė. 

į . ..V- t j- x , • •• Vlsl nariai prašomi dalyvauti. Bus 1 11 išbėgo, Į dumtraukį ji, renkama valdyba sekantiems me-
I turbūt, buvo įkopusi besiginda- tams. Ona šviraniekas
rna nuo šalčio.

—Chicagos Sporto Klubas Ne- 
Tris vaikus išgelbėjo, ris susirinkimas įvyks 1956 m.

ketvirtas žuvo
Chicagoje, kilus gaisrui name

217 Root gatvėje, policininkai iš-
,1 gelbėjo tris vaikus 2—6 metu'Siaurės Amerikos sportinių žaidiATnmnvy^r, /4nLrtTnTri»v,n

amžiaus, tačiau dėl liepsnų jau 
nebegalėjo įeiti išnešti ketvirto- 

Į jo, vienerių metų amžiaus, kuris
• J *, , . ir žuvo Tėvai buvo išėie i artima K°s Čhiciagos skyriaus ruošiamąjų duoną pelno kaip vargoninin- “J?™’ * Y , Y° 1Seję } a,?mą Naujų Metų Balių, kuris įvyks
kai, muzikos mokytojai, muzikos F toraną, kai kilo gaisras. Gaiš- puošnioje Del Prado viešbučio,
instrumentų suderintojai. Sma- ™ Priežastis nenustatyta. Nuos-

gruod. mėn. 30 d. Lietuvių audi
torijoje, 3133 So. Halsted St. Die
notvarkėje: valdybos ir revizijos 
komisijos rinkimai. Po susirinki
mo bus rodoma filmą iš Vl-jų

mų. Nariams dalyvavimas būtinas. 
Pradžia 2 vai. p. p. Vaidyba

Į Lietuvių Studentų Sąjun-

giai praleidę laiką aklieji muzi
kai skirstėsi atsisveikindami:

čiai nusmerktųjų Pamaldos vy- Kalėdų šve^įtee^0 Seka"{iOS6

niais ir sekmadieniais veikia 
valgykla, o vakarais svečiai ga
li ir pasišokti

x A. Gribienė, žinoma vi

suomenininke, džiaugiasi, kad 
Kalėdų šventėms atvyko jos 
dukrelė sesuo pranciškietė Ma
rija Aleksandra su drauge se
sele Marija Imelda iš Kenoshos, 
Wis. A. Gribienės du sūnūs yra 
vedę ir gražiai gyvena. Gribų 
šeima yra didelė gerų darbų rė
mėja.

X LB Chicagos apygardos

valdyba numato surengti Va
sario 16 d. minėjimą, išimti
nai jaunimui, kuris įvyks va
sario mėn. 24 d. Kalbėtojai ir

leido vakarą ir pasikeitė dova- j meninėg proęramog išplojai 
nomis. H. Širvinskienė nares
maloniai priėmė ir pavaišino.

Ind., yra pusseserė Kęstučio 
Žemaičio, kuris dabar yra Len
kijos liejyklų ministeris. Kęs
tučio tėvas Motiejus Žemaitis 
buvo kilęs iš Vilkaviškio vals
čiaus, Vokiškelių kaimo. Mirė 
1912 m. Varšuvoje, palikdamas 
Kęstutį mažą. Jo motina — len
kė. Tėvas mažą Kęstutį parsi
veždavo atostogų į tėviškę. 
Pusseserei Kęstučio karjera į 
ministerius nežinoma.

X H. širvinskienės namuose 
gruodžio 12 d., įvyko Moterų 
Sąjungos 20 kuopos kalėdinis 
pobūvis. Susirinko gražus bū
rys narių, kuris linksmai pra-

5307 So. Hyde Pk., salėje, pakvie
timus galima gauti pas:

A. Antanaitytę, 3348 So. Union 
Avė. Tel. Y A 7-8362.

I. Pakštaitę, 6825 So. Claremont 
Avė. Tel. HE 4-9087.

K. Dirkį, 39JŽ2 S. Artesian Avė. 
Tel. YA 7-4693.

R. Mišauskas, 1443 S. 49th Avė. 
Tel. OL 6-0276.

A. Šakalį, 6423 So. Francisco 
Avė. Tel. HE 4-2053.

Kviečiami studentai ir visuome
nė. Įėjimas tik su pakvietimais.

L.S.S. Chicagos skyr.iaus 
Rengimo komisija

toliai apie $500.

Atpigina prekes
General Electric bendrovė pa

skelbė atpiginanti 15 modelių ra
dijų, kurie vartoja transistorius, 
taipgi atpigina fonografus. At
piginama nuo 9 iki 17 proc.

ko nepaisant triukšmo, kuris su
sidarė, kai vienas sabotažinin
kas kalinys, bejudindamas šildy
mo radiatorių, nulaužė vamzdį ir
paleidlo karštą garą. Sugadintas Hilton viešbutyje?p?asideda iš- -----------------------------

vamzdys greitomis buvo sutaisy- kalbos ir dramos mokytoįų su- .. lfc
šventės rengimo darte rado ben į tas o kaltininkas perkeltas į važiavimas. Numatoma, kad da- MKlte didi. 017111^ 
drą kalbą. Ji pasidžiaugė, jog griežtesnį režimą mirtininkų ka- lyvių iš viso bus a ie 2 000 Su *
talkon stojo visi - tiek senieji, meron. važiavimą ruošia JAV iškalbos

2.856 susisiekimo Augamojo
tik pradžia, ir tokios šventės bū- Nuo penktadienio 6 vai. vaka

ro iki vidurnakčio prieš trečia- Gynė 1,040 nusikaltusiu

Auklėjamojo teatro 
suvažiavimas

Šiandien Chicagoje, Conrad

X Marilyn Kareivaitė, kuri ke

tas metų serga polio, iš Colum- 
bus ligoninės yra parvežta na
mo Kalėdų šventėms. Karei- 
vams, kurie yra žinomi gerų

būtų tiktai jaunimas, nes ben
druose minėjimuose jaunimo 
labai mažai atsilanko.

X Praeitais metais pakvieti
mai į studentų ateitininkų Nau
jų Metų sutikimo balių buvo 
išplatinti porą dienų prieš ba

darbų rėmėjai, draugai linki, Hu. įyykgtant. Patariama ir šie.
kad dukrelė 
sveiktų.

kuo greičiau pa-

X Mažosios Lietuvos pičiulių 

draugijos valdyba paskyrė tris 
asmenis, kurie sudarys progra
mą paskaitų per radijo ciklą. 
Paskaitos jau numatytos pra
dėti skaityti, pradedant sausio 
mėnesį. Pirmoji žada būti apie 
sausio 17 d., kurią skaitys M. 
Nauburas. Komisiją sudaro: 
P. Bagdonas, M. Nauburas ir 
A. Gintneris.

X šv. Kazimiero kolegijos 
Romoje rėmėjų skyrius rengis 
kauliukų žaidimo vakarą sau
sio 6 d. 2:30 vai. p. p., Nekalto 
Prasidėjimo Panelės ŠvČ. pa
rapijos svetainėje. Teklė Nar
butienė ir komisija dirba, kad 
vakaras gražiai pavyktų. Bus 
gerų, gražių dovanų.

X "Brandos atestatas” gali 

pasirodyti greitu laiku Chica
gos lietuvių scenoje, kurį žad? 
parodyti Clevelando LB teat
ras.

met pakvietimus įsigyti iš anks
to, nes vietų skaičius yra ribo
tas.

X LB Chicagos apygardos 
valdyba savo posėdyje paskyrė 
$100 Chicagos Vyrų chorui, 
kuris kovo mėnesio 30 ir 31 d. 
rengia Rigoletto operos pasta
tymą, išlaidoms padengti/

X Margaretai Serauskaitei 
buvo padaryta gerklės operaci
ja. Ji lanko Šv. Kryžiaus para
pinę mokyklą. Jos tėvai yra 
žinomi įvairiose organizacijose 
veikėjai.

X Melkai, žinomi Bridgepor- 
to veikėjai, laukia atvykstant 
dukrelės iš Pittsburgh, Pa., se
selės Matildos, kuri čia pasisve
čiuos keletą dienų.

x Kun. dr. A. Baltinis Lietu
viškų studijų institute skaitys 
paskaitą Literatūra ir modernus 
žmogus. Paskaita įvyksta Aušros 
Vartų parapijos mokyklos kam
bary šį penktadienį 7:30 vai. va
karo.

tų tęsiamos ir toliau, kol su
grįšime į laisvą Lietuvą”, kalbė- 
bėjo J. Daužvardienė.

Lietuvių Bendruomenės Chi
cagos apygardos pirm. dr. J. 
Bajerčius pažymėjo, jog Dainų 
šventė davė pradžią ir kitiems 
dideliems įvykiams. To pasek
mėje sekančių metų birželio 30 
d. yra ruošiama Tautinių šokių 
šventė ir Jaun .no kongresas.

“Draugo” vyr. redaktorius L. 
Šimutis savo žodyje susirinku
sius nukėlė j ankstesniuosius lai
kus, papasakodamas sodrių pri
siminimų iš dainų srities. Kal
bėtojas taip pat iškėlė tą džiugų 
faktą, jog Chicagoje susidarė 
dainos mylėtojų būrys, kuris pa 
jėgė išvežti tokį milžinišką dar
bą. Red. L. Šimutis ragino to
kias šventes rengti galimai daž
niau — nelaukti penkių ar dau
giau metų ir jas reikia ruošti 
tol, kol gaėsime laisvai nuvykti 
į savo gimtinę. "Tada mes se
nieji nuvažiuosime į Lietuvą ir 
sudarysime chorą iš 70 metų 
senių”, baigė savo žodį red. L. 
Šimutis.

Paskutiniuoju ir pačiu svar
biausiuoju kalbėtoju buvęs kon
sulas dr. P. Daužvardis užak
centavo, jog didelės idėjos, augš 
ti tikslai gauna atbalsį mūsų 
tautoje. "Dainų šventė parodo, 
kad ir mes lietuviai galime dide
lius darbus atlikti, tik mums 
reikia darnos ir susigiedojimo” 
pareiškė konsulas ir pabrėžė, 
jog mūsų augščiausias tikslas 
yra Lietuvos laisvinimo baras, 
kuri?me irgi reikia puoselėti to
kias pač'as idėjas. Konsulas 
skatino ir toliau nenuleisti ran
kų, eiti tuo pačiu keliu, nes vi
sų darbas turi tarnauti tėvynei 
Lietuvai.

Be šių trumpesnius žodžius 
dar tarė J. Kudirka, dr. Bud
rys, V. Šimkus, VI. Baltrušaitis, 
kun. P. Cinikas, MIC, ir kiti, ku
rių iškeltoms mintims reikėtų 
pašvęsti ne vieną puslapį.

dienį Chicagoje įvyko 2,856 susi- i Cook apskrityje yra suorgani- 
siekimo nelaimės, kurių metu bu- zuota speciali gynėjų įstaiga, ku- 
vo sužeista 462 žmonės. Areštuo- parūpina advokatą tiems nusi- 
ti 148 girti vairuotojai. Cook kalteliams, kurie neturi iš ko jų 
apskrityje buvo užmušta 22 žmo- pasisamdyti. Ta įstaiga vadina- 
nės, o visoje Illinois valstybėje Cook County Public Defen- 
— 47, gi visose JAV susisiekimo der’s Office, ir ji per 1956 metus 
nelaimėse žuvo daugiau kaip 700. gy°č 1,040 neturtingų nusikaltė- 
Elmhursto gyventojas George liŲ-
Habermehl, 59 m. amžiaus, buvo ------------------- -------- ..
tarp dviejų mašinų mirtinai su
traiškytas, kai jisai, sustojęs, iš
lipo nušluostyti savo automobilio 
langų.

Nuomininkų balius
Nuomininkai, gyveną 3205 N. 

Clark str., Chicagoje, Kalėdų pro 
ga turėjo konkursą — kuris gra
žiau papuoš savo buto duris. Sa-

LIETUVIŠKŲ STUDIJŲ 
INSTITUTAS

— Išlaikomas —
MOKSLINIŲ STUDIJŲ KLUBO

SEMESTRO TEMA:

MODERNIŠKŲ KULTŪROS AP
RAIŠKŲ VERTINIMAS

Penktadienį, gruodžio 28 d.

vininkai paskyrė keturias pre- Vilniaus Aušros Vartų mokyk- 
mijas laimėtojams. Be to — nuo- loję (virš bažnyčios), 2325 W. 
mininkai buvo susirinkę giedoti 23rd PI. (šalia “Draugo”) kun. 
kalėdinių giesmių ir turėjo ben- dr. Andrius Baltinis skaito pas-
dras vaišes.

"Teismas" valkatoms
Kalėdų dieną buvo sudarytas' 

savotiškas teismas Chicagos val
katoms. Niekas iš jų nebuvo nu
siųstas į kalėjimą. Visi gavo do
vanų — kojines, obuolių apel
sinų. Juos buvo stengiamasi įkal
bėti grįžti į normalų gyvenimą 
Tam teismo posėdžiui pirminin
kavo municipaljjiio teismo teisė
jas Hyman Feldfnan.

Aklųjų muzikų Šventė
Aklieji Chicagos muzikai su

rengė savo šventę Kalėdų progar 
Buvo susirinkusių 44. Dauguma

Baigus kalba \ susirinkusieji 
turėjo progą pasižiūrėti Dainų 
šventės ir Kultūros kongreso 
filmą, kurį parodė Iz. Bartkus. 
Šio susirinkimo metu, kuris už 
ris užtruko daugiau keturias va
landas, buvo skaniai pasivaišin
ta skaniais užkandžiais ir pasi
dalinta privačiais įspūdžiais iš 
praėjusios Dainų šventės, kuri 
liks ilgai atmenama. E. šulaltis

kaitą tema: Modemus žmogus 

ir literatūra.

Paskaitos pradžia 7 vai. 30 
min., nesivėlinant.

Visi, besidt mintieji dvasinių 
mokslų pažanga, kviečiami da
lyvauti.

KALĖDŲ DOVANOS
• Televizijos
• Radijai: Importuoti Ir vietiniai,

AM/FM, neėlojaml Ir klt.
• Fonografai
• Hl-Fldellty
• Įkalbėjimo aparatai
• Dulkiasiurbliai, skutimosi mašinė

lės, plaukų džiovintuvai, kavos 
virduliai, tosteriai, mlxmasterlal, 
automatlSkos keptuvės Ir kt. na
mų apyvokos reikmenys.

• RaSomos mašinėlės
• Elekt. laikrodžiai Ir Įvairūs kito

kie daiktai.
Pigiausiai pirkaite Ir geriausią pa

tarnavimą gausite lnž. A. Semėno 
Įmonėje.

Daina
TCLCVISIOn

[sales - Service)
Sav. Ini. A. SEMFAAS 

SSai 8. Halsted — CLIffslde 4-AAAA
Atdara: Kasdien 9-9. sekm. 10-6.

1A1-J

J

Šiemet ir vėl sutikite Naujuosius Me
tus savo draugų tarpe prie gražios 
aplinkos ir giedrios nuotaikos.

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

Nauji Lietuviški Rekordai
PO $1.50 VIENAS

Tyliąją Naktį ir Sveikas Jėzau. Kalėdų giesmės. Solo Izabelė
Motekaitienė

Gul šiandieną ir Liksmą Giesmę. Kalėdų Giesmės. Solo Izabelė 
Motekaitienė.

Palvas Arklys ir Kikilis. Švedo Ansamblis.
Žemaitiška Liaudies daina ir Subatos Vakarėlį. Švedo Ansamblis 
Alutis ir Šauksmas. Budriūno Vyrų kvartetas.
Klumpės ir Vežė Mane iš Namų. Budriūno Vyrų Kvartetas.
Į Kovą ir Gyvenimo Aidų ir Subatos Vakarėlį. Budriūno V. Kvart. 
Valsas ir Žvakė ir Plaštakė. Budriūno Vyrų Kvartetas.
Tėvynei ir Subatos Vakarėlį. Budriūno Vyrų Kvartetas.
Barkarolė ir Sutemo. Duetas, Motekaitienė ir Kalvaitytė.

žvaigždelės ir Temsta Dienelė. Duetai. Motekaitienė ir
Kalvaitytė.

Čigonės ir Nokturnas. Duetai. Motekaitienė ir Kalvaitytė.
Aviža Prašė ir Nudavė Dukrelę. Solo Marijcšius.
Laimutė ir Mano Palvis.

PO $1.00 VIENAO:
Ramu Čia Gyventi ir šlama Šilko Vėjas. Radio Moterų Kvar 

tetas "Rūta”.
Pakirsiu Berželį ir Žygis į Vilnių. Vyrų Oktetas “Aidai”.
Kur Bėga Šešupė ir Draugki į Kovą. Choras.
Karvelėlis ir Jūra. Choras.
Liksmų Laikų Polka ir Koja, Koja. Orkestras.
Paskutinis Sekmadienis - Tango ir Vyrai Užkim - Fokstrotas.

Solo šabaniauskas.
Nutilk, širdie - Tango ir Kanarkų Fokstrotas. Solo Šabaniauskas. 
Visur Tyla ir Tykiai Nemunėlis Teka. Solo Babravičius. 
Našlaitės Kapas ir Griovesių Gėlelė. Duetas: Pupų Dėdė ir

Dėdienė.
Tu, Lietuva ir Drulia. Ppuų Dėdė ir Dėdienė.
Kai Aš Turėjau ir Kam šeri Žirgelį? Duetas. Vanagaitis ir

Olšauskas.
Marcinkonių Polka ir Virginijos Polka. Orkestras.
Jonelio Polka ir Dariau Lyseles. Solo šaukevičius.
Vainikas I ir II dalis. Lietuviškų melodijų rinkinys.
Geismai ir Svajonės ir Oželis. Kvartetas su Orkestru.
Gyvenk, Juokis ir Mylėk ir Dzinguliukai. Duetas su Orkestru.

Rekordus siunčiame ir paštu į kitus Amerikos miestus Ir į 
kitas pasaulio valstybes. Amerikoje pašto ir supakavimo iš
laidoms siuskite ekstra $1.50, Kanrdon — $2.50. Į kitas pasaulio 
valstybes proporcingai daugiau. Siųsdami rekordų užsakymus, 
siųskite ir Money orderį kartu. COD rekordu nesiunčiame.

Naujos Lietuviškos Kalėdinės atvirutės po 10c. viena. Už 
$1.00 gausite 12 Kalėdinių atviručių su prisiuntimu.

JOS. F. SUDRIK FURNITURE, INC.
3241 So. Halsted Str. Chicago 8, Illinois

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

Sekmadieniais nuo 10 vai. ryto iki 5 vai. p. p.

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMO

Balius!
Velk puikus baras ir turtingas bufetas, šo
kiams gros muz. BR. JONUŠO orkestras.

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


