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VAKARU VOKIETIJOS DIDELIS LAIMĖJIMAS!
Sovietų Sąjungos nauja nota 

Vakarų Vokietijos vyriausybei
Okupantai vis nepalieka ramybėje pabėgusių nuo bolševiki

nio siaubo piliečių. Vokiečių spaudos pranešimu sovietinės am
basados vardu pagarsėjęs iš bolševikinių šnipų Kanadoje bylos 
Kudriavcevas įteikė fed. Vokietijos vyriausybei naują notą, ku
ria prašoma “įsakyti imtis visų reikalingų priemonių ir surasti 
3,013 tarybinius perkeltuosius asmenis”...

Jų sąrašą ambasada jau bu- — ■ ■ —
x vo anksčiau įteikusi vokiečių vy taip pat, jog su laiku ilgėja bol-

riausybei Drauge Vokietijos už- . šlavimai, jaukiant
s’pnin rAikaln rrnnia r Am o nonro_slėnio reikalų ministerija papra 
syta imtis žygių išaiškinti pagal 
sąrašą įteiktus 4,043 buvusius 
DP ir “padėti juos repatrijuoti”.

Užsipuolė vokiečių 
vyriausybę

Šį kartą bolševikai ypač di
delį dėmesį atkreipė į mažame- 
č’us ir vokiečių vvriausvbe už
sipuolė, kad ji leidžianti Vokie
tijos teritorijoje veikti “priešiš
koms T. Sąjungai organizaci
joms, kaip Nacionalinė Darbo 
Sąjunga — NTS,, Ukrainos Na
cionalistų Susivienijamas — 
UNS ir kitos, kurios grasini
mais, šantažu ir smurtu mėgina 
sukliudyti tarybiniams pilie-

į uždraustinų organizacijų skai
čių įvairius pabėgėlių sambū
rius. O bolševikai ir jų visos or
ganizacijos yra iš esmės nusis
tatę prieš Vakarų laisvę ir prieš 
dabartinę Vak. Vokietijos san
tvarką.

Griežtai atmeta
Vokiečių spaudoje griežtai 

atmetama melagingi sovietų tei
gimai, jog šiuo metu Federali
nė je Vokietijos Respublikoje gy 
vena kaip pabėgėliai apie 13,000 
buv. s<ivif/inių piliečių, prie ku
rių tenka priskirti dar tam tik
rą skaičių pabėgėlių iš tų sričių, 
kurios nuo 1939 m. buvo sovie
tų okupuotos. Iš jų visų tik 150

Praėjusių metui svarbieji pasaulio politiniai įvykiai vaizduose (INS)

čiams grįžti į T. Sąjungą”... Vo-, pareiškė norą grįžti į Sov. Są-
kiečiai dar apkaltinti, kad ta
riamai kliudančios norintiems 
grįžti į Sdv. Sąjungą tokios pa
bėgėliams remti organizacijos, 
kaip “Pagalbos Pabėgėliams. 
Fondas, Laisvosios Rusijos Bi- 
eiulių Amerikiečių Draugija” ir 
kitos. Ambasada nurodo, jog 
Sov. Sąjungoje “nėra jokių emi
grantinių organizacijų arba tre
čiųjų šalių organizacijų, kurių 

' veikla būtų nukreipta prieš Vo
kietijos Federatwinė3 Respub
likos ir jos piliečių interesus”...

jungą, tarp jų 60 nubaustų už 
sunkiuosius nusikaltimus. Jie 
jau perduoti sovietų ryšinin
kams. Vokiečių įstaigos šiuo me 
tu tikrina sovietų įteiktą naują
jį sąrašą su 4,043 pavardėmis.

(Elta)

Memeler Dampfboot 
sienų klausimu

REUTLINGENAS, Vokietija. 
— Klaipėdos krašto vokietinin
kų organas “Memeler Dampf- 

Bolševikai meluoja per akis b°ot” Nr. 23/1956 skelbia, jog 
Klaipėdos mieste esą tariamaiVisi žino, kad ir šį kartą bol

ševikai meluoja per akis, nes 
kas nori — tas gali laisviausiai 
grįžti į tą “darbo žmonių tėvy
nę”. Tik, deja, tokių norinčių 
daug neatsiranda, o vokiečių fe
deralinė vyriausybė nesiima 
prievartos priemonių jiems jė
ga grąž’nti. Tačiau bolševikai 
ir patys tai gerai žino. Jiems 
rūpi visai kas kita, būtent — 
nuolatos terorizuoti pabėgėlius, 
šmeižti ir kurstyti prieš įvairias
pabėgėlių organ-zacijas ir pulti kietijOS~teritOrija”. 
vokiečius už nepadarytus nusi-' 
žengimus ?r tariamąjį susitari
mų nesilaikymą. Su begėdišku 
įžūlumu sovietai įteikinėia vis 
naudus Vokietijoje esančių ir 
čia tariamai jėga sulaikomų jos 
piliečių sąrašus, reikalaudami, 
k?d būtų leista ambasados na

dar 5,000 vokiečių, kurie tokiais 
bent save laiką. Tačiau iš jų 
tik 50 turi vad. “be pilietybės 
pasą” — ir tik jie tikisi gausią 
leidimus išvažiuoti į Vokietiją. 
“Memeler Dampfboot” sakosi 
gavęs Klaipėdos vokiečių prašy
mą, kurį žada persiųsti toliau 
vyriausybės įstaigoms, įtaigoda
mas, jog Vokietijos vyriausybė 
galų gale atsisakytų nuo 1937 
m. sienų, kiek tai liečia Klaipė- 

’ i dos kraštą... ir jį laikytų “Vo- 
(E)

Vengrų laikraštis 
Vakarų Vokietijoje

Sovietams tenka kalte 
už tūkstančių vengrų 

išžudymų
REUTLINGENAS, Vokietija.

— Vengrijoje raudonieji žmog
žudžiai siautė smarkiau negu , . ,
caro laikais rusiškieji imperialis prieš 1914 metufl

Europos Tarybą sudarančių 
' valstybių piliečiams lengvatos
Europos Taryba atsidėjusi rūpinasi, kad su laiku Europo

je būtų galima keliauti visiškai be jokio paso, kaip kad yrt buvę

tai, 1849 m. kruvinai užgniaužę 
vengrų pastangas išsilaisvinti. 
Tada rusai sušaudė 114 vengrų 
generolų, ministerių ir sukilu
sios tautos vadų. Kaip per Jung 
tinių Tautų posėdžius pąstebė- 
jo Kubos atstovas Portuondo, 
sovietams tenka kaltė už tūks
tančių vengrų išžudymą. Ne tik 
vengrus, bet taip pat kovojančią 
už savo laisvę pavergtąją lietu
vių, latvių ir kitas Rytų Euro
pos tautas prisiminė, be jo, vi
sa eilė Jungtinių Tautų atsto
vų.

Europos Tarybos patariamojo 
susirinkimo įdarytoji .pasienio 
formalumams pakomisė, pirmi
ninkaujama dano Hermondo La 
nungo, paskelbė komunikatą, ku 
riuo praneša, kad minimosios pa

VĖLIAUSIOS
ŽINIOS

JAV saugos Vidurio 
Rytus

WASHINGTONAS, sausio 1. 
— Valstybės sekretorius Duller 
vakar atskleidė ekonominį-kari- 
nį planą, kuriuo norima užkirst 
sovietams kelią į Vidurio Rytus 
Dulles pasakė, kad Jungtinės 
Amerikos Valstybės turi prisi
imti didėjančią atsakomybę svar
bioje apylinkėje.

Valstybės sekretorius Dulles 
yra tėvas Eisenhowerio doktri
nos, kuria norima apsaugoti Vi
durio Rytus nuo sovietų kėslų.

BDNNA, Vokietija. — Vak. 
Vokietijoj pasirodė pirmasis nu
meris vengrų laikraščio, pava- 

riams su jais susisiekti ir kad dinto “Nemzetor” („Tautos sar- 
vokiečių vyriausybė įteiktų vis gyba”). Tai daugiausia “revo- 
naujus jų prašomų asmenų są- bucinių vengrų rašytojų”, daly- 
rašus. Kam tokiu sąrašu sovie- vavusių vengrų tautos sukilime, 
tams reik’a. visi gerai žino iš bet paskiau pasprukusių į lais- 
savo patirties: bolševikai, ma- v?, remiamas spaūdos organas.
tyti, neturint jokios sėkmės Mi- ~~---------
chailovo komitetui, ateityje no- Pakele 5 Centais
ri dar dau-iau įvairiomis terori- chicago, III sausio 1. 
nėmis premortm-J. ypač per etaan{i ,s Chlc>.
pal.kua.ua už geležine, uždan- , vak y
H P^-oU P»Wgč- kočų ir pirmos klasės traukiamo
lnrt. Is čia taip pat paaiski, kam „ t„„- ,• •, ... , ė “ se keliavimo kainas penkiais cenbolševikai paskiausiu metu taip
visokiais būdais skatina tarp gi

Raudonojo Kryžiaus
pagalba vengrams

VIENA, Austrija. — Tarptau 
tinis Raud. Kryžius Budapešte 
maitina apie pusę miliono žmo
nių. Bet paskiausiu metu iš lais
vųjų Vakarų gaunamą maistą 
bolševikai Vengrijoje mėgina 
duoti savo pataikūnams ir bol
ševikiniams veikėjams. Vengrų 
laisvės kovotojų grupė Šveica
rijoj nupasakojo, kaip sovietai 
žiauriai malšina vengrus.

Kremlius apkaltintas, kad 
Vengrijoje naudoja tuos pačius 
genocidinius metodus, kuriuos 
jie vartoja pagrobtose Pabalti
jo valstybėse.

Vilniaus katedroje

miniu tariamai “laisvą susiraši
nėjimą”.

Surenka naujų duomenų

Tuo būdu sovietų saugumas 
surenka tik naujų duomenų apie 
svetur esančiuosius, kuriuos 
įtraukia į kartotekas, ir vėl ima
si iš naujo grasinamųjų žygių, 

'kad užgniaužtų kiekvieną lais
vesni1 prieš sovietus pasireiški
mą Vakaruose. O visi pabėgė
liai juk yra akivaizdūs sovieti
nio teroro liudininkai. Būdinga

e

• Kanada. Vakarinėje dalyje 
vakar pradėjo veikti ankstyvo įs
pėjimo linija prieš galimą užpuo 
limą iš oro.

KALENDORIUS
Sausio 2 d.: šv. Izidorius, lie

tuviški: Mažvydas ir Gailutė.
Saulė teka 7:18, leidžiasi 4:31.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicago- 

je ir jos apylinkėje šiandien — 
šalta.

— Amerikiečiai 1956 me- 
komisės iniciatyva dabar Euro- tais davė $6,100,000,000 lab- 
pos Tarybą sudarančių valsty- darybei. $100,000,000 daugiau 
bių piliečiams visos kelionių vi- negu 1955 m.
zos yra visiškai panaikintos. Ki- . , „, . „ . „ ,
tas žingsnis - rūpinamasi iš- -Au?t~llj!?!e ?PU“k Su
gauti leidimą, kad kelionių do- nieM «»<**. krūmai. Mote- 
knmentaia vietoj’ užsienio psm| " vaikai pnsijimgė prie 
būtų pripažįstami Įprastiniai as tūkstančių gaisrininkų Ir_sa- — jungtinių Amerikos Valsty- 
mens dokumentai. , | P™9 8'a’*a“n bėse dabar yra 169.6 mil. gyven-

Tokia praktika jau seniai vyk ISįefellerio fondas dar ' 
doma kelionėse tarp Prancūzijos paskyrė $600,000 Vengri jos 1 įaTi^StTi 
ir Šveicarijos ir Beneliuc kraž- pabėgėlių reikalams. Šie pini- |g4j ** k 28 ų'

į gal daugiausia bus teikiami
Vokietijos Fed. Respublikoje studentams ir moksleiviams, 

padaryta reikalingų žygių, kad pasilikusiems Austrijoje, 
kitų E. Tarybos narių pilie-i .—U Nu grįžta į Burmos mi- 
čiams būtų leidžiama įvažiuoti nisterio pirmininko postą,. Da 
į Vokietiją parodant tik jų as- bartinis ministeris pirminin- 
mens dokumentus, Belgijos, kas TJ Ba Swe bus vienas iš 
Prancūzijos, Italijos ir Liuksem Uljų vIcepremjerų^U^Nu^pasl 
burgo vyriausybės pareiškė ii ‘

Amerikoje yra 169.6
mil. gyventojų

WASHINGTONAS, sausio 1.

JAV yra daugiau moterų ne
gu vyrų. Moterų yra 84.7 mil., 
o vyrų — 83.4 mil. Beveik 14.4 
mil. asmenų yra 65 metų am
žiaus ar senesni.

Pažadėjo pagalE-j

Saaro kraštas 
grįžo prie 
Vokietijos

SAARBRUCKEN, Vak. Vokie 
tija, sausio 1. — šiandien Saaro 
kraštas prisijungė prie Vokieti
jos pagal Prancūzijos-Vokietijos 
sutartį, pasirašytą 1956 m. spa
lio mėn.

990 kvadratinių mylių ang
lies baseinas įsijungė į Vokieti
ją kaip 10-ta valstybė. Prancū
zija ir Vokietija dėl Saaro kraš
to pradėjo ginčą 18 amžiuje. Abu 
kraštai norėjo kontrolės turtin
game anglies ir plieno krašte.

Po I pasaulinio karo Saaras 
oateko į Tautų Sąjungos kont
rolės rankas.

Pravedus plebiscitą
1935 m. Saaro kraštas grįžo 

irie Vokietijos pravedus plebis
citą. Bet po II Pasaulio karo Sa
aras, pusiau autonomiškas, pa
geidavo artimų ekonominių san
tykių su Prancūzija.

1955 m. Saaro krašto gyven
tojai, vokiškai kalbantieji, nu
balsavo grįžti prie Vokietijos. Po 
to sekė Prancūzijos-Vokietijos 
sutartis.

Beveik milionas gyventoją
Šiandien Saaro krašto beveik 

milionas gyventojų tapo Vakarų 
Vokietijos piliečiais.

Saaro kraštas bus tvarkomas 
Vakarų Vokietijos įstatymų ir 
konstitucijos.

Per trejus metus Prancūzija 
ir Vokietija jungtiniai kontro
liuos anglies kasyklas.

Saaro kraštą ir geležinkelius 
tvarkys Vokietija.

Saaro komunistų partija au
tomatiškai panaikinama, kaip pa 
daryta Vak. Vokietijoje. Du ko
munistų atstovai penkisdešim- 
ties narių parlamente pasilieka 
kaip nepriklausomi atstovai.

Iki 1959 m. gruodžio 31 d.
Saaro krašto ekonominis gy- 

zenimas visiškai pereis į Vokie- 
sijos rankas 1959 m. gruodžio 
31 d. Iki to laiko Saaro gyvento
jai turės mokėti muitus pre
kėms, atgabentoms iš Vokieti
jos. Laisva prekyba tarp Pran
cūzijos ir Saaro pasiliks iki 1960 
metų.

PARYŽIUS, sausio 1. — Pran 
traukė praėjusių metų birže- cūzijos premjeras Guy Mollet 
lio mėn. iš premjero pareigų pažadėjo pagalbą Izraeliui. Mol- 
ir perorganizavo savo sočia- let taip pat pasakė, jog Prancū- 
Iistų priešfašistinę liaudies zija norinti artimesnių ekonomi- 
laisvės lygą. Įnių ir informacinių santykių su

—Pakistano ministeris pir Lenkija*
mininkas Suhravvardy nesuti- -------

i ko atvykti sausio mėnesį į Į 
Sudaryti reikalingi susitari- Jungtines Amerikos Valsty-S 

mai, kad nereikėtų jokių pasų bes. Jį kvietė prezidentas Ei-| • Sovietą Sąjungos komunis- • Pilipiną salos. Pietinėje Min 
kelionėms iki 15 dienų tarp senhoweris. Nežinia, ar Pakis tų partijos bosas Nikita Cnruš- danao salos dalyje šešias dienas
Prancūzijos ir Italijos, o tarp tano premjeras atvyks vėliau’ čev užvakar pasakė, kad komu- siautė potvyniai. Tūkstančiai
Prancūzijos ir D. Britanijos — į JAV. nistai esą pajėgūs suvaldyti žmonių liko be pastogės. Potvy-
pra’lgintas susitarimas vienos | —Pilipinų prezidento Mag- tuos, kurie norėtų pasaulį įtrauk niai atnešė daugiau kaip 15 mi-

esmės sutinkančios tokius as
mens dokumentus laikyti pakan 
kamais kelionių dokumentais 
Europos Tarybą sudarančių vals 
tybių piliečiams.

Iki 15 dienų

1960 m. vokiečių markė pakeis 
prancūzų franką Saaro krašte.

TRUMPAI IŠ VISUR

įrengta tnuzejus dienos kelionėms. Pakomisės pasaysay atstovas savo kalbo- ti į naują karą. šis vyras neži- lionų dol. nuostolių 
sisakė prieš komplikuotus for- je, pasakytoje San Francis- no, ką jis kalba. Pirmiausia jis 
malumus, reikalaujamus vyks- ce, užsipuolė JAV imigraciją pats turi atsisakyti imperialis- 
tant į Vokietijos sovietinę zo- ir užsienių pagalbos politiką, tinių siekių.

VILNIUS, okup. Lietuva. — 
Ir Vilniaus radijas 1956. XII. 't 
patvirtino, kad Vilniaus katedro
je yra įrengta dailės muzėjaus 
paveikslų galerija. Šalia stovi

ną iš Vidurio ir Rytų Europos, 
stengiantis, tuo būdu suvaržyti 
asmeninio pobūdž;o keliones.

augšta3 varpinės bokštas, kurio gjuo atžvilgiu kelionių formalu-
naujai atstatytas laikrodis. Kas 
15 min. muša į šalis kabančius 
varpus. Iš pradžių laikrodis išmu 
ša ketvirčius į vieną varpą, o pas 
kui, suėjus pilnai valandai, — 
į kitą. Pasigirta, kad kiekvieną 

i dieną 7 valandą, 19 per antrąją 
programą ir 21 vai. Gedimino 
aikštės bokšto laikrodis girdi
mas ir per Vilniaus radiją.

• Britanija sumokėjo $56,100, 
00 paskolą Jungtinėms Ameri
kos Valstybėms.

Darbo atstovas Pedro Padilla ,
pareiškė, jog Amerika nori . * 20 “tvyk°
valdyti užsienyje karines ba- ' Buenos Alrcs'
zes kaip Amerikos vyriausy- tinę’

mai ir galimumai tarp Europos 
Tarybą sudarančių valstybių y- 
ra žymiai lengvesni, negu for
malumai, reikalingi atlikti no
rint keliauti iš Fed. Vokietijos 
Respublikos į sovietinę zoną.

(Elta)

• Baltimorės laikraštininkas 
William Worthy, nuvykęs į raud. 
Kiniją, praneša iš raud. Kinijos, 
kad komunistai greitai paleis 
kaikuriuos amerikiečius iš kalė
jimo.

bės nuosavybę. • Trys asmenys žuvo, kai jų
—Respublikonai kongresi- lėktuvas sprogo ir sudužo 30 my- 

niai vadai, peržiūrėję adminis Hu pietuose nuo Seattle, Wash.
tracijos įstatimdavystės prog 
ramų su prezidentu Eisenho- rįnėie ’suezo dalyje 
vveriu, pasakė, kad šiais me
tais negalima sumažinti tak- - ■ —------ --■.=
SŲ* Į —Buvęs Britanijos premje-

—Daugumas Europos va- ras Winston Churcihlll įsiti- 
dovaujancių valstybininkų pa-.. . . . ,, .
žvelgė nuslvylnriomk akimis klnęs’ kad PaaaullnA ta'1™ 
į Naujus Metus, bet tikisi, kad ><Iau8° "u° K®ros Britani jos- 
1957 metais sumažės tarptau Jungtinių Amerikos Valsty- 
tinis įsitempimas. bių draugystės.

• Turkija suinteresuota tiesti 
vamzdžius naftai iš Irako iki Vi
duržemio jūros, nes ligšiolinius 
vamzdžius per Siriją ten sugadi
no. Apskaitoma, gerai dirbant 
per dieną galima nutiesti 4 my
lias vamzdžių. O viso reiktų 600 
mylių.

• Vakarą Vokietijoje. Žydai
_ . .... . ’ grįžta į Vokietiją — vidutiniškai
Egiptiečiai išima minas šiau * _ / o n x j rv* K per menesį po 60 žydų. Daugiau

sia iš Izraelio. Dabar Vakarų Vo
kietijoje yra 25,600 žydų.

• Okupuotoje Lietuvoje Kul
tūros ministerija paskelbė kon
kursus V. Kapsuko paminklo Vii 
niuje ir Janonio — Biržuose por
tretinių figūrų eskizams sukurti. 
Paskirtos premijos po 4,000 rb. 
ir mažiau.

pal.kua.ua
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Trečiadienis, siusio 2, 1957

Paciento orientacijai

MEDICINOS SRITYJE
DR. A. LUPONIS, Iovva

1 šitų atžvilgiu! Kaip labai dva
siniai įtempimai moteriškajame 
pasaulyje tur'ėjo sumažėti. 0 
krisk č’au; galimybių atoslū-

! giui, kurių pirmtakūnės nėtu- 
, ’ rėjo.

Nopapi asto piogreso medioi- mų įrodymus vėžio ligų skati- Nors uleerių gadynė motcry- 
nos srityje dėka, paciento svei- na. . se baigiasi, bet visiškam išsilais
katos apsauga nuolat gerėja. I Šis vėžio gydymo būdas at-i vinimui pasiekti jos turės dar 
Tai sveikintinas ir puikus reiš- rastas Harry M. Hoxsey, kuris daug pastangų padėti. Dabarti- 
kinys. Deja, į naujų gydymo^ turi kliniką Dalias, Texas. Jis niu metu tos rūšies žaizdos mo- 
kelių bei efektingesnių vaistų ■ skelbiasi išgelbėjęs eilę vėžiu teryse tik vieną penktąją vyrų 
jieškojimą retkarčiais įsijungia sergančių asmenų, kurie buvo ulcerl į “kvotos” tesudaro, 

laikomi nebepagydomais. 1 .
Amerikos Gydytojų Sąjunga! Ukerlai serSančl4 moter4 

ir Vaistų Administracija šį vė-! ro<?° rimtus nammius sun
žio gydymo būdą paskelbė be-1 kTUS’ gyvenimo nusi
verkiu .vylimą arba kitas emocines aud-

į rac, kurių moterų draugijoje 
vis dar gausu.

Nors uleerių priežastys labai

tam tikras skaičius nesąžiningų 
“tyrinėtojų”. Todėl dažnai net 
“stebuklingos” pagalbos ligoje 
laikais gyvenąs pacientas turi 
būti gerai orientuotas, kad su
gebėtų atskirti pelus nuo grūdų. 

Hoxsey piliulės pavojingos
Gera žinia moterims

Vidurių žaizdų gadynė baigia-
Pranešama, kad valdžios pa-1 si mažėjant įtempimams, deja

reigunų konfiskuotos piliulės 
Hoxsey vėžio klinikoje, Porta- 
ge, Penn.. ne tik negydančios, 
bet dar labiau šią baisią ligą 
žadinančios. Atitinkamų val
džios pareigūnų pareikalauta, 
kad teismo keliu būtų sunaikin
ti apie pusė miliono šios rūšies 
piliulių. JAV prokuroro pava
duotojas John A. DeMay fede- 
raliniam teismui pareiškė, kad 
piliulės yra netinkamos ir Hox- 
scy Vėžio gydymas yra bevertis. 
Toliau DeMay konstatuoja, kad 
piliulės savo sudėtyje turi potas 
sium iodide, kuris pagal bandy-

tik moteryse. Anot Chicagos 
psichiatro dr. Samuelio H. Krai- 
nes, praėjusiame šimtmetyje 
jaunos moterys būdavo dažno
mis uleerių aukomis. Griežtuo
se socialiniuose šėmuose buvo 
stengiamasi išauginti švelnias

Herojus po mirties
įvairuoja, bet dr. Kraines nuo-1 Gdbert Case» ,3 inctų, ^uvo per 

, .... Kalėdas auto katastrofoj. Dabarmone, daugumoje atvejų juos, įgvaį sutįko, kad būtų panau- 
iššaukia chroniški psichiniai į- dota jo oda 3 metų mergaitei, ku- 
tempimai. Vaistai ir chirurgija rios 70% odos nudegė gaisre.
yra bendrosios vidaus žaizdų ^aitė syvena Decatur- 
priemonėj, bet psichiatrija labai " ______________

(INS)

davo, tai dar mieliau reikėtų 
*mergaitėms šią puošnią dorybę 
laisvu noru įsigyti. Tik nesirau- 
kančių moterų dėka uleerių ny
kimo gadynė prasidėjo.

Pasakiška vieškelių statyba
JAV stiplanuotoji didžioji nau 

jų kelių statyba pareikalaus po 
5,200,000 tonų plieno kiekvie
nais tų kelių tiesimo metais. 
Jau trečiais darbo metais bus 
reikalinga 2,000,000 statinių ce
mento. Kasmet reikės pagamin
ti 908,000 kelio ženklų. Taipgi 
kasmet bus reikalinga bent po 
5,000,000 galonų dažų. •

Tel. ofiso HE 4-6099, rez. PR 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ŠeAtadieniaUi nuo 1 iki 4 vai. p. p, 
Išskyrus ketvirta*!. ir sekmad.

Celofano pramone
Šiuo metu JAV pagaminama 

2pie 250,000.000 svarų celofano 
per metus. Iš jo gaminama mai 
šai, krepšeliai, tūbelės ir kt.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St. 
Ofise U I. REliance 5-4410 

Rezld. telef. Ultovehill 0-0817 
valandos: 1—8 p. m. 6—8 p. m.

Penktad. tik po pietų. 
Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti

Ofiso telef. LAfayette 8-82 10, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 8-2868

DR. EMILY V. YRUKAS
GYDYTOJA IT. CHIRURGS 

4146 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:80 v" 

pirm., antr, ketvlrt. 8-8:8* v 
T* v 8*^1«. 1 a n t

DR* IRENA KURAS
(Gydytoja tr ChlrurgC) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LJOŲ
SPECIALISTU

7166 South W este ra Avenw
(MEDICAL BUILDLNO) 

Pirmad., antrad., kętv. Ir penktai 
nuo 11 vai. ryto — 1 ▼. p. p. ir nuc 
6 ▼. — 8 vai. vakare. Trečlad. nui 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad. 1' 
vai. ryto Iki 8 vai. poilet.

Oflce tel. RE. 7-il«8
Res. tel. WAlbrook 5-8788

Ofiso usl. OLUfskle 4-2088 
Rezidencijos: LAfayette 8-1178

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 YVest 47th Street 
(Kampas 47th ir Hermltage) 

Vai.: nuo 2 Iki 4 Ir 6 Iki 9 v. Vak. 
Seštad. nuo 2 iki 6 vai., lšskyr. sek

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai: 20 N’orth Wacker Drlve 

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

Tel. CEntral 0-2284 
5002 YVest, 10Ui str., Cicero 

Vai. kasd. 6—8, šeštad. 1—8 
Tel. TOwnhaIl 3-0858 

Kitu laiku Ir trečlad. susitarus 
Rezld. tel. HEmlock 4-7000

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 So. Westera Avenue
vai.: kasdien 10-12 vai. ir 7-9 vai. 

- - . - - ... , . , . , vak. Šeštadieniais 10-i vai .Trečla-niai neįstengia. Vienas iš psi-' P^ai jam neoetruKuo arba nors dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus

daug padeda emocinių įtempimų ;.
„ . šalinime. Savaime suprantama. studijuoja, speęifimus jo sun

mergaites. Joms nevalia buvo I kad neužtenka pasakyti pacien- šaltinius. Negalint jtem- j
pykti, pavydėti*. Jos turėjo bū-Į tui, jog jis nusiramintų ir ne- Pim4 pašalinti, dažnai paciento 
ti malonios ir mandagios, o su- , besirūpintų. Visi kenčiantieji
krėtimo metu tebuvo leista pa- j norėtų tai padaryti, bet tiesiogi- 
sikukčiojant išsiverkti arba nu
alpti. Dažnai mergaitės buvo 
verčiamos tekėti už nemylimų

reakcija ir dvasinė būsena gali 
būti taip modifikuota, kad įtem-

jų pavojų sumažina.
Mergaitei nepritinka ir šiame 

šimtmetyje raukytis. Jei seniau

chiatrinių būdų yra įtempimus 
sukeliančių priežasčių pašalini- 

vyrų. Koks didelis šiandieninės i mas — “ventiliacija”. Pacientui
merginos laimėjimas jau vien : kalbant, psichiatras jo klausosi joms švelnumą rausme įvary-

Ofiso telefonas: PR 8-3228 
Res telef. YY'Albrook 5-5076

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

DR. PETER T, BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel. ofiso PRospeot 8-2240
PRospeot 8-4782

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8PEO. CHIRURGIJOS LIGOS 
5700 S. YVood Street

Priėmimo vai. pirmad ir penktad nuo 
2—4 ir 6—8; antrad., ketvirt., šešt. 
-—4; treč. ir jekmad. uždaryta.

DR. VYT. TAURAS 
TUPilAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

■PEC. MOTERŲ LIGOS 
Ofisas Ir rezid.: 2410 W. Slst St 
Tel. PRospect 8-1223 arba YVE 8-5671 

Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antra, 
Trečlad. Ir Penktad. 6-9 vai. vak. II 

šeštadieniais 2-4/ vai. popiet.

Tel. ofiso He. 4-2123, rez. PR. 8-8484

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6255 South Western Avimi

DR. JULIJA MONSTAVIčIUS
OYDYTO.’A Ht CHIRLiltGa 

Office: 10748 South Michigan Avė.
Buto: 1653 YV. 103 St., Beverly HIIIm 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. V^L. kasdien 2—4 p. p. Ir 7—8 va>

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Street
Priima ligonis pagal susitarimą 

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

' šeštad.
Rcs. tel. GRovchlll 6-5603

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

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

Telef. ofiso LAfayctU- 3-6048 
Rez,: YY’Albrook 5-3048

DR. Z. DANILEVrcIUS^
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South \Vestern Avenue
* Chicago 20, III 

pasimatymai pagal sutarties
telefonas REpiililic 7-1900 

Rezidencia: Gltovchill S-8161

Išskirtu trečlad. Šeštadieniais nuo 
Iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PCIlman 5-674*. 
Buto — BEverly 8-384«

Ofiso HEmlock 4-5815 
Rez. llEml 4-3751

DR. A. NARBUTAS
■•LAUCIŲ Ifl VIDAUS LIG4K 

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

Priima pagal susitarimą

DANTISTAS

0R. J. A. PAUKŠTYS
'3163 S. Whipple Strese

(Arti Archer Avė.)
Valandos: nuo 10 iki 12; ?—6; 7__ 9
Šeštad 10—12. Trečiad. uždaryta 

LAfayette 3-4949 
Varno — CEdarcrest 3-7 788

Trečiadieniais, šeštadieniais b* 
sekmadieniais uždaryta

_ Tel. ofiso: DAnube 6-1125

UR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJA/

3267 South Halsted Street
Vai 1 iki 4 ▼. p. p. ir 8—8 » «•

Šeštadieniais 1—4 ” p r

r«l ofiso PRoHpeet 6-9400
Rezld. PRospeot 6-84*

OR. ONA VAšKEV»*»"f
(Vaškeriėdūtč)

GYDYTOJA IR CHTRl Ro 
6248 South Kedzie Avenn* 

Vai. kasdien 4-3 p.p. ir nuo S-l va 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečladlaala!
Ir kitu laiku tik susitarus.

Tel ofiso Vlctory 2-1581
Km. Vlctory •

DR. V. VILEIŠIS
•vt,YTOJA3 IR CIURIIR

802 West Slst Street
Kamp. Halsted Ir 81-moa gatvių 

antrad ketv nrnkt I Priėmimo valandos kasdien: 1-4 p.* šešL 2-4 p p ’ PCDkL «-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. poplst

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

DR. J. J. PLIKAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6318 W. Irving Pk. Road
VAL.: Pirmad.
2-5 ir 7-8:30.

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

OYDLbl.lAI IK CHIRURGAI 
3269 South Halsted St. 

Kasdien 3—7 vai. vak. Seštad. buo
1—6 vai. vak.

Trečlad. ir kitu laiku pagal sutarime 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resld. 2417 
W. 62nd St., tel. RcpubUc 7-8818.

$e nnnocHu"rui-o,uuu door PRIZES
JANUARY 3rd TO JANUARY 19th 

The greatest event in Chicago 
Savings history! Join us in our 
gala GRAND OPENING between 
January 3rd and January 19th. 
There w»ll be gifts for everyone 
visiting us during this ceiebra- 
tion. Special gifts for cll savers, 
both old and new. Over 500 
door prizes will be giveb away, 
amounting to more than $5,000. 
You will be pleased, as wc are, 
with our new headquarters. 
Come in today and fili out a reg- 
istration card.YOU DO NOT HAVE 
TO BE PRESENT TO WIN—all win- 
ners’ narnės will be posted in 
our lobby and each winner will 
be notified by mail. Only adults 
will be eligible for door prizes. 
ALL MONEY IN BY THE 19»h OF 
JANUARY EARNS DIVIDENDS 
AS OF THE lst OF JANUARY.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer AvenUe
Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo 0-8:30 v. --------------------------
vak. šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet Ofiso telefonas 

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. Vlrginia 7-0036.

Rezldencl 'jos tel. BEverly 8-8244

. ... . I2NOONTO8 8JM.: ' '* ŠB-' S*- -S .- J
TUISDAY . . 9 A.M. TO 4 »J6.

WH>NB8I>AY . .'i/ d omo AU OAV

MONOAY

THtMSttAT . . . 1 AM. TOJ 8.M. 1
. , ? 4A.MIOAP.M. ‘ į 

♦ A M. TO 2 MA.

Atvykite greitai, hu savo šeima ir draugais. pamatyti Clilrugoi 
mieste gražiausius taupymo Ir skolinimo įstaigos pastatu:*.
PELNY KITE Al KšYT.Yl s| DIYIDEYDY IZ SAVO SAYTI - 
l’.Ys. Taupykite, „Uitus metus išbandytoje, apdraustoje finun- 
slnčje ištaigoje. pelnykite daugiau už savo santaupas, ir paw- 
naudokite gausiais pinigus taupančius putarnavlluals, auti! 
kilimais f'lilengo Savings nariams. I»abnr duodami nepapras
ti dividendui už l’AII»-l I1 Iiivcstavlmusf Išbandykite, all-

dalydami apdraustą taupymo sąnkaltiy ir pastebėsite skirtu 
mų. t'liicngo Savings saugiai Ir pelningai aptarnavo Pietų b 
Pietvakarių apylinkės taupymo Ir namu pirkimo paskoloms 
virš 32 meti]. Turtas dabar viršija- |2ft,0oii,00n.00.

Nuo jstelglmo 1924 metais, t'hleago (Aavmgs vlnuotnet mokėjo 
daugiau ingo vidutinius dividendus. Taip kaip pagal laikro
di. I*nn H uiėiKsius, taupytojai yra gavę dideli pelnų už Jų 
k'itaupus.

SFM'JALOS VALANDOS PER GKAN'D OPENING M O SAUSIO 3-fIOS IKI 19-08 DIENOS:v •
Pirmadicių, Ketvirtadieni ir Penktadienį nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. popiet
Antradienį ir Trečiadienį nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. popiet, šeštdaienį nuo 9 vai. ryto iki 2 vai. popiet.

II AND LOAN ASSOCIATION 
6’2 4 5„ f. WKTI R M aVINUT

Tel. ofiso YT 7-0600, re,.. RE 7-6867

DR. 8R. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir California Avė.

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

Blskop 7-2686

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. Ir sekmad. tik susitarus

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

! * DR. J. GUDAUSKAS
| GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

šeštadieniais 1—4 vai.

į Tel. YVAlbrook 5-2670
Rcs. IlUltop 6-1560

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

' GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center
6132 South Kedzie Avenue

’YAL. 2—4 p. p. ir nuo 7—9 v. Vak. 
1 ’l'ie'iiiil b šeštad, pagal sutarti

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

, GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETEVIH GYDYTOJAS)
2500 West 63 rd Street

; VAL. kasdien nuo 2—4 p p. Ir 7:29 
I Iki 9 vai. Trečia*!. Ir š*'št. fuždaryia

Telefonas GRovehlll 6-1695
OR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIAUSTI

PRITAIKO AKINIUS 
/alandos. 9—12 Ir 7—S v. v. pagal

susitarimą. Išskyrus trečiadienius
7422 Ws«t Marunette Rd 

Tel. REliance 5-1811

OR. WALTEH J. KIRSTU*
' gydytojas ir chirurgas

(L1ETUVTH GYDYTOJAS)
3925 West 59th Street

'(Al t—4 popiet, 6:S0—8:*» *** 
Trečiad pagal sutarti

OR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. 4'HIIII ILGIN’ftS IK 

ORTOPEDINES I/IGOS 
2745 West 69th Street

Priešais šv. Kryžiaus ligoninę
Tel. KEpublic 7-2290 

VAL.: Pirm., antr.. Ketv., fcenkt.
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo "6:00—8:00. 
Šešt. nuo 2:00 — 4:00. Trečlad. Ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

Tel. ofiso PR. 6-0446, rez. HE. 4-3156

DR. P. C. WINSKUNAS
gydytojas ir cheiurgas 

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti 

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 4-88M

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

Tel. ofiso ca e-0257, rez. pr e-eese 
Rezld. 8600 8. Arteolaa Ava

VAL. 11 v. r. Iki S p. p.; 8—9 V. <

DR. G. SERNER
metu vis akių gydytojas

Virš SS metq patyri
Tel. Y Arda 7-1828 

■ f Pritaiko aklalsa 
Kreivas akto 

ištaisė.
Ofisas ir akln1q dlrbtnvR
756 West S5th Street

Dr. Antanas Rudokas, 0. D. ^\auo l? ’• T° •1U •• ***r*LHn. -ii. J. . i nuo 10-12, penktadieni ia-»Tikrina akis; pritaiko akinio*, 4eS»«dl*nials ie-2 vai ponis* 
keičia stiklus Ir rfmtu.

i 4460 So. California Avė., Ohlcagt 
šaukite YAnls 7-7381 

Priima: vakarais 6 Iki 9; šeštad.
10 vai. ryto iki 4; trečlad. ir sskmad. 

tik susitarus
Tel. ofiso YA 7-4787, rez. PR S.lSto,

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4646 8. Ashland Avė. (kamh. 811)
Vai. nuo 2—4 Ir 6—8; trečlad., Sei 
tad. Ir sekmad. tik pagal sutarti.

Jeigu neatsilieps vlršmlnšt! telefonai 
Šaukite MIdyvay 3-0001

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu aklų įtempimų, kuris 

yra priežastis galvos skaudšjlmo bei 
svaigimo Ir skaudančių aklų karščio 
Atitaisau trumparegystę Ir tollregy* 
tę. I’rirenku teisingai akinius Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
Instrumentais, rodančias mažiausiu, 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
| mokyklos vaikus.

4712 South Ashland Avenue 
Tel. YAnls 7-1371 

Vai. 10:80 iki 7 v. vak. šeštad. 10:81 
Iki 6 vai. Sekm Ir treč uždaraV P. ŠILEIKIS, 0. P.

Ortliop>*das - l*rotezlatas 
Aparatat-Protezal, Med. ban
dažai. Ppec. pagalba kojom

(Arch Supports) Iv S.K.
i Vai.: 9-8 Ir 6-8. Šeštadieniais 9-1. 

<RT1IOPED1J08 TECHNIKOS IjAB 
2860 W. 83rd St. Chicago 28, III 

l/!l. PRospect 8-5084.
Uemkite dien. Draugą!

DRAUGAS 
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

2334 S. Oakley Avė., Ctilcngo 8, UI. Tel. Vtrglnia 7-6641 7-6612

Entered as Second-Class Matter March 31, 1916, at Chicago, Illinois 
Undez Ųie Act of March 3, 1879.

Tsi ofiso Ir buto OLymple 2-4*e*
DR. P. KISIELIUS

RYTOJAS IR CHIRUR(
♦988 W. 15th SU Cicero 

kasdien 1—ž v. Ir 6—R v. vakara 
Išskyrus trečiadienius

Hutas 1526 So. 4»t»i A.S. 
esštadlenials 12 Iki 4 noris.

8UBSCRIPT1ON RATES 
98.00 per year outgide of Chicago 
$9.00 per year In Chicago & Cicero

Press Soelety 98.00 per year tn Canada
Foreign 911.00 per year.M» taniu 59 metų 8 nuBn. 1 mln.

99.00 5.00 92.76 91.26
loj 98.(10 94.60 92.60 91.00

9 tl.oo 95.50 93 00 9116

Meaber of the Cathollc Press Ass'n 
Lublished daily, exept Uundays, 

by the
l-lthuaolan Cathollc 
PHEN.'MEHATA:
Chicago* Ir CiceroJ 
Kl‘ur JAV Ir Kana 
Užsienyje

, itedskclja straipsnius taiso savo nuožiūra Nesunaudotų straipsnių ns- 
sauro. Juos grųžina tik iš anksto susitarus. Redakcija už skelbimų turini 
uealsako. (skelbimų kainus prisiunčiamus gavus piasymų.
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Trečiadienis, g:.usio 2 1S57 DtENKASflS DRAUGAS, OTTCaOO, ILLINOIS

BE PLANO
Netgi paskiro žmogaus gyvenimai be plano —- ne gyveni* 

mas. Tad ką bekalbėti apie valstybes, neturinčias ateičiai poli* 
tinių planų. O visdėlto Vakarų pasaulis, kūno pusėje ir jėga, 
ir teisybė, daugeliu atvejų ligšiol gyveno be planų, be jokio at
eities numatymo. Reikėtų laukti, kad toks planas atsiras nau
juosius metus pradedant

Vakarų demokratijų sąjungininkai buvo sukrėsti labai stai
giai iškilusia Artimųjų Rytų krize. Žinoma, čia pat reikia pa
siskubinti pabrėžti, jog nemažiau tuo pat metu buvo sukrėsti 
ir sovietai. Juos sukrėtė netikėta padėtis — neramumai Rytų 
Europoje. Taigi du priešingieji poliai šiuo metu turėjo ypatingai 
smarkius “pergyvenimus”. Kaip greitai ir kurie greičiau atsi
gaus po šitokių sukrėtimų, pagyvensim — pamatysim.

Kaip matome, satdlitinių valstybių gyventojai ir dabar toli 
gražu dar nenurimo. Jie tebežvangina uždėtas žiauraus okupan
to grandines ant rankų ir kojų. Ryškiausias tam pavyždys yra 
Vengrija. Tačiau neramumų būta ir dar esama ir Albanijoj, ir 
Bulgarijoj, ir Rumunijoj, ypač Lenkijoj, o paskutiniu laiku, spau
dos pranešimu, neberimstama ir Pabaltijy, ypač pavergtoje Lie
tuvoje, kur, parsidavėlio Sniečkaus žodžiais, “buržuaziniai gai
valai, paakinti Vengrijos įvykių, kelia galvas”...

Taip pat Rytinės Vokietijos gyventojų besibaigianti išsekti 
kantrybė, kur, sprogus revoliucijai, daugelio manymu, gali iš
sprogdinti netgi trečiąjį pasaulinį karą.

Šitoks rūgimas daug kur ir daug kam kelia ypatingų vil
čių, bet tuo pačiu sudaro ir didelių pavojų. Puoselėjamos vil
tys, kad šitoki įvykiai gali atnešti laisvės gimimą raudonosios 
Maskvos pavergtiems kraštams — Lietuvai, Latvijai, Estijai, 
Čekoslovakijai, Lenkijai, Vengrijai, Rumunijai, Bulgarijai, Al
banijai, na, žinoma, ir Jugoslavijai, kuri taip pat kruvino rau
donojo teroro yra valdoma. Tačiau tai gali atnešti didelius su
krėtimus, daugelio nekaltų žmonių kraujo praliejimą ir dar kie
tesnes vergijos grandines prispaustiesiems. Juo labiau todėl, 
kad niekas iš laisvojo pasaulio valstybių nenori ir nežada pri
spaustiesiems padėti. Dar tebegyvenama egoizmo kiaute užsida
rius ir težiūrima tik savojo kailio, kuris taip pat nesaugu^.

Jeigu kiltų revoliucija Rytų Vokietijoje, savaime aišku, kad 
nesėdėtų rankas sunėrę Vakarų Vokietijoje gyveną jų broliai 
ir seserys — vokiečiai. Ten ir glūdi vienas rimčiausių pavojų 
visiškai rimtam konfliktui su raudonaisiais. Praėjusiame NATO 
valstybių konferencijos posėdyje tokios prielaidos nepaneigė nei 
Vakarų Vokietijos užsienio reikalų ministeris von Brentano.

Vienok, ar daro ką nors Vakarai tokios situacijos akivaiz
doje ? Pr. Alšėnas

FaULGėLIŲ reikalais

Vieeprez. Xi\on kalbasi su buvusiu prez. Iloover. pabėgėlių iš 
Vengrijos reikalais. (1VS)

ją. Tačiau jei tos valstybės rei- uos iš savo naftos bei Suezo ka- 
kiamai peržvelgtų pasaulio po-Jnalo.
litinę padėtį ir daugiau kreiptų i Taigi, arabų valstybės pagau- 

i dėmesio į savu valstybių ir pa-jt03 dienos įvykių tempo pasiė- 
saulio ateitį, tai jis taip lengva ,mė pavojingą politinę kryptį su*
širdimi nepriimtų Maskvos pa
galbos, kuri matydama tokį di-

stabdė, bet tai dar nereiškia Su 
ezo krizės išprendimo. Svarbu 
ar Jungtinių Tautų karinės jė
gos galės tą erdvę apsaugoti 
nuo Maskvos užmačių. Reikia

sirišdamos daugiau ar mažiau! žinoti, kad Suezo krizė šiandien 
su Maskva. Maskva kovoja nei pasireiškia ne tarp Egipto ir 

delį ir svarbų laimikį pati s.ū-( jgj jų interesų, o savo. Kiek Ru' Prancūzijos — Angli jos, o tarp 
losi. Jos patartų pačiam Egip-;s:ja šiandien yra įkėlusi koją į demokratinio ir komunistinio

KLAIDOS IR JŲ PASEKMES
PETRAS BLOZNELIS, Worcestcr, Mass.

Kada peržvelgi pasaulinę po- tylima ir laikomas [pasyviai, 
litiką, tai ji toli gražu nebuvo Prieš aktyviai veikianti demok- 
ir nėra tokia, kokia ji turėtų ratinį pasaulį Maskva negalėtų 
būti. Demokratinis pasaulis ne- atsilaikyti ir jos išpūsta galybė- 
nori įsigilinti ir suprasti pa- greitai būtų susmukdyta. Pro- 
grindinių ir nesuderinamų skir testai be jokių sankcijų Mask- 
tumų tarp jo ir komunistinio vai nieko nepasako.
fronto. Vakarai dar vis laukia! Vidurinieji Rytai buvo demo. 
ir tikisi, kad vieną dieną komu- kratinio pasaplio pusėje ir jei
nizmas pakeis savo idėjas n vakaraj įen vedę reikiamą 
atsisakys pagrindinio tikslo uz- Jr aktyvią politiką tai šiandien:
valdyti visą pasaulį. Kitaip sa- £Oje er(jvėje besireiškiančios krii 
kant, Vakarai tikisi komunizmą zė8 nebūtų buvę viduriniųjų | 
nugalėti tyla, neveiklumu, trau- Rytų krizę iššaukė pe Prancū_! 
kimuisi bei bendradarbiavimu. zijos jr Anglijos veiksmai, o 
Tai yra metodai, kurie Maskvą Vakarų nesutarimas bei pasyvu. 
skatina veržtis pirmyn, o ne su
stoti ar trauktis atgal. Tik ak
tyvia ir realia politika galima 
Kremlių priversti, kad jis su-

mas.
Imant dėmesin Viduriniųjų 

Rytų ir Suezo kanalo svarbą ir
silaikytų nuo savo gruoboniškos žinant, kad pasaulis padalytas į 
politikos bei pasitrauktų iš oku-l priešingus frontus, kurie var-

1956 metų Nobelio premija
Nobelio premijos administra

toriai švedai 1956 metų diplomą 
ir premiją paskyrė senam Ispa
nijos poetui Juan Ramon Jime- 
nez, didžiausiam ispanų lyrikui. 
Ši linksma žinia poetą pasiekė

į Ameriką, kur susituokė su Ze- 
nobija Camprubi Aymar. Jai pa
dėjo išversti Indijos poeto R. 
Tagore eiles. Tais pačiais me
tais grįžo į tėvynę, 
jūra rado įkvėpimą

puotų kraštų. Kada taika palik
ta Vien tik Maskvos rankose, 
tai ir yra tokia, kokios Krem
lius nori ir kokia jam yra rei
kalinga.

Vakarų pirmoji klaida buvo 
padaryta neatkreipiant reikia
mo dėmesio į Pabaltijo valsty
bių okupaciją. Vėliau tas pačias 
klaidas pakartojo dėl visos eilės 
Kitų Vidurio Europos valsty-1 
bių. Tos pirmos Vakarų klai
dos Maskvai davė pagrindą grob 
ti vis naujus kraštus. Jei iš anų 
valstybių nebuvo pareikalauta

Kelionėje , pasitraukti, tai Maskva žinojo, 
reikšmin-| kad jr dėl naujai užgrobtų kraš 

tų Vakarai laikysis pasyviai. 
Argi ne taip vėliau Azijoj atsi
tiko. Tokią apdraudą turėdama, 
ji ir slenka pirmyn.

Kur pirmos klaidos buvo pa
darytos, ten pirmiausia reikia 
stengtis ir atitaisyti. Tada Mas 
kva pamatytų, kad jai kelias į 
naujus agresinius veiksmus už
kertamas. Ji žinos, kad ir dėl 
naujai užgrobtų kraštų nebus

skausme, sėdintį prie mirštan- i giausiam savo veikalui “Diario 
čios vėžio liga žmonos. Senelis de un poetą recien casado”. 
poetas su ašaromis akvse pa-j Šia knyga autorius davė iš
reiškė: “Esu labai dėkingas panų poezijai naują gyvenimą, 
tiems, kurire skyrė šią premiją Pats Ramon pasisakė, kad “Dia 
toli gražu nenusipelniusiam. Dėl rio” esanti vertingiausia jo kny- 
mano sunkiai sergančios žmo- gą, kuriai įkvėpimą davė meilė, 
nos priimu Nobelio premiją gi- jūra, dangus, laisvė, abi Ame- 
liame nuliūdime. Nieko kito ne-'Tikos ir pati kelionė, 
turiu pasakyti”. ' Vėliau dar yra išleidęs kny-

Švedijos teisėjai išrinko Juan gas “Šalinas”, “Guillen”, "Gar- 
Ramon, pripažindami jo poezi- čia Lorca”. Viso yra parašęs 
joj artistišką skaidrumą ir dva- Į apie 50 veikalų, kurių paskuti- 
sinį ryškumą.

žosi dėl pirmumo ir tos varžy
bos nesibaigs tol, kol vienas 
frontas nebus sunaikintas, todėl 
Vakarams negali būti vis tas 
pats, ar ta erdvė pasiliks jų pu
sėje, ar pereis komunistinio fron 
to kontrolėn. Iškilęs dėl Suezo 
kanalo nesklandumas ir net ka
riškas susirėmimas tarp Angli
jos Prancūzijos ir Egipto, dar 
nereiškia, kad ta svarbi vietovė 
vienokiu ar kitokiu būdu patek
tų komunistinio fronto kontro
lėn.

Jei Egipto valdovai būtų rim
čiau žiūrėję į bendrą pasaulinę 
padėtį, tai nebūtų susižavėję Ma 
skvos propaganda ir “savano
riais”. Jie būtų pamatę, kad 
Egiptui nėra jokio pavojaus iš 
Vakarų ir kad Suezo problema, 
kuri iššaukė viso arabų pasau
lio sujudimą, nėra sunkiai iš
sprendžiama, žinant Vakarų nuo 
laidumą.

Maskvos imperializmas
Vakanj arabų pasaulis su

judo prieš Angliją ir Prancūzi-

tui su Vakarais spręsti Suezo 
klausimą, negąsdinant Rusijos 
“sananoriais”. Arabų pasaulis 
įsileidęs Maskvos "savanorius” 
nei nepastebės, kaip atsidurs 
Maskvos geležinėse _ įplėšė ir 
tada pamatys, kiek turės nau

jų valstybes .tiek yra pažeistas ‘ blokų. Anglija ir Prancūzija pra
jų valstybes, tiek yra pažeistas 
tuos “savanorius” iš ten išpra
šyti, tai pamatys su kuo reika
lą turi.

Jungtinių Tautų įsikišimas į 
Suezo krizę, karo veiksmus su

dėjo karo veiksmus ne sus tiks
lu prieš Egipto nepriklausomy
bę, o kad ta erdvė nepatektų 
Maskvos kontrolėn; tas momen
tas galėjo klekinu metu 
įvykti.

Jimenez gimė Morguere, An
dalūzijos provincijoj, 1881 m., 
gruodžio 24 d. Poetų gyveni
mas nevisada yra turtingas iš
oriniais įvykiais ar avantiūri- 
niais momentais. Jaunystę pra
leido tyliame kaimelyje pas tė
vus. “Jaunystės amžius yra

nis, išleistas 1949 m., yra “Ani 
nimal de fondo”.

Pilietiniam karui kilus, 1936 
m. išvyko į Portorico ir daugiau 
negrįžo į Europą.

B. Mikalauskas

M. KRUPAVIČIUS

1926 METŲ GRUODŽIO 17-TOJI
Liūdna 30 metų sukaktis

30 tęsinys
Krikščionims demokratams pasitraukus iš vy- 

iausybės pasiliko tik vienas valstybinis organas, 
kurį išrinko Seimas ir kuriam suteikė tam tikrų 
statuto nustatytų kompetencijų. Tas organas — 
Seimo prezidiumas. Jam pavesta tvarkyt Seimo rei-

Egipto valstybės vardas šiuo 
metu visur plačiai linksniuoja- 

auksinis”, rašo Juan. “šiame! mas, todėl pravartu prisiminti 
aukso amžiuje, kaip dvasinėje | apie tos valstybės kaikuriuos
saloje, nukritusioje iš dangaus, į statistinius duomenis. Egipto kalus jr atstovauti Seimui. Jam tedėl ir Seimui ne- 
poeto širdis pasisuka ir randa valstybės plotas sudaro 386,000 gant pasjiiko teisė ir pareiga ginti Seimo reikalai.
gėrį, kurio daugiau nebeapleis ;kv. mylių, tačiau naudingos že 
visą gyvenim'ą. Tai malonės, mės plotas tesiekia vos tik 13, 
gaivumo ir laimės sala. Kad ga- 500 kv. mylių, o likusia žemės
lėčiau rasti tave visada savo gy
venime, skausmo jūroje”.

plotas yra tik smėlis ir tyrai. 
Vienok kaikuriuose tyrų plotuo-
se randama nevisai jau maža 

,_2-„n?0S1tabaU?_la_^li0TatL*'naft°s šaltinių. Gyventojų skai
čius šiuo metu siekia apie 21,-dengimas, kurį per£yv..no Juan 

Ramon vaikystėje, pasiliko ja
me visą gyvenimą. Didžiosios 
dovanos — egzistencijos — ati
dengimas randas visoje jo poe
zijoje
das.

Gimnaziją baigė pas jėzuitus.; yra po vandeniu Bolivaro vie-

250,000.
—o—

Kaip matyti iš spaudos, Ko- 
i lumbi jos vyriausybė svarsto 

Tai jo kūrybos pagrin- j projektą „„sausinti apie 1,525,- 
(000 akrų žemės, kuri šiuo metu

Sevilijos universitete studijavo tovėje. Geologų nuomone, ten 
teisę. 1900 m. Madride išleido 
pirmąją poezijos knygą “Almąs 
de Violeta”. Mėgo skaityti pran
cūzų simbolistus. Susirgęs džio
va, turėjo užsidaryti sanatori
joje. 1905 m. grižo į tėviškę, 
kur išgyveno iki 1912 metų. čia 
studijavo savuosius klasikus ir 
išleido antrąją knygą "Sonetos? 
espirituales”.

1912 m. grįžo į Madridą, aps 
gyvendamas studentų reziden 
cijoje. Po ketverių metų išvyko

žemė būtų nepaprastai derlin
ga. Vienok nusausinimas kaš
tuotų šimtus milionų dolerių, 
nes tektų kasti kanalas ir sta
tyti užtvankas. Ekspertų nuo
mone, tas viskas apsimokėtų.

I Daromas spaudimas į vyriausy 
i bę, kad projektas būtų priim- 
l tas.

— JAV marinų korpas jsteig 
tas Kongreso 1775 metais.

Jis tuos jam užkrautus 
atsidėjęs vykdė. Vykdė 
jos. Tas vykdymas išsivystė į kietą ir atkaklią ko
vą. Kovon stojo dvi nelygios jėgos — vyriausybė 
su policija, kariuomene ir kitomis įstaigomis, kurias 
turėjo savo rankose ir penki Seimo prezidiumo na
riai su teise ir teisingumu savo rankose, tiesa, ir su 
visuomene. Bet visuomenei buvo vyriausybes užkiš
ta burna ir suraišiotos rankos. Teisė ir teisingumas 
yra labai svarbus veiksnys ir jėga, bet tik tais at
vejais, kai ir kita pusė ją pripažįsta. Suprantama 
todėl, kad Smetoną, su Voldemaru išeidavo visada 
laimėtojais, o Seimo prezidiumas — pralaimėtoju.

Kur reikdavo asmeniai eiti žodžiu kalbėtis. 
Seimo pirmininkas Stulginskis visada imdavosi ma
ne, kaip pirmą vicepirmininką. Kai reikdavo pasira
šyti raštai, pasirašydavo pirmininkas ir abu vice
pirmininkai. Vienas sekretorių pasirašydavo tik ta
da, kai kurio vicepirmininko tuo metu nebuvo Kau
ne. Tokiais atvejais pasirašydavo dažniausia Petras 
Jočys. Visa kova sukosi apie konstitucijos nuostatų 
laikymąsi ir Seimo rinkimą konstitucijos nustatyta 
tvarka. Seimo prezidiumas kartą į mėnesį rinkda
vosi apsvarstyti einamų reikalų ir nustatyti daryti
niems žygiams. Net tada, kai Stulginskis persikėlė 
gyventi į tolimą Jokūbavą, kur turėjo įsigijęs ūkį 
tie posėdžiai nenutrūkdavo. Stulginskis iš ten at

įpareigojimus sąžiningai ir

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

FEDXRAL
end Loan Association

2202 W. Cermak Road 
Chicago 8, ILL.- 

Vlrginia 7-7747

Chartered and Supervised by the U.S. Government

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

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

Pinigams padėti nereikia važinėti. Juos galite pa- 
po^tu. 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 I valandos po pietų. 
Trečiadieniais visai neatidaroma

vykdavo į Kauną. Prezidiumo raštai buvo užversta 
vyriausybė. Nevienas toks raštai buvo nukreiptas 
ir teismo organams. Bet visa baigdavosi niekais. 
Jau minėjau mūsų pasikalbėjimus su Smetona ir 
Voldemaru. Lankydavome ir kitus ministerius pir
mininkus. Atsakymai buvo visų vienodi.

Kiek charakteringesnis buvo pasikalbėjimas su 
ministeriu pirmininku Mironu. Kiekviename tokiam 
pasikalbėjime Stulginskis kalė, o aš tik zalatinau. 
Kalti Stulginskis savo kietu žemaitišku būdu labai 
tiko. Mironas mums lengvai paskyrė priėmimo lai
ką. Kai tik Stulginskis užsiminė, kad esam atėję 
Seimo rinkimų reikalu, Mironas tuoj susierzinęs at
kirto — nustokit jūs pagaliau zirzę su savo konsti-

giau nebekalbėsime, bet jums teks pakalbėti su 
tos valios reiškėju”. Ir atsisveikinę išėjome.

tau-

lig pat Lietuvos okupaci- furijomis ir seimais. Tai ne jūsų reikalas, bet mūsų 
Stulginskis galvą nuleido ir pradėjo žiūrėti iš padil
bų. Tai rodė, kad jis jau užvirė. Pykimo forma ir 
reagavimu supykęs Stulginskis buvo labai panašus 
į Naujienų redaktorių dr. P. Grigaitį, nors vienas 
yra žemaitis, o kitas zanavykas. Stulginskis atkirto 
— jūs esat tik tautos tarnautojai, kuriuos paskyrė 
tautos atstovybė — Seimas, o tamstos vyriausybė 
nei Seimo nepatvirtinta, vadinasi neteisėta. Miro
nas atsistojęs pradėjo rėkt — “aš jus daugiau ne
priimsiu ir nesikalbėsiu su jumis!” Aš įsiterpęs vos 
besivaidydamas šaltai pabrėžiau, kad Smetona yra 
prisiekęs laikytis konstitucijos, tai ne tik sąžinė, 
bet ir garbė reikalauja jos laikytis. Kas yra prie
saika tamsta, kaip kunigas, turėtum labai gerai ži
noti. Tuo pačiu pakeltu balsu mane įspėjo, kad aš 
jo nemokyčiau. Toliau tęsdamas pažymėjau, kad Sei
mo prezidiumas kalba Seimo vardu, o tuo patim ir 
tam tikra prasme ir tautos. Tai yra svarbiausias 
balsas. Vyriausybė turėtų tam balsui paklusti. Į šį 
mano pareiškimą Mironas nieko neatsakė, bet pa
šokęs suriko, kad neturįs ką su mumis kalbėti ir 
oaprašė jam negaišyt laiką. Tai buvo mandagus 
kvietimas apleisti jo kambarį. Stulginskis jam atrė
žė: — “neturim ir mes ką kalbėti su priesaikos lau
žytojais ir valdžios užgrobikais. Mes su jumis dau

Tai nėra pažodinis pasikalbėjimas, bet tik apy
tikrio turinio perdavimas. Tokį aštrų pasikalbėji
mą turėjome tik su Mironu. Buvo kietų pasikalbėji
mų ir su kitais tautininkų valdžios žmonėmis, bet 
neišeita nei iš pusiausvyros, nei iš mandagumo 
ribų.

Seimo posėdžių salės ir raštinės raktus turėjo 
Stulginskis. Vieną kartą vyriausybė susidomėjo Sei
mo palikimu. Kas ministeriu paprašęs paskolinti 
jam raktus. Stulginskis atsakęs, kad visa, kas pa
likta prezidiumui daboti, bus perduota tik naujam 
teisėtam Seimui susirinkus, ir raktų nedavė. Vy
riausybės įsakymu, tų patalpų durys buvo išlaužtos 
ir Seimo raštai pakliuvo į vyriausybės rankas. Tuo 
reikalu Seimo prezidiumas ir ministeriui pirminin
kui ir respublikos prezidentui pasiuntė griežtą pro
testą. Pasiliko dar neužvaldyta geležinė nedega
moji spinta. Po kiek laiko ir ja susidomėjo vyriau
sybė. Stulginskis ir šiuo kartu prašomas raktų ne
davė. Ir geležinė spinta nesunku atidaryti, jei kam 
teisėtumas nustojo betkurios reikšmės. Įsakyta pa
šaukti kalvį spintai atidaryti. Atidaryta šveicapa- 
rato pagalba. Tas šaltkalvis buvo mano geras pažį
stamas ir tautininkų režimo priešas. Atlikęs jam 
įsakytą darbą, jis man tuoj apie tai pranešė. Prezi
diumas ir šiuo reikalu įteikė prezidentui ir ministe
riui pirmininkui protestus, o prokuratūrai pasiuntė 
raštą reikalaudamas reaguoti prieš vyriausybės nu
sikalstamą darbą. Prokuratūra neatsakė ir jokių žy
gių nesiėmė. Ir kaip ji reaguos, kad teisingumas bu
vo po tautininkų vyriausybės užraktu. Jokio atsa
kymo prezidiumas negavo į savo raštus ir iš val
džios žmonių. Ar jie laikė Seimo prezidiumą tokia 
menkysta, į kurią ir dėmesio neverta kreipti, ar bi
jojo istorijai palikt dokumentinės medžiagos — juk 
scripta manent — raštai išlieka.

(Boa daugiau)

per%25c2%25a3yv..no
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MIRUSIEJI GRĮŽTA
LAIŠKAS Iš SIBIRO

“Mielas Bičiuli, — fTriimk šir- ką atrodo, kad pirmas sūnaus 
dingą mano ir mano šeimos pa- pageidavimas į Tave, tai jo j 
dėką už Tavo man taip mielą troškimas susitikti su tuo geruo j 
ir brangų laišką. Kai pagalvoji, ju dėde ir jo duukrytėmis ir
kad tie, kuriuos atmintyje lai
kai mirusiais, vėl atsiranda gy
vųjų tarpe, tai labiau imi tikėti, 
kad ir mirusieji ir palaidoti at
siras kažkur Dievo pasaulyje,

pakrykštauti drauge su jomis i 
Nemuno pakrantėse ir lankose... j

Gyvename triese, dirbu aš vie 
nas. Sūnus, kuriam keturi me- 

. . .... . tukai, dar nedirba, nes mūsų
susns ir džiugaus pasimatymo įstatymai draudžia vaikams dirb 

U, tai ne pas jus. Šiuo metu! 
dirbu anglių kasyklose.

Ko man ir mano šeimai rei-i 
kalinga? Mielas Bičiuli, — pra
šau suprasti, kad man sunku

mini savo laiške, jų tarpe ir J. 
B., buvote laikomi žuvusiais ka
ro liepsnose. Iš daugelio esu gir 
dėjęs, kad J. B. drauge su savo 
žmona yra žuvę kažktir apie 
Karaliaučių. Dėlto juo didesnė 
ir malonesnė staigmena man y- 
ra suminėti Tavo laiške asme
nys, dar bekrutą gyvųjų tarpe.

tai padaryti, o kreiptis tuo rei
kalu į Tavo nurodytą įstaigą 
yra visai neįmanoma. Jei moki 
— atlik tai Patsai. Juk mūsų

Tad iš širdies šaukiu jums vi- naujakurių (Tavo žodis) būklė, 
siems: sveiki brangieji, sveiki , jums labai gerai žinoma. Tad 
visi gyvieji — gyvieji kūnu ir neverskite mūsų išmaldauti, o 
siela!.. į už'bet kurią paramą būsime

j labai ir labai dėkingi. Mes esa- 
Iš paties laiško matyti, kad me nusidėvėję, nudriskę, K) kai 

jūs visi neblogai įsikūrę ir gerai

PASKUTINIS VAIZDAS

Bulelis aktorių žiuri j savo baigiančius de.’ti įminus Maliliu, Calii.■4

i vienas dirbdamas teuždirbi tik .
jaučiatės tame pasaulyje, kuris; duonaį kasdienineii tai įsigyti I klos paramos’ 
pas mus vadinamas geltonojo, kurį skarmają ar avalynę Taigi, mes esame reikalingi 
velnio viešpatyste. Mes, kaip a peĮ<iiškai sunku. Kaikurios aprėdalo, pradedant marškiniais 
jums visiems yra gerai žinoma,; tremtmių šeimos gauna iš JAV ir baigiant visa kita griešno kū- 
gyvename toje mėlynosios (žR- nuo saVųjų iabai vertingų me-|no apranga.
rint iš Marso) planetos dalyje, 
kur nei seniems, nei naujiems 
velniams bei dievams vietos nė
ra ir negali būti, nes mes patys 
užėmėme jų sostus ir požemius, 
kuriuose jie slapstėsi. Įvyko dar 
rojaus urėdui Adomui duotas, 
žalčio pažadas: būsite kaip Die-: 
va s ir pažinsite, kas yra blogis į 
ir kas yra gėris. Mes išgėrėme: 
pilną to pažinimo taurę ir tapo-1 
me išminčiais, kurie yra visa- 
kuo patenkinti ir niekam nepa-l 
vydim' nei aukso, nei... ir. sau-' 
gok Dieve, negeidžiam daugiau; 
turėti nei jaučio, nei asilo. Jusi 
išvengėte šitos didžios išminties 
taurės ir dėlto, palyginus su mu 
mis, esate tik neatakę peliukai, t 
Išėjęs šitą išminties mokyklą, 
aš asmeniškai dabar teturiu vie 
ną ir kuklų troškimą, kad ma
žiau būtų šalčio ir žvarbių vė-j 
jų, kurie taip žiauriai veržiasi 
pro šimtasiūlių lopinius ir šaldo 
entuziazmą gyventi ir džiūgauti 
pasiekta išmintimi, kad ausų ne 
spengtų visokie draugiški “v rot 
i v nos“ ir, pagaliau, kad.giltinė! 
neišgirstų mano balso, kai aš 
šaukiuosi mirties, šaukiuosi ne
būties. Ir aš matau, ir esu už 
tai dėkingas, kad Dievas, kuris 
moka tenkinti ir kvailiausius 
žmogaus reik lavimus dėl dide
lės savo mielaširdystės, ikšiol 
išklauso mano troškimų...

Priimk pasveikinimus ir pa
dėką ir nuo mano sūnaus, už 
Tavo prietelišką rūpestį ir no
ri padėti mums. Iš žydrių sū
naus akelių ir iš jo klykavimų 
glamžant margą Tavo laiško vo

džiagų, kostiumų, suknelių ir, 
paltų moterims, rūbelių vai-

Ii OKUPUOTOS LIETUVOS Vjsų mūsų sunkumų šaknys me, juo anksčiau mes susilauk- 
yra religinio tikėjimo stokoje, sime tvarkos ir taikos.

— A. Barauskas, naujai pa-
1 Skirtas Lietuvos kom. p. c. k. 
i sekretorius, dalyvavo Minske 
j Gudijos bolševikinių žemės 
ūkio pirmūnų pasitarime. Pra
nešimą apie vad. “socialistinio 
lenktyniavimo su Lietuvos kol
ūkiečiais preliminarinius duo
menis’’ patiekė gudų ministerių 
tarybos pirmininkas Akstimo- 
vičius. “Pirmūnus“ pasveikino, 
Lietuvos delegacijos vardu Ba- i 
rauskas. Paskelbta, kad daly-' 
viai “vieningai pritarė pasiūly- | 
mui lentyniauti su T. Lietuvos! 
darbo žmonėmis 1957 m. iri 
prisiėmė įsocialistinius įsiparei
gojimus”...

Tuo būdu Lietuvos darbo 
žmonės tariamo “socialistinio 
lenktyniavimo su gudais“ var- , 
du bus verčiami dar daugiau 
įsitempti ir sudėti visokių 
duoklių okupantams.

Juo anksčiau mes tai pamatysi- McArtliur

RADIJO VAIANDA J AU/tflUS ME
TUS SKRIEJA TAS KIEKVIENA, 
LIETUVĮ DIDŽIOJO NEVVYORKO 
N-J. IRCONN. APYLINKĖJE KU
RIS. IEŠKO ATSIGAIVINIMO LIE
TUVIŠKAME ŽODYJE IR DAINOJE. 

DABAR. .
NAUJU LAIKU 
ŠW®™s4:001KI5:00

iki šiol iš niekur nesu gavęs jo-j praŠ3u neliesti, nes man tai vi- ševikai 
sai nerūpi. Šiuo ii' baigiu šį pir 
mą laišką į Tave“.

Atrodo, kad laiškas nereika
lingas’jokių paaiškinimų-komen 
tarų. Jis visiems, kurie panorės

— Motinos šlovės ordinu bol- 
apdovanoj^. lapkričiooj>

sletssukilimo proga keletą lietuvių
motinų. Neducdami žmoniškai, 
gyventi, bolševikai, lyg paty
čiom, motinas apdovanoja bliz-' 
gučiais. 1 laipsnio ordinus ga;

U350 KILJR. 97.9MEG. EM)

lMWHirc5r
HILLSIDEYl

Jei bus lemta‘mudviem susi- labai gerai suprantamas ir a iš vo: S. Norkienė, Dotnuvos ra-
| rašinėti, tai ateityje bus galima kus- Laiškas nesentai gautas iš; jone, S. Mureiki'enė, Naumies- 

kams ir 1.1. Tokie siuntiniai tu_j plačiau išsikalbėti asmeniškais Sibiro. Laiško autoriaus pa -'ar-j č'.o rajono J. Abresevičienė ir 
n čia didelę materialinę ir m6-. klausimais. Jokių politinių klau- dė dėl suprantamų priežasčių; 0. .Bieliakienė, Trakų rajono, 
ralinę reikšmę. Aš asmeniškai simų susirašinėjant su manimi ncscklbiama. A. K. S. šikšnienė, Ukmergės rajono.

Vestuvių nuotraukas ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

Prccin Photo Studio i
(lacorporated) 

EDVARDAS LLI3, uav, 

4058 Archer Avenue
Telefonas VIrginia 7-2481

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

Tel. BIsliop 7-7075 arb» 
PBospcct 8-9842

SOPHIE 8AR&0S 
RADIO PROGRAMA

Ift WGEH stotlefi — Biiiga 1890 
,1’IKMADIENNIO vak. nuo 7—3 v 
NUO PlKMAn. IKI PENKTAI).

8:46 Iki »:3« vnl. ryte 
ftESTAD. 8:30lkt 9:30 ryte

SLR.MAII 8:80 -A»:8O v. r. Ih Atollm 
\yopa — nuo uii.

71 b9 KO. MAPI.EWDOD AVP!. 
Cblcatfo UII, III. HEiuloek 4-24f8

0 $ 

SS V »

Standard's Exclusive "Safety Feaiures"
CDNOENSED 5r’TATEMENT OF CDNDITlON

Detember 1,1955

AS5ET5

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

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

Conventional First
Mortgageloans................ 13,977,922.93

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

Office Buiiding
and Equipment................... 1.00

jl7^4'1,14’23

IOur large portfolio of Gi mortgagos 

are partially guaranteed by the Vet
eran'* Administration and are considered 
to be without risk. You fmd this 'Safcty 
Foature" only at Standard.

Ll ABILITIES

Savings Accounts..............$47,601,068.60

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

Other Liabiiities ii 4 •

I

2,211,476.82

Reserves and ’
Surpius ................................ _ 5,03U553 31

$57,594,114.23

2 The office buiiding, vauit and all 
eguipment are valued at over

$1,000,000.00 būt carried at $1.00; this is 
ftnotner cxdusive "jafety Feature".

3 0ur ojtstandjr.g Reserves and Sur

pius are krtovizn throughout America 
as a Standard of safety for all to try to 
achieve. Every $100.00 of your savings«is 
proteeted by $110.60.

Save by Mail
W« pay poitage bota wayi

H

i' ■
Š

.. > ' - • "T ''“a

1957 BUICKAS 
Tik

£2?595.00
Dynaflo’.v, Radio, Apšildymas, Baltos Padangos 

Lietuviškoje Prekyboje-M i LDA BU3CK, ln©- 
9C7 W. 35ih SI., Ghicsgo 9, iii. LA 3-2022

HuiiiiiiiiieiiiiiiuiiiiiiiiiiiitiiiiiiimiiiihHiuniiiiiiiiiin.muiiiiMimmiiimimHmiii
I PERKR AUSTYMAI — MO VING

s Pigus sąžiningas darbas Visi apdraudimai. IS artimų Vr 
tolimų distancijų Saukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
1115 S. LITDANICA AVĖ., CHICAGO, ILK

Telefonas — FEontler S-1882
oi'tlIlIlH'lirUi.lllHtlHlMHIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllltiltlilliiiniiiiHHiiiiiuii,

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM j VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldu perkraustymas as

meny turinčiu ilgą patyrimą.
STASYS FABIJONAS

2148 Sa. Hayne 'Telef. VIrginia 7-7097

3THB3I31FHI3
J. G. 1 ELE VISION OOMPANY

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

TV Vl’A l:\T\l p,i pi.isl i ir spalvoti, niitomnliskl, valdomi nilfi tolo. IP- 
ioj.iiui. jimgiatni pri" automobiliu. PATHKONAt: vietiniai ir užsieniniai, 

paprasti. n t>>,.i>, i. automatiški. H1-Kf. buferijiniai. KAULIAI: vietiniai 
ii vokiški. AM. I’M, ii timpos butiKos. keliKurniukalbittt, staliniai, kabinę- 
tiniai, ne.jojami, tran/.i.doriniai, kišeniniai viskas

z ŠVENČIŲ DOVANOMS

N ARIU 1.IEH1VIV TALE. Ii! SKOLINIMO
3-VIŲ LYGOS. KURIOSE

Kiekviena Santaupos Apdraustos iki $10,000.00 
l R

Paskalos Duodamos Namu Jsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

GHHJAGO~ŠAVINGS & LOAN ASSN.
6245 S. Westcrn Avė., Chicago 36, III.

GRAME SAVINOS & LOAN ASSN.
2555 W. 47th St., Chicago 32, III.

DIS7RICT SAVINGS & LOAN ASSN.
3430 S. Halsted St., Chicago 8, III.

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

UNIVERSAL SAVINGS & LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St., Chicago 8, IH.
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“MANO GIMTINES” KONKURSAS

Kanados Lietuvių Bendruo- darbų dalis) būtų spausdinami 
menės Švietimo Skyrius skelbia lietuviškoj periodinėj spaudoj, 
konkursą. Dovaną 150 dolerių 5. Konkurso darbai grąžinami 
skiria S. M. V. asmenys per Ka- konkurso dalyviams, 
rados Kultūros Fondą. j 6. “Mano Gimtinė“ konkurso

1. Konkurse gali dalyvauti vi- komisijos sudėtis bus paskelbta 
šame pasaulyje esantieji lituans vėliau.
tinių pradžios mokyklų, augštesl Pastaba. KLB Kultūros | 
niųjų kursų bei lietuviškųjų Va-ĮFondas siūlo: 
sario 16 ir Saleziečių gimnazijų a. kiekvieno krašto lietuvių 
mokiniai bendruomenei skirti bent mažas

Konkurso dalyvis pavaizduo- papildomas premijas už geriau- 
, ja savo gimtinę straipsniais, pienius konkurso darbus tame kraš 
šiniais fotografijomis, papuoši- te;
mais ir visu tuo, kas jam yra1 b. visiems lituanistinių nu
galima. Konkurso dalyvis turi kyklų, kursų ir gimnazijų mo-

DIENRAST1S DRAUGAI CHTCAGO, ILLINOIS 5

parašyti straipsnelius 
žiau vieno puslapio): 

a. Lietuva,

(nema- kytojams skatinti sa\ho moki 
nius ko gražiau ir vaizdingiau 
pavaizduoti savo gimtinę;, 

b. Mano gimtinė (kiek galima,! c. visai lietuviškai spaudai 
tiksliau paryškinant tai, ko n’ė- persispausdinti šio konkurso są
ra šiame krašte), į lygas.

c. Planas (bendrais bruo
žais — Lietuvos ir gimtinės),

d. Mano tėvų gimtinės,
e. Atsiminimai arba tikri pa

sakojimai apie gyvenimą gim
tinėje,

f. Istorinis padavimas apie

IvLB Kultūros Fondas

Nauja bakteriologijos 
daktarė 1

šia serumus, naudojamus Ro- Ste. Marie vyskupijos generali .nepaprastai dideli kopūstai, nes ki Žmonės.
yal Canadian Mounted Police nis vikares ir turi daug svečių,' po vienu lapu sutelpa keli vyrai. ___varn toks didelis katilasteismo medinoje. tai visiems maloniai rodė Uūd- _ ’ mu ‘ * j rel J“,?

Reikia pažymėti, kad dr. J. n°s išraiškos lietuvišką madoną, 
Ciplijauskaitė, gyvendama Tue- kenčiančios tautos simbolį, 
bingene ir Montrealyje, aktyviai Ypač paskutiniu laiku jis paro- 
dalyvavo lietuviškame judėjime, dė lietuviams ir kenčiančiai Lie- 
priklausydama studentų korpo-i tuvai daug' simpatijų ir palan-į 
racijoms — akademiniam sam- kūmo.
būriui ir buvo atsakingose pa-Į _________  .
reigose. Reikia palinkėti, kad' 
jaunoji daktarė Kanados sosti
nėje Ottavvoje būtų pavyzdžiui

bet aš, būda-į kietis,nas kaimynų,
mas Anglijoje, mačiau milžiniš- — Nagi tam dideliam kopūs- 
ką katilą, kuriame sutilpo pen- tui išvirti, — atsakė kaimynas.

Susikalbėjo
Vienas lietuvis, parvykęs iš1 

lietuvių visuomeniniam ir kul-! Amerikos Lietuvon, pasakojo sa 
į tūriniam veikimui A, Gintnerisl vo kaimynams, kad JAV augą

.'S

t M
I

Jūratė Ciplijauskaitėi
lis tuomet buvo Raudonojo Kry
žiaus ligoninės direktoriumi. 
1944 m. Jūratė baigė Kauno 
Aušros mergaičių gimnaziją.

Tremties dienas naujoji dak
tarė praleido Vokietijoje. Tuoj

Suęlbury, Ont.
šeimyniškas vakaras

Lietuvių bažnytinis komitetas, 
pirmąjį sekmadienį po Kalėdų' 
ruošia tradicinį šokių vakarą 
Christ the King parapijos salė-

, ... . 7 , . je. Ta proga Kalėdų senelis įs-po karo astojo j pertvarkytą! J, .. f . . a
™ , tz , • •*A. i dalins dovanas visiems lietuviu-Eberhard Karls universitetą' , , , . , ,m , ... kams, lankantiems ir nelankan-Tuebingene, kuriame studijavo,,. . _ ,. . ...,. . tims šeštadieninę mokyklą. Su-mediciną nuo 1945 iki 1949 me- ,.7. .. . i prantama, kad lankantiems mo- įmonėje,tų — iki išvykimo darbams į ; , . , ..7 . . it., . , , , kykla dovana bus geresne. Me-Kanadą. Atlikusi darbo'sutartp' . 7 .... . • ° ... . .mnę dalį atliks sestadiemnes mo

PIGIOMIS KAINOMIS
• Televizijos
• Muilijai: importuoti ir vietiniai.

AM/EM, nešiojami ir kit.
• 'Eonografai • Hi-Fidelity
• Įkalbėjimo aparatai
• Dulkiasiurbliai, skutimosi mašinė

lės. plauki,i džiovintuvai, kavos 
virduliai, tosteriai. niixniasteriai. 
automatiškos keptuves ir kt. na
mų apyvokos reikmenys

• Kasomos mašinėlės
• Elekt. laikrodžiai ir Įvairūs kito

kie daiktai. v
Piginusini pirksite ir geriausių pa

tarnavimų gausite inž. A. Semėno

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

Unlvers&l Savlnga and Loan Assoclatlon užtikrina saugo
mą Ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra iki 
$10,0(k‘ 00 kiekvienam indėliui ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

Galite taupyti atvy kdami asmeniškai ar per laiškus. Bos grei
tas ir draugiškas patarnavimas.

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės:

1

-. ..... - auiv Kasmet lietuvių jaunimas žen i ^950 m įstojo į McGill univer , .. , . . .
gimtinę arba artimą gimtinei P^rm.Yn i mokslo sritis. Tai i sįteto Faculty of Science, kur, ^<os molniaL. vce??^c,Pasi 
vietovę, g : labai malonu ir gražu. Jau apie 1952 m. įsigiį Bachelor of Sci.| ^ys muzikantai, sokejos ir de

5. Papročiai gimtinėje (šven- lietuvių studentų lanko į-, ence laipsnį ir pasiliko dirbti vie * ama oriaL
čių metu bei kitais atvejais), vainus JAV ir Kanados univer

h. Kodėl aš es ne gimtinėje?
i. Kas man dabar primena

gimtinę? UIų augsiojo moKsio įstaigose. m pavasarį atstovavo McGiil
k. Kuo aš galiu padėti savo| nev*eaas lietuvis turii čia įsi universiteto bakteriologijos de-! 

tėvynei? (Dabar ir ateityje). ’ artojo mokslo diplomą. ;partamentą bakteriologų suva-
Gimtinės pavaizdavimui gaij.! Neseniai bakteriologijos dakta-12iavjme Houston, Texas valsty-, 

ma naudoti dainas ir lietuvių po!™ laipsniu atžymėta ir Jūratė ; Hėje.
etų eilėraščius arba ištraukas.! Ciplijauskaitė, ilg3i, gyvenanti 1956 m. Jūratė Ciplijauskaitė
Pasakojimų negalima perrašinė- Ip-iestf- Kanadoje. Ji įteikė doktorato tezę “lnfluer.ee
ti iš knygų. Jei konkurso daly-ras^e^® laimėjimų oakte- į of Chloraphenicol on antige-, .. . T. ..

• . - , • . riolo°iios mokslo sritvie ! / u, , • , x 1 -j • 1 Kristaus Karaliaus parapijosvis vrj gimęs ne Lietuvoje, tai 0 J sutyje, , (chlcraphemcolio įtaka vidurių 1 pj

Po meninės dalies
mažieji pereis į mažąją salę,-kad . nerius metus McGill universite-i , .. , . . ....... .. nekliudytų suaugusiems šokti.

jiDflinfl-
lLUTELCVISIOn

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois

(sales- Service)
sitetus Mažesnis ekaičins vra! ™ ** 'nekliudytų suaugusiems šokti.! SnT- ,nž- A- sCMfiNAssitttas. Mažesnis „Kaičius >ia;to bakteriologijos laboratorijo-.. „ 3321 s. Halsted — currskie 4-s««:
ir Ritų laisvojo pasaulio valsty-! je diagnostikos skyrįujc. 1956 V e.lks lletyvis as bufetas. Pra- Atdurą: kaHlli).n t; ,,i! InildieniaiS 
bių augštojo mokslo įstaigose. į/ n " ri atstOvav? McGiil dz,a “ 5 VaL P- P- kloniai _ - j“—____

kviečiami dalyvauti šiame pa 
rengime visi lietuviai ir jų drau 
gai. Atskiri kvietimai niekam 
nebus siunčiami.

I
Liet. Bažnytinis Komitetas 

Graži dovana

Apsirūpinkite laiku 
apšildyti savo butų.

, .Caujoji dsktarė Jūratė Cip- šiltinės gydyme!, kuri buvo į- yį"“‘įp ' įtlamas KanaJ 
o plačiau pavaizduoja savo tė- lijauskailč yra gimusi 1926 ra. . vertinta “ma^ma cum dos kjtalikų auvažiavime ir lan-
veltų gimtines (Lietuvoje!. i m. balandžio 21 d. Kaune, ku- |Uz » Jūrate, spalio 5 d. buvo, g •

prof. dr. J Cinliiaus- suteiktas daktares laipsnis ir ji / , 4 j , u •. , , . . . , 1 ui. j. y>ipujntt& t 1 ,J dangos tautų parodas, labai su-
vienoje byloje — sąsiuvinyje, i kas buvo medicinos gydytoju. ! pakviesta pateikti savo tezes

trumpai aprašo savo gimtinę,!

Visas pavaizdavimas turi būti! jos tėvelis prof. 
je byloje — sąsiuvinyje, j kas buvo med;
Konkurso dalyviai baigia Jos motina — buv. mokytoja santrauką gruodžio min. įvyks- sidomėjo lietuvišku menu. No

rėjo nupirkti lietuvišką kryžių
savo gimtinės pavaizdavimą Ii- Elena Stelmrkaitė ✓ Cipfijaus- tačiame bakteriologų suva'iavi- tvnrpip -H npnardavp
gi 1f57 m’ va3ai*io 16 d- Lekienė, dabar gyvenanti Chica- me Ottawoje. Tada nupirko ^daiJ skuiptoriaus
anistines mokyklos (kursų ar j goję su viena dukterimi Danu- Dr. Jūratė Ciplijauskaitė nu°ĮOao-i0 “Madoią” ir ją padova- 
gimnazijos) vadovybės išrenka’te, kuri studijuoja kalb s vni- rugsėjo mėn. jau pakviesta dirb-j noja Sudburio lietuvių kolonijos 
du geriausius darbus ir persiun- versitete, o kita duktė Birutė, tl Ottavzon valstybiniame Ani-i kopjyįjaį Kadangi jis yra Savlt 
čia savo. krašto lietuvių bend- gyvenanti irgi Montrealyje, taip mal Diseases Research Institu-j
ruomenės švietimo skyriui (Kul pat yra baigusi augštąjį moks-! te, kuriame ir-toliau ves tyrinę-! 
tūres Fondui. Kraštų lietuvių lą Ispanijos universitete. Ji'yra | jimus. Artimiausiu numatyta: 
bendruomenių švietimo”skyriai ispanų ir kitų kalbu žinovė. Pa- problema — skirtumas tarp ar- 
(Kultųros Fondai išrenka po dui ti Jūratė gimnaziją pradėjo lan- timai giminingų gyvių serumų, 
geriausius darbus ir prisiunčia Į kyti Klaipėdoje, nes jos tėve- Savo darbovietėje taip pat ruo-i 
KLB Kultūros Fondui “Mano—- — ................................. ............ -■ ---------- ----------
Gimtinė” Konkurso Komisijai, 
235 Ossington Avė., Toronto, 
Ont., Canada, nevėliau 1957 m. 
kovo 16 d.

Kanados LB Kultūros Fondo 
“Mano Gimtinė” Konkurso Ko
misija išenka geriausius darbus 
ir skiria premijas:

pirmąją — ICO dolerių ir 
antrąją — 50 dolerių.
4. Konkurso dalyviai sutinka, 

kad jų premijuoti darbai (aroa

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS

Gerųjų firmų laikrodžiai, brangen.v-
bes, religiniai dalykai (de^oeionalai), 
prekės dovanoms.
2646 W, 691h St. RE. 7-1941

PIGIAI m SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį sunkvežim 

tr apdraudas
1313 W. 91at St. Chicago, HL 

Tel Pft.eecot.t 0-9781

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

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

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

U ARTI m TOLI BALDŲ)

PERKRAUSTYMAS
Maujatf spet-lalu/t dideliu 

•unkvežlmlM au pilna np- 
drauda. PlKna Ir uąliidiigtu 
pa tania rhnaa.

R ŠERĖNAS
S. Wood St., Chicago V,

UUnoto. tel. VI 7-2972

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

P.&J. JOKUBKA
TV. DEIMANTAI III I.AIk ItODZIAl

I’iii-iluvimns ii- Taisymas
4077 So. Archer Avė.

Chicago 32, UI. — Tel. LA 3-8617

GERIAUSIŲ FIRMŲ
PEČIAI,

'pradedant nuo ^2S-0C 
pas
Roosevelt Furniture

Company 
(LIETUVIU JKRAUTUV®) 
2310 West Roosevelt Road

Tel. SEeley 3-4711 
Keltie Bertulis ir Eellx Raudoniu,

savininkai
Krautuve atidaryta kasdien iki 6 
vai. vak. Pirmai!, ir Ketvlrtad. iki 
9 vai. vak. ir Sekmad. nuo 11 vai. 
ryto Iki 4:30 vai. po pietų.

Pradėkit laupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!L 1
Taigi, dabar pradekite taupyti šioje lietuviškoje 

įstaigoje — BtilGHTOH SAVINGS AND LOAN !
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

BRIGHTON SAVINAS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., į vakarus nuo Caliiornia Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Flrmud.. antrad., penkta d l»
•earad t »»| ryto tg.) «.>• p p

Tručl*d s ryto iki 11 yal.. 
&«tvirtad. A yal. Iki t raL rak.

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANK S TV & RADIO, INC.
3240 Sa. Halsted St. CAIumet 5-7252

NUO UŽSI6ENBJUSIŲ
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ

IR ATVIRU ODOS LIGŲ -
Tie, kurii- kcpi'ia imi, SENŲ 

ATVIKV Ht SKAEDZ1Ų ŽAIDĖ 
nagnli ramiai eedčli ir naUlimie 
inirgotl tt'-M Jtj jtiHioH žaiždo-,
niežėjimj ir Hkamir-.)im.-| 8imj atvi
ru ir Hkaudžiij žaiždij iižli-Uite 
I.ECi l/i Oint iiH-nt Joh gydvmo 
ypuibyrs pfili-ngviiiH Jumii h’kii udAĮI- 
mij. ir galPsitc ramini mi'gol.t nak- 
tj Vartokite Ja tapgi nuo hIuiu- 
džlij n miegi m i). I i taipgi pabal ina 
niežėjimu lignn vadinamos l’SOI’.IA 
SIS. Taipgi pašalina pi išėjima ligos 
vadinamos ATHI.KTIŠ.S EOOT, su- 
etatiilo džiovinimu odott ir perpusimu 
toriipiršėiu. Via tinkama, vaitoti nuo 
džiūHtunėiOH siiskilMios mloa dedir- 
v*iTiii,. odos ISbėiimij .ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikindama, kada 
paaiioilo aka mina ISbdrlma.M nuo vy
styklų. JI yra geru g.- duoUS nuo Ift- 
▼trtlnjų odo« Ilgų.
gulo Olntment jra 
parduodama po T S 
et., »1.M, ir »» S0 
Pirkite reletln«eeCb) 
nago] Ir apyllnktaa—
MtlWftukee, Wlac.Oa 
ry. Ind.lr Detrolt, Mt- 
chlgan arba rašyki
te ir atalųaklte Mo- 
ney order |

LEtilILO, Departiueul, D ,
5613 U. Edilj SL, Chiciųu 81, HL

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 nž pigias kainas. Spausdintas šilkas 
ir plaunamas “Sil-0 Shan”, “antiųue taffcta”, pa
prastai $1.98, dabar tiktai ................................................ ....... 98c.

C0 coliu vilnonės medžiagos ir “flannel” vyriškiems ir 
moteriškiems kostiumams tiktai ........................................ $1.89

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

Grynų spaDų Fortįsan ir Metallic Cloth užuolaidom!! tik .$1.09
Atvykite į STEIN TEXTILE ir patys įsitikinkite. Su kiek- 

vicr u pirkiniu virš $20.00 gausite vienai suknelei medžiagos 
kaip dovaną.
Pas ŠTEIN Ą jus rasite didelį pasirinkimą nuotakoms, kaip tai 
. .“laces”, satiną, taffctą, “brocades”, Shantung, ir t. t. Taip 

pat liekanas medžiagų pamušalams už baisiai pigias kainas.

STEIN TENTILE CO.
1306 SOUTH UNION AVENUE

1 blokas į rytus nuo Halsted Si., U/2 bloko j pietus nuo 
liooHevelt Iki. Atdaru 7 dienai savaitėje iki 5:30 vai. vak. 
Tel. MOuroe 6-8152.

MARQUETTE
RADIO Sc TV SERVICE

z 2419 West 67th Street
✓ I

Kasdien ir sekmad. nuo 9 iki 9 valandos vakaro
JUOZAS RAKŠTYS Tel. PRospect 6-5216

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS
IR GAZOLINO stotis

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

(MUFFLERS INSTALLED FREE)
Ford 41-53 ...............
Chev. Ali 1937-53 . 
Chevrolet 54-55 . .. 
Chrysler B. 42-52 
Dodge 6, 42-5B ...

Ir taip pat fia

.... $ft.25Mure«ry 49-51 ................... $8.95
... 8.25Olds, « cyl. 41-50 .......... 8.20

........  9.95P1vmmilh 12-56 ................. 9.95

......... 9.91 Pontiac 37-54 ...................... 8.95
.... 9.95Riiii*k 87-52 ............................ 12.09t
nnišvardintiem.s automobiliams, Išmeti

mo paipą irgi Įdedama veltui, jeigu perkama kartu nu duslintuvu.
Darbas atliekamas patyrusių mechanikų. Dirbtuvė atidary

ta. nuo 8 v. ryto iki 9 vai. vuk. Sek. uždaryta.

M. CESAS
T9I4 Vi'est 59th Street Tel. GR 6-9136

----------- ------ ----- - ------------- ------------- -- ----- -- ------------—, //

TAUPYTOJAMS DOVANOS 

N EM OKAM AI!
Nieko ypatingo... Tik kad prisimintumėte mus... 
Mūšy padoka jums už rėmimą,

ELEKTRINIS SKUSTUVAS
Sausam skutimuisi. A. C. 
srovė. Moterims arba vy
rams,

SU INDĖLIU SI,000.00 
AR DAUGIAU

Termometras ir Barometras
Pranešama būsiantis oras pasikeičiant 

spalvai. Gaunamas už $1*00.00 
ar daugiau indėlį.

Be giluminių dovanų jūsų indėliai yra ap
saugoti. Kiekviena sąskaita yra apdrausta $10,- 
000.00 MOKAMI AUKŠČIAUSI DIVIDENDAI 
be pertraukos nuo 1922 metų. Atidarykite tau
pymo sųskaitą 1957 met. sau ir i*avo šeimai.

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOC/AT/ON

1447 So. 49th Ct., Cicero, III. 
Tel. TOvvnhall 3-8131 Closcd Wednesday»

OPEN MONDAYS TO 8:00 P.M.-SATURDAY TO 100 P.M.

SAVE BY MAIL - ASK FOR OUR SAVE-BY-MAIL KIT

T

R

MOVIMO

T> |$ TOLI IR ARTI

NAUJI HIOEII TUO**,-NAUJAUSI KBAUSTmO įKANKM 
M£TŲ MTrAIMAS - P!SUS IA JĄtlMIAfiAS AATAA!XAW1Ai
JUOZAS NAUJOKAITIS

2P22 W. €9 St CHICAGO IU Tel. WAifcreek 5-3209

/ '

%25e2%2580%259clnfluer.ee
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ŠACHMATŲ ŽINIOS PAJIE5KOJIMAI
— P. Tautvaiša North Cent

ral pirmenybėse, Mihvaukėje, 
Wis., tik pustaškiu atsiliko nuo 
laimėtojų Albert Sandrin ir J. 
Tums, kurie surinko po 6:1 taš
kų. Tautvaiša su 6V2 taiko Už
ėmė ketvirtą vietą iš 106 daly
vių. Kiti lietuviai atsistojo Si

čius, Abromaitis po vieną ir Se
neka — x/2.

— Gediminas Kuodis yra jau
niausias lietuvis šachmatinin-

Kondrotns, Jonas, stums Alekso. , 
Lubinnilė-Noberezieiiė, Marijona. j 

LIETUVOS GENERALINIO KON- I Mauius, Antanas, Jonas, Natalija. 1 
SULATO NEW VORKE PAJTEš- Nikodemas ir Ona, gyvenę Cbioagoj.

CLASSIF1ED AND “HELP WANTED” ADS HELP VVANiEI) — YYKA1

KOMI ASMENTE
AdaJkevičius, Povilas 
Aleksaitienė - Vokietaitytl.kas. Jam 12 metų. Pernai jis’ * vokietaitytė, Mag-

žaidė lietuvių trečio joj koman-i Aušra, Jonas, sūnus Jurgio, iš Pė
doj ir surinko 4:2 taškų, dabar 
jis žaidžia trečiojoj lietuvių ko-

taip: Kazys Jakštas — VIII su mandoj ir iš trijų rungtynių tu-
ri surinkęs 2:1 taškų. Kuodis 
įveikė Harvardo universiteto ir 
South End klubų patyrusius iai 
dėjus.

. xr f — !946 m. tarpt. Meerbecko,
S / Vokietijoje turnyras: 1. Bota-

tyrčuk 11 taškų, Romanas Ar
lauskas ir latvis Endzelinš po 
10 taškų, Rankis — 8, Sadovs- 
ki — 7, Škėma, Tautvaiša ir Re- 
peČka po 61”, o kiti mažiau.

K. Merkis

5 taškais; A. Zujus — XII su 
5 taškais; K. Škėma — XXI su 
41 £» t. ir Vladas Karpuška — 
LIX su 3 Va taško.

laimėjo meisteris P. Tautvaiša, 
surinkęs 6:0 taškų, A. Zujus — 
41 j., K. Jakštas 3M>, Estka ir 
Vosylius po 2^2, V. Karpuška ir 
Kalvaitis po 1 tašką. Tautvai- 
šos dalyvavimas buvo be konku
rencijos, todėl klubo meisteriu 
skaitomas A. Zujus. Sekantis 
Neries turnyras bus jauniams. 
Zujus pažadėjo supažindinti jau 
nius su šachmatų taisyklėmis ir 
pačiu žaidimu. Turnyro suren 
girnų rūpinasi Neries šachmatų 
vadovas V. Karpuška.

Mažutytė, Brone, duktė Vinco. 
Notmpnas, Karolis, įš Daržininkų

k., Žaliosios vai., Vilkaviškio ap. 
Paikanskas, Vytautas, sūnus Vacio 
Pumputis, Mykolas ir Pranas. 
Ralys, Antanas, 9Un. Jono, iš Pe-

čiuliSkės k., Varnių vai., Telšii) nps.
Ralys, Petras, sūnus Jono, iš Eie- 

riškių k., Skaudvilės vai., Tauragės
apskr.

šalaikevičienė - Vokietaitytė, El
zė, ir jos sesuo Alekaisienė, Magdė.

Šercckis, Juozas, iš Gudelių kainu 
šikšnius, Adomas, sūnus Prano, 
švedas, Mikas.
Tinkfinas, Veronika, gyvenusi En- 

gyvenęs | dicott, N. Y.
Valiūnai, Antanas.

REAL ESTATE

-r Ignas Žalys iš Montrealio, 
dalyvaudamas “1953 Golden 
Knights” k o r espondenciniame 
turnyre, pasiekė nepaparstai ge
rą pasekmę — 45.7 taško iš ga
limų 46.2 t. Žalys turi daug vil
čių būti to turnyro nugalėtoju, 
kuris laikomas didžiausiu JAV 
korespondenciniu turnyru.

— Montrealio miesto pirme
nybėse dalyvauja 20 žaidėjų. 
Joyner, Matthai ir Williams tu
ri po 3:0 taškų, Žalys 2:1. Jis 
įveikė Oaker ir Baikovičių.

— Toronto Vytis įveikė YM- 
CA 4:2. Taškus laimėjo Matu
sevičius, Fabricius, Paškauskas 
ir Sirutis. Vyties B komanda 
pralaimėjo universitetui 2yo:- 
3’/2. Čia taškus laimėjo Gan-

Atlyginimas
Miknius skatiko lengvai ne 

mėto. Vasarą jis neina į mau
dykles, bet maudosi kur nors už 
miesto, kur nereikia nieko mo
kėti.

Kartą taip besimaudydamas 
nuošalioje vietoje jis pradėjo 
skęsti.

— Gelbėkit, gelbėkit, — kiek 
galėdamas šaukė Miknius.

Laimei netoli pasitaikė vyru
kas, kuris atbėgęs šoko į vande
nį ir jį ištraukė į krantą.

— Ačiū, labai nuoširdžiai 
1 ačiū, švebeldžiavo vos betagau- 
nąs kvapą susijaudinęs Miknius, 
— Aš norėčiau Tamstai atsily
ginti už tą didvyrišką žygį, kad 
mano gyvybę išgelbėjote.

Apčiupinėjęs -kišenius, Mik
nius vėl sako:

— fuojau, tuojau... O ar tu
rėsite man grąžos iš dolerio?...

gličių apylinkės, žeui. Naumiečio 
vai., Tauragės ap.

Bajalytė - Kripienė, Teodora, vy
ras Kripas, Motiejus, ir sūnūs Jonas 
ir Mykolas.

Baranauskienė - Didžiūnuitė, Ona, 
ir jos broliai Didžiūnas, Ambrazijus,
Jurgis ir Tamošius, vaikai Karolio.

Barkauskas, Emanuelis.
Bružas, Pranas, sūnus Domo.
Čepulis, Domininkas,

West 36 St., Chicago, III
Daugėla (Dowgello), Aleksandras, 

sūnus Prano.
Didžiūnas, Ambrozijus, Jurgis, ir 

Tamošius, ir jų sesuo Baranauskie
nė, Ona, vaikai Bnrolių.

Draugelis, Bronius, sūnus Igno.
Dudutis, Vincas, iš Valkininkų 

parap., Vilniaus ap.
Degutis, Kostas. _ _________
Graudinskas, Povilas, iš Pasvalio ' ROMUALDAS ČIPKUS, gyvenęs A.

V n—u i- - n / -2- n t 1- .. Austrijoje, arba jo likimų žinantieji,Grakauskiene - Grušaite, Uršule iš Inalonfkite a(si!iepti pas jo jaunystės 
Verduhų k., Šiaulių apskričio, gyve- , AL_• Casill

Nekilnojamo turto pirkimas, 
pardavimas.

Income taksų pildymas

P LEONAS
BBAL ESTATB

2735 West 71st Street
Vist telefonai: VVAlbrook 5-11015

REAL ESTATE

Pirkdami sutaupysite 
ir pat duodami uždirb
ate per šių. ištaigu.
AL. BUDRECKAS 

B BALTY 
»O81 Archer Avė. (prie

Callfornljos g-v6s)
LAfayette 3-3384

Vanarausknš, iš Skirtnrių k., Sim
no parap., Alytaus ap.

.Tieškomieji arba apie juos Einan
tieji maloniai prašomi atsiliepti j:

Coneulatą General of Lithnania 
41 West 82nd Street,
New York 24, N. Y.

LIETUVIŠKŲ STUDIJŲ 
INSTITUTAS

— Išlaikomas —

MOKSLINIŲ STUDIJŲ KLUBO
SEMESTRO TEMA:

MODERNIŠKŲ KULTŪROS AP
RAIŠKŲ VERTINIMAS

Penktadieni, gruodžio 28 d. Pagal 
Vilniaus Aušros Vartų mokyk- JAV-i

AR JAU ĮSIGIJOTE 
KNYGELĘ EGZAMINAMS

KAIP PASIRUOŠTI 
JAV PILIETYBEI

šią knygelę daugelis tapo 
vių piliečiais. Siūlome kiek

io je (virš bažnyčios), 2325 W. 
23rd PI. (šalia “Draugo”) Dr. 
Zigmas Smilga skaito paskaitą 
apie Egzistencijalizmą.

Paskaitos pradžia 7 vai. 
min., nesivėlinant.

30

Visi, besidomintieji dvasinių 
moksli} pažanga, kviečiami da
lyvauti.

vienam ateivių ją įsigyti, kas pa
lengvins išlaikyti egzaminus.

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

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

įnirus mi užsakymais siųsti 
‘DRAUGAS”, 2334 8. Oakley avė

Ohleagn S, III

Parduodama
PUIKI TIKRŲ VILNŲ

IMPORTUOTA ANGLIŠKA IR VIETINE MEDŽIAGA 
VYRŲ IR MOTERŲ EILUTĖMS IR PALTAMS

Reguliari $7.50 vertė vilnonė 
eilutėms medžiaga tik

S^.95 nž jardų

PUIKI RINKKINfi IMPORTUO
TA VILNONfi MEDŽIAGA 
EILUTfcMS

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

$4 .95 jardai

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

$4,95 oi jardų
VERTINGOS NEMOKAMOS 

DOVANOS UŽ KIEKVIENĄ 
PIRKINI.

MOŠŲ KLIENTAMS NEMOKAMAI AIKŠTELES AUTOMOBI- 
HAMS PASTATYTI. KRAUTUVE PATOGI - Vėdinama ir erdvi

HELFAND’S TEXTILE 
FABRICS

1210 St. Unitn 4»e. Telefonai: MOnret 0-1210 
SEeley 3-8000

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

no Gary, Idniana.
Grušaitė - Grakauskienė, Uršulė, 

iš Verdulių k., Šiaulių aps., gyveno 
Gary Indiana.

Ivoškus, Juozas, gyvenos Spring 
Valley.

Jodaitė - Stapulienė, Ona, iš Lau
kuvos,

Juknevičienė - Kaniauskaitė, Ma
rijona, ir jos sesuo Vaidavienė, Va- 
lesė, iš Žiogaičių k., Naumiesčio vai., 
Tauragės ap.

Kaniauskaitė - Vaivadienė, Valesė 
ir jos sesuo Juknevičienė, Marijona, 
iš Žiogaičių k., Naumiesčio vai., 
Tauragės aps.

Katinskas, Domininkas ir Juozas.
Klimavičius, Vladas ir sesuo Vit

kauskienė, Ona.

LEON’S CLEANERS AND 
HOSIERY SHOP

Ekspertiškas rūbų valymas. Ne
mokamai paimame ir pristatome.

' Atneškite jūsų rūbus išvalymui — 
gausite dėžutę moteriškų nylon 60 
gauge kojinių NEMOKAMAI. 
1304 W. 51st St. DR 3-6278

iiiiiiiiiiiiiiiiiiHimiiiiiHiiimiiHiiniMiii

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO

4TASY8 UTWiNAS, Pm
3039 So. Halsted St

Tel. VIctory 2-1272 
vpkairiavimą ij Prekių Pristan 

mą Teikiame Nemokamai
Raštini atidara kasdien nuo 

8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro i» 
šeštadieniais iki 8 vai. valra.ro

ilIOIIIIIIIIIIIIimillOIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIi
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draugų šiuo adresu: A.L.B., Casilla 
de Correo 303, Buenos Aires, Argen
tina.

CICERO. 2-jų butų—5 ir f! kamb. 
Apylinkėje lOtli ir 57th Avė. Karš
tu vaud. — alyva apšild. 37 pėdų 
sklypas, $19,500. SVOBODA, 6013 
Cermak Road, telefonas — BIsbop 
2-2162.________________________ _

GRAŽUS MŪRINIS NAMAS. 2
butai — 6 ir 6 kaiub. Karštu van
deniu — alyva apšild. 2 autom, ga
ražas. Geros pajamos. Tiktai $17,500 
Arti Keeler ir 24th. SVOBODA, 
3739 W. 26th St. LAwndale 1-7038.

IŠNUOMUOJAMA

Išnuom. 6 kamb. butas 
M42 S. Wood St. 
REpublic 7-4526

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

REAL ESTATE SALES 
3600 W. 59th St. Tel. Prospeet 8-3454

•e***?g<^Mi»wėj«<^*»****»****ite*
Nejud. turtų pirkimas-pardavimas 

bei valdymas. Paskolų parūptnimas. 
automobilių leidimų patarnavimas.

VISŲ RCSIŲ APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS 

“Varpas” Real Estate 
General Insurance, Notary Public 

591« S. Western Avė.
REp. 7-0886 arba H Km. 4-7085 

f******.*******a***AL****;.g».^

ĮSIGYKITE DABAR

BALYS
Radio - Television 

SALES — SERVICE
Rekordai — Dovanos — Filmos 

ir Elektriniai Prietaisai

2646 West 7lst Street
Tel. PRospect 8-5374

Krautuve atdara Pirm., Ketv. 9-9. 
Antr., Troč., ŠeSt. 9-6, Sekm. 9-2.

SKAITYKITE 
MĖNESINI KULTŪROS 

ŽURNALĄAIDUS
Prenumerata — 6 dol. metams 

Adresas: 680 Bushwick Avenue,
BiooklYn 21, N. Y.

iiiiiriimiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiii
STASYS DŽIUGAS

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

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8. HL
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiii)

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

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St 
WAlbrook 5-5030 

PRospect 8-3579 (vak. Ir aefanad.)

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

E. KURŠIUS 

REAL ESTATE SALES 

REpublic 7-9400

Kas per mano įstaigą pirks 

ar parduos nekilnojamą turtą 

ekspertiškas income taksų pil

dymas vieniem metam nemoka

mai.

TOOL AND 

DIE MAKERS 

LATHE HAND

GRINDER HANDS
I. D. and 0. D.

DIE SETTERS
WATERBURY FARREL

Small Precision Works 

Aged 40—50 is No Handicap 

APPLY IN PERSON 

WRITE OR WIRE

Advance Stamping Co.
Brighton Div.

815 N. Second St.
BRIGHTON, MICH.

Turret Lathe 

Operator

• Multiple Spindle 

Automatic Operator

Internal and Extemal 

Grinders

SEE MR. LUCRS AT 
1557 East 27th Street 

CLEVELAND, 0HI0

u
MALDAKNYGE

J A1INII0UU MALDOS*
Kuris paraott 

Knn. p. Kirvelaitfo 
Kaina $1.50 ir $2.50

Įsakymus adresuokite
DRAUGAS 

2334 South Oakley Avenue 

CHICAGO 8. ILL

Remkite dien. Draugą!
Best vvishes to our many Friends & Employ-

ees for a Happy & prosperous New Year
FROM

u. s. RUBBER COMPANY
2638 North Pulaski Road

CHICAGO 39, ILLINOIS

Knyga, kurią. Jvertlno Vincas Ku
dirka, kurią pats SmSsl versti — ne
gali būti mums svetima. Tai Marijos 
Radzevičiūtės

ŽEMELĖ ŠVENTOJI
Tai Žemaitijos knygnešių romanas, 

naujai išverstas C. Petriko, kalbą 
peržiūrčja P. Andriušlo.

Knyga vaizduoja Žemaitijos kaimą 
spaudos draudimo metu. Knygos he
rojus Laurynas Kareivis, prasiskynęs 
kelią j laivo kapitonus, grjžta Į sa
vo šventąją žemelę, apie kurią atsi
liepiama: "Kas bent vieną lašelj sa
vo prakaito j tave paliejo, tas amži
nai Jau susijungč su tavimi”.

Lauryno mellS Rozalijai, dlevdlr- 
blo Rūpino mąstymai, žandarų Įvyk
dytas knygnešio švedo suėmimas, vi
sa tai sudaro lntryguojančią pynę 
šiame veikale. Knygą Išleido Austra
lijos lietuviai. minčdaml spaudos 
laisves atkovojimo 50 m. sukaktį. Jų 
pastangomis • negalime nesldomBtl. 
Knygos kaina $2.00.

Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

DRAUGAS

2334 South Oakley Avenue

Chicago 8, Illinois

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

šild., geroje vietoje, tik .10,500, 
GĄGE PARKE:

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

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

BRIGHTON PARKE:
Med. 5 ir skiepe 3 kamb., gara-

Mechanical Training 

Course
boys between 18 and 20 years... 
up to 23 years, if you have had 
military training. High School 
Education by a school in the 
Cleveland metropolitan area re- 
ąuired. College courses provided 
with allied shop training. Four 
years course. Hourly rate and

a?yvace $ n 650dymas karštu vandeniu , prof it sharing. — $3,000 bonus 
' when you graduate.Turime daug ir Įvairių namų, pa

dedame gauti paskolas, esame lietu
vių apylinkių centre Brighton Parke.

SIMAIČIAI
Realty, Bulldera. Inauranos 

2737 West 43 St. 
CLiffside 4-2390

nšuilLDlNG^^REMODEL

ĮKVĖPIMŲ KNYGA 1
Jurgio Gliaudos E

Raidžių Pasėliai

VIKTORAS SIMAITIS
General Contractor

Stato rezidencinius Ir komerciniu, 
uamus; pasiūlo sklypus; rekamen 
duoja planus; Išrūpina statybos kre 
ditus. Skambinti vak.: VI 7-4229 
arba rez. tel. BI 7-33R). Kreiptis

ŠIMAIČIAI 
Realty - Builders - In«urano

2737 West 43rd Street

»iiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMmiiiiniiiHi»
LIKTUVIŲ STATYBOS 

BG2JDBOV1MORAS

LIETUVI, TAUPYK 
SAVO BENROVEJ

Mes nesigiriame, bet iš tik
rųjų mokame aukščiausią 
dividendą ant visų taupy
mo sąskaitų.
Mūsų bendrovė yra Federal 
Home Loan Bank sistemos 
narys ir mūsų bendrovėje 
padėti pinigai yra apdraus
ti Federal Savings & Loan 
Insurance Corporation. 
Nebūk klaidinamas garsi
nimais apie kitų bendrovių 
didesnį saugumą, didumą ar 
tvirtumą. Federalinis drau
dimas visoms bendrovėms 
yra vienodas. Taupyk lietu
viškoje taupymo b-vėje. 

Augustas Saldukas, Prez.

MIDLAND Savings 
and Loan Association
4038 ARCHER RVENUE 

Chicago, III, U 3-0719

Romanai
Si knyga, paeakodama kovos ui 

spaudos laisvę žygius, yra Įkvėpimų i _ 
knyga, paskatinanti mus tvirtai lai- j s 
kytl lietuvišką žodĮ. JI yra pulki do
vana Jaunimui.

Lietuviškos Knygos Klubo leldlnya 
811 psl., Broniaus Mūrlno viršelis, 
kaina $9.no.

Builders, Gen. Oontractors 
Atlieka planavimo Ir staty

bos darbus gydytojų ofisų, gy
venamųjų Ir viešųjų pastatų.

Namų Įkainavimas Ir Įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

i I0H AS STARKUS
_ Kasdien nuo 8 vai. ryto Iki 
S 0 vai. p. p. Kitu laiku susitarus
S TeL PRoeoeet 8-2013 
= 6800 80. CAMPBELL A VE, 
= Chicago 29. lUlnoia

IJetuvlškos llteratflros ugdymas 5iimi||||||||||||||IIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIII' 
yra visu susipratusių lietnvlų darbas.

Užsakymus bu pinigais siųskite:
“DRAUGAS”

2334 So. Oakley Avenue 

CHICAGO 8, ILL.

Perskaitę “Draugą’ 

kitiems!

duokite

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 

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

Atliekame visokią trobesių ir patal
pą įvairina remonto darbus, skubiai, 
gerai ir pigiai.

i šaukite DAnube A-27M nno • vai 
ryto iki 7 vai. vakaro.

. Tel. OLymptc 2-5121 nuo B vai. 
vakaro iki t i vai rakaro

Statome
NAMUS IR 
GARAŽUS

Ir atliekame visus statybos Ir per 
tvarkymo (remodeling) darbua

MASTER BUILDERS
General Contracting Co.

(Sav. V. Sodeika Ir J. Skorubskas)
1«00 H. 4STH CT., CICERO 50, II.L
Tel. OLympto 2-7SH1J TO a i23«

See MR. MELCHRIET at

1557 East 27th Street 
CLEVELAND, OMO

TfELP*WANTED*1if6TŪRYS^

STENOGRAPHER
AND

GENERAL OFFICE W0KK
? 37>/2 HOUR WEEK

Hours 8:30 to 4:45
Good Working Conditiona

DEENA PRODUCTS CO. 
1130 S. VVabash Avė.

MR. VALROSE WA. 2-8240
Wanted — wortinn to stay. $20.00 

a weei< and board. Call — OLym- 
pie 6-1218.

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

LIET. APDRAUDĘ AGEN TPKA

Visų rūšių apdraudos. Automobi
lių finansavimas. Notarlatas. Valsty
bes patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdrandaa kltnl 
pasiteiraukite pas mus

3ONAS KTRVAma, 
WAIbrook 5-5*71

1NTKRKTATE INSURANCE AOENCT 
8108 S. Ashland Avė- Chicago 35. III

SUDYMAS
A. Stanėlan*kas Instolluoja 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 8 49th COI7RT. CICERO 
Tel. OLymple 6-0775 nno 8 vai 

ryto ik) 5 vai. vakaro. 
Telefonas nuo 5 vai. vakaro:

OLympio 2-6752

P LU M B I N G
Llcensed, bonded plumbers

Joks darbas nėra didelis ar mažas, 
laukite dabar. Kalbame lietuviškai

Tel. REpublic 7-0814

W Uhrook 5-3451

Skclbkitės “Drauge”

valra.ro


I

t

Trečiadienis, sausio 2, 1957 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, TLLTNOTS

BALTIMORĖS ŽINIOS
RALFO SKYR. RUDENINES lanskas. Dovanų surinkime

pirmą kartą suruoštas, tai dau-, 
gumai gal neįprastas.

Nuotaika, kaip ir visuomet
no i ., , „ ... , , vienuolynuose, buvo labaD jau-

VEIKLOS A1ŽVALGA įpač pasidarbavo St. Vitkauskas.j Ri Sventijka kartu ir linUsma 
Baltimorės

CHICAGOJE nas — dr. A. R. Barault — iš-i fiiiiilllllll9llllSUIIIIIBIIi:illlllSIIIUIHII1Kllllllllllllllllllllllllllllllllllll*llllllilllllliliiu
vyko į Puerto Ricos valstybę,
ir tenai prie universiteto organi- 

Paskaitos sužieduotiniams ZU0Ja dentisterijos mokyklą. '.VA-?/? •/.Vi

tremtinių šalpos reikalams per 
antrąjį 1956 metų pusmetį pra
vedė piniginę rinkliavą po na
mus, suruošė vakarą ir suorga-

Šv. Jurgio parapijos salėje, B «*♦:»* X 1 1
Balfo skyrius Vakaro metu buvo renkamos To jaukumo pridavė pačių Tėvų gn \y. 32 place, Chicagoje, sau- nresId* uz nemoralumą v

ir aukos. Edv. Ližaitis čia pat Marijonų svetingumas, graži vie sio 6 d nuo j vaj iki 6 val p p 
paaukojo $14. Po 5 dol. aukojo į tu ir kalėdinė dvasia. Buvo Pr?‘jvyks paskaitos sužieduotiniams, 
dr. Armanienė, K. Bradūnas nešta, kad tame valgomajame besirengiantiems susituokti; tos
Jakubauskas, N. Karaša, V. La- kambaryje niekas dar nėra val- 

nizavo drabužių rinkliavą. Šiuo- zauskas, Majauskas, Petrusevi- g?s. Tai buvo suteikta pirma 
se darbuose daug pasišventimo čius, šeškūnas. Labanauskas proga marijonų bendradarbiams 
ir energijos padėjo pati valdyba, paaukojo $4. Po $3 aukojo dr pasivaišinti. Tai irgi simboliš-
kuri šį pusmetį dirbo nepilnoje 
sudėtyje.

Ilgai sirgo ir mirė valdybos 
narys, Lietuvos Vyčio Kryžiaus 
kavalierius Vincas Petrulis. Jo 
mirtis — didelis nuostolis ne 
tik Balfo skyriui, bet ir visai 
Baltimorės lietuvių kolonijai, 
nes V. Petrulis aktyviai reiškėsi 
arba rėmė visą tautinę patrioti
nę lietuvių veiklą. Šalia Balfo, 
V. Petrulio ypač pasiges LB a- 
įaylinkė ir Ramovės skyrius.

Mirė Teresė Matuliauskienė, 
valdybos nario Kosto Matuliaus 
ko žmona, kuri Balfo veikloje 
dalyvavo nuo pat skyriaus įstei
gimo. Jos mirtis yra taip pat 
didelis nuostolis Baltimorės lie
tuviams. T. Matuliauskienė yra 
įdėjusi daug savo veiklos Tau-

ka.
Skirstydamiesi rėmėjai kalbė

jo: “Buvo gražu. Lauksime ki
tų Kalėdų ir rengsime dar dides
nį pobūvį”.

Rengiama pramoga

Sekmadienį, sausio 13 d. 2:30

M4 t
•X

Lorraine v'ešbutin, Chicagoj. 
slapta atsilankė du detektyvai, 
kuriems buvo padaryti nemora
lūs pasiūlymai. Ketvertas vieš-

m(u. ---"-H i;,.u? T

Armana3 ir Railienė. Kiti au
kojo mažiau.

Už pagalbą ir paramą Balfo 
valdyba pareiškė padėką prel. 
dr. L. J. Mendeliui, radijo va
landėlei, M. Railai, M. Jokubai- 
tienei, J. Gailevičiui, K. Matu- 
liauskui, M. Šimkui ir C. Sur-! Val. p. p. Švč. P. Marijos Nekal

to Prasidėjimo parapijos salėje,

paskaitos bus tęsiamos sekantį 
pirmadienį, trečiadienį ir penk- bučio tarnautojų areštuota, 
tadienį nuo 8 vai. iki 10 vai.
v. Paskaitas laiko ir į klausimus 
atsakinėja gydytojas, kunigas, 
vėčiusiųjų pora. Tai vadinamos 
Pre-Cana konferencijos, kurias 
lanko beveik visos naujai susi
tuokiančios poros Chicagoje.

Automobilistų malda

Ritei

ĮSSst LITHUANIA

dokui
Drabužių ir avalynės rinkliava Brighton Parke, rengiama kau-

Drtabužių ir avalynės rinklia-f liukų žaidimo pramoga. Tuo no
va, kuri lietuvių svetainės su- i rimą padryti pelno, už kurį bus 
tikimu ir svetainės tarnautojų i įrengta reikalingų dalykų Tėvai 
pagalba vyko svetainės patafpo-1 Marijonų vienuolyno svečių kam
se, baigta,lapkričio 27 d. Balfo 
centrui pasiųsta 7 didelės dė
žės. J. Surgaila

Chicagoje

bariui. Komisija parūpino daug 
gražių dovanų ir deda pastangų, 
kad ši,pramoga būtų graži. Vi
sa mūsų katalikiškoji visuome
nė maloniai kviečiama dalyvau 
ti. E. S.

Moterų Sąjungos 2 kuopa 
Kuopos metinis susirinkimas

Chicagos diecezijos laikraštis 
"The New World” išleido spe
cialią maldą automobilistams, 
kurią užsisakė jau 30,289 auto
mobilių vairuotojai.

UŽ LIETUVOS 
LAISVĘ KOVOT
dar nepervėlu. Agituot ir 
reikalaut, kad maskoliai 
kraustytus lauk iš Lietuvos 
—tai visų gerų lietuvių pa 
reiga.

Rašant laiškus visad var
tokite antikomunistinius vo 
kus.

40 įvairių vokų $1.00
Užsakymus ir pinigus siūs

kitę:
DRAUGAS

2334 So. Oakley Avė. 
Chicago 8, Illinois
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Naujas dentistų dekanas Nickas nėra tiek turtingas, 
kad nieko nestokotų, niekas nė-

Lojolos universiteto Dentiste-1 
rijos mokyklos dekanu paskir
tas dr. William P. Schoen, jr, re 
daktorius žurnalo Illinois Den- 
tal Journal. Ankstybesnis deka-

šta, koresp. Marijona Eisinas, 
sergančiųjų lankytojos Cr.a Lo- 
renat ir Emily Laurx.

♦

ra toks vargšas, kad kitam ne
galėtų padėti. Leonas XIII

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

Po susirinkimo narės buvo pa 
kviestos vaišių ir ^kalėdinių do- REVERLY

y .o

GUŽAUSKŲ
HXLLS

triniam Knygynui ir Lietuvių! Tė\ ų Marijonų Bendradarbių 
Piliečių Moterų Klubui. • veikla

Tėvų Marijonų Bendradarbių j salėje. Susirinkimą pradėjo pir- 
Chicagos apskritis prieš pat Ka , mjnįnkg Marijona Druktenis, 
ledas buvo suruošusi kalėdinį po atkalbėjus maldą vicepirm. Onai 

ta priežastis, sukaudžiusi pa- būvį Tėvų Marijonų naujojo vie į Lorenat.
siekti didesnių rezultatų, kaip nuolyrio name, erdviame valgo- ; Pranešimą apie labdarius pa- 
nusiskandžiama dabartinės vai- , maJame kambaryje. teikė Kotryna Sriubienė ir kvie-
dybos, yra sunkumas prisipra- Pirmiausia buvo eilinis apskri ' t ė nares dalyvauti Labdarių Są 
syti asmeninės ir organizacinės ties susirinkimas. Po to pagie- jungos fcicero kuopos rengiama- 
pagalfcos. O pasitaiką, kad ir dota kalėdinių giesmių ir sekė mc vakare gruodžio 23 d. 
pasiimtas darbas neįvykdomas, j vaišės, kurias gražiai paruošė! Augusta Šatkienė pranešė a- 

jTMB 'ridgeporto skyrius. Pu •( pio Moterų Sąjungos apskrities 
valgiais apkrauto stalo atėjo -r| susirinkimą. Šatkienė yra iš- 

Rudeninė \ ciklą buvo pradėta Kalėdų senelis kuris visuo link"> rinkta apskri\ts pirmininke, 
pinigų rinkliava po narnos. Eau Į niaį nuteikė, o ir dovanėlėmis Garhė mūsų kdopoi! 
ginusia čia surinko pats rinklia- apdovanoio. Dalyvavo šeši ma- 1957 m. valdybą sudaro pirm. 
vos pagrindinis organizatorius. rįjOnai kunigai — P. Cinikas. V : Augusta Šatkienė, vicepirm. O- 
valdybos sekretorius Ad. Lažai- Parulis, V. Rimšelis, A. Spur-1 na Lorinat, prot. rast. Ona Zau 
lis— $187.70. Toliau B. Bogu- gis, J. Budzcika ii- provinciolas rienė, fin. rast. Bronė Jakaitis, 
tait'e surinko $39. V. Lazaus- Valentinas Atkočius. Visi paša- kasininkė Cna Rudinskienė, trus 
kas — $37, E. Kamfertas — kg neilgas kalbas, reiškė pade- tistės Kotryna Sriubas ir Tillie
.$30. K. Kazlauskas \— $37, G. ką ir geriausius linkėjimus vi- Cięszlak. marša- > Ona šniauk-
Titlius — $25.75, E. Makauskai- siems rėmėjams, kurių buvo gra
tė — $24, St. Vitkauskas — žus būrys. Bet galėjo būti ir
$22, G. Buračaitė— $21.50, V. daugiau. Kadangi toks pobūvis
Bogutaitė — $16.50, Eringis ir.MTB organizacijoj rodos buvo 
Nastopka $15.25, Audrcnė n ■. ■ - ■ ------

GftLtNYCLft
/ I Geriausios gPIfcs dBl vestuvių, bankevanelių pasidalinimo. Vakaras ' laidotuvių ir kitų paouoMmų.

praleistas gražioje nuotaikoje. 2443 west hsrd stkvjrt
rel. PRoepect 8-0833 Ir PB 8-OKS4

M. Eisinas

PIRKITE CABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Viena* bloku nuo kalinių.

Didžiansiaa Paminklams Planų 
Puirinkim&s mieste!

Teisi. — CEdarcrest 3-6335

Bę abejo šių aktyvių Balfo 
narių netekimas atsiliepė ir į 
šalpos darbų organizavimą. Ki-

Piniginė rinkliava

buvo gruodžio 10 d. parapijos

Bronė Svotelytės — $7, N. Ski- 
naitytė — $3. A. Galkus — $3, ( 
siižytė — si. Prie rinkliavos i Lithuanian dietionary 
pravedimo dar prisidėjo K. Ma- Į Anginai netuviš kas ' • Lietuviš- 
tuliauskas, V. Savickas, Varkus, kai angliškas žodynas Parašytas 
St. Vitkauskas ir C. Surdokas. H- H. Pewtress ir T. Gėriko. 333 

Šioje rinkliavoje paaukojo O. p.sl‘ Kietai^ viršeliais. Kaina S4.50.
Matuseviciene Sll; Dr. H. Ar-! Jakley Ave^ chicago 8. HL 
manas ir V. Velžys po $10.

Po $ 5 aukojo J. M. Adams, 
dr. S. Ankudas, J. Ankus, M.
Boguta, K. Bradūnas, U. Bro- 
kienė, Čeplinskas, kvn. J. Du- 
binskas, Dūda, A./Juškauskienė,
Kukarskas, Kundrotas, V. Ma
kauskas, Mažeika, J. Mockevi
čius, K. Matuliauskas, Mandon- 
ne, K. Mikolaitienė, Lietuvinin
kas, A. Polianskienė, A. Ra- 
džius, Tallat - Kelpša, V. Vaš- 
kys,- A. Wcisengoff, Zinzalcta ir 
A. Žurauskas.

V. Noreika paaukojo $4 iri 
St. Vitkauskas — $3.50.

To S3 aukojo Antanaitis, Ea-j 
kanauskas, J. Bradūnas, Z. O.
Gabš'.ai, O. N. Ka rašai, J. Ma
čiulytis, Medelis, dr. Machoka3, 
dr. E. Milan, Malinauskas, Bu
činskas, Pctraiticnė, Kuršv’etis 
ir Svotelis. Kiti aukojo mažiau.

Viso buvo surinkta apie $470.1 
Sėkmingas vakaras

Lapkričio 24 d. įvykęs Balfo | 
vakaras šį kartą ne tik pelno at 
nešė $219.o8, bet taip pat ir su
sirinkusiųjų neapvylė savo prog 
rama. Poetas K. Rradūnas šį 
kartą paskaitė ne tik savo nau-1 
jos^ rimtos poezijos, bet ir hu
moristinės, ypač gyvai klausyto
jų sutiktos. Malonu buvo klau
sytis ir stebėtį pažangą jaunojo j 
baritono Karašos. Jo gražus d-1 
gimtas balsas ir gera tnokyklaN 
yra sąlygos, židančios puikią 
dainininko ateitį. Vakaro prog- 
ramon gražiai derinosi ir Sand
ros Cipkienės plastinio šokio 
grupė.

Toliau vyko pasilinksminimas 
ir dovanų paskirstymas. Dova
ną paaukojo Eiokienė, Gričinas,
Makauskas, Nekrošiui, Jarai.
Railai, Gaidys, Medveckas ir ši

X>000000<XX)0(KXXXX)(XXXXKXK>

becaute savins liva is this 
timple: You send $1 to 
CARE. Thst dollsr sends 
22 lbs. of food overseas — 
helps feed this little boy 
and his family for one 
whole raonth

please
<are...
Because 

hvfiger hurfs!

SEND *1 TO CARE, N.Y.
or your locol CARE Office

AND LOAN 
ASS’N

2555 WEST 47th STREET s LAfayette 8-1088
B. R. Pietkievrlsz, prez.; E. R. Pletkiewlcz, «ekr. Ir advokatas 

Mokame augštue dividendu*, (tešluojame čekius. Parduodame ir 
išperkama valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ŠIANDIEN.—Apdrausta 11d $10,000. 
Darbo valandos: pirmad. Ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o šėlt. nuo 9 iki vidurdienio.

CRANESAVINGS

Midland Savings and Loan Association turtas j

pasiekė keturis milijonus
naujų indėlių. Išmokėjome tau- 
pytojams 993 896.34. 1956 me
tais buvo padarytos 62 pasko- i 
los namams pirkti ar statyti , 
$763,250 sumai. Grąžinta pa- į 
skolų $743,300.00.

Bendrovės reikalų tvarkyme 
mes laikomics kuo didžiausio 
taupumo. Mes nemėtome pini
gų ištaigingiems įrengimams, 
tusfeiam garsinimuisi ar bever
čių dovanų pirkimui. Kiekvie
ną uždirbtą centą mes norime 
grąžinti taupytojui, kaipo di
videndą. Tipdėl Midland Sav
ings and Loan Assn. jau visą 
eilę metų moka. savo taupyto- 
jams aukščiuasią dividendą. 
Šiais meta V iš bendrovės ope
racijų gauto gryno pelno $172,- 
663.39, atskaičius rezervams
$67,104.51, visą likusią sumą,

Pereitieji metai mums buvo • tūtent. S1O5.558.78 išmokėta 
labai sėkmingi - pareiškė Au-itaupytojams kaip divĮdendas.

Augustas Saldukas

LIODĖSIO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. YVestern Ava Air Conditioned koplyčia 
BEpnbiie 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

T1em», kuri® syvena klto«« miesto dalyse; sauslaM 
koplyčią arčiau Jūsų namų.

J ANTHONY B. PETKUS f
(

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

5312 S3 WESTERN AVĖ. 1410 30. 50th AVĖ. 
CHICAGO, ILL CICERO, ILL.

Telefonai — GRovehiii 6-2345 arba 

TCwnhall 3-2109

Tcrskaitę dienr. “Draugą”, duokite jį kitiems.

gustas Saldukas, Midland Sa 
vings and Loan Assn. preziden
tas. Mūsų turtas pasiek-ė 
$4,135,452.71. Kai prisimena
me, kad 1950 metais mes tetu- 

! rėjome $592,969.93, pertą laiką 
pasiektu bendrovės turto prie
augliu turime pagrindo pasi
džiaugti. Reta taupymo bendro
vė Illinois valstybėje per 6 me-

Mūsų bendrovė neturi jokių 
akęininkų ar istockholderių. To- j 
dėl visas grynasl pelnas išmo-' 
karnas taupytojams. /

Šiuo metu Midland Savings, 
and Loan Assn. valdybą suda-' 
daro: x Pirmininkas Augustas!
Saldukas, vice-pirmininkas Al
fonsas Dambrauskas, sekreto-

tus padidino turtą septynis rius Anna Saldukas, iždininkas 
kartus. Per vienus pereitus me-! Juozas Žakas ir se’.;r. pavad. 
tU3 mes gavome $1,291 786.22 ' Adolfas Baliūnas. — A. B.

JOHN F. ElIDMIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Herntiiage Avenut

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

<330 34 South Cahiornia Avenu*
Mefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

<llllllltllli:iltl1IIMIilllllllllilllll)lllllllllll

PER PASAULI KELIAUJA
ŽMOGUS

Bernardo Brazdžionio poezijom 
rinkinys. Nedidelis skaičius lioe 
knygos gautas šiomis dienomir 
“Drauge”, 2334 So. Oakley Avė. 
CHICAGO 8, ILL. Knygos kanu 
kietais viršeliais $2.
uiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiit
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LITHUANIA, (Paveiksluose, $6.00 
E'otograruvo V. Augustinas

POPULAR LITHUANIAN 
RECIPES ............................. $2.00

Redagavo ,1. I»an/.»anlltnč

' LU’HUANIA THROUGH
THE AGES .......................... $3.50

I’arasS Dr. A. Anpolovsi
1 THE STORY OP ART 
and JUOZAS PAUTIENIUS, $5.00

i’aruAū Ig. llaiMdta
LITHUANIAN SELF-

1TAUGHT ................................... $1.2t
Marlburoiigb

LITHUANIAN ENULISH and
1 ENGLISH-! 1THUANIAN 
DICTIONARY .......................... $4.50’

Išleido Mnrlbui'ough I
šias knygas galima gauti dien- į 

raieio DRAUGO knygų kioske —
2334 South Oakley Avenua, 

thiiagn 8. Illiuois
ooooooooooooo vmj ooo ixxxx»o o i

WILLIAM BUKAUSKAS
Gyveno 90.5 Nortli tailieitnn.

Milte Ąriiiul. 31, 1956, 2:10 vai. 
lyto, sulaukęs 75 m. amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Raseinių 
apskr., Viduklės parap., Plaukinių 
kaimo.

Amerikoje išgyveno 50 m

Pasiliko dideliame nuliūdime bro
lių vaikai: Mary Riley, jos vy.a. 
Joseph, Joseph Bukauskas. į rauk 
Bukauskas ir jo žmona \ .durie. Li 
tavoje sesuo, daug kitų pusbrolių, 
puse-eįių, giminių, draugų bei pa- 
žjs tanių.

Kūnas pašarvotas Antano Pet
kaus koplyčioje. 1110 S. 50 Av«į, 
Cicero, III.

Laidotuves įvyks kelvirtad, sau
sio d. iš koplyčios 8:30 vai, ryto 
lui.i atlydei.i s į 5v. Antano parap 
bažnyčių, kurioje įvyks gedulingos 
paiituklbs už velionies sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas j ^v. Kaziinie 
ro ka Įtintai, e

Nuoširdžiai kviečiame visus gitui 
nes, draugus ir pažįstamu, dalyvau
ti tiose laidotuvėse.

Nuliūdę visi gimiiics

laidotuvių durktonus Alitsua 
Petkus, Iri IO 3-2109.

SEKAsNTlEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna

i mus.

vimas dieną ir nak
tį, Reikale šaukite

Mes turime koplyčias, 
visose Chicagos ir 
Rosclando dalyse ir 
tuojau patarnaujame'

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORN1A AVĖ. LAfayette 3-3572

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

PSTRAS P. GURSKIS”
659 West I8th STREEET Tel. SEcley 3-57 U

POVILAS J. RIDIKAS
3351 S. HALSTED STREET Tel. Y Ards 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. M1CIIIGAN AVĖ. Telt tOmmodore 4-2228

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

VASAIlis^ BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, III. Tel. GLyinpic 2-1003

2IGMUND (ZUDYkTzŪDYCKI
1646 W. 46th STREET YArds 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69lh STREET REpubUv 7-1213
2314 IV 2Srd PLACE Vlrglnia 7-C672
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X Lietuvos kon. P. Daužvar- 

dis praneša: Kalėdų švenčių 
proga gavome kelis šimtus svei
kinimų ir linkėjimų. Už juos vi
siems atskirai ir asmeniškai 
padėkoti neturime galimybės. 
Dėkojame bendrai ir viešai.

Už sveikinimus ir linkėjimus 
dėkodami, linkime sveikinto
jams atskirai ir visiems tautie 
tiams bendrai sveikatos ir ge
riausių sėkmių Naujuose Me
tuose.

-Tebūnie 1957 metai našūs 
tautiniais darbais ir šviesūs 
kultūriniais bei politiniais lai
mėjimais — lietuvių tautos su
stiprėjime ir Lietuvos laisvini
me.

X Šv. Vincento Pauliečio pa
rapija, Springfield, III., gražiai 
pasirodė Kalėdų šventėse. Vi
durnakčio mišiose buvo kupina 
bažnyčia žmonių. Labai daug 
ėjo prie šv. Komunijos. Choras 
giesmėmis žavėjo ir jaudino 
besimeldžiančius.

Springfield lietuviai įsikūrė 
parapiją 1906 m. Savo auksinį 
jubilėjų švęsdami geg. 27 d., 
išleido parapijos istoriją 60 
pusi. Nuo 1924 m. gruodžio 1 d. 
parapijai sumaniai vadovauja 
klebonas kun. Stanislovas O. 
Yunkeris.

Iš tos parapijos kunigais yra 
įšventinti kun. Kazimierai An
driuškevičius, kun. Petra3

ŽMOGUS, KURIS KITŲ NEUŽMIRŠTA
Amerika yra tikrai nuosta

bus kraštas darbą mylintiems 
ir gabumų turintiems žmonėms. 
Čia ir ne vienas lietuvis yra 
prasimušęs, ir nekalbėtume apie 
tai, jei neprisimintume žmo
gaus, kuris, pats turėdamas, ne
užmiršta ir kitų. Tai stambus 
prekybininkas, didžiulės krau
tuvės Melrose Parke savininkas 
Jonas Gustainis. Jono Gustai
nio parduotuvėj dirba 85 sam
dyti žmonės. Taip pat Gustainis 
turi ir antrą krautuvę Beloit, 
Wis., kurioje yra 65 tarnauto
jai. Abiejose krautuvėse klijen- 
tai patys pasitarnauja. Jose ga
lima gauti visi maisto produk
tai, vaisiai ir duona. Didžiuliai 
sandėliai yra prikrauti įvairių 
prekių, nes pareikalavimas dide
lis ir todėl įmone vis plečiama.

Jo gerą širdį pajuto ir Freibur- 
go Dailės Instituto mokiniai ir 
mokytojai. Jie už nuolatinį šel
pimą fjinigais ir maistu yra at
siuntę Gustainiui gr žų adresą, 
kuriame randame dail. Jonyno, 
Augiaus, Valeškos ir kitų para
šus, taip pat jau šiandierf Iški
lusių mokinių — Viesulo, Biels- 
kaus, Kurausko ir kitų vardus. 
Gustainis taip pat nemaža atsi
kvietė ir tremtinių, o dvi jų dit- 
ba jo krautuvėje. Jis tūkstan
čius dolerių paaukojo Balfui ir 
šiuo metu rengiasi didesnę sumą 
pasiųsti Vasario 16 gimnazijai. 
Už nuopelnus Balfui buvo pa
gerbtas Balfo bankete gruodžio 
2 dieną.

Vienas Gustainio sūnus studi
juoja Harvardo universitete, an 
tras tarnaujaT A x x u liras tarnauja karo aviacijoje.Ir šiuo metu vyksta etatybos v^auaiaa aūnua automo. 

darbai - daromi dūkiausi SsĮ-, buio kataatrofoje. Gustainio 
dymo kambariai ir Šiaip sande-, Amerikoa lietuvaitė
liai .Ifln V1AM tiV atcimonatu .

MAŽAS SPAUDIMAS

Majoras Amold Beik, Baltimore, Md., mėginimų kambary “pasiekia 
198,770 pėdų “ougMio”. Atmosferos spaudimas sudaro 
svaru kvadratiniam colyje. tik

Trečiadienis, sausio 2, 1557

liai. Jau vien tik atsimenant, 
kad Jono Gustainio abiejose 

■ krautuvėse yra 150 tarnautojų, 
galima laikyti jį milionieriumi, 
lietuvišku turtuoliu, kuris, pats 
turėdamas neužmiršta ir kitų.

Jonas Gustainis tuoj po II Pa
saulinio karo labai daug padėjo 
Balfui ir atskirai tremtiniams.

tačiau puikiai kalba lietuviškai 
ir gerai orientuojasi visuose lie
tuviškuose reikaluose.

Linkėtina turtingam, tačiau 
kitų neužmirštančiam, Gustai
niui daug sėkmės, kad dar daug 
kartų galėtų padėti tiems, kurie 
pagalbos Veikalingi. Al

L.P.D. PAGERBĖ 70 METŲ NARIUS
Gruodžio 16 d. Tėvų Jėzuitų 

patalpose, Chicagoje, įvyko Lie
tuvių Profesorių Draugijos po
būvis, skirtas pagerbimui 70 m. 
sulaukusių šių draugijos narių: 
Mykolo Biržiškos, Viktoro Bir
žiškos, Jurgio Čiurlio, Juliaus 
Gravrogko, Igno Končiaus, Ber
nardo Kodačio, Mato Krikščiū
no, dr. Kazio Oželio, Prano Pra- uriusKevmius, kuii. reinui , . ,

Klumbys, kun. dr. Kazimieras^01““' dn Vandos Tumėme- 
I nes ir Jono simoliuno. Į pobūvi} 

0IU lS’ , atsilankė apie 40 svečių, tame
X Dr. Vydūno vardo Stu- skaičiuje ir sukaktuvininkai V. 

dentų Skautų šalpos Fondui Biržiška, Kodatis, Krikščiūnas, 
per inž. L. Maskaliūną, P. O. Oželis, Prapuolenis, Tumėnie- 
Box 1547, Chicago 90, IH., ir nė ir šimoliūnas. Sukaktuvinin

kai Mykolas Biržiška ir Čiurlystoliau plaukia aukos už kalėdi
nes atvirutes. Gediminas Dra- 
gunevičius prisiuntė $27, Z.
Jankus $10, L. Šmulkštys, V.
Šliupas, J. Svilas — po $5. Po 
$3 bukojo: J. Milius, V. Pet
raitis, arch. J. Stankus ir J.
Našliūnas, S. Jonaitis ir Br.
Ivanauskas.

X Stud. ir moksleivių ateiti
ninkų žiemos stovyklos baigėsi 
praeitą sekmadienį. Stovyklo
se dalyvavo keliasdešimt stu
dentų ir moksleivių, o savait
galyje ir daugiau. Stovykla bu
vo tėvų saleziečių sodyboje Ce- 
dar Lake. Per keletą dienų jau
nimas turėjo progos išgirsti vi
sos eilės paskaitų ir referatų. __
Prieš uždarant stovyklą buvo priminė, kad ryte buvo atlaiky 
literatūros vakaras praėjęs su tos pamaldos už mirusius pro- 
nemažu pasisekimu. Programą fesorius Juozą Bagdoną, Praną 
užpildė Literatūros būrelio na- Gudavičių, Antaną Garmų, Alek 
riai. Platesnį stovyklos aprašy- sar,drą Mačiūną, Igną Šlapelį ir 
mą duosime vėliau. » ^uoz^ Zubkų. Visi jie pobūvio

dalyvių buvo pagerbti atsistoji-
X Dr. Jonas Gylys ir Izolina i niu ir susikaupimo minute. Apie 

Nemajuškaitė priėmė moterys-! 30'r draugijos narių turi dau- 
tės sakramentą praeitą šešta- giau 60 metų, o 11 jų_  dau

Kun. dr. J. Prunskis pareiškė 
gilią pagarbą sukaktuvinin
kams, kurie išauklėjo naują 
kartą Lietuvoje. Toliau pareiš
kė, kad mūsų profesoriams yra 
dvi didelės sritys, kuriose jie 
gali savo jėgas parodyti — tai 
mūsų enciklopedija ir viešoji 
spauda.

Gen. Plechavičius pasveikino 
sukaktuvininkus LVS Ramovės 
vardu, pareikšdamas, kad,' ką 
jie yra padarę, negali būti įkai
nota jokiais medžiaginiais tur
tais.

Prof. Čepėnas, sveikindamas 
sukaktuvininkus, pareiškė, kad 
sukaktuvininkų amžius yra šu-.... .... VU v via SUatsiuntė sveikinimus. Dar gau-laijęs „u m4a Jje

ta<a avpilzimmoo ii* VoS-l. .tas sveikinimas ir prof. Meš
kausko, buvusio sukaktuvininkų 
mokinio ir bendradarbio.

Draugijos vicepirm. prof. Dir 
mantas pradėjo pobūvį, pasisa
kydamas, kad sveikinimo žodį 
tenka tarti jam, nes pirm. prof 
Krikščiūnas priklauso prie su
kaktuvininkų. Kalbėtojas trum
pai apžvelgė lietuvių profesorių 
kelią nuo tremties iki įsikūrimo 
JAV.. Profesorių draugija turi 
apie 100 narių. Pernai draugija 
iždininko prof. Rukuižos inicia
tyva suorganizavo rinkliavą ir 
keletas profesorių buvo sušelp
ti.

Prof. Rukuiža savo žodyje

kėjo į tautos prisikėlimą ir tą 
tikėjimą perdavė jaunajai kar
tai.

Dr. Motiejus Nasvytis pasvei
kino uskaktuvininkus, prisidėju
sius prie Lietuvos augštojo 
mokslo sukūrimo. Jis trumpai 
apžvelgė augštojo mokslo išsi
vystymo raidą. 1920 m. sausio 
27 d. Kauno buvo įsteigti Augš- 
tieji Kursai, kurie turėjo apie 
360 klausytojų ir 50 dėstytojų. 
Juose buvo 6 skyriai: humanita
rinis su prof. Volteriu prieša
kyje, teisių — su prof. Janulai
čiu .matematikos — su prof. Že
maičiu, gamtos — su prof. Iva
nausku, medicinos — su prof. 
M. Nasvyčiu ir technikos — su 
prof. šimoliūnu. 1922 m .atida
rytas universitetas esant prezi
dentu Al. Stulginskiui, min. pir
mininku Galvanauskui ir švieti
mo m misteriu J u oda k i ui. Pir-
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TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ
• A. GINTNERIS, Chicago, HLir

LB Chicagos apygardos vado- ’Yorko, Waterburio, Baltimorės, 
vybė ir tam reikalui sudarytas (Rochesterio ir Los Angeles. Ki- 
u—.-x-x--------- ---------------- ti miestai jau dalyvauja. Ypa

tingai džiaugiasi tokia švente 
Bostono, Clevelando ir Urbanos 
studentai ir kiti, kurie savo laiš
kuose prašo smulkesnių žinių ir 
pačių šokių aprašymo.

_ A i Filmai ir instruktoriaiBe to nuo |
liepds pradžios jau prasideda ir i Dabar Chicagoje, Lietuvių au- 
atostogų laikas. Karščių nerei- ditorijoje, vyksta pirmūnų kur
kęs bijoti, nes šventė įvyks at- sai. Kiekviena grupė atsiuntė 
virame ore. Patalpos jau numa- po vieną porą šokėjų, kurie mo

-A---

komitetas energingai dirba, kad 
suplanuotas tautinių šokių fes
tivalis įvyktų Chicagoje 1957 m. 
birželio mėn. Pasirodo, kad fes
tivalio data bus nukelta į birže
lio pabaigą, nes daugelis moks
leivių ir studentų šokėjų grupių 
negalėtų dalyvauti.

tytos ir užsakytos.

Jaunimo kongresas ir meno 
paroda

Tuo pat laiku šaukiamas ir 
Jaunimo koh£besas Chicagoje. 
Jaunimas yra patenkintas tokiu 
sumanymu, ir jau planuojami 
tokio kongreso darbai. Mūsų 
studentija rodo didelį susidomė
jimą tokiu kohgresu. Tautinių 
šokių šventės ir Jaunimo kong
reso pabaigai numatytas ban
ketas viename viešbutyje. Be 
to manoma surengti ir kitų pra
mogų jaunimai, kad jis galėtų 
susipažinti ir pasidalinti šventės 
įspūdžiais.

Buvo manyįa surengti ir re
prezentacinę meno parodą, bet, 
jei šventės data pasikeistų į bir
želio pabaigą, tokia paroda jau 
nebūtų rengiama, nes salėse 
būtų perdaug šilta. Paroda būtų 
rengiama kita proga.

Repertuaro komisija dirba

Ji nustato šventės programą,

komi tautinių šokių. Vėliau jie 
apmokys savo grupės dalyvius. 
Kai visi šokiai bus išmokti, šo
kėjai bus filmuojami, o filmas 
pasiunčiamas visoms užsiregist
ravusioms grupėms. Be to nu
matyta vieną mokytoją pisiųsti 
į kiekvieną vietovę patikrinti ir 
suderinti veikimą. Tokios in
spekcinės kelionės būtų jau pra
dėtos apie kovo mėn. pradžią. 
Dabar stropiai baigiamas šokių 
parinkimas šventei ir jų aprašy
mas. Labai nuoširdžiai ir pasi
šventusiai dirba visas repertua
ro kolektyvas.

Tautinės muzikos priedai

Čia noriu kalbėti ne apie 
kanklęs, bet apie skudučius. Tai

’e M E s Y o”

BOKIME IŠTIKIMI LIET. 
KNYGAII

Įstodami į Liet. Knygų Klubą i] 
įmokėdami k ’ • -

dienį Šv. Antano parapijos baž
nyčioje, Cicero, III. Jungtuvių 
metu solo giedojo Danutė Stan- 
kaitytė. Į jungtuves buvo at
vykęs iš Kalifornijos jaunojo 
brolis dr. Vyt. Gylya ir iš New 
Yorko jaunojo tėvas dr. A. Gy
lys.

X L. B. Chicago* apygardos 
apylinkių atstovų suvažiavime, 
įvykusiame gruodžio 16 d., į 
apygardos valdybą išrinkti: dr. 
J. Bajerčius — 65 balsais, J. 
Jasaitis — 63, kun. J. Borevi- 
čius — 59, St. Daunys — 59,
A. Gintneris — 51, T. Blinstru- 
bas — 51, V. Radžius — 45. 
Kandidatais liko J. Švedas ir 
Jer. Ignatonis.

X JAV ir Kanados Lietuvių
Tautinių šokių šventės reper
tuaro komisija, kurią sudaro J. 
Vaičiūnienė, I. Šilingienė, <Br. 
Jamcikienė, H. Radauskienė ir
B. Shotas jau baigia paruošti 
vigus šokius, kurie bus šven
tėje šokami.

muoju rektoriumi buvo prof.! matyta palikti apie 4 vietas. Pa 
Šimkus. ‘ geidaujama, kad šokiai būtų au-

Dar sveikino gen. Musteikis, Gentiški. Apie tai bus paskelb- 
provinciolas tėvas J. Krištanavi- sPaudoje plačiau. Svarbu, 

giau 70 metų'. Sukaktuvini’nVų ,«“a-,SJ.y Prof. Oželis. tur4tų “TO
nuopelnai mokslui buvo labai di
deli. Valdyba paruošė garbės 
lakštus, kuriuos įteikė kons. dr.
P. Daužvardis.

- — » — - —
& dol. metinio mokesčio

o vnfttin^ai narenki iai narius nies Įgaliname per vienerius metus O ypat ngai parenka ja pac S pasįro,fvtį kelioms naujoms gerai pa 
Šokius. Daugelis šokių yra vi- rinktoms liet. knygoms ir tuo pačiu 
sai nauji ir scėnose nematyti. Ir -11 ’
jų vardai yra gražūs bei skam
būs. Jau nustatyta ir priimta 
pusė šokių. Manoma šokti apie 
16 šokių. Apygardoms, jei to
kių atsirastų, kurios norėtų šok
ti savo atsivežtuosius šokius, nu

* iuždirbame 2.50 dol., nes knygų pa 
sirenkame už 7.50 dol.

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

LIET. KNYGOS KLUBAS 
(Lith. Sook Club)

2334 So. Oakley Avė., 
Chicago 8, Illinois

Vysk. V. Brizgys prisiminė 
tą dvasią, kurią profesoriai pa
rodė gindami studentus, stebė
josi ta moraline jėga, parodyta 
atsispiriant okupantams ir gi
nant savo teises. Vyskupas pa
sveikino sukaktuvininkus ne tik

Konsulas dr. Daužvardis pa
sveikino sukaktuvininkus visos 
Lietuvos vardu, palinkėdamas 
jiems nepasiduoti jokioms jė
goms, būti sveikiems ir dar pa
matyti išlaisvintą Lietuvą.

Sukaktuvininkas prof. Matas l8tori« arba kilm« ar Meto 
Krikščiūnas pareiškė, kad jis v5s. aP™Sj™ą, P nebūtų dirbti 
nesijauėiaB nusipelnęs darbais aia1, . . ....
ir vos spėjęs pasiekti 70 metų j registracija
ribą, taigi nenorįs priskaityti sa-
vęs pr'e tokiu sukaktuvininkų,

cassarssssa'riesrtu

Kokia 3-|i Fatimos 
paslaptis?

Ar Rusija bus atversta?
šiuos ir kitus aktualius klausi

mus kun. J. Kuzmickis 
oje

<
X LEVIJO. siuntiniams siųs

ti kontora Marquette Parke, 
informuoja, kad vaistams siųs
ti į anapus saugiau yra vartoti 
plastikinius butelius, o ne stik
linius.

X Buragui Petrui yra laiš
kas Drauge iš Vilkaviškio raj., 
Gulbiniškių km.

kokiais yra kiti 10. Jis toliau 
pareiškė, kad gerbia sukaktuvi
ninkus už tai, jog jie yra tikri 
lietuviai. Jie savo gyvenimą pa
šventė Lietuvai ir varė savo 
darbą iki galo.

Sukaktuvininkė prof. Tumė
nienė, dėkodama už pagerbimą, 
pareiškė, kad jai buvo malonu 
susitikti ir pabendrauti su se
nais kolegomis. Esą nesvarbu, 
ką metrikai rodo, o svarbu, ko
kios yra fizinės ir dvasinės jė
gos. Jai yra sunku atsiskirti su 
profesoriaus darbu. Ji jaučiasi, 
kad dar galėtų, t.'čiau metrikai 
kliudo. Ji palinkėjo įsteigti, prie 
Lietuvių Profesorių Draugijos 
specialų skyrių, kuris rūpintųsi 
narių sveikatos ir dvasinių jėgų 
palaikymu.

Pobūvio organizatorius prof. 
Rukuiža draugijos vardu padė-

- - - " —-- mus Kun. J. Kuzmickis svarstoKomitete jtfti yra vžsiregist- knygoje 
ravę šventėje dalyvauti 30 vie- FATIMA IR MES 
netų, tarp kurių keturi yra iš, Kadangi autorius pats lankėsi 
Kanados; visi kiti — iš JAV.
Žinoma, kad daugiausia ir gau-

£/V»V.J iUtmVOl
apsireiškimų aplinkoje, todėl, jam 
kalbant, skaitytojas pasijunta tar- 

. . . . . - . “ . i si jo bendrakeleivis. Pasakojimas
šiaušia užsiregistravo vietines nuoširdus, giedras, paprastas, kaip 
grupės. Registruotis galima ir tų piemenėlių regėtojų gy'veni- 
t ’liau, nežiūrint, kad data jau : syarstymal ps!£ho‘
yra pisibaigusi. Komitetas pa- dog taiklios, žodžiai, sakiniai vaiz- 
sigenda šokėjų grupių iš New dingi” (S. Matulis, MIC).
_ ' FATIMA IR MES — gausiai

1 iliustruota, įrišta kietais viršeliais, 
ko jo šeimininkui tėvui Krištana-' 255 psl. knyga. Jos kaina nuo šių 
viėiui už Tėvų Jėzuitų Paredy-|%\abr^u“™au“\$n2y. 
tą gerumą ir nuoširdų palan<ga __
kurną, paimant ant savo pečių 
didesnę pobūvio suruošimo naš
tos dalį. Tame triūse didelis 
nuopelnas tenka tėvui Borevi- 
čiui. Gili padėka taip pat buvo 
pareikšta ir poniai Musteikienei, 
kuri tiek daug pasidarbavo, ska
niai paruošd ma valgius. Jai 
uoliai talkininkavo Nijolė Lip- 
čifltė ir Gražina Musteikytė.

V. P.

Marija mums kalba
Joje aprašomi Svč. Marijos ap

sireiškimai Lietuvoje ir Europo
je. Knyga' iliustruota; įrišta kie
tais viršeliais ir Jqs kaina $3.00.

Reikalaukite knygynuose arba 
siųskite užsakymus su pinigais į: 

DRAUGAS 
2834 8. Oakley Avė. 

CHICAGO »,

lietuviškas muzikos instrumen
tas, kuris Lietuvoje jau buvo 
gerokai paplitęs jaunimo tarpe. 
Šitą liaudies instrumentą dabar 
norima atgaivinti ir propaguoti 
tik visa bėd>, kad niekur nega
lima gauti nušip rkti. Dabar ve
damos derybos su viena įmone, 
kad ji pradėtų gaminti skudu
čius iš celul tido. Jei tai pavyks 
padaryti, tai šokių šventėje gir
dėsime apie 50 skudutininkų ir 
kitokios liūtinės muzikos atlikė
jų mūsų mokyklinio jaunimo pa
stangomis.

Kas girdėti organizacijoje?
iDidesniems darbams įvykdy

ti reikalinga ir didesnė žmonių 
talka. Jau sudarytos pagalbinės 
komiteto komisijos — pinigų tel 
kimo, spaudos, repertuaro ir ki
tos, kurios organizuojasi ener
gingai padirbėti, kad minėtoji 
šventė gerai pasisektų.

Tautinių šokių šventei Chica
go je,organizuoti ir ją tinkamai 
pravesti jau yra sudarytas ko- 

, mitetas iš sekančių asmenų: Br.
1 Shotas — pirm.. St. Daunys, J. 
Jasaitis, J. Kreivėnas, Alfonse 
Well3, Alb. Poškienė, Agnė Ja- 
saitytė, Z. Dailidka, A. Gintne- 
ris, J. Kudirka ir E. Bartkus, 
kurie kiekvienas turi savo atski
ras pareigas.
Ką visuomenė galvoja ir daro?

• i
Visuomenė sako, kad kiekvie-[ 

nas lietuviškas darbas, kurį at
lieka Lietuvių Bendruomenė ir 
kito3 organizacijos, jei jis pa
deda kovoti su lietuvių nutautė
jimu ir įtraukia mūsų jaunimą 
į bendrą lietuvišką judėjimą, y- 
ra sveikintinas ir remtinas. Tai 
gyvu pavyzdžiu parodė Dainų 
šventės komitetas, kuris iš sa^o

gauto pelno jau paskyrė tauti
nių šokių šventei organizuoti 
500 dol. ir paties komiteto pinu. 
Br. Shoto vadovaujama Ateities 
šokėjų grupė — 100 dol. Taigi 
darbas varomas sparčiai pirmyn 
ir gana sėkmingai. Naujai iš- 
rinktoji LB Chicagos apygardos 
vadovybė tautinių šokių šventės 
rengimą širdingai remia ir pa
deda.

IŠ ARTI IR TOLI
ITALIJOJ

— Misijų būrelis, Castelnuo- 
vo don Bosco, kun. Prano Ga
vėno vadovaujamas, paruošė 
įdomią Kinijos meno parodą. 
Tarp gausių ir brangių ekspo
natų buvo galima matyti: dir
binių iš medžio ir iš dramblio 
ilčių, visokių statulėlių, vėdyk
lių, piešinių ant ryžių popiet 
riaus ir ant šilko, sulankstomų 
keistų kiniškų knygų, kinams 
būdingų rūbų. Daug dėmesio 
sukėlė keista tualetinė dėžutė, 
visa išdabinta gražiausiais spal
votais bei auksiniais raižiniais, 
kurią atidarius per keletą mi
nučių girdisi maloni melodija. 
Paroda susilaukė nemažo skai
čiaus ir miestelio gyventojų, 
kurie pirmą kartą savo gyveni
me matė panašių dalykų.

— Castelnuovo do-n Bosco 
lietuvių saleziečių gimnazijoj 
eina du laikraštėliai: Inkaras 
Rytojui ir Immaculata. šie ro
tatorium spausdinami leidiniai 
padeda glaudžiau susijungti 
ateitininkams, Nekaltai Prasi
dėjusios draugijai ir Misijų bū
reliui.

KAS BUS NAUJAS “DRAUGO” 

ROMANO KONKURSO 

LAUREATAS?

1957 m. sausio 12 d., šeštadienį, 

7:30 vai. vakaro 

SOKOL SALEJE 
2345 South Kedzie Avenue, 

Chicago, Illinois
Amerikos visuomenė bus supažindinta 

su nauju laureatu.

ALDONA STEMPUŽIENfi, konkursų laimėtoja
*■ K

Lietuvių visuomenei- tai yra svarbi diena. Šiais metais 
7 rašytojai atsiuntė kūrinius norėdami laimėti $1,000, 
kuriuos kiekvienais metais parūpina dienraščio Draugo 
Bendradarbių klubas.

Paskelbus laureatą, įvyks koncertinė dalis. Dainuo
ja AI.DON A STEMPUŽIENft, garsi Clevelando daini
ninkė.

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


