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VAKARAI ATMETE KREMLIAUS PASIŪLYMU
Politinių nuotaikų nuotrupos

iš okup. Pabaltijo kraštų
Švedų dienr. „Dagens Nyheter“ rašo apie estų „ministerio 

pirmininko Muurissepp įspėjimą esti) liaudžiai, jog toji nepasektų 
vengrų keliais.

Estų komunistai nusiskundžia, 
kad kai kurie paleistieji iš kalė
jimų betgi neatsisakė savo senų
jų principų ir tik laukia progos, 
kad vėl galėtų Estijoje atsta
tyti ,.buržuazinį režimą“.

Dienraščio teigimu, tam tikras 
išsiųstų į Sibirą pabaltiečių skai
čius buvo paleistas iš darbo ver
gų stovyklų, bet tik nežymiam jų 
skaičiui buvo leista vėl grįžti į 
Pabaltijo kraštus. Estų kom. 
spaudoje nurodoma, jog neigia
mai atsiliepią į politinį okupan
tams lojalumą taip pat leidimas
estų vykti su ekskursijomis į už- Į7giptas užtrenkė duris 
sienį. Jie perdaug pasiduodą & 1 
„buržuazinei įtakai“... Taip pat 
žalos atnešąs laisvas laiškais su
sirašinėjimas su giminėmis ir 
draugais laisvajame pasaulyje.

Vertas dėmesio
Estų komunistų leidžiamas 

„Eesti Kommunist“ ypačiai nu
siskundžia JAV-mis ir kitomis 
Vakarų valstybėmis, kad jos ir 
toliau palaiko diplomatinius san
tykius su oficialiais buržuazinių 
Pabaltijo respublikų atstovais, 
visiškai ignoruodamos faktą, 
kad, girdi, sovietinė sistema Es-

Streikas palietė

Pacifiko liniją
MONTREALJS, sausio 3. — 

Kanados Pacifiko geležinkelio 
sistema — beveik pusė Kanados 
geležinkelių — nuo Atlanto iki 
Pacifiko šiandien neveikė, kai 
gaisrininkai paskelbė streiką.

Beveik 3,000 gaisrininkų, inži
nierių ir kitų paliko darbą. Strei
kas plečiasi/ oo Prje? Padedant kongresui darbą, aštuoni respublikonai ir šeši demokratai tarėsi senato taisyklių 

22 Punkto pakeitimo klausimu, kad būtų suvaržyta be saikiško kalbėjimo teisė. Iš kairės į dešine sėdi: 
šen. Charles E. Potter (R. Mich ), šen. Clinton P. P. Anderson (D., N.M.,), šen. Irving M. įves (R.,

. .), šen. Paul Douglas (D., III.), šen. H. Alex ander Smith (R., N.J.). Iš kairės j dešinę stovi: šen. 
James E. Muray (D Montana), šen. John Sherman Cooper (R., Ky.), šen. Clifford P. Case (R., 
N.J.) šen. Frederick Payne (R., Maine), šen. Pre scott Bush (R., Conn.), šen. Hubert Humphrey (D.,

JosePh Clark (D- pa-). šen. Richard L. Nueberger (D., Ore.) ir šen. Thornas H. Kuchel
(K., Calif.).

Prezidentas Eisenhoweris atsakė 
sovietų premjerui Bulganinui
WASHINGTONAS, sausio 3. — Prezidentas Eisenhoweris va

kar atmetė Kremliaus pasiūlymą susirinkti penkių valstybių vy
riausybių galvoms į „apžvalginę“ konferenciją, kurioje būtų svars
tomi nusiginklavimo klausimai.

Prezidentas Eisenhoweris tuo 
klausimu parašė laišką Sovietų 
Sąjungos premjerui Bulganinui. 
Prezidentas Eisenhoweris savo 
laiške sako, kad Jungtinės Tau
tos labiau gali paruošti kelią nu
siginklavimui negu penkių vals
tybių galvų posėdis.

(INS)

Taurus Švedijos kapitonas
nenusilenkė Stalino diktatui

STOCKHOLMAS, Švedija. — Švedijoje plačiau atžymėta 10

britų bazėms

KAIRAS, Egiptas, sausio 3. — 
Egiptas formaliai panaikino 
1954 metų sutartį, kuria britams 
buvo suteikta teisė laikyti karei
vius Suezo kanalo zonoje, jei so
vietai pradėtų agresiją Vidurio 
Rytuose.

Nutarimas, pasirašytas prezi
dento Nasserio, sako, kad sutar
tis buvo sulaužyta „tuo metu, 
kai britų ginkluotos jėgos užpuo
lė Egiptą“.

Netekimas britų bazių Egipte
tijoje, Lietuvoje ii’ Latvijoje „ga gali būti dideliu smūgių Vakarų 
lutinai įsigalėjusi“. Dar dau- apsigynimo planui.
giau: JAV kongresas sudarė ko- -------------------
mitetą, kurio uždavinys įrodyti, Policija išsklaidė 
jog sovietinės sistemos įvedimas
Pabaltijo kraštuose ir Pabaltijo Budapešto moteris
valstybių įjungimas į Sovietų Są
jungą esąs nelegalus.

Kaip Eltai pranešama iš Šve-
dijos toks komunistų rašymas krautuvės, kuri buvo
juo laoiau vertas domesio, ka- K

BUDAPEŠTAS, Vengrija, sau 
šio 3. — Policija sunkvežimiu 
įvažiavo į susirinkusias moteris

, . , 12 ... ... atidaryta po Naujų Metų.
daugi .gi sic bolševikai stepe Moterys krautuvę nusi.
pavergtuose kraštuose faktą, | maisto .p reikmenų.
kad JAV ners pnpazmus.os so- susirinko 1.500 moterų. Po-
vietines Pabaltijo kraštų aneksi
jos. Tačiau dabar apie šį faktą 
patys sovietai painformuoja liau 
dį: matyti, „tam tikri elementai“ 
ir ten sustiprinę savo „antisovie- 
tinę agitaciją“. Tačiau žmonės 
sugeba iš sovietinių pranešimų 
išskaityti tarp eilučių tai, ko tie 
kaip tik nepageidauja. (Elta).

Lietuvos jaunimas 
vežamas į sunkiausius

darbus Sibire
OKUP. LIETUVA. — Bolševi- 

metų sukaktis, kaip tuometinė švedų vyriausybė išdavė sovietams kai ne tik siunčia Lietuvos jau- 
su vokiečiais drauge kovojusius pabaltiečius. I nimą į sunkiausius darbus Sibi-

Dienr. „Svenska Dagbladet“
ta proga iškėlė vieną pažymėtiną 
faktą, ligi tol plačiau viešumai 
nežinotą, būtent — kaip pabėgė
liai buvo sutikti Gotlando saloj.
Tuometinis jos komendantas 
Thord Hedengren pabėgėlius pa- 
baltiečaus ne tik gražiai sutiko, 
bet ir juos užtikrino, jog atbėgu
siems bus tikrai Švedijoje suteik
ta politinė globa.

Bet kai paskiau vyriausybė 
nusprendė visdėlto pabaltiečius 
išduoti bolševikams, tai kapito
nas Hendengren klausydamas sa 
vo sąžinės balso įteikė švedų ka-

, raliui pareiškimą, prašydamaslicijos sunkvežimis užvažiavo ant atleisti i§ eitųjų pareigu: jis 
Budapešto šaligatvio ir išsklaidė nega]įs palikti toliau tarnyboje,
susirinkusias moteris.________ j jeį vyriausybė nesuteikia pabė-

KALENDORIUS geliams teisinės globos.
Sausio 4 d.: šv. Titus, popie- Dar daugiau: kap. Hendengren

žius; lietuviški: Arimantas ir 
Ardanga.

Saulė teka 7:18, leidžiasi 4:33.

tuo pačiu išsižadėjo savo karje
ros ir pensijos, kuri gausiai jo 
šeimai būtų labai pravertusi. Tai 
buvo didelė auka, bet jis pasili-

Vilniaus radijas bando įrodyti, 
kaip smarkiai Kaunas išaugęs

OKUPUOTA LIETUVA. — Vilniaus radijas, stengdamasis 
visaip girti „pažangą Kaune“, 1956. XII. 15 mėgino įrodinėti, kaip 
smarkiai Kaunas išaugęs.
--------—....... ...... --- ------ — į Dabar Kaune esą 7 techniku

mai, 2 technikos mokyklos, 2 spe 
cialios mokyklos, 10 darbo jau
nimo mokyklų, 22 vidurinės mo
kyklos, 2 teatrai, 8 kinai, 6 mu- 
zejai, 24 klubai, 18 klubų - skai
tyklų, 10 knygynų, 3 mokslo aka

Malajos džiunglėse
KUALA LUMPUR, Mala ja,' 

sausio 3. — Britanijos karinis 
vadas gen. R. H. Bower praneša, 
kad 2,100 komunistų sukilėlių, 
kontroliuojami 17 vadų, dar vei
kia Malajos džiunglėse.

Į Pietų Ameriką
WASHINGTONAS, sausio 3. 

— JAV laivynas pranešė: septy
ni naikintuvai ir du povandeni
niai laivai šią savaitę išvyksta į 
Pietų Amerikos kraštus. Tai ge
ros valios vizitas.

Poperinės bombos

TRUMPAI Iš VISUR
• JAV tankeris (18,717 tonų) 

Orion Planet susidūrė su japonų 
žvejų laivu (25 ton.) 160 mylių 
pietuose nuo Shikoku salo3. Žve
jų laivas paskendo. Tankeris iš- 

| gelbėjo 13 japonų žvejų ir nuve- 
| žė į Yokonamą.

• Egipto vyriausybės laikraš
tis „Al Goumhouria“ vakar pra
nešė, kad „laisvi Irako vadai“ su
organizuos egzilinę vyriausybę 
dešimties dienų laikotarpyje.

1 f«• Maskvos pažadas. Sovietai 
pažadėjo Bulgarijai ir Rumuni
jai grūdų ir kitokios ūkinės pa
ramos, kad tik sustiprintų Bul
garijos ir Rumunijos komunisti
nius vadus.

re ar Donbaso šachtose, bet iš
siųstųjų vardu dar garsina, kad 
visų jų „bendras troškimas — 
pradžiuginti tėvynę naujais dar- Į

Kremliaus agentų 
delegacija grįžo 

į Urugvajų
OKUP. LIETUVA.—„Urugva

jaus lietuvių delegacija“, Krem
liaus sukombinuota, kalbėti ta
riamai lietuvių vardu, iš Mask
vos lėktuvu vėl grįžo atgal į Uru
gvajų. Jai okup. Lietuvoje oku
pantai ir jų agentai rodė tiktai, 
ką tarė būsiant reikalinga „dele-

Trylika laivų greit
’* f ' 1 •* C praūži ugnį u icvynę naujais aar
lspiaUKS 1S olieZO bo pasisekimais, įvykdyti parti 

KAIRAS, Egiptas, sausio 3. — j įkeltus uždavinius“.
Trylika laivų, jau daugiau kaip. Panašius garsinimus bolševi- 
du mėnesiai įklimpę Suezo kana- Į ^ai nuolatos skelbia. Šit ir 1956. 
le, bus ištraukti į Viduržemio jū- XI- 27 ..Tiesa“ taip skelbė, rašy- 
rą keturių dienų laikotarpyje. dama apie Donbaso šachtų Aba- 

T . . ,............... kumovo vardo kasyklose turin-
Įvairių rusių laivai, priklausą • čius dirbti lietuvius yiadą Vntu- gatams“ matyti ir žinoti, 

kelioms valstybėms, įklimpo ka-ĮDanielių, Julil) Lu.l spauda irra.

kauską .tariamai metusį žvejybą ....... . . . ,
ir ir kviečiantį „pasekti jo pėdo- **“• t“"amai Ivertlnę MaAvos 
mis“ kitus lietuviškojo pajūrio suorganizuotosios šios Kremliui 
žvejus Vytautą Vaitkevičių ir ki- ištikimų agentų delegacijos „mi
tus „Lietuvos jaunimo pasiunti- siją“ pavergtoje Lietuvoje, pažy-

nale tarp EI Ballah ir EI Cap 
1956 m. spalio 31 d., kai anglų 
— prancūzų lėktuvai pradėjo pir 
mas atakas Egipte.

Puikūs specialistai
VILNIUS, okup. Lietuva. — 

Arcnitektūrinių paminklų apsau
gos komisijos bendradarbis Ka
rolis Mekas per Vilniaus radiją 
informavo apie archeologinius 
kasinėjimus, vykdomus Kauno 
miesto pilies griuvėsiuose. Pirmą

inius“... Tos rūšies „pranešimas“ 
r.et papuoštas trijų lietuvių an
gliakasių: Untulio, A. Baltrušai
tytės ir A. Danieliaus atvaizdu: 
žiūrėkite, atsieit, ir gėrėkitės, 
kaip ten gera gyventi... (E.)

mi, jog tos „misijos“ tikslas pa
dėti atstatyti vis daugiau smun
kantį tarp lietuvių bolševikų var 
dą ir agituoti seniau iš Lietuvos 
emigravusius mūsų tautiečius,

•-------------  i jog tie grįžtų į Lietuvą eiti bau-
• Okup. Lietuvoje labai ple- .p ten vergauti okupan.

čwLsi tautinių šokių rateliai —ko savo principams ištikimas, kartą apie Kauno pilą rašytiniuo j įmanoma toliau tams' (E )

500 žodžių laiškas
Prezidento 500 žodžių laiškas 

vakar įteiktas Maskvoje, yra at
sakymas Sovietų Sąjungos vy
riausybės siūlymui, kurį 1956 m. 
lapkričio 17 d. Bulganin atsiuntė 
prezidentui Eisenhoweriui, Bri
tanijos, Prancūzijos ir Indijo3 
ministeriams pirmininkams.

Prezidentas pasakė Bulgani
nui, kad jis, Mr. Eisenhower, iš 
esmės nesutinka su Sovietų Są
jungos premjero teigimu, kad 
tarptautinis įsitempimas padidė
jęs dėl Vakarų valstybių veiks
mų.

Prezidentas Eisenhoweris pri
minė Bulganinui, kad Kremlius 
nepaiso Jungtinių Tautų rezoliu
cijų, kuriomis buvo pasmerkti 
sovietų kariniai veiksmai Ven
grijoje ir pareikalauta iš ten iš
traukti sovietų karinės jėgos.

Edenas atmetė
sovietų siūlymą

LONDONAS, sausio 3. — Bri
tanijos premjeras Edenas šian
dien prisijungė prie Jungtinių 
Amerikos Valstybių ir Prancūzi
jos atmetant sovietų reikalavimą 
sušaukti penkių valstybių vy
riausybių galvų nusiginklavimo 
konferenciją.

Britanijos premjeras Edenas 
šiandien pasiuntė Sovietų Sąjun
gos premjerui laišką airiu.’ at
meta Kremliaus siūlymą sušauk
ti JAV, Britanijos, Prancūzijos, 
Indijos ir Sovietų Sąjungis vy
riausybių galvų konferenciją nu
siginklavimo klausimais.

Šiuo metu jis vadovauja vienai 
švedų vid. mokyklai.

„Svenska Dagbladet“,‘iškelda
mas taurų kapitono pavyzdį, 
džiaugiasi jo ryžtu, kad nenusi
lenkė Stalino diktatui, kaip tat 
padarė visa eilė tuometinių šve
dų „realių politikų“.

se dokumentuose užsimenama 
tik 15 amžiaus pradžioje. puoselėti senąsias liaudies tradi

cijas. 1956 m. tokių tautinių šo- 
Iš paliktų duomenų daroma iš- i kių ratelių skelbiama buvus jau 

2,500. 1957 m. vasario — kovo 
mėnesiais bus geriausi kolekty
vai atrenkami į „respublikinį fes 
tivalį“.

vada, jog senojo Kauno meistrai, 
pradedant 16 amžiumi, buvo pui
kūs krosnių ir glazūruotų koklių 
glazūruotų bei ornamentų specia 
listai.

Iš Sovietų Sąjungos 
“kūrėjai” atvyksta 
į Palangos kurortą

Indonezijos 31 karininkas ir

OKUP. LIETUVA. - 
goj buv. Tiškevičiaus

- Palan- 
rūmuose

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— JAV aštuoniasdešimt penktasis kongresas vakar pradėjo 

darbą. Prezidentas Eisenhoįveris rytoj abiejų rūmų sesijoje pa
tieks savo planą Vidurio Rytus apginti nuo sovietų agresijos.

— Prezidentas Eisenhoweris vakar tarėsi su Tautinio Saugu-
Svedų prof. Birgerio Nerma- mo ^ary^a-

— Prezidentas Eisenhoįveris savo laiške Sovietų Sąjungos 
premjerui pasiūlė ištraukti sovietų ginkluotas jėgas iš Vengrijos, 
jei Kremlius nori prisidėti prie pasaulinės taikos.

—■ Kairo „Al Gumhurriya“ laikraštis, Egipto vyriausybės re
miamas, sako, kad greitai prasidės derybos sujungti Egiptą ir Siri
ją. Arabų nacionalistai Egipte, Sirijoje ir Jordane jau seniai kalba 
apie trijų valstybių federaciją. Sirijos premjeras Sabri Assali pa
reiškęs, kad jo vyriausybė planuojanti tuojau pradėti derybas su 
Egipto vyriausybe tų valstybių sujungimo klausimu.

— Indijos premjero Nehru Kongreso partija metiniame suva
žiavime Indore sudaro programą, kuria nori vėl laimėti rinkimus 
vasario mėnesį.

— šeši Italijos intelektualai —\ du universiteto profesoriai, 
architektas, meno kritikas ir du-dailininkai — išstojo iš komunistų 
partijos.

— Demokratai kontroliuoja senatą ir atstovų rūmus.
— Rytinės Vokietijos prezidentas Wilhelm Picck vakar mi

nėjo 81-mą gimtadienį.
— Jungtinės Amerikos Valstybės nesutinka atiduoti užšaldytų 

J/0 mil. dolerių Egiptui, kol Suezo kanalo ginčas nebus išspręstas, 
pranešė The Ncw York Hcrold Tribūne laikraštis.

- Britanijoje finansinis krizis jau praėjo, vakar pareiškė Bri
tanija ambasada Washingt.onc. Britanijos aukso ir dolerių atsar
gos dabar yra didesnės negu buvo 1955 metų pabaigoje.

— Rytinėje Japonijoje vakar žemė drebėjo.
— Soiiietit Sąjungos krašto apsaugos ministeris Georgi Zukov 

atstovaus sovietus Indijos nepriklausomybės minėjime, kuris bus 
sausįp 26 d. New Delhi mieste.

no, pasižymėjusio pabaltiečio 
draugo, prieš kiek laiko išleista-

kareivis, įstoję į Jungtinių Tautų sis veikalas ,,Pabaltijys turi gy- 
kariuomenę, išvyko į Vidurio Ry venti“ šiltai sutiktas taip pat 
tus- > suomių spaudoje.

, Nauja Gary vyskupija
(

GARY, Ind., sausio 3. — Popiežius Pijus XII įsteigė naują 
Girdi, jau išleidžiąs savo ga- apstatytos naujais puošniais Gary vyskupiją, kuri apims beveik 75 parapijas Lake, Porter, La___. .. . . .. . -t. . . __

demijos institutai ir kt. Pramo
nės įmonėse, transporte ir staty- įsteigti „dailininkų kūrybos na- 
bose dirba apie 40,000 darbinin- mai“. Dabar rūmai atrestauruo- 
kų. ti. Namuose yra per 100 patalpų

minius šilko - pliušo kombinatas, 
„Drobės“ fabriko bendroji pro
dukcija per 5-jį penkmetį išaugo 
beveik 10 kartų. Prieš porą sa
vaičių atiduota eksploatuoti 200 
vietų pirtis, baigiamas statyti 
per Nemuną tiltas ir kt.

Šiuo metu 5-se Kauno augšto- 
siose mokyklose studijuoja dau-

baldais, įrengti patogūs darbo ir 
poilsio kambariai, biblioteka, vai 
gykla. Vienu metu, kaip skelbia
ma, namuose galės dirbti 40 dai
lininkų, o vasaros metu dar toks 
pat skaičius — poilsiauti.

Dabar iš „plačiosios tėvynės“ 
jau pradėjo vykti „kūrėjai“. 
Jiems visiems, gyvenantiems pa-TAIPEI, Formoza, sausio 3. , . . x j A

Nacionalistinės Kinijos lėktuvai £,au kaip 8,000 studentų. Kaunas našiuose „kūrybos namuose“, sta 
vakar naktį pabėrė propagandi- tapęs ”,tlkru ^gitųjų mokyklų tomą viena sąlyga: jie savo „kū- 
nių lapelių į Peipingą, komunisti- micstu' ’ ’^ba“ turi prisitaikyti prie parti
nės Kinijos sostinę. Giriamasi, kad Kauno Janonio jos linijos, tikriau — vykdyti

________ vardo popieriaus fabrike „paga- bolševikinę propagandą dailinin-
ORAS minamas popierius net ir tolima- kų priemonėmis... (E.)

Oro biuras praneša: Chicagoje jam Lebanui“, be to, „viršplani*- 
ir jos apylinkėje šiandien — da- nio popieriaus siuntas gavo ir 
linai apsiniaukę ir šilčiau. Indijos darbo žmonės“. (E.)

Porte ir Starke apskrityse.
Apie tai vakar pranešė arki

vyskupas Amleto Cicognani, 
apaštališkas delegatas Jungtinė
se Amerikos Valstybėse.

Naujos Gary diecezijos vysku
pu paskirtas Msgr. Andrew 
Grutka, 48 metų, Gary švč. Tre
jybės parapijos klebonas.

Naujai paskirtasis vyskupas 
Grutka pasakė, kad Gary vysku
pijos katedra greičiausia bus 
Holy Angels bažnyčia.

Naujas Gary vyskupas yra gi
męs Joliet, Ilk, ir yra slovakų 
kilmės. Kunigu įšvęstas 1933 m.

Naujas vyskupas Grutka, par. 
vykęs atostogų iš šv. Prokopi- 
jaus kolegijos, keturias vasaras 
dirbo plieno fabrikuose. Jis ge
rai supranta plieną darbininkų 
problemas.

Naujai Gary vyskupijai pri
klausys dvi lietuvių parapijos: 
šv. Pranciškaus, Harbor India
na; ir š v. Kazimiero, Gary, Ind.

Port Wayne diecezijos ganyto
ju paskirtas vyskupas Leo

• ČiM 1956 metais pagamino 
440,000 tonų vario.

A
Ramoje‘b7i‘g^^n7tidiįaliau Puraley’ vieton minwio Y5'sk 
rėš Amerikos kolegijoje. John F. Noll.

f l
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; grupėj 
mieji:

paaiškėjo šie du pir-

'Krepšinis olimpiadoje
VYT. GRYBAUSKAS

A — JAV ir Filipinai,
B — Prancūzija ir Rusija,
C — Urugvajus ir Bulgarija,
D — Brazilija ir Čilė.
Šios astuonios komandos bu

vo paskirstytos j dvi pusiaubaig 
minės grupes sekančiai: A — 
Prancūzija, Urugvajus, Ęilipinai, 
Čilė ir B — JAV, Rusija, Bra
zilija ir Bulgarija. Likusios ko-

Nemaža skaitėme apie olim- daftt po dvi stipresnes, remian- niandos taip pat buvo pastirs 
pinius žaidimus, bet daugiausia lis pernykščių pasaulio pirmeny tytos i dvi gurpes, kad paaistc 
tik paviršutiniškai, pasitenkin- bių, Pan-Amerikos žaidyinų ir i ^4 vietos,_ pradedant evmtąja
darni distancijomis, laimėtojų 
pavardėmis ir panašiai. Gal ati
džiau buvo sekama bevertė, ne
tiksli ir priešinga olimpiniam 
principui taškų dvikova tarp ru
sų ir amerikiečių. Tačiau krep
šinis juk yra mūsų tautinis spor 
tas, o be to netiesioginiai 5 mū
sų krepšininkų buvome ten at
stovaujami. Tad žvilgterėkime j

Europos 
mis.

pirmenybių duomeni-'

Iš pirmųjų įdomesnių rungty
nių rusai netikėtai lengvai įvei
kė kanadiečius, šį kartą žymiai 
silpnesnius, kaip ankspiau, net 
97:59. Amerikiečiai demonstra
vo savo klasę, pradėdami krau
ti šimtines — Japonijai 98:40, 
Thailandui 101:29, o Filipinamsjį kiek plačiai!. f net 121:52. Bulgarai stipriai pa-

Nežiūrint politinių nemnjmų, y
ir tolimos keliones, net 15 daly-, Prancūzai gi

atstovavo visų kontinentų 1vių
stipriausius kraštus. Iš stipres- patvirtino savo pergalę Paryžiu-

A grupėje prancūzai įveikė Či
lę 71:60, o Urugvajus — filipi- 
nus tik po pratęsimo 79:70. B 
grupėje amerikiečiai lengvai su
sitvarkė su bulgarais 85:44, o 
o rusų ir brazilų rungtynes teko 
net keletą kartų nutraukti nu
raminimui įsikarščiavusių žai
dėjų, kurie vis pamiršdavo, kad 
jie yra sporto aikštėje, dar gi 
net olimpinių žaidimų. Rusai lai 
mėjo 87:68.

Sekančią dieną A grupėje U- 
rugvajus įveikia Čilę 80:73, o 
filipinams pergalę prieš prancū-

niųjų trūko tik Argentinos* kur, įe v,el. nusalė^° ,76:67'IŽUS dovanojo rusų teisėjas!
įvestas profesionalizmas, Čeko-1 kartą dalyvau- j prancūzai 4 min. prieš galą ve-
slovakijos ir Vengrijos, tačiau' ?aral m“‘° “įdynese, ne- 
jų dalyvavimas mažai ką būtų! M“rm‘ dvle™ įUVo.,dar
pakeitęs šių žaidynių veidą. Vi-' a,'P"okl ‘r, pr?įa™e)o Brazll‘3al 
sos komandos buvo padalintos į į ir Čilei 78.56.
keturias grupes, kiekvienai duo-1 Po šių rungtynių kiekvienoje

dė 55:60, bet “draugas” Kosti- 
ne, žinodamas prancūzų pajėgu
mą ir galvodamas, kad šis pra
laimėjimas uždarys prancūzams 
kelią į pusiaubaigmes, pasisten

gė, ir filipinai išlygino, o pratę
sime laimėjo 65:58. Tikslas pa
teisina priemones ir sporte... Tai 
patvirtino amerikiečių ir japonų 
protestus prieš rusų sukčiavimą 
šuoliuose į vandenį ir gimnasti
koje. B grupėje amerikiečiai su- 

, dorojo pasaulio viccmeisterį 
Braziliją net 113:51, o rusai iš
kabino prieš bulgarus 66:55.

Likusių komandų rungtynėse 
australai neatsilaikė net silpno
kai Formozai 86:73.

Ir paskutinėse A grupės rung 
į tynėse Čilė netikėtai nugali Fili
pinus, o prancūzai — Urugvajų 
66:62 — po rungtynių, kurių 
metu urugvajiečiai nepajėgė su
valdyti savo karšto temperamen 

! to, ir tik dėka griežtų teisėjų 
nekilo rimtesnių muštynių. Pa
sirodo, kad jie po Helsinkio olim 
piados nėra pasitaisę. Po šios 
pergalės savo grupėje prancū
zai atsistoju pirmoje vietoje. B 
grupėje bulgarai patvirtino Eu- 
ropo klasę ir įveikė brazilus 82:- 
73, gi nekantriai: lauktas susi- 

i tikimas tarp amerikiečių ir ru- 
jsų baigtas pirmųjų augšta per
gale 85:55. Tik pirmame kėli
nyje rusai pajėgė išlaikyti apy- 

Į lygų žaidimą prieš truputį išsi
gandusius amerikiečius ir pra
laimėjo tik 35:32. Tačiau ant
rasis kėlinys parodė, koks dar

tolimas kelias rusams iki šio 
krašto lygio.

Po šių rungtynių komandos 
išsirikiavo: A grupėje — Pran
cūzija, Urugvajus, Čilė, Filipi
nai; B grupėje — JAV, Rusija, 
Bulgarija ir Brazilija.

Pusiaubaigmėse susitinka pir
masis iš A grupės su antruoju 
iš B grupės. Taigi dar kartą 
prancūzai stoja į kovą prieš ru
sus, tačiau šį kartą rusai, dėka 
geresnės savo fizinės kondicijos, 
įveikia nuvargusius prancūzus, 
ir kaip Helsinky išeina į baigmę 
vėl prieš amerikiečius, kurie be 
varg0 susitvarkė su Urugvaju
mi. Baigmėje amerikiečiai, šį 
kartą pilnai savimi pasitikėda
mi, lengvai visuose punktuose 
dominavo rusus, kurie, laikyda- 

Tel. ofiso HE 4-6699, rez. ’K 0-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield Blvti.
VAL: 1—4 ir 6—9 

Š^tadipniaib nuo 1 iki 4 vai. p. p. 
Mtakvruia virt ari ir n*kmari

mi kamuolį, tik ne tiip drastiš-; 
kai kaip Helsinky, turėjo tik 
vieną tikslą — negauti šimtinės. 
89:55 pasekmė pakankamai ro
do didžiulį amerikiečių prana
šumą.

Ofiso telef. LAfayette 8-8210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 8-2868

DR. EMILY V. KRUNĄS
GYDYTOJA IR CHIRURG1 

4146 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:10 v 
Va* pirm., antr., ketvirt. 6-8:11 V 

’CrsAtadlenl Mk apeitam*

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja tr Chlrurgfi) 

AftDlKIV IR VAIKŲ UGŲ 
specialisto

7156 South We>tern Avtnm
(MEDICAL BUILDINO) 

t'lrmad., antrad., ketv. Ir penktai 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuc 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuc 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad. 1 
vai. ryto Iki 8 vai. poiiet.

Ofloe tel. RE. 7-t 168 
tel IVAlbrvnk 6-8766

Dėl trečios vietos Urugvajus 
atsirevanšivo nepajėgiantiems

(Tęsinys 4 pus.)

DR. J. J. SIMONAhIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St. 
Ofiso ti'l. KEliance 5-4410 

Rezld. telef. G Ko veli iii 6-0011 
valandos: «1—8 p. m. 8—8 p. m.

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

Ofiso tel. CLiffstde 4-2896 
Rezidencijos: LAfayette S-1178

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 West 47 th Street 
(Kampas 47tb Ir llrrinltage) 

Vai.; nuo 2 iki 4 Ir 6 lkl 9 v. vak. 
Seštad. nuo 2 iki 6 vai., lšakyr. sėt

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 .Trečia- 
lieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso telefonas: Plt 8-3229 
Res telef. YVAlbrook 5-5076

-»wiqAi
' orrici ROURS " .'

MONO., „NOON.O.PM,

TAH9OAV . . . ♦ A.SS. 7O ♦ ?.SA
WHWWDAY . . CIOM9 AU O/tV

' r 9A.M.
" .......

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

DR. PETER T, BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 West 7fst Street
Vai. Pirm., ketvir., penKt. 1-4 ir 7-9 
Aųtr_1-fi_ treČ.ir iešt. pagal sutarties

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 VVest 51ąfc Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

DS1 valandos skambinti telefonu 
i Prospect C-1795 nuo 2 ’iki 9 vai.

p. p. kastiian išskyrus trečiad. ir 
į šeštad.

Res. tel. GRoveliUl 6-5603

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

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

Telef. ofiso LAfayette 3-6048 
Rez.: U'Albrook 5-3048

~~0R. Z. DANILEVIČIUS^
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South H'estern Avenue
Chicago 29, III 

pasimatymai pagal sutarties

■
telefonas REpubllc 7-4900 

Rezidencia: Glto\cbiU S-8161

$C nnn ,N beautiful
O/UUU DOGR PRIZES
JANUARY 3rd TO JANUARY 19th

The greatest event in Chicago 
Savings history! Join us in our 
gala GRAND OPENtNG between 
January 3rd and January 19th. 
There will be gifts for everyone 
visiting us during this celebra- 
tion. Special gifts for all savers, 
both old and new. Over 500 
door prizes will be given awayz 
amounting to mere than $5ZOOO. 
You will be pleased, as we are, 
with our new headquarters. 
Come in today and fili out a reg- 
istration card.YOU DO NOT HAVE 
TO BE PRESENT TO W!N—all virin
ti e rs’ narnės will be posted in 
our lobby and each winner will 
be notified by mail. Only adults 
wi,l be eligible for door prizes. 
ALL MONEY IN BY THE 19th 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 6-8:30 v. 

' vak. šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 
Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. Ylrginiu 7-0036. 

Rezidenci įjos tel. BEterly 8-8241 

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

DR. BR. GAIŽIŪNAS
: GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir Cullfornia Avė.

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

Tel. ofiso PRospeet. 6 2240
PRospect 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8PEO. CUIRGRG1JOS LIGOS 
5700 S. Woorl Street

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

DR. JULIJA MONSTAVlčIUS
GYDYTOJA IR CHTRUltGfi 

Office: 10748 Sonth Michigan Avė. 
Ruto: 1653 W. 103 St., Beverly 11111* 
Vai., kasdien nuo 6 v. v lkl 9 v. v 
Išsklrua trečiad. šeštadieniais nue 
Iki 4 vai popiet

TeL: Ofiso — Pminiaa 6-67«< 
Buto — BEverly 8-3946

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

DR. A. NARBUTAS
f’lALCIŲ IF V1DACS LIOO* 

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

Priima pagal susitarimą
DANTISTAS

DR. J. A. PAUKŠTY?
4263 S. Whipple Str«st
• (Arti Archer Avė.)

Valandos: nuo 10 iki 12; 2—8; 7—9 
šeštad 10—12. Trečiad. uždaryta

LAfaj.-tte 3-4949 
Namu — CEdarcrtM 3-7 786

į Tel. Ofico PA 5-1717
Rez. PA 5-1718

DR. J. J. PLIKAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6318 VV. Irving Pk. Road
Į VAL.: I’irmad., antrad., ketv., penkt. 

2-5 ir 7-8:30. Šešt. 2-4 p. p.

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI
3269 South Halstsd St.

- Kasdien 3—7 vai. vak. šeštad. auo 
1—6 vai. vak.

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resid 2437 
W. 62nd St.. tel. RepubUo 7-8818. 

Oftoo telefonas — BIshop 7-2626

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGUS 

4342 Archer Avenns
(Kampas Kedzle Ir Archer).
Vai. kasdien nuo 2 lkl 9 vai. 

Trečiad. Ir sekmad. tik susitarus

DR. FL TALLAT-KELPšA
Ofisai: 20 North Waeker Drlve 

(Clvlc Opera House, kam b. 858) 
Vai. kasd. 12—4 

Tel. CEntral 6-2294 
6002 West 16th Str., Cicero 

Vai. kasd. 5—8, šeštad. 1—S 
Tel. TOvvnhaU 3-0959 

Kitu laiku Ir trečiad. susitarus 
Rezld. tel. UEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ» 
BENDRA PRAKTIKA IR 

MPEG. MOTERŲ LIGOS 
Oflaas ir rezid.: 2410 W. 51st Si 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 8-5671 
Ofiso vai Pirm. 8-10 v. v. Antri, 

TVsčlad. Ir Penktad. 6-9 vai. vak t 
šeštadieniais 2-4 vai poplst

Tel. ofiso He. 4-2123, rez. PR. 6-84*

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

d255 South VVestern Avanse
VAL. Kasdien 2—• p. p. Ir 7—9 va’ 

Trečiadieniais, šeštadieniais Ir
•ekmadienlale nždarvts

Tel. ofiso: DAnube 6-1125
DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAU

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

šeštadieniais i—4 v p p

j TeL ofiso PKospect 6-9400
15-zkl. PRospect 6-940

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VaškevičintS)

GYDYTOJA IR CHIRURGS 
6248 South Kedzie Avenue 

Vai. kasdien 1-3 p p. ir nuo 6-6 vai 
vak. šeštad. 1-4 p p. Trečiadlsalaii
ir kitu laiku tik susitarus.

leL ofiso Vlctory 2-1581
Rea Vlctory 9-eT«l

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAJ

802 West Slat Stre*-'
Kamp. Haisted Ir 11-moa gatvių}

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

Tel. ofiso PR. 6-6446, rez. HE. 4-3160

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

darydami apdrausta taupymo suskaitę ir pastebėsite skirtu
mo. Chicago Savings saugiai Ir pelningai aptarnavo Pietį) Ii 
Pietvakarių apylinkės taupymo Ir namų pirkimo paskoloms 
virš 82 metų. Turtas įjabar viršija $20,000,000.00.
Nuo jstetglmo 1024 metais. Chicago Kavlngs visuomet mokfjo 
daugiau negu vidutinius dividendus. Taip kaip pagal laikro
di. kas 6 uTSnesius, taupytojai >ra gavę didelį pelnų ui jų 
sutaupąs.

Atvykite greitai, su savo Semia ir tliuugais, pamatyti Chicagos 
mieste grasiausius taupymo ir skolinimo įstaigos pastatus.
PELNYKITE Al KšfIA1 M DIVIVENDJ VZ SAVO SANTt - 
l’As. Taupykite, ilgus metus išbandytoje, apdraustoje fiuan- 
•dnčje įstaigoje. Pelnykite daugiau už savo suulaupas, ir pasi
naudokite gausiais pinigus taupančiais patarnavimais, sutel
kiamais Chicago Savtng.i nariams. Daba* duodami nepapras
ti dividendai už PAID-UP investavimus. Išbandykite, uit-

SPECIALOS VALANDOS PER GRAND OPENING NUO SAUSIO 3-čIOS IRI 19-OS DIENOS:

Pirmadieni, Ketvirtadienį ir Penktadienį nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. popiet
Antradienį ir Trečiadienį nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. popiet, šeštdaienj nuo 9 vai. ryto iki 2 vai. popiet.

AND LOAN ASSOCIATION
6 2 4 s: f. V t J TJ R JJ A YXN U. T

Ofiso telef. YArds 7—1166 
. Rezidencijos — STenurt 3-4511.

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 Wėst 35th Street
(kampas Halsted ir 35-la gutvš) 

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

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. YVAlbrook 5-2670
Res. HUltop 6-1560

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS) I

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center
6132 South Kedzie Avenue

VAL. 2—4 p. p. ir nuo 7—9 v. vak.
Trei'iad. ir ši-štad. nagai sutarti

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. Clllltl KGl.NPS 1 lt 

ORTOPEDINES IlGOS 
2745 West 69th Street

Priešais šv. Kryžiaus ligoninę
Tel. IlEpiibllc 7-2290 

▼AL.: Pirm., antr.. Ketv., penkt
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6:00—8:00. 
Šešt. nuo 2:00 — 4:03. Trečiad. Ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

Tel. ofiso CA 6-0257, res. PR •-

DR. P. Z. ZALATORIŲ
1821 So. Halsted Stroei

Tel. ofiso CA 6-0237, rez. PR 6-66 
Rezld. 6600 8. Arteslan Avė.

VAL. 11 v. r. lkl 8 p. p.; 6—• »

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

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

J VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:16 
Į1kl 9 vai. Trečiad. Ir šešt. uždaryta

Telefonas GRovehlll 6-lb95
OR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SI’E( ĮAUSTI

PRITAIKO AKINIUS 
alandos. 9—m Ir 7—9 v. v. paga 
«usttarimą išskyrus trečiadienius

▼422 Waat MarrjnetTe Rd

Tel. REliance 6-1811
OR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 VVest 59th Street 

VAI. 1—< popiet, 8:10—-8:66 »a»
Trečiad pagal sutarti

Ta». ofiso Ir huto oi.ymplc 2-416*
DR. P. KISIELIUS

"lYDYTOJAS [R CHIRURGĄ
4938 W. 15th St. Cicero 

Kasdien 1—8 v. ir 6- » v. vakare. 
Išskyrus trečiadienius

Batas 1626 Ko. 49tb Ava. 
leštadlenlals 12 lkl 4 poplal

Dr. Antanas Rudokas, 0. D.
Tikrina akis: pritaiko aklnlna, 

keičia stiklus ir rėmus.
4466 So. California Avė., Ofcicagc

šaukite YArds 7-7381 
Priima: vakarais 6 lkl 9; šeštad

10 vai. ryto lkl 4; trečiad. Ir sekma d 
____________ tik susitarus___________

Tel. ofiso Y A 7-4787, rez. PR •-!»*•

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4645 S. Ashland Avė. (hamb. 811)
Vai. nuo 2—4 ir 6—8; trečiad., Seš 
tad. Ir sekmad tik pagal sutarti. 

Jeigu neatsilieps vlršminštl telefoną. Į
įšaukite Mldwa» 3-0001

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas - 1‘roterlsUu 

Aparatai-Protezai, Med. ban
dažai. b'pec. pagalba kojom

(Arch Supports) tr (.t.
Vai.; 9-4 Ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
•RTHOPEDI4O8 TECHNIKOS LAB 

4860 U . 63rd St. t hleago 29, UI. 
Tel. PRosp^ct 6-6084.

2334 8.

DR. G. SERNER
4UETUVI8 AKIŲ GYDYTOJAI 

Virš 16 metu patyrimo
Tel. YArds 7-1821 
Pritaiko aklal-tj 
Kreivas

Utalse.
Ofisas Ir akinių dlrbtuvf 
756 VVest S5th Street

Vai nuo 10 lkl 8. nuo 6 lkl >. M 
člad. nuo 10-12, penktadieni !• * 

.es**,di*niai* vai poo'^t

OUR bVZ)^

<4V1H6*
Pirkit Apsaugos Bonus!
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REIKALINGA PASISAKYTI
Turint galvoje šiandieninę tarptautinės politikos padėti ir 

JAV vyriausybės nusistatymą kaikuriais klausimais, ne tik 
JAV Kongresui, bet ir piliečiams reikia pasisakyti bent keliais 
klausimais. Suprantama, kad Kongresas turės vienaip ar kitaip 
pusistatyti, išklausęs prezidento Eisenhovverio specialų praneši
mą. Bet piliečiams neturėtų būti vistiek, kaip Kongresas pa-* 
sisakys. Kiekvieno piliečio privilegija, dalinai ir pareiga, yra 
savo nusistatymą vienu ar kitu užsienio ar vidaus politikos klau
simu pareikšti savo kongresmanui ar senatoriui, kurie turi ži
noti nuomonę tų, kurie juos išrenka. Iš eilės 85-sis Kongresas 
kaip tik vakar pradėjo posėdžiauti, o šiandien išklausė specialų 
Prezidento pranešimą, dėl kurio turės pasisakyti. Todėl pasisa
kykime ir mes — piliečiai.

Praėjusių metų pabaigoje mūsų vyriausybė yra pakvietusi 
Jugoslavijos diktatorių Tito atvykti j Ameriką ir būti prez. Ei- 
senhowerio svečiu, o kartu suprantama — tartis Rytų Europos 
padėties ir taip pat taikos reikalais. Kaikurie Kongreso atstovai 
jau yra pasisakę prieš Tito įsileidimą. Ne vienas laikraštis jau 
yra taip pat pareiškęs, kad Tito atvykimas. yra nereikalingas 
ir net pavojingas.

Atrodo, kad Titui kelius į Ameriką paruošė Indijos prem
jeras Nehru, kuris neseniai čia lankėsi ir įtikinėjo mūsų vyriau
sybę, pirmoj eilėj Prezidentą, kad su Sovietų Sąjunga reikia ir 
galima taikoje sugyventi, kad reikia pripažintį esančią padėtį 
tokia, kokia ji yra, nekeliant visiško tautų išlaisvinimo klausi
mo, pagaliau, kad reikalinga užmegzti ryšius ir su Kinijos ko
munistiniu režimu, įleidžiant jo atstovus į Jungtines Tautas. 
Kaip žinome, Nehru lankėsi pas mūsų Prezidentą po to, kai jis 
pasimatė su Kinijos komunistiniu diktatoriumi ir su tuo pačiu 
Titu, kuris čia atvykęs pirštų prez. Eisenhoweriui “tautinio ko
munizmo” idėją, prašydamas ją remti, pamirštant apie paramą

BENDRUOMENINIAIS KLAUSIMAIS (2)
BENDRUOMENE ŠIANDIEN 

A. ERDVILAS. Cleveland, Ohio
v lenybė je-galybėAmerikos Lietuvių Beųdruo- 

menė apskritai, jos veikla,, kliū
tys, siekiai yra vienas aktualiau 
šių klausimų. Kokia tad jos pa
dėtis šiandien? Ką ji atsiekė ir 
ko jai dar trūksta ?

Keli skaičiai. Šiuo metu JAV 
yra 60 apylinkių. Tačiau ne vi
sos jos vienodai veiklios. Iš ga
na impozantiško skaičiaus deja 
tik 15 yra veiklių, gyvų. Iš li
kusių vienos vos bekrutančios, 
kurios numirė vos užgimę, tre
čios jau keli metai “organizuo
jasi”. Tai gana liūdnas 'faktas 
Iš septynių apygardų taip pat 
ne visos vienodai darbščios. Ii 
jeigu tam tikiu šviesesnių pra
giedrulių esama, organizacinėje 
srityje bendniomenė turi dar ge 
rokai pasitempti.

Atliktais darbais JAV Lietuivų 
Bendruomenė gali jau didžiuo
tis. Kultūros kongresas, Dainų 
šventė, Kultūros Fondo suorga-

tik prisiminti 
principą.

Labai teigiamai reikia vertin
ti Bendruomenės materialinę ir 
moralinę paramą mūsų jaunimo 
organizacijoms, jų darbams ir) 
užsimojimams. Vaikų bei gim
nazinio amžiaus jaunimo litera
tūrinių konkursų organizavimas 
yra taip pat sveikintinas ir reik 
šmingas įrtašas į' mūsųjų pas-, 
tangų eilę išlaikyti jaunimą lie
tuvių tautai.

Kaikurios apylinkės yra pa
darę gražią pradžią ir sociali
nėje — savišalpinėje srityje, ma 
terialiai paremdamos neišsiga- 
linčius^ vienokios ar kitokios ne 
laimės paliestus Bendruomenės 
narius ar šeimas.

Pagaliau Bendruomenė kaiku 
riose vietovėse yra atlikusi jei 
ir griežtai neapčiuopiamos, bet 
nebeabejotinai didelės reikšmės

OURION IR SENATORIUS 
Izrnnlio min. pirui. l)nvi< 

P.cn Gurinu -vcikiimsi hii JAV 
-enatoriutni Paul Doittrlus. ši 
nuotrnukn yru it to laiko, kai. 
llouęln* praeitn vasara lankė-j
si Teni7.nl«*.je.

l dinti miegančius, kad jie nepra
rastų progos įsijungti į bendrą 
lietuvybės darbą.

tautoms už geležinės 
klausomybės.

uždangos siekti pilnos laisvės ir ' nepri-

Jugoslavija ir prie Tito diktatūros neturi laisvės. Ir prie jo 
žmonės kenčia priespaudą ir persekiojimus. Kardinolas Stepinac 
ir šiandien tebegyvena kaip kalinys. Daug kunigų tebelaikomi 
kalėjimuose. Krašte nėra laisvų rinkimų. Gyventojai neturi įtei
kiu į nuosavybę. Jie yra lygiai toki valstybės vergai, kokiais yra 
bet kurio kito komunistinio krašto žmonės. Žinoma gerai, kad 
Tito buvo nutraukęs ryšius su Kremliaus budeliais. Tai gerokai 
susilpnino jų poziciją. Tačiau Jungtinėms Amerikos Valstybėms 
nebuvo reikalo skubintis su visokia ūkine ir net karine pagalba 
Titui, kol jis neatstatė savo krašte visiškai laisvo gyvenimo. 
Šiandien Jugoslavija įebesiurbia savo žmonių kraują, prakaitą 
ir ašaras. Ji tebėra pavojinga Vakarams ir bus pavojinga, kol 
ji bus diktatoriaus terorizuojama. Su tokiais ponais, kaip Tito, 
Amerikai nepakeliui. Todėl jo vizitas mūsų Prezidentui nėra 
reikalingas. , .

Bulganinas ir vėl nori sugundyti prez. Eisenhowerį ir kitų 
didžiųjų Vakarų demokratijų galvą$, kad netrukus susitiktų su 
juo ir šiuo sykiu su Indijos premjeru Nehru prie vieno stalo 
tartis taikos ir nusiginklavimo klausimais. Gerai, kad tuo tarpu 
ir mūsų Prezidentas, ir Prancūzijos vyriausybė užpylė šalto van
dens ant Bulganino pasiūlymo. Tačiau tokiai konferencijai du
rys dar nėra visai uždarytos. Todėl reikia pasisakyti prieš to
kią konferenciją. Teparodo nusiginklavimo ženklų pati Rusija, 
teatšaukia savo armijas iš okupuotųjų kraštų ir satelitinių vals
tybių, tesustabdo savo agentų veiklą laisvuose kraštuose, o tada 
tekalba apie bendras konferencijas su Vakarų demokratijomis. 
Taigi ir dėl tokios konferencijos Kongresas ir paskiri piliečiai 
privalo pasisakyti. ' ,

“Ir Pabaltijo tautos”
Šiuo pavadinimu Baltimorės 

didysis dienrašti^ “The Sun” 
gruodžio 23 d. (sekmadienio) 
laidoje įsidėjo vedamąjį, kuria
me akivaizdoje Lenkijos ir Ven
grijos įvykių naujai įvertinami 
taip pat pranešimai iš Pabaltijy 
kraštų. Laikraštis pradžioje pri 
sipažįsta, jog dar neseniai buvo 
linkstama nepatikėti nepatvir
tintiems gandams, kad jauni es
tai, latviai ir lietuviai yra de
portuojami į rytinę Rusiją, kad 
studentai Pabaltijo kraštuose 
boikotuoja rusiškas paskaitas. 
Įvykiai Lenkijoje ir Vengrijoje 
pamokę nebūti skeptiškais tiems 
pranešimams. Mes patyrėme, 
rašo laikraštis, jog tose istori
jose gali būti daugiau negu mes 
sužinome. Esą beveik tikra, kad 
tam tikro neramumų Pabaltijo 
kraštuose yra, ir tai turi Krem
liui reikšti, jog neramumai pa
siekia visus jo imperijos kam
pus. Toliau laikraštis apibūdina 
Pabaltijo kraštų skirtingą pa
dėtį nuo kitų satelitų tuo at
žvilgiu, kad Kremlius, panaikin
damas net ir valstybinės nepri
klausomybės formas, siekęs 
tuos kraštus visiškai absorbuo
ti, praryti, sunaikinti. Tai buvo 
lengviau padaryti, negu toliau į 
pietus, nes išorinis pasaulis ma
žiau žino apie Pabaltijo kraštus 
ir mažiau domisi, negru Rytų Eu 
ropa. Narsieji latviai, estai ir 
lietuviai, kurie pabėgo nuo so
vietų dominacijos, papasakojo 
savo istorijas, bet jų balsų ne-

finius jų skirtumus. Bendruo
menės vadovai turėtų atkreipti 
didesnį dėmesį ir į šimtus para
pinių religinių ar pusiau reli
ginių organizacijų bei nemažą 
pluoštą savišalpinių ir panašaus

darbą: lietuviškos veiklos, pas- pobūdžio klubų. Šiuose sambū-
tangų bei užsimojimų apjungi-

nizavimas yra jau įvykę faktai, į mą. Ji yra tapusi gyvu vieni- 
kurie byloja patys už save ir 
liudija neabejotiną bendruome
nės svarbą. Ir kituose baruose 
Bendruomenė jau žengia tvirtės 
niu keliu, negu atskiros organi
zacijos įstengdavo. Čia minėti
na parama studentų leidžiamam

jaučiu pradu lietuvių visuomeni 
niame ir kultūriniame gyveni
me. O tai yra pradžia naujo, 
veiksmingo ir 'kūrybingo tarp 
snio mūsų išblaškytame gyveni
me.

riuose gausu dar veiklios ir nuo 
širdžios senosios lietuvijos.

Kiek kitokioje plotmėje yra 
jau angliškai bekalbančios jau
nesnės kartos įtraukimas ben- 
druomenėn. Šis klausimas visu 
aktualumu iškilo Clevelande įvy 
kusiame Clevelando — Detroito 
rajono bendruomenės atstovų 
suvažiavime. Iš CV ta proga 
buvo pareikšta, jog yra mintis 
organizuoti angliškai kalban-

Tačiau randame bendruome- 
anglų kalba propagandos žurna- • nės bare ir tokių spragų, ku- 
lui “iAtuanus”. Bendruoipenei rios būtinos taisymo. (Apie tų 
tenka kreditas ir už įgalinimą spragų kaikurias priežastis ir 
toliau leisti “Knygų Lentyną".

Gražių vilčių teikia ir inten
syvus bendruomenės dėmesys . , . _ . , , ..
bei konkretūs darbai švietimo miausiai spręstinas ir vykdyti- na> tik ar verta 
srityje. Rėmimas ir steigimas įgyvendinimu,

Bendruomenės nepajėgumą jas apynn]ies> bet tik po to 'kai 
užkišti išsitarsime kituose šio bendruomenė deramai sustiprės

nutautėjimo pavojuje. Dažnai jų 
kalba jau varganai lietuviška, 
noi-s tėvai ir lituanistinė mokyk; 
la juos dar įtaigoja ir veda lie
tuvišku keliu. Šitą faktą turint i 
galvoje ir kyla mintis ar mūsų 
šeimos pakankamai budrios ir 
veiksmingos šioj dirvoj ir ar 
Bendruomenė pakankamai gelb
sti. Bendruomenė ir daugelis tę
sti. Bendroumenė ir daugelis tė
vų iki šiol daugiau dėmesio tei
kė ir teikia lituanistinei mokyk
lai. Gal reiktų atramos tašku 
padaryti šeimą? Šia prasme jau 
minėtame Clevelando suvažiavi
me pasisakė rašytojas Jurgis 
Jankus. Jis pabrėžė, jog litua
nistinės mokyklos niekuomet ne 
atliks to vaidmens, kurį atlieka 
ar bent turėtų atlikti lietuviška

Kaip plaukai auga
Nenuplikusiam Žmogui vidu

tiniškai ant galvos auga apie 
100,000 plaukų. Vieniems plau
kai greičiau auga, kitiems lė
čiau. Vidutiniškai per dieną vie 
nas plaukas paauga 1/3 mili
metro. Visos galvos plaukai per 
dieną išauga 33,000 milimetriį. 
Jei ant galvos šis visų plaukų 
maistas būtų vieno plauko su
naudojamas, tai tas plaukas per 
dieną išaugtų 35 metrus (apie 
31 jardą), arba per valandą 
1.37 m. (virš vieno jardo ilgu
mo ). f

Plaukų augimo sąlygos pasi
keičia pradedantiems plikti ar
ba visai nuplikusiems. Dažniau
sia plinka dėl per didelio gal
vos odos įtempimo, trukdomas 
normalus maisto pristatymas 
plaukams ir dėl kitokių priežas
čių. Plaukai pradeda iš lėto 
skursti ir kristi iš savo susilp
nintų galvos odos šaknelių.

Daug valandų prie 
televizijos

Paskiausi skaičiavimai rodo, 
kad vidutiniškai prie televizijos 
kiekviena šeima per dipną pra
leidžia apie 6 valandas.

ciklo rasiniuose). Visų pir- T'okia mintis yra nauja ir girti-' seimą. Nb šio rasimo tikslas

jos-ios kartos įjungimas į ben
druomenės eiles ir gyvenimą.

Senoji karta dar nėra išmiru-. 
, lų ir universitetų klases, švieti- si kaip kaikurie pesimistai ban- 
mo programų sudarymas bei rū do aiškinti. Jie tebeveikia, tebe- 
pinimasis jaunimo literatūros dirba, lietuviškais reikalais te- 

! leidimu, pagaliau rėmimas se-

lituanistinių mokyklų, rūpestis 
j įvesti lietuvių kalbos ir literatū
ros mokslų į parapinių mokyk-

laukti su jos

' sėlių Lituanistikos Instituto yra 
neeiliniai darbai, kurie, mes 
tikime, bendruomenės mąstu
vykdomi neš gausesnių vaisių i nį gyvenimu neturėtų būti per 
negu atskirų organizacijų kad sunkus, jei tik reikalingas dė-
ir gražios pastangos. Dera čia mesys būtų kreipiamas į speci- šieji lietuviukai yra dideliame

Kultūros Fondo' sustiprinimas 
yra kitas klausimas, į kurį ben
druomenė turėtų atkreipti tin
kamą dėmesį.

Apskirtai organizacinį avanti 
palikdami kitam rašiniui, nori-

besirūpina, dažnas ir lietuvišką me vienu kitu žodžiu sustoti prie 
laikraštį skaito. Tačiau jų ben- j šeimos ir bendruomenės klausi- 
druomenėje labai mažai tebėra. mo, išeinant iš jaunimo auklė
ją įsijungimas į bendruomeni- jimv taško. Jei studentai dar 

yra lietuviški (ir sąmoningi), 
tai Vokietijoj ir Amerikoj gimu-

šią problemą spręsti. Mes tik 
manome, kad gal reiktų Ben
druomenei šiuo klausimu giliau 
susidomėti ar gal įsteigti šeimi
nio lituanistinio auklėjimo ir 
švietimo institutą šiai proble
mai narpalioti.

Iškėlėme kelis atliktus ben
druomenės darbus, bei kelis, 
mūsų manymu, trūkumus, Būtų 
gera, kad šios mintys rastų at
garsio Bendruomenės vadovų ir 
plačiosios lietuvių bendruome
nės mąstyme ir planavime. Šių 
eilučių tikslas ir yra — išju-

NAUJI MODELIAI
• Televizijos
• Radijai: importuoti ir vietiniai,

AM/FM, nešiojami ir kit.
• Fonografai • Hi-Fidelity
• JkalbSjimo aparatai
• Dulkiasiurbliai, skutimosi mašinė

lės, plaukų džiovintuvai, kavos 
virduliai, tosteriai, mismasteriai, 
automatiškos keptuvės ir kt. na
mų apyvokos reikmenys

• Rašomos mašinėlės
• Elekt. laikrodžiai ir įvairūs kito

kie daiktai.
Piginusiai plekšite Ir geriausių pa

tarnavimų gausite inž. A. SemSno 
įmonėje.

.l.DPinp-
P TCLC Vision
Csatles- serviče)

Sar. Inž. A. SEMCNAS 
332 i S. Halsted — CLJffsiile 4-56A3
Atdara: kasdien 9—6. pirmadieniais 

ir ketvirtadieniais 9—9

M. KRUPAVIČIUS

buvo daug ir jie nebuvo plačiai 
išgirsti.

Jeigu Kremlius kada nors ga- 
d’ėjo perimti ir sunaikinti bu
vusius laisvus žmones, tą jie ge
riausiai galėjo padaryti ant Bal
tijos krantų. Bet ir ten pasiro
do tie patys nepasitenkinimo 
ženklai, kaip Vengrijoj ir Len
kijoj. Toliau laikraštis cituoja 
buv. Estijos prezidento August 
Rei žodžius, kad rusai visiškai 
pralaimėję kovą dėl Pabaltijo 
jaunimo. Pabaltijy, kaip ir ki
tur, tai buvo kova, ant kurios
internacionalinis komunizmas!11^8 reikalų ir reikalavimų. Tiems reikalavimams pa

1926 METŲ GRUODŽIO 17-TOjI 
Liūdna 30 metų sukaktis

32 tęsinys

6. KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ SEIMO RINKIMŲ 
PRALAIMĖJIMO PRIEŽASTYS

Kiekvieni rinkimai yra sunkiai įspėjamoji mįslė, 
tai lyg loterija — ištrauksi, neištrauksi. Net įgudę 
nuotaikų patikrinimų institutai dažnai savo išvado
mis pro šalį prašauna. Dažnai pats rinkimų metas 
sudaro tokias nuotaikas rinkėjuose, kurios visai 
prieštaurauja ankstyvesnėms nuotaikoms. Ir paskuti
niuose JAV rinkimuose — vienas kandidatas pasisa
kė netaip, kitam papūtė palankesni vėjai iš tarptau
tinės politikos rinkos ir rezultate ne tai, ko kiti (lau
kė. Daug lemia rinkimuose ir psichologinis momen
tas. Demokratinėse santvarkose pralaimėjimas — 
paprasčiausias reiškinys. Pralaimėjimas nėra trage
dija ir nedaro pralaimėjusiems gėdos. Šiandien aš, 
rytoj tu, o poryt vėl aš. Pralaimima dažnai ne dėl 
valdžiusios partijos nerūpestingume, apsileidimo ar 
kokių nusikalstarrių darbų. Nėra, nebuvo ir nebus to
kios partijos, kuri įstengtų patenkinti visų visuome-

tenkinti yra įvairiausių kliūčių kliūtflių. Svarbiausias 
jų — valstybės iždas. Vargu surastumėm pasaulyj 
kurios valstybės tokį iždą, kuris įstengtų kasmet vi
sus valstybės reikalus atlikti. Kiti reikalai eilei metų 
išdėstomi. Žmonės dažnai savo reikalus stato augš- 
čiau kitų ir net valstybės. Jo nepatenkinsi — dangus 
griūva. Valdžia negera. Kitų reikalavimai nesuderi- 

$35,000 studentams narni su valstybės reikalavimais ar praneša valsty- 
Grupė firmų ir verslininkų kės galimybes ir t.t. ir t.t.

sudėjo $35,000 kaip savo dėkin-| Po 120 metų carų'okupacijos, po didžiojo karo 
gurno ženklą Dalias, Tex. vys-' ir po žiaurios ir plėšrios vokiečių okupacijos neprik- 
kupui Thomui K. Gornąan, ku-liausomos Lietuvos vyriausybė paveldėjo beveik griu- 

kaip jie savo pareiškime Į vėsius. Valstybei atstatyti ir žmonių teisingiems rei-

statė savo ateitį. Pabaltijy, 
kaip ir kitur, komunistai pasi
moko, kaip fatališkai jie yra 
apsiskaičiavę, — baigia laikraš
tis. <L Surgaila

ris
skelbia, yra daug nusipelnęs 
tam miestui. Augščiau minėta 
suma pinigų paskirta studentų 
stipendijoms tame mieste orga
nizuojamame katalikų universi 
tete.

kalavimams patenkinti reikėjo milžiniškų pinigų su
mų. Pirmos valstybės iždo pajamos finansų ministe- 
rio M. Yčo buvo gautos už parduotas spygliuotos Vė
los užtvaras, supančiais Vilniaus miestą. Yčas tuo 
mėgdavo pasididžiuoti — jam priklausiusi garbė pir
mam atidaryti valstybės iždo duris pirmiems pini
gams sudėti, noris faktinai tie gautieji pinigai tilpo 
)o paties kišenėje. Kai grįždami iš Rusijos lietuviai 

vaikų ligi penkių metų amžiaus, j karininkai apsistodami Vilniuje pasisiūlydavo stoti į 
negu buvo 1940 metais. 19551 Lietuvos kariuomenę, min. pirmininkas atsakydavo 
m. gimimų buvo 4,200,000, gil - Lietuvos paskelbtas neutralitetą* ir vokiečių su- 
1940 m. — tik 2,538,000. | stiprinimai palikti apie Vilnių mus apsaugos nuo už-

Daugiau mažamečių
Šiandien yra 07% daugiau

puolimų. Kariuomenė šiuo tarpu neaktuali. Jo finan- 
ių minieteris tuos sustiprinimus pardavė Vilniaus žy

deliui, Lietuvai saugoti nuo priešų pasiliko tik neu
tralitetas. Bet Voldemarui ir jo užteko. Kariuomenės 
nešaukė. Netrukus išvažiavo į Vokietiją “pinigų sko
linti” su Smetona ir Martynu Yču, o paskui juos iš- 'mūsų nusistatymai ir katalikiškos Lietuvos nusista- 
vyko ir švietimo ministeris Jonas Yčas. Lietuva pa- į tymai nebus pagerbti, tai mes dėl jų mokėję dirbti,

Lietuvai darbą. Mes nebūsime opozicija dėl opozici
jos. Mes atėjome darbo dirbti, ne jo kliudyti... Mū
sų santykiai su vyriausybe priklausys nuo to, kiek 
vyriausybė pagerbs mūsų svarbiausius idealus — 
krikščionybę, demokratybę, tautybę ... Tačiau, jei

siliko be vyriausybės. Bet Voldemaras buvo teisus 
Išorės priešas Lietuvos nepuolė ir “stiprovę” parda
vus. Ja.m nereikėjo žygiuoti net per tas vietas, kur 
ta “stiprovė” buvo buvusi. Vilnių paėmė suorgani
zuoti ir apginkluoti Vilniaus lenkų pusberniai net be

mokėsim ir kovot”. (Iš Viliamo rankraščio.). Ir tą 
bendradrabiavimo liniją nuosekliai krikščionys de
mokratai išlaikė — vienur vyriausybę rėmė, kitur jos 
žygiams Seimo statuto nurodytais būdais jai prieš
taravo ir priešinosi, bet niekad neišėjo iš valstybin-

šflvio. Paėmė kartu su Valstybės Taryba ir su vy- Įgumo ribų. Palyginus krikščionių demokratų opozici- 
riausybės paliktais pėdsakais, bet jie buvo tokie “kil- | ją laicistam su pastarųjų opozicija krikščionims de- 
nūs°, kad kas norėjo, galėjo išvykti net be ypatingų imokratams, tai bus tik keltų laicistų audrų šešėlis 
leidimų. Voldemaro vyriausybė turėjo Vilniuje bent į Tą savo teigimą pailiustruosiu keliais faktais.

Pirmasis Seimas susirinko į savo pirmąjj posė-vienus rūmus, kuriuose tilpo ir V. Taryba ir visa vy
riausybė su savo “ministerijomis”. Apleidusi Vilnių 
išvyko į Kauną, kuriame rado apie 300 bolševikų 
ginkluotos milicijos su raudonais raikščiais ant ran
kovių, o mūsų ministeriai net revolverių kišenėje ne
turėjo. Nesvetingajame Kaune ne 'tik ministerijų ne
rado, bet pradžioje net nesurado pastogės kur galė
tų galvą priglausti. Lengva suprasti vyriausybės pa
dėtį, jos finansines galias ir tai, ką ji galėjo pradžioj 
kraštui duoti. Dar katastrofiškiau buvo — iš krašto 
ji nieko negalėjo gauti, nes kraštas buvo visa ko rei
kalingas. Ir vis dėl to visus tris Seimus turėjo krikš
čionys demokratai su savo didžiuma. Vadinasi — 
kraštas krikščionimis demokratais nebuvo nusivylęs, 
jų darbus matė ir įvertino. O tie darbai buvo milži
niški. Lietuva jau buvo valstybė su kariuomene, su 
ministerijomis su augštomis mokyklomis, su žemės 
banku jau turinčiu 15 milionų litų, su savu pastoviu 
pinigu, su išvarytu gausingu priešu iš savo teritori
jos, su prijungtu Klaipėdos kraštu, su įvairių valsty
bių pripažinimais de jure ir t.t.

Kodėl tad nepaisant visa to krikščionys demok
ratai rinkimus į III Seimą pralaimėjo?

Tuo klausimu kalbėdamas III Seime štai kokias 
to pralaimėjimo priežastis esu nuredęs: “Pirma ir 
svarbiausia pralaimėjimo priežastis — mūsų visuo
menės politinis nenusiatovėjimas ir nepakankamas 
susiorientavimas partijų siekimuose ir idealuose 
Antra — neribota, išėjusi iš betkurio padorumo ar 
doros ir valstybingumo ribų dabartinės socialistinės 
ir mažumų pozicijos agitacija. Trečia — gyvenamoji 
finansinė krizė.” (II, 2. Cituoju iš dr. V. Viliamo 
rankraščio.), šioj pačioj kalboj nusakiau ir krikščio
nių demokratų santykiu® su nauja Sleževičiaus vy
riausybe. Juos aptariau taip: “Kaipo valstybinė par
tija dirbsime ir toliau tautos ir valstybės naudai... 
Mes paremsime ir kiekvieną vyriausybės naudingą

d) 1922 m. lapkričio 13 d. Krikščionių demokratų blo
gas į jį įėjo su 38 savo atstovais. Iš viso Seime buvo 
78 astovai. Krikščionys demokratai norėjo bendra
darbiauti su kairiosiomis grupėmis. Jos atsisakė po 
ilgų nesėkmingų su jomis pasitarimų. Laikai buvo 
dar vis neramūs ir pavojingi Lietuvai. Be prezidiu
mo Seimas negalėjo pradėti darbo, tad krikščionys 
nusistatė rinkti bent laikinąjį prezidiumą. Išrinko 
j* tik lapkričio 21 d. Į jį socialdemokratai davė savo 

| žmogų Rakauską tik kaip stebėtoją ir ne kaip rink
tą, bet tik paskiriamą su patariamuoju balsu. Dar 
blogiau buvo su prezidento rinkimu. Jis nusitęsė ligi 
gruodžio 21 d., į antrą mėnesį po Seimo susirinkimo, 

į Pasitarimai su kairiaisiais ir čia nieko gero nedavė. 
įĮ rinkimus kairieji atsiuntė tik savo stebėtojus — 
Natkevičių su Makauskiu. Bet rinkimams prasidėjus 
ir juodu išėjo. Seimo salėj pasiliko tik 39 atstovai. 
Kairieji nenorėjo prileisti prie rinkimų ir palikti kraš
tą anarchinėj būklėj be vaidžios. Pirmuoju Seimo 
rinktu respublikos prezidentu išrinktas A. Stulgins
kis. Už jį balsavo 36 atstovai. Kairieji nepasiekę sa
vo tikslo — sutrukdyti prezidento rinkimus — ilgą 
laiką šaukė, kad Stulginskis neteisėtai išrinktas. Ne
greitai nurimo ir su išrinktuoju prezidentu pradėjo 
skaitytis. Tokia maždaug padėtis buvo ir Smetonos 
Išrinkimo prezidentu po perversmo. Jis iš 85 Seimo 
atstovų balsų, gavo tik 35. Ir vis tik nors po 30 
su viršum metų K. Grinius, gal užmiršęs atsitikimą 
su Stulginskio rinkimais, prisiminęs konstituciją, 
šiuo® Smetonos rinkimus pripažino teisėtais. “1922 
m. konstitucijoje nėra aiškiai pasakyta, kad prezi
dentu gali būti išrinktas žmogus, fu rinkęs absoliučią 
balsų daugumą, o kalbama tiktai apie daugumą” — 
sako jis J. KedainiuL

(Bus daugiau)
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atsigauti ir be geresnių pakaitų 
prancūzams 71:62.

Dėl penktos vietos Bulgarija 
dar kartą įveikia Braziliją 64:- 
52.

Dėl septintos vietos Filipinai 
etsilygina Čilei 75:65.

Likusių komandų grupėse lai
mėtoja tampa Kanada, įveiku
si Japoniją 75:60.

Tuo būdu komandos galuti
niai išsirikiavo: 1. JAV, 2. Rusi
ja, 3. Urugvajus, 4. Prancūzija,
5. Bulgarija, 6. Brazilija, 7. Fi
lipinai, 8. Čilė, 9. Kanada, 10.
Japonija, 11. Formoza, 12. Aust
ralija, 13. Singapūras, 14. korė
ja ir 15. Thailandas.

Žinoma, kad amerikiečių per
gale niekas neabejojo, bet to
kio milžiniško pranašumo ir to
kios komandos jie dar nėra iki 
šiol demonstravę. Šį sykį buvo 
sudaryta tikra rinktinė, ne taip,
kaip anksčiau būdavo siunčia- c? Pietų Amerikos garbė ap- 
ma viena kuri komanda, pastip- ginta dėka Urugvajaus, tačiau 
rinta keliais žaidėjais. Ši rink- / pasaulio vicemeisteris Brazilija 
tinė, kaikurių specialistų nuo-i vos šeštoje vietoje; 
mone, galėtų net drąsiai rung-i

- >

DŽIUGUS MOMENTAS PRALAIMĖJIME
• Ernel. Duzdoh, Oregon statė universiteto futbolo žaidėjas nubėgo su sviediniu 

tokių bėgimų garsiose Rose Bowl tradicinėse rungtinėse prieš Iowa un-tą, buvo nedaug ir Oregon 
statė skaudžiai pralaimėjo 35-19 pasekme. Rugtynės įvyko Pasadenoie Calif ' g
101,000 žiūrovų. •

14 yardų, tačiau

ir buvo
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susirinkę 
(INS)

tyniauti su geriausiomis profe
sionalų komandomis.

ga pasaulinė krepšinio federaci
ja Melbourne turėjo, savo kong
resą, kuriame dalyvavo 32 tau
tų atstovai. Po vyriausybės ir 

d. labiausiai nukentėjo Azijos' ivairių komisijų sudarymo Čilei

eilė pakeitimų sumažinant bau
dų perdažnus metimus.

Su tokiu dideliu taisyklių pa-1 
keitimu, kurio tikslas yra pa- 
greitinti žaidimą, jį padaryti įdo 
mesniu žiūrovams ir puikiu visų 
komandų pasirodymu olimpiaV 
dojė krepšinis Melbourne pada-' 
rė vieną milžinišką žingsnį į pri^j 
kį.

PATIKSIJNIMAI z # 1

Straipsniuose, kuriuose ap
rašyti olimpiniai žaidimai p&si- Į 
taikė trys klaidos. A. Laukaičio 
rašinyje pateiktas netikslus A. ) 
Mikėno 20 km ėjimo laikas; mū
sų tautietis šį nuotolį nuėjo per 
1:32,03 vai. (vietoj pažymėtos 
1 vai.). P. Ganvyto rašinyje at
spausdinti šie netikslumai: M. 
Rose laimėjo 1,500 m plaukimą 
(vietoj 500 m) ir Indijos domi- 

| navimas- ryškus lauko rutulio 
field hockey) srityje, o ne leda 
rutulio pasaulyje, kur kanadie
čių pranašumas visiem gerai ži
nomas.

komandos, kurių ypač filipinai, 
japonai ir kiniečiai dar pernykš
tėse pasaulio pirmenybėse buvo 
kieti riešutai bet kokiai geres
nei komandai. Ūgyje glūdi jų

Rusai vėl iškovojo sidabro me 
dalį, bet šį kartą jį iškovojo tik
rai jau ne taip lengvai, kaip. ... . „
Helsinkyje. Tiesa, nebeturėjo !nelaunes Prlezast,s 
Būtauto ir Korkidjos, tačiau jų 
automatiškas susižaidimas, ge
ležinė kondicija buvo dar pakan 
kami koziriai. Komandos pa
grindą sudarė pabaltiečiai — 3 
lietuviai, 3 latviai ir estas. Ston 
kus (iš Telšių) buvo geriausias 
komandos metikas, Petkevičius 
(taip pat telšietis) — komandos 
kapitonas ir Lauritėnas (iš Kau 
no), nukonkuravęs milžiną lat
vį Kruminš centro pozicijoje.

Urugvajaus žaibiškai koman
dai su geriausiu žaidynių meti
ku Moglia atiteko bronzos me
dalis. Didžiausia jų bėda — tai 
nepajėgumas suvaldyti savo 
temperamento ir perdažnas per- į. 
žengimas sportiškumo ribų.

Prancūzai vėl atsistojo garbin 
goję vietoje, patvirtindami savo 
pažangą pergalėmis prieš rusus 
ir Urugvajų. Amžinas jų minu
sas — stoka fizinės kondici
jos — greičiausiai jiems kaina
vo sidabro medalį.

Dėl įdomumo štai keletas taš
kų rinkėjų: Moglia, Urugvajus,
— 182; Kwann, Singapūras, —
146; Chen-Tsu, Formoza, —
143: Radev, Bulgarija, — 137;
Pickel, Kanada, — 131 ir Rus- 
sell, JAV, — 130.

Pabaigai galime padaryti šias; 
išvadas:

a. amerikiečių technika ma
žiausiai 25 metais yra pralenku
si likusį pasaulį;

b. Europa užtikrintai atsisto
jo antroje vietoje su antra, ket
virta ir penkta vietomis;

buvo pavesta sekančiais metais 
suorganizuoti pasaulio pirmeny
bes, Bulgarijai — Europos vy
rų, o Lenkijai — moterų krepši
nio pirmenybes. Taip pat nusta-

‘Sp. Apžv.” Red.

Be reikalo

mas bus tas, kad keturi pusiau- 
baigmininkai žais tarp savęs taš 
kų sistema; reiškia — baigmės, 
kaip tokios, nebus. Ir pagaliau
Padaryta eilė labai didelių tai- _ pone, Tamstai nėra reika-
syklių pakeitimų, kurių svar-( lo šluostyti peilį ir šakutę ser- 
biausi yra: 3 sekundžių ploto pa, metėle, — sako restorano savi- 
dinimas, kad milžinams būtų dar
labiau “pasunkinta duona”; ko-

ninkas svečiui.
Tamsta taip manai?... 

Žinoma, mano valgyklojetyta tvarka sekančios olimpia- mauda negali laikyti kamuolio [ 
dos Romoje krepšinio " žaidy- ilgiau kaip 30 sek.!!! paskiras viskas švaru. Tamsta tik be reiTa pačia proga reikia pami

nėti, kad olimpinių žaidimų pro- nėms, kur svarbiausias pakeiti- žaidėjas — neilgiau kaip 5 sek';[kalo sutepi servetėlę.

ChM,s
Standard's Exclusive "Safety Features

CŪNDEN5ED 5TATEMENT 0F CŪNDITION 
December 1.1956 "

ASSETS
I /

u

Vestuvių nuotraukas Ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy speciatybė

Prccin Photo Studio
(Incorporated) 

EDVARDAS L LIS, »▼, 
4058 Archer Avenue

Telefonas Vlrginia 7-248 j

Cash and United States
Government Bonds...........$ 7,956,292.38

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

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

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

LIABILITIES

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

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

Other Liabilities.............. 2,211,476.82

Office Building 
and Equipment 1.00

Reserves and 
Surplus......... .

$57,594,114.23
_ 5'°82A6±-81-
$57,594,11J.23

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

Tel. BIshop 7-7075 arb» 
PRos(>ect 8-9842

Our large portfelio of GI mortgages

eran's Administration and are considered 
♦o be without risk. You find this “Safety 
Featpre" only at Standard.

f
ate partially guaranteed bythe Vet-

2 The offlce building, vault and ai, 
• quipment are valued at over

$1,000,000.00 būt carried at $1.00j this is 
anothcr cxclusive "Safety Teature".f

3 Our outstanding Reserves and Sur

plus are known throughout America 
as a Standard of safety for all to try to 

achieve. Every $100.00 of your savings is 
proteeted 6y $110.60.

t:
SOPHIE BARČUS

RADIO PROGRAMA
Ift WGEH — Tlanga 1890

.PIKMADIENNIO\a-k. nuo 7—8 v 
NUO PIRMAM. IKI PENKTAM 

8:40 Iki 9:80 vai. ryt* 
SESTAM. 8:3nlkl 9:30 ryto 

KUKAI AM S:30 --«:30 v. p. IA stoti** 
M OPA — 14»« kll.

7159 80. MAPLEVVOOD AVĖ.
Chlcafo 29. Iii. UEmlock 4-2418

|i

f

Save by Mail
We p«y postaga both wags

iMU
V

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO^

s. 4192 ARCHER AVĖ., CH|CAGO32»
* 2LAfC^4r Av9-4* SacrameidftĮ

! PHONE: Vlrginia 7-1,4L

LIETUVI, TAUPYK 
SAVO BENROVĖJ

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, didupią ar 
tvirtumą. Federalinis drau
dimas visoms bendrovėms 
yra vienodas. TaupyK lietu
viškoje taupymo b-vėje. 

Augustas Saldukas, Pvez.

MIDLAND Savinas 
and Loan Association
4938 ARCHER AVENUE 

Chicago, III. LA 3-6719

1957 BUICKAS 
Tik

$2,595-00
Dynaf!ow, Radio, Apšildymas, Baltos Padangos

Lietuviškoje Prekyboje-MI LDA BUICK. inc. 
907 W. 35fh St., Chicago 9, iii. LA 3-2022

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiitiiiiiiiuiiiiiiiHiuiiiHiiiiiitTT.iUitiiip.mtiiiitiiiuiiniiii.iii
PERKRAUSTYMAI — MOVING

Piguz, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Iš artimų Ir 
tolimų distancijų, šaukite eekančiai:

ANTANAS VILIMAS
8415 8. UTUAN1C4 AVĖ., CHICAGO, ILL. 

Telefonas — FRontier 8-1882

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATŪM Į VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldu perkraustymas as

meny turinčiu ilgą patyrimą.
STASYS FABIJONAS

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

J. G. 1 ELE VISION OOMPANY

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

TV IŠPARDAVIMAS
NUOLAIDA IKI P3!

NARIAI TALP. IR SKOMO
B-VIŲ LYGOS. KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos iki $10,000.00 
I R

Paskolos Duodamos Namu įsigijimui 
lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS & ToAnTaS3N.
6245 S. Westcrn Avė., Chicago 36, III.

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

• _ DiSTRICT SAVINGS & LOAN ASSN.
3430 S. Haisted St., Chicago 8, III.

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

UHIVER5AL SAVINGS & LOAN ASSN? ~~

1800 S. Haisted St., Chicago 8, III.

Skaitykite ir platinkite dienraštį 'iiraiijįą”.
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ČIKAGOS AUGŠTESNIOSIOS LITUANISTIKOS MOKYKLOS TĖVŲ KOMITETO RENGIAMAS

LinksmavakariS - KoncertaS * | *• | | ^ | *J J Ji

Įvyks 1957 metais sausio mėnesio 5-tą dieną 7-tą vai. vakare 

LIETUVIŲ AUDITORIJOJE . . . . . 3133 So. Halsted Street

SUEZO KANALO UŽBLOKAVIMO 

KALTININKAI

EDV. ŠULAĮTIS, Cicero, III.

Kai po ilgų derybų jau susi- dintas į pietus nuo Ismailia vie- 
tarta pradėti Suezo kanalo va- tovės. Anglai taip pat paskan- 
lymo darbus, yra verta pasižiū- dinę Egipto laivą, pakrautą, 
rėti į tikruosius šio labai nuo- 2,000 tonų plieno ir cemento, 
stolingo žygio kaltininkus, kurio nors jie aiškinami, jog tai buvo 
pasekmes jaučia daugelis kraš- padaryta sąmoningai, nelau- 
tų, ypatingai Europos kontinen- kiant, kol egiptiečiai, pastatę lai 
te. i vą skersai kanalą, patys jį nu

jau dabar yra aišku, jog ne skandins, 
anglai su prancūzais yra kaltin-' Ilgas ir išlaidingas darbas 
tini dėl kanalo užkimšimo, bet; Spėjama, jog pats pagrindinis 
Egiptas, kuris sąmoningai pa- kanalo išvalymo darbas turėtų 
skandino nemaža laivų, susprog- būti atliktas per 2 — 4 mėne- 
ciino tiltus, norėdamas užblokuo sius. nors visiškai jį išvalyti tė
ti šį gyvybinės vertės vandens bus įmanoma per metus arba il- 
kelią. Šis Nasserio darbas buvoigesni laiko tajrpą. Panašių daly- 
paremtas jo galvojimu, kad ju- kų žinovai, kurie yra valę Eu- 
dėjimo sutrukdymas Suezu la- ropos uostus po II Pasaulinio ka 
biau pažeis Angliją ir Prancū- ro, teigia, jog tai būsiąs sunkus 

ir išlaidingas darbas. Kaikurie 
didesnieji laivai turėsią būti su
pjaustyti gabalais ir tokiu būdu.

Programoje dalyvauja: 1. Simo Velbasio baleto studijos auklėtiniai; 2. sol. 
St. Citvaras ir 3. humoristas Vitalis Žukauskas. Akomp. Manigirdas Mote- 
kaltis. Šokiams gref- muz. Br. Jonušo orkestras. * Scenos apšvietimas Stasio* 

DU *Gasiūno. Veiks užkandžių ir gėrimų aufetai. Tėvų Komitetas

Apsirūpinkitc laiku 

apšildyti savo butę.

ištraukti į krantą. Dar viena, 
kliūtis, su kuria reikės susidurti 
valant kanalą, yra minimalinis' 
sprogstamųjų medžiagų vartoji
mas, nes bijomasi, kad nenu-

I'

/ JOHN PAKEL
prieangyje yra didelis varždas:

ziją, negu patį Egiptą.
Egiptas — tikrasis kaltininkas

Neutralūs stebėtojai, sekę 
ginkluotą susirėmimą kanalo sri 
tyje, sako, jog tikrieji karo veik 
smai niekuo neprisidėjo prie ka
nalo uždarymo. Daugelis užsie
niečių, gyvenusių prie pat Port kentėtų kanalo krantų įtvirtini- 
Saido uosto, kaltina +'k Egiptą mai.
šio juodojo darbo atlikimu, nes1 Yra apskaičiuojama, jog ka- 
jie matę pastarojo sabotažinius nalo išvalymas -kainuosiąs apie 
veiksmus. 40,000,000 dolerių, ir šį darbą

Kanale uždaryto amerikiečių prižiūrėti sutiko Jungtinės Tau- 
gamybos laivo įgulos nariai pri- i tos, kurios jau sudarė sutartis 
sipažįsta matę egiptiečius, iš- su danų bei olandų kompanijo- 
sprogdinančius strateginį EI Fe mis, išsispecializavusiomis šioje 
zdan tiltą, kuris, Egipto teigi- srityje.
mu, buvęs bombarduotas anglų, Suezo kanalo užblokavimu pa-
lėktuvų.

Gerai informuoti šaltiniai sa
ko, jog anglai ir prancūzai tėra 
atsakingi tik už dviejų laivų

‘darv+nds rezultatais paliestom:; 
taute ms dabar nelieka nieko ki
to, kaip pasitikėjimas gera Nas
serio valia, kurios jis ligšiol ga-

paakandinimą. Vienas jų yra na mažai rodė, ir troškimas, kad 
egiptiečių karo laivas “Akka”, jis nesugalvotų kokią nors kitą 
buvęs bombarduotas ir paskan- išdaigą vakariečiams.

> JONAS PAKEL PERSIKĖLE

įdomių Chicagos vietovių, kurį i 
nupiešė dail. A. Valeška.

•Atsilankiusieji į banką šiomis'
dienomis gali gauti įvairių dova-1 A. VYtrastaTžmogaus pėdsa- 
nų^unų vertė yra $5,000. Vi-1 kas sickia 37 000 met aenu. 
a. Chica»os lietuviai yra nuoiir-į mo __ tai vjeta Denton kr, 
da,a, kviečiami atsilankyti į,, je_ Texas. Tm rasta a li 
sjas naujas patalpas 6245 S. kurių amžius , radiokar. 
VVestern Avė., Cmcago. žvalgas boninj,... tyrimus sieWa 37 w 

! metų.
Arsenikas ir vėžys

Dr. H. S. Satterlee„ raąyda-i 
mas “New England Journal of,
Medicinę”, kelia mintį, kad ar-! 
senikas cigarečių dūmuose ir 
miesto ore gali prisidėti prie vė,- 
žio ligos atsiradimo plaučiuose.

Seniausios žraog< 'js 
liekanos JAV

Seniausias lįgšiol žinoma, J.

Šiomis dienomis Jonas Pakel 
tikrai gali didžiuotis nes jis per 
kelia savo banką, Chicago Sa- 
vings and Loan, į naujas patal
pas, į kitą gatvės pusę. O tos 
naujos patalpos tikrai yra puoš-> 
nios ir erdvios, visais atžvilgiais 
pritaikintos bankui. Tas nama3' 
yra puošniausias visoj VVestern 
gatvėje. Toks pastatas neša gar 
bę statytojui, Jonui Pakel ir lie
tuviams, kurie valdo tą įstaigą.

Namas pasižymi savo moder- 
niškumu, architektūroje ir pa
tarnavimų atžvilgiu. Pirmas 
augštas turi erdvią vietą pri
imti kli jentams ir antrame augs 
te yra patalpos valdininkams ir 
kitiems patarnavimams; jei kli- 
jentai nori gauti patarnavimų 
neišlipant iš automobilio, jie ga
li su automobiliu privažiuot prie 
kasų langelių.

Chirago Ssr' ,gs and Loan

Visuomenė gali 
naujose patalpose

apsilankyti 
nuo sausio 

3 d., iki 19 d., 1957 m. Chica
go Savings and Loan. Namo“ 
yra 6245 S. VVestern Avė., Chi
cago, Marųuettc parke. Didelis 
naujas namas kainavo $700,000' 
ir patarnavimui banko klijen-' 
tams bus penkius sykius dau
giau vietos, kaip buvo senose 

Ipatalpose. Visais atžvilgiais nau 
jas namas atitinka savo tikslą, 
nes architektai buvo Chicago 
Bank Eųuiprrcnt kompanijos ir. 
žinieriai.

srassžOT
IA ARTI IK TGi ’ BAIJ)V

• PERKRAUSTYMAS
Naujas ajM'rlait a didelio 

mink vržlmls su pilna ap- 
draiKla. Pt^iu Ii uaitnlnjtaa 
paiiirimvlma*

R S E R Ė R A S
45 Irt S. Wnod Si., (JhJcagn •

Illinois, tel. VI 7-2U72

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
B A LDUS
VIETOJE IR U TOLIAU

K. EIDUKONISBALYS
Radio - Telcvision 

SALES - SERVICE
Rekordai - Dovanos — Kilnios 

ir Elektriniai Prietaisai
2646 West 7lst Street

Tel. PRospect 8-5374
Krautuvė atdaru l’irm K» t 3 '• 
Antf. Trc<' , S '• G. S- km 9 J

Tauriu naują didelį sururveiimi 
Ir apdraudas

1311 W 91«t St. Ohicpųo, m. 
Tai. PRescott 9-2731

Hunu* Ir Dairia* nkontngaii 
bulkiitee k< tu

P.&J UOKUBKA
IV. I»».IMAMAI III I.AIKUODZIAl

Purdin imiu ir Tais) mas 
1077 So Archer Are 

Chicago 32, IH Tel LA .. 8617

BRUNO'S KEPYKLA
3339-41 8. Lltnanica Avė. 

Tel. Oliffude 4-6376
Prabalome I vi«w* krautuvą* 
Ir reator&niiM, taip pat 11- 
•luneia | vinie artlmuoatu* 

miestui.

GERIAUSIŲ FIRMŲ
PEČIAI,

pradedant nuo 
pas
Roosevelt Furniture

Company 
(LIETUVIU KRAUTUVE) 
2310 West Roosevelt Kotui

Tel. SEeley 3-4711 
Nellie Bertulis tr Felli lLuiuloiiia, 

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

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

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

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

Ar Jūs esate toks 
LINKSMAS? 
Jei ne, tai pradėkite
taupyti; .
ŠIANDIEN!

oiidllkiilllĮiililIliilliShiillhlilliliillllilii

FEDXRAL

andLoan Associatiort

2202 W. Cermak Roadr
Chicago 8, ILL. 

Vlrginia 7-7747

Chartercd and Supervised by the U.S. Government

AuVdcaniua dividendus mokesnius nuo 1D57 m. 
gausio mėli. 1 dienos.

Partrauksime Jūsų pinigus iš kitur, Jei aluešite 
savo Lanko knygutę.

Pinigiirna padėti nereikia važinėti. Juos gildė pa- 
MMJ' pusiu. Mes apmokėkime pašto išlaidas.

JOHN J. KAZANAUSKAS 
Prezidentas

ĮSTAIGOS VALANDOS: Kasdien nu» fl los ryto iki 5 vai. 
\akaro Ketvuijdieniais nuo 9-tos rylo iki H vai. vakaro. 
Sėstjdirjiiai.s nuo 9-tos vai. ryto iki 1 valandos po p.ctų. 
Trečiadieniam visai ncatidaiuuia

VIRŠ 15.000,000 Amerikos gyventojų žino,
kad taupyti apdraustose Taupymo Ir Skolinimo Bendrovėse yra 
saugu ir pelninga. i

Universal Savings and Loan Association užtikrina Baugu
mą Ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Si.vienytų Valstybių valdžios agentūra Iki 
$10,900 90 kiekvienam indėliui Ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškus. Bus grei
tas ir draugiškas patarnavimas.

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkite*:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois

I

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

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

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Firmad., antrad., petktad. Ir 
■c*tad. ( vai. ryto UI <:•» p.p.

Tredt&d. V ryto Ik1 1J **1.. 
Ketrlrtad • vai Iki « vaL vak.

=S5F

J?

.TELEVIZIJA* RADIJAS
IU - FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

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

TAUPYTOJAMS DOVANOS 

NEMOKAMAI!
Nieko ypatingo... Tik kad prisimintumėte mus... 
Mūsų pac&ka jums už rėmimą.

ELEKTRINIS SKUSTUVAS
Sausam skutimuisi. A. G. 
srovė. Moterims arba vy* 
rams.

SU INDĖLIU SI,000.00 
AR DAUGIAU

Termometras. ir Barometras
Pranešama būsiantis oras pasikeičiant 

spalvai. Gaunamas už $100.00 
ar daugiau indėlį.

Be gaunamų dmanii jūsų indėliai yra ap
saugoti. Kiekviena kąskaila yra apdrausta $10,- 
000.00 MOKAMI AUKŠČIAUSI DIVIDENDAI 
be pertraukos nuo 1922 metų. Atidarykite tau
pymo sąskaitų 1957 met. sau ir savo šeimai.

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

1447 So. 49th Ct., Cicero, III. 
Tel. TOwnhall 3-8131 Closed Wednesdays

OPEN MONDAYS TO 8:OO P.M.-SATURDAY TO 1:00 P.M.

SAVE BY MAIl - ASK FOR OUR SAVE-BY-MAIl KIT

“SIUSTAS PCRKI?4(/srz ™
n 15 TOLI IP AUTI

NAUJI O!D£Ll T»OKAI-NAUJAU!t NPAUSTfNtO (PANPfAI 
ILGU Mėtų PAT r PIMA! - PIGUS ZA» SĄtmiN6AS PATAPNAVtNAi

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 \rf. 69 St CHICAGO 36, ILL Tel. V/Alkmek 5-3209

MOVIMO

r TSSJ

Skaitykite ir Įilatinkik dienraštį ' Draujj}"
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Penktadienis, sausio 4 19"

Balfo seimo rezoliucijos
Šiemet įvykęs Balfo seimas 

Detroite lapkričio mėn. 23-24 d. 
priėmė tiktai tris rezoliucijas, 
kurios įpareigoja naująją Balfo 
Centro valdybą jas pasvarstyti 
ir įgyvendinti, šitos rezoliucijos 
parodo, kad reikalinga padary
ti kai kurių naujų patvarkymų 
Balfo veikloje. Čia ir noriu apie 
jas trumpai pakalbėti, nes jos 
visos paliečia Balfo veiklą prak 
tikoje. Jos skamba sekančiai:

L Seimas ragina Balfo Cent
ro Valdybą jieškoti būdų ir ga
limybių teikti pašalpą lietu
viams ne tiktai Vokietijoje, bet 
ir Lietuvoje ir Sibire ir, reika
lui esant, organizuoti specialų 
fondą.

Vadinasi, seimas nutarė Bal
fo veikimą išplėsti už savo veiki 
mo ribos, nes atsirado naujos 
šelptinos sritys. Dalinai Balfas 
jau vykdo tokį nutarimą, bet 
seimas numatė steigti galimy
bes net atskiram fondui. Šitokį 
fondą lietuviai mielai paremtų 
ir susidarytų naujų lėšų mūsų 
tremtiniams Sibire pagelbėti. I- 
ki dabar būdavo siunčiami tik
tai vaistai ir standartiniai pa-’ 
kėtėliai po $8. Turint daugiau' 
pingų būtų galima atlikti didės-j 
nius šalpos darbus. l

2. Seimas prašo Balfo Centro
valdybos ir ateityje visais gali
mais būdais: pinigais, maistu 
ir kitomis gėrybėmis paremti 
mokslus einantį mūsų jaunimą 
tremtyje, o ypatingai gabius ta 
lentus. i

Balfas niekuomet neatsisakė 
nuo šitokio darbo, tačiau šitas 
seimas persvarstęs tokius jau
nimo parėmimo reikalus pada-! 
rė savo rezoliuciją, aiškiai pažy-j 
mint, kad'jaunimas būtų šelpti-, 
nas ateityje. Čia turėta mintyje' 
moksleivius ir studentus, kurie' 
siekia augštesnio mokslo arba, 
rodo gabumus kurioje nors sri-l 
tyje. Tokiems jaunuoliams rei
kalinga duoti proga pasiekti sa
vo tikslas.

3. Seimas konstatuoja, kad į 
vargą patekusių lietuvių yra ne 
tiktai Vokietijoje, Lietuvoje, ar
ba Sibire, bet ir kituose konti
nentuose ir p?čioje Amerikoje, 
todėl seimas laiko reikalinga su
šelpti į vargą patekusių tautie
čių, nežiūrint kurioje pasaulio 
dalyje ar valstybėje jisai gyve
na. Tokias organizacines šalpos 
formas pavesta nustatyti valdy 
bai.

Šitas nutarimas yra labai 
svarbus ir JAV, nes lietuvių 
bendruomenės vadovybė svarstė 
panašų reikalą. Jai rūpėjo iš
spręsti klausimą, kas turėtų 
Šelpti vietinius lietuvius, jei 
juos ištinka nelaimė? Juk Bal- 
fą remia visi lietuviai, kaip vie
nintelę šalpos organizaciją, tai 
jie turėtų ir pagelbėti, nes kitą 
šalpos organizaciją kurti negali
ma. Iki šiol Balfas aiškinosi, 
kad jisai teikia pašalpą tiktai 
užsienyje esantiems lietuviams. 
Dabar, jei šitą nutarimą patvir
tins centro valdyba, tai reika
lui esant, Balfas galės sušelpti 
ir vietos lietuvius.

Balfas atsistojo naujų užda
vinių ir pareigų vykdyme. Jo 

x naujoji metinė sąmata jau sie
kia pusę milijono, kurią visi lie
tuviai turi įvykdyti. Tuomet ga
lėsime pasakyti, kad padėjome 
savo vargstantiems tautiečiams 
vargelį vargti. A. Gintneris

MIELAS SUSITIKIMAS &arapni<kas iš St. Catharines ve
da aukotojų eiles stambiausia su
ma. po $30.00.

Daugiausia aukota po 5 dolerius, 
būtent 17 asmenų, bet vidurkis 
kiek augštesnis: maždaug šeši do
leriai iš pavienių asmenų ir ke- 
turitįjika iš visų kartu.

Grali pradžia, puikūs rezulta
tai. Visięms mūsų gili pagarba!

Aukos ir toliau laukiamos: V. 
Pėteraitis, 5155 Bourbonniere 
Avė., Apt. 6, Montreal, Que., Ca- 
nada.

PAJIESKOJIMAI
Jieškau savo dėdės ALEKSAN 

i DRO SEGŽDAVIČIAUS, iki 1940 
m. gyvenusio Chicagoj. Jieško 

; Segždavičiūtės Malvinos sūnus 
! Sčelkauskis Bolius. Jis pats ar. 
žinantieji prašomi atsiliepti adre
su: Bolius Sčelkauskis, Lauglio
km., Šiluvos paštas, Tytuvėnų ra
jonas, Uthuania,

Buvusi pasaulio fechtavimo meistrė vengrė Lidija Domolky, 20 
m amžiaus, ir jos brolis George, 25 m. amžiaus, nelauktai susitinka 
New Yorko aerodrome. Ji yra viena iš Melbourne dalyvavusių spor
tininkių, kurie pasirinko laisvę. George atvyko į Ameriką pabėgę- iš 
Vengrijos dvi savaitės anksčiau už seserį. / (INS)

Dr. Vydūno premijos vajui įpusėjus
150.00, J. Vepštas, Chicago, III. , 
10.00, J. Jurgaitis, Hamilton 1.00, 
V. Tamošiūnas, Dearborn 2, Mich. 
5.00, Pilies Bendrovė (Castle Con- 
struction Co.) 170.00, Juozas Ša- 
rapnickas, St. Catharines, Ont. 
30.00.

Gerokai įkopę į premijos vajaus 
antrąją pusę, norime nors trumpai 
apžvelgti iki šiol atsiektus rezul
tatus.

Iš viso surinkta $774.00. Di
džiausia dalis aukų gauta iš Ka
nados ($493.00). Bet JAV irgi 
nepašykštėjo, sukaupdamos $271. 
Australija ir Vokietija atsiuntė 
po $5.00.

Montrealis pirmiau su $419.00. 
C’^velandas ($75.00), Waterbury 
($50.00) ir St. Catharines (35.00) 
paminėtini savo įnašais. Brookly- 
nas, Chicaga ir Hamiltonas taip 
pat stengėsi. Tik veikliausios, mū
sų kolonijos — Toronto — be
veik nepastebėsime aukotojų są
rašuose. Iš viso gauta iš 27 vie
tovių.

Kaip tikėtasi organizaciios su
telkė daugiausia, būtent $470.00. 
Montrealio Castle Construction 
Co. tuo tarpu prašoko visas ki
tas draugijas su šimtu septynias
dešimt dolerių.

Ne per daugiausia nuo organi- 
zijų atsiliko pavieniai asmenys 
bendru $304.00 inašu. Pavieniu as
menų tarpe pirmauja dvasiškija 
su $40.00 iš 8 kunigu, o po jų se
ka 4 daktarai su $30.00. B. Ab- 
romonis iš Montrealio ir Juozas

Pavasarėjant Mažosios Lietuvos 
bičiulių draugijos centro valdypa 
Kąnadoje ėmėsi iniciatyvos suor
ganizuoti Mažosios Lietuvos Lite
ratūrinę premiją. Ėmėsi ji to dar
bo nei cento kasoje neturėdama, 
bet pilna vilties ir pasiryžimo dar
bą sėkmingai baigti. Centro val
dyba tvirtai tikėjo, jog mūsų Ma
žosios Lietuvos bičiuliai kartu su 
plačiąja visuomene karštai pri
tars ir dosniai aukos Mažosios 
Lietuvos literatūros praturtini
mui. Reikia pasakyti, kad nei Ma
žosios Lietuvos bičiuliai nei pla
čioji išeivijos masė mūsų neap- 
vilė. Štai garbingųjų mūsų auko
tojų sąrašas. Antroji tąsa, gavimo 
tvarka):

Montrealio Apylinkės Liet. sei
melio prezidiumas $25.00, J. Di
lys, St. Catharines, Ont. 3.00, kun. 
j. Raštutis, Amsterdam, N. Y. 
10.00, IA. Gustaitis, Los Angeles, 
Calif. 2.00, F. šlenteris, Wehnen, 
Vokietija 5.00, V. Jonynas, Mont
real, Que. 5.00, A. Paškevičius, 
Ottawa, Ont. 2.00, kun. St. Alek
siejus, Dening, New Mexico 3.00, 
J. Vilgalys, Middle Village, N.Y. 
10.00, J. Bertulis, Los Angeles, 
Calif. 2.00, Ignas, Končius, So. 
Boston, Mass. 2.00, P. Narvydas, 
Brooklyn, N.Y. 2.00, dr. J. šega- 
mogas, Montreal, Que. 5.00, -'kun. 
A. Deksnys, East St. Louis, III 
5.00, J. J. B., Mich. 20.00, MLBD 
Waterbury skyrius, Conn. 50.00, 
kun. M. Valatka, Scranton, Pa. 
5.00, J. Mikšys, Hamilton, Ont. 
5.00 L. Janulevičius. Brooklyn, N. 
Y. 5.00, PLIAS, Clevelando sky
rius, Ohio 25.00, Vincas Rastenis, 
Brooklyn, N.Y. 10.00, H. Andruš- 
ka, Brooklyn, N.Y. 5.00, Emilija 
Railienė, aBltimore. Maryland 1., 
Jonas šernas, Hamilton, Ont. 2.00, 
MLBD Clevelando skyrius, Ohio. 
25.00, kun. A. Trakia, Chicago, III. 
5.00, J. Karvelis, Chicago, III. 10., 
E. Lengnikas, Hamilton, Ont. 2.00, 
V.T.J., Montreal, Que. 5.00, kun. 
P. Dagys, Brooklyn, N.Y. 2.00, 
MLBD Montrealio skyrius, Que.

SKAITYKITE 
MĖNESINI KULTŪROS 

ŽURNALU
AIDUS

Prenumerata — 6 dol. metams 
Adresas: 680 Bushwick Avenue,

Brooklyn 21, N. Y.

ii'HiiiiiiiiiiiiimiiiiMiiiiiiiPiiiiiiiniuiit

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Viaoldų Rfiftlų
medžiagą

CARR MOODY 
LUMBER CO.

8TASYS LITWiNAS, Pro*.
3039 So. Halsted St.

TeL VIctory 2-1272
Apkainavimą ij Prekių Priataty 

mą Teikiame Nemokamai
Raštini atida ra kandimi nuo 

8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro lt 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.
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CLASSIFIED AND “HELP VVANTED” ADS
REAL EįįSTATE REAL ESTATE

NAUJŲ MAŠINŲ 

FONDAS

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

Baranovsky, Ch. . . $2.00
Chase, J................ .. . . 2.00
Fitzgerald, St........ .... 2.00
Lauraitis, Al.......... ... . 2.00
Markūnas, P. ..., 2.00
Norkeliūnas. A. . . 2.00
Paciūnas, A............ .... 2.00
Sherelis, R............. ... . 2^0
Varnaitis,- O........... .... 2.00
Višniauekas, V. .. .... 1.50
Adamonis, S.......... ... . 1.00
Baltuška, P............ .... 1.00
Bernotas, J............ . . . 1.00
Čermarka, Ad. . . . .......1.00
Černius,. J.............. ... . <1.00
Dainau8kienė, L. . . . 1.00
Ėglis, E................. .... 1.00
Eidėnas, E............. ... . 1.00
Grigaliūnienė, Ag. .... 1.00
Grindaitis, J........... .... 1.00
Kaksteinas, A. . . .... 1.00
Milaknis, A............ .... 1.00
Rimkus, F.............. .... 1.00
Rocus. J................. .... 1.00
Sloger P............... .... 1.00
Tiškevičius, St. ... .... 1.00
Urbonas, Pr.......... .... 1.00
Žemaitis, M............ į.oo

Jieškomi: Petras Stankų; ir jo se
suo Agota Stankutė Silvinienė. Jieš
ko sesuo Zozė Šedienė iš šilią kai
mo. Prašome atsiliepti šiuo adresu:
U r šulą Gerlavičius, 4437 S. Artesian 
Avė., Chicago 32, I1L

Vincas Pakštys, gyv. Kaune, jieš
ko savo brolio Petro Pakščio ir se
sers. Jis pats tesikreipia ar žinan
tieji apie ji tepraneša K. Čepienei, 
2417 W. Pershing Rd., Chicago 32, 
UI. Telefonas FR 6-2695.

Laukiavičienė (gal Lankiavičienė) 
Marija, gyv. Sibire, jieško savo bro
lio Laukiavičiaus (ar Lankiavičiaus) 
Juozo, Juozo sūnaus. Jis pats tesi
kreipia ar žinantieji apie jį teprane
ša K. Čepienei, 2417 West Pershing 
Rd., Chicago 32, I1L Telefonas PR 
6-2695.

Jau gaunamas naujas
Anglų-lietuvių kalbų

ŽODYNAS
Apie 20,000 žodžių, su nuro

domų žodžių ištarimu, geogra
finių pavadinimų ir asmeninių 
vardų žodynėliais, gerame po
pieriuje, kietais viršeliais, 368 
psl., kaina tik $4.00. Visi Ter- 
ros klubo ir prof. J. Balčikonio 
Lietuvių kalbos žodyno prenu
meratoriai žodyną gauna uz 
$3.00. v

Žodynas paruoštas lizdų sis
tema, 'Vartotojų pripažįstamas 
geriausiu šitokios apimties lie
tuvių-anglų kalbų žodynu, ly
giai geras angliškoje, lygiai ir 
lietuviškoje dalyje. Redagavo 
V. Baravykas, išleido knygų 
leidykla Terra.

Užsakymus ir pinigus siųs
kite adresu:

TERRA
3333 So. Halsted Street 

CHICAGO 8, ILL.

AR JAU ĮSIGIJOTE 
KNYGELĘ EGZAMINAMS

KAIP PASIRUOŠTI 
IAY PILIETYBEI

MARCH 0F DIMES

FIGHT
INFANTILE
PARALYSIS

JANUARY 2-31

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

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

Pasiskubinkite įsigyti reikalin- 
ją knygelę, kuri tikrai palengvins 
įsigyti JAV pilietybę.

Pinigus su užsakymais siusti: 
•DRAUGAS”, 2334 S. Oakley avė 

CShlcago 8, UI-

ATKREIPKITE DEMESĮ
Anglų lietuvių kalbų žodynas, V. Baravyko, 20,000 žo

džių su ištarimu, kaina $4.00. Bet perkantiems žemiau pažy
mėtą kurią nors knygą tas žodynas kainuos tik $2.50.

Siūlomos knygos

J. Tumo Vaižgantą MONOGRAFIJA . .. . .....................$6.00
P. Galaunės LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS ...............$8.50
V. Putino ALTORIŲ ŠEftfiLY, 3 tomai ........................$6.00

Užsakymus siųsti: J. Karve lis, 3322 So. Halsted St., 

Chicago 8, m., teL Y A 7-0677.

Nekilnojamo turto pirkimas, 
pardavimas.

Incoine taksų pildymas

P LEONAS
REJU, ESTATE

2785 West 71st Street
Vtol telefonai: VVAlbrook 5-001.5

Pirkdami sutaupysite 
ir pat duodami uždirb
ote per šią įstaigą. 
AL. BUDRECKAS

R BALTY
»OHI Archer Avė. (prie

Californijos g-vės)
LAfayette 3-3384

MISCELLANEOUS 

Įvairūs Dalykai

LIET. APOKAVOU AUENITRA
Visų rūšių apdraudoa. a. u to niobi 

(lų flnanaavlmaa. Notartataa. Valaty 
bOa patvirtlntoa kalno*.

Prieš darydami apdrandaa k)tw 
pasiteiraukite pa* mus.

JONAS KIRVAITI*. 
WAlbrook 5-5871

INTERSTATE INSURANCE AGENCV 
8108 S. Ashland Avė- Chlcaco 38. m

šioje nejudomo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant, jū
sų laukia greitas ir teisingas patar
navimas.NORVILĄ

REAL ESTATE SALES 
2000 W. 5»th St. Tel. Prospect 8-5454

ŠILDYMAS
A. Stančlauskas inštoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur- 
naceB), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air conditioners) ir atlieka 
visus skardos darbus.
1546 S. 49lh COURT, CICERU 
TeL OLympie 6-0775 nuo 8 vai 

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

OLympie 2-6752

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

VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS 

“Varpas” Real IAta te 
General Insurance, Notary Public

5910 S. tVestern Avė.
REp. 7-0880 arba HKm. 4-7085

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBIJC
2405 West 51 St. 
WAlbrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak. Ir aekmad.)

ĮSIGYKITE DABAR !

Knyga, kurią įvertino Vincas Ku
dirka, kurią pats "ėmėsi versti — ne
gali būti mums svetima. Tai Marijos 
Radzevičiūtės

ŽEMELE ŠVENTOJI
Tai Žemaitijos knygnešių romanas, 

naujai išverstas C. Petriko, kalbą 
peržlūrėja P. Andriušio.

Knyga vaizduoja Žemaitijos kaimą 
spaudos draudimo metu. Knygos he
rojus Laurynas Kareivis, prasiskynęs 
kelią J laivo kapitonus, grįžta } sa
vo šventąją žemelę, apie kurią atsi
liepiama: ”Kas bent vieną lašelį sa
vo prakaito į tave paliejo, tas amži
nai ja'u susijungė su tavimi".

Lauryno meilė Rozalijai, dievdir- 
bio Rūpino mąstymai, žandarų įvyk
dytas knygnešio švedo suėmimas, vi
sa tai sudaro intryguojanCią pynę 
Siame veikale. Knygą išleido Austra
lijos lietuviai, minėdami spaudos 
laisvės atkovojimo 50 m. sukaktį. Jų 
pastangomis negalime nesidomėti. 
Knygos kaina $2.00.

Užsakymus kartu su pinigais siųskite: 

DRAUGAS 
2334 South Oakley Avenue 

Chicago 8, Illinois

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.

ĮKVĖPIMŲ KNYGA
Jurgio Gliaudos

Raidžių Pasėliai

Romanas
Ši knyga, pasakodama kovon ui 

spaudos laisvę žygius, yra įkvėpimų 
knyga, paskatinanti mus tvirtai lai
kyti lietuvišką žodį. JI yra puiki d o 
vana jaunimui.

Lietuviškos Knygos Klubo leidinys, 
311 psl., Broniaus Mūrino viršelis, 
kaina 33.00,

Lietuviškos literatūros ugdymas 
yra visu susipratusiu lietuviu darbas.

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

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

Med. 2 po 5, centr. šild., garažas, 
tik $16.000.

Naujas mūr. 2 po 5, ant didelio 
sklypo, modern. įrengtas, tuot •gali
ma kraustytis.

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

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

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

SIMAIČIAI
P.ealty, Builders. Insuranc* 

2737 West 43 St 

CLiffside 4-2390

BERIVYN SOUTH. Įmokėti $2,- 
900. Naujas 6 kamb. bungalovv, 
3 mieg. kamb. Alyva apšild. Rū
sys ir pastogė. $17,500. SVOBO
DA. 6013 Cermak Rd. BIshop 2- 
2162.______________________

$2,800 ĮMOKĖDAMI pirkaite 
modern. mūrinį 2-jų butų namą 
5 ir 5 kamb- Rūsys. Garažas. Tuo
jau bus galima užimti. 2 blokai 
nuo Western Electric. SVOBODA, 
3739 W. 26th St. LAivndale 1- 
7038.

BUILDING & REMODELING

Užsakymus su pinigais siųskite: 
“DRAUGAS”

2334 So. Oakley Avenne 

CHICAGO 8, ILL.

h»«h»chxh»<hxhxkkh»<w^
Lithuanian dietionary

Angliškai lietuviškas ’’ Lietuviš
kai angliškas žodynas Parašytas 
H. H. Pewtress ir T. Gėriko. 333 
psl. Kietais viršeliais. Kaina $4.50. 
Gaunama “Drauge 2334 South 
laklęy Avė., Chicago 8. O.

VIKTORAS SIMAITIS 

General Contraetor

Stato rezidencinius ir komerciniu; 
namus; pasiūlo sklypus; rekomen 
duoja planus; išrūpina statybos kre 
ditus. Skambinti vak.: VI 7-422» 
arba rez. tel. III 7-3340. Kreiptis —

SIMAIČIAI 
Realty - Builders - Ijv-umnfs

2737 West 43rd Street

’Jiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiimiiiimmiiiiii
£ LIETUVIŲ STATYBOS 
Ž BILIDROVB į

| MORAS |
— Builders, Gen. Gontracton ~
— Atlieka planavimo ir staty- S
S bos darbus gydytojų ofisų, gy- s 
S venamųjų ir viešųjų pastatų. S 
S Namų fkalnavimas ir įvairūs Z 

patarimai nemokamai.
Kreiptis šiuo adresu:

kxxxxxxxkxkxxxxxxxxxxxxxk> i 10 N A S STANKUS
Kasdien nuo g va!, ryto iki 

SS 6 vai. p. p. Kitu laiku susitarus 
= Tel. PRoanect 8-2018 
= 6800 SO. CAMPBELL AVI 
= Chicago 29. Illinois 
ftiiiimiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuii4^^n

«Svu«Q*
Perskaitę 

kitiems!

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 

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

Statome naujas namus ir garažus 
Atliekame visokių trobesių ir patai- 
pų įvairius remonto darbus, skubiai.
gerai ir pigiai.
šaukite BAnuhe 8-27*3 nno • vai 

ryto Iki 7 vai. vakaro.
Tel. OLympie 2-5121 nuo 8 vai. 

vakaro iki 11 vai. valtaro
‘Draugą”, duokite

HELP VVANTED — VYRAI

TOOL AND 

DIE MAKERS 

LATHE HAND

GRINDER HANDS
I. D. and 0. D.

DIE SETTERS
WATERBURY FARR.EL

Small Precision VVorka 
Aged 40—50 is No Handicap 

APPLY IN PERSON 
IVRITE OR WIRE

Advance Stamping Co.
Brighton Div.

815 N. Second St.
BRIGHTON, MICH.

Turret Lathe 

Operator

Multiple Spindle 

Automatic Operator

Intemal and Extemal 

Grinders

SEE MR. LUCRS AT 

1557 East 27th Street 
CLEVELAND, OHIO

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 metropolitaiĮ area re- 
ąuired. College courses provided 
with allied shop training. Four 
years course. Hourly rate and 
profit sharing. — $3,000 bonus 
when you graduate.

See MR. MELCHRIET at

1557 East 27th Street 
CLEVELAND, OHIO

DRAFTSMEN
Some Experience

STEET METAL 

LAY-OUT 

D E S I G N

Pleasant wcrking conditions, 
plūs company paid vacation, life 
and hospital insurance. Oppor- 
tunity for overtime work.

Apply:

The Sanvniftol Products 
Company, Ine.

1705 URBRNA RORD 
Call KĖ 1-1600

CLEVELAND, OHIO

PROGOS — OPPORTUNITIES

PARDUODAMA TAVERNA. 
Pilnai įrengta. Labai švari. 3 km. 
butas užpakaly Žema nuoma. 1417 
S. 49th Court, Cicero, III.

^ANudRlUOJAMA

Išnuom. a{>šil(loinns mieg. knmb. 
vyrui. Su valgiu nr be valgio, dera 
vieta. 4320 S. Fairfield Avė.

Išnuom. npšild. 2 kamb. butas, su 
baldais. 6801 S. Artesian Avė. GRo- 
vehill 6-6095.

Skelbtis "DRAUGE” apsimoka, 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimų 

kaina yra prieinama visiems.



t

Penktadienis, sausio 4, 1957 DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO. ILLINOIS

DAINŲ ŠVENTOS BALANSAS
A. GINTNERIS, Chicago, III.

Dainų šventė Chicagoje seniai 
pasibaigė. Ji sukrėtė vietos lie
tuvius, o visa Amerika ir Ka
nada išgyveno džiaugsmo die
nas. Dabar apie ją kalbama vi
same pasaulyje lietuvių tarpe ir 
pačioje Lietuvoje. Jie tenai ste 
bisi, kad užsienyje esantieji lie
tuviai sugebėjo taip iškilmingai 
ir viešai pasirodyti milijoninia
me Chicagos mieste su tūkstan
čiais dainininkų ir geriausiais 
lietuvių dirigentais bei muzi
kais. Apie tai plačiai rašė mūsų 
spauda, nes žinias gaudavo net 
24 laikraščių redakcijos. Vėliau 
pasirodė teigiamų ir neigiamų 
atsiliepimų apie Dainų šventę, 
bet, suglaustai pasakius, nežiū-

anistikos mokyklos tėvų komi- 
$6,256.67; premijos $150.00; | tetas, tos mokyklos išlaikymui, 
Dainų šventės vadovas $1,646. 1957 m. sausio mėn. 5 d. 7 vai.
45; reklama $1,732.25; draudi-
mas. $144.40; būstinės išlaidos 
— $712.63; ženkliukai $141.00;

grafija, su didinga Lietuvos is-pni dargi raginami, negi lietuvis 
kojo mokslo knygas prieš savo 
sąžinę rūsin mesime ir tik sve-

Privalome atvykti ., .
' ’ torine praeitimi, su spaudos

Chicagos Augštesniosios Litu draudimo bei baudžiavos laiko-

rengia linksma vakarį-koncertą. 
Koncerto programa bus įdo- 

gaidų paruošimas ir jų atsp.mi, nes dalyvauja Simo Velba- 
$221.50 ir kitC3 išlaidos $996.44. šio baleto studijos auklėtiniai,
Taigi viso išlaidų padaryta $14, 
515.72. Grynas pelnas $7,652.24, 

Muzikai ir kultūrai kelti
Pinigai yra kraujas muzikai 

ir kultūriniams reikalams kelti 
lietuvių visuomenėje. Todėl pel
nas, kuris buvo gautas iš Dai
nų šventės, buvo paskirstytas: 
LB Chicagos apygardai $1000. 
00; Kultūros Fondui $402.24;

kad nebelieka laiko

tarpiais, su senaisiais mūsų ra
šytojais ir poetais, kurių proza 
ir poezija buvo surišta su tuome

vakare, Lietuvių auditorijoje, tiniu Lietuvos politiniu ir ekono

dainuos sol. St. Citvaras, o hu
moro duos iš Brooklyno atvy- 

! kęs Vitalis Žukauskas. Akomp’ 
Manigirdas Motekaitis. Šokiams 
gros Br. Jonušo orkestras. Sce
ną gražiai apšvies St. Gasiūnas. 
Veiks turtingiausi ir geriausi 
maisto ir gėrimų bufetai. Kitos 
įvairios promogos darys vakarą 
įdomų ir linksmą.

Tėvų komitetas kviečia ne tik 
tą mokyklą lankančių mokiniųtautinių šokių festivaliui $$00. 

rint pasireiškusių trūkumų, Dai ’ 00; jaunimo premijai — $1000. Svus^kurfemš* dainavimas bū 
' 00; muzikinei premijai $1000. tinas, bet ir visą Chicagos vinų šventė reikalinga laikyti pa

vykusią ir naudinga daugeliu 
atžvilgių: parodė, kad lietuviai 
sugeba vieningai dirbti ir orga
nizuoti didelius darbus; lietuvių

00; muz. gaidoms išleisti $1250 
00 ir kitai Dainų šventei rengti 
$2500.00.

Reikia manyti, kad lietuvių 
visuomenė nėra pasyvi konkre- • visuomenė, kuri šituos pinigus 
čių darbų parėmimui ir dalyva- sudėjo savo atsilankymu į Dai- 
vimui; laike dviejų metų buvo nų šventę, tokiu pelno paskirs- 
ijsteigta daug naujų chorų ir at- tymu galėtu būti patenkinta, 
gaivinti silpnesnieji; ji davė di- šventę rengė daugumojfe muzi- 
dcsnio pasitikėjimo veikėjams kai, todėl didesnė -dalis pelno

suomenę, kuri, tikime, supras 
šio vakaro reikšmę ir reikalą, 
kad tai nėra šiaip organizacijos 
parengimas, bet parengimas kul 
tūrinei institucijai išlaikyti.

Daugelis jaunimo apleido Lie
tuvą jos nepažinę arba mažai 
pažinę, kioje mokykloje jie yra 
supažindinami su Lietuvos geo-

miniu gyvenimu. Viso to mūsų 
jaunimas šios šalies mokyklose 
negauna.

Skaudu konstatuoti, kad ne 
visų, Chicagoje gyvenančių, šei
mų jaunimas šią mokyklą lan
ko.

Anais laikais, kai ginkluoti ca 
ro žandarai ne žmogžudžių ar 
kitokių nusikaltėlių, bet lietu
viškos knygos, maldaknygės 
jieškoti po kaimus važinėjo, ta
da lietuvis tikrai ištikimas sa
vo tAutai buvo, nes slaptai mo
kėsi rizikuodamas savo laisvės 
netekimu, ištrėmimu ir kitomis 
bausmėmis. Ne viena motina sa
vo sūnui ar dukrai prie ratelio, 
verpdama, mokslo pradžią da
vė. O šiandien? Mes laisvoje ša

Maistas ir nervai , giduose,
Dunklin apskrities Ugninės' li"lta">ai Išvalgyti P.^nka- 

(Ktmneth, Mo.Į gydytojas dr. |mal flimicgo i . tn amas 
timybemia gerėsimas, lyg tnr- aair g Linton auscks k3d menf maistas gali pašalint, daugeli

kas maistas būna daugelio „er-i au‘on“Wli1 “lalm"t Pa
vinių ir fizinių sutrikimų prie- \ . . . ,. , ,.
žastimi; apsilpsta regėjimas ir S*m0- ai ne su ar^1
klausa, ausyse girdisi skambėji- Palankesnes sąlygas šeimos su-

tum mes niekuomet žmonėmis 
nebebuvome ir ne garbingos Lie 
tuvos vaikais gimėme.

Padėkime jaunimui per moks
lą arčiau pažinti mūsų šalį, leis
kim juos mokytis lituanistinių 
dalykų, nes šioje mokykloje be- 
rfimokąs jaunimas ir tik jis liks 
atsparus nutautėjimui. Kokį 
jaunimą išauklėsim, toks jis

mas, jaučiamas svaigulys, pasi
taiko nosies sutrikimų, netgi ga 
Ii kilti savižudybės mintys. 70 
tokių tiriamų pacientų gavo tin
kamą maistą bei reikiamą kiekį 
vitaminų ir 91 jų pagijo. Dr.|

tarimui ir sumažinimui nepilna
mečių nusikaltimų.

Seniausias gyvenantis 
daiktas

Seniausias žemėje gyvenąs
ateis į visuomenės eiles ir tokį Linton sako: “Mes nusivarome daiktas yra kipro medis Meksi- 

besivaišindami klubuose, beger-lkoje, kurio amžius siekia tarp 
darni, bebaliavodami parengi- 5,000 ir 7,00Q metų.

turėsim savo pakaitalą.
Pašvęskim kiekvienas keletą 

valandų ir savo atsilankymu į 
šį koncertą prisidėkim t rie mo
kyklos išlaikymo.

Tat iki pasimatymo Lietuvių 
auditorijoje. Tėvų komitetas

lyje nevaržomi ir nepersekioja- vyriu.

Vos tik žengsi žingsnį laukan 
iš savo vidutiniškumo, tapsi did-

Ernest Psichari

f
ir sudarė pagrindą kitiems dar
bams.

Drąsiems Dievas padeda
Dainų šventės rengimo pra

džia gimė prieš penkerius me
tus vieno žmogaus galvoje. Vė
liau, ji perėjo keliems ir vargo- 
ninkų seimui. Pagaliau išsiplė
tė ir jau buvo sudarytas komi
tetas, kuris dirbo sunkiose sąly

jiems ir buvo paskirta.
Didžiausios išlaidos buvo pa-

darytos apmokėti choristams už 
kelionę $6.256.67. Šituos pinigus 
gavo atskiri chorai, kurie turėjo 
atvykti į Chicagą iš tolimų vie
tų. Jie gavo. pašalpos tiktai apie 
vieną trečdalį savo išlaidų.
Kada bus antroji Dainų šventė?

Kada ji bus ir kur, tai dar

giamės. Jau pirmoji Dainų šven 
; tė parodė didelius lietuvių mu

zikinius laimėjimus. Dabar pa
lieka tiktai dirbti ir rengtis nau 
jiems laimėjimams, kurie gali 
būti JAV, Kanadoje ar jau lais
voje tėvynėje lietuvių sostinėje 
Vilniuje!

gose ir be jokios vilties pinigu l sunku pramtyti, bet jau spė-
sutelkime. Tačiau pilni pasiti
kėjimo vieni kitais ir ateitimi, 
kuri juos neapvylė. Pirmieji atė 
jo talkon lietuvių bendruomenės 
atstovai su piniginiu pasiūlymu 
ir patarimu. Ir taip darbas bu
vo varomas pirmyn šimtinės 
žmonių ir daugiau, kuris pasi
baigė dideliu visų lietuvių pasi
didžiavimu ir garbe!

lioti galima. Atrodo, kad vėl Chi 
cagoje ' būtų geriausia vieta, 
kaip vidurys tarp Kanados ir 
Amerikos. Antra, jau turima 
pradžiai $2500.00. Trečia, vado
vai, kurie surengė pirmąją to
kią skaitlingą Dainų šventę Chi 
cagoje, kuri žinovų tvirtinimu, 
gali būti lyginama su 1924 m. 
pirmąja Dainų švente Lietuvoje,

t

Dabar, kuomet Dainų šventės Jau būtų patyrę organizatoriai 
komitetas jau pasakė savo at-; padarytų mažiau klaidų, kaip 
sisveikinimo žodį, galime pažiū-l salės patalpų nuomavime ir 
rėti ir palyginti atliktus dar- karščio 104 laipsnių sutvarky- 
bus ir padaryti Dainų šventės me-
trumpą balansą, kuris lietuvių Antrąją Dainų šventę reiktų
visuomenei gali būti įdomus ir 
reikalingas žinoti.

Pajamos ir išlaidos
Dainų šventės piniginė atskai į j 

tomybė buvo patikrinta ir ras
ta pilnoje tvarkoje. Dokumen
tai rodo, kad buvo gauta: už 
parduotus biletus $15,069.50; 
aukų — $5,401.35; už šventės 
vadovą $1,428.89; už ženkliukus 
$15.00; už Danų šventės reper
tuarą $26.00; palūkanos $7.85; 
pobūvio, suruošto Dainų šven
tės dalyv. likutis $22.99; ir ban
keto pelnas $196.38. Taigi, iš 
viso buvo gauta pajamų $22, 
167.96.

Už salę sumokėta $2,284.83;I 
biletai, kvietimai ir kiti spaus- 
diniai $229.55; kelionės išlaidosi

ROŽIŲ KARALIENĖ * -

f f-

rengti už kokių 3 vėliausiai už 
5 metų. kol pirmosios šventės 
įspūdžiais gyvename ir džiau-

f

Aini Muasberg, 19 m., Iutbulo zm 
duno rožių karalienė, šypsosi laiky
dama rožių buketą, Fasadiniu, Galit.

A. A.

. PRANCIŠKUS KLUMBIS
Gyveno 2319 W. 47th Flace

Mirė sausio 2 d., 1957,. 10 v. 
vak., sulaukęs puaies amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ra
seinių apskr., Švėkšnos parap.

Amerikoje išgyveno 51 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime

žmona Petronėlė (Trušattė), 
duktė Juzapina, žentas John 
Heslinga. 2 unūkat: Tommy ir 
Bobby, kiti giminės, draugai ir 
pažjstami. ~

Kūnas pašarvotas Jobu F. 
Kudeikio koplyčioje, 4005 S 
Hermitage Avė.

Laidotuvės Jvyks šeštad.. 
sausio 5 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas J Šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
kurioje Įvyks gedulingos pa
maldos už velionies sielą/ Po 
pamaldų bus nulydėtas j Šv 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: žmona, dūkto, žen
tus ir anūkai.

I-aldOtuvių direktorius John 
F. Eudelkis. Tel. YArds 7-1741.

ANTANAS GINTAUTAS, Sr.
Gyveno 529 W. 43 Pla.ce

Mirė sausio 1 d.. 1957, 5 v, 
ryto. sulaukęs pusės amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo Iš Šiau
lių apskr., Kurtuvėnų parap.

Amerikoje išgyveno 6 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime

žmona Antanina (Miknevičirt- 
tė), sūnus Antanas, Jr., sesuo 
Juzė Malinauskas, švogeris Ka
zimieras su šeima, kiti gimi
nės. draugai ir pažjstami.

Lietuvoje liko motina Ona 
Gintautienė, brolis Julius su 
šeima, ir sesuo Ona Ivanaus
kienė su šeima.

Kūnas pašarvotas Jurgio F. 
Rudmino koplyčioje, 3319 S. 
Lituanica Avė.

laidotuvės jvyks šešt., sausio 
5 d., iš koplyčios S:30 vai. ry
to bus atlydėtas į šv. Jurgio 
parapijos bažnyčią. kurioje 
jvyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas j Šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: žmona ir sūnus.
Laidotuvių direktorius Jur

gis F. Rudminas. Tel. YArds 
7-1138.

A. A.

PRANCIŠKUS BALSIS
Gyveno 4423 S. Talman Avė.
Mirė sausio 2 d., 1957, 4:15 

vai. ryto, sulaukęs senatvės.
Gimė Lietuvoje: kilo iš 

Švėkšnos parap., Petraičių km.
Amerikoje išgyveno 55 m.
Pasiliko dideliame . nuliūdi

me žmona ^Magdalena (Oželai- 
tė). 2 dukterys: Marie Huene, 
žentas Kdęardas; ir Nancy 
Bielski, žentas Antanas: 2 anū
kai: Anthony Biell ir Mary 
Eilėn Biell: sesuo Uršula Dau
ginienė su šeima: 2 sesers sū
nūs — Justinas Chilauskas ir 
Kostas l'hilauskas, švogeris Izi
dorius Oželis ir jo žmona Ago
ta, kiti Jiininės, draugai ir pa
žjstami. Lietuvoje liko sesuo 
Anastazija Šertvitienė, švogeris 
Petras ir jų šeima.

Kūnas bus pašarvotas ketv. 
2 vai. popiet John F. Kudeikio 
koplyčioje, 4339 S. Californta. 
Avė. M

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
sausio 5 d., iš kaplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas j šv. 
Fanclės| Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčią:, kurioje 
jvyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielą.' Po pamaldų bus 
nulydėtas j šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: 'Žmona, dukterys, 
žentai ir anūkui.

Laidotuvių direktorius John 
F. Eudelkis. Tel. LAfayette 3- 
0440.

A. A.

JUOZAPAS KABELLIS -
Mirė sausio 3 d.. 1957, su

laukęs senatvės. Gimė Lietuvo
je, Kaune.

Amerikoje išgyveno 60 m.
' I’asiliko dideliame nuliūdi

me 3 dukterys: Stella, žentas 
George Skrabis; Agnės, žentas 
John Ežerskis, ir Edna, žentas 
l’aul Savickas (gyvena Roek- 
dale, III.), 3 sūnūs: Krank, 
marti Susann, Anthony, marti 
Luęille ir Stanley, 7 anūkai ir 
2 prounūkai, pusseserė Kazi
miera Mikaliūnas, jos vyras 
Antanus, pusbrolis Kazimieras 
Paplauskas su šeima, kiti gi
minės, draugai ir pažjstami.

Kūnas paarvotas John F. 
ldudeikio koplyčioje, 4330 So. 
C'alifornia Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
sausio 7 d., iš koplyčios 8:30
vai. į’yto bus atlydėtas j švč. 
I’anelės Gimimo parapijos baž
nyčią. kurioje jvyks gedulingos 
pamaldos už velionies sielą. 
L’o .pamaldą bus nulydėtas j 
šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Dukterys. sūnūs, 
marčios, žentai, anūkai ir pro- 
anūkai.

Laidotuvių direktorius Ma- 
žeika-Evans. Tel. REpublie 7- 
8600.

GUŽAUSKŲ
BEVEBLY (VILL8 GftUNYCIA 
Geriausios gelta dėl vestuvių, banke 
tų. laidotuvių Ir kiti) papuošimų.

WKHT MRD KFKr.KT 
Tet PRospeot ft-OMS Ir PR 8-O81M

NUO UŽSISENfiJUSIŲ
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ

IR ATVIRU ODOS LIGŲ -
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIDU 
nagall ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti nes jų užsisenėjusios žaiždos 
niežėjimą ir skaudėjimą senų atvi
ru ir skaudžių žaiždų uždėkite 
LEGULO Ointment Jos gydymo 
ypaibyes palengvins jusu skaudėji
mą ir gulėsite rarpiai miegoti nak
tį Vartokite Ją tapgl nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
niežėjimą ligos vadinamos PSORIA- 
SIS. Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE.S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos Ir perplyšimą 
tarppirščiu. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstančios suskllslos odos dcdlr- 
vinių, odos Išbėrimų ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy
styklų. Ji yra gera gydUojĮS nuo lš- 
rlrtlntų odos Ilgų. Ls
<ulo Ointment yr» 
parduodama po 75 
Ot., 91.25, Ir 95.60.
Pirkite raišti ntae Chi 
eagoj Ir apylinktae—
Mllwaukee, Wlso.,Ga 
ry. Ind.lr Detrott, Ml- 
ohlgan arba rašyki
te ir atsiųskite Ma
nsy ordet |

LEGULO, Department D., 

5618 W. Eddy St., Chicago 84, UI.

<5=

MARQUETTE
RADIO & TV SERVICEz ■ * « 7 . IK- *

2419 Wcst 67th Street 

Kasdien ir sekmad. nuo 9 iki 9 valandos vakaro

JUOZAS RAKŠTYS Tel. PRoepect 6-5216

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASiMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kalimą.

Dirlžianslas Paminklams Planų 
Pasirinkimas mieste 1

Telef — CEdarcrest 3-6335

L1ODČSIO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

8845 So. Westera Avė. Air Condltioned koplyčia 
REpublie 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

Tiems, kuris gyvena kltoss miesto dalyse; gausiais 
koplyčią arčiau jūsų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0 W£ST£RS1 AVĖ. 1410 S0. 501h AVĖ. 

CHICAGO, ILL. CIGERO, ILL.
Telefonai — GRovehili 6-2345 arba 

TC«nhall 3-2109

_ _ _ _ _ w
A. A.

JOHN M. KARNELSKI
4601 So. Hermitage Avenue

Mirė sausio 3 d., 1957, 11:20 v. ryto, sulaukęs pusės amž,
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Raseinių apskr. Tytuvėnų para

pijos, Kibučių kaimo.
Amerikoje išgyveno 51 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Eleanor, Yurkus, žen

tas Charles, anūkė Charlene, brolis William, marti Stephanie 
Kamelski, anūkai: John, Jr. Gerald, kiti giminės draugai ir 
pažį-tami.

Kūnas bus pašarvotas penkt. 6 vai. vak. JJhn F. Eudei- 
kio koplyčioje, 4605 S. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks pirmad. sausio 7 d., iš koplyčios 8:80 
vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pa
laidų bus nulydėtas j šv. Kažimiero kapines.

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

Nuliūdę: Duktė, žentas ir anūkai.

Lajdotuvių direkt. John F. EudeikLs, Tel. YArds 7-1741.

JOHN F. EUDE1K1S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4505 07 South Hermitage Avenut

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

4336 34 South California Avenus
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna
vimas dieną ir nak- 

1 tį, Reikale šaukite
i mus.

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

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

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

CRANE SAVI NGS
2655 WEST 471h STREET I.AUyrtu 3-1086

B. B. Pietkieulcz, prez.; E. K. Pletklenicz, sekr. Ir advokataa
Mokame augštus dividendus. Kesiuojaine čekius. Parduodame Ir 
išperkama valatybša bonus. Taupytojama patarnavimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITA ŠIANDIEN.—Apdrausta Iki 810,000. J 
Darbo valandos: pumai, ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; t 
antr. Ir penk. 9 iki 5: treč. uždaryta, o šeit. nuo H Iki vidurdienio, j

PETRAS P. GURSKIS
659 We»t 18th STREEET Tel. SEcIey 3-5711

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

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

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

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

ZIGMŪND (ZUOYIO~ZUDYCKI
1646 VV. 46th STREET YArds 7-0781

STEPONAS C. LACKAVJSCZ
2424 W. 69th STREET REpublie 7-1213
2314 VV. 23rd FLACE VIrginia 7-6672
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IŠ ARTI IR TOLI

J. A. VALSTYBĖSE ,|
Tėvas T. V. žiūraitis, £>.

kitas kandidates, nes ji laisvai 
vartoja lietuvių, anglų, vokie-;

, ................ x , čių, prancūzų ir rusų kalbas. Ji'P., dirbąs akademini ir pastom j tuj.. 
cinį darbą Oxford, Mich., gruo
džio 22 d. skaitė Detroite lietu
viams studentams paskaitą pa-

X Kalėdinė kelionė pa3 lie
tuvius senelius Oak Forest prie 
glaudoje vyksta sekmadienį 
sausio 6 d., 1957 m.; ją veda 
Kolumbo vyrių, Kardinolo Mun 
delein kuopa (Marąuette 
Park). Jie nevažiuoja tuščio
mis rankemis, nes- 12 vai. pietų 
metu jie vaišine prieglaudos 
įnamius ir vėliau salėje bus 
programa, kurią išpildys Alice 
Stephens ansamblis. Visuome
nė yra kviečiama dalyvauti šia
me pobūvyje ir pasisvečiuoti su 
senesniasiais. Tai jau bus penk 
tas metas, kai Kardinolo Mun- 
delein vyčių kuopa lanko Oak 
Forest senelius ir juos apdova 
noja.

X Petras Maldeikls, pedago
gas, gerai r_ ______________ -
auklėjimo problemas pakvies- Si pavasarį tėvas T
tas pagrindiniu pranešėju jau- vyks į Europą dizer
n ima ir vyresniųjų bendrame, Kacuos gulti.

i vog 22 metu amžiaus, mėg- Į 
sta sportą, muziką, ypatingai ’ 
meną, ji pati parengia lietuvių; 
tautinius šokius. Jos vyr. sesu-i 
tė Dainė baigia pasiruošti isto- 

1 rijos doktoratui Muenchene. Jų 
tėveliai inž. Jonas Augustaitis, 
buvęs Lietuvos geležinkelių vy
riausias direktorius, ir jo žmo
na — žinoma vaistininkė (Tel
šiuose), kol,kas dar randasi Vo 
kietijoje. (Ž.)

— Lietuviškų Kūčių tradici
jos laikosi ne tik katalikai, bet 

' ir evangelikai. Gruodžio 24 d.

saulėžiūros klausimu. Studentai 
paskaita labai domėjosi, iškėlė 
įdomių klausimų, į kuriuos pre
legentas atsakė.

Gražių ir gilių religinių min
čių tėvas T. V. Žiūraitis patei
kė detroitiečiams per tria ad
vento sekmadienius Baltic M,e- 
lodies bangomis.

Tėvas Tomas V. Žiūraitis, O.
P., yra kviečiamas kalbėti ir 
amerikiečių bei kanadiečių stu-., ,
dentų. Jis yra parašęs dizerta- _ ... ,• • 4_ ... . Beneviciaus šeimoje Philadel-ciją, tema: “Asmenybės esme s ,. _ , ,,,phia, Pa. Pneš pradedant val-integralinės kultyros perspek
tyvoje”; šis darbas yra jau pri 
imtas ir labai gerai įvertintas 
Salzburgo universitete, Austri-

gyti šeimos žentas A. Dilba pa
prašė dr. J. Januškevičių sukai 
bėti maldą. Po to šeimininkai

joj, be to, dėl originalaus temos su sve“s, Į»“žė Plotką, linkė

KONTRASTAS nės pirmininkas kun. V. Mince
vičius. Minėjimas buvo suruoš
tas nė tik EI Alamein mūšio did 
vyriams pagerbti, bet ir Lietu
vos kovotojams už laisvę ir ne
priklausomybę po sovietų jun
gu. Organizacijos sekretorius 
dr. Crepo ir ltumos skyriaus 
pirmininkas pulk. Tomassucci. 
atžymėtas aukso medaliu už di
džius žygius, iškėlė lietuvių did 
vyriškas kovas už laisvę, jų kul

. tūringvmą, jų meilę savo žemei ma8 
ir savo tautai.

KAS KĄ IR KUR
— Moterį) Sąjungos 20 kuopos 

(Brighton Parke) metinis susirin
kimas įvyks sausio 9 d. 8 vai. 
vak mokyklos patalpose.

— Moteni Sąjungos 21-mos kp. 
svarbus metinis susirinkimas į- 
vyks sausio G d. 1 vai. p.p. Šv. 
Kryžiaus parapijos svetainėje. Vi
sos narės malonėkite atsilankyti 
taipgi atsiveskite ir naujų narių. 
Atsineškite po dovanėlę, po su-i- 
rinkimo bus dovanėlių pasikeili- 

Valdyba

AUSTRALIJOJE
— Gen. Raymond Schmiti- 

lein, buv. Prancūzijos ministeris 
ir atstovų rūmų narys, 1935 m. 
— 1638 m. dėstęs Vyt. D. un-te, 
pasitraukęs iš politinio gyveni
mo dabar atsidėjęs renka me
džiagą savo mokslo veikalui

m i-PU ri1’,'1 ,aukiniai žirgai bėga išdegusiomis, juodomis vietomis,' *pie lietl;lvių kariuomenę Napo- 
Malibu, Calil., srityje kur sudegė daug gražių vilų, priklausiusių leono laikais ir apie Lietuvos 
aktoriams. (INS) vietovardžius bei pavardes. Pa

==-='saulinio Motinų Sąjūdžio veik-
ras Maideikts, pedago- sukėlę3 didelį susi ,dami KGdikėlio Jšzaus Simim0 in Canadian Institut of Fo- mas buvo paminėtas spaudės los 10 m. sukakčiai atžymėti]
i pažįstąs švietimo ir do^-.. ’ agar- tė T proga paskelbtos taikos. Toks.,reign Affairs”. Spauda, ypač ir radijų. Perskaičius kongrese kongresas numatytas sušaukti; skyrii

turbūt retai evangelikų prakti-' prancūziški laikraščiai, tuomet Fanfaniui užsienio delegacijų 1958 m. Paryžiuje. PMS leidžia-

pobūvy, įvykstančiam š. m. sau, — Galinda Ona Augustatytė

kuojamas, įvykis padarė įspūdį , skyrė daug vietos jo paskai- 
svečiams. I toms.

— šv. Kazimiero akademijos
rėmėjų I skyriaus svarbus meti
nis susirinkimas įvyks sau-do 6 d. 
po Moterų Sąjungos susirinkimo 
Šv. Kryžiaus parap. svetainėje.

Malonėkite skaitlingai atsilan
kyti ir naujų narių atsivesti.

Valdyba

— Šv. Rožančiaus draugijos su
sirinkimas įvyks sausio 4 d. po pa
maldų šv. Mykolo parapijos sa
lėje, 1644 W. Wabansia Avenue. 
Kviečiame visi atsilankyti. O.P.

— ALIAS Chicagos skyriaus 
Techninės Spaudos sekcijos me
tinis susirinkimas - alutis įvyks 
š.m. sausio 5 d. 6:30 v.v. Hollj- 
vvood Inn (2417 W. 43 St.) sve
tainės mažojoje salėje. Be sekcijos 

kviečiami dalyvauti ir visi 
_ „riaus nariai, kurie turi noro 
prie techn. spaudos darbo veiks- 
ningai prisidėti.

V. Vintartas
Sekcijos vadovas

šio 5 d. (šeštadienį), 7 vai. vak., atv>'kus' » Vokietijos į JAV
Don Varnas posto salėje, 6816 
So. Western avė. Krikščioniš
kos Demokratijos Studijų klu
bas, švęsdamas savo sėkmingos 
veiklos vienų metų sukaktį, ruo 
šia vakarienę ir . pasilinksmini
mą drauge su Krikščionių De
mokratų c-gos Chicagos sky
riaus nariais ir bičiuliais. Kvie
čiame visus dalyvauti ir prašo
me registruotis telefonais: GRo 
vehill 6-7035, PRospect 6-4269 
ir CRavvford 7-8113.

X A. a# Jonas Gedgaudas, 
Roselando apyl. rūpestingais lie' 
tuvis gruodžio 31 d. buvo palai
dotas Šv. Kazimiero kapinėse. 
Jonas į šį kraštą iš Kuršėnų 
atvyko 1910 metais. Gyvenda
mas JAV pasižymėjo kaip tau
rus, susipratęs lietuvis. Jisai 
daug dirbb ir nemažai aukojo

1956 m. lapkričio mn. 11 d. ap 
sistojo galutinai New Yorke 
(2 East 64 St., N. Y. 21). Čia 
nuo gr. mėn. 10 d. gavo kalbų 
vertėjos darbą Institute of the 
Aeronautical Science su apie 
$100 atlyginimo į savaitę. Ji yra 
baigusi Genevos universitetą

— Prof. Stasio Šalkauskio 

mirties sukaktis buvo paminėta 
ir Baltimorėje. Minėjimą suren 
gė Šalkauskio vardo moksleivių 
at-kų kuopa. Minėjimą malda 
pradėjo dvasios vadas kun. K. 
Pugevičius. Paskaitą skaitė 
buv. Šalkauskio mokinys Ceza
ris Surdokas. Minėjimo progra-

(Šveicarijoj), kalbų vertėjų sky moję dar dalyvavo šie kuopos 
rių ir apie metus tobulinosi Sor 
bonos universitete (Paryžiuje) 
prancūzų ir rusų kalbose. Ji no

Montrealio lietuviškoji visuo
menė galės prof. dr. Pakštą iš
girsti sausio mėn. 13 d., 4 vai. 
p. p. D’Arcy McGee salėje, Pine 
Avenue.

Po paskaitos bus meninė da
lis su choru, deklamacijomis ir 
muzikine dalimi.

ITALIJOJE
nariai: B. Bogutaitė, J. Boguta, Į _ Kun v Mincevičius. PLB 
V. Drazdys, E. Bradūnaitė ir Italijos kraštQ Bendruomenės 

llevlčiutė. rvi rm i V, i rvlr o o I*.

dalyvių pavardes, Lietuvos de- mam veikale “Motina tarptau 
legatas buvo pagerbtas visų da- literatūroj” bus įdėti taip 
lyvių atsistojimu ir ovacijomis Pa^ Milašiaus ir N. Mazalaitės 
Lietuvai. ' kūriniai. Dail. Vyt. Kasiulio pir-

• j mą kūrybos parodą JAV-sra miero Lietuvių Kolegijos
— Lietuviai, kiek galėdami, 1957 ™ qai,q;n vnr rėmėjų draugija 1957 me. . , , _ . ° saJS'o men. New Yor- sio 6 d 2 vai. 30 min. p.p. ren-

prisideda Romoje pne vengrų, ke organizuoja paryžiškė Stie- gia parengimą parapijos ir kole-4- n 1 *14- I ■« A «-» mm ti TTT I > . . _; — _ _  

— Brighton Park parapijos mo
kyklos naujoje salėje, Šv. Kazi
miero Lietuvių Kolegijos Romoje, 
rėmėjų draugija 1957 metais sau-

rėjo gauti darbą J. Tautose., bet 
dėl neturėjimo J. T. narių pilie
tybės , nepavyko.

Dabartinėje darbovietėje įi 
lengvai laimėjo pirmenybę prieš

x- Chicagos Lituanicos fut
bolo komanda sausio 6 d. 12:45 
vai. Armory salėje, 234 E. Chi- 
cago avė., turės pirmas futbolo

Gailevičiūtė.
— Kun. J. J. Čepukaitis, Phi- 

ladelphia, Pa., praneša, kad mi 
rusi Agota Augaitienė priklau-1 traukė į darbą. “Elta-Press” 
sė ne šv. Andriejaus, kaip buvo leidimas nebuvo sustojęs, tik 
pranešta, bet šv. Jurgio parapi- rugsėjo ir spalio numeriai išėjo 
jai. Taip pat tai pačiai parapi- viename biuletenyje. Išleistas 
jai priklauso kunigai A. Neve-i taip pat numeris 12.

pirmininkas ir “Elta-Press" re
daktorius, po ilgos ir sunkios 
ligos grįžęs iš ligoninės vėl įsi-

, „ rungtynes su Hoosiers koman-katalikų reikalams. Buvo pavyz ..... . , , da, kurios eilese žaidžia dau-dingas narys Šv. Vardo dr., 
Balfo, Liet. Bendroumenės ir 
kitų organizacijų. Be to, mėgo 
muziką. Draugo pikniko metu, 
o taip pat ir kitų organizacijų 
parengimuose su savo akordeo
nu, padedant draugams, links
mindavo dalyvius.

x Sol. Salomėja Nasvytytė- 
Valiukienė duos dainų rečitalį 
š. m. sausio mėn. 7 d. 8:15 v. v. 
YMCA Hotel, 826 S. Wabash 
avė., Dunbaugh salėje. Progra
moje Glucko, Schuberto, Brahm 
so, Berliozo ir Faure kūriniai. Į 
koncertą, kurį rengia YMCA va 
dovybė, įėjimas laisvas.

giausia lenkų tautybės žaidėjai. 
Ši komanda yra viena iš pir
maujančių.

X Mari jona Vaičiūnienė, Mo
terų sąjungos centro sekretorė, 
Kūčių dienoj eidama namo iš 
krautuvės krito ir smarkiai su
sižeidė veidą. Nuvežta į Loret- 
t03 ligoninę. Dabar randasi sa
vo namuose: 1927 S. 49 Avė.

x Jonas Karvelis, žinomas 
prekybininkas ir leidėjas, įstei
gė Spaudos klubą, kurio nariai 
gaus iš jo leidyklos ir krautuvės 
papigintai leidinius, o taip pat 
ir prekes.

X Liuda Širmulytė ir Vytau
tas Germanas susituokia vasa-! x Llpna Bežytė, Regina Kad 
rio mėn. 2 d. Gimimo Panelės1 vilavičiūtė, Marta Česnaitė ir

rauskas ir A. Bielskis.
— Prof. J. Kuprionis, miški

ninkystės žurnalo “Girios Ai
das” redaktorius, prašo bendra
darbius! siųsti jam medžiagą 15 
numeriui. /

— Elizabeth skautai 1957 m. 

sausio mėn. 6 d. 4 vai. p. p. Šv. 
Petro ir Povilo parapijos salė
je, 214 Ripley PI., rengia Kalė
dų Eglutę.

KANADOJ
— Prof. dr. K. Pakštas 1957 

m. sausio mėn. 13 d. skaitys pa 
skaitą apie Klaipėdos lietuviš
kumą ir jūros reikšmę Nepr. 
Lietuvos valstybei Montrealyje, 
Maž. Lietuvos Bičiulių ruošia
mam minėjime.

Spalio 14-18 d.d. kun. V. Min 
cevičius buvo nuvykęs į Trento 
atstovauti Lietuvos Krikščio
nims demokratams Italijos kr. 
dem. kongrese ir De Gasperiui 
paminklo atidengime. Jis turė
jo progos atnaujinti senus ry
šius su kitų tautų delegatais ir 
užmegzti naujų, ypač su Olan
dijos, Belgijos, Prancūzijos^ 
Šveicarijos, Liuksemburgo ir 
San Marino delegacijomis. Tu
rėjo visą eilę pasikalbėjimų Lie 
tuvos reikalais su įvairiais se
natoriais, deputatais, politikais, 
vyriausybės nariais. Jo iniciaty 
va buvo pravesta rezoliucija, pa 
smerkianti Sovietų okupaciją 
Centrinėje ir Rytų Europoje. 
Kun. V. Mincevičius buvo nu
matytas kalbėtoju Pavergtųjų

tautos nelaimės garsinimo. PLB 
Italijos krašto valdybos pirmi
ninkas, vos prasidėjus sukili
mui, lankėsi Italijos užs. reik. 
ministerijoj, kur prašė atsakin
gų pareigūnų iškelti Vengrijos 
ir pavergtųjų tautų klausimą 
Jungtinėse Tautose. Jis taip 
pat pasiuntė Eisenhovveriui te 
legramą, prašydamas JAV pa
galbos Vengrijai. Vysk. Padols- Z-g*-----——- -į-
kis atgiedojo “Libera” per ge
dulingas pamaldas už žuvusius] 
kovoje dėl laisvės vengrus. Pa
maldose dalyvavo beveik visas' 
diplomatinis korpas, žymiausi 1 
nariai, parlamentarai, organiza > 
ei jos. (E.)

— Patriotine italų organiza 
cija “Aleaza Tricolore Italiana’' 
minėjo EI Alamein mūšio sukak 
tį. Į minėjimą buvo kviečiamas 
PLB Italijos krašto Bendruome

kraštų vardu, bet atvykus kon- 
Prof. dr. Kazys Pakštas, stu- gresan centrinės ir Rytinės Eu-

Sophie Abaravičiūtė dsug pri
sidėjo prie Chicagos Lįtuanicos 
klubo rengiamo kalėdinio šokių 
vakaro pasisekimo.

bei galerija. — Laisvųjų Profe- gi3°s nau(3ai- 
sinių Sąjungų centro egzil. Ta-1 Nuoširdžiausiai kviečiami para- 
rybos posėdy Paryžiuje iš lietu- SSi
vių grupės dalyvavo J. Glemža lyvauti šiame kultūriniame paren

gime. Savo dalyvavimu paremsite 
Lietuvių kolegiją Romoje ir Brigh 
ton Park parapiją Chicagoje. Bus 
gražių dovanų ir skanių užkan
džių. Iki pasimatymo parengime.

ir inž. J. Vilčinskas.

ii ”1

3E

(Draugijos valdyba
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KAS BUS NAUJAS “DRAUGO” 

ROMANO KONKURSO 

LAUREATAS?

1957 m. sausio 12 d., šeštadienį,

7:30 vai. vakaro
SOKOL SALĖJE 

2345 South Kcdzie Avenue,
Chicago, Illinois

Amerikos visuomenė bus supažindinta 
su nauju laureatu.

K4

Švč. Marijos parapijos bažny
čioje, 6812 S. Wasthenaw avė 
Jungtuvių vaišės įvyks Pulaski 
Ballroom salėje, 1709 S. Ash
land avė. Liuda yra literatė, 
aktyviai pasireiškusi mūsų
spaudoje. mo parapijos salėje, 2745 W. 44

x Ralfo rūbų rinkimo vajus, gt> rengia vakarą kurio pelnag
Aušros Vartų parapijos apylin- bus panaudotas svečių kamba- 
kėje, pradedamas sausio 5 d. ir rjo įrengimui. Visi mielai kvie
tę818 ligi sausio 11 d. Visi atf- čįamj dalyvauti ir paremti tėvų 
kotojai prašomi rūbs sunešti Marijonų vykdomus darbus, 
prie bažnyčios durų. |

x Dalia Kupčinskaitė ir Al-! x Juzė Krištolaitytė, buvusi 
hinas Blandys, abu aktyvūs Li- Vilniaus operos solistė, šiuo me 
tuanica futbolo klubo nariai, gyvenanti Clevelande, “Ri- 

goletto” operoje, kuri kovo 
mėn. gale statoma Chicagoje, 
dainuos Gildos partiją.

x Dr. Zigmas Smilga paskai 
tą apie egzistencializmą skaito 
šiandien. 7:30 vai. vak. Lietu
viškų studijų institute Vilniaus 
Aušros Vartų parapijos mokyk 
los kambary, 2325 W. 23rd PI.

dijavęs Amerikos, Šveicarijos 
ir Vokietijos universitetuose, 
jau 1918 m. Šveicarijoje dirbo 
Lietuvos diplomatinėje tarny

LIETUVIŠKŲ STUDIJŲ 
INSTITUTAS

■* - Tai £5 llzflYYAO a
MOKSLINIŲ STUDIJŲ KLUBO

SEMESTRO’ TEMA:

MODERNIŠKŲ KULTŪROS AP
RAIŠKŲ VERTINIMAS

Penktadienį, sausio 4 dieną 
Vilniaus Aušros Vartų mokyk
loje (virš bažnyčios), 2325 W. 
23rd PI. (šalia “Draugo”) Dr. 
Zigmas Smilga skaito paskaitą 
apie Egzistencijalizmą.

Paskaitos riadžia 7 vai. 30 
min., nesivėlinant.

Visi, besidi mintieji dvasinių 
moksli) pažanga, kviečiami da
lyvauti.

ropos Krikščionių Demokratų 
Unijos gen. sekretoriui p. Sie- 
niewicziui, perleido žodį jam.

Užsienio delegatų garbei Ita
lijos kr. dem. partijos suruoš
tuose pietuose Lietuvos k. d. at
stovas buvo pasodintas dešinė- 

me: Helsinkyje, Rio de Janeiro je ministerio Zoli, Italijos kr. 
ir kitur. Dėstė Latvijos, Skan- dem. pirmininko, su kuriuo tu- 
dinavijos, Pietų Afrikos ir JAV rėjo progą gana plačiai išsiksl- 
universitetuose. Jis yra apkelia bėti įvairiais Lietuvą liečian- 
vęs beveik visas Europos vals- čiais klausimais ir gauti užtikri 
tybes, Afriką, Šiaurinę ir Pieti- nimą, kad Italijos kr. demokra- 
nę Ameriką, Mažąją Az'ją bei tai rems Lietuvos bylą tiek vie- 
kitus kraštus. Kaip geografas, šame gyvenime, tiek vyriausy- 
mokslininkas ir keliautojas yra bėję per savo narius, tiek tarp- 
parašęs nemažą mokslinių vei- tautinėje plotmėje. Lankantis 
kalų ir studijų lietuvių, anglų, Romoje dr. Viliamui, pas kun. 
prancūzų ir kitomis kalbomis. V. Mincevičių buvo atvykęs par 
1938 m. Latvijos prezidentas tijos įgaliotinis ryšiams su už- 
prof. Pakštą apdovanojo trijų sieniu, dr. Franco Nobili, su ku 
žvaigždžių ordinu, o 1939 m. Šve riuo buvo sutarta artimi žygia 
dijos karalius jam suteikė Va- Lietuvos bylos reikalu, 
sos erdino riteriaus titulą. j Generalinis Italijos kr. dem.

Kap politikas prof. Pakštas partijos sekretorius Amintore 
aktyviai dalyvauja Vidurinės Fanfani, atsakydamas į Lietu- 
Europos Krikščion. demokratų vos kr. dem. sveikinimus jo per- 

i unijoje pirmininko pavaduotojo rinkimo proga, rašo: “Man bu-

■. I
boję, atstovybės sekretorium.

X Tėvai Marijonai sausio 13 Dalyvavo tarptautinėse konfe- 
d., 2:30 vai. Nekalto Prasidėji- rencijose Paryžiuje, Amsterda-

Kklėdų švenčių metu susižieda
vo.

X Dr. Pranui Jucaičiui, 2621 
West 64 Street, tik už vieną 
mėnesį sugaištą namuose dėl li
gos Leonardas Jankauskas įtei
kė $555.00 čekį.

■--------- , — , , - , --------------s

NORINTIEJI PRAMOKTI BRAI- 
ŽYTOJO(-JOS) AMATO ni<«eliRiii- 
nės braižybos kursuose, kviečiami 
iki š. m. sausio 15 d. raštu pranešti 
dipl. inž. A. Didžiuliui, 7056 So.
Pamell Avė., Chiengo 21, III. (tel.j 
po 7 v. v. VI 6-7054). Kursai pra-i 
aidėtų dar šį mėnesį ir tęstųsi iki nedužtamuose 
gegužės mėn. galo. Galima sakyti, 
jog tai yra bene paskutinė proga 
taip trumpu laiku įgyti naują ir 
naudintrą specialybę.

ALIAS Chicagos Skyriaus _ , . , x ..
Msokanikoa Sakelį* į Draugo administracijoj

x L E V U O — siuntiniams 
siųsti kontora — parūpina vais
tus siųsti j anapus urmo kaina, 

buteliuose. Re
cepto nereikia.

x Jankauskienei Onai yra

laiškas iš Lietuvos. Atsiimti

titulu, kartu atstovaudamas ir 
Lietuvos krikšč. demokratų są
jūdį.

Prof. Pakštas jau 1940 m.

vo mr’jnūs nuoširdūs sveikini
mai, kiniuos tamsta man at
siuntei, taip pat ir Vainausko 
vardu, mano perrinkimo Itali-

yra buvęs Montrealyje, kur jos krikščionių demokratų par- 
skaitč paskaitas Montealio uni- tijos sekretoriumi proga. Lietu- 
versitete bei “University Club vos kr. dem. atstovo dalyvavi-

Kokia 3-ji Fatimos 
paslaptis?

Ar Rusija bus atversta?
Šiuos ir kitus aktualius klausi

mus kun. J. Kuzmickis svarsto 
knygoje .
FATIMA IR MES
Kadangi autorius pats lankėsi 

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

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

Kita to paties autoriaus kny-

ga Marija mums kalba

Joie aprašomi švč. Mariios ap
sireiškimai Lietuvoje ir Europo
je. Knyga iliustruota: įrišta kie
tais viršeliais ir jos kaina $3.00.

Reikalaukite knygynuose arba 
siųskite užsakymus su pinigais į:

DRAUGAS 

2334 S. Oakley Avė. 

CHICAGO I. ILU

ALDONA STEMPUŽIENfc, konkursų laimėtoja
•

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

Paskelbus laureatą, įvyks koncertinė dalis. Dainuo
ja ALDONA STEMPUZIENfi, garsi Clevelando daini
ninkė.

Po koncerto bus šokiai, kuriems gros JUOZAS 
K O 2 I K A S.

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


