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LIETUVA BUVO JĖGA ĮJUNGTA I S. SĄJUNGĄ
Bolševikai patys rašo apie 

savo kalėjimą
Prieš kiek laiko maskvinės “Izvestijos” paskelbė savo ben

dradarbio įspūdžius iš garsiojo Butirkų kalėjimo. Tuose įspū
džiuose viskas stengiamasi taip pavaizduoti, jog kriminališku- 
mas tesanti tik “kapitalizmo liekana”, “prakeiktos praeities pa
likimas” etc., kuris metai iš nietų “vis daugiau įveikiamas”. 
Drauge paskelbta, kad Butirkuose, kuriuose seniau buvo dau
giausia laikomi politiniai kaliniai, šiandien tėra uždaryti krimi
naliniai. Iš aprašymo mėginama sudaryti įspūdis, jog tikrovė 
yra visai kitokia, egu skelbia Sovietus "šmeižianti buržuazinė 
reakcionierių spauda”.

Reikia manyti, jog bolševikai 
visokiems žmogžudžiams, bandi
tams ir žudikams yra daug dau
giau padarę jų būčiai už grotų 
palengvinti, negu turėjo seniau 
iškęsti politiniai kaliniai ir ne
kaltai suimtieji Jagodos, Ja'o- 
vo, Berijos ir kitų siautėjimo 
laikais. Butirkuose dar 1940 m.
“vasarojo” šiądien bolševikų ke
liamas į padanges Z. Aleksa- 
Angarietis. Juose buvo kanki
nama taip pat visa eilė mūsų 
tautiečių. Butirkuose buvo anks 
čiau taip pat laikyti Merkys,
Urbšys ir kt. Kiek iš ten laiky
tųjų išliko gyvi, tikrų žinių ne
turima. Apie Butirkų kalėjimo 
baisumus yra nemaža pripasa
koję ir grįžę į Vakarus bu v. 
vokiečių karo belaisviai bei civi
liai internuotieji. Tačiau visų tų 
aukų pareiškimai bolševikams 
tėra tik “pikti reakcionierių 
pramanai”...

Automobilių paroda
CHICAGO. — Chicagoje už

vakar atidaryta International 
Amphiteatro patalpose automo-* 
bilių, 1957 m. modelio paroda. 
Išstatyta vietinės ir užsieninės 
mašinos. Atidalyta nuo 11 vai. 
ryto ligi 11 vai. vakaro.

Vogtas auksas ir rublis
“Izvestijose” paskelbtasis Bu 

tirkų kalėjimo aprašymas už
sienio spaudoje laikomas pana
šiu žestu, jei pvz. nacių laikais 
“Vioelkischer Beobachter” liūtų 
pradėjęs dėstyti apie Dachau 
koncentracijos stovyklą, teigda
mas, kad joje laikomieji prižiū
rimi griežtai, bet teisingai”. Įdo
mesnė bolševikų paskelbtoji is
torija apie Mahomedą Aisiną, 

.32 metų plėšikų gaujos vadą, 
paskiausiu metu pasiųstąjį į Bu- 
tirkus tardyti. Jis kaltinamas, 
kad pavogęs 400 kg. valdinio 
aukso. Tai sudaro 8 centnerius. 
Tiek aukse pavogti nėra menk
niekis. Aisinas prisipažino, kad 
117 kg. aukso pardavęs toliau, 
gaudamas už gramą po 30-40 
rublių. Ryšium su ta istorija at
skleidžiamas kitas, dalykas, bū
tent — kad vienas rublis yra 
vertas 0,033-025 g aukso. Paly
ginus su oficialiai nustatyta rub 
lio verte, pasirodo, jog faktiš
koji rublio perkamoji galia pa
čioje Sov. Sąjungoje sudaro tik 
septintąją ar devintąją dalį ofi
cialiai nustatytosios “auk30 ver-

kymą sustabdyti mirties baus
mių vykdymą, kelios dienos 
prieš jo paskelbimą, išleido slap 
tą įsakymą, kad kuo greičiau
siai būtų “likviduoti” visi tie, 
kuriuos sovietų egzekucinės 
komandos jau buvo numačiusios 
“likviduoti”. Tuo būdu prieš ofi
cialiai “panaikinant mirties baus 
mę” visuose bolševikiniuose ka
lėjimuose buvo vykdomos ma
sinės skerdynės. Butirkų kalėji
me laikomieji kaliniai taip pat 
sužinojo .kad rytojaus dieną mirj 
ties bausmė bus panaikinta. To
dėl ten kilo šiurpiausių scenų, 
kai budeliai, atėję į celes, suim
tuosius pradėjo jėga iš jų gaben 
ti. Kaikuriems'iš kalinamųjų pa
vyko kalėjimo kieme pasislėpti. 
Bet jie vėliau buvo visi sugau
dyti ir vis tiek sušaudyti. Per 
tuos žvėriškus aktus buvo su
šaudyta nemaža ir tokių asme
nų, kurių mirties sprendimai bu 
vo pakeisti kalėjimo bausmėmis. 
1920 m. gegužės mėnesį mirties 
bausmė vėl buvo įvesta. Tuo 
būdu minimasis Dzeržinskio įsa
kymas, Lenino ir dabar Chruš
čiovo kalbos tėra tik paprasčiau 
sias veidmainiavimas.

Latvio Įrodymas

Prie kokių veiksmų priveda 
bolševikiniai siautėjimai, gerai 
pavaizduoja kad ir latvio bolševi 
ko Roberto Eichės, nuo 1905 m. 

priklaususio bolševikų partijai, 
o paskiau buvusio Vakarų Sibi
ro sričių komiteto 1929-1934 m.

Atomines priemonės 

Rygoje
MASKVA. — “Pravda” nr. i 

359 skelbia, kad Rygos fabrikuo | 
se vis plačiau panaudojami ra- i 
dioaktyvūs izotopai. Pvz. Rygos 
laivininkystės dirbtuvėse tomis: 
priemonėmis tikrinamas meta
lų suvirinimas juos sujungiant.

Degė ligoninė
NEW YORK, sausio 6. — Iš į 

užsidegusios ligoninės Harlem 
Hospital, buvo saugiai išvesta 
105 vaikai.

Anglų kalba
ALBANY, N. Y., sausio 6. — 

Dr. J. E. Allen, valstybės švieti
mo reikalų pareigūnas, pranešė, 
kad anglų kalbos klasės vengrų 
pabėgėliam bus greit galutinai 
suorganizuotos.

Kartoteka antisovieti- 

niam elementui

Prezidentas Eisenhou'er

Prez. Eisenhower planas
sustabdyti sovietų agresiją

WA9HINGTON. — Prez. Eisenhower pirmą kartą stipriau 
pasisako kongrese prieš sovietų agresiją primindamas, kad sovie
tai veržiasi į Vidurinius Rytus ir, kad tektų pavartoti JAV pa
jėgas, prieš tiesioginę ar netiesioginę bolševikų agresiją. Tačiau 
tuo reikalu bendradarbiaujama su Jungtinėmis Tautomis ir tokią 
pagalba būtų teikiama tik užpultom valstybėm reikalaujant.

Prezidentas siūlė kongresui ■ ■ - .........—■

BERLYNAS, V. Vokietija.
— Vokiečių spaudoje skelbiama jQS sukilimą, 
duomenų apie Sovietinės zonos 
bolševikinio saugumo didžiausio 
je paslaptyje laikomą Berlyne
— Hohenschoenhausene suklas
totų pasų ir dokumentų dirbtu
vę. Naciai seniau koncentracijos

Chrušcevas Budapešte
MASKVA, sausio 6. — Sovie

tų Sąjungos bosas' Chrušcevas 
pranešė, kad jis esąs buvęs Bu
dapešte pasitarti su Vengrijos 
komunistinės valdžios lyderiais. 
Rytų Vokietijos žurnalistai pa
sakoja, kad Chrušcevas pasakė, 
jog jis nenorįs analizuoti dabar
tinės Vengrijos padėties. Cnruš- 
čevas pastebėjo: “Tie, kurie pa
bėgo iš krašto to gailėsis, nes 
jie kitur ras daug blogesnes dar
bo sąlygas negu turėjo.”

Spėjama, kad jis buvo Vengri
joj sustiprinti ar pakeisti jos 
vyriausybę, bet galimas daiktas, 
kad jis pats norėjo įsitikinti, ko
kia Vengrijoj yra padėtis po tai, 
kai sovietai užgraužė Vengri-

Žiema kolchozuose
MASKVA. Sovietų Sąjungos 

žemė3 ūkio darbuotojų dienraš
tis “Selskoje Choziaistvo” nr. 

stovykloje Oranienburge klasto- 280 aprašo, kad daugelį kolcho- 
jo “tik” svetimų valiutų bank-' zų žiema užklupo apverktinoje
notus. Tuo tarpu Sovietinės zo
nos saugumo pareigūnų verčia
mi apie 700 kalinių, visi parink-

padėtyje. Pvz. Capajevo kolcho
ze, Nikitovsko rajone, kiauli
džių langai išdaužyti, daugely-

pritarti jo planui sustabdyti ko
munistų agresijai Vid. Rytuose.

Svarbiausi plano punktai

Svarbiausi to pasiūlyto plano 
punktai būtų leisti naudoti JAV 
karines jėgas padėti toms vals
tybėms, kurios prašos pagalbos 
prieš komunistinį agresorių ne
pažeidžiant prašomos valstybės 
teritorinio integralumo ir poli
tinės laisvės, leisti pristatyti mi- 
litarinę pagalbą bet kuriai tau
tai arba tos tautos grupei, leis
ti JAV tiekti pagalbą ekonomiš 
kai ir paremti tautas išsilaikyti 
nepriklausomom ir ekonomiškai 
stipriom, paskirti 400 milijonų 
dolerių Vidurinių Rytų tautų eko 
nominiam sustiprėjimui, prade
dant nuo š. m. liepos mėn. 1 d. 
per sekančius dvejus metus. 

Senatoriai kalba
Be pritarimo kai kurių senato 

rių iš demokratų pusės prez. pla
nas susilaukė priekaištų iš pačių 
respublikonų pusės. Šen. Mc- 
Carthy pastebėjo, kad buvo ku
riozas ką JAV padarė Egypto 
ir Vengrijos atveju. Esą JAV 
spaudė Prancūziją ir Angliją ati
traukti iš Egipto dalinius, tačiau 
nieko nedarė prieš Sovietų akci
ją Vengrijoj. Senatorius Baug
ias, demokratas, pastebėjo, kad 
tokie nutarimai padėti bolševikų 
spaudžiamom tautom turėjo bū
ti padaryti prieš 18 mėnesių. 
Šen. Kefauer pasakė, kad prezi
dento kalba neturi ryšio dėl Vid. 
Rytų su buvusiom rinkiminėm 
kalbom, kad prez. pasiūlymas y- 
ra pakrautas dinamitu, tačiau 
neaišku, kaip tą dinamitą reikia 
pristatyti. Šen. Jenner (R. Ind.) 
priminė, kad kai kurie plano as
pektai reikalingi specialios rū
pestingos analizės. Buvo ir dau
giau įvairių senatorių pasisaky
mų išreiškiančių prezidento pla
nui pritarimą ir abejojimą. 

Bendri pritarimai 
Prezidento kalba buvo penkis 

kartus pertraukta plojimais pri
tariant jo žodžiam, kuriais jis 
tvirtina, kad Amerika niekur ne
siekia, bet kokio noro suvaržyti 
Vid. Rytų tautų laisvę ir integ
ralumą. Taip pat buvo kongreso

buvo pritarta plojimais kai pre
zidentas pasakė, kad būtų nepa
kenčiama leisti įsigalėti tame re 
ligijų kilmės krašte ateistiniam 
materializmui. Penktą kartą pre
zidento kalba buvo pertraukta 
plojimais kai prezidentas išreiš
kė, jog laikysis savo linįjos ir ko 
vos dėl tautų laisvės, nežiūrint 
bolševikinio savotiško interpre
tavimo JAV žodžių, motyvų ir 
veiksmų.

Baltijos kraštų pavyzdys
Prezidentas pirmą kartą po 

koegzistencijos laikotarpio pami 
nėjo, kad bolševikai siekia savo 
tikslų stipriai užsimaskavę, bet 
kiekvienas laisvas kraštas su
pranta bolševikų tikslus ir jų 
elementarinis supratimas veikia 
įžvelgti giliau po bolševikine 
maske. Kaip pavyzdį prez. paė
mė Baltijos valstybes, kai bolše
vikai buvo garantavę Estijai, 
Latvijai ir Lietuvai nepuolimo 
sutartimi laisvę 1939 m., o ją su 
laužė jau 1940 m. jėga tuos Bal
tijos kraštus įjungdami į Sąvie- 
tų Sąjungos teritoriją. Taip pat 
prezidentas priminė, kad bolše
vikai jau 1955 m. Varšuvoj pa
žadėjo neturėti jokios agresijos 
prieš satelitines valstybes, ta
čiau Vengrijoj sovietų armija 
pasireiškė visu brutalumu. Sovie 
tai ir Jungtinių Tautų nutarimus 
vetavo, gi tuo tarpu Anglija ir 
Prancūzija atitraukė iš Egipto 
armijas, nes jos turi JT respek- 
to.

TRUMPAI Iš VISUR
• Stockholme mirė sulaukęs 

72 m. amžiaus latvių dirigentas 
T. Reiteris. Pabėgęs 1944 m. į 
Švediją, jis ten buvo sukūręs 
Reiterio vardo pasižymėjusį 
chorą. Ateinančių metų pava
sari choras buvo numatęs kon
certinę kelionę į JAV. Kaip di
rigentas pasireiškia ir ’velionies
sūnus L. Reiteris. (E)/

• Prieš kelias dienas buvusi 
pavogta filmų aktorė gyvenanti 
Hollyvvoode užvakar buvo suras 
ta tuščiam lauke su nedideliais 
sužeidimais. Paguldyta ligoni
nėn.

• Amerikos suvaržymai pre
kybai su Lenkija yra atleisti ir 
Lenkijai. Amerika parduos mais 
to. Visa tai rodo, kad Amerika 
Lenkiją laiko jau pakankamai 
laisva valstybe.

• Baltieji rūmai į inauguraci
jos iškilmes pakvietė ir Vengri
jos komunistinį iškamšą Kadar.

• Chruščcvas Maskvoje suren 
gė didelį parengimą vokiečiam.

• Sovietų Sąjungoj liepiama 
saugotis agentų, kurie esą yra iš 
užsienio ir kurie kartais moka į 
šnipinėjimo darbus įjungti visą 
eilę ir labai marksistiškai nusi
teikusių piliečių.

• Arti 25 milijonų Saiko anti- 
polio dozių guli sandėliuose, ka
dangi didelė vaikų dauguma, ku
rie turėjo būti įskiepyti 3 kar
tus tebuvo įskiepyti tik vieną 
kartą. Apie vieną ketvirtąją da- 
,lį polio susirgimų yra tarp 20-30 
m., bet kada suserga vyresnieji 
liga šiems yra pavojingesnė ne
gu vaikams.

• Bolševikinė Tiesa 1956 m.
XII.15 d. paskelbė, kad Juozas 
Starkauskas ir Gr. Puskunovas 
nubaustas po 8 m. kalėjimo ir 
Jonas Budreviėius 5 m. už įvy
kius Kauno kapinėse vėlinių die
ną. Nubausti esą “už viešosios 
tvarkos ardymą ir chuliganiš
kus išsišokimus. (E)

• Prancūzijoj apie 1,000 veng
rų pabėgėlių Metz stovykloje su
kilo sudaužydami visus įrengi
mus todėl, kad jie buvo perilgai 
laikomi stovyklose ir neišvežami 
į anglosaksų kraštus.

• Californiją per 1955-6 me
tus aplankė apie 4,330,000 turis
tų. Tai buvo beveik 300 tūkstan
čių daugiau negu 1954-5 metais.

• Chicagoje ligi vidurio sau
sio bus įtaisyta 686 naujos gat
vių lempos ir trys susisiekimo 
reguliavimo signalai.

ti specialistai, konstruktoriai,. je vietų stogai nudraskyti. Kai- 
chemikai ir geriausi tos rūšies kur pernykščių metų mėšlas ne

išvežtas. Raguočių ūkiuose daug 
kur trūksta melžėjų, 

gal pristatytuosius planus turi Kirovo kolchoze, Novo Oskols
gaminti įvairiausius slaptus mi- ko rajone, gruodžio mėnesį kiau 
krofonus, pažymėjimus, doku- lidės ir karvių tvartai dar bu

vo be langų, stogai neremontuo-

amatininkai, sugabenti iš visų 
sekretorium, be to, 1938 m. kanj Sovietinės zonos kalėjimų, pa
didato į politinio biuro narius, 
likvidavimas. Dėl nežmoniškų 
kankinimų netekęs proto, Ro
bertas Eiche, šaukdamas ne sa
vo b^lsu, prisipažino: “Prisipa
žįstu esąs kaltas viskuo, ko tik 
jūs iš manęs reikalaujate, taip 
pat prisipažįstu, kad priklau
sau prie nusikaltėliškos organi
zacijos, kuri vadinasi Tarybų 
Sąjungos kp (b) centro, komite
tas”..

Bolševikinio saugumo siautėji

mentus etc. Nors tos rūšies' 
“dirbtuvė” jau seniai veikia, bet 
apie jos "gaminius” tikslesnių 
informacijų va k. Berlyne gau
ta tik paskiausiu metu.

Neiti į kariuomenę
FRANKFURT, Vokietija. —

ti, o net ir vienintelis ten esąs 
šulinys nesutvarkytas. Gyvuliai 
ištisas paras negauna pašaro. 
Kolchozo vadovai (pirmininkas 
ir brigadirius) — reti svečiai 
savam kolchoze.

Kolchozo partijos organizaci
jos sekretoriui Litunovui mažai

„ , mus bei kankinimus yra patyręišimtai Jaunų Vakarų Vokietijos aP^na, kad galvijai negėrę ir
tęs . Palyginus su vokiečių DM, tai t buv Lenkijog faktiška-1 £avo diskus, kuriuose lie- be pašaro, o darbininkams nėra
tnonoo r»iiV\1in Inil/nmnn Ivrrriii _ _ • l__ i IfllP aiiailii T^Ollrtr lcllPvienas rublis laikomas lygiu 
maždaug vienai DM, o pagal 
Mahomedo Aisino kursą iš tik
ro vienas rublis tesudaro vos 
0,11-0,14 DM faktiškosios ver
tės. Taigi, keičiant pinigus, uš 
vieną DM reiktų gauti ne vieną 
rublį, bet minimum 7-9 rublius. 
Tada ir užsieniečiams kainos 
Maskvoje nęatrodytų tokios auk

sis valdytojas Maskvos patikėti 
nis marš. Rokosovskis, kuris 
1937 m. buvo suimtas Leningra

piama neklausyti šaukimo į ka-1 kur užeiti sušilti. Daug 
riuomenę, kaip skelbia Frank- trūksta vietos gyvuliams, 
furter Allgemeine laikraštis.

Estų meno dekada
MASKVA. — “Pravdos” pra

nešimu Maskvoje įvyko estų li
teratūros ir meno dekada. Sce
noje pasisekimo susilaukė Esti
jos aktoriai Vera Nelus, Mari
ja Michailova, Jurgis Ots, Olev 
Roomet, Anna Klas, Bruno 
Lukk, Vladimir Sapožnik, Aar- 
ne Mikk.

Teatras “Estonija” pasirodė 
su E. Kappo baletu “Aukso au
dėjos” ir opera "Beris Godu- 
nov”; V. Kingisepo vardo teat
ras inscenizavo O. Lutso apy
saką “Pavasaris” ir pastatė Sek 
spyro “Antonijus ir Kleopatra”. 
Vanemuine teatras davė E.

sutikta plojimais ir ta vieta, kur |Tammlaano dramą “Geležinis 
prez. patikino, kad sovietai gali; namas” ir E. Arro muzikinę ko- 
nebijoti JAV ligi jie nepradeda i mediją bei L. Normeto “Rum-

Molotovo r>sto apylinkių 
kolchozuose yra šiltadaržių, bet

kiaušiai kankintas, pasiųstas i i Vokieti jos komunistai buvo iŠ- Satatvo"'ra9°7g8elsko’<: Ch°' 
koneentracijo^to’yk1, ir IS jos ]siy8tiiS Hamburgo. sniego
tik 3941 m. paleistas. Be io. &__________
panašius k?nkinimus patyrė
taip pat dabartinis Pabaltijo ka
rinės apygardos viršininkas Gor

de, kaip korpo vadas, smar- j Laiškai, kuriuos siuntė Rytų

št°S, nes jos yra 7-9 kartus dirb balovas ,r siaurini0

vad:s marš. K. Mereško- 
(Elta)

tinai padidintos.
Mirties bausmė ir skerdynės
Kodėl Sovietų spauda apie Bu 

tirkus neparašė ir šių žvėriškų 
dalykų, kaip ten kadaise buvo 
skerdžiami suimtieji? Chruščio
vas per savo slaptąjį pranešimą,
Sov. Sąjungos kp suvažiavimui MASKVA. — Gruodžio 33 d. 
gyrėsi, kad Sov. Sąjungoje mir- ^aune baigusi penkių miestų 
ties bausmė buvo panaikinta' ^epšininkų turnyras, kuriame 
1920 m. sausio mėn. Tačiau tai gyvavo Lgjingrado, Rygos, 
vėl grubus bolševikinis melas. ar^u’ I-'cPojor! ’r Kauno spor- 
Iš tikro Sov. Sąjungoje mirties tininkfU- Motcn* ^’p^e pirmą
bausmė niekad nebuvo panai- b,rni*> Tartu knmanda
... v,. , v ix •, . . ‘Kalev , finale nugalėjusi kau-kmta. Dabar boIScvikų viaaip „ielC8 Vyrų k|as(.jf ,įal4toj„ 
augštinamas kruvinasis Džer-, iSėjo Kaunas. Apie Ui praneša

vyr.
vas.

Kaunas supliekė 

Leningradę

iinskis, prieš paskelbdamas įsa- “Pravda” nr. 359.

yra pusnys

Gen. A. M. Gruenther (kairėj) pasitraukęs iš Nato ir da
bar tapęs Amerikos Raudonojo Kryžiaus prezidentu, priima sveikini
mus Washingrtone iš jo pirmtako E. Bunker. Juos stebi Harriman, 
Raudonojo Kryžiaus pirmininkas. , (1NS)

»

agresijos veiksmų. Taip pat pre-
' zidento žodžiai sutikti plojimais,
1 kai jis pabrėžė, kad Viduriniai 
Rytai yra tas kraštas iš kurio 
atėjo krikščionių, hebrajų ir is-
’amo tikybos. Ketvirtą kartą rovų.

mu Juri”.
Iš viso dekados proga estai 

Maskvoje turėjo 70 spektaklių, 
koncertų, vakarų. Juose daly
vavo dešimtys tūkstančių žiū-

KALENIM1RIUS
Sausio 7 d.: Sv. Liucijus; se

novės: Rūtenis ir Ratidvilė.
Saulė teka 7:18, leidžiasi 4:36.

ORAS

Oro biuras praneša: Chicagoj 
ir jos apylinkėse apsiniaukę, 
temperatūra apie 30 1.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
—Vakar Vokietijos konclcris Adcnauer atšventė savo SI m. su

kaktuves. Jis jaučiasi stiprus ir darbingas.
—Sekmadienio rytą Pan American linijos lėktuvas nukrito neto

li Tulsa, Okla. Sužeista 6 asmenys.
—Moshe Shapiro, vienas iš pasirašiusių Izraelio nepriklausomy

bės aktą Chicagoj sekmadienio vakare kalbėjo pagalbos Izraeliui 
reikalais.

—Kaikuric arabų kraštai dėl prez. Eiscnhourrū) plano apsau
goti Vid. Rytus nuo komunistinės agresijos sako, kad JAV pas
tūmė arabų kraštus į komunistinę globą remdamos Izraelį.

—Britanijos vaidilos vyrai prez. Eisenhotver kalba patenkinti. 
Esą jo kalba, pateisina Britanijos veiksmus dėl Suezo kanalo.

—Maskva labai iškraipo Eiscnhower kalbą ir sako, kad ji reiš
kia naują pasaulinį karą.

—Naujas vengrų pabėgėlių transportas atvyko į Chieagą sausio 
5 dieną.
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DU POSĖDŽIAI (1)

Kaikurios clsvelandiečių miniys laisv. veikios klausimais taško, nesivaikydami jausmų, 
A. ERDVILAS, Cleveland, Ohio

1956 m. gruodžio 21 d. “Cie-i pajėgos žiauriai ir be pasigailė-

vytis, St. Aiženas) sugebėjo j atneša j juos sudedamas viltis, 
pačią 2‘ni? pažiūrėti iš realaus tenka abejoti. Nemanome čia to 

mūsų valkios baru niekinti, tik 
aiškiai pasisakyti, jog jis nėra 
vienintelis ir net labai svarbus.

vėl and Tress” dienraštis pasi
puošė didžiule antrašte “Unrest 
Sweeps Baltic States’’. Po ant-

.jimo gniuždo antirusiškas de
monstracijas.

Studentai betgi dideliu mastu
rine antrašte (100,000 Facing dalyvauja pasyvioje rezistenci-
Exile) žinios turinys buvo toks: 
“Stockholm — UP. Nauji pra
nešimai apie besiplečiančius nė

jo je, atsisakydami dalyvauti ko.- 
munizmo teorijos paskaitose, ru 
sų kalbos paskaitose bei atsisa-

kurie dažnai mūsų veikli? krei
pia nereikšmingais antraeiliais 
keliukais.

Sveikas realizmas pr sikišo ir
trumpose pastabose. apie JAV tačiau JAV užsienio politikos 
užsienio politiką apskritai (A., sferose jie nėra jaučiami. (Ak,
Kasulaitis, dr. Nasvytis). Min- pagaliau ir vengrų kraujas tė
tis svarbi, nes JAV politikos ste iššaukė tik pareiškimą, jog JAV 
bėtejai negali nepaętebėti fakte,' ir toliau prie tokių pastangų ne- 
jog be Lietuvos užgrobimo ne-į prisidės). Pagaliau kažin ar vy- 
pripažinimo JAV nėra jokiu re- čių ir kiti} tūkstančiai laiškų
aliu faktu prisidėjus'os prie pa-Į pasiekia savo tikslą, nes dar ir karo ar kito panašaus posūkio 

Europos politikoje ji neabejoti-!
bent rimto tos problemos judi- situacinių žemėlapių Lietuvą da 
nimo. Jau net augštuose JAV žo raudonai be ribų ir net be 
politikos sluogsniuose kalbama vardo. Reti mūsų teisių pripa-, 

žinimai nėra plaukią iš širdies 
ar jstikinimo, bet tėra tarsi sal
dainis verkiančiam vaikui nura
minti. Padavei, sučiulpė ir “sai-

Grįžtant prie JAV laisvinimo įtakos mūsų krašto ateičiai, klausyti Washingtono pažadų, 
politikos, tenka apgailestauti, Ligšiol mes apie tuos du kraš- negu pažvelgti realybei į akis. 
kad mūsų veiksniai atrodo dar tus tylime, nes mums maloniauĮ
vis tesivadovauja jausmu. Ma
nome, jog tokio maąstymo iš-

(Bus daugiau)

ramums Rusijoje ir jos satelitų Rydami dalyvauti komunistų
imperijoje šiandien pasiekė Va, jaunimo (Komsomol) organiza-, , .......
karas.'Du Pabaltijo pabėgėliai cijojc, nežiūrint jos nariams siū1 vergtųJ,> tautų «l*>>>«• dugnma didžiųjų žurnalų

pareiškė, jog sovietai deportuo-i lomų lengvatų”. (Kita žinios
ja 100,000 studentų iš Pabaltijo dalis nelietė Pabaltijo kraštų, 
kraštų, norėdami sugniuždyti tad jos čia ir nepateikiame), 
ten augančią rezistenciją. Žinoma, tokia žinia susilaukė

Tie du vyrai yra Augustus, clevelandieėių lietuvių susido- 
Rei, Estų Tautinės Tarybos pir-j mėjimo ir net susijaudinimo, 
mininkas (Buvęs Estijos prezi- j Vietos Altas tuojau sušaukė 
dentas — A. E.) ir buvęs Lie-i platesnį visuomenės pasitarimą 
tuvos ministeris Ignas Šeinius. I nuomonėms pasidalyti, patari-

Gal tie laiškai sujaudina vieną davoje mūsų kovos centras per 
kitą jautresnės širdies žmogeli, keltas į JAV, kai tuo tarpu Vo

kietija, nuo kurios pareis Lie
tuvos likimas daugiau, negu nuo 
bet gurios kitos valstybės, yra 
palikta be reikiamo dėmesio. 
Norime ar nenorime, Vokietija 
jau dabar vaidina centrini} vaid
menį Europoje, o eventualaus

Jie pareiškė, jog opozicija so
vietinei valdžiai yra stipresnė, 
negu bet kada anksčiau, ir jie

/Ubu Ulei uAlayetlc o-SZiu je 
atsiliepia, gaukite KEdzie 3-288*

OR. EMILY y. KRUKAS
’YDYTOJA IR CHIRURO*

4146 S. Archer Avė
V Al Kasdien popiet nuo 12-8:S 
v.z pirm., sntr ketvtrt «-»

0R IRENA KURA>
(Gydytoja Ir Chirurgė

-UIK1Ų IR VAIKŲ LIG) 
SPEC1ALIST*

>6fl South We«t«m Avės*
tMEOlCAL BUILDING) 

firmad. antrad., ketv Ir penkto 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nu> 

,6 Y. — 8 vai. vakare Trečiad. nu«
Paguliau didesnis dėmesys U ryto — i v. p. p. šeštad 1 

vai rytu Iki «• vai. poi'et.

nai bus svarbi figūr;-. mūsų kon
tinento gyvenime

kreiptinas į lenkus ir ukrainie- 
niečius, kurie turės tiesioginės

Ofloe tel. RE. 7-il«8 
<el W Albroob 5-87S4

0R. 1. i. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St 
Ofiso tel. REliance 5-4410 

Rezld. telef. Gitovehlll 0-0017 
valandos: 1—S p. m. 6—8 p. m 

Penktad tik oo pietų 
Trečiad ir šeštad pagal sutarti

Hlao tel. CUlffstde 4-289C 
Rezidencijos: I.Afayette 3-1 r

DR. P. STRIMAITIS
JYDYTOJAS IR CHIRURGĄ

1724 West 47th Street 
(Kampas 47th Ir Hermltage.

Vai.: nuo 2 Iki 4 Ir 6 Iki 9 v. vak. 
Šeštad nuo 2 Iki 6 vai., tšakyr. •«>

DR. FL TALLAT-KELPšI
Ofisai: 20 North VVacker Drlve 

(Clvlc Opera House, kaiub. 868 
Vai. kasd. 12—4 

Tel. CKntral 6-2294 
5002 VVest lOth Str., Cicero 

Vai. kasd. 6—8, šeštad, 1—a
Tel. TOvvnlian 3-0959 

Kitu laiku Ir trečiad. susitarus
Rezld. tel. HEmlock 4-7080 *

Tol. ofiso PKospeov tt 2240
l’Rospect 0-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYĮjOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGIJOS LIGOS 
5700 S. Wood Street

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

Tel. ofiso RE 4-6UV9, rez. ”R 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield Blvd.
VAL: 1—4 Ir 6—8 

Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p. 
*<Hkvrii. k ot viriai! ir n^tniad

apie Eisenhowerio ir Dulles už
sienio politikos bankrotą, bet 
mes dar vis iš inercijos jaus
mais besivadovaudami kabina
mės į JAV skvernus, neišnaudo-j džiau ant dūšios”.
darni kitų progų ir nebandyda-i T , , . _ _ .

“““. v... kitų kelių Buvo padaryta', Jau realesnis J. Daugė-
gauti .r reagavimo buUm I pa8tabų vadovaujantiems veiks-|los ™ton rasinejus

niams, kurie atrodo irgi nėra iš
radingi laisvinimo veiklos bū
duose .

mams 
pasvarstyti.

Clevelando Altas yra gerokai
norį, kad Jungtinės Tautos pro- veiklus, ir tas posėdis nėra koks 
testuotų prieš deportacija^, kaip, labai specialus, tačiau jame ki- 
metodinį genocidą. lusios kaikurios mintys yra įdo-

Rei pareiškė, jog Pabaltijo 
jaunimas negali pradėti pana
šaus sukilimo kaip Vengrijoje,

mios ir publicistui gera medžia
ga kelti kaikuriuos svarbesnius 
mūsų darbo klausimus, ligšiol

nes jis neturi ginklų bei tautinių į permažai mąstytus.
kariueilienių jam padėti. Jis į Visų pirmiausia sveikintina, 
taip pat sakė, jog vyraiusybėsi jog kai'kurie dalyviai (dr. Nas-

Realiai/pažiūrėta ir į kitą mū
sų veiklos būdą — momerandu- 
mus ir laiškų rašymą (J. Dau
gėla). Dažnai atrodo, jog toks 
rašinėjimas Washingtonan yra 
lyg pats svarbiausias mūsų dar
bo baras. Tačiau, ar tie laiškai

memorandumirš Washingtonan, , 
juos rašyti savo vietovės įtakin
goms institucijrgnš ir asmenims, 
bei dr. Stankaičio — veikti as
menine įtaka, jungiantis į vietos 
amerikietiškas organizacijas bei 
partijas. Ypač daug dėmesio 
kreiptina j pastarąją mintį, nes
iš vidaus dirbdanli daugiau lai- vak" 
mesime,
mais.

DR. JUUii MONSTAVIčIUS
GYDYTOJA IB CmSUBG.

DR. VYT. TAURAS 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR

b““:..S’w m““?1**? A’”- On«u,‘ktr.z“'<rM10 W°71»t S,
Buto. 1653 W. 103 St., Beverly Hllls Te, pRospect 8-1223 arba WE 6-5571 

Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antra 
Trsčlad. Ir Penktad. 6-9 vai. vak U 

šeštadieniais 2-4 vai. popiet

negu stovėdami šąli-

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 So. Westera Avenue
kasdien 10-12 vai. ir 7-9 vai. 
šeštadieniais 10-i vai .Trečia

dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 
Ofiso telefonas r P R 8-3229 

Res telef. \VAlbrook 5-5076 
Tel. ofiso HE.4-6849. rez. HE 4-^324

DR. PETER T, BRAZIS
GYDYTOJ AŠ IR CHIRURGAS

2434 H’est 71st Street
Vai. Pirm., ketvlr., penKt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6, tree.ir fęšt. pagal sutarties

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

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

Res. tel. GRovelilll 6-5603

DR. VL. BLAŽYS .
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

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

Telef. ofiso I.Afayette 3-6048 
Rez.: \VAIbrook 5-3018

~ DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Western Avenue
Chicago 29, III 

^pasimatymai pagal sutarties
telefonas REpublic 7-4900 

. Rezidenciu: CTRzAchill 5-8161

Vai.: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v., 
lšsklrus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PGlhnaa 5-67*5 
Buto — BEverly 8-3946

Ofiso HEmlock 4-5815
Rez, IIEml. 4-3751

DR. «. NARBUTAS
PIiAUdrę IP VEDAU8 UGOfl 

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

Priima pagal susitarimą

DANTISTAS

DR. J. A. PAUKŠTYS
<953 S. Whipple StrMt

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

LAfayette 3-4919 
/Namų — CEdarcrest 3-1786

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

DR. J. j. PLIKAITIS
GYDYTOJAS IR-CHIRURGAS 

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

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

8255 South VVestorn Avmu
J VAL. kasdien 2—ė p. p. ir 7—9 vak

Trečiadieniais, šeštadieniais Ir 
sekmadieniai* uždaryta 

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

OR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS

3267 South Halsted Street
Vai. 1 tkl 4 v. p. p. ir 6—8 v. vok 

šeštadieniais 1—< v p., b.j-------------------------------------------
Tet ofiso PRospeot 6-9400

Rezld. PRospeet 6-94O4
UR. ONA VAŠKEVIftIUS

(Vaškevičlūtė)
GYDYTOJA IR CHIRURG1
6248 South Kedzie Avence 

Vai. kasdien 1-3 p.p. ir nuo 8-8 vai 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniai. 
Ir kitu laiku tik susitarus.

DOCR PRIZES
JANUARY 3rd TO JANUARY 19,h 

The greatest event in Chicago 
Savings history! Join us in our

' gala GRAND OPEN!NG between 
January 3rd and January 19th. 
There w?ll be gifts for everyonet 
visiting us during this celcbra- 
tion. Special gifts for all savers, 
both old and new. Over 500 
door prizes will be given away, 
amounting to more 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 WIN—all win- 
ners’ narnės will be posted in 
our lobby and each winner will 
be ndtified by mail. Only adults 
will be eligible for door prizes. 
ALL MONEY IN BY THE 19th OF 
JANUARY EARNS DIVIDENDS 
AS OF THE Ist OF JANUARY.

* * •
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HOURS
12 NOON TO 8 F J*.

9 TO 7 *.M. ’ 
CtOMO AU OAY

darydami apdraustų taupymo sųskaitų. Ir pastebėsite skirtu 
nia. Chicago Savings nauglal ir pelningai aptarnavo Pietų n 
Flutvol.arlų apylinkės tuupyino ir namų pirkimo paskoloms 
virš 32 metų. Turtas dabar viršija <20,000.000.00.
Nuo Įsteigimo 1024 motais. Chicago E>avlngH visuomet mokėjo 
daugiau negu vidutinius dividendus. Taip kaip pagal lalk.ro 
d), kas (1 mėnesius, taupytojai yra gavę didelį pelnų už jų 
au taupas.

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. Vlrglnia 7-0036. 

Rezidencl'jos tel. BEverly 8-8244

Tel. ofiso VI 7-0666, rez. RE 7-6867

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir California Avė 

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

oriso telef. *YAr<ls 7—1166
Režidcncijos — STewai;t 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street
(kampas Halsted Ir 35-ta gatvė) 

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

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. VVAlbrook 5-2670
Res. Hllltop 6-1560

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center
6132 South Kedzie Avenue

VAL. 2—4 p. p. ir nuo 7—9 v. vak.
Trečliid. ir šeštad, pagal sutarti 

Tel. ofiso PR. 6-3838, rez. RE. 7-2199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJĄS IR CHIRURGAS
(UETLVIH OYDYTOJAS)
2500 West 63rd Street

VAI,, kasdien nuo 2—4 p. p. Ir 7:36 
Iki 9 vai. Trečiad. Ir šešt. uždaryta

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKSS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
8259 South Halsted St. 

Kasdien 3—7 vai. vak. šeštad nuo 
1—6 vai. vak.

j Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarimų 
| Ofiso tel Vlctory 2-1484. Restd 2487 
į W 62nd St.. tel Republic 7-8818.

Oflao telefonas — BIstaop 7-2596

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI. 

4342 Archer Avenae
.Kampan Kedzie Ir Archer,
Vai. kasdien nuo 2 Iki 9 vai.

Frečlad Ir sekmad. tik susitarti*

OR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRURGINfcS III 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street

Priešais šv. Kryžiaus ligoninę 
Tel. REpublic 7-2290

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

D r. Antanas Rudokas, D. D.
Tikrina akis: pritaiko akinio* 

keičia stiklus Ir rėrana.
4458 So. California Avė., Chicago 

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

10 vai. ryto Iki 4; trečiad. ir sskmad
_____________ tik susitarus
Tel. ofiso Y A 7-4787, rex. PR •-!»*•

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4646 8. Ashland Ava. (kamh. 211)
Vai. nuo 2—4 Ir 6—8; trečiad., še# 
tad. Ir sekmad. tik pagal sutart}. 

Jeigu neatsilieps vlršmlnStl telefoual
šaukite Mldway 3-04)01

¥

Atvykite greitai, su savo ftclnm ir draugais, pamatyti c h b ilgos 
mieste gražiausius taupymo ir skolinimo įstaigos pastatus.
I’KI,M kiti : Al KŠČ'IAI SĮ l*l\ll)IM>\ | z sAVO na\ti - 
l’As. Taupykite, Ilgus metu* išbandytoje, apdraustoje finan
sinėje ištaigoje. Pelnykite daugiau už savo santaupas, ir pasi
naudokite gausiais pinigus taupančiais patarnavimais, šutei- 
kiamais Chicago Savings nariams. Dabar duodami nepapras
ti dl\ldt-ndai už l’AID-l’P in\citavimus. Išbandykite, ati-

SPECIALUS VALANDOS PEI4 GRANO OPENINO NLO SAUSIO 3-(TOS IKI 19-OS DIENOS:

Pirmadienį, Ketvirtadienį ir Penktadienį nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. popiet
Antradienį ir Trečiadienį nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. popiet. Šeštdaien} nuo 9 vai. čyto iki 2 vai. popiet.

777i\ AND LOAN ASSOCIATION
6 2 4 5 S. W E S T E R N AV E N U E'

Tel. ofiso Vlctory 2-1581
Rez. Vlctory

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGO

802 West Slot Stre»!
Kamp. Halsted Ir 11-moa gatvių 

Priėmimo valandos kasdien: 1-4 p.j 
ir nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. peniai

Tel. ofiso PR. 6-8446, rez. HE. 4-S154

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 VVest Marąuette Rd.
VAL. nuo 2 iki 4 p p « iki « va».„ 
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VASARIO 16 DVASIA
ARTĖJA MINĖJIMAI

Kasmet Vasario 18 šventė yra tikra šventė visiems lietu
viams, kurie tiki j Lietuvos nepriklausomybę ir kovoja už tos 
nepriklausomybės atstatymą. Turime pagrindo džiaugtis, kad 
mūsų visuomenės dauguma ir okupuotame kenčiančiame krašte, 
ir emigracijoje tvirtai laikosi nepriklausomybės idėjos ir mini 
Vasario 16, kaip tos idėjos jkūnijiino simbolinę datą.

Tačiau, kai šiandien pasižvalgome aplink save, matome 
reiškinių, kurie verčia kelti klausimą, ar būdami ištikimi ne
priklausomybės siekimui tebesame nuoseklūs, minėdami aną 
reikšmingą įvykį, ar tebesilaikome tos dvasios, kuri padarė ga
limu Vasario 16 Akto paskelbimą ir jo įgyvendinimą?

Nedrįstame labai teigiamai į klausimą atsakyti. Vasario 
16 Aktas neatsirado be diskusijų, kartais gana aštrių. Tačiau 
tos diskusijos atvedė į kompromisą ir į visų mūsų politinių gru
pių bendradarbiavimą, kuris įgalino bendrą akciją. Mes lenkia
me galvas prieš ano meto veikėjus, kurie pajėgė to atsiekti. 
Jei aną įvykį su pagarba minime, rodos būtų savaime aišku, 
kad ir dabar turėtume panašiai elgtis, nes kitaip bus nenuo
seklu ir keista.

Kai naujausioji imigracija atsiradome tuose kraštuose, ku
riuose dabar esame, pas mus dar tikrai buvo gyva anoji Vasario 
16 dvasia. Mums atrodė daugiau, negu keista, kai radome se
nųjų tų kraštų veikėjų tarpe tokių, kurie mielai minėjo Vasario 
16, bet sykiu neigė dvasią, kuria remiantis toks -aktas buvo 
galimas. Tą neigimą jie ryškiausiai pademonstruoja ne kuo ki
tu, o atsisakymu bendrai minėti Vasario 16, nors pats aktas 
yra tokio bendrumo efektinga išraiška. Tada, prieš keleris me
tus, sakydavome, kad tai yra paskirų asmenų netaktai, kad 
bendrai esama sutarimo tarp lietuvių, kad visos srovės solidariai 
dirba. Tokio solidarumo ryškiausiu liudininku laikėme ir lai
kome Amerikos Lietuvių Tarybą.

KAIP YRA DABAR?

Dabar jau ne koki paskiri asmenys ir ne senieji emigrantai, 
o emigracinės mūsų politinės grupės neberanda būdo eiti bendru 
Vasario 16 keliu ir kaikurios jų žada jau atskirai daryti Vasario 
16 minėjimus, nors, kaip jau anksčiau minėjome, tai neatitinka 
Vasario 16 dvasios. Kai jieškoma tokių skaudžių reiškinių pa
teisinimo, paprastai nurodomos kitų grupių nuodėmės. Negin
čydami, kad kiekviena grupė, kaip ir kiekvienas asmuo, gali 
turėti savo nuodėmes ir savo klaidas, negalime visdėlto laikyti 
pateisinamu dalyku išsibarsčius minėti įvykį, kuris simbolizuo
ja mūsų bendrumą. Kad pajėgtume išsinarplioti iš mus vis 
labiau slegiančios emigracinės rutinos, turime stengtis realiai 
atsiminti kiekvienos sukakties proga, kokiu būdu buvo atsiektas 
anas Vasario 16 susitarimas.

To meto Valstybės Taryboje būta įvairių politinių grupių 
žmonių. Tačiau tada jie buvo vieningi dviemis klausimais: 1) 
kad Lietuva turi būti nepriklausoma ir 2) kad ji turi būti de
mokratinė. Valstybės Tarybos pirmininku juk buvo A. Smeto
na, tada parodos daug sugebėjimo siekti vidurio kelio, jieškoti 
ir rasti kompromisus. Nuosaikumas lydėjo anuometinės Tary
bos nuotaikas ir darbus. Ryžtingumas gelbėjo kritiškas situa
cijas. To nuosaikumo bei ryžtingumo dažnai dabar pasigenda
me pas visų grupių veikėjus.

Ir paties A. Smetonos politinės grupės veiklos tęsėjai neiš
ugdo iš savo tarpo Smetonos kalibro vyrų. Šiandieninė tos 
grupės laikysena neprimena 1917 — 1918 metų nuotaikų, kurios 
skaičiumi negausios grupės atstovus dėl jų nuosaikumo ir takto 
iškėlė į vadovaujamas vietas. Ir tam priežasčių tenka jieškoti 
ne kur kitur, o vėlesniame laikotarpyje, kai pats Smetona pa
suko kitokiu keliu ir sukėlė savo sekėjų tarpe kitokias nuotai
kas. Tos nuotaikos be abejo atsiliepia ir dabar. Manytume, kad 
visdėlto ir pati tautininkų grupė, ir tos grupės, kurios šiandien 
atsako už mūsų vadovaujančių politinių veiksnių liniją, netu
rėtų nuleisti rankų ir laikyti susitarimą negalimu.

Šiuo tarpu' atrodo, kad nėra neigiančių susitarimo reikalin
gumą, bet taip pat beveik nėra atsakingose pareigose esančių 
asmenų, kurie turėtų drąsos ir jėgos pasukti įvykius atgal Va
sario 16 dvasios kryptimi. Abipusiai priekaištavimai ir separa
tistiniai veiksmai negali taisyti padėties. Reikia drąsesnių mos
tų, atviresnio ir nuoširdesnio kontakto. Didžiausi sunkumai yra 
grupių centruose ir todėl natūralu šiuo metu pageidauti, kad 
periferijoje dar daug kur tebesilaikąs nuosaikumas bei gyva te
besanti Vasario 16 dvasia būtų kiečiau įtaigojama centrams.

KAIP SU NAUJOMIS GRUPĖMIS?
Jos visos arba daugumas jų gimė krašte okupacijos dieno

mis. Jose tilpo labai daug gyvos geros valios žmonių, kurie 
tautinį solidarumą laikė ir tebelaiko sav0 siekimų pagrindu. 
Betgi, kai reikia praktiškai laikytis solidarumo, atsiranda gy
venimiškų daugiau psichologinių nelygumų, kurie padaro sugy
venimą sunkiai įmanomu. Tai liečia vienodai ir liberalinį, ir 
krikščioniškąjį sparną. Abiejose pusėse keliamas moralinio ly
gio pakėlimo klausimas, sprendžiant savitarpį bendravimą. Kas 
gali turėti ką prieš tokį pageidavimą? Tačiau pageidavimas lie
čia visus, vadinas ir anksčiau, ir vėliau susiformavusias grupes. 
Niekas neturi moralumo monopolio. Ypačiai tiems, kurie atvi
rai išpažįsta krikščioniškus principus, kelias rodos yra aiškus, 
k?ip eiti nelygumų išlyginti.

Krikščionims, ypač katalikams, nesunku surasti tikrus au
toritetus moralės dalykus sprendžiant. Reikia tik pajieškoti. 
Vasario 16 dvasia įpareigoja ir senąsias politines grupes, re
prezentuojančias demokratinių laikų Lietuvos absoliutinę dau
gumą, sutikti su faktu, kad praėjo keletas dešimčių metų, kad 
per tuos metus daug kas įvyko, kad galėjo būti ir mūsų tarpe 
įvairių pasikeitimų, kuriuos daugiau ar mažiau reprezentuoja 
atsiradusios grupės. Tačiau nuo pagrindinių nepriklausomybės

47 kraštų atstovai prie 
Vatikano

Šiuo metu prie Vatikano net 
47 valstybės turi savo pasiunti- 

* nybes, kurių 27 yri ambasados.
ti Amerikos letuvių seimą. Ne- »

JAV prie Vatikano nėra atsto-LIETUVAI IR RELIGINIAMS 

IDEALAMS

Naujausiame Aidų numeryje 
yra turiningas Leonardo Šimu
čio vedamasis apie Amerikos 
Lietuvių R. K. Federacijos auk
sinę sukaktį. Autorius primena, 
kad jau 1886 metais buvo su
daryta užuomazga tarpparapi- 
niam veikimui, kai kun. Varna- 
giris įsteigė “Susivienijimą Vi
sų Draugysčių Lietuviškų Ka
talikiškų”. Pati Katalikų Fede
racija įsteigta 1906 metais ir ji 
neseniai atšventė auksinę savo 
gyvavimo sukaktį.

Jau p’rmame federacijos kon 
grėsė 1906 metais buvo daug 
dėmesio skiriama kultūriniams, 
patriotiniams reikalams. Tai ga 
Įima matyti iš referatų: “Tėvy
nės reikalai” — kun. A. Kau
pas, “Spauda, knygynai” — 
kun. A. Milukas”, “Seserys mo
kykloje, prieglaudose, ligoninė
se" — kun. A. Staniukynas, 
"Mūsų mokyklos” — kun. S. 
Pautienius, "Moterų mokyklos, 
kilnojamas universitetas — Ju
lė Pranaičiūtė, Katalikiška spau 
da” — kun. K. Urbonavičius. 
“Tautiška mokykla” — J. Jo
naitis”.

Kongrese nutarta; įkurti bent 
vieną lietuvių gimnaziją vyrams 
ir bent vieną moterims, steigti 
mokyklas prie parapijų, įkurti 
Lietuvių Kat. Federaciją, remti 
lietuvių bankus, remti šalpos 
draugiją “Motinėlę”, steigti lie
tuvaičių vienuolyną, kurio na
rės dirbtų mokyklose ir kitur.

t Per 1913 metų Federacijos 
kongresą Pittsburghe, Pa., kun. 
Ant. Kaupas pabrėžė:

— Mes nenorime, kad mūsų 
vaikai ištautėtų, išsižadėtų tė
vų palikimo, pamintų po kojų, 
kas mūsų širdžiai yra brangu. 
Mes norime, kad jie mokėtų gra
žiai lietuviškai, mylėtų savo 
tautą, būtų mūsų tikrais tėvy
nainiais...

Lietuvą atkuriant
Prasidėjus II Pasauliniam ka

rui katalikai susirūpino sušauk

gavus pritarimo iš tautininkų 
ir socialistų, toksai seimas buvo 
sušauktas katalikų iniciatyva. 
Tai vadinamas Politiškas Lie
tuvių seimas, įvykęs 1914 m 
rūgs. 21-22 d. Jame buvo 
tarta :

vaujamos nuo 1868 metų. Savo 
atstovybę turi ir Lietuva. De
vyni Azijos kraštai turi savo 
atstovybes prie Vatikino: Ki
nija (Chiang Kai-sheko), Indi- 

nt,?.ja, Indonezija, Iranas, Japonija, 
Libanas, Pakistanas, Filipinai ir

— Reikalauti Lietuvai 
plačiausios politiškos autonomi
jos... Kad Suvalkai būtų prijung 
ti prie Lietuvos... Kad į taikos 
konferenciją Europoje būtų įleis 
ti ir Lietuvos atstovai...

Buvo įsteigtas Tautos fondas. 
Į Lietuvą buvo pasiųsti delega
tai kun. dr. V. Bartuška ir dr.

kuol Sirija. Iš Afrikos kraštų prie 
Vatikano savo atstovybes turi 
Egiptas ir Liberija.

Ekspedicija į Pietų polių
Iš San Diego išvyko į Ant- 

akrtiką amerikiečių ekspedicija, 
susidedanti iš 353 žmonių, ku
rių apie trečdalis yra katalikai.

J. Bielskis susipažinti su padė- jų tarpe yra du kunigai ir trys
timi. Paryžiun ir Šveicarijon bu 
vo pasiųsti adv. B. Mastauskas, 
kun. J. Dobužis ir K. Pakštas, 
kad dirbtų Lietuvos laisvinimo 
darbą su Letuvos delegacijomis. 

Laisvės reikalui

Katalikų federacija pasirūpi
no pasiųsti žmones į Prancūzi
ją taikos konferencijos metu. 
Lietuvos delegacijai, kuriai va
dovavo prof. A. Voldemaras ir 
amerikiečių delegacijai iš Tautos 
fondo pasiųsta $90,000. New 
Yorke įsteigtas Publikacijos biu 
ras, kuris federacijai kainavo 
$40,000. W3shingtone įsteigtam 
Informacijų biurui Federacija 
parūpino $33.685.56. Šveicarijo
je veikusiam Lietuvių Informa
cijos biurui ir lietuvių belais
vių šelpimui Vokietijoje išleis
ta $120,000. Kai lenkai okupa
vo Vilnių, surinkta ir pasiųsta 
prezidento vardu Lietuvon $41, 
000 finansuoti laisvės kovoms 
prieš lenkų okupaciją. Daugiau
siai Federacijos pastangomis su 
rinkta milionas p? rašų reikalau 
iant atstatyti Lietuvai laisvę. 
Net ir tautininkų Pažangos par
tija yra gavusi katalikų pašal
pos.

$700,000 laisvės ir kultūros 
reikalams

Katalikų Federacija išmokėjo 
$60,000 Lietuvos Katalikų uni
versitetui steigti ir kita tiek pas

Katalikai gydytojai.

koloms lietuviams, studijuojan
tiems augštosiose lietuvių mo
kyklose. Parėmė ateitininkų rū
mų statybą.

M. KRUPAVIČIUS

1926 METŲ GRUODŽIO 17-TOjI 
Liūdna 30 metų sukaktis

34 tęsinys

Jei tokios kalbos buvo kalbamos Seime, tai ga
lima lengvai įsivaizduot, kas opozicijos buvo kalba
ma už Seimo sienų — mitinguose ir susirinkimuose 
ir kas buvo rašoma jos spaudoje. Iš jų kalbų galima 
buvo padaryti tik vieną išvadą — kiekvienas krikš
čionis demokratas vertas jei ne kartuvių, tai ma
žiausia kalėjimo, nes krikščionys demokratai, kaip 
buvo pasakyta svarstant Petrulio sudarytos vyriau
sybės deklaraciją, Sleževičiaus “rūpinasi ne Lietuvos

Augštieji raudonųjų 
kankiniai

Žiniomis iš VVashingtono, iš 
viso bolševikai nužudė, ištrėmė 
ir kalina ar pašalino nuo parei
gų 3 kardinolus, 28 arkivysku
pus, 124 vyskupus ir 37 vysku
pijoms administruoti skiltus ku
nigus. Taigi nudonųjų kruvi
na ranka palietė 192 augštuo- 
sius Bažnyčios dignitorius, ku
rių 24 nužudyti, 37 kalinami, 23 Ime- b3S laidos ženklai Yra dan;

Naujausioji "retenybė" — 
falsifikatas

New Yorko Lietuvių Filatelis
tų Dragijos biuleteny (lapkričio 
mėn.) pranešama, kad pašto 
ženklų rinkoje pasirodė naujai 
suklastoti Lietuvos pašto ženk
lai, būtent Lietuvos Vaiko ant
rosios laidos (Scott 264 —271), 
Baltija 332 — 339). Kaip žino-

ištremti ar mirė ištrėmime, 91 
pašalinti iš užimamųjų vietų. 13 
kliudoma eiti savo pareigas. 
Daugiausia žiaurumo prieš dva
sininkus šiuo metu parodo ko
munistinė Kinija.

Nauji darbai Liurde
Liurdas jau ruošiasi iškilmin

ga i minėti 100 metų sukaktį nuo 
Marijos apsireiškimo. Sukaktis 
bus 1958 m. šiuo metu statoma 
didelė salė, nauja požemio baž
nyčia ir beveik dvigubai padidi
nama ligoninė.

Mirė sulaukęs 92 m.
New Yorke, katalikų viešbu-

Tiesiogiai per Federacijos tyje Leo House, mirė kun. Po- 
Tautos fondą Lietuvos nepri- vilas Donovan, sulaukęs 92 m. 
klausomybės, šalpos ir kultūri- amžiaus. Jis buvo gimęs Airi

joje, ilgus metus klebonavo Au
roroj, Nebr.

tuoti ir karpyti. Falsifikatai 
yra dantuoti tai vertikaliai, tai 
horizontaliai, tai įžambiai arba 
tarpais. Sakoma, kad falsifika
tų dantavimą yra lengva atskir
ti, pridėjus prie tikrųjų ženk
lų dantavimo.

Joto MARCH OF DIMES
'R’fnemher

niamą reikalams surinkta ir iš
leista daugiau kaip $700,000.

Net ir Amer. Liet. Tarybos 
įsteigimo mintis gimė per Kat. 
federacijos suvažiavimą. Tas 
įdomias informacijas patiekia 
savo straipsnyje red. L. Šimu
tis. Verta su tuo straipsniu pla
čiau susipažinti.

— Dr. J. Daugailis

6 seserys santėmis
• Toledo, Ohio, mieste iš vienos 
šeimos net šešios seserys yra į- 
stojusios į pilkųjų šaričių vie
nuolyną. Pirmoji įstojo Odina 
Gregoire, paskiau pasekė ją ki-1 
tos penkios jos seserys.

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

Rašant laiškus visad var
tokite antikomunistinius vo 
kus.

40 įvairių vokų $1.00
Užsakymus ir pinigus siūs 

kitę: ~ A „
DRAUGAS

2334 So. Oakley Avė. 
Chicago 8, Illinois

NAUJI MODELIAI
• Televizijos
• Radijai: importuoti ir vietiniai, 

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

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

Rašomos mašinėlės
• Elekt. laikrodžiai ir Įvairūs kito

kie daiktai.
Pigiausiai pirkaite ir geriausią pa- 

tnrnavinią gausite inž. A. Semėno 
Įmonėje.

lUlTCLCvision
Caates- Service)

Sav. Ini. A. SUMENĄS 
3321 S. Halsted — CLiffslde 4-5663
Atdara: kasdien 9—6, pirmadieniais 

ir ketvirtadieniais 9-—9
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apkaltino už “palaikymą ir tvirtinimą kruvino tero- H apsakyti, kaip linksma ganyti. čia ėriukai šokine- 
ro” ir pagrasino “pasilikus sau laisvas rankas grieb-, 3a- ten žąsiukai rioglinėja . Bet tai tik jauna svaja 
tis kitų žygių”, tik gaila, kad kalbėtojas nepanoro. žilstančioj galvoj. Pasaulyj pasitaiko, kad švenčiau 

I pasakyti, kada ir kur krikščionys demokratai tą kru-1 s* žodžiai paverčiami keiksmažodžiais. Ir pa,3 mus 
viną terorą vartojo. Tokie pavyzdžiai būtų paryški- vargšas priemenėlis naudojamas kitam įžeisti ar pa

inę kr. demokratų veidą. Kas tie kiti žygiai, labai žeminti. Aš tik paprašiau Bielinio kiek teisingumo ir 
laišku — kurie nenumatomi konstitucinės tvarkos — PaSal mano amžių Pakelt bent i kerdžiaus kategoriją, 
.smurtas prieš teisėtą vyriausybę. K. Grinius (J. Ke- Vis mat viršininkas. Nenusileido. Dar kartą pa ar 
.dainis) kaltina kr. demokratus, kad jų “vadai viešai t03° savo k^et^ žodį: Notūras neatlei įa. un u 
Iš tribūnos Seime ragindavo žmones sukilti ir smur , i^simušt iš senų papročių kelio. Juk Bielinis, kaip ir 
tu pašalinti vyriausybę”. Bet tas kaltinimas ne tuo mes v’si 3° amžininkai, esam iš to amžiaus, kai ie- 
įdresu pasiųstas. Jis priklauso, tiesa, taip pat demo- tuv03 buvo tik dvi partijos geriau negu ang 0- 

saksuose — pirmeivių — kuriuose tilpo dabartiniai 
socialdemokratai, liaudininkai, tautininkai, ir atža- 

, gareiviai — katalikai. Leksikonas tada buvo įvairus, 
I pirmąjį Seimo Darbo kuopų sąrašu buvo įėję riebus paspausi, taukai pro pirštus varva. Vieni

{ratams, bet kiek kitokio® spalvos, būtent 
emokratams.

social-

keli bolševikai. Jų tarpe buvo pagarsėjęs bolševikas 
Dominas. Kas tas Dominas aš painformavau Seimą

respublikos, bet Romos Vatikano politika”, o Kairio Iš surinktų oficialių dokumentų paaiškėjo, kad jis ; mUzėjų gaila. O gal dar pačiam prireiks nustebint 
— “dabartinė Seimo dauguma (vadinasi kr. demok- tarnaudamas Lietuvos kariuomenėj varė bolševiki- -jaunąją kartą savo žinių lobiu, 
roti, mVtaa VmStn r,r-iCaoa" a,,nę propagandą kareivių tarpe, niekino ir užgauliojo Neseniai buvau parašęs vienam

Lietuvos respubliką, kariuomenę ir savo vadus bei

tą leksikoną sušvelnino, praturtino, kiti saugojo kaip 
šventą senovę, tautos "kultūros” liekaną. Atiduoti

ratų blokas) yra piktas krašto priešas”. Supranta
ma, kad ir jų elgsena su kr. demokratais buvo tokia, 
kokia tinka “krašto piliečiams”. O krikščionys demo
kratai jiems visada buvo krašto priešai nuo pat Stei
giamojo Seimo laikų. Diskutuojant Griniaus vyriau
sybės deklaraciją St. Seime, Kairys - Kaminskas sa
vo kalboje duoda tokių įdomių ir būdingų pareiški
mų: “Seimo daugumai vadovauja reakciniai gaiva
lai... buržuazija... Seimas tik dėl to augšta vieta, 
kad čia mūsų (vadinasi — socialdemokratų) nepasie
kia žvalgybos ranka, kad iš čia mūsų kalbą aiškiau 
girdės Lietuvos liaudis. Naudosime tą vietą kiek pa
jėgdami. Atydžiai seksime mūsų priešų (kr. demok
ratų) darbus... Mes neisim valdžion nematydami ga
limybės išnaudoti ją darbo žmonių reikalams ir ne
norėdami būti priedanga mūsų priešams prieš liau
dį (jau kr. dem. ir liaudies priešai). Gyvenamasai 

ir demokratybės siekimų juk visi nesame atsisakę. Tad nelieka laikas yra didžių proletariato laimėjimų gadynė ... 
kito kelio, kaip tų siekimų dvasioje nepaliaujamai siekti pada
rytų klaidų revizijos ir buvusių nesusipratimų pašalinimo. Tada 
lengvesne širdimi galėsime sykiu minėti Vasario 16 šventę.

K- Mockus

Kuriasi nauja tvarka ir jos kūrėju yra socialistinis 
pasaulio proletariatas”. Gal dėl to jis pažymi, kad 
“su visu griežtumu stovim už tai, kad būtų susitari- 
kyta su Tarybų Rusija”.

Tą augštą vietą — Seimą — socialdemokratai 
tikrai atsidėję naudojo kaip radijo siųstuvą keltų 
Lietuvai ir liaudžiai prieš “buržujus ’ ir “krašto prie
šus” krikščionis demokratus. Bielinis dar toliau nu
eina savo gražbylyste 1921 m. gegužės 18 d. Seimo 

dėl

Kristus tuo p”šaulį išgelbėjo,! Jūs negalite kitaip išaiškinti 
kad neteisybę pana’kino teisybe, laisvos vyriausybės, kaip tik dė- 
fc’egį gėriu nugalėjo. Taip mes darni pagrindan relig'nius pra
darykime, pilni pasitikėjimo ir cipus. Mūsų krašto t'ėvai stei-
negaišdbmi. Nebus jokių pro- gėjai turėjo remtis Dievui, kad Į poeėdyj svarstant socialdemokratų interpeliaciją
blemų. kurion negaištų būti iš
spręstos šia dvasia.

Chiang Kai-shek

padarytų savo revoliucinį ban
dymą prasmingu.

D. Eiscnhower

Vilkavišky ir Mariampolėj ir kitose vietose kratų ir 
areštų”. Interpeliaciją atmetus, kaip nepagrįstą, sa
vo ypatingai karštoj kalboj krikščionis demokratus

nepasiduodavo skirtai kariams drausmei. Už tai jis 
buvo teismo sprendimu pasiųstas į drausmės batalio
ną. čia jis pasidarė dar įžūlesnis. Čia vieną kartą iš
ėjęs iš išrykiuotų karių tarpo pasakė: “Tamsta, bū
rio vade, prašau pranešti kuopos vadui Nevroniui, 
kad iš atsisakau nuo Lietuvos pilietybės, nuo karei- 
v.o pareigų ir daugiau nebenoriu Lietuvai tarnauti, 
nes esu Rusijos pilietis”. Socialdemokratai stojo tą 
atkaklų bolševiką ginti. Iš vietos Kairys ir Venclaus 
kis mane išvadino “pogromščiuku, provokatorium, 
chuliganu”, štai su kokia opozicija teko dirbti krik
ščionių demokratų blokui Seimuose. Labai gaila, kad 
apie tai K. Grinius nerado reikalo nė vienu žodžiu 
prasitarti.

Bet kas mūsų be nuodėmės. Toks jau žmogus. 
Rinkimai, įkarščio pagauti parlamentų posėdžiai turi 
savo veidą ir temperamentą. Čia dar ne bėda. Bėda 
štai kur — kai rinkimai ir rinkiminė nuotaika tęsia
si nuo kadencijos ligi kadencijos. Dar blogiau, kai ji 
tęsiasi visą gyvenimą. O tokių reiškinių pas mus, de
ja, buvo ir tebėra.

. Pirmojoj JAV Vliko sesijoj Bielinis už mano 
kelionę bene į Washingtoną pavadino piemeniu. Tie
sa, jis kiek sušvelnino tai, gal prisitaikęs prie Ame
rikos kultūros — pavadinęs tik piemenų darbu. Bet 
juk tai tolygu. Kas piemeniškai dirba turi būti pie
muo. Imant iš esmės, piemuo nėra koliojimosi žodis 
Man piemens laikai yra gražiausi mano amžiuje. Aš 
labai norėčiau grįžti j piemenavimo laikus. “Kas ga-

žurnalui vieno 
žymaus socialdemokrato amžiaus sukakties proga 
savo prisiminimus apie jį ir jo darbų vertinimą. Pa
rašiau iš širdies. Vaizdas išėjo sukaktuvininkui pa
lankus. Laišku jis man padėkojo, paskui lyg varžy
damasis rašo — pas mus taip lig šiol nepriimta. Va 
kur nelaimė. Pas mus apie kitą kitaip politiniai gal
vojantį nepriimta palankiai kalbėti. Kur gi to “ne
priimta” šaltiniai. Ugi va kur — mano partijoj visi 
angelai, anoj — vieni velniai. Mano partijoj visi do
ri, kaip sviestu storai ištepti, anoj — užsimušęs do
res trupinio nerasi. Mano partijoj smegenų trestas, 
anoj visi besmegeniai. Mano partijoj rinktiniai pat
riotai, demokratai, rinktiniai politikai, kūrybingi pa
sišventėliai. anoj — krašto priešai, parsidavėliai, 
žmonių, liaudies išnaudotojai, politiniai analfabetai, 
buržujai, kur žengs — ten klaida, ten kraštui nelai
mė ir t.t. Dėl to spragilais triuškinkim anųjų makau
les ir liežuviais anuos taip smaluokim, kad nei vienos 
baltos vietos nepaliktų. Ir jeigu vieną laimingą va
landą pasiryžtumėm “nepriimta” pakeisti žodžiu 
“priimta” kitoks pasaulis pasidarytų. Ir Lietuva nuo 
to laimėtų ir mes patys pasilengvintum sau ir gyve
nimą ir darbą, čia kalbu ne tik apie partijų žmones, 
bet ir apie vadinamus nepartinius, kurių iš esmės nė
ra. Kas kiek politika rūpinasi, kiek apie ją kalba yra 
partinis, nes savo mintimis tai ar kitai partijai pa
linksta, ar savąją brandina. Pas tuos tas “nepriim
ta” dažnai aitriau vartojamas, negu partinių žmo
nių.

(Bn> dangun)
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AR PASIRUOŠ? PAMINĖTI 

VASARIO 16?
KELI PATARIMAI RENGĖJAMS. KAS BŪTINAI PADARY
TINA RUOŠIANT ŠĮ MINĖJIMĄ? KIEK GALI PRISIDĖTI 
PRIE LIETUVOS BYLOS KĖLIMO EILINIS LIETUVIS? MI
NĖJIMAI RUOŠTINI NE SAVIEMS, BET KITATAUČIAMS, 

AMERIKIEČIAMS.
L. VALIUKAS, Los Angeles, Calif.

Kiekviena vietovė, kur tik reikalas. Kreiptis laiškais į dien tai tegu kviečiasi j talką savo 
ruošiamas Vasario 16-sios minė- raščių nuolatinius bendradar

bius (columnists), kad jie Va
sario 16-sios proga duotų straip

Po 1956 metų Vasario 16-sios 
minėjimo įvairiose lietuvių ko
lonijose JAV-se, kilo man mintis 
patikrinti, kiek amerikiečių 
spauda skiria šiam reikalui dė-

informuodami iš anksto plačią
ją spaudą, ir gauti, kaip ame
rikiečiai sako, “publicity” Lie
tuvos bylos reikalui. Svarbiau
siai, reiktų čia akcentuoti, kad

i jimas turėtų dėti visas pastan
gas ir gauti šalia lietuvio kalbė
tojo bent kongresmaną (būtų 
idealu gauti senatorių) ar kokį 
kitą tos vietos žymų amerikie- 
tį, kurio pareiškimus gaudo vie- 
'tos spauda.

! Rengėjai iš anksto turėtų 
1 kreiptis Į abu savo steito sena
torius ir visus savo apylinkės 
kongresmanus, kad jie Vasario 
16-sios proga pasakytų kalbas
ar padarytų atitinkamus pareis- rėtų tai turėti galvoje, investuo-

jaunimą ar nueina pas kaimyną, 
kad išverstų jojo laišką į ang
lų kalbą. Tokius laiškus laikraš-

snį Lietuvos reikalu. Duoti jiem čiai mįelai deda jr tie laiškai dau 
informacijų apie Lietuvą, nuro
dyti šaltinius, kuriais jie galė
tų pasinaudoti.

«
Įvairių radijo programų vedė

jai duoda savo programų metu

mesio, ar, geriau sakant, kiek lietuviai mini (1957 metais) 
mes patys mokame pravesti sa
vo reikalą ir Lietuvos bylą į pla 
čiąją pasaulio spaudą. Iš spau
dos žinojau, kuriomis dienomis 
bus šis minėjimas įvairiose vie
tovėse. Nusipirkau dienos prieš 
minėjimą, minėjimo dienos ir
dienos po minėjimo šių miestų Dienos 
dienraščius: Chicagos, Detroito,
Clevelando, Pittsburgho, Phila- 
delphijos, New Yorko-Brookly- 
no ir Bostono. Ir žinote ką, be
veik nieko ten neradau apie 
ruoštus Vasario 16-sios minėji
mus : viename buvo nedidelė nuo 
traukėlė su menku parašu, po
roje dienraščių — kelių eilučių 
žinutės. Ir — viskas!

Visi šie minėjimai turėtų įgau 
ti vis daugiau ir daugiau kovos 
dvasios, jie turėtų pasidaryti 
viešomis demonstracijomis už 
Lietuvos reikalą. Apie visa tai 
turėtų išgirsti kaip galima pla
čiau laisvasis pasaulis. Trum
pai tariant, minėjimai ruoštini 
ne vien saviesiems, bet didesne i 
dalimi amerikiečiams ar kitiems, j 
kurtų kraštuose lietuviai bėgy- j 
ventų. Ir šiais metais minėjimai ■ 
bus pasisekę .tik tuo atveju, jei 
lietuviai pajėgs gauti pakanka- j 
mai vietos savo reikalui ameri-J 
kiečių spaudoje (ar, žinoma, ki
tų laisvųjų kraštų), jei Lietu- j 
vos bylos reikalas nuskambės i 
per kitataučių radijo ir televizi- 1 
jos stotis, jei ta proga surinksi
me apčiuopiamesnę sumą Lietu-, 
vos vadavimo reikalui.

Kaip tai atsiekti? Daug ko 
-mes galėtumėm pasimokyti iš; 
latvių ir estų. Jie būdami labai j 
neskaitlingi šiame krašte, pajė-į 
gia žymiai labaiu prasiskverbti 
į spaudą, įvairias radijo ir tele
vizijos programas ir ten iškelti 
savo reikalą. Beveik viskas yra 
galima, jei tik yra noro įdeda
ma pakankamai darbo ir pastan 
gy-

Pirmiausiai, ALT-bos atski
rų viettovių skyriai turėtų rūpin 
tis išgauti iš steitų gubernato
rių ir miestų burmistrų LIETU
VOS DIENOS paskelbimo. Turė
tų prašyti, kad tos proklamaci
jos nebūtų pasiunčiamos paštu 
bet kad gubernatoriai ir bur 
mistrai priimtų ta proga lietu 
vių delegacijas. Lietuviai iš sa 
vo pusės turėtų pasitemti, pa

704 metus nuo Lietuvos valsty 
bės įsteigimo ir 39 metus nuo 
Lietuvos Respublikos paskelbi-1
mo (Mindaugas buvo vainikuo-! 
tas Lietuvos karaliumi 1253).! 
Būtinai prašyti, kad tai būtų 
akcentuotina visose Lietuvos j 

viešuo-

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 
didesni saugumą, didumą ar 
tvirtumą. Federalinis drau
dimas visoms bendrovėms 
yra vienodas. Taupyk lietu
viškoje taupymo b-vėje.

Augustas Saldokas, Prez.

MIDLAND Savinas 
And Loan Association
4038 ARCHER AVENUE

Chicago, III. LA 3-6719

gelio yra skaitomi. Taip pat 
kiekvienas lietuviš’ turėtų para
šyti Po poros ar trijų sakinių 
laiškutį .prašydami Lietuvos 
bylos iškėlimo Jungtinėse Tau

po lietuvišką plokštelę su lin- -tose, šiems asmenims: The Ho- 
kėjimais lietuvių kilmės ameri-' nora^e 'Viliinm F. Knovvlaiul, 
kiečiams, paminėdami ir progą United States Senator, United 
— lietuvių šventę. Rengėjai tu- States Senate, Washington, D.

C., ir The Honorable Hubert H. 
Humphrey, United States Sena
tor, United States Senate, Wash 
ington, D. C. Šie abu senatoriai 
(pirmas — Respublikonas, o an
tras — Demokratas) yra JAV 
delegacijos nariai prie Jungtinių 
Tautų. Nepamirštinas ir delega
cijos pirmininkas (ambasado
rius) Henry Cabot Lodge, Jr. 
Jojo adresas: U. S. Delegation 
to the U. N., U. N. Headquar- 
ters, New York, Nevv York.

Visa tai nei iš rengėjų nei iš 
pavienių asmenų daug laiko bei 
pastangų nepareikalautų: gi mi
nėjimo paskirtis būtų didele da
limi atsiekta.

kimus Kongrese. Jiems būtinai 
akcentuotina, kad lietuviai mini 
704 metus nuo savo valstybės 
įsteigimo ir 39 metus nuo res
publikos paskelbimo. Duotina 
jiems daugiau faktų apie Lietu
vos praeitį, apie lietuvių kan
čias komunistų vergijoje, apie

ti tam tikrą sumą pinigų šiam 
reikalui.

Beveik kiekviena televizijos 
stotis" turi po vieną savaitinę 
programą politinėmis temomis. 
Ten diskusijų forma keliamas 
vienas ar kitas klausimas. Va- 

........ . sario 16<sios proga lietuviai to
proklamacijose, viešuo- jngut^ turėl?ų nePamiršti- iš anksto su

se žymiųjų amerikiečių pareiški Į mQ kad tokiog y j eiti j kontaktą su tų programų
muose. Iki šiol dauguma ame- < laukįa įr . panauVz ia savo kįj. 1 vedejais’ sten^ “įpiršti” jiems 
rikiečių susidarydavo vaizd4. bose ir D'.ėiškimuo^ (Lietuvos vadavimo klausimo pa
kad Lietuva ir neturi savo is-1 1 nagrinėjimo. Esu tikras, kad
torijos prieš 1918 metus. Mes, Vietos centrinių organizacijųį daugelyje vietų tai pavyktų at- 
Kalifornijos lietuviai, tai jau vadovybės turėtų kreiptis į vi-! siekti.
darome šiais metais, kreipdamiej sų savo dienraščių ir įtakinges-l Ne vienas lietuvis šiais metais 
si į gubernatorių Goodvvin J. nių savaitraščių redakcijas, kad’neturėtų likti be darbo, minint 
Knight ir Los Angeles miesto jos ta proga parašytų Lietuvos šią svarbią mums sukaktį. Kiek- 
burmistrą Norris Poulson. Be'bylos reikalu po įžanginį arba vienas lietuvis turėtų parašyti 

šia pųpga bent po vieną laišku
tį tam laikraščiui, kurį jis skai
to, iškeldamas Lietuvai padary
tą skria idą ir reikalaudamas 
jos atitaisymo. Jei kuris pats ne 
moka pakankamai angliškai,

to, mums jau yra pavykę įkalti šiaip straipsnį. Tai turėtų pada-
, -i • iz uf_ si „ i „ ! ryti ne vien tik ALT-bo^ skyriųi galvas eilei Kalifornijos kon-! J , , . ,vadovybes, bet visų lietuviškų 

gresmonų ir senatoriams, kad patriotinįų organizacijų, drau- 
Lietuvos valstybės pradžia šie- gijų ir klubų vadovybės, kuriom 
kia 13-jį šimtmetį. dar rūpi Lietuvos išvadavimo

Tarp draugių
— Manasis, už kurio tekėsiu, 

turės būti turtingas kaip milio- 
nierius, grakštus kaip tigras, 
tvirtas kaip liūtas... — Ir dur
nas kaip asilas, — pridėjo drau-

r-i

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybe

Precin Photo Studio
(lncorporated) 

EDVARDAS LŪS, wt, 
4058 Archer Avenue

Telefonas VIrginia 7-248j

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

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

SOPHIE BARČUS !
RADIO PROGRAMA

I* WOEH Rtotles — Ranga 13 00 
.FIRMADIENN1O v a. k. nuo 7—8 v 
NUO PIRMAD. IKI PENKTA D

8:46 Iki 9:30 vai. ryte 
SEŠTAU. 8:30ikl 9:30 ryte

SEKAI Al*. »:»» --9:30 v. r. Ii Molles
VVOI’A — 1190 tdl.

7169 80. MAPLEWOOD AVĖ.
Chicago L9, UI. HEiulock 4-2411
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Standard's Exclusive "Safety Features
C0NDEN5ED STATEMENT DF CONDITION 

Oecembsr 1,1956

A5SETS

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

• t

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

Conventionai First
Mortgage Loans............... 13,977,922.98

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

Office Building
and Equiptnent...................   100

$57?594,114.23

IOur large portfolio of GI mortgages 

are partially guaranteed bythe Vet
eran'* Administration and are considered 

to be without risk. You find this "Safety 
Feature" only at Standard.

f
The office building, vault and all 
equipment are valued at over

’s

Save by Mail
Ws psg pastogi both ways

sis*

n

LIABILITIES

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

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

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

Reserves and
Surplus ......................_.^08L568i81 V

$57,594,114.23

$1,000,000.00 būt carried at $1.00; this is 
another exclusive "Safety Feature".

3 Our outstanding Reserves and Sur
plus are known throughout America % 1 

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

Standard Federal Savings

Lmilltlllj!, IIIII

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

- 4192 ARCHER AVĖ./ CHICAGO 32> 
• ( Archer Avė. a? Sauomento!

* PHONE: Vlrgrr.ia 7-! I 4 I

1957 BUICKAS 
Tik

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

Lietuviškoje Prekyboje-MILDA BUICK, Ine. 
907 W. 35th St,, Chicago 9, Iii. LA 3-2022
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PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Iš artimų ir 

tolimų distancijų, šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
8415 S. UTBANICA AVĖ., CHICAGO, HJ,

Z
Telefonas — FRontier 6-1882

NARIAI LIETI VII TALE. IR SKOLINIMO
B-VIŲ LYGOS. KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos iki $10,000.60 
I R

Paskolos Duodamos Mamų Jsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN?

6245 S. Western Avė., Chicago 36, III.

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

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

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

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

Skaitykite ir platinkite dienraštį “Draugą

I
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LIETUVIAI VILNIAUS AKADEMIJOJE
l)R. J. BIČIŪNAS, Roma.

Kai jėzuitai įsikūrė Vilniuje,j kai - Kojalavičiai, Mykolas Gin 
visi jie buvo svetimšaliai, todėl1 kicvičius, Danielius Butunl ir 
ir atidarius akademiją profcsū-! Stasys Tupikas. Gi nuo 1713 iki 
ra buvo sudaryta iš įvairių tau
tų tėvų. Nežiūrint, kad pirmie
ji akademijos rektoriai buvo 
lenkai, Skarga (1579 — 1581),
Wujek (1581 — 1584), profesū
roje vyravo ispanai ir kiti va
kariečiai, todėl ii- pirmuosius 
rektorius lenkus greit anie pa
keitė šie: Alabianus Garzias, Be

1773 m. (jėzuitų uždarymo) rėk i 
toriais buvo Motiejus Karskis, 
Kristupas Lijmantas, Kristupas 
Garšva, Stasys Sokulskis, VIa- ■ 
das Daukša, Kazys Vizgirda, 
Kazys Brazauskas ir paskutmy-1 
sys Antanas Skorulskis. Eduka 
cinės gi Komisijos valdymo me Į 
tu Martynas Počebut net 19 me-

nediktas Soxo, Paulius Bokša ir i tų rektoriavo. Matome tad, kad 
kiti. i paskutinieji akademijos metai,

Tačiau neilgai truko, kaip Vii I pasižymėję reforma ir gražia 
niaus jėzuitų tarpe radosi ir veikla, kaip tik buvo daugiau- 
lietuvių: Kasperas Savickį įsto-lsiai lietuvių rankose.
jęs jau 1576 m. ir tapęs teolo
gijos profesorium ir karštu pa
mokslininku — polemistu (mi
ręs 1631 m.), Jonas Eysmont,

Lietuviai profesūroje ir 
moksliniam darbe

Akademijos klestėjimo, Vazų
Radvilos Našlaitėlio dvariškis,. laikais, profesūroje spėjo pasi
jau 1596 m. gavęs akademijoj reikšti labai stiprios asmenybės,

DEBIUTAS HOLLYWOODE

Francis Fisher debiutuoja Hollywoode su savo tėvais Eddie ir 
Debbie. Ji gimė spalio 21 d. (INS)

- 1 ...........-.................---■ -i-. ...........................r----------

lietuviai pasižymėjo vaišingu
mu ir... (Cfr. Estreicher, op. c. 
t. 16, p.p. 432 sq.; Rostovski, 
op. c. p.p. 328-334, 422).

Mokytas ir pasižymėjęs vie
nuolišku uolumu ir geras admi
nistratorius buvo žemaitis My
kolas (rinkevičius (1594-1663). 
1615 metais įstojęs į ordiną, po 
teologinių studijų akademijoj, 

i baigtų teologijos daktaro laips- 
i niu, per 7 metus buvo Romoje, 
kur gilino studijas. Grįžęs į Lie- 

! tuvos provinciją buvo Nesvy- 
į žiaus ir Varšuvos kolegijų rek
torium, po to ir Vilniaus aka
demijos. Rostovskio liudijimu, 
visur atsižymėjo uolumu, mei
le, išmintimi ir šventu - pavyz
džiu minėtoms įstaigoms vado

1
Apsirūpinkite laiku 
apšildyti savo butą.

vaudamas. Paliko, tarp kitų raš Juknavieius Jonas (1589
tų, visų metų sekmadieniams 
pamoksiu rinkinį. (Cfr. Estrei
cher, op. c. t. 16, p.p. 146; Ros
tovski, op. c. p.p. 399, 422).

1668), įstojęs 1609 metais į Jė-
* f

zuitų ordiną, studijavo Vilniu
je. Buvo vienas iš pirmųjų lie-

kilusios iš pačios lietuvių tau
tos. Jų buvo ir visais akademi

filosofijos doktoratą.
Čia pamatysime, kad lietuviai

ištisais periodais vadovavo aka
demijai, taipgi ir svarbiausiajai į profesorius pirmiausia sėkmin lietuvių profesorių, mums gerai 
provincijos šv. Jono Kolegijai, gai baigdavo pačią akademiją, žinomas, buvo Konstantinas Šyr 
kuri pačią akademiją laikė, vai neretai gaudami ir porą akade-! vūlas (1564 1631), žemaitis,
dė kaikada visą Lietuvos pro- minių laipsnių, paskui dažnai Būdama3 19 metų įstojo pas jė- 
vinciją (kuri apėmė ne tik Lie-! studijas pagilindavo kituose Va
tuvą, bet ir Prūsiją, dalį Lenki- karų Europos universitetuose, 
jos su Varšuva, Latviją ir di- Tiesa, lietuviškai tada labai ma 
delius plotus Rusijos, ir tik an- žai terašyta. Daugiausiai rašy- 
troje 18 šimtmečio pusėje Lie
tuvos provincija buvo pusiau 
sumažinta). Kartais buvo net lie

jos veikimo laikais. Kandidatai ( Vienas iš pirmųjų žymiausių viškai Dievo žodžiai skambėtų 
visoje Lietuvoje. Todėl jis pats 
imasi rašyti lietuvių kalbos 
gramatiką, pirmą kart išleistą 
Vilniuje 1630 metais ir lotyniš
kai — lenkiškai — lietuvišką žozuitus, baigęs akademijoj mok

slą humanitarinių ir filosofijos dyną išleistą 1629 m., vėliau pa- 
daktaro laipsniais, toje pat aka-I kartotą daugeliu laidų, kaip vie- 
demijoj dėstė šv. Raštą ir teo- nintėlę priemonę besimokan- 

ta lotyniškai ir lenkiškai. Ta-U<>giją- Šyrvidas, kaip pažymi tiems lietuvių kalbos, 
čiau tai dar nemažina jų lietu- Rostovskis, buvo akademijos Į j^ad ir silpniau mokantieji 
viškumo, nes anais laikais mo-l "didelis papuošalas , šviesda-

tuviai visoms keturioms Lietu-: kslc srityje buvo priimta loty- mas kilniomis dorybėmis, moks 
vos - Lenkijos provincijoms nų kalba. , lu ir uolumu pareigose. Ypatin
prie Generalinės kurijos Romo- F . «nlenkintrvm , avn,. '8&i Pasjžymėj°. kaip 
> asistentaisNe^,ma «a su,
minėti daugelio lietuvių, vado-, tuvius. Nebent kai yra pažy- trūko lietuviu kunigų ir įtik per

Pl^.S-tPt°VmC R°S kO'lraėta kuri esant lietuviu (Ros- lietuviškus, žmonėms supranta- — o ....
gij ms, išmėtytoms kusijos tovski; Bielinski). Tačiau ir to- mus pamokslus buvo galinta lie-1 torius ir provinciolas Jonas Gru 

plotuose ar pačioje Lenkijos šir kiu atveju lietuvig gall bQti iš ^Us " mokyti katalikų tikė’ | ievski^, jau 1609 metais teolo-
dyje Varšuvoje Kaįtune gai gudlškų sričių. Tik kai pažymė- jimo tiesų, šyrvidas visą ener-
sejo kaip pamokslininkai pro- ,ta; žemaitis, tada-jokių abejo- gįją tam pašventė. Jo pamoks-
fesonai ir mokslinių rastų au- nebelieka, nors ir kaip len- lai šv Jono bažnyčioje sutrauk-
toriai, pelnydamiesi akademinių kiškai jų pavardės skambėtų, t davo daug klausytojų, ne$ kaip 
titulų laurus. ! . . „ ,■ , . ; , , - ,Apie lietuvius jėzuitus Vii- pažymi Balinski, didele dalis „ . .
Lietuviai akademijos rektoriai niaus akademijoje ir jų įnašą miesto gyventojų nors ir su- v11 - guslapių, išleistą 1041 į

- !..... .. . . J, * , ... . .. .. metais ir “ Apie -.tvirtybę ir tei-įIki 17 šimtmečio jėzuitų ge- šioje mokslo įstaigoje tegalima prato lenkiškai, bet gilesniam
nerolas akademijos rektorių, j būtų plačiau pasakyti specialio-1 daiyko supratimui reikalingi bu
profesūrą ir provinciolus skir- 0e studijoje, kuri daugeliu atvo' aįškumo jų tėvų kalba. Šyr- 
davo daugiausiai atsiųstus iš N but4 naudinga ir įdomi. , vido žodžiai tesiekė Vilniaus lie

lietuviškai kunigai galėtų pa
ruošti lietuviškai pamokslą ar 
tiesiog paskaityti Šyrvidas iš
leidžia pamokslams medžiagos 
rinkinį. *

Mūsų anksčiau minėtasis, pir
masis lietuvis akademijos rek-

gijos daktaras ir teologijos pro
fesorius, pasižymėjęs moralis
tas, išleido dviejų dalių stambų 
moralinės teologijos veikalą 
“Apie mistinę vienybę su Dic-

821 p., išleistą 1644

Vakarų Europos, todėl iki tol 
svetimieji ir vyravo. Tačiau kai 
Ostrcge Lietuvos jėzuitai pro
vincijos susirinkime išreiškė ge
nerolui, karaliaus paremtą pa
geidavimą, kad toms pareigoms 
būtų skiriami vietinės provinci
jos tėvai, lietuviai pradėjo vy-

gi teįmanema tik pavyzdžiu 
vieną kitą suminėti, kad tuom 
labiau išryškėtų akademijom 
reikšmė lituanistiniu atžvilgiu 
Ji sudarė sąlygas pasireikšt 
lietuviui, kuris iki tol neturėjo 
tinkamos progos parodyti kul 
turingajam pasauliui ir pačia

tuvius, bet reikėjo,

singumą 
metais. o.. H
veikale sprendžia klausimą ar 
leistina dėl vaišingumo girtauti, 

kad lietu- i Matomai, kad ir anais laikais

Tarp ą kita jis savo

rauti. Nors ir prieš tai jau ma- tautai savo intelektualinį pajė 
tome vieną lietuvį vadovaujant gumą mokslo ir kultūrinio gyv 
ti akademijai. Tai buvo teolo- srityje.
gijos ir filosofijos profesorius,: - 
teologijos daktaras Jonas Gru- 
ževvski. Rektoriumi jis buvo 
dviem atvejais 1615 — 1619 ir 
1625 — 1628. Pirmasis lietuvis 
akademijas rektoirus, mirė pro- 
vinciolu 1646 metais.

Nuo 1654 metų iki 1672 metų 
vienas po kito akademijos rek
toriais buvo lietuviai: broliai 
Vaitiekus ir Kazimieras Viju-

P.&J. JOKUBKA
TV. III :l.M AVIAI II'. I.AIlillODZIAI

Pardavimas ir Taisymus
4077 So. Archer Avė.

Chicago 32, III. — Tel. LA 3-8617
ZAfŠAT -ar SAS JA!IV. !▼. ITi JT. JT! J^ J^ ^! JT! JT! ^! »T! JT! JT! JT.
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STATYBAI 
IR NAMŲ
PATAISYMU)’
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO

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

Tel. VIctory 2-1272
Apkaiuavimą ir Prekių Priataty 

mą Teikiame Nemokamai
Raštini! atidara kasdien n no 

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

iiiHiiiiilIliillilililiiimiililililliniiiiiiiin

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį sunkvežimi 

Ir apdraudaa
S312 W Olat St. Chicago, Ū1 

Tai. PReacott 9 2781

BALYS
Radio - Telcvision 

SALES — SERVICE
Rekordai - Dovanos — Filmo* 

ir Elektriniai Prietaisai
2646 West 71 s* Street

Tel. PRospect 8-5374
Krautuve atdara Pirm.. Kotv. ?-!>, 
Antr.. Treč., 8«-St. 9-6, Sokrn. 9-2. Z

Duona Ir įvairina skoningai 
bulkutee kr-»a

BRUHO’S KEPYKLA
3339-41 8. IJtnanlca Ava.

Tel. Oliffude 4-6376 
Pristatome 1 visas krautuves 
Ir restoranui*, taip pat li- 
■lun&ia 1 visus artimuosius 

miestus.

GERIAUSIŲ FIRMŲ
PEČIAI

pradedant nuo $2R.0C 
pas

Roosevelt Furniture
Company 

(LIETUVIŲ KRAUTU!’®) 
2310 West Roosevelt Road

Tel. SEeley 3-4711 
Keltie Bertulis ir Felik Itaiulonts, 

savininkai
Krautuve atidaryta kasdien Iki 6 
vš.1, vak. Pirniad. ir Ketvlrtad. Iki 
9 vai. vak. ir Sekmad. nuo 11 vai. 
ryto iki 4:3u vai. po pietų.

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

Universal Savlugs and Loan Association užtikrina saugu
mą ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra iki 
$10,000.00 kiekvienam indėliui ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės:
/

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois

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

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

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

Pradčkit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradekite 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, SekretoriuB

Plrmad., antrad., penktad tr 
AeAtad. I vai. ryto iki <:»• p.p.

OFISO VALANDOS:
Trefflad. » ryto tkl 11 vai.. 
Ket-rlrtad. » vaL iki ( vai. vak.

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI BADU AI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANKS TV & RADIO, INC.
3240 So. Halsted St. GAIumet 5-7252

.'f
Ar Jūs esate toks
LINKSMAS?• —•»
Jei ne, tai pradėkite 
TAUPYTI/ x 
ŠIANDIEN!

FED
end Loan Association

2202 W. Cermcfc Road 
'Chicago 8, ILL. 

Vlrginia 7-7747

Chartered and Supervised by the U.S. Government
“V'

Aukštinius dividendus mokėsime nuo 1957 m. 
sausio įnėn. 1 dienos. ’

Partrauksime Jūsų pinigus ii kitur, Jei atnešite 
savo banko knygutę.

Pinigsims padėti nereikia važinėti. Juos gulite pa- 
pantu. Mes iipmokėsiinė jia.što išlaidas.

JOHN J. KAZANAUSKAH 
Prezidentas

JSTAIGOS VALANDOS: Kasdien nuo 9-tos ryto iki 3 vai. 
vakaro. Ketvirtadieniais nuo 9-tos ryto iki 8 vai. vakaro, 
šeštadieniais nuo 9-tos vai. ryto iki 1 valandos po pietų. 
Trečiadieniais visai neatidaroma

TAUPYTOJAMS DOVANOS 

NEMOKAMAI!
Nieko ypatingo... Tik kad prisimintumėte mus,.. 
Mūsų padūka jums už rėmimu.

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

SU INDELIU $1,000.00 
AR DAUGIAU

Termometras ir Barometras

Pranešama būsiantis oras pasikeičiant 
spalvai. Gaunamas už $100.00 

ar daugiau indėlį.
Rp gaunamų (totalių, jūsų indėliai yra ap

saugoti. Kiekviena sąskaita yra apdrausta $10,- 
000.00 MOKAMI AUKŠČIAUSI DIVIDENDAI 
be pertraukos nuo 1922 metų.' Atidarykite tau
pymo sąskaitą 1957 niet. sau ir savo šeimai.

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

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

SAVE BY MAIL - ASK FOK OUR SAVE-BY-MAIl KIT

“SAMSTĄS ™
r*’ 1$ TOLI |ft ARTI

NAUJI OIOUt TAUKAI-NAUJAUSI NHAU5Tn^0 (MNK/AI 
MITŲ PATP/tlNIAS - P/SOi IPSĄilNINSAS PATAPNAVINAL

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

MOVIMO

ir M
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MŪSŲ KOLONIJOSE
Omaha, Nebr.

Drabužių rinkliava
Omahos Balfo nariai rūpe

stingai pravedė drabužių rink
liavą paliegėliams lietuviams 
Vokietijoje. Rinkliavos metu 
buvo gauta ne tik drabužių, bet 
ir pinigų persiuntimui.

Drabužių rinkliavoje ir per
siuntimui daugiausia dirbo Jo
nas Povilaitis, Juozas Navakas, 
E. Totilienė, E. Petrikonienė, E. 
Pocevičienė, Agr>’l«*i ir kiti.

Žaisdamas nurijo spilkutę

Mūsų mokyklos aštunto sky
riaus mokinys C. Retikis, kuris 
neseniai yra atvykęs iš Vokie
tijos, pamokų metu bežaisda
mas su spilkute kažkaip ją nu
rijo. Buvo iššaukta greitoji pa
galba, ir Retikis buvo patalpin
tas vaikų ligoninėje. Daktaras 
spilkutę, kuri jau buvo pateku
si gana giliai, išėmė. Jo tėvelis 
buvo dideliame rūpestyje. Grį- 
žęs iš ligoninės, Retikis pasiža
dėjo daugiau nei spilkutėmis, 
nei adatomis nežaisti.

Naujųjų Metų sutikimas
Prieš pat Kalėdų šventes Mr. 

Walter Nouvell, anksčiau buvęs 
Cudahy & Co. skerdyklos sargu, 
o dabar gyvenąs Wyoming vals
tybėje ir turįs didelį kalakutų 
ūkį, prisiuntė kun. Juozui Juse- 
vičiui šventėms dovaną — di
delį kalakutą. Kun. Juozas Ju- 
sevičius W. Nouvell dovaną pa
naudojo parapijos ruošiamam 
parengimui — Naujųjų Metų su 
tikimu i. Parapijos moterys — 
Stundžienė, Vingelienė, Merke- 
vičienė ir Starkevičienė skaniai 
iškepė kalakutą ir kumpius, o 
be to dar nemažą kiekį lietuviš
ko kugelio. Svečiams valgiai la
bai patiko. Įdomu buvo girdė
ti iš vieno amerikiečio, kuris i

net pakartotinai prašė “bulvių 
babkos”.

Iki 11:45 vai. pasilinksminę, 
parapiečiai rinkosi į bažnyčią, 
kur buvo trumpai pasimelsta, 
suteiktas palaiminimas ir sugie
dotas Lietuvos himnas. Po to 
visi rinkosi į salę su linkėjimais 
Naujųjų Metų proga.

Netekome gero parapieėio
Antanas Bazis, kuris buvo at

vykęs į Ameriką dar prieš 1900 
metus, gana gražiai gyveno su 
savo šeima. Buvo geras katali
kas ir uolus parapijos rėmėjas. 
Senatvėje nedirbdamas, kasdien 
išklausydavo šv. mišias ir daž
nai priimdavo šv. Komuniją. 
Vėliau, negalėdamas pats lan
kyti bažnyčios, dažnai prašė ku
nigą aplankyti jį ju šv. Sakra
mentais. Mirė smaukęs net 93 
metų amžiaus.

Sugrįžo atgal

Antanas Prišmantas. kuris 
prieš keletą metų buvo atvykęs 
iš VoKietijos ir apsigyvenęs O- 
mahoje, persikėlė gyventi į Chi- 
cagą, kur ir mirė. Buvo dar ga
na jaunas žmogus.

Mirus Ant. Prišmantui, jo 
dukrelės grįžo atgal į Omahą ir 
gyvena kartu su savo vyresniuo 
ju broliu ir seserimi ir lanko 
mūsų parapijos mokyklą.

Tenka pastebėti, kad jau tre
čias mūsų parapietis, persikėlęs 
į Chicagą, mirė. Vietinis

Kaip padidėjęs kūnas reika
lauja dvasios prieauglio, taip Į 
technika ilgisi mistikos. Išga-1 
nvmas ateis ne smerkiant in
dustriją, bet ją pašvenčiant. 
Šiais matematiniais laikais, ku
rie miršta nuo skaičių, reikėtų 
atsiminti, kad skaičiavimo moks 
las galbūt turi gyvą ryšį su ro 
žančiumi. Klaudija Verier

1957 TELEVIZIJA

LINKSMIAU
Gamtos prajovai

Du draugai pasakoji apie vi
sokius gamtos prajovus.

— Man teko matyti, — sako 
vienas, — žaibus įlekiant pro at 
virą langą, apsukant ratą ir pro 
duris vėl išlekiant.

— Juokai! — pastebi antras. 
— Man teko matyti, kad žaibai 
atvėrė duris, atidarinėjo langus, 
bet užčiaupė uošvės burną.

Dėl namų ramybes
— Jei tik aš kiek truputį iš

geriu, tai manoji nekalba ištisas 
tris dienas.

— Ar dažnai paimi?
— Dėl šventos namų ramy

bės kas trečią dieną trukteliu.

Vaistinėj
— Mano plaukai smarkiai 

krinta. Gal galite tam reikalui 
ką surasti?

— Tuoj pat bus dėžutė, į ku
rią tikriausiai jūsų plaukai tilps.

Palengvinanti aplinkybė
— Mes neužginčijame, ger

biami prisaikdinti teisėjai, j-og 
mano klientas iš tikro pavogė iš 
tos ponios pianiną. Bet meldžiu 
atkreipti dėmesį į tą faktą, kad, 
prašalindamas pianiną, jis sutei
kė daug smagumo kaimynams 
viršuje ir apačioje.

Nori pasireikšti
Amerikietis, nuvykęs į Pary

žių ir truputį mokąs prancūziš
kai, valgykloje baftdo kalbėti, 
tačiau padavėjas atsako:

— Aš esu anglas ir nemoku 
prancūziškai.

— Na, tai surask tokį, kuris 
moka!

Žmona vyrui
— Tad klausyk, dabar, šiuo 

metu, aš panorėjau ramiai, be 
iokio karščiavimosi pareikšti 
tau savo nuomonę.

— Pagaliau nors vieną mo
mentą sulauksiu tylos!

PAJIESKOJIMAI
J ieškoma SOFIJA AI.EKNAVI- 

ČIOTĖ BAIKŠTIENE, d. Vlado. 
Gyveno Kaune, Trakų g-vė Nr. 
11, Lietuvoje. Išvyko 1944 m. Jieš- 
ko Leokadija Aleknavičiūtė Jnz- 
butienė, Antano, Baškio g-vė Nn 
4, Šilutės Miestas, Lithuania.

Jieškomas Bronius Užneskis, gyv. 
Raseinių apskr., Vturią kaime. .Įieš
ko giminės iš Sibiro. Atsiliepti ad
resu: A. Pupelis, 552 Locust St, 
Valparaiso, Indiana.

Jieškomas PIECYS JURGIS. .įieš
ko žmona Alma Pieeienė (šleiterni- 
tė), Pagėgių rajonas, Lauksargių 
paštas, Griežienių kaimas, Lithuania. 
1941 metais gyveno Ringių kaimo, 
Tauragės apskr.

J ieškomas Stasys Petruševičius, s. 
Mato. Gimęs Kėdainių apskr., Šėtos 
vai., Juškonių kaime. Turiu žinių iš 
Lietuvos. Rašyti šiuo adresu: B. Ka
linauskas, 805 Hollins St, Baltimore 
1, Marylaud.

Jieškomas Antanas Jokūbaitis, 
sūnus Jokūbaičio Stasio ir Kazimie- 
ros Radzevičiūtės. Jo tėvas Stasys 
prieš 40 m. dirbęs Cinneinati. Anks
čiau gyvenę Peterburge. Jieško jo 
tėvas ir pamotė. Rašyti: Rozalija 
Jokubaitienė, Nemakščių, g-vė Nr. 
13, Kelmė, Lithuania.

Jieškomas Petras Vingilis. Į Ame
riką atvykęs pa II-jo Pasaulinio 
Karo. Atsiliepti ar apie jį pranešti 

'šiuo adresu: O. Zelenkienė, 85 Con- 
gress Avė., Waterbury, Conn.

Jono Survilos (ir jo sūnaus Anta
no), kilusio nuo Raseinių, atvykusio 
į Ameriką prieš 40 m., jieško gimi
nės iš Sibiro. Kreiptis: Alfonsas 
Gailius, 1534 S. 50th Avė., Cicero 
50, I1L

Gustienė Katinaitytė Kunegunda,
kilusi iš Žirnių km., Šakių vals., da
bar gyvenanti Sibire, jieško savo se
sers Katinaitytės Grybienės Salomė
jos, d. Juozo, kuri randasi, jos ma
nymu, Australijoj. Žinantieji ką 
nors prašomi rašyti: Marijai Šaulie
nei, 61 Lafayette St., Paterson, New 
Jersey.

Jieškomi Juozas ir Petras Dam
brauskai, kilę iš Trakų apskr., Onuš
kio valsč., Grendavčs km. Jieško jų 
sesuo Ona iš Sibiro. Atsiliepti ad
resu: B. Vileita, 3550 Welwyn St., 
Vancouver 12, B. C., Canada.

ĮSIGYKITE DABAR !

CLASSIFIED AND “HELP VVANTEl)” ADS
REAL ESTATE________ REAL ESTATE

Nekilnojamo turto pirkimas, 
pardavimas.

Income taksų pildymas

P LEONAS
BEAL ESTATE

2785 West 71st Street
Vist telefonai: tVAlbrook 5-6015

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

B BALTY 
•081 Archer Avė. (prie

Californljos g-vės)
LAfayette 3-3384

HELP VVANTED — VYRAI

T
MISCELLANEOUS 

įvairūs Dalykai

i.lfcM Ai>UK&UOV 4UEMVKS 
Visų rūsių apflraudos. antomob 

tlų finansavimas. Notarlataa Vaisti
bS« patvirtintos kainos

Prie* darydami apdraudė* kitai
paaltelraukite pas mus.

JONAS R1RVAITH
WAlbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGKM 
6108 S. Ashland Avė. Chicago 88. UI

ŠILDYMAS
A. Stanėiauskas instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu- 

!vus (Air conditionera) Ir atlieka 
visus skardos darbus.
1546 8 49th OOUR1, CICERi 

TeL OLympie 6-0775 nuo 8 vai
ryto Ud 5 vai. vakaro. 

Telefonas nuo 5 vai. vairam
. OLympie 2-6752

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

NORVILĄ
REAL. ESTATE KALES 

2600 w. 59th St. Tel. Prospeet 8-5454

Nejud. turtų pirkimas-pardavimas 
bet valdymas Paskolų parūplnimas 
automobilių leidimų patarnavimas.

VISŲ ROSIU APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS 

“Varpai” Roal lAtate 
General Insurance, Notary Publk 

6916 S. VVestern Avė.
REp. 7-6886 arba Htin. 4-7085

Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar ūkiu p 
atlankykite mus

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INRURANCF 

NOTARY PIBLIf 
24Q5 We«t 51 St 
W.<lbrook 5-5080

PRoapect 8-8579 (vak. It aekmad

BUILDING & REMODELING
VIKTORAS ŠIMAITIS

General Contractor
Stato rezidencinius ir komerciniu 

-.amus. pasiūlo sklypus; rekomen 
duoja planus: Išrūpina statybos kre 
dltus Skambinti vak.- VI 7-422* 
arba rez. tel. BI 7-33ŽO. Kreiptis

ŠIMAIČIAI
--alty Bullders Insurat.

8737 YVcst 43rd Street

£iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiimiii» 
= LIETUVIU STATYBOJ 
5 BE JTROV*

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

E. KURŠIUS 
REAL ESTATE S A., ES 

REpuhlic 7-9400
Kas per mano įstaigą pirks 

ar parduos nekilnojamą turtą 
ekspertiškas income taksų pil
dymas vieniem metam nemoka
mai.

MŪRAS

Turret Lathe 

Operator

Multiple Spindle 

Automatic Operator

IntemaI and Extemal 

Grinders

SEE MR. LUCflS AT 
1557 East 27th Street 

CLEVELAND, 0HI0

Mechanical Training 

Course
boys between 18 and 20 years... 
up to 23 years, if you have had 
military training. High School 
Education by a school in the 
Cleveland metropolitan area re- 
quired. 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, 0HI0

J. RODY & FENDER SHOP 
4500 S. I’ulaski Rd.

IiA 3-5845 BI 7-0828
Specialistai Body & Fender Patai

symams. Visas darbas garantuoja
mas. Visą laiką dirba ekspertai me
chanikai. Atliekame mechaniškus 
darbus visų modelių automobiliams. 
Atvykite pas mus “tune-up” arba 
kitiems sutvarkymams Jūsų automo
bilio. Mūsų kainos prieinamos.

Lithuanian dirtionarv
Angliškai lietuviškas *' Lietuviš
kai angliškas žodynas Parašyta? 
H. H. Pewtress ir T. Gėriko. 333 
nsl Kietais virSeliais. Kaina $4.50 
Gaunama “Drauge *. 2334 South
laklev Avė.. Chicago 8. UI

Jei jūs esate netoli desperacijos dėl 
ASTMOS KOSri.fO, BRONCHŲ 

UŽSIKIMŠIMO
Būtinai paskaitykite kas seka:

Yra didelių naujienų bei pranešimų ! 
kenčiantiems paaiškinančių kaip i 
gauti palengvėjimą nuo šių simpto
mų; sunkaus alsavimo, smarkaus pa
jutimo, spazmatlško kosulio apiman
čio jus dėl skreplių susirinkimo plau
čiuose, oro trukumo ir kitokių ken
tėjimų susijusių su ASTMATINIU , 
KOSULIU ir BRONCHŲ UŽSIKIM
ŠIMŲ. Vaistai vardu PENNYL, (ne 
injekcijos) stebuklingai gelbsti paša
linti skreplius. Pagelbsti ne tik vte- ' 
ną kartą pavartojus. Dabar ir šio 
laikraščio skaitytojai gali gauti bon- 
ką šių vaistų pasiunčiant šią atkar- i 
pą | OREGON DRUG PRODUCTS, J 
Dept. 63, Peekskill. N. Y. Nereikalin
ga siųsti pinigų. Jūs galite sumokėti 
savo paštininkui, kai Jis pristatys 
Jums šiuos vaistus. Tiktai patikrin
kite, rašant savo adresą, kad jis bū
tų teisingas, užrašytas aiškiai, spau- 
sdintom raidėm, kitoj voko pusėj, 
kad galėtumėt Juos gauti be atidė- 

! liojimų. $4.00 yra viskas, ką jūs už- 
Į mokate už šiuos stebėtinus vaistus,
1 ir kai Jūs gausite palengvinimą nuo 

tų baisių simptomų, Jūs įsitikinsite, 
kad tai yra vienas iš geriausių inves
tavimų.

, -377=4

ĮKVĖPIMŲ KNYGA
Jurgio Gliaudos

Raidžių Pa sėliai

Romanas
81 knyga, pasakodama kovos ui 

spaudos laisvę žygius, yra įkvėpimų 
knyga, paskatinanti mus tvirtai lai 
kyti lietuvišką žodj. JI yra puiki do 
vana Jaunimui.

IJefuviškos Knygos Klubo leidinys 
811 psl., Broniaus Mūrino viršelis 
kaina $3.00.

(.lietuviškos literatūros ugdymas 
yra visu susipratusių lietuvių darbas.

Užsakymus bu pinigais siųskite 
“DRAUGAS” 

2884 So. Oakley Avenue 

CHICAGO 8, ILL.

= Bullders, Gen. Contractor* ■ 
5 Atlieka planavimo ir staty : 
S bos darbus gydytojų ofisų, gy ; 
S venamųjų ir viešųjų pastatų. 2 S Namų Jkainavtmas ir Įvairūs 5 
S oatarimal nemokamai. X
= Kreiptis šiuo adresu: S

1 ion a s Stankus!
S Kasdien nuo 8 vai. ryto iki E 
3 6 vai p. Kitu laiku susitarus “
= Tel. PRosDect 5-2018 Ž
= 4X00 80. CAMPBELL AV». = 
= Chicago 29. Illinois =
ftiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiS 

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY

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

Statome naujus namus ir garažus 
Atliekame visokią trobesių ir patai 
pą įvairina remonto darbus, skubiai 
gerai ir pigiai.
šaukite DAnube 6-2793 nuo 9 vai 

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

vakaro iki 11 vai. vakaro.

iimmmiimiimiiiimiiimiimiiiiiiiimiii

STASYS DŽIUGAS

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

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Avė.

Chicago 8. HL
imiimiiimmmiiiiiiimiiiiminiiiimni)

Marų uf't t e Parke:
Mūr. 4 kamb.; pečiais šild., tuoj 

galima užimti, mažas Jmokėjimas, 
tik $10,500, skubame parduoti.

Cngc Parke:
Naujas mūr. 2 po 5 kamb., platus 

kamp. sklypas, modern. įrengimai, 
puikus, kaip svajonė.

Mfir.: taverna ir butas, geras biz
nis, skuba parduoti.

Brigliton Parke:
Mūr. 2 po 5 kamb.. centr. šild., 

garažas, tuoj galima užimti vieną bu
tą, kaina tik $22,500.

Mūr. 3 butai ir maisto krautuvė, 
centr. šild. garažas, šalia tuščias 
sklypas, įkainuotas skubiam pardavi
mui,

3 namai, 8 butai, 150 sklypas, 500 
paj. į mėnesj, kaina tik 6 metų pa
jamos.

Pirk ir dirbk sau:
Maisto krautuvė su jreng. labai pi

giai, teirautis tuoj.
Taverna su visais jreng., puikiau- 

tije vietoje, ger. sąlygas.
Turime namų ir biznių visur. Pa

dedame gauti paskolas, notarizuoja- 
nie kodumentus, pildome income tax, 
siunčiame pinigus ) visą pasauli pa
gal Amer. Exp. money order.

SIMAIČIAI
Realty, Bullders. Insurance 

2737 West 48 St

CLiffslde 4-2390

DRAFTSMEN
Some Experience 

STEET METAL 

LAY-OUT 

D E S IG N

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

Apply:

The San y metai Products 
Company. Ine.

K 0 5 URBAN A ROAD 

Call KE 1-1600

CLEVELAND, 0HI0

HELP WANTED MOTERYS

ISNUOMUOJAMA

IŠNUOMUOJAMAS G kambarių bu
tas Brighton Parke. Skambinkite

Y Il giniu 7-3037.

WAITRESS
Mušt be experienced 

for Grill room 

3 P. M. To 11 P.M.

DE MAR’S GRILL
1585 Milwaukee Avė.

Kaip ant paveikslo, 21 colio Console su visais pa
gerinimais ir garantija.

mfg. list $225.00, tik už.. 4 T^QQ
Sutaupą $75.00. I i

BRANGI DOVANA PIRKĖJUI ir LENGVI IŠMOKĖJIMAI

Šimtai televizijų ant parodos pasirinkimui 
visų geriausių išdirbysčių.

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

Atdara. Pirmadienio ir Ketvirtadienio vakarais iki 9:30 valandos 
Sekmadienio 10—5.

Dudriko radijo valanda ketvirtadienio vakare su orkestru ir 
dainininkais. Stotis WHFC, 1450 kil. Mįslių kontestas.

Siunčiame dėvėtus rūbus , Len
kiją ir Vokietiją. Naujus rūbus Į 
Lietuvą — ir J visus pasaulio 
kraštus. Mes taipgi pakuojame 
daiktus — atvežklte — supakuo
sime. Mes turime gražių dovanų 
Kalėdoms. Užeikite pamatyti mū
sų pasirinkimą šiandien.

Atdara kasdien 10—9 v. v. 
Sekmad. 1—5 vai. popiet.

WARSAW GIFT SHOP
1118 N. Ashland Avė., DI 2-9851

T. & E. FALI8ZEWSKI

AR JAU ĮSIGIJOTE 
KNYGELĘ EGZAMINAMS

KAIP PASIRUOAT* 
IAV PILIETYBE

MARCH 0F DiMES
V

Skelbtis “DRAUGE” aosimoga, 
nes jia yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštia o jkelbimų 
kaina yra prieinama vteiem»

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

Klausimai ir atsakymai angį 
Ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei 
vejas Alfonse F. Wells Kair 
80 centų.

Pasiskubinkite įsigyti reikaii 
knygelę, kuri tikrai palengva

'"Įgyti JAV pilietybę
Pinigus su užsakymais siųsti

•'RAUGAS” 2884 8. Oakley »»-' 

Oili-agc 8 m JANUARY 2-31

SPECIALUS 
SARGE NAS
INVENTORIAUS 
IŠPARDAVIMAS

4 gabalų miegamojo setas,
1 rėmai su spyruoklėmis, 
spyruoklinis matracas,
3 vanity lempos, 2 pagalvės
lovai ir 1 mažas kilimėlis.............. $ "^

l-’EI.IT A. RAUDONIS, NELI.IE BERTI LIS. Snv.

ROOSEVELT FURNITURE Co.
2310 W. Roosevdt Roac! TeEef. SEeley 3-47 H

.95

Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:30.

Perskaitę dienr. “Draugą , duokite jį kitiems.

K
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Lietuviai Vilniaus 

Akademijoje
tuvių^ė^nf'pasižymėjęs didt-'sotinis išsilavinimas davė gali-jtės) “Facies rerum Sarmatica- • kalbos. Taip ispanas Arias sakė ba akademija teišleido vos ke
liu uolumu nastoraciioie.Nebu- būti giliu ir turiningu rum”. Pagaliau Pilkauskas Do- lietuviškai pamokslus. Jį ir Vii- lioiika leidinių, kas tikrai yra

i zuitų veiklos išplėtimo Lietu- istoriją, išleistą 1724 metais, klierikai, galėjo pramokti iie- tosi iš tų laikų “Tėve Mūsų”, 
’voje, o taipgi nenuilstamas he- Naramovskis Adomas (1681 —j tuvių kalbos. Pirmieji Vilniaus teksto. Dėl mažo skaičiaus lie-j 
tuvių tarpe pamokslininkas ir 1736), parašęs žinomą istorijos jėzuitai svetimšaliai, pastora-1 tuvių mokančių skaityti ir vi-j 
apaštalas. Jo teologinis ir filo-j veikalą (nors ir nedidelės ver- cijos tikslais mokėsi lietuvių' sų kitų priežasčių lietuvių kai

minėti, kitas Alexander Hamil- 
ton 200 metų mirties sukakties 
proga, trečias JAV pakraščių it 
geodezinių tyrimų įstaigos 150

m. sukakties proga, ketvirtas 
Amerikos mokytojams pagerb
ti ir penktas — prie vadinamos 
“VVildlife” serijos.'

liu uolumu pastoracijoje. Nebu 
vo jis akademinio stiliaus rašy
tojas ar gilus kurios nors moks
lo šakos žinovas, bet matyda
mas to meto gyvą reikalą stip
rinti katalikybę, dirbo su visu 
užsidegimu tai, ką jam vyres
nieji pavesdavo. Jis buvo rek
torium Vilniaus diecezinės se
minarijos, ir Popiežiškojo alum
nato, Kražių ir Smolensko kole
gijų rektorius. Bet ypatingai

pamokslininku. Jis visus žavė
jo savo iškalba. Domėjosi jis 
taip gi ir muzika: paruošė aka
demijos studentams gregoriani- 
nio giedojimo vadovėlį.

Zigmantas Liauksminas ypač 
pagarsėjo savo iškalbos vadovė
liu, kuriame aiškiai ir logiškai 
išdėsto retorikos mokslo taisyk 
les, atmesdamas tuo laiku įsivy
ravusias kaikurias barokines

vydas (1735 — 1803), po jėzui
tų uždarymo tapęs Vilniaus su
fraganu ir paskutinysis refor
muotos akademijos rektorius 
ir žymus astronomas Martynas 
Pačebutas.

Šiandien mums sunku supras
ti, kad nei akademijoj, nei že
mesnėse jėzuitų kolegijose ne

niaus vyskupas kardinolas Jur
gis Radvila lankydamas vysku
pijos parapijas ėmėsi drauge 
pamokslams sakyti.

Taigi, nors akademija lietu
vių kalbos ir nekultivavo, ta
čiau ir nežemino, bet buvo lai
koma, kaip dalies Didžiosios Lie 
tuvos Kunigaikštijos ir pačios

mokyta lietuvių kalbos. Rodos,, sostinės Vilniaus, gyventojų kai 
akademijos vadovybė ir jėzuitai ba. Nors Vilniaus gyventojai su

jis pasižymėjo kaip lietuvis pa- i cp°kos formas. Šis jo veikalas 
mokslininkas, veikėjas labda- Liauksminą padaro garsų viso- 
roje ir gausus religinis rašyto-Į Je Europoje, nes jėzuitų jis bu- 
jas. Bielinski sako, kad jis buvo Įvo Paimtas jų mokyklose, kaip 
nepaprastai uolus ir iškalbingas , geriausias šios rūšies veikalas, 
lietuvis pamokslininkas, kuris f°dėl jo buvo išleista užsieny 
savo tautiečius ne tik bažnyčio-j— Vokietijoj, Čekijoj, Austri- 
je mokė, bet ir po kaimus ir J°j ir kitur 11 laidų, o pati Vil- 
namus skelbė Dievo žedį. Sėk niaus akademija jo išleido apie 
mingiau organizuoti labdarybę, 10 laidų, nes veik per visą šimt- 
įsteigė Vilniuje šv. Juozapo ir mėtį studentų buvo naudoja- 
Nikodemo sodaliciją; maro ir j mas.
karo metu nenuilstamas pagal- A1„, .. . ,
bos nesejas. Rase l.etuv.ska, ir, brohai Albertas_Vaitiek 
lenkiškai: pamokslus ir evangcli • . . „ .
jų aiskimmus giesmes, malda-pagal kilmėg vietą vadįna_
knyges ir kitokias religinio tu- J mį Vijūkais, Kauno jėzuitų ko-'lem4 sprendė ir Popiežiaus le
vinio knygas. Rostovskis jų iš-I legijos steigėjas Petras, tačiau gatas Comuleus, teleisdamas pri

gerai suprato lietuvių kalbos 
reikšmę dvasiškijai jos pasto
raciniam darbe, ir matė kiek ka- 

'talikų tikėjimas nukenčia dėl 
kunigų nemokančių vietos žmo
nių kalbos, tačiau visdėlto ne
siėmė oficialiai, išleidžiamus ku
nigus, dirbančius Lietuvoje iš
mokyti lietuvių kalbos. Galima 
aiškinti tuomi, kad mūsų kal
ba tuomet dar nebuvo literatū
rinė, o tik žmonių kalbama, ir 
kalbos mokslo dar nebuvo. Ta
da klausimą sprendė taip, kad 
rengė kunigais jaunuolius, kilu 
sius iš pačių lietuvių. Taip prob

prato‘ir lenkiškai, tačiau, kaip 
minėta, anot Balinski, geriau 
dalyką suprasti reikėjo dides- 
niai miesto gyventojų daliai pa
mokslus sakyti lietuviškai.

Tenka pastebėti, kad pirmai
siais akademijos metais lietu
vių kalba buvo švaresnė nuo bar 
barizmų, sugebėtą gana tiksliai 
lietuviškai išsireikšti, kas ma-

labai maža, palyginant su di
deliu skaičiumi akademijos lei
dinių išleistų lotynų ir lenkų 
kalbomis. Tačiau reik atsiminti, 
kad visa dvasiškija ir bajorija , 
vartojo lotynišką ir lenkišką i 
kalbą, todėl jai, kaip krašto 
šviesuomenei ir buvo leidžia
mos įvairaus turinio knygos. I 
Be to reikia suprasti ano “laiko 
dvasią ir jėzuitų mokslo progra
mą ir jos vykdymą, kuri buvo 
universali visose jų įvairių kraš j 
tų mokyklose.

Nauji JAV pašto ženklai

JAV Pašto Departamentas pa 
skelbė, kad 1957 metais bus iš
leisti penki atmintiniai ženklai: 
vienas Oklahoma valst. 50 m. 
priėmimo į uniją sukakčiai pa-

l<

MARQUETTE
RADIO & TV SERVICE

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

JUOZAS RAKŠTYS Tek PRospect 6-5216
________________________

f

skaičiuoja 18.
Vienas iš žymiausių Vilniaus

jėzuitų buvo taipgi žematiškos p.adėjęs'yrofesoriauti ir suspė- tuvius jaunuolius. Si nutarimą
kj™įs jęs šiek tiek palikti savo raitu. padarė aplankęs dalį Vii-
(1596 — 1670) humanitarinių I niaus vyskupijos ir pamatęs,
mokslų, filosofijos ir teologijos: Stipriausias iš brolių buvo Al-' kad parapijų kunigai nemoka 
daktaras. Pasižymėjo ne tik'bertas-Vaitiekus (1609—1677), I yetUviškai. Žemaičių vyskupas ' 
kaip profesorius, bet taipgi gar filosofijos ir teologijos dakta- siųsdamas į Vilnių klierikus mo 
sus savo dideliu aktyvumu, ku- ras, retorikos ir moralinės teo-!kytis nustatė atitinkamą skai- 
riant Kražių, Polocko ir kitas logijos profesorius ir akademi- čių bajoraičių ir valstietiškos 
kolegijas ir kaip vice prcvincio- jos rektorius. Rostovskis pa
las ir Vilniaus akademijos rėk- duoda jo 21 veikalą. Šiandien jis 
torius, daug prisidėjęs prie jė- vertinamas savo istoriniais raš- 
----------------------- . .... ; tais iš Lietuvos istorijos.

mire jaunas 
žiaus (1622

vos 32 metų 
— 1654), vos

am. imti į Vilniaus kunigų semina- 
tik'rD^ *r Valerijono bursą tik lie-

kilmė’, dirbsiančios tarp lietuviš i 
kosios kaimų visuomenės, tekal
bančios tik lietuviškai.

NAUJŲ MAŠINŲ 

FONDAS

Kazimieras Kojelavičius - Vi
jūkas (1617 — 1674, filosofi-

Kaip matėme, Šyrvidas gal 
ne tiek kalbės meilės, kiek prak 
tiško reikalo spaudžiamas, rašo

: jos daktaras, taipgi akademijos lietuvių kalbos gramatiką ir žo-

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

profesorius ir rektorius, ypač 
: pasižymėjo kaip retorikos pro
fesorius ir šv. Jono bažnyčios
nuolatinis pamokslininkas.

Čia tesuminėta tik keletas žy- 
. : miausiųjų lietuvių jėzuitų iš pir

Administracija mojo akademijos veiklos šimt
mečio, tačiau taip pat

dyną, kuris buvo nuolat per
spausdinamas. Jo pagalba aka
demijoj studijuojantieji ypač

GUŽAUSKŲ

Mikutis, Vi. 
Šveikauskas 
Petkus, Mrs

buvo jų ir vėlesniu akademi- 
, jos veikimo metu, ypač 18 šimt-

Matt. . . 6.00
M..............5.00

Regis, Algis .............. 5.00
Kresnevič ! Lio, A..........
Pranskevičius. Aug.
Bendžius, Alb..............

$10.00: mečio antroje pusėje. Prieš jė

gainių , REVERLY HIT US GELINYCIA
1 Geriausios dėl vestuvių, banke
1 tų. laidotuvių ir kitu pannnH’nii.

ULST 03RD STREET 
TeL PRospect 8-OHSS Ir PR »-O83<

A. A.
FELIX R. BRUŽAS

Gyveno los \V. lllth Str.
0 d., 1 957 m

A. A.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street
» Vi anas blokas nno kalinių.

DidžiansiaR Paminklams Planą 
Pasirinkimas mieste 1

Teist. — CEdarcrest 3-6335

1 OS
M Irė sausio 

5:40 vai. ryte, 
amžiaus.

Gimė Micliigan City, lud.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

motina Vlarcella (pagal tėvus 
Urboniukė), tėvas l-'elix Bru
žus, 5 seserys Anau Tūrio ir 
jos vyras Gaspar, Catherine 
Globis ir jos vjų-us Jo Ii n, Rose 
Scott ir jos vyras Alex. Martha 
Steinmetz ,ir jos vyrus Hovv- 
ard, Valerte l.ovison ir jos vy
ras Oscar ir visiĮ^-jų šeimos, 2 
broliai Charles Bružus ir jo 
žmona Monika, W;^ter Bružas 
ir visų jų šeimos, dėdienė Emi
lija Urbonas ir jos šeima ir ki
ti giminės, draugai bei pažįs
tami.

Kūnas Ims pašarvotas 7 vai. 
vali. Bukausko koplyčioje, 108- 
21 So. Miehigaif Avė. Laido
tuvės Įvyks ketvirtad., sausio 
lo d. Iš koplyčios 8:435 vai. 
ryto bus atlydėtus j Visų šven
tų parap. bažnyčių, kurioj į- 
vyks gedulingos, pamaldos už 
velionies jiielų. pamaldų bus 
nulydėtas į šv'.;-Kuzimi< ro ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiami \ isii3 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę lieka: motina, tėias, 
seserys, broliai ir jų šeimos, dė
diene ir kiti giminės bei pažįs
tami.

Lald. direkt. L. Bukauskas, — 
telefonas COniniodore 4-2228.

sulaukęs -H m.

LIŪDĖSIO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. Westera Ava. Air Conditioned koplyfib 
BEpoblio 7-8600 — 7-8601 Automobiliam* vieta

Tiems, kuri* ryvena kitos* miesto dalys*; gaustas* 
koplyčių arčiau jūsų namų.

ANTANAS BACEVIČE
Gyveno 1002 1 S. Edbrooke 

Avenue.
Mirė sausio 4 d., 1957 m., 

10:15 vai. ryte, sulaukęs pu
sės amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš ša
kių apskr., Lukšių valsčios, Pe
lenių kaimo. Amerikoje išgy
veno 47 metus.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
žmona Zofija (pagal tėvus Kai- 
riukotytė), 2 broliai Martynas 
Bacevičius ir jo žmona Adelė, ir 
Motiejus Rųcevičius ir jo žmo
na Genė bei jų šeima, švogerka 
Kazimiera ilatuck ir jos vyras 
Juozas ir jų šeima bei daug 
draugų ir pažįstamų. Lietuvoje 
liko' sesuo Jadvyga Sabalaus- 
kienė.

Priklausė Karpenterių Uni
jos* Loeal 434, American Le- 
gion Post 4 9 ir 9-to Wardo 
Lietuvių Demokratų Klubui.

Kūnas pašarvotas Bukausko 
koplyčioje, 10821 S. Miehigaa 
Avė. Laidotuvės įvyks antrad., 
sausio 8 d. Iš koplyčios 1:30 
vai. popiet bus nulydėtas į 
kapines.

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

Nuliūdę: žmona, broliai, švo- 
gvplios, Aoogvrls, draugai bei 
INtžĮsUuni. •

Laid. direkt. L. Bukauskas, 
telefonas COnimodore 4-2 228.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0 WESTERN AVĖ. f 410 S0. 504h AVĖ. 
CHICAGO, ILL. » CICERO, ILL.

Telefonai — Gflovehill "6-2345 arba 
T0wnhall 3-2109

zuitų Ordino uždarymą akade
mijai pravedus reikiamas re
formai ir gražiai suklestėjus, o 
taipgi valdant ją jau Edukaci
nei Komisijai. Iš tų laikų pažy
mėtinas Paskauskas Jonas (mi-

NUO UŽSISENfi JUSIU 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ

IR ATVIRU ODOS LIGŲ - į
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ 

, ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIDU ' 
Didz?alviq Rnžė o no | l’ęs 1755 m.), bažnytinės istori- I naga,i ramiai sėdėti ir naktimis

® •* • ............... Z.U J • i i i • ! miegoti nes jų užsisenėjusiou žaiždos Į
2.00 ;-los Profesorius ir kalendorių Į niež*Sjillią lr skaudėjimų senų atvi- 

leidėjas; Rostovskis Stanislovas1 ru ir skaudžių žaiždų uždėkite 
z-i-vii 1-700, - v 1 LEGULO Ointment Jos gydymjj
(J <11 — 1<OZ), parašęs, Cialypaįbycs palengvins jusu skaudėji- 
daug kartų cituojamą, labai ver nuo “skani |

„ nn flngą Lietuvos Jėzuitų provinci- džių nudegimų. Ji taipgi pašalina

2 00 ’ J ^fOllją, išleidęs keletoj lai- S1^ Taipgi pašalina peršėjimų ligosi 
’ dų, kurios tačiau antras tomas, Į vadinamos athlųtils koot, su-i 

! gaila, nebuvo išleistas, ir pats
rankraštis yra dingęs. Minkic- 
vičius Adomas (1684 — 1740),

StarkauskaN1, J............... 2.00, parašęs apie Trakų stebuklihgą
lilvikas, D.......... #..... 2.00, Dievo Motinos paveikslą istori-
Augėnas. K.................. .  . 1.00j ją
Bekeris J. ..................... 1.00

O. J V

3.00
2.00

Eidukevičius, M..........
Gailiūnas, Vyt.............. 2.00
Kručas, Anelė .............. 2.00
Krasauskas, B. . . .
Kunavich, A.............
Lubrancas, J.............
Medonis, P................
Pastorastis, G..........
Sidaras, P..................

2.00

2.00
2.00

stabdo džiovinimų odos ir perplyšimų 
tarppirščiu. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūHtanėios suskllsios odos dedir- 
vinių, odos Išbėrimų ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy
styklų. JI yra gera gyduolė nuo iš-
virtinių odos Hgų. t* 

ir aprašęs jo 1718 metais iš-; <ul° ointment >r* 
kilmingą karūnavimą. Mištoldas\ ™
Antanas (1685 — 1870) para-1 JįwS,’r»itin«s.Chi 

cagoj Ir apylinkėse—
Ullvvaukne, WI*c.,Ga 
ry. Ind.lr Detrolt, Ml- 
įhigan arba raAykl- 
us Ir atsiųskit* Mo- 
i*y order |

šęs 3-jų tomų Sapiegų šeimos

Skelbtis "DRAUGE” apsimoka1.00 i
į 00 I dcs jis yra plačiausiai skaitomas 

1.00 lietuvių dienraštis, o skelbimų
1.00' kaina yra prieinama visiems.
1.00'
1.00:
1.00 
1.00 
1.00 
1.00

LECHJLO, Department D., 
5618 W. Eddy St., Chicago 34, III.

A. A.
JUSTIN YUŠKĖNAS

GYVENO 2547 WEST 15th STREET
Mirė situsio .'! <1., 1957, 3:30 vai. jiOĮiiet, sulaukęs 08 m. aiož. 

Gimė Lietuvoje; kilo iš Zarasų iipskr., Zoidatiškiij kaimo.
Amerikoje išgyveno 44 m.
Pasiliko dideliame nuliitrliiue žmona .losepliiho (Karalcviėifi- 

tė), sūnus Jolm ir duktė Keiphie. uošviai Joscpliine* ir lfy|»olitas 
Koraleviėiiii, poslindis Alfonsus .lozėims šit šeima, kiti giminės, 
draugui ir jcižįslami. Lielmoje liko sesuo lložė I'ikiiu.skieiiė.

Priklausė llūtos Nr. I lliaug., Zarusiškio Klubui, Piliečiu 
Klubui, Cbicugos Lietuvių Draugijai, Uteniškių Klubui, Eržvil- 
kicėių Klubui ir ( į>ytės Klubui.

Kūnas bus pašartolas šeštad. 3 vai. poi'iet Judui K. Eudeikio 
koplyčioje, -4330 K. Culifornia Avė.

Laidotuvės iv v ks antradienį, sausio 8 d., iš koplyčios 8:30 v. 
ryto bus atlydėtas Į Švenč. Panelės Nekulto Prasidėjimo parap. 
bažnyčių, kurioje Įvvks gedulingos pamaldos už velionies sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtus į Šv. Kazimiero kupinės.

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

Nuliūdę: žmona, duktė, sūnus ir uošviai
Luiilotuviu direkt. John I'. Eutleikis. Tel. LAl'ayctle 3-0140 

ė

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4505-07 South Hermitage Avenut

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

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CIIICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansy palarna- ^cs turime koplyčias,
vimas dieną ir nak- B® . Jįjį visose Chicagos ir 
tį, Reikale šaukite g Roselando dalyse ir
mus. tuojau patarnaujame ’

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

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

Čcsnavičius. M.................1.00
DagiiS, J........................... 1.00
Frcjeris, Pr........................ 1.00 i
Gcnčiauskas, A.................1.00
Gencsbigclis, P...........
Jakimauskis, A..........
Kalaina, J....................
Kankalis, Paulina .
Krukienė, E................
Kvedaras, M...............
Levickas, J ............ -.
Liorenčas J. ............
Mackevičius, A..........
Mikalauskas, P.
Mikolaitira, J.................. . 1.00
Motuzas, A..................... 1.00
Pagareckas. A................ 1.00;
Paulius, Sophie ............ 1.00Į
Paukštis, F...................... 1.00 J

Piščikas, Alf................... 1.0G
Prūsas, Z......................... 1.00 j
Rimkus, St............ '. . . . 1.00i
Rudokas, G....................... 1.00
Šimaitis, Pr................. . . 1.001
Skopas, Elena................. 1.00.
Šlapelis, Ona ......... 1.00
Vaičius, J........................  1.00
Varpučenskienė, F......... 1.00
Venckus, Martha ......... 1.00
Znutas, J.............................1.00
Zogclis, L. ................... 1.00

A. ■}• A.

M. KRIST-KRISČIŪNIENEI mirus, 

jos šeimai ir A. Dalidaitei reiškiame gilią už

uojautą.

MiČiuliai ir Rakučiai

ALGIRDAS LANDSBERGIS

KELIONĖ-
V. Ad&mkevlčiaus apianka 

UlMkymm su clnlgaie siųskite:
*59 paL. kabia f&M 

DRAUGAS. aas4 s. Oakley AtBl» 
«, nu

■ "■ 111 . ..
Alos nuostabios Ir nepaprastos kny
gos personažu*, Šitaip įvertina ra
šytoja* Oliauda: “...Welsas- — psv- 
nleklntas niekintojas, bet turja 
savyje Fra Angellco angelų varsų 
gama, Tatjana—nesuprantanti sie
los sųvokos, bet mylinti skalsėta 
meile. Pagaliau Jullna... oaslUge* 
skaistumo Ir nesuvoktus Jt ssmSa

drųsus b* drųsoa, aseuprantųs pa
vojaus beprotAJlmo prsosee”.

C RA N E SAVINGS
2555 YVEiST 47tb STREET

AND IX)AN
ASS’N

. LAfayette 8-1083B. R. Pietkieivicz, prez.; E. R. Pietkieuiez, »ekr. ir advokatas 
Mokame augštug dividendus. Kešiuojama čekius. Parduodame ir 
išperkame valstybes bonus. Taupytojoms patarnavimai veltui 
ATIDARYKITE S^SKAIT^ AIANDIEN.—Apdrausta iki $10,000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uidaryta, o šeėt. nuo 9 iki vidurdienio.

659 VVest 18th STREEET
PETRAS P. GURSKIS

Tel. SEelcy 3-5711

POVILAS J. RIDIKAS
337x1 8. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

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

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

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

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

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



<
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLTNOIS Pirmadienis, sausio .....
i , 1^5t

/ mus
1$ ARTI IR TOLI

J. A. VALSTYBĖSE
— Lietuvių Bendruomenes

biuletenį Nr. 5 sausio 1 d. išlei
do JAV LB centro valdyba. Tu
rinyje: 1956 metus palydint, 

i bendraraštis Nr. 16 apygardų
X D. Mitehell ir pianistė įr apylinkių apyskaitinių pra- 

Aleksūnaitė susituokė gruodžio nešimų reikalu, PLB seimo or- 
29 d. 1956 m. Šv. Antano pa- ganizavimo reikalai, Vokietijos 
rapijos bažnyčioje. Cicero. | lb Krašto Valdyba apie Vasa- 

Jaunavedžio dėdė kun. Va- r*° gimnaziją, kronika ir kt. 
lančius per iškilmingas mišias,1 _ New Yorke, N. Y., sausio 
dviem kunigam asistuojant, su- 13 j. 4 v. p. p. Amerikos Lie- 
teikė moterystės sakramentą, tuvių Piliečių klubo salėje įvyks 
Jaunavedžius lydėjo tiys poros antikomunistinio fronto infor- 
gražiai pasipuošusių liudinin- macįnė konferencija, 
kų, per mišias giedojo Alice .
Steponavičienės vedamas daini- °-'e k°nferencijoje dr. Mag- 
ninkių choras, protarpiais gie- da de SPur> Pittsburgh o pro- 
dojo soliatas Algirdas Brazis ir fesorS’ skaity® Paskaitą apie 
solistė Genovaitė Maczis. Vengrijos kovas už laisvę. Be!

to, Povilaitia, Tarptautinio j 
Žmonių iš įvairių dalių Chi-.Fronto prieš komunizmą pir-

cagos buvo pilnutėlė bažnyčia. > mininkas, darys pranešimą.'(
Bus priimtos rezoliucijos. Kvie- ‘ 

X Morris B. Sachs, lietu- gįama jęUO skaitlingiausiai, da-1
viams gerai pažįstamas kaipo iyvauti
karitatyvinės veiklos žmogus,

SEKMADIENIO TAKNt BOJĘ

Nuo lietaus uždengia vienas pilietis išeinančią iš Presbiterionų 
bažnyčios prezidento šeimą. (INSj

i Dar negali atsisakyti , 
medinių vagonų

Evanstono miesto taryba 
kreipėsi j Chicagos Susisieki
mo administraciją, kad išimtų į 

1 iš vartojimo tuos medinius va
gonus iškeltame traukinėlyje, 
nes paskutiniu metu įvykusios
dvi sunkios nelaimės parodė,

j i a:p labai jie yra pavojingi.
| Tačiau buvo gautas atsakymas, 
kad dar tuo tarpu neįmanoma 
nuo jų atsisakyti ir tik 1953 
metais numatoma juos iš.mti iš 
apyvartos.

Gaisras viešbuty
Buvo užsidegęs viešbutis 

Joy, esąs 1347 W. Madison, 
Chieagoje. Net apie 100 jame 
sustojusių svečių turėjo bėgti 
iš kambarių Į gatvę. Vienas iš 
jų pritroškintas dūmų ; stiklai 
yra sužeidę ugniagesį. Lieps
noj beveik visiškai sunaikino 
ketvirtą mūrinio pastato augš- 
tą. Atvykę ugniagesiai per va
landą laiko gaisrą likvidavo.

LINKSMIAU
Laimėjo

Nukrito
— Žinai, Kazy, smarkiai nu- 

: krito mūsų puskarininkis.
— Gaila... Ar ligoninėje guli? 
— Ne... Anksčiau svėrė ISO 

svarų, o dabar tik 175.

Teisme

Du kareiviai ginčijosi. Vie
nas sako: “Šautuvas yra pėsti
ninkų ginklas”, antrasis — "šau 
tuvas sudaro pėstininkų ginklą”.

— Na .kaip tu pasakysi? —
nekantriai pasakė antrasis, — 1 — Sakyk, tamsta, kaip galė-
penki ir šeši sudaro dvylika, ar jai vienu smūgiu išmušti šiam 
yra dvylika? žmogui net šešis dantis?

-Žinoma, yra dvylika! , — O, tai visai len-va, pone
- Nieko panašaus! Penki ir teisėjau. Jei timsta leisi, aš tuo

šeši yra vienuolika! . jau gali„ tam3tai od ti

Jei galima vienam, tai 
ir antram

FHisofija nesergu
— Daktare, nugara dieglys

— Kaip gi jūs savo viešbutį skaudžiai varsto. Prašau iš
vadinate "Kranto Koteliu”, kai dyti mane.
iki kranto dar pusvalandis ke-J _ Negiliu. Aš esu filosofi- 
lio, — pastebi svečias vedėjui. jos daktaras.

— Na, tai kas? štai kaimyni
nis viešbutis vadinasi "London” 
bet iki Anglijos iš čia juk apie 
3,000 mylių...

nekartą mums aukojęs stam
bias sumas pinigų šalpos, lais
vinimo ir religiniams tikslams, 
ši kartą paskyrė “Rigoletto” 
operos išlaidoms sumažinti 100 
dol. Šiuo metu jis yra Chica- 
gos miesto iždininkas.

X Chieagoje gauta iš Sibiro 
žinia, kad 1941 m. išvežtas iš 
Lietuvos ir penkiolika su puse 
metų bolševikų iškankintas 
1956 m. gruodžio mėn. 2 dieną 
nuo širdies priepuolio mirė Ja- 
kutske Juozas Dailydė, buvęs 
Marijampolės valstybinės Ry
giškių Jono gimnazijos moky- 
tojas-inspektorius. ,

X Kun. Saulius P. Laurinai
tis buvp trumpam laikui atvy
kęs į Chicagą. Šia proga ap
lankė vyskupą V. Brizgį, tėvus 
jėzuitus ir savo Romoj studi
jų laikų draugą kun. V. Atko- 
čių, tėvų marijonų provincijo
lą. Pasimatęs su savo artimai- Minėjimas įvyks sekmadienį, 
siais grižo atgal į Columbus, sausio 13 d. 4 vai. p. p. mon- 
Ohio. - j trealiečiams gerai žinomoje

1 D’Arcy McGee salėje, Pine 
Avenue. v

KANADOJ
— Vliko pirm. J. Matulionis

šventes praleido eu šeima To
ronte. Būdamas Toronte, pir
mininkas šeštadienį prieš Nau
jus Metus “Tėvynės prisimini
mų” radijo valandėlėje pasakė 
gražią sveikinimo kalbą, o sek
madienį, pakviestas čia veikian
čių politinių klubų, padarė pu
siau viešą politinį pranešimą 
T. L. Namuose.

— Prof. Pakštas aplankys 
Montrealį. Sausio 15 d. minėji
mo proga Montrealio MLB 
D-jos skyrius pakvietė žymų 
Lietuvos mokslininką, politiką 
ir visuomenininką prof. dr. Ka-
zį Pakštą, kuris atvyks i Mon-- 
trealį sausio 13 d. ir minėjirųe 
skaitys paskaitą apie Klaipė
dos lietuviškumą bei jūros 
reikšmę nepr. Lietuvos valsty
bei.

X Florence ir Vincas Rekai,
1630 N. Kedzie avė., Naujų 
Metų dieną paminėjo 20 m. ve- 
dybinio gyvenimo sukaktį. Tai” m7zik7ne'dali’[ 
proga jų namuose buvo vaisas.
V. Rekas yra žinomas veikė-Į — Montrealio dramos teat-

Po paskaitos bus meninė da
lis su choru, deklamacijomis

jas.

X Elzbieta Samienė dar šį 
mėnesį rinks aukas tėvų Sale
ziečių gimnazijai Italijoje Care 
paketams. Paketas kainuoja 1 
dol. Elzbietos adresas: 3442 S. 
Union avė., Chicago 16, III.

X Bronė ir Aleksas Survilai,
12 m. išgyvenę Vokietijoj, Ha- 
nau stovykloj, atvyko į Chica
gą ir apsistojo pas savo duk
ras Bronę# ir Aldoną, 820 W. 
34 Place.

X Alice Stephens Immi- 
grants Protective League TV 
programoj nėra teisėjas. Tei
sėju yra muz. Kazys Stephens.

X Stasys Rauckinas ir jo 
šeima persikėlė į savo namą, 
2609 W. 43 St., Chicago 32, III.

X Režisierius Vytautas Va

liukas skaitys premijuoto ro
mano “Smilgaičių akvarelė” iš
trauką įteikiant premiją šio kū
rinio autoriui. Iškilmės įvyks 
ateinantį šeštadienį, sausio 12 
d., Sakalų salėje. Pradžia 7 vai. 
30 min.

X Ona ir Jonas Shulmistral. 

4004 Archer avė., sausio 1 d. 
minėjo savo vedybinio gyveni
mo 16 m. sukaktį.
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Jei turite parduoti ar Išnuomo
ti. pasiskelbkite smulkių skelbimų 

skyriuje. Skelbimą galite perduoti 

telefonu. Virgiui* 7-6640.

Parduotuvių uždarymas' 
sekmadieniais

CHICAGOS ŽINIOS
Graikai apie St. Piežą

Chieagoje leidžiamas ameri
kiečių graikų laikraštis “The 
Chicago PNYX” turi skyrių —

Kaip sunaudos vengrams 
surinktus pinigus?

Chieagoje gruodžio 6 d. vie
šoje rinkliavoje surinkta $125,-

Šio mėnesio asmenybė. Savo nu 226. Atskaičius $3,600 išlai- 
meryje 225 į tą skyrių įdėjo doms beveik pusė tos sumos — 
nuotrauką ir platų aprašymą $60.000 — eis į Prezidento fon- 
mūsų Stasio Piežos. Jis čia va-1 dą vengrų pabėgėliams šelpti, 
dinamas iš labiausiai pasižymė Iš likusių 62% bus perteikta 
jusiu laikraštininkų ir džiaugia katalikų šalpos organizacijoms, 
masi, kad jisai neseniai aplan- 17% Pasaulio Bažnyčių Lab- 
kė Graikiją ir parašė straips- daros tarnybai, 9% žydų įmi
niu seriją apie tą demokrati-1 grantų Pagalbos įstaigai ir 8% 
jos lopšį. Pažymima, kad jis jau Liuteronų Pabėgėlių įstaigai, 
20 metų kaip darbuojasi prie kad visos šios, įstaigos tas su- 
laikraščio Chicago American, ii mas panaudotų savo globoja- 
jau nuo 1947 metų yra to dien- į mų iš Vengrijos pabėgusių
raščio religinio skyriaus redak
torius. Graikai džiaugiasi, kad 
savo aprašymuose jų moteris 
St. Pieža pavadino labai gražio
mis, o Graikijos klimatą — pui 
kiu. Būdamas Graikijoje St 
Pieža aplankė Atoso kalną, kur 
yra, sakytumei, rytiečių vienuo 
lių respublika, ir matė, kaip pir 
mas amerikietis tapo tos res
publikos nariu. To amerikiečio 

1 vardas — Jonas Mitropoulos, iš 
, Detroito.

Chicagos Miesto tarybos pa- 
komisija pirmadiefiį apklaus! 
nės verslo atstovus ir kitus pi 
liečiąs apie planuojamą par
duotuvių uždarymą sekmadie
niais. Daugelis verslininkų ir 
tarnautojų to siekia, kad sek
madienius galėtų praleisti drau
ge su savo šeima.

Rytų Vokietija pribrendus 
sukilimui

Chieagoje kalbėjęs V. Vokie
tijos pareigūnas Heinz Rudolph 
pažymėjo, kad Rytų Vokietijos 
studentai ir darbininkai yra la 
bai palinkę 'sukilti prieš komu 
nistus. Iš 20,000,000 vokiečių,i 
esančių raudonųjų kontrolėje, 
komunistinio nusitiekimo tesą1 
tik apie 5%. Heinz Rudolph jt 
yra Žemutinės Saksonijos, ku
ri rubežiuojasi su Rytų Vokie
tija, darbo, sveikatos ir socia
linių reikalų ministeris. Jis at
lieka 45 dienų kelionę po JAV J

Nuvijo plėšikus ,
Du jaunuoliai, maždaug 18j 

metų amžiaus, buvo išbaidyti iš 
vaistinės 501 W. 79 str., Chiea
goje, kai jų piktą darbą pertrau

Pas daktarą
— Tamsta dakfare, — skun

dėsi kareivis Verksnys, — kai 
aš dar mažas buvau, mane trak. 
torius pervažiavo, tai dar ir da- 
bars smarkiai skauda krūtinę.

— Netiesą, broli, šneki. Aš 
tave iš akių pažįstu, kad netie
są šneki...

— Tamsta daktare, l$ad aš ne 
nuo Šakių, aš iš Marijampolės...

— O, šia liga aš dar nesergu.

Kalėjime nesėdėjo
— Tamstai tarnybos suteikti 

negaliu, nes Vokumentai rodo, 
kad kalėjime sėdėjai.

— Visai nesėdėjau, nes nebu
vo laiko. Vis prie durų varinė
davo...

Pirmą kartą traukiniu
Ona Kukianė pirmą kartą va

žiavo traukiniu. Traukiniui su
judėjus, pasirodė konduktorių: 
ir visa gerkle suriko:

Prašo padėti
KAS KĄ IR KURJauna mergina atėjusi į krau

tuvę kreipėsi pardavėją:
— Norėčiau išsirinkti kokią 

tinkamą dovaną vienam vyriš
kiui, kuris rašo eilėraščius. ' kykloje. Visos narės prašomos atsi-

— Gal tinkamiausia dovana lankyti ir atsivesti naujų narių,
būtų pintinė cigaretėms. . ' Valdyba

Moterų Sąjungos 55 kp. mėnesi
nis susirinkimas Įvyks antradieni, 
sausio 8 d., 8 vai. vakare, Aušros 
Vartų parapijos (\Vest Side) mo-

KAS BUS NAUJAS “DRAUGO” 

ROMANO KONKURSO 

LAUREATAS?

1957 m. sausio 12 d., šeštadienį, 

7:30 vai. vakaro 
SOKOL SALĖJE 

2345 South Kedzie Avenue, 
Chicago, Illinois

Amerikos visuomenė bus supažindinta 
su nauiu laureatu.

3S

ras pradeda repetuoti inceni- 
zuotą K. Borutos veikalą Balta- «. ». „ . .
ragio malūnas, kurį žada su- < Mažiau ŽUVUSIU Chieagoje

žmonių šelpimui.

Pijaus XII kepuraitė 
čikagiečiui

Chicagos Sanitarinio distrik- 
to trustistas Frank Chesrow iš 
Vatikano gavo. Pijaus XII dė
vėtą mažą kepuraitę (zuchet- 
to). Ta dovana atėjo jam kaip 
vienas iš pagarbos ženklų už įs
teigimą berniukų miesto Ca- į kė James McLaughlin, 15 m., ir 
labrijos provincijoje. Cheerow jo draugas. Išgąsdintas plėši- 
tai padarė pagerbdamas moti- kas šovė į grindis ir atšokusi 
nos atminimą ir paskirdamas kulka sužeidė tą penkiolikos me

vaidinti Vasario 16 d. proga.

Ar Marija apsireiškė Lietuvoj* 
Atsakymą rasite J. BuJzeikos ku; 
Kūtėje

'MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE

Kaina 40 <wnU 

a galite gauti

‘DRAUGE'
£334 80. Oakley Ava

ŽHICAGO 8. DLL
t

Pasiremiant 11 .mėnesių sta
tistika apskaičiuojama, kad 
1956 metais visose JAV bus žu 
vę susisiekimo nelaimėse apie 
40,200 asmenų, ir tai sudarys 
naują nelaimių rekordą, tačiau 
Chieagoje ketvirtais iš eilės me 
tais nelaimių skaičius sumažė-

tam reikalui $40,000.

Areštavo narkotikų 
spekuliantą

Vienas iš Iždo departamento 
labiauisiai pajieškomų nusikal
tėlių — Peter Contes, 41 m. am 
žiaus, kitaip dar prisidengęs 
Paul Caras vardu, be pasiprie-

tų berniuką. Plėšikas pabėgo, 
.suspėjęs iš kasos paimti $205. 
Policija šių plėšikų jieško. ypač 
kad ir kituose apiplėšikuose jie 
jau buvo pastebėti.

Bausmė už palaidą šunį
Allan Snitoff, 48 m. čikagie- 

tis, ir jo 24 metų amžiaus sū-
jo. Per 1956 metus susisiekimo ginimo pasidavė policijai pirmo nus Lee nubausti P° už te

augėto bute 1934 W. 51 avė., kad Jie leido savo šuniui laks‘ 
Ciceroje. Jis Chicagos apylinkė- palaidam, be antsnukio. Įsa 
je gyveno per pusę metų, atbą, k^ta taiP8i šuni Įskiepyti nuo

niuose miestuose lyginant mir- gęg čia iš New Yorko, kur jis Pasiutimo.
tinų nelaimių procentą, išpuo- buvo jieškomas dėl spekuliaci-Į Gaisras medžio sandėly 
lantį kiekvienam 100 000 auto- jos narkotikai^. New Yorke jis

buvo sugautas su 10 svarų'gry- Netoli Chicago-? esančiame 
no heroino, kurio vertė siekė Ldncolntvoode sude^- Lord Bu-

nelaimėse Chieagoje žuvo 304 
žmonės, taigi net 40 žmonių ma 
žiau, kaip 1955 metais. Milioni

D e M E S I o t

BOKIME IŠTIKIMI LIET. 
KNYGAI!

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

mobilių, tik Detroitas yra gere 
snėje padėtyje už Chicagą. Ten 
kiekvienam 100,000 automobi
lių 1956 metais išpuolė 2.7 .mir
tys, o Chieagoje — 3.4 mirtys.

Konkursas, gal* s nuvest 
į televiziją

Jau tik penkios dienos beli
ko užsiregistruoti tal?ntin-

apie pusantro miliono dolerių.
Jam dabar gresia apie 22 me

tai kalėjimo.

Nori sujungti kalėjimus
Šerifas Lohman Cook Apskri 

Les.tarybos Įstatymdavystės ko 
miteto posėdyje iškėlė sumany-

shnell medžie sandėliui. Padary 
ta apie $100.000 nuostolių. Liep 
snos matėsi už šešių mylių. Pei 
tris valandas ugniagesiai ne
įstengė gaisro sukontroliuoti.

Kanalizacija—pusė biliono
Cįjicagos miesto kanalizacija 

dabar iš viso turi 3,640 mylių il
gio vamzdžių ir jos visos vertė 
siekia apie pusę biliono dolerių.

giems mėgėjams dainininkams, kad būtų sujungti apskri
ties ir Chicagos nąiesto kalėji
mai ir kitos baudos įstaigos. 
Tai palengvintų administravi
mą ir išlygintų spūstį kaikurio- 
se kamerose.

Didelis šalpos deficitas

muzikams ir kitų menų atsto
vams, kurie ruošiasi dalyvauti 
Immigrants Protective League 

Lietuviškos Knygos Klubo na- paskelbtame konkurse. Regist-

muzikų: prof. VI. Jakubėnas
LIET. KNYGOS KLUBAS 

(Lith. Book Club)
2334 So. oakley Avė., 

Chicago 8, Illinois

(IX) 3-5036), muz. A. Kučiū-
, nas (WA 5-7505) ar muz. 
Charles Stephens (LA 3-1933). 
Laimėtojai galės pasirodyti per 
specialų vakarą sausio 20 d. 3 
vai. p. p. Marijos Augšt. mo-

Netvarkingai geidžiami žemiš kykloje, patys geriausieji turi 
kieji turtai gimdo visokį blogį, galimybės patekti į televizijos 
ypač smukdo moralę ir kelia ne- tinklą, jų atliekamus numerius 

iHiiiiniiiiilililiiilllIlllllllllllllllllllllllMli santalkas. ' Pijus XI perduodantį po visą Ameriką

Numerių kalba
Du italai kalbininkai — Carlo 

Allioni ir Ernesto Boella — su
darė tarptautinę kalbą, kurioje 

Illinois valstybės Šalpos sky- ’ie?°į žodžių vartojami mime-
rius turi toki didelį deficitą, I Pv%I"el‘ž P^™™* ’ka"
. , . ... ... menimis 33. Anot išradėjų, perkad jisai pasiekė $33’,£ milio- . , , . . .r vieną mokymosi valandą kinietis!

jau gali išmokti ta kalba para* 
Išyti laišką, kurį italas supras-

nų. Numatomi griežti pertvar
kymai šalpos sistemoje. Vieton 
dabartinės Viešosios Pagalbos 
komisijos numatoma suorgani
zuoti Viešosios Pagalbos depar
tamentą.

ALDONA STEMPUŽIENft, 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 STEMPUŽIENft, garsi Clevelando daini
ninkė.

Po koncerto bus šokiai, kuriems gros JUOZAS 

K O Ž 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 surpryzas Amerikos visuomenei, kai bus paskelb
ta laureato pavardė.

PLATINKITE “DRANGA” »£


