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NAUJA PRIEVARTA VYKDOMA VENGRIJOJE
Buvęs sovietų pareigūnas parodo 

tikrąjį Dimitri Šepilovo veidą
WASHINGTONAS. — Sovietų Sąjungos užsienio reikalų mi- 

nisteris Sepilov bando šypsotis Vakarams ir vaidina džentelmeną, 
bet jo tikrą veidą parodo j Vakarus pabėgęs žymus sovietų parei
gūnas Vladimiras Šabinskis.

Vladimiras šabinskis, gerai pa 
žinojęs Šepilovą, įspėja, kad še- 
pilov yra nė kiek nemenkesnis ir 
pavojingas bolševikinis „drau
gas“.

Sala degė
NAGASAKI, Japonija, sausio 

7. — Izuhara mieste, Tsushima 
saloje, gaisras sunaikino 65 na
mus. 420 asmenų liko be pasto
gės.

Taktika buvo žiauri, tiesiog 
velniška

Per karą šepilov gavo 4 kari- i 
nius ordinus, buvo 3 frontuose 1politinis komisaras ir galiausiai ^orej° paaugštinimo 

pasiekė generolo laipsnį. Jo ves
toji karo propagandos taktika 
buvo žiauri, tiesiog velniška.
1943 m. vienas ukrainietis raud. 
armijos kapitonas netikėtai buvo

gavo kalėjimą
BERLYNAS, Vokietija, sau

sio 7. — Rytų Vokietijos gaisri
ninkas keturis kartus padegė 

iš Leningrado fronto perkeltas į j Werneuchen mišką, netoli Ber
lyno, kad gautų tarnybinį paaugs 
tinimą. Mat, jis, padegus mišką, 
tuojau su kitais gaisrininkais 
bėgdavo gesinti miško. Ypač miš 
ko padegėjas rodydavo nepa
prastą drąsą gesinant mišką. 

Vieton paaugštinimo, miško

Ukrainą. Jo naujasis pulkas iš
vijo vokiečius iš jo gimtojo mies 
to. Kai tik Wehrmachtas pasi
traukė, kapitonas tučtuojau nu
vyko į namą, kur gyveno jo tė
vai, žmona ir vaikai. Tačiau ten 
jis terado tik biauriausiai į gaba
lus sukapotus lavonus. Lyg bur- 'padegėjas gavo kalėjimą. Ten sė- 
tininko lazdelei pamojus, tuojau jdės penkerius metus.
pasirodė sovietų fotografai ir —7---------- '
kronikininkai. Pulkas suorgani-1 Balsuotojai prašo 
zavo nukautiesiems iškilmingas 1 . ,v* . •
laidotuves. Visuose sovietų laik- ' edeno paSiaiSKlTltl

‘ raščiuose pasirodė foto nuotrau- ’ LONDONAS, sausio 7. — Dvy 
kos ir aprašjnnai, kaip biauriai nukų miestų — Warwick ir Lea- 
na,ciai elgiasi su nekaltais ra- j mington — balsuotojai, kurie 
miais gyventojais. Ir tame fron- Britanijos premejerą Edeną per 
to ruože sovietų kariai kovėsi 33 metus išrinkdavo į parlamen
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TRINIOAD-TOtACO AND IMI 
WINOWARD ANO IEEWARO HIANOS

EAST GERMAN COMMUNIST 
OFFICIAIS GO TO MOSCOW 

FOI ROtITICAL IALKS

CHINESE COMMUNIST 
FREMIER CHOU EN-LAI 

TO VISIT MOSCOW

UN ROLITICAL COMMITTEE 
TO CONSlDER RED CHINA’S 
VIOLATIONS OE THE 3ITH 

FARALLEL IN KOftEA

WORLD WEEK

Praėjusios savaitės svarbiausieji pasaulinės politikos įvykiai vaizduose. (INS)

Dinamito sprogimas
apdaužė miestelį

EMPORIUM, Pa., sausio 7. — 
Sprogimas Pennsylvanijos para
ko fabrike šiandien smarkiai su
krėtė šį miestelį.

Fabrikas yra y* mylios atstu
me nuo Emporium. Fabrike ga
minamas dinamitas.

Pennsylvanijos valstybės poli
cija pranešė, kad po sprogimo 
prasidėjo gaisrai. Visas judėji
mas toje apylinkėje sustabdytas.

IŠ pirmųjų pranešimų, spėja
ma. kad jau trys vyrai yra už-kaip pasiutę, norėdami atsiker- vakar jį pakvietė atvykti pas' “JStT. AštJon?’asn?enys‘’nug^

10“ • i vi -I i n i cj o LrTr_ i - . . . _ _ _ _ .syti vokiečiams. Bet po karo vie 
nas Berlyne veikęs MVD pulki
ninkas Šabinskui pareiškę: ,,Geš 
tapo įvykdė Rusijoj daug biau- 
riausių darbų, bet tik ne jis iš
žudė šio ukrainiečio kapitono šei
mą. Į miestą slaptai atslinko bol
ševikų policijos agentai ir ją iš
žudė prieš įžengiant raud. armi
jai. Šią provokaciją sugalvojo ir 
įvykdė fronto ruožo politinis ko
misaras Dimitri Šepilov“...

Kai raud. armija įžygiavo 
į Rytų Europą

Kai raud. armija įžygiavo į 
Rytų Europą, ją pavergdama, ne 
kas kitas, o tas pats Šepilov „pa
dėjo“ visą eilę valstybių paversti 
„satelitiniais kraštais“. Tos rū
šies „žygdarbiai“ tiesiog elektri
zavo jį. Pasibaigus karui, jis pri 
si jungė prie Sov. Sąjungos repa
triacijos komisijos, norėdamas 
užsienio reikaluose įgauti dau
giau patyrimo. 1947 m. Šepilov 
buvo paskirtas visų Rytų Euro
pos satelitinių kraštų propagan
dos šefu.

Sovietų sena taktika
Per slaptą pasitarimą sovieti

nių informacinių įstaigų Ryt. 
Berlyne Šepilov dėstė, jog reikia 
laikytis tokios taktikos: ūkinin
kus reikia įtikinėti, jog nebus

juos ir jiems asmeniškai pasaky-; benti j §y Marijos ligoninę, 
ti, ar jis ketinąs pasitraukti iš 
premjero pareigų.

Indijos premjeras 
Sovietų Sąjungą

pavadino agresore
INDORE, Indija, sausio 7. — 

Indijos premjeras Nehru vakar 
pirmą kartą Sovietų Sąjungos 
rolę Vengrijoje pavadino agresi
ja.

Nehru pasakė užsienio politi
kos klausimais kalbą Kongreso 
partijos suvažiavime, įvykusia-

Emporium radijo stoties žinių 
pranešėjas Frank Burman, sa
ko, kad didelis gaisras palietė 
Emporium miestelį ir sprogimas 
uždegė apie 20 pastatų.

Raudonasis jaunimo 
festivalis

MASKVA. — Ateinančią va
sarą Maskvoje šaukiamas šeštas 
viso pasaulio jaunimo ir studen
tų festivalis. Sovietų delegacija 
į tą festivalį, kaip praneša „Prav 
da“ nr. 360, susidės iš 3,000 as
menų. Festivaliui ruošti sudary-

Plačiau susipažįstama su
Eisenhowerio doktrinos planu

WASHTNGTONAS, sausio 7. — Jungtinių Amerikos Valsty
bių valstybės sekretorius Dulles šiandien buvo stropiai klausinė
jamas dėl karinės — ekonominės pagalbos Vidurio Rytams. 

Atstovų Rūmų užsienio reika
lų komiteto nariai jau iškėlė klau 
simų apie prezidento Eisenhowe- 
rio pasiūlymą, kurį jis patiekė 
praėjusį šeštadienį abiejų rūmų 
posėdyje. ♦<-

Abiejų partijų (respublikonų 
ir demokratų) kongresmanai ir 
senatoriai kėlė klausimų, dėl Ei- 
senhowerio doktrinos) taikomos 
Vidurio Rytams. Apskritai sutin 
karna, kad kongresas pagaliau 
patvirtins kokią nors programą, 
panašią į prezidento Eisenhowe- 
rio pasiūlymą, nors bus apkar
pytas jo prašymas suteikti jam 
teisę naudoti karines jėgas, rei
kalui esant, Vidurio Rytuose.

Apklausinėjimai karinės — 
ekonominės pagalbos reikalais 
tęsis apie 10 dieniu Bus iškeltas 
karinės pagalbos priemonių vyk
dymas ir nustatyta pinigų suma, 
reikalinga ekonominei pagalbai.

Grąžino į Angliją
LONDONAS, sausio 7. — La

vonas leitenanto Anthony Moor- 
house, kuris prieš mėnesį buvo 
pagrobtas egiptiečių partizanų 
Port Saide, vakar gražintas į An
gliją palaidojimui. Laidotuvės 
bus šį ketvirtadienį.

• Airijos premjeras Costello 
kreipėsi į žmones, kad jie atmes-

me Indore. Jis pasakė: Įvykiai u tovi komigija au būstine
Egipte ir Vengrijoje „parodė, Maskvoje, ir jau išėjo trečias nu- 
jog kolomalme agresija negali- meris festivaliui skiriamo žurna

lo „Festival“. Maskva nesigaili 
nei lėšų, nei pastangų raudonajai

ma moderniame pasaulyje“.
Nors Nehru buvo pasmerkęs

Sovietų Sąjungos veiksmus Ven-, propagandai tarp jaunimo, 
grijoje, jis ir jo vyriausybė pir
miau labai atsargiai Kremliaus 
rolę pavadino „intervencija“, o 
ne „agresija“. Jis visuomet var
todavo žodį „agresija“ apibūdin
ti įvykius Vidurio Rytuose.

• Bulgarijos armija neseniai 
gavo sovietinių tankų. Sovietai 
taip pat Bulgarijos pietuose, ar
ti prie Bulgarijos — Graikijos 
pasienio, įrengė radaro stotį.

Bijo maištų Rytų Vokietijoje
MASKVA, sausio 7. — Sovie- ----- —............ . ■ '

įvedami jokie’ kolchozai "krauti tų S{»ungOs komunistų partijos žinės uždangos terminas. Jie tai 
vininkams ir smulkesniems pra- oficiozas -Pravda“ nr. 361 persi- , laiko „melagingu pliauškimu“, 
menininkams duoti pažadų kad sPausdino -Neneš Deutscnland“ Vyriausybei esą žinomi priešinta 

straipsnį, kuriame rašoma, kad ----‘ —1 !—jiems niekas nieko blogo neatsi
tiks. Vyriausybė iš pat pradžių 
jokiu būdu negali dėtis tiktai ko
munistine, bet stengtis sudaryti 
įspūdį, jog naujasis režimas toli 
gražu nėra toks blogas ir nema
nąs eiti sovietų pėdomis. O kai 
pavyks šiuo būdu gyventojus už

jaučiama nauja agitacija tarp 
inteligentų, universitetuose ir 
profesinėse mokyklose bei insti
tutuose Rytų Vokietijoje. Ten 
skleidžiama priešiška ideologija, į 
siekiant suskaldyti į „stalinis- 
tus“ ir demokratizacijos šalinin

kų centrų planai ir siekimai, im 
tąsi priemonių prieš pastangas 
pradėti platesnę provokaciją. 
Esą, reikia būti kovos pareng
tyje-

liūliuoti, tada „visa kita“ atliks kus ir tuo sužlugdyti „darbinin-

Maskva spaudžia 
darbininkus

kų klasės“ partiją. „Priešas brau 
naši j kiekvieną plyšį, nors jis ir1 
mažas, ir stengiasi sugriauti“, —Į 
rašoma laikrašty.

Toliau laikraštis pažymi, kad (tvarkymai, pagal kuriuos profe 
rankas komunistams. Tokiu bū- Rytų Vokietijoje esą negalima sinės sąjungos (darbininkų or
dų kaip tik geriausiai pavyksta pakęsti tokių neva „laisvų dis- J ganizacijos) labiau įpareigoja- 
palaužti žmonių pasipriešinimą, kusijų, kurios veda į prasiverži- mos budėti, kad būtų išpildytas 
aktiškai komunistai taip
juk ir daro.

komunistų partijos nariai, jai 
simpatizuojanti policija, armija, 
teismai, profesinės sąjungos ir 
kitos institucijos, kurios padės 
tvirtai suimti visą valdžią į savo

MASKVA. — Pirmame pusla
pyje „Pravdos“ nr. 360 skelbia
mi nauji Sovietų komunistinės

Koreja daugiau perka
negu parduoda

SEOUL, Korėja, sausio 7. — 
Korėjos respublikos ekonominis 
gyvenimas yra katastrofiškoje 
būklėje. Korėjos ekonominę būk
lę vaizduoja šis faktas: Korėja 
per metus eksportuoja į užsienį 
tik 18 milionų dolerių vertės ga
minių, o importuoja 330 mil. dol. 
vertės gaminių.

Jungtinės Amerikos Valstybės 
Korėjai nuo karo suteikė bilioną 
dolerių ekonominės pagalbos, o 
1956 m. — 285 mil. dol.

TRUMPIU Iš VISUR
• Egipto prezidentas Nasseris 

tarėsi su Yemeno ambasadoriumi 
Abdul Raham Abu Taleb ryšiumi 
su britų agresija Yemene. Britų

tų mažos grupės „beširdiškus vy-' lėktuvai užvakar apšaudė Yemen
rus“, kurie bando kraštą įtrauk
ti į karą. Airijos respublikos ar
mija praėjusiomis savaitėmis 
pradėjo puolimus prieš britų įren 
gimus šiaurės Airijoje.

• Kanados Pacifiko geležinke
lyje streikas tęsiamas. Nežinia, 
kada jis baigsis.

Alžirijos sukilėliai vis dar
tęsia kovas prieš prancūzus

ALZIRAS, Alžirija, sausio 7. —- Prancūzijos karinės jėgos va
kar užmušė 18 Alžirijos sukilėlių dviejose kovose.

Trylika sukilėlių žuvo kovoje 
netoli Bongie uosto, o penki — 
netoli Nedromah, Oran.

kareivins ir Aden genties sukilę 
liūs, kai jie puolė Aden protekto
ratą.

• Sovietai ir raud. Kinija pa
sirašė protokolą pasikeisti moks
linėmis informacijomis. Kinija 
pirmiausia nori techninės pagal
bos televizijos srityje.

• Septyni Zuericho laikraščiai 
kartu bendradarbiauja išlei
džiant dvisavaitinį laikraštį ven
grų kalba Vengrijos pabėgėliams 
Šveicarijoje.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicagoje 

ir jos apylinkėje šiandien — ap
siniaukę, šalta, galimas sniegas.

Vėl grįžta j 
stalinizmą

BUDAPEŠTAS, Vengrija, sau
sio 7. — Premjero Janos Kadar 
komunistinė vyriausybė vakar 
iškėlė geležinę kumštį, kuria dau 
žo vengrų viltį gauti didesnę lais
vę.

Janos Kadar vyriau sybė, 
Kremliaus primesta, kietai kal
bėjo ir vėl pasuko į stalinizmo 
programą.

Komunistinė vyriausybė ban
do šypsotis Vakarams, kad gau
tų iš jų finansinę pagalbą, bet 
tuo pačiu metu spiaudo į Vakarų 
veidą, sakydama, kad „imperia
listiniai doleriai kovojo prieš dar 
bininkų ir kaimiečių vyriausy
bę“.

„Nauja programa1'
Paskelbdama „naują progra

mą“ prispaustai vengrų tautai, 
vyriausybė pasakė, kad laisvę tu
rės tik tie darbininkai, kaimie
čiai ir intelektualai, kurie paža
dės lojalumą komunistiniam re
žimui.

Vengrijos komunistinė vyriau
sybė rems tik tuos mokslininkus, 
rašytojus ir menininkus, kurie 
nėra „laisvės ir socializmo prie
šai“.

Vyriausybė nupiešė komunis
tinę partiją kaip Vengrijos vado
vaujančią jėgą ir pasakė, kad to
ji jėga bendradarbiaus tik su lo
jaliais elementais.

Imre Nagy paskelbė išdaviku
10,000 žodžių deklaracija — 

įkvėpta Sovietų Sąjungos komu
nistų partijos boso Nikitos 
Chruščevo — pavadino išdavi
kišku reiškiniu revoliucinį komu
nistinį Imre Nagy režimą, kuris 
pirmiau buvo pavadintas tik silp
numu. Chruščev praeitąją savai
tę lankėsi Budapešte.

Imre Nagy, buvęs Vengrijos 
premjeras, buvo pažadėjęs lais
vus rinkimus Vengrijoje. Bet so
vietų kariuomenė 1956 m. lapkri
čio 4 d. jį išmetė iš premjero pa
reigų. Ir dabar Nagy yra Mas
kvos rankose.

KALENDORIUS
Sausio 8 d.: šv. Severinas ir šv. 

Apolinaras; lietuviški: Velotas 
ir Nemira.

Saulė teka 7:18, leidžiasi 4:37.
Konfiskavo tris Paryžiaus 

laikraščius
Sukilėliai taip pat turėjo nuos

tolių 90-ties minučių kovoj prieš 
prancūzų karių konvojų. Sukilė
liai užpuolė prancūzų karių kon
vojų Bou Saada tyrumoje. Vie
nas prancūzas žuvo ir du buvo 
sužeisti.

1956 m.

Prancūzijos pareigūnai konfis
kavo tris Paryžiaus laikraščius 
(nepriklausomųjų France - Soir, 
Paris Press, ir Le Monde), kai 
jie pasiekė Alžiriją.

Prancūzijos ministeris Robert 
Lacoste įsakė konfiskuoti mini- 

Alžirijos sukilėliai 1956 m. 1 mų laikraščių egzempliorius, at- 
gruodžio 2 d. paėmė į nelaisvę į siųstus į Alžirą, nes jie paskelbę 
kunigą Joseph Elan, Baltųjų tė- Į netinkamų žinių, kurios gali su- 
vų vienuolyno narį. Sukilėliai ge- kelti dar didesnį nerimą tarp
rai elgėsi su kunigu ir Naujuose 
Metuose paleido į laisvę.

Trys musulmonai užvakar žu
vo ir šeši buvo sužeisti granatų 
kovoje, įvykusioje Aiži re.

Granata į kirpyklą♦
Vienas vyras krito negyvas ir 

šeši buvo sužeisti, kai sukilėliai 
įmetė granatą į kirpyklą Alžiro 
priemiestyje. Kulkos taip pat bu-

vietos gyventojų.

Japonija praves
geležinkelį Brazilijai

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Valstybės sekretorius Dulles vakar pasakė Atstovų Rūmų 

užsienio reikalų komitetui, kad prezidento Eisennotcerio Vidurio 
Rytų programa padidintų įsitempimą su Sovietų Rusija, bet „su
stabdytų trečią pasaulinį karą prieš jam prasidedant“.

— Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Dag Hammarsk- 
jold vakar pasiūlė sudaryti specialų Jungtinių Tautų komitetą, ku
ris ištirtų ir išstudijuotų vengrų padėtį. Jungtinės Amerikos Vals
tybės pirmiausia iškėlė mintį, kad būtų sudarytas JT komitetas, 
kuris iš pirmųjų šaltinių sužinotų, kaip sovietų kariuomenė už
gniaužė laisvės kovotojus Vengrijoje.

— Indijos premjeras Jawaharlal Nehru įsitikinęs, kad bet ko
kia Jungtinių Amerikos Valstybių karinė pagalba Vidurio Rytams 
pagal Eisrnhoicerio doktriną „ves į nesusipratimą“. Nenru pasakė 
Kongreso partijos suvažiavime, kad bet kurios valstybės karinė 
intervencija Vidurio Rytuose atneštų konfliktus.

— Prezidento Eiscnhomerio Vidurio Rytų doktrina Sovietų 
vadų buvo vasmrrkta, Arabuose sukėlė susierzinimą, Izraelyje —

TOKIO, Japonija, sausio 7. — nusivylimą, o Vakarų Europoje — šiltai priimta,
Japonijos kompanija, pirmą kar- — Komunistinės Kinijos ministeris pirmininkas Chou En - lai 
tą po II Pasaul. karo, laimėjo vakar atvyko į Maskvą, kur tarsis su Kremliaus vadais Vengrijos, 
tarptautinį kontraktą. Japonijos : Vidurio Rytų ir Eisenhowerio doktrinos klausimais. Chou En - lai 
kompanija varžytynėse nugalėjo 1 ketina vykti į Vengriją ir Lenkiją. Kremliaus vadai prašys raud.

Kinijos vadą paremti Maskvos priespaudą Vengrijoje ir Lenkijoje.
— Irakas suruošė didžiulį karinį paradą, kuris tęsės keturias 

valandas. Irakas yra Bagdado pakto narys. Bagdado pakto tikslas 
— kovoti prieš komunistinę agresiją.

lydai, pabėgę iš Egipto, tvirtina, kad Egipto vyriausybė

Amerikos, Prancūzijos ir Vokie-partijos centrinio komiteto pa- v© paleistos į kirpyklą. Du mu
sulmonai krito nuo kulkų kitoje tij°s kontraktorius pravesti po- 
miesto dalyje. žeminį geležinkelį Sao Paulo

Alžirijos sukilėliai traukinį nu m’estc' Brazilijoje.
sodino nuo bėgių Blida - Djclfa! Geležinkelis bus 63 mylių ilgio

visu*] mą priešsovietinės ideologijos“. įmonės gamybos — finansų pla- linijoje, 75 mylios pietuose nuo Kainuos bęveik 210 milionų do- konfiskavo vieną milioną dolerių iš žydų Egipto krašte.
Sovietams nepatinka ir gele- as. 'Alžiro. lerių. Į — Beveik tūkstantis žydų ii Egipto atvyko į Neapolį, Italiją.
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS
I

Antradienis, sausio 8, 1957
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«

Rašo DR. AL. RAČKUS'

SVEIKATA BRANGUS TURTAS
•m—*——r. 4342 Archer Avė.. Chicago, 32 

Naktinis siaubas

Apie slogutį, kuris daugelį su 
augusių slegia ir kamuoja nak
ties metu besimigdant, jau buvo 
rašyta.

Dabar reikia tarti keletą ižo-Į 
džių ir apie kitokios rūšies nak
tinį siaubą, kuris dažniausia te-j 
rorizuoja vaikus ir jaunas mer-l 
gaites, bet retkarčiais pakamuo 
ja ir subrendusius. Tos rūšies 
naktinis siaubas medicinoje va
dinasi “Pavor Nocturnus”,

Pirm aptariant naktinio siau
bo sindromus ir priežastis, skai
tytojas turi įsisąmoninti, kad 
yra didelis skirtumas tarp nesu
kontroliuojamos ligos apraiškos 
“Pavor Nocturnus” ir paprastų 
kontroliuojamų maldingų “nok
turnų”. Paprastos “nokturnos” 
tai yra toks iš senovės užsili-l 
kęs paprotys vienuolynuose, 
kad vidurnakty skambučiui su
skambinus visi vienuoliai turi 
šokti lauk iš lovos, greit apsi
vilkti ir nedelsiant eiti į koply
čią ir dalyvauti bendroje nakti
nėje dievmeldystėje. Tokių “nok

turnų” tikslas yra Dievą pagar
binti, ir su “memento mori” bei 
maldos ir griežtos disciplinos 
priemone gintis nuo pagundų. 
“Nokturnų” dėkai, vienuoliai ne 
sulepšėdavo, būdavo darbinges- 
ni, sveikesni, ilgiau gyveno ir 
daugiau moksliškų išradimų 
(įimant chemijoje bei medicino
je) žmonijai paliko. Tai tiek a- 
pie paprastas “nokturnas”.

Visiškai kitoks yra vaizdas 
kai “Pavor Nocturnus” (nakti
nis siaubas) pradeda vaiką ka
muoti. Nakties metu vaikas 
(kartais ir ūsuotas vaikas) štai 
ga išbunda ir atsisėda. Jo akys 
išsiplėtusios, veidas baisia bai
me apimtas. Kartais iš baimės 
vaikas rankomis mosikuoja, ko
voja, sieną daužo, klykia, šau
kiasi pagalbos, perilsta, kaika- 
da išprakaituoja ir atrodo lyg 
pablūdęs. Klausinėjamas sakosi, 
kad matęs baisų žvėrį, ar sma
ką, mešką, tigrą, kokį ryklį, ko
kį nors raudoną velnią arba ki
tokią pabaisą. Numaldintas ir 
Įsitikinęs, kad nieko baisaus nė
ra, nukamuotasis bancio užmig

ti ir išmiegojęs sekančią dieną, 
nieku neatsimena .

“Pavor Nocturnus” kaikada! 
p?sireišk;a tuo, k’d bemiegant! 
pasijunta, kad kas nors nelai
mingąjį smaugia, dusina, degi
na. Baisus toks jausmas, siaubin' 
gas ir širdį varginantis jaus
mas.

Jei "Pavor Nocturnus” daž-| 
nai vaiką atakuoja, tai aišku,) 
kad jo nervams, jo sveikatai ir 
jo ateičiai tokios naktinio siau
bo atakos nieko gero nežada. 
Reikia jieškoti išeities, reikia su 
rasti tokio nenormalumo prie
žastis ir jas nedelsiant pašalin
ti.

Priežastys
Naktinio siaubo, arba “Pavor 

Nocturnus” kaltininku gali būti 
įvairių ir gali būti daug. Baisią 
klaidą daro tėvai duodami vai
kui gerti kavos, Nuo kafeino 
daugelis pergyvena “Pavor 
Nocturnus”. Pamenu, kaip vie
ną sykį motina iškvietė dakta
rą vidunaktį pas blūdijantį de
vynių metų vaiką, kuris jau ke- 

Į lėtą sykių taip baisiai blūdijo 
I ir sienas klykdamas daužė, 
i Šiaip vaikas buvo geras ir nepa- 
dykęs. Gerai išklausinėjus, pa
sirodė, kad vaikas mėgsta kavą 
ir nemažai kavos išgeria, o ge
roji motina negi pavydės vaikui

kavutės, kad jis taip labai jos 
nori. Bet kai daktaras griežtai 
uždraudė kavą gerti, vaikas pa
sveiko. Jautresni vaikai prisis-į 
kaitę visokių baisių “džioksų”, 
arba prisižiūrėję televizijoje ro-' 
domų visokių fantastiškų, žiau
rių ir vaiko galvosenai sunkiai 
suvirškinamų “fokusų”, taipgi 
gauna “Pavor Nocturnus’’ ata
kas. Kartais viduriuose esančios 
kirmėlės, spalinės kirmėlaitės ir 
kitokie parazitai gali iššaukti 
“Pavor Nocturnus”. Akių įvar- 
ginimas, ar blogai virškinamas 
maistas, arba intelektualinis 
nuovargis gali būti naktinio 
siaubo kaltininku. Anekdotai 
taipgi gali būti viena iš priežas
čių, jei blogi.

Ką daryti ir ko nedaryti

Negerti kavos, vengti sunkiai 
virškinamų valgių, ypač vaka
rienę valgąnt nepersivalgyti. Ir 
akių bežiūrint televiziją ar be
skaitant knygą, reikia neper
varginti. Vakarais nevalia šiur
pių naujienų ar baisių pasakų 
pasakoti. Nevalia vaiką mušti 
ar bausti, kai nakčia jis išbu
dęs ir “Pavor Nocturnus” pri- 
puolio kamuojamas klykia ar 
daužo sienas. Nevalia tokio ne
laimingo vaiko “durnium” va
dinti ar policija gązdinti. Reikia 
tokį ligonį vesti pas daktarą,

kad kirmėles pašalintų, ar ki
tokias priežastis atradęs gelbė
tų ir gydytų.

DAKTARO ATSAKYMAI 
f KLAUSIMUS

Atsakymas O. L. — Vyšnių 
ar slyvų kauliukų branduoliai 
turi beveik tokius pat nuodus 
kaip ir kartieji migdolai. Tams
ta savo laiške sakaisi, kad tams 
tai labai patinka slyvų kauliu
kų branduoliai, kad vieną sykį 
jų persivalgius net sirgai, ir 
klausi ar gali jie tamstos svei
katai pakenkti. Keistas tams
tos skonis, ir laimė, kad nuo jų 
tik sirgai, o nenumirei. Tamstos 
sveikatos dėlei, patariu perdaug 
slyvų kaulelių branduolių ne
valgyti.

Tel. ofiso HE 4-6699, rez. ’’R 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield Blvd.
VAL: X—4 ir 6—9

Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p. 
išskvrua ketvirtari ir n.kmuri

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 So. Westera Avenue
vai.: kasdien 10-12 vai. ir 7-9 vai. 
vak. šeštadieniais 10-i vai .Trečia
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofise, telefonas: PR 8-3220 
Res telef. VVAlbrook 5-5076 

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

DR. PETER T, BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Atsąkyirias V. V. ir kitiems: 
Jokių seksualinių problemų čia 
negvildename. Tokiais privačiair 
negalavimais, tamsta privalai 
eiti pas savo privatų gydytoją 
ir ten rasi savo kritiškai padė
čiai pagalbą.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Rezid. telef. GRovebill C-0617 
valandos: 1—3 p. m. 6-—8 p. m.

Penktad. tik po pietų. 
Trečiad. ir šeštail. pagal sutarti

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

DR. EMILY Y. KRUKAS
GYDYTOJA IF. CHIRURGZ 

4146 S. Archer Avė.
VAL Kasdien popiet nuo 12-2:30 T 
V»< pirm., antr., ketvlrt. 6-8:SS v

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

KCD1K1Ų IR VAIKŲ LIGŲ
SPECLALlSTfl

7166 South W este m Avenae
(AAEDICAL BUILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. Ir penktad 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nut 
S v. — 8 vai. vakare. Trečlad. nuc 
11 vai. ryto — Iv. p. p. šeštad. 1 
vai. ryto iki s vai. poi.’et.

Ofloe tel. RE. 7-r 168 
'ei VVAlbrook 6-3766

Tel. ofiso PRospeci 6 2240
FRospect 0-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGIJOS LIGOS 
6700 8. Woo<l Street

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

Oflao tel. CLUfside 4-2896 
Rezidencijos: LAfayette 3-1171

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 YVest 47th Street 
(Kampu* 47tb Ir Hermi toge) 

Vai.; nuo 2 Iki 4 Ir 6 Iki 9 v. vak 
Sesta d. nuo 2 Iki 6 vai., lšskyr. sek

DR. FL TALLAT-KELP8A
Ofisai: 20 North YVacker Drive 

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

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

Vai. kasd. 6—8. šeštad. 1—I 
TeL TOtvnhall 3-0959 

Kitu laiku Ir trečiad. susitariu 
Rezid. tel. HEmlock 4-7080

DR* VYT. TAURAS
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA EB 
1PEC. MOTERŲ LIGOS

Ofisas Ir rezid.: 2410 W. 51st St 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 0-6677 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antra, 

Trečiad. ir Penktad. 6-9 vai. vak U
šeštadieniais 2-4 vai. popiet

DR. JULIJA M0NSTAY1ČIUS
GYDYTOJA IR CHIBDROt 

Office: 10748 South Michigan Avė. 
Buto: 1653 W. 103 St., Beverly Hlllu 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v. 
išsklrus trečiad šeštadieniais nuc 
iki 4 vai popiet

Vėl.: Ofiso — prrilman 5-076A 
Buto — REverly 8-3940

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

Tel. ofiso He. 4-2123, rez. P R. 6-84fP
DR. V. P. TUMAS0NI8

CHIRURGAS
»>255 South VVestern Avne*

v AL. kasdien 2—4 p. p. ir 7—• va* 
frečiadienials, šeštadieniai* •• 

»«km n.rt lonia.1* n žrtf». rvtp

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

TOUI SAVIHGS \*g?

INSURED

0HK1 HOUIIS

| ,; įHinsuT............«M«S • ».«». ,
Į. / MHT . .
B, .. „i .... — ,.8^,. -uUfc*** j

darydami apdrausta taupymo suskalbi ir pastebėsite skirtu 
nia Chicago Savings saugiai Ir pelningai aptarnavo Piety ir 
Pietvakarių upyllnkės tuupymo Ir namų pirkimo paskoloms 
virti 32 metų. Tintas dabar viršija $20,000,000.00.
Nuo )Btelgimo 1021 melais. Chicago Havitigs visuomet mokėjo 
daugiau negu vidutinius dividendus. Tuip kuip pagal laikro
di. kas 6 mėnesius, taupytojai yra gavę dideli pelini už jų 
sutaupąs ,

2434 YVest 7 lst Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9 

1 Antr, 1-6, Jreč.ir i ešt. pagal sutarties

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 YVest 5 lst Street
Priima ligonis pagal susitarimą.

Dėl valandos skambinti telefonu 
į Prospect 6-1795 nuo 2 iki 9 vai. 

p. p. kasdian išskyrus trečiad. ir
šeštad.

Res. tel. GRovebill 6-5603

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenue
(Kampas 47-tos ir Danian Avė.)

I Vai. kasdiep nuo 6—8 vai. vak
Šeštad. 2—-4 vai. vak.

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti.
Telef. ofiso LAfayette 3-6048 

Rez.: YVAlbrook 5-3048

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South VVestern Avenue
Chicago 29, III 

pasimatymai pagal sutarties
telefonas REpubllc 7-1900 i 

Rczidcncia: GRovebill '1-8161

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IH VIDAUS L1GO6 

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

Priima pagal Busitarima

3267 South Halsted Street 
^al. 1 iki 4 v. p. p. ir 6—8 v. va*

Šeštadieniais 1—4 v. p. p

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

4953 S. Whipple Str*e»
(Arti Archer Avė.)

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

LAfayette 3-4949 
Xsmų — CEdarcrest 3-7 786

1’eL ofiso l'Rospect 6-9400
Rezid. FRospect 6-940*

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičlūtė)

GYDYTOJA IR CHIRURG® 
6248 South Kedzie Avenue 

Vai. kasdien 1-3 p p. ir nuo 6-8 vai 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadlsalab
Ir kitu laiku tik susitarus.

sc nAft IN BEAUTI FU L 
OZUUU DOOR PRIZES
JANUARY 3rd TO JANUARY 19th

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

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IP. 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. Vlrginia 7-0036. 

i Rezidencijos tel. BEvcrly 8-8241

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

DR. J. j. PLIKAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. ALBINA PRUNSKlF
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St. 

Kasdien 3—7 vai. vak. šeštad. *no 
1—6 vai. vak.

Trečiad. Ir kitu la'ku pagal sutarimą 
Ofiso tel. VIctory 2-1484. Reaid. 2487 
W. 62nd St., tel. RepubUe 7-8818.

Ateikite greitai, su savo Semia ii iii augai*, pamatjtl Chicagos 
mieste gražiausius taupymo ir skolinimo jstalgos pastatus.
PELNYKITE At hMWsl l>|YII>EM>A t Z SAVO SAMI- 
PAS. Taupykite. Ilgus metus Išbandj toje, apdraustoje finan
sinėje ištaigoje. Pelnykite daugiau už savo santaupas, ir pasi
naudokite gausiais pinigus taupančiais patarnavimais, sutei
kiamais Chicago HnvinRs nailums. Dabai duodami m papras
ti dividendui už PAIO-Vl’ investavimus Išbandykite, ati

SPECIALOS VALANDOS PER GRAND OPENING NUO SAUSIO 3-C1OS IKI 19-OS DIENOS:

Pirmadienį, Ketvirtadienį ir Penktadieni nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. popiet
Antradieni ir Trečiadienį nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. popiet. Šeštdaienj nuo 9 vai. ryto iki 2 vai. popiet.

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

DR. 8R. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4055 Archer Avė.
1 Kampas Archer ir California Avė. 

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

Ofiso telef. Y Artis 7—1166 
i. Rezidencijos — STewart 3-4511,

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 YVest 35th Street
(kampos Holsted ir 35-ta gatvė) ' 

VAL. I—4 ir 6:30—8:30 p. p. kas- i 
dlen Išskyrus trečiadienius. Atidaro '

šeštadieniais 1—4 vai.
į —------------------------------—------------------------j
Į Tel. VVAlbrook 5-2670

Res. HIlltop 6-1560!
Dr. Alexander J. Javois

(JOVAIŠAS)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Marųuette Medical Center
6132 South Kedzie Avenue

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

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

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

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. Ir 7:20 
iki 9 vai Trečiiiri. ir šešt. uždaryta

i Telefonas GRovehUl 6-1595
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTO

PRITAIKO AKINIUS 
j valandos: »—12 ir 7—9 v. ▼. pagal 

•ueltarima išskyrus trečiadieniu*
9422 YVnaf Marąnetre Rd

Tel. REliance 5-1811
OR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 West 59th Street 

VAL 1—4 popiet, 6:80—8:16 vak
Trečiad pagal sutarti

Tai. ofiso Ir buto Ol.yniple 2-416*
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 
4938 YV. 15th St. Cicero •

Kasdien 1—2 v. Ir 6—N v. vakare 
Išskyrus trečiad Ir n Ine

Bnta* 1526 80. 49th Avė. 
lešUdlenlai* 12 IkJ 4 puplal

Ofiso telefonas — BIshop 7-2536

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Aveuae
(Kampas Kedzie ir Archer). 
Vai. kasdien nuo 2 iki 9 vai. 

Trečiad. ir sekmad. tik susltaru*

Tel. ofiso VIctory 2-1581
Rez. VIctory 2-6T4U1

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGO

802 West Slst Stree*
Kamp. Haisted Ir 81-mos gatvių) 

Priėmimo valandos kasdien: 1-4 p.p 
ir nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. popt«t 

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

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 YY’est Marųuette Rd.
VAL. nuo 2 Iki 4 p. p.; 6 iki 8 vak.

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti 

Tel. ofiso CA 6-0257, re*. PR 6-6666

DR. P. Z. ZALAT0R1S
1821 So. Halsted Street 

TeL ofiso CA 0-0257, rez. PR 6-666B 
Rezid. 6600 S. Arteelan Ava

VAL. 11 v. r. Iki 3 p. p.; 8—0 v v

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRURGINĖS IR 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
2745 West 69th Street

Priešais šv. Kryžiaus ligonine 
Tel. REpubllc 7-2200

▼AL.: Pirm., antr.. Ketv., penkt 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6:u0—8:00. 
Šešt. nuo 2:00 — 4:00. Trečiad. Ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

DR. G. SERNER
LCETUYIH AKIŲ GYDYTOJAS

Virš 36 metq patyrimo 
Tel. Y Arda 7-1829 
Pritaiko aklalaa
1 relvas akis 

ištaisa.

V
ai.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas - l‘roterlst«vs 

aparatu 1-Protezal, Med. ban
dažai. Fpec. pagalba kojom

(Arch Supports) Ir Š.6.
9-4 Ir 6-8. šeštadieniais 9-1.

2860 U . 03rd St. Chicago 29, IU. 
Tel. PRoepeet 6-6084.

Dr. Antanas Rudokas, 0. D.
Tikrina akis: pritaiko akinio*, 

keičia stiklu* Ir rėmus.
4455 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. ofl*o YA 7-4787, re*. PR 6-l»»<

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Jeigu neatsilieps vlršminėtl telefonai 
šaukite 8IIdway 3-0001

Ofisas ir akinių dirbtuvė 
756 YVest 35th Street

Vai nuo 10 iki 3, nuo 6 Iki š, te«> 
čiad nuo 10-12, penktadieni lš-» » 

t«,8’Adl<*nialv IS-9 vai poni“*

(icmKitc dien. Draugi 
Skclbkitčs "Drauge”

DRAUGAS 
THE LITHUAN1AN DAILY FRIEND

2334 8. Oakley Avė., Chicago 8, UI. Tel. Vlrgtnla 7-6641; 7-6612

Enterod as Second-Class Matter March 31, 1916. at Chicago, Illinois 
inde. Ule Art. of Mateli 3, 1879.

Mectber of the Catbollc Press Ass'n 
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PREZIDENTO KALBA
Prezidentas Eisenhovveris, prašydamas JAV Kongresą pa 

tvirtinti Artimųjų Rytų apsaugos planą, kuris pavadintas Eisen- 
howerio Doktrina, kaip jau žinoma, praėjus) šeštadienį bend
roje abiejų Kongreso rūmų sesijoje pasakė kalbą, kuri yra verta 
rimto dėmesio. Jau gana gerai žinome, koks yra tas Prezidento 
planas ir ko jis siekia. Apie tai ir mūsų jau buvo rašyta. Lieka 
tik šį tą pasakyti apie pačią Prezidento kalbą.

Mes lietuviai galime džiaugtis, kad prez. Eisenhoweris savo 
kalboj minėjo Lietuvos ir kitų Pabaltijo valstybių vardą. Mi
nėjo ryšium su Sovietų Rusijos agresija. Nors vakar pirmame 
puslapyje apie tai buvo rašyta, tačiau šiendien norisi šiek tiek 
plačiau pasisakyti. Kalbos tekste duotas atskiras paragrafas, 
pavadintas “Pabaltijo pavyzdys’’, o antraeilė antraštė tokia: 
“Rusijos sulaužyti laisvės pažadai”. t

* “Tarptautinis komunizmas, žinoma, siekia užmaskuoti savo 
dominacijos tikslus visokiais ekonominės, politinės ir karinės pa
galbos pažadais”, sakė Prezidentas. Ir po p. Eisenhovveris ši
taip kalbėjo:

“Atsiminkite Estiją, Latviją ir Lietuvą. Sovietų Sąjunga 
1939 metais sudarė su tada buvusiomis nepriklausomomis vals
tybėmis savitarpinės pagalbos sutartį. 1939 m. spalio mėnesį So
vietų Sąjungos užsienio reikalų ministeris, kalbėdamas Augš- 
čiausios Tarybos nepaprastoj penktojoj sesijoj, iškilmingai ir 
viešai pareiškė, kad ‘mes stovime už skrupulingą ir punktua- 
liškiausią sutarčių laikymąsi, remiantis lygybės pagrindais, ir 
mes pareiškiame, kad visos kalbos apie Pabaltijo valstybių so
vietizaciją yra nesąmonė ir skleidžiamos tik mūsų bendrų priešų 
ir visų priešsovietinių provokatorių’. Nepaisant to, Estija* Lat
vija ir Lietuva 1940 metais buvo jėga prijungtos prie Sovietų 
Sąjungos”.

Toliau Prezidentas pabrėžė, kad ir satelitinių kraštų val
džios yra palaikomos jėga. O juk II Pasaulinio karo metu buvo 
žadėję kitaip elgtis. Po Stalino mirties buvę duota naujų paža
dų laikytis abipusės pagarbos nepriklausomybei dėsnių, bet, pri
minė Prezidentas, “mes neseniai matėme, kaip nuoga karine jėga 
buvo sutrempta Vengrija”, šis įvykis pasaulio pagarbą Sovietų 
Sąjungai ir pasitikėjimą jos pažadėjimais dar žemiau nusmukdė.

Nurodęs šiuos kelis komunistinės agresijos ir sutarčių lau
žymo pavyzdžius, Prezidentas pastebėjo, kad į Artimuosius Ry
tus šiandien reikia kreipti didžiausią dėmesį, nes jų Rusija sie
kė visais laikais, o šiandien jie tarptautinio komunizmo yra dar 
labiau vertinami ir sovietų valdovai šiam tikslui siekti jokių prie
monių nevengia. Be to Artimieji Rytai reikalingi ir dauguma jų 
valstybių nori turėti daugiau jėgos, kad galėtų užsiitkrinti savo 
nepriklausomybės tęstinumą.

Tam ir siūlomas planas arba Eisenhowerio Doktrina. Ma
noma, kad ją įgyvendinus, t. y. jei Kongresas jai pritars, So
vietų Sąjunga neišdrįs pulti- ginklu Artimųjų Rytų, kaip neiš
drįso pulti Vakarų Europos, veikiant Marshallo planui, arba 
Graikijos ir Turkijos, įgyvendinus Trumano Doktriną.

Kalbėdami apie Pabaltijo valstybių nurodymą sovietinės ag
resijos pavyzdžiu, norime pridėti dar žodelį.

Tiek Kremlius, tiek visi jo agentai visuose pasaulio kraš
tuose ir ypač Kremliui parsidavę pabaltiečiai komunistai ir visi 
jų bendrakeleiviai visais laikais įrodinėjo, kad lietuviai ir kiti 
savo laisvu noru prisijungė prie Rusijos. Norėta įtikinti JAV 
vyriausybę ir visuomenę, kad taip ir buvo, todėl visomis prie
monėmis reikalavo, kad JAV pripažintų tą “savanorišką” pabal- 
tiečių įsijungimą į Sovietų Sąjungą, žodžiu — pripažintų anek
siją ir likviduotų nepriklausomos Lietuvos pasiuntinybę Washing- 
tone, o taip pat ir visus konsulatus. Bet prieš tai visą laiką ir 1 
visu griežtumu kovojo Amerikos Lietuvių Tarybos vadovauja- t 
mi Amerikos lietuviai, ir šiandien jau iš paties Prezidento lūpų 
girdėjome, kad jis ir visa JAV vyriausybė labai ^erai žino, kad 
bolševikai pagrobė Lietuvą, Latviją ir Estiją, panaudodami ka
rinę jėgą ir prijungė jas prie Rusijos prieš žmonių valią ir no
rą, sulaužydami visas žmoniškumo taisykles ir visus tarptauti
nius padorumo ir teisės nuostatus.'

Taigi vien pareiškimu apie bolševikų smurtą Pabaltijyje 
Prezidento kalba yra epochinė.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CfflCAGO, ILLINOIS

PLEPĖJIMO SUSTABDYMO ĮSTATYMAS NEPRIIMTAS

Pietų valstybių senatoriai Wnshingtone kalbasi, kai senatas 55 balsais prieS 38 atmetė, kad būtų praves- 
tas įstatymas, kuris suvaržytų nuolatinį senatorių kalbėjimą nenorint pravesti kokio nors įstatymą 
Plepėjimo stabdymui labiausia priešinosi Pietų valstybių senntoriai, iš kurių din matome (iš k. j d.): 
šen. Talmage, Georgia; Johnson, S. Carolina; Sparkamau, Alnbamu; Stennis, Mississippi; Byrd, Virginia; 
ir Danniels, Texas. ((IMS)

MŪSŲ TAUTOS REZISTENCIJA
K. MOCKUS, So. Boston, Mass.

VENGRAI KRITO IR UŽ MUS
B. MIKALAUSKAS, Brooklyn, N. Y.

Laisvojo pasaulio motinos, 
sekdamos kruvinus įvykius Ven 
grijoj, lieja ašaras už Vengri
jos motinas, kurios jau yra iš
verkusios visas ašaras. Kalbėti 
apie vengrus lygu kalbėti apie 
mūsų brolius. Nuostabi ta veng 
rų tauta, kuri, sudariusi begink 
lių vyrų, moterų ir vaikučių bal 
tąją armiją, išėjo kovoti prieš 
nebepakeliamą vergiją ir žiau
rią raudonųjų armiją, kovoti už 
laisvę ir teisingumą, kovoti 
prieš smaugiamą diktatūrą.

Ši kova sukrėtė komunizmą 
iš pagrindų. Kiekvienas veng
ras, kuris kovojo už savo kraš
tą, kovojo ir už Europą, kovojo 
taipgi už kiekvieną iš mūsų.

Ten komunistai išpjovė mo
teris, jaunimą ir kūdikius, pasi
šaipydami iš laisvojo pasaulio 
protestų. Vienok žmonija paga
liau suprato, kad komunizmaz 
yra kriminalinė nartija, netu
rinti jokios ideologiics, bet vien 
pažeminimą žmog,.js gyveni
mui, tiesai, laisve? lojalumui, 
solidarumui, diplomatijai. Pa
vergtoms tautoms atnešė skur

dą, vergiją ir mirtį. Tautos, 
kaip Lenkija ir Vengrija, nesu
laukdamos išlaisvinimo, apsi
sprendė, kad geriau mirti, negu 
gyventi beviltyje.

Komunistinis farsas, pareika
lavęs tiek daug kraujo, pagaliau 
atvėrė akis Tisam pasauliui. Is
torijai tai .ižrašius, prasidėjo 
naujas pasaulis. Vengrija pra
plėšė geležies ir mirties uždan
gą. Išsilaisvins ir kitos tautos. 
Iš komunizmo l’ks tik krauju 
suteršta statula ■'asibaisėjimc 
muzėjuje.

Komunizmas bėdoje

Komunistu'ei propaganda) 
duodami mirtini smūgiai, nuo 
kurių komunistinės mašinerijos 
mechanizmas lūžta. Melagystės 
ir apgaulės pilis, iš kurios Mas 
kvos agentai stengiasi apgaudi 
nėti laisvųjų kraštų darbinin
kus, perstatydami anapus gele
žinės uždangos gyvenimą auksu 
ir sidabru nublizgintą, gavo mir 
tiną smūgį. , .

Pirmasis (sukrėtimas neabejo 
tinai buvo Rytų Vokietijos dar 
bininkų sukilinr.es 1953 m. Kaip

tai galėjo įvykti? Darbininkai 
ir studentai po “šviesia" Pieck,
Ulbricht ir Grotevvohl valdžia, 
gyveną išlaisvintame nuo kapi-1 laukta trejus metus po tamsaus 
talizmo krašte, pasipriešino su, tirono mirties ? Vėl nukalama 
ginklu rankoje prieš valdžią, | kita teorija, militarinė, kurią

Naujieji tironai pasiteisini ; nizmas nėra socializmas, ir kad 
mui nukalė režimo teoriją, kuri j visi šio' pasaulio Chruščevai ei- 
gerėja savaime. Bet kodėl buvo i na Stalino pėdomis.

aiškiai žinodami, kad tai juos 
veda į mirtį! Žinant, kad Sovie 
tų kulkosvydžiai ir tankai juos 
nušluos nuo žemės! Nieko pana
šaus nebuvo įvykę prieš fašiz
mą ir nacizmą, nors ir jie buvo 
neapkenčiami. Kaip tad išaiš
kinti sukilimą Rytų Berlyne?

Nelengva atsakyti. Komunis
tai tuojau metė kaltę Vakarų 
propagandai. Bet logika išėjo 
prieš juos pačius. Ar galima pa- 
tenkintus ir aprūpintus piliečius 
sugundyti ginkluotam sukili
mui,'rizikuojant gyvybę? Tik
riausiai ne.

Galingesųis smūgis buvo Sta 
lino nuvainikavimas. Chrušče- 
vas savo kalba, atidengęs visas 
Stalino niekšybes, sukrėtė ko
munistus, per tiek daug metų 
garbinus jį, laikant darbininki
jos tėvu, išlaisvintoju iš kapita 
listinės vergijos, žmonijos saule 
ir pn. Seniems komunistams ne
buvo lengva suvirškinti Chruš- 
čevo raportą, be to, nebuvo aiš
kios to baisaus kraugerio des
poto pažeminimo priežastys.

ir socialistai priėmė.
Dar neatsigavus iš virš minė

tų sukrėtimų, štai Varšuvos ir 
Budapešto smūgiai, šie jau be
veik nepakeliami. Tai apgaulin
go įtikinėjimo pasekmė. Praga
riškojo Kremliaus valdovai sa
kė, kad komunizmas sugebės už 
tikrinti gerbūvį, pažangumą, 
socialinį teisingumą. Darbinin
kai, nesulaukdami tų gražių pa 
žadu, pavargę skurde, sunkaus 
darbo slegiami, įnirto ir sukilo, 
pasiryžę nuversti nepakenčiamą 
valdžią, šaukdami “duonos ir 
laisvės”, pridedant “lauk sovie
tai!”

Prieš šitą kiečiaus) smūgį ko 
munistai nerado kito pasiteisi
nimo, kaip sugalvoti pasaką, 
šaukiant, kad tai kontrevoliuci- 
cioniepių darbas, norinčių gra
žinti žemes Horthy ir Esterha- 
ry pasekėjams: Tokia jau nesą
monė, kuriai nei socialistai ne
bepatikėjo.

Dar vienas sukilimas kaip 
Vengrijos, ir jau skaitytume so 
cialistų laikraščiuose, kad komu

Signalai nuo Marso
Laivyno tyrimo laboratorijoje 

Washington, D. C., pagautos ra 
dijo bangos iš Marso. Tačiau tai 
ne kokių protingų būtybių lei
džiami signalai, o radijo bangos, 
atsirandančios toje planetoje iš 
šilimos.

Lėktuvai be sparnų
JAV aviacijos laboratorijose 

bandomi modeliai lėktuvų, kurie 
neturi sparnų, veikia oro siur
bimu per lėktuvo vidurį.

Rezistencijos reikšmė ir 

pasireiškimo būdai

Lotyniškos kilmės žodis rezis
tencija reiškia ne ką kita, o pa
sipriešinimą. Kadangi mūsų lai
kais, kuriais daug kalbama a- 
pie laisvę, iš tikrųjų yra ir ne
paprastai daug priespaudos, to
dėl ir rezistencijos klausimai da
rosi labai aktualūs. Iš esmės re
zistencija yra priespaudos pa
sekmė, Toji priespauda gali kil
ti iš vidaus krašte arba gali bū
ti atnešta svetimo okupanto. Jei 
anksčiau kovą su priespauda va 
dinta įvairiais vardais, dabar 
daugiau esame pratę naudotis 
populariu tapusiu rezistencijos 
vardu, šiuo atveju tą aptarimą 
naudosime ir atsimindami savo 
tautos praeitį.

Rezistencija gali būti kultūri
nė, politinė. Politinė rezistenci
ja gali reikštis pasyviu būdu. 
Tokios rezistencijos labai ryškų 
pavyzdį yra davusi indų tauta. 
Kai politinė rezistencija pereina 
į aktyvią forma, būna neišven
giama karinė akcija. Toji kari
nė akcija vėl gali būti vykdoma 
atviros frontinės atakos keliu, 
kaip tai buvo neseniai Vengrijo
je, ir gali trukti ilgesnį laiką 
partizaninio karo pavidalu. II 
Pasaulinio karo metu eilėj kraš
tų partizaninis karas įgavo vis 
platesnį pobūdį ir virto tikru po 
ziciniu karu. Specifiniai būdin
gas pietiniams Europos kraš
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UŽ LIETUVOS

M. KRUPAVIČIUS

1926 METŲ GRUODŽIO 17-TOjI 
Liūdna 30 metų sukaktis

35 tęsinys
Raštikis iš pašalio politinio gyvenimo stebėtojas, 

pats jokioje partijoje nedalyvavęs, dėl to nepriimta 
visai teisingai rašo: "Nepavydžiu politikams, nes 
vargu ar yra kita kuri profesija, kurioje beveik visa
da galima susilaukti tiek nemalonumų, šmeižtų ir 
puolimų ir įsigyti tiek daug ir atkaklių priešų. Poli
tiko darbas dažniausia yra nedėkingas. Bet politikai 
reikalingi, nes be jų nebūtų valstybinio gyvenimo”. 
(347 pusi.). Dėl to "nepriimta” politikai tampa mar- 
tyrai — kentėtojai ir tik dėl to, kad vienas kita pla
ka ir kryžiuoja.

Kan. Justinas Staugaitis, vėliau Telšių vysku
pas, visų demokratinių seimų atstovas iš savo A. Pa
nemunės visada atvykdavo kunigiškai apsivilkęs — 
su sutana ir atbulame apikakle-kolorate. Bet Seimo 
rūbinėj nusivilkdavo kunigiškus drabužius ir “kava
lieriškai” apsitaisydavo. “Kanauninke, kodėl Tamsta 
mainai savo rūbą ir ilgus skvernus apsikarpai eida- 
įas į posėdžių salę?” — Matai Tamista (jis tą žodį 

visada vartodavo, kaip seniau dzūkai tardavo. Suval
kijoj tik dzūkuose jis buvo išlikęs) politika toks 
purvinas darbas, kad bijau išsipurvinti”. Už tą de
koracijų keitimą tas senas, nuopelningas politikas ir 
kultūrininkas turėjo patirti nesmagumų. Tapęs vys
kupu pradėjo griežtai reikalauti iš savo kunigų vyk
dyti kanonų nuostatus, tarp kita ko — skustis ton
zūras, kurios po karo pradėjo pas mus “išeiti iš ma
dos” .ir dėvėti kunigiškus rūbus bei nešioti tik juo
das skrybėles ir t. t. Neklusniems buvo griežtas ir 
bausdavo net suspensomis. Už tonsūros nenešiojima 
buvo suspenduoti trys padorūs ir garbingi, jauni ku
nigai. Tų tarpe buvo ir dabartinis vyskupas kankinys 
Ramanauskas. Kunigai jam atsikeršijo. Susiradę jo 
civiliškais rūbais apsitaisiusio nuotrauką, pasiuntė 
jam su tokiu maždaug užrašu: Ekscelencija, kas tin
ka kanauninkams, tinka ir vikarams. Vysk. Staugai
tis tai nemaloniai išgyveno. Vieną kartą jis pasiguo
dė pabrėždamas, kad kartą padarytoji klaida ilgam
atsiliepia. >

Staugaitis šiuo atveju klydo. Politika žmogaus 
nepurvina, jei ji gerai atliekama, kaip nepurvina .mėš
lavežio, durpiakasio. kurpiaus ir kalvio. Kiekviena 
profesija yra reikalinga ir naudinga. Svarbu ją sąži

tams, ypač Prancūzijai, buvo in 
dividualaus teroro pasireiški
mas — “maquis” taktika. Toji 
taktika buvo ir liko svetima 
mums lietuviams. Pas mus be
veik nežinomi nužudymai politi
niais tikslais, nežinomas indivi
dualus teroras prieš savą ar sve 
timą prispaudėją.
Mūsų rezistencijos pasireiškimas 

istorijoje
Tos rezistencijos būta ilgos ir 

tvirtos. Per visą savo istorinį
(Tęsinys 4 pus..)

Jota MARCH OF DIMES
'Kemember

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

Rašant laiškus visad var
tokite antikomunistinius vo 
kus.

40 įvairių vokų $1.00
Užsakymus ir pinigus siūs 

kitę:
DRAUGAS

2334 So. Oakley Avė. 
Chicago 8, Illinois
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NAUJI MODELIAI
• Televizijos
• Radijai: importuoti ir vietiniai,

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

l?s, plaukų džiovintuvai, kavos 
virduliai, tosteriai, mixmasteriai, 
Automatiškos keptuvSs ir kt. na
mų apyvokos reikmenys

• Rašomos mašinėlės
• Elekt. laikrodžiai ir Įvairūs kito

kie daiktai.
Pigiausiai plrkslte Ir geriausią pa

tarnavimą gausite inž. A. SemŠno 
Įmonėje.

Doin-o-

TtLcvision
.sales- serviče)

Sav. Inž. A. SEMĖNAS 
3321 S. Halsted — CUffslile 4-50SS
Atdara: kasdien 9-—6, pirmadieniais 

ir ketvirtadieniais 9-

ningai ir gerai atlikti. Purvina tik pats žmogus save 
savo blogais darbais, arba jį išpurvina kiti. Politiką 
purvina politikai. Nuo to purvinimo nieks neapsau
gos, nei pakeistas toks ar kitoks drabužis, nei kunigo 
rūbas, nei vyskupo mitra, net nei Vatikano sienose 
užsidariusi trijara. Purvas pasiekia visur įvairiau
siais keliais.

Su tuo “nepriimta” išeita ir į trečiojo seimo rin
kimus. Tas pats Raštikis (201 pusi.) tuos rinkimus 
taip nupiešė: “Politinių partijų priešrinkiminė agita
cija dažnai iškrypdavo iš padorumo ribų ir virsdavo 
melu, plūdimuisi ir šmeižimu. Tie patys reiškiniai bu
vo ir mūeų spaudoje. Ne tik nemalonu, bet net skau
du buvo skaityti mūsų laikraščius. Atrodė, kad Lie
tuvoje jau nebuvo likę ne tik gerų politinių vadų ir 
veikėjų, bet ir iš viso padorių lietuvių, nes vieni bu
vo apšaukti vagimis, spekuliantais, sukčiais, antri — 
apgavikais, šmeižikais, išnaudotojais, savanaudžiai®, 
net išdavikais. Politinė propaganda, nors ir kitokia 
forma, buvo pasiekusi net bažnyčios sakyklas”. Raš
tikio patiektas vaizdas gal kiek sutirštinta®, bet apy
tikris. Partijos stojo į rinkimus su naujausiais šovi
niais. Senieji kaip — “krikščionys demokratai bau
džiavos šalininkai, dvarininkų ar Romos pakalikai, 
išnaudotojai, hymansininkai, darbo žmonių skriaudi
kai, tamsybės apaštalai” ir t.t. neveikė žmonių ir 
žmonės iš to tik juokėsi ar tokiam agitatoriui neleis
davo kalbėti. Jie krikščionis demokratus iš jų darbų 
pažino. Tad šiems rinkimams buvo išnešti kiti "ar
gumentai — vagys, sukščiai, kriminalistai, lašinių 
skutikai, valstybė® iždo išnaudotojai” ir t.t.

Advokatė, Seimo atstovė Vienožinskaitė Purė- 
nienė Rokiškio socialdemokratų surengtame mitinge 
paskelbė, kad Krupavičius beministeriaudamas su
pirko gražiausius Lietuvos dvarus ir Kaune, Laisvės 
Alėjoj puošniausius namus. Už tokią man duotą ates
taciją kažkas iš minios ją išvadino bergždžia telyčio- 
ke. Tas vardas jai plačiai prigijo. Bet tai buvo vie
nintelė bausmė. Aš sužinojęs apie tai, progai pasitai
kius paklausiau ją, kaip ji.mano turtus suskaičiavo, 
jei aš pats nežinau, kur ir kokie mano turtai. Ir jai 
pasiūliau nurodyti bent vienus mano namus ar dvarą. 
Už tą darbą jai atiduosiu visa kita. Ji kaip niekur 
nieko, nusišypsojusi atsakė—ką tu čia tokias smulk
menas paisai. Juk tam ir mitingai. — O jeigu tektų 
tai įrodyti teisme, pasakyk man kaip teisininkė, kuo 
tai pasibaigtų? — Kuo pasibaigtų, pats žinai, bet tu 
kaip politikas į teismą neisi. O jei tau tai skaudu, tai 
tame pačiame Rokišky gali apie ir.ane dar daugiai, 
pasakyti. Sutikimą duodu iš kalno. Ir kalba pasibai

gė. Žinoma, savo gyvenime nieko į teismą netraukiau 
ir jos būčiau netraukęs.

Kitas atsitikimas buvo Mažeikių apskrities kaž
kokioj vietoj vietos liaudininkų veikėjas mitinge pa
skelbė, kad krikščionių demokratų pirmininkas Kru
pavičius pasigrobęs iš valdžios iždo apie 3 milionus 
litų, pabėgo į užsienius. Policija patraukė jį teismo 
atsakomybėn. Teismas jį pripažino kaltu ir nubaudė 
savaite arešto. Apie tai sužinojau tik iš teismo spren
dimo, kurį man bene pats teismas atsiuntė. Panašus 
dalykas įvyko ir Kaišedoryse. Vienas kairiųjų gru
pių žmogus mitinge vėl kaltino mane kažkokiu pini
giniu nesąžiningumu. Policijos patrauktas, teismo 
buvo nubaustas. Kažkokia man nežinoma® advokatas 
stojo mano gynėju. Iš jo laiško sužinojau apie tą įvy
kį. Pasiūliau jam honorarą, bet atsisakė jį priimti.

Bet tai ne mano vieno toks likimas. Teko atken
tėti visiems žymesniems krikščionių demokratų žmo
nėms. Nesistebiu tokia taktika rinkimų įkarščio me
tu, juo labiau paprastais kaimiečiais, kurie paprastai 
‘apšviečiami” jų vadų. Patikėjo ir kaip neginčijamą 

tiesą kitiems paskelbė. Bet sunku suprasti ir patei
sinti tuos žmones, kurie ramiausiai® laikais, jau se
niai pasibaigus ir kadencijoms ir rinkimams dar vis 
gyvena tuos įkarščius ir vartoja tuos pačius kovos 
metodu®.

Vienybė kartą paskelbė, kad aš, kaip Vliko pir
mininkas, Tautos Fondo lėšomis, lėktuvu parsigabe
nu iš Stockholmo vieną savo klapčiukų linksmiau 
laikui praleisti. Finansų tarnybos valdytojas Kairys- 
Kaminskas pasiuntė redakcijai platesnį laišką, kuriuo 
paneigė tą faktą ir įrodinėjo, kad net tokios galimy
bės negali būti, nes T. Fondo pinigai yra griežtoj 
kontrolėj ir nieks, neišskyrus net Vliko pirmininką, 
be nustatytos procedūros prie pinigų negalį prieiti. 
Ar redaktorius tą Kaminsko laišką įdėjo, nežinau.

Bene ta pati Vienybė kitu kartu parašė, kad aš 
zu Zaikausku pavogėm Rastenio šidiškiui rašytą 
laišką ir už tai esame patraukti teismo atsakomybėn 
Žinia nuo pradžios ligi galo yra neteisinga, grynas 
prasimanymas. Jei ji ne Vienybės buvo paskelbta, 
jos redaktorių seną pažįstamą Tysliavą atsiprašau. 
Jonas Norkaitis, buvęs Vliko narys, dabartinis Vliko 
Kontrolės komisijos pirmininkas, nekartą savo idė
jiniam® priešams svilino padus, kaltinimais kyšinin
kavimu ar ėmimu piniginių subsidijų iš svetimų val
stybių. Įrodai jam, kad neteisybė, kad tai piktas pra
simanymas, atkerta, kad iš šių šaltinių neėmė, bet 
ėmė iš kitų, kurie man nėra žinomi. Kur įrodymai? 

(Boa daugiau)

sukilinr.es


DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Antradienis, sausio 8, 1957

MŪSŲ TAUTOS 
REZISTENCIJA

(Atkelta iš 3 pusi.) 
laikotarpį mums vis reikėjo 
priešintis ir tai davė mažai ga
limybių išsiskleisti kultūrinei kū 
rybai, dvasinei veiklai. Pasto
vios rezistencinės nuotaikos yra 
įbfėžę savo bruožus jau ir į mū
sų charakterį.

Apie porą šimtų metų vyko 
rezistencija prieš netinkamais 
būdais nešamą krikščionybę iš 
Vakarų. Kai toji krikščionybė 
prigijo, ji atnešė su savimi vie
nur (D. Lietuvoj) lenkybės, ki
tur (M. Lietuvoj) vokietybės pa 
vojų. Vadovaujančiam sluogs- 
niui nesugebėjus suorganizuoti 
savito kultūrinio gyvenimo, tas 
pats sluogsnis amžių bėgyje tu
rėjo būti beveik nurašytas į 
nuostolius. Pasyvi rezistencija 
vyko prispausto valstiečio grį- 
telėje, kol iš tos grįtelės galėjo 
išeiti naujos jėgos, išvedusios į 
naujųjų laikų akcijų.

Pirmuoju dideliu naujųjų lai
kų rezistentu turime laikyti vys
kupą Motiejų Valančių. Jo re
zistencija vyko daugiau kultūri
nėje plotmėje, bet toje pačioje 
veikloje ryškus kiekvienai, re
zistencijai būdingas konspiraci
nis bruožas. Jeigu tada pradė
toji kultūrinė rezistencija, taip 
plačiai pasireiškusi knygnešių 
gadynėje būtų buvusi nesėk
minga, neįmanoma būtų buvusi 
tolimesnė laisvės kova, nes ko
vai reikaliogi kovotojai, o šie 
neatsiranda be atitinkamo dva
sinio nusiteikimo.

Aušrininkai ir ypač varpinin
kai su apžvalgininkais išplėtė 
rezistencines nuotaikas, davė 
joms daugiau politinį charakte
rį. Vincas Kudirka yra labai 
ryškus tauraus mūsų tautos re
zistento pavyzdys. Pats V. Ku
dirka nesulaukė nepriklausomy
bės, bet jo kartos žmonės jau 
buvo aktyvūs laisvės kovų daly
viai ir savarankiško gyvenimo 
statytojai. Nepriklausomu gyve
nimu naudoosi ne visa tauta. 
Mažoji Lietuva per šimtmečius 
vykdė daugiau kultūrinę rezis
tenciją ir tai darė nuostabiu 
pasisekimu. Tik daliai M. Lie
tuvos buvo pasisekę, ir tai ne 
visai priimtinomis sąlygomis, į- 
sijungti į Lietuvos valstybę. 
Nuo 1939 m. M. Lietuva vėl vi
sa pateko į okupaciją ir sunkias 
rezistencijos sąlygas. Dabar, 
kai dažnai rezistentais norima 
laikyti ir tokius, kurie yra bu
vę Lietuvoje tik laisvės metais, 
dažnai užmirštama, kad Mažo
sios Lietuvos veikėjai jau turėjo 
eiti į pogrindį ir ne vienas pa
matė nacių kacetus tada, kai D. 
Lietuva dar tebegyveno nepri
klausomu gyvenimu. Tas pats 
pasakytina ir dėl Rytų Lietu
vos. Juk ten Wno didelio ide
alizmo vedama tautinė rezisten 
cija prieš lenkišką okupantą tuo

VERŠIUKAI SKRENDA

Iš \'ew Yorko 44 veršiukai skrenda į Turkiją. Tai yra Evangelikų, Ke- 
fctiniatų ir Congregational (’hristian bažnyčių dovana.

metu, kai kita Lietuvos dalis 
džiaugėsi laisvės gyvenimu. Vil
niaus kraštas, Rytų Lietuvi be
veik neturėjo laisvės per pasta
ruosius dešimtmečius. Ten vy
ko ir vyksta gili rezistencinė 
kova prieš rusų ,lenkų ir gudų 
pasikėsinimus.

Pirmoji rusų okupacija 1940 
m. lietė visą Didžiąją Lietuvą,

’ o per antrąją okupaciją jie yra 
užėmę ir visą Mažąją. Lietuvą. 
Taigi mūsų tautai ir tenka da- 

' bar vesti rezistencinę kovą prieš 
vieną okupantą — rusų komu
nistus. Toji kova pradėta sy
kiu si' okupanto invazija ir yra 
vedami visomis priemonėmis — 
kultūrinėmis, politinėmis ir ka
rinėmis. Okupuotame krašte vy

rav0 vieninga rezistencinė nuo
taika, ir okupantas ją greitai 
pajuto.

Pirmas didesnio masto rezis
tencinis pasireiškimas buvo ke
lių tūkstančių lietuvių mokyto
jų 1940 m. vasarą tautinė de
monstraciją sporto stadione ir 

I okupantų akivaizdoje Tautos 
himno giedojimas. Nenuostabu, 
kad ir pirmosios bei tolimesnės 
deportacijos palietė mokytojus 
didžiausiu procentu. Kai po me
tų raudonąją okupaciją laikinai 
pakeitė rudoji, iš esmės nie- 

[ ka3 nepasikeitė. Tauta absoliu
tinė] daugumoj pademonstravo 
prisirišimą prie nepriklausomy
bės idealų. Taip buvo 1941 m. 
birželio dienomis, taip buvo per 
visą vokiečių okupacijos metą. 
Rezistentais buvo visi mūsų kul
tūrininkai, kurie padidini u atspa 
rumu vykdė kultūrinį darbą ir 
ugdė tautinį savarankiškumą. 
Rezistentais buvo ūkininkai, ku
rie nesutiko vykdyti okupanto 

! uždedamų ūkinių prievolių, rėžis 
| tentais buvo jaunuoliai, kurie 
i nėjo į vokiškus legionus ir pa
siliko savo krašte. Rezistentais 
buv0 ir tie gausūs valdininkai, 
kurie solidariai su visa tauta 
vykdė pasipriešinimą okupantui.

Antrosios rusų okupacijos 
reiškiniai tebėra eigoje. Šimtai 
tūkstančių mūsų žmonių išken
tė ir kenčia trėmimus, kančias 
tolimame Sibire, stovi prieš nuo 
latinę mirties grėsmę. Nesu
skaitoma daugybė jau guli

toli nuo savo tėvų žemės, pa
kirsti priešo kankinimų. Jie vi
si yra tikrieji rezistentai, savo 

j tautos gyvybės ir laisvės kovo
tojai. Ateinančios iš krašto ži
nios rodo, kad rezistencijos pa
stangos pačiame krašte nėra be 
vaisių, kad okupanto norai ne
vyksta. Jaunoji karta išaugo ir 
išauga prisirišusi prie savo tau
tinių idealų, kovojanti už ne
priklausomybės siekimus. 

Emigracijos uždavinysz
Jau keliolika metų keliasde

šimt tūkstančių savo tautos 
žmonių esame šiapus geležinės 
uždangos, tuo pačiu esame išsi
jungę iš aktyvios rezistencijos 
krašte. Mes galime tik jieškoti 
būdų tą rezistenciją paremti ir 
galime bei turime veikti viso
mis priemonėmis, kurios gali
mos laisvame pasaulyje. Čia 
mums nebetinka konspiraciniai 
metodai, kurie yra savaime rei
kalingi krašte. Čia visu vienin
gu frontu viešai, atvirai ir nuo
širdžiai turime pajėgti mobili
zuoti visas 'jėgas ofenzyvai 
prieš krašto okupantus. Ofen
zyva yra mūsų kelias. Savaime 
aišku, kad toji ofenzyva gali 
reikštis tik politinėmis priemo
nėmis per visas tautines institu
cijas, kurios yra galimos laisva
me pasaulyje. Konspiracija pa
čių prieš save, ėdanti ne vien 
mūsų, bet ir visų kraštų emig
rantų gyvenimą, turi būti su
stabdyta.

LIETUVI, TAUPYK 
SAVO BENROVĖJ

* Mes nesigiriame, bet iš tik
rųjų mokame aukščiausią 
dividendą ant visų taupy
mo sąskaitų.

•7* Mūsų bendrovė yra Federal 
Home Loan Bank sistemos 
narys ir mūsų bendrovėje 
padėti pinigai yra apdraus
ti Federal Savings & Loan 
Insurance Corporation.

Y- 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 Saldukas, Prez.

MIDLAND Savings 
and Loan Association
4038 ARCHER AVENUE 

Chicago, III. LA 3-6719

Vestuvių nuotraukas ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy speciaiybė
Prccin Photo Studio

(lacorporated) 
EDVARDAS VLIS, mt, 
4058 Archer Avenue

Telefonas Vlrginia 7-248i

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

Tel. BIshop 7-7075 arb» 

Pllospect 8-9842

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

f A WGEH Blotlen — n anga 1390 
J’IHMADIENNIO vak. nuo 7—8 v
NUO P IK M A O. IKI PENKTAI) 

8:45 Iki 9:30 va,, ryte
ftESTAO. 8:30lkl »:30 ryte

hUR.'lAI) 8-8O -»8O r. r Ik stot l-e
VOPA — I4»" kO.

7189 80. MAPLEW()OD AVĖ
Chicago 29, III. HEmlock 4*2<1S

įrengto1 r

5tandard's Exclusive "Safety Features"
CONDENSEŪ 5TATEMENT OF CONDITION 

Detembar 1,1956

AS5ET5

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

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

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

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

Office Building
and Equipment................. 1.00

$57,594,114.23

IOur large portfolio of GI mortgąges 

are partially guaranteed by the Vet
eranė Administration and are considered 

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

LIABILITIES

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

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

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

Reserves and
Surplus...................5,081,568.81 V

$57,594,114.23

2 The office building, vault and all 
• quipment are valued at over

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

3 0ur outstanding Reserves and Sur
plus are known throughout America 

as a Standard of safety for all to try to 
achieve. Every $100.00 of your savings is 
proteeted by $1*10.60.

Standard Federal Savings
Save by Mail
Wa pag paataga both wags

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 
(Archer Avė at Sacromento)

. PHONE: Vlrghiia 7-1141

1957 BUICKAS 
Tik

/ $2,595.00
Dynaflovv, Radio, Apšildymas, Baltos Padangos

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

iiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiuiiiiiiiiihmmiiiiittiiiiiiiiiiiiimniiiiiiH 
PERKR AUSTYMAI — MO VING

Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Iš artimų ir 
tolimų distancijų. Saukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
8415 S. LITU A NIC A AVK.( CHICAGO, DLL. 

Telefoną* — FRontter 8-1882
'HiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiimmiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiniiiiiiH

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ
PRISTATOM j VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldu perkraustymas as

meny turinčiu ilgę patyrimą.
STASYS FABIJONAS

2148 So. Hoyne t»e„ Telef. Vlrginia T-7097

J. u. 'IJflLEVISION COMPANY

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

TV IŠPARDAVIMAS
NUOLAIDA IKI 1O!

NARIAI LIETUVIU TAUP. IR SKOIIMMO
B-VIŲ LYGOS. KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos iki $10,000.00 
I R

Paskolos Duodamos Namu įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN.
6245 S. V/estern 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, Ilk, tek TO 3-8131-32

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

Skaitykite ir platinkite ilieurašlį “Draugą
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Programoje dalyvauja .solistai: STASYS CITY AKAS ir ELENA BLAN- 
I)YT®. Akomponuoja Prof. VLADAS JOKUBĖNAS. Šokiams groja padi
dintas 15 asmenų BK. JONUŠO ORKESTRAS.

S 22,>2S*X^3$ĘE$'

Amerikos Lietuviu Inžinierių ir Architektų Sąjunga Chicageje rengia 1957 metų sausio mėnesio 12-tą dieną, šeštadienį, 8-tą vai. 
vakare KEYMEN'S CLUB salėse, 4711 West Madison Street, Chicago, Illinois

Tradicinį Inžinierių Koncertą-Balių
| KURĮ MALONIAI KVIEČIA VISUS ATSILANKYTI.

Pakvietimai gaunami ir staliukai įtdgyjami iŠ anksto: “MARGINIUOSE”, 
2511 W. 69th St., tel. PR 8-1585; J. KARVELIO KNYGYNE, 3322 S. Halrfied 
Sfc., tel. V Ards 7-0677. Pageidaujama, kad vyrai būtų tamsiais kostiumais.

BENDRUOMENINIAIS KLAUSIMAIS (4)
A. ERDVILAS, Cleveland, Oliio

Viena pačių aktualiųjų Lie- pirm. St. Barzduku aiškėja, jog 
tuvių Bendruomenės problemų kažin ar Bendruomenė padidės 
yra tvirtas organizacinis rėmas, šiais metais nors viena apy- 
Ta prasme Bendruomenė dar linkę.
toli nuo savo tikslo. Tampri,' Tad organizacinis augimas 
veiksminga organizacija yra yra rimta problema. Ji spręsti- 
svarbus veiksnys, nes nuo jo na visų aktyviųjų lietuvių ben- 
priklauso pačios Bendruomenės dru darbu. Viena Centro Valdy- 
ateitis. Iš dabarties taško orga- ba nėra pajėgi atlikti viso or- 
nizacija neatrodo šviesi. Basku- ganizacinio darbo be visų mūsų 
tinėmis žiniomis, Bendruome- talkos. Bandysime išskaičiuoti 
nėj registruotų narių tėra 10,- kelis būdus organizaciniam au- 
(XX), sutilpusių 60-je apylinkių, gimui stiprinti.
Bet tai tik maža dalis JAV lie- į 1. CV turėtų aktyviai dirbt*, 
tuvių. Visus po Ameriką išsi- naujų apylinkių kūrime. Lig-

PRANEŠIMAS RUSAMS nome, kad kaikurioms knygoms 
tikrai nereikėjo išvysti dienos 
šviesos, kai tuo tarpu vadovėlių 
trūko ir trūksta. Tai tik viena 
iš daugelių sričių, kur reikalin-

saulį savų rašytojų veikalais. 
Šis svarbus propagandinis veik 
snys taip gražiai suvoktas bro
lių latvių mūsų niekuomet ne
buvo įvertintas. Tai yra didelio

gas Bendruomenės autoritetas masto darbas, kuri tik Bendrus 
ir įtaka. Lauktina tad. kad ben-; menė gali vykdyti, 
druomenė tokius klausimus. Svaratytinas ir |it„.
spręstų, tartų autoritetingą .0-1 aBistWo uttrimas.
dį. remtų pačius geriausius ui- i utuaniBtiniuMe moUaluose mes 
simojinnis, o ne kiekvieną pasi
spardymą.

Kitas nedelstinai svarbus Bep 
' druomenės veiklos — kultūri
nės pro|>agaiidos organizavi
mas. Konkrečiai mes turime įsi 
brauti į svetimųjų kultūrinį pa

i menė yra tam pajėgi, todėl tas 
uždavinys jai ir tenka,

I

Šios sugestijos plaukia iš gi
lios meilės savai kultūrai ir pri
sirišimo Bendruomenei. Tačiau 

; Bendruomenės klestėjimui ir 
Įjcs užsimojimams to, deja, ne

užtenka. Reikia galingo ir ste
buklingo dolerio, nes mūsų at
vejyje jis yra tapęs vienu mūsų 
kultūrinės gyvybės laidų.

Yra dvi krikščionių rūšys: Jė
zaus sekėjo ir pigioji laida — 
Jėzaus gerbėjai. Kierkergaard

šiandien ne progersuojame, bet 
regresuojame. Mums reikia pa
ruošti lietuvių kalbos ir litera
tūros specialistų, istorikų, geo
grafų, tautosakininkų. Jokia at 
skiria organizacija neįstengs 
to darbo atlikti. Tik Bendrtio-

ALGIRDAS LANDSBERGIS
KELIONĖ

V. Adamkevičlaus apianka 
Užsakymus au tlnlgala siųskit*:

8fi9 p«L, kaina 82.50 
DRAUGAS, 2XX1 S. Oakley Avė., 

Chicago «, UL

flloa nuostabios Ir nepaprastos any 
gos personažus iltalp įvertina rą
žytoje* Gliaudą: “...Welaaa — pa
niekintas niekintojas, bet turi* 
savyje Fra Angellco angelų varsų 
gan: i, Tatjana—nesuprantanti sie
los sąvokos, bet mylinti skaisčia 
meile. Pagaliau Julius... oaailigęa 
skaistumo Ir nesuvokia* Jt «am*s
drąsus be drąsos, nesuprantąs pa
vojaus beprotgjlmo procesą"

blaškusius lietuvius Bendruo
menė kažin ar kada apjungs, 
tačiau ir labai atsargiai skai
čiuojant, jų turėtų būti bent 
devynetą kartų daugiau.

90,000 skaičių .minime pasi- 
gaudami prof. dr. K. Pakšto da 
vinių pateiktų “Amerikos Lietu

MetrojrcJitas Anastasi, J3 m., se-
niausiąs rusų ortodoksų vyskupas
tremtyje, kalba per radi j.į i Rusija,
sausio G, ortodoksu Naujų Metu

plieną. (INS)

vių bendruomeniniam sąmonin-

vių Vardyno” įžangoje. Mūsasislbūtų patogesnis 
profesorius JAV lietuvių skai-i 3. Nedelsti su angliškai kal
čių randa ketveriopą: I bančiųjų seniūnijų ar apylinkių

1. Lietuviškos kilmės — apie kūrimu. Čia yra puiki dirva pa- 
650,000, 1 sireikšti mūsų sąmoningajai an

gliškai kalbančia jai ir amerįkj-2. Lietuvių dar retkarčiais pa 
sirodančiųjų lietuviškoje visuo
menėje — apie 240.000,

šiol šis darbas buvo paliktas 
jau susidariusioms apylinkėms 
ir apygardoms.

2. Įtraukti kiek galint dau-! 
giau įsenosios imigracijos lietu- j, dieną, 
vių, leidžiant jiems susikurti net 
atskiras seniūnijas, o gal : 
apylinkes, jei toks būdas jiems gumui ugdyti. < Pvz. rimtai svar 

stytinas pagrindinių pareigų at-
likimo būdas. Vieton narius 
kvietus į susirinkimus balsuoti 
ar mokesčių mokėti, įgalinti 
juos tai atlikti paštu, iš anksto 
juos aprūpinant vokeliais, bal
savimo kortelėmis, propagandi
niais lapeliais ir t.t.).

nę mintį bei kultūrą suprantan 
čiai mūsų studentijai.

4. Mūsų organizacijos priklau
somumą Bendruomenei turėtų ygjklos plėtimo baras. Bendruo- 
laikyti savo narių pareiga ir taimeng3 ypatingas uždavinys yra 
prasme savo narius įtaigoti bei■ mQsų kultūrinio gyver imo ir 
įpareigoti.

4 Lietuvybės išlikimui reikš
mingų lietuvių (remiantis ne n- spauda skirtų daugiau dėme'dien mūs kultūrinė veikla yra, 

šio Bendruomenei ir jos reika-' daugiau partizaninib pobūdžio 
lams. Kiekvienas laikraštis ir į ir tcdėl nevisuomet efektyvi, 
žurnalas turi po tūrį ištikimų i imkime knygų leidybą. Mes ma-

3. Veiklių lietuvių (remiantis 
bent vieno lietuviško laikraščio 
skaitymo pradu) — apie 90,000 
(vaikų iki 16 m. neįskaitant), )

Iš kitos pusės neapleistinas ir

darbo sisteminimas, vienijimas, 
5. Būtina, jog mūsoji periodiU jungimas. Nepaslaptis, >g šian į

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

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

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

RADIJO VAIANDA J AU/ČTIUS ME
TUS SKRIEJA PAS KIEKVIENĄ, 
LIETUVĮ DIDŽIOJO NEVPYORKO 
N-J. I R.CONN. APYLINKĖJE Klb 
RIS -IEŠKO ATSIGAIVINIMO LIE
TUVIŠKAME ŽODYJE IR. DAINOJE. 

DABAR .
NAUJU IAIKU

)iki5’00

tik laikraščių skaitymu, bet ir 
lietuviškų knygų pradu) — ma 
žiau negu 15,000.

Iš šių skaičių trečdalį tenka 
laikyti realiu lietuviškųjų lietu
vių skaičiumi. Kyla klausimas: 
jei Bendruomenėj registruotų 
narių yra 10,000, kur yra liku
sieji 80,000 lietuvių? Užmiršda 
mi dažnai mūsų kartojamą mi- 
liono lietuvių nesąmonę ir pas: Į 
tenkindami 90,000 skaičium ma 
tome, jog tik 9-ji dalis poten
cialios Bendruomenės narių yra 
suorganizuoti. O gi nuo JAV 
LB užuomazgos jau praslinko 
penketas metų. LB Centro Val
dyba šių metų pirmajame "Ai
dų” numeryje tūpusiame atsi
šaukime vylėsi 1956 metais na
rių skaičių pakelti bent iki 50,- 
000, tačiau jau minėtame spau
dai rašančiųjų pasikalbėjime su

skaitytojų ir jų kreipimas į ben 
druomeninę veiklą turėtų būti 
kiekvieno laikraščio garbės pa 
reiga.

6. Prie CV steigtinas spau
dos ir propagandos biurar Ben
druomenės idėjoms skleisti, 
spaudai informuoti bei jieškoti 
naujų būdų ir priemonių lietu-

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka 

nes jis yra plačiausiai skaitoma* 

lietuvių dienraštis, o skelbimų 

kaina yra prieinama visiems.

IS ARTI IK TOi.I BALDŲ

PERKRAUSTYMAS
Naujas speciali dideliu 

sunkvežimi* su pilna ap- 
drauda. Pigus Ir sąžiningas 
patarnavimas. «

R ŠERĖNAS
«64S 8. Wfxxl St., Chicago D,

Illinois, tel. VI 7-2972

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

.IIIIIIHIIIIIIIIIIIKUIIIIHIIIIII'IIIIIIIIIIIIIH

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

ŠEŠTADIENIAIS AUi

(1350 KILJR. 97.9MEG. EM)

HILLSIDO.3. 
W,63325

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

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN 1
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

Ptrmad., antr&d., penktad Ir 
tattart • vai. ryto tiri p.p

OFISO VALANDOS:
Tredlad » ryto Iki 1S vai.. 
fLstvlrtad. • vai. Iki S vaL rak.

CARR MOODY 
LUMBER CO-

STASYS LITVINAS, Pret.

3039 So. Halsted St.
Tel. VIctory 2-1272

Apkainavimą ii Prekių Pristaty 
mą Teikiame Nemokamai

Raštinė atidara kasdien n no 
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro b 
šeštadieniais Iki 8 vai. vakaro.

.HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIUI

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS

BALYS
Radio - Telcvision 

SALES — SERVICE
Rekordai - Dovanos — Filmo* 

ir Elektriniai Prietaisai
2646 West 7lst Street

Tel. PRospect 8-5374
Krautuvė atdara Pinu.. Ketv. 9->, 
Antr , rrfcč., 6«*t J-6. Sekm 9-2.

Turiu naują didelį aunkvešimį 
ir apdraudaa

1318 W. fllot 81. Chicago. 01- 
Tel. PRsacott. O-^vsi

TELEVIZIJA* RADIJAS
DI-R FONOGRAFAI • VOKIŠKI BADUAJ

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

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

TAUPYTOJAMS DOVANOS

N EM OK A M AI!
Nieko ypatingo... Tik kad prisimintumėte mus... 
Mūsų padėka jums už rėmimą.

ELEKTRINIS SKUSTUVAS

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

SU INDĖLIU $1,000.00 
AR DAUGIAU

iiiiiilihiiitituiiitiiiiiihiiiiilhifilhiiiiiiiiiitHiiiiiiilj'

FEDXRAL
end Loan Association

2202 W. Cermak Rocd 
Chicago 8, ILL. 

Vlrginia 7-7747

Termometras ir Barometras

Pranešama būsiantis oras pasikeičiant 
spalvai. Gaunamas už $100.00 

ar daugiau indėlį.
Be gaunamų dovanų jūsų indėliai yra ap

saugoti. Kiekviena sąskaita yra apdrausta $19,- 
000.00 MOKAMI AUKŠČIAUSI DIVIDENDAI 
be pertraukos nuo 1922 metų. Atidarykite tau
pymo sąskaitą 1957 met. t>au ir savo seimai.

Chartered and Supervisod by the U.S. Government

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

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

Pinigams padėti nereikia važinėti. Juos galite pa- 
paštu. Mes apmokėsime pašto išlaidas.

JOHN J. KAZANAUSKAS 
Prezidentas

ĮSTAIGOS VALANDOS: Kasdien nuo Alos ryto iki 5 vaL 
vakaro Ketvirtadieniais nuo 9-tos ryto iki 8 vai vakaro. 
Šeštadieniais nuo 0-tos vai. ryto iki 1 valandos po pietų. 
Trečiadieniais visai neatidaroma

ST. ANTHONY SAVINGS
AND tOAN ASSOCIATION

1447 So. 49th Ct., Cicero. III. 
Tel. TOvvnhall 3-8131 Cloied Wednesday<

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

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

PERKRAUSI™
” 15 TOLI IR ARTI '■J

MOVIMO

IR
NAUJI DID&LI TA OKAI-NAUJAUSI KMUSTTKfO (JtANK/AI 

flGU HSTŲ OATTAIKIAS - PIGUS l*SĄtlN(N6AS AATAANAMVAl

JUOZAS NAUJOKAITIS
6, ILL. Tel. 5-9209

— ir—ir ■ai.*a ■a..a
2022 W 69 S*. CHICAGO i
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DAUGIAU VILČIŲ
LOS ANGELES, Calif. — N. 

Metų sutikimo puotą suruoš? 
Amerikos Lietuvių Inžinierių ir 
Architektų Sąjungos skyrius. 
Sveikinimo žodį sakydamas Lie
tuvos konsulas cįr. J. J. Bielskis 
pabrėžė:

"Nors esame susirūpinę savo 
pasirinktąja tėvyne, vienok mū
sų visų mintys yra nukreiptos 
j senąją tėvynę Lietuvą. Senų
jų metų bėgyje, kiek tenka pa
tirti, priespauda ten truputį at
slūgo. Rodos jau ne tiek daug 
trėmimų tais metais ten įvyko. 
Kaikurie mums žinomi saviškiai 
grįžo iš Sibiro. Tarptautinėje 
arenoje veikla irgi šiek tiek nu
sistovėjo ir surimtėjo. Jungti
nės Tautos parodė daugiau sui-
domėjimo, drąsos ir veiklos. Vis i kruvinų nagų!

kraštų. x
Reikia tikėtis, kad šis laimė

jimas prieš tautų pavergėjus 
ateinančių metų bėgyje priduos 
vadams daugiau drąsos savo pa
stangas padidinti ir pagreitinti, 
ir to pasekmėje susilaukti dar 
didesnių laimėjimų — vergijos 
sutriuškinimo!

Tegul šie Naujieji Metai būna 
liudytoju visų civilzuotų tautų 
vieningos veiklos prieš žmonijos 
pavergėjus. Tegul tos tautos 
vienu ir galingu balsu garsiai 
sušunka Rusijai: “šalin iš už
imtų kraštų! Kraustykis ton, iš 
kur atėjai! Išsivesk savo agen 
tus, provokatorius ir budelius.’ 
Mes mokėsime gyventi savame 
krašte be tavo murzino veido ir

tę. Visi mokyklos vaikai, savo 
mokytojų išmflkyti, atliko prog
ramą, sudarytą iš kelių scenos 
vaizdų ir pavadintą "Kalėdų

PAJIESKOJIMAI C1ASSIFIED AND “HELP WANTED” ADS HELP WANTED VYRAI

JieSkomMs Stasys Petruševičius, s. 
Mato. Gimęs Kėdainių apskr., Šėtos 

, i, ,, » .. , , , vai., .Tuškonių kaime. Turiu žinių iŠ
Naktis . Vaikai gražiai daina- Lietuvos. Ęašyti šiuo adresu: B. Ka

linauskas. 805 Hollins St., Baltimore 
1, Maryland.

REAL ESTATE

dainiau tenka nugirsti Lietuvos 
vardą, svarstant pavergtųjų tau 
tų likimą. Vergijos, skurdo ir 
visokių nelaimių nešėja Rusija 
tapo Jungtinių Tautų pasmerk
ta ir prie gėdos stulpo pastaty-

Garblngas prezidentas Eisen-

vo, giedojo ir šoko tautinius bei 
plastinius šokius.

Šokiams akompanavo pianistė 
O. Barauskienė, akordeonu pri
tarė šios mokyklos mokiniai Te
resė ir Algis Rudzevičiai. Cho
rui akompanavo Broniaus Bud- 
riūno muzikos klasės mokinys 
Jurgis Gliaudą, Jr.

Be to programoje dalyvavo ir 
keletas vaikų, kurie dėl įvairių 
priežasčių tuo tarpu mūsų mo
kyklos regulariai nelanko. Iš jų 
pažymėtina gabi šokėja ir dai
nininkė Daiva Šimonytė. Nors 
ji gyvena už 100 mylių (Santa 
Barbara), bet netingėjo tinka
mai pasiruošti ir per porą repe
ticijų prie mūsų programos pri-

ta. Tas tai jau yra dideliu lai- mės jo pasiryžimuose! 
mėjimu pavergtiesiems. Tai pa
daryta ryšium su Vengrijos į- 
vykiais. Mat visą eilę metų^ bu
vo mūsų ir kitų daromos pasau
gos oficialiai paskelbti Rusiją 
agresoriumi. Tos pastangos pra
eityje, kaip į sieną mesti žir
niai, nubyrėjo svarbesnių sluog 
snių nepasiekę. Bet štai apgai
lėtini Vengrijos įvykiai sužadi-

howeriš stovi priešakyje kovo- gįderinti. Jos tėveliai, susipra- 
tojų už tautų laisvę ir žmcniš- 
kumą. Tad šia proga sveikina
me jį ir iš visos širdies linkime 
jam geros sveikatos ir ištver-

Taipgi sveikinam lietuvių tau
tos vadus ir visus nuoširdžius 
Lietuvos laisvinimo veiksnius ii 
jų darbuotojus.

tę lietuviai, nesigailėjo laiko ir 
išlaidų Daivą atvežti į repetici
jas, tuo ne tik pagražindami mū 
sų programą, bet ir jai pačiai 
suteikdami džiaugsmo. Jos di
delis noras mokytis lietuviškų 
dalykų tepaskatina ir tuos, ku
rie, gyvendami už kelių ar ke
liolikos mylių, neįstengia savo 
vaikų atvežti į šeštadieninę mo
kyklą. O tokių Los Angeles yra 
daug.

Programą baigus, Česlovo 
Norkaus asmenyje atsilankė iš 
Lietuvos Kalėdų senelis, kuris 
gražiai pažaidė su vaikais tau
tinius žaidimus ir apdovanojo ne 
tik vaikus, bet ir mokytojus.

Šį vaikų pasirodymą rengė 
mokytojai ir tėvų komitetas, ku

xxxxxxxxxxx*xxxxxx*xx*x*x* 
Jau gaunamas naujas

Anglų-lietuviu kalbų

ŽODYNAS
Apie 20,000 žodžių, su nuro

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

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

Užsakymus ir 
kitę adresu:

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

ianzr. apdraudę auksitka

Vlaų rūšių apdraudoa. lutomofcl 
tlų ftnanaavlmaa. Notarlataa. Valaty 
b«o patvirtintos kainos.

Prie* darydami apdrandaa kitai 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITI*, 
WAlbrook 5-5S71

INTERSTATE INSURANCE AGENCV 
0108 S. Ashland Avė. Cbloago 88, m

Nekilnojamo turto pirkimas, 
pardavimas.

Income taksų pildymas

P LEONAS
REAL ESTATE 

2785 We»t 71st Street
VW telefonai: U'Albrook 5-11015

REAL ESTATE

Pirkdami sutaupysite 
Ir parduodami uždirb
site per šių Įstaigą..
AL. BUDRECKAS

B 1ALT Y 
t081 Archer Avė. (prie

Callfornljos g-v6s)
LAfayette 3-8384

Šioje nejudomo turto pardavimo 
Įstaigoje perkant ar parduodant. Jū
sų laukia greitas Ir teisingas patar
navimas.

NORVILĄ
REAu ESTATE SALES 

2600 W. 5»th St. Td. Prospect 8-6454

Turret Lathe 

Operator

Multiple Spindle 

Automatic Operator

Irvtemal and Extemal 
Grinders

SEE MR. LUCAS AT
1557 East 27th Street

CLEVELAND, 0HI0

SILDYMAS
A. Stančl&uskas instoliuoja vi

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

ir visus skardos darbus.
1546 S. 49th GOLRT, OICERt 
TeL OLymplo 6-0775 nuo 8 vai.

ryto 11d 5 vai. vakaro. 
Telefonas nuo 5 vai. vakaro: 

OLymplo 2-6752pinigus siųs-

TERRA
3333 So. Halsted Street 

CHICAGO 8, ILL. 
<WWW«XMXXXNmXX«XXXXXXXXXX*>

BUILDING & REMODELING

«xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nejud. turtu pirkimas-pardavimas 

bei valdymas. Paskolų parūplnlmaa. 
automobilių leidimų patarnavimas.

VISŲ RC8IŲ APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS 

“Varpas” Real Katate 
General Insurance, Notary Public 

6916 S. YVestern Avė.
HEp. 7-6886 arba HEin. 4-7086 1

eooixxxxxxxxxxxxxxxxxxxks*xi boys between 18 and 20 years... 
~~— --------------- ----1 up to 23 years, if you have had

namu? S^sld^pM^'ūkhi military training. High School 
atlankykite muB 1 Education by a school in the

Cleveland metropolitan area re-

Mechanical Training 
Course

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St 
WAlbrook 5-5080 

PRospect 8-8579 (vak. Ir sekmai)-)

Lietuviškosios mokyklos 
pasirodymas

1956 m. m. gruodžio 22 d.
Los Angeles lituanistinė mo
kykla, su mažomis išimtimis, 

no apsnūdusias tautas, ir kartą dalyvavo Disneyland kalėdinia-
visam laikui negarbingas agre- me tautų festivalyje su lietuviš- 
soriaus titulas užkabintas Ru- ka programa — dainomis, gies-
eiJaĮ' .... mėmis ir tautiniais šokiais. Vai

šia didelis laimėjimas paleng- kai ir suaugusieji turėjo progą_________
vins ir mūsų veiklą. Jau nebe- pamatyti Disenyland ir pasi- riam vadovauja Jonas Butkus 
bus reikalo įrodinėti, jog Rusija nuadoti įvairiais jo malonu- Į Šiais metais mokyklos vedėja 
neteisėtai įvairias valstybes oku mais. Programai vadovavo mo- yra seselė M. Augustina. Mo- 
pavo ir prisijungė. Dabar tas kytoja Ona Razutienė ir aiškino kyklą lanko 42 mokiniai. Ši lie- 
pasauliui yra žinoma. Tai už žibutė Balsytė. tuviška mokykla naudojasi pa-
fiksavo pasaulio tautų sambū-i Gruodžio 30 d. mokykla suren rapijos patalpomis ir visa jos 
ris. Dabar mums telięka kartu g§ savo tradicinę kalėdinę eglu- globa. O. R.
su kitomis tautomis dėti visas

SKAITYKITE 
MĖNESINI KULTŪROS 

ŽURNALU
A I D U S

Prenumerata — 6 dol. metams 
Adresas: 680 Bushu ick Avenue,

Brooklro 21, N. Y.

VIKTORAS ŠIMAITIS
General Contractor

Stato rezidencinius Ir komercinių* 
namus; pasiūlo sklypus; rekomen 
duoja planus; Išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-4229 
arba rez. tel. BI 7-3340. Kreiptis -

ŠIMAIČIAI 
ttealty - Bullders - Inmirtuto 

2737 43rd Street

galimas pastangas paskubinti jp 
Rusijos išsikraustymą iš užimtų

NAUJŲ MAŠINŲ 
FONDAS

1957 TELEVIZIJA
ĮSIGYKffĖ'DABAR

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

Stasiūnas, Mr. &
Mrs. R.................. . . $6.00
Adonis, VI............. .... 2.00
Čepulis, B............. . . . . 2.00
Česna, K............... .... 2.00
Danisevičius, 0. . .......  2.00
Greblunas, J......... . ... 2.00
Gustis, A............. .. . 2.00
Karpuška, VI. . .. .... 2.00
Lapinskas, A. . . . ....... 2.00
N. N..................... . .. . 2.00
Petraitienė, M. .. .. . 2.00
Puodžiūnas, V. . . . . . 2.00
Ramoška, J......... . .. . 2.00
Sidaugė, J............. .... 2.00
Skersys, J............ .... 2.00
Sodeika, St........... ........ 2.00
Stankevičius, J. . .... 2.00
Urbonas, J........... .... 2.00
Valinčius, A......... . . . . 2.00
Angeleika, Br. .. ... 1.00
Bagdonas, Adolf. ... 1.00
Bartuška, VI. ... .... 1.00
Batisa, J............... ........ 1.00
česnakavičius, Vi. .... 1.00
Goldbergas, V. . .. ........1.00
Grigaliūnas, P. . . . . 1.00
Kazakauskas, J. . ........ 1.00
Kemeklis, Olga . . . . . . 1.00
Kilmanas, Ed. ... ........ 1.00
Litvinas, P........... .......  1.00
Lizdas, Algis .... .... 1.00
Mičiulis, V........... ....... 1.00
Paulavičius, S. . .. ........1.00
Petkus, A........... .... 1.00
Plačas, J.............. .. . 1.00
Rastis, VI............. .. 1.00
Rimkevičius, J. . . . . . 1.00
Sakaitis, J............. .... 1.00
Savickas, VI......... . . . . 1.00
Skrabutenas, Vyt. .... 1.00
Švagždys, P......... .... 1.00
Vengrelis, Mrs. A. .... 1.00
Žilinskienė, O. ... .......  1.00
Gustas, V............. .............50
Tamauskas, P. .. _____ .50

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

mfg. list $225.00, tik už.. 
Sutaupą $75.00. $147oo

BRANGI DOVANA PIRKĖJUI ir LENGVI IŠMOKĖJIMAI

Šimtai televiziją ant parodos pasirinkimui 
visų geriausių išdirbysčių.

JOS. F. Bl'DRIK FFRMTFRF, INC.
3241 So. Halsted Str. Chicago 8, Illinois

Atdara Pirmadienio ir Ketvirtadienio vakarais iki 9:80 valandos 
Sekmadienio 10—5.

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

ir

Lithuanian dietionary
Angliškai lietuviškas ’’ Lietuviš
kai angliškas žodynas Parašytas 
H. H. Pewtress ir T. Gėriko. 333 
psl. Kietais viršeliais. Kaina S4.50. 
Gaunama “Draugo ’, 2334 South
lakley Avė., Chicago 8. Dl. 
tOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

ĮKVĖPIMŲ KNYGA
Jurgio Gliaudos

Raidžių Pasėliai

Romanai
81 knyga, pasakodama kovos ui 

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

Ldetuvlškos Knygos Klubo leidinys, 
Sll psl., Broniaus Mūrino viršelis 
kaina ta.00.

Lietuviškos literatūros ugdymas 
yra visu susipratusių lietuvių darbas

Užsakymus su pinigais siųskite: 

•‘DRAUGAS”
2884 So. Oakley Avenue 

CHICAGO 8, ILL.

AR JAU ĮSIGIJOTE 
KNYGELĘ EGZAMINAMS

KAIP PASIRUOŠTI 
PILIETYBE*I A V

□iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiimiiiiiiim 
= LIETUVIŲ STATYBOS j 
I BENDROVa :

g MORAS |
S Bullders, Gen. Oontracton 2 
g* Atlieka planavimo Ir ataty- 2 
S bos darbus gydytojų ofisų, gy- g 
S venamųjų Ir viešųjų pastatų. S 
S Namų Įkainavimas Ir Įvairūs 2 
a patarimai nemokamai. £
ž Kreiptis šiuo adresu: -
| JONAS STANKUS !
~ Kasdien nuo 8 vai. ryto iki S 
S 5 vai. p. p. Kitu laiku susitarus 5
= Tel. PRosneot 8-2019 =
= 6800 SO. CAMPBELL AVĖ. = 
E Chicago 29. illinoia = 
nillllimilllllllllllllllUilUllllllllIlUlllllg

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY

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

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai, 
gerai ir pigiai.
Saukite DAnube 6-27*3 nuo • vai 

ryto Iki 7 vai. vakaro.
Tel. OLymple 2-6121 nuo 6 vaL 

vakaro Iki 11 vai. vakaro.

[ jgj^aaž^F^ SBSrTOJ

Slalome
NAMUS IR
GARAŽUS

Ir atliekame visus statybos ir per
tvarkymo (remodellng) darbus.

MASTER BUILOERS
General Contractlng Co.

(Sav. V. Sodeika Ir J. Skorobskas) 
1600 S. 48TH CT.. CICERO 60, ILL, 
Tel. OLymplo 2-7381J TO 8-42S«

Pagal šią knygelę daugelis tapo 
“ vV-iJAV-vlų piliečiais. Siūlome kiek
vienam ateivių ją įsigyti, kas pa
lengvins išlaikyti egzaminas.

Klausimai ir atsakymai angį 
ir lietuvių kalbomis. Peržiūri jo tei 
ičjas Alfonse F. Wells. Kalni 
80 centų.

Pasiskubinkite įsigyti reikalin
gą knygelę, kuri tikrai palengvina 
’slgyti JAV pilietybę.

Pinigus su užsakymais siusti 
DRAUGAS”, 2884 S. Oakley ava

Chicago 8. m

Perskaitę
kitiems!

‘Draugą”, duokite

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

E. KURŠIUS 
REAL ESTATE SALES 

REpublic 7-9400
Kas per mano įstaigą pirks 

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

• Marųuette Parke:
Mūr. 4 kamb.; pečiais šild., tuoj 

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

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

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

Mūr.: taverna Ir butas, geras biz
nis, skuba parduoti.

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

garažas, tuoj galima užimti vienų bu
tų, kaina tik $22,500.

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

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

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

giai, teirautis tuoj.
Taverna su visais įreng., puiklau- 

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

dedame gauti paskolas, notarizuoja- 
me kodumentus, pildome Income tax, 
siunčiame pinigus j visų pasaulį pa
gal Amer. Exp. money order.

ŠIMAIČIAI
Realty, Bullders. Insurance 

2737 VVest 48 St
CLiffside 4-2390

$2,000 ĮMOKĖTI. 2-jų butų mū
rinis namas — 4 ir 4 kamb. 4 auto. 
garažas. 50 pėdų sklypas. $12,900. 
SVOBODA, 3739 W. 26th St. LA van
dale 1-7038.

BERWYN. 5 kamb. namas. Arti 
22nd ir Ridgeland. Karštu vaud. aly
va apšilti. Garažas. 33 pėdų skly
pas. $16,900. SVOBODA, 6013 Cer- 
mak Rd. BIshop 2-2162. '

MARCH OF DIMES
*

FIGHT
INFANTILE 
PA RA LYSI S

Skelbtis “DRAUGE“ apslmoita 
aea jis yra plačiausiai skaitoma* 
lietuvių dienraštis, o skelbimu 
kaina yra prieinama visiem*.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

JANUARY 2-31

Niekas nėra tiek turtingas, 
kad nieko nestokotų, niekas nė
ra toks vargšas, kad kitam ne
galėtų padėti. I-eonas XIII

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

See MR. MELCHRIET at

1557 East 27th Street 
CLEVELAND, OHIO

DRAFTSMEN4
Some Experience 

STEET METAL 

LAY-OUT 

DE S IG N

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

Apply:

The Sanymetal Products 
Company, Ine.

1705 URBANA ROAD 
Call KE 1-1600

CLEVELAND, OHIO

HELP WANTED MOTERYS

WAITRESS
Mušt be experienced 

for Grill room 

3 P. M. To 11 P.M.

DE MAR’S GRILL
1585 Milwaukee Avė.
WAITRESS NEEDED

Chance to work in eozy 
home-like restaurant.

No Sundays or Holidays 
7959 S. Ashland RA 3-9025

Mrs. D. Weaire, Mgr.

SEND <1 TO CARE, N. Y.
or your lotai CARE offico

please
care...
fcecavse 

hunger hurts!
bocaute taving livea ia thia 
aimple: You send $1 to 
CARE. That dollar sends 
22 lbs. of food overseas — 
helps feed thia little boy 
and his family for one 
whole month. , --
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MOŠŲ
Chicagoje

Vengrams Chicagoje surinkta 
$125,215.00

Harris Trust and Savings 
Bank vicepirmininkas A. N.
Rumpf pranešė, kad Chicagoje 
1956 m. gruodžio 6 d. viešosios
rinkliavos metu vengrų pabėgę- r sP°rt° rungtynės. neno'
liams surinkta daugiau kaip 
$125,215. Vienas kitas čekis at
siunčiamas ton pačion sąskaiton 
dar ir dabar j banką (norintieji

KOLONIJOSE
rija, palengvink vergiją, išgel
bėk nuo priešo baisaus”. Žmo
nės buvo taip sujaudinti gražia 
jo lietuviška tarsena, jog susto
ję sugiedojo jam ‘‘Ilgiausių me
tų”.

Dažnai po pamaldų vyksta

res pasigėrėti mūsų mikliaisiais 
sportininkais? Vėliau susiren
kama pažiūrėti kino.

Visos organizacijos turi pro- 
parengimus.ruošti parengimus. Taip 

praėjo Kariuomenės šventės mi-į^ūdu . 
nėjimas, sutraukęs senesnės 
kartos klausytojus. Buvo šokė
jos Kvietytės ir Verikaičio kon
certas. Malonu buvo stebėti šeš 
tadieninės mokyklos suruoštą 
koncertą, kada daugiau kaip du 
šimtai mokyklinio amžiaus vai
kučių klausėsi Varpo choro.

Taip pat neseniai teko stebė
ti suruoštą vaikučiams Kalėdų 
eglutę, kai atvažiavęs Kalėdų 
senelis pasakė kalbelę, apdova
nojo vaikus, o šie, jam atsidė
kodami, padainavo lietuviškų 
dainelių ir pašoko. N. Metų su
tikimas pavyko puikiausiai. Sce
na buvo papuošta, grojo "Trimi 
tas”, programą atliko Verikaičio 
kvartetas, Vliko pirmininkas ta 
rė žodį. Naujųjų Metų sutiki
mas buvo ruošiamas dar ir ki-

siųnskite: Chicago Hungarian &as 
Relief, Harris Trust and Sav
ings Bank, c/o A. N. Rumpf),
115 W. Monroe Str., Chicago,
III.). Surinktųjų pinigų $60,000 
paskirta Prezid. Eisenhowerio 
Vengrų Komiteto dispozicijai.
Likusieji daugiau $65,000 pa
skirti vengrų pabėgėlių reikalus 
tvarkančioms o r g a nizacijoms 
(katalkių, protestantų, žydų ir 
kitų), kurios tuos pinigus gali 
leisti tik tiesioginėms vengrų 
pabėgėlių išlaidoms padengti, 
bet ne organizacijų administra
cinėms išlaidoms.

Rinkliavą organizavo ir orga
nizacines išlaidas padengė Chi- 
cagos meras Daley su miesto ta
ryba. Kelios privačios kompani
jos taip pat apmokėjo kaikurias 
išlaidas (pvz. Dormeyer Corp. 
padengė plastikinių maišelių iš
laidas, United Air Lines, Ford! tose vietose, bet čia buvo sma- 
Co. ir pora kitų “paskolino” po giausia, nes jis vyko “savoje že- 
vieną savo tarnautoją tam rei- mėje” — Toronto Lietuvoj. Šioj 
k alui ir t.t.). Rinkliavai talki
ninkavo kelios dešimtys visuome 
ninių Chicagos miesto organiza
cijų, tautinės grupės ir kolegijų 
studentės. Iš lietuvių rinkliavos j 
komitete dirbo Povilas Baltis, I 
“paskolintas” iš United Air Li-Į
nes. Rinkėjų buvo suorganizuo- j Supreme taupymo ir skolinė
ta daugiau kaip 7,500. Keli šim-. mo bendrovės, esančios 1751 — 
tai atvyko net iš Chicagos toli-l 55 W. 47th St., direktoriai savo 
mesnių priemiesčių. susirinkime, įvykusiame gruo-

Didžiausias skaičius rinkėjų, džio 11 d. nutarė savo taupyto- 
dirbo ir daugiausia pinigų buvo jams pakelti dividendus, 
surinkta vidrumiestyje. Pietva
karinėje Chicagos dalyje (rink-

parapijoj kiekvienas lietuvis pa
sijunta, lyg namuose, nes kiek
vienas žino, jog čia yra įdėta ir 
jo dalis. V. Enigina

Pakėlė dividendus

Pasiekimas $20,000,000 yra 
jūsų šventė. Iškilmės įvyks 1957 
m. sausio 15 d. Jauni ir seni 
Supreme bendrovės taupytojai 
šia proga gaus dovanų.

Supreme Savings b-vėj kiek
viena diena yra sutaupymo ir 
uždarbio diena. Kiekvienas do
leris uždirba augštą dividendą 
ir yra ne tik iki $10,000 apdraus 
tas federalinėj taupymo ir skoli
nimo korporacijoje, bet taip pat 
jo saugumą čia užtikrina gabi 
ir patyrusi administracija. Tai
gi atminkite, kad šiandien yra 
diena pradėti “taupyti Supreme

t

Jūs visi esate kviečiami įsi
jungti į sparčiai augančią “tau
piąją Supreme šeimą”, kur že
miau išvardintieji tarnautojai vi 
sad bus laimingi, galėdami jums 
sąžiningai ir mandagiai patar
nauti : vykdomasis valdininkas 
Peter P. Kezon, prezidentas Ig. 
Scigalski, viceprezidentas Peter 
Radochonski, iždininkė ir sekre
toriaus pavaduotoja Ann Marie 
Glista, iždininkės pavaduotoja 
Irene S. Konecki, sekretoriaus 
pavaduotojas John E. Geirut, 
vykdomojo vald. sekretorė Fe-

GUŽAUSKŲ
REVRRUY HILLS GMJNYCIA 
Geriausios kBISs dSl veatuvtų. banka 
tų. laidotuvių Ir kitų paouoRlmų.

«A4X WB9T SSRD STREET 
TeL PRoapeot S-083S tr PR S-08S4

liavos zonose 7 ir 8) buvo su
rinkta daugiau kaip $23,000. Iš 
lietuvių daug dirbo (alfabetiš
kai) Aleliūnienė, Cicėinenė, Gryį 
bienė, Gulbinienė, Jautokaitė, 
kun. Juozevičius, Markūnienė, 
Stankus, Tubelienė ir daugeli? 
kitų.

Vadovaujant Peter P. Kezon, 
šios b-vės turtas pasiekė $19,- 
681,679.62 (iki pr. m. lapkričio 
30 d.), tuo būdu sulygindamas 
ją su didžiausiomis ir pažan
giausiomis taupymo institucijo
mis, priklausančiomis Back of 
the Yards distriktui. Ateinan
čių savaičių metu Supreme tau-

Įpymo b-vėj dėsis dideli dalykai 
Marųuette Parke gyveną nav_, Turtas greitai pasieks 20 milio- 

nų dolerių. Tai bus pirmoji tau
pymo bendrovė Back of thc

jai atvykusieji lietuviai Anelė 
Norbutienė pririnko 3 dėžutes, 
A. Peškys ir V. Indrulėnas — 
po dvi. Amerikos Legiono Don 
Varno postas davė patalpas 
rinkliavos reikalams pietvaka
rinėje Chicagoje. Talman Sav
ings and Loan Assn. “paskoli
no” 22 savo tarnautojas ir 55 ir 
Kedzie kampe surinko $570. Į 
aukų dėžutes pateko didelis nuo 
šimtis dolerinių, daug penkinių, 
keliolika dešimtinių ir net viena 
penkiasdešimtinė. Auk ojamos 
sumos vidurkis buvo didesnis ne 
gu betkurių kitų rinkliavų me- j 
tu. Didžiausios kliūtys dar di
desniam pasisekimui buvo trum
pas pasiruošimo laikas (tik 10 
dienų) ir pasitaikiusi lietinga

Yards distrikte, 
turto prieauglį.

pasiekusi tokį

diena. P.

Toronto/ Ont.
Lietuva Toronte 

Pasikalbėk su anksčiau at
vykusiu į šį kraštą, ateinančiu 
sekmadieniais į bažnyčią. Jis 
tau prisiekdamas tvirtins, jog 
čia žmonių atvyksta daugiau į 
negu į garsiuosius Šiluvos atlai-, 
dus. Nejučiomis turi sutikti, j 
kad Lietuvos čia tikrai esama: 
tai Prisikėlimo parapijos ribos. 
Po pamaldų neskubama namo. 
Paprastai tautiečiai renkasi į į 
žemutinę salę, “auditorija” va-j 
dinamą, šalia šios salės įtaisy-į 
ta moderni kavinė, kurioje prie , 
puoduko kavos pasišnekučiuoja
ma. Viskas vietoje ir viskas lie
tuvio patogumui. Po pamaldų 
bažnyčioje, visuomet kas nors 
vyksta salėje. Neseniai šioje sa
lėje nepaprastai gražią kalbą pa 
sakė Mr. Kersten, buvęs kong- 
n smanas. kuris savo kalbą taip 
užbaigė: “Taip ir norėčiau kar
tu su jumis galingai giedoti, 
kaip šiandien girdėjau”, ir jau 
lietuviškai užbaigė “Marija, Ma

licia Kiebles, direktoriai — Paul 
Kubalica, John Krzyskowski, 
Steve Dominski, Frank Pora- 
dzisz ir Edward Knycz, kontro
lierius Anthony E. Sereda, kont 
rolieriaus pavaduotojas Chestei 
T. Niedzialek, patarėja Jessie 
Mesevicz, Lillian B. Kaliski Jo- 
an Lassa, Arlene Tomczak, 
Margaret Burgchardt; Stanley 
Josek, Mary Ann Tabak, Elai- 
ne Klinkenberg, Alice M. Bem- 
benek, Violetta Maskoliūnas, 
Margaret Duggan, Helen To- 
maszkew':cz, Daniel P. Kezon ir 
Beverly Dominski. F. S.

Studijos ir... ciniškumas
Dr. L. Erong, dirbąs prie Rip 

Van Winkle fondo, ir dr. R. S. 
Redmount, Yale universiteto 
profesorius, nustatė, kad stu
dentai, besigilindami į teisės 
mokslus, darosi'mažiau ciniški; 
gi tuo tarpu medikai, eidami sa
vo profesijos mokslus, darosi 
ciniškesni.

Asmenybė yra kentėjimas, ir 
daugelis, būdam nepajėgūs pa
kelti šios kančios, bevelija pra
rasti savo asmenybę. Berdiajev

Netvarkingai geidžiami žemiš 
kieji turtai gimdo visokį blogį, 
ypač smukdo moralę ir kelia ne- 
santaikas.

NUO UŽSISENfi JUSIU
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ

IR ATVIRU ODOS LIGŲ -
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIDU 
naguti ramiai eed&ti ir naktimis 
miegoti nes jų užsisenėjusios žaiždos 
niežėjimą, ir skaudėjimą sent} atvi
ru ir skaudžių žaiždų uždėkite 
LEGUI-O Ointment Jos gydymo 
ypalbyes palengvins jusu skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite Ją tapgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
niežėjimą ligos vadinamos PSORIA- 
S1S. Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE.S EOOT, su
stabdo džiovinimą odos ir perplyšimą 
tarppirščiu. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstanėios •stlslttlsioo -odos dedir- 
vinlų, odos išbėrimų ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy
styklų. Ji yra gera gyduolė nuo iš
virtimų odos ligų. Le
gulo Ointment J ra 
parduodam* po T 5 
ot„ $1.26, It R3.60.
Pirkite ▼alatlnteeCkl 
cago] Ir apylinkėse—
Mllwauko«, Wi*c.,Ga 
ry. Ind.tr Detrolt, Ml- 
chlgan arba rašyki
te ir atsiųskite Mo- 
oey order t

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

SPECIALUS
BARGE NAS
INVENTORIAUS
IŠPARDAVIMAS

4 gabalų miegamojo setas,
1 rėmai su spyruoklėmis, 
spyruoklinis matracas,
3 vanity lempos, 2 pagalvės 
lovai ir 1 mažas kilimėlis.......... $169 95

FEI.IV A. BALDOMS, K ELI .IK II EI VILUS, Sav.

ROOSEVELT FURNITURE Co.
2310 W. Roosevett Road Telef. SEeley 3-4711

Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 1:30.

//-

NEKONSTITUCIšKA

Federalinis teisėjas Clioate prane
šė, kad Miaini segregacijos įstaty
mas priešingas konstitucijai, pagal 
kurį 4-rios negrės buvo nubaustos 
už važiavimą autobuse baltiesiems 
skirtoj vietoj. (INSj
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PER PASAULI KELIAUJA 
ŽMOGUS

Bernardo Brazdžionio poezijos 
rinkinys. Nedidelis skaičius ftioe1 
knygos gautas šiomis dienomis Į 
“Drauge”, 2334 So. Oakley Avė 
CHICAGO 8, ILL. Knygos kaina 
'kietais viršeliais $2.
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P. Petravičių šeimai, mylimam sūnui ir 

broliui ‘
A. f A.

A. PETRAVIČIUI mirus Argentinoje,

liūdesio valandoje reiškia gilių užuojautų
PILVELIŲ IK MOCKŲ ŠEIMA

LIODĖSIO VALANDOJ 
SatikiN

MAŽEIKA * EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

8845 So. Westera Avė. Air Conditioned koplySa 
REpublic 7-8600 — 7-8601 Automobiliam* vieta 

Tlama. kuria gyvena kltoaa miesto dalys*; ganai— 
koplyčią arčiau Jūsų namų.

A. A.

JOSEPHINE IWASKIEWICZ
(PAGAL TĖVUS PIETKIEWICZ)

GYVENO 4527 S. FAIRFIELD AVĖ.
Milė sausio 5 d., 1957, 10 vai. vak., sulaukus pusės amžiaus. 

Gimė Lietuvoje-/"kilo is Kauno apskr. Aifleri»je4išgyveTio 50 nu
Pasiliko dirTeliame nuliūdime 4 dukterys: Mary Sweetaek, žen

tas Stanley; Wanda ltosa, žentas A!lex; Joscpliinc Laison, žentas 
Herbert, ir Theresa Seennon, žentas Henry; 2 sūnūs: AValter, 
marti CharloFft ir Ben, marti Madelinc, 10 anūkų, pusbrolis Clif- 
ford Klepaėki su šeima, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas jmšiUjętas John F. Eudcikio koplyčioje, 4330 So. Cali- 
fen-nia Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, sausio 10 <1., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta į Švenč. Panelės Marijos Nekalto Prasidė
jimo parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos ui 
velionės sielą. Po jiainaldij bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Dukterys, sūnūs, marčios, žentai ir anūkai.
Laidctuviu direktorius John F. Eudcikis. T ei. LAi'avettc 3-0440

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

Telefonai — GRevehilI 6-2345 arba 
- - T0wnhall 3-2109

JOHN F. EUDE1K1S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue

Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851
-4330 34 South California Avenue
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

CRANE SAVINGS
2555 WKST 47U, STREET LAl.jetU 3-1083

B. R. Pletkiewicz, prez.; E. R. Pietkiewicz, gekr. ir advokatas 
Mokame sugžtug dividendus. Kesiuoj&me čekius. Parduodame Ir 
išperkamo valstybės bonus. Tau pyto jams patarnavimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ŠIANDIEN.—Apdrausta iki $10,000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o šeit. nuo 9 iki vidurdienio.

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna- Mes turime koplyčias'
' vimas dieną ir nak- jį&t visose Chicagos ir’
I tį, Reikale šaukite
I mus.

Roselando dalyse ir' 
tuojau patarnaujame1

SŪNUS PALAIDŪNAS
Studija Apie Vakarų Civilizacijos Krizų ♦

Vietoj

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

Unlvemal Savings and Loaa Assodatlon užtikrina saugu
mą Ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentam Hd 
$10,000.00 kiekvienam Indėliui Ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiško*. Bos grei- 
ir draugiškas patarnavimas.
Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės i

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois
£

1,000,000 
DOLERIŲ 

tik 1

2 DOLERIAI
’ . I

"DU
2334 So. Oakley Avė.

Šios knygos autorius vysku
pas 7. J. Sheen prlei Uel 
laiko pradėjo savo TelevM* 
jos programą per "Du lf ont*1 
stotį. Televizijos aparatų fir
ma “AdmiraT Olai programai 
finansuoti paskyrė vieną ml* 
11 joną felirit
Lietuvlikoe knygos Klubas 
džiaugiasi galėdamas aavd 
■kaitytajam pateikti Uo įžy
maus kalbėtojo mintis ui du 
doleriu.

UBAS**
Chicago 8, III.

J

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3573

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

PETRAS P. GURSKIS
659 »est 18th STI1EEET Tel. SEeley 3-5711

POVILAS 1. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. Y Arda 7-1911

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. I.ITL'ANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1139

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

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 691 h STREET REpnblic 7-1213
2814 W. 2Srd PLACE Vlrginia 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1124 S. 50tli AVĖ. OLympic 2-5245 ir TOwnbali 5-9687

Skaitykite ir platinkite diciiraSlį “DrauĮiiį”.
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X įkapių šposai Chicagos 

priemiesčiuose. Ir Chicagos 
priemiesčiuose lapės atlieka sa
vo senus šposus. Jos neaplenkė 
ir J. Petkūno, 2941 N. Altą st., 
Melrose Park. III. Įsibrovusi j 
J. Petkūno kiemą, lapė įlindo 
per spygliuotą užtvarą ir iš
pjovė desėtką triušių (krali-’’ 
kų).

X Vytauto ir Onos Galvydžių 

butas, 911 W. 33 St., šiai sa
vaitei, galima sakyti, paverstas 
koplyčia, kur yra atgabenta 
puošni Fatimos Dievo Motinos 
statula ir kur & vai. kas vaka
rą gausiai susirinkę lietuviai 
kalba rožančių ir kitas maldas. 
Prašoma kaip gausiau visus at
silankyti.

X Antanas Rezgys, 3230 So. 
Green st., sulaukęs 70 metų, 
pasitraukė iš darbo Joslyn 
kompanijoje, kurioje jis išdir
bo daugiau kaip 25 metus. At
sisveikindami su juo, kompani
jos pareigūnai įteikė jam do
vanų.

X Kun. W. Urba, Šv. Anta
no parapijos vikaras, bus vy
kiausias kalbėtojas Katalikių 
Dukterų klubo mėnesiniame 
parengime, kuris įvyks sausio 
8 d. 7:30 vai. vak. Šv. Antano 
parapijos salėje.

X Jerry ir Theodora Wika- 

riai, 3724 N. Sheffield, laimėjo 
bovvling (kėglių) kontestą Ma- 
rygold auditorijoje. Jie yra 
duktė ir žentas Jono ir Nancy 
Benikaičių.

X Jonas Kalpokas, 4901 
West Parker Avė., sulaukė 70 
metų amžiaus. Jo duktė Sylvi- 
ja suruošė jam savo namuose 
šaunią gimtadienio puotą, ku
rioje dalyvavo daug svečių.

X Antanas ir Vera Oliai šio
mis dienomis grįžo iš Bahama. 
Jie buvo išskridę ten prieš Ka
lėdų šventes.

X Kapitonė Milred Gernius 
paskirta aviacijos gailestingų
jų seserų verbavimo viršininke 
visoje Illinois valstybėje.

X Malvina Jonikienė, 6346 
So. Waishtenaw Avė., šiomis 
dienomis paminėjo savo gimta
dienį šeimos ir bičiulių ratelyje.

X P. Stasiškis ir jo žmona 

atvyksta iš Australijos į Chi- 
cagą. Jie apsistos Marquette 
Park kolonijoje.

X Bruno Jakaitis. 7026 So. 
Peoria Avė., nuvežtas j South- 
town ligoninę.

IŠARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Vlada Augustaitytė iš Vo
kietijos, iš Muencheno, atvyko 
į Ameriką, apsigyveno New 
Yorke ir gavo darbą kaip ver
tėja vienoje įstaigoje. Ji yra 
baigusi kalbų institutą Šveica
rijoje.

— St. Barzdukas, JAV LB 
centro valdybos pirm., dėkoja 
visiems, sveikinusiems Kalėdų 
švenčių ir Naujųjų Metų pro
ga Bendruomenę ir jį patį.

KANADOJ
— “The Ensign’’, katalikų 

savaitraštis, redaguotas R. W. 
Keyserlingko, sustojo ėjęs. Jis 
buvo įsteigtas 1948 m. ir turėjo 
50 tūkstančių skaitytojų. Pasi
rodžius nepasitenkinimo bal
sams, kad jame nėra vietinio 
pobūdžio informacijos, anks
čiau ėję provinciniai katalikų 
laikraščiai vėl atgijo ir daug 
kur išstūmė “The Ensign”. 
^markiai kritus skaitytojų

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHTCAOO, J^LINOfS

Šis žemėlapis rodo kiek Amerikai yra skblingos kitos tuntas doleriu. -Iš viso dėdei Snmui kraštai skolingi 154 bilionus dol , tačiau Amerika 
sau pūčiai, vidaus paskolomis, skolinga 280 bil. dolerių. lINS)

Antradienis sausio S 1957

Žvėrių medžiokle Afrikojej Apsiaustas išgelbėjo nuo 
Retai galima matyti taip ri-į kulkos

zikingai drąsų fotografų darbą,) Storas apsiaustas Arvidą 
kaip šios savaitės pradžioje) Dahlstrom, 19 jn. amžiaus či- 
(baigiant ketvirtadienio) rodo*(kagietį, išgelbėjo nuo mirties, 
mą Today teatre (Madison ties Jisai susiginčijo su 29 m. am- 
Dearborn). Čia baltieji, pade-
darni vietinių j u o d u k ų, su 
jeepais ir sunkvežimiais iš
vyksta gaudytį zoologiniam so- 

1 dili liūtų, leopardų, raganosių 
ir kitų laukinių žvėrių. Kartu 
jie filmuoja. Žvėrys veja per- 
drąaius filmnotojus. Ragano
siai net apverčia jų jeepą ir su
bado sunkvežimius. Taipgi pa
rodoma keletas Afrikos lauki
nių stovyklų su jų šokiais. • 

šalia to yra plati naujienų ir 
kitų įvairumų programa. Ypač 
įdomus naujai išrastas apara-J 
tas, kurį apžergęs naras, palei
dęs propelerį, plaukia po van
deniu. Įėjimas į teatrą 40 et., 
programa — valandos ilgumo.

žiaus vvi-u VVilliam Hodge, ku
ris šovė į jį. Kulką sulaikė la
bai storas apsiaustas ir nuken
tėjęs gavęs pirmą pagalbą 
Edgewater ligoninėje, galėjo 
grįžti į namus.

KAS KĄ IR KUR
— Susivienijimo Lietuvių Namų

savininkų Bridgeporte metinis susi
rinkimas įvyks antradienį, sausio 8 
d., 7:30 vai. vak. Chicagos Lietuviu 
auditorijoj, 3133 So. Halsted Str. 
Visi nariai kviečiami į susirinkimų.

A. Kaulakis, rašt

skaičiui, pastarasis bandė tapti 
dvisavaitiniu žurnalu, bet irgi 
be didesnio pasisekimo.1 “Aš vis
ką išbandžiau” pareiškė Keiiser- 
lyngk, “bet ‘The Ensign’ Ka
nadoje nėra dirvos”.

— Keturiolika universitetų 

pasižadėjo priimti vengrų pa-

CHICAGOS ŽINIOS
Žuvo vyras ir vaikas

Chicagos pietvakarių dalyje, 
Alsipo miestelyje, kur susiker
ta 117 gatvė ir Cicero avė., su
sidaužė net šeši automobiliai.

begelių studentų. Jiems remti žuvo Donald Vanderocy, mari- 
per Pasaulio Universitetų Są- nų rezervų kapralaS) ir William 
jungą sudarytas fondas - Dietz 3 metų berniukas. Visa 
$100,000. Studentus parinks eįlė keleivių buVQ sužeista Ne;
speciali komisija Toronte. Ka- iabnė įvyko kai penki automo- 
nadon atvyksta - 100 vengrų biliaį buvo gugtoję tįes pervaža 
studentų. ir laukė kada pravažiuos India

na Harbor Beit linijos prekinis 
traukinys. Į juos įvažiavo šeš- 

New Castle suruoštoje tag automobilis. Nelaimės vie- 
YMCOS parodoje tarp 14 tautų toje pasiliejo gazolinas, kurį 
kalėdinių eglaičių buvo ištaisy- kažkas per neatsargumą uždė
ta ii lietuviška, kuri ypač sulau gg Neaišku, ar tie du žuvusieji 
dė didelio susidomėjimo. Ta pro buvo užmušti per susitrenkimą, 
ga daug lankytojų teiravosi apie ar jįe mirg nuo žaizdų, padary-

PRANCŪZIJOJ

lietuvių liaudies meną, papuoša1 
lūs ir stebėjosi lietuvaičių suge
bėjimais bei išradingumu. (E.)

JAPONIJOJ
— Kun. Albinas Margevi-

Įčius, lietuvis salezietis misionie- 
|rius, per jų mokyklos gaisrą 
apdegęs ir gydęsis ligoninėje, 
dabar vėl darbuojasi su japonų 
jaunimu, siekdamas juos laimė-;

tų ugnies.
Pasnigus ir pasidarius sli- 

diems keliams, susidarė nelai
mėms palankios sąlygos. Net 
42 Sanitarinio distrikto sunk
vežimiai barstė smėlį ir drus
ką pagrindinėse Chicagos gat
vėse. Tam pačiam tikslui Chi-

Daugelis lanko automobilių 
parodą

Per pirmas dvi dieni auto
mobilių parodą Chicagoje ap
lankė 155,000 žmonių, žymiai 
daugiau, kaip pernai tuo lai-

Miniatiurinių kambarių 
paroda

Chicagos Meno institute at
dara miniatiūrinių kambarių 
įrengimų paroda. Iš viso de
monstruojama 76 mažyčiai sa- 
lionai, buduarai, studijų kam
bariai, miegamieji ir kiti iš 
XVII—XIX šimtmečių. Viskas

ĮVAIRIOS ŽINIOS
-— Dėl vengnj paliegėlių pri

ėmimo Kanados federalinė vy
riausybė veda derybas su pro
vincijų vyriausybėmis. Su Sas- 
katchewan ir Manitobos vy
riausybėm jau sudaryta spe
ciali sutartis. Pagal ją, fed. vy-

Mirtina nelaimė
Hillside policijos stotyje 

rūmų rūsyje, rastas negyvas 
policijos seržantas Erwin F.
Kuschel. Prie jo gulėjo revol- . , ,
veria. Spėjama, kad jisai buvo ,.PT JTJ?
nuėjęs į rusi šuns pamaitinti, 
ir tuo metu iškrito žemėn jo 
užtaisytas
jį mirtinai peršovė

kiekvieną pabėgėlį po $3 kas
dien per pirmuosius 12 mėn.,

i • • Ijei bus be darbo. Sutarty nu-revolvens ir kulka J ,matomas taip pat ir nemoka-

ku. Parodoje labai daug magi- |iki detalių tiksliai padaryta. 
nų. PV2. vien Chevrolet bendro- Kiekvieno tokio kambario jren.

parama dra-mas gydymas ir 
bužiais.

— 12,000 automobilistų Que-
Auka universitetams

Chicagos ir artimųjų apylin-Į — 
kių universitetai: Notre Dame,'beco provincijoje per 1056 m. 
Chicago, Illinois, De Paul ir j eismo policijos buvo perduoti 

tinta $300,000. Tie kambariai i dar 118 kitų JAV universitetų teismams už nesilaikymą vai- 
buvo padaryti turtuolių Thorne ' gauna pašalpą iš E. I. du Pont ravimo taisyklių.

ide Nemours bendrovės. Iš viso — Veikalas apie barškančią 
dinta dovanojusios tuos eks- išdalinama milionas dolerių, gyvatę. Kalifornijos universite- 
ponatus Mrs. James Ward svarbiausia — sustiprinimui tas išleido 1.476 puslapių vei- 
Thorne vardu. Galima prisižiū- chemijos studijų.

; rėti į visokiausių stilių, Euro- ----- - -■ —-

vė yra išstačiusi 88 rūšių sunk
vežimius. Dodge sunkvežimiai 
turi automatiškus visų trijų 
bėgių pakeitimus, taipgi eilė
kitų judamų dalykų kontroliuo- ir visa roda
jama paepaudos mygtuką. For
das demonstruoja naujos rū
šies sunkvežimį, kur šoferis 
sėdi prieš motorą. Studebakar
rodo didžiausią iki žiol tos fir , jr Am,.rikos kambarių .įor

mos parodytą sunkvežimių mo-1 ■___ .___
torų įvairumą. Yra daug ypa
tingai puikių automobilių, trak-

girnas kainavo apie $4,000, tai
gi visa paroda gali būti įver-

kalą apie barškančią gyvatę.

įrengimus. 
Miniatiūriniai stalai, lovos,

torių ir kitų mašinų. Paroda 
vyksta International Amphi- 
theatre, 42 gatvė ir Halsted.

Išgelbėjo motiną ir 
4 vaikus

Keturi vyrai, pasistatę kopė
čias, išgelbėjo iš ugnies Rafae-4 cagos Susisiekimo vadovybė

7, pasiuntė dar 48 savo sunkveži- Crudele, 37 metų amžiaus ir
, . T , " mius jos keturis vaikus 7—15 metųti krikščionybei. Jo adresas: j mius-

Salesian Trade School, Hachi- •-.......... — 1 - - ==
nari-cho 90, Suginami-ku, To- kurje bus pavadinti Dainavos
kyo, Japan

INDIJOJ
— Kun. Jonas Svirnelis, lie 

tuvis misionierius, besidarbu»

vardu. Statyba atsieis apie 
5,000 svarų.

— Žurnalistikos kursai suor
ganizuoti Melbourne, Australi-

jąs Assamo provincijoje, Indi- i Prie lituanistinių kursų, 
joje. labai rūpinasi būtina sta- į — Skulptorius T. Zikaras da- 
tyba jų misijų stotyje, šiuo me- lyvavo australų 3 olimpinėse
tu statoma mokykla. Jau yra 
sustatyti jos griaučiai ir pada
rytas stogas, bet dar reikia lė
šų ir medžiagų sienoms. Jo ad
resas: Rev. J Svirnelis, Catho- 
lic Church, N Lakkhimpur, As 
sam, India. 1

AUSTRALIJOJE
— Sydney ,un-tą baigė M. 

Babinskas ir, išlaikęs visus eg
zaminus, gavo medicinos gydy
tojo praktikos teises Australi
joje. Jis buvo baigęs medicinos 
fakultetą jau ir Lietuvoje.

— Bankstovvno lietuviai 

Australijoje nusipirko žemės

parodose.

N. ZELANDIJOJE
— E. Babrauskienė N. Zelan

dijoje dirba valstybinio turizmo 
įstaigoje.

— N. Zelandijoje lietuviai 

jau gyvena 7 metus, visi gerai 
įsikūrę. Daba.tinę krašto val
dybą sudaro: Č. Liutikas — 
pirm., A. Mitkevičius — pava
duotojas, V. Grigaliūnas — ka
sininkas ir Tautos Fondo įga
liotinis, V. Procuta — kultūros 
ir meno vadovas, J. Paplauskas 
— sekretorius. Visa eilė lietu-

sklypą ir nutarė statyti savu3;vių yra gavę N. Zelandijos pi- 
kultūriniams reikalams namus, lietybę.

SENIAUSIAS IR JAUNIAUSIAS

Seniausias senatorius Theodore Green, 89 m., 
kongreso nariu Jobu Dingell, 30 m< amžiaus.

kalbasi su jauniuusiu 
UNS)

amžiaus. Gaisras įvyko jų na
muose 1370 W. Grand str., 
Chicagoje. Motina, rankomis 
dauždama langus, sunkiai susi
žeidė ir buvo nugabenta j Šv. 
Elzbietos ligoninę. Vaikai ne
buvo sužeisti. Ugnis, dėl neži
nomos priežasties, prasidėjo iš 
pirmo augšto ir greit kilo augš- 
tyn, atkirsdama kelią Crudele 
šeimai išbėgti. Išgelbėtoji moti
na laukiasi penkto kūdikio.

Mirtis dėl barnių
Automobilių statymo sklypo, 

esančio 1754 Madison str., Chi
cagoje, savininkas Robert Reil- 
ly, 65 m. amžiaus, mirė po kie
to susibarimo su policininku 
Frank Tassone. Velionės žmo
na tvirtina, kad policininkas 
kirto smūgį jam į krūtinę, ir 
taipgi ją apmušė. Reilly mirė 
dėl širdies smūgio. Ginčas kilo 
dėl to, kad vienas mašinos sa
vininkas pastatė automobilį, 
užtvenkdamas kelią į Reilly 
mašinų statymo sklypą; jis 
tai padaręs leidžiant minėtam 
policininkui, kuriam sumokė
jęs.

Laimėjo Šv. Prokopijaus 
krepšininkai

Šiaurės-rytų katalikų mo
kyklų krepšinio turnyre laimė
jo Šv. Prokopijaus kon.anda 
prieš Sv. Marijos komandą iš 
Woodstock. Iš 61 taškų, ku
riuos laimėjo Šv. Prokopijaus 

j komanda, net 21 pelnė Klemen- 
i sas Dauskardas.

Pabrangs baldai?
Pramonininkai skelbia, kad1 ,

padidėjus darbininkų atlygini
mui jau šių metų pradžioje 
baldų kainos gali pakilti 3 -4

kėdės, indai, net miniatiūriniai, 
su dideliu tikslumu tapyti, pa
veikslai ir išausti kilimai. Ap
švietimas iš vidaus, kartais su 
spalvinga “gamtos” scena, ma
toma pro atviras duris. Pats 
paskutinis eksponatas — mo
delis Angelų Karalienės kata
likų bažnyčios, kur % colio ati
tinka vienai pėdai. Viskas puoš
niai ir tiksliai atlikta, o šalia 
įrašas, kuriame be kitų dalykų 
skaitome: — Bažnyčia tikrai 
buvo menų motina per tris ket
virtadalius Vakarų Europos is
torijos...

Ši paroda Meno institute pa
siliks nuolatinė. Įėjimas — 25 
centai. Labai verta pamatyti.

LIETUVIŠKŲ STUDIJŲ 
INSTITUTAS

..  Tilnilrnmnct ..
MOKSLINIŲ STUDIJŲ KLUBO

SEMESTRO TEMA: 

MODERNIŠKŲ KULTŪROS AP-
RAIŠKŲ VERTINIMAS

Penktadienį, sausio 11 dieną 

Vilniaus Aušros Vartų mokyk
loje (virš bažnyčios), 2325 W. 
23rd PI. (šalia "Draugo”) kun. 
V. Bagdanavičius. MIC, skaito 
paskaitą tema: Poezijos liki
mas.

Paskaitos pradžia 7 vai. 30 
min., nesivėlinant.

Visi, besidemintieji dvasinių 
mokslų pažanga, kviečiami da
lyvauti.

nuoš.
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BŪKIME IŠTIKIMI LIET. 
KNYGAI!

Įstodami į Liet. Knygą 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.

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

LIET. KNYGOS KLUBAS
(Lith. Dook Club)

2334 So. Oakley Avė.,
Chicago 8, Illinois

______

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 nauju laureatu.

ar
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ALDONA STEMPUŽIENfi, 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 STEMPUŽIENfi, garsi Clevclando 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.
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