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KORĖJOS KLAUSIMUI DUOTA PIRMUMAS JT
Šiaurės Korėja tebestovi įrašyta 
juodosiose Jungt. Tautų knygose

SALOMĖJA NARKELIŪNAITĖ 
Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose 

JUNGTINĖS TAUTOS. — Kai po Suezo ir Vengrijos vardų 
sesijos posėdžiuose minimas Korėjos vardas, tai nejučiomis ir pa
klausi save: kokia Korėja, ar ta pati, už kurią Jungtinės Tautos 
kariavo?. Ir paskui matai, kad tai ta pati Korėja, kurios vardas 
čia tebeskamba beveik nuo pat šios organizacijos įsikūrimo.

Pasaulinio susidomėjimo dė- — - - —------
mesio centrui nukrypus į naujus mais padaryti. Pirmiausia dėl Ko 
geografinius taškus, bemaž di- rėjos priėmimo į JT. Naujų narių 
džiuma čia buvo ir pamūrę, kad priėmimas, kaip žinia, reikalauja 
dar yra tokia Korėja, ligi vėl jos Saugumo Tarybos penkių didžių- 
klausimas nepateko į sesijos ko- jų pritarimo. Korėja būtų buvusi 
miteto darbotvarkę ir ligi gyvu JT, jei ne Sovietų Sąjunga, kuri 
žodžiu nepriminė, ko vertos yra yra pasirengusi savo veto blokuo 
paliaubos su komunistais, pasiek ti ne tik Korėją, bet aiškiausiai 
tos tenai 1953 m., lygiai po dvie- ji tai darytų Vakarų Vokietijos 
jus metus užtrukusių pasitarimų, ir Vietnamo atveju. Taip bent 

suprantama čia, kad ji neįleis nė 
vienos iš tų trijų, jeigu lygiagre
čiai nebus priimami nariais ir tų 
trijų kraštų komunistinės pusės.

Kai 1955 m. gruodžio viduryje,
tų eilę, po švenčių pertraukos su- po penkerių metų pertraukos, į 
sirinkus, nežiūrint komunistinio JT tapo priimta šešiolika naujų 
bloko ir neutraliųjų spaudimo, narių, tai tame „package deal“ 
Korėjos klausimui suteiktas pir- nebuvo jokių kraštų, dėl kurių 
mumas. Po jo eis nusiginklavi- kilių apjungimo klausimai. To
mas, paskui Alžiro, Kipro ir ga- dėl ir dabai' manoma, kad Korė- 
liausiai Vakarų Gvinėjos klausi- jos Respublika jokių šansų da
mai. bar patekti neturi, nors ji pasta-1

ruoju metu ypač sustiprino savo 
akciją už patekimą į JT. Gruo
džio 11d. čia apsilankė delegaci-, 
ja iš Korėjos Respublikos ir Gen.

Korėjai pirmumas
Kai Jungtinių Tautų politinių 

reikalų komitetas nustatinėjo sa 
vo darbotvarkėje esančiųjų punk

Nemažai sugaišta laiko, be
svarstant, ar įsileisti Pietų ir 
Šiaurės Korėjos atstovus. Pagal 
esančią tvarką, jei kuris klausi
mas diskutuojamas JT posėdžiuo 
se, tai ir tiesioginiai paliestoji ša 
lis paprastai yra kviečiama tuose 
posėdžiuose dalyvauti ir ji turi 
teisę patiekti savo argumentus.

Tačiau ligi šiolei į posėdžius 
tebuvo kviečiama tik Pietų Korė
ja. Ji, Jungtinių Tautų akimis 
žiūrint, ir yra teisėta Korėjos 
atstovė, pravedusi rinkimus JT 
priežiūroje ir sudarius demokra
tinę vyriausybę bei turinti demo
kratinę konstituciją. Šiaurės Ko
rėja gi tuo tarpu tebestpvi įra
šyta juodosiose Jungt. Tautų 
knygose. Ji dar nėra atpirkusį 
savo kaltės ir dabar dar ne tik 
kad nesudariusi taikos su JT, bet 
kasdien tebelaužanti paliaubų 
sutartį.

Šitokios nuomonės laikėsi JAV 
ir kiti, kurie nesutiko, kad Šiau
rės Korėjos atstovai būtų kvie
čiami, jau tuo pačiu juos pripa
žįstant kaip atstovus vyriausy gimo klausimais. Taip pat beveik 
bės, kuri nesiskaito su pačiomis j tikra, kad ir ateinančių metų se- 
Jungtinėmis Tautomis. sijoje Korėjos klausimas vėl bus

Komunistinio ir neutraliųjų 1 svarstomas.
bloko atstovai spyrėsi, kad rei- ... . — ----
kia ir šiauriečius kviesti, jei no- Jo politine karjera 
rimą pasiekti susitarimo. Kaip j , .
ilgai tenai būtų besiginčyta, kai- i dar nebaigta
bas užbaigė balsavimas, kurio! WASHINGTONAS, sausio 8. 
rezultate tepakviesta tik Pietų _ Senatorius William p. Know-
Korėja.

Du prašymai
Nors komitete Pietų Korėjos 

atstovas pulk. Limb dar nekal
bėjo, bet kai jam bus duotas bal
sas, jis patieks Jungtinėms Tau
toms du prašymus:

Pirmiausia jis prašys, kad Ko
rėjos Respublika būtų priimta į “Prasisunkė” paslaptis 
Jungtines Tautas. Jo antras pra-! r y
žymas — kad paliaubos su šiau- 1VASHINGTONAS, sausio 8. 
rine Korėja būtų paskelbtos ne- JAV armijos sekretorius Bru- 
galiojančios, nes, kaip jis sako,! c^er va^ar Pasa^« ^ad „prasi- 
praktikoje komunistai jų visiš- sun^(> armijos slaptų dokumen- 
kai nesilaiko, tai kodėl jų turi ^ų paslaptis, liečianti kontroliuo- 
laikytis Jungtinės Tautos. jamus šovinius. Tuo klausimu 

; pradėtas tardymas.
Abu tie klausimai, anot jo, esą _______

labai svarbūs ir dėl jų būtina o • • *
veikti tuojau pat. Jis sako, kad' bcniailSiaS ZtTlOgUS 

Jungtinės Tautos, jei veiktų, ga- OSIZ). Norvegija, sausio 8. — 
lėtų pasiekti teigiamų rezultatų. Mathias Nicolaus Saether, se-

Tačiau kiti diplomatai abejoja, niausiąs Norvegijos pilietis, va
kari JT galėtų ką nors apčiuopia- kar mirė turėdamas 108 metus 
mo šiuo metu tais dviem klausi- amžiaus.

Jungt. Amerikos Valstybės siūlo
Korėjos klausimas Jungtinių 

Tautų komiteto darbotvarkėje 
turi du punktus. Pirma dalis — 
tai JT komisijos Korėjai apjung
ti ir atstatyti pranešimas, o an
troji — Indijos pranešimas apie 
karo belaisvius, kurie tuo metu, 
kai didžiuma pasirinko įvairius 
kraštus, dar nebuvo apsisprendę 
kur vykti ir buvo perkelti į In
diją.

Dėl pirmojo punkto JAV jau 
pasiūlė ir rezoliuciją, dėl kurios, 
nereikia abejoti, spirsis ir komu
nistai ir indai. Čia manoma, kad Į 
rezoliucija ištisa ar su mažom j 
pataisom praeis ir sesija nutars j 
ir toliau palikti veikti tą Korėjos j 
reikalams komisiją, kuri čia vei- i 
kia nuo 1950 metų, ir toliau jai 
paskirs rūpintis Korėjos apjun

land (Cal.), respublikonų vadas 
senate, vakar pranešė, kad jis 
1958 m. nebekandidatuos perrin
kimui į senatą. Jo dabartinis ter
minas baigsis 1959 m.

Senatorius Knowland yra 48 
metų amžiaus ir jo politinė kar
jera dar nebaigta.

Paryškinant Eisenhowerio doktriną Atstovų Kūmų užsienio reikalų komitetui IVashingtone, Valstybės 
sekretorius Dulles ir admirolas Arthur Radford, jungtinių vadų štabo viršininkas, reido svarbiausius Vi
durio Rytų punktus, kur turėtų būti teikiama pagalbu. Dulles pasakė komitetui, kad Ei.-enbowerio planas 
turi tikslą “sustabdyti trečią karą prieš jam prasidedant”. (INS)

Sekretoriui įteikė peticiją su de
šimt tūkstančių parašų. Jie lydi 
Krėjos vyriausybės prašymą, kad 
„Korėjos Respublikai būtų leista 
užimti jai priklausančią vietą 
JT.“

Taip pat nemanoma, kad Jung 
tinės Tautos panaikintų paliau
bų sutartį, pasirašytą su komu
nistais 1953 m. Todėl praktiškai 
nei pirmas, nei antras Korėjos 
atstovo prašymas negalės būti 
patenkintas.

Būdinga betgi yra tai, kad tos 
JT komisijos uždavinys yra pra
vesti visuotinius rinkimus visoje 
Korėjoje. Šitas uždavinys kiek
vienus metus vis iškilmingai pa
kartojamas, bet kas iš to. Dar 
1947 m. JT buvo patvirtinusios 
planą visos Korėjos rinkimams, 
bet tada Sovietų Sąjunga nelei
do tenai JT pareigūnų panašiai, 
kaip jų neleido dabar į Vengriją. 
O kai 1953 m. buvo pasirašytos 
paliaubos, tai komunistai pasiža
dėjo 90 dienų laikotarpyje susi
tarti su pietiečiais dėl pravedimo 
rinkimų, kurių rezultate visa Ko
rėja būtų apjungta kaip nepri
klausoma ir demokratinė valsty
bė. Bet vėliau, net aštuonis mė
nesius uždelsus, jie pranešė, kad 
nesutiks su jokia programa, kuri 
nėra komunistinė. Panašiai buvo 
ir Genevoje 1954 m., kai pietie
čiai patiekė 14 punktų apjungi
mo programą, o šiauriečiai vėl 
atsakė neigiamai.

JT istorijoje
Papildymas dėl rašinio „1956 

m. Jungt. Tautose“ — tame raši
nyje, tilpusiame 1956 m. gruo
džio 31 d. Draugo numeryje, Jū
sų korespondentė, rašydama apie 
JT globoje esančias kolonijas, 
per apsirikimą praleido Libiją, 
kuri tikrumoje buvo pirmoji ko
lonijinė teritorija, JT istorijoje 
tapusi nepriklausoma valstybe. 
Bet britų Togo kolonijinis kraš
tas buvo pirmas, kuriame buvo 
pravesti rinkimai JT priežiūroje.

S. N.

Kalendori 4

Sausio 9 d.: šv. Julijonas; lie
tuviški : Algis, Angonita ir Gabi
ja-

Saulė teka 7:18, leidžiasi 4:38.
ORAS

Oro biuras praneša : Cnicagoje 
ir jos apylinkėje šiandien — lie
tus ar sniegas.

• Vokietijos socialdemokratų 
vadas OUenhaueris pasisakė už 
raudonosios Kinijos priėmimą į 
Jungtines Tautas.

Baltieji Rūmai atgaivina 
socialinius pobūvius

WASHINGTONAS, sausio 8. — Prezidentas ir Mrs. Eisenho- 
wer vėl ruoš formalius pietus ir priėmimus Baltuose Rūmuose. 
Pramogos buvo suspenduotos vieneriems metams, nes tada prezi
dentas Eisenhoweris negalavo.

Prezidentinis spaudos sekreto
rius James C. Hagerty vakar pra 
nešė: septynios pramogos numa
tytos Baltųjų Rūmų socialiniame 
kalendoriuje. Prezidentas ir jo 
žmona diplomatinį priėmimą su-

Lenkai rinks
naują parlamentą

VARŠUVA, sausio 8. — Sau
šio 20 d. lenkai rinks naują par- ruog gausio 24 d. užsienio misijų
lamentą. Naujas parlamentas tu 
rėš 459 atstovus. Rinkiminė ma
šina parinko 730 kandidatų, ku
rie bus viename sąraše, kurį su
darė jungtinių darbininkų, jung
tinių kaimiečių ir demokratų par 
tijos. Visos yra komunistiškos.

■ pietūs viceprezidentui Nixo- 
Kas trečias Lenkijos darbinin-i nui ir kabinetui; vasario 7 d. — 

kas, studentas ir intelektualas priėmimas valdžios vykdomojo 
reikalauja didesnės politinės lais skyriaus pareigūnų; vasario 28
vės. Jie nori tikrų atstovų parla
mente.

Sniego audra siautė

Naujoje Anglijoje
BOSTONAS, Mass., sausio 8.

— Naujoje Anglijoje užvakar' tą prezidentinis spaudos sekreto- 
siautė didelė sniego audra, kuri rius Hagerty jų neminėjo.
paliko iki 10 colių sniego.

Sniego audros metu šeši žmo
nės mirė: ketūri krito širdies 
smūgio ištikti, kai valė sniegą, o 
du kiti einant per sniego pusnis.

Naujos Anglijos gyventojai 
kasasi iš sniegų, o Bostono oro 
biuras įspėjo, kad dar daugiau iš
kris sniego.

Pabėgo į laisvę
BERLYNAS, sausjo 8. — Len

kijos žinių agentūros korespon
dentas Alexander Nasielski pa-1 kaip milionas dolerių, 
bėgo iš komunistinio rytų Berly
no į Vakarus. Jis dirbo Lenkijos 
žinių Berlyno agentūroje.

Į Ameriką atvyksta

Trisdešimt keturi pakrauti ge
ležinkelio tankiniai vagonai ir 
trys keturiasdešimties tūkstan
čių statinių tankai augščiausios 
rūšies gazolino buvo sunaikinta.

<7 j- a i «• Tankui, turinčiam 6 mil. galionųSaudi Arabijos karalius kerosinos gresia pavojus
W ASHINGTONAS, sausio 8. j--------------------

— Saudi Arabijos karalius Saud 
atvyksta į Jungtines Amerikos 
Valstybes ir nuo sausio 30 iki va
sario 1 d. tarsis su prezidentu Ei- 
senhoweriu Vidurio Rytų klausi
mais, kurie liečia Saudi Arabiją 
ir JAV. t

Saudi Arabijos karalius Saud 
kasmet iš naftos gauna 200 mil. 
dol. pajamų.

• Komunistinė Kinija pareiš
kė ištikimybę Kremliui ir pa
smerkė Titą.

vadams.
Kitos Baltuose Rūmuose pra

mogos : sausio 29 d. bus suruošti 
pietūs Augščiausiam teismui; 
sausio 30 d. — pietūs Saudi Ara
bijos karaliui Saud; vasario 4 d.

d. — pietūs Atstovų Rūmų pirmi
ninkui (spikeriui) Raybumui 
(D., Tex.) ir kitiems įstatymų 
leidėjams; ir kovo 5 d. — kitas 
priėmimas valdžios pareigūnų.

Bus ir daugiau įvairių priėmi
mų Baltuose Rūmuose, bet šį kar

Prezidentas Eisenhoweris šį 
trečiadienį dalyvaus simfonijos 
koncerte, kuris bus Constitution 
salėje.

Naftos fabrike

gaisras ir sprogimai
MONTREALIS, Kanada, sau

sio 8. — Ugnis ir du sprogimai 
rytiniame Montrealyje šiandien 
sunaikino dalį The Šhell Oil Co. 
fabriko. Nuostolių yra daugiau

Maskvos pagalba

Rytą Vokietijai
MASKVA, sausio 8. — Sovie

tų Sąjunga pažadėjo komunisti
nei Rytų Vokietijai daugiau eko
nominės pagalbos ir labiau kon
troliuoti sovietų kariuomenę, 
esančią „laikinai“ Rytų Vokieti
jos žemėje.

Sovietų Sąjunga pažadėjusi 85 
mil. dolerių paskolą Rytų Vokic- 
tijai.

Kaip kiti kraštai žiuri į
Eisenhowerio V. Rytų planų

LONDONAS, sausio 8. — „Chicago Daily News koresponden
tas Eroie Hill įsitikinęs, kad prezidento Eisenhowerio Vidurio Ry
tų planą, patiektą Kongresui, priims daugumas Vidurio Rytų vals
tybių.

Iranas, Irakas ir Turkija gana ------------------- —----- -----------
šiltai priėmė Eisenhowerio pla-
ną. Lebanas, Jordanas ir Saudi
Arabija atrodo pasiruošę bendra 
darbiauti, jei Jungtinės Ameri
kos Valstybės garantuos jų ne
priklausomybę.

Sirija ir Egiptas yra mažiau 
entuziastiški ir bando rasti Sky
lių Eisennowerio pasiūlymę. Si
rija ir Egiptas mano, kad Jung
tinės Amerikos Valstybės bando 
tęsti britų ir prancūzų kolonija- 
linę politiką Vidurio Rytuose, tik 
paėmusios naują vėliavą.

Jei W ashingtonas
Bet Egipto sostinės gerai in

formuoti šaltiniai įsitikinę, kad 
prezidentas Nasseris galbūt susi
žavės Eisenhowerio doktrina, jei 
Washingtonas patenkins jo no
rus. Jei Nasseris priims Eisen- 
hovverio planą, Sirija tuojau pa
seks.

Indijos premj. Nehru, mėgstąs 
pasivaikščioti kitų valstybių po
litiniuose laukuose, nemėgsta 
plano. Jis yra priešingas idėjai, 
kad Vidurio Rytuose dabar esan
ti jėgos tuštuma ir ją turi užpil
dyti Jungtinės Amerikos Valsty
bės.

TRUMPAI IŠ VISUR
• AFL — CIO prezidentas 

Meany prašo kongresinių vadų 
įstatymdavystėje suteikti pirme
nybę išplėtimui vieno dolerio va
landinio atlyginimo minimum 
daugiau kaip 20 mil. darbininkų, 
kurie dar tebėra išskirti iš va
landinio atlyginimo įstatymda
vystėje.

• Olandijos karalienė Julijona 
ir princas Bernardas šventė 20 
metų vedybinio gyvenimo sukak
tį.

• Raud. Kinijos premjeras 
Chou En- lai slapta tariasi su so
vietų vadais Maskvoje.

• Maskvos ,Jzvestija“ skun
džiasi, kad labai sumažėję kultū
riniai ryšiai su Vakarų žmonėm. 
Bet nutyli, kad sovietai daros ne
mėgstami net jų simpatikų Va
karuose labiausiai po skerdynių 
Vengrijoje.

• Egiptiečių komandos praė
jusią savaitę puolė izraelitus. Iz
raelio užsienio reikalų ministeri
jos pranešėjas pasakė, kad egip
tiečių komandos ateina iš Jorda
no.

• Sovietų Sąjungos užsienių 
reikalų ministeris Dimitri Šepi- 
lov instruktavo visus sovietų dip 
lomatus .esančius užsienyje, kad 
„jie elgtųsi kaip ir kiti diplomą-1 
tai. Turi išmokti žaisti golfą“.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Prezidentas Eisenhou'eris paskyrė buv. kongresmaną Ri

chardą (D., S. C.) patarėju Vidurio Rytų klausimais.
— Jungtinių Tautų pareigūnai Romoje praneša, kad šį mėnesį 

reikia pasiųsti 15 tūkst. tonų komų, bulvių ir kviečių sėklų į Ven
griją.

— Šimtai Vengrijos patriotų bėga į miškus, pelkes ir kalnus, 
kur įsijungia į laisvės kovotojų būrius. Patriotai bėga į miškus, 
kad juos neužsmaugtų naujai atgaivintos raudonojo režimo teroro 
rankos, praneša Vengrijos pabėgėliai.

— Tarp Vengrijos laisvės kovotojų ir raudonosios armijos pa
didėjo susikirtimai dvidešimties keturių valandų laikotarpyje, pra
neša tik ką atbėgę vengrai į Austriją. Kovos vyksta palei Pees, 
kuris yra prie Jugoslavijos pasienio.

— Sovietų Sąjungos premjeras Bulganin vakar pasipiktino 
prezidento Eiscnhoircrio Vidurio Rytų planu, nes, girdi, jis kve
pia kam.

Sovietų Sąjunga ii- keturi 
satelitai

Britanijos Darbo partijos va
dai yra daugiau entuziastiški ne
gu premjero Edeno konservato
riai dėl Eisenhowerio doktrinos.

Sovietų Sąjungos ir jos ketu
rių satelitinių valstybių — Ven
grijos, Bulgarijos, Rumunijos ir 
Čekoslovakijos — vadai pasmer
kė Eisenhowerio Vidurio Rytų 
planą. Tuo reikalu Sovietų Są
jungos komunistų bosas Chruš- 
čev buvo susitikęs su Vengrijos, 
Bulgarijos, Rumunijos ir Čeko
slovakijos komunistiniais vadais 
Budapešte Vengrijos sostinėje.

Areštai Vengrijoje
BUDAPEŠTAS, Vengrija, sau 

šio 8. — Vengrijos komunistinė 
policija praėjusią savaitę arešta
vo daugumą revoliucinių tarybų 
narių. Revoliucinės tarybos buvo 
sudarytos 1956 m. spalio ir lap
kričio mėn.
Janos Kadar komunistinė vyriau 
sybė nori visai išbraukti opozici

nę mintį iš Vengrijos gyvenimo.

• „Buržuazinis nacionalizmas“. 
Suomių dienraštis „Iltasanomat“ 
rašo, kad Taline (Estijos sosti
nėje) „buržuazinis nacionaliz
mas“ įžiūrimas net ir kaklaraiš
čiuose. Vienoje mokykloje įpras
tinius raudonus kaklaraiščius bu 
vo norėta pakeisti tarptautiniais 
skautų kaklaraiščiais. Tačiau per 
estų komunistų partijos susirin
kimą šis žygis buvo griežtai pa
smerktas, teigiant, jog tokiu bū
du norima nevertai pašalinti „re
voliucinius pionierių simbolius“.

• Didysis suomių dienr. „Hel- 
singin Sanomat“ visą laiką gyvai 
domisi pabaltiečių gyvenimu 
tremtyje ir dažnai savo skiltyse 
skelbia įvairių pranešimų iš jų 
buities. Paskiausiu metu dien
raštis paskelbė nuotrauką, vaiz
duojančią per tarptautinį studen
tų festivalį Bostono universitete 
tautiniais drabužiais lietuves Re
natą Pakštytę ir Ireną Nikolsky- 
tę drauge su suome ir latve.

Suezo byla
W ASHINGTONAS, sausio 8. 

— Britanija ir Prancūzija šian
dien sutiko netiesiogiai tartis su 
Egiptu Suezo kanalo klausimais. 
Tose derybose tarpininku bus 
Jungtinių Tautų generalinis sek
retorius Dag Hammarskjold.
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tiinnu
ferencijos dalyves su Lietuvos yra užsibrėžęs atgaivinti tžan- o..l „ • • , , .Skaučių Seserija. Palaikomi čių vienetuose ir Įeituose lietu-, tiksktj bTTtsiekti”' ~ “ Stasiškiai jau aplei-
draugiški ryšiai su lady Bsden viskas tradicijas bei papročius. do Australijos kontinentą prieš 

Taigi, jei bus atsižvelgta j ^a^ėdų šventes ir atvyksta j Chi

Redaguoja psktn. BROMUS JUODELIS 

Adresas: 4200 So. Rockwell Avė., Chicago 32, III. Tel. FR. 6-0253.

Powcll ir su* atskirų kraš- įžiebti meilę lietuviškam žodžiui,
tų skaučių vadovybėmis. dainai, muzikai ir knygai. didelius mūsų uždavinius, kaip ca&4, kur laikinai apsistos 6346

2. Sktn. D. Zubrickaitės - Fid-' 5. Šio amžiaus protas daro Scscr?j°s’. taįP ^iai ir Brolijos, So. Washtenaw Avė., Chicago
1 lerienės, Anglijos rajono skau- stebuklus, tačiau jo širdis tuo 11 mūsų žodžiai ras atgarsį lie- 29, 
čių vadeivės pastangų dėka, 8 nepasižymi. Mūsų Socialinis tuvi?. ®!r^yse> tikėkite, darbo, 
lietuvaitės jau gavo pakvicti- skyrius ir turi tikslą ugdyti, vaisiais džiaugsimės visi

III.

DR. J. J. SIMONAiTIS
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St 
Ofiso tel. ltEliance 5-4110 

Rezl<l. telef. GRovehlll 6-0617 
valandos: 1—8 p. m. 6—8 p. m.

Kenk tad tik po pietų. 
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Naujuosius metus pradedant
Čia ilgesio aušra veidais nurieda... 
Ar nežinai, ko taip nežemiškai

graudu ?!
Linkiu surast paparčio žiedą 
Ir jį parnešt ant Nemuno krantų.

J. Vaičiūnienė

Pradedant naujuosius me
tus, man malonu savo ir Sese 
rijos Vadijos vardu pasveikinh 
visus skautiškosios šeimos na
rius, tėvus, rėmėjus, bičiulius 
bei visus lietuvius. Šia proga į 
noriu padėkoti visiems mus svei 
kinusiems, ypatingai skaučių ir 
skautų vienetams iš tolimųjų 
kontinentų.

Nors skautiškas darbas ati
tolina mus nuo asmeninių malo
numų, nuo draugų, nuo bičiulių, 
tačiau jis veda mus į laimingą
jį paparčio žiedą. Jis atidaro du 
ris į didelę šeimą jaunų lietu
vaičių. Joms padėti susirasti sa

tuvaitėmis ir išmokyti tą kil-> 
nųjį darbą tęsti ir po mūsų — 
yra mūsų vadovių šventa pa
reiga. Tad nenuostabu, kad Se
serija turi nemažai vadovių, ku
rios didesnę laiko dalį praleidžia 
skautiško darbo ženkle. 
Svarbesnieji šių metų uždaviniai

1. Atgauti prarastas teises ir 
išlaikyti organizacijos savitu
mą.

Šio tikslo siekiame dvlemis 
keliais — beldžiamės į Pasauli
nio Skaučių Biuro duris Egzilių 
Skaučių Tarybos ir mūsų Tarp
tautinio skyriaus vardu. Yra

mus dalyvauti šią vasarą pa- skautės širdies kilnumą, tą rak- 
saulinėj skaučių stovykloj — tą į tikrąjį žmoniškumą.
Jambor'ūj Londone. Jau suda
rytas reprezentacinis skaučių 
vienetas iš Anglijoje gyvenan
čių skai čių. Nors yra ir sun-j 
kios sąlygos, bet jos ryžtasi ge
rai atstovauti savo brangią tė
vynę ir Seseriją. Mūsų pareiga 
jas tinkamai paremti.

3. Sąjungos 40 metų sukak
ties minėjimas yra svarbus ir 
Seserijai. Nors tai įvyks nebe 
mūsų kadencijos metu, bet mes 
jaučiame pareigą taip rikiuoti 
reikalus, kad, keičiantis vadovy
bei, minėjimui pasiruošimas ir 
visa skautiška veikla nesustotų

Šitie ir visi kiti numatyti dar
bai pareikalaus nemaža pastan
gų ir lėšų.

Kaip atsiekti užsibrėžtus 
tikslus?

Tad šie naujieji metai tebūnie 
mūsų ryžto ir kruopštaus dar
bo metais. Teneša jie taiką ir 
ramybę į šeimų židinius, į vie
netus, į organizacijas bei sam- 

j būrius. Kenčiančioji Lietuva te- 
į būnie tuo didžiuoju idealu, tei- 
. kiančiu mums jėgų ir ištvermės.

Jei tu, jaunoji skiltininke, ge-j 
rai pasiruoši sueigoms ir įpra-' 
tinsi savo skiltį gyventi pagali 
skaučių įstatus; sese drauginin-. 
ke, jei lavinsi ir instruktuosi sa-t 
vo skiltininkes ir žengsit su sa
vo draugove vis pirmyn; miela 
tuntininke ir Vietininke, jei savo; 
budria akimi ir mylinčia širdimi’ 
palaikysi vienete skautišką dva- Į

utiso leiet inMayette 8-8210, jei 
neatsiliepia, Saukite KEdzie 8-286>

0R. EMILY Y. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURG1 

4146 S. Archer Avė.
VAU Kasdien popiet nuo 12-2:10 «
V*z pirm., antr., ketvtrt. #-8:S« 

Trsčtadiani »l’< anattaro*

Ofiso tel. CLUfaide 4-2896 
Rezidencijos: LAfayette 3-117.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS iR CHIRURGAS

1724 West 471 h Street 
(Kampus 47th Ir Hermltage)

Vai.; nuo 2 iki 4 Ir 6 Iki 9 ▼. vak 
šeštad. nuo 2 Iki 6 va)., lšakyr. sek

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

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

Tel. CEntral 6-2294 
5002 West lflth Str., Cicero 

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

Kitu laiku ir trečiad. susitarus 
Kezld. tel. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS- 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 
■PEC. MOTERŲ LIGOS

Ofisas Ir rezid.: 2410 W. 51st St
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 6-5571

Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antr^
Trečiad. ir Penktad. 6-9 vai. vak. U 

šeštadieniais 2-4 vai ponlet.

Tel. ofiso He. 4-2123, res. 1>K. 6-8484

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6255 South VV'eatern Araatf
VAL. kasdien 2—ė p. p. Ir 7—t vak 

Trečiadieniais, šeštadieniai. Ir
sekmadieniais uždaryte 

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAU

8267 Sonth Halsted Street
Vai. 1 iki 4 v. p. p. ir 6—8 v. vak 

šeštadieniais 1—4 v. p. p.

1'eL ofiso PRospect 6-9400
Rezid. PRospect 6-944M

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaške v lėtutė)

GYDYTOJA IR CHIRURG1 
6248 South Kedzie Avenue 

Vai. kasdien 1-8 p.p. ir nuo 6-8 vai 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniai*
Ir kitu laiku tik susitariu.

DRi IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė)

KŪDIKI U IR VAI K V UO5 
SPECIALlIsTg

.’UHl South Weatero Atum
•{MEiaCAL BUILDINO) 

Pirmad., antrad., ketv. Ir penktad 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuc 
6 v. — 8 vai. vakare. Trefilad. nuc 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Settad. 1. 
vai. ryta Iki S vai. poi .'et

Ofloe te). RE. 7**168
Res. tel. WAlbrvok 6-S76B

Budėkime!
Jūsų Vyriausioji Skautininke

Tel. ofiso HE 4-66VU, rez. 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p. 
išskyrus ketvirtad. ir sekmad.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

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

vak. šeštadieniais 10-i vai .Trečia
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus

Ofiso telefonas: PU 8-3229 
Res telef. VVAlbrook 5-3076

TeL ofiso PRospecv 6 2240
l'Rospect 0-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGUOS LIGOS 
5700 S. Wood Street

Priėmimo vai. pirmad ir penktad nuo 
2—4 Ir 6—S; antrad., ketvirt., šešt. 
2—4; treč. ir c-ekmad. uždaryta.

ir nenukentėtų. Sprantama, kad j šią ir artimus ryšius su Seseri
jos Vadija, jei, tėveliai, skautiš
ka veikla interesuostinės, jei rė
mėjų eilės nuolat didės, jei bus 
gražus bendradarbiavimas tarp 
skaučių ir skautų, jei visi mes 
suprasime, kad, statant lietuvy-

ta proga Sąjungai būtų pati 
geriausia dovana — stipri bei

dedamos pastangos deleguoti sa1 gaji vienetų veikla.
vo stebėtoją į Pasaulinę Skau
čių konferenciją šią vasarą Bra
zilijoje, kurioje, kaip yra paža
dėta, bus svarstomas mūsų me
morandumas. Ruošiamas Sese-

ve, išlaikyti save tikromis lie- rijos leidinys supažindinti kon-

Vadovių darbui palengvinti.
Vadovių Lavinimo skyrius stei
gia “Gintaro Ženklo“ Vadovių 
Mokyklą. Jau yra paruoštos bės tvirtovę išeivijoje, reikia pa- 
programos ir specialybės. Įdėti gerus pamatus, atseit — ne

4. Tautinio Auklėjimo skyrius gailėti nei darbo, nei piniginės

$5,000

darydami apdraustų taupymo sąskaitų Ir pastebėsite skirtu
mų. Chicago Suvlngs smigiai Ir pelningai aptarnavo Pietį) Ir 
Pietvakarių upylinkės taupymo Ir narni) pirkimo paskoloms 
Virš 32 metų. Turtas dabar viršija 120,(100,000.00.
Nuo įsteigimo 1924 metais. Chicago Savings visuomet mokėjo 
daugiau negu vidutinius dividendus. Taip kaip pagal laikro
dį. kas 0 mėnesius, taupytojai yru gavę didelį pelnų už Jų 
suta ūpas.

IN BEAUTIFUL 
DOOR PRIZES

JANUARY 3rd TO JANUARY 19th
The greatest event in Chicago 
Savings historyS Join us in our 
gala GRAND OPENiNG betvveen 
January 3rd and January 19th. 
There will be gifts for everyone 
visiting us during this celebra- 
tion. Specia! gifts for ail savers, 
both old and new. Over 500 
door prizes will be given away, 
amount;ng to morethan $5,000. 
You will be pleased, as we are, 
with our new headquarters. 
Come in today and fili out a reg- 
istration card.YOU DO NOT HAVE 
TO BE PRESENT TO WIN—all win- 
ners’ narnės will be posted in 
our lobby and each winner will 
be notified by mail. Only adults 
will be eligible for door prizes.
ALL MONEY IN BY THE 19th OF 
JANUARY EARNS DIVIDENDS 
AS OF THE lst OF JANUARY.

Atvykite greitai, su savo šeiniu ii- draugais, pamatyti Chtcagoa 
miestu gražiausius taupymo Ir skolinimo įstaigos pastatus.
PELNYKITE Al litV'IAI s( D1VI11EM>> Ež SAVO KANTO 
PAS. Taupykite. Ilgus metus išbandytoje, a priruoštoje finan
sinėje (Stulgoje. Pelnykite daugiau už savo santaupas, ir pasi
naudokite gausiais pinigus taupančiais patarnavimais, sutel
kiamais Chicago Savings naitums. liūliai- duodami nepapras
ti dividendui už PA 11)1 P iuvestavimus Išbandykite, ati

SPECIALUS VALANDOS PER GRAND OPENING NUO SAUSIO 3-CIOS IKI 10-OS DIENOS:

Pirmadienį, Ketvirtadienį ir Pcnktadien, nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. popiet
Antradienį ir Trečiadienį nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. popiet, Šeštdaienį nuo 9 vai. ryto iki 2 vai. popiet.

Tel. ofiso HE.4-5849. rez. HE.4-2824

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 Best 7 lst Street
Vai. Pirm., ketvir., penai. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6, treč.ir rešt. pagal sutarties

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Street
Priima ligonis pagal susitarimą.

Dėl valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1795 i.uo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdian išskyrus trečiad. ir 
šeštad.

Res. tel. GRovehlll 6-5603

DR. VL. BLAŽYS
i PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

i Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak
šeštad. 2-—4 vai. vak.

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

Rez.: VVAlbrook 5-3048

~ DR. Z. DANILEVIČIUS^
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Western Avenue
Chicago 2», m

* pasimatymai pagal sutarties 
telefonas REpublic 7-4900

Rezidcncia: GRovcbJU 0-8)61

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. Vlrginia 7-0036. 

Rezidencijos tel. BEvcrly 8-8244

DR. JULIJA MONSTAVičIUS
GYDYTOJA IR CHIRUKG1 

Office: 10748 South Michigan Avė. 
Buto: 1653 W. 103 St., Bevcrly HlUa 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v., 
išskiria) trečiad. šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai popiet.

Tel.: Ofiso — PUllman 6-6766 
Buto — BEverly 8-3948

Ofiso HEmlock 4-5815 
Rez. HEnil. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS U CHM 

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

Priima pagal susitarimą

DANTISTAS

OR. J. A. PAUKŠTYS
4253 S. Whipple Street

(Arti Archer Avė.) 
Valandos: nuo 10 iki 12; ?—8; 7—9. 
šeštad. 10—-12. Trečiad. uždaryta

LAfayette 3-4919 
Namu — CEdarcrest 3-1786

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

DR. J. J. PLIKAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. ALBINA PRUNSKlŠ~
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 Sonth Halsted St. 

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

j Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
i Ofiso tel. VIctory 2-1484. Resid. 2417 
i W 62nd St.. tel. RepubUo 1-8818.

Tol ofiso VIctory 2-1581
Rez. VIctory e-e7«)

DR. V. VILEIŠIS
1VDYTOJA3 IR CHIRURC..,

802 West Slst Strev:
Kamp. Halsted ir 81-mo. gatvių

Priėmimo valandos kasdien: 1 -4 p 
ir nne S-S v.v šeštad 1-4 vai #«i>1«

Tel. ofiso PR. 6-6446, rez HE. 4-S16<

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

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

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAS 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir California Avė. 

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

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

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. VVAlbrook 5-2670
Res. HBltop 5-1560

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center
6132 South Kedzie Avenue

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

Tel. ofiso Pft. 6-3838, rez. KE. 7-9199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(L116TŲVIS GYDYTOJAM)
2500 VVest 63rd Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p p ir 7:30 
iki 9 vai, Trečiad. ir šešt. uždą ryta

Telefonas GRovehlll 6-15 95
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTK

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

susitarimų Išskyrus treeb-'lenluo
2422 Weet M&rqnetie Ud.

Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 Weet 59th Street 

VAU 1—4 popiet. 6:30—8:36 vak 
Trečiad pagal sutarti

Tet ofiso ir buto Ol.yrapic 2-4tie
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CH1RURG’
4938 W. 15th St. Cicero 

t-aadlen 1—3 v Ir 6—R v. vakare. 
Išskyrus trečiadienius

Ratas 1626 So. 49th Avė. 
šaštadienlais 13 iki 4 ponia*

Oftoo telefoną* — Blskop 7-3635

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGUS 

4S42 Archer Avenne
(Kampas Kedzie ir Archer).
Vai. kasdien nuo 2 iki 9 vai. 

Trečiad ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SI’EC. CIIIRI RGINFiS IK 

ORTOPEDINES UGOS 
2745 West 69th Street

Priešais sv. Kryžiaus ligoninę 
Tel. REpublic 7-2290

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

Dr. Antanas Rudokas, 0. D.
Tikrina akla: pritaiko aklnina, 

keičia atikhu Ir rėmuo.
4455 So. California Avė., Chicago 

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

10 vai. ryto iki 4; trečiad. Ir aakmad 
tik susitarus

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-66V

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

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-66M 
Rezid, 6600 8. Artealan Avė.

VAL. 11 v. r. Iki 8 p. p.; 6—» v •

DR. G. SERNER
LIKTI VIS AKIŲ GYDYTOJAI 

Virė 16 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1839 
Pritaiko aklai*.

C .-aivas akis 
IMatsa.

Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 Weet 35th Street 

Vai. nuo 10 Iki 3, nuo 6 Iki I, tie* 
čiad nuo 10-12, penktadieni !•-» « 
tesiadlmiais 14 2 vai pon’»’

TeL ofiso YA 7-4787, rez. PR

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4646 S. Ashland Avė. (kamb. 211)
Vai. nuo 2—4 ir 6—8; trečiad., 8e»- 
tad. Ir sekmad. tik pagal sutarti į 

Jeigu neatsilieps viišmtnėti telefonai į
šaukite MIdvvav S-OOOI <49190*

P. ŠILEIKIS, O.P.
Orthopedas - lT-oteziatas 

Aparatei-Protezal, Med. ban
dažai. Spec. pagalba kojom

(Arch Bupports) Ir (.t,
Vai.: 9r4 Ir 6-8. šcštAdlenlals 8-1. 
JRTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB 

3850 W. 63rd St. Chicago 29, Iii. 
Tel. PRoapeet 6-6084. Skclbkitės “Drauge”

DRAUGAS
THE LITHŲANIAN DAILY nUEMD

2334 H, Onkley Are., Chicago R, III. Tel. Vlrginia 7-6641; 7-6012

Enteied as Becond-Class Matter March 31, 1916. at Chicago, Illinois 
 I'hdes the Act of March 8, 1879.

Mettber of tho Catholie Press Ass’n 
PubliAhed dalty. exept Sundays,

by the
Idthuanian Catholie Press Soclety 
PRENpMEKATA: Metams
Cblcagoi ir Ciceroj Iii.00
Kl*ur JAV Ir Kanadoj 18.00
Užsieny!* 111.00

SUBSCRIPTION RATES 
|8.00 per year outside of Chicago 
19.00 per year In Chicago & Cicero 
88.00 per year in Canada

H metų 8 mėn. 1 mėn.
6.00 12.75 11.26
64.50 12.60 11.00
85.60 88.00 81.66

Reda "t ei Ja straipsnius taiso savo nuožiOra. Nesunaudotų straipsnių ns- 
sauro, ju«s grųžina tik iš anksto susitarus. Redakcija, už skelbimų turlaj 
neatsako, bkelblmų kainos pilsluačiaaioa gavus prašyme.
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KOEGZISTENCIJA
“žmonės, kurie nusimena dėl dabartinės pasaulio padėties, 

užmiršta, kad Kristus negimė tobulame ir taikingame pasaulyje.
Krikščionys žino, kad Kristus laimės, nežiūrint tamsių še

šėlių viršum Europos. Cezariai, sultonai, fuehreriai, leninai ir 
Stalinai, kaip laikosi jie šiandien: jų burnos jau dulkėmis virto.

se tas idealizmas yra puoselėja- tuvės" -• apie meilės trikampi,, Stebuklų šventė
mas. | kur mūsų rašytojas paberia šias j Peru valstybės sostinėje Li-

Labai teisingai autorius per- mintis apie meilės laimę ir kan- moję yra labai iškilmingai šven-
speja:

— Materializmas ir nihilizmas

čias: ėiaina vadinamoji Mūsų Viešpa
ties Stebuklų diena. Jai ruošia-

ne vieną jau taip yra suėdęs... Meilė — kvailas nesusipratimas, masi apie vieną mene-j. Ji šven- 
Netikėjimas idėjoms, ideologi- Rožių žiedai ir girtuoklio daina. Į ^iama ištisą savaitę ir jos pada- 

...... joms bei idealams reiškia neti- Meilė — gėlės ir kraujas. Kon-iriniai jaučiami porą mėnesių.
K,™*^ kėjim, gėriui, reiškia augStų mo Gracijos stovykla ir motinos!

ralinių vertybių paneigimą ir sa-J ranka. Vasaros, saulėlydžiai ir 
vęs degradavimą j primityvinių rudenio gėla. Meilė — gėlių va

zonai ir kraujas, šiukšlių duobė

Meilė yra u^nia ir rasa.

sutarčių keliu. Taip pat Kristus negalės laimėti vengiant ar ati 
dedant karą, palaikant pilnas baimės paliaubas, kurias mes pa
prastai vadiname koegzistencijos vardu. Koegzistencija yra tuš
čia ir pavojinga iliuzija, gimusi ne iš tikėjimo, o iš baimės. Ne
sant šilimos nei meilės, yra nelengvas ir nepatikimas susitarimas 
gyventi pastoviame nesutarime be konflikto”. Taip kalbėjo per 
praėjusias Kalėdas Šv. Kryžiaus katedroje Bostono arkivysku
pas R. J. Cushing.

Mes gal geriau, kaip kas kitas, galime visa širdimi paremti 
šio veiklaus Arkivyskupo žodžius. Pastarieji įvykiai Europoje, 
ypač Vengrijos sukilimas, trumpam buvo išblaškęs koegzisten
cijos iliuzijas ir pavergtoje žmonijoje sukėlęs pagrįstą išsilais
vinimo viltį. Herojiški Vengrijos kovotojai buvo iš pamatų su
krėtę koegzistencijos mintį. Sakoma, kad Europoje ir dabar dar 
vyrauja kovingesnės nuotaikos, kaip šiapus Atlanto, nes čia vėl 
matome aiškius koegzistencijos siekimo reiškinius.

EUROPOS STABILIZACIJOS PRANAI

Iš NATO ateina žinios, kad daromi realūs pasirengimai ati
traukti amerikiečių įgulas iš Vokietijos, jeigu jau ne iš visos 
Europos. Eina rimtos kalbos, kad tikimasi atsiekti susitarimo 
dėl Vokietijos, jei abi pusės sutiks iš ten atitraukti savo kariuo
menes. Dar neaišku, kokiomis sąlygomis būtų leista Vokietijai 
susijungti, bet sunku tikėti, kad rusai priimtų jiems pavojingas 
sąlygas. Kalbama taip pat apie susitarimą dėl tarptautinės oro 
inspekcijos ir pan. žodžiu, šiapus Atlanto iš naujo girdime ko
egzistencija paremtus pareiškimus. Valstybės sekretorius Dul- 
les, kurį mes pažįstame, kaip išlaisvinimo politikos idėjų reiš
kėją, neseniai rado reikalą oficialiai pareikšti, kad JAV neturi 
tikslo padėti sukurti rusams nepriimtinas politines sistemas sa
telitinėse valstybėse. Tegul tai diplomatų kalba, tačiau faktas, 
kad jieškoma kelių kompromisui. Numatytasis Tito vizitas Wash- 
ingtone yra taip pat tokių pastangų dalis. Kai prieš porą mė
nesių skaitėme Walter Lippman straipsnį, kuriame jis aiškino, 
kad JAV tikslas dabar yra ne kas kita, o tik matyti satelitines 
valstybes rusams palankių tautinio komunizmo atstovų valdo
mas. Kartais mes norime įtarti aną žurnalistą palankumu rau
doniesiems, tačiau dažnai turime įsitikinti, kad jis reiškia ofi
cialioms sferoms artimas nuomones. Taigi ir anas jo straipsnis 
dabar jau yra patvirtintas valstybės sekretoriaus pareiškimu.

Yra šiame krašte laikraštininkų, kurie aiškina, kad kon
servatyviai dabartinei šio krašto valdžiai yra lengviau eiti į 
kompromisus su raudonaisiais partneriais, nes jai negalima pri
kišti prokomunistinių tendencijų. Iš tikrųjų abiejose didži-osiose 
šio krašto partijose dar esama daug pavojingų koegzistencijos 
iliuzijų, ypač dėl Europos, kurios pavergtoje dalyje yra ir mūsų 
mažas kraštas. Suprantama, kad panašius koegzistencijos pla
nus sutinkame su baime ir susirūpinimu. Negalime dėl to visko 
likti tylūs. Turime viešai ir atvirai kelti tokių planų pavojų

NUOTAIKOS KITOJE PUSftJE

Tas pats Nikita Chruščev, kuris taip neseniai krokodilo aša
romis visų kompartijos šulų akivaizdoje apraudojo Stalino žiau
rumus, dabar Naujų Metų proga jau vėl kalbėjo apie Stalino 
didvyriškus žygius. Ne kas kitas, o maršalas Žukovas siuntė 
tankus ir divizijas vengrų tautai žudyti ir jos išsivadavimo sie
kimams užgniaužti. Taigi asmenys, kurie šiandien yra atsakin
gi už Rusijos politiką, nerodo atsitraukimo ženklų. Pasireiškian
tį visuomenės pabudimą ne tik satelituose, bet ir pačioje Rusi
joje jie stengsis nuslopinti, sukeldami naujų įtempimų, kurie 
tiesioginiai liestų ir rusiškąjį patriotizmą, ir pasaulio raudonųjų

gamtos padarų padėtį. —
IJEUTVIAMS BRANGUS 

KALBININKAS

Dr. Pr. Skardžius paskutinia 
me “Aidų” numeryje rašo apie' 
mokslinius darbus ir nuoplnus- 
kalbininko pref. Max VasmerioJ 
kuris neseniai atšventė 70 me-' 
tų amžiaus sukaktį. Tas profe-, 
sorius yra parašęs apie 400 įvai 
raus turinio kalbotyrinių darbų. 
Jis drauge su prof. J. Geruliu 
yra redagavęs Baltų ir Slavų In
stituto prię Leipzigo universite
to mokslinių pranešimų žurnalą. 
Didžiausias jo darbas — etimo
loginis rusų kalbo3 žodynas, ku
riame aptinkame daug lietuvių 
kalbą liečiančios medžiagos. Čia 
pažymima, kad rusų žodis Litva

ir obelų kvepėjimas. Meilė — 
kačiuko kailis ir išdaužytas grin 
dinys...

KRIZft

Šia tema įdomų straipsnįnAi- 
duose” duoda Z. Ivinskis. Jis iš- 

1 ryškina, kad protestantizmas 
Lietuvoje ėmė žlugti pirmiausia 
dėl savo susiskaldymo į dauge
lį sektų. Toliau — protestantiz
mui sudavė smūgį grįžimas į 
katalikybę Radvilos Našlaitėlio, 
Žemaičių seniūno Jono Jeronimo 
Chodževičiaus ir daugelio kitų 
įtakingųjų iš Sapiegų, Vainių, 
Valavičių, Pacų, Tiškevičių ir 
eilės kitų magnatų šeimų. Taip

likimą.

PROTESTANTIZMO
IJETUVOJE

Daug atgailotojų spraudžiasi 
prie klausyklų, sutvarkomos mo 
terystės. šventės metu proce
sija su statula pradedama ank- 
sų rytą ir kartais tebaigiama 
tik sekantį rytą, nes didelėje 
spūstyje te’manoma paslinkti 
tik kokius 25 jardus per valan
dą.

Stiprina lietuvių veikiiną 
Urugvajuje

Į Urugvajų yra iš kitų pieti
nės Amerikos valstybių atkeltas 
lietuvk jėzuitas L. Zaremba. 
Numatoma, kad jis talkins ki-! 
tiems lietuviams jėzuitams Mon- 
tevideo mieste, besidarbuojan
tiems tarp lietuvių, kurie ilgai 
savų kunigų neturėjo.

100,000 dol. automobilis lAštuonios augšt. mokyklos
1908 m. automobilis kainavo į Floridoje katalikai yra supla- 

$3,000 ir jis buvo daugiausia navę netolimoje ateityje pasta 
rankomis padaromis. Jeigu šian tyti aštuonias augštesniąsia* 
dien reikėtų visas automobilio; mokyklas. Tada visas katalikiš- 
dalis padaryti primityviai ran- kas jaunimas galės gauti augš- 
komis, tai automobilis šiandien tesnj išauklėjimą savose mo- 
kainuotų apie 100,000 dolerių.'kyklose.

Parduodama
PUIKI TIKRŲ VILNŲ

IMPORTUOTA ANGLIŠKA IR VIETINE MEDŽIAGA 
VYRU IR MOTERŲ EILUTĖMS IR PALTAMS

Reguliari $7.50 vertė vilnoni 
eilutėms medžiaga tik

$3,95 ui jardą

PUIKI RINKKINfi IMPORTUO
TA VILNONĖ MEDŽIAGA 
EILUTĖMS

SUTAUPYSITE IKI 50% pirk 
darni medžiagas užuolaidoms 
ir baldų apdengimui.bus kilęs iš Lietuva, o šis žodis turėjo didelės reikšmės suor 

yra siejamas su lotynišku žodžiu &anizuota augstoji mokykla Vil
ktus - krantas, bet esą neįtikė- niu3e ir 3ėzuit^ veikla- 
tina, kad Lietuva kada nors Dr. J. Daugailis
būtų galėjusi kilti iš šen. keltų
žodžio Litavia, kaip tai teigęs 
A. Sachmatovas.

Viename savo laiške prof. Vas 
meris pasakojasi, kad didelę į- 
taką į jo susidomėjimą kalbo
tyra lietuvis Jaunius, kurio pa
skaitose prof. Vasmeriui teko 
dalyvauti. Jis taipgi bendravo 
su studijų kolega K. Būga.

APIE MEILĘ

“Aiduose” randame Aloyzo

Po 20 metų
Per 20 metų JAV bus 50% 

žmonių daugiau kaip 65 m. am
žiaus. Tuo pačiu laiku gimimai 
vis didės. Šitie faktai vers vis 
kaskart jieškoti modernesnių 
priemonių didėjančiam gyvento
jų skaičiui aprūpinti; turės kilti 
pramonė ir bus įjungiama ato
minė energija net ir kasdieni-

Barono prasmingą novelę “Suk- niams reikalams.

NAUJI MODELIAI
• Televizijos i
• Radijai: importuoti Ir vietiniai, i

AM/FM, neftlojaml Ir klt.
• Fonografe’ • Hl-Videlity
• Įkalbėjimo aparatai '
• Dulkiasiurbūal, skutimosi mašinė

lės, plaukų džiovintuvai, kavos 
virduliai, tosteriai, mixmasteriai, I 
automatlSkos keptuvės ir kt. na
mų apyvokos reikmenys

• ' Rašomos mašinėlės
• Elekt. laikrodžiai ir įvairūs kito

kie daiktai.
Pigiausiai pirksite ir geriausią pa

tarnavimą gausite inž. A. Semėno 
Įmonėje.

i^DAinfi
HTCLEvision
Csales- Service)

Rav. Inž. A. SEMfiNAS 
3321 S. Halsted — CUffside 4-B9M
Atdara: kasdien 9—6, pirmadieniais 

ir ketvirtadieniais 9—9

$4,95 jardai

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

$4.95 ui jardą
VERTINGOS NEMOKAMOS 

DOVANOS UŽ KIEKVIENA 
PIRKINĮ.

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

HELFAND’S TEXTILE 
FABRICS

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

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

Kai dabar sudaromi šio krašto realesni planai sulaikyti rusų 
veržimąsi į Artimuosius Rytus, kuriouse tiek daug svarbių že
mės turtų, rusai tai vadina nauju imperializmo pasireiškimu. 
Negalime manyti, kad bus surastos kokios pastovesnės koegzis
tencijos formos, tačiau pavojinga iliuzija dėl tokios koegzisten
cijos galimybės gali dar gerokai nukelti pavergtųjų tautų išsi
laisvinimo viltis. Pačios pavergtos tautos, kaip rodo Vengrijos 
pavyzdys, gali prisidėti savo ryžtingumu prie koegzistencijos nuo
taikų išsklaidymo. K- Mockus

M. KRUPAVIČIUS

1926 METŲ GRUODŽIO 17-TOjI 
Liūdna 30 metų sukaktis

36 tęsinys
Jų nėra. Man nekartą prikaišiojo, kad aš Vliko by
las nešiojuosi kišenėj. — Eik, Jonai, padaryk mano 
raštinės reviziją, esi gi kontrolės komisijos pirmi
ninkas. — Atsikerta tuo, kad ir be revizijos gerai 
tai žinąs. Tuo tarpu Vlikui perdaviau per Devenie- 
nę 10 bylų ir per Blazą 27. Nežinau, ką dabar Nor- 
kaitis pasakytų. Bet vis tik manau, kad jam nebū
tų sunku suprasti, kad tariant jam suprantamu pir
meivišku terminu, tiek bylų į jokią net klebonišką 
kišenę netilptų. Bet čia vėl tas nelaimingasis “nepri
imta apie idėjos priešą gerai kalbėti”. Norkaitis ak
tingai politikoj nedalyvavo, tačiau jis geras pirmei-

I džios ir kietos. Kūlė kalbėtojai iš peties išsijuosę. 
Teko ne tiek Purickiui, kiek krikščionims demokra
tams. Atsakinėjo pats Grinius. Kalba buvo gana 
nuosaiki, bet visai nutylėjo tai, ką man buvo pasa
kęs. Aš savo gana ilgoj kalboj pasiūliau nesitenkin
ti tik pasakojimais ir nepatikrintais argumentais, 
bet bylą atiduoti teisman, kadangi klausimas buvo 
gana rimtas. Teisinti skundžiamojo nemėginau, nes 
neturėjau duomenų nei kaltinti, nei teisinti. Purickis 
nervų sukrėstas nustojo pusiausvyros ir buvo išvež
tas į Karaliaučių gydytis. Byla buvo. Neprisimenu 
bylos išsprendimo. Galimas daiktas, kad Purickis bu
vo pripažintas kaltu. Bet partijos CK manė kitaip ir 
Purickio iš partijos nepašalino. Matyt partija turėjo 
pakankamai argumentų nesutikti su kairiųjų ir net 
teismo kaltinimais ir sprendimais.

Purickis buvo iš partijos pašalintas, bet visai 
dėl kitų priežasčių. Vyriausybės buvo pasiųsta kaž
kokioms deryboms su Maskva mūsų delegacija. Pu- 
rciki# buvo jos pirmininkas. Po derybų Purickis par-vių gadynės mokinys. Jos taktikos ir dabar laikosi, 

nepaisant to, kad jis išgyveno labai karštas kalbas > sivežė iš Maskvos žmoną. Ji buvo bolševikų delega- 
jo adresu. Iš savęs turėtų suprasti, kokių malonumų rijos sekretorė. Žmonių pasakojimu, ji buvusi žydė.

BRAZDŽIONIO ŽODIS

Aktualias poezijos temas pa
mėgęs Bernardas Brazdžionis 
“Aidų” paskutiniame numeryje 
duoda “Sibiro triptiką”, kur 
sk itome žodžius, įdėtus į trem
tinių lūpas:

“Dėkoju, Viešpatie, už tavąjį 
atodūsį / Rūstybėj stepių siau
čiančios gamtos, / Dėkoju, Die
ve, Tau už ledjūrio atolydį / Da 
bar bent mano kaulai nevai- 
tos, / Kai naktį spraudąs mane 
mėnulio / Vėl speigui spau
džiant spindulys sušals, / Sep
tyniasdešimt žemiau nulio / Ma 
na širdis, pradėjus plakt, pa
kels”.

TREMTIES JAUNIMAS

VERTYBIŲ KRYŽKELĖJE

Dr. A. Baltinis, turėdamas 
min’yje ta tema nksčiau pasi- 
rodživ: į V. Verdžio - Zv'rzdžio 
straipsnį “Aiduose” (1956 m. 
nr. G) naujausiame (19) “Aidų” 
numeryje svarsto apie lietuviš
ko jaunimo kryžkeles, tikras ir

kurių jiems tenka apsispręsti. 
Anot autoriaus, “jaunosios kar
tos ‘įgytosios sąvokos’, kurių ji 
negali atmesti, yra medžiaginių 
gėrybių primatas gyvenime, ku
rioms turi būti palenktos dvasi-

CK kilo Purickio iš partijos pašalinimo klausimas. 
Motyvai buvo išstatyti du. Pirmiausia valstybinis ir 
tautinis nusikaltimas — Lietuvos delegacijos pirmi- 

Dar daugiau stebiuosi K. Grinium, kurĮ tarp ki- ninka8( eidamas tarnybines pareigas, vedė priešo dė
ta ko gerbiu ir vertinu dėl jo nuopelnų mūsų lietu- > iegacįjos sekretorę svetimšalę ir galimas daiktas bol- 
-iškajam gyvenimui. Jis savo pasikalbėjime, duotam šeyikę nors tokia bent viešai Kaune .. nepaairodg> 
J. Kedainiui, pakartojo visą. III Seimo rinkiminę Ąntra tikybinis ir moralinis motyvas, atsižadėjimas 
agitaciją, nors po jos praslinko apie bene 25 sunkus ' kunigy8tė8 ir sulaužymas Dievui duotų prie šventi- 
ir ilgi metai (ligi jo mirties). Kaikuriuos jo ar&u“nimų pažadų. Pasiūlymas pašalinti iš partijos buvo 

į priimtas vienbalsiai. Tas CK sprendimas buvo pas- 
I kelbtas spaudoj. Tuo reikalu buvo pas mane atėjęs 
Purickis ir teisintis ir kaltinti už savo pašalinimą CK. 
Kaltino partijos netolerantingumą. Dėstė savo nuo
pelnus. Įrodinėjo, kad jo žmona nesanti nei bolševi-

teikia tokios kalbos ir nedaryti kitam to, 
čiam ne miela.

kas pa-

mentus teks peržvelgti ir duoti atsakymą. Rinkimai 
atūžia ir nuūžia, palikę tik kartumėlio širdy. O scrip- 
ta manent — raštai palieka. Ir dar skriptai buv. pre
zidento.

Pirmiausia jis iškiša kaip ir III Seimo rinkimų 
metu vyraujantį “argumentą” — krikščionys demo- Į bė, nei žydė, kad ji esanti jo sena pažįstama! ir t. t.
kratai sukčiai, spekuliantai, valstybės iždo eikvoto
jai ir t.t. Šioj srityj pirmoj vietoj stato buv. užsie

neš vertybės, o ne priešingai, njų reikalų ministerį Purickį, kairiųjų pravardžiuo
tą sacharinščiku, kontrabandininku ir t.t. Ta byla 
buvo labai nemaloni, suprantama mums. Kairieji džiū
gavo kaip geležėlę radę — dabar jau paklosim krikš
čionis demokratus.

Kai tik pradėjo plisti gandai apie Purickio spe
kuliaciją, aš nuėjau pas min. pirmininką K. Grinių 
paklausti, kas iš tikrųjų tuose ganduose yra tikra. 
Jei būtų tiesos, mes tuoj jį .atšauksime iš vyriausy
bės. Grinius man atsakė — Purickis yra idealus už
sienio reikalų ministeris. Tokio gabaus vyro negrei.. 
Lietuva susilauks. Leidžiamuose ganduose tiesos nė
ra. Ministerių Kabinetas nutaręs pasiųst badaujan
čiai Rusijai maisto — miltų, grūdų, sacharino ir dar

kaip tvirtina senoji karta. Pa 
gal šią modernią pažiūrą tikima, 
kad visi klausimai gali būti iš
spręsti vis didesniu medžiaginių 
gėrybių gaminimu ir jų visiems 
dalinimu”...

Ar tą mintį mesdamas auto 
torius nėra perdaug pesimistiš 
kas? Jaunimo tarpe esama vi
sokių pažiūrų. Tiesa, yra mate
rialistinių, bet yra ir labai idea
listinių. Dauguma mūsų studi
juojančio jaunimo kaip tik yra 
nariais idealistinių organizaci 
jų, kurios drauge su šeima įspau 
džia gilius pėdsakus ir jų cha
rakteriuose, ko nebeįstengia su
griauti į materialistinę pasaulė
žiūrą palinkusių kaikurių vals
tybinių mokyklų nuotaikos. Pa

Kalbėjome gana ilgai. Bet aš atsisakiau jo bylą iš 
naujo svarstyti CK, nes nusikaltimas labai aiškus ir 
nekėlią# jokių abejonių. Purickis netrukus sutapo su 
tautininkais, pradžioje kaip žurnalistas, jis ir šioj 
srity buvo stiprus, o vėliau ir kitiems darbams jį 
tautininkai panaudodavo.

Pasakojamu metu Lietuva gyveno tarp dviejų 
visai susmukusių ekonominiai ir finansiniai valsty
bių — Vokietijos ir bolševikinės Rusijos. Rusijoj 
siautėjo badas. Vokietija daugiau disciplinuota ir su
tvarkyta nuo bado vos vos gynėsi, bet visiems badas 
žiūrėjo į akis. Tuo metu man teko kokį laiką gydy
tis Karaliaučiaus ligoninėj. Savo gydytojui universi
teto profesoriui padovanojau baltos duonos kepalą.
Tas senas mokslininkas kaip mažas vaikas iš džiaug- 

kaiko. Tai pavesta buvo atlikti užsienio reikalų mi-1 amo su tuo kepaliuku po pažastim šokinėjo. Kas kur 
nisterijai. Ir ji tai atliko. Išėjau Griniaus nuramln-i galėjo emigravo. Parduodavo savo turtus. Už menk
tas. Partijos CK po mano pranešimo, ką esu girdė- niekį galima buvo įsigyti vertingų daiktų. Vienas 
jęs iš ministerio pirmininko, nusiramino ir jokiu kūniški# augštesnis tarnautojas rodė man žinomo 
sprendimų nedarė. Po kiek laiko kairieji įneša Pu- rusų menininko Aivazovskio paveikslą, kurį “Rusijoj 
rickio klausimu griežtą agitaciniais motyvais gero- įsigijo už kelių litų maisto vertę. Nieko tad stebė- 

galiau daugelis lanko ir priva- kai atmieštą interpeliaciją, pasirašytą ir socialdemo- tino, kad lietuviai pradėjo ir vienu” ir kitur supirki-
netikras gyvenimo vertybes, dėl čias augštąsias mokklas, kurio- I kratų ir liaudininkų. Kalbų buvo nemaža. Visos kan- nėti daiktus. Gyva buvo ir valiutinė prekyba. Keli

kauniškiai vertėsi tais piniginiais mainais ir tapo 
'Stambesniais piniguočiais. Į visą tai valdžia žiūrėjo 
pro pirštus. Lietuvai iš to skriaudos nebuvo, atvirkš
čiai, ji iš tokios prekyb. naudos turėjo. Vilniaus g bu
vo net kelios krautuvės su įsigytais ir vienoj ir kitoj 
minėtoj valstybėj daiktais. Mačiau pa# vieną savo 
pažįstamą įsigytos Vokietijoj iš emigruojančio į Pie
tų Ameriką vokiečio inžinieriaus baldus ir visa ką, 
kas reikalinga butui — paveikslais, paklotais, virtu
vės reikmenimis, krištoliniais indais ir t.t. Ir visa 
tai jam kainavo su parsigabenimu kiek virš tūkstan
čio litų. Tuo tarpu kaip vienas jo bufetas Kaune ga
lima buvo pirkti už pustantro tūkstančio. Jis tik vie
ną antiką pardavęs susigrąžino visą sumą, kurią mo
kėjo už visą kambarių apstatymą. Nenuostabu, kad 
ir valstybės tarnautojai, tuo metu menkai apmoka
mi panūsdavo iš pašalio kiek pelnyti. Pats ministeris 
prie vagono pakrovimo be abejo nestovėjo. Buvo ku
ris tarnautojas tam uždaviniui atlikti įgaliotas. Bet 
už netvarką savo įstaigoj atsakingas ir pats įstaigos 
viršininkas, jei jis pats tos netvarkos nepašalina.

Kas tas Purickis? Jiezno dzūkas, ūkininko vai
kas baigęs kunigų seminariją ir Šveicarijos Frybur- 
go universitetą bene istorijos skyrių, parašęs gerai 
vertinamą disertaciją apie Radvilą bene Juodąjį, ku
rią sėkmingai apgynęs gavo daktaro laipsnį. Ir se
minarijoj ir univen3itete pasireiškė savo gabumais. 
Buvo žmogus augštos inteligencijos ir plačiai apsi
švietęs. Stambaus kūno sudėjimo ir stambios galvos, 
moterys nepavadintų jį gražiu, veidas kiek raupų pa
liestas, bet kaip mums kalė į galvas Tomas Žilinskas, 
:ad vyras, jei kiek gražesnis už velnią yra gražus, 

tad Tomo Žilinsko mokslu ir Purickis buvo gražus. 
Rengėsi visada ne prabangiai, bet padoriai. Jis buvo 
lėtų judėsiu ir kalbos. Prieš pradėdamas kalbėti vis 
kiek pamykdavo. Kalbėtojas nebuvo, bet visos jo kal
bos buvo nors nuobodžios, bet turiningos ir visada 
flegmatiškos. Niekada neteko girdėti jo pakelto bal
so. Taip kalbėjo iš tribūnos, taip kalbėjo ir privačiai. 
Turėjo vieną labai nediplomatišką paprotį — krapš
tyt nosį kalbant. Pakrapštys, pasižiūrės į pirštą lyg 
norėdamas pamatyt kokią žuvį ištraukė, paskui ki
tu pirštu lyg nuvalo ir netrukus vėl pradeda meške
riojimą. Visos mano pastangos jį atpratinti nuo to 
papročio nuėjo niekais, nors daug kartų man buvo 
žadėjęs pasitaisyti. Gyveno labai kukliai — vienam 
kambarėlyj, tarnaitė# niekad nelaikė, dažnai pats 
sau gamindavosi valgį (o gal ir visada). Vieną kar
tą radau jį kelnes belaidantį. Buvo nepaprastai 
taupus ligi šykštumo. Pinigo nesigailėjo tik kny
goms. Turėjo tikrai vertingą knygyną. Niekur lais
valaikiais neišeidavo, niekur nevažiuodavo į vasar
vietes. Vieną kartą jo paklausiau — ką gi tu darai 
visą laiką savo kambary? — Gogolį skaitau,—atsa
kė,—jis man geriausia pramoga. Daug kartų jau esu 
jj perskaitęs, bet kiekvieną kartą randu jame ką 
nauja, iš ko galiu ir pasijuokti ir pamąstyti. Pasiro
dė vėliau, kad Purickio būta turtingo žmogaus. Išė
jęs iš valdžios įsigijo gražius namus Žemaičių ir Vaiž
ganto gatvėj, be to — savo gimtojoj parapijoj ūkį. 

(Bu daugiau)
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— Psktn. Eugenijus Vilkas, 
žymus akademikų skautų veikė
jas, neseniai įsigijęs inžinerijos 
magistro laipsnį Illinois Techno
logijos Institute, Chicagoje, nuo 
š. m. sausio 1 d. perėmė skautų 
vadovų žurnalo “Mūsų Vytis” 
redagavimą, vietoj pasitrauku
sio ankstyvesnio redaktoriaus v. 
s. Br. Kviklio. Redaktoriaus pa
dėjėjais pakviesti psktn. G. 
Prialgauskaitė ir psktn. Vyt. 
Černius. Skyrių redaktoriais pa 
silieka v. s. L. Čepienė, v. s. Br. 
Kliorė, D. Vaičiūnienė, A. V. 
Dunazila ir R. Vėžys. Techniš
kuoju redaktoriumi pakviestas 
A. A. Avižienis ir jo pavaduoto
ju — Gint. Vėžys.

— Lituanicos skautų tunto 
Chicagoje vadijos posėdžio me
tu perrenkant tuntininką, da
bartinis tuntininkas sktn. P. Ne 
dzinskas vienbalsiai paprašytas 
eiti tuntininko pareigas 1957 m.

— Dubysos jaun. skaučių dr- 
vė Chicagoje gruodžio 22 d. at
liko kalėdinę programėlę “Holy 
Family Vilią senelių prieglau
doje. Mažąsias seses į vilą nu
vežė Poderis ir s. v. v. s. V. 
Stropus, kuriems priklauso pa
dėka iš skaučių, ’ es bendromis 
pastangomis pasisekė pabend
rauti su mūsų seneliais ir pasi
dalinti Kalėdų nuotaika.

V. s. Lidija Čepienė ir s. Vik
torija čečetienė pr. m. gruodžio 
8 ir 9 dienomis dalyvavo New 
Yorke Egzilų Skautų Konferen
cijoje, kurioje buvo sudaryta 
Egzilių Skaučių Taryba. Jos 
vicepirmininke išrinkta mūsų V. 
Čečetienė.

— V. s. K. Kodatienė, s. V. 
Kalendrienė ir s. prof. kun. St.
VIa lankėsi Chicagoje ir su Vy
riausiąja Skautininke tarėsi 
skautiškai reikalais.

— V. s. L. Čepienė, Vadovių 
Lavinimo Dalies vedėja, paruo
šė projektą “Gintaro Ženklo” 
Vadovių Mokyklos, kuri, tikima
si, pradės veikti nuo š .m. vasa
rio mėn. Ji taip pat sudarė įdo
mų šių metų darbo planą vy
resnėms skautėms. Visos paski
ros vyresnės skautės ir vyresn. 
skaučių vienetų vadovės prašo
mos nedelsiant suteikti jai savo 
adresus. (L. Čepienė, Box 62, 
Boston 26, Mass.).

— V. s. Emiliją Putvytę, J. 
A. V. rajono skaučių vadeivę, 
prieš Kalėdas ištiko gaisro ne
laimė. .*• liko, kaip stovi. įstai
gos bendradarbėms suteikus pir 
mąją pagalbą, ji pradėjo iš nau
jo gyventi ir tęsti skautišką dar 
gą. Dabartinis jos adresas — 
98 Russ Str., Hartford, Conn. 
Seserijos Vadija labai užjaučia 
savo narę ir linki jai jėgų ir iš
tvermės šią nesėkmę pakelti.

— Psktn. Vyt. Šliūpas, Litua- 
nicos skautų tunto Chicagoje 
spaudos skyriaus vedėjas, jau 
kuris laikas ruošia spaudai Chi- 
cagos skautų veiklos metraštį, 
kuriame bus sutelkta medžiaga, 
liečianti Chicagos skautų veik
lą Lituanicos tunto ribose sep- 
tynerių metų bėgyje. Leidinys 
bus gausiai iliustruota fotogra
fijomis, kurių tvarkymui redak
torius buvo paskyręs Kalėdų a- 
tostogas,,gautas iš darbovietės. 
Metraštį tikimasi išleisti sausio 
mėn. pabaigoje.

— LSB Jūrų Skautų Skyrius,

metų užbaigimo proga, pateikė 
įdomią statistiką. 1956 m. gruo 
džio 31 d. skyriuje buvo įregist
ruoti 12 jūrų skautininkų, 4 
skautininkai; 44 jūrų budžiai, 
95 jūrų skautai, 30 jaunių jūrų 
skautų ir 42 jūrų skautų kandi
datai. Viso — 220 narių. 1956 
m. stovyklose stovyklavo 95 na
riai ir tuo metu buvo nuburiuo- 
ta 210 valandų. Burlaiviu iš 
Toronto buvo padarytos trys il
gesnės kelionės ir viso nuburiuo 
ta 275 mylios. 1956 m .jūrų 
skautai prenumeravo 92 egz 
“Skautų Aido” ir 20 egz. “Mū
sų Vyčio”. LSB Jūrų Skautų 
Skyriaus vadiją sudaro 8 asm.

— Vokietijoje esančius mūsų 
skautus ir skautes pagal tradi
ciją ir šiais metais per Kalėdas 
parėmė Chicagoje dirbą Wa- 
bash R. R. Co. lietuviai darbinin 
kai, suaukodami $18.50. Šiais 
metais čia aukojo net kitatau- 

i čiai. Jau kelinti metai iš eilės 
i šį kilnų darbą čia praveda vie- 
1 nas jūrų skautininkas.

— Bostono ASS skyrius vą- 
j sario 23 d. rengia iškilmingą 
; skautybės 50 metų ir jos kūrė- 
lcrdo Baden - Powellio 100 me
tų jubilėjaus minėjimą su tur- 

j tinga ir įdomia programa.
1 — ASS Bostono skyrius Bos
tono skautų kalėdinės eglutės 
sueigoje parūpino praėjusios va 
saros rytinio rajono skautų sto
vyklos filmą.

— LSB Jūrų Sk. Skyriaus ve
dėjas j sktn. L. Knopfmileris

pr. metų pabaigoje išsiuntinėjo 
visiems jūrų budžių ir jūrų skau 
tų vienetams bei vadams spe
cialų sveikinimą. 1957 m. mūsų 
jūrų skautai švenčia savo 35- 
sius sukaktuvinius metus. Prieš 
35 metus jaunų berniukų pasi
šventimo dėka, buvo įkurti pir
mieji jūrų skautai Lietuvoje. Jų 
buvo nedaug, o ir tie neturėjo 
jokio patyrimo ar vadų, ‘kurie 
duotų reikiamas žinias. Tačiau 
jie turėjo pasišventimą, meilę 
mūsų pajūriui ir tikėjimą ateiti
mi —r Lietuva bus jūrinė valsty
bė. Jie neapsiriko. 35 metų bė
gyje iš jūrų skautų gretų išau
go pirmieji mūsų prekybos ir ka 
ro laivo kapitonai. Iš jūrų skau 
tų išaugo pirmieji entuziastai 
buriuotojai, kurie reprezentavo 
Lietuvos buriuotojus užsienyje. 
Jie buvo pirmieji, kurie iškėlė 
svetur lietuviškąją trispalvę ir 
dar ir šiandien skelbia jūrines 
idėjas mūsų visuomenėje. Dė
kodamas jūrų sk. vadams, j. bu- 
džiams, j. skautams bei jau
niams už nuveiktus darbus bei 
ištikimybę jūrų skautų idėjai, 
jūrų sktn. L. Knopfmileris 
jiems visiems linki GERO VĖ
JO! (sks)

— LSS Tarybos Pirmija savo 
rudens posėdyje priėmė eilę nu
tarimų. Liet. Skautų Sąjungos 
40 metų sukakčiai atžymėti nu
tarta ruošti 1958 m. Tautinę 
stovyklą. Sies stovyklos paruo
šimo komisiją sudaryti pavesta 
abiems vyriausiesiems skautinin

karna. Senųjų skautų šakos nuo 
štatams paruošti sudaryta ko
misija iš v. s. dr. M. Budrienės 
ir v. s. A. Aglinsko. Jie koop
tuos trečią asmenį iš jau vei
kiančio senųjų skautų Židinio. 
Konstatutotas reikalas sudaryti 
ūkio komisiją. LSS Kontrolės 
Komisija paprašyta ištirti buv. 
ūkio komisijos inventorių ir pa
rūpinti apyskaitą. Pakėlimai ir 
apdovanojimai Pirmijai prista
tomi prieš balandžio 23 d. ir me
tų pabaigoje — prieš lapkričio

3NSMC

MOVIN G
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymua bei pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų.

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

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

IS WGE8 Btottea— Banga I 890 
,X’I RMAD1ENNIO vak. nuo 7—» v 
NUO PIRMA P. IKI PENKTAD

8:45 Iki 9:30 vai. ryta 
AHftTAD. 8:30IRI 8:30 ryta 

hl.IL.MAO. H:»0 --9:30 v. r. 15 atolim
H OPA — 1180 l»H.

7169 HO. MAP1.EWOOD AVI?. , 
Chicago 29, III. UEmlock 4-3411

I

mėn. Išimtį sudaro apdovanoji
mai už gyvybės išgelbėjimą, ku
rie pristatomi tuojau po įvykio. 
Priimti LSB Vyriausiojo Skauti
ninko pritaikytieji pakeitimai 
Tarptautinio Ženklo programo
je. Patvirtintas LSB Vadijos są 
statas. (sks)

— Port Colborne, Kanadoje, 
jūrų skautai, vadovaujami vyr. 
valt. Simonaičio, atsiuntė auką 
j. sk. ženkliukų siuntimui į Vo- 

! kietiją mūsų broliams jūrų 
skautams.

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS
IR GAZOLINO STOTIS

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

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

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

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

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

Trečiadienis, sausio 9, 1957

LIETUVI, TAUPYK 
SAVO BENROVĖJ

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

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

* Nebūk klaidinamas garsi
nimais apie kitų bendrovių 
didesnį saugumą, didumą ar 
tvirtumą. Federalinis drau
dimas visoms bendrovėms 
yra vienodas. Taupya lietu
viškoje' taupymo b-vėje.

Augustas Saldukas, Prez.

MIDLAND Savinas 
and Loan Association
4038 ARCHER AVENUE 

Chicago, III. LA 3-6719

Jis fa!19f

1957 BUICKAS
Tik

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

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

ĮiiiimimiuiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiUiimiiiiiitmiiiiiiiiitiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiH

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Iš artimų ir 

tolimų distancijų, šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
MIS 8. UTVANIC* AVIS.. CHICAGO, IJLL. 

Telefonas — FRentier 6-1882

Standard's Exclusive "Safety Features
CDNDEN5ED STATEMENT 0F CONDITION 

□ccembir 1,1356

ASSETS

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 Eguipment

n

LIABILITIES

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

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

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

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

$57,594,114.23

IOur large portfolio of GI mortgages 

are partially guaranteed bythe Vet
eranė Administration and are considered 

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

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

$57,594,114.23

$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 $110.60.

a

Save by Mail Standard Federal Savings

Įlj!

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

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

PHONE: Vlrginia 7-1141 ' ’

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM J VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldų perkraustymas as

menų turinčių ilga patyrimų.
STASYS FABIJONAS

2148 So. Hoyne Avė,, Telef. Vlrginia 7-7097

UL> JB H k I

J. u. iJdLEVISION OOMPANY
2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

TV IŠPARDAVIMAS
NUOLAIDA IKI U3!

NAIilAI HEI1MV TAIP, Iii SKOLINIMO
B-VIŲ LYGOS. KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos iki S 10,000.00 
I R

Paskolos Duodamos Namų Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN.
6245 S. Wsstern Avė., Chicago 36, III.

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

DISTRICT~ŠAVINGS & LOAN ASSN.

3430 S. Halsted St., Chicago 8, III.

ST. ANTH6NY SAVINGS & LOAN ASSN.
1447 S. 49thCt„ Cicero 50, III., tel. TO 3-8131-32

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

Skaitykite ir platinkite dienraštį Draugą’.
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MŪSŲ KOLONIJOSE viai kviečiami k0 gausiausiai at
silankyti j programą.

Worcester, Mass.

Maldos ir aukos už pavergtas 
vengrų, lenkų ir lietuvių tautas

NCWC paskelbtos maldos 
1956 m. gruodžio 30 d. už ko
munistų jungą. Ragino visus ti- 
Worcesterio diecezijos vyskupas 
John Wright išleido specialų 
laišką, kuris gruodžio 23 d. vi
sose vyskupijos bažnyčiose bu
vo perskaitytas. Laiške Vysku
pas priminė komunizmo pavojų 
pasauliui, nurodė komunizmo pa 
vergtų tautų vargus, įsakmiai 
paminėdamas vengrų, lenkų ir 
lietuvių tautas, kenčiančias ko 
munistų jungą. nRagio visus ti
kinčiuosius gruodžio 30 d. mels
tis už minėtas pavergtas tau
tas ir pagal savo išgales aukoti 
Tą dieną visose vyskupijos baž
nyčiose buvo rinkliavos, kurių 
dalis paskirta ir Lietuvos laisvi
nimo reikalams.

Visi namiškiai bolševikų 
sunaikinti

Vienas vvorcesteriškis gavo iii 
savo bičiulio, gyvenančio paverg 
toje Lietuvoje, laišką, kuriame 
praneša, kad jo jaunesnis brolis 
buvęs sušaudytas prie tėviškės 
namų, abu tėvai ir vyresnis bro
lis išgabenti į Sibirą ir nukan
kinti. Be to laiške praneša, kad 
daug tuščių sodybų ir daug dir
vonuojančių neapdirbtų laukų. 
Prisimenam, kad nepriklausom. 
Lietuvos laikais buv0 kiekvienas 
lauko kampelis rūpestingos Lie
tuvos ūkininko rankos išpuren
tas ir apdirbtas, o dabar lietu-,' 
viai šaudomi ir tremiami į Sibi
rą, o jų laukai dirvonuoja. Tai 
komunistų “augštos kultūros ir 
civilizacijos” vaisiai.

Gražiai surengta kalėdinė 
eglutė

Gruodžio 30 d. Aušros Vartų 
parapijos salėje šeštadieninės ir 
lituanistinės mokyklos tėvų ko
mitetas surengė mokyklos moki 
niams ir šiaip mažiesiems lietu
vių vaikams eglutę su menine 
programa.

Eglutės programą pradėjo 
mokyklos vedėjas Jonas Baš- 
kys, pasveikindamas visus susi
rinkusius tėvus ir vaikučius. 
Programai vadovavo mokytojas 
L. Orentas. Pirmiausia mokyk
los mokiniai, to paties mokyt. 
Orento parengti, pasirodė su ka 
ledinėmis giesmėmis, deklamaci
jomis ir dainomis. Vėliau moki
niai suvaidino Sviklienės pareng 
tą kalėdinį vaizdelį, kur miško 
aplinkoje tarp žydinčių marga
spalvių gėlių susirinko vaikai, 
drugeliai, vilkas sutinka gėles 
beskinančią mergaitę ir paga
liau pasirodo angelas, kuris pra 
neša apie Kūdikėlio Jėzaus už
gimimą.

Pirmosios ir antrosios prog
ramos tarpe buv0 pavaizduoti 
tinginio liga susirgusio Jonelio 
nuotykiai ir labai kebli situaci
ja, kai motina pakvietė gydyto
ju_________________________
,iiiiiiiiiuiiiiiiliiiiiiiiillllliii'liiiinniuil»

Prelatas K. Vasys buvo atsi-, 
lankęs į vaikų eglutę ir ta pro
ga tarė žodį, išreikšdamas pa
dėką mokytojams už pasišventi
mą, tėvams už rūpestį auklėti 
savo vaikus lietuviškoje dvasio
je. Ragino visus lietuvius nepa
ilsti ir toliau tuo pat uolumu 
rūpintis jaunųjų lietuvybės iš
laikymu.

• Prelatui K. Vasiui buvo nuo
širdžiai padėkota už teikiamą 
didelę paramą bei globą šešta
dieninei lituanistikos mokyklai 
ir rodomą susidomėjimą mokyk
los darbu.

Lietuvių Bendruomenės apy
linkės pirm. V. Mačys pasveiki
no visus šventės dalyvius, palin
kėjo laimingų Naujųjų Metų ir 
Bendruomenės vardu padėkojo 
prel. K. Vasiui už paramą mo
kyklai, mokytojams už darbą ir 
visiems tėvams, leidžiantiems 
vaikus į mokyklą.

Po programos visi dalyviai 
buvo pavaišinti skaniais tėvų ko 
miteto paruoštais užkandžiais.

Išrinktos naujos valdybos
Gruodžio mėn. įvyko visa eilė 

draugijų metinių susirinkimų ir 
buvo išrinktos naujos valdybos 
ateinantiems metams.

LRKSA 41 kuopos naują val
dybą sudaro pirm. Pranas Pau- 
liukonis, vicepirm. Albinas Rep
šys, sekr. Juozas Svirskas, iždo 
sekr. Vincas Blaveckas, iždinin
kai Jonas Pipiras ir Kazys Ši- 
mulynas, tvarkdarys B. Tamo
šiūnas.

Labdaringos Maironio Parko 
Draugijos pirm. A. Kuzmickas, 
vicepirm. J. Pipiras, sekr. St. 
Prapuolenis, iždo sekr. O. Keršie 
nė, ižd. J. Bačys, tvarkdarys J. 
Kirminas, iždo globėjai Tamso- 
nienė ir Guzmickienė.

Lietuvių Piliečių Klubo pirm. 
V. Dailida, vicepirm. A. Salase- 
vičius, sekr. J. šalaviejus, iždo 
sekr. V. Vieraitis, jo pavad. A. 
Kriaučelis, ižd, T. Matus, iždo 
globėjai J. Kasper ir A. Krušas, 
šeimininkas L. Misunas, tvark
darys J. Norkaitis, direktoriai 
J. Grigaitis, J. Pupka, V. Tan- 
kevičius, J. Zinkus, A. Morkū
nas. J. Z.aleckas, M. Pajaujis.

Vyčių 21 kuopos pirm. L. Lan 
dis, vicepirm. E. Danielis, sekr. 
B. Adomaitytė ir Jonė Grigaitė, 
ižd. sekr. Gna Ridikienė, ižd. R. 
Pinkienė, lietuviškųjų reikalų ve 
dejas D. Šimkus.

Sausio 13 d. — “žvaigždės”
Sausio 13 d. 4 vai. p. p. šv. 

Kazimiero parapijos salėje Ne
kalto Prasidėjimo seserų Putlia
me bendrabučio mergaitės vai
dins Nelės Mazalaitės parašytą 
kalėdinį scenos vaizdelį “žvaigž 
dės”. Po vaidinimo — lietuviš
kos dainos ir tautiniai šokiai. 
Pelnas skiriamas Nekalto Pra
sidėjimo seserų švenotovės sko
loms mokėti. Worcesterio lietu-

Chicagoje
Spaudos rėmėjų parengimas
Sekmadienį sausio 13 d. 2:30 

vai. p. p. švč. P. Marijos Nekal
to prasidėjimo parapijos salėje, 
Brighton Parke, įvyks Tėvų Ma
rijonų Bendradarbių Chicagos 
apskrities didelis parengimas.

Visi žino, kad rėmėjai remia 
Tėvų Marijonų dirbamus dar-; 
bus. Bet, ar pagalvoja, kad tie 
darbai yra patys svarbiausieji 
mūsų lietuviškai išeivijai — tai 
yra katalikiška spauda. Nevel
tui ir popiežiai yra pasakę: “Vėl 
tui statysite bažnyčias, veltui 
steigsite prieglaudas, jei kata
likiškos spaudos nepalaikysite”.

Sunku ir įsivaizduoti, koks bū 
tų mūsų išeivijos gyvenimas be 
lietuviško katalikiško dienraš
čio, kurio naštą neša Tėvai Ma
rijonai daugiau kaip 40 metų. 
O ar visi žino, kaip sunkiai yra 
surenkami tie doleriai šiems dar 
bams įvykdyti? Tad nestebėti
na , kad yra prašoma plačiosios 
visuomenės paramos.

I X

Seknaadienio parengimo pel-j 
nas skiriamas naujojo vienuoly
no svečių kambariui įrengti. Vi-! 
sus maloniai kviečiame atsilan
kyti. Tuo paremsite kilnų tiks-! 
lą ir smagiai pažaisite. Komiai-, 
ja yra parūpinusi daug ir gra
žių dovanų. Kviečia

TMB Chicagos Apskr. V-ba 
ir Tėvai Marijonai

Iš choro padangės
Švč. ”?. Marijos Gimimo pa

rapijos (Marąuette Park) var

gonininkas Antanas Giedraitis nyčią.
savo namuose gruodžio 22 d. su-, Choristai pirmąjį Šių metų su
ruošė parapijos choristams ka-; alrinkimą, kuris įvyko sausio 4 
ledinį pobūvį. | pradėjo vaišėmis.

Gražų ir turtingą vaišėmis N. J , , . ■------rz-—
Metų sutikimą dauguma choris-
tų turėjo pas savo choro narę 
p-lę Ritą Gcrb.

Naujų Metų dieną, tuoj po 
pamaldų, choristai pasveikino 
kleboną kan. J. Paškauską N.' 
Metų proga, palinkėdami svei-l 
katos ir ištvermės jo dideliuose 
darbuose statant naująją baž-

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

Sekmadienį, sausio 6 d., antrą 
vai. p. p. parapijos choras gie
dojo senelių prieglaudoje (Holy 
Family Vilią). Choro Koresp.

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

Gerųjų firmų laikrodžiai, brangeny
bės, religiniai dalykai (devocionalai), 
prekės dovanoms.
2646 W. 69th St. RE. 7-1941

H -n-

CRANE SAVINGS
2555 WEST 47th STREET LAfayette 3-1083

B. R. Pietkiewicz, prez.; E. R. Pletkievvicz, sekr. ir advokatas 
Mokame augštus dividendus. Kešiuoja-me čekius. Parduodame Ir 
išperkame valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITA ŠIANDIEN.—Apdrausta iki $10,000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo P iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o šešt. nuo 9 Iki vidurdienio.

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

18 ARTI IK TOi.I BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas apeelab-A dldella 

sunkvežimis nu pilna ap- 
drauda, l’lgua ir 
pa lama vimaa.

R ŠERĖNAS
454(1 8. Wnod Rt., Chlca«o •,

Illinois. tel. VI 7-2972

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITMtNAS, Pret
3039 So. Halsted SI.

Tel. VIctory 2-1272
Apkainavirną ij Prekių Priataty 

mą Teikiame Nemokama’
Raštlnč atidara kasdien n no 

8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 1 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro

<iliil*t||||llllllllllllllllllllllllllllllllUlilll!

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR IK TOLIAU

K. EIDUKONIS

NUO UŽSI3ENEJUSIŲ
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ

IR ATVIRU ODOS LIGŲ -
Tie. kurie kenčia nuo SENI’ 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽADU 
našai i ramiai sėdėti Ir naktimis 
miegoti nes jų užsisenėjusios žaiždos 
niežėjimą ir skaudėjimą senų atvi
ru ir skaudžių žaiždų uždėkite 
LEGULO Ointment Jos gydymo 
ypaibyes palengvins jusu skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite ją tapgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
niežėjimą ligos vadinamos PSORIA- 
SIS. Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE.S FOOT. su
stabdo džiovinimą odos ir perplyšimą 
tarppirščiu. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstančios suskilsios odos dedir- 
vinių, odos išbėrimų ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy
styklų. Ji yra gera gyduole nuo Iš
viršinių odos ligų. Le
gulo Ointment J ra 
parduodama po 7 5 

i ot., 11.25, ir |8 50.
Pirkite valstlnBseChl 
'figoj ir apyllnkSfiO— 
tfllwaukee, Wlac.,Ga 
ry. Ind.lrDetrolt, Ml- 
Bhlgan arba rašyki
te ir atalųaklte Mo- 

. ney ordar |

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

STEIN’AS turi metinį išpardavimą, štai pavyzdys kainų:

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

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

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

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

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

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

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

pat liekanas medžiagų pamušalams už baisiai pigias kainas.

STEIN TEXTILE CO.
I30G SOUTH UNION AVENUE

1 blokas į rytus nuo Halsted St., iy2 bloko j pietus nuo 
Roosevelt Rd. Atdara 7 dienas savaitėje iki 5:30 vai. vak. 
Tel. MOnroe B-8452. ,

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

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

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

Pradėkit 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

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antr»4., penktai Ir 
•eštad. 8 -ai. ryto Iki «:>« p.p.

Treėlad * ryto Iki 18 vai.. 
Ketvirtai I vaL iki 8 vai. rak.

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

Chartered and Supervisod by the U.S. Government

s-y «"fe

2202 W. Cermak Road 
Chicago 8, ILL. 

Vlrginia 7-7747

TELEVIZIJA • RADIJAS
m-n FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TATST1MT&

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

TAUPYTOJAMS DOVANOS 

NEMOKAMAI!
Nieko ypatingo... Tik kad prisimintumėte mus... 
Mūsų padėka jums už rėmimą.

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

SU INDĖLIU SI,000.00 
AR DAUGIAU

Termometras ir Barometras

Pranešama būsiantis oras pasikeičiant 
spalvai. Gaunamas už $100.00 

ar daugiau indėlį.
Be gaunamų dovanų jūsų indėliai yru ap

saugoti. Kiekviena sąskaita yra apdrausta $10,- 
009.00 MOKAMI AUKŠČIAUSI DIVIDENDAI 
be pertraukos ,nuo 1922 metų. Atidarykite tau
pymo sąskaitą 1957 met. sau If savo šeimai.

M

BALYS
Radio - Telcvision 

SALES — SERVICE
Rekordai - Dovanos — Filinof 

ir Elektriniai Prietaisai
2646 West 7Jst Street

Tel. PRospect 8-5374
Kraiiluvė atdara l’lini., Ketv. !>-*, 
Aptr.. ’lreč., šcfct. 9-H. (Jekm *•--

Turiu naują didelį sunkvežimį 
Ir apd raudas

1313 W 91 it St. Chicago, Iii
Tel. PReacoti; 9-27«i Aukštesnius dividendus mokėsime nuo 1957 m. 

sausio mėn. 1 dienos.
Partrauksime Jūsų pinigus ii kitur, Jei atnešite 

- savo banko knygutę.
I’iuiganiR padėti nereikia važinėti. Juos galite pa- 

puštų. Mes apmokėsime pašto išlaidas.

’ JOHN J. KAZANAUSKAS 
Prezidentas

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

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

1447 So. 49th Ct., Cicero, III. 
Tel. TOvvnhall 3-8131 Cloted Wedne»doy» 

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

I t/Ntoii

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

MOVIMOMSMIAUSI,fS
15 TOLI IR ARTI

NAUJI DIDSLI TNOKAI-NAUJAUSI KMUSTtMO (GANK/A! 
ILSU MS?U PATUPIMAS-PlCt/S IPSĄŽININ6AS PATAPNAUMAt

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 VA 69 St CHICAGO 36, ILL. Tel V/AlUjok 5-9209
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Fordas vėl pasiekė naują 
rekordą

Fordo 1957 m. automobilis pa 
siekė naują rekordą, nuvažiuo
damas plentu per 47 vai. 37 
min. atstumą nuo pakraščio iki 
pakraščio. Tuo būdu paskutinis 
rekordas, pasiektas spalio mėn.,1 
buvo sumuštas 9 valandomis ir 
21 minute 2,913 mylių nuotoly
je nuo New Yorko iki Los An
geles.

Fordas išvyko iš New Yorko 
šeštadienį, lapkričio 10 d., 4:38 
p. p. rytų standartiniu laiku. 
Vairuoti teko dideliame savait
galio judėjime. Kelionė buvo 
baigta Los Angeles lapkričio 12 
d. 1:15 vai. p. p. Pacifiko stan
dartiniu laiku. Fordo kelionė 
per žemyną truko žymiai trum
pesnį laiką, negu pirmesnės pa-' 
našios kelionės. Laikas buvo re
gistruotas ir paliudytas Natio
nal Association for Stock Car 
Racing.

1957 m. Fordo Fairlaine Club, 
Sedan vairavo Danny Eames ir 
Chuck Daigh iš Long Beach, Ca 
lif. Eames pareiškė: “ši kelio
nė parodė, kad ne tik Fordas 
yra patikima mašina, bet ir 
krašto plentų tinklo keliai pasta 
raišiais metais tiek patobulin-1 
ti, jog atstumas tarp mūsų a- 
biejų pakraščių sutrumpėjo”. , 

(Skelb.)

Elektronikos katalogas
Jėzuitų universitete, Milano 

mieste, Italijoje .atidarytas pir
masis pasaulyje elektronikos ka 
talogavimo centras, kuriame 
bus suregistruota ir apibūdinta 
svarbiausios studijos iš elekt-i 
ronikos srities, kas tik yra pa
saulyje.

$40,000 vengrams
Fort Wayne, Ind., diecezijos 

katalikai specialioje rinkliavoje 
vengrų globai suaukojo $40,000.

Žurnalo dovana vengrams
Bolševikų persekiojamiesiems 

vengrams žurnalas “Catholic 
Digest” ir jo tarnautojai suau
kojo $1,400.

KHXHXKXKKHXH>CKXHCKKHSi«H«XKH ‘

Lithuanian dictionary
Angliškai lietuviškas ’’ Lietuviš
kai angliškas žodynas Parašytas 
H. H. Pewtress ir T. Gėriko. 333 
psl. Kietais viršeliais. Kaina $4.50. 
Gaunama “Drauge ’, 2334 i South
Jakley Avė., Chicago 8. Dt 
XXXXXXXXXXX>0<X>0000<>©©©000-

VISOS PAS MUS ESAMOS PREKĖS

VYRŲ IR JAUNUOLIŲ RŪBAI 

IR KITAS APSIRENGIMAS

ATPIGINTA 20%
SUTAUPYSITE, PIRKDAMI EILUTES, ŽIEMINIUS IR 

RUDENINIUS PALTUS, ŠVARKELIUS (JACKETS), MARŠ
KINIUS, KELNES, MEGZTUKUS, SKRYBĖLĖS, KOJINES 
IR TAIPPAT VISĄ APSIRENGIMĄ JAUNU LIAMS. ŠIS 
ATPIGINMAS TIK SAUSIO MENESIUI.
Pasirinkite pirkimą, kuris jums patogesnis:
• Į kreditą • Sumokant visus pinigui • Duodant rankpinigių

PASINAUDOKITE ŠIA RETA PROGA ! ! !
Viskas atpiginta! Daug sutaupysite! Atvykite tuojau 

pat, kad galėtumėte turėti geresnį pasirinkimą.

SHERMAN’S
4648 - 50 South Ashland Avė., Chicago 9, Illinois

Vyraujanti vyrų ir jaunuolių rūbų krautuvė 
Town of Laks kolonijoje

PAJIEŠKOJIMAI AUKOS Už KALENDORIŲ “ ĮSIGYKITE DABAR
.TieŠkomas Liudvikas Zvėgn, s. An

tano, gimęs 1927 m. Prieš metus gy
venęs Anglijoje. Jo motina prašo jį 
atsiliepti arba apie jį pranešti šiuo 
adresu: Ona Zvėgienė, Revoliucijos 
g-vė N r. 19, Jurbarkas, Lithuania.

Jieškouii: Vytautas ir jo Žmona 
Aleksandra Misiurevičiai, gyv, Chi- 
cagoje. JUlius Avižienis ir jo duktė 
Nijolė - Teresė, gyvenę New Yorke, 
N. Y. Sofija Makarskienė, gyvenusi 
Austrijoj. Turiu svarbių žinių apie 
tėvus ir gimines. Jieškcmieji ar ži
ną jų adresus, prašomi kreiptis: A. 
Juodka, 3255 S. Halsted St., Chica- 
go 8, III.

Stasys Slavėnas (Slavinskas), ki
lęs iš Panevėžio miesto, iš Lietuvos 
yra jieškomns jo žmonos ir dukrelės. 
Jis pats arba apie jį žinantieji pra
šomi atsiliepti šiuo adresu: K. Mar
cinkus, 2551 West 45th St., Obicago 
82, 11L

J ieškomu s Jurgis Kučinskas. .Įieš
ko duktė —- Adelė Kučinskaitė-Pen- 
kaurkienė, Kapsuko g-vė Nr. 7/1, 
Kybartų miestas, Lithuania.

J ieškomi: Antanas Jasaitis - Jasu- 
tis, Kazio sūnus, ankščiau gyv. Chi
eagoje. Morta Karvelienė ir Vincas 
Karvelis, anščiau gyvenę Rochester, 
N. Y. Jieškomų asmenų prašo atsi
liepti sesuo Ona Misiulienė, M. Mel- 
nikaitės g-vė Nr. 9, Mažeikių mies
tas, Lithuania.

Jieškomas Juozas šetkus (ir jo 
šeima), kilęs iš Pabudvyčių kra., 
Sartininkų vals., Tauragės apskr., 
ankščiau gyv. Chieagoje. Atsiliejuti 
šiuo adresu: Irkutskaja Obl., G. 
Zima Lesozavod, UL 11 Oktiabria 
Nr. 5, šetkus Antanas.

Juozas Jaruševičius iš Sibiro įieš
ko šių asmenų: Anna Siemienas, 
seniau gyvenus 717 E. 89th PI., Chi- 
ca 18, 01. Stanley Dereskiewicz, se
niau gyveno 15710 IVoodbridge 
Avė., Harvey., 111. Prašome atsiliep
ti šiuo adresu: Juozas šabrinskas, 
2107 Brandyvvine St., Philadelphia 
30, Pa.

Reginai Čepulienei - Ūselytei ar 
Zenonui Ūseliui (Uoseliui), yra žinių 
iš Lietuvos. Kreiptis: A. Plateris: 
4411 S. Talman Avė., Chicago 32, UI.

Jieškomas Antanas čižas ir Jurgis 
Čižas, sūnūs Adcmo, gyvenę Chiea
goje. Jieško giminaitė iš Sibiro 
Kreiptis: B. Kubilinskas, 6522 So. 
R,ockwell St., Chicago 29, UI.

Juozas Radomskis, sūnus Jurgio, 
gimęs 1907 m. ir gyv. Anglijoje, yra 
jieškomas pažįstamų iš Lietuves. 
Rašyti: Lietuva, Kybartai, Montvi
los g. 8, Onai Euprikaitei.

Jieškomas Stasys Patlaba, Sima- 
no sūnus, kaikurį laiką gyvenęs Va
karų Vokietijoje. Jieško jo žmona ir 
vaikai gyveną Sibire. Jis pats ar ži
nantieji prašomi atsiliepti adresu: 
Ona Damijonaitienė, 3022 T St., 
Omaha 7, Nebraska.

Už “Draugo” kalendorių 
He asmenys: atsiuntė

Rev. P. Dambrauskas $1.00
Kazya Augenaa .. 1.00
Martin Aponas .. 1.00
Raponas Dūda 1.00
Stanley Drevinskas .. 1.00
J. Jakunskas ......... . . 1.00
M. Žebrauskas . 1.00
Vincas Bružis ......... . . 1.00
Eug. Sinkevičius . .. . . . 1.00!
Jurg. Pastoraitis . . . 1.00
N. J. Gish ............... . . 1.00
V. Zatkevičiua ....... . . 1.00
J. Labromcas ......... . . 3.00
Justas Laureckas . . . . 2.00
T. Mariuskevičius .. . . . 1.00
Aug. T. Lišauskas . . ..- 1.00
Antanas Rukšys . . . . . 1.00
P. Wicker ............... .. 1.00
V. Ramonas............. . . 2.00
A. Zakarauskas . . . . . . 1.00
M. Giedraitytė ......... .. 1.00
Joseph Sorokas ....... . . 1.00
U. Rastenis ............. .. 2.00
Mrs. A. Krenčius .. . .. 1.00
M. M. Kasponis....... . . 1.00
Ačiū geradariams.

“Draugo” administracija

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

P. Wieker ......... $1.00
V. Zatkevičius ............. 2.00
H. Misiūnas ................. 1.00
T. Mockus ................... 1.00
Ona Pečeliūnas ........... 2.00
Ačiū spaudos bičiuliams.

i
“Draugo” administracija

Perskaitę “Draugą”, duokite 

kitiems!

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

1957 TELEVIZIJA

AR JAU ĮSIGIJOTE 
KNYGELĘ EGZAMINAMS

KAIP PASIRŪKSTI 
I A V PILIETYBEI

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

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

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

Pinigus su užsakymais siųsti:
DRAUGAS”, 2834 S. Oakley ava 

Chicago 8, III.

ĮKVĖPIMŲ KNYGA
Jurgio Gliaudos

Raidžių Pasėliai

Romanas
SI knyga, pasakodama kovos ui 

spaudos laisvę žygius, yra {kvėpimų 
knyga, paskatinanti mus tvirtai lai
kyti lietuvišką žodi. JI yra pulki do
vana jaunimui.

Lietuviškos Knygos Klubo leidinys, 
811 psl., Broniaus Mūrtno viršelis, 
kaina $8.00.

Lietuviškos literatūros ugdymas 
yra visu susipratusių lietuvių darbas,

Užsakymus su pinigais siųskite: 
“DRAUGAS”

2334 So. Oakley Avenue 
CHICAGO 8, ILL.

CLASSIFIED AND “HELP WANTED" ADS HELI' MANTED — VYRAI

REAL ESTATE

Nekilnojamo turto pirkimas, 
pardavimas.

Income taksų pildymas

P LEONAS
REAL BSTATB

2735 YVest 71st Street
Visi telefonai: \VAlbrook 5-0015

MISCELIANEOUS 

Įvairūs Dalykai

LIET. APDKALDU AUEMlHA
Visų rūšių apdraudoa. šuto moto) 

tlų finansavimas. N o tari* tas Valaty 
bšs patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitu) 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAma 
WAlbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENCj 
6108 S. Ashland Avė- Chicago SA. IŪ

ŠILDYMAS
A Stančiauskas instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air conditioners) ir atlieka 
visus skardos darbus.
1546 8. 4trth GOURT, CICERt 
Tel. OLymplc 6-0775 nuo 8 vaL

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

OLymplc 2-6752

BUILDING & REMODELING
VIKTORAS ŠIMAITIS 

General Contractor

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

ŠIMAIČIAI 
ttealty - BuUders - Insurano

2737 West 43rd Street

i

aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiii*
= LIETUVIŲ STATYBOS 
= BENDROV®

MORAS
BuUders, Gen. Oontractora 5 

— Atlieka planavimo ir staty- 2 
5 bos darbus gydytojų ofisų, gy- 5 
SS venamųjų Ir viešųjų pastatų. S 
x Namų Įkainavimas Ir Įvairūs s 
S patarimai nemokamai. £
S Kreiptis šiuo adresu: 5

|JONAS STANKUS f
S Kasdien nuo 8 vai. ryto Iki S 
S 6 vai. p, pA Kitu laiku susitarus “
= TeL PRospect 8-2013 1
= 6800 SO. CAMPBELL A VE, = 
= Chicago 29, Illinois į 
7llllllllllllllllllllllllllUIIUIIIllUIIIUUIIli«

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 

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

Statome naujus namus ir garažus 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai,
gerai ir pigiai.
šaukite DAnube 6-2793 nuo 9 vai 

ryto Iki 7 vai. vakaro.
Tel. OLymplc 2-5121 nuo 6 vaL 

vakaro Iki 11 vai. vakaro.

MARCH 0F DIMES
*

FIGHT
INFANTILE
PARALYSIS

REAL ESTATE

Pirkdami sutaupysite 
Ir pai duodami uždirb
site per šių {stalgų.
AL. BUDRECKAS

B BALTY 
*081 Archer Avė. (prie

Califomijoa g-vės)
LAfayette 3-3384

Šioje nejudomo turto pardavimo 
ištaigoje perkant ar parduodant. Jū
sų laukia greita* ir teisingas patar
navimas.

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2600 W. 50th St. Tel. Prospeet 8-5454

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

VISU RŪŠIŲ APDRAUDIMAI
J. BACEVICIU8 

“Varpas” Real Estate 
General Insurance, Notary Public 

5916 S. VVestern Avė.
REp. 7-6886 arba HEm. 4-7085

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

NOTARY PURLIU 
2405 West 51 St 
WAlbrook 5-5030 

PRospect 8-3579 (vak. Ir sekmad.)

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 {mokėjimas, 
tik ?10,500, skubame parduoti.

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

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

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

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

garažas, tuoj galima užimti vienų bu
tų. kaina tik $22,600.

Mūr. 3 butai Ir maisto krautuvė, 
centr. šild. garažas, šalia tuščias 
sklypas, {kainuotas skubiam pardavi
mui,

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

Pirk Ir dirbk sau:
Maisto krautuvė su Įreng. labai pi

giai, teirautis tuoj.
Taverna su visais {reng., puikiau- 

tije vietoje, ger. sąlygas.

Turime namų ir biznių visur. Pa
dedame gauti paskolas, notarizuoja- 
nie kodumentus, pildome Income tax, 
siunčiame pinigus { visų pasaulį pa
gal Amer. Exp. money order.

SIMAIČIAI
Realty. Butlders. Insurance

2737 West 48 St 
CLiffside 4-2390

Skelbtis “DRAUGE” aosimoxa 
aes jis yra plačiausiai skaitoma*- 
letuvių dienraštis, o Akelbimi 
taina yra prieinama visiem*.

RADIO PROGRAMA
Liet. Radi o Programa ii stotie* 

<VBM8, 10»0 kll. sekmadieniais 12— 
2:X0 vai. per pietus: liet. muzika 

dainos, ir Magdutes Pasaka Bizni* 
reikalais kreiptis ) Steponų Mlnkų 
Baltlc Florlsts, Gėlių Ir Dovanų Krau 
’uvę, 602 E. Broadway So. Bostoi 
17, Mass. Tel- So. 8-0489. Ten pa
minama lai k Drauges-'

Turret • Lathe 

Operator

Multiple Spindle 

Automatic Operator

Intemal and Extemal 

Grinders

SEE MR. LUCAS AT 

1557 East 27th Street 
CLEVELAND, 0HI0

Mechanical Training 

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

DRAFTSMEN
Some Experience 

STEET METAL 

LAY-OUT 

DE SIG N

Pleasant vvorking conditions, 
plūs company paid vacation, lif e 
and hospital insurance. Oppor- 
tunity for overtime tvork.

Apply:

The Sanymetal Products 
Company, Ine.

1705 URBAN A ROAD 

Call KE 1-1600

CLEVELAND, 0HI0
NEEDED AT ONCE

BARBER
Steady. Chanep to tvork in long 

established barbcr shop, 26 E. 113th 
St. PU1. 5-1428, J. Patz, prop.

HELP WANTĖKlioTERYS^~

WAITRE8S NEEDED

Chance to tvork in eozy 
home-like restaurant.

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

Mrs. D. Weaire, Mgr.
NEEDED AT ON'CE . 

EXVEIX)PE MACH1NE OPER.
Mušt be under 35 years. Experienced 
preferred būt will consider briglit 
beglnncr. Day and nite shlfts. Excel- 
lent startlng salary. Hospital bene- 
fits. Apply AMERICAN ENVELOPE 
CO., 3100 W. Grand Avė. Mr. EUlott.

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

mfg. list $225.00, tik už.. << JI
Sutaupą $75.00. | j VU

BRANGI DOVANA PIRKĖJUI ir LENGVI IŠMOKĖJIMAI
Šimtai televizijų ant parodos pasirinkimui 

visų geriausių išdirbysčių.

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

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

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

 

JANUARY 2-31
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STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardines
ral gražiausia - dovana mūsų 
mažiesiems skaitytojams. Meilė 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ii 
dali. VI. Stančikaitėa gražios iliu 
stracijos žią knygą padarė dau 
giausia mėgiama mažųjų skaity 
tojų tarpe. Kaina $1.50.
' žsskymua kartu su pinigais siųskite

“DRAUGAS” 

2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8. UL

jiiiiiimiiiiiiiiiiimiiimmimiimiimiiiii

IMMEDIATE OPENINGS FOR
5 TURRET LATHE OPERATORS

2 ENGINE LATHE OPERATORS 

2 BORING BAR OPERATORS
First and second ahift. Ali mušt know set-un C-oo’ 

starting rate, excellent vvorking conditions. Paid holiday3 
and vacations, hospitalization and life insurance program 
45 hour week, time and half on Saturdays.

Route No. 66. bus stopa y, block from plant.
Employment Office open vveekdays from 8—4 

Saturdays from 8—4

MILWAUKEE CRANE <& SERVICE 
COMPANY

3271 EASTVAN NORMAN TEL SH 4-1171
Cudahy, WisconsFn



Trečiadienis, sausio 9, 1957 DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS

Los Angeles, Calif. mai bei nuoširdžiai pasidžiaugta riame buvo peržvelgta praėjusių I myra, N. J. B. Rutkūnas džiau-' 
gražiu iš įvairių vietovių šuva- metų valdybos veikla, aptartas J giasi, kad jo sveikatos, stovis 
žiavusiųjų bendravimu. Kiek pa veiklos planas ir išrinkta nauja gerėja ir jis tikisi greitu laiku 

... tirta, studijų dienų dalyviams valdyba, kurion įėjo Romanaus-
suvaziavimas įvyks 1957 m. rug stipriausią įspūdį paliko prof. kienė, K. Adams - Adomaitienė, 
pjueio 8, 9, 10 ir 11 dienomis j. Brazaičio paskaita, kurioje jis O. Rozniekienė, V. Klapataus-

Ruo&i&niasi L. Vyčių seimui
Lietuvos Vyčių 44 visuotinis vėl grųžti į normalų gyvenimą.

f

Los Angeles, Statler viešbutyje. 
Organizacijos centro valdyba su 
važiavimo datą jau patvirtino, 
rengėjai jau yra susitarę visais 
suvažiavimo reikalais su Statler 
viešbučio vadovybe.

Tai bus istorinis įvykis Los 
Angeles lietuvių gyvenime. Iki 
šiol nė viena organizacija dar 
nėra suruošusi visuotinio suva
žiavimo (žinoma, lietuvių orga
nizacijos!) Los Angeles mieste 
ir bendrai į vakarus už didžio
sios Mississippi upės. Žinoma, 
kad šis įvykis bus didžiulė šven
tė ne tik Los Angeles, bet ir 
visos Kalifornijos lietuviams.

Suvažiavimui ruošti sudary
tas toks pagrindinis komitetas: 
pirm. L. Valiukas, vicepirminin
kai — E. Bartkus, A. Skirias ir 
J. J. Zichwic, sekretorės — Ži
butė Balsytė, Helen Nashlenas 
ir Lorraine Samolis, kasininkė 
Ann Laurinaitis. Artėjant su
važiavimui, bus dar sudaryta ei

lietuvio studento širdis pagau- kas ir V. Viliūnas. Praėjusių 
načiomis mintimis gvildeno re-1 metų valdyba savo darbe buvo 

susidūrusi su visa eile sunkumų, 
kurių jai nesisekė įveikti. Tos

zistencijos problemą.
Naujųjų Metų sutikimas 

Tradicinis LB Philadelphijos 
apylinkės valdybos suruoštas N. 
Metų sutikimas, įvykęs Šv. And
riejaus parap. salėje, sutrau
kė gražų būrį svečių, kur domi
navo Philadelphijos lietuvių nau 
jųjų ateivių jaunimas, kuris jau
kaus pobūvio protarpius paįvai
rino darniomis sutartinėmis. Iš 
šalies stebint, tenka pasigesti 
kad ir bendruomeninio pobūdžio 
rengiamas pramogas, šiuo atve
ju į N. Metų sutikimą, vis ma
žiau lankosi mūsų intelektualai, 
kurių aktyvesnis dalyvavimas 
galėtų labai teigiamai veikti pri
augančią jaunąją kartą. Šia 
proga kaip idealią išimtį dide
liu džiaugsmu tenka paminėti 
prof. A. Jurskį, kuris savo ak
tyviu dalyvavimu daug priside-

lė komisijų specialiems uždavi-.da P™ bendruomeninio gyveni
niams. ,mo brandinimo.

„ .. . . i Naujųjų Metų sutikimo pel-Suvažiavimo atidaryme. Į- $280 buv0 kirtas 
vyks rugpjūčio 9 d., penktadie- raomenės Balsui.
nį 9:30 vai .ryto. Į šį iškilmin
gą posėdį jau dabar yra sutikę 
atvykti eilė žymių Los Angeles 
miesto ir Kalifornijos pareigū
nų. šin posėdin bus kviečiami 
ir visi L»~>3 Angeles miesto ir vi
sos Kalifornijos lietuviai. Pra
matyti penki pilnumos posėdžiai 
bendriems organizacijos reika
lams svarstyti ir eilė atskirų 
posėdžių — specifiniams klausi
mams gvildenti.

Penktadienio vakare (rugpj.
9 d.) ruošiamas koncertas Stat
ler viešbutyje; šeštadienio va
kare (rugpj. 10 d.) — didžiulis 
šokių vakaras taip pat Statler 
viešbutyje, sekmadienio ryte 
(rugpj. 11 d.) — iškilmingos 
pamaldos Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos bažnyčioje ir tą pačią 
dieną vakare — pokylis Statler 
viešbutyje ir Lietuvos Vyčių me 
dalio įteikimas daug pasidarba
vusiam Lietuvos gynimo reika
le amerikiečiui. Tas medalis 
buvo įteiktas senatoriui Paul H. 
Douglas iš Illinois, 1955 m. — 
buv. kongresm. Charles J. Kcrs- 
tcn iš Wisconsin. Ar tik šiais 
metais tas medalis neatiteks vie 
nam žymiausių Kalifornijos sū
nų — senatoriui William F. 
Knovvland? Tuo reikalu spren-! 
dimą daro Lietuvos Reikalų Cen i 
tro KomUija, kuriai nuo jos į- 
steigimo 1946 metais vadovauja 
kuli. Jenas Jutkevičius iš Wor- 
cester, Mass.

Susidomėjimas šiuo suvažiavi 
mu vyčių tarpe yra tikrai dide
lis. Rengėjai jau dabar yra ga
vę visą eilę laiškų iš įvairių 
JAV vietų. Tuose laiškuose vy
čiai rašo, kad jie ne tik patys' 
atvyksią į šį suvažiavimą, bet 
taip pat pasiimsią kartu ir šei
mos narius atostogoms į Kali
forniją. Vienu žodžiu — vienu 
šūviu šausią du kiškius iš kar
to: praleisią atostogas Kalifor
nijoje ir kartu dalyvausią Lie
tuvos Vyčių suvažiavime.

— o'—
— Liet. Vyčių vietos kuo imis 

susirinkiams buvo š .m. sausio 7 
d. šv. Kazimiero parapijos sa
lėje. Apie vyčių pilnesnį įsijun
gimą į Lietuvos vadavimo darbą 
kalbėjo dr. J. J. Bielskis, Lietu
vos konsulas ir buv. L. Vyčių 
Centro Valdybos pirmininkas 
1919 — 1920 metais. Filmą iš 
lietuvių gyvenimo parodė Pau
lius Jasukonis. Aptarta visa ei
lė einamųjų reikalų. Pirminin
kavo naujasis kuopos pirm. L. 
Valiukas. N.

Philadelphia, Pa.
Studentų studijų dienos

Nuo gruodžio 28 iki sausio 1 
dienos prie Philadelphijos esan
čiame Drexel Lodgc per 50 lie
tuvių studentų ateitininkų buvo 
susirinkę į studijų dienas, kurių 
metu išklausyta visa eilė žymes
niųjų akademikų paskaitų, pa
diskutuoti įvairūs lietuviams 
studentams aktualūs klausi-

Nauja Balto skyriaus valdyba 
Gruodžio 30 d. įvyko metinis

Balfo skyriaus susirinkimas, ku

priežastys rado gana platų at
garsį ir susirinkime. Naujajai 
valdybai, kurioje pagrindinį 
vaidmenį turi moterys, reikia 
manyti, nebus kliūčių sėkmingai 
vykdyti Balfo šalpos uždavinius.
Augštesn. lituanistinė mokykla 

tęsia darbą
Augštesnioji lituanistinė mo

kykla šių metų kursą tęsia Inter 
national Instituto patalpose, 
Wallace ir 15 gt. Mokyklą lan
ko 21 mokinys. Mokslo darbui 
ryžtingai vadovauja P. Balčius 
ir O. Rozniekienė. Pamokos 
vyksta penktadieniais vakare 
nuo 7 vai. Į pavasarinį kursą 
kviečiami ir tie, kurie dėl vienų 
ar kitų priežasčių nebuvo užsi
registravę mokslo metų pra
džioje.

Atostogavo rašyt. B. Rutkūnas
Prieš kiek laiko patekę.- į Ii- 

| goninę poetas ir rašytojas Ka
lėdų šventėms ir Naujiesiems 
Metams buvo išleistas atostogų 
pas jo globėjus Jatužius. Pal-

Atstatys Šv. Ksavero pilį
Ispanijos vyirausybė planuo

ja atstatyti šv. Ksavero pilį ne
toli Pamplonos tvirtovės, kurio
je 1506 m. yra gimęs šv. Pran
ciškus Ksaveras. Tas šventasis 
yra Navanos provincijos globė
jas. Toje provincijoje yra ir 
minima pilis.

Vestuvių nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybe
Prccin Photo Studio

(Incorporated) 
EDVARDAS ULIS, sav, 
4058 Archer Avenue.

Telefonas Vlrginia 7-248)

GUŽAUSKŲ
BEVERLY (ULIS GMJNYCL 
Geriausios gelta dei vestuvių, banke 
u. taidotuvlu Ir kitų papuoėlmų.

8448 WE8T MRT) wr»»v'F*»
PeL PRospeot 8-0833 Ir PR 8-0834

________ iJfcJ
A. A.

PETRONĖLĖ DOVEKA
ŪSAITE

Gyveno 5340 S. Marshfield Avė. Tel. WAlbrook 5-0242
Gi-Mirė sausio 7 d., 1057, 8:30 vai. vak., sulaukus senatvės, 

mė Lietuvoje. Amerikoje išgyvena 55 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Adeline Kdleeki, žentus 

Isidore, 2 anūkai Edward ir Toramy, švogeris "Bfaniklo^as Dovei
ka, Kansas City, Kan., brolio duktė Kristina Kankouski, jos vy
ras Miehael ir jų šeima (Kansas City, Kan.), kiti giminės, drau
gai ir pažįstami.

Priklausė Garsaus Vardo Lietuvaičių Draug., Šv. Elzbietos 
Draug., Šv. Monikos Našlių Draug., Moterų Sąjungai ir Apašta
lystės Maldos Draug.

Kūnas jaišarvotas John F. Eudcikio knplyčiojc, 4005 South 
Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks penktadienį, sausio 11 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta į Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingoj pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta j Šv. Kazimiero kapines.

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

' Nuliūdę: DUKTĖ, ŽENTAS IR ANŪKAI.
Laidotuvių direktorius John F. Eudcikis. Tel. \ Artis 7-1741.

SPECIALUS
BARGENAS
INVENTORIAUS
IŠPARDAVIMAS

4 gabalų miegamojo setas,
1 rėmai su spyruoklėmis, 
spyruoklinis matracas,
3 vanity lempos, 2 pagalvės 
lovai ir 1 mažas kilimėlis.......... $160-95

I’EIIV A. RAUDONIS, N ELI.IK BERTULIS. Sav.

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

Krautus ė atidaryta tfckmadleniuis nuo 11 Iki 4:30.

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

Unlversal Savlngs and Loan Aasociatlon užtikrina saugo
mą Ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra lld 
110,000 00 kiekvienam Indėliui Ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos. e

Galite taupyti atvykdami asmenUkal ar per lalikua. Bos grei
tas Ir draugiškas patarnavimas.

Dėl paskolų Ir visais finansiniais reikalais krelpkltfai

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois

i

Nedaug mokslininkių i
JAV yra 2,200 moterų moks-1 

lininkių. Proporcingai gyvento-' 
jų skaičiui jų turėtų būti apie 
10,000.

A.. A.

SIMONAS ŠLAPELIS
Gyveno 3544 S. Union Avė.
MlrS sausio 7 d., 1957, sulau

kęs 67 m. amžiaus..
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ro

kiškio apskr., Skapiškio para
pijos, Navlų kaimo. Amerikoje 
išgyveno 50 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
giminaičiai: Adella Dulklnys. 
jos vyras John ir jų šeima. 
Kmilija GrabienS su šeima, 
draugai ir pažįstami.

Priklausė Teisybės Mylėtojų 
Draugystei.

Kūnas pašarvotas P. J. Ri
diko koplyčioje, 3354 S. Hals- 
ted St.

Laidotuvės įvyks ketv., sau
sio 10 d., iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas į šv. Jurgio 
parapijos bažnyčių. kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionied sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: < i iminės.

I-aidotuvių direktorius P. J. 
Ridikas. Tel. YArds 7-1911.

PADĖKA
Širdingai dėkojame prisiminusiems mūsų mylimą vyrą, tėvą, 

brolį ir uošvį
A. f A.

PULK. JUOZĄ MUSTEIKĮ,
mirusį 1956. Nl. 29 ir palaidotą Šv. Kazimiero kapinėse:

Šv. Panelės Marijos Gimimo Parapijos klebonui kan. Paš- 
kauskui, kan. Zakarauskui, kiui. Vaišvilai, kun. Stanevičiui, kun. 
Šantarui ir kuli? Juozevičiui ir kun. Makarui už paskutinį pate
pimą, gedulingas pamaldus ir maldas koplyčioje,

Tėvams Jėzuitams už gedulingas pamaldas, atsilankymą kop
lyčioje ir širdingą atjautimą,

teikusiemsxpagalbą Dr. Narbutui, Dr. Tuiūasoniui ir ypatingai 
Dr. Valaičiui už jo rūjiestĮ ligosi metu,

gerbiamiems ramovėnanis už karste nešimą, gen. Plechavičiui 
ir kap. Dirkiuiį už tartą atsisveikinimo žodį.

už pareikštos užuojautas ir atmintį L. V. S. Kainoves-C. Val
dybai, L. K. K, S. S-gos C. Valdybai, Čikagos Ramovėnanis, Čika
gos Šaulių Klubo Valdybai ir nariams, D. L. K. Birutės D-jos 
Čikagos skyriąį, Akademiniam Skautų: Sąjūdžiui, BALF’o 5 skyr. 
Valdybai ir nariams, žurnalui Margutis,

visiems giminėms, draugamJ ir bičiuliams už šv. mišių auka.-, 
gėles, už atsttbnkyiną koplyčioje, bažnyčioje, pareikštas užuojau
tas spaudoje, laiškais, žodžiu ar kitaip prisiminusiems ir pager
busiems velionį,

laidotuvių direktoriui Steponui Laekauiez už rūpestingą pa
tarnavimą. labai širdingai dėkojame.

Nuliūdę: žmona, duktė, brolis Kazys su šeima ir žentas.

PADĖKA
Sąryšyje su mūsų mylimo sūnaus ir brolio a. a. Rimanto 

Petriko tragiška mirtimi norime išreikšti čia mūsų nuoširdžiausią 
padėką Kast St. Ix>uis lietuvių parapijos klebonui kun. A. Deks- 
niui už paskutinį jam patarnavimų ir už pasakytus tokius gražius 
raminančius žodžius, Ateitininkų Federacijos Valdybai, Studentų 
Ateitininkų Dr-vių Vadų Suvažiavimo Chieagoje Prezidiumui, 
Lietuvių Studentų Sąjungos Cbieagos Skyriui, Fust St. Louis 
Lietuvių Bendruomenei, Ansambliui “Nemunas”, East. St. Louis 
Lietuvių Moterų Draugijai, L. R. K. Susivienijimo Fast St. Louis 
Skyriui, ir visiems visiems a. a. Rimanto ir mūsų šeimos artimie
siems ir prietelianis, kuriuo čia visus išvardyti mums būtų sun
ku,. už daugybę Šv. Mišių, gausybę gėlių ir už didelę mums taip 
reikalingų moralę paramą tariame nuoširdžiausią ačiū.

Juozan, Ona ir Margarita Petrikai

*

JOSEPHINE IWASKIEWICZ
(PAGAL TĖVUS PIETKIEWICZ)

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

Gimė Lietuvoje; kilo iš Kauno apskr. Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 4 dukterys: Mary Svveetack, žen

tas Stanley; VVanda Rosa, žentas Alcx; Josepbinc lausoii, žentas 
JIerbert. ir Tbereaa Scemioii, žentas Henry; 2 sūnūs: VValter, 
marti Cliarlotle ir’Bcn, marti Madeline, 10 anūkų, pusbrolis Clif- 
lord Klcpinki su šeima, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Jobu F. Eudcikio koplyčioje, 1.330 So. C'aLi- 
fernia Avė.

laridotuvčs įv.vks ketvirtadienį, sausio 10 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta į Švenč. Paneles Marijos Nekalto Prasidė
jimo parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, l’o' [mnialdų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pužįstuinus du 
Iv v auti štoke laidotuvėse.

Nuliūdę: Dukterys, sūnus, m&iuios, žentai ir anūkai.

Laideiuvių direktorius John F. Eudcikis. Tel. LAl'aycttc 3-0419

A. f A.

ANASTAZIJAI NAVAKIENEI Sibiro iš
trėmime mirus, jos sūnui agr. Juozui Nava
kui ir jo šeimai reiškiame gilią užuojautą.
omaha, nebraska Damijonaičiai

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Vienas blokas nao kalinių.
Didžiausiu Paminklams Planą 

Pasirinkimas mieste 1

Telef. — CEdarcrest 3-6335

LlODfiSlO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

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

Tiems, kuris <yv«na kitos* miesto dalys*; saustss* 
koplyčią arčiau Jūsų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba 
T0wnhall 3-2109

JOHN F. FliDFIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605 07 South Hermitage Avenue

Tel. TA 7-1741-2 ir LA 3-9851
4330 34 South California Avenue

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

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna- /$$$ Mes *-ur*me koplyčias'

1 vimas dieną ir nak- JUfl visose Chicagos ir
Itį, Reikale šaukite g Roselando dalyse ir'

lmus* tuojau patarnaujame)

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUAN1CA AVĖ. Tel. VArds 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
659 We«t 18th STKEEET Tel. SEeley 3-3711

POVILAS i. RIDIKAS
3334 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA 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 YArds 7-0781

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

VANCE FUNERALHOME
1424 S. 50tli AVĖ. OLympic 2-5245 ir T0wnhall 3-9687

Skaitykite ir platinkite (lieniašiį "DrauĮįiį".



MĖNRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS trečiadienis, sausio 9, 1957

/ mus
X Sol. Aldona Stempužienė

planuoja jau penktadienį lėk
tuvu atskristi į Chicagą. Sek
madienį išpildžiusi savo progra
mą Draugo koncerte, greit pla
nuoja grįžti į Clevelandą. Chi- 
eagoje sustos pas savo giminai
čius Mališauskus, 4448 South 
Fairfield Avė.

X Antanas Gintautas, buvęs 

Šiaulių pašto įstaigos sekreto
rius, gyv. 529 W. 43 Place, iš
kilmingai palaidotas Šv. Kazi
miero kapinėse sausio mėn. 5 
d. Atsisveikinimo kalbas su 
velioniu pasakė A. Gintneris ir 
J. Tijūnas, kurie apibūdino jo 
asmenį ir atliktus darbus Šiau
lių pašto įstaigoje per 25 me
tus.

IŠARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Dipl. Inž. K. Kruliko ren
giamame pasaulio lietuvių in
žinierių ir architektų metraš
tyje, kuris šiemet išeis iš spau
dos, nurodoma, kad pastarųjų 
penkerių-šešerių metų laikotar
pyje laisvajame pasaulyje 213 
asmenų baigė inžineriją. Jų 
tarpe didžiausias skaičius ten
ka JAV, kuriose inžineriją bai
gė 158 asmens, po to eina Vo
kietija — 15, Kanada — 12, 
po kelis tenka Australijai, Ar
gentinai, Belgijai, Brazilijai, 
Prancūzijai, Šveicarijai ir po 
vieną D. Britanijai, Urugvajui, 
Italijai ir kt. Pagal to paties 
metraščio žinias, šiuo metu

CHICAGOS ŽINIOS
Plečiasi leidykla Fides ' Hodge turi grąžinti pinigus
Chicagoje (746 E. 79th str.)', J federalinį distrikto teinmą 

veikianti knygų leidykla tiek Chicagoje buvo atgabentas bu-

PRADĖTOS SALES FUTBOLO 
PIRMENYBES

KNuninga pnuIZu lietuviam!, Hukoah 0:2, Sparta — Falcont
Praėjusi sekmadienį Chieigo 1:0, Slovaką — Nivaxa — 2:0,

. . ... .. Avenue Armory patalpose 234 Laales_ Fortūna 2-fl <5,.buza-prasi,,lėtė. kad dv.gubm pad:- vys nimais Valsty ės audito- E Avc , ,XV(1 Hjnsa ,;#
dino savo patalpas. Malonu,, nūs Orville E. llodge, dabar i ...nrinn,. x ., j x. . , f, ,, . • sx oAJio i i-”_ • • • asuintcsios inaoot hoccet pir sios grupes pasirodė Sparta ir

„ menybės, kuriose dalyvauja 20 ( Eagles, kurie gali išeiti pirme- 
geriausių "National Soccer" ly- nybių nugalėtojais.
gos komandų, padalintų į dvi
?rupes: "Major” ir I diviziją. Devyni sekmadieniai
Jose šiais metais dalyvauja ir Dabar pora žodžių apie salės 
vietos lietuvių futbolo komanda,1 futbolo aikštę ir patį žaidimą, 
pirmą kartą panašiose pirmeny- kuris šiek tiek skiriasi nuo žai- 
bėse pasirodžiusi 1952 metais ir dimo lauke. Salės futbolo aikš

tė Chicagoje turi 65 jardus ilgu- 
mo ir 42 jardus platumo. Aikš-'

kad šioje leidykloje vienas iš 
direktorių yra lietuvis Juozas 
Vilimas, jaunas, išsilavinęs bu
vęs Notre Dame universiteto 
auklėtinis. Naujų patalpų ati
darymo proga leidykla buvo su- 
ruošusi vaišes, į kurias buvo 
sukviesta apie 200 žmonių, 
daugiausiai spaudos darbuoto
jų, knygų vedėjų, Katalikų 
Tarprasinės tarybos narių, Ka
talikų Darbininkų sąjūdžio va
dovų. Parengime dalyvavo

X LB Chicagos apygardos

valdyba, kuri buvo išrinkta vi
suotiname apylinkių atstovų
suvažiavime Chicagoje gruo- .... ........ . ,. „_ -/..y... j- tijoje ligi dabartinių dienų. Re-dzio men. 16 d. Lietuvių audi- ., ... • . • o j daktonus pranese, kad metras-tornoje, pareigomis sausio 3 d. , ,. ..

i f- * • a t *4 Sali užsisakyti ir plačiojipasiskirstė taip: dr. J. Bajer- ' °

laisvajame pasaulyje techniką Į įvairių rasių asmenys. "Drau- 
studijuoja iš viso 308 asmens.
Iš to tarpo daugiausia studi
juoja JAV — 253, paskui eina 
Australija — 30, Vokietija —
10, Argentina — 6, Venezuela
— 3, Brazilija — 2 ir po vieną
— Kolumbijoje ir Venezueloje.
Tame metraštyje bus daug įdo-

gą” atstovavo kun. dr. J. Prun- 
skis.

Fides bendrovė yra jaunų 
katalikų intelektualų sukurta 
įstaigą, kuri leidžia knygas,

sėdįs kalėjime už pasisavinimą 
pustrečio miliono dolerių iš val
stybės iždo. Teisme jam buvo 
duota suprasti, kad atsėdėjęs 
10 metų* kalėjimo jis galėtų 
antram bausmės dešimtmečiui 
jau būti paleistas už užstatą, 
bet tai paerina nuo jo pastan
gų grąžinti kuo daugiau iš pa
vogtų sumų. Galutinis tuo rei
kalu teismo sprendimas atidė
tas iki kovo mėn. 4 d.

Borden bendrovės 
šimtmetis

Chicagoje ir' priemiesčiuose

vėliau iširusi.
Vienodo pajėgumo

tė iš dviejų šonų yra aptverta 
1957 metų pirmenybių pra- maždaug žmogaus augštumo šie 

dzia lietuviams buvo sėkminga na, į kurią atsimušęs kamuolys 
ir jie pelnė 2 taškus, nugalėda- dar yra žaidime. Komandą su- 
mi Hoosiers klubą iš East Chi dars 7 žaidėjai ir du atsargi-
cago, Ind., 2:1 (1:0). Pirmo kė niai, kurie gali būti įleidžiami

liečiančias 
katalikų

socialinį gyvenimą, 
akciją, dvasinius

mių duomenų apie inžinierių ir 
architektų veiklą, kuri apima 
laikotarpį nuo tremties Vokie-

vi
suomenė, nes jo prenumerata 
neapibrėžta vien tik inžinie-

, , .. t. j- i riams ir architektams., Užsisa-Blinstrubas, V. Radzius. sekre- , _ .’ A ..... kyti galima redaktoriaus adre-i torius — A. Gintneris, įzdirnn- J ° ., _ . T T .su: 160 Hendnx St., Apt. 5,kas — St. Daunys ir J. Jasai- D n KT v
tis — organizaciniams reika-

čiuis — pirmininkas, vicepirmi
ninkai — kun. J. Borevičiufi, T.

Brooklyn 7, N. Y.
— Yonkers lietuviai sausio 

13 d. paminės Balfo pirmininko 
Končiaus 40 metų

lams tvarkyti.
X Tėvų Marijonų bendradar-

bių Chicagos apskritis daro pa- kuni jmo sukaktj. H 
rengimą su žaidimais, kuris
. , - — t. < bus bendrai dalyvaujama sv.įvyks Nekalto Svc. Paneles Ma- .'.. mišiose, kurias laikys pats su-rijos Prasidėjimo parapijos sa- kaktuvminka3i „ vakare bus

kan. J. B.

Įėję sausio 13 d. 2 vai. p. p. Vi
si kviečiami dalyvauti ir pa
remti Tėvų Marijonų statybos 
fondą.

X B. Balšaitytė, B. Briedie

priėmimas su programa.
— Br. Tautvilienė, Washing- 

tone vadovaujanti Pabaltijo 
Moterų Tarybos lietuvių klubui,

nė ir L. Paskauskienė, LB Ro- Per, N; Metus viešėj° New

KAS KĄ IR KUR
— Tėvų Marijonų Bendradarbių

Bridgeporto skyriaus susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, sausio 10 d. 7:30 
vai. vakare klebonijos patalpose. 
Susirinkimas svarbus, nes bus ren
kama valdyba 1957 metams. Prašo-, 
me ko daugiausiai narių dalyvauti.

Valdyba
— Lietuvių Prekybos Rūmų me

tinis narių susirinkimas įvyks tre
čiadienį, sausio mėn. 9 d. 8 vai. 30 
min. vakure Durimis ir Girėno sve
tainėje, 4416 So. Westem Avė. Val
dyba ir’ direktoriai padarys apyskai- 
tinius pranešimus apie 1956 metų 
veiklą. Bus renkami 5 nauji direk
toriai. Taip pat bus aptartos veiklos 
gairės 1957 metams. Visi nariai 
kviečianti atsilankyti. Po susirinki
mo bus užkandžiai ir kava.

šiame susirinkime dalyvauja tik 
nariai, be svečių. — A. B.

— Motorų Sąjungos 20-tos kuopos 
susirinkimas įvyks trečiadienį, sau
sio 9 d. 8 vai. vak. mokyklos kam
bary.

— Tautinio Moksleivių ansamblio 
kanklininkų repeticijos įvyksta ket
virtadienį, sausio 10 d. 7 vai. Lietu
vių auditorijoj.

AKADEMIKAMS SKAUTAMS
Akademikų Skautų Ramovės Clii- 

cagos skyriaus sueiga šaukiama sau
sio 16 d., trečiadienį, 7 vai. vak. 
dr. Budrių kabinete, 2759 W. 43 st. 
Programoje: t'il. V. ir S. Stasiškių 
sutikintas, jų kelionės iš Australi
jos įspūdžiai, naujos valdybos rin
kimas ir kt. Visi ASR nariai kvie
čiami dalyvauti.

SIUVĖJŲ DĖMESIUI
Pranešame, kad ACWA Unijos 

269 lietuviško skyriaus narių susi
rinkimas įvyks š. m. sausio mėti. 11 
d. 6:30 vai. vak. AC\VA Unijos i»a- 
taljKJse, 333 So. Ashland Blvd.

Skyriaus valdyba

Bccdcn Pienini, bendrovė savo“Žo 

tarnautojams ruošia pietus • nuginklavo priešininkų vartinin- jų kojų apranga — lengvi batu
ose vietose. Tai daroma šven-|ką, 0 tuoj po pertraukos tas! kai. Rungtynės trunka du kėli- 
ciant 100 metų sukaktį nuo pats Libus dar kartą pataikė įįnius - 20 minučių padalintų 
bendroves įsteigimo. Ją įkūrė vartus, padarydamas 2:0. Rung Į po 10 min. kiekviename kėlinyje.

Iš viso šios pirmenybės tęsis 
9 sekmadienius, žaidžiant kiek
vienai komandai prieš kiekvie
ną. Kiekvieną sekmadienį bus 
po 10 rungtynių ir vienas jau
nių susitikimas.

Bendrai šios salės futbolo pir

klausimus. Rudenį numato iŠ- Gail Bord'n’ Ji dabar ant' bebaigiant, "Hoosiers’
a.;,. i__ ra savo didumu pieninių ben-l susiėmė ir pelnė garbės įvleisti keturias knygas tikybos 

vadovėlio augštesniajai. mokyk
lai. Leidykloje dirba 12 tarnau
tojų. Per 1956 metus išleido 15 
naujų knygų.

Fides yra ne tik leidykla, 
bet ir tam tikras sąjūdis, ku
rio nariai dalyvauja katalikų 
akcijoje, palaiko glaudų ryšį su 
mokslus einančiu juanimu, vyk
do pasauliečių apaštalavimo 
darbus.

Brangesnė važma ar 
subsidijos?

Chicagos spauda ir miesto 
įstaigos pradeda svarstyti — 
kaip reikia išbristi iš sunkumų 
dėl miesto susisiekimo. Dabar 
miesto susisiekimo priemonės 
atneša deficitą, ir taip visą lai
ką negali būti. Viena nuomonė 
yra, kad reikia važmą, pakelti 
iki 25 centų, kiti gi siūlo —

pieninių ben-1 susiėmė ir pelnė garbės įvartį, 
drovė JAV-se ir per metus par- o kitus du gražius jų šūvius su
duoda
000.

produktų už $800,000,-

Traukinys užmušė sargą

laikė pasigėrėtinai žaidęs mū
siškis vartininkas Jonas Perkū
nas.

Vertinant šių komandų pasi-
K“““1' rodymą, abi komandos atrodė' "T/“'f“nukrito vunnd« ___ 1=4. __ menybčs, kurios savo pobūdžiu

yra bene vienintelės visoje Ame-

Du Pennsylvanijos geležin
kelio linijos vagonai nukrito ienodo pajėgun?o ir lgtog 
nuo bėgių Chicagoje, ties 20-ta savo iaidime. Lietuviai ypatin
game ir Lumber. Vienas vago-1 gai buvo negreiti ir kartais at- 
nas atsidaužė į sargo trobelę rod’ė, jog jie įsivaizduoja žaidžią 
ir jį užmušė. Velionies vardas lauke, kur reikia taupyti kvapą 
— Waeyl Hrynkovv; jis turėjo, 90 minučių rungtynėms. Tik vie 
68 m. amžiaus. Trys žmonės nas Libus parodė savo kovoto- 
šužeisti. j jiškumą, o taip pat jo pavyz-

. . ... , džiu bandė sekti ir Juozas Li-
Į naują .mokyklą ( narta3, šiaip gana gyvas žaidė-

Šv. Silvestro.. parapijos mo- ’ gynikai Romas Ko-
kykla perkelta į naujas patai- žėnas ir Vacys Omilijonas buvo 
pas, esančias 3027 Palmer PerI®ti, nors šiaip vedė apgalvo- 
square. Naujas pastatas turi Abu atsarginiai —
20 klasių, biblioteką, klinikas,; 5prs?r ^aus. naujo- 
užkandinę, kur galės sutilpti hetuvIV komandoje, negavo
1,092 mokleiviai. Naujų rūmų Vartininkas
„L r . r____ . . JrLza ! Perkūnas buvo geroje formojepastatymas kainavo $750,000.

selando apyl. šeštadieninės mo-l or e. ®u lietuvių Atstovy- kasmeb j§ pašalinių šaltinių Mokykloje dirba 20 seselių ir 4 į 
kyklos mokytojos, tėvų komi-, .s Plllryninke pasitarė orga- g^jj-Įį suma© susisiekimo palai- 
tetui padedant, ruošia mokyk- ruzacmia‘s reikalais. tkymui. Gub. Strattonas, meras

ir sugavimais buvo tikrai pui-

los eglutę. Mokyklos parengi- — Los Angeles Kat. Susiyie- 

mas-eglutė su programa ir Ka- nijimo 42 kuopa laimėjo 200 
ledų seneliu Įvyks asui’io 13 d. dol. premiją, įrašydama kuo- 
5 vai. vak. Visų Šventųjų par. pon 25 naujus narius. Daugiau-
salėje. šia pasidarbavo Br. Skirienė.

X Chicagos Lituanicos fut- — Aldona Stempužis smar- 
bolo komanda pirmame šios kiai kylanti lietuviškos dainos 
žiemos turnyro pasirodyme žvaigždė, dainuos kovo 3 d.

Daley ir daug kitų palaiko sub
sidijų planą.

Siūlo sekmadieniais 
uždaryti saliūnus

Krikščionių Moterų Blaivy
bės draugijos pirmininkė Glen

pasauliečiai mokytojai.

Vengrai pigiuosiuose 
butuose

Chicagos Butų vadovybė 
svansto planą pakeisti nuosta
tą, kad miesto pigieji butai te
gali būti išnuomojami tik išgy
venusiems metus Chicagoje. Ta 
lengvata suteiktų galimybę

pelnė puikią pergalę, nugalė
dama lenkų komandą Hoosiers 
2:1. Abiejų įvarčių autorius 
Romas Libus.

X šv. Vardo draugija Cicero, 
UI., švenčia savo metinę šventę

Los Angeles šv. Kazimiero mi
nėjimo koncerte.

— Radijo valandėlės paren
gimas bus sekmadienį, vasario 
10 d., šv. Kazimiero parapijos 
salėje, Los Angeles, Calif. Nu-

C. Hayes spaudoje pradėjo po- vengrams apsigyventi miesto

ateinantį sekmadienį. Tą dieną J matoma įdomi programa. 
3 vai. p. p. Šv. Antano parapi
jos bažnyčioje ruošiama iškil
minga šv. valanda.

X šv? Jurgio parapijos žie
mos bazaras Įvyksta šio mėne
sio pabaigoj. Visos parapijos 
draugijos kviečiamos prisidėti 
prie šio bazaro pasisekimo.

X Vladas Daras-Daraškevi- 
čius įsigijo gražius naujus na
mus Marųuette Park ir prieš 
Kalėdas persikėlė į juos gy
venti.

X Zuzana Miklovaitis, 7641 

S. Union st., našlė tremtinė, 
sunkiai buvo sužeista prieš tris 
metus ir ilgai sirgo. Buvo pa
gerėjusi, bet dabar vėl sunkiai 
susirgo ir jai reikalingas krau
jas ir piniginė pagalba. Iš vai

pularinti mintį, kad Chicagoje 
sekmadieniais būtų uždaryti 
saliūnai. Ji sako, jeigu randa
ma priežasčių uždaryti kitokią 
prekybą, tai tuo labiau reikė
tų uždaryti saliūnus, kad dau
giau žmonių galėtų šventes pra
leisti su savo šeima.

Grįš juodieji automobiliai?
Chicagos automobilių paro

doje yra išstatyta įvairiausių 
mašinų $15,000,000 vertės. Bū
dinga, kad šioje parodoje daug 
didesnis procentas lengvųjų

butų kolonijose.

Kitos I divizijos komandų su
sitikimų pasekmės: Maroons — 
Norw. Amer. 2:2, Atlas — 
Rama 1:0, Wings — Wisla 1:1, 
Wikings — Olympics 2:0. Gra
žiausiai sužaidė Atlas komanda, 
kuri kartu su Vikinga gali būti 
laikomi šių rungtynių ' favori
tais. Sekanti sekmadienį lietu
viams kaip tik teks žaisti su Vi
kinga ir čia mūsiškiams bus ne
lengva kliūtis.

“Major” komandų susitikimai 
davė šias pasekmes: Lions —

LIETUVIŠKU STUDIJŲ
INSTITUTAS

— Išlaikomas — 
MOKSLINIŲ STUDIJŲ KI.UBO 

SEMESTRO TEMA: 

į MODERNIŠKŲ KULTŪROS AP-

džios gaunama pašalpa labai mašinų yra juodos spalvos. Iš 
maža ir todėl su dviem vaikais to spėjama, kad pirkėjų sko- 
sunku išsiversti. Marcelė Tve-įnis linksta prie juodų mašinų 
rijonas ją rėmė jau nuo pat li-Įir N galime artimoje ateityje 

' gos pradžios, tačiau našlė rei- daugiau matyti mūsų gatvėse
j kalinga daugiau pagalbos. Visi, 

X Onos-Audronės Balčiūnie- kurie gali, aplankykite ligonę
ir vieškeliuose.

rikoje, yra vertos dėmesio ir jų 
rungtynių yra vertinga pasižiū
rėti. Kas nori praleisti sekma
dienio popietę kultūringai ir 
sportiškoje nuotaikoje, teateina 
į Chicago Avenue Armory pa
talpas. Jie nebus apvilti.

Edv. sulaitis

— Pr. Vainauskas ir žmona, 
gyv. New Yorke, vietoj kalėdi
nių sveikinimų paaukojo Tau
tos Fondui 20 dol.

.......  ------ =—4--------- :—4-

KAS BUS NAUJAS “DRAUGO” 
ROMANO KONKURSO 

LAUREATAS?
1957 m. sausio 12 d., šeštadienį,

7:30 vai. vakaro 
SOKOL SALEJE *

2345 South Kedzie Avenue,
Chicago, Illinois

Amerikos visuomenė bus supažindinta ■> 
su nauju laureatu.

nės, mūrų bendradarbės poetės, 
motina Kristina Tamulevičienė- 
Kvaraciejienė, 60 m. amžiaus, 
mirė Lietuvoje gruodžio 7 d.

X Dr. Algirdas Ramonas ir
žmona Ingrida džiaugiasi susi
laukę pirmgimio sūnaus, ku
riam davė vardą Dalis-Julius.

X Teodora Jokubauskienė,
gyv. 3805 W. 70th PI., po sun
kios ligos grįžo į namus ir 
sveiksta dr. Tumasonio priežiū
roje.

X Cl. Skirta, aūnus B. ir J. 
Skiriu, 1345 S. 49 avė., Cicero, 
III., susižiedavo su J. Vieceli.

X Dr. Balys Paliokas suor
ganizavo ir tvarko siuntiniams 
siųsti į anapus įstaigą Mar- 
Ąuette Parke.

su kuklia dovanėle, arba ją pa
siųskite paštu. Ligonės sūnus 
lanko Šv. Ritos mokyklą ir už 
šį pusmetį neturi kuo užsimo
kėti už mokslą.

X Emily ir Stanley Balzekai 

Naujų Metų sutikimo proga 
sukvietė į savo rezidenciją apie 
40 svečių, kurie buvo pavaišin
ti specialiai pagamintais val
giais. Vienas kambarys buvo 
išpuoštas specialiai Naujų Me
tų sutikimui. Svečiai lietuviš
kai dainavo ir pagerbė šeimi
ninkus ir sūnų su marčia. Puo
toje dalyvavo daug lietuvių biz
nierių, kurie prisiminė savo 
sunkias dienas jaunystėj, bet 
savo darbu prasimušė įsteigda
mi ir paremdami daug lietuviš
kų įmonių ir kultūrinių įstaigų.

Septinta duktė
George ir Helene Welacha, 

38 ir 37 m. amžiaus, susilaukė 
naujo kūdikio, septinto iš eilės. 
Visi jų šeimoje gimę kūdikiai 
— mergaitės, šeima gyvena 
5732 S. Normandy, Chicagoje.

Vandalai mokyklose
Praeitą savaitgalį net į ke

turias pradžios mokyklas, esan
čias pietinėje Chicagos dalyje; 
įsiveržė vandalai iš viso pada 
rydami apie $4,000 nuostolių.

X Mykolui Gražiui, 3137 W. 

42 Street, užgautam pravažiuo
jančio automobilisto ir dėl to 
negalėjusiam vieną mėnesi dirb
ti Leonardas Jankauskas įteikė 
$210.00 čekį.

Daugiau mokės 
telefonistams

Apie 2,400 Chicagos darbi
ninkų, tarnaujančių telefonų 
bendrovėse, gaus didesnį atly
ginimą, taip maždaug po 
$3—$3.50 daugiau per savaitę.

Areštavo nedorėles
Policija suėmė dvi 26 ir 33’ , RAIŠKŲ VERTINIMAS

metų merginas, kurias surado Penktadieni, ^ąusio 11 dieną 
viešbučiuose besilankančias ne- Vilniaus Aušros Vartų mokyk- 
dorais tikslais. Jos pakliuvo į loję (virš bažnyčios), 2325 W. 
detektyvų užspręstas pinkles, j23rd PI. (šalia "Draugo”) kun.

________ Į V. Bagdanavičius, MIC, skaito
paskaitą tema: Poezijos liki
mas.

Paskaitos pradžia 7 vai. 30 
min., nesivėlinant.

Visi, besidi mintie ji dvasinių 
mokslų pažanga, kviečiami da
lyvauti.

— Komp. Br. Budriūno ku
rinių koncertas įvyks šeštadie
nį, vasario 2 d., parapijos sa
lėje. Koncertą rengia Los An
geles, Calif., A. L. Bendruome
nės valdyba.

Join MMCH OF DIMES
"fememter

D £ M E S I O t

BOKIME IŠTIKIMI LIET. 
KNYGAI I

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

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

LIET. KNYGOS KLUBAS

(Lith. Book Club)

2334 So. Oikley Are.,

Chicago 8, Illinoii

ALDONA STEMPVZIENfi, 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 STEMPL’MENft, garsi Clevelando daini
ninkė.

Po koncerto bus šokiai, kuriems gros JUOZAS 

K O 2 I K A S.
Rezervuokite tą dieną DRAUGO romano konkurso 

šventei. Kiekvienais metais konkursan iškelia naujas 
ir įdomias asmenybes. Tikimės, kad ir šiais metais bus 
didelis sųrpryzae Amerikos visuomenei, kai bus paskelb
ta laureato pavardė.


