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Ike kviečia Nato pavartoti heroiškas pastangas
JT negali šiuo tarpu prieiti 

bendro nutarimo dėl agresijos
SALOMĖJA NARKĖLIŪNAITĖ

Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose
JUNGTINES TAUTOS. — Vieną po kito užbaigdama savo 

šios sesijos darbotvarkės punktus, Generalinė asamblėja praėjus} 
trečiadienį padarė sprendimą ir dėl klausimo, kuris rūpėjo Geno
cido Konvencijos gynėjams.

Tai klausimas, kuris darbo------------ -------— ———---- —
tvarkėje buvo pavadintas „Nusi
kaltimų prieš žmonijos taiką ir 
saugumą įstatymo projektu“.
Tai tas pats punktas, dėl kurio 
buvo susirūpinę ir laisvinimo or
ganizacijos, jų tarpe ir Ameri
kos Lietuvių Taryba, kuri JAV 
delegacijai net telegramą buvo 
atsiuntusi, kad ji nebalsuotų už 
tą punktą.

Projektas atidėtas
Didžiausią akciją prieš to 

punkto priėmimą čia vedė Geno
cido Konvencijos autorius prof. 
Rafael Lemkin, remiamas dau
gelio pavargtųjų tautų organiza
cijų. šių eilučių autorei jis sa
kėsi gavęs Alto telegramą, jį 
sveikinančią ir padrąsinančią. 
Visų pasitenkinimui, to įstatymo 
projektas dabar atidėtas tolimes 
niam laikui.

įneštas taip, kaip į JT darbotvar 
kę sovietų iniciatyva buvo įneš
tas agresijos definicijos punk
tas.

JAV norėjo, kad juo būtų pri
taikyti Niurnbergo tribunolo 
principai. JT asamblėja 1947 m. 
paprašė Tarptautinę Teisių Ko
misiją tokį projektą parengti.

Tas projektas .susidedąs iš 
penkių punktų ir paskui atitin
kamai pakeistas pagal vyriausy
bių pastabas, surašo visą eilę nu
sikaltimų, kurių tarpe yra agre
sija, nusikaltimas prieš žmoniš
kumą - genocidas, teroristinių 
veiksmų skatinimas svetimoje te 
ritorijoje ir kt.

Pavojus Genocido Konvencijai

Viskas būtų gerai, jei čia ne
būtų norima genocidą įjungti į 
teisiškai neaptartą „nusikaltimą 
prieš žmoniškumą“. Pagal Geno
cido Konvenciją, kuri jau yra ra
tifikuota 56 valstybių, už nusi
kaltimus prieš genocidą baudžia
mi ne tik konstituciniai valdovai, 
pareigūnai, bet ir privatūs asme
nys, gi siūlomasis Nusikaltimų 
įstatymas išjungia privačius as-

Britų prekyba su
raudonąja Kinija

HONG KONG, gruodž. 16. — 
Britanijos importo — eksporto 
rūmai vakar pasirašė prekybinę 
sutartį su raudonąja Kinija. Pre 
kybinis objektas tarp abiejų 
valstybių — vienas bilionas ir 
400 mil. dol.

Tollack, Britanijos prekybinin 
kas, išbuvęs 3 savaites raud. Ki
nijoje, atvykęs į Hong Kong, pa
sakė, jog jo firma pirks žaliavų 
ir chemikalų iš raudonosios Ki
nijos. Smulkmenų neatskleidė.

Baigtos dienos
BERLYNAS, gruodž. 16. — 

Gerhard Ziller, 46 metų, rytinės 
Vokieitjos socialistų vienybės 
(komunistų) partijos centrinio 
komiteto sekretorius ir buvęs ma 
šinerijos ministeris, nusižudė ry
tiniame Berlyne. Žinią patiekė 
vakar rytinio Berlyno laikraštis 
Neues Deutschland.

Sprogo bomba
BEIRUTAS, Lebanas, gruodž. 

16. — Bomba vakar sprogo prie 
teisingumo ministerijos Beiruto 
miesto centre. Bombos sprogi
mas išdaužė langus, bet pats pa
statas perdaug nenukentėjo. 
Bombos metėjas pabėgo.

Šeštasis arba teisinis komite
tas, kuriame tas klausimas buvo 
svarstomas, jį atidėti nutarė pen 
kiasdešimt aštuoniais, o Asam
blėjos pilnatis jį atidėjo net sep
tyniasdešimt keturiais balsais.

Tas nutarimas atidėti padary
tas todėl, nes šito klausimo svars
tymas surištas su agresijos ap- menis-
(arimu. Kadangi Jungtinės Tau- Be to, tame pačiame įstatymo 
tos negali bent šiuo tarpu prieiti projekte yra ir kitas dalykas, dėl 
bendro nutarimo dėl agresijos de į kurio susirūpinę pavergtųjų 
finicijos nustatymo, tai savaimėj kraštų laisvinimo veikloje dir- 
negali būti sutarimo ir dėl to bantieji žmonės. Buvo prisibai- 
Nusikaltimų įstatymo projekto, minama, kad tuo atveju, jei jis 
nes jame, tarp kitų nusikaltimų būtų priimtas, sovietai galėtų ap 
prieš taiką ir žmoniškumą, yra kaltinti JAV už jų veiklą, pade- 
įtraukta ir agresija. dant pavergtiesiems „patiems iš-

Kiek anksčiau tas pats komi- silaisvinti“. Pagal tai išeitų, kad 
turėtų būti sustabdyta Ameri
kos Balsas ir kt. veikla. Šitai so
vietai galėtų aiškinti kaip prieš 
juos nukreiptų nuotaikų kursty
mą tarp jų gyventojų ir turėtų 
progos protestuoti, pasiremdami 
įstatymu. Tačiau, visam reikalui

tetas nutarė agresijos klausimą 
atidėti ligi 1959 m. Tą nutarimą 
vėliau patvirtino ir pati JT gene
ralinė asamblėja savo pilnaties 
posėdyje. Tada jau buvo aišku, 
kad ir tas Nusikaltimų projektas 
bus atidėtas ligi to laiko, kai
Asamblėja galės vėl svarstyti nusitęsiant, dabar mažiausia ligi 
agresijos aptarimo klausimą. 1959 m. to įstatymo klausimu 

O tuo tarpu Asamblėjos pilna- greičiausia neteks nieko išgirsti.
tis nutarė, kad dabartinį šito Nu----- ,-----
sikaltimų projekto tekstą Jung
tinių Tautų gen. sekretorius iš
siuntinėtų visoms JT narių vy
riausybėms susipažinti, prašant, 
kad jos savo pastabas jam pri
siųstų ligi to laiko, kai Asam
blėja rengsis tą klausimą vėl dis 
kutuoti.

Jei

Tarpt, kriminalinis teismas

Atidėjus šį Nusikaltimų pro
jekto klausimą, automatiškai tu
rėjo būti tolimesniam laikui ati
dėtas ir klausimas dėl tarptauti
nio kriminalinio teismo sudary
mo. Tai būtų teismas, kuris teis
tų remdamasis kaip tik tuo Nu
sikaltimų įstatymu.

Jau nuo 1948 m. JT bando ga
limybes sudaryti tokį teismą, o 
1951 ir 1953 metais JT komi
tetas parengė ir tam teismui sta 
tūtą. Pagal tą statutą, tarp kitų 
dalykų, nustatyta, kad tas teis
mas negalės teisti asmens, jei to 
teismo jurisdikcijos nepripažins 
to asmens šalis, kurios jis yra 
piliečiu ir šalis, kurioje minimas 
asmuo yra nusikaltęs.

Buvo JAV pasiūlytas
Tas Nusikaltimų įstatymo pro 

jektas, kurį dabar ir JAV norėjo 
atidėti tolimesniam laikui, tik-

Pratęsė liniją-' •*'
TOKIO, gruodž. 16. — Tokio 

miesto požeminių traukinių lini
ja išplėsta į Ginzos krautuvių 
apylinkę. Vakar baigta plėsti To
kio miesto didžioji požeminių 
traukinių linija — apie 7 mylių 
ilgumo. Premjero pagalbininkas 
Mitsujiro Ishii atidarė oficialiai 
naują liniją.

Vokiečiai šaltai
žiūri j medalius

BONNA, Vakarų Vokietija, 
gruodž. 16. — Vakarų Vokietijos 
karininkai ir kareiviai šaltai žiū
ri į medalius, kuriuos jie gavo II 
Pasaulinio karo metu.

Krašto apsaugos ministeris 
Franz Josef Strauss gruodžio 
mėn. pradžioje paskelbė taisyk
les kariams, kaip ir kada gali 
prisisegti medalius.

norime užsitikrinti

laisvę ir išsaugoti kultūrą
VATIKANAS. — Vokietijos prezidentas Theodor Heuss šio

mis dienomis padarė oficialų vizitą popiežiui Pijui XII.
Pijus XII, kreipdamasis į 

Heussą ir jo asmenyje į visą vo
kiečių tautą, pasakė kalbą. Tarp 
kitko kalboje Šv. Tėvas pripaži
no, kad „vokiečių tauta nuo pat 
pirmų pokarinių metų, sunkiose 
aplinkybėse ir lemiamose valan
dose nuostabiu būdu parodė svei
ką politinę nuojautą“.

Pabrėžęs asmeninius preziden
to Heuss nuopelnus respublikai 
ir Europos unijai, toliau popie
žius Pijus XII kalbėjo: „Vokie
tija ir Europa turi išrišti dar 
daug sunkių problemų. Jei nori
ma užtikrinti tikrą laisvę ir iš
saugoti kultūrą, nuo kurios pri
klauso visa Europos didybė, rei
kia kreiptis pirmiausiai ne vien 
į medžiagines vertybes, kiek1 
ypač į dvasines ir moralines jė
gas, kurios iš esmės priklauso 
kultūrai, jeigu ši nori ginti ir ap 
saugoti žmogaus vertę ir jo lais-1

ją, dvasinį pagrindą; bet tik 
anoms jėgoms, kurios šiai skir
tingai ideologijai pasako ryžtin
gą ne ir iš to neigimo padaro iš
vadas savo galvojimui ir veiki
mui, galima pasikliauti, kad jos 
bus atsparios kovoje už dar lais
vos Europos laisvę ir už išlaisvi
nimą laisvės netekusios Europos 
dalies“.

Toliau su pasitenkinimu Šv. 
Tėvas priminė, kad federalinės 
Vokietijos vyriausybė pripažino 
konkordatą, kuris su Šv. Sostu 
buvo padarytas 1933 metais.

KALENDORIUS
Gruodžio 17 d.: šv. Lozorius, 

šv. Euzebijus; lietuviškas: Man- 
tigaila.

Saulė teka 7:12, leidžiasi 4:22.
Oras

Oro biuras praneša: Chicago- 
vę, suprantama, tik geram tiks- je ir jos apylinkėje šiandien — 
lui. Ir tos galybės, iš kurių pu- galimas lietus; rytoj — lietus ir 
sės Europa mato grėsmę savo mažas oro temperatūros pasikei-

rovėje yra pačių JAV iniciatyva kultūrai ir laisvei, turi ideologi-1 timas.

Prancūzijos premjerfas Felix Gaillard sveikinasi su JAV sek
retoriumi John Foster Dulles (dešineje) po dviejų valandų pa
sitarimo Prancūzijos - JAV aktualiais klausimais. Dulles da
lyvauja Nato konferencijoje, kuri vakar prasidėjo Paryžiu
je- (INS)

"Ad lucem" sąjūdžio

kongresas Paryžiuje
PARYŽIUS. — Šiomis dienomis Paryžiuje baigėsi kongresas, 

kurį suruošė „Ad lucem“ sąjūdis. Kongresui vadovavo kardinolas 
Lienart, Lillio vyskupas, ir kardinolas Feltin, Paryžiaus arkivys
kupas.

Kongreso posėdžių tema buvo: —
„Krikščionių sąžinės atbudini-| _ , . A
mas padėti tautoms, kurioms1 aPastalauJa- Šiuo metu apie 400 
sunki kova dėl gyvenimo“. Ka-! sąjudžl° ’’Ad lucem“ nari9: SY- 
tatfRų tarptautinio V-ndradar- dytojų’ sanitarV- socialinės glo- 
• • • ---- - - - bos darbuotojų, juristų, inžinie

rių, technikų, žurnalistų, agrono
mų dirba įvairiose Afrikos, Ma
dagaskaro, Naujų Ebridų, (.cha
no, Izraelio, Indonezijos, Jajio- 
nijos, Vietnamo, Antilų, Kaledo- 
nijos, Guajanos ir kitų šalių sri
tyse. — Tai rodo Bažnyčios gy
vastingumą.

biavimo sąjūdis „Ad lucem“ bu 
vo įsteigtas Lillio mieste 1932 
m., atsiliepiant į dvigubą popie
žiaus Pijaus XI-jo skatinimą 
dirbti Katalikų akcijoje ir misi
jų veikloje. Šio sąjūdžio pažy
mys yra tas, kad pasauliečiai ka
talikai, dirbdami savo profesijo
se, vyksta į misijų kraštus ir ten

Prezidentas Eisenhoweris ragina 

sujungti Nato jėgas
PARYŽIUS, gruodž. 17. — Prezidentas Eisenhoweris vakar 

pasakė reikšmingą kalbą Šiaurės Atlanto Gynybos organizacijos 
(Nato) konferencijoje Paryžiuje.

Prezidentas Eisenhoweris kvie

Įtartinas langų atidarinetojas
LONDONAS, gruodž. 16. — George F. Kennan, buvęs JAV 

ambasadorius Sovietų Rusijai, o dabar Princeton, N. J., universi
teto istorijos profesorius, vakar pasakė, šeštąją savo kalbą per 
Londono radiją.

Visose savo kalbose jis dau-i — —-  
S įJordanas p«g|au^.

sovietais. O šioje paskutinėje kai Egipto maršalą
boję, pasakytoje Nato suvažiavi- .T
mo išvakarėse, Kennan labai aš-Jordanas; gruodž. 
triai pasisakė prieš Nato stipri- ’ .. or anas suteikė politinio
nimą. Jo manymu joks persergė-; rem„ ini° <azyU) Egipto
jimas šiuo momentu nebus per-, marsa Ul AbdeI Raonf’ui; kuris 
stiprus, nes Nato stiprinimas ve- "U.eisas ^įrti savo tėvynėje 
dąs į atominį karą. Nato stipri- kaip .,sdavikas- buvo vadas 
nimas pats vienas nesudarysiąs gruPCH arminių, kurie norėjo 
gerų sąlygų derėtis su sovietais. bai^‘ kar>nl režimą, kuris paša- 
„Maskva kovoja visokiomis psi- lino karalių k aruką 1952 melais.
chologinėmis ir politinėmis prie- <
monėmis ir ji mokės pasinaudoti ^HlIO apkarpyti

užsieninę pagalbąir šiuo atveju, kaip ir kitais iš 
vienašališko sutelkimo mūsų pa
stangų“.

G. F. Kennan sako, kad nerei
kia dėti kiaušinių į karinę dėžę,

IVASHINGTON, gruodž. 16.— 
Senatorius Mike Mansfield (D., 
Mont.) reikalauja apkarpyti pre
zidento Eisenhowerio naują $3,

bet vieton to reikia atidaryti lan 940 000,000 užsieninės pagalbos 
gus naujam vėjui ir tokiu būdu prOgrama

Senatorius Mansfield yra už
sienio reikalų komiteto narys. 
Jis ketinąs kovoti, kad užsieni
nė pagalba būtų sumažinta se
kančių metų programoje.

Bilionas medžių

sutikti komunizmo pavojų
* *

Deja, Kennan pasiūlymo ati
daryti langus joks žmogus nega
li laikyti priimtinu tuo atveju, 
kai vėjas pučia perstipriai.

Kalba Kennan ir apie rytinės 
Europos problemą. Jis sako: 
„Nenormali situacija dabar esan 
ti vidurinėje ir rytinėje Europo
je galima būtų gerinti palaips-

VVASHINGTON, gruodž. 16.— 
Agrikultūros sekretorius Ezra 
Taft Benson šiandien pasakė, 
kad Jungtinės Amerikos Valsty
bės šiais metais pasodins vieną

niui, jei politinės varžybos būtų bilioną medžių.
atlįekamos be nuolatinės visuoti- i -------------
nio karo grėsmės“. 1

Tenka stebėtis, kad Kennan,
buvęs ambasadoriumi Maskvoje, 
taip nerealiai žiūri į santykius su 
Sovietų Sąjunga.

• Sovietų Rusijos komunistų 
partijos bosas Nikita Chrušče- 
vas ketinąs pakviesti Britanijos 
karalienę Elzbietą II ir jos vyrą 
princą Pilypą į Sovietų Rusiją.

tė šiaurės Atlanto sąjungą pa
vartoti heroiškas pastangas 
prieš Sovietų Sąjungos karinę 
konkurenciją, „nors mūsų ran
kose yra daugiau jėgų“, negu so
vietų.

Jis pasakė, jog Jungtinės Ame 
rikos Valstybės ir jų sąjunginin
kai pasiruošę tartis su Sovietų 
Rusija, kad jėgos, grasinančios 
pasauliui, būtų „protingoje kon
trolėje“.

Bet, pasakė prezidentas Eisen- 
hovveris atidaromoje istorinę Na
to konferenciją kalboje, sąjungi
ninkai privalo stiprėti, kad būtų 
„išlaikyta taika ir laisvė“, kol 
sovietai panorės nuoširdžių de
rybų.

„Prieš mus yra pastatytos di
delės jėgos, bet jos nėra nenu
galimos“, pasakė prezidentas 
pirmoje aštuonerių metų Šiaurės 
Atlanto Gynybos organizacijos 
(Nato) valstybių vyriausybių 
galvų konferencijoje.

„Laisvė neapvylė mūsų“, jis 
pasakė. „Tikrai, mes neapvilsi- 
me laisvės. Mums turi pasisek
ti“.

Mr. Eisenhower pareiškė pen
kiolikos valstybių konferencijo
je, kad Vakarų valstybės privalo 
taip dirbti, kad viršytų komunis
tinį bloką, nes laisvės triumfas 
turi pergalėti despotizmą.

Atidarius konferenciją, Mr. 
Eisenhower ir kitų valstybių vy
riausybių galvos sėdėjo aplink 
konferencijos stalą Palalais de 
Chaillot kambaryje, kur yra 
Nato štabas Paryžiuje. Britani
jos premjeras Macmillan sėdėjo 
prezidento Eisenhovverio dešinė
je ir Nato generalinis sekreto
rius Paul Henri Spaak jo kairėje.

Šalna ir sniegas
LONDONAS, gruodž. 16. — 

Šiandien Britanijos daugelyje 
vietų buvo šalna ir sniegas.

Kaimo “Drobė”
MASKVA. — Iš žinutės, tūpu

sios “Pravdos” nr. 340 matyti, 
kad Amerikos lietuvių įsteigtas 
audimo fabrikas “Drobė’' Kau
ne tebeveikia sėkmingai. Esą, 
dabar jame pagaminama 240,000 
metrų vilnonių audinių daugiau 
negu visoj Lietuvoj buvo paga
minama prieš 1939 metus. Kai- 
kurie iš darbininkų esą įsigiję 
mašinas.

Kremliaus propaganda
Vilniaus mieste

VELNIUS, okup. Lietuva. — 
Sovietų spaudoje buvo paskelb
tas vadinamas ta:.kos manifes
tas. Jo aiškinti į Vilnių buvo at
vykęs kompartijos centrinio ko
miteto narys N. M. Švernik. Jis, 
kaip rašo Maskvos “Izvestijų” 
Nr. 287, taipgi papasakojo apie 
sovietų laim'ėji mus. Vienbalsiai 
jam pritarė okupuotos Lietuvos 
pareigūnai: Paleckis, Matulis, 
Rašytojų dr-jos pirm. Mėželai- 
tis, pirmas Liet. kompartijos 
sekretorius Sniečkus, M. Kau- 
naitė, K. Kielienė, Kauno Poli
technikos instituto direktorius 
K. Baršauskas, Vilkijos kolcho
zo pirmininkas V. Aksomaitis.

TRUMPAI IŠ VISUR
• Rumunijos prekybinė dele

gacija, vadovaujama žemės ūkio 
ministerio Bucor Schiopu, išbu
vo Kanadoje 5 savaites, domėda
masi ypač kukurūzų, gyvulių 
ūkiu ir mašinomis. Šios rūšies 
gaminių ji nupirko už $500,000. 
Ji pareiškė viltį, kad su Kana
dos vyriausybe bus užmegzti dip 
lomatiniai santykiai.

• Maroko karalius Mohammed 
jau grįžo namo iš Jungtinių Ame 
rikos Valstybių.

• Nusikaltusių vaikų skaičius 
šiais metais padidėjo Kanadoje.

• Penki asmenys sudegė, kai 
'žiežirbos iš traukinio padegė
ūkio namą šiaurinėje Japonijoje.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Vakarų Vokietijos kancleris Adcnaueris vakar turėjo slap
tą posėdį su gen. Norstad, vyriausiu sąjungininkų kariniu vadu 
Europoje, Prancūzijos sostinėje.

— Vakarų Vokietijos kancleris Adcnaueris pasiūlė tartis Ry
tams ir Vakarams per diplomatinius sluogsnius, kad galima būtų 
sužinoti, kas gi slepiasi už Kremliaus naujos taikos ofenzyvos.

— Ne tik sovietų raketų sėkmingumas skaudina Nato vyrų 
galvas, bet ir komunistinio Varšuvos pakto šeši milionai kareivių. 
Sovietų maršalas Ivan Konicv vadovauja Albanijos, Bulgarijos, 
Čekoslovakijos, rytinės Vokietijos, Vengrijos, Lenkijos ir Rumu
nijos karinėms jėgoms.

— Beveik 2,000 laikraštininkų akredituota prie Šiaurės Atlan
to Gynybos organizacijos (Nato) konferencijos Paryžiuje, įskai
tant 15 reporterių iš Rusijos ir kitų komunistinių kraštų. Lenkija 
turi šešis laikraštininkus. Sovietų Rusija — penkis; Bulgarija, Če
koslovakija, Vengrija ir Jugoslavija — po vieną.

— Britanijos premjeras Macmillan pareiškė Paryžiuje, kad 
reikėtų apsvarstyti Sovietų Sąjungos premjero Bulganino notas 
Nato valstybėms.

— Norvegija ir Danija atmetė JAV pasiūlymą įsteigti jų 
kraštuose raketines bazes. Olandijos premjeras pasakė, kad jo 
kraštas sutiks dėl raketų bazių, jei tai reikalaus saugumas.

— Vakarų Vokietijos kancleris Adcnaueris vėliau praneš, ar 
Vokietija įsileis pastatyti raketines bazes savo krašte.

— Prezidentas Eiscnhowcris vakar pasiūlė, kad gen. Lauris 
Norstad būtų visų Nato raketinių bazių vadas, bet Vakarų Vokie
tijos kancleris Adcnaueris nepriėmė šios idėjos. Norstad yra vy
riausias Nato karinių jėgų vadas Europoje.

— JAV vakar turėjo išbandyti pajėgiausią Atlas raketą.
— Irane žemės drebėjimo metu žuvo apie 2,000 asmenų.
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Rašo DR. AL. RAcKUS

SVEIKATA BRANGUS TURTAS
įjs 4342 Archer Avė.. Chicago. 32 1 -—-r

Penicilinas ir kiti antibiotikai
Penicilinas ir daugybė kitų an kiaušiu būdamas gali susirgti, 

tibiotiškų vaistų užima labai nes pas jį gali būti iššauktos 
svarbią vietą moderniškoje me- nemalonios reakcijos, kai jis vi-
dicinoje. Moderniško gydytojo sas yra įjautrintas. Net ir nedi- Į)r. Valerija Aleknavičiūtė 
rankose antibiotiški vaistai, kai dėlėmis dozomis vartojantieji pe 
tiksliai panaudoiami, tiesiog ste- niciliną ar kitokį antibiotiką il- 
būklus daro gydant ligonį ar jo gainiui gali įsijautrinti. Jau da- 
igyvybę gelbstint. Bet ignoranto
ar šarlatano rankomis naudoja
mi antibiotikai gali padaryti žmo 
gui baisiai daug žalos.

Apie peniciliną seniau buvo 
garsiai būgnijama, o dabar apie 
jį jau mažiau šūkau jama, mat ve 
llau pasirodė daug blogybių, pe
niciliną benaudojant. Paskui gar 
siausiai buvo šūkau jama apie ter 
ramyciną, kuris stebuklingai tu- 
berkulozę “išgydąs”, o dabar jau 
taip nebešūkaujama. Vėliau bu
vo išrasti kiti antibiotikai — au- 
reomycinas. chloromycetinas. e- 
rythromvc’nas, magnamycinas 
ir visa eilė kitų “miržocinų”. A- 
pie kiekvieną naujai išrastą an
tibiotiką buvo garsinama per ra
diją. rašoma laikraščiuose ir vi
saip garbinama tik iš teigiamos 
pusės. O apie blogąsias ypaty
bes antibiotiškų vaistų parda
vėjai nė žodelio netarė.

bar surinktieji duomenys rodo, 
kad apie 30% vartojusių penici
liną pasidarė jautrūs penicilinui. 
Jie nuo mažiausio to antibiotiko 
kiekio gauna odos ligas, kiti gau 
na dusulį, o kiti gauna net smar
kų anafilaktinį sukrėtimą “(šo
ką”), kiti gauna anafilkatiškos 
rūšies pneumoniją (plaučių už
degimą). Koks paradoksas, kad 
'susirgus plaučių uždegimu ligo
niui injektuojama daug milionų 
oksfordinių vienetų penicilino, o 
kai tiek pat penicilino injektuo
jama sveikam žmogui, tai svei
kasis suserga plaučių uždegi
mu ...

Apie peniciliną bei kitus anti- 
biot'kus jau daug kas paaiškė
jo, ir dar daug ko yra neišaiš
kinta. Bet tikrai yra aišku, kad 
penicilinas padarė daug triukš
mo ir biznio nes penicilino fab
rikantai iš žmonių daug dolerių

................. ' uždirbo, o gydvtojai daugiau dar
Apie peniciliną ir kitus antibio į,o tnrį gydydami penicilinu įsi-

tikus žmonės turėtu žinoti tik
rą tiesą. Eūinių žmonių galvon [odamas antibiotinį vaistą 
kallami pasakojimai apie penici-| p-a]vok’

V-VII Iri

alerginusius ligonius. Prieš var- 
pa-

lino “stebuklingumą” daužei)I 
klaidino. Kitus dar ir dabar klai-l 
dina.

Žmpnės klysta, jei mano kadi

mėsą valgantieji greičiau gauna NATO KONFERENCIJOJ 
vėžį.

Atsakymas V. R. — Vieną ge
riausių knygų apie sveikatą lie
tuvių kalba yra parašęs dr. Ste
ponas Biežis, Chicagoje. Toji 
knyga pavadinta “Būkite svei
ki”, ir skaitytojams rekomen
duoju ją nusipirkti.

Karvelienė
Malonu minėti asmenį, kurio 

noras (dar gimnazijos suole) bū 
ti gydytoja tapo augščiausiu 
tikslu, o kietas tikslo siekimas 
buvo apvainikuotas laimėjimu. 
Taip yra su dr. Valerija Alekna
vičiūte - Karveliene. Šiomis die
nomis ji antrąkart gavo gydy
tojos praktikos teises, iš karto 
išlaikiusi Illinois State Board eg
zaminus.

. Pirmą kartą dr. Karvelienė 
gavo gydytojos praktikos tei
ses 1942 m. Kaime. Tas teises 
gavusi, ji geidė geriau pasiruošti 
būsimai savarankiškai prakti
kai, todėl iki 1944 m. ji speciali
zavosi moterų ligų srityje V. D. 
Universiteto klinikose. Deja, ka
ro audra išbloškė iš Lietuvos. 
Atsidūrusi Austrijoje (1944 m.), 
ji atsidėjusi dirbo Vienos univer 
siteto klinikose pas garsų spe
cialistą prof. dr. T. Antoine. Vė
liau, persikėlusi į Bavariją, dir
bo Muencheno universiteto klini-

Sekretorius Dulles Nato konfe
rencijoj vaidina vieną iš didžiausių 
rolių. (INS)

koše pas žymų specialistą prof. 
dr. A. Eymer.

Benamiškas klajojimas dr. V. 
Karvelienę su vyru nubloškė į 
Australiją. Čia ji rado nepa-j 
lankiausias sąlygas: užsienio gy
dytojai neturi jokių teisių. Turi 
stoti į universitetą, studijuoti 3 
metus, o po to laikyti valstybi
nius egzaminus. Nežiūrint į ilgą 
studijų kelią, dr. Karvelienė sto
jo į Sydnėjaus universitetą ir stu 
dijavo. Anksčiau, negu ji bai
gė universitetą, atėjo eilė va
žiuoti į JAV. Ir taip 1955 m. 
sausio mėn. ji su vyru išlipo į 
šį kontinentą. Tų pačių metų ge
gužės mėn. ji pradėjo “intem- 
shipą” Grand Hospital of Chica-

KALĖDŲ ŠVENTES JAU ČIA PAT!

DAKTARO ATSAKYMAI 
KIAISIMIS

Atsakymas A. N. — Į visą ei-

I

penicilinas pavydo ar apsaugoja |lę tamstos laiške iškeltų klausi- 
žmogų nuo influenzos ar kitokių sįmų apie bevaikes šeimas ne- 
užkrečiamu virusinių ligų. Yra lengva keleriais sakiniais atsa-
faktas, kad nei penicilinas, nei 
kitas antibiotiškas vaistas nepa
gydo ir neapsaugo žmogaus or
ganizmo nuo influenzos, slogų, 
polio, tymų. (edros). raunu, gel
tonosios febros ar kitokių viru
siniu ligų.

Klaidą daro tie, kurie be sai
ko, reikia ar nereikia vartoja 
peniciliną ar kitokius antibioti
kus slogoms gydyti. Dar dides
nę klaidą daro tie, kurie čiulpia 
“lozengas” su penicilinu, aure- 
omycinu ar kitokiu antibiotiku, 
kai jiems gerklę suskauda.

Jei mažomis dozomis žmogus 
dažnai vartos antibiotiškus vais
tus, pvz. skanias “lozengas” 
skaudančiai gerklei “gydyti”, 
tai jo kraujas pripras prie anti
biotikų ir paskui, kai rimtai rei- 
gės žmogaus gyvybę gelbėti, an
tibiotiški vaistai bus iau neefek-

kyti. Vienus padaro nevaisin
gais atsitiktiniai sužalojimai, ki
tus infekcinės ligos, kitus nepa-! 
lankios gyvenimo sąlygos, kitus 
įvairūs nuodai, kitus priversti
nės genocidinės priemonės, ki
tus savanoriškos genocidinės 
intervencijos (abortai, histerek- 
tomijos ir t.t.), kitus irradiaci- 
jos nuo X-ray ir t.t. Maistas ir 
vitaminai taip pat daro žmogų 
vaisingą ar nevaisingą. Nutuki
mas vaikystės amžiuje, ypač kai 
motinos verčia savo “badaujan
tį” vaiką valgyti ir valgyti, taip 
pat padaro nevaisingu. Taigi 
matai, kaip sudėtingas yra vai
singumo ar nevaisingumo klau
simas. Beje, pusbadžiai gyve
nantieji yra vaisingesni, negu 
valgiu ir viskuo pertekę turtuo
liai ... Tokių savo problemų iš-

šeimininkėms ateina Į pagalbą

MARQUETTE BAKERY
Teisi. WAIbroek 5-3471 2616 We$t 601h St.

Be pagarsėjusio ir visų mėgiamo Raguolio-Baumkuchen jie 
kepa ir visų lietuvių mėgiamus tortus: kaip “NPOLEONĄ”, rie
šutinius ir kitus Kalėdų Šventėms kepa “MOZŪRĄ”, šližikus, me- 
dmninkus ir kitus. Taip pat baltą ir .juodą duoną be jokių chemi
nių priemaišų. Duokite užsakymus išanksto, kad būtumėt ramūs 
Kalėdų šventėms. Atvykite asmeniniai ar pašaukite telefonu.

DĖMESIO!
GALIMA DABAR Į LIETUVA IR SIBIRĄ SIŲSTI TIK 

NAUJUS RUBUS IR MEDŽIAGAS. GERIAUSIA YRA 
SIŲSTI MEDŽIAGAS, KAD GAVUSIEJI GALĖTŲ

JAS TINKAMAI SUNAUDOTI.
DABAR PATS LAIKAS APSIRŪPINTI IMPORTUOTO
MIS IR VIETINĖMIS VILNONĖMIS MEDŽIAGOMIS, 
KAD JAS GAUTŲ DAR PRIEŠ DIDŽIUOSIUS ŠALČIUS.

go. Jį baigė 1956 m. su puikiais kankindavo ir versdavo dirbti 
pažymėjimais, pripažįstančiais sunkiausius darbus, 
jai išimtinį klinikinį ir mokslinį
pasiekimą. Tuoj po to dr. Kar- 
velienė pradėjo dirbti McNeal *r bado Dachau stovykloje mirė
Memorial Hospital, Berwyne, apie 1,000 kunigų.
kur ir dabar tebedirba.

Nuo įvairių kankinimų, ligų

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Urtlio|Mtlas - P roti-žįstas 

Aparatui-Protezai, Med. ban
dažui. Spec. pugulbu kojoms 

(Arch SupportH) ir t.t.'
Vai. 0-4 ir 6-8. šeštadieniais > 9'- l 
OKTHOl’EDIJON TECHMkOS LAI». 
2850 W. 63rd St., Chicagc 29, III. 

Tel. Pltospect 0-5084Turint galvoje tokį ilgą kli
nikinį ir mokslinį dr. Karve- 
lienės stažą, galima drąsiai 
tvirtinti, kad ji bus vienu tų 
šulų, kuriais remiasi visi jieš- 
kantieji sveikatos ir pagalbos.

Ta proga mes jai linkime ge
riausio pasisekimo kilniose ir 
atsakingose pareigose. Ant. R.

Dachau nukankino 1,000 
kunigų

Dachau koncentracijos stovyk 
loję naciai laikė apie 2,500 ka
talikų kunigų. Stovyklos prižiū
rėtojai nepaprastai žiauriai el
gėsi su kunigais: juos mušdavo,

Tel. — RElLance 5-1811
DR. VVALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(lietuvis gydytojus)
3925 West 59th Street

Vul.: rirniad., untrad., ketvirtad. Ir 
penktud. nuo 1—4 p. p.. 6:30-8:30 
vai. vilk. Trečlad. Ir šeštud. 1-4 vai. 
popiet.

Tel. ofiso ir buto: OLyniplc 2-4150

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4988 W. 15th 8L. Cicero
Kasdien l-l vai. ir 6 s vai. vak.. 

Išskyrus trečiadienius, 
šoštad tentais 12 Iki 4 popiet

DR. J. j. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Naujas adresas: 4280 W. uSrd St 
Ofiso tet KEUanoe 6-4410 

Memld. telef. UKoveblU. 6-0617 
Valandos: l-l p. m., 6-8 p. m. 

Penktad. Uk po piety.
Trečlad. ir šeštad. pasai sutarti

Lithuanian dictionary
Angliškai lietuviškas — Lietuviš
kai angliškas žodynas. Parašytas 
H. H. Pewtress ir T. Gėriko. 333 
psl. Kietais viršeliais. Kaina $4.50.
Gaunama “Drauge”, 4545 W. 63rd 
St., Chicago 29, III.

M O V I N G
A. BENIULIS atlieka jvairiui 
□erkraustymus bei pervežimus 
« tolimų ir artimų atstumų

Tel. BIshop 7-7075

nu |. Ir < AGLINSKAI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5430 S. Kedzie Avė.
Priima ligoni. nagai susitarimu 

,'šl valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1662 nuo 2 iki 9 vai 
p p. kasdlan išskyrus trečlad 
šeštad.

Rce tel rjRnvehlll 6-5609

Tel. ofiso WA 5-3010, re®. PR 6-7888
DR. ANTANAS ALEKNA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1601 W. Garfield Blvd.

Vai. — Plrmad., antr.. ketv., penkt. 
1—4 lr 6—8; šeštad. 1—4; trečlad. 
uždaryta.

OR. ANNA BAUUNAS
* KTU, AUSŲ, NOSIES U? 

GCRKLfiS LIGOS
Pritaiko akiniua —

6822 South Weetern Avenne
»ai.. kasdien 10-12 vai l. T-» vai

: rak. šeštadieniais 10-i vai .Trečia 
( dieniais uždaryta Kt. laiku susitariu

Ofiso ’elefonas: PR 8-8220 
Res telef. VVAlbrook 6-5070

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 
4701 South Damen Avenne

' Kampas 47-tos lr Daman Avė.) 
Vai kasdien nuo 6—-8 vai. vak

Šeštad. 2—4 vai. vak 
Trečlad lr kitu laiku pagal sutart'

Telef. ofiso LtAfayette S-6O48 
Res.: W Albrook 6-8048

Ofiso telef. LAfayette 1-8216, Jei 
neatsiliepia. Saukite KEdzle 8-3868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
VAI. Kitądien popiet nuo 12-3:10 v 
Vak pijm. antr., ketvtrt 6-8:10 v 

Trečlad. tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
Gydytoja Ir Chirurgai 

KŪDIKIU IK VAIKŲ MG V
SPECIALISTE

i 160 South Western Avenne
(MEDICAL BCILDING) 

Plrmad.. antrad., ketv. Ir penktad 
nuo 11 vai ryto Iki 1 vai. p.p. Ir nuo 
6 8 vai vakare Trečlad. nuo
11 vai ryty — 1 v. p. p. šeštad 11 
vai -yto Iki 8 vai. popiet

nrrtce »ei rf 7-iis»i 
Ites. tel. IVAlbrook 5-3765

Tel. ofiso 
7-0700.

D R.

— HE 4-1202 arba REp. 
Namų — PR 6-4730

A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

2454 W. 71 St. (71 ir Campbell av.)
Valandos: pirmad., ketvirtad., šešt. 
nuo 1 iki 4 vai. p.p., antrad. ir 

penktad. nuo 5 Iki 8 vai. vak.

Ofiso HE 4-1818, arba BE 7-0700 
Rez. PR 0-0801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Spedalybč — vidaus Ilgos 
2454 West 71st Street

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 9—11 ryto lr 4—8 v. v 
šeštadieniais 9—11 ryto lt 2—4 p p 
Trečiadieniais uždaryta

0R. JULIJA M0NSTAVI6IUS
GYDYTOJA tR CHIRURGE

Office: 10748 Sontb Michlgan Avė
Boto 165S W. 103 St., Beverly Hills 

Vai.: kasdien nuo 6 v. ▼. .Utį 9 ▼. vU 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 ▼. v..

Išskirua trečlad šeštadieniais nuo ' 
Iki 4 vai. popiet

Tel,: Ofiso — PUllman 8-0700 
Ruto REverly 8-8946

Ofiso HEmlock 4-6816 
Rez HEmlock. 4-8761

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIU IB VIDAUS LIGOS 

2745 West 69th Street
t priešais šv. Kryžiaus ligoninę) 

Priima pagal nnaltarlma

Ofiso tel. Cldffslde 4-2806 
ttezldencijoe: LAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 Weat 47th Street 
(Kampas 47th Ir Hermitage)

Vai.; nuo 2 Iki 4 Ir 6 Iki 9 v. vak 
SeAtad. nuo - Iki 6 vai.. lSskyr. sek

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North Wacker Drlve 
fClvlo Opera House, karoti. 868)

Vai. kasd. 12—4 
Tel. OEntral 6-2204

4002 Wemt 16th str.. Cicero 
Vai kasdien 6-8, Sefltad. 1-3 vai 

Tel. TOwnhaU 8-0000 
Kitu laiku ir trečlad. susitarus 

Rext<1. tel. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Bendra praktika Ir moterų lgos) 
Ofisas ir res.: 5100 8. Westem Avė 
Tel. PRoepect 8-1223 arba WE 6-567’

.val« p!rm s-10 v- r- Antr-Treč. ir Penkt. 6-9 vai. vak.. šeštad 
vai. popiet Ir sulig susitarimu

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. Glb. 8-610.’
DR. V. P. TUMASONIS

chirurgas
2454 West 71st Street
(71st Ir Campbell Avė.)

Vai.: plrmad. Ir ketvirtad. 5—9 y v 
Antrad lr penk. 1—6; geštad 2—4 
Treč. uždaryta.

Telefonas GRovehill
DR. A. VALIS-LABOKAS

« Gy?Eir0JAS m CHIRURGAS 
Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTERŲ

EIGOS v
2524 West 69th Street

ir MaplcvvOod Avė kampas) 
Valandos: nuo 1—4 ir 6—8 vak 

Šeštadieniais nuo 1—4 p. p

6-2823

ofiso PRoepect 6-04OU
Rezld PRospect 6-0400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VaAkevIčtfltč)

GYDYTOJA IR CHIRURGĄ!
6248 South Kedzie Avenne

V.a2 kM?len 1-’ P P *> «>uo •-« vai 
\ p P TrečiadieniailKttu laiku 11 k misi tarus

l'H. tpfiao Vlctorj 2-1531
Rez. VIctory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDyTOJAS IR CHIRURGAS 

802 Went 31st Street
H*,8ted ,r ”-™ katTlu 

1“°.valandO8 kasdien: 1-4 p.p 
Šeštad. 1-4 vai popietIr nuo 6-8 v.v

prendimui patariu tamstai ir 
tingi ir nieko nepagelbės. Tame tamstos žmonai asmeniškai 
ir glūdi tikrasis pavojus. Prie kreiptis į savo gerąjį daktarą, o 
antibiotiku kraujas ne tik pri- ne j tą, kuris specializuojasi savo 
pranta bet net netenka atsparu- tautos genocide
mo natūralaus atsparumo, infek
ciniams mikrobams. Žmonės gal Atsakymas J. P. Multiple 
nežino (o antibiotiškų preparatų sclerosis” yra nervų sistemos li- 
fabrikantai jiems to nepasako), į »a’ ° štrumpelinig artritas yra 

nugarkaulį ir sąnarius liečianti 
liga. Nors kaikurie simptomai

kad, kai žmogaus organizmas
pripranta prie antibiotiškų vais
tų, pvz. penicilino, tada mikrobai yra šiek tiek panašūs abiejose
visiškai nebijo penicilino ir net li^ose- tačiau abi U-Os yra visiš' 
bujoja “peniciiizuotame” žmo- ^ai skirtingos.

Atsakymas O. G. — Medus nė 
kiek daugiau netukina kaip cuk
rus. Skirtumas yra toks, kad mc

žmo
gaus organizme.

Dar baisesnę klaidą daro tie, 
kurie bėga pas šarlatanus ir lei
džiasi tiems “specialistams” in- 
jektuoti penicilino neva apsau
gai nuo plaučių uždegimo ir visų 
kitų ligų “pagydymui”. O fak
tas yra, kad penicilinas neapsau
go žmogaus nuo plaučių uždegi
mo ir visų ligų nepagydo.

O kai perdaug antibiotiškų 
vaistų žmogus gauna, tai ir svei-

dus turi vitaminų, o cukrus ne
turi; geras medus turi malonų 
gėlių kvapą, o cukrus jokio kva
po neturi; cukrus kietina vidu
rius o medus švelniai laisvina. 
Kas yra sveikiau, tamsta pats 
gali spręsti.

Atsakymas M. M. — Jokių 
rimtų įrodymų nėra, kad rūkytą

PIRKITE TEN, KUR PERKA JŪSŲ DRAUGAI 
IR KAIMYNAI

Didžiausias pasirinkimas vilnonių impor
tuotų ir vietinių medžiagų! Moterų sukne
lėms, kostiumams ir paltams

ARONSON BROTHERS
IMPORTININKAI IR RANGOVAI

224 W. Van Baran Street, Telef. WEbster 9-2588 

CHICAGO 7, ILLINOIS
Atdara kasdien nuo 8:30 vai. ryto iki 5:45 vai. vak.

Šeštad. nuo 8:30 vai. ryto iki 4:30 vai. vak.
Sekmad uždaryta.

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE !
Remiantis Chiragcb Savings Bendrovės praeitimi, nuo pat jos įslkflrlmo 
1924 met., jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo Ir divi
dendų našumo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti 
taupomus pinigus. Pasidėję taupinius pas mus gausite ne tiktai saugumą 
— jų apdraudimą iki $10,000.00, augštą dividendą, bet lr daugelį kitų pa
tarnavimų veltui, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chicago Savings Bendrovės įstaiga yra viena 
iš gražiausių ir moderniausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

Lietuviai gyvenantiej už Chicagos ribų, nežiūrint kurioje Suvienytų 
Valstybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigus paštu.

Rašykite dėl informacijų. Mūsų turtas $21,000,000.00.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6245 So. Westem Avė. Tel. GRovehill 6-7575 Chicago, Illinois

Atdara: pirmadienį nuo 12 iki 8, antradienį Ir penktadienį nuo 9 iki 4, ketvirtadienį nuo 9 Iki 8. 
Trečiadienį uždaryta tisą dieną, o šeštadienį nuo 9 iki 2 valandos po pietų.

Vėl. ofiso HE. 4-5840, rez HE. 4-2324
OK P6TER 1 8’flllS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4434 Weat 71st Street

Vai Pirm ketvlr . penkt 1-4 lr T-l 
Antr. 1-6, treč. ir šešt. pagal sutartį,

uždaryta .

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS
4258 So. Whipple Street

(Arti Archer Avė.) 
Valandos: nuo 10 Iki 12; 1—0; 7-0. 

leStad 10—12 Trečlad. uždaryta
I^fayette 0-4040 

Namą — OEdarsreet 0-7780

Tel. ofiso PR. 1-6446, rea. HE.4-01SO

DR. F. C. MJINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 Weet Marųuette Bd.
Vai. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 iki 8 v. 

Trečlad lr šeštad pagal sutarti

0R. Z. 0ANILEVI6IUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6817 South Western Avenne 
Ohleaeo 20, OI 

telefonas REpubUc 7-4000 
Rezidencija: GRovehlll 6-8101

Pasimatymai pagal sutartj

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4167 Archer Avenne
Ofiso vai nuo 3-4 Ir nuo 6-8:06 » 
vak deštadlenlals nuo 2 Iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. Vlrglnla 7-OOS0 

RMHenrt <Jos tel. BEverly S-0S4I

Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-0700 
Rea. RE 7-0007

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Spec. akušerija ir moterų li<ų 

2454 Wert 71st Street
(71-os ir Campbell Avė. kampu) 
Vai.: kasdien 1—t lr 6—8 vai. vak. 
šešadtentais 1—4 p. p. Trečiadieniais 
utždaryta

Tel. ofiso PR 6-2828, rez RE 7-01(1
DR. A. 1ENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
, LIETUVIS OTDTTOJAH)
2500 Weet 6Srd Street

i VAU kasdien nuo 2—4 p. p Ir T:l> 
i Iki 9 vai Trečlad. lr šešt. uždaryta

Telefonu GRovehill 6-1596
0R. ALDONA JUŠKA

AKIŲ IjIGU SPECIALIST®
— PRITAIKO AKINIUS —

Valandos 0- 12 Ir 7 -0 v. v pagal 
,ua1tar1mr> išskyrus trečiadienius

2422 W. Marąnette Road
fttiun tr koto tel Ol.ymple 0-1081

OR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS TR CHTRITRGA8 

1407 80. 49th Court, Cicero
Kasi ten 10—12 Ir 4—7 vai Trečlad 

lr šeitad. tik 10—11 vai.

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

S259 South Haisted Street
Kasdien 8—7 vai. vak. šeštad. nuo 

1—6 vai. vak.
Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarime 
)fĮso tel. VIctory 2-1484. Resld. 3487 
W. 02nd St.. tel. RonubUc 7-8818.

Ofiso telefonas — BIshop 7-0808
DR. AL RAUKUS

GYDYTOJAS m CHIRURGAS 
4842 Archer Avenne

(Kampas Kedzie lr Archer) 
fAL. kasdien nuo 2:00 Iki 0:00 v 
Trečlad. lr sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEO. CHIRURGIXR8 IR

. ORTOPEDINRS LIGOS 
2745 Wert 69th Street

Priešais Sv. Kryžiaus ligonine 
Telef. REpubUc 7-0000 

Y AL.: Pirm., antr., Kert., penkt. 
nuo 0 Iki ll ryte lr nuo 6:00—8:00 
še#t nuo 2:00—4:00. Trečlad lr
kitu laiku susitarus telefonu

DB. ANT. RUDOKAS, Opt 

Tikrina akla Ir prttattm aktakm, 
keičia įtikina lr rimn 

4456 8. OaUfornia Ava .TA 7-7881
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečlad. ui 
laf-rta) šeštad 10 ryto Iki 0 V. 0 P

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 80 Haisted Street
Fel ofiso OA 6-0267. rea PR. 6-465.

ftezld (1600 8. ^Lrtealao Avė.
VA L 11 v- r- 8 P, p.2 6—7 v. y

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAI?

V Iri 06 metp patyrimo
TeL YArds 7-1800 

Pritaiko akintu. 
Kreivas akis 

ištaiso
Ofisas lr akinių dlrbtuvč 
756 West 85th Street

Vai. nuo 10 Iki 2. nuo 6 Iki 8, tre 
Slad. nuo 10-12, penktad. 10-2 i. 
šeštadieniais nuo 1 o iki ? ral p.p

Viri 06

ANATOLIJAUS KAIRIO 
trijų veiksmų komedija 

iš lietuvių gyvenimo 
J. A. Valstybėse

DIAGNOZE
Kaina: $2.00, 150 pusi.

Užsakymus ir pinigus siųskite:

DRAU GAS
4545 West 63rd Street, 

Chicago 29. Dl.

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

4545 West 63rd St., Chicago 29, Illinois Tel. LUdiow 6-9500

Entered a« Second-Class Matter March 81, 1916, at Chicago, Illinois 
Under the Act of March 8, 1879

Member of the Cathollc Press Ass’n SURSCRIPTION RATES
Publlshed d a 11 y, exept Sundays, 010.00 per year outslde of Chicago

by the $12.00 per year In Chicago & Cicero
bitbiifinlan Cathollc Press floclety $10.00 per year 1n Canada

ForHfirn $12.no per vcar
PR ENI'MERATA: Metams metfl 3 mfln. 1 mšn
ChlcagoJ Ir Cicero.) (1 2.00 $6.60 $3.60 01.60
Kitur JAV Ir Kanadoj 110.00 $R.ŠO $3.00 $1.2F,
Gžstonyje 012.00 $6.60 00.60 01.60

Redakcija straipsnius taiso savo nuoilGra. Nesunaudotų straipsnių ne
migo, Juos grąžina tik Iš anksto susitarus. Redakcija ui skelbimų turint 
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos
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DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGC. ILLINOIS

NUOMONIŲ RAIZGINYS

Vakar pradėjus Nato (Šiaurės Atlanto sutarties organi
zacijos) vyriausiųjų galvų konferenciją Paryžiuje, girdime vi- RAMVRfr 1P v.„. c, . . TA v , , ..
šokiausiu nuomonių tiek dėl ina dftrhntvarkė« nunirtu HaU dėl KAM¥BE 1K GERA VALIA Studentų sąjungą JAValstybe-šokiausių nuomonių tiek dėl jos darbotvarkės punktų, tiek dėl 
kaikurių prezidento Eisenhowerio, kaip vadovaujančio asmens
pasisakymų. Didžiųjų amerikinių dienraščių redaktoriai, vadina- jėzuitų leidžiamo žurnalo gruo- tlkslus ir nuveiktus 
mieji kolumnistai, patys save pasivadinę ne tik politikos, bet džio mėnesio numerio įžanginia-'brėžtus darbus, 
ir visų gyvenimo sričių žinovais, taip pat televizijos ir radijo me žodyje yra
žinių komentatoriai daro spėliojimus ir duoda Prezidentui bei

‘Įjaiškai Lietuviams” — tėvų se, išreiškiant šios sąjungos 
bei užsi

ūtiems konferecijos dalyviams patarimus. Jų esama visokiau
sių. Tikras nuomonių raizginys.

Neinant toliau, pakanka apsistoti prie Chicagos dienraščių. 
“The Chicago Daily News” galvoja, kad “mes turime sugy

venti su raudonaisiais, kitaip pasaulis bus pasmerktas žuvi
mui”. Atiduodant pagarbą prez. Bisenhoweriui, kad jis, ne
paisydamas savo sušlubavusios sveikatos, ryžosi vykti Pary
žiun, kad išgelbėtų grūvančią Nato, tenka pasakyti, kad Nato 
ekonominis ir karinis sustiprinimas padėtį nedaug tepataisy
siąs. Todėl dienraščio leidėjas ir vyriausias redaktorius John i'

Kalėdos. Čia yra rašoma:

“Ramybė negali būti be ge
ros valios. Bloga valia griau
na ramybę. Jei nebūtų pasauly
je blogos valios, nebūtų jokių 
nesantaikų nei karų, visur vieš
patautų toji prakartėlės dvasia, 
kuri jungia ir atskirus žmones,

S. Knight kelia klausimą, kurio Nato konferencija atrodo nė 1 *r ^tisas tautas, ir skirtingas

prisimenama l šis, nors ir kuklus studentų 
krikščionių džiaugsmo šventė — leidinėlis, reikia manyti, gra

žiai pasitarnaus lietuvių prista
tymui kitataučiui studentui. Ja
me galima užtikti vieną, kitą 
trūkumą, pvz. užrašų po nuo
traukomis nebuvimą, tačiau tai 
nėra esminis dalykas ir nema
žina leidinio vertės.

GRAŽI “UŽUOLANKA”

nesvarstys. Jis tiesiog kalba apie paskutinįjį padėties įvertinimą |rases> JeiSu visi žmonės būtų 
geros valiofe, neturėtų jokių 
priešų, nes visi būtų draugai.”

Anot jo, Amerika turi tai padaryti dabar, kol dar nėra vėlu. 
Ji turi surasti kelią koegzistencijai su Rusija įgyvendinti, ki
taip teksią išeiti į viską naikinantį karą. “Sputnikas” leido 
mums pajusti, kad mes nėbeturime karinės pirmenybės. Pa
galiau, jei šioje srityje ir pasivytume, to nepakaks pavojaus 
pašalinimui. Todėl reikią tartis su sovietais. Taikos reikia siek
ti draugingumu ir bendru susipratimu.

PRIEŠTARAVIMAS

Įdomu, kad J. S. Knight viename ir tame pačiame straips
nyje pats save sukerta. Jis kalba apie reikalą tartis su so
vietais, apie taikon vedančią diplomatiją, tačiau čia pat pri
pažįsta, kad dėl blogos diplomatijos ir jos padarytų klaidų 
veik kelio galą esame priėję. Esą, jei generolo Pattono karo 
žygių prez. Rooseveltas būtų nesulaikęs, šiandien padėtis būtų 
buvusi kitokia. Tai buvusi didelė klaida, pastačiusi Rusiją la
bai stiprioje pozicijoje. Kita didelė klaida buvusi padaryta pa
skatinant sovietus pulti Japonija, kai ji jau buvo JAV nu
galėta. Klaida buvusi padaryta ir Korėjoje, sustatodant karą 
tada, kai komunistai jau buvo stumiami visu frontu atgal.

Pasakyta teisingai. Tačiau John S. Knight pamiršo pa
minėti, kad tos klaidos buvo padarytos dėl to,#kad vis dar ne
žinota bolševikų vadų veidmainingumo, kad padaryta jiems ne
leistinos nuolaidos. Žinant, kad Maskvos diktatūra nėra pakei
tusi nė savo siekimų, nė taktikos, lyg ir norima bristi į tas 
pačias klaidas, o gal dar ir didesnes. Siūlymas taikaus sugy
venimo su Maskvos budeliais yra didžiausia nuolaida ir tuo pa
čiu didžiausia klaida, kokią bet kas gali padaryti. Po II Pa
saulinio karo kariniai vadai žinojo, ko reikia galutinei pergalei, 
bet juos sulaikė diplomatiniai manevravimai, nuolaidų ir pa
taikavimų politika. Nejaugi norima tai ir vėl pakartoti?

KOEGZISTENCIJA

Panašiu tonu prašneko ir Hearstas savo dieraščiuose. Esą 
Eisenhoweris turįs būtinai susitikti su Chruščevu. Kitaip jau 
lyg ir galas būsiąs Amerikai. Koegzistencija su komunizmu — 
vienintelis kelias išsigelbėjimui. Tikrai gaila, kad tokius vy
rus, kaip Knight ir Hearst, Chruščevas jau lyg ir yra pasiga
vęs ant savo meškerės.

Kaip žinome, Bulganinas padarė veidmainišką propagan
dos tikslais pasiūlymą sustabdyti atominių ginklų bandymą, 
kalbėtis apie koegzistenciją ir taiką, mat Bulganinas “nuošir
džiai” norįs koegzistencijos su Vakarais, ypač su Amerika. 
Kaip veidmainiškai Bulganinas kalba savo rašte Amerikai ir 
kitoms Vakarų valstybėms, aišku pvz. ir iš šių jo žodžių: “Pa
galiau nieko daugiau nereikia, kaip tik blaiviai pažiūrėti į padėtį 
ir pripažinti faktą, jog kiekvienas kraštas turi teisę pasirinkti

Lapkričio mėnesio “Užuolan
kos” žurnalo numeris savo 40 
puslapių rėmuose duoda nema
ža apžvalginės medžiagos ir 

Toliau, paaiškinant, kas yi a, nuotraukų iš Chicagos ir Cicero 
toji gera valia, sakoma: lietuvių gyvenimo.

“Tur būt, nebus prasilenkta 
su tiesa, jeigu pasakysime, kad 
gera valia yra artimo meilė.
Jeigu žmogus visados į kitą žiū
rės kaip į Dievo kūrinį ir į savo 
brolį, tai jis stengsis ir jį mylė
ti, nežiūrint jo silpnybių ir 
klaidų.”

Tai yra reikšmingi žodžiai, 
kurie šiame kalėdiniame laiko
tarpyje turi ypatingai smigti į 
mūsų sukasdieniškėjusias šir
dis.

reikalingumą ir įvertindamas 
J. A. Valstybių Lietuvių Ben
druomenės darbą ir pastangas, 
skatina visus studentus indivi
dualiai jungtis JAV Lietuvių 
Bendruomenės darban.

4. Suvažiavimas dėkoja Lietu
vių Studentų Šalpos Fondo ad
ministratoriams, lėšų teikėjams 
bei aukotojams, kurie savo dar
bais palengvina lietuviams stu
dentams nugalėti finansines 
kliūtis siekiant augštojo moks
lo ir tuo pačiu prašo juos ir vi
są studentiją ir toliau šiame 
reikale bendradarbiauti.

5. Giliai išdiskutavęs “Litua- 
nus” reikalus, suvažiavimas pa
sisako už šio žurnalo tęstinumą 
JAV Lietuvių Studentų Sąjun
gos jurisdikcijoje, praplečiant 
administracinį kolektyvą ir kvie 
čiant visus Sąjungos alumnus į 
aktyvų darbą.

Šia proga suvažiavimas išreiš
kia savo gilią padėką organiza
cijomis ir asmenimis, prisidedan-

Žurnalo 4 puslapiai yra skir- tiems prie Lituanus leidimo,

LAICISTINNE EPIDEMIJA

P. Daugintis, S. J., “Laiškų 
Lietuviams” gruodžio mėnesio 
numeryje rašo apie materialis
tinio laicizmo epidemiją, kuri 
braunasi šio krašto gyvenimam 
Autorius materialistinį laicizmą 
čia vadina nusistatymu gyveni
me siekti tik medžiaginių verty
bių ir kūniškų malonumų, lyg 
žmogus neturėtų dvasinės sie
los, privalančios visur paklusti 
Dievui, o religijos ir doros da
lykuose taip pat ir Bažnyčiai.

Autorius čia pat siūlo ir re
ceptą šios epidemijos išvengi
mui:

“Yra labai svarbu savo dva
sinę sveikatą stiprinti gerų kny
gų ir katalikiškos spaudos skai
tymu, dalyvavimu katalikiškose 
organizacijose, bendravimu su 
pavyzdingais katalikais. O mal
da ir religinė praktika sujungia 
su tikro džiaugsmo ir dieviško-

ti Čiurlionio vardo galerijai, 
patalpinant galerijos aprašymą 
ir 8 nuotraukas. Cicero lietuvių 
kolonijai, šio miesto šimtmečio 
įkurtuvių proga, atžymėti yra 
pašvęsti 8 puslapiai, pailius
truoti 16 nuotraukų.

Taip pat dar telpa aprašymai 
apie savanorius — kūrėjus, Lie
tuvos krepšinio pergalės 20 m. 
sukakties minėjimą, Jaunimo 
centrą ir kitus smulkesnius įvy 
kius ar grupes.

Iš neaktualios medžiagos yra 
patalpintas aprašymas apie ra
šytoją Vienuolį — Žukauską, 
kurį parašė Pilkų Stasys, Strai 
psnis, pavadintas “Dramaturgas 
ir žmogus Vienuolio asmenybė
je”, yra gyvas ir lengvai skai
tomas.

Technišku atžvilgiu žurnalas 
daro visai gerą įspūdį, o nuo
traukos, fotografuotos V. No
reikos, B. Lungio, A. Gulbinsko 
ir kitų, yra gana pavykusias.

Edv. bulaitis

JAV Lietuvių Studentų
Sąjungos rezoliucijos

JAV Lietuvių Studentų Są
jungos visuotinis narių suva
žiavimas, įvykęs 1957 m. lap
kričio 29 — gruodžio 1 d. Stat- 
ler viešbutyje, Nevv Yorke, pri
ėmė šias rezoliucijas.

sios stiprybės šaltiniu — Die-
valdžios formą ir savo ekonominę sistemą, atsisakyti bandymų vu 
jėga išspręsti tarptautines problemas, pasmerkti visiems lai
kams karą, kaip priemonę tarptautiniams ginčams spręsti, tarp
valstybinius santykius pagrįsti lygybės pagrindais, pagerbti vie
ni kitų nepriklausomybes ir nesikišimą į vieni kitų reikalus”...

Į šiuos “saldžius” Bulganino žodžius labai gerai atsakė 
savo vedamuoju “The Chicago Tribūne”. Ką reiškia šie Bul
ganino žodžiai apie tautų teisę į nepriklausomybę, apie ekono
minės sistemos pasirinkimą, puikiai parodo kruvinas Vengrijos 
sukilimo malšinimas, Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Rytų 
Vokietijos,' Čekoslovakijos, Rumunijos, Bulgarijos ir Albanijos 
pavergimas, jų persekiojimas ir naikinimas. “The Chicago Tri
būne” ta pačia proga primena Stalino susitarimą su Hitleriu 
dėl pasaulio užkariavimo ir jo pasidalinimo. Primenamas ko
munistų smurtas Kinijoje, jų žygiai Korėjoje. Tai vis nuolaidų 
komunistams vaisiai, siekiant taikaus sugyvenimo. Komunis
tai visais laikais ir visokiais atvejais sulaužė sutartis ir Vaka
rų nuolaidomis išklotais keliais siekė naujų “taikių” užkaria
vimų. jgHBBtfffpHK JANIS KLIDZEJS SXXSXS***SK**»

Prezidentas, kaip žinome, nepuolė ant šios Bulganino mes-, t) 
tos meškerės. Jis atsakė šaltai ir rezervuotai.

‘INTRODUCING LITHUANIA’

Lietuviai studentai, studijuo
ją Illinois universitete Urbano- 
je, parengė ir išleido 16 psl. tu
rintį informacinį anglų kalba 
leidinėlį apie Lietuvą.

Čia yra supažindinama su Lie 
tuvos praeitimi bei dabarti
mi, krašto padėtimi, jos pasie
kimais, žmonėmis, liaudies me
nu, tautiniais šokiais, lietuviš
ka architektūra, kryžiais ir kt. 
dalykais. Taip pat čia telpa ir 
trumpas rašinėlis apie Lietuvių

O KAIP JIE PATYS SUGYVENA?
Sovietų Rusija siūlo koegzistenciją laisvajam pasauliui, ta

čiau tos koegzistencijos idėjos nevykdo pas save. Ji net ne
galvoja apie išlaisvinimą pavergtųjų tautų, kad su jomis tikrai 
galėtų taikoje gyventi, ji nenori leisti joms pasirinkti valdžios 
formą ir ekonominio gyvenimo sistemą. Pagaliau tos idėjos 
siūlytojai, teisingai pastebi “The Chicago Tribūne", nė pas sa
ve jos neįgyvendina. Jie vieni kitus skerdžia.

Reikia manyti, kad Paryžiaus konferencija nekreips jokio 
dėmesio į Maskvos pasiūlymus, kurie yra toki nerealūs ir labai 
veidmainingi. Nato konferencija turi viską daryti, kad Va
karų demokratijose atstatytų vieningumą, sustiprintų karinį 
pajėgumą, kad ne tik pavytų, bet ir pralenktų karinį sovietų 
pasiruošimą, modernių atominių ginklų gamybą ir kt. Komuniz
mas tik jėgos kalbą tesupranta. Jei Vakarai tos jėgos neturės, 
suprantama, jie bus nugalėti.

į
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Kiekvienas tepažvelgia į skau 
džias blogosios spaudos pasė
kas, į kaikurių pastangas ją 
platinti, ir tetaria savo širdy
je: jei tiek darbuojasi, skleis
dami žalą, blogieji, ar nepriva
lėtų bent panašiai elgtis tikė
jimo ir doros naudai gerieji?

Ne taip seniai vienas žymus as
muo išsitarė: gerosios spaudos 
išlaidas galima prilyginti išmal
dai alkstančiam vargšui.

gv. Jonas Bosko

Šioje žemėje žmogus yra ypa
tingai didelis savo viltimi.

ir visiems talkininkavusiems bei 
aukojusiems “Lituanus” pini
ginio vajaus metu, ypač dr. P. 
Vyt. Vygantui ir jo vadovau
jamam redakciniam kolektyvui, 
V. Šliupui ir jo vadovautai va
jaus komisijai, B. Vaškeliui ir 
visai Kanados Lietuvą Studen
tų Sąjungai bei tėvams pranciš
konams.

6. Suvažiavimas dėkoja rengi
mo komisijai ir visiems, prisi- 
dėjusiems prie suvažiavimo ban
keto suruošimo.

Suvažiavimas sveikina prez. 
Eisenhowerį, šen, Knowland, 
šen. Kennedy, Charge d’Affai- 
res J. Kajecką, Pavergtos Lie
tuvos Studentiją, JAV Lietuvių 
Bendruomenę, Amerikos Lietu
vių Tarybą ir National Stu- 
dents’ Ass’n.

Rezoliucijų Komisija 
G.Gedvila,
E. Kaminskas,
D. Staniškis

Didele problema
JAV kasmet 900,000 žmonių 

miršta nuo vėžio ar širdies ata
kų. Taip pat yra didelis skai
čius silpnapročių (apie 15 milio- 
nų). Tai yra šiandienykštė 
JAV problemą. Tačiau, kaip 
praneša Nevv York University 
Bellevue medicinos centras, jau

1. Lietuvybės pagrindo su- 5™ pažanga ir šių
stiprinimui ir gilesniam tauti- atmažinime. Kova su šio-
nės kultūros supratimui, šuva 
žiavimas ragina visą lietuviš
kąjį jaunimą stoti į augštąsias

_ j mis ligomis kasmet gerėjanti. 
Sakoma, kad kasmet nuo mir
ties dėl šių ligų išgelbstima 1,- 
200,000 žmonių.mokyklas, o studentiją skatina 

siekti kiek galima pilnesnio išsi
lavinimo ir lituanistinių dalykų 
studijavimo. Kovoje su skubėjimu auto-

2. Koordinuojant Sąjungos už mobiliais, norint sumažinti ka-
sienio skyriui, per “Lituanus” ■ tastrofų skaičių, vienoje kryž- 
puslapius ir skyrių bei priva-! kelėje stovi toks užrašas: “Šio- 
čia iniciatyva visa lietuviškoji je valstybėje nuo gazo žuvo 
studentija stengsis kreipti pa-j 4,029 žmonės: 2 nusinuodijo, 27 
šaulio tautų akis į Lietuvos pa-1 sudegė, o 4,000 jį paspaudė”, 
dėtį. --------------

3. Suvažiavimas, suprasda- Turėtume priprasti žvelgti į I 
mas Lietuvių Bendruomenės I gyvenimą vien sąžinės šviesoje.

Mirtis nuo gazo

BUDRIKO BRANGENYBĖS, 

TELEVIZIJOS, BALDAI

TAUPYKIT. TAUPYKIT. TAUPYKIT, kad laiku turėtu
mėt Kalėdų dovanų duoti. Dėka Budriko žemų kainų laikyse
nos . . . Tamsta galite sutaupyti iki 50% ant visame krašte 
garsinamų rakandų, įrengimų (appliances), kilimų ir ant puoš
menų (jewelry). SUDRIK FURNITURE adresu 3241 SOUTH 
HALSTED ST., yra žemų rendų apylinkėje. Šioj prekyvietėj 
nėra, prabangių įtaisymų, čia Išlaidos sudaromos mažiausios, 
o todėl ir duodamas Tamstoms žemiausios kaino, šįmet Bud
riko parduotuvė pralenkė net pati save . . . Pavyzdžiui, Sū
rėkite į šiuos daiktus:
Deimaitiniai žiedai 14 kar. aukso, nuo $19.00 ir augščiau. 
Šliubiniai žiedai 14 kar. aukso, nuo $7.00 ir augščiau. 
Gimtadienio žiedai, nuo $6.00 ir augščiau.
Akmenuoti rankiniai laikrodžiai, labai patrauklūs, mo

terims arba vyrams, po ................................................. $7.00
17 akmenų rankiniai laikrodžiai (vvaterproof), nuo $14.00 

ir augščiau.
Vyrų ar moterų 14 kar. “solid gold casė” rankiniai laik

rodžiai, nupiginti iki ..................... . ............................. $28.00
Stainiess plieno 24 gab.: 6 peiliai, 6 šakutės, 12 šaukš

tų už  ....................................................................... $1.80
32 gab. stainiess sidabro setas, dailioje dėžėje, vertes 

$38, už ................................... ....................... . ............. $19.00
71 gab. “King” sidabro, 50 metų garantija, medinėje dai

lioje nuo pajuodimo apsaugojančioje dėžėje, vertės 
$78.00, už ................................................ ................. .  . $39.00

52 gab. pietum setas 8 asmenims, vertės $34.00, už .... $17.00 
Moterims ištempiamos paauksuotos apyrankės, ver. $4., už $2.00 
Vyriškos ir moteriškos paauksuotos laikrodžių apyran

kės, vertės $4.00, už ............. .....................................$2.00
Moterų “ string” perlai, vertės $3.00, po ..................... $1.00
Bali Point plunksnos, nuo 20 centų ir augščiau.

Budriko krautuvėje jūs rasite tekių vertingų bargenų kaip:
2 gab. dailūs nauji gyv. kamb. setai ( kaina nuo $129 ir augščiau. 
Daili 24 valandų sofa and sleepr, su “self containing” inner-

spring matracu, atsidaro j pilno dydžio lovą .............. $129.00
2 arba 3 gab. sectionals, daugelis naujų stilių po .... $119.00
Gražus miegamojo setas su dviguba komode, veidrodžiu,

skrynia ir knygoms spinta lova ................................. $119.00
Sealy, Simmons innerspring matracai, nupiginti iki .. $29.00
Deluxe Hollywood lovos ansamblis ................................. $59.00
Dailios skrynios (chests) po ............................................. $19.00
Cedrinės skrynios (chests) po................................. . ’ $29^00
5 gab. chrome plastikos dinette setai, nupiginti iki . . $39.00
7 gab. dinette setai, nupiginti iki ..................................... 059'00
7 gab. valgomojo setai, nupiginti iki ............................. $89.00
Dideli pundai (luggage) arta blanketai ......................... $7.00
Nešiojami televizijos setai, nupiginti iki ......................... $77.00
17 colių televizijos setai, nupiginti iki ......................... $77.00
21 colio televizijos setai, stalo modeliai po...................... $88.00
21 colio televizijos console po ......................................... $98.00
Stalo radijos, $20.00 vertės, nupigintos iki .................. $10.00
Vaikų fonografai, nupiginti iki......................................... $10.00
High Fidelity Sonic fonografai, 4 greičių, autom, changer,

groja visokius rekordus, vertės $99.00, už ................. $59.00
3 greičių elektriniai fonografai su elektriniais “pic up”

nupiginti iki ...................................... ‘.............................. $16.00
Cnristmas Carols, ilgai grojanti rekordai .................. 75 centai
Hoover elektriniai dulkių valytojai su įvairiais priedais—

įrankiais (attachments), vertės $39.00, už ................. $19.00
Hoover elektr. dulkių valytuvai,, su priedais, vertes $59—$29’00 
Skalbiamos mašinos, gaziniai pečiai, gaziniai šildytuv. $98 ir augš.
Pasinaudokite proga mūsų nepaprastai žemų kainų baldų, įreu- 
gimų, televizijos setų, kilimų ir puošmenų (jewelry). Jūs rasite 
daugeli vertingų daiktų dovanoms jūsų namams, jūsų šeimai, 
jūsų giminėms ir jūsų draugams. Jūsų patogumui Budriko krau
tuve ATDARA KIEKVIENĄ VAKARĄ IKI KALfiDŲ . . .At
siveskite visą savo šeimą ... ir atsiminkite, apsirūpinkite pir- 
kima-is anksti, kol dar yra prekių — yra iš ko pasirinkti. Dar 
vienas dalykas — jūsų kreditas yra geras pas Budriką . . . Do- 
vanos su kiekvienu pirkiniu. Dykai 1958 mažas kalendorius.

JOS. F. BUDRIK 
FURNITURE

3241 South Halsted Street 
Tek: CAlumet 5-7237

KR AUTUVE ATDARA SEKMADIENIAIS NUO 10—5 VAL.
Kviečiame pasiklausyti Budriko Radijo Valandos iš stoties

WHFC, 1450 kil. kas ketvirtadienį nui 6 iki 7 vai. vakaro. Dai
nuoja mūsų du žymiausi solistai liaudies dainas, ištraukas iš 
operos ir klasiška muzika.
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šnekučiuodami jie ėjo koridorium atgal. Ji visa 
prisiminė. Paskutinę Andriaus dieną mokykloje, jo 
išėjimą, Marytę ir jos laidotuves.

— Ir pas mus apie Smilšanų jaunąjį agronomą 
kalba, daug kalba, — ji pasakojo.

— Dar per anksti, — pasakė Andrius.
— Tuoj eikime į mokytojų kambarį, — ji kvietė.
— Man taip nepatogu. Juk ten saugojami likimi- 

nių sprendimų dokumentai...
— Kaip tik todėl.
Abudu įėjo į mokytojų kambarį. Taip pat, kaip ir 

anuomet, buvo žilasis Džionsonas, Birzmalniekas, po
nia Žemienė. Dauguma buvo naujų mokytojų. Grin
bergo nesimatė.

Visi Andrių išklausinėjo ir išteiravo vienas už kitą.
— Kur ponas Grinbergas? Ar Salanuose jis jau 

nebedirba? — išdrįso paklausti Andrius.
Tyla.
— Ponas Grinbergas pedagogiką iškeitė į preky

bą. Rygoje turi didelę baldų krautuvę... — pasakojo 
ponia Žemienė.

— Praeitą vasarą pas jį nusipirkau staliuką. 
Krautuvė jam patinka geriau ir sekasi geriau negu mo
kykloje...

Visi su Andrium norėjo pasikalbėti, ir nebuvo ga
lima taip greitai pasprukti.

Taip pat ir direktorius buvo visa pamiršęs, ir jo 
balsas buvo mielas ir švelnus. Vedžiojo Andrių apžiū
rėti mokyklos klases ir sales.

Švenčių rengimo salėje Andrius sustojo ir ilgai 
žiūrėjo į vieną pusę. Taip pat, kaip tą dieną, kada jį 
išvarė iš mokyklos. Aiškiai ir ryškiai matė paveikslą 
„Vieniša pušis“. Taip pat su ašaromis akyse į šį pa
veikslą jis žiūrėjo ir tada.

da gyveno Marytė. Namo šeimininkė buvo pamėgusi 
Salnišų vaikus, ir jau keletą metų ji šį kambarėlį iš- 
nuomuodavo tik jiems.

— Greitai bus atostogos, — džiaugėsi Antosė.
— Bus darbo metas, — sakė Andrius.
Taip, Andrius čia sėdėjo tylus, kietai spindinčio

mis akimis ir nieko jausmingesnio nekalbėjo nei apie 
pavasarį, nei apie gėles, nei apie širdis, kaip tai būtų 
patikę Antosei.

— Andriau, tu esi pasidaręs per daug rimtas, — 
pastebėjo Antosė.

— Taip, esu pasidaręs senesnis.
— Apie ką tu dabar galvoji? — Antosė teiravosi

toliau.
— Kaip tik dabar čia Andrius buvo sėdėjęs atsi-

Ką jūs taip žiūrite, pone Rugajau? — klausė minimuose kartu su Maryte. Gaibūt ant tų pačių kė-
direktorius.

— Man tas paveikslas patinka...
— Taip, taip... Mes įsigyjame ir vieną kitą meno 

kūrinį, kiek ištekliai leidžia, — pagirtas sakė direk
torius.

Tada aplankė kelias klases pamokų metu ir pasė
dėjo tuose pačiuose suoluose, kur kadaise buvo sėdėjęs. 
Jieškojo mintyse ir akimis savo vietos. —

Taip savotiškai girgždėjo vieškelio žvyras po kojų, 
kai Andrius išėjo. Jis atsisuko dar kartą ir pažiūrėjo 
į penkių augštų gimnazijos rūmų langus, kurie mirgėjo 
saulėje įvairiaspalvėmis varsomis. Tada ėjo lėtai.

Važiuodamas į namus užsuko valandėlę pas Salni
šų Antosę. Ji gyveno tame pačiame namelyje, kur ta-

džių jie buvo kadaise sėdėję? Tai buvo seniai. Vieną 
rudens vakarą, kai jis buvo purvinu keliu atbridęs iš 
namų, pavargęs buvo išsitiesęs lovoje ir užmigęs^ Ma
rytė buvo jį apklojusi, bet pati atsigulusi ant kietų 
kėdžių. Ir dabar jis buvo palyginęs Marytę su Antosė. 
Ar buvo tokia pat? Panaši?

— Ką aš galvoju, tu klausi ? — tarsi atbudęs pra
šneko Andrius. — galvoju apie plūgus, kuriuos šian
dien užpirkau Salanuose. Oi, kaip arsime! Skambės 
pasaulis, kai pradėsime arti!

Mergaitė sunkiai atsiduso ir svajingomis akimis 
žiūrėjo pro atvirą langą. Čiobrelių krūmas žydėdamas 
glaudėsi jai prie veido...

(Bus daugiau) ___ —
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BALYS IR EMILIJA PAKŠTAI KVIEČIA DRAUGUS IR PAŽĮSTAMUS LINKSMAI PRALEISTI 

ŠVENTES JŲ NAUJAI ĮRENGTOJ SALĖJ, S. CALIFORNIA ir 38-tos gat. kamp. (2801 W. 38th Str.)

Gros naujai pertvarkytas BALIO PAKŠTO orkestras 
Staliukus prašome užsisakyti Tel. VI 7-8252

Salė nuomuojama vestuvėms ir įvairiems baliams 
bei parengimams.

Gruodžio 25 d. 7 v. v. Kalėdinis parengimas
Gruod. 27, 28 ir 29 d. Salės atidarymas (Grand opening) 
Gruodžio 31 d. Naujų metų sutikimas
Sausio 1 d. Naujų metų parengimas

PO REKORDONEAPMOKAMA PROPAGANDA Darbas teikia džiaugsmą
Darbo idealas yra labai sc- 

* nas, greitai pamirštamas.
„ , .............. . x x n • ' -i • v i Tokia jau žmogaus prigimtis.Paimi laikrašti - sovietų ta (kai jų pasiūlymai Vaka- sakoma kad tin-ėii

sputnikas. Klausai radijo — so- rams buvo atmetami) nuėjo šim JUk dargl 8akoma. kad un,eji- 
vietų sputnikas. Pasuki televi- tais ar net tūkstančiais dirbti m*s esą2* visokios Pažangos va
ži jos ratuką — sovietų sputni- sovietams. Pavartykite laisvojo n ls' darbas ir kūri
kas. ‘žurnalistai rašo ilgiausius pasaulio spaudos puslapius ir
straipsnius, politikai skraido 
(kaip ir patsai sputnikas) iš so
stinės į sostinę, mokslininkai ra 
šo ir šneka tik apie sputniką.

mas tegali suteikti džiaugsmą., 
Senasis Goethė savo Faustui tepamatysite, kiek špionažo ka

nalais nuėjo jau paruoštų moks leido džiaugtis tik darbu, tik 
lo žinių sovietams. Tai tik kiek tuomi, kad jis padėjo nusau- 
pasiseka išaiškinti. Net ir iš- sinti didelius žemės plotus ir 

Sovietų mokslas keliamas j pa- tremiamas iš Amerikos sovietų sukurti geresnę buitį daugeliui
čias mokslo viršūnes. Valdžios prekybos atstovybės pareigūnas žmonių.
žmonės ir mokslininkai siūlo i išsivežė amerikietišką televizi- Be to kiekvienas pašaukimas 
keistis studentais. Sudaromos jos aparatą, kad tik padėtų so- yra reikalingas meilės ir suge- 
stipendijos studentams į sovie- vietų mokslininkui ir technikui, bgjimo. Sugebėjimą galime įsi- 
tų universitetus. Maskva noro-j Vakarai nesitikėio ir jiems gyti gabumais, mokslu ir prakti- 
doma, kaip pasaulio mokslo i nerūpgj0 jokios varžytynės Jie ka- tačiau meilę turime atsineš- 
Mekka, iš kur visas pasaulis tu- per keĮetą metų per spaudą ti su savimi. Jei jos žmogui 
retų semtis išminties, mokslo jr kitomis priemonėmis gyrėsi trūksta, niekada netapsime ge- 
žinių ir stiprybės, kaip mahome apje savo numatomus darbus? rals savo amato žinovais — spe- 
tonai semiasi iš savo Mekkos. jįe atkreipė sovietų mokslinin- cialistais. Prityrimui augant, 

Ir tas tęsiasi jau savaitėmis, įr špionažo dėmesį, į kur vi- drauge turi žmoguje augti ir pri- 
Visas tas propagandos aparatas sag dėmesys turėtų būti sukon- sirišimas prie pasirinkto darbo. ( 

įtvane-os. .laimi sovie-1 centruotaš Sovietai išnaudojo Labai negerai, jei būna atvirkš- 
visas žinias ir aplinkybes, kad čiai. Verstis nemėgstamu dar- 
pakeltų savo prestižą ir kad ga- bu> nuolat turėti reikalą su tuo, 
lėtų vesti propagandą komuniz-, kas žmogui yra įkyru tai tik- 
mo naudai. Jie panaudojo viso! riausia kankynė tiek pačiam 
pasaulio mokslininkų žinias,' žmogui, tiek kitiems, su kuo tu- 
kad tik jie pirmieji paleistų že- rime bendrauti. Kartais ir pats 
mės satelitą. Ir jie savo atsie- darbas nukenčia.

dirba be atvangos. Jeigu sovie 
tams tektų apmokėti už šią vi
są puikią propagandą, susidary
tų milioninės sumos. Deja, šį 
kartą visos galimos propagan
dos priemonės yra pajungtos 
dirbti jų naudai su tokiu dide
liu tikslumu ir neišmetant nė 
cento iš savo kišenės.

Argi iš tikrųjų sovietų mok
slas padarė tokią didelę pažan
gą ir nuėjo tiek toli į priekį, pa
likdamas kitus kraštus užpaka
ly savęs? Argi sovietų moksli
ninkas, nors ir gerai aprūpina
mas ir turėdamas visas galimas 
priemones mokslui, bet jausda
mas virš savo galvos Damoklo 
kardą, galėjo pasidaryti toks 
kūrybingas ir pajėgus? Argi vi
so laisvojo pasaulio mokslinin
kai taip atsiliko užpakaly so- Į 
vietų mokslininkų, jog gal
vą užvertus galėtų stebėti so
vietų mokslininką, kaip kokią 
nepasiekiamą asmenybę? Ne!

Kur atsirado pirmoji raketa? 
Kur atsirado pirmieji beprope- 
leriniai motorai? Kur atsirado 
radaras, televizija, penicilinas, 
streptomicinas? Kas pirmieji su 
skaldė atomą? Ir taip begalės 
įvairių mokslo šakų. Kieno mok 
slininkai visa tai padarė? Tai 
padarė Vakarų pasaulis, laisvo
jo pasaulio mokslininkas.

Tačiau kodėl pirmasis žemės 
satelitas pakilo į erdves virš So
vietų Rusijos? Laisvojo pasau
lio, ypatingai Amerikos, spauda 
nurodė kelius ir paskatino so
vietus. Jeigu vakariečiai ką 
nors atrado ar galvoja daryti 
bei daro, tai spaudos puslapiai 
užpilami žiniomis apie naujus 
atradimus, kur ir kaip kas da
roma. O tuo pačiu paskatinami 
sovietai ir nurodoma, kur ir ko
kių paslapčių sovietų šnipams 
reikėtų jieškoti. Vokietijos mok 
slininkai savo noru ar prievar-

kė. Satelitas sukasi, o apie jį 
sukasi ir visos didžiosios moks
lo ir politikos išmintys. O kai 
dar dešimtimis ar net šimtais 
jaunų studentų atsiras jų uni
versitetuose, pasisekimas bus 
apvainikuotas šimtais naujų 
draugų ir gal net išmokslintų 
šnipų, kurie padės garsinti 
“Naująją Mekką”. O jie tai su
geba padaryti nesiskaitydami 
su jokiomis priemonėmis.

Peikiam Amerikos mokyklas 
ir jau žiūrime į Maskvą. Nesa
kau, kad būtų tobulos ir gerai 
paruoštos Amerikos žemesnės ir 
vidurinės mokyklos. Yra daug 
spragų auklėjime, moksle, bet, 
jeigu jau jieškoti pavyzdžio, tai 
tik ne Maskvoje. O Amerikos 
augštosios mokyklos paruošia 
labai gerus atskiVų šakų specia
listus. Tik gal daugiau reikėtų 
atkreipti dėmesį į politinį ir vi
suomeninį studento ir busimojo 
mokslininko išsilavinimą, kad iš 
nesusiorientavimo nepradėtų jie 
jieškoti stiprybės ir įkvėpimo 
“Naujojoj Mekkoj”.

Draudžiamas hipnozas per 
televiziją

Anglijoje jau nuo seniai BBC 
radijo siųstuvas pradėjo kelti 
klausimą, ar yra įmanoma radi
jo bangomis, ypač panaudojant 
televizijos priimtuvą, užhipnoti
zuoti žiūrovą. Prieš kurį laiką 
britų BBC siųstuvo vadovybė pa 
sikvietė Anglijoje plačiai žinomą 
hipnotiką Peter Casson. kuriam 
buvo duotas uždavinys pabandy
ti per televizijos siųstuvą užhip
notizuoti žiūrovus. Žiūrovais bu 
vo parinkti 12 BBC siųstuvo tar 
nautojų. Jie buvo pasodinti vie
name kambaryje prieš televizi
jos aparatą, kurio ekrane galėjo 
matyti hipnotiką ir girdėti jo bal 
są. Šio bandymo pasekmėje 5 iš 
12 siųstuvo tarnautojų buvo už
hipnotizuoti. Sakoma, kad po 
šio bandymo BBC siųstuvo di
rekcija uždraudė televizijos ke
liu daryti hipnozės eksperimen
tus, nes esą pavojaus, kad ir to
liau gyveną televizijos priimtu
vų savininkai galį būti užhipno
tizuoti.

BRIGMTON BAKERY
(buv. Preikšas Bakery)

2457 W. 46th Place Tetef. Vlrginia 7-1250
Savininkai: Dūkštas ir Mackevičius. Kepa šventėms tortus, medau- 
ninkus ir kitus kalėdinius kepsnius ir visų rūšių ruginę duoną.

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Dėl artimų 

ir tolimų distancijų. Saukite sekančiai

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 80. TROV 8T.

Tslef OTAlbrook 6-7670 ix
Olbaon 8-4088

• General ls kontraktorlus na u 
Jų namų statybai, Įvairiems re 
montama Ir namų pertvarky 
mama • Turime dideli patyri
mą namų statyboje. • Patys 
ithekame cemento Ir medžio 
darbus e Apkalnavlmal nemo 
karnai

■»

)

ANTANAS VILIMAS
8416 80 LITUANICA AVĖ., CHICAGO ILi. 

Telefonas — FRontler 6 1882

Duoną Ir JvaliiM ske.«tnga» 
tmlkntes keps

I

VIRS 15,000,000 Amerikos gyventojų žino,
kad taupyti apdrausto*? Taupymo Ii Skolinimo Bendrovėse yra 
naugu Ir pelninga

Univerml Havlng* turi l«osn issoelatlon ištikrina *angnmą 
Ir gražų pelną

Saugumą užtvirtina Suvienytą Valstybių valdžios agento ra Ik 
110.000.00 kiekvienam indėliui Ir reikalingi rezervai o pelne 
patyrusių Ir sąžiningų vedėju pastangos

Galite taupyti attykd&ml asmeniškai ar per laiškus Aus grel 
ta« Ir draugiškas patarnavimas

Dėl paskolų Ir visais HnaniIntaU reikalai* kreipkitės |

«RUHO’S KEPVKU
<880-41 8 Utoanlee V- 

Tel. CLIffside 1-MH
t'rlrttMtOIll* J VlAMA <rautu V 
ir rAfttoranua ta t r t*
•1 u ličiam e į vtaiia irtlmuo
ši ui

UNIVERSAL SAVINOS
AND LOAN ASSOGIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

Majorą Drew sveikina generolas McCarty po to kai šis pa
siekė naują rekordą išvystęs per valandą 1,190 mylių grei
tį. Ankstyvesnis pasaulinis rekordas priklausė britam, 1,132 
mylios per valandą. (INS)

Lietuvių Prekybos Namai
Pirkite šiais metais — be jokiu įmokėjimų, iš

mokėsite sekančiais metais lengvais išmokėjimais.

KALĖDINIŲ PREKIŲ

IŠPARDAVIMAS
Svečių kambario baldai, didžiausias pasirinkimas, 

'58 m. model., Nylon ar vilnos viršum tik $ "| 85-00
Kilimai 9x12 ar nuo sienos iki sienos Bigelow, A. 

Smith, Magee ir kiti nuo $49-00
Rašomieji stalai ąžuolo ar riešuto medžio, ir kny

gom spintos stiklo stumdomom durim, puiki dovana 
moksleiviams, pas mus $29-00

Miegamųjų kambarių baldai ąžuolo ar riešuto me
džio su šlifuoto stiklo veidrodžiu parduodami po 
$250 pas mus prieššventiniam išpar. tik $“| 49-00

5 dalių virtuvėm chrom Formica viršum stalai 
su 4 kėdėm švenčių proga tik $49-00

Šaldytuvai — Frigidare, Admiral, General 
Electric - $159-00

Virimui parcelano pečiai tik $75-00
Skalbiamos mašinos Speed Queen nuo $99-00
Televizijos aparatai, Zenyth, RCA, Gen. Electric 

Traveler i $Į49-$2OO-00
Didžiausias pasirinkimas radijo, phonografų gar

siausiu Blaupunkt ir Telefunken firmų.
Vaikučiams žaislai, staliukai, arkliukai, traukinė

liai. dviračiai.
Rašomos mašinėlės, prosai, tosteriai, kavos vir

duliai ir viskas Kalėdų šventėms.
Viskas be jokiu jmokėjimu. Savo pinigus panau

dokite kitiems švenčių reikalams.

Furniture Center, Ine.
3224 SO. HALSTED STREET 

Tel. VIctory 2-4226
Krautuvė atidarvta iki švenčių 
kas vakaras iki 9:30 valandos.

JUSTAS LTEPONIR 
STANLEY KRIJKAS

Žmogus žmogui — vilkas
Dabar visi civilizuoti žmonės 

aiškiai nusivokia, kas yra pado
ru, o kas — ne, kas dera kultū
ringai žmonijai, o kas ją žemina.'

■ • '• ' '• J
Šiaip žmonės visą laiką yra 

linkę galvoti logiškai. Jie mėgs
ta nuosekliai derinti gyvenime 
savo asmens ir istorijos patirtį. 
Tik dorovės dėsnių taikymo sri
tyje lieka didelė spraga. Visuo
menėje vyrauja nuomonė, kad 
dorovingumo ir sugyvenimo pa
grindai negali ir neturi būti tai
komi tada, kai turima reikalo 
su tautų, valstybių ir net socia
linių sluogsnių bendravime. Čia 
esą galįs vyrauti senas lauki
nis šūkis: “Žmogus žmogui yra 
vilkas”.

ja, siekdami ko didžiausio pelno 
sau, savo tautai ar valstybei.

Apgaulė, smurtas, sląstai, te
roras, papirkinėjimai, puolimai 
iš pasalų, nuodingų gandų sklei
dimas — tai paprasčiausi XX 
amžiaus metodai bei dėsniai.

NAUJAI ATIDARYTAS

PARAPACK INSTITUTAS
Išbandyta priemonė prieš arthritis 

ir reumatizmo skausmus.
Skambinti — Pltospcct 8-4750 

OlA.A SAKA LAIŠKAS

VIRTUKO k O 2 1 O O 8 
Lietu'JAU gazolinu stotis Ir auto 

taisymas
Atliekami motoro remontai, lygi
nimo. dažymo darbai ir keičiamos 

dalys
SALL-ME-MOTORS C0.

6759 S WESTERN AVĖ. PR 8-9633

Tie patys žmonės, kurie priva
čiame gyvenime musės neskriaus 
be reikalo, kurie sugebės pakilti 
į augščiausius dvasios gyvenimo 
akiračius, viešuose santykiuose 
pačiu begėdiškiausiu būdu lupi- 
kauja, plėšia, apgauna ir klasto

DAILYDft-KARPENTER
Dirbu įvairius pataisymus ir per- Į 

tvarkymų darbus, n; gailis garažus.
Taip pat dažymo darbui

JONAS PAPELIIJCKA
4552 So. Western Avė.

LAfayettfl 3-4526 i

SKelbkitės dien. "Drauge'"

V estu v iii nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

PR.ECIN PHOTO STIBIO
(Lncorporated)

EDVARDAS ULIS, sav. 
4058 Archer Avenue 

Telefonas Vlrginia 7-2481

2646 West 71st Street

SPALVOTO VOKIŠKO KRISTALO 
Galima gauti pas —

BALYS RADIO & TELEVISION SALES & SERVICE
PRospert 8-5374

MOVIMCi

P IŠ TOL) IP ARTI
NAUJI OIDCII rifOKAI- NAUJAUSI KAAUSTrno (PANK/A!

tusų METŲ PATV/tlMAS - PiGUS IP SAtlN(N6A\ PATAPNAV/MAt
JUOZAS NAUJOKAITIS

[ 2022 W 69 St. CHICAS0 36. ILt T* 5-9209j

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR

SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 —

Ir Paskolos Duodamos Ramu įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSn7
6245 S. Westem Avė , Chicago 36, III

-CONTINENTAL SAVINGS & LOAN ASSN?

4559 So. Paulina St., Chicago 9, III., YArds 7-0145

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

DISTRICT SAVINGS & L0A? AŠŠn7
3430 S. Halsted St., Chicago 8, III

ST. ANTHONY SAVINGS & LOAN ASSN.
1447 S. 49th Ct., Cicero 50, 111., tel. TO 3-8131-32

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

PASIRUOŠKIT KALĖDŲ ŠVENTĖMS!
Moderniai atremontuotose patalpose rasite didžiau*} pasi

rinkimą moderniausių baldų, T.V. ir Radio aparatų, ir kitų 
namams reikmenų.

F. A. RAUDONIS ir N. BERTULIS, sav.

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

Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:30
J
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sambūris sviesa ir santaros filisteriai

NAUJŲJŲ METŲ
Š. m. gruodžio mėn. 31 d. - Pradžia 9 vai. vakare.

WESTERN BALLROOM SALESE,
3504 South Western Avenue

MALONIAI KVIEČIA ATSILANKYTI Į...

SUTIKIMĄ,
!>us užkandžiai - Šokiai - Šampanas. Groja ži

nomas Chicagos orkestras.
Staliukus prašoma rezervuoti iš anksto: LA 3-8864.

čia kad tai jiems būtų penpavo- Life”, "The Pilot”. "New York tekti pro skyles sienose, o dėl I Pasauliniame kare mėsos bei kaulų krūva, jei jaulinini npi rmarnliaii iŠ _ 1,1 i_* z.:-   ___ :...... ,________ __ •___ .•»»»»». hiiiuuic nūn, ~r , j juhLIETUVIŠKIEJI ĮVAIRUMAI
AL, GIMANTAS

.pnga), nei pagaliau iš kompeten Herald Tribūne” ir kt. Čia įvar- nugriuvusio kamino gaisras ne-j

Geriau vėliau, negu niekad Guvi latvė
Kitais metais, vasarą sukanka Mūsų B Bilevieiūtės pėdomis 

lygiai 25 metai nuo neužmiršta-į pasekė ii viena latvė, Rygos ?y-
mo transatlantinio skridimo . ir į Tiesa, ios šuolis lais

vėn buvo kiek kitoks. Minėtoji 
rvgietė ilgesnį laiką negalavo.lietuvių tautos herojų lakūnų 

Stepono Dariaus ir Stasio Girėno 
tragiškojo žuvimo. Ir tokiai me
tų eilei nubėgus praeitin, žuvu
siųjų atmintis nė kiek neišblėso 
jų tautiečių širdyse ir mintyse.

Buvo padaryta iai keletas vidu
riu operaeiiu bet sveikata per
daug negerėio. Ligonei pasisekė 
sužinoti, kad rytiniame Berlyne 
vra vokietis gvdvtojas, kaip tik

Jų drąsa ir pasiaukojimas Lie-'žinomas specialistas tos rūšies 
tuvos vardo išgarsinimui negali negalavimu kurie ir ią vargino.

tingų lietuviškųjų sluoksniu čia. dinti tik žymesni ir įtakingesni kyla dėl to, kai dažnai lyja ir 
l’uo klausimu teko gauti vertin- spaudos balsai. Re to reikia ži- stogai šlapi. Už tai, kad katėms 
.gą nuomone iš vieno Amerikos noti, kad ir mūsų vyčiai, nors nereikia atidarinėti durų ir kad 
lietuvių vadovaujančio politiko kažinkaip jie būtų veiklūs, netu-1 dažnai lvia, namo gyventojai y- 
ir vsiiomenminko. Laiške rašo- ri gal nvbių sel’ti v’są anglu kai ra dėkingi II namų valdybai ir

manau, kad dar nėra 
atėjęs laikas atvirai kalbėti tais 
klausimais kurie dabartinėmis 
sąlygomis negalimi realizuoti.
Su komunistiniais elementais, 
nors ir kultūrininkais, vis tik yra jo tenka tik džiaugtis, kad žo- 
pavojinga bendradarbiauti. Jie dis ‘‘Lithuania” neišnvksta iš mi 
tai panaudotų tik komunistinei lionų amerikiečių skaitytojų dė- 
propar anc’ai ir mūsų tautos ne- mesio. 
naudai. Iš mūsų pusės yra rei- . . ,,
kalingas didelis atsargumas. Ki-' 2v,"!sn,s P” “«**>• •‘""“K

ba leidžiamą amerikinę spaudą, miesto vykdomojo komiteto va- 
Aišku. jog ir č’a neivardintuose j dovams”. 
laikraščiuose ga’ėlo būti išspaus 
dr-tp įvairios m^dž’agos, liečian- 
č’os lietuvius ir Lietuvą. Be abe

būti ir niekada nebus užmirštas. pPr atitinkamas įstaigas pasi-’^as reikalas būtų, jei būtų gali-i Vilniškėje Upsoie vra skyrius 
ma santykiauti su Lietuvoje te-1 “Satyra ir jumoras” kuriameRašėme jų atminčiai poemas, stengė gauti leidimą 'nuvvkti į 

spausdinome jubilėjinius leidi- Berlyną, susisiekė su minėtu vo 
nius, statome paminklus. Jų yra kiečiu ir, kai viskas buvo paruoš 
Lietuvoje esama ir šiame kraš-jfa operacijai, ligonė nuvyko rv- 
te. Brooklyno lietuviai jau ilgąginin Berlynan. Čia buvo ope- 
metų eilę renka pinigus Dariaus ruota jr, VOs tik galėjo vėl ant 
ir Girėno paminklo pastatymui, kojų pastovėti, stengėsi galimai 
Sugebėjo surinkti kelis tūkstan- daugiau ir dažniau lauke būti, 
čius, bet šiuo metu pritrūko ke- “šviežiu oru” kvėpuoti. Ir taip
lėto šimtų. Reikia, skubiai rei
kia. ka i galimai artimesniu lai
ku atsilieptų tautiečiai iš JAV 
ir Kanados, prisiusdami bent 
simbolinę, nors ir vieno dolerio, 
auką ir tuo būtų gauta paminklo 
statybos pradžiai reikalinga pi
nigų suma Itin svarbu, kad tas 
paminklas galėtų būti atideng
tas viešumai, kaip tik minint ket 
virtį šimtmečio nuo narsiųjų la
kūnų žuvimo. Pervėlu? Ne, nie
kada! Geriau vėliau, negu nie
kad! Gi savąsias aukas aukas 
kreipkime šiuo adresu: P. J. 
Montvila, 85-63 98th Str., Wood- 
haven 21, N. Y. Jis už gautas

besančiais patriotais, ne komu
nistais. Bet tokių galimybių ne
daug. Tad tenka laukti dar di
desnių pasikeitimų Sovietų Są
jungoje, negu ligšiol ten yra įvy
kę”.
Apie Lietuvą didžiojoje spaudoje

Lietuvos Vyčių turimomis ži
niomis, pastarųjų keliolikos sa-

kVėpuodama menrina, nekieno'vaiči^ metu aPie lietuvius, Lie- 
nepastebėta, įsėdo į vieną miesto 'tuvą’ Sibiro tremtinius, kultū

rinius lietuvių pasiekimus ir t.t. 
siauriau ar plačiau rašė visa ei
lė žinomų amerikinių leidinių. 
Jų tarpe pažymėtinos žinutės ar 
straipsniai, tilpę žemiau įvardin
tuose laikraščiuose: “Chicago 
Tribūne”, “Los Angeles Examin- 
er”, “New York Journal Ameri
can” “The Christian Science 
Monitor”, “Life”,, “The New 
World” “Chicago Daily News”, 
“Detroit Free Press”, “Detroit 
News”, “Chicago Sun-Times”, 
“Philadelphia Inųuirer”, “Miami 
Herald”, “Newark Star-Ledger”, i 
“Newark Sun-Times”, “Cicero

karta atėio iai mintis — dabar 
arba niekad! “Grynu oru” be-į 

mergina 
sėdo į vi( 

susisiekimo priemonių, einančių 
į vakarines zonas, ir taip atsidū
rė laisvėje. Artimu laiku lai
mingoji ligonė atvyks cpsigyven 
ti į Jungt. Amerikos Valstybes.

Dėl kultūrinio bendravimo su 
Lietuva

Keletas autorių eilėje laikraš
čių buvo pasisakę ir pasiūlė ban 
dyti kultūrinius ryšius su raudo
nųjų valdoma Lietuva.. Bet, kaip

aukas paminklo statybos komi- patirtis rodo, šis sumanymas ne 
teto vardu kiekvienam atsiųs pa rado jokio pritarimo nei iš val- 
kvitavimą. dančiųjų sluogsnių Vilniuje (jau

t s\eC

— ŠVENTADIENIŠKAI PASIPUOŠUSIA 

DOVANA!

Kai Jūs įteikiate dovaną 
ar vaišinate Old Sunny Rronk, 
Jūs teikiate didingą 
Kentuoky VVhiskey —- 
smaginančią ir skanią!

KENTUCKV
BLENDED

VVHISKEY

54.50
4 /r, t)t.

NOTE TO

STRAIGHT BUYERS:
TM flont ot tint įtriigM bourbonl comi Irom Kontucky. 

Alk loi Sunn» Broob Kfntucky Stiiight Bourbonl

<HE OLD SUNNY BROOK COMPANY, lOUISVILLf, KY, DISTRIBUTED BY NATIONAL DISTILLERS PRODUCTS COMPANY 
OOTH 06 PROOF • KLNTUCKY BLENDED WHISKEY CONTAINS 65% GRAIN NE U IRAI SPIRIIS

Kažkoks K. Pukenis būtinai 
nori išmokti rusų kalbą: “Lin
kuvos rajone Pašvitinyje, nėra 
rusų kalbos dėstytojo o skir
tas tam mokytojas Prazijan gas 
traliuoja po Rygą ir kitus mies
tus turistiniais ir prekybiniais 
reikalais. Tuibūt taip lengviau, 
negu vaikus mokyti”.

linksmesnp forma gyventojai 
bando pasiskusti įvairiais trū
kumais ir nesklandumais, kurių 
rusiška’ sovie*mėie santvarkoje 
niekada netrūksta, štai tūlas S. 
Šiaudelis rašo: “Norint sutvar
kyti kokius nors reikalus pas 
Naumiesčio rajono kooperatyvų 
valdybos sekretorių, reikia atsi
nešti pusbonkį degtinės. Pažy
mėjimą kokį reikia, jis gal pa
rašytų ir veltui, bet antspauduo
ja tik pusbonkiu”.

O. šermukšnytė iškelia: “Kal
varijos rajono Talkos kolūkio 
klubo — skaityklos vedėja Bi
rutė Vasiliauskaitė darbo metu 
vietoj savęs skaitykloje palieka 
sipyną, o atlyginimą eina atsi
imti pati. Racionalus būdas”.

A. Azbukauskas piktinasi lie
tumi savo kambaryje: “Klaipė-! 
doj-e, Dobilų gatvėje, name Nr. | 
8 į kiekvieną butą katės gali pa-1

Gi E. Miežlaiškienė norėtų šva 
raus vandens gėrimui: 
kartais neapsimoka remontuoti. 
Tokios nuomonės yra Kapsuko 
komunalinio ūkio darbuotojai a- 
pie sugriuvusį šulinį Kalkinės 
gatvė je. Mat kitam kvartale yra 
dar nesugriuvęs šulinys. O, kai 
sugrius šis, galima bus vaikščio
ti vandens į Šešupę”.

M. Unguraitis norėtų nelabai 
daug ko tik elektros šviesos. 
Jis skundžiasi, kad, nors Seiri
juose yra dvi elektrinės, bet nuo 
to ten nė kiek nešviesiau. Elekt
ra nešviečia nei miestelio gat
vėse, nei jo gyventojų kolūkie
čių, darbininkų ir tarnautojų bu 
tuose. Už tai dėkingas rajono 
pramkombinato vadovams.

Prieš I Pasaulinį karą ir jo 
pradžioje viso pasaulio kariuo
menėje buvo labai mažas auto
mobilių skaičius. Visur, tiek ka
valerijoje ir artilerijoje, tiek 
gurguolėse ir įvairiose tarnybo- į 

se buvo Vartojami arkliai. To
dėl karas pareikalavo labai daug , 
arklių. Pagal statistinius duo-, 
menis tas reikalas taip atrodo: Į 
Rusijos kariuomenėje buvo 6,- 
000,000 arklių, t. y. 25% visų 
valstybės arklių, Anglijoje — 
1,290,000 — 37 G Prancūzijo
je — 1,880,000 arklių — 59%, 
Vokietijoje — 2,500,000 arklių, 
t. y. 62.5%.

Padidėjus tokiam skaičiui ar-
Šulini art?lai kar0 metu padidino

1 veterinarijos tarnybos pareigū
nų skaičių iš 508 žmonių iki 
27,741 žmogaus. Tą pat padarė 
ir kitos valstybės.

nėra dvasios bei sielos. Tad 
ryžtą galima vadinti tautos sie
la.

>-00000000000 o o oooo oo ooooooo

KALĖDINĖS 
® DOVANOS • 

PASIRINKITE 

ATSILANKĖ |

UlTCLCvision
Csales- serviče)

Sav. inž. A. SE.MF:\AS 
3321 S. Halsted — (LIITsidc 4-IMKI5

Atdarai kasdien nito 9—9 vai. vak 
Sek maditniaia —- 10—5 v. v. 

tOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOfKK

Ryžtingumas
Kaip drabužis be žmogaus ne

turi formos, taip tauta — be- 
ryžtingumo. Sudėtinės tautos 
nepriklausomos dalys, kalba, že
mė nustoja savo vertės, jei nė- i j 
ra valios. Žmogus turi visas kū
no dalis — akis, rankas, galvą | 
ir širdį, — tačiau jis tėra tik l

Ifi ARTI IR TOLI BAuDŲ
PERKRAUSTYMftS
Naujau specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap
draudė 1*1 gus ir sąžiningas 
patarnavimas.

R. ŠERĖNAS
3<M7 W. 07th PI. (lileatfO, 

tU. VVAlbrook 5-8063

<«lf | could only

Šu/l&ū'ol is not enouį’h!

Join
THE

MARCH 
OF DIMES

NUO UŽSISENEJUSIŲ BEI 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo 8ENŲ, AT
VIRŲ IR SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 

miegoti nea jų užsisenėjuslos žaidoa 
niežėjimą ir skaudėjimą senų atvi
ru ir skaudžių, žaldų uždėkite 
LEGULO Olntment Jos gydymo 
ypatybes palengvins jūsų skaudSJl- 
ma ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite jų tapgl nuo skau
džiu nudegimų. Ji tappgl pašalina 
niežėjimų ligos vadinamos PSORIA- 
S1S Taipgi pašalina peršėjimų ligos 
vadinamos ATHLETE’S EOOT su
stabdo džiovinimų odos ir perplyšlmų 
tarppirščių Yra tinkama vartoti nuo 
žžiūstančios suskilsios odos dedir- 
vinių odos išbėrimų ir t t taipgi 
tinkama varotl vaikučtams.kada pa 
sirodo skaudus Išbėrimas nuo vysty
klų Ji yra gera gyduolė nuo iš 
vlršinių odos ligų. Le-
gulo Olntment yra 
parduodama — po 75 
centų, $1.35 ir $3.50.
Pirkite vaistinėse Chi- 
cagoje ir apylinkėse:
Milwaukee, Wis., Ga- 
ry, Ind. ir Detroit Mi- 
chigan, arba rašykite 
Ir atsiųskit Money Or- 
derj J —

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

MOODY

STATYBAI 
IR NAMU 

PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rftšių 
medžiaga 
CARR
LUMBER CO
STASYS LITIVINAS. Cnt
3031 So. Halsted SI.

Tel. Vlctory 2-1272

Apkainavimą ir Prekių Prijstaty 
mą Teikiame Nemokumui 

Raštinė atidaro kasdien nuc 
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
Seštadlenais iki 3 vai. vakaro

NAUJIENA SPORTO 
MĖGĖJAMS!

Šiame prieškalėdiniame laikotar
pyje nėra geresnės dovanos spor
tininkui ar sporto mėgėjui kaip

EDVARDO SULAICIO
redaguota knyga

LIETUVIŠKASIS KREPŠINIS

kuri yra pirmutinis šios rūšies lei
dinys išeivijoje.

Joje telpa nemaža medžiagos a- 
pie lietuviškąjį krepšinį Lietuvo
je bei įvairiuose pasaulio kraštuo
se, o taip pat yra 63 įvairios nuo- 

i traukos iš krepšinio gyvenimo.

Sktlhkilės “Drauge”.

Leidinio kaina 1 dol. Jis gauna- 
' mas DRAUGE, 4545 W. 6Srd St., 
Chicago 29, III. ir pas lietuviškos 
spaudos platintojus.

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM I VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT
Saugus baldų perkroustymas 
asmenų turinčių ilgą patyrimą

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne Avė. Telei. Vlrglnla 7-1087

#

Pradėkite taupyti šiandien: turėsite rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

įstaigoje _ BRIGHTON SAVINOS AND LOAN!

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.,, antrad.,, penktad. ir Trečiad. 9 vai. ryto iki 12 vai.
šeštad 9 vai. ryto iki 4:30 p. p. Ketkvirtad. 9 vai. iki 8 v.

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ 1

CRANESAVINGS
255S WBST 47th STREET LAfayette 3-1088

B. B. Pletktevdei, pi-©*.; E. B. Pletklewlc«, sekr. tr advokatas
Mokame ankMus dividendu*. Keičiame čekiu*. Parduodame tr perkame 

TAlMybSs bonus. Taupytolamn patarnavimai nemokamai.
Pradekite atidarydami sąskaita Aftandlen. Apdrausta Iki S 10,000

Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro 
antr. Ir penk. 9 iki 8; treft. uidaryta. o »<i*t nuo P iki vidnrdienie

PEOPLES HARDWARE & PAINT CO.
Liet. krautuvė. Sav. broliai Gregoraviėiai
Dažai, Alyva, Stiklas, įrankiai, peiliai 

namų reikmenys, vandentiekio įrengimą* 
ir elektriniai reikmenys.

1901 West 47th St. TeL LA 3-4139

INSUHiO 
UPTO-, 
'000^

FEŪERRL
SAVINOS

Jei reikia paskolos
pirkimui namo 

ateik į

Mutual Federai Savinas-
gausi greitą patarnavimu

2202 W. CERMAK ROAD,

CHICAGO 8. ILL.

VIrginia 7-7747
AND IDAN ASS’N.

JOHN J. KAZANAUSKAS, 
Preaident

1
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LIETUVIŠKA EGLUTĖ IR DUONA
Lietuviška eglutė paskutiniais Be lietuviškųjų, parodoje dar 

metais Chicagoje vis įgauna di- ■ yra išstatyti: lenkų, prancūzų, 
dėsnio susidomėjimo. Lietuvis- graikų, ukrainiečių, olandfį, įta
kos eglutės papuošalai šiuo me-! lų, vokiečių ir švedų įvairūs 
tu vis labiau patraukia kitatau- kepsniai. Kaikurios tautybės čia

CLASSIFIED AND HELP WANTED AD VERTISEMENTS
KKAL ESTATE REAL ESTATE KKAL ESTATE REAL ESTATE HELP WANTED — FEMALE

« kamb., 3 mleg., garaZna. 913,71)0 
« kamb. milr., 3 micg. gar. $15.500 
5 kamb., mūrinis naujas. 918,500. 

. .. , P<» •» kamb., rnūr., dld. ak. *23,000.
cio akį, bejieškančią originalu- pasižymi visokių pyragaičių • S’tT'JL peątrtnkHmM
mo bei patrauklumo. j gausumu.

Prieš kirik laiko “Chicago l „ o m „ ». . .. x Yra smagu, jog lietuviai neSun-Times rase apie lietuvišką ., . _ tik kalėdinėse eglutėse, bet ireglutę, papuoštą Thomas More , .... . , ., rsv r-. . kalėdiniuose kepsniuose gali pa-knygyne Chicagoje. Dabar ten t. f “ x.rsididziuoti prieš kitataučius.

S.A. AGLINSKAS Real Estate
243# W. «« St. HE. 4-8292

MAR«UETTE PARĖK. 2 „.Orini.,! » “• įj“- į į gf ~ SJJJ

apsilankius, pačiam teko ją pa
matyti ir pasigrožėti lietuviškų 
žaislų, padarytų iš įvairių šiau
delių, formomis.

Čia pat, eglutės pašonėje, 
yra padėta ir lietuvaitės sesers 
M. Gratios (Listaitės) sureda
guota knyga “A New Look at 
Christmas Decorations”. Šios 
didelės knygos viršeli puošia ir
gi lietuviška eglutė, o tekste, 
27 tautų eglučių aprašymų tar
pe, lietuviškoji užima nemaža 
vietos.

Tenka pastebėti, jog minimas 
knygynas, kuris yra 210 W. Ma- 
dison St. (Il-me augšte), susi
laukia nemaža gražių atsiliepi
mų apie lietuvišką eglutę bei lie
tuvaitės suredaguotą leidinį. 
Knygų mėgėjų dėmesiui dar 
norime pažymėti, kad šis kny
gynas yra katalikiškas ir jame 
galima gauti įvairiausių kata
likiškų knygų bei kitų leidinių.

Palikus lietuvišką eglutę Tho 
mas More knygyne, pasukime į 
didžiąją Chicagos viešąją bi
blioteką, kurioje šiomis dieno
mis buvo išstatyti lietuviški 
kepsniai. Čia vykstančioje įvai
rių tautų kalėdinių kepsnių pa
rodoje lietuviai yra atstovau
jami ruginės duonos ir prėsku- 
čių (sližikų).

Knygyno koridoriuje, esan
čiame prie Michigan ir Ran- 
dolph gatvių, stiklinėse spinte
lėse mes užtinkame ilgą — 7 
svarų lietuviškos juodos duo
nos kepalą, dar vieną mažesnį 
pikliavotos duonos kepalėlį, 
gražiais prėskučiais (sližikais) 
prikrautą lėkštę ir mažutį ru
pios (oarse rye) lietuviškos | 
duonos kepaliuką.

Šie visi lietuviškųjų kepsnių 
eksponatai yra paimti iš Piva- 
rono kepyklos, 4620 So. Marsh- 
field Avė.

Ypatingai yra malonu, kad lie
tuviškasis vardas gali būti vis 
plačiau paskleistas įvairiatautės 
publikos eilėse.

E. bulaitis

(II1CAG0JE
Klases sunkiai 
suvaldomiems

Chicagoje įvairiose miesto da
lyse yra įsteigtos devynios kla
sės mokiniams, kurie yra sun
kiai suvaldomi. Perėję į tokias 
klases nedrausmingi vaikai gau
na progą pasitaisyti; nauji mo
kytojai jiems būna kartais arti
mesni širdžiai ir tuo būdu vai
kai vėl gali normaliai tęsti pa
mokas.

ŠVELNUS

AltTl NABISCO
6 kamb. 10 metų mūr. namas. Sil- 

dymas alyva. Dvigubi alium. langai 
ii- durys. 2 karų garažas. 222,500. A. 
Katilius.

2 x 4 H1 DAR t BUTAS 
NEĮRENGTAS

Nuomos už 2 butu 2200 j mėn. 
Karštu vandeniu-alyvos šildymas. 32 
pėdų sklypas. Vaisiniai medžiai. Ne
toli Marq. Pk. 221.000. A. Sirutis.

30 AKRŲ MIŠKO PRIE EŽERO
Gražus 7 kamb. (5 miegamųjų) 

mūro namas. Rūsys. Dvigubas mūro 
garažas. Prie US 6 kelio, apie 140 
mylių J Rytus nuo Čikagos. 217.000. 
A. Rėklaitis.

P. LEONAS
REAT- ESTATE 

2735 West 71st Street 
Visi telcfdnai: VVAlbrook 5-0015

namai po 2 augštu. I-as namus 2 bu
tui po 6 kamb. ir 2-as namas 2 bu
tai po 5 kamb. Prie abiejų namų 
2 autom, garažai. Namai gerame 
stovyje. Reikalinga pamatyti, kad 
galėtumėt įvertinti. 4081

Murųuette Parke 6 kamb. mūrinis Į_  _
bungalow. Centrallnis šildymas ap
kūrenamas alyva. Virtuvė išklota 
plytelėmis (Tile kitehen). 2 autom, 
garažas. Pilna kaina tik 216.500. 
Įmokėti reikia nedaug.

Mūrinis 4 kambarių — expandable.
C metų senumo. Virtuvė ir vonia iš-

med. 2 bt. c. š. gar. g. stovy — 15,900 
mūr. 0 kb. naujas, lld. lot. — pigiai. 
I’ra pigių Ir pelningų namų sąrašus

A. BUDRECKAS, Realty
Archer Avė.. LA 3-3384
MARQUETTF PARKE:

1 Mūr. bung. 6 kamb. arti parko, 
j centr. guzu šildym. .reikia parduoti 
j šių savaitę.

BRIGHTON PARKE:
I Mūr. 2 po 4, centr. šildymas, arti 

klotos koklinėmis plytelėmis. 2 au- I susisiekimo. Nebrangus.
GAGE PARKE:

Mūr. 6 butai, po 4 kamb. centr. 
šildymas, gražiai atrodo iš lauko, 
modern. (rengti butai. Geros paja
mos.

Turime visokio dydžio namų Ir 
jvalr. biznių. Parūpiname paskolas 
lengv. sąlyg.

ĮSIGYKITE DABAR

tomobilių garažas su Įvaižavimu iš 
šono. Namas atrodo visai kaip nau
jas. Įnešti tik $4,000.

6 kamb. namas, 1 vonios. Pasta
tytas ant didelio sklypo. Automatinis 
karštu vandeniu apšildymas. Arti ge
ro susisiekimo. Įnešti tik $3,000.

Turime ir kitų namų pardavimui, 
taip pat ir prekybinių namų.

Jei norite parduoti savo namą, mes 
Jums mielai patarnausime; turime 
klijentų, norinčių pirkti. Prašome 
kreiptis Į mūsų raštinę —

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaski St.
Telef. LUdlovv 5-5900

Kampinis mūr. namas ir krautuvė 
Gerai einantis biznis Brighton Park 
centre. Prie kraut. 4 k. butaB.

Med. 2 a. 3 būt., šild. rad., alyva. 
Pajamų $210 mėn.
Mūr. 2 a. po 6 k. cent. šild., sklyp 
31 pėdų, garažas. 228,000.

M. ŠIMKUS
REAL E 8 T A T F

4259 So. Manlewood Avė.
Tel. Cl.iffsiųp 4-7450; Ree. 

V4ni» 7-20411

ŠIMAITIS REALTY,
2737 W. 43rd St., CL 4-2390

Šioje nekilnojamo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant, jū
sų laukia greitas ir teisingas patar
navimas.

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2000 W. 59th St. TeL PKospect 8-5454

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

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpubUc 7-9400

KAM SENATVE JAU ATĖJO, 
PENSIJŲ KNYGELE PADĖJO!

Neseniai išleistoje knygelėje — 
PENSIJOS IR PAŠALPOS — at
spausdintas Socialinės apdraudoa 
(Sočiai Security) įstatymas su 
naujausiais papildymais: 1) mo
terims pensijos mokėjimas nuo 
62 metų amžiaus, 2) nedarbin- 

j giems asmenims pensijos mokėji-
susidaro rasti ™a8 amžiaus. Be to

. čia telpa Nelaimingų atsitikimų 
toms klasėms mokytojų; Taipgi įstatymas su nurodymais kokias 

pašaipas gali gauti susižeidęs as
muo. Knygelės kaina .80 centu 

Pinigus su užsakymais siųsti: 
“D R A U G A S’*

4545 W. 63 St., Chicago 29, III. 
»<liHIIIUUIIIIIIIIIItlllllllllllllUI'l||IHIIII

Sunkumai tik

apgailestaujama, kad tokios 
klasės negalėjo įsisteigti kiek
viename Chicagos mokyklų dis- 
t rikte.

Vaclovas Verikaitis yra kvarte
to vadovas, kuris atvyksta iš To
ronto į Chicago koncertuoti Drau
go romano konkurso premijos įtei
kimo iškilmėse vasario 8 d. Sokolų 

S salėje.

• • e
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Kiškučio Vardinės

STASYS DŽIUGAS
Tai gražiausia dovana mūsų 

mažiesiems skaitytojams. Meilė 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ir 
dail. VI. Stančikaitės gražios iliu
stracijos šią knygą padare dau
giausia mėgiama mažųjų skaity
tojų tarpe. Kaina $1.50.

Užsakymus
siųskite

kartu su pinigais

Prieš pirkdami ar parduodami na
mus, biznius, sklypus ar ūkius 

atlankykite mus.
KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC
2405 W. 51 St. WAlbrook 5-5030 
PKospect 8-3579 (vak. ir sekm.) 

EKSTRA, NAMAI!
Marųuette parke 3 metų 3 miega

mųjų, šviesių plytų, mūrinis ir nau
jas 2 maš. garažas. Angliškas beis- 
mentas ir augšta pastogė tinka kam
bariams įrengti. Koklių vonia, ąžuo
lo medis, gazo Šildymas. $23,900.

1 % augštų apkaltas medinis. 5 
kamb. apačioje ir 3 viršuje su atski
ru įėjimu. Namas reikalingas už
baigti taisyti. ftvisimntus. Centra- 
linis šildymas. 2 maš. garažas.

$12,900.

K. VALAIS REAL ESTATE
2655 VV 69tb St.

PR 8-6040 arb?, RE 7-8534

DRAUGAS
4545 W. 63rd Street 

Chicatjo 29. III.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii

DĖMESIO!

KAS JIEŠK.0 GERŲ NAMŲ
ar nori greit parduoti prašome 
pranešti telefonu arba atvykti pas 
K. Volodkevičių

K. VALDIS REAL ESTATE
2655 W. 69th St.

PR 8-6040 arba RE 7-8534

Arti 71-os ir Campbell Avė.
2-jų butų mūrinis namas. 6 ir 6 k. 
Karštu vandeniu alyva apšild. 35 
pėdų sklypas. Garažas.
______  HEmlock 4-4533._______

GERAS MŪRINIS 2-jų butų na
mas, % bloko nuo 26th ir Ridge- 
way 4-4 kambarių. Gazu apšild. Iš 
priekio įvažiavimas. Uždari por
cini. $18,900; $5,000. SVOBODA,

3739 W. 26th St. 1-7038.
CICERO. 1—6 k., 1—5 k., 1— 

, 41/.. k., 1—2 k. — 2 namai. Gazu 
ir alyva apšild. Pajamų $3,154 j 

1 metus. Šv. Antano parapijoje. Į- 
mokėti $8,000

JOHN J KUCERA, Realtor, 
3901 VV. 26th St., LA 1-1300

SOPHIE BARČUS 
RADIJO VALANDA

Iš stoties WGES 1390 k. kasdieną 
nuo pirmadienio iki šeštadienio nuo 
8:30 iki 9:15 v. ryte, ir kas pirma
dienį nuo 7 iki 8 vakare.

, SEKMADIENĮ iš radijo stoties Į 
! WOPA 14 90 k. ir KM 10 2-3 MC. | 
1 8:30 iki 9:30 ryte.

Tel. HEmlock 4-2413 
7159 So. Maplevvood Avė.., Chicago 29

p\)R

-ii liauju ••l'onl-Air Siispcn.-ion" v<“š Jus ant debesų!
Keturios "oro pagalvės", po vieną kiekvienam ra
tui, reguliuoja mašinos lygį nežiūrint įtiek svorio 
liūtą, šis pasirinktinas “Kord-Air Suspension" yra 
švelniausia sistema automobiliu pasaulyje!

su dramatiška išvaizda pamėgta viso pasaulio
su- nauju "Honeycombed grill’, naujovišku "Slip- 
stream" stogo stilium ir visai naujais Vidais, šis 
Kordas atrodo toks, koks jis yra: madingiausias 
savo srityje!

.......................................................................................................iiiiiiiih
l.letuvių tautos tauriausios asmeny- patarimų, paraginimų Ir paaiškini 
bčs Arkivysk. Jurgio Matulaičio į ""f formoje.

MADINGAS

Matulevičiaus 

Trijose dalyse:

UŽRAŠAI
I. IzrasaJ: Mintys, pastabos, pasi-

| ryžlmai. čia kaip tik atsiskleidžia 
i Arkivyskupo Jurgio gilus tiesos Įžvel-
i girnas bei visiškas pasiaukojimas 
tarnauti Dievui, Bažnyčia) Ir sielų 
išganymui.

II. laiškai. Tai Įvairiems asme
nims rašytų laiškų ištraukos, gyrė

I nimiškos išminties perlai, išreikš,..

III. Vilniuje. Žvilgsnis Į Arklvys- 
į kupo kančias perneštas senoje Lle- 
i tuvos sostinėje, kur Jis stengdamasis 
, būti visiems visakuo, kad visus lal- 
i mėtų Kristui, daugiausia yra nuken- 
| tėjęs.

Knyga turi 220 psl., paveiksluota 
Ir įrišta f kietus viršelius. Kaina 
22.60.

Užsakymus su pinigais siųskite:

“D R A U G A S”

4545 W. 63 St., Chicago 29, ūl.
"Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiimiimmiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiimimiiiimiii

Naujas l'onl Interei-ptor V-8 su precizine kum 
indukcija., pilus nauju Cruise-O-Matlc Itrive* ga.ll 
di nli jums iki I5C£. <langiau važiavimo mylių.
Tai švehiiaii.siaH V-8 Kordo 25 metų V-8 pirmeny
bė.!,■. .lūs gausite geresnę karburaciją., “exprctmway 
manifold's” la i maftlnuotas degimo kamarėles. Iliin- 
dyklte 58 Kordą! Jūs sakysite, "Didžiausias skir
tumas pasaulyje!”

•Gaunamas už ekstrą prlmokėjlmą

TAUPUS...

Come in 
for the whole 
savingsjitory!,

NIEKO NAI JEHNIO I’AKAI LYJE r.D.A.r.

JŪSŲ APYLINKĖS FORD DYLERIS
Jei esate susidomėję vartotu automobiliu —būtinai pamatykite Ford’ų pardavėją

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

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

2641 West 71st St. (Kampas Talman Avė.)
Telef. PKospect 8-9842, Namų telef. WAIbrook 5-5934

J. G. TELEVISION CO. *2512 W. 47th Str. • FRcntler 6-1998 
RADIJAI, PATEFONAI, TELEVIZIJOS, III FI

DOVA N O M S
Radijai nuo $12.00, Patefonai nuo $15.00,

Televizijos nuo $95.00
Duodame išsimokėtinai. Priimame senus. Taisome.
Lig Kalėdų atdara ir sekm. nuo 11 vai. lig 4 vai.

Jr

VA 1

pivtdeoūą

MIDLAND
1 Savings and Loan 

Association

r
_________ __
4038 Archer Avtsue T«l

AUGUSI SALCXJKASer.il

ren 40 metu 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA l» 

t PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

• ENDROvi

LA3-671V

MARQLETTE PARKE
2-jų augštų mūr. 2 po 5 k. Alyvos 

karšto vand. šiluma. 2 mašinų mūr. 
garažas. Kilimai. Arti mokyklos ir 
baž. $28,400.

2-jų augštų mūr. 3 Jų butū — 
6. 6 ir 3 k. Alyvos šiluma. Modern. 
įrengimai. Naujas garažas. $30,900.

GAGE PARKE
Gražus 5 kamb. mūr. bungalow su 

3 kamb. butu rūsy. Nauja šilumos 
sistema, gazu. Apsauga nuo potvy
nių. Garažas su “overhead doors” 
$20,900.

KITUR: 4 butų mūr. 1—5 k. ir 
3—4 k. Metinės pajamos $2,160. Pil
na kaina $18,000.

PASITEI RAUKITE mūsų namų 
sąraše Ir Įsitikinsite gerais pirkiniais

,, VA R P A S
Keal Išstato — Insurance — Reniais 

Notary Public 
5916 So. Westem Avė. 

PRosp. 8-2234

ooooooooooc-ooocMKKyoooooooo

A HOME A\l» A POS1TIO.V 
At Tlie Fort Wuync Cliildren's Home
Two positlons uvuiluble on present 
staff, Housu Mother for senior girls. 
itelief Housu Mother wlth soinu 
laundry duties. Thuse ari* ideal posi
tlons for widow ladies, singlu women 
and caruui- woinen as it is reųuired 
to live in thu modern living ųuarturs 
l'urnished. Modern facilitius, new 
buildings. good pay, pleasant sur- 
roundings. Apply by letter in own 
handwrlting to

REV. JOHN W. HEISTAND 
Supurintendunt

FORT WAYNE CHIliDREN'S HOME 
1*. O. Bbx 2030, Station A.

MAiTTRE LADY to live in. Take 
coanplete charge of children and 
house for employed mother. Call 
FA 4-8689 today for appt. Excel- 
lent home.

MISCELLANEOTIS

BUILDING & REMODELING

Nauji namai, garažai, įvairūs pataisy
mo, pertvarkymo (remodeling) darbai

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR 

J 0930 So. Mapleuood A v., Chicago B 
S Tel. HE 4-7482 arba CL 4-7450 2

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR 

Stato rezidencinius ir komercinius 
namus, pasiūlo sklypus, rekomen
duoja planus; išrūpina statybos 
kreditus. Skamb. vak.: VI 7-4229

Namų tel. Blshop 7-3340 
2737 Weet 43rd Street

Namų statyba, Įvairūs pataisymai 
ir pardavimas. Jei ncrlte pirkti ar 
užsisakyti namą, kuris būtų gerai iš
planuotas, patogus, gražus ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TErmlnaJ 9-5531 

nuo 6 vai. p. p. kasdien Ir sekma
dieniais nuo 10—4 vai. Adresas: 515
Nolton. Willow Springs, 111.

STANKUS
CONSTRUCTION C0.

Atlieka ponavimo ir statybos 
darbus gydytojų ofisų, gyvena
mųjų ir prekybois pastatų. Jū
sų pasirinkimui turime virš 300 
įvairių standartinių projektų. 
Ofiso ir namų teutonas

PKospect 8-2013 

7403 SO. WESTERN AVĖ. 

Chicago 36, III.

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 West 7lst Street

BUILDING OONTRACTORS
Stato naujus namus, atremontuo
ja senus. Kreipkitės:

Telef. — HEmlock 4-5881

PROGOS — OPPORTUNITIES

GROCERY and DELICATESEN
ln MariĮUettu l’ark; living ųuarters; 
ideal srnali family or retired couple; 
misų. furti. includud; sac. because of 
hualth: $1.500. Sali- by o\vner. Comu 
and Hee this niee business.

PRospec<! 8-9824

fflNUOMUOJAMA — FOR RENI

NAMŲ SAVININKAI!
I n’-pininkanjamu butų iėnnomavi 

mni. Patarnavimas ve lt m Turim* 
lankianėiųjų sąraša

VARPAS Real Eatate 
5910 So. We«tirn. PItonpect 8-2234

ntniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiniiiiiiHiiniis  ,

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka, 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimų kai- 
yra prienama visiems.
'HllllllllllllllililIlUllllllllllllllllllllllllllllMIlliilIlUllllliiiilliiiUjjiiuiilliiiiiiiii

S ILDYM A S
A. Stančtansk&ft instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
Ir alyva kūrenamus pečius fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oonditionere) ir atlieki, 
visus skardos darbus
1546 S. 49th Court, Cicero
TeL OLympic 6-0775 nno 8 vaL 

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

OLympic 2-6752

UIET aPPRAITlOM AGENTITRA 
Visu rūšių apdraudos Automobl 

llų finansavimas Notarlatas Valsty
b«» -nntvirtinos kainos

Prieš darydami apdraudss kitur 
pasiteiraukite pas mtie

JONAS KIRVAITIS 
WAIbrook 5-5671

INTERSTATE TNSFRANCB AGF.NCY 
6108 S. Ashland Avė.. Chicago 36. (R

PARDAVIMUI
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHill

VAIKO DIEVAS IR RELIGIJA
Religinis vaiko auklėjimas ryšium 

su jo dvasine raida
I dalis: Vaiko kelias į pasauli 

II dalis: Vaiko kelias į Dievą
ir religiją

iii dalis: Vaiko Religinis auklėjimas 
VT dalis:Ypatingieji religinio

auklėjimo uždaviniai
328 psl. Kaina $3

Užsakymus su pinigais siųskite:

DRAUGAS 
2334 So. Oakley Avė.

ilIilIlIlNIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIHIllIlHIII

Tėvai, įsigykite ir duokite savo vai
kams paskaityti gausiai ir spalvotai 
iliustruotą VANDOS FANKIENfiS 
□ašakų knygą —

KARALAITĖS GINTARĖS 
I LGESYS

Be tO( šioj knygoj atspausdinta kita 
pasaka — BALTOJI LELIJA. Vir
šelį ir ilinstracijas piešė Sės. Merce
des. 48 pusi. Kaina S 1.25. Pinigus ir 
ožsakymus siųsti:

“ 0 R A U G A S ’
4646 W. 63rd Street. Chicago 29, III.

FIGHT
INFANTILE
PARALYSIS

MARCHOFDIMES
HELP WANTED - MALĖ

WE ARE DUE TO OPEN IN JANUARY 
Mayfair We»t in Clayton, Mo.

MAS OI’ENINGS FOR THE FOLLOWING COMPETENT STAFF:
COOKS 

WAITERS 
STEWARDS

ENGAGED IMMEDIATELY
MONDAY TURU FRTDAY .

MAITRE D” 
CAPTAINS 
BARTENDERS

THOSE ACCEPTED W0ULD BE
APPLY BETWEEN 2—4 P. M.

OR IVRITE B Y LETTF.R TO PERSONNEL OFFICE

MAYFAIR HOTEL
896 St. Charleą St. St. Louis, Mo.

Perskaitę dien. hraii^ą ’, duokite jį kitiems.

SALCXJKASer.il


>
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MADONA ŠILUVOS KOPLYČIAI 
Didingas kūrinys A. Varno studijoje

Lietuviškos spaudos ir radijo Ponia Varnienė su D. Petru- 
atstovai šeštadienį buvo susi- tyte ir talkininkėmis svečiams 
rinkę j dail. A. Varno "gūžtą parūpino turtingas vaišes. Be j 
nuosavioje pastogėje” (kaip minėtųjų dalyvavo B. Babraus- 
buvo kvietimuose pažymėta) ir kas, inž. Slabokas, kan. Zaka-' 
turėjo progos pamatyti naują, rauskas, kun. Vaišnys, kun. Sa- 
didingą dail. Varno kūrinį — bas, dail. Kolba, laikraštininkas! 
Švč. P. Marijos apsireiškimą Ši-j J. Vaidelys, red. Masiulis, dr. 
luvoje. Paveikslas didelis, 66 co- Dirmeikis, dr. Paplėnas, dail. 
lių platumo ir 88 colių augštu- Paukštienė, kun. Prunskis. 
mo. Centre, trykštančių šviesų A. Varno butas — kaip tur- 
rate — Marija, į kurią žiūri tinga meno galerija, su daugy-
nustebę piemenėliai, pietizmo 
susikaupime skęstąs kaimietis 
ir nuostabos bei išgąsčio pagau
tas vienas kitatikis. Paveikslas 
ramių tonų, majestotiškas, gra
žiai pritaikytas suplanuotai Ši
luvos koplyčiai saleziečių vie
nuolyne prie Cedar Lake, Ind.; 
koplyčios statyba prasidės jau 
ateinantį pavasarį. Dabar lai
kinai paveikslas bus padėtas į 
naujai pastatytą bažnytėlę ta
me vienuolyne.

Prie šio paveikslo dail. Var
nas dirbo apie metus laiko. Pir-

Hartford, Ccnn.
JAV LB APYGARDOS 

SUVAŽIAVIMAS

Gruodžio 8 d. lietuvių klube į- 
vyko JAV LB Connecticut apy
gardos suvažiavimas, dalyvau
jant ligšiolinės apyg. vadovybės 
nariams ir keturių apylinkių at
stovams. iš viso kiek daugiau 
kaip 20 asmenų. Palyginti su 
kitais, ligšiol buvusiais, šis su

ma nutapė mažesnį paveikslą, važiavimas buvo gausiausias, 
kiek ryškesnėmis spalvomis. Visais Bendruomenės reika- 
Dabar tą mažesnį Šiluvos Die- lais besirūpinąs ir visur spėjąs 
vo Motinos paveikslą įsigijo dr. JAV LB Centro Valdybos pirm. 
J. Adomavičius (iš viso beturįs ^- Barzdukas iš Clevelando at- 
jau penkis A. Varno kūrinius). siuntg sav° sveikinimą raštu.
Rinkdamas medžiagą šiam pa- Pranešimai
veikslui, dail. A. Varnas stebė- 4 , ...
. . . . ... ... ,. Apygardos valdvbos pirmmin-io įvairius lietuviškus tipus, pa- . .. .J . kui negalint suvažiavime daly-naudodamas nuotraukas Ai- vautį jo haHotag suvažiavimą 
duose , Lietuvių Dienose ir pracpejo kitas valdybos narys, 
kitur. Į vėliau pranešęs apie valdybos

Spaudos darbuotojų pobūvį' veik’mą bei bendrą padėtį apy- 
pradėjo dail. A. Varnas, pasi- girdoje ir atsakęs į diskusijose
j.. j , .___ • I;_ iškeltus klausimus. Valdvbos iž-dziaugdamas, kad geriems lie- ,. . . . , x ,

į dimnkas ir apvg. kontroles ko-tuviams padedant jam pavyko
susidaryti sąlygas savo tolimes- darg gayo praneaimus
nei kūrybai, įsigijant nuosavą Pranešimai buvo ir iš keturių 
pastogę ir reikiamai paruoštą apViinkių.
studiją. Pažymėjo, kad tokią Hartforde turima apie 50 ap- 
studiją įsirengti paskatino tė- simokėjusiu nariu, tikimasi tą 
vai saleziečiai, užsakydami tokį skaičių artimiausiu laiku padvi- 
didelį paveikslą, kurį piešiant gubinti ar patrigubinti. Nauio- 
reikėjo erdvės. Išreiškė taipgi ji apylinkės valdyba bandanti iš ! 
dėkingumą Šv. Kazimiero sese- popularinti Bendruomenę keliais 
lėms kurios gražiai talkino mū- būdais, pritraukti daugiau narių, 
sų 'dailininkui čia įsikuriant. J™11“™"

j prisidedanti prie lituanistinės
, . , , .. . _ i mokyklėlės išlaikymo ir t.t.pašauks duoti atskaitomybes,1

jis nėra pasiryžęs skirtis su že-, Nm» Haveno apylinkė veikia 
rae o atsiduos kūrybai. pirmuosius metus jau ir centrui

’ j sumokėjusi savo tautinio solida-
Pobūvį pravesti buvo pa-1 rūmo Įnašus už maždaug 90 na- 

kviestas dail. VI. Vijeikis, bu- rių, palaiko lituanistinius kurse- 
vęs A. Varno mokinys, patalkį- i liūs ginčų nesą, visi pritarią.
nąs jam ne kartą ir dabar. Sa VVaterbury.įe Bendruomenei e- 
vo pareigą dail. Vijeikis atliko g^g pritarimas. Tauti-
įnešdamas smagaus humoro. nj0 solidarumo įnašus moką 300 
Priminė, kad šioje dailininko narių (kitas apylinkes atstovas 
pastogėje bus galima įsigyti pa- patikslino, kad už 1956 metus

Pažymėjo, kad kol Kristus ne

veikslų ir užsakyti portretus. 
Savo žodyje rašytojas P. Ba
bickas pasidžiaugė, kad dail. 
Varnas jau turi šviesią, erdvią 
studiją ir savo gūžtą. Parafra
zuodamas prof. Roemerio žo
džius apie jūrą, pažymėjo, kad... . dabar pertvarkyta ir turinti jau
menas mums yra ne tik langas, mokytojug
į pasaulį, bet patsai pasaulis,
kuriame kuo stipriausiai turi-1 New Britafne nedidelė (bet 
me reikštis. Papeikė lietuvių gal tvarkingiausia) apylinkė tu-

rinti apie 40 užsimokėjusių na
rių ir galinti tą skaičių kiek pa
didinti. Lituanistiniuose kurse- 

_ liuose dirba dvi žymios pedago- 
KAS KĄ IR KUR gės (K. Marijošienė ir A. Skrups 

kelien'ė). Įdomu, kad, šalia lie- 
9-to Warii<» Liet. Demokratų tuviukų, tuos kurselius lanko ir

tarpe atsirandančius “čekistus”, 
kurie težino tik čekių knygutę.

klubo valdyba maloniai kviečia 
visus narius ir jų svečius atvykti 
j nepaprastą priešmetinj susirin
kimą, kuris įvyks š. m. gruodžio 
mėn. 17 d., 7:30 vai. vak. Visų 
šventųjų parap. svetainėje, 10806 
So. Wabash Avė. Bus svarstoma 
svarbūs klausimai, renkama nau
ja 1958 metams valdyba, revizi
jos komisija ir galutinis pasiruo
šimas tradiciniam baliui.

Klubo finansinis ir organizaci
nis stovis labai geras, nes klubo 
kasoje nuolatos pinigų priauga dėl 
valdybos sumanaus administravi
mo ir narių susiklausymo ir jų pa
ramoj

Tikimasi susirinkime turėti dau 
giau, kaip šimtą asmenų. Dalyva
vimas svarbus ir būtinas. Atsives
kite bent po vieną naują narį — 
svečią.

Joseph Skeivys, 
klubo vald. pirm.

PRANEŠIMAS
Licituos vyčių sendraugių 

priešmetinis susirinkimas įvyks 
gruodžio 17 d, 8 vai. v. Vyčių sa
lėje. Susirinkimas svarbus. Daug
užsibrėžtų darbų laukia mūsų. Vi- 27, Ma»s. Tel Ho 8-0489 Ten pat 
ši nariai nuoširdžiai kviečiami su- Kaunama įsikraus “Draugas", 
si rink t i punktualiai. Valdyba

be spalvingų peisažų, portretų, 
natiurmortų. Adresas: 3721 W. 
65 str., Chicago 29, III. — J. Pr.

misijos pirmininkas taip pat pa-

esą užsimokėję mažiau kaip pu
sė paskelbtojo skaičiaus; už 
1957 m. reikalas dar nebaigtas). 
Apylinkės parengimai lankomi 
negausiai, neduodą pelno, bet iš
vengiama ir nuostolių. Palaiko
ma šeštadieninė mokyklėlė, kuri

du žydų tautybės vaikai, kurių 
tėvas — daktaras — esąs kilęs 
iš Lietuvos.

Iš Putnamo ir Stamfordo apy
linkių atstovų nebuvo. Manches 
teryje apylinkės veikimas prak
tiškai yra sustojęs.’

Buvo pranešimas ir apie PLB 
seimo organizavimą ir jo posė
džius 1958 m. rudenį kaimyni
niame New Yorke.

Diskusijos

Diskusijose buvo "paplakti” 
apygardos vadovybės nariai;

lllllllllllllllllllllllllllllllliHlllllllllllllllll

RAOIO PROGRAMA
Liet. Riifllo Programa Iš stoties 

WLYN, 1360 kil. Hikmaiib'iilnis 2:30 
3:00 vai. popiet: Ibi. muzika, ilsi

uos Ir Magdutės Panoks. Biznio re|- 
kalsln kreiptis j St<|Hiną .Minki*. 
Baltie Florlnt, Gėlių ir Dovanų Krau
tuvė, 503 E. Rroadway, Ho. Boston

taip jau turi būti, kad būtų tvir
tesnis pagrindas pakeitimams ir 
naujiems veikimo vėjams. Pakei 
timų reikią ir daugiau darbo 
taip pat reikia.

Ilgos diskusijos buvo apie "ne
demokratiškus” PLB seimo rin- į 
kimus, apie netikusius JAV LB 
Tarybos narius, apie negerus LB 
įstatus (ir tuos pačius nariams 
nerodomus!), apie negerą Bend
ruomenės centro darbą ir t.t. 
Pirmuoju šių diskusijų smuiku 
grojo ’al tik trys asmenys, ir 
labiausiai nuo prezidiumo stalo.

Daugelis suvažiavimo dalyvių, 
esančių gal pirmą kartą tokioje 
situacijoje turėjo klausytis ir 
gal stebėtis, kokia ta Bendruome 
nė ... O dalykus geriau žiną, 
sunkiai galėjo pateisinti vieto
mis tiesiog demagogiją.

Beužsiimdamas “augštąja po-j 
litika”, prezidiumas nebeturėjo 
laiko pravesti vieną pačių pa-, 
grindinių suvažiavimo reikalų —' 
apygardos reikalų, ant kurių pa
grindo reikėtų statyti 1958 m. ! 
darbus, kaip ir ką patobulinti, 
kaip susitvarkyti, kad ir iš apy-1 
linkių eitų žinios, raštai į cent-, 
rus ir būtų laiku atsiskaityta iš'j 
surinktų tautinio solidarumo į- 
našų ir t.t. Nebebuvo aptarti nė 
buv. apyg. valdybos pateikti 
svarstyti veikimo reikalai, nė 
tais reikalais bebuvo kaip pasi
sakyti suvažiavimo dalyviams iš 
salės.

Diskusijų metu buvo iš salės 
rimtų pastabų ir gerų korekty- i 
vų; jei jos būtų imtos pagrindu, 
būtume daugiau pozityvaus ap
tarę.

Planai ateičiai

Nepateikiant svarstyti aktu-, 
aliųjų apygardos bei apylinkių i 
veiklos reikalų, nuo prezidiumo 
stalo buvo paskelbta, kad išrink
sime gerus vyrus ir tie viską pa
darys. Kaip tarėme, taip ir pa
darėm. Išrinkome 7 į valdybą 
ir 3 į kontr. komisiją. Į valdy
bą perrinkti ir visi buvę valdy
bos nariai, kurie sutiko. Perrink 
tas ir šias eilutes rašąs, pakišęs 
savo sprandą po bendruomenine 
giljotina ir nesugebėjęs pirminin 
kaujančio įtikinti, kad jis negali 
kandidatuoti.

Pirmininkaujantis , paskelbė, 
kad kitais metais bus atgaivin
tos trys (dvi jų yra gyvos) apy
linkės ir suorganizuotos dar trys 
naujos. Dieve, padėk! Jei tai 
pasisektų, reikiamai padidėtų or
ganizacija.

Nepasisekimai ir išeitis

Už nepasisekimus vietoj (pvz. 
VVaterburyje) nevisada juk rei
kia jieškoti priežasties PLB sei
me, LB Taryboj, C. V-boj ar ki
tur. Daug nepasisekimo priežas
čių yra bendrų visam lietuviška
jam darbui beveik visose vieto
se, o nemaža tų priežasčių nega
lima peržengti čia pat, net kar

t
A. A.

JUOZAPAS A. JANKUS
Gyveno 1712 N. Wnlcott St.

Mito gruod. 15 d., 1957,
apie 12 vai. naktį, sulaukęs 
65 m. amžiaus.

Gimė Lietuvoje.
Pasiliko dideliam)' nuliūdini)' 

žmona Frunces (Dungvinis). dūk 
tė Editii Kobieezko, žentas 
George, kiti giminės, draugai 
Ir pažįstami.

Priklausė Chieagos Liet. Klu
bui.

Kūnus pašarvotas Sacharski 
koplyčioje 1735 W. Wabansla 
Avė.

laidotuvės įvyks ketv. gruod. 
19 d.. Iš koplyčios 8:30 vai. ry
to l*us atlydėtas į šv. Mykolo 
parapijos bažnyčią, kurioje )- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielą. Po pamaldų ims 
nulydėtas j šv. Kazimiero kil
pines.

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

Nuliūdę: žmona, duktė
žentas.

1 Jililotiivių direktorius Sa- 
eharskl. T'l. BBunswieh 8-2535.
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Skelbtis “DRAUGE” apsimoka, 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimų kai- 
yra prienama visiems.

PrPTNKASTlS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

tais apylinkės vadovybėje ir p.
Ir iš viso, ar galima ką svar

besnio ir labai sunkiomis sąly
gomis sukurti be klaidų ir nepa
sisekimų. Klaidas reikia taisy
ti, nepasisekimus reikia keisti 
naujomis pastangomis. Kažin, 
kiek prie pasisekimo prisideda i 
tie pasauly svaidomi asmenų ir 
institucijų vanojimai, labai daž- Į 
nai su sąmoningai ar nesąmo- 
ningfi klaidinančiomis informa
cijomis, dirbtiniais ar išpūstais į 
kaltinimais ir pan.

f
A. A.

VVALTER PAULUKAS
Gryv. 4225 S. Washtenaw Avė.

Mirė gruodžio 15 d., 1957, S 
vai. vak. sulaukęs pusės amž. 
Gimė Lietuvoje; kilo iš Pane
vėžio apskr., Radviliškio parap., 
Bajoriškių kaimo.

Amerikoje išgyveno 45 m.
Pasiliko dideliam)' nuliūdime 

žmona Ona (Skutaitė), duktė 
Fausta Buchunas, žentas Anta
nas, 4 anūkai, 2 sesers sūnūs: 
l)an Lukša, Leo Jakaitis ir jų 
šeimos, pusseserė Elzbieta Ar
lauskas su šeima, uošviai Anta
nas ir Julijona Biielmuai ir jų 
šeima, kiti giminės, draugai ir 
pažįstami. Lietuvoje liko sesuo 
Ona Ragauskienė.

Kūnas bus pašarvotas antra
dienį 6 v. vak, John F. Eųdei- 
kio kaplyčioje, 4330 S. Cali- 
fornia Avė.

laidotuvės įvyks ketvirtadie
nį, gruodžio 19 d., iš koplyčios 

'8:30 vai. ryto bus atlydėtas į 
Švenč. P. M. Nekalto Prasidėji
mo parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionles sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: žmona, 
tas ir anūkai.

duktė1, ži'ii-

l«iidotuvių 
F. Eudeikis. 
0440.

direktorius John 
Tel. LAfayette 3-

Mielai bendrakursei
DR. ONAI VAŠKEVIČIŪTEI, 

mirus jos brangiai motinai Onai Lietuvoje, kolegiš
kai užjaučia ir drauge liūdi

Gydytojai Jane Borfkevičiūte - Jaksevičienė 

ir Jonas Adomavičius

Būtų gera, kad blogas raugas 
išblėstų o jo vietoje būtų bend
radarbiaujama, sąžiningiau at
liekamos pareigos ir atsisakoma 
nuo netiesos ir demagogijos. 
Kur yra blogio, vadovaujantieji 
turi patys pirmiausia apsidairy
ti. Visi geri dalykai prasideda 
namuose; ir, kai apylinkės na
mai bus tvarkoje, nereikės skųs
tis kitais.

Gero ir pozityvaus darbo vai
siais visi ir visur labai džiaug- 
tumės! A. Saulaitis

A. A.
MARIJONA KRAUJALIS

(po tėvais Butkus)
Gyveno 6234 S. Kcating Avė.

Mirė gruod. 14 d., 1957 m.,
12:45 vai. popiet, sulaukusi pu
sės amžiaus.

Gimė Lietuvoj. Kilo iš Taura
gės miesto.

Amerikoje išgyveno 45 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime

vyras Andriejus, 2 dukterys): 
Harriet. žentas Steve Sokol, ir 
Helen, žinias Kalph Kiszonas, 
sūnus VValter, marti Sophie, 7 
anūkai, brolio duktė Julie Smil
gevičius ir jos šeima, 2 pussese
rės: Petronėlė Jučienė ir Mari
jona Atkočiūnienė ir jų šeimos. 
Lietuvoj liko sesuo Ona Gažaus- 
kas su šeima, brolienė Liudvika 
Butkus su šeima ir brolio sūnus 
kun. Alfonsas Butkus ir daug 
kitų giminių, draugų bei pažįe- 
tamii.

Kūnas pašarvotas Mažeika ir 
Evans koplyčioje, 6845 S. West- 
ern Avė. Laidotuvės įvyks tre
čiadienį. gruod. 18 d. Iš koply
čios 8:30 vai. ryto bus atlydėta 
į Gimimo Panelės švč. parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kupinos.

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

Nuliūdę lieka: vyras, dukterys, 
sūnus, žentai, marti, pusseserės, 
sesuo, brolienė ir kiti giminės.

[.aid. diri'kt. Mažeika-Evans, 
telefonas REpublic 7-8600.

Jaunas padegėjas
Pietinėje Chieagos dalyje sa

vaitės laikotarpy jaunas pade
gėjas buvo uždegęs net 38 na
mus. Gerai, kad gaisrai greit 
buvo pastebėti ir skubiai likvi
duoti. Policija greit suskato jo 
jieškoti. Padegėjas įsilauždavo 
į naujus namus ir juos padeg
davo arba uždegdavo sąšlavų 
krūvas prie užpakalinių laiptų.! 
Velniško blogumo pagautas pa-1 
skutiniu metu jis ėmė įsilauži
nėti į mažus priestatus prie na
mų, kur laikomi bakai su skys-!

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 

MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO-
3914 West lllth Street

Tel. — CEdarcrest 3-6335

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avenue
Tel. Yfi 7-1741-2 ir LA 3-9851
4330-34 South California Avenue

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852
AMBULANCE DIENA IR NAKTĮ

f '

LIŪDĖSIO VALANDOJ 
štukifr

MAŽEIKA & EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. Western Avė. Air Conditloned koplyčia 
REpublic 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

Tiems, kurie gyvena kitose miesto dalyse; gausime 
koplyčią arčiau jūsų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERN AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ. 

CHICAGO, ILL. CICERO. ILL

Telefonai: GRovehill 6-2345 arba
T0wnhall 3-2108, 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAUOS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna
vimas dieną ir nak
tį. Reikale šaukti 
mus.

4348 S. CALIFORNIA AVĖ
PETRAS BIELIŪNAS

LAfayette 3-3572

3307 LITUANICA AVĖ.
ANTANAS M. PHILLIPS

Tel YArds 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
659 VVKST 18TII STREET TY1. SEeley 3-5711

POVILAS J. RIDIKAS
3354 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. 50TII AVĖ., CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 VV. 16T1I STREET Tel. YArds 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 691 h STREET 
2314 W. 23RD l’LAUE

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. 50TII AVĖ. OLyinpit 2-5245 ir TOunhall 3-9687

71
tu kuru ir juos padeginėti. Kai- 
kieno jis buvo pastebėtas.

Kad būtų sėkmingas pamoks
las, ilgesnis kaip pusė valandos, 
reikia, kad arba pamokslininkas 
būtų angelas, ar klausytojai — 
angelai. — Whitefield

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, ban
ketų. laidotuvių ir kitų papuošimų. 

2443 We«t fiSrd Street 
Telef. PR 8-0833 ir PR 8-0834

Mes turime koplyčias 
visose Chieagos 
ir Roselando dalyse ir 
tuojau patarnausime.

Tel. REpublic 7-1213 
Tel. Vlrginia 7-6672

lillll
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X Tėvų Marijonų ruošiamos 
maldininkų ekskursijos Liurdan 
1958 m. maršrutas jau nustaty
tas ir informacijos paruoštos. 
Ekskursija išplauks laivu 
“Queen Mary” iš New Yorko 
1958 m. geg. 21 d. ir grįš laivu 
“Queen Elizabeth” birž. 24 d. 
Kelionėje išbus penkias savai
tes, aplankys aštuonis Europos 
kraštus. Be Liurdo, bus aplan
kyta Lisiuex, Fatima, Roma, 
Assisi, tarptautinė paroda Briu
selyje, Paryžius, Venecija, Mad
ridas ir kitos žymios Europos 
vietos. Kelionės kaina (įskai
tant kelionę, nakvynę, maistą, 
važinėjimus) $1150 asmeniui. 
Dėl informacijų kreipkitės adre-

X Prel. Ign. Alba'ičii**, 8v.
Antano parapijos Cicero klebo
nas, 40 vai. atlaidų proga pra
ėjusią savaitę apmokėjo visas 
išlaidas šaunios puotos parapi
jos chorui ir jo vadui varg. A. 
Mondeikai pagerbti už didelį Į 
pasišventimą gražiam giedoji
mui ne tik per metines šventes, 
bet ir kiekvieną sekmadienį. 
Puota buvo suruošta parapijos 
salėj. Puotos metu paaiškėjo, 
kad choro vadas muz. A. Mon- 
deika šįmet švenčia 70 metų Į 
amž. sukaktį. Galingai nuskam
bėjus “Ilgiausių metų”, nuošir
džių sveikinimų chorui ir jo 
vadovui supynė ALRK Vargo
nininkų sąjungos centro pirm. 
J. Kudirka, tos sąjungos Chi- 
cagos apygardos pirm. A. Gied
raitis, prelatą atstovavęs kun. 
Patlaba (trumpam buvo atsi
lankęs ir pats prelatas), o pa
rapijos choro organizatorius, . 
kuris ir dabar dar gieda chore, i 
Matulaitis įdomiai papasakojo,
choro pirmuosius gyvavimo 

“i. !".3 Miciunasl. MIC. metus ir tolimesnį veikimą. Vi- 
siems sveikinusiems choro var-

PARYŽIAUS BAŽNYČIOJE

Prezidentas Eisenhovver lankosi episkopalų bažnyčioje Pary
žiuje. (INS)

VAIŠES VL. BALTRUŠAIČIO GARBEI
Operos vadovas ir Chicagos dar operos moterų choras ir kiti

vyrų choro dirigentas muz. Vla
das Baltrušaitis šiemet švenčiąs 
muzikinės veiklos 25 metų su
kaktį, buvo pagerbtas gražiomis 
vaišėmis, kurios įvyko po trečio
jo “Rigoletto” spektaklio Mar- 
quette salėje. Šias pagerbimo

dalyviai įteikė dovanas. Raštu 
sukaktuvininką sveikino muz. J. 
Žilevičius, muz. V. K. Banaitis, 
sol. Augaitytė, sol. J. Krištolai- 
tyt'ė, sol. J. Liusti'kaitė, muz. B. 
Budriūnas, muz. kun. Br. Mar- 
kaitis, Dainavos ansamblis, L.

vaišes suruošė Chicagos vyrų Tautinis Akademinis Sąjūdis, 
choras, kurį muz. VI. Baltrušai- Lietuvių Scenos Darbuotojų Są-

6336 S. Kilbourn Avė., Chicago 
29, III. Tel. POrtsmouth 7-1687.

X Janina Vaitėnienė iš Det- 
roit, Mich., atsiuntusi Tėvų Ma
rijonų Chicagos vienuolyno sta
tybos skolų mažinimui auką, 
apie vienuolyno dedikacijos 
knygą “Amžinybei ir Tėvų Že-I 
mei” taip pareiškė: “Šį leidinį 
perskaičiusi, tikrai mintimis 
nuskridaus į tėvų kraštą, prie 
tėvų kapų, šaričių bažnyčios 
koplyčią, kur teko keliais dau
gelį kartų apeiti ar tai dėkojant 
Augščiausiajam už suteiktas 
malones, ar jų prašant iš Jo.” 
Tėvai Marijonai dėkoja poniai 
Vaitėnienei už auką ir pareikš
tą pasitenkinimą šia knyga. Ku
rie norėtų atsiųsti auką Mari
jonų naujo vienuolyno skolų 
sumažinimui, siųskite adresu: 
MariaJl Fathers, 6336 South 
Kilbourn Avė., Chicago 29, III.

X Kalėdų eglutė ruošiama

du padėkojo choristas inž. Arš- 
tikys.

Choras ir jo vadovas varg. 
A; Mondeika nuoširdžiai dėkin
gi prelatui Ign. Albavičiui už 
toki šaunų pagerbimą.

X Prel. Myk. Krupavičius,
Čiurlionio galerijai tremtyje, 
Chicagoje, parašė tokio turinio 
laišką: “Gražų darbą pradėjot. 
Sveikinu. Dieve, padėk. Bet su 
sveikinimais toli nenueisit, tad 
pridedu savo dvylekį. Gaila, 
kad tik tiek įstengiu. Dar ne- 
susiradau aukso kalno. Susira
siu, daugiau pridėsiu. Prie 
“Čiurlionio” ir čia norisi pirštą 
prikišti. Kai iškilo Čiurlionio 
galerijos statymo klausimas, 
valstybei buvo labai sunku su 
pinigais. Savo atkaklumu pa
vyko per biudžeto kliūtis pra
vesti sumelę nors kuklutei kau-

L. M. Tautinio ansamblio ivyks niSkei Ciurlionio galerijai. Čia 
žodis ir ne šnekta ir ne darbas. 
Ir mano dvylekis nedaug padės,

gruodžio 22 d. 3 vai. po pietų 
Lietuvių auditorijoje, 3133 So. 
Halsted St. Bus keli Kalėdų se
neliai, kurie vaikučius apdova
nos. Senelis iš Lietuvos apdo
vanos įvairiomis dovanomis, gi 
Lietuvių Susivienijimo Ameri
koje senelis apdovanos knygu
tėmis. Tėvai, kurie norėtų, kad 
jų vaikučiai gautų dovanėlių, 
prašomi jas sunešti į Lietuvių 
auditoriją gruodžio 20—21 d., 
t. y. penktadienį ir šeštadienį, 
nuo 5 iki 8 vai. va k. Ant pake
tėlių prašoma aiškiai užrašyti 
vardą, pavardę ir amžių. Visi į 
eglutę atvykę vaikučiai bus ne
mokamai pavaišinti.

X Kalėdinis numeris žurnalo 
Kristaus Karaliaus Laivas jau
išėjo iš spaudos. Numeris iš
spausdintas žalsvais dažais da
ro labai gražų išorinį įspūdį. 
Žurnale yra labai įdomių ir ver
tingų straipsnių: Ruošti takus 
Kalėdų Kūdikiui, Gyvenimo 
prasmė, Didžiųjų vyrų tikėji
mas, šv. Pranciškaus stigmos, 
Kodėl Dievas tapo žmogumi, 
Pasikalbėjimas su Jėzumi, Ka
lėdos be Kūdikio. Taip pat yra 
daug žinių iš katalikiškojo ir 
lietuviškojo gyvenimo.

X “Medicinos santvarka bū
simoje laisvoje Lietuvoje”, to
kia tema paskaitą Jaunimo 
centre, 5600 S. Cleremont avė., 
skaito dr. Zigmas Pemkus. Pa
skaitą ruošia Gajos gydytojų 
korporacija. Paskaita įvyks 
gruodžio 22 d. 4 v. p. p. ir į ją 
visuomenė ir gydytojai kviečia
mi atsilankyti. Po paskaitos 
vyks diskusijos.

X “Champaign - U r h a n a 
CJourier” gruodžio 8 d. nume
ryje, ryšium su įvykusia Inter
national Fair, patalpino lietu
vaitės Lionės Liškūnaitės nuo
trauką tautiniuose rūbuose.

X Akt. Kazys Oželis gruo
džio 22 d. Pelkių Žiburėlio va
landėlės metu skaito Henriko 
Nagio poeziją.

bet prie kitų šį tą reikš. Prie
do 10 dol. čekis.”

X Lietuvių studentų skyrius
Urbanoj, III., puikiai pasirodė 
šių metų metinėje universiteto 
“International Fair”, kur lietu
viai su savo parodėle ir tauti
niais šokiais užėmė pirmaujan
čią vietą tarp kitų tautų. Ren
gimo komisijos pirm. A. Avi
žienis, tautinius šokius tvarkė 
N. Jasėnaitė, o prie parodėlės 
ir reprezentacinės brošiūros pa
ruošimo daugiausia dirbo V. 
Rūbas. Ta pati tautinių šokių 
grupė neseniai šoko metinėje 
Central Illinois Dairy Techno
logy Assn. konvencijoje, kur 
taip pat buvo susilaukta gau
sių aplodismentų.

X Ateitininkų Naujų Metų 
sutikime Marine Ballroom sa
lėje, kuriam jau intensyviai ruo
šiamasi, bus turtingas bufetas 
ir labai įvairus baras su lietu
viškam skoniui pritaikintais gė
rimais. Tarp įvairių gėrimų sve
čiai pirmą kartą bus vaišinami 
augštos kokybės citrininiu like
riu “Lemon-Ice”, kuris gamina
mas vokiečių ekspertų. Naujai 
pagamintas citrinų likeris “Le
mon-Ice” šiais .metais bus gau
namas ir kituose lietuvių ren
giamuose Naujų Metų sutikimo 
baliuose.

X Kiek lietuviai yra dosnūs, 
tiek tegali Balfas padėti Sibire 
ir kitur vargstantiems lietu
viams. Aukas, nors ir mažiau
sias, prašome siųsti: Balfas, % 
Standard Federal Savings and 
Loan Assn., 4192 Archer avė., 
Chicago 32, III.

X Dailininkai J. Paukštienė 
ir Rfikštelė padovanojo Chica
gos Lituanistinei mokyklai po 
gražų paveikslą. Poetas P. Ba
bickas paaukojo 9 knygas, ku
rios bus paskirtos šio pusmečio 
kiekvienos klasės pirmam mo
kiniui.

PRIE KRYŽKELIŲ STOVĖSIU 
SMŪTKELIU...

Balio Sruogos minėjimas Chicagoje

“Į Lietuvą žiemojančią einu, i Sruogos kūrybos pasauliu buvo 
Prie kryžkelių stovėsiu smūt-1 atliktas Irenos Nivinskaitės ir 

keliu, i Alg. Dikinio perteiktoje ištrau-
Milžinkapiuos varpais nakčia koje iš “Pavasario giesmės”. Al- 

skambėsiu, I gimantas Dikinis su Ant. Rūku
Kad speiguose po stora miline, scenoje atkūrė “Numirėliškos
Neliautų plakus Lietuvos šir

dis”.

Šie žodžiai po ryškiu Balio 
Sruogos atvaizdu, sukurtu dail. 
A. Kurausko, švytėjo prieš gau
siai susirinkusių Chicagos kultū
rininkų akis Jaunimo centro sa
lėje sekmadienį, minint Balio 
Sruogos mirties 10 metų sukak
tį-

Minėjimą pradėjo Lietuvių Ra

dalios ištrauką iš “Dievų miš
ko”. Vyt. Valiukag padeklama
vo porą vaizdžių ištraukų iš Ba
lio Sruogos vertimų.

Šviesų efektus tvarkė St. Ga
šlūnas.

Šalia turtingo minėjimo, buvo 
suruošta parodėlė, kuriai eks
ponatų parūpino dr. V. Sruogie
nė. Minėjimo dalyviai viską se
kė su dėmesiu. Jų buvo čia susi
rinkusių iš įvairių grupių. Mie

šytojų Draugijos pirm. Ben. la buvo matytį garbįngojo velio- 
Babrauskas, iškeldamas turtin- nj0 broų jr Kazį Sruogą, gyve-
gą velionies asmenybę ir šakotą 
kūrybą, ypač pažymėdamas jo 
ryžtą ginant nepriklausomos Lie į rj Dajią Rylaitienę. 
tuvos idėją. Kada okupantų bol
ševikų buvo sušaukti rašytojai, 
kad padėtų savo parašus po pra
šymu Lietuvą inkorporuoti į Ru
siją. B. Sruoga protesto ženk- 
lan išėjo iš to* susirinkimo ir ne
pasirašė. Pirmosios sovietų oku- kas,

tis išvedė į plačius muzikinius 
dirvonus, į operinį darbą.

Išeivijos lietuvių muzikinio gy 
venimo pažiba dabar yra opera. 
Tai liudija nuostabiai didelis 
žmonių susidomėjimas operos 
spektakliais ir tas entuziazmas, 
pulsuojąs lietuvių tarpe. Todėl 
į operos sielos — muz. VI. Baltru 
šaičio pagerbimo vaišes susirin
ko ne tik muzikos žmonės, bet 
ir visa eilė mūsų iškiliųjų visuo
menininkų bei kultūrininkų, vi
so 175 žmonės. Tarp svečių bu
vo matomi Lietuvos konsulas dr. 
Daužvardis vysk. Brizgys, LB 
Centro Valdybos pirm. St. Barz- 
dukas, Kanados L. B. pirm. Si
manavičius, operos globėjai Ma
rija ir inž. Antanas Rudžiai, Al
to pirm. L. Šimutis, Pirmojo Lie 
tuvos operos spektaklio dalyvė 
operos sol. J. Vencevičiūtė - Kut 
kuvienė, Lietuvos operos vetera
nas sol. Al. Kutkus, pirmasis 
vyrų choro dirigentas muz. Br. 
Jonušas ir dešimtys kitų gar
bingų svečių, operos moterų cho
ro dalyvės ir vyrų choro nariai.

Kaip žinia, vyrų choras labai 
myli ir gerbia savąjį dirigentą 
VI. Baltrušaitį. Todėl ir sukak
tuvines vaišes choras pasisten
gė surengti ko šiauniausias. Ren 
kantis į salę kiekvienas svečias 
buvo papuoštas 25 metų sukak
tuviniu ženklu, o ilgi stalai buvo 
pilni įvairiausių gerybių. Beje, 
ne tostais ir valgiais, bet kalbo
mis pradėtos vaišės. Vyt. Ra
džiui supažindinus svečius su 
sukaktuvininku, kalbas pasakė 
operos sol. Al. Kutkus, vysk. 
V. Brizgys, Lietuvos konsulas 
dr. Daužvardis, operos globėjas 

* inž. A. Rudis ir KLB pirm. Si
manavičius. Sveikinimų mintį 
galima reziumuoti vysk. Brizgio 
žodžiais, kad tik Dainų šventė.

junga, Alice Stepehns ansamb
lis, sol. V. Verikaitis, rež. G. Ve
lička, J. Kapočius ir visa eilė 
kitų.

Skambias pobūvio dainas vie
nas po kito pasikeisdami prave
dė sol. A. Sprindys, sol. P. Bič- 
kienė, sol. S. Baranauskas, sol.
A. Brazis ir sol. D. Stankaitytė.

Pobūvio metu be operos ko
lektyvo dar buvo pristatyta visa 
eilė svečių — finansininkas J.
Kazariauskas, Sophia. Barčus, 
muz. VI. Jakubėnas, sukaktuvi
ninko mokslo draugas kun. Pr.
Garšva, LB Chicagos apygardos
pirm. J. Jasaitis, energingasis tas į Michael Reese ligoninę, 
kultūrininkas muz. J. Kreivėnas, kur jisai buvo rastas nebegy- 
rež. St. Pilka.’ . vag

CHICAGOJE
Diržai išgelbėjo vaikus

Susidūrus dviem priešais at
važiuojančioms mašinoms, bu
vo užmuštas 2 metų berniukas 
ir sužeisti kiti 8 asmenys, jų 
tarpe ir berniuko tėvai Loras 
Diedrich ir jo žmona. Kūdikis 
buvo užmuštas, kai dėl susidū
rimo smūgio jisai buvo išblokš
tas iš motinos rankų ir krito 
laukan iš mašinos. Penki kiti 
Diedrichų vaikai buvo užpaka
ly pritvirtinti diržais. Jie liko 
gyvi, ir jų diržai netrūko.

Mirė įskiepytas 
nuo slogų

Penkių mėnesių kūdikis Don 
Miller mirė praslinkus dienai 
nuo jo įskiepijimo prieš poliją 
Motina sako, kad vaikas nete
ko sąmonės po to, kai ji jam 
davė šaukštą vaistų nuo vidu
riavimo. Kūdikis buvo nugaben-

Ligoninė kaip viešbutis
Prie Michael Reese Medicinos 

centro Chicagoje, 3001 S. Cot- 
tage Grove, atidarytas vadina
mas Berman and Hannah pa
viljonas — tokia ligoninė, kuri 
įrengta kaip viešbutis. Dienos 
metu ten iš lovų padaromos so
fos.

Pobūvio vadovai Vyt. Radžius 
ir inž. V. Mažeika pobūvį prave
dė tikrai dinamiškai ir įdomiai, 
ir tos kelios pobūvio valandos, 
apsieitos be sentimentų, patoso 
ir patriotiškų verkšlenimų, nu
skambėjo kaip gyva besikeičian
čios programos dalis prie šaunių 
vaišių stalų.

Paskutinis žodį tarė pats su
kaktuvininkas V. Baltrušaitis.
Jis buvo tiek sujaudintas, kad 
net ir jo minčių kiti svečiai nesu
prato. Nuoširdžiais plojimais bu 
vo pasveikinta ir pagerbta ir su
kaktuvininko žmona, kuri šeimo- — . -
je visuomet sudaro tokias sąly-|du VARDADIENIO, GIMTADIE-

LIETUVIŠKI ATVIRUKAI 
ĮVAIRIOMS PROGOMS

“Drauge” galima gauti NAUJŲ 
GRAŽIŲ LIETUVIŠKŲ ATVIRU
KŲ. Atvirukai yra kelių spalvų ir

J___________Ai — 1    — V-»'l"il _

nanti Chicagoje. velionies imong šokių festlvalia ir liet„;
r. an ą . ruogienę ir jo u vjgkjejj operos spektakliai nu- 

skardeno toli į amerikietiškąja

gas, kad tik V. Baltrušaičiui lik 
tų ko daugiau laiko muzikiniam 
darbui.

Tikėkime, kad taip iškilmin
gai, nuoširdžiai ir šauniai pa
gerbtas sukaktuvininkas muz. 
V. Baltrušaitis dar ilgus metus 
gyvens Chicagoje ir toliau su 
tokiu pat entuziazmu plėš mūsų 
operos dirvonus. Kur kitur jis 
suras tokius šaun ius ir pasišven 
tusius talkininkus, kaip jo vy
rai? Kol bus Baltrušaitis Chica- 
cagoje, gyvuos ir opera, ir skam
bės spektakliai žmonių perpildy
tose salėse, nes vyrų choro en
tuziazmas nė kiek nesumažėjęs.

VI. Rmj.

NIO, PADĖKOS, UŽUOJAUTOS, 
VESTUVIŲ, SVEIKINIMAI MO
TINOS DIENOJE, VESTUVIŲ SU
KAKTUVIŲ SVEIKINIMAI ir PA
DĖKA UŽ UŽUOJAUTĄ. 10 AT
VIRUKŲ SU VOKAIS $1.00. 

Užsakymus su Dinigais siuskite:

“D R A U G A S”
4545 Went 63rd Street, 

Chicago 29. III. 
Platintojams duodama nuolaida
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SIAIS METAIS “DRAUGAS”

TURI TRIJŲ SKIRTINGŲ 
RŪSIŲ KALĖDINĖS KORTELES

Rinkinys nr. I
DRAUGO LIETUVIŠKOS,
SVEIKINIMO KORTELĖS 

KALĖDOMS
Kiekvienais metais DRAUGAS pa

ruošia gražius rinkinius kalėdinių 
sveikinimo kortelių su lietuviškaiu 
užrašais. Taip ir šiais metais DRAU
GAS siūlo rinkinj nr. 1 su 16 kor
telių už vieną dolerį.

Šis pirmas rinkinys yra labai gra
žiai atspausdintas, gražiai spalvotas, 
su atatinkamais lietuviškais sveiki
nimais.

visuomenę ir tokios šventės yra 
geriausios mūsų kultūrinio gy
venimo reprezentantės kitatau
čių tarpe. Žinoma, didžia pagar- 

— Kun. dr. Antanas Rakaus- į ba buvo prisimintas ir V. Baltru 
šaičio vardas, kuris su savo vy
rais įgyvendino mūsų operos iš
eivijoje idėją, kaip Lietuvoje J. 
Tallat - Kelpša, J. Žilevičius, J. 
Šarka, A. Kačanauskas ir adv. 
St. Šilingas 1920 m. suorgani
zavo pirmąjį “Traviatos” spek
taklį, iš kurio išaugo Lietuvos 
opera.

Inž. V. Mažeikai perėmus vai
šių vadovavimą, svečiai vaišinosi 
vysk. V. Brizgio palaimintais vai 
giais ir gėrimais. Vienu metu 
scenoje išsirikiavo vyrų choras 
ir, A. Gečui diriguojant, užtrau
kė dainą, specialiai išmoktą ir 
skirtą sukaktuvininko garbei. 
Dainai nuskambėjus, vyrų cho
ro valdybos nariai sukaktuvinin
kui įteikė choro dovaną — T. 
Sparkio pieštą paveikslą. Po to

IŠARTI IR TOLI
j. A. VALSTYBĖSE

Torrance, Pennsylvania, 
pacijos metu B. Sruoga teatre su valstybinės ligoninės kapelio- 
plėšė Stalino portretą ir dėl to nas ir gydytojų štabo narys, 
buvo areštuotas: vos pavyko jį neseniai Amerikos Katalikų Gy- 
teatro direktoriui išgeįbėti. dytojų gildos sidabrinio jubilė-

Jurjio Blekaičio studiją apie 
Balio Sruogos kūrybos bruožus, 
jo sukurtų draminių veikalų api
būdinimą bei jų kelią į sceną pa
skaitė aktorius K. Oželis. Duo

jaus nuo jsisteigimo proga pa
keltas į amžinuosius garbės na
rius. Iškilmės įvyko New Yorke 
Waldorf-Astoria viešbuty, kur 
tarpe kelių tūkstančių katalikų

menys surinkti iki pat paskuti- gydytojų bei jų bičiulių, daly- 
nių dienų, kūrybos vertinimas 
gilus, atžymėta ir Sruogos reli
ginės minties momentai.

Talentingas smuikininkas Al

vavo New York meras R. F. 
Wagner, New York kardinolas 
Francis Spellman ir Filipinų 
atstovas Jungt. Tautose Carlos

fonsas Paukštys, pianinu paly- P. Romulo, 
dint prof. Vladui Jaku'bėnui, mi- Amerikos Katalikų Gydytojų 
nėjimą praturtino Ysaye, Ciur- gildą šiuo metu turi daugiau 
lionio — Jakubėno, Korsakov ir kaįp keturis tūkstančius narių, i 
Zdanavičiaus kompozicijomis. Zi

Ant. Rakauskas yra baigęs 
Loyola universiteto medicinos

ta Kevalaitytė giliu įsijautimu 
padeklamavo B. Sruogos “Alpė
se”. Solistė Salomėja Valiukie- 
nė įnešė gražų paįvairinimą, pa
dainuodama K. V. Banaičio “At
siminimus”, J. Kamavičiaus 
komponuotą Spfijos maldą iš o- 
peros “Radvila Perkūnas” ir vie
ną Debussy ariją.

Vaizdus supažindinimas su B.

fakultetą ir ilgą laiką Chicagoj 
praktikavo mediciną. Būdamas 
studentu buvo veiklus organiza
torius jaunimo tarpe (mokslei
viuose ir vyčiuose), važinėjo 
su prakalbomis, rašė periodinėj 
spaudoj, kurį laiką dirbo ir 
“Draugo” redakcijoj.

Baigęs medicinos mokslus įsi
jungė į Amerikos lietuvių kata
likų visuomeninį veikimą, va
rydamas dar platesnę kultūrinę 
vagą; buvo Federacijos centro

X J. J ura ši finas iš Darby,
Pa., įstojo nariu Lietuviškos 
Knygos kluban ir įmokėjo dvi
gubą mokestį 10 dol. Jis paėmė 
prozos ir poezijos antolog.jas, pil^inirtkU( ALRK Susivieniji 
kurios jam atsiėjo tik 8 dol. 67 mo centriniu gydytoju-kvotėju 
centus ir p.

Įėjęs į kunigus kiek laiko dar
bavosi Pennsylvania valst. įvai- 
siose lietuvių ir kitataučių pa-

X Mažam miesteliui reikalin
gas daktaras. Jis rastų įrengtą 
kabinetą. Klimatas čia gražus L a pi^ge ikį buvo pakviestas ka- 
ir šiltas. Gyventojų apylinkėj pcIionu augščiau minimos ligo- 
apie 5,000. Dėl tolimesnių in-|ninėg kurioj pa8įšventimas ir 
formacijų kreiptis šiuo adresu: j mei,- gaVQ pareigoms privedė 
Rev. Justin Klumbis, P. O. Box prip Am KataliUų Gydytojų 
700, Hatch, New Mexico. jgUdog retog garbės. (IS,

— Lituanus žurnalo iždą n 
praeitais metais įplaukė virš 
5,000 dol. 1,000 dol iš tos su
mos atsiuntė Jaunimo Kongre
sui Ruošti komitetas Chicago
je. Žurnalo per metus išspaus
dinta 26,500 egzpl.

— LSS-gos Užsienio skyriui 
pirmininkauja A. Gečiauskas. 
Valdybon įeina A. Lukas, R. 
Binkytė, P. Masalaitig ir L. 
Mockunas. Skyrius leidžia pe
riodinį aplinkraštį. Jau užmeg- 
sta santykiai su įvairiomis JAV 
studentų organizacijomis, su 
Baltų Studentų Federacija ir 
Lietuvių diplomatine tarnyba. 
Užsienio skyriaus jurisdikcijon 
taip pat įeina ir “Lituanus” žur
nalas.

— Algimantas Rutelionis,
American University Washing- 
tone pirmojo kurso studentas, 
laimėjo pirmąją premiją Drug 
Fair suruoštame konkurse — 
naują 1957 metų vokišką auto
mobilį. i

Užsisakykite
Naujai išleistą knygą
“A NEW LOOK AT 

CHRISTMAS 
DECORATIONS”,

kurią, suredagavo 
sesuo M. Gratia, (Listaitė)
Marijos Augštesnėn mokyklos 

meno dalykų mokytoja

šioj knygoj aiškinama kaip pa
puošti eglutes. Duodami 27 tautų 
puošimo pavyzdžiai. Ypatingas dė
mėsią yra kreipiamas į lietuvišką 
eglutę. Lietuviška eglaitė papuo
šia ir knygos viršelį.. Ilustracijos 
yra atspausdintos 6 spalvom Kny
ga gražiai įrišta.

Knyga turėtų būti kiekvieno lie
tuvio knygyne ir ji lobai tinka 
dovanoti Kalėdų proga kitatau
čiams.

Kaina $4.95. 
Užsakymus siųskite:

“DRAUGAS”
4545 W. 63rd St. 
Chicago 29, Illinois 
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Rinkinyt nr. 2
SPECIALIOS SVEIKINIMO 

KORTELES KALĖDOMS
Specialiu šilko spausdinimo būdu 

pagamintos lietuviškos sveikinimo 
kortelės Kalėdoms, dabar gaunamos 
DRAUGO knygyne. Kaina vienas 
doleris už 10 kortelių.

Šios kortelės Kalėdoms yra ypa
tingai gražios, spalvotos ir lietuviš
kos. Kiekvienam rinkinyje Jų yra 
keletas, kurios gali būti siunčiamos 
į Lietuvą.

------- O-------
Rinkinys nr. 3 

LIETUVIU DAILININKU 
KALĖDINES KORTELES

Šiame rinkinyje yra Paulinos An
ginus, Vytauto Jonyno, Petro Kiau- 
lūno, ,1. PantleniaiiH, J. Steponavi
čiaus ir T. Valiaus piešti vaizdai. Šių 
menininkų darbai yra keturių spal
vų, gražiai atspausti Ir keletas jų 
tikrai tinka persiuntimui į Lietuvą, 
ši dėželė su 16 kortelių kainuoja 1 
dol.

Pinigus su užsakymais siųsti:
DRAUGAS

4545 W. 63 St, Chicago 29, III.

KAS TIK TURI GERA SKONI,
VISKĄ PERKA PAS LIEPONĮ!

Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje, išsimo- 
kėjimai iki 3-jų metų. Europos ir Amerikos žymiausių fir
mų baldai, Televizijos, Šaldytuvai ir visa namams ir ofisams 
įrengti.

Modernlšklaonla lietuvių baldų prekyba Chicagoje 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 

FITRNITURE CENTER, INC.
3222-24-26 So Halsted St VIctory 2-4226

Iki Kalėdų atidaryta kasdien nuo 9 vai. ryto 
iki 9 vai. Sekmadieniais 12 5

'-f_ I—.


