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Rowan Gaither raportas atidengia kritišką padėtį
Raudonojoj Bolonijoj lietuviškos 

giesmes už Lietuvos laisvę
DR. S. ŽIBARTAS,

Mūsų korespondentas Italijoje
Nuosaikioji italų visuomenė tautų išsilaisvinimo klausimui 

yra jautri. Dažni ženklai rodo, kad katalikų sluogsniai pavergto
sios Lietuvos likimu domisi itin nuoširdžiai.

Štai, naujai tokį ypatingą dė
mesį parodė nepaprastos veiklos 
apaštalas Bolonijos kardinolas 
Jokimas Lercaro. Advento metu 
kas sekmadienį šv. Petronijaus 
bazilikoje jis rengia pamaldas už

Parlamentas pareiškė 
pasitikėjimą Gaillard

PARYŽIUS, gruodž. 20. —
persekiojamą bažnyčią. Visą lai- Prancūzijos parlamentas vakar 

ą skelbimuose figūruoja ir lie-1 pareiškė pasitikėjimą ministe- 
tuviai. Švč. Mergelės Marijos rįuį pirmininkui Gaillardui.
Nekalto Prasidėjimo šventėje Parlamentas 264 balsais (prieš 
tokias pamaldas pravesti kardi- 190) taip pat patvirtino Gaillar- r°8- 
nolas pasikvietė tolimosios Ro

Argentinoje susektas
peronistų sąmokslas

BUENOS AIRES, Argentina, 
gruodž. 20. — Argentinos vy
riausybės pareigūnai apkaltino 
buvusį diktatorių Peroną, kad 
jis vadovavo didžiausiam tero
ristų sąmokslui, kuris buvo su
sektas Buenos Aires mieste.

Pulkininkas Lesiderio Fernan 
dez Suarez, Buenos Aires provin
cijos policijos vadas, pareiškė, 
jog Peronas vadovavo sąmokslui 
iš Venezuelos. Peronui talkinin
kavo 700 vyrų Argentinoj, suda
rydami 157 sąmokslo skyrius.

Daugiau kaip 20 asmenų areš
tuota. Pas sąmokslininkus rado 
ginklų ir propagandinės literatū-

mosios «-o- do 1958 metų biudžetą pirmuoju L „t L.,, •
mos lietuvius, visas išvykos iš- skaitymu Jr linas KHlDU ir

Biudžetas pasiųstas respubli
kos tarybai. Tarybai apsvars
čius, biudžetas bus grąžintas par FRIBURGAS, Šveicarija, 
lamentui, kuris nagrinės antrą Šveicarijos katalikai gruodžio 1 
kartą.

Olandai išvyksta iš Indonezijos. Olandijos piliečiai gyveną 
Jakartoje, Indonezijoje, prie Olandijos atstovybes laukia vi
zų ir kitų dokumentų išvykti iš Indonezijos. Apie 50,000 olan
dų liko be darbo Indonezijoje, kai Indonezijos vyriausybė pa
ėmė olandų laivininkystės kompanijas. (INS)

Ragina ko skubiausiai didinti 

JAV karinį biudžetą
WASHINGTON, gruodž. 20. — Jungtinių Amerikos Valsty 

bių visuomenę visiškai nenuramino H. Rowan Gaither jr. prane
šimas, kuris buvo paruoštas iš slaptų ir tikslių karinių šaltinių.

Raporto autorius yra buvęs —.......
Fordo fondų pirmininkas. Su juo j riuos platesnės apimties klausi- 
prie šio raporto dirbo dar visa mus. Pvz. jis kalba apie civilinės

laidas pats padengdamas. rasių darnumas
Atvyko daugiau kaip 20 lie

tuvių. Vyskupas dr. Vincentas 
Padolskis atnašavo šv. mišias ir 
itališkai pasakė pamokslą. Ryš
kiai nušvietė katalikiškos Lietu
vos istorinę raidą, išsamiau su
stodamas prie dabartinio skau
daus ir didvyriško laikotarpio. 
Gausiai susirinkusius tikinčiuo

Sovietų Sąjungos
ir Sirijos sutartis

MASKVA, gruodž. 20. — So-
sius kvietė ir toliau remti kiy-Jvietų Sj»unSa ir SiriJa vakar Pa 
žiaus žygį prieš priespaudą. sirašė ekonominę sutartį, ragi- 

* * į nant padidinti prekybą tarp abie
* i jų kraštų, bet nepaduodama

Pamaldose dalyvavo pats kaf- smulkmenų, kokiais gaminiais 
dinolas, augštoji dvasiškija ir Pas^keis, taip pat nemini už kiek 
įvairialuomės visuomenės atsto- P*rks *r parduos.
vai. Romos lietuvių šv. Kazimie- c ' ...
ro kolegijos choras, pagelbsti- Sartono atliks
mas man jonų ir vedamas kun. prezidento pareigas 
dr. Valdemaro Cukuro, išpildė 1 r o
lietuviškas giesmes.

Po pamaldų kardinolas visiem

JAKARTA, Indonezija, gr. 20. 
— Indonezijos parlamento pirmi 
ninkas Sartono vakar prisiekė

lietuviam surengė priėmimą, ku- atlikti prezidento pareigas, kol 
rio metu širdingai linkėjo Lietu- prezidentas Sukamo bus užsie- 
vai laisvės. Vysk. V. Padolskis nyje. Sukamo vyksta poilsiui į 
garbingajam šeimininkui išreiš- užsienį. Sukamo stebėjo Sartono 
kė gilią padėką už vertingą para- priesaikos apeigas parlamento
mą mūsų gyvybiniuose siekiuo
se. Pažymėtina, kad priėmimo 
metu dalyvavo ir visa kardinolo 
„šeima“, tai yra 32 jo priglausti 
neturtingi jaunuoliai, tarp kurių 
trys vengrai tremtiniai. Jie visi 
gyvena kardinolo namuose, gau
na pilną išlaikymą. Vieni moko
si amato, kiti eina vidurinius bei
augituosius mokslus visas iš- Kolchozai be 
laidas padengia kardinolas. Glo- , ...
bėjo ir globotinių tarpi; viešpa-| hc reikiamų SCKlŲ
tauja žavinti nuotaika. Lietu

rūmuose.
Dar nežinoma, kada Sukamo 

išvyks į užsienį, bet manoma, jog 
jis išvažiuos sekančių metų pra
džioje.

Sartono, 57 metų, yra naciona
listų partijos narys, ši partija 
remia Sukamo politiką.

r. šventė katalikų Friburgo uni 
versiteto dieną. Tą universitetą 
jie laiko idealiu centru, kur su
sijungia lotynų ir vokiečių kul
tūra pilnam kalbų bei rasių dar
nume. Friburgo universitete for
muojami vadovai, kurie vėliau 
dirba religinėje, kultūrinėje ir 
politinėje plotmėje. Universite
tas yra kartu simbolis, vaizduo
jąs tikrovę, kur mokslas ir ti
kėjimas jungiasi, patenkindamas 
tiesos jieškančius protus. Jau 
praėjusiame šimtmety katalikų 
šveicarų sąjūdis Piusverein pa
matė reikalą kurti katalikų uni
versitetą. Tai įvykdė Jurgis Py- 
thon 1889 m. Universitetas ruo
šia taip pat ir vasaros kursus, 
kuriuos šiais metais lankė net 
1,062 studentai, kurių pusę su
darė atvykę iš kitų kraštų. Nors 
didelę dalį universiteto studentų 
sudaro katalikai, tačiau nemažai 
yra ir mahometonų, žydų, budis
tų ir protestantų.

Prie Friburgo universiteto 
yra susispietę daugelio Šveicarų 
katalikiškų organizacijų centrai, 
be to nemažai ir tarptautinių, 
kaip pvz. Pax Romana.

Tradicirtis liaudies
meno charakteris

AJMER, Indija. — Katalikų
. ... . MASKVA. — „Izvieatijos“ Nr. meno paroda, pagal indų tapy-

viskos giesmės, dainos ir pašne- 292 skelbia, kad Tiumencevsko bos ir skulptūros tradicijas, įvy- 
esiai čia paliko gražių atmini- rajonc bloga sėkla buvo užsėta kusi šiomis dienomis šv. Anzel- 

mų’ net 80 proc. ploto, Pavkrušichins mo kolegijoje, Ajmer, reiškia
I ko rajone blogos sėklos buvo 70 naują žingsnį pritaikant katali- 

. . proe., Jaminsko rajone — 60 kų kultūros bruožus vietinei in- 
66 metų kard. J. Lercaro, kili- nrnc 0 Aliejsko rajone — 50 dų kultūrai. Parodoje savo kūri

nius buvo išstatęs ir žymus In- 
Topčinsko rajone grūdai su- dijos dailininkas Angelo da Fon- 

m- versti į sandėlius, kur teka sto-seca. Tradicinis liaudies meno 
Bblonijos arkivyskupas ir 1953 gaj. charakteris katalikų religijos for
m. buvo pakeltas kardinolu. Vi- • į yiinjau^ telefono centrinę \ moae jau buvo pripažintas Indi- 
soje Italijoje žinoma, kokiu jis jjungta apie 1,000 naujų telefo- jos vyskupų konferencijoje 1953 
nuostabiu išradingumu Boloniją, no abonentų.
komunistinę Italijos tvirtovę, , ______________________

Jungtinių Amerikos Valstybių 

užsienio politikos svarstymai
Jungtinėse Amerikos Valstybėse pastaruoju metu gyvai 

svarstomi Amerikos užsienio politikos pagrindai ir kryptys, pir
moje eilėje nagrinėjant klausimą, kaip vertinti padėtį Sovietų Są
jungoje ir kurios linijos laikytis santykiuose su Maskva.

Nėra paslaptis, kad amerikie
čiai apie tai neturi vieningos nuo 
monės. Vieni sovietus laiko stip
riais ir siūlo jieško/ > u jais kom 
promisų, kiti pastarųjų kelių me 
tų įvykiuose Sovietų Sąjungoje 
mato sovietinio režimo silpnėji
mo ir irimo žymių ir pasisako 
už griežtesnę laikyseną Krem
liaus atžvilgiu. Apie žinomo po
litiko Kennano siūlymus siekti 
su Maskva susitarti dėl tam tik
ros Europos dalies neutralizaci
jos jau esame anksčiau pranešę.
Pastarosiomis dienomis iškilo 
ginčas tarp JAV valstybės sek
retoriaus Dulles ir senatoriaus 
Fulbright, kuris priešinasi Dul- tremtinių ir kalinių, ištisas pa
les teigimui, kad Sovietų Sąjun
gos pozicija esanti susilpnėjusi.
Jo, senatoriaus, nuomone, sovie
tų metimasis į sunkiąją pramo
nę ir ginklavimąsi rodąs kaip tik 
sovietų stiprumą. Esą klaida pa
brėžti vis sovietų silpnumą ir 
tuo susilpninti savo pačių ( JAV 
ir laisvojo pasaulio) tolimesnio 
ginklavimosi pastangas. Dar yra 
priešingumų ir tarp demokratų 
ir respublikonų. Nors ir vieni ir

eilė JAV karo ir ekonomijos ži
novų. Raportas buvo įteiktas pre 
zidentui Eisenhoweriui ir svars
tytas JAV gynybos tarybos po
sėdyje keturioms dienoms praė
jus po pirmojo Sovietų Sąjungos 
satelito paleidimo. Dabar šis ra
portas viešai yra paskelbtas va
kar dienos VVaahington Post laik 
raštyje.

Didžiausias pavojus J-AV 
istorijoje

Pasak Gaither pranešimo, šian 
dien JAV yra didžiausiame pa
vojuje negu betkada jos yra bu
vusios. JAV perėjimas į antros 
klasės galybės rangą yra toks 
gąsdinantis, kad, pasak laikraš- 

1 čio, Amerika šiandien jau yra iš
statyta raketinių sviedinių pa
vojui. Negana to, nuolat auganti
Sovietų Sąjungos ekonomija ir MASKVA. — „Izviestijų“ Nr. 
technika atneš su savim naują 291, straipsnyje „Pagrindinė tai 
politinę propagandą ir psicholo- kos politikos šaknis“, rašo: „Da
ginius užpuolimus laisvei visame bartiniu metu susidarė palan- 
pasaulyje. Raportas, nieko ne- kios sąlygos sureguliuoti dauge- 
slėpdamas, atidengia labai nema U tarptautinių problemų. Kad

ir orinės gynybos suorganizavi
mą, priešorinės apsaugos sienų 
pastatymą, santarvininkų moks
linės veiklos tikslesnį suorgani
zavimą, JAV mokslininkų lavini
mo lygio pakėlimą, pagalbą ki
tiems, ūkiškai nepajėgiems, kraš 
tams ir t.t.

Viską suėmus krūvon, ši pro
grama turėtų atsieiti apie 5 bi- 
lionus dolerių kasmet per kokius 
5 metus. Tai reikia daryti, norint 
visų pirma išgelbėti žmonių gy
vybes ir tik atsitiktinai prisidėti 
prie krašto ekonomijos atsigavi
mo.

Sovietai siūlo 
konferenciją

A

proc.,
mu genuvietis, filosofinių - teolo- proc 
ginių veikalų autorius, nuo 1947 
bm. Ravennos, o nuo 1952

energingai kreipia į tikrąjį ke
lią. Veikla sunki, bet jos vaisiai 
jau juntami.

Dvi dienos vargdienių kardi
nolo globoje svečius ir vietinius 
tampriau surišo atsparai prieš 
raudonuosius engėjus.

KALENDORIUS

Gruodžio 21 d.: šv. Tomas, 
apaštalas; lietuviški: Ilgis ir Gi- 
renė.

Gruodžio 22 d.: 4 Advento
sekm., šv. Zenonas; lietuviški: 
Gedvidas ir Dobile.

Oras
Oro biuras praneša: Chicago- 

je ir jos apylinkėje šiandien — 
giedra ir mažas oro temperatū
rom pnmikeitimi'’

JAV Darbu sekretorius James P. 
Mitchell spėja, nepaisant didelio 
bedarbių skaičiaus, jog JAV dar
bininkas turės gerą gyvenimą 1958 
iul tau (INS)

m. ir Bombėjaus Marijos kongre 
se 1954 m., kurio metu buvo iš
statytas Švč. Marijos paveikslas 
su tipiškais indietiškais bruo
žais. Reiškiasi taip pat iniciaty
va liturgijoje panaudoti indiečių 
muzikos instrumentus.

• Didžiausias šaldytuvas oku- 
puotoj Lietuvoj numatomas sta
tyti Augštuosiuose Paneriuose 
(prie Vilniaus). Būsią galima 
patalpinti 5,800 tonų mėsos ir 
kitų produktų. Tai du kartus vi r 
šysią visų esamų Vilniaus šaldy
tuvų pajėgumą. Šaldytuvo staty
bai skiriama 20 milionų rublių. 
Prie šaldytuvo veiks ir dirbtinio 
ledo fabrikas, kuris per parą duo 
siąs 20 tonų ledų. Statyba prasi
deda šiais metais ir numatoma 
baigti 1959 m. Vilniaus šaldytu
vų kombinato vyr. Ibžinierius 
yra inž. Jankauskas.

Žmogaus teisių 
diena

MASKVA. — Sovietų spauda 
gruodžio 10 d. taipgi paminėjo

lonią tikrovę.

Gelbėjimosi priemonės 

Esant šitokiai būklei, kaip gel-
Jungt. Tautų įsteigtą Žmogaus bėjimosi priemonę, Gaither ra- 
teisių dieną. „Izviestijų“ Nr. 291 
ta proga paskelbė straipsnį, puo
lantį JAV, Angliją ir Italiją ne
va už nusikaltimus žmogaus tei
sėms, nes tose valstybėse, dėl at
siradusių bedarbių, esą daugelis 
negali pasinaudoti pagrindine 
teise, būtent, teise į darbą. So
vietai, žinoma, užmiršta, kaip 
jie beteisiais padarė milionus

vergtas tautas, visoje savo kon
troliuojamoje teritorijoje, įves
dami prievartos ir kalėjimo reži
mą, su priverstinais darbais.

• Pakeitė Lietuvos geležinke
lių tvarkaraščius. Kaikurie trau
kiniai žiemos metu nekursuos. 
Praretinti ir kaikurie tarptauti
niai traukiniai,, einą per Lietu
vos teritoriją (pvz. Kaliningra
das — Leningradas). Pasikeitė 

kiti yra už tai, kad laisvasis pa- ir tvarkaraštis tų traukinių, ku- 
saulis Sovietų Sąjungos atžvil- r’G atc*na 1 Vilnių ir aun^- a* 
giu būtų stiprus, bet siūlomi vei- į keitimai pradėjo veikti nakt, is 
kimo būdai yra skirtingi. Pvz. gruodžio o į 6 d.
buv. demokratų kandidatas į pre ’
ridentus Stevensonas reiškia nuo 
monę, kad JAV vyriausybė aki
vaizdoje sovietinio judrumo tu
rėtų mestis labiau į ūkinę ofen
zyvą pasaulyje, o ne apsiriboti 
vien tik kariniais pasiruošimais.
Be to nereikią taip griežtai pa
neigti ir galimumus su Maskva ( 
atnaujinti derybas, kaip tai da
rąs Dulles, kuris jau netikįs, kad 
esamose sąlygose su Kremlium 
būtų galima rimtai tartis. Visi 
šitie svarstymai, be abejo, turi 
sukelti gyvą susidomėjimą ir pa
vergtųjų tautų sluogsniuose. Juk 
nuo to, kaip galutinai apsispręs 
JAV, kokios linijos laikysis Mas 
kvos atžvilgiu, daug priklausys 
pavergtųjų tautų reikalo tolimes 
nis vystymasis. (E.)

įspėjimas ir pažadas. JAV oro
laivyno sekret. James H. Douglas 
pareiškė senato pasiruošimo pako
mitečiui Washingtone, kad Jungti
nės Amerikos Valstybės turės vei
kiančią tarpkontinentinę balistinę 
raketą dvejų metų laikotarpyje, 
bet .jei dabar būtų užpultos, Ame
rika neturėtų įspėjimo. Jis pasa
kė: “jei mes norėsime’’, JAV ga
lėtų iššauti raketą j mėnulį “ne
tolimoje ateityje". (TNS)

portas siūlo ko skubiausiai pa 
didinti karinį biudžetą. Tik šito
kiu būdu JAV galės pasivyti So
vietų Sąjungos raketinius šovi
nius. Baltieji Rūmai šiuo rapor
tu esą labai susidomėję ir gili
nasi į jo turinį. Sakoma, kad šio 
raporto įtakoje prezidentas Ei- 
senhovveris pradėjo keisti savo 
nuomonę kaikuriais klausimais.

Einant raportu, reikia tuojau 
perorganizuoti Pentagono siste
mą. Kaikurie veikimo metodai 
karinėje srityje yra visiškai pa
senę ir netinka atominiam am
žiui.

Raportas skatina taip pat rim 
čiau ruoštis vad. riboto pobūdžio 
karams, kaip pvz. Artimuose Ry 
tuose.

Nėra kalbos apie taksų 
mažinimą

Esant šitokiai būklei nėra kal
bos apie taksų mažinimą. Prie
šingai, reikia tyrinėti galimybes 
mokesčiams pakelti.

Nors raportas ypatingai domi
si tiesioginėmis karinėmis sriti
mis, tačiau jis liečia ir kaiku-

tos problemos būtų apsvarsty
tos ir būtų rastas kelias jų spren 
dimui, būtų naudinga sušaukti 
pasitarimą kapitalistinių ir so
cialistinių šalių. Tame pasitari
me. dirbant abipusio supratimo 
būdu ir turint prieš akis realią 
tikrovę, būtų galima pasiekti ati 
dėjimo karo, kaip metodo spręs
ti tarptautines problemas, būtų 
galima nutraukti „šaltąjį karą“, 
nutraukti apsiginklavimo varžy
bas...“

Tie sovietų švelnūs žodžiai pri 
mena Lietuvos įvykius, kada bu
vo sutartas taikus sugyvenimas, 
pasirašyta nepuolimo sutartis, 
tačiau tą visa sovietai klastingai 
sulaužė, visiems laikams įrody
dami, kad susitarimas su sovie
tais jokių garantijų neteikia: 
šiandien jie pasirašo nepuolimo 
paktus, o rytoj begėdiškai laužo.

• Jugoslavija išvarė News- 
week korespondentą. Jis buvo ap 
kaltintas davęs kitiem Djilas 
knygą „Naujoji klasė“, kurios 
autorius, buvęs diktatoriaus Ti
to padėjėjas, dabar pasodintas 9 
metams į kalėjimą.

• Jungtinės Amerikos Valsty
bės davė beveik 2 bilionus dole
rių paramos Jugoslavijai.

• Prof. P. Sivickio 75 metų 
sukaktis lapkričio 23 d. buvo pa
minėta Lietuvos mokslų akade
mijos Biologijos institute, kurio 
mokslinis darbuotojas jis tebė
ra.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Britanija vakar priėmė planą pastatyti Jungtinių Ameri
kos Valstybių raketines bazes Britanijos teritorijoje. Maemillan 
vakar laimėjo 280 balsų (prieš 251) parlamento patvirtinimą, kad 
būtų įsteigtos atominės raketos Britanijos žemėje.

— JAV apsaugos sekretorius McElroy vakar pareiškė, jog 
Pentagonas prašys apie bilioną dolerių priedo dabartiniuose fon
duose, kai kongresas susirinks sekantį mėnesį.

— Prezidentas Eisenhoweris vakar grįžo iš Paryžiaus į Wa- 
shingtrmą. Sekantį pirmadienį prezidentas Eisenhowcris pasakys 
kalbą apie Siaurės Atlanto Gynybos organizacijos (Nato) konfe
rencijos darbus per televiziją.

— Valstybės sekretorius Dulles, pasitaręs su gen. Franco Ma
dride, Ispanijoje, vakar grįžo į Washingtoną.

— Maskvos radijas vakar labai šaltai pažiūrėjo į Siaurės At
lanto Gynybos organizacijos (Nato) pasiūlymą tartis su Sovietų 
Sąjunga nusiginklavimo klausimais. Sovietų radijo komentatorius 
pareiškė, jog Paryžiaus konferencija, girdi, patvirtinusi faktą, kad 
Nato negali būti taikos įrankiu.

— Illinois valstybėje vakar vėl siautė audra.
— Prieš Siaurės Atlnto Gynybos organizaciją (Nato) padidė

jo agitacija Lcbane, kai buvo atidaryta Nato konferencija Pary
žiuje.
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DVIEJUOSE HORIZONTUOSE PAVYSIME RUSUS

Tarybų Lietuvos statyba ir 
Alinis Drulia

Komunistinis rašeiva “Tėvy
nė?; Balse” prikibo prie “Dvie
jų horizontų”, kur buvo apra
šytas vienos Lietuvos kaimo 
mokyklos liūdnas vaizdas, pa
matytas neseniai iš Lietuvos 
gautoje nuotraukoje. Rašeiva 
Širsta, kad mes, vakaruose gy
venantieji, nematom tarybinės 
Lietuvos grožio, pažangos ir 
kad viską piešiam tik juodomis 
spalvomis.

reikėtų garbinti svetimųjų oku
pantų paminklus ir kapus.

Antai ir Vilnius ant kalvos

Oro jėgų viršininko pavaduotojas gen. Lemay (dešinėj) ir 
Įeit. gen. Putt teigia, kad raketų gamyboj nuo rusų JAV nė
ra daug atsilikusi. (INS)

Meile ir neapykanta
Amerikos katalikiškojo jauni

mo suvažiavimą užbaigiant, be 
kitų, dar yra kalbėjęs JAV vice
prezidentas Richard Nixon. Sa-

pabrėždavo savo aiškią opozici- mu, — baigė JAV vicepreziden- 
ją Karoliui Marksui ir jo pateik- tas, — išnyks iš akiračio juodi 
tiems principams. Netikiu, kad debesys ir prašvis nau ja ateities
žmogus, kuris tiki į Dievą ir į 
žmogaus vertę, galėtų pasitrauk
ti iš tos kovos kurią vedame.

Pats didžiausias ir puošniau' 
sias yra Lietuvos sostinės Vii 
niaus albumas. Bolševikų ra 
šeivos skelbia, kad, raud. armi
jai išvadavus Vilnių, mieste bu
vo sugriauta 40 procentų visų 
namų. Psl. 35 nuotraukoje pa
rodyta Vilniaus senamiesčio su
griautoji dalis tikrai klaikiai at
rodo. Vilniaus miesto gyvento
jai pokario .metais turėjo pa-

Į rankas štai pakliuvo trys aukoti 6 milionus darbo valan- 
albumai, išleisti bolševikų oku-' dų griuvėsiams išvalyti. Dabar 
puotoje Lietuvoje. Tuose albut-jtų griuvėsių vietoje štai Leni
niuose Kauno, Vilniaus ir Drus- no ir gen. Černiachovskio aikš- 
kininkų vaizdai. Su nekantrumu tės papuoštos raudonųjų “die- 
j ieškau naujos, gigantiškos sta- f vų” skulptūromis. Antakalnyje 
tvbos, grožio, pažangos. Už- vėl daugybė granito antkapių 
klystu į Karo muzėjaus sodelį ženklina raudonarmiečių kapus,
Kaune. Dabar ten valstybinis kurie kovėsi dėl Vilniaus iki 
istorinis muzėjus. Mūsų gar- 1944 m. liepos 13 d. ir žuvo 
bingųjų (autos vyrų biustų ir užimdami. Vilnių. Tai vis nau- 
paminklų nebėra. Prie muzė- josios Vilniaus šventovės, j ku- 
jaus (Imu b b stovi du liūtai, rias pavergtieji vilniečiai atėję 
O sodelyje - - “įžymaus revo- turi semtis jėgos ir stiprybės...
liųcinieriaiis Felikso Dzeržinskio NuotraukosP parodyta kele- Laik PLB seimo konstituci- ti renkami senąja tvarka, t. y. 
skulptūrinis biustus godeliošie- n%ujų darbininku namų, vieš ja. priimta ir paskelbta PLB sei- pačios LB Tarybos, b) ar atsto 
noje įmūrytos nnys su f'š’.stų naujai užstatyta Neries mo Organizacinio Komiteto, at-
1926 metai'’ nužudytųjų — K. kran|jnė kur matyti ir fabrikų, tovams į PLB seimą rinkti bu- 
Požėlos, K. Giedrio J. Greifn- ^7 nuo+raukoje parodyta, vo nustačiusi tokią tvarką: PLB
bergerio '.r R Čamo — pal i- k0. vienoje Vilniaus įmonėje seimo atstovai renkami kiekvie- 
kais, prie muzėjaus bokšto šie- tįkrinami nagaminti elektros 'no krašto LB tarybos posėdy 
nos, beržų pavėsyje, yra lietu- skaitikliai Dievaži, uniformuo-l slaPtu balsavimu paprasta bal- 
vių liaudies poetės Sa^mėios t„ enkavedistas su ginklu prie'y dauguma (8 par.). Kandida- 
N’erics kap. e, ' u-į nuuž'a grtzi .Qnn . jd&miaį 3urašinėja pa- us p11^' taip pat tegalėjo LB
!'asy-1 uo"^o, ,CitatU°' ^™'tI™ajUSU’
ta is Ka no albumo). akivaizdus ženklas, ka'p Vii-

Dievaži t i pažanga, kad en- nia„3 (r v„„3 paverątosios Lie- JAV j/’tTa"':”f,S‘J°' 
kavedisto Dzeržinskio brastas įmonių gaminiai yra kon- ™ S}C>'G /. . .' ,.
saugo vieną L troliuo'-ami, surašinėjami, kad ,varka. feuvo pritarugi Tik n£.
vos įsmrimų s en ... ">uos yįgug išvežtų į brolis ą-( gaiėdama d'ėl techniškų kliūčių 

Iš Kauno atvažiuojam j Drus- gia<? regpublikaa”

LB TARYBA BALSUOJA DEL ALB 
ATSTOVAVIMO PLB SEIME

vo reikšmingoje kalboje R. Ni-1 Komunizmas aiškiai prieštarau- 
xonas priminė ir aiškino Pijaus Į ja visam tam ką mes tikime ir 
XI encikliką apie bedieviškąjį ko j ko iaįkomės. Mes tikime teisin- 
munizmą. Nors toji enciklika gUmą laikydamiesi dorovės į- 
yra parašyta jau prieš 20 metų, I statymų, jis tiki tiktai j'ėgą. Mes 
tačiau ji ir šiandien turi nepa-į skelbiame meilę ir atleidimą, jis 
prastą aktualumą. į gkelbia neapykantą. Mes tiki-

— Nuo to laiko, — sakė Nixo-1 me, kacj asmens vertybė yra 
nas, — pasaulis yra pasikeitęs, gVenta, nes jį sutvėrė meilės Die 
bet nieko nereikia pakeisti išsi-lvag; komunizme žmonės tėra tik 
reiškimuose, kuriuos naudojo Pi-1 jrankis galybei pasiekti. Mes no- 
jus XI savo enciklikoje apie ko-|rjme taikos, jis — karo. Ameri- 
munizmą. ka jaUg svarbos skiria savo tau-

Priminęs dar neseniai Mask
voje paskelbtą ir 64 tautų atsto- 
tovų pasirašytą manifestą, ku
ris yra kaip iššaukimas laisva
jam pasauliui viceprez. Nixonas, 
kreipdamasis į katalikus jaunuo
lius, sakė:

— Jūs visuomet tuo pačiu bū
du stojote prieš komunizmą. Ka
talikų Bažnyčios vadai visuomet

”siuVAMOr MAšTlSs '
IšsinM.'kėjimo sąlygos pritaikomos 

pagal Jūsų išgalę
Ekspertiškai taisome visų firmų 

mašinas.
NEMOKAMAI PATIKRINAME 

Prieš perkant savo naudai, 
palyginkite mūsų kainas su 

kitom krautuvėm.
STNGER SEWING 

MACHTNE CO. 
3415 S. Halsted Street

FR 6-3905

tos tikėjimui, be kurio technika 
yra tik niekis. Su tuo tikėji-

INDOOR
ICE SKATING

Grojant uirgonaLs
Viešas čiuožimas kasdien 

10.v. r. — 2 p. p. — S p .p. 
Nebus .sesijų šį pirmadienį ir ketv. 
8 vai., nei Kalėdų dienų 10 vai.

Pilone LO 1-7110

kAlNBO AREnS
,CLARK t, LAWRENCE

aušra, kurioj klestės taika, žmo
nių brolybė ir pagarba žmogaus 
vertei.

rheyneed
YOU!

JovttMRCH OfDIMES

KNYGVEDYBA
Jūsų bizniui ir mokesčių ap
skaičiavimui pritaikyta sąskai
tyba.
Adolfas Armalis, M. B. A.
Accounting and bookkeeping 

by day, week or inonth
PRospect #-5571 aftrr « P. M.

Sat. and Sun. all day

vai į PLB seimą turi būti renka
mi visuotiniais rinkimais (bet 
kartu su LB Tarybos rinkimais 
1958.IV.27), c) ar JAV Liet.
Bendruomenei PLB seime turi 
atstovauti pati LB Taryba, iš
rinkta visuotiniais rinkimais 
1958.IV.27.

Tai ir yra trys pagrindiniai 
klausimai, reikalingi naujo LB kansas dėl sveikatos mielai kvie 
Tarybos sprendimo. Klausimai, čiamį apsistoti pas —• 
reikalingi apdairiausio LB Tary- JUOZAPĄ ANDREKŲ
bos sprendimo, nes betkuri or- 214 Courl St., Hol Springs, 
ganizacinė nedarna bei trintis

Vykstantieji į Hot Springs, Ar

SPECIALIOS GĖLĖS KALĖDOMS
Poinsettijos vazonuose nuo $3.00 

Hybrid orchidijos nuo $3.00 už vieną.
Gražūs šviežiai pražydę žiedai

Visos poinsettijos, cyclamen, kalėdiniai žalumynai 
bei nuskintos gėlės pristatomos šviežios kasdien 

pas —

JAMES E. KIDWELL
F LO R I S T

826 E. 47TH ST. KENWD0D 6-1352 
PRISTATOME VISAME MIESTE 

Atdara sekm. gruod. 22 d.

kininku kurortą. Ar labai didelis džiaugsmss,
“Jeigu jūs atvažiavot į Drus- kad Maskva vieną kartą fabriką 

kimnkus autobusu, tai išlipsite Lietuv0je pastatė, bet už tai 
prie aikštės, kuri brangi kiek- pasųma vįSą įmonių gamybą ir 
vienam kurorto gvventojui. ^gr Lietuvos žemės ūkio pro-
Aikštėje tarvbinių k rų ka- dnktus?^
pai. Kuklus granitinis obelis- “Stambiausias baldų fabri
kas ir granitinia’ antkapiai su k.<a ««vnnjus»» gavo dirbiniais 
jrose iškalti! 1riiv”"u vardais „iagįaį žinomas už Lietuvos ri- 
kalba m.ma apie sunk’us mū- j-g gaxma nemaža Maskvos 
Sius, siautusius prie ramiojo nžsakymų. 1952 metais šis fa- 
Nemun i nuo Gard’no iki K u- brjkgg pagamino baldus Mas- 
no. čia oa’aido'ms Tarvbų Są- kvog daugiaaukšči’ms pastatui 
jungos didvyris Agady’a, me- Komjaunimo aikštėje ir “Ukrai- 
dicinos darbuotoja Gudova, pul nog>> įrengti...”
kininkas Nazarovas ir daugelis (Vilnius psl. 78)
kitų narsuolių. Ir žmonės, ku
rie šiandien gvdcsi bei ilsisi ku- Panašių sakinių albume yra 
rorte nulenkia g-lvas prieš dešimtys, ir tai pačių bolševikų 
tuos kurie -mvo gyvybe iško- prisipažinimas, kaip Maskva iš- 
vojo’ jiems teise čia semtis svei- naudoja Lietuvos imones. 
kator, ir jėgos ..Duona ir ašaros...

(Drnskininkai. pri 39)
Pažiūrėkim, kokie žmonės ii- vaišėse, kur dalyvavo bū-

gisi Drunkh inkų k rorte ir len- žmonių. Tokia jau tradici-
kia galva- prieš raudonuosius ia “ Pur priėmimas, vaišės - 
karius, žuvusius karo metu: ten ir dovanos. Mūsų reikala-

“Valgykloj jūs susitinkat su v!nri tiek kepinti, kad kartais 
įvairiausių tautybių, profesijų, tikr i nebežinom, kokių dovanų 
amžiaus žmonėmis, čia ir in- beišgalvoti ir kuo nustebinti ap- 
žinierins iš Leningrado ir trau- dovanojamą asmenį. Bet rašy- 
kinio mnšinistas - Socialistinio toJa8 R Babickas labiausiai vi- 
darbo didvyri iš Kijevo. Prie sus Padžiugino su savąja dova-
bendro stnlo sėdi žmonės iš Jis Pavanojo tik... lie

ti tuviškos sudžiūvusiog duonos 
riekelę, neseniai gautą iš Lietu-

Kauno, Minsko ir Maskvos. 
(Druskininkai, psl. 70)

atstovų išrinkti, nutarė rinkimus 
vykdyti korespondenciniu būdu 
:r šiam tikslui sudarė rinkimų 
komisiją.

Tačiau dėl tokios rinkimų tvar 
kos kilo nemaža nepasitenkini-

neišvengiamai atsilieptų ir didie-
siems LB siekimams bei užda
viniams.

Kiti du LB Tarybos Prezidiu
mo statomi klausimai daugiau 
technikiniai. Pvz. siūloma pasi- 

, . sakyti, kad a) JAV LB atstovų
™ rinkimus į PLB seimą pravestų

ta pati rinkimų komisija, kuri 
vykdo LB Tarybos rinkimus, ir 
tais pačiais nuostatais, tik atski
ru kandidatų sąrašu, b) LB Ta
rybos rinkimų komisijos kandi
datai raštu jau sutikę būti ren-

A r ka nsa s.

POWDER PUFF BEAUTY SHOP 
4742 So. Ashland Avė. 

SPECIAL
Monday, Tuesday and Wedn<sday 

Cold Wave $4.»5 wlth this Ad.
Tel. RI 7-9666

kinimą rodė ir kaikurie aktyvie
ji T B darbuotojai. Buvo reiškia
mas pageidavimas, kad JAV 
LB atstovai į PLB seimą būtų 
renkami visuotiniais rinkimais, 
juo labiau, kad tokius rinkimus 
■aiima derinti su 1958 m. vyk

domais LB Tarybos rinkimais.
Orj. Komitetas, atsižvelgda

mas į tai. kad JAV LB visuoti
nius rinkimus vistiek turės ir 
kad tam tikra lietuvių visuome
nės dalis aiškiai nori, kad ir JAV 
LB atstovai į PLB seimą būtų 
-mikami visuotiniais rinkimais

kami atstovais į PLB seimą, bū
tų perduoti rinkimų komisijai, 
vykdančiai LB Tarybos rinki
mus, įtraukti į PLB seimo at
stovų kandidatų sąrašą, suda
rysimą visuotinių rinkimų nuo
statais.

LB Tarybos narių balsavimas

CURRENCY EXCHANGES
BRI1IGEPORT CURRENCY 

71# West 35th #t.
71st & WESTERN CURRENCY 

7(154 flo. Wfstern
Atpikite dabar užsisakyti savo 1958 
I,i<*en.se Platės. Mums tereikia tik 
Jūsų paraSo. Kitką, mes atliksime.

fikIP’fi SELFQlAlr 9 SERVICE

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

ALL PHONES _ WALBROOK 5-8202

AR VERTA — $2.00 J METUS? 
Užlaikysite gražius plaukus plau

dami galvą mišiniu
NAUJA GADYNE

Pasekminprai vartojamu per 40 metų. 
Siųskite $2 už 8 oz. bonką.

, , . . , . , x , , -X. FRANK BITAUTAS-i j , korespondenciniu budu tun būti 527 e. EXpositioo, Denver, eolo.
1P57.XI.11 nosedy, dalyvaujant įvykdytas iki XII.2O. CVI____________________________
taip pat JAV ir Kanados LB vai 
dybų pirmininkams, nutarė at- 

Pr'eš kuri laiką teko būti vie- stovų rinkimu tvarką ir konsti-
tucijos 8 par. suredagavo šiaip: 
“PLB seimo atstovai renkami 
kiekvieno krašto LB tarybos nu
statyta tvarka”.

Ryšium su šia naujai susida
riusia padėtimi LB Taryba turi 
nasisakyti, kokios tvarkos ji no
ri. Dėl to LB Tarybos Prezidiu
mo pirm. J. Šlepetys XII.5 raš
tu visiems LB Tarybos nariams 
:šsiuntė klausimų lapą balsuoti 
korespondenciniu būdu. LB Ta
rybos .nariai turi pasisakyti, a) 
ar atstovai į PLB seimą turi bū-

6 WEEKS FREE
Instrument furnished FREE of charge 
in your Home on . . . Accordion, Trum- 
pet, Guitar, Saxophone, Clarinet.

(Plano ls not furnished)

TRY OUR TALENT TĘST. ..
Mon. Ihru Fri. .1:30 - 0:10 P.M.,

Sat. 0 A M • 5 P.M.
Make Music Part of Their Edttcation

NORTH-WEST MUSIC STUDIO
4342 Milwaukee Avė. • Kl įdare 5-3883

DECEMBER-GRUODŽIO 20, 21, 23, 24 d. d.

MARTELL THREE STAR COGNAC Fifth $4.98
COURVOISIER Three Sta r Cognac Fifth $4.98
HARVEY’S G0LD CAP

Imported Port Wine Fifth $1.69
GRAIN ALCOHOL 190 PROOF U.S.P. Fltth $4.89

vos. Mečiau, kaip šeimininkai 
Taigi, kai lietuviai “atosto- įr 8Večiai bučiavo tą duoną ir il- 

gauia” Knsnoj rskio, Vorku- gaį į ją žiūrėjo. Tai buvo lie
tos. Trkurri n ir kPose Sibiro tuviško patriotizmo, meilės ir 
vtrgų ttovyklone. lietuviškuose ilgesio atspindžiai.
Druskininkuose štai pilvus au- Dabar Kalėdų švenčių laiko- 
gina raudonieji ponai iš Mas- tarpia. Dešimtis ar šimtus do- 
kvos M’nskn ir kitų Rusijos ierių išleidžiam dovanoms. Pa- 
miestų. galvokim^ ne apie pigiai bliz-

Jei raudonoji armij i nebūtų g-.mč'a? Ir ' dešimti popierių su- 
jėga pagrobti i Lietuvos, nebū- ■ vniot s kasdienines dovanas, 
tų tų -nudomrmiečių kapų ir fot pajieškokime lietuviškų su
lietu viSkun?e Druskin’nkvose, ir venvrų, knygų, mieliausių do- 
Druskininku k rorte atostorau- vanų lietuvio širdžiai. “Drau- 
tų vien lietuviai, ir niekam ne- g0”, J. Karvelio, “Terros” vitri-

nose kiek daug gražių dovanų 
matyti. Antai M. Katiliškio 
romanas “Miškais ateina ru
duo”, E. Tumienės poezijos rin
kinys “Karaliai ir šventieji“ ar
ba Aloyzo Barono naujasis ro
manas “Mėnesiena” — tai kny
gos kokios retai pasirodo mūsų 
literatūros padangėje. Prime
nant jų augštą kūrybinį lygi, 
dar tenka pasidžiaugti ir leidėjų 
dėmesiu, atkreiptu j tų trijų 
knygų išviršinį estetinį grožį.

Almi# Drulia

Naujas tepalas ir tabletės teikia naujos 
vilties kenčiantiems nuo reumatizmo ir artrito

IMPORTED STEINHAGEN (Urąuell) Fifth $3.98

CINZANO VERMOUTH
Dry or Sweet Fifthi $-|39

KIJAFA W1NE Fifthl $|.69

VAT—69 or AVI B A SS ADO K Scotch Fifth $4.29

IMPORTED CREME OF BANANA 
OR PINEAPPLE LIQUEUR Fifth $4.98

CURACAO LIŲUEUR Filth $3.59

D R A U G A S
THE LITHUANIAN DAILY TRIEND 

4546 West 63rd St, Chicago 29, Illinoig Tel. LUdlow 5-9500

Chicago. 111. (Specialus). ] turintiems, sąnariams gydyti, patinl-
I rnui sumažinti Ir nutirpusių raumenų 

The Htar Pharmacal kompanijos, skausmui numalšinti nuostabiai greit
Chicago, chemikas pagamino naują MU nuostabiais rezultatais, 
tepalą Ir tablečių. SI nauja komblna- | ....
cija, žinoma vaidais AMERPOG KI BI Ameri*>l Kub ................»#c tuhelr
ir AMEKPOI, TABLET, pripažinta Am«-ri>ol_ tabletes 10(1 ui .. $3.50 
labiausiai efektyvia, malšinant skaus- #’• 'cetės ribotam laikui tiktai 
mus, kuriuos paprastai sukelia reu- slose vaistinėse, J A- J l’har-
matizmas Ir artritas. Patariamas s<>- 2557 W. (l»th St., Coreoran’s
kantis paprastas vartojimo būdas: Driigs, (IOIO s. Aslilnml, Johlonski's,
1) Kub, užteptas ant skaudamos vie- $5a7 \\. 7lst, Dargia, 2425 W. Mor
tos, beveik momentaliai palengvina •l'Wite, Kartonas, 245# W. OOtli, Ki
ška usnius; 2)Amerpol tabletSs, ima- bt'rty l’liarniacy, 4030 W. I3th, Cl- 
mos po 2 su stiklu šilto vandens :t IstLergne Drugs. I5tli St Ai
kartus per dieną po valgio, telkia 50th Avė., < loem, Ibirpttra’s, (0(152 | Chteagof |r Clceroj
pastovesnį tų pnf'ių skausmų paleng- Mlehlgnn, Mankovvskl's, 4800 So. Kitur JAV ir Kanadoj 
vlnimą ilgesniam laikui. lonmis, Rothes Drugs, 1000 S. Cicero................

. Avė. 43rd St. Drugs, 2735 W. 43nl
Si nauja pasitvirtinusi kombinacija St.. Oontmnnlty Drngs, 5001 W. iflth,

buvo išrasta paraudusioms, uždegimą Cicero.

Entered as Second-Class Matter March 81, 1916, at Chicago, 
Under the Act of March S, 1879

Illinois

Member of the Catholle Press Ass’n 
Publlshed d a I I y. enept Sundaya, 

by the
Tdthuanlan Catholle Press flodety
PRENUMERATA:

Užsienyje

Metams
SI 2.00 
S l n.oo
SI 2 00

SPRSCKTPTTON RATE#
S 10.00 per year outside of Chicago 
S 12.00 per year In Chicago A Cicero 
Si0.00 pervear In Canada 
Forelgn SI? oo per year 
H m et ū 8 mfn

S 3.F>0 
SS.00 
SS 50

$6 50 
«5 50
$6.50
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SI .25
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Redakcija straipsnius taiso savo nuožlflra Nesunaudotų straipsnių ne- 
«iugo, Juos grąžina tik Iš anksto susitarus Redakcija u« skelbimų turini 
''"atsako flknlblmų kainos prisiunčiamos gavus prašymą
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KNOVVLANDO PAREIŠKIMAS
Prezidentas Eisenhoweris ir sekretorius John F. Dulles su

grįžo iš Paryžiaus, atlikę tik dalį to, ką norėjo atlikti Nato kon
ferencijoje. Atrodo, kad savo misijos pasisekimu ir patys per
daug nesigiria. Pats prez. Eisenhoweris galėjo pasakyti tik tiek, 
kad vis tik šis tas padaryta, kad taikos idėja priartinta, kad karo 
pavojai nustumti toliau.

Bet šį kartą mes ne apie tai norime kalbėti. Apie tai jau 
kalbėjome keliuose pirmesniuose straipsniuose. Jei prez. Eisen- 
howeris kalba apie taikos idėjos priartėjimą, tai negalima kitaip 
suprasti, kaip "taikaus sugyvenimo” su Sovietų Rusija idėjos 
vykdymą. Bet ką reiškia toks sugyvenimas su gangsteriškomis 
valstybėmis, ką reiškia bet koks susitarimas su jomis, — jau 
ne vieną kartą ir mes, ir mūsų bendradarbiai esame pasakę. Ir 
ne tik mes, bet ir daug kas, kas bent kiek geriau pažįsta ko
munistus ir jų veiklos metodus bei jų siekimus, pajnašiai galvoja.

Paryžiaus konferencijoje vis tik nebuvo uždaryti keliai pa
sitarimams su sovietais. Jei konferencijoje ir buvo šis tas lai
mėta, tai dėl to, kad JAV viršūnės sutiko vėliau ar anksčiau 
susitikti su Chruščevu ir Bulganinu. Čia tai ir bus JAV pra
laimėjimas, nes padaryta tokia nuolaida, kuri gali gana brangiai 
kainuoti. Ir todėl mes jaučiamės neklydę, dar prieš konferen- 
rencijai susirenkant, pareikšdami savo nuomonę, kad prez. Eisen- 
howeris negerai daro pats vykdamas į Paryžių. Ir buvo negerai. 
Jis ir pats, jei ne šiandien, tai vėliau sužinos, kad taip.x O gal 
jau ir žino.

Mes vis tik laukėme, kad bet kuris žymesniųjų Amerikos 
politikų ryškiau pasisakytų dėl JAV ir kitų didesniųjų Nato 
valstybių plano susitikti su bolševikais. Džiugu, kad visdėlto 
atsiliepė senatorius William F. Knowlandas, JAV Senato mažu
mos (respublikonų) vadas, kurio vardas dažnai minimas, kaip 
respublikonų partijos kandidato į prezidentus 1960 metų rin
kimuose.

Prieš porą dienų vienoje savo kalboje šen. Knowlandas pa
reiškė, kad jis yra griežtai priešingas šiuo metu kalbėtis su So
vietų Sąjunga nusiginklavimo ar bet kuriais kitais klausimais. 
Jis nenumato, kad Jungtinės Amerikos Valstybės gailėtų bet 
ką laimėti tokiame pasitarime. Jis matyt labai gerai žino, kad nė 
vienas susitikimas su rusais praeityje nieko gero nedavė. Jie 
visi išeidavo jų naudai.

Senatorius mano, ir visai teisingai, kad pirmiausia pati Šiau
rės Atlanto santarvė savo tarpe turi susitvarkyti, labiau apsi
jungti, sustiprėti ir pirmoj eilėj savo pareigas, kaip tokia atlikti.

Anot jo, Nato yra pagrįsta savitarpinės paramos dėsniais. 
Tai organizacijai priklausančios valstybės turi stovėti visos už 
vieną, viena už visas. Jam nepatinkąs, ir ne be pagrindo, Nato 
tautų polinkis neutraluman. Tai liūdnas reiškinys. Kaip ilgai 
JAV vyriausybė galėsianti toleruoti savo draugų palinkimą — 
visą gynybos ir laisvųjų tautų saugumo naštą versti išimtinai 
ant JAV pečių ir vis dar naudotis veto teisėmis JAV karinei 
programai?

Reikia manyti, kad vyriausybės sluogsniuose bus atsižvelgta 
į teisingą šen. Knowlando pareiškimą.
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ŠIAURINIO ATLANTO SANTARVEI
GEDIMINAS GALVA

Prezidentas D. Eisenhoweris, 
lyg karžygiu Lohengrinas, no
rėjo vienu mostu pašalinti sui
rutę Šiaurinio Atlanto santarvė
je. Gerai paruoštoje kalboje jis 
nurodė, kad Rusija kasdien tvir
tėja ūkiškai ir kariškai, o jos 
vadai neslepia savo tikslų užval
dyti pasaulį. Gal prasmingiau
sias yra jo paklausimas: “Ar 
laisvėje būdami esame pasiruo
šę mokėti reikalingą kainą jai 
išlaikyti?”

Kaip gaila, kad toks klausi
mas neiškilo Washingtone prieš 
12 metų, kai buvo pradėta tau
tų pavergimo pjūtis. Laisvės 
prado pažeidimas dabar keršija 
pažeidėjams. O geriausiu liudi
ninku yra nesutarimas Šiaurinio 
Atlanto santarvėje, kurioje pra
siveria vis didesnė praraja.

Gražu, kad Prezidentas prisi
mena, jog pavergtose Rytų Eu- 

I ropos tautose esama ryškaus 
i patriotizmo, o pačios tautos gy- 
| venančios viltimi atstatyti savo 
garbę ir tradicijas atkuriant tau 
tinę nepriklausomybę. Gražu, 
kad Prezidentas prisiminė gėdin
giausią ano meto sandėrį, kuria
me dalyvavo ir kaikurios Pary
žiaus santarvės tautos, kurios 
nevienodai vertina nūdieninę tra 
gišką savo padėtį. Jei Preziden-

vRimticė balandėlei

Pasauliečių atsakomybė Bažnyčioje 
t VYSK. V. BRIZGYS

Šv. Tėvas kviečia nesuprasti 
klaidingai mokančios ir besimo
kančios Bažnyčios. Būtų klaida 
manyti, kad Bažnyčioje turi būti 
dvi grupės: aktyvioji — bažny
tinė hierarchija ir pasyvioji — 
pasauliečiai. Kas taip suprastų 
Bažnyčią — klaidingai suprastų 
jos pačią prigimtį. Mokančioji,' 
Bažnyčia yra visi, kas tam dar
bui tinka, turi tam reikalingą ga
lią. Besimokanti Bažnyčia yra 
tie, kurie tikėjimo tiesų turinio 
ir pagal jas gyvenimo dar nėra 
pakankamai išmokę. Visi sąmo
ningi Bažnyčios nariai yra as
menys su laisva valia ir visi turi 
būti aktyvūs. Visi yra pašaukti 
bendradarbiauti Kristaus Mis
tinio Kūno tobulinime.

Katalikų Bažnyčioje visais 
laikais būdinga žymė buvo pa
garba kunigystei ir kunigui. Ta-j 
čiau iš kitos pusės, Bažnyčioje 
ir pasauliečiai turi savo teises. 
Pasauliečiai turi teisę į visokią 
pagalbą, reikalingą jų sielos iš
ganymui ir krikščioniškam to
bulumui. Jie turi teisę to rei-1 
kalauti. Hierarchijos nariai, pri-! 
imdami kunigystės šventinimus 
ar vyskupo sakrą, prisiima pa
reigą pasauliečiam tai teikti. Šis 
vienų kitiems dvasinis patarna
vimas turi vykti abipusės pa
garbos, meilės ir susiklausymo 
keliu. Visokią polemiką ir gin
čus už dvasininkijos autoritetą 
prieš pasauliečius ir už pasaulie
čių ‘‘emancipacijos’’ svaičioji
mus iš dvasininkijos vadovavi
mo Šv. Tėvas pavadino prancū
zišku žodžiu “mesųuine”, t. y. 
nevertais nei dėmesio, nei pa
garbos. Perdideli šiandien yra 
žmonijos reikalai ir katalikų už
daviniai. kad tokiems klausi
mams būtų gaišinamas laikas ir 
energija. Vieni kitus pagerbda
mi ir my’ -darni, kiekvienas ir 
visi kartu turim žiūrėti, kaip tin
kamiau atliktume mums, dabar 
•gyvenantiems, priklausančią mi
siją.

Saugokimės siauro akiračio
Šv. Tėvas sako, kad galima 

pražudyti visuomenę su šiandie
nine katalikų tendencija — visą 
dėmesį sutelkti tik į visuomeni
nius klausimus. Nepaisant to, 
kaip svarbūs kuriame krašte tie 
klausimai bebūtų, jie yra ne vie
ni ; jie nėra nei patys svarbiausi, 
nei Bažnyčios misijoje pirmiau
si, nei tikslas pats sau. Jais be
sirūpinant, reikia visada būti są
moningiems, kad yra už juos 
augštesnių ir pirmesnių klausi
mų, kuriems visuomeniniai rei
kalai tarnauja tik kaip priemo
nė. Ne asmuo bendruomenei, o 
bendruomenės kuriamos individo 
pareigų palengvinimui ir tikslo 
siekimui. Žmogaus sielos ir ben
drai individų reikalus pamiršta 
we viena tarptautinė organizaci
ja, vadovaujama nekatalikų.

Kaip visais laikai®, taip ir šian 
dien reikia karštesnio pasaulie
čių bendradarbiavimo. “Kris
taus Kūnui statyti, iki visi pri
eisime tikėjimo ir Dievo Sūnaus 
pažinimo vienybę” (Efez. 4,12); 
reikia karštesnio pasireiškimo 
“visose apaštalavimo formose, 
ypatingai, kai yra reikalas įves
ti krikščionišką dvasią į visą šei
myninį, socialinį, ekonominį ir 
politinį gyvenimą”, sako Šv. Tė
vas.

Aktyvus pasauliečių bendra
darbiavimas apaštalavime yra 
būtinas ne vien dėl kunigų sto
kos. Ir tai tiesa, kad kunigų yra 
permaža. Šv. Tėvas nevienu at
veju pamini JAV, Pietų Ameri
ką, Afriką ir kt. kraštus, kur ku 
nigų yra permaža net tikėjimo 
dalykus mokyti mokyklose. Juos 
pavaduoti turi vienuolės ir pa
sauliečiai katalikai. O yra gyve
nime sričių, kurios kunigui iš vi
so yra neprieinamo® ir ne jam 
skirtos. Tomis sritimis rūpintis 
yra pasauliečių katalikų parei
ga. "Pasaulį padaryti šventu ga 
Ii tik pasauliečiai ir tai yra jų 
pareiga”. Tai yra pareiga tų, ku-

, rie dalyvauja ekonominiame ir1 
visuomeniniame gyvenime, ku
rie dalyvauja valdžioje ir įstaty
mus leidžiam čiose institucijose, 
kurie susitinka su sau lygiais 
darbo vietose. Kunigams turi 
rūpėti, kad pasauliečiai savo pa
reigas suprastų. Kunigų pareiga 
padėti jiems susiorganizuoti, 
jiems patarti, tačiau patį apaš
talavimo darbą savo iniciatyva 
ir savo atsakomybe privalo at
likti pasauliečiai. Tose apašta
lavimo srityse, kurios yra leng
viau prieinamos pasauliečiams, 
kur darbą geriau ar bent lygiai 
gerai gali atlikti pasauliečiai, ne
gu kunigai, ten ir privalo darbuo 
tis pasauliečiai. Kontaktą su sa
vo dvasių vadais reikia visada 
palaikyti, tačiau nereikia lauk
ti, kad darbe visose srityse pir
mieji būtų kunigai, o pasaulie
čiai tik lauktų, kad kunigai juos 
prašytų imtis darbo. Į tuos dar
bus, kuriuos gali atlikti ir pašau 
liečiai, kunigams nereikia nė kė-, 
sintis. Imdamiesi tokių darbų, 
kunigai paleistų tokius darbus, j 
kuriuose tik jie, o ne pasaulie
čiai gali padaryti. Bažnyčios mi
sija yra ne tik apginti geruosuis 
savo narius, bet ir laimėti <o 
daugiausia sielų. Kunigams gai
šinti laiką ir energiją ne prie sa
vo darbų, yra aiškus apsilenki- 
mas su tiesioginėmis pareigo
mis. Didysis mūsų dienų kata
likiškos visuomenės trūkumas 
yra pasauliečių ne jautimas ir j 
nesupratimas savo apaštalinės 
pareigos ir kunigų trukdyma- 
sis ne savo vietoje ir ne prie 
savo darbų: Bendromis kunigų 
ir pasauliečių pastangomis yra 
reikalingas didesnis pasauliečių 
katalikų atbudimas, darbui pa
siruošimas ir tinkamas apašta
linio darbo pasidalinimas.

tas žino pavergtųjų tautų puo
selėjamas viltis būtų neteisinga 
jei jis nežinotų, kad Pabaltijo 
tautos vis garsiau taria: “Mus 
pardavė anglosaksai”.

šaltos nuotaikos
Nereikėtų stebėtis šaltu ame

rikiečių sutikimu Paryžiuje, jei 
mes patikėtume atstovų rūmų 
teisinės komisijos pirmininkui 
Emanuel Celler, kuris neseniai 
grįžęs iš Europos tvirtino: “Dul 
les yra ’abiausiai nekenčiamas 
amerikietis. Europoje jis yra pa 
šaipą sukeliąs asmuo ir nesuta
rimo priežastis”. Jei šis pareiš
kimas ir perdėtas tačiau Wash- 
ingtonas gerai žinojo, kodėl prez. 
Eisenhęweris, ką tik po širdies 
smūgio, stengėsi gelbėti, kas iš
gelbėtina, nuo suirutės ir galu
tinio santarvės žuvimo.

Jis santarvės nariams užtik
rino, kad JAV gins kiekvieną Ru 
sijos užpultąjį, teiks karinę pa
ramą Europai dalinsis karinė
mis paslaptimis, teiks raketas, 
o iš santarvės narių Europoje jis 
teprašė mažo dalyko — priimti 
raketas ir suteikti amerikie
čiams karines stovyklas.

Skandinavijos atstovai aiškiai 
nedraugingai sutiko Prezidento 
siūlymus dėl raketų tiekimo ir 
stovyklų. Gal ne tiek Danijos ir 
Norvegijos kritika, ne kitų vals
tybių nepritarimas amerikiečių 
stovyklų įrengimui bet beveik 
visuotinis santūrumas ir šaltu
mas erzino JAV delegaciją. 
Prieš pat prez. Eisenhowerio at
vykimą jau buvo žinomos nuo
taikos Paryžiuje, kai dešiniausio 
sparno dienraštis “Le Figaro” 
dėstė: “Ar rusų vadai laikytini 
neišmintingais, kai jie abejoja, 
kad amerikiečiai aukos savo gy
vybes, turtą ir savo miestus leis 
sugriauti, norėdami vien tik Eu
ropą apsaugoti”. Pašaipa yra 
deginanti. O ji neatsirado per 
vieną naktį, skelbiama ne komu
nistinio “L’Humanite”, bet iš
ugdyta visos eilės priežasčių, 
kurių nenorėta Washingtone ma 
tyti.

Tik JAV santarvininkas Ha- 
rold Macmillan liko ištikimas. 
Bonna ir Paryžius kalba apie są
lyginį stovyklų įkūrimą. Atėnai 
daugiau susirūpinę Kipru ir susi
kirtimu su anglais, kaip santar
vės veiksmingumu. Roma ką tik 
pasirašė prekybinę sutartį su 
Rusija 480 milionų dol. sumai. 
Islandija susikirto su Anglijos 
vyriausybe dėl žvejybos, o pati 
Reikjaviko vyriausybė yra rams 
tomą komunistų. Danija ir Nor
vegija mieliau nori likti neutra
liomis, kaip atsidurti Korė jos pa 
dėty, kai abu ginami kraštai te
būtų sunaikinti, bet neapginti. 
Olandija daugiau jaudinasi d’ėl 
įvykių Indonezijoje ir netekimo 
vieno biliono dolerių, kaip san
tarvės griuvimu. Belgija stebi
si, kodėl santarvė nepaseka jos 
pavyzdžio tinkamai pasiruošti 
nuo galimo lėktuvų puolimo.

Bonna viską sąlygoja, bet jai 
daugiau rūpi vokiečių sujungi
mas, kaip priklausymas santar
vei.

Vienintelis nuoširdus santar
vės ramstis yra Turkija, turinti 
12 divizijų Iš 40 divizijų, nes ji 
gali anksčiau atsidurti ugnyje, 
negu Europos valstybės, kurios 
egzistencialistiškai spekuliuoja 
geriau rusų okupacija, bet ne 
gyventojų ir krašto naikinimu.

Nūdien Jungt. Amerikos Vals 
tybėms keršija ne tiek europie
čių individualizmas, kiek pačių 
amerikiečių klaidos kurios iki 
šio meto buvo laikomos dorybė
mis.

Krizės ša.\nys
1954 m. pergyventa eilė sui

ručių, kurios palietė santarvės 
pamatus — Dien Bien Phu, Bi
kini atominių bombų sprogdini
mas ir Triestas. Tačiau dau
giausia žalos padarė John Fos- 
ter Dulles anuomet sausio mėn. 
paskelbtas “visuotinio atsikirti
mo” siūlymas, kai Korėjoje jis 
buvo taip nesėkmingai panau
dotas. Tais pat metais santar
vės taryba nutarė, kad Europa 
bus ginama visais turimais gink 
lais, imtinai atominius.

Didžiausia J. F. Dulles klaida 
buvo, kad jis neprileido, jog ir 
rusai gali panaudoti “visuotinio 
atsikirtimo” priemones. Rusai 
pradėjo ruoštis ir reikiamu at
veju smogti į amerikiečių kari
nes stovyklas Europoje. Ir juo 
daugiau buvo duota laiko Rusi
jai modemiškai apsiginkluoti 
juo pavojus didėjo. Gi tuo me
tu Washingtonas ir Londonas 
lyg ir pasimetė ir pradėjo gar
siau kalb’ti tik apie savo kraštų 
gynybą. Europa tapo lyg šalu
tiniu veiksniu kai dėmesio cent- 
ran pateko šiaurės ašigalis.

Rusija staigiai iškilo naujais 
'ginklais, kurie pakeitė sįratcg: 
ią. Povandeniniai laivai ir ra
ketos pradėjo gąsdinti Europą 
Anksčiau Rusijos pirštasis Eu
ropos suneutraVnimas kaiku 
rioms pavargusioms valstybėms 
kurios nesugeba išspręsti save 
kasdieninių klausimi!, tapo vėl 
lyg priimti’u Br pranykstant 
Rusiios baimė vėl užgulė. Ru
sijos galybė išugdyta dėl JAV 
neapsižiūrėjimo, atnešė nerime 
ir beviltiškumą. Dulles “strate
gija” ne tik susilpnino Šiaurinio 
Atlanto santarvę, bet tiesiog pa
kirto pasitikėjimą savimi. Paga
lio drūtgalys, bent tuo metu, pa
teko į priešo rankas. Todėl Pa
ryžiuje buvo darytas ypatingas 
spaudimas, kad Rusija nusigink
luotų. O tuo metu santarvės po
sėdžių salėje pasirodė Nikolaj 
Bulganino dvasia — “šešiolik
tas dalyvis”, — kuris rašte gra
sino ir viliojo. Rusija padarė 
mostą kai vakariečiai pasirodė 
esą abejingi daug ką aukoti savo 
laisvei ginti. Juk ne taip jau 
seniai neatsakingai žaidė kitų 
laisve ir apstybę tautų pasmer
kė vergijai.

Kai vakariečiai pergyvena po
litinę ir dvasinę krizę į jų duris 
klabena ir ūkinė suirutė, nes 
pvz. JAV bedarbių armija jau 
pasiekė net 5 milionus. Tuo me
tu vakariečiuose atsiranda to
kių, kaip pvz. G. Keenan, kuris 
talkininkauja Maskvai, siūlyda
mas neutralumą ir sugyvenimą. 
Kai menkystės knaisioja, nelie
ka vietos dangaus karžygiui Lo- 
hengrinui.

Aušros Vartai
Vilniaus Aušros Vartai, žino

mi ne tik Lietuvoje, bet ir vi
same pasaulyje, yra jau dau
giau 300 metų senumo. Jų is
torija yra tokia. Įbauginti to
torių puolimų, Vilniaus gyven
tojai pasistatydino aplink mies
tą mūro sieną, kurioje paliko 
penkerius vartus, kuriuos sau
gojo dieną ir naktį. Dabar va
dinami Aušros Vartai buvo vie
ni iš tų penkerių vartų, pasta
tyti ant kelio, kuris vedė į 
Krėvos ir Medininkų pilį. Dėl 
to jie seniau dar buvo vadina
mi Krėvos ar Medininkų var
tais. Kai vėliau rusų valdžia 
sienos mūrą ir kitus “vartus grio 
vė, Aušros Vartus paliko ne
liestus, nes juose jau buvo ste
buklais pagarsėjęs Švč. Marijos 
paveikslas, kurį žmonės labai 
lankė ir garbino. Kada tas ste
buklingasis paveikslas atsirado, 
tikrų žinių nėra, bet žinoma, 
kad paveikslas pagarsėjo ne tik 
visoje Lietuvoje bei Lenkijoje, 
bet ir Europoje.

Ypatingai gausiai paveikslas 
buvo lankomas trečią sekmadie
nį po Velykų, per Sekmines ir 
trečią lapkričio mėn. sekmadie
nį, per Šv. Marijos Globos die
ną. Pradžioje Marijos paveiks
las buvo pakabintas mūro sie
noje, kur ji nuo lietaus ir snie
go dengė medinės uždedamos 
durys. Į ji vedė siauri ir statūs 
laipteliai, kuriais maldingi žmo 
nės lipdavo uždegti ir padėti 
prie paveikslo žvakių.

1671 metais vartų vietoje bu
vo pastatyta medinė koplytėlė. 
Padėjus stebuklingąjį paveiks
lą į koplytėlę, jis buvo uždeng
tas rankų darbo brangiu sidab
riniu drąbužiu, išmargintu ro
žėmis, tulpėmis, gvazdikais, 
chrizantemomis ir kitokiomis 
gėlėmis. Meninė papuošimų ver 
tė yra labai didelė. Tyrinėto
jai yra išaiškinę, kad jis yra 
darytas Vilniuje, Vilniaus auk
sakalių.

Po daugiau kaip 40 metų, ki
lus gaisrui ir medinei koplytėlei 
sudegus paveikslas buvo iš ug
nies išgelbėtas ir perkeltas į Šv. 
Teresės bažnyčią. 1819 m. pa
statyta nauja, mūrinė koplyčia, 
kurion paveikslas buvo perkel
tas ir dabar yra.

Pats paveikslas yra 2 m augš 
čio ir 1.5 metro pločio, pieštas 
apie 1520 — 1530 metus kaž
kokio tai italų dailininko. 1927 
m. paveikslas buvo atnaujintas 
ir apsaugotas nuo gedimo.

Nebolševikmečio laikais visi 
keleiviai, eidami pro Aušros 
Vartus, nusiimdavo kepures. 
Taip darydavo ne tik katalikai, 
bet ir kitų tikėjimų žmonės.

— Amerikoje 90% tikinčiųjų 
priklauso 19 įvairių bažnyčių. 
Kiti procentai atitenka 200 į- 
vairių Amerikoj esančių sektų 
Visos religijos Amerikoje turi 
286,000 bažnyčių bei religijos 
narni}. 1952 m. iš visų Ameri
kos gyveniojų jau 92 milionai 
priklausė kokiai nors bažnyčiai.

PADEKIME ARTIMIESIEMS LIETUVOJE 

IR SIBIRE

Siunčiame j Lietuvą, SSSR ir kitus kraštus Anglišką me
džiagų, avalynės, vaistų ir maisto siuntinius, taipgi mašinas, mu
zikos instrumentus ir kita. Vartotu daiktu nesiunčiame.

VftL DIDELI KIEKIAI ir LABAI NUPIGINTOS KAINOS!
No.

10
7 — Dt sv. cukraus,
sv. taukų ..................... $16.25

No. 8 — 20 sv. cukraus $1 1.61

No. 9 — -20 sv. kiaulinių
taukų ................................ $20.90,

No. 30 — 20 sv. kvietinių
miltų .................................. $ 10.85

No. 35 —• 10 sv. kumpio,
5 sv Šulniui ir 6 sv.

Į

baronu ............................. $32.75 i

No. 38 — 20 sv. ryžių .. $13.25

No. 4 G 
bacono

No. 47 - 
kumpio

No. 4 S
No. 49

brt. 9 dėž.

sv. brt. 9 dėž.

\

$28.56

.................. 3 2.88

.-ibimi $30.94 

binto $30.75

šokolado looo G' 
Arnerik. cigartiii; 60 
Kakavos 456 Gr.
Kavos 456 Gr.
Medaus 1868 Gr.
Pieno milteliu 135S Gr.

PATRIA 3IFT PARCEL GO.

3741 We»t 26th St., Chitago 23, III. USA Tel. CRavtford 7-2126 

3305 S. Halsted St. (Alfonsas Kavaliauskas). Tel.: LA 3-2021. 

6908 Superior Avė., Cleveland 3, Ohio (Bronius Gražulis). 

Unlversal Parcel Service Co., 414 Scribner Avė., N.W. 

Grand Rapids 4, Michigan

SHARKO’S RESTAURANT
6301 West 63rd Street

Atvykite praleisti Naujų Metų Šventę 
pas mus

Also featuring Charcoal Broiled Steaks and 
Fried Chicken ąll you oin eat.

Privatūs kambariai bankietams, vestuvėms
sukaktuvėms, krikštvnoms, pobūviams ir 1.1. Atdara 7 dienas sa
vaitėj nuo 11 v. r. iki 1 v. naktį. Rezervacijoms telef. PO 7-8207.^ ,

Lietuviškosios "Palangos" 

tarnyboje
JŪRININKO ATSIMINIMAI
Inž. kap. Teodoras Reingardas

Žeminu talpinamus kap. T. Reingardo paminėjimas yra 
rašytas gen. T. Daukanto kTensburgf, Lietuvių J Orų mokykloj, 
1948 m. Buvo numatytas talpinti Lietuvių Jūrininkų sąjun
gos metraštyje kartu su Inž. T. Relngardo prisiminimais, ku
riuos jis paraftS tam metraščiui prleft pat savo mirtj. MetraS- 
tlH neišėjo dėl emigracinių apystovų, todėl jo prisiminimai Ir 
trumpa biografija čia paskelbiama Inž. T. Reingardo 10 metų 
mirties paminėjimui. A. P. Mažeika

INŽ. KAP. TEODORAS RFUNGARDAS
Inžinierius Teodoras Reingardas gimė Kaune 1882 m. Jo 

tėvas buvo Kauno Tvirtovės Inžinerijos vlrSIninkas. Teodoras, 
baigęs pirmuoju Jūrų mokyklų H. Petersburge 1904 m. sausio 
mėn., buvo kartu su devyniais kitais geriausiai baigusiais pa
siųstas tik kų iŠ mokyklos suolo tiesiai Į karo mflSj Port 
Artūre, Tolimuosiuose Rytuose, Ir atsižymėjo tos tvirtovės gy
nime.. Jaunuolio (spūdžius 1S to karo apraM pagarsėjusioje, 
j daugel) kalbų išverstoje, knygoje “Kaip mažai gyventa, kaip 
daug išgyventa”. Paėmus japonams Port Artūro tvirtovę, pa
kliuvo | nelaisvę Ir tos belaisvio dienos Japonijoje paliko 
pėdsakus visam Jo gyvenimui.

Gabus Ir darbštus, gr)žęs ) laivyną, jis baigė dar Artileri
jos akademijų su aukso medaliu, vėliau uoliai Ir sumaniai 
dalyvavo laivyno atkūrime Ir ugdyme po Japonų karo. I’rleS 
plrma.il Pas karn vokiečiu laivu statvbos bendrovė Hamburge 
Blum Ir Voss padarė laivu statvbol framo sistemos iSradlma. 
Tu laivu Svvtnvlmnms tirti At’anto vandenyne, buvo pavesta 
žvmlam mokslininkui, Rrltu Mokslo akademijos narini, prof. 
Krvlovul. kurio nnkvlestns T. Reingardas dalyvavo toje moks
linėje ekspedleljole kaip žinovas.

Pirmojo Pasaulinio karo metu T. Reingardas vadovavo 
kreiseriui, o po karo tuoj grižo Lietuvon Ir savanoriu stojo 
I Lietuvos kariuomene. Buvo vienas IS Jūrininku sąjungos 
steigėjų. Inžinierių sakingos narys Ir laivo “Palanga” kapi
tonas. Laivas priklausė laivininkystės bendrovei "Lletgar"

i (Lietuvos garlaiviai), kurtų įsteigs gen. Žukauskas, pulk. Žu
kas ir kaikurie Kauno universiteto profesoriai.

RaSė daug straipsnių popularizuodamas laivininkystę Ir 
buvo jūrininkų skyriaus lektorius AugStesnlojoje Technikos 
mokykloje.

Inž. Reingardas buvo draugiškas žmogus, didelis jūros 
mylėtojas ir pasižymėjo drųsa kartais iki užflimirSimo, pvz 
iskoliojo ir išplūdo bolševikus Kauno kalėjime 1941 m. kovo 
mėn., kai buvo pasiūlyta Jj išleisti, kad repatrijuotų. Dėl to 
išplūdimo paliko kalėjime Iki birželio 24 d.
i .. n,ylpJ° Lletuvų, uoliai dirbo ir dalllosl žlnollmu su
kitais, kad kuo daugiau prisidėtų prie krašto pažangos. Mirė 
staiga tremtyje. Vokietijoje, j 947 m. gruodžio mėn.

Gen. T. Daukantas

Po Rusijos revoliucijos Lietuva, atgavusi nepri
klausomybę, pradėjo smarkiai progresuoti visose sri
tyse. Miestai smarkiai atsistatinėjo, įgydami euro
pinių miestų išvaizdą; susisiekimo keliai gerėjo, že
mės ūkis kilo, buvo įvestas visuotinis privalomas 
švietimas, įkurtas universitetas, žemės ūkio akade
mija, veterinarijos akademija, augšt. technikos mo
kykla, konservatorija, meno mokykla ir kit.

Nepraslinko nė dešimt nepriklausomybės metų, 
kai Lietuva įgijo kitą veidą, visai nepanašų ) anąjį, 
kurį aš pažinojau 1880—90 m. Pavyzdžiu paimsiu 
Kauną, Mano vaikystės dienomis ir svarbiausiųjų 
miesto gatvių šaligatviai buvo mediniai, ^atvės grjs 
tos paprastais netašytais akmenimis, kuriais ir janonų 
“musme” nedrįstų praeiti savo japoniškais “getą” 
(apavu), kaikurios gatvės buvo visai negrįstos, £> su
sisiekimo priemonėmis buvo vežikai ir “konkė”. Ši 
pastaroji susisiekimo priemonė atsirado 1892 m., kada

aš įstojau į gimnaziją, anuomet buvusią tusę rū
muose, kuriuose Nepriklausomybės metu įsikūrė Lie- 
tuvos seimas.

Mes* gyvenome Šančiuose pr' s kapines. Ten 
nebuvo jokios statybos nuo pa) A. Panemunės iki 
geležinkelio tilto. Visas Šančių plotas priklausė 
Fansteliui ir sudarė jo darą Kur dalia' yra karei
vinės, gatvės ir namai, tuomet bu o tik Fanstelio 
dvaro laukai. Norint pasiekti gimnaziją, kasdien 
reikėdavo kinkyti arklį ir vežimėliu mus nuvežti į 
Kauną.

Visos Kauno apylinkės ir Žaliasis Kalnas buvo 
apaugęs ošiančiais miškais, kuriuose veisdavosi dau
gybė vario spalvos gyvačių — glu^denų. Man tebe
gyvenant Kaune, 1880 m pradėjo kirsti miškus ir 
statydinti tvirtovę. Pasiliko gyvi atsiminimui, kaip 
mes, vaikai, bėgdavome į tuos darbus ir kertant me
džius gaudydavome gluodenas, nors tai ir buvo mums 
draudžiama.

1894 m. aš Įstojau į kadetų korpusą Tuomet 
mano tėvai persikėlė į Suvalkus ir aš niekad r.ega- 
lėdav’u patekti namo šventėms (Velykoms ir Kalė
doms), nes i Suvalkus nebuvo geležinkelio Tekdavo 
važiuoti šimtus kilometru arkliais pro Suvaiką Kal
variją ir Marijampolę i Vilkaviški, kur jau buvo 
geležinkelis Mūsų tėvai nesirvždavo šalčių metu 
versti mus, vaikus, arkliais atlikti tokią ilgą kelionę.

(Bus daugiau)

plrma.il
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fa BUY WITH CONFIDE C E!
MARtJUETTE PARK - BRIDGEPORT - BRIGHTON P ARK SHOPPING CENTERS

The firms listed tn this section are your guarantee for dependability, Service and customer 
satisfaction. For the finest in quality merchandise at the lowest possible prices, shop today and 
every day with these merchants, whose primary interest is to build a steady trade with satisfied 
customers.

KEEP THIS SECTION FOR HANDY REFERENCE

VPPAREL — CHILDREVS.

MILTON’S
CHILDREN’S STORE

ALTOMOBII.ES

IuSiy
, I vii

■ irifa.nl. and Childrens VVrar 
.s and Christeiring S.-ts our

Speciali)
3403 So. Halse

■v\'< S & II. Gi

ri S|.

n Stamps.

MIKE McCARTHY EDSEL
2300 VV. 63rd St.

Mike McCarthy extends to his many 
ne'ghbors and Friends a Happy Holt- 
day Season.

Šee the New Edsel now.
Authorlzed Sales & Service

WAlbrock 5-3200______

CLEANING & TAILORINO

G & S CLEANERS & DYERS 
3805 W. 63rd St

Outsianding 11- aning scrvice. Perfection 
in alternations & Repairs. Specialists on 
Drapery Cleaning. Free Pick Up & 

Delivery Service.

Call RE 5-2225

FURN1TURE LIQUORS

Ha.-ry P. Rayinond J.

SULLIVAN’S FUNERAL HOME 
2701 VV. 63rd St. •

« ( >MPLETE CASKET DISPLAY 
and Pi ivate Parking for your convenience

PRospect 6-8300

APPAREL - MEN’S

LOU BASS MEN’S VVEAR 
2406 VV. 63rd St.

Jack, 
spct i;:

- s-s i-.. t <*r'. sĮM.'rl shirts and pants 
Cotne iri uow for finest quality

merchandise.
GRovehill 6-9069

COLDYN’S MFNS SHOP 
3505 VV. G ird Si.

Vau Ui usen Shirts New Styh Champ 
Hats, Suburban Jarkcts, l.ifi-< >-Ease 
Simui Slacks, Pioneer Jevvelty and all 
. th i Mi ns Gifts. — For the Holiday

Season.

NORMAN & SON’ MENS STORE 
3452 So. Halsted St.

VVe fi ture Stetson Hats and Arrow 
Šimts. 1 our Xmas Lay a way Plan. 

VVe yivi S. & II. Green Stamps 
with i-ach Purchase.

YArds 7-3111

A \RON SHERMAN CLOTHING 
4650 So. Ashland Avė.

I h. • inesi in M' n a Clothing
I.argt silntiori of Men’s & Boys’ Suits, 

Topcoats & Overcoats for the 

Holidav Si-,iton

MILLF.R’S 
3401 So.

MEN’S SHOP 
Halsted St.

GEORGE W. BOVVERS CO. 
6430 S. Western Avė.

We are wheeling and dealing on 
the new PLYMOUTH & DODGE. 
Trade that old buggy in now on 

the best dea] in town.
GRovehill 6-4400

JOE GRILL’S FOOD AND 
LIQLOR MART 
2748 W. 59th St.

Purchase your Holiday Liųuor now at 
the most reasonable Prices. — Ice Cold 

Beer available at all timės.
Open unitl 11 P.M.

GRovehill 6-9880

File finest in Men’s VVear that money 
run buy. Manhattan Shirts, Sport & 
Drcss Šimts, suburban Coats. Holeproof 
Soc.ks & Stylisli c.kvvcac. Robes of all 
Styles & Sizes. A sinall deposit will hold 

any Item (or your Holiday Necds. 
Call LVlayette 3-2310

L * F TAILORS 
and MENS VVEAR

3464 So. Halsted St.
The t i n ėst seloetion of ready to 
and i-iis.l-pin tailorod elothes. 
a full line of accesories for 
Imi our X-mas l»ly-A-Way 
Shall Deposit. hobiu any lt' m.

wear
Also
men.
Plan.

APPAREL VVOMEN’S

SHOP at
NATHANS STYLF, SHOP 

3117 VV. 63rd St.

For every thing you necd for the VVoman 
you love. Large Selection of (iii t Itents. 

Budget Plan it Desired.

MARVĖL DRESS SHOPPE 
2650'2 VV. 63rd St.

The finest in Fall and VVint'r Dresses & 
Suits for all occasions. Sizes 9 to 17—10 
to 20 — 14’/j to 26/». The largest sclec- 
tion in Town. Come in now for your 

Holiday Needs.
REpublic 7-5922

CHICKIES HOSIERY AND 
LINGERIE SHOP 
9411 S. Halsted St.

VVe have the most complete line of 
Lingerie & Sportwear. A small deposit 
holds any item until Christmas. Do your 

Christmas shopping early & save.
GRovehill 6-6614

ROSA DRESS SHOP 
3339 So. Halsted St.

Now under New Ownership 
France* & Melvin Schaeffer 

Ncwest selection of Dresses for the 
Holidays. Coats & Shorties for all 

occasions.
FRontier 6-2440

BICYCLE SHOP

A’HERN’S CYCLE SHOP 
4540 W. 6Srd St

TRADE IN YOUR OLD BIKE 
on a 1958 SCHWINN — $32.95 
and up. Lifetime guarantee.

LIONEL TRAINS.
2,000 gguare feet of Toyą

CAMPBELL FORD
827 W. 35th St.
Big Discounts on

New 1957 FORDS N0W
IN STOCK. •

THE BEST IN TOWN
YArds 7-6080

FRANK KISSEL
Sėlis more Buicks to Lithuanians 

than any other Salesman at 
VAN MALĖ BUICK

See FRANK at
VAN MALĖ BUICK

71st & Western

AUTO REPAIR

ARROVV BODY & FENDER
6941 So. VVestern Avė.

The finest of Body and Fender 
work in the City. All work guaranteed. 
Beautiful complete Paint refinishing. 
Reasonable.

GRovehill 6-9080

AUTO STORES

WEBSTER AUTO STORES, Ine. 
3302 S. Halsted St.

Anti-Frėeze Menthenal Base 77 c. a 
gallon. New Stock of Toys for all of your 
Xmas needs. Outstanding Television Sale, 
Trade in your old sėt now. Higb Trade- 

In Value.
LAfayette 3-46C2

BEAUTY PARLOR

KAY’S BEAUTY SHOP
3042 W. 63rd St.

Hair styling and eutting, featuring 
Helene Curtiss cold waves.

PRospect 8-9399

ESTHER’S BEAUTY SALON 
1737 W. 47th St.

I he finest in Contour Hair Shaping & 
Styling Scientific Perrnanent VVaving. 
Individualized Cosmetics for all of your 

Xmas Gifts.
Call LA 3-9836 — For Appt.

CALIFORNIA BEAUTY 
& BARBER SHOP
2751 West 71st St.

Specializing in Ladies’ & Children’s 
Hair Cutting & Styling. The finest 
Perrnanent Wave for the Holiday 

Season. Only $7.60 to $10.00, 
Including Styling.
Call HE 4-0271

CLEANERS & TAILORS

PASTEL CLEANERS
2753 W. 71*t St.,

Bring yoilr Cleaning in now for the 
Holiday Season. Minor Repairs Free. 

VVe Give S & H Green Stamps 
With all cleaning. Free Pick-Up &
, Delivery

Call VVAlbrook 5-3513

LAPORTE’S 
CLEANING SERVICE

2650 W. 63rd SL
Free Pick-Up and Denvery Service. Out
standing Cleaning Process, Try us once, 
our Customers never leave us. Specialize 

in Drapes, Bedspreads and beautiful 
VVhite Shirt work.
Call VVA 5-7725

LOR - LIN CLEANERS 
2501 W. 71st St.

Bring your Cleaning in Now for 
the Holiday Season. Try us once.

Our Work sėlis itself.
Pick - Up and Delivery Service

GRovehill 6-0623
MARQUETTE L.AUNDRY 

DRY CLEANING
2416 West 69th St. 

CASH AND CARRY

and save.
PRospect 6-7160

DEFT. STORES

MEYER BROS. DEPT. STORE 
4805 So. Ashland Avė.

your Holiday Shopping now. In

are money to you.

YArds 7-4900

FUELS

STRACHAN COAI. & FUEL OIL 
2209 VV. 63rd St.

Mi-rry Christmas aini Happy 
Alew, Year

(Juality and Service is our Motto
CaU RKpublic 7-3860

FURS

RUSSEL’S IJQUOR & TAP 
2555 West 7Ist St

Come in and get acquainted with 
our Tap Room. Meet some of your 
old friends. A complete Line of 

Liquors-Bee Wine for your 
Holiday Season.

Call PRospect 8-9312 
FOR HOME DELIVERY

They

h & S. DEPARTMENT STORE 
3325 S. Halsted St.

The store that can fili all of your needs. 
VVe have everything for you, your home, 

your family and for your gifts.
THE FRIENDLY STORE 

LA 3-9890

FOOD SHOP

BILL’S MEAT MARKET 
3452 VV. 63rd St.

Choice Meats and Chickens and Ducks 
for the Holiday Season.

FOR FREE DELIVERY 
Call REpublic 7-9445

ELEGANT FOOD MART 
3445 So. Halsted St.

The largest selection of the 
finest FRUITS & VEGETAGLES 

at 'he lowest prices.
Free Delivery.

Call YArds 7-2835____
DE LUXE FOOD

(1218 So; VVestern Avė.

Lloyd Harris Pumpkin <& Mince Pb-s. 
DresstTs Whipped crearn cakes de- 

oorated for all occaaions 
Under new Management
ANN * BUD LIBERTY 

Call PRospi-et tt-4114

Išvaryk Dievą — tai išvaryBi 
teisingumą. Pijus X

Skaitymas minčiai yra tar 
kas kūnui mankšta.

— J. Addison

Labiausiai besistengią žemin 
ti kitus, tuo pačiu labiausia ke
lia patys save. Tos abi blogy
bės turi vieną ir tą pačią vers- 
mę- ______ >1/

Dievas niekuomet neapleidžia

LERNER’S CERTIFIED
3406 S. Halsted St.
WE GIVE GOLD BELL 

TRADING STAMPS WITH 
EACH PURCHASE

ASHLAND POULTRY MARKET 
4928 So. Ashland Avė.

Live & Cut-Up Poultry and Frcsh Eggs 
for the Holiday Season.

All merchandise strietly Fresh-Live 
Free delivery — Call 

PRospect 8-9498 

SHOP AT NEISNER’S 

For Your Finest Quality Cut-Up Poultry
4723 S. Ashland Avė.

See Iatuis VV’ilk, Manager 
Bf 7-6159

NOVAK’S STOCKYARI) MARKETS

4820 So. Ashland Avė.
3059 So. Halsted St.

A complete Line of Poultry for the 
Holiday Season at the lowrst Prices.

BILL’S MEAT MARKET
3452 W. 63rd St

Order tor your Holidny Sohuoii 
IlntiiM, Turkeys, Cliickcns, hihI Dtirks.

Fi.ir free delivery call

REpublic 7-9445

F. De FAY CLEANERS & FURRIERS 
2525 VV. 63rd St.

Specializing in Furlana Coats, Leathcr 
Garments, Drapcries, Formals and Rūgs. 
Dying and Repair Service. Pick-Up and 

Delivery Service — Call
PRospect 6-9511

HARDVVARE

&MAIMįUETTE PAINT 
HARDVVARE 

2442 VVest B3rtl St.
nuolaida su šiuo .skelbimu. 

Kalėdų dovanoti ir namų reikmenys. 
Pasinaudokite mūsų lay-a-day planu.

Atdara iki U:30 šiokiadieniais ir 
sekmadieniais iki 1 vai.

Tel. GR 6-9416

ior&

GOLDMAN HARDWARE 
& PAINT STORE

3303 So.' Halsted St.
The finest seleętion of Xmas Toys & 

Gifts for the Entire Family. Shop Early

YArds 7-2222

PIONEER LIQUOR & TAP ROOM 
4418 VV. 63rd St.

Buy vvhiskey here as low as $2.88 a fifth. 
Take home a gallon of draft beer for 97c. 

A gallon of milk only 75c.
Free Delivery 

Call POrtsinouth 7-9431

WALLY’S PLB 
3159 So. Halsted St.

The most friendly place in town 
to relax and enjoy yourself with 
the ręst of your friends.

See you soon -WALLY. 
___________VI 2-9127__________

HIDE-A-WAY LOUNGE 
6936 So. VYestern Avė.

VVhile you’re out doing your Holiday 
Shopping stop in and see Jirn and 

Dolores, where the Nice People meet.
PRospect 8-9224

HOBBY SHOP

ASCO HOBBY SHOP 
3519 So. Halsted St.

GAMĖS — TRAINS & PLANES 
The most complete and up to date Hobby 

Shop in Town. Buy your Holiday 
Gifts now.

YArds 7-4554

VERN & ANN’S TAVERN 
4654 W. 63rd St.

Bring your family and friends for 
a pleasant evening. Spėriai holiday 
prices on Bourbon and Seotch.

REliance 5-5219

OPTICAL

— Kam pirkti karvę ir mokė
ti 12 dolerių, kad už pusę tos 

savojo sutvėrimo ir visuomet kainos galima gauti viščiuką! 
veikia jame; vien tik sutveri- j_ išsisukęs senis iš bėdos pra- 
mas nepritaria Dievo veikimui tarė.

LAUNDRY

COMMUNITY VVASHERETTE 
LAUNDRY 

2942 VV. 63rd St.

Specializing in Fiat Work Finished. 
Šame Day Service.

UHLEMANN AKINIAI
Naujausios mados. Prieinama kaina. 
Matykite savo akių gydytoją ir at

vykite — tuojau patarnausime.
2401 VV. 03rd Kt. 2nd floor

PRospect «-«0«6

PRospect 8-9832

ENGLEVVOOD 
1039 W.

VVASHERETTE 
63rd St.

VVashed, Fluff Dried, Folded & VVrapprd 
iii in šame day. Drop your Bundle off, 

do your Holiday shopping & cotne 
bark — your Bundle will be ready. 
Specializing in Large Shag Rūgs. 

WA 5-2688

PERSONNEL SERVICE

MANNELIiA FERHONNF.L SERVICE 
2606 VV. «3rd st.

Excellent free Office positlons for 
qualified Malė or Kemale applicantn 
residing South west. We can help 
you obtain the position you desire. 
Ask for Mr. or Mrs. Mannella.

PRospect 8-2225

PET SUPPLIES

LIQUORS

ZIG-ZAO LIŲUOllS 
«72« S6. tVestcm Avė. 

ZIG-ZAO Htraight Bourbon 
$3.69 a fifth

Melater Brau, 6 Can Paek 98 c 
I)rewry’s Beer. no Dep. 12 — 

12 Oz. botties, $1.69 
CALL PROSPECT 8-9215

LAWN PET SUPPLIES 
3454 W. 63rd St.

Tropical Fish, Birds, Aųoariiirn & Pet 
Supplies. — For the Holiday Season.

Call PRospect 8-1417

K A K LIQCORK TAP 
2433 VV. 71st Kt.

Outatanding valuos. K & K 6 years 
old Htraight Kentue.ky Bourbon $3.39. 
K Ai K 8 years obl Htraight Kentucky 
Bourbon $3.98.

Call HF.mloek 4-7225-
KNOTTY PINE LIQPORN 

2535 VV. «3ril Kt. 
HOLIDAY HPECIA1.H

I. W. Harper Bonded $4.98 a fifth. 
Andent Age $3.69 a fifth. Threc 
Eeathers $3.79 a quart.

_________ GRovehill 6-9895

RAINBO L1QUORS 
658 W. 35th St.

The Friendly neighborhood Tavern 
for your Holiday Season

Josephine ( Jrssie’s)
YArds 7-6175

GRILL8 PET SUPPLIES 
7113 S. Western Avė.

Singing Canaries & Parakeėts ,t« well as 
all other types of Birds. Tropical Fish - 
Aquariurns and Accessories. A complete 
s tor. k of Pet Supplies. The Finest Holiday

Gifts money can buy._______

PHARMACY

REMBLAKE-ROTHKES 
PRESURIPTIONS 

2421 W. 63rd St.
Preseription Specialias 

Vltamins, Insttlin & baby needs
HEmlock 4-1560

PHOTO STUDIO

PETRIK-VVALTERS STUDIO
2640 W. 63rd St.

Now is the time to have your Photograph 
or the Children’s Photograph taken for 
the finest Xnias Gift money can buy. 
Com. in for S-tting before Dec. 15th.

REpublic 7-1157

PHOTO SUPPLIES

k AI.F.LO CAMF.RA CO.
3336 S. Halsted St.

Ycor Friendly Store for helpful adviee 
and lower price.

Headquarters for lape Reeorders

YArds 7-6067

PIZZERIAS

SORRENTO PIZZA
4018 W. 63rd St.

The largest Pizza in Town for $2.00. 
Home-Made Ravioli, Spaghetti, Italian 
Sausage & Beef sandwiches. Delicious 
French fried Chicken, Steaks & Shrinips. 

Come in or call for delivery.
LU 5-2720

LOUIE’S PIZZERIA
2416 VV. 71st .Street

I’izza speeialtiea, delicious Italian 
Hausage and beef sandwiches. Spa
ghetti and Rivioli. Open ’til 1 a. m. 
weekdays; ’til 2 a. m. weekends.

REpublic 7-9258

LINO’S PIZZERIA
3342 So. Halsted St.

Italian Pizza 50 c. & Up 9 inch Italian 
subtnarine sandsviches with Green Pep- 
pers & rieh red sauce. Finest in Ravioli, 
Spaghetti, Chicken & Steaks. Come in

or Call
BIshop 7-9221

PLUMBING

G. HAZARD &
SONS PLUMBING
3312 St. Halsted St.

Complete Plumbing Supplies 
and Service.

In business since 1903
Call YArds 7-2331

VOLAND PLUMBING
6343 S. VVestern

Outstanding Service — 26 years in 
business — spelfs quality work

PRospect 6-2600 - 1

REAL ESTATE

F,. T. MITCHELL REAL ĖST ATE

Mortgagrs — Sales — Insurance
VVe are always willing to serve you. 

CHESTER AUSTON — Sales Manager 
SALESMEN

Chas. Biknis Joe Dryja
Leo Biliūnas Geo. Greune

2501 VV. 69ih St. — VVA 5-.?431

K. & K. RF.ALTY CORPORATION 
3511 W. 57«h St.

One full block of 2 and 3 flt. brk. bldgs. 
Oak cabinet & trim, vanity baths, built- 
in ovens and rangės, baseboard hot water 
ht., tiled rear stairs. De luxe features 
throughout. See these outstanding values 
now. —

LUdlow 2-1700

RENTALS

WALS TRAILER SERVICE 
4227 W. 63rd St.

Movė it yoursell. 2 & 4 VVheel Trailers 
rented by the hour, day. Special rates on 
the week. Cement Mixers, Roto Tillere 

and appliance Dollies rented, very 
reasonable.

Call PO 7-2128

RADIO & T V.

ROY’S RADIO & T.V. SERV ICE 
2607 W. 63rd St.

All work & Parts Guaranteed. Radios, 
Batteries and all Name Brand tubes 

available now.
GROVEHILL 6-6614

SEWING CENTER

ABC SEVVING M ACH INF, CO. 
(Chicago Largest Sevsing Center) 

3034 W. 63rd St.
Save $100.60 to $200.00 on Necchi, 
Pfaff, Phoeuix, Viking and Singer Sewing 
Machines, during this Special Holiday 

Season Offer.
VVAlbrook 5-7812

SHOES

HOVVARD’S SHOES INC.
3950 VV. #3rd St.

The finest seleetions ui Men’s, 
Women’s & Children’s Shoes. Do your 
Holiday Shopping with

HOVVARD’S Early 
Tel. PO 7-0233

NATE’S SHOE STORE 
3419 So. Halsted St.

Shoes, Handbags and Hosiery for the 
entire Family. A complete seelction of 
new Fall & VVinter Styles. Buy with 

confidence.
LAfayette 3-063b

V ARI UTY STORE

F. W. VVOOLVVORTH CO.- 
3449 So. Halsted St.

Plastic Drape Sale 77 c. Plastic Storiu 
Window« Reduced 10%. This week only.

Ūse Woolworth’s Lay-A-Way Plan 

56 c. will hold any item.

Tolimosios Australijos egzotiką ir 
ten įsikūrusių lietuvių vargus pa
žinsi perskaitęs

J. MIKELT0NI0

BENAMIAI
Tai pirmieji tremtinio išgyveni

mai, valgai ir skausmai, išemigra
vus j Australiją, kur ir klimatas 
skirtingas, ir gamta žmogui nepa
lanki, ir žmonių papročiai svetimi, 
ir patys žmones atšiaurūs. Ši kny
ga yra viena tremties iškarpa, iš 
kurių bus rašoma nuo bolševikų pa
bėgusių lietuvių istorija. Stilius 
lengvas ir paprastas, kalba labai 
aiški.

Knyga turi 215 puslapių, išleista 
Buenos Aires, Argentina, kaina tik 
$2.66.

Užsakymus Ir pinigus siųskite

‘‘DRAUGAS”
4545 W. 63rd Street 

Chicago 29, III.

nkiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiin

Ar Marija apsireiškė Lietuvoje, 
Atsakymą rasite J. Budzeikos

knygutėj#

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE

Kaina 40 centų
Ją galite gauti
“D R A U G E”

4545 W. 63 St., Chicago 29, RL
diiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiTiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiioNiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirkiiiiiiimiiiimNi

d e m e s i o :

SOUTH SIDF, LIŲUORS’ 
6054 So. Halsted St.

I — Iloiise of Stewart Seotch 
$3.98 a Fifth

2 — Arcadia 6 Year Old Straight
Bourbon $2.98 a fifth

3 — Hannah - Hoag Gin 90 Proof
$2.98 a fifth.
WE 6-7620

JABIX)NSKI PHARMACY 
2557 West 71st St.

1— Prescription Specialistą
2— We have all of your

Baby Needs
3— Cosmetics for your Holidav

Gifts as tvell.
4— Free Delivery Service
____ Call REpublic 7-2450

Kas duoda iš savo rankos, 
tas duoda dvigubą išmaldą.

Žmonės dažnai pasmerkia 
šykštumą žodžiais — retai dar
bais.

Savitvarda yra vyriškumo 
pažymys; savęs nesuvaldymas 
— reiškia gyvuliškumą.

Gėdingas dalykas yra nusi 
8idėti, bet garbingas nuodėmę 
išpažinti nuodėmklausiui.

Yra laimė ir artimo meilės 
pareiškimas — nubūti niekam 
našta arba stengtis būti kuo- 
mažiaiusia.

Skaitymo vertos knygos pri
valėtų būti pakartotinai skai
tomos.

BAHin PRAYRAMA
Liet. Kad to Programa U stoties 

WLYN, 1366 kil. sekmadieniais 2:80 
— 3:66 va), popiet:*liet. muzika, dai
nos Ir Magdutės Pasaka. Biznio rei
kalais kreiptis ) Ktoponą Mlnkų. 
Balttc Eiorist, Gėlių ir Dovanų Krau
tuvė, 563 E. Broadway. So. Boston 
27, Mass. Tel. Ho 8-6439. Ten pat 
gaunama. laikraAtis ’Draugas”. 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIMIIIIIII iiiiiiiiiiiiiiiihii*
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Skelbtis “DRAUGE” apsimoka, 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimų kai- 
yra prienama visiems.

“DRAUGAS" PAYS.

GTVF. IT A TRTAL!

«
i

ALTOMOBII.ES
irifa.nl


Šeštadienis, 1957 gruodžio 21 DIENKASTIS DRAUGAS, CHTCAGO, TTJLTNOIS

Maloniai kviečiame Jus atsilankyti į Lietuvių Studentų Sąjungos Čikagos skyriaus ruošiamą

Nauju Metu Baliu
kuris įvyks THE DEL PRADO, Hyde Park Blvd. at 53rd Street, Chicago, Illinois

ŠOKIAMS GROS M. LINIONIO ORKESTRAS. VEIKS TURTINGAS BUFETAS IR DEL įVAIRUMO “SKRAJOJANTIS PAŠTAS”.

STALIUKUS PRAŠOME REZER-^1
VUOTI Iš ANKSTO PAS:

RASĄ RUTKAUSKAITĘ TO 3-5555; 
JURĄ STARKUT£, KK 7-27X0: 

VILIJĄ V1LIPAIT& HE 4-7808

Laukiame Jūsų atsilankant

RENGIMO KOMISIJA
J

PLANINGUMAS MŪSŲ VEIKLOJ
ARBA SUNKIAI SUVOKIAMI REIŠKINIAI 

A. ERDVILAS

Kiekvienoje visuomeninės veik- rėjome numarinti jį Vokietijo- 
los srityje — kultūrinėje, gal- je, dabar pagaliau sukūrėme 
pos, politinėje ir kt. — didelį Amerikoje. Visai natūraliai jis 
vaidmenį vaidina planingumas: turėtų būti mūsų kultūros aruo- 
darbo metodika, priemonės, tin- du, jame turėtų kauptis stam- 
kamas laikas, esamos ar susi- bios finansinės sumos premi- 
kuriamos sąlygos ir t. t. Tiesa, joms, konkursams, stipendi- 
gyvenimas keičia daug ką iš i joms, jame turėtų būti sukaup- 
pagrindų ir kiekvienas ilgalai- tas autoritetas ir jėga kultūri- 
kis planas turi būti modifikuo- nio gyvenimo plyšiams lopyti ir 
jamas, keičiamas, papildomas.
Todėl kiekvienas planas juo dau 
giau tempiasi laike, juo daugiau 
tampa bendresnių, principinio 
pobūdžio bendrybių santrauka.
Ir priešingai, kiekvienas planas, 
kuris ribojasi trumpu laiku ir 
viena veiklos faze, natūraliai 
tampa precizišku, smulkiu, aiš
kesniu. Tačiau trumpalaikis ir

kt. Tačiau praktikoje toli gražu 
taip nėra. Pinigas į fondą ne
plaukia, nes užkliūva vietiniuo
se fondeliuose, kiekvienas mies
tas skelbia savus konkursus, 
mūsų vyriausios institucijos ne
mato jokio reikalo kelti fondo 
autoriteto ir t. t. Išvada — fon
das silpnesnis už betkokį “rū
tos” ar “lelijos” klubą, jo įtaka

ilgalaikis planavimas yra būti- , kultūrinio sekretoriaus veikloj 
nas kiekvienam darbui ir po-1 maža. Kas kaltas? Tik ne šau-
reiškiui, nes kitaip neišvengia
mai įsipainiojama į visokias 
kliūtis, kuriose murkdomas! be 
jokios prasmės ir naudos.

Su planavimu mes daugiau
siai susiduriame techninėje ir 
ekonominėje srityje. Mums vi
sai nenuostabu, jog prieš namo

sofines miglas ir tuojau padėtis 
nusišviečia. Tačiau, nusileidus 
iš debesų, prapūtus miglas ir 
atsistojus į gyvenimo realybės 
taką, mes pamatome, jog kovo
jame dažnai su vėjo malūnais 
— viena kalbame, kita darome. 
Dešinė nežino, ką daro kairė. 
Kuriame organizacijas, iš anks
to jomis netikėdami. Tauškiame 
apie geležinius fondus, o ben
druomenei kišame centus. Viena 
ranka barame studentus už jų 
nulietuvėjimą, kita — prilaiko-1 
me už kelnių, kad jie mūsų ne-j 
pralenktų. Viena ranka pilame 
smilkalo ant lietuvybės aukuro,

JAV senatorius TTieocore CJreen vandens.
(D Rhode Island), tik ką grįžęs Savaime aišku intr tokia na- 
įs Europos, pasakė laikraštinin- savaime aisKU, jog tokia pa 
kams Washingtone, kad preziden- dėtis yra netvarkoj. Jokių iš
tas D. Eisenhoweris turi duoti anksto paruoštų receptų mūsų 
vadovaujamą toną Atlanto valstv- ,
bių sąjungos konferencijoj. Green, aSai nėra. Tėra tik vienas ply- 
90 metų, pasakė kad Ike tinka tęs- šys, per kurį mes galime iš šios

debesių, atsistoti abiem kojo
mis ant žemės ir nors kartą į 
emigracinį gyvenimą pažiūrėti 
atmerktomis akimis. Gal tuo
met reikės nukarpyti daug mū
sų visuomeninio medelio šakų, 
tačiau jis neabejotinai bus ža- 
lesnis ir greičiau augs.

ti savo darbą. (INS) padėties išlįsti: nusileisti iš pa-

Waterbury, Conn.
Naujų Metų sutikimas

Waterburio LB apylinkė ren
gia Naujų Metų išvakarėse 48 
Green Str. lietuvių klubo patal
pose šaunų Naujų Metų sutiki- 
kimą. Pradžia — 8 vai. vakarą 
Gros jauki muzika įėjimas bus 
labai pigus. LB apylinkė kvie
čia ko gausiausiai atsilankyti ir 
gražiai bei savųjų tarpe praleis
ti vakarą, artimųjų tarpe su
tinkant 1958 metus.

Hartford, Conn. Hartfordo ir visų artimųjų vie
įtovių lietuviai kviečiami atsilan-

Skautai ruošiami Naujųjų Metui Ryti ir staliukus užsisakyti iš 
sutikimui . anksto. Tuo reikalu visas in-

Hartfordo skautai ruošia 1 formacijas teik.ia ir užsakymus 
linksmą lietuvišką Naujųjų Me- l,r**ma J- Benešiūnas 125 Fire- 
tų sutikimą. Kad sutikimas ge-!^°^ Avė., Hartford, Conn. 
rai pavyktų ir atsilankiusieji Naujųjų Metų sutikimas įvyks 
svečiai būtų patenkinti, tam jau 1 Amerikos Lietuvių Piliečių Klu- 
daibar intensyviai ruošiamasi, bo salėje. A. M.
Skautų tėvų komiteto pirm. Jo------ ---- -------------
nas Šimanskis ir skautininkai I . . Ii Pileika, J. Benešiūnas ir kiti įsi-,

• • . Ipareigoję asmenys nesigaili nei, 
laiko, nei darbo, todėl ir tikima, į 

kad šiemet Naujųjų Metų sutiki-1

BRIDGEPORT

KLEGANT FOOD MAKT 
3445 So. Halsted St.

Special Hale: Manor llouse Coffee 
. . - lb. can only $ 1.511. Del Monte, Redmas savo pasisekimu pralenks Sockeye Salmon 1 lb. can SU c.

u • Nemokamai pristatomevisus ligsiol buvusius. Call YAriJs 7-2K35

Atdara kiekvieną dieną ir vakarais. 
Sekmad. 10 iki 5 valandos.

gimnazijai. Viena valanda litu
anistinės rafckyklos savaitėje

ni fondo valdyba! Kalti mes, Umpa sįmboHu 
kurie, fondą sukūrę, numojame 
ranka ir paliekame jį merdėti.
Kur čia logika?

Žurnalas
yra ir

Ta “nelaiminga” lietuvių kal
ba! Paskutiniu metu net keli 
rašto žmonės nusiskundė kelio
mis su ja susijusiomis proble
momis. Mums šiuo atveju įdo
mus tik vienas faktas. Dauge-

Panašioje padėtyje 
“Lituanus”. Jo gimimas yra vi
siškai panašus į Kultūros fon- Į Hs mūsų laikraščių turėjo ar te- 

statybą šimtai namų smulkiai do Keliolika metų šaukėme ir į beturi kalbos skyrelius. Dar 
išstudijuojami, tikrinami, kei- barėmės mokėme ir įrodinėjo-1 daugiau prirašoma atskirų raši-
čiami ir t. t. Mums atrodo na- me _  lietuviams reikia anglų nių kalbos svarbos, taisyklingu-
tūralu, jog joks fabrikas nepra- kaiba rimtesnio žurnalo!—Kul-Įmo, grožio ir kitais klausimais, 
deda gaminti produkto tol, kol tūriniai veiksniai neįstengė jo iš Tačiau šalia tų skyrelių ir ra- 
nėra iki mažiausių smulkmenų ieįstį Politiniai veiksniai ne- šinių mirgėte mirga svetimy- 
apsVarstęs išlaidas, pajamas, įrengė. Žurnalistai, profeso- bės, o neretai galima pastebėti 
pelningumą, ilgalaikį bei trum- - rjaj, rašytojai neįstengė. Liko 
palaikį rinkos esimą ir kt. Tik-i^ag darbas atlikti mūsų jauni- 
rai, kažin kas išeitų iš 20 augs-į muį — šauniajai studentijai. Jie 
tų dangoraižio, jei jo statyto- užsispyrė ir padarė. “Lituanus” 
jai pradėtų jį statyti be pinigų, jr dailus, ir turiningas. Tačiau 
be planų, be tūkstančių įvairių meg yyRdome savo seną tradici- 
s4lygU ir sąlygėlių smulkios a" ją — kol negimęs — pagimdyti, 
nalizės. Arba inžinierius tiltąj kai užgimė _ nužudyti. Visą 
statytų “iš akies”. Neabejoju, į jarbą užkrovėme studentams 
jog tokius žmones apšauktume j ant galvos ir tariamės proble- 
kvaileliais, o gal net ir į be

Pirkite Savo Apylinkėje Su Pasitikėjimu!
CICERO—BERVVYN
Kalėdoms pirkite pas jūsų apy

linkes prekybininkus, kurie turi pui
ku pasirinkimą naujausių prekių už 
kainas kurias visi išsigali. Prekes ir 
patarnavimas, kurie čia siūlomi jūsų 
prekybininku vra Garantuotai keros 
kokybės ir klijentai bus patenkinti.

BUDRIK'S
3241 SOUTH HALSTED STREET

________BEAUTY SHOPS

CAROLINR’S BRAUTY SHOP 
654(1 W. Cermak Rd., Bcrwyn.

A Lithuaniau Stop. 1’cj manant Waving, 
Hair Styling, Coloring & Trimming. 

Opcn Tucsday, Thurs. & Friday 
until 9 P. M.

Gali Mrs. Mickus — GU 4-3218
For Appointincnt.

_ ____ HARDVVARE STORES

BEREGKIS HARDVVARE & PAINT 
STORE

4912 W. 14,h Si., Cicero

A coinpb tc Line of Hard-VVare & 
Plurnbing Supplies — Toys. Gome in 

now for all your Xmas Toys & Gift Items 
TOunhall 3-2216

ir visai nedoro lietuvių kalbos 
išniekinimo. Ir mąstai — kam 
tuos rašinius mūsų lituanistai 
rašo — mėnulio gyventojams?

Į šią kategoriją įeina dar 
vienas kuriozas: mišrios vedy
bos ir pavardžių suamerikieti- 
nimas. Padėtis panaši kaip ir 
su lietuvių kalba. Mūsų laikraš
čiai stipriai smerkia ir mišrias 
vedybas, ir pavardžių niekini
mą. Tačiau tame pačiame pus
lapyje neretai galima pastebėti 
vieną ar daugiau nedorai iškrai
pytų lietuvių pavardžių ir gero
kais patriotais apšauktų jų sa-

mą išsprendę. Pagalbos — jo
kios, aukų neužtenka pašto žen- 

Tačiau tuomet, kai pradeda-, Riams. Ir dėlto nesisieloja nie- 
me kalbėti apie planavimą švię- Į kas> neį įtaigos, nei organiza- 
timo darbe, Šalpoje, kultūrinių'^ nei veiksniai. “Lituanus” 
organizacijų veikloje, knygų lei- į užsįdarys ir vėl šauksime nesa-
dyboje ir t. t., atrodo, jog su-lvu balsu, jog ,mums reįkia an- vininkų. Kitame gi puslapyje 
laužome kažkokį “tabu". Sau- glų Raiba žurnalo. Kur logi- yra aprašymas apie dviejų lie-j 
kiama, jog tai kūrybos varžy- ka?
mas, privačios iniciatyvos žlug-l visai panašus reikalas su at-1 Dolores Huffenstaffen vedy 
dymas, gyvenimo uniformini-į skiraį8 leidiniais anglų kalba, i bas. Nemanome čia į tas pro- 
mas ir kt. Iš tiesų tai nėra nei jų turįme permažai ir abejoti- (blemas gilintis. Norime tik pa- 
kūrybos žlugdymas, nei priva
čios iniciatyvos varžymas. Mū- staruosius W m. gal apie 
sų sąlygose ilgalaikis ir trum- $15 000 įvairioms literatūrinėms 
palaikis planavimas yra būtinas premįpms. Tačiau neįstengia

me paskirti nors vieną 1,000 
dol. stipendiją vienam mūsų 
mokslo, rašto ar politikos žmo
nių vienam ar kitam leidiniui 
paruošti

protnamį uždarytume.

_—L2f;__STOKEs

ROTHE’S DRUG STORE 
1900 So. Cicero Avė.

Lithuanian Prescription Spccialists 
Gali in or have your Dr. call for 

inimediate Service. Also a complete 
Line of Baby needs & c.osmctics for 

your Xnias Gifts.
OLympic 2-7592

ATlTOMOBn.ES- ~

— — ^RESTAURANTS
TINTORI’S INN 
5008 W. 16th St.

Newly remodeled. Scrving choice steaks 
and lobster tail. Our specialty is 

ltalian foods.
OLympic 2-2748

G L A S S

DVORAK BUICK CO.
5312 W. Cermak Rd., Cicero

Ovcr 30 ycars in Business in tbc šame 
tuvių patriotų Wm. O’Riley iri location. See the many fili.- Uscd Cars,_ ti—re_ _____ __ i.. I being traded ori tin 1958 Kuick.

Ask for Ed. Vengianskas.

nos vertės. Paskyrėme per pa-1 statyti jau anksčiau keltą klau
simą: kur logika?

A. A. AUTO GLASS CO.
5121 W. Gerniak Rd:, Cicero

Beautiful Mirrors for your X,nas Gifts. 
Tablc Tops, Dresser To|« & Desk Fojjs 

niade to order.
Gouie in or rali

TOwnhall 3-5307

ir laisvei atgauti, ir tautinei kul 
turai puoselėti, ir pačiai lietu
vybei gyvai išlaikyti. Šiai savo 
tezei įrodyti čia turime kelis 
pavyzdžius, kuriems sunku su
rasti ir loginį pagrindą, ir są
moningo plano nors apybraižas. 
Šiuos pavyzdžius būtų dar gali
ma pavadinti kaip tipingą pra
silenkimą su pilko gyvenimo ne
rašytais dėsniais.

Kultūros fondas 
Pirmon galvon ateina Kultū

ros fondo problema. Tai institu
cija, dėl kurios daug ašarų, ra
šalo išlieta, daug posėdžiauta,

Mokyklos
Ak, argi ne tas pats su Ma- 

rianapoliu? Turime rūmus, ku
rių mums galėtų pavydėti daug 
kas. Turime pasišventusių au
klėtojų, kurie pasiryžę lietuviš
kam auklėjimui .tačiau toje gim 
nazijoje mokosi svetimtaučiai. 
.Siunčiami tūkstančiai dolerių 
šimtui Vokietijos lietuvių auklė-

KALĖDINIS IŠPARDAVIMAS
SAUSIO MENESIO KAINOMIS !!

Didžiausios nuolaidos ką yra buvę. Lengvos iš- 

simokėjimo sąlygos. Didžiausias pasirinkimas iš ži

nomą išdirbysčiu — Baldai, Gazo krosnys, Televi

zijos aparatai, HI-FI, Patefonai, šaldytuvai, Skalbia
mos mašinos, Papuošalai, Deimantiniai žiedai, Sidab

riniai daiktai, žaislai, Antklodės, Kaldros, Lempos, 

Kėdės, Rašomieji staleliai, Sofos, Miegamojo komp

lektai, Dinette komplektai, Matrasai, Sleeperloun- 

ges, Lovos, Knygą spintos, čemodanai, žaislai.

NEMOKAMAI — Kiekvienam atsilankiusiam _ 

kalendorius — NEMOKAMAI. Apsimoka pas mus at

silankyti net jei jūs gyvenate ir 100 mylią nuo mūsą.

JOS. F. BUDRIK 
FURNITURE

3241 South Halsted Street 
Tel.: CAlumet 5-7237

Budrike Lietuviška Valanda iš radijo stotieH W1IFC, 1450 k., 

ketvirtadienio vak. nuo 6 iki 7 valand.A.

APPAREL — VVOMEN’S

CAN’T (iKT OCT TO SHOP? 
Call Loukte Campbell at 'I'Ovvnliall 
3-41215 and let uh do your ahopping 
at our Htore. The most dmerirninating 
taute in Dadiea Apparel, I.lngerie, 
Jevvelery, Hone, Glovea A- GiftH. No 
extra charge.

THE SHADOVV BOX 
2230 Ko. Central Avė.

——. CLEAJyERS_________

BRIGHT CLEANERS
Palyginkite mūsų darbą su kitais už 

bet kokią kainą

4901 W. 14th St—1601 S. 75th Ct.
5744 W. Cermak Rd.

2134 W. 61st Avė. — Cicero, III.

Organizacijy infliacija

Tokių ir panašių pavyzdžių 
yra, deja, be galo daug: orga
nizacijų infliacija, nusidėjimas 
knygų platinime, ALB veikloj 
(bendruomenės apylinkės savo 
pinigus atiduoda kitoms orga
nizacijoms, o CV neturi už ką 
pieštukų nusipirkti) ir t. t. Pa
dėtis gerokai liūdna. Tiesa, 
daugelis gali pasipiktinti tokia 
nuotaika ir tokiomis nors nera
šytomis, bet lengvai supranta
momis išvadomis. Paviršiuj 
plaukiojant, - labai lengva suras
ti dešimtis gražiai skambančių 
pateisinamųjų priežasčių:. terei-

PIZZERIA

MARY LOU’S PIZZA
2345 So. Laramie Avė. Cicero

PIZZA SI’LCIALIHTS

ltalian Sausage, Beef SandwlcheH, 
Spaghetti. Ravioil, Chicken, ShriinpM. 
and Steaks. Free dellvery.

Call OIj 0-0257

CAB SERVICE

, CAB SERVICE 
MORTA N CAB CO.

5331 W. Germak Rd., Cicero
24 Hour Service

APPLIANCES

PAUL NMERSTIK
.Modcrn Mcrcliandising Co.

5531 W. Cermak IRI., ('Iccro
Kvurything in Electrlcal Appliances 
for your X-inas Needs at Wholesalc 
pric.es.
Hlshop 2-1470 f»r OLympic 2-2074

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka, 

nes jis vra plačiausiai skaitomas 

lietuvių dienraštis, o skelbimų kai-Kada vyksite ) arba IS Cicero ar
kia tik prabilti gražiomis (tuft-j Chlcagoa vakar,, prieini.’sčius, Saukit vra prjenan,a viajema 

rėjome Lietuvoje, vos įkūrę tu-'nųjų atiduodami amerikietiškai čiomis!) frazėmis, įsivelti į filo- ohymph- 2-i«o« -.........-.... ...................
daug dirbta. Tokio fondo netu- ti, tačiau tūkstančius savų jau-

S7
Patogus baras bei bufetas, 

nuotaikingi šokiai, dainos, 

šampanas, gėlės ir puiki kul
tūringa lietuviška nuotaika! 
Gros visų mėgiamas Jurgio 
Akelio orkestras. Pradžia 9 v. 
vakaro, pabaiga 4 vai. ryto.

LIET. TAUTINIS AKADEMINIS SAMBŪRIS CHICAGOJ ŠIEMET RUOŠIA TRADICINĮ

Šauni) 1958 Nauji) Metų Sutikimų - Balių
gį* ‘ Gražioje Midwest Hotel salėje, 6 North Hamlin Avenue prie Madisan Street

Sambūrio Vaidyba maloniai kviečia visus Lietuvius gausiai dalyvauti Sambūrio Naująją Metą Sutikime.

SS

Prašome staliukus iš anksto užsisakyti ir kvie
timus jsigyti šiose vietose: Marginių krautuvėje, 
2511 W. 69 St., J. Kardelio kraut., 3322 S. HaJ- 
ste<l St., Br. Siliūno maisto kraut., 4600 S. Fair- 
fleld Avė. StanKcnberivų maisto kraut., Cicero, 
prie ftv. Antano bažn. M. Šimkus Real Estate, 
4259 So. Mapleuood Ave.„ CL 4-7450, arba pas 
L.T.A. Sambūrio vald. narius: V. Mažeika, I‘R.
6- 8206; St. Maukus, GR 6-2723; Pt. Vėbra, CR
7- 2478; J. Raupams, HU 8-4119.

pric.es
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TĖVAI IR VAIKAI
JONAS MIŠKINIS, AinMerdam, N. Y.

Dažnai atsitinka, kad berniu- kalauja neišvengiamos para
kai pagal motinos būdą apsi- mos. Tėvų sudraudimas, pata- 
gimsta. Sveikos ir geros mo- rimas nuo mažens lengvai, grei
tinus motiniškas malonumas vy- tai ir tinkami nustato vaiko 
ro charakteryje sudaro visų rny- valią, koordinuoja vaiko užgai-

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADVERTISEMENTS
REAL ESTATE REAL ESTATE

limą individą (tipą), bet, deja, 
motinos nesveikumai, ypaė ner
vų pakrikimas, labai skaudžiai 
paliečia tokios šeimos vaikus. Iš 
motinos pusės paveldėtas nervų 
suirimas būna aiškus vaiko bū

das. Tas valios brendimas, nu- 
sistovėjimas į normas, įpratini* 
mas turi būti atliktas nuo 4 iki 
8 metų amžiaus, kada vaiko įspū 
dingumas yra ko stipriausias; 
tada jo sieloje neišdildomai pa

ti knmh., 3 mieg., garaTim. $I3,7(M( 
« knmh. mūr., 3 mieg. gar. $15.500 
5 kamb., inūrinLs naujas. MIS,500. 
'- po t kamb., mūr., did. sk. *23,000. 
Turime Ir daugiau namų pasirinkimui

S.A. AGLINSKAS Real Estate
$439 W. «9 Nt. HK 4-5202

de. Dar nuo mažens būna ne-(lieka ir atrodo svarbiausias kiek
nuorama, nesuvaldomas, nervuo- 
tas, nedrausmingas, išdykėlis. 
Jo linksmumas, jo blaškymasis, 
jo impulsyvumas visa tai patvir
tina. Toki nenuoramos, jaudi
nančių įspūdžių mėgėjai yra pa
krikusios fantazijos vergai. Jų 
įspūdingumas per nesuvaldomus 
impulsus juose vyrauja; jų afek
tai (geiduliai) yra primityviškai 
sutapę su ligūsta fantazija. Jie 
gyvena momentu: ateitis ir kiti 
visi svarbesnieji gyvenimo klau
simai jiems mažai terūpi; jiems 
gali padėti tik specifinis auklė
jimas per ilgesnį laiką ir tai jau-

vienas vyrės iųjų žodis.
Taigi tėvų yra būtina pareiga 

netinkamą rūgštį, blogą įtaką iš 
mažų vaikų tarpo ne tik šalinti, 
bet ir su šaknimis rauti.

Šeimoje ir mokykloje, kur nė
ra religinio ir moralinio auklėji
mo, vaikai greitai pasiduoda gat 
vės įtakai ir patenka į krimina
linių nusikaltėlių eiles.

AKTI NABISCO » '
6 kamb. JO metų mūr. namas, šil

dymas alyva. Dvigubi uliniu, langai 
ir dui>H. 2 karų garažas. $22,600. A. 
Katilius.

2x4 IR BAR 1 BI'TAS 
NEĮRENGTAS

Nuomos už 2 butu $200 j mėn. 
Karštu vandeniu-alyvos šildymus. 32 
pėdų sklypas. Vaisiniai medžiai. Ne
toli Marų. Pk. $21,000. A. Sirutis.

30 AKRŲ MIŠKO PRIE IZIBO 
tiražus 7 kanil*. (6 miegamųjų)

mūro namas. KOh.vh. Dvigubas mūro 
garažus. Prie VIS 6 kelio, apie I4o 
myli!) ) Rytus nuo Čikagos. $17,000. 
A, Rėklaitis.

P. LEONAS
REAL ERTA TV 

2735 W«rt 71st Street 
Visi telefonai: WAlbrook 5-0015

S
DĖMESIO

MAIttJI i:T'l'l-: I "A lt K H, 2 mol iniai 
namai po 2 aiigšlu l-as namus 2 lin
ini po ii kamli. ii 2-as namus 2 Im
tai po 5 kaluli l'rie ūbieji) namų 
2 autom, gaiažai. Namai gerame 
stovyje Reikalinga pamatyti, kad 
galėtumėt įvertinti.

Marųuetle Parke 6 kamb. mūrinis 
Imngaloiv. <'eutrulinls šildymas up- 
kurenamas alyva. Virtuvė išklota 
plytelėmis t Tile kitehen). 2 autom, 
garažas. Pilna kaina tik $l6,50u. 
(mokėti reikia nedaug.

Mūrinis I kambarių — ev|iundable. 
(i metų senumo Virtuvė ir vonia iš
klotos koklinėmis plytelėmis. 2 au
tomobilių garažas su (vaižavinlu iš 
šonu. Namas ai rodo visai kaip nau
jas (nešti tik $4,oon.

<1 kamli. namas, i ><■ vonios Pasiū
lytas aut didelio sklypo Automatinis 
karštu vandeniu apšildymas. Arti ge
ro susisiekimo (lošti lik $3,0a0.

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

Ji i norite parduoti savo namų, mes 
jums mielai patarnausime; turime 
klijentų, norinčių pirkti. Prašomo 
kreiptis i niūrų i raštinę —

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

REAL ESTATE

mūr. 3 bt. kraut. c. ft. gar. — 23,4041 
mūr. 3 ht. Išdek. c. S. gar. — 24,500 
med. 2 bt. c. s. gar. g. stovy — 15,900 | 
mūr. o kb. naujas, lid. lot. — pigiai, 
i ra pigių ir pelningų namų sarašus

A. BUDRECKAS, Realty
4081 Archer Avė., LA 3-3384

MARQVETTE PARKE:
Mūr. tiung (i kamb. arti parko,, 

eentr. guzu šildytu, .reikta parduoti 
šių savaitę.

BRIGHTON PARKE:
MOr. 2 po 4, centr. šildymas, arti , 

susisiekimo. Nebrangus.
GAGK PARKE:

MOr. B butai, po 4 kamb, centr. 
šildymas, gražiai atrodo Iš lauko,
■ nudera. įrengti butai. Geros paja
mos.

Turtini1 visokio dydžio namų ir 
jvalr. biznių. Parūpiname paskolas 
lengv. sųlyg.

ŠIMAITIS REALTY.
2731 W.43rdSt.,CL 4-2390

JREAL ESTATE

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOuf)

IIIIIGHTON PARKE
2-jų a ilgši ų uiur. 8-jų hutų 

7 • 3 k Nauju guzu i adijalui lais
šild. system'i 2 įimšinų gar. .Su 75 
pėdų sklypu. Tik $28.0un.

MARtJl I TI E PARKE
2-jų uugšlų mūr. 2 po & k. Alyvos 

karšto vund. šilimui. 2 mašinų mūr. 
garažas. Kilimui. Arti mokyklos ir 
tiaž. $28.400.

gagi: parke
Gražus B kamli. mūr. imngiilovv su 

3 kaluli. Imtu rūsy. Nauja šilumos 
sistema, guzu. Apsauga nuo potvy
niu. Garažas su ‘'overtn ad doors”. 
$20,91(0.

PASITEIRAI KITI-. mūsų ricinų 
surašė Ir įsitikinsite gerai- pirkiniais

V A R O A R
Real I.statė — Insurariee — Rentals 

Notary Public
5916 So. Westem Avė.

1‘ltosp. 8-2234
OOOCKeOOOOOC i > O O-O f > OOOOOOO o oo

HELP WANTED — FEMALE

A IIGMI,: AND A 1‘OSITION 
Al Tlie Turi \Vnyne ('lilldren's linini'
Two Įiosilions nvuiliililo on presi-nl 
siu lt, llousc .Motinų* for seiiior girls. 
Itelįel Ilona*1 .Motlier Wltli soiip 
iaundry dalies. Tinsi are ideal po.si- 
tions for yvidow ladies, single woni' n 
and e.ireer ivotnen as it is reųiilreil 
*o live iu tlie modern living ųuarters 
furnislied. Modern tuellities, new 
buildings, good pay, pbasant sur- 
roundings. Apply by l»-tt« i- in own 
įminiu i itiug to

lt E V. JOHN W. HE1STAND 
Superintendent

l'ORT \VAY\E t'HII.DHEN'K HOME 
P. <». I(o\ 20311, Station A.

HELP VVYNTED — MEN

S A I. I'.SM t:N. Nepaprastai geru pro
ga Inidrietns vyrams ka I ha nt i< ms lie
tuviškai arba lenkiškai. Nuolatinis 
dailias su gera ateitim. Atlyginimas. 

, kornmas ir apmokamos atostogos.
| Darbui duodamas automobilis. 

S1NGER SIAVING MA(TUNE CO.
3115 S. Ilalsti'd S|. I‘l{ (1-3905

12 parkų linksmina 5,000
Parkuose Chicagoje rengia- 

nesniame amžiuje, impulsyvumą1 mos specialios programos vai- 
sulaikant, kritiškumą arba pro- kams. Dvylikoje pietinės Chica-
tingesnį augančiojo atsižvelgi
mą į ateitį išvystant, išplečiant. 
Tokius svarbu perauklėti ir įti
kinti, kad reikia daugiau atsar
gumo, kad reikia save valdyti. 
Vadinasi, tokiuose vaikuose rei
kia užgrūdinti gerus įpročius.

gos parkų tose pramogose da
lyvaus net apie 5,000 jaunuolių.

6,000,000 indėlininkams
Uždarytoji City Savings As- 

sociation, 1656 Chicago Avė., 
Chicagoje, įstengė sudaryti

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST. 

Telef. WAlbrook 5-7670 ii 
Olbaon 8-4938

• Generalla konirantoriuo uau 
Jų namų statybai, įvairiems re
montams ir namų pertvarky
mams • Turime didelį patyri 
mą namų statyboje. • Patys 
Atliekame cemento Ir medžio 
darbus. • Apkalnavlmal nemo 
karnai.

n

1
s
I
y

I

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

atlankykite mus.

KUTRA-NOROS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

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

ĮSIGYKITE dabar

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

NORVILĄ
KKAL ESTATE SALES 

2HOO W. 59th St. Tek PRospect 8-5454

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

L KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpubUc 7-9400

Visa tai tegalima pasiekti ir $6,000,000 ir dabar galės išmo- 
atlikti geroje ir išmintingoje Šei-Į Rėti nors dalį pinigų savo dėl 
moję. Žinoma, tokiems kartais, 26 390 indėlininkų
reikia mokėti nusileisti malonu-!
numą padaryti, juos patraukti! Sovietų pirtyse
ir sudominti.
Gatvės įtaka neigiamai veikia

MASKVA. “Izvesti.ių” Nr. 
289 skiria net vedamąjį aptarti

Mieste gyvendami tėvai, ypač! kasdienio gyvenimo trūkumus, 
motinos, dirbdamos fabrike ar Nusiskundžiama, kad Tambovo 
kitur, neturi laiko tinkamai vai- apylinkių pirtyse purvina ir nė- 
kus auklėti. Todėl dažnai tokių' ra tvarkos. Skundų knygą lan- 
tėvų vaikai nuo mažens būna1 Rytojai pripildė, bet admmistra- 
gatvės įtakoje. į ei ja į tai nekreipia dėmesio. Pa-

Impulsyviškiems, jau triems našių reiškinių yra ir Maskvos 
vaikams, lengvai pasiduodan-i apylinkėje, ir Stalingrade,, 
tiems kitų įtakai, toji įtaka yra i Chabarovske, rasa tas pats 
labai kenksminga. O ypač gat- laikraštis, kolchozininkų turgus 
Vės įtaka ir gudravimai greitai skęsta purve. Iš Remerio apylin 
pasireiškia nusikaltimais kių ateina nusiskundimų apie

Rūpestingi tėvai, ypač pirmuo blogą transporto priemonių su
sius vaiko blogumus pastebėję, tvarkymą.
susirūpina ir tinkamai kovoja, Eilėje miestų nėra batsiuvių 
bet nelaimė, jei vaikas pastebi, reikiamo skaičiaus nėra kas tai 
kad tėvai silpnai į blogą elgesį svtų batus ir drabužius, nėra 
reaguoja; tada tėvų pasingu- kas atliktų remontus, 
mas dvigubai vaiką padrąsina. ■ - ■ —
Kaip šiuo atveju, panašiai gyve
nime daug .kartų atsitinka, kad 
tėvas sudraudžia nori vaiką nu
bausti, o motina jį teisina, advo
katauja, neleidžia bausti ir 1.1.; 
tada viskas prarasta: vaiko pa
laidumas sunkiausias kliūtis nu
galėjo.

Tėvų netaktas, o dažnai nesu
sipratimas, lepinimas, ypač “pro 
pirštus žiūrėjimas” į neleistiną 
vaikų sauvalę, paruošia kelią nu 
sikaltimams.

Vaiko amžiuje per papročius 
besivystydamas charakteris rei-

LIETUVIŠKI ATVIRUKAI 
ĮVAIRIOMS progoms

“Drauge” galima gauti NAUJŲ 
GRAŽIŲ LIETUVIŠKŲ ATVIRU
KŲ. Atvirukai yra kelių spalvų ir 
atspausti rankomis šilk skreen bū
du. VARDADIENIO, GIMTADIE
NIO, PADĖKOS, UŽUOJAUTOS 
VESTUVIŲ, SVEIKINIMAI MO
TINOS DIENOJE, VESTUVIŲ SU
KAKTUVIŲ SVEIKINIMAI ir PA- Į 
DfiKA UŽ UŽUOJAUTĄ. 10 AT
VIRUKŲ SU VOKAIS $1.00.

Užsakymus su pinigais siuskite

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

Cbictuid 29. Ilk
Platintojams duodama nuolaida

REAL ESTATE
Paskolos Nej. Turtų Valdymas 
VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI 

K. MALONIS,
Namų PRospect 8-2071

MISCELLANEOUS

AtnaujintoK Singer panešamos 
siuviinios mašinos $29.50 

Kkspvrtiškai taisome visokias siu
vamas mašinas. Nemokamai patikri
name. Lengvos išsimokėjimo sąlygos. 
NIM.Ilt SIAVING MACHINF CO. 

3 115 s. Halsted st.
I II (1-3905

Lithuanian dietionarv
Angliškai liptuviškas — Lietuviš- 
kai angliškas žodynas. Parašytas 
H. H Ppwtrpss> ir T Gėriko 333 
nsl Kietais viršeliais. Kaina $4.50
Gaunama "Drauge” 4545 W 63rd 
c* nhiengo TU

/r

:S I UNTINIAI Į LIETUVA1

su iš anksti, apmokėtu muitu ir 100% garantuoti
NfiUlI DAIKTAI, MEDŽIAGOS.

ODA, VAISTAI, MAISTO PRODUKTAI
Geriausioji rekomendacija mums, tai 
daugelis tūkstančių klientų visame 
Jungt. Amerikos Valstybių krašte

CENTRAL PARCEL 

SERVICE, INC.

220 So. State Street, Chicago 4, III.
Ar esate matę mūsų puikų medžiagų (vilnonių, 

sintetinių, medvilnių, odų, skepetaičių, kojinių, 
etc., pasirinikmą?

Mūsa firma turi 
savo atskira 

sutart) «’* 
Inturlstu 
Maskvoje 

nuo 1947 m.

Nemokamai vieta mūsų 
klientų automobiliams 

pastatyti. 
Telefonas: 

VYABASH 2-9354 
Reikalaukite naujų 

katalogų.

Mi'S išslunėlame 
Jūsi) siuntinius 
tiesiai iš C.hlca- 
gos ir pristato
me klek tik Ka
lima greičiau.

LINKSMŲ 8VENCIP !
ASSOCIATED WHOLESALE FURNITURE C0.

SUTAUPYKITE 25% IKI 40%
pirkdami puikiausius bildus RETAIL SHOWROf)MS - krautuvėje.

ASSOCIATED WHOLESALE FURNITURE CO.
3424-28 WKST 63RD STREET

11(11IIlllllllllllIlllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU

KAM SENATVĖ JAU ATĖJO, 
PENSIJŲ KHYGELĖ PADĖJO!

Neseniai išleistoje knygelėje — 
PENSIJOS IK PAŠALPOS — at
spausdintas Socialinės apdraudos 
(Sočiai Security) įstatymas su 
naujausiais papildymais: 1) mo
terims pensijos mokėjimas nuo 
62 metų amžiaus, 2) nedarbin
giems asmenims pensijos mokėji
mas nuo 50 metų amžiaus. Be to 
čia telpa Nelaimingu atsitikimų 
įstatymas su nurodymais kokias 
pašalpas 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.
’ ■ ttiti|i|lllUilili!ll!i»l»lKl('”*'e■•••<

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

K. VflLDIS 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.
HErolock 4-4533.

IANLOMUOJAMA - K)K REN7

NAMŲ SAVININKAII
Ta pinitikaujanir bntų tėnuomav 

nitu Patarnavimas vcitni Turim- 
įmiki ančių jų sąrašą.

V ARPAS Real Estate
591«i So. \Vėstom PRospoi't 8-2234

APŽIŪRĖKITE SUOS NAMI'S 
PRIEŠ Nl'SIPERKANT SAI' NAMĄ

5 gražus 100 Plūs mūriniai namui, 
3 mieg., 1 blokas nuo St. Bede baž
nyčios ir mokyklos, 3 blokai nuo 
viešosios mokyk., šiaurės rytų kamp. 
84 gatv. ir Kostner. Atdara 1-5 sek- 
niadien).

J. E. O'l'ONNKUi* SONS. 
BIII.DERK GI1’ BI-rri'IDt DOMĖS

Essex 5-3878.

Atdaras apžiūrėjimui kasdieną 
de luxe 3-jų butų namas

MODELIS ADRESU
3712 W. 59th St.

$45,500. Žemas (mokėjimas arba 
mainys į namus. Daug pagerinimų.

o----
Vienos šeimos namai

60th ir Rutherford Av.
$18,500

Wm. T. TUNNEY
BUILDER

LUDLOH 5-3060

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instoliuoja vi

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

: vus (Air oonditioners) ir atlieki 
i risiu, skardos darbus

1546 S. 49th Gourt, Cicero
Tel. OLymplc 64)775 nuo 8 VaL 

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

OLymplc 2-6752

I.TET APDRAFnos AGENTŪRA 
Visų rūšių apdraudom šutomobl

l’ų finansavimas Notariatas. Valsty
bės patvirMnos kainos

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mes

JONAS KIRVAITIS 
\VAIbronk 5-M71

INTFRSTATt tNSERANCF. AGFNfT 
(tlOs S tablarel Avė.. Chicago S«. Rl 

PROGOS — OPPORTUNITIEŠ

i Parduodamas MŪRINIS NAMAS 
, & TAVERNA su visais įrengimais 
i Prieinama kaina. Gera proga tiri- 
j kamam asmeniui.

7132 S. R ALINE AVĖ.

■
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Kiškučio Vardinės
STASYS DŽIUGAS

Tai gražiausia dovana mūsų 
mažiesiems skaitytojams. Meilė 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ir 
dail. VI. Stančikaitės gralios iliu
stracijos šia knyga padarė dau- 

I giausia mėgiama mažųjų skaity- 
i toju tarne Kaina $1.50.
I Užsakymus kartu su pinigais 
! siuskite

C » A u (5 e s 
454 S W 83rd Street

Cbiratfo TU.
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Parduodama batų ir (lry go
krautuvė ir namas, 1735 S.’Hals 
St.. Chic., III. Teirauti asmenišl

Išmini: . kambarys mažoj šeimoj.
Galimi i naudotis virtuve. 3961 So.
< am|di.ill Avė. 3-ėias atigštas.

, Ištmoiii. 4 kiitnb. gražus butas'su
eent raliiiiii iipšild. 2 mieg. kambariai. I 
B ii gliti,n l*ke. DAnube 6-4799.

MALONI STAIGMENA,
Kad įvairių pažiūrų rašytojai, žurnalistai vispusiškai knygą 
rekomenduetų, tai —

TOMO ŽIŪRAIČIO, O. P.,

2ODIS IR GYVENIMAS
Religinei - tautinei rimčiai

“Gražiai, sugestyviai, įdomiai parašyta knyga” (Bcrn. Brazdžio
nis). “T. Žiūraičio knyga yra nauja teologija, naujas žodis mo
derniam žmogui” (Dr. A. Baltinis). “Mums krenta į akis auto
riaus rašymo meistriškumas bei kūrybinis sint etiškumas: dai
niaus, išminčiaus ir karžygio . . . Linkėtina, kad Žodis ir Gyve
nimas būtų išverstas į anglų kalbą” (Prof. Dr. A. Ramūnas). 
“Vikriai parašyta knyga” (A. Rimvdis). "Daugiau panašios ver
tės knyga!” (D. Penikas).

Knygai ivadą parašė Prof. Dr. A. Maceina.
Viršelis dail. V. K. Jonyno.

Knyga gaunama "DRAUGO" Administracijoje: 4545 
W. 63rd St., Chicago 29, Illinois. Kaina tik $2.75.

,Hiiini»mnuniMHoiiimiiiininnioiuiii(iniiiitiiiiuiiiiiiiiiiiMiiiiiiiminuii

ROMANAS
PREMIJUOTASIS DRATW>

KNYGA,
Kokina tinairrwfn 6k -et.nin laikot*' 
tvinid

Didelė Lietuviškos buities hn Vlfl 
išrinkta iš daugelio kūrinių Jnr* 
Komisinis ir nepaprastai palankia 
sutikto kaitančios visuomenės 
Lietuviškos Knygos Klubo 1eidi«vi

Aplankas dail J. Paukštiem 

434 psl. Kaina $4 Oft
HftsRKvnins ir pinigus siusk'1

• p «i s <s y n
4545 West 63rd Street 

Chlcngo 29, Illinois
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Išnuom. 3 kamb. butas. 2551 W.
45 St. YArds 7-5095.

\ i-.ii naujus ii kambarių mūrinis 
namas, moderniškai įrengtas, 3 dideli 
miegamieji. 30 pėdų sklypas, arti 
naujos Uraugo redukcijos. $18,0011.

7 kambarių apkaltas medinis, rei
kalingas išdekoruoti. Centrinis šildy
mas. modern. vonia, alum. langai, 2 
auto garažas, netoli 03-ėios i \ak. 
nuo Kedzie. Tuoj galima užimti.
8 14,800. T '*HLl

Geriausia vietų lietuviškam bizniui. 
Maisto parduotuvė gražiame name, 
liuką didelių mėsos prekybai. Nauji 
įrenginiai kainuotų $12.0(10. I lėl ligos 
parduoda už $4,1100.

K. VALDIS RERL ESTATE
2655 VV. 69th St.

PR 8-6040 arba RE 7-8534

i PALIKIMAS. Turi būti parduo- 
: tas.. Gražus mūrinis 2-jų butų na
mas. 4 ir 4 kamb. Centr. apšild.

■ Garažas. Tuojau galima užimti 
' $4,000 įmokėti. Pilna kaina $18,900 
Arti 26th ir Kedvale Avė. Raktus 
pasiimti pas SVOBODA, 3739 W. 
26th St. LAwndale 1-7038.

$1,300 ĮMOKĖTI už 4 butų na- 
I mą arti 26th ir Kedzie Avė. 4-4-2-2 
kamb. Skolą mokėti lengvom są
lygom, SVOBODA, 3739 W. 26th
Št. LAwndale 1-7038.

RERWYN. Geriausias pirkinys. 
Bungalow, tiktai 13 m. senumo. 6 
kamb. Arti Oak Park ir 34th St. 
(lažu apšild. Garažas. $17,900; į- 
mokėti $4,000. SVOBODA, 6013 
Cermak Rd, BIshop 2-2162.

MŪRINIS ROOMING HOUSE. 
Arti 26th St. Gazu apšild. Ply
telių vonia- Pajamų $200 į mėn.
S 16,900; įmokėti $4,500. SVOBO
DA, 3739 W. 26th St. LAvvndale
1- 7038.

CICERO. Bargenas. 6'2 kamb. 
rezidencija. Apylinkėje 23 ir Aus- 
tin Blvd. Gazu apšild. 49 pėdų skl.
2 autom, garažas. Spintos, plytelių 
virtuvė ir vonia. $15,750. SVOBO
DA, 6013 Cermak Road. BIshop
2- 2162.__________________________

Mūr. 3 a., 7—7—« k. šild. pečiais.
$ t 7,000.

kampinis mūr. namas Ir krautuve. 
Gerai einantis biznis Rrighton Park 
centre. Prie kraut. 4 k. butas.
Mūr 2 a. po fi k eent. šilu., sklyp 
7 1 pSdų, garažas. $2$.ooo

M. ŠIMKUS
REAL ESTATE

4259 So. Maplewood Avo.
Tei. rtJirrsMe $-7150; 

__________ »<■», YArds 7-a(HW_________

Pirkite Apsaugos Bonus.

BUTLDINO & REMODELING

Nau į: namai, garažai, įvairūs pataisy-; 
mo, pertvarkymo (remodr!ingi darbai

VACYS PETRAUSKAS
BU1LDTNG CONTR \CTOR

I(i93(l So. Mu|ilew<MMl Av,, Chicago 
įTel. IIE 4-7IS2 arba CIj 4-7 150

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENBFSI. OONTBAOTOR

Stato rezidencinius ir ' komercinius 
namus, pasiūlo sklypus, rekomen 
duoja planu", išrūpina statyboi 
kreditus Skamb. vak.: VI 7-4229 

Narnų tel Blsliop 7-3340 
2737 Wt-il I3rd Street

Parduodama GROSERIŲ KRA( 
TUV15. Įsigyvenęs biznis. Švaru 
modernūs įrengimai 5 kamb. būt: 
užpakaly. įkainuota skubiam pa 
davimui. Savininkas turi kitus i: 
teresus, FRontjer 6-5366.

Pardavimui VALGYKLA. Gau 
klijentūrą, didelėj lietuvių kolon 
joje. Teirautis 2447 W. 69th S’ 
arba Telef. GRovehill 6-9504 ni

PARDAVIMUI
Hliiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimn

VAIKO DIEVAS IR RELIGIJA
Religinis vaiko auklėjimas ryšium 

su-jo dvasine raida 
I dalis: Vaiko kelias į pasaul)

II dalis: Vaiko kelias J Dievą 
ir religijąV. ŠIMKŲ ^J11 dalis: Vaiko religinis auklSjimaf

VI dūlis:Ypatingieji religinio 
auklėjimo uždaviniai

Namų statyba, įvairūs (MitaUyniai 
Ir pardavimus. Jei norite pirkti ar- 
užsisakyti namą, kuris būtų gerai Iš J 
planuotas, patogus, gražus ir pigus, , 
pirkite ar užsisakykite pas

Susitarti šaukite TErmtnal 9-3531 
nuo 6 vai. p. p. kasdien Ir sekma
dieniais nuo 10—4 vai. Adresas 515 ,
Nolton, \Villow Springs. III.

STANKUS^
CONSTRUCTION C0. |

328 psl. Kaina $8 

r’žsakymus su pinigais siųskite:

DRAUGAS 
2334 So. Oakley Avė.

s 'iiRmiMiiiiimiiiiiiimiiiiimiimiiiiimii

U Atlieka panavimo ir statybos M 
9E darbus gydytoju ofisų, gyvena- 
H mojų Ir prckybols pastatų.' Jfl- 
|i| si.i pasirinkimui turime virš 300 9 jvairių standartinių projektų.
P Ofiso ir namų te. fonas 
įi PRosin-et 8-2013

7 403 SO. WESTERN AVĖ. 9 
M Oiieago »«, III.

IidSM»ts:.3MĮK 'aoesnaoKC9

AM*fAN*AŠ'LŪKAŠ7R‘ŠmŠ 
2717-19 West 7lst Street

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

__ Telef. HEmlock 4-5881

SKAITYKITE "DRAUGA"

Tėvai, įsigykite ir duokite savo vai
kams paskaityti gausiai ir spalvotai 
ilinstrnotą VANDOS FANKIENfiS 
aasakų knygą —

KARALAITES GINTARĖS 
ILGESYS

Be to, šioj knygoj atspausdinta kita 
pasaka — BALTOJI LELIJA. Vir
šelį ir iliustracijas piešė Sės. Merce
des. 48 pusi. Kaina $1.25. Pinigus ir 
užsakymus siųsti: ‘

^DRAUGAS9
1545 W. 63rd Street. Chicago 29. UI.

SKelbkites dien. "Drauge".

HELP WANTED — FEMALE

JT
PERMANENT POSITIONS!

EN( ELLENT ST YRTING SALARY FOR
MEDICAL LAB. TECHNICIANS

Start At $325 Per Monlh Pins Extra Pay For Calls. Eam Am 
High As $400 Per Month.

ALSO NEED AT ONCE!
REGISTERED NURSES

Start Al 8260 Per Month. 40 Ho.ir Week, Eveelleut Opportunlty. 
Lmv Cosl Living E\penses In This Area.

RING HOSPITAL
HANNIBAL, MISSOURI

LEVE
j?
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LIETUVIŠKIEJI ĮVAIRUMAI

AL. GIMANTAS

Jieva perHiMtengė O kur savanorių nuopelnai?
“Tiesos” 261 nr. keletas litera- Į 

tų patys savo iniciatyva, ar pa-1 
raginti iš šalies, paskelbė įvai- j 
riaušių pasisakymų rusų sovie
tinės spalio revoliucijos garbei. 
Rašytoja Jieva Simonaitytė, ku
rios ir nuotrauka šalia įdėta, pa
teikė tekstą, kuris vargiai ar 
daug garbės suteikia žinomai lie 
tuvių plunksnos darbuotojai. Čia 
ji savotiškais žodžiais išdergia 
nepriklausomą Lietuvą, o visą 
“šlovę ir garbę” atiduoda rau
donajai revoliucijai. Giriasi, kad 
šiandien ji nealkana, jos sveika-' 
tą saugoja patyrę gydytojai ir į 
profesoriai buto langai — ne! 
popieriais užklijuoti, o į stogą 
niekada nebedrįsta kėsintis šiau
rės Vėjai.

Kaikurie laisvėje gyveną Jie- i 
vos artimieji juk galėtų drąsiai J 
paliudyti ar net ir paklausti pa-1 
čios Simonaitytės, kada gi ji Lie 
tuvos nepriklausmybės metais į 
badavo, kentė šaltį ar vietoje 
vaistų turėjo tenkintis moterėlių 
“sumestomis žolelėmis”, kaip ji 
pažymi vilniškiame dienraštyje. 
Ar neperdaug persistengėte, Si-1 
monaityte ?

Sovietai “gina” Pabaltijį
“The New York Times” aną

dien pateikė įvairių sovietiškųjų 
laikraščių pasisakymus aktua
liais momento klausimais, pvz. 
Ike liga, Nixono kalba katalikiš
ko jaunimo suvažiavime Phila- 
delphijoje ir pan. Cituoja ir ru
sų kariuomenės organo “Kras- 
naja Zvezda” komentarus apie 
atkuriamas Vakarų Vokietijos 
ginkluotąsias jėgas. Žinoma, 
stiprėjantis demokratinės Vokie
tijos kumštis — sovietams la
bai nemielas reiškinys. Todėl ta 
“Zvezda” įžiūri kažkokius san
dėrius su Skandinavijos kraš
tais, pirmoje eilėje — Danija ir 
Norvegiją. Esą tai dalis agre- 
syvinių planų, vokiečių sugalvo
tų ir nukreiptų prieš Pabaltijo 
valstybes. Taigi, pagal Maskvą, 
tik vieni rusai “gina ir saugoja” 
Estiją, Latviją ir Lietuvą.

Tai bent tempas!
Neseniai skaitėme amerikinėje 

spaudoje, kad vienam Floridos 
gyventojui tik dabar buvo įteik
tas laiškas, išsiųstas iš New 
Yorko I Pasaulinio karo metu, 
1918 m. Kažkur buvo užmestas 
pašto dėžutėje, ir tiek. šis Jūsų 
bendradarbis taip pat neseniai 
turėjo kiek panašų atsitikimą. 
Vieno skaitytojo laiškas, siųstas 
per šį dienraštį, rašytas dar š. 
m. vasario 9 d. iš Lansing, Mich., 
adresatą pasiekė lygiai po 10 
mėnesių, t. y. gruodžio 9 d. Tik
riausiai ir šis laiškas buvo kur 
nors pamestas pašto įstaigų stal
čiuose.

Eilėje laikraščių buvo paskelb 
ta, rodos iš Eltos gauta, žinutė, 
kad vienas lietuvis visuomeni
ninkas Vokietijoje atitinkamu 
būdu pagerbė buv. Vokietijos fi
nansų min'sterį M. Erzbergerį, 
padėjęs ant jo kapo vainiką. Tas 
vokietis savo metu, kaip rašo
ma, labai simnatizavęs Lietuvai, 
jo dėka buvusi gauta 20 mil. 
mar kių paskola ir esą io nuopel
nas, kad buvo sustabdytas tie
kimas bermontininkams, ir tai 
privertė juos traiikf-s iš Lietu
vos. (m. p. — A. G.). Dėl šio 
paskutin;oio teigimo kyla eilę 
abejonių. Pvz. atsivertus dr. A. 
Senokos "Lietuvos istorijos” 
553 psl. ir skaitant skyrelį “Ber
montininkų likvidavimas” dar 
kartą patiriame, jog 1919 m. lap 
kričio 21 — 22 dienomis prie 
Radviliškio įvyko didelės kauty
nės Lietuvos kariuomenės prieš 
bermontininkus, kurias pastarie 
ji visiškai pralaimėio. Lietu
viams teko didžiulis karo grobis. 
Taigi, ne tiek tiekimo nutrauki
mas. kiek mūsų savanorių nuo
pelnas ir jų kraujo auka buvo 
svarbiausiu bermontininkų iš 
Lietuvos išvijimo faktoriumi.

Lenkų kova prieš lietuvius 
Vilnijoje

Ir vėl kaikuriuos mūsų vilnie
čius pasiekė naujos žinios apie 
gyvenimą Vilniaus kraštė. Pani
ro 'o, kad d-ir išlikusi lenku ma
žuma vra itin veikli ir sovietinė
je aplinkoje. Kaikuriais atvejais 
rusiškai sovietinis šeimininkavi
mas jiems net padeda kovoti 
prieš tikruosius krašto šeiminin
kus lietuvius. Jų puolimo meto
dai prieš lietuvius yra tikrai ne
garbingi, tiesiog nešvankūs. Štai 
vienas dažnai praktikuojamas 
būdas nusikratyti lietuviais ku
nigais kurie visomis išgalėmis 
stengiasi nešti dvasinį suramini 
ma ir tautine kibirkštį savo pa- 
rapiečiams. Vietos lenkomanai 
tokį kunigą įskundžia raudonų
jų įstaigoms, kaip “liaudies prie
šą”, “žmonių kurstytoją” ir pan. 
Žinoma, tokius kaltinimus patei
kus, ilgai netrunka kad toks pa
triotas dvasiškis išvežamas tar
dymui. Gerai dar, kad vienam 
kitam išsiaiškinus pavyksta grįž 
ti, bet nevisada ir nevisiems pa
siseka. Gi nuolat esant kuni
gų trūkumui,xvakuojančias vie
tas nėra kuo papildyti.

Į — Pasaulyje miškai užima 
j apie 10 bilionų akrų.

— Daugiausia žmonės bal 
įsuoja Švedijoj, 68.4%, Britani
joj 67.7G, Vakarų Vokietijoj 
66.lr'(, Belgijoj 65.4%, Norve
gijoj 63.5r<, Austrijoj 63.5%. 

I Amerikoje 1952 m. prezidento 
i rinkimuose balsavo 62.6'; .

SUTAUPYSITE — PIRKDAMI GERUS BALDUS PAPUOŠIMUI 
KIEKVIENO KAMBARIO JŪSŲ NAMUOSE

Jūs nustebsite pamatę puikų pasirikimą naujų stilių, vėliausių 
spalvų. Ir Jūs pasirinksite apmušalų medžiagą.

Jūsų kreditas geras pas Tony Rash.

Gerinusios rūšies suplauti vi 
mus b«“i ttdJrby stė. _ ,
K aplėktų kaina nuo .'249”

TONY RASH FURNITURE &
APPLIANCES 

9016 S. Ashland Ava. HEmloclc 4-7840
Atdara pirmad. ir ketv. iki 9 vai. va k.

iiiiiiimiiiiimiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiimimiiiiiiiiiiinii 
Lietuvių tautai tauriausio* amneny*
Mi Arklvysk. Jurgio MatulaMto- 

Matulevičiaua

patarimų, paraginimų ir paaiškini 
mų formoje..

Trijose dalyse:

UŽRAŠAI
L Užrašai: Mintys, pantaboa. paai- 

rytiniai. Ola kaip tik atsiskleidžia 
Arkivyskupo Jurgio gilus tiesos Jtvel- 
girnas bei vinlškan pasiaukojimas 
tarnauti Dievui, Bažnyčiai Ir sielų 
Ižganymul.

11. laiškai. Tai įvairiems asme
nims rąžytų laiškų Išt raukos, gyve 
nlmlžkoe Išminties perlai, lJlreikiU

III. Vilniuje, žvilgsnis J Arkivys
kupo kančias perneštas senoje Lie
tuvos nontinSJe, kur Jis stengdamasis 
būti visiems vlsakuo, kad visus lai
mėtų Kristui, daugiausia yra nuken
tėjas.

Knyga turi 220 psl., paveiksluota 
Ir (rlžta J kietus viršelius. Kaina
12.R0.

Užsakymus su pinigais siųskite:

"D R A U O A 8”
4545 W. 63 St., Chleago 29, OI.
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NEŠA MIRTĮ

.. i
Vairuojama raketa Snark skrenda paleista iš Petric oro bazės 
Floridoj. (INS)„

MŪSŲ KOLONIJOSE

ChicagoĮe
Marųuette Parko namų 

savininkų puota

Lapkr'čio 24 d. įvyko Mar- 
nuette Parko namų savininkų 
draugijos sėkmingas jubilėjinis 
banketas. Buvo minima drau
gios 25 met” gyvavimo sukak
tis, tai svetainė ir visi stalai bei 
banketo dalyviai buvo papuošti 
sidabriniais sukaktuvių ženklais. 
Vakarui vadovavo John G. E- 
vans.

5 vai. p.p., sugiedojus JAV 
himną ir prel. J. Paškauskui su
kalbėjus maldą, sėdomi visi prie 
gausiais valgiais apkrautų sta
lų.

Meninę programos dalį atliko 
Genovaitė Macys ir Mary Banki. 
Abi jos padainavo po pora dai
nelių solo o Vėliau — duetą. Dai 
nioinkėms labai vykusiai pianinu 
pritarė Aldona Lukas. Kelis da
lykus akordeonu pagrojo jaunu
tė muzikos mėgėja Judita Juzė- 
naitė.

Vakarienės metu programos 
vedėjas susirinkusia publika su
pažindino su draugijos valdyba 
ir komisijos nariais, kurie dar
bavosi šio sėkmingo banketo su
rengime.

Namų savininkų reikalais kiek 
ilgesnę kalbą pasakė teisėjas 
John P. Zuris; taip pat trumpai 
kalbėjo draugijos pirm. p-lė H. 
P. Kraeger.

Draugijos 25 metų sukaktį mi<- 
nirtt, First South »West Savings 
and Loan Association, mūsų pir
mininkės įstaiga, skyrė 25 dova
nas šiam banketui.

Už šio banketo pasisekimą na
mų savininkai turi būti dėkingi 
veikliai komisijai, kuri viską taip 
gražiai paruošė. Komisijoje bu
vo Julė Sačiauskienė, Antanas 
Stankus T. Petkus, A. Oškeliū- 
nas ir A. Galinaitis.

Negalima nepaminėti ir mūsų 
šeimininkių, kurios taip skanius 
valgius pagamino. Tas sekma
dienis darbščioms mūsų šeiminin 
kėms buvo sunkaus darbo diena.

Visi šiame bankete dirbę prie 
baro, biletų, drabužių ir prie 
stalų aptarnavimo savo darbą 
gerai atliko.

Porą dienų prieš banketą įvy
kusiame draugijos susirinkime 
įstojo net 15 naujų narių.

Marųuette Parkas — tai gra
žiausia lietuvių kolonija. Čia 
koncentruojasi visos didžiosios 
mūsų įstaigos, taigi ir namų sa
vininkai būkime gerai organizuo
ti. Padarykime mūsų draugiją 
gausią, veiklią ir visi dalyvauki
me kiekviename susirinkime.

Sekantis draugijos susirinki
mas įvyks gruodžio 26 d. Bus 
renkama valdyba 1958 metams. 
Visi dalyvaukime! A. J. 2-blis

Grand Rapids, Mich
Lietuvių pasirodymas

Gruodžio 14 d. Art Gallery, 
Grand Rapids Mich., įvyko lie
tuvių pasirodvmas trečiojo jė 
tarptautinėje eilučių parodoje.

LB apylinkės vedėjo K. Step- 
šio pastangomis buvo moterų 
papuošta eglutė ir suruošta prog

rama, kurioje trumpai apibūdin
ti lietuviškieji Kalėdų papročiai, 
pagiedotos kelios kalėdinės gies
mės bei dainos ir pašokti tauti
niai šokiai.

Vis ilabai dėkingi moterims, 
kurios paaukojo tiek daug lai
ko eglutės papuošimui, tiems 
kurie davė dirbinių padėti prie 
eglutės, programos dalyviams ir 
publikai, kuri malonėjo atsilan
kyti. I^an-kas

Cleveland, Ohio
Kūčios ateitininkams

Š. m. gruodžio 22 d. 4 vai. p. 
p. Šv. Jurgio parapijos salėje 
bus Kūčios visiems mokslei
viams ir studentams ateitinin
kams. Bus lietuviška eglutė ir 
programa, kurią atliks jaunes
nieji moksleiviai ateitininkai. 
Taip pat bus parodyti visi Kū
čių valgiai. Šias Kūčias ruošia 
moksleivių ateitininkų būrelių; 
globėjai. Visi jaunieji ateitinin
kai kviečia "savo tėvelius taip 
pat atsilankyti.

Priešvestuvinės vaišės
Šių metų gruodžio 8 d. E. ir 

A. Mikšiu namuose buvo suruoš
tas priešvestuvinis pobūvis žy
miai sportininkei Elvyrai šikš- 
niūtei pagerbti. E. Mikšienės 
suruoštas pobūvis praėjo links
moj ir jaukioj nuotaikoj. Elvy
ra šikšniūtė buvo apdovanota 
dovanomis ir širdingais linkėji
mais.

Elvyros vestuvės su Vyt. Va- 
dopalu bus 1958 m. sausio 4 d.

Detroit, Mich.

PATARLES APIE PINIGUS IR 
- TAUPYMĄ

Surinka A. BALIONAS

Amerikiečių: —
Kiekvienas kvailys gali padaryti 

pinigą, bet tik išminčius gali jj iš
laikyti.

Trys patikimi draugai: sena žmo 
na, senas šuva ir sutaupytas pi
nigas.

Turtingumo paslaptis gali būti 
išreikšta tik vienu žodžiu: taupy
mas.

Pinigai yra kaip pažadas—leng
vas duoti, bet sunkus išlaikyti.

Jei nori būti turtingas — gal
vok ne tik apie tai, kaip uždirbti, 
bet taip pat apie tai, kaip sutau
pyti.
Vokiečių: —

Jeigu į piniginę nieko neįdėsi, 
tai iš jos nieko ir neišimsi.

Pinigo taupymas yra didesnis 
menas, nei jo uždirbimas.

Geriau turėti nei norėti.
— Pilna piniginė — daro širdį 

lengvą.
Italų: —

Pinigas yra pinigo brolis.
Taupumas yra pirmasis pelnas.

Lenkų: —
Barstyk su viena ranka, o rink 

' su dviem rankomis, 
i Taupyk pinigus jaunatvėje, kad 
turėtum ją senatvėje.

Kas švaisto pinigą — ruošia ke
lią i elgetyną.
Graikų: —•

Dirbk, kad galėtum gyventi, ir 
taupyk, kad galėtum turėti.

Kas turi pinigą, tas daro tai.

kai; jam patinka.
Jeigu tu visą laiką tik atimi ir 

nieko nepridedi, tai galų gale tu
rėsi pasiekti dugną.

Kas neplanuoja ateičiai — tu. 
rėš varginga senatvę

Neišartoje žemėje javai neauga. 
Danų: —•

Sutapyti pinigai vra lygiai ge
ri, kaip ir uždirbti.

Pinigai pritraukia pinigus, kaip 
sniego kamuolys — sniegą.

Kas netaupo centų, tas niekad 
neturės dolerių.
Japonų: —

Net ir dulkės, sukrautoj j krū
vą, gali sudaryti kalvą.

Nėra laimėjimo be skausmo.
Persų: —

Jei nesirūpinsi, tai niekad ne
tapsi turtingas.

Kas turi auksą — turi galią.
Lašas prie lašo sudaro jūrą.

1 Auksas gimdo auksą, o be auk
so tik galvos skausmas.

Kepk duoną, kol krosnis karšta. 
Kiniečių: —

Didelis turtas pareina nuo lai- 1 
mes, o mažasis — nuo darbštumo, j

Turtas daro žmogų nepriklau-1 
somų.

Žmogus negali būti visuomet lai
mingas; gėlės nevisuomet žydi.

Su pinigais tu esi slibinas, o be 
pinigų — kirmėlė.

Pinigai ateina, kaip žemė, su
kaupta adata, o nueina, kaip van
dens išplautas smėlis.

PAJIESKOJIMAI

Iš Lietuvos (ieškomi broliai JO
NAS, ZIGMAS ir KAZIMIERAS 
MIKUCKIAI. Prašomi atsiliepti ar 
ba žinatieji apie juos pranešti šiuo 
adresu: John Stašaitis, Route 2 
Box 3, Cedar Lake, Ind. Tel. Ce- 
dar Lake 2451

Jieškoma FELE VINC1CNIE- 
NE, mirusio Ipolito Vinciūno žmo
na, seniau gyvenusį Chicagoj. Jieš- 
ko sesuo Veronika Paulauskienė, 
gyv. Lietuvoje. Kas žino apie ją 
malonėkite pranešti šiuo adresu: 
Rev. Jonas Ruokis, 590 John St.., 
Little Falls, N. Y.

Bronė Nagytė Vilimienė, d. Jur
gio Nagio, kilusi iš Mažeikių apsk„ 
Tulnikių km., jieškau savo gimi
nių, krikšto ,tėvo ALBINO G AL
MINO ir jo šeimos, kurie gyveno 
Mažeikiuose. Iš Lietuvos išvyko 
1944 m. Atsiliepti šiuo adresu: Ir- 
kutskaja oblast, Tajšetskij rajon, 
pos. Sueticha, ui. 1-aja Dačnaja 
Nr. 13S,, kv. 4. Vilimienė Bronė, 
Jurgio.

Skelbkitės Drauge

1

M

(Ir. B. Grnzdienč, .T. Idzelevičius, 
1. Janavičius, P. Jnrnekas, J. Jo
nynas, I’. Juknevičius, K. Juška, 
dr. S. Juzėnus, ’V. ir K. Kartūnai,
I. Kaimelis, .1. ir T. Kavaliauskai,
V. ir B. Keblaičiai, V. Kriaučiūnie
nė, P. ir M. Kučinskai, A. ir .T. 
Kadžiai, S. Kuncevičius, R. Kur- 
įnnuskieiiė, .1. Laurinaitis, A. Lcle- 
vičiiis, Liet. Atgiaiiaio sąjūdžio Det
roito skyrius, Liet. Rezistencinės 
santarvės Detroito skyrius, J. Mi- 
ssel, .T. Miškinis, F. ir V. Motuzai,
J. Murinas, K. Mykolaitis, A. Na
ruševičius, K. Navasaitis, S. ir E. 
Paurazai, A. Pesys, .T. ir S. Pilkai,
VI. PI., A. Ramonaitienė, V. Rin
kevičius, V. Rugienius, T}. Sadaus
kaitė, M. Sajauskai, V. Saladžius, 
L. Salas, V. Selenis, ,T. Shires, I. 
ir .T. Skircaudai, A. Smngrauskas, 
Socialdemokratų 116 kuopa, K. Sra- 
gauskas, A. Bukauskas, P. Stanio- 
nis, M. Stankienė,. F. Stankus, 0. 
Stankutė, S. Stepnlionis, M. Stonis, 
Svereckienė, V. Šadeika, .T. ir O. 
Šeputai, D. Heputaitė, A. ir Ž. Ši- 
moliūnai, V. Klikas, V. ir 0. Tamo
šiūnai, V. ir M. Tylai, K. Tuskenis, 
.T. ir A. Valukcnini, V.- Vameekie- 
aė, A. ir S. Vasiuliai, S.’ Vengraitie- 
nė, L. Vismantas, L. Vyčius, K. Žu
tautas, dėž. Nr. Nr. 35, 83, 154.

Dėl ]r,įstebėtų šiame surašė netiks
lumų prašome kreiptis į E. Panra- 
ziene, 17403 Qniney Avė., Detroit 
21, Mieli.; tel. UN 2-3298.

Balto 76 skyr. valdyba
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T?"'"? "
tl

f
A. A.

ANTHONY LEVICKE
Mirė gruodžio 19 d., 1957,

6:10 vai. ryto, sulaukęs 24 iii. 
amžiaus. Gimė Chleago, III.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
žmona Jane Alred), sūnus Ed- 
ward, podukra Dorėne, tėvai 
Grace ir Anthony Levicke, bro
lis Robert, brolienė Dolores ir 
jų šeima, senelės: Marijona Le
vicke ir Charlotte Casper, uoš
viai Martha ir Harry Alred, 
kiti giminės, draugui ir pažįsta
mi.

Kūnas pašarvotas Mažeikos- 
Evans koplyčioje, 6845 South 
Western Avė.

Laidotuvės (vyks pirmadieni, 
gruodžio 23 d., iš koplyčios 9:15 
vai. ryto bus atlydėtas j St. 
John the Baptist parapijos baž
nyčių, kurioje (vyks gedulingos 
pamaldos už velionies sielų 
pamaldų bus nulydėtas į 
Mary’s kapines.

Nuoširdžiai kviečiami“ visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: žmona, sūnus, po
dukra, tėvai, brolis ir kili gimi
nės.

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

I'o
St.

A. A.
AGNĖS KAZLAUSKAS 

Zupkevičiūtė
Gyveno 3003 S. L'nion A ve.
Mirė gruodžio 20 d., 1957, 

6:45 vai. ryto. Gimė Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 45 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

- sūnus: llruno, marti Berniee, 
ir Jonas, marti Adeiine, 4 duk
terys: Ann Ktanek, žentas Ar- 
nold, Naney Stagnola, žentas 
Krank, Vietoria Mazurek, žen
tas lgnulius, ir Elizabcth Ma- 
luliokas, žentas Valentine, iii 

anūkų, 3 pioanūkai, kili gimi
nės, draugai ir pažįstami.

Buvo garbės narė Tėvų Ma
rijonų Rėmėjų Draug. ir gar
bės narė šv. Kazimiero Vienijo-' 
lyno Rėmėjų draugijos, narė 
Bridgeporto Namų Savininkų 
Draug.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 South 
Lituanica Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
gruodžio 23 d., iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėta į šv. 
Jurgio parapijos bažnyčių, ku
rioje (vyks gedulingos pamal
dos už velionės sielų. I’o pa
maldų bus nulydėta j šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnūs, dukterys, 
nuirėios, žentai, anūkai ir pro- 
anūkai.

Laidotuvių direktorius Anta
nas M. I’hiriips. Tel. YArds 7- 
3 401.

Balfo 76 skyriaus Detroite vieš. 
rinkliavos, vykdytos š. m. rugsėjo

28 d., aukojusių $5 ir daugiau 
aukotųjų sąrašas

100 dol. — Antanas ir Ona Kra- 
tavičiai (Kratage).

80 dol. — P. Banionis.
30 dol. — dr. V. Majauskas.
20 dol. — O. Kratavičiūtė (Kra- 

tage), Parke — Davis Sales Dept. 
(a. a. Jono Kasevičiaus atminimui), 
V ir S. Urbonai.

19.20 dol. — A.L.R.K. Motenj 
s-gos 54 kuopa.

15 dol. — L. ir M. Rajorūnai, L. 
B. Detroito apylinke, P. Varis.

14.16 dol. — Lietuvos Dukterų 
draugija.

10 dol. — P. Aleškaitis, A. L. 
Tautinės s-gos Detroito skyrius, A. 
ir B. Astnšaičiai, Ateitininkų Sen
draugių kueipn, S. Blaskevičius, J. 
Briedis, .T. Burtnnnas, P. čečkus, A. 
ir .T. Dnntušiai, Dariaus ir Gifėųo 
klubas, S. ir D. Geldnuskni, B. ir B. 
Girni,įkaičiai, .1. ir M. Knsevičiai, J. 
Kučinskai, J. liekas, V. ir A. Iželiai, 
J. Iieščinskas, J. M. V. ir J. Mit- 

■ kai. .T. Biknila, P. ’f F.. Molini, B. 
ir V. Neveratiskai, B. Polikadis, B. 
Stnniškis, ir A. Staniuliai, V. 
Staškevičius, S. Šimoliūnas. Susivie
nijimo L. A. 352 kuopa, T. ir V. 
Ūdrini, B. ir M. Urbonavičiai, dr. 
O. Vaitas, V. Valys. dėž. N r. Nr.
91, 139.

7 dol. — .T. Dunčia.
6.66 dol. — Maž. Liet. Bičiulių 

d-jos Detroito skyrius.
6 dol. — J. Ambrose.
5 dol. — S. Aukštikalnis, A. ir 

S. Račkaičiai, dr. B. Baleniūnns, P. 
Balynai, A. Rnnėnns, E. Baranaus
kienė, J. Bauža, P. ir M. Baz.iliaus- 
kai, M. Bierys, F. Blnuzdvs, S. ir 
A. Rliūdžiai, M. Bukauskienė, L. 
Bu,garis, B. Burba, B. D., A. Dai
nius, S. Dambrauskienė, J. Dombra- 
vn, .T. Ditkus, S. Dryža, T. Eagan, 
M. ir S. Erlingiai, P. Gabriai, E. 
Garliaiiskienė, E. Gernlaitienė, A.

Gražulis, V. Gražulis, P. Grinienė,

Qu/l^U‘ūi is nnt enouzh1

Join
THE
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KNYGA, KURI VISADA ĮDOMI 

IR NESENSTA
Tai Juozo Švaisto

Šioje knygoje gražios mūsų žmo
nių pasakos, su paveikslais. Jas 
mielai skaito ir suaugę ir jaunieji. 
Labai tinka lietuvių kalbos pamo
koms. Iš viso 73 pasakos. Kaina 
$2.50 Platintojams didelė nuolai
da.

Užsakymus kartu su pinigais 
siųskite:

Galima, gauti “DRAUGO” 
Administracijoje

4545 W. 6Srd, St., CMcago 29, III
llllllinillllliUIIIIIIIIIUlIblUIIMilk. Jlllk

Ar tu storas, ar tu plonas. 
Būki geras amerikonas!

Įsigykite knygelę egzaminiams —

KAIP PASIRUOŠTI 
J. A. V. PILIETYBEI

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

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

Pinigus su užsakymais siųsti: 
DRAUGAS.

4545 West 63rd Street 
Chleago 29. Illinois

A. A.

JONAS B. TVERAGO
Gyveno 1 548 N. Honore SI.

Mirė gruodžio 19 d., 1957,
.stilaukęa pušė.s amžiaus. Gimė 
Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 4h m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

2 sūnūs — Kleve, marti Itose- 
mary, ir Stanley, duktė Julia, 
anūkė Gail, brolis Konstantas, 
brolienė Elena, brolio vaikai: 
Marvin ir Virginia,, pusseserės: 
Mrs. Caproni ir Helen, giminės 
Alex ir l'hyllis Shviraga. kiti 
giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė (’nieagos Lietuvių 
Draug.

Kūnas pašarvotas Saeharski 
koplyčioje, 1 735 \V. Wabansia 
Avė.

Laidotuvės (vyks pirmadieni, 
gruodžio 23 d., iš koplyčios
8:3h vai. ryto bus atlydėtas j 
šv. Mykolo parapijos bažnyčių, 
kurioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionies sielų. I’o pa
maldų bus nulydėtas j šv. Ka
zimiero kapirfes.

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

Nuliūdę: Sūnūs, duktė, marti 
ir anūkė.

Laidotuvių direkt. Saeharski. 
Tel. RRunsvviek 8-2535.

r/
Mūsų buvusiam klebonui

A. t A.
KUN. JONUI- PETRĖNUI mirus, 

jo gimines ir draugus nuoširdžiai užjaučiame ir 
drauge su jais liūdime.

Lietuviu Freiburgiečių Vienybė

PADĖKA

MŪRŲ MYLIMAN VYRUI IR TŪVUI A. A. PULK. VLA
DUI MATULEVIČIUI LIETUVOJE MIRUS,, GIMINĖM, BIČIU
LIAM IR ORGANIZACIJOM, P REIŠKUSIEMS UŽUOJAU
TA, AUKOJUSIEMS ŠV. MIŠIAS, TĖVUI J. VAIŠNIUT, S.J., 
ATI.AIKIUSIAM GEDULINGAS P MALDAS IR JOSE DA
LYVAVUSIEMS, VISIEMS NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME.

s žmona Angelė, dukterys Regina Sriuhienė,I
Angelė Kamiene Ir jų šeimos.
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DIENRAATTS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS šeštadienis, 1957 gruodžio 21

X Draugo kalėdinis numeris Į
išleidžiamas pirmadienį, gruo
džio 23 d. ir manoma, kad ligi 
Kalėdų pasieks visus skaityto
jus. Numeris bus penkių dalių, 
40 psl. Kūčių dieną Draugas iš
eis kaip ir kasdieną. Kalėdų 
pirmą ir antrą dienomis Drau
gas neišeis. Po švenčių Draugas 
išeis penktadienį, gruodžio 27 
d. Draugo redakcija Kūčių die
ną , neveiks. Administracija 
dirbs tik ligi pietų.

X VI. von Brillingas, Unter- 
brunnestr. 85, Gauting, Muen- 
chen, Germany, vienam chica- 
giečiui rašo: ‘‘Nuo kelių šeimų 
iš Lietuvos jau gavau keletą 
laiškų. Iš laiškų matosi, kad jų 
ten gyvenimas vargingas ir 
skurdus. Taip pat gavau iš ke
leto jaunuolių gimnazistų laiš
kus. Vienas jų mokosi 3-čioje 
klasėje, antras 6-toje ir trečias 
7-toje. Prašo, kad jiems į Lie
tuvą pasiuntinėčiau įvairių 
kraštų pašto ženklelių. Rašo, 
kad šiemet suteiktas leidimas 
filatelija užsiimti. Jau gavau du 
laiškus ir iš Lenkijos. Jie irgi 
prašo atsiųsti pašto ženklelių 
jų kolekcijai. Be to prašė lie
tuviškų knygų. Jei kas iš ame
rikiečių teiktųsi atsiųsti man 
lietuviškų knygų, tai jas per- 
siųsčiau Lenkijoj gyvenantiems 
tautiečiams, prašantiems tokių 
knygų. Galop dar vienas būdin
gas dalykas: iš Lietuvos gavau 
nuo vieno gimnazisto laišką ru
sų kalba rašytą. Rašo, kad jo 
tėvai kalbą lietuviškai ir turį 
darbą. Prisipažino, kad lietuviš
kai nemokąs.” VI. von Brillingo, 
cituoto laiško rašytojo, tėvas 
buvo Lietuvos vokietis, o moti
na lietuvė.

X Saulius Alkaitis, jaunas ir 
daug žadąs Clevelando smuiki
ninkas, dalyvaus MAS suvažia- 
žiavimo proga rengiamo jauni
mo vakaro programoje. Saulius 
yra dar tik 14 metų, bet jau 
penktus metus studijuoja smui
ko muziką Clevelando konser
vatorijoje ir groja Clevelando 
simfoniniame orkestre, būdamas 
kartu jo antruoju koncertmeis
teriu. Jam akomiponuos jo se
sutė, gabi jauna pianistė Audro
nė Alkaitytė. Visi, norį išgirsti 

ir pamatyti šiuos jaunus meni
ninkus, kviečiami gruodžio 28 
d. 7:30 vai. atvykti į Jaunimo 
centrą, 5600 So. Claremont Avė.

X Naujų Metų sutikimo ba
lium, kurį rengia stud. ateiti
ninkų specialiai tam tikslui su
daryta komisija, susidomėjimas 
yra nepaprastai gyvas ir jau 
daugelis dabar įsigija pakvieti
mus ir rezervacijas pas platin
tojus. Balius įvyks Keymen’s 
klubo didžiojoje salėje. Šokiams 
gros Broniaus Jonušo orkest
ras.

X Mrs. Anna Skelto iš Bet- 
lehem, Conn., įstojo nariu Lie
tuviškos Knygos kluban ir įmo
kėjo 5 dol. metinio mokesčio. 
Už tai ji gali pasirinkti iš 50 
klubo išleistų knygų ir gauti jas 
trečdaliu pigiau.

X šimtai laiškų atplaukia į 
Balfą iš Sibiro, kuriuose pra
šoma pagalbos. Savo, kad ir 
mažiausią, auką gali siųsti 
Balfo vardu: Standard Federal 
Savings and Loan Assn., 4192 
Archer avė., Chicago 32, III.

PLB seimo menine 
programa

LB c v nario kult. reikalams 
muz. Alf. Mikulskio iniciatyva, 
XII. 1 Chicagoje buvo sukvies
tas pasitarimas, kuriame daly
vavo VI. Jakubėnas, J. Kreivė
nas, Alf. Mikulskis, St. Sodei
ka, K. Steponavičius (su nega
lėjusia atvykti A. Stephens bu
vo tartasi atskirai) ir kuris 
svarstė PLB seimo meninės 
programos klausimą.

Buvo sutarta:
1) PLB seimo koncerto lietu

viškų kantatų ir operų ištrau
kų programą atlieka jungtinis 
choras su solistais ir simfoniniu 
orkestru. Į jungtinį chorą kvie
čiama: Dainavos ansamblis,
Chicagos vyrų choras, choras 
Pirmyn, A. Stephens daininin
kės, Čiurlionio ansamblis, J. 
Gaidelio vyrų choras, Varpo 
choras ir kt.

2) Koncertas trunka ne ilgiau 
kaip dvi vai., įskaitant ir per
trauką.

3) Koncerto programa numa
tyta tokia:

I daly: Br. Markaičio religi
nės poemos dalis, VI. Jakubėno 
poema “Mano pasaulis” (Puti
no žodžiai), J. Žilevičiaus “Vy
tauto Didžiojo kantata”;

II daly: ištrauka iš J. Gaide
lio kantatos apie Gediminą, J. 
Karnavičiaus “Radvilos Perkū
no” operos “Agnės daina” ir i 
"Ant to kalno”, J. Karnavi-

i čiaus “Gražinos” operos "Už
snūdo girios” ir “I-ojo vaidilos 
daina”, St. Šimkaus “Pagirėnų” 
operos “Atverkim širdis”, St. 
Šimkaus kantata “Atsisveikini
mas su tėvyne”.

Į programą taip pat įeina St. 
Šimkaus “Lietuviais esame mes 
gimę”, Lietuvos ir JAV himnai.

Programos projektas persiųs
tas PLB seimo Organizaciniam 
Komitetui. — CVI
5-------------------- -

X Vienas ligonis mums ra
šo: “Labai apgailestauju, kad 
niekaip nebegaliu šiais metais 
pratęsti savo Draugo prenume
ratos. Esu ligonis, visiškai nu
stojęs darbingumo. Jokių paja
mų neturiu, o santaupos per 6 
gydymosi metus visiškai išse
ko. Esu kitų asmenų vos vos 
išlaikomas ir visą laiką turiu 
gulėti lovoje. Būčiau labai, la
bai dėkingas, kad atsirastų 
koks nors geradaris, kuris už
sakytų dienraštį ateinantiems 
metams, nes Draugą skaitau 
nuo pat atvykimo į JAV die
nos. Vienintelė belikusi man 
šioje žemėje paguoda — kata
likiška spauda.” Draugas nega
li užmokėti visų skaitytojų pre
numeratas, kadangi laikraštis 
turi daug išlaidų ir daug norin
čių laikraštį gauti nemokamai. 
Tie, kurie gali kam nors užpre
numeruoti Draugo dienraštį, 
prašomi kreiptis į Draugo admi
nistraciją.

X Būtų gera, kad kas nors 
užprenumeruotų Draugą vienuo
lei M. Ludvinai, 785 No. 17 avė., 
So. St. Paul, Minn., nes Drau
gas prie geriausių norų negali 
labai dideliam skaičiui skaity
tojų laikraštį siuntinėti nemo
kamai.

„ X Kun. A. Stanevičius, K. 
Čepaitis, A. Gaška, J. Pleirys 
ir K. Bružas, visi iš Roselando, 
užsisakė L. B. biuletenį.

REIKALINGA MOKYTOJA, ga
linti pamokyti matematikos daly
kų mokinei, Brighton Parke, Mar- 

1 quette Parke arba Bridgeporte,
skambinti CA 5-3319

<><><><><><><><><><><><><><><><>o<>(>oeoooo(><>oooooooooooooo'X)ooooc()oao 
Liet. gydytojų Korp! GAJA ruošia paskaitą tema “Medi

cinos santvarka būsimoje laisvoje Lietuvoje”, kurią skaitys dr
Zigmas Brinkis, o koreferentu bus dr. Kazys Perukus.

Paskaita įvyks sekmadienį, gruodžio 22 d., 4 v. p. p. Jau
nimo Centro salėje, 5600 S. Claremont Avė.

Maloniai kviečiame Chicagos lietuviškąją visuomenę ir gydy
tojus gausiai atsilankyti į paskaitą ir dalyvauti diskusijose.

„ Valdyba
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PO AUDROS

Illinois, Missouri ir Indiana valstybes perėjo audra, kurios metu žuvo 12 žmonių ir 200 buvo su
žeista. VVood River, Ilk, vietovėje darbininkai tvarko vienos maisto parduotuvės griuvėsius.

V (INS)

CHICAGOS ŽINIOS
Kalėdiniai vaidinimai

Chicagos katalikų mokyklose 
ruošiami linksmi kalėdiniai pa
rengimai su vaidinimais apie 
Kristaus gimimą, apie tris ka
ralius, lankiusius Kūdikėlį. 
Dienraštis “Chicago Tribūne" 
įsidėjo stambius paveikslus to
kių vaidintojų.

Prasidėjo mokyklų 
atostogos

Vakar, penktadienį, Chicago
je prasidėjo atostogos miesto 
ir katalikų mokyklose. Atosto
gos tęsis maždaug dvi savaiti. 
Miesto mokyklos pamokas pra
dės sausio 6 d., katalikų mokyk
los, kadangi metų bėgyje turi 
daugiau švenčių, savo pamokas I 
pradės kiek anksčiau — tuoj po! 
Naujų Metų.

Dideli remontai Navy Pier
Ateinančių metų pirmame j 

pusmety prasidės dideli remon
to darbai Navy Pier patalpose. 
Įvairiems pataisymams ir page
rinimams bus išleista keturi mi- 
lionai dolerių.

X Kalėdų eglutę rengia L. 
M. Tautinis ansamblis Bridge
porte gruodžio 22 d. 3 vai. p. 
p., Lietuvių auditorijoje, 3133 
So. Halsted St. Bus atlikta tu
rininga programa. Meninę pro
gramos dalį atliks pats ansamb
lio kolektyvas, vadovaujamas 
muziko A. Skridulio, o tautinių 
šokių — Smiliauskienės ir Vai- 
čeliūnienės. Be įto, meninę dalį 
praturtins baleto studijos moki
niai Velbasio vadovaujami ir I
Šv. Jurgio mokyklos lituanisti
nės klasės mokiniai.

Kalėdų seneliai bus bent ke
li. Vienas jų atvykęs iš paverg
tos Lietuvos, net pro geležinę 
uždangą prasiveržęs, apdovanos 
įvairiomis dovanomis, o Lietu
vių Susivienijimas Amerikoje 
— apdovanos knygutėmis.

Be to, visi vaikučiai, atvykę 
į eglutės šventę, dar bus nemo
kamai pavaišinti. Ansamblio va
dovybė kviečia visus vaikučius, 
tėvelius ir visus kitus besido
minčius eglutės švente kuo gau
siausiai atsilankyti.

X J. Perkūnas, A. Lopeta, A. 
Martinkirs, J. Montvila ir kiti 
patarnaus Lietuvių auditorijo
je sporto klubo Lituanicos ren
giamam kalėdiniame šokių va
kare. Vakaras įvyks gruodžio 
25 d. 7 v. v.

x Visi čikagiečiai, kurie my
li mūsų lietuvišką jauhimą, ma
loniai prašomi pasukti telefoną, 
Rasai Betkauskaitei TO-3-5555, 
arba Jūratei Starkutei 
RE 7-2780, arba Vilijai Vilipai- į 
tei HE-4-7808, ir užsisakyti 
L. S. S-gos ruošiamam Naujų 
Metų sutikimo baliui staliuką 
Sutikimas bus tikrai jaunatviš-j 
kas ir lietuviškas Del Prado 
viešbuty, Hyde Park Blvd. 
prie 52 gatve.n

Aprengė 100 berniukų
Norėdamas padaryti links

mesnes šventes patiems netur- 
tingiausiems, kard. Stritch pa
sirūpino, kad būtų pakviesti 100 
neturtingiausių berniukų iš 37 
parapijų. Jie nuvyko į Fair 
krautuvę ir ten buvo aprengti 
jų pačių išsirinktais drabužiais. 
Kardinolas už visa tai užmokė
jo. Kai berniukai išsirinko sau 
drabužių eilutes, kardinolo įga
liotas kunigas nuvedė vaikus į 
toje pat krautuvėje esantį res
toraną, kur jie turėjo kalakuto 
pietus.

Pagamino už 21 bil dol.
Chicagos Prekybos ir Pramo

nės sąjunga praneša, kad šios 
apylinkės pramoninkai per 1957 
metus yra iš viso pagaminę už 
$21,600,000 įvairiausių gaminių.

V}..
Mirė išvykusi apsipirkti
Jennie Lind, 60 m. amžiaus 

mergina, išvykusi apsipirkti į 
Chicagos miesto centrą, gavo 
širdies ataką ir mirė ties State 
ir Randolph gatvių sankryža. 
Su ja buvusi jos sesuo sako, kad 
velionė turėjo širdies ligą.

Lojolą nugalėjo Ohio 
Wesleyan

Lojolos krepšininkai sumušė 
Ohio VVesleyan komandą san
tykiu 89:66. Tai jau ketvirta 
Lojolos universiteto krepšinin
kų svarbi pergalė iš eilės.

Tapo milionieriumi
Teismas paskelbė, kad vienin

teliu paveldėtoju Detroite miru
sios Henriettos Lea, 73 m. am
žiaus, ir palikusios $1,300,000, 
yra Joseph E. Young, gyvenąs 
Arlington Heights. Naujasis 
milionierius yra 41 m. amžiaus, 
pramonininkas. Jam reikės su
mokėti mokesčių apie $300,000, 
bet milionas dar liks ir jisai ma
no tuos pinigus padėti bankan 
naudai savo trijų dukterų 5—14 
m. amžiaus.

Iš advokato — gyvulių 
augintojas

Chicagos advokatas J. Rocke- 
feller Prentice, baigęs Yale tei
sių mokyklą, pasitraukė iš ad
vokatūros ir tapo galvijų au
gintoju. Nupirkęs augštos ver
tės bulius, jis įsteigė dirbtinio 
apvaisinimo centrą, kuriam da
bar dirba apie 1,000 technikų. 
Per dieną aptarnaujama apie 
5,000 karvių. To advokato apy
varta per metus siekia apie du 
milionu dolerių.

Mažiau stočių, daugiau 
važmos

Chicago & North VVestern 
geležinkelio vadovybė kreipėsi 
į Illinois Komercijos komisiją, 
prašydama, kad būtų leista už
daryti 23 stoteles Chicagoje ir 
kad taipgi būtų leista pakelti 
važmą.

Plėšikai užmušė senelius
Savo butuose rasti užmušti 

Martin Furlan, 78 m. amžiaus, 
gyvenęs Bellwoode, ir Joseph 
Gannon, 70 m. amžiaus, gyve
nęs Chicagoje, 1538 W. Walton. 
Abudu buvo apiplėšti; abudu 
gyveno pavieniui.

Geriesiems dalina pinigus
Dienraštis “Sun-Times” kas

dien skelbia apie jo reporterių 
surastus gerus žmones, kurie 
pasiaukoja dėl artimo. Labiau 
parodžiusiam savo nuoširdumą 
ir pasiaukojimą, dienraštis duo
da po $50 čekį nusipirkti sau 
patinkamus dalykus.

Žiemos pradžia
Dienos susilyginimas su nak

timi oficialiai laikomas šį šeš
tadienį 8 vai. 49 nlin. vak. Nuo 
tada oficialiai prasideda žiema. 
Rudens pabaiga Chicagoje buvo 
šilta. Nors oras eis šaltyn, bet 
jau dienos pradės eiti ilgyn ir 
bus daugiau saulės.

Pearl Buck kūrinys
“Chicago American” savo šio 

sekmadienio laidoje spausdins 
Nobelio premijos laureatės 
Pearl Buck kalėdinės dvasios 
kūrinį.

10O-te miestų iloriduotas 
vanduo

Vandens fluoridavimą pradė
jo Steelville, III.; kadangi fluo- 
ridavimas padeda apsaugoti 
dantis nuo gedimo, tai dabar 
vanduo floriduojamas jau net 
šimte Illinois miestų.

BOLŠEVIKŲ ARMIJOJ
— Ką tu darysi, jei visa gur

guolė bus atkirsta ir tu būsi iš
baigęs visus šaudmenis ir mais
tą?

— Aš duosiu ženklą savo 
priešininkui, kad noriu derėtis 
dėl paliaubų ir derėsiuos su juo 
dėl taikos tol, kol pristatys 
naujos municijos.

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE
t

— Waterl>ury mažėja darbai
j fabrikuose. Yra fabrikų, kurie 
i vietoje 5—6 dienų tedirba tik 
tris-keturias savaitėje. Shase 
fabrikas žada visai uždaryti vie
ną savo padalinį, o paskutiniu 
laiku girdėt, kad ir visą fabri
ką ketina likviduoti, o bazuo
tis Clevelande jų esamais fab
rikais su produkcija.

— Adomas ir Jadvyga Ske- 
teriai, "Draugo” skaitytojai, nu
sipirko naują namą 2466 Wood- 

Į land Avė., San Jose, Calif.
— J. Vaičeliūno knyga “Žy 

> mieji karo vadai” kainuoja $3: 
anksčiau paskelbtoji kaina buvo 
netiksli.

— “Cliristian Democratic Re- 
vievv” š. m. lapkričio laidoje įsi
dėjo dr. A. Trimako platų 
straipsnį apie sovietinio teroro 
ir vergijos metines.

KANADOJ
— Dr. Ancevičiaus vadovau

jama CCF Etninė Taryba išvys
tė labai gyvą ir energingą susi
rašinėjimą su Kanados federa- 
line vyriausybe imigrantų rei
kalais. Lapkričio mėnesį dr. 
Ancevičius gavo net tris laiš
kus iš Kanados ministerio pir
mininko Mr. John Diefenbake- 
rio kaipo atsakymą į CCF Etni
nės Tarybos padarytas įvairias 
sugestijas dėl praktikuojamos 
imigrantų diskriminacijos. Gruo
džio 2 d. Mr. Diefenbaker pa
tiekė parlamentui įstatymo pro
jektą, siekiantį pakeisti Kana
dos pilietybės įstatymą ta pras- 

1 me, kad pilietybės netekimo at- 
■ žvilgiu būtų sulyginti natūrali- 
zuoti ir čia gimę kanadiečiai ir 
tuo būdu panaikinta iki tol 
praktikuojama diskriminacija, 
daranti iš imigrantų antros rū
šies piliečius.

— London, Ont., mieste gy
venantis Draugo skaitytojas 
atsiuntė P. Cibičio, sergančio 
Vasario 16 d. gimnazijos moki
nio, reikalu Draugui laišką, ta
čiau nei savo pavardės, nei ad
reso neparašė. Laiškas persiųs
tas Balfui.

ŠVEDIJOJ

Paskutinis laikas užsisakyti
ISTORINES LIETUVOS 

ALBUMĄ
* Jame talpinama lietuvių, rusų, 

lenkų, vokiečių, italų tapyti - pieš
ti paveikslai iš Lietuvos istorijos. 
Dedamos nuotraukos Lietuvos Di
džiosios Kunigaikštijos pilių ir ki
tų architektūrinių paminklų. Spaus 
dinamas gerame kreidiniame popie
riuje, didelio formato ir bus įriš
tas į kietus viršelius, 260 puslapių. 
Prenumeratos kaina 10 dolerių. Šis 
albumas nebus platinamas per 
spaudos platintojus. Jį galima už
sisakyti per žurnalą “Užuolankos” 
administraciją, adresuojant:
Užuolanka, 2918 So. Union Avė., 

Chicago 16, III.

Naujasis Testamentas-
šventas Raštas

Vertė lietuvių kalbon JUOZAPAS 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivys
kupas Metropolitas. IV laida Iš
leido “LUX” 1947 m. Štutgarte. 
620 pusi. Kaina $1.50. Gaunama

“DRAUGAS” 4545 W. 63rd St.. 
CHICAGO 29. ILU

VOKIETIJOJE
— Pagerbti Vykd. Tarybos 

pirmininkas J. Glemža ir URT 
valdytojas dr. P. Karvelis, š. m. 
lapkričio 30 d. Reutlingene įvy
ko eilė posėdžių. Be Vykdomo
sios Tarybos dar posėdžiavo 
VLIKo Kontrolės komisija ir 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
vyriausioji valdyba. Be to, įvy
ko pasitarimas Tautos Fondo 
atstovybės Vokietijoje sudary
mo reikalu. Tąja proga buvo 
susidariusi komisija iš E. Simo
naičio, Pr. Zundės ir J. Kairio 
pagerbti nors kukliai VLIKo 
Vykd. Tarybos pirmininką J. 
Glemžą, šiemet sulaukusį 70 
metų amžiaus, ir URT valdyto
ją dr. P. Karvelį, kuriam suėjo
60 metų amžiaus ir 40 m. vi
suomeninio darbo. Be minėtų 
institucijų narių dalyvavo dar 
Sielovados valdytojas tėvas A. 
Bernatonis ir kt. Pasakytose 
kalbose buvo iškelti garbingų 
sukaktuvininkų nuveikti dar
bai, ypač atsikuriant Lietuvos 
valstybei bei nepriklasomybės 
metais, o taip pat ir veikla, at
liekama šio meto sunkiose sąly
gose. Palinkėta ilgo amžiaus, 
sveikatos ir ištvermės tolimes
niame Lietuvos laisvinimo dar
be. Šiaja proga sukaktuvinin
kai yra gavę taip pat sveikini
mų ir telegramų ir iš kitų vie
tovių bei kraštų. (E)

ARGENTINOJ
— “Argentinos Lietuvių Bal

sui” šiemet lapkričio mėn. suė
jo 30 metų. Pradžioje buvo lei
džiamas “Balsas”, dargi šapi
rografuotas, paskiau laikraštis 
pavadintas “Argentinos Lietu
vių Balsu”. Tai patsai seniau
sias lietuvių laikraštis visoje 
Pietų Amerikoje. Jį redaguoja 
jau ilgus metus K. Norkus. 

BRAZILIJOJ
— Užtraukiama vidaus pa

skola. Brazilijos federalinė vy
riausybė ruošiasi užtraukti tris
dešimties bilionų vidaus pasko
lą.

— Sao Paulyje lapkričio 16 
d. mirė Vladas Eidrigevičius,
61 metų amžiaus. Velionis yra 
kilęs iš Kybartų.

— “Trimdas Arodnieks” (lat
vių profesinių sąjungų tremty
je organas, kuris leidžiamas 
Stockholme), lapkričio laidoje 
plačiai pacitavo J. Glemžos pa
tiektą profsąjungų kongresui, 
Briuselyje Lietuvos profesinių 
sąjungų padėties apžvalgą.

tai gražioji pasaka mūsų jaunimui. 
Turi daugybę didelių spalvuotų i- 
liustracijų dailininkės Vi. Stanči- 
kaites paruoštu.

Kaina fco.95.
Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. Chicago 29, III.
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Užsisakykite
Naujai išleistą knygą
“A NEW LOOK AT 

CHRISTMAS 
DECORATIONS”,

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

meno dalykų mokytoja

Šioj knygoj aiškinama kaip pa
puošti eglutes. Duodami 27 tautų 
puošimo pavyzdžiai. Ypatingas dė- 
mesis 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 labai tinka 
dovanoti Kalėdų proga kitatau
čiams.

Kaina $4.95.
Užsakymus siųskite:

“DRAUGAS”
4545 W. 63rd St. 

Chicago 29, Illinois

KAS TIK TURI GERĄ SKONf,
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.

Moderniškiausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI —

FURNITURE CENTER, INC.
8222-24-26 So Halsted St. Vlctory 2-4226

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