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Tautų Sąjungų prisiminus
SALOMĖJA NARKĖLIONAITĖ 
Mūsų korespondentė New Yorke

JUNGTINES TAUTOS. — čia nematyti jokių ženklų, kad ta 
organizacija ištvers bent tiek metų, kiek išbuvo jos pirmta'kūnė 
Tautų Sąjunga, kurios gimtadienis dabar galėtų būti švenčiamas. 

Tautų Sąjunga atsirado prieš
trisdešimt penkerius metus, kai 
1920 m. sausio 10 d. įsigaliojo 
Versalio taikos sutartis ir tuo 
pačiu Tautų Sąjungos konvenci
ja.

Šiemet JT būstinėje nevienas 
prisiminė anuos 1920 metus, bet 
niekas nedrįso pranašauti, ar 
pereitais metais dešimtuosius sa
vo gyvavimo metus užbaigu
sioms JT bus lemta susilaukti 
bent to amžiaus, kurio buvo jų 
pirmtakūnė, vadinasi, dvidešimt 
penkerių metų.

Šiemet, tik vėliau, bus ir an
tra jau mirusios, bet vis dar pri
simenamos Tautų Sąjungos su
kaktis. Prieš dešimt metų (1946 
m. balandžio 18 d.) Tautų Sąjun
ga buvo oficialiai likviduota, o 
tuo laiku jau veikė JT, jų chartai 
įsigaliojus 1945 m. spalio 24 d.

Prez. Wilsonas ir Tautų S-ga
Bet visiškai neseniai buvo dar 

viena sukaktis, kuri savotiškai

Liuksemburgui. Nurodytos ir 
pagrindinės žinios apie ją, že
mės plotas, gyventojų skaičius, 
sostinė (Kaunas), metinis narys
tės mokestis (1938 m.) aukso 
frankais — 89,155.50. Beveik 
toks pat mokestis buvo tuo lai
ku ir Bulgarijos, Urugvajaus ir 
Venezuelos. Estija su Latvija 
turėdavo mokėti kiek mažiau už 
Lietuvą — per 66 tūkst. frankų.

Toliau Lietuvos vaidas maty
ti Tautų Sąjungos žinioje ar su 
ja bendradarbiavusių tarptauti
nių organizacijų tarpe, kaip an
tai, Tarpt. Darbio Biuro, sutar
ties sąraše su Tarpt. Teismu, ir 
kitur.

Bet daugiau apie Lietuvą yra 
tarptautinių ginčų sprendimo ap
rašyme. Vieno oficialaus leidinio 
indekse ties Lietuva nurodoma 
keli psl., kur bendros žinios, o to
liau ir sakoma: „žiūrėk under 
Cisputes“. O tame skyriuje ran
dame Vilniaus ir Klaipėdos klau
simus, net smulkiai nurodomos 

yra surišta ir su Tautų Sąjunga, :3esįj03> kuriose tie klausimai bu-
ir su Jungtinėmis Tautomis, ir 
su Lietuva. Tai šimtas metų nuo 
JAV prezidento Woodrow Wilso- 
no gimimo. Jei reikėtų sutikti 
su pasakymu, kad žmonės ger
biami ne tik už tai, ką jie nuvei
kė, bet ir kam idėją davė, tai 
antrasis atvejis kaip tik tiktų 
prez. IVilsonui.

Buvęs karštas Tautų Sąjun
gos idėjos rėmėjas, Wilsonas pa
saulio politikus įtikino ir apjun
gė Tautų Sąjungos idėja, bet ne
įstengė gauti pritarimo savo gim 
tajame krašte — JAV senatas 
niekad neratifikavo Tautų Są
jungos konvencijos ir taip ta or
ganizacija pasiliko be JAV daly
vavimo.

Istorijos aiškintojai šiandien 
bando įrodinėti, kad Tautų Są
junga neturėjo sėkmės, nes joje 
nedalyvavo JAV. Tą faktą jie 
bando kelti dabar, 'kai JAV da
lyvauja JT veikloje ne tik kaip 
narys, bet ir kaip daugelio jų 
darbų iniciatorė.

Kaip ten bebūtų, bet dabarti
nės JAV yra aiškiai užbaigusios 
anų laikų izoliacionizmą. Kas ga
li pasakyti, jog neturėjo įtakos 
ta istorinė pamoka ir prez. Wil- 
sono pasėtoji tarpt, organizaci
jos idėja.

Objektyvūs politiniai stebėto
jai nesiskubina smerkti Tautų 
Sąjungos, nors sutinka, kad klai
dų buvo padaryta, bet iš kitos gi 
pusės sakoma, kad tik tas ne
klysta, kas nedirba. Tačiau, kai 
istorija yra laikoma gyvenimo 
mokytoja, tai kad ir iš trumpos 
Tautų Sąjungos istorijos pasau
lis galėtų daug ko pasimokyti. 
Tik visa bėda, kad ir tokie pata
rimai dabar neką galėtų reikšti 
šitose dabar susiraizgiusiose su- 
simaizgiusiose tarptautinėse pro 
blemose.

Tautų Sąjunga ir Lietuva
To paties Wilsono Skelbtųjų 

tautų apsisprendimo teisių auto
ritetu nepriklausomam gyveni
mui atsistojusi Lietuvos valsty
bė į Tautų Sąjungą nariu buvo 
priimta 1921 m. rugsėjo 22 d. 
kartu su Latvija ir Estija. Ir 
nuo to laiko visoje organizacijos 
veikloje, dabar bevartant senus 
dokumentus, vis tenka užtikti 
Lietuvos vardą. •

Štai, Lietuvos vardas bendra
me narių sąraše, kur Lietuva yra 
trisdešimt penkta iš eilės, prieš 
tai stovint Liberijai, o po jos —

vo svarstomi.
Sutarčių skyriuje baltu ant 

juodo stovi pažymėtos dvi sutar
tys, kurias Lietuva pasirašė su 
Sov. Sąjunga. Tai 1926 m. nepuo
limo sutartis ir 1933 m. liepos 5 
d. Londono sutartimi vadinama 
konvencija apie agresijos defini
ciją. Abidvi Sov. Sąjungos iškil
mingai deklaruotos ir vėliau su
laužytos.

Ar Vilnius buvo pradžia?
Apie Tautų Sąjungos nesėk

mės pradžią kalbėdami, istorikai 
nurodo Abisinijos atvejį, kada, 
sako, nebuvo pakankamai stip
riai pasisakyta prieš agresiją. 
Bet atrodo, kad šitokios rūšies 
atvejis nėra buvęs pirmas. Tai, 
kaip prisimename, tebuvo 1935 
m. Gi ta pati Tautų Sąjunga dar 
1920 m. nesudraudė agresijos, 
kai lenkai, Suvalkų sutartį su
laužę, okupavo Vilnių. Tada gi 
Tautų Sąjungos karinė komisi
ja privertė laikytis paliaubų, Vil
nių palikdama lenkų rankose. Ir 
todėl šitaip Tautų Sąjunga, dar 
vos pati pirmuosius žingsnius ei
dama, jau sudarė precedentą atei 
ties agresijoms, kurias vėliau 
vykdė Italija, Japonija, Vokieti
ja, o paskui ir Sov. Sąjunga, kai 
ji užėmė Pabaltijį.

Tiesa, Lietuva tada (1920 m.) 
dar nebuvo tos Tautų Sąjungos 
narys, bet ji laikėsi visų jos pa
rėdymų, o ir pats Suvalkų aktas 
juk atsirado iš pasitarimų, kurie 
buvo T. Sąjungos karinės komi
sijos priežiūroje. Bet Tautų Są
junga nieko nenuveikė ir vėliau 
Vilniaus klausimu. O jos konven
cijoje, tarp kitų dalykų, buvo pa
sakyta, kad nariai įsipareigoja 
respektuoti agresijos atveju te- 
ritor.nį integralumą ir politinę 
nepriklausomybę visų narių, o 
agresijos atveju Sąjungos Ta
ryba nustato priemones tiems 
įsipareigojimams vykdyti.

šis punktas kaip tik ir buvo 
svarbiausia priežastis, dėl ku
rios JAV senatas Versalio sutar
tį ir Tautų Sąjungos konvenciją 
1919 m. atsisakė ratifikuoti. Nu
jausdami, kad reikės kariauti 
prieš kaikurių didžiųjų apetitus, 
JAV politikieriai šitaip nusiplo
vė rankas prieš Tautų Sąjungą. 
Kas žino, ar dabar JAV dalyva
vimas Tautų Sąjungos įpėdinės 
darbuose atitaisys tas skriaudas 
mažosioms Rytų ir Centro Euro
pos buv. T. Sąjungos narėms.

Šiaurinė ir vidurinė Anglija paskandinta sniege. Daug km- maistas ir vaisiai aminiai iš liktuvų. Helikopte
riais jmlaikoiiiHs nepaprastai būtinas susisiekimus. (INS)

VAKARAI
Izraelis smerkiamas, bet Vakarai 

nesiūlo atlyginti nuostolius

j kryžiaus žygį

Respublikonai taiso

prezidento programą
WASHINGTON, saus. 13. — 

Respublikonai atstovų rūmuose 
savo susirinkime priėję išvados, 
kad prez. Eisenhowerio pasiūly
ta programa žemės ūkio gamin
tojų pajamoms stabilizuoti nėra 
pakankama, nes jos rezultatai 
negreit tebus matomi.

Todėl nutarta kovoti už ūki
ninkams paskolų davime paleng
vinimą, už federainių mokesčių 
panaikinimą gazolinui, už kiau
lienos ir jautienos mėsos supir
kinėjimą iždo pinigais. Mėsą siū
lo dalinti mokykloms vaikų prieš 
piečiams.

Senato žemės ūkio komisija 
visą problemos kompleksą jau 
pradėjo tyrinėti. Pirmasis liudi
ninkas buvo žemės ūkio sekreto- 
ius Benson.
rius Benson.

Kipro salos turkai

išėjo demonstruoti
NICOSIA, saus. 13. — čia 

maskuotas užpuolikas nužudė 
Kipro salos policijos seržantą 
turką, ir tas įvykis lyg ugnimi 
įkaitino turkų ir graikų santy
kius.

Turkai tuojau pasipylė į salos 
miestų gatves protestuoti graikų 
reikalavimą jungti salą prie 
Graikijos. Anglai tuojau sustip
rino miestų apsaugą, kad sutruk
dytų graikų — tuhkų skerdynes, 
kurios daugiau negu galimos.

Turkai sudaro penktą dalį sa
los gyventojų (Kipras turi apie 
500,000 gyventojų), ir nepapras
tai nenori, kad sala būtų prijung

Prieš ginklų davimą Izraeliui, 
už arabam darytinas nuolaidas
VVASHINGTONAS, saus. 13. — Patikimai informuojama, kad 

įtakingesnieji prez. Eisenhowerio patarėjai ragina atmesti Izrae
lio prašymą duoti jam ginklų.

Tie asmens raginą sutelkti vi
sas JAV ir jos sąjungininkų jė
gas taikai tarp Izraelio ir arabų 
suorganizuoti. Manoma, kad ara 
bai yra linkę kalbėtis Izraeliui 
noi-s dalinai prisiėmus tas parei
gas, kurias jam uždėjo eilė Jung
tinių Tautų rezoliucijų.

Visa kliūtis e?nanti.iš Izraelio 
pusės, kuris nenori nė vienos tų 
rezoliucijų vykdyti, nes įtaria
ma, kad daug kartų buvo linkęs 
dar kaitą savo laimę kare patik
rinti.

Tie amerikietiški sluogsniai, 
kurie ginklų Izraeliui duoti nepa
taria, yra nuomonės, kad Izraelis 
kaip valstybė gali išlikti tik ara
bams nuolaidų padaręs. Egiptas 
nutarė kariškai sustiprėti ir nuo 
to nutarimo jo niekas negalės at
mušti. Jei Izraelis gaus ginklų iš 
Amerikos, Egiptas jų pirksis iš 
Rusijos net ir tuo atveju, jei rei
kėtų atsisakyti ūkinės gerovės 
pakėlimo. Toks įsitempimas yra 
beveik tikra garantija Izraelio —
Egipto karui kilti. Būtų labai 
daug pagundų tam karui susi
painioti ir išsplėsti.

Išvykdamas Churchillis

paliko patarimus
LONDONAS, saus. 13.—Prieš 

išvykdamas ant Viduržemio jū- 
, ros krantų, Churchillis nunešė 

ta prie Graikijos. Bet jie ikšiol j savo patarimus Edenui, kuris
nekovojo gatvėse su graikais, kai 
šie ėmėsi teroro priemonių savo 
tikslams įgyvendinti.

• V. Vokietija pirmą kartą po

juos tuojau perdavė kabinetui, 
rengiančiam Edeno kelionę į 
Washingtoną.

Sakoma, kad Churchillio pata-
karo pirks iš JAV 6 kilogramus rimai lietė naują politinį kursą 
urano savo atominei programai Vid. Rytuose ir Azijoje ryšium su 
pradėti. Pirmas atominis reakto- ten pradėta bolševikų ūkine, po- 
rius bus Karlsruhe. (litine ir propagandine ofenzyva.

Čia yia milžiniško ltktuvneiio Forestal denis, ant kurio leidžiasi 
spaueniinis kovon lėktuvas. Nusileidimo ir pakilimo pratimai dabar 
vyksta laivui esant Atlante netoli Norfolk laivyno bazės. (INS)

Buvo paliaubos, bet

Vakarams žalingos
VVASHINGTONAS, saus. 13. 

— Foster Dulles savo paskuti
nėje spaudos konferencijoje už
siminė, kad sąjungininkai buvo 
sutarę panaudoti prieš kom. Ki
niją atominius ginklus, jei ji bū
tų įsimaišiusi atvirai į Indokini- 
jos karą 1954 m.

Šitas sąjungininkų nusistaty
mas privertęs komunistus daryti 
Indokinijoje karo paliaubas. Bet 
tos paliaubos atidavė komunis
tams pusę Vietnamo, ko negali
ma laikyti Vakarų laimėjimu. 

JAV-Kinijos derybos

Ženevoje tebevyksta
ŽENEVA, saus. 13. — Vakar 

vėl buvo susitikę čia JAV ir kom. 
Kinijos atstovai, kurie nuo rugp. 
1 d. veda pasitarimus dėl pilie
čių repatriacijos ir santykių pa
gerinimo.

Komunistai yra pažadėję pa
leisti visus prašytus amerikie
čius, tačiau pažado ikšiol neįvyk
dė, nc3 dar 13 amerikiečių, tebė
ra Kinijos kalėjimuose. Jie aiš
kiai laikomi įkaitais nuolaidoms 
iš VVashingtono išplėšti.

Foster Dulles užvakar pareiš
kė, kad pasitarimus reikia laiky
ti kaip ir nepasisekusius, bet jis 
linkęs prileisti, kad komunistai 
jų nenutrauks, nors ir grasina 
tai ppadaryti negavę sutikimo 
pereiti prie kitų dienotvarkės 
punktų svarstymo tol, kol iš Ki
nijos nebus išleisti visi ameri
kiečiai.

Pietūs sukilo gintis

nuo integracijos
RICHMOND, saus. 13. — Ati

darydamas Virginijos valstybės 
parlamento sesiją, gub. Stanley 
ragino tuojau parengti specialios 
konvencijos sušaukimą, kad būtų 
pakeista konstitucija ta prasme, i 
jog valstybės pinigai būtų duo
dami mokyti vai'kus privačiose 
mokyklose, jei jų tėvai nenorės 
jų leisti į valdiškas rasiniai miš
rias mokyklas, jei tokios kartais 
kur atsirastų daugumai savano
riškai sutrtkant segregaciją mo
kykloje panaikinti. Gyventojų 
referendumas tokios konvencijos 
sušaukimui pereitą savaitę pri
tarė.

• P. Korijęs pakrančių susi
siekimo laivas užsidegė netoli 
Pusano. Žuvo apie 70 asmenų.

NEW YORKAS, saus. 13. — Saugumo Taryba jau turi Sov. 
Rusijos ir Vakaių rezoliucijas Izraelio užpuolimui ant Syrijos lik
viduoti.

Abiejų pusių rezoliucijos turi 37 7 7
panašumų, bet sovietiškoji yra vJCOFgia raginama 
nepalyginamai Stipresnė ir ara
bams naudingesnė.

Sovietų ir Vakarų rezoliucijos ATLANTA, saus. 13. — Geor- 
smerkia Izraelį už aiškų paliaubų' gia valstybės politiniai veikėjai 
sutarties sulaužymą gruodžio 11 prisiekė niekad nepasiduoti augš 
d. užpuolant Syripos karinius
postus Genezareto ežero šiaurės 
rytų kampe. Tik sovietų rezoliu
cijoje tam reikalui pavartoti žo
džiai yra stipresni už vakarie
tiškus.

Nė sovietų nė Vakarų rezoliu
cijoje nėra Syrijos reikalavimo, 
kad Izraelis už tą veiksmą būtų 
išmestas iš Jungtinių Tautų .

Bet sovietų rezoliucijoje yra 
pasiūlymas įpareigoti Izraelį at
lyginti Syrijai padarytus nuosto
lius. To prašė Syrija, bet į Vaka
rų rezoliuciją tas Syrijos reika
lavimas neįjungtas.

Vakarų rezoliucijos projektą 
pasirašė JAV, Anglijos ir Pran
cūzijos atstovai. Syrija pasirin
ko Sovietų rezoliuciją, nes ji jai 
naudingesnė. Izraelio atstovas

čiausio teismo sprendimui apie 
rasių išskyrimo panaikinimą val
džios mokyklose. Jie organizuoja 
kryžiaus žygį, kad pasakytų vi
sam pasauliui, jog Georgia nie
kam neleis kištis į jos vidaus 
reikalus. Buv. gubernatorius Tal- 
madge paniekinančiai atsiliepė 
apie augšč. teismo narius.

Naujos kovos fazes

komunistų planai
NEW YORKAS, saus. 13. — 

Vakarų saugumo organai esą ga
vę komunistų internacionalo ins
trukcijas Visų kraštų komparti
joms antrajai šaltojo karo fazei 
vesti.

Medžiaga imtina iš tautinių ir 
nebus patenkintas nė Vakarų kolonijinių problemų, be palio- 
rezoliucija, nors ji užsimena ir
apie Izraelio tvirtinimą, kad Sy
rijos pareigūnai trukdydavo Iz
raelio veiklą ežere apšaudydami 
patrulinius ar žvejų laivus.

Eisenhovverio mokyklų
statybos programa

VVASHINGTONAS, saus. 13. 
— Prez. Eisenhovveris vakar pa
prašė kongresą pritarti penkių 
metų mokyklų statybos rėmimo 
programai leidžiant panaudoti iš 
valstybės iždo apie pusantro bil. 
dol.

Duodant paskolas ir dovanas 
siūloma atsižvelgti valstybės pa
jamų ir taipgi įpareigoti valsty
bę duoti mokyklų statybai tiek, 
kiek duoda federalinis iždas.

Kongrese jau yra iš pereitos 
sesijos likęs įstatymas, siūląs 
dalinti pagalbą ne pagal valsty
bės pajamas, bet pagal mokyk
linio amžiaus vaikų skaičių, ir 
tas principas greičiausiai pra
eis.

Bet tiems įstatymams praeiti 
yra didelė 'kliūtis iš labai didelės 
kongreso narių grupės, kuri į tos 
rūšies įstatymą nori įrašyti nuos 
tatą, jog federalinė pagalba ne
duodama toms valstybėms ar 
miestams, kur yra atskiros mo
kyklos negrams ir baltiesiems. 
Prezidento raštas tą klausimą 
apeina tylėjimu.

Kalendorius
Sausio 13 d.: šv. Veronika. 

Lietuviškas: Ilgaudas ir Budė.

vos tvirtinant, kad Vakarai vis 
dar išnaudoja savo buvusias ko
lonijas. Pusiau kolonijinis pasau
lis dabar esąs neužgesinamos re
voliucijos židinys, nes britų, pran 
cūzų ir olandų už jūrinių imperijų 
sugriuvimas ten palikęs tuštu
mą.

Kinijos proletariato diktatūra 
įvesta panaudojant agrarinės re
voliucijos šūkius; Kinija turinti 
prisijungti prie Sov. Rusijos. 
Džiaugiamasi, kad Indija bręsta 
agrarinei revoliucijai ir, savaime 
suprantama, proletariato dikta
tūrai.

Lotynų Amerikoje destrukty- 
vinis darbas turi būti vedamas 
didžiosios žemės nuosavybės ir 
užsienio įmonių konfiskavimo 
šūkiais.

J. Kubitscbek, Brazilijos preziden- 
tas-elektas, perimąs pareigas sausio 
31 d., buvo atvykęs Amerikon, dabar 
pakeliui į Londoną. Jis dėsto didžio
sioms valstybėms savo politiką, nes 
buvo apšauktas esąs slaptu komu
nistu. (INS)

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Atidarydamas parlamento sesiją Švedijos karalius pranešė, 

kad 1956 metų biudžete bus prašyta skirti daugiau pinigų krašto 
apsaugai stiprinti.

— Izraelio premjeras Ben - Gurionas pareiškė, kad karo Vid. 
Rytuose tik tuo atveju nebus, jei Izraelis gaus ginklu atsverti 
tiems, kuriuos Egiptas gavo iš komunistų.

— Krašto apsaugos sekretorius Wilsonas vakar informavo 
senato krašto apsaugos komisiją, kad šiemet robotinių ginklų (ra
ketų) gamybai skiriama daugiau pinigų negu kada nors praeityje.

— FBI vakar pranešė, kad išaiškintas 1950 m. Bostone įvyk
dytas Brinks Co. ofiso apiplėšimas. Tada buvo pagrobta daugiau 
kaip mil.onas dolerių pinigais ir vertybių popieriais. Sakoma, kad 
ir daug pin gų atgauta.

— Ir britų poliarinė ekspedicija jau atvyko Antarktikon ir 
įsikūrė geroje bazėje prie WeddeU įlankos — priešingoje ledinės 
kepurės pusėje nei yra apsistojusi Amerikos ekspedicija. Ten jau 
yra ir sovietų ekspedicija. Visos renka sutartas žinias ryšium su 
besiartinančiais geofizinių tyrinėjimų metais.
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Redaguoja JONAS SOUCNAS, 5254 S. Tnunbull Avė., 

Chieago 82, III. Telefonas PBoapeet 6*2706

DIENRAŠTIS DRAUGAS. ČHICAGO, ILLINOIS

į Šveikauskas (1) ir Stasys Kaz-

Penktadienis, sausio 13, 1956

XVI Olimpiada Melboume
A. LAUKAITIS, Australija

Prieš 2700 metų kiekvienais 
ketvirtaisiais metais iš visų se
novės Graikijos kampų rinkda
vosi varžovai, aristokratai ir 
turtingieji pirkliai j mažą Olim-

joje. Jos įsteigėju yra laiko
mas prancūzų baronas Pierre de 
Coubertin. Būdamas aristokra
tas, istorikas ir didelis atleti-ltinš su 14*.- ir trečias (kitas lat 

„ „ , . , kos mėgėjas, jis pradėjo 1890' v*s’ Familjens su 13 taškų. To
pi jos miestelį, Ellio lygumose, metais susirašinėti su kitų Eu- Į ^au sek® Pedrotti, Brady ir kiti 
vakarų Peleponėse, kur vykdą-Į ropos ir pasaulio kraštų sporti- 4® dalyvių.

SuichmatŲ žinios hlauskas
- A. Sandrln Ir P. TautvaLša — v- Chicagos lie-

pasidallno pirmą vietą Illinois tuv^ šachmatų vadovas, nusi- 
valatybėj "Open” pirmenybėse, j skundžia negalėdamas antrą se-

į Abu ‘surinko po 5:1 taškų, su- zons* sudaryki komandos į lygos 
i žaidę tarpusavy lygiomis ir ly- pirmenybės, nežiūrint, kad savo 
giomis su K. Wiegmanu. Po jų e*^se turi pajėg.ausius vyrus: 
sekė šeši po 4:2. Devintoj vie-1 Tautvaišą, K. Jakštą, A. Zujų ii 
toj 1 ko žinomas meisteris M. 1952 m. lietuviai buvo Chi- 
Turjanski su 3’j taško. I cagos lygos meisteriu.

— Edvardas Staluiys laimė- _ Toronto lygos 1956 metų 
jo antrą v.etą New Yorko High-, pirmenybėse nedalyvauja Vietos 
land Park YMCA turnyre su lietuviai, kurie 1950 ir 1955 m. 
14:3. Pirmas buvo latvis Žino- buvo Toronto lygos laimėtojais.

laimėjo rusas Korchnoj ir islan- 
dietis Olafson po 7:2, jugosla
vas Ivkov B’/j, rusas Taimanov 
6 Ir vokietis Darga <yį-

K. Merkis

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2800 West 51st Street

Vai. pirm. Ir antr. 10 Iki 12 ryto, 
21ki 4 Ir 6 Iki 9 popiet; ketv. Ir 

penkt. 2 Iki 4 ir 6 iki 9 popiet. šeš
tadieniais TO iki 2 vai. popiet.

Ofiso tcl.PRospect 0-1793 
Rez. tel. GHovehlll 0-5003

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurge) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTĖ

7156 South W e steni Avenuo
(MEDICAL BU1LDING) 

Plrmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Šeštad. 11 
vai. ryto Iki 3 vai. popiet.

Ofice tel. RE. 7-1108
Res. tel. YVAlbrook 5-3765

DR. j. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rezld. telef. GHovehlll O-U617
Valandos: 1-8 p. m. Ir 6-8 p. iri.

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

vo sportinės Olimpijos varžy
bos. Šis mėnesis Graikijoje bū
davo paskelbiamas taikos mėne
siu. Olimpijos varžybose daly
vaudavo atėniečiai, atstovauda
mi savo civilizuotą kraštą, spar- 
tiečiai iš savo kariniai tvarko
mos valstybės, laisvieji korin-

ninka’s ir sporto mėgėjais ir jų 
visų prašė padėti jam atgaivin
ti senovės graikų pradėtą olim
piadą. Įsteigiant moderniąją 
olimpiadą, pagrindinis tikslas 
buvo ir yra sportininkų drau
giškumas, sąžiningumas ir spor
tinis kovingumas. Šių pagrindi-

Šiemet letuvių komanda įtrauk 
ta tik j B klasės pirmenybes.

— C!evela.ndo lygos pirmeny- 
I bėse dalyvauja latvių ir vengrų

- Bostono tarpklubinėse komandos Lietuvius matome 
rungtynėse vietos lietuvių tre- žaįdžiančiuS už kitus klubus: dr. 
čioji komanda įveikė Boston Coli A Nasvytig _ už Atlantic In- 
lcge 3:2. Žaidė D. Dikinis, Alg. į temational, o J. Staniškis — už 
Ivaška, Saulius Vaičaitis, E. Spii cieveland Twist Drill. Nasvytis

TvI. ofiso HE. 4-0000, rez. PR. 0-7333

DR. ARTARAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1957 W. Garfield Blvd.
VAI,: 1—4 Ir 6—9 

Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. t>. 
išskyrus ketvirtad. Ir sekmad.

Tel. ofiso VA. 7-5557, rez. RE. 7-4060

DR. FRANK C. KWINN
(KVTEČINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:30 
Uždara treč. visa dienų Ir šeštad. vak.

Ofiso tel. CLiffside 4-2896 
Rezidencijos: LAfayette 3.1172
DR. P. STRIMAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 West 47th Street 

(Kumpus 47th Ir Hermitage)
Val.: nuo 2 iki 4 ir 6 iki 9 v. vak. 

čeStad, nuo 2 iki b vai., ifeskyr. sek.

tiečiai ir kalnų gyventojai iš Į nių principų buvo laikomasi vi-
Aetolijos ir Acarnanijos.

To meto senovės Graikijoje 
išsilavinęs žmogus būdavo tas, 
kuris galėdavo gerai šokti į tolį, 
ir augštį ir būdavo fiziniai pa
jėgus.

Pirmoji senovės olimpiada ne 
buvo ofic:aliai suorganizuota iki 
776 m. pr. Kr. Ši data yra at
žymėta senovės Graikijos ka
lendoriuje kaip olimpiada Nr. 1. 
Paskutinioji graikų olimpiada 
buvo 393 m. pr. Kr. Sekančiais 
metais Bizantijos imperatorius 
Theodosius I, uždraudęs gar
binti Dzeusą, panaikino ir Olim
pijos varžybas.

Žaidimai be moterų

Olimpijos varžybas negalėda
vo stebėti jokia moteris, išsky
rus Demetros (žemės motinos) 
vyriausią šventikę. Visoms ki
toms moterims už stebėjimą grė 
s’ė mirties bausmė. Istorijoje y- 
ra parašyta, kad viename atsi 
tikime moteris, stebėjusi Olim
pijos varžybas, negavo mirties 
bausmės, nes jos tėvas, broliai 
ir sūnūs buvo Olimpijos žaidi
mų herojai ir laimėjo daug var
žybų.

Dešimt mėnesių prieš varžybų 
pradžią jose dalyvaujantieji

sose įvykusiose olimpiadose. 
Atidarant pirmąją olimpiadą,

baronas de Coubertin pasakė: 
“Svarbiausias dalykas olimpi
niuose žaidimuose yra ne laimė
jimas, bet juose dalyvavimas, 
kaip svarbiausias dalykas gyve
nime yra ne iškilimas, bet gy
venimo kova“.

rauskas ir Ged. Kuodis. Laim'ė- 
jos pirmos trys lentos. Ilgiau
sią partiją turėjo vienuolikmetis 
Kuodis (76 ėjimų). Tai antras 
šios komandos laimėjimas; prieš 
šventes jie įveikė Cambridge 
YMCA. Lietuvių antroji po dvie 
jų laimėjimų (prieš Air Force 
ir Harvardo klubą) suklupo 
prieš Boston YMCA l’/2:3^. 
Žaidė Rimas Karosas (Ve), Alb. 
Giedraitis, G. Šveikauskas, L.

la mėjo tašką iš J. Gilchrist (E 
C. Rooks)

DR. ARRA RAMŪNAS
AKIU, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— I’ritalko akinius —

! 6822 So. Western Avenue
; Vai.: kasdien 10-12 vai. Ir 7-9 vai.

New Yorko lietuviai sausio . vak- Šeštadieniais 10-1 vai. Trečia-
, dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus

Ofiso telefonas: PR 8-32*20
Rez. telef. YVAlbrook 5-5070

„ . . . « , » ro ir Perkūno klubų nariai yraModerniosios olimpiados yra , . _T .

- . » \ automatiškai laikomi Neneš
buvusios: , , , , r v. .sporto klubo nariais, galinčiaisI — 1896 m. Atėnuose, Grai

kijoje, dalyvavo 285 sportinin
kai;

II — 1900 m. Paryžiuje, Pran
cūzijoje, dalyvavo 1,066 sport.;

III — 1904 m. St. Louis, JAV, 
dalyvavo 496 sportininkai;

IV — 1908 m. Londone, Ang
lijoje, dalyvavo 2,059 sport.;

V —- 1912 m. Stockholme, šve 
dijoje, dalyvavo 2,541 sport.;

VI — 1916 m. dėl karo neį
vyko.

VII — 1920 m. Antverpene, 
Belgijoje, dalyvavo 2,606 sport.;

VIII —1924 m. Paryžiuje, 
Prancūzijoje, dalyvavo 3,092 
sport minkai;

IX — 1928 m. Amsterdame, 
Olandijoje, dalyvavo 3,015 spor
tininkų ;

X — 1932 m. Los Angeles,

atstovauti šiam klubui, nenu
sižengdami Fasko potvarkiui, ku 
riuo apibrėžiamas sportininko 
perėjimas iš vieno klubo į kitą.

Taip pat klubo nariai, turin
tieji buv. Gintaro ar Perkūno 
sporto klubų turto, už jį tiesio
giniai yra atsakingi Neries sp. 
klubo vadovybei. LSK Neris

13 d. LAK patalpose pradeda sa, 
vo pirmenybes, į kurias įsirašė 
Adomaitis, Milčius, Račkauskas, 
Sakalauskas, Slapšys, StAknys, 
Šukys, Trojanas ir Vilpišaus- 
kas. Tikisi turėti daugiau da
lyvių.

— Ontario tarpklubinėse pir
menybėse H. žižys žaidžia už 
Sudbury klubą, o P. Navickas — 
už London komandą.

— Tarpkolegines JAV pirme
nybes New Yorke laimėjo aštuo
niolikmetis latvis Edmar Med- 
nis su ū1/**:!1/".

— Rosemvaldo turnyras New 

Yorke baigtas šitaip: A. Bisgu- 
ier ir Larry Evans po 6:4, S. 
Reshevsky 51/ę, Horovvitz 4Ve, 
Lombardy ir Shipman po 4.

— Anglijos Hastings turnyrą

M. VL BLAŽYS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

šeštad. 2—4 vai. vak. 
Trečiad. ir kitu laiku pagal sutartj. 

Telef. ofiso LAfayette 3-0048 
Rez.: YVAlbrook 5-3048

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-5, treč. ir šešt. pagal sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Western Avenuo 
Chieago 20, 111. 

'Pasimatymai pagal sutarties
Telefonas REpublic 7 -4900 

Rezidencija: GRovelfill 0-8101

/r

smarkiai ruošdavosi įvairiose JAV, dalyvavo 1,408 sport.; 
tam tikslui skirtose stovyklose. XI — 1936 m. Berlyne, Vokie 
Šių stovyklų priežiūra ir draus-i kietijoje, dalyvavo 4,069 sport.; 
mė būdavo labai griežta. Mene-' XII — 1940 m. dėl karo nė
šį prieš varžybas visi varžovai į įvyko;
suvažiuodavo į Olimpiją, kurii XIII — 1944 m. dėl karo ne- 
per 300 metų nuo šių varžybų' įvyko;
pradžios išaugo į Graikijoje ge- į XIV — 1948 m. Londone, An-

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartj 
Ofiso tel. Vlrginla 7-0030

Rezidencijos tėl. BEverly 8-8244 

Tel. ofiso VT. 7,0«up, rez. RE. 7-6867
DR. BR. GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Spec. moterų ligos ir akušerija) 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir Calitornia Avė. 

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

Tel. ofiso GR. 0-5399, PR. 0-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPEC. CHIRURGINĖS LIGOS

2423 West 63rd Street
(Kampas 63rd ir Artosian)

VAL. 2—-4 p.p. Ir nuo 6—8 v. vak. 
šeštad. 2—4 popiet 

Trečiad. ir sekmad. uždaryta

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

10748 South Michigan Avenue 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v., 
išskirus trečiad. šeštadieniais nuo 1
iki 4 vai. popiet.

Tel.: Oriso — PUUman 5-0760
Huto —— ENglewood 4-4979

Ofiso ir buto tel. HEmlock 4-5815

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IP VIDAUS 1JGOS 

6757 South Western Avenue
Valandos: plrmad., trečiad., ketvirt., 
penkt. 6:30—8:30 v. vak. Antrad. 
Ui—12 vai. ryto. šeštad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pagal susitarimą.

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5002 West 16tli Street
Vai.: kasdien 5-8, šeštad. 1-3 

Telef. TOwnluill 3-0959 
2534 West 68th Street

Vai.: tik iš anksto susitarus. 
Telef. liKnilook 4-7080, neatsakius

skambiną UEntral 6-2294.

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St.

Kasdien 3—7 vai. vak. šeštad. nuo 
1—5 vai. vak.

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Itesid. 2437 
W. 62nd St., tel. Republic 7-8818. 

Ofiso telefonas — BIsliop 7-2525

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

V. RASLAVIČIUS, M. D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFFICE — 1106 DIVERSEY AVĖ.
Tel. WK 5-8426

Vai.: 2-5 ir 6-S, išskiriant trečiadie
nius ir šventadienius.

OFFICE — 5025 NO. PAULINA 
Betliany MetbodLst ligoninėje 

Tik pagal susitarimą tel. All 1-1403

DR. VYT. TAURAS- 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

SPEC. MOTERŲ LIGOS 
Ofisas ir rezld.: 2410 W. 51st St. 
rel. PRosiiect 8-1223 arba 1VE 0-5577 

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

šeštadieniais 2-4 vai, popiet,
Tel. ofiso HE. 4-2123, rez. PR. 0-8484

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. ehirurginčs ligos
6255 South Western Avenue

VAL. kasdien 2—4 p. p. ir 7—9 vak. 
šeštad. 2—4 p. p. Trečiad. ir

sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnubo 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street
Vai. 1 iki 4 v. p. p. ir 6—8 v. vak. 

šeštadieniais 1—4 v. p. p.

1 Tel. ofiso Pflmpect 6-9100
Rezld. PRosiiect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevlčlūtč)

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
6248 South Kedzie Avenue

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

DR. J. VAITAITIS
GYDYCOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Ct., Cicero
Kasdien 10-12 vai ryto ir 5-8 vai. 

vak. šeštadieniais 10-2.
Ofi-ji ir buto tel. OLynipic 2-1381

rai žinomą miestą ir kas ketvir
ti metai 28 dienas būdavo visos 
Graikijos ir apylinkinių salų dė
mesio centru.

Olimpijos varžybose galėdavo 
dalyvauti tiek turtingieji, tiek 
vargšai, jeigu jie galėdavo išpil
dyti teisėjų reikalaujamas sąly
gas. Jie turėdavo įrodyti, kad 
jie yra laisvi vyrai, švaraus he- 
leniško kraujo, niekada nebausti 
ir nenusižengę dievams. Jie pri
siekdavo, kad jie yra pilnai iš- 
pildę 10 mėnesių treniravimosi 
laiką ir visų varžybų metu są
žiningai vydys esamas taisykles. 
Olimpijos varžybose buvo run
gimąsi atskirose 24 šakose, iš 
jų — 18 vyrams ir 6 vaikams. 
Pagrindinės varžybos buvo: ark 
lių ir karo vežimėlių lenktynės, 
imtynės, jieties ir disko meti
mai ir bėgimai. Taip pat buvo 
varžomasi mene, literatūroje ir 
muzikoje. Šios buvo pagrindi
nės Olimpijos žaidynių varžybos, 
ktir prieš 40 pėdų augščio auk
sinę Dzeuso statulą varžovai 
prieš žaidynes ir po jų aukodavo Į 
avelių širdis, kad viskas, net mir 
lis, kurių dažnai pasitaikydavo, 
eitų Olimpijos žaidynių pager
bimui.

glijoje, dalyvavo 4,106 sport.;
XV — 1952 m. Helsinkyje, 

Suomijoje, dalyvavo 5,187 spor
tininkai.

(Tąsa sekančią savaitę)

FIZINIO AUKLĖJIMO IR 

SPORTO K-TAS PRANEŠA

1. Remdamasis pravesto atsi- 
klausimo duomenimis sportinės 
vadovybės rinkimo reikalu, Fas- 
kas skelbia naujo Fizinio Auk
lėjimo ir Sporto Komiteto šiau
rės Amerikai rinkimus slaptu, 
korespondenciniu būdu.

2. Rinkimams pravesti suda- 
ryta ir patvirtinta rinkiminė ko
misija sekančios sudėties: dr. 
Alg. Nasvytis — pirm., Al. Lai- 
kūnas ir K. Paulauskas — na
riai. Komisijos adresas — 1380 
Ansel Rd., Cieveland 8, Ohio.

3. Rinkimai bus pravesti pa
gal išdirbtas ir priimtas tasyk- 
les, kurios bus išsiuntinėtos vi
siems sporto padaliniams, spor
tininkams ir paskelbtos spaudoj.

4. Rinkiminė komisija veikia 
nuo 1956 m. sausio 1 d. Faslow

»
VISIEMS miCAGOS 

SPORTININKAMS

šiuo pranešama, kad, pagalModernieji žaidimai

Modernioji olimpiada tapo at-1 pirmojo visuotinio Chicagos 
gaivinta 1896 m. ir ji pirmą Į sporto klubo Neries susirinkimo 
kartą įvyko Atėnuose, Graiki-! putarimą, visi buvusieji Ginta-

MARQUETTE GELIŲ KRAUTUVE
KORSAŽAI. GĖLĖS V ESTUVĖMS. LAIDOTUVĖMS IR 

KITOMS PROGOMS. Atida ra vakarais ir sekmadieniais. 
Savininkai: ANDRIUS ir ELENA (SANDOM) STANIULIS

2743 West 691h Streef Tel. PRospect 6-0711

BUDRIKO KRAUTUVĖJ SAUS. MfiN.

IŠPARDAVIMAS
Krautuves pavyzdžiai turi būti parduoti. 

Sutaupykite nuo 33% iki 60%
Naujas 7 kub. pėdų šaldytuvas ............. buvo $199, dabar $119
General Electric 8 kub. pėdų freezer. ... buvo $225, dabar $139 
General Electric 10 kub. pėdų šaldytuvas. .buvo $325, dabar $199 
General Electric 14 kub. pėdų maisto freezer

ir šaldytuvo kombinacija ........ buvo $549, dabar $388
General Electric 10 kub. pėdų freezer. .buvo $335. dabar $229 
Crosley 12 kub. pėdų 2 durų šaldytuvas, .buvo $500, dabai $269
Frigidaire 6 kub. pėdų šaldytuvas ....................................už $139
Crosley 8 kub. pėdų šaldytuvas.............. buvo $249, dabar $169
Pertaisyti šaldytuvai ..................................................... už $25
Maytag skalbiama mašina ......................................... už $98
General Electric automatinė skalbykla ......................... už $169
General Electric autom, indų plovykla ............................  už $175
Prosyjimo mašina su pastatymu ir kėde ..................... už $22
General Electric prosyjimo mašina ................................. už $19
Automatišas toasteris ..................................................... už $19.00
Automatiški coffee pcrculators ......................................... už $12
Elektriniai prosintuvai ........... ............................................ už $6.95

VĖSINTUVAI

Philco U arklio jėgos ........ ................................................ už $ 89
General Electric \>t arklio jėgos ..................................... už $189
General Electric % arklio jėgos ..................................... už $169

TELEVIZIJOS

21 colio stalo modelis ............................................................ $ 89
21 colio General Electric ........................................................  $119
24 colių Admiral TV ............................................................ $124
24 colių console ........................................................................ $139
21 colio RCA Victor console ................................................. $169
21 colio Dumont console ...................... ................................. $169
21 colio TV ir phonograph kombinacija ................. dabar $159
21 colio Admiral TV radio ir phonograph komb.

buvo $600. dabar $375 
21 colio Blonde kombinacija .................. Buvo $575, dabar $295

SUTAUPYKITE NUO 33% IKI «fe% MT MIKU, 
LĖLIŲ IR BAlhŲ-

Jos. F. Budrik Furnitūra
(INCORPORAlT.l))

3241 So. Halsted St. Tel. ČAlumet 5-7237
Atdaru ptruiad. ir ketvirtad. vakarais iki 9:30 P. M. Sekmadienį 10-5

Budrlko Lietuviška Radio Valanda leidžiama kiekvieno ketvirta
dienio vakarą nuo 6:00 iki 7:00 vai. iš WHFC radio stoties, 

1450 kilocyclcs, su žymiais dainininkais ir orkestru.

Ofiso telef. YArds 7-1100
Rezidencijos — STewart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

šeštadieniais i—4 vai.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. llEpublic 7-2290
SPECIALYBĖ CHIRURGINĖS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
2435 West 69th Street

Vai. kasdien 10—12 ir 5—8 vai. vak. 
išskyrus pirmad. tik nuo 5 iki 8 v.v. 
šeštad. 10-12 v. Kitu laiku susitarus.

Tel. ofiso Vtetor.v 2-1581
t > . Rez. Vlctory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 VVestt 31st Street
Kamp. Halsted ir 31-mos gatvių) 

Priėmimo valandos: 2-4 p. p. Ir nuo
6-8 v. v. šeštad. 2-4 vai. popiet

rit

Dr. Antanas Rudokas, 0. D.
Tikrina akis: pritaiko akinius, 

keičia stiklus ir rėmus.

Tel. ofiso PR. 6-6440, rez. HE. 4-3150

DR. F. C. WINSKUNA$
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marųuette Rd.

VAL.. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 iki 8 vak. 
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso CA 0-0257, rez. PR 6-6650

4466
1821 So. Halsted Street

Rezld. 0606 S. Art esi u n Avė.
VAI'. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—9 v. v.

Ofice LVAlbrook 5-2670.
Rea Hllltop 5-1500

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
MARQUETrTE MEDICAL CENTER 

6132 South Kedzie Avenue 
Vai. 2—4 p. p. Ir nuo 7—D ▼. vak.

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti 

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

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

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

Telefonas GRoveblll 6-1595
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTĖ

PRITAIKO AKINIUS 
Valandos: V —12 Ir 7—9 v. v. pūgai 

susiturimą Išskyrus trečiadienius
2422 West Marųuette Rd.

Telefonas REliancc 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 West 59th Street

VAL. 1 — 4 popiet, 6:30—8:30 vilk. 
Trečiad. nagui sutartj

Tel. ofiso Ir buto OLjmplc 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4988 W. 15th St., Cicero 

Kasdien 1—3 v. Ir 6--8 v. vakaro.
Butas 1526 So. 4»tb A ve.
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofisu lelet. LAfuyctte 3-3210. |e1
neatsiliepiu. Saukite KEd/Je 3-2A68
DR. ENIILY V. KRUKAŠ
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ

4146 8. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:30 v 
Vak. pirm., antr.. ketvirt. •6-8:30 v 

Trečiadieni tik Husitai us

Dr. Nina KNIADOELIUNAITE
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

MtTIERŲ IjIGŲ IR AKUAURIJDS 
SPECIALISTĖ 

2750 West 71st Street
(Kampas 71st Ir Culifornla)

Tel. ofiso Ir rez. REpabHe 7-4140
Vai. 11-2 ir 6-9 v. v. šešt. 1-4 p. p? 

Kitu laiku pagal aušitarimą

Priima: vakarais 6 iki 9; šeštad.
10 vai. ryto iki 4; trečiad. ir sekmad. 

tik susitarus.1
Tel. ofiso CL. '4-0253, rez. 01.6-8876

DR. A. Z. ŠAULYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

4645 So. Ashland Avė., Chieago
Pirinad.. antr., ketv. Ir penk. 

6:30—8:30 vai. vakare 
Šešt. nuo 2 iki 4 popiet.

Rez. 8053 S. Campbell Avc. ..

Tel. ofiso VA 7-1787, rez. PIt 0-1930

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 S. Ashland Avė. (kamh. 211)
Vai. nuo 2—4 ir 6—8: trečiad., Seš- 
tad. ir sekmad. tik pagal sutartj. 

Jeigu nealsillepR viršminėtt telefonai
šaukite Mldvvny 3-OOOI

n* P. ŠILEIKIS, O.P.
OrtliojKilas - l’rotezlstas 

Aparatai-Protozal. Med. ban-1 dužal. Hpee. pagalba kojom 
(Areh Supports) Ir 1.1.

Vai.: 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS IiAB. 

2850 tv. 0»r«l St. chieago 29, III. 
Tel. Pltospect 0-5084.

Skclbkitės “įkaušę”

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 23 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1820 

Pritaiko akinius. 
Kreivas akis 

ištaiso.
Ofisas ir akinių dirbtuvė 
756 West 35th Street 

Vai. nuo 10 iki 2, nuo 6 Iki S, tr«- 
čiad. nuo 10-12, penktadienį 10-2 ir 
šeštadieniais )0-2 v'al. popiet.

,0U«

PLATINKITE “DRAUGI"

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

2334 S. Oakley Avė., 4 lilcago 8, III. Tel. Vlrginla
-t-_ 7-0641: 7-0613

Entered os Second-i'luss Mattel- Moteli 3 1, 13 16, at Chieago. Illinois
Uodo the Act of March 3. 1879.

Membcr of t be Cathollc Press Ass'ii 
F'ubllalied duity, exept 

by tbo
Ullbuanian Calholte Pri 
PRENUMERATA:
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PAVERGTŲJŲ LAISVINIMAS
United Press spaudos agentūra iš Washingtono praneša, 

kad devynių pavergtųjų Europos tautų (.satelitų) atstovai pra
ėjusį pirmadienį turėjo 45 minučių pasikalbėjimą su valstybės 
sekretorium John Foster Dulles. Buvo iškeltas pavergtųjų 
tautų išlaisvinimo klausimas.

Valstybės sekretoriaus kabinetą apleidę atstovai pareiškė 
savo pasitenkinimą, kad Jungtinių Amerikos Valstybių vyriau
sybės nusistatymas neišsižadėti pavergtųjų išlaisvinimo yra 
nepasikeitęs, šiuo atžvilgiu JAV vyriausybė neisianti į komp
romisus su Sovietų Sąjunga.

Kadangi paskutiniuoju laiku vis dažniau kalbama apie pa
vergtųjų tautų išlaisvinimą, pridedant žodį “taikingas” (taikin
gą išlaisvinimą), delegacija norėjusi išsiaiškinti, ką tai reikštų, 
nes šiandien retas žmogus tiki, kad sovietai sutiktų taikingu 
būdu, savo noru suteikti laisvę visoms toms tautoms, kurias 
ji turi pavergusi. Kai p. Dulles visai! aiškiai pabrėžęs, jog pa
vergtieji nebus kompromiso objektu, jog JĄV ir toliau rems pa
vergtųjų troškimą išsilaisvinti, delegacijos nariai tuo buvę 
patenkinti.

Ta pačia proga delegacija padėkojo ir p. John Dulles, ir 
prezidentui Eisenhoweriui už gerus prieškalėdinius pareiškimus. 
Iš tų pareiškimų buvo labai aišku, kad Jungtinės Amerikos Vals
tybės nė puse žingsnio nėra pasitraukusios nuo kadaise pa
skelbtosios pavergtųjų išlaisvinimo politikos, nors šiandien ir 
pridedama, kad to išlaisvinimo bus siekiama taikingomis prie
monėmis. Iš tų prieškalėdinių pareiškimų buvo aišku, kad, kol 
šis tikslas nebus pasiektas, Jungtinės Amerikos Valstybės tai 
la'kys savo užsienio politikos svarbiausiu uždaviniu.

Dėl tų pareiškimų Kremlius buvo susinervinęs ir piktai 
užpuolęs prez. Eisenhowerį. Girdi, jis kišasi į sovietų vidaus 
reikalus. Iš tokio Kremliaus budel'ų susinervinimo galima buvo 
numanyti, kad pavergtųjų tautų (Lietuvos, Latvijos, Estijos, 
Lenkijos, Čekoslovakijos, Vengrijos, Bulgarijos, Rumunijos ir 
Albanijos) klausimas sovietų sistemoje yra labai opus nervų 
centras.

Pasikalbėjime su p. Dulles pavergtųjų delegac'.ja iškėlusi 
ir daugiau klausimų, būtent: kad pavergtųjų tautų problema 
turi būti iškelta tarptautinėje konferencijoje ir Jungtinėse 
Tautose, kad" pasaulio viešoji opinija turi spausti sovietus pa- 
s.traukti iš pagrobtųjų kraštų, kad ir toliau būtų transliuojamos 
programos už geležinės uždangos, keliant ir palaikant paverg
tųjų žmonių moralę.

Buvo iškeltas ir sovietų kvietimo “į tėvynes” reikalas, pa
brėžiant, kad niekas iš tremtinių ar pabėgėlių tų kvietimų balso 
neklauso, nes gerai z no, ką jis reiškia ir jau praeityje patyrė, 
kas įvyko su tais, kurie to balso paklausė ir sugrįžo. Valsty
bės Departamentui buvo įrodyta, kad šitai komunistų akcijai 
yra panaudojamos sovietų diplomatinės agentūros. Ir labai ge 
rai, kad tuo reikalu buvo atkreiptas Valstybės Departamento 
dėmesys.

Labai gerai, kad buvo padarytas žygis į Valstybės Depar 
tamentą ir kad buvo iškelti visi tie klausimai. Juos visada rei 
kia kelti ir kelti visur, kur tik galima.

Praėjusią vasarą, gyvenant Genevos konferencijos “dvasia”, 
pavergtųjų tautų išlaisvinimo reikalas buvo lyg ir bepamiršta- 
mas. O juk respublikonai net į savo rink'mų programą (1952 
m.) buvo jį įtraukę. Atrodė, kad išlaisvinimo politika bus pa
versta “taikaus sugyvenimo” politika. Reikalinga buvo išsi
aiškinti.

Amerikos Lietuvių Tarybos Vykdomasis Komitetas tai pat 
darė žygių, kad išsiaiškintų su Valstybės Departamentu. Jie 
buvo padaryti žymiai anksčiau. Buvo padėkota ir prez. Eisen- 
howeriui už jo gerą prieškalėdinę kalbą, išblaškančią abejo
nes dėl JAV nusistatymo. Gautas į tai ir atsakymas iš Pre
zidentūros ir Valstybės Departamento, padėkojant už dėmesį 
ir paramą.

TREČIASIS PASAULINIS KARAS *
ST. DZIKAS, Elizabeth, N. J.

Didysis Rytų ir Vakarų susi- ja milionų savo pavaldinių ge- veržiasi į savistovų gyvenimą, 
rėmimas prasidėjo tada, kai an- rovę. Tuo būdu milžiniškuose Maskvoj propaganda ten randa 
trasia karas tik ką buvo baig- Eurazijos plotuose egzistuoja geriausią dirvą. Paties komu-Į 
tas. Jo frontas apraizgė visą pasakiškos mokslų ir pramonės nū mo kolouialinės aukos neturi: 
laisvąjį pasaulį ir persirito per kūrimo salos, supamos vargo ir galimybių paskelbti pasniliui a-į 
neaprėpiamus plotus, kurie neju skurdo jfiloa. pie Maskvos priespaudos žiau-1
čionris atsidūrė anapus geleži
nės ar bambukinės uždangos. Visas galimybes betko išmok

ti Vakaruose Maskvo3 režimas
rūmą. O atgimstančios Azijos 
ir Afrikos tautos, neramumų ir'

PaskuLmu metu šio susirėmimo, ... .... , . . i laisves kovų sukutyje, Krem-. . puikiausiai išnaudoja. Žemes u- . ..kun šaltuoju karu įpratome va- J . a . . .. ...... i liaus joms palankų zodj pr.ima,. J , .. . kio, statybos žinovų ir kitokios . J . . * -id nti, formos vėl kiek pasikei- ’ | uz gryną pinigą ir tampa jo
delegacijos šiame krašte su ne klastos aukomis. Feodalinėje 

santvarkoje šimtmečius pralei- 
dusios, apie demokratiją jos ma-

PRINCESE IR LORDAS

tė. Gi nuvalkiotą taikingo su- . , , .... „ paprastu kruopštumu stebėjo ir
gyvenimo terminą Kremliaus r. . .. . .,, , raiko jiems rupimą medžiagą,valdovai patikslino, pavadinda- į nanaudos erlže ............-..........
mi jį konkurenciniu sugyveni- p, J, ® J nf ža ^turi nuovokos, šiai Mask-

.... .. , namo. Platesnio masto importu,
mu. Ką reiškia šis Maskvos ma- . , . . J., .. nors ir moderniausių mašinų arnevras, nesunku suprasti, pa-.................................. . ,. ', ... • x • J įrengimų, jie nesidomi. Jie pa-*skaaJ us gana gausų tururtų ap « ų J pavyzdlais,
lankiusių Sov. Ruaiją, Įapudžma nukopijuoja‘ ,/gamlna

Ar įsileis Dievą?

ir pasekus paskutinius Krem
liaus vadų žygius.

Dauguma Vakarų turistų par
sivežė įsitikinimą, kad komuniz
mo tvirtovė tikrai yra kuriama 
ant darbo vergų nepriteklių, 
skurdo ir lavonų.

Du skirtingi pasauliai slepia
si už geležinės uždangos. Miliū
nai vergų darbo stovyklose dir
ba tik už labai menką maistą, 
be jokios giedresnės prošvaistės 
ar įmanomų civilizacijos pato 
gumų. Ne ką geriau turi ir kol 
chozininkai bei pramonės darbi
ninkai, kurie gyvena nuolatinia
me nepritekliuje ir ,mūsų sąvo
komis vertinant, visiškame skur 
de.

Šalia neįsivaizduojamo vargo 
masių yra kita Sovietų Rusija, 
kuri daugeliu atžvilgių lenkty 
niauja su betkuria Vakarų vals 
tvbe. Slaptose vietose pilnu tem 
pu dirba moderniausiai įrengti 
fabrikai, laboratorijos ir insti
tutai.

Lenktyniavimas
Gabiausi rusų ir kitų tautų 

mokslininkai dirba tam, kad So
vietų Rusija pavytų ir pralenk
tų Vakarus moderniausių gink
lų gamyboje ir naujausių išra
dimų srityje. Vakarų žvalgy
ba įspėja savo vyriausybes, kad 
Maskva tuo būdu daugelyje sri
čių yra pralenkusi Vakarų pa
saulį. Tokios sritys, manoma, 
yra aviacija, bepilotiniai lėktų-i su savo ekonomine ofenzyva, 
vai ir povandeninis laivynas.' Vakarai nėra pasiruošę šios rū- 
Kad pasiektų šiose ir kitose sri- sies Kremliaus puolimui, nes nie 
tyse pirmenybę, Maskva auko- kas negalvojo, kad skurde skęs

tanti komunizmo imperija galė-
i ■ ■1 • - ---- - tų teikti kitiems kraštams eko-
vardo (bet tik vardo!) atneši- nominę pagalbą. Neturtingų ir 
mą į sceną, kaip kad jie paken- atsilikusių valstybių šelpimas 
tė teisingumo, laisvės, demokra- buvo skaitomas neginčijamu 
tijos principus chartoje ir kai- JAV monopoliu, 
bose (bet tik kalbose!). Kalbose Ekonominę ofenzyvą lydi ma- 
jife gali vartoti tuos pačius žo- siška Maskvos propaganda prieš 
džius, nes juos visai kitaip su- zVz joje ir Afrikoje nekenčiamą

serijomis pas save. Taigi Užsie
nio prekybos tarp Rytų ir Va
karų perspektyvos yra menkos.

Paskutiniu metu Maskva -pra
dėjo tikrą ekonominę ofenzyvą 
atse kusiuose Azijos ir Afrikos 
kraštuose. Dosni jos ranka sie
kia tolimiausius Afrikos užkam
pius: Abisiniją, Liberiją, Aukso 
Pakraštį. Chruščevas su Bulga- 
ninu kraštams, kuriuos jie lan
kė, pažadėjo visa, ko tik šie pa- 
gedautų. Ir svarbiausia, kad 
jų siūlomoji ekonominė pagalba 
nerišama su jokiomis sąlygomis. 
Šio reiškinio akivaizdoje Vaka
ruose keliama mintis nutraukti 
betkokią ekonominę pagalbą dau 
gumai Azijos ir Afrikos kraštų 
ir leisti Rusijos ekonominei o- 
fenzyvai baigtis nesėkme ir pres 
tižo praradimu, nes netikima, 
kad ji pajėgtų savo pažadus iš
tesėti.

Ar leisis karo avantiūrai? 

Kol Vakarai’ suras efektingą

vos ofenzyvai atremti Vakarams 
neužteks vien trauktis iš ten, 
kur jau nebeįmanoma išsilaikyti, 
kaip įvyko Indokinijoje, Indone
zijoje, o dabar vyksta šiaurės 
Afrikoje.

Kartojant iki įkyrumo sugyve
nimo frazes ir atominių ginklų

Britanijos princesė Margnreta kalbasi 
teatre. Princesės kairėje sėdi kapelionas

su lordu 1‘lunket 
Simon Philips.

Londono 
(IXS)

—3T-. JS .erf-v, J .j I
nes sumas. Kremliaus valdovai i nes kelio purvas greitai vėl ap
karo nelaiko negalimu ir esanti traukia langus, bet ir tokiu at- 
atominių ginklų pusiausvyrai, veju nepagailėtina net ii* ke

pus ausvyros padiktuota ginkluo | Komunistin o laivyno ir aviaci-llįų minučių sustojimui ir langų 
to susirėmimo negalimybę, pla- jos koncentracija Rytų Azijoje nuvalymui. Reikėtų. įsidėmėti, 
čiu mastu sauiia trečiasis pa-,.kelia nerimą Vakaruose. Vie-ijog paVojų reikIa laiku pama. 
saulinis karas tuo tarpu dar be tinto pobūdžio ir apgalvotas tytl h. tik tuomet ,jma j0 is. 
kraujo aukų frontuose. Kad jis ginkluotas šuolis gali šaltąjį ka-
ga Ii virsti moderniausių ginklų J rą paversti platesnio masto jė-
kova, mažai kas abejoja, o y- 
pač abiejų blokų vadovybės, ku
rios ginklavimui skiria miliardi-

gų išbandymu. Tačiau vargu ar 
Maskva šiuo metu tokiai avan
tiūrai pasiduotų.

KELETAS PRIMINIMŲ 
VAIRUOTOJAMS

AL. G IMANT A S

Jungtinėse Valstybėse nepa- vairavimo sąlygoms? Ar jūsų
prastai padidėjus eismo nelai
mėms, kurių metu beprasmiai 
netenka gyvybės šimtai asme
nų, jų tarpe, deja, tam tikras 
skaičius tenka ir mūsų tautie-

kelią, kaip reaguoti į naujus čiams, visu dėmesiu tektų su-
Maskvos puolimus, ji rezga sa
vo tinklą ypač kraštuose, kurie 
pergyveno ilgą kolonialinio re
žimo periodą (ir tik dabar žen-

tikti National Safety Council 
tik ką^ išleistą aplinkraštį — 
priminimą, skiriamą visiems

padangos geros, neperdaug nu
dėvėtos? Nebloga mintis įsigyti 
ir specialias grandines — rete
žius, kurie užmauti ant pasku
tiniųjų ratų žymiai padidina 
vairuotojo saugumą, nes pade
da laiku sustabdyti mašiną, be 
to, ir pradedant važiuoti, auto
mobilis netaip slysta ir ratai ne

vengti. Todėl, būtina turėti 
švarius langų, stiklus.

Laikykite atitinkamą atstu
mą tarp priekinės mašinos! Bū
tina įsidėmėti, jog sustabdyti 
laiku autovežimį snieguotame 
ar ledu padengtame kelyje rei
kia turėti bent 12 kartų didesni 
atstumą, kaip normaliu vasa
ros laiku. Jokiu būdu nestabdy
ti staiga, vietoje. Kurkas geriau 
stabdžius “papumpuoti” t. y. 
lengvai koja kelis kartus pa
spausti ir tik po to duoti lemia
mą smūgį koja. Staigus sustab
dymas, ypač turintiems sustip
rintus (power) stabdžius, gali 
išmesti mašiną iš pusiausvyros 
ir lengvai nusviesti į šalį.

Bet pats svarbiausias, būti
nas ir visais metų laikais galio- 
jąs įspėjimas yra šis: sekite 
savo greitį, nevažiuokite per-

anierikie čiams autovežimių sa- sisuka vietoje.
gia į la.svąjį gyvenimą. Kad navininkams ir vairuotojams.' Vairuodami, bandykite įsi , 
kaip humaniški buvo koloniali- j Rašte kviečiama budrumo, at- jausti į patį kelią, jo statomus' neužmirškite, kad pats
niai valdovai, vistiek jie paliko sargumo ir bent kiek didesnio reikalavimus, sąlygas. Kart-1 didžiausias
neigiamą nuomonę apie save. 
Neretu gi atveju išsilaisvinimo 
pasiekiama tik kieta kova. Į 
tokias nuotaikas taiko Maskva

atsakomingumo jausmo. Tas kartėmis, būtina pačiam paban-
lygiai liestų savają, o kartu ir 
kiti* niekuo nekaltas gyvybes.

dyti, kaip veikia ir kiek galima 
pasitikėti savo stabdžiais. Ban-

Sniegui, šlapdribai, pašalui ir.dymas atliktinas lygioje vieto- 
kitoms žiemos sezono negero- je, gatvėje ar kelyje, kur nėra
vėms kasdien grasant miestų 
gatvėse ir užmiesčių plentuose, 
pats laikas prisiminti, kad šis 
metas yra pats pavojingiausias 
visiems vairuotojams. Iš visų 
šoferių reikalautina padidinto 
pastabumo ir greitos orientaci
jos, nes tik tas gali prisidėti 
prie saugumo viešuose keliuose.

Tautinės Saugumo Tarybos

judėjimo. Jei jūs negalite su
stabdyti autovežimio laiku, nie
ko nelaukiant ir neatidėliojant 
būtina patikrinti stabdžius ir, 
neatsižvelgiant į išlaidas, jei tik 
reikia, įdėti naujas stabdžių ka
ladėles. šis mostas jokiu būdu 
negali būti laikomas bereikalin
gu pinigų išmetimu. Svarbu, 
jog langų valytojai veiktų be

Šitokį klausimą kelia "Darbi- Dievo duotai gėrybei — taikai, 
ninkas” sausio 10 d. laidoje. Pa- Dievo priėmimas į Jungtines 
sidžiaugdamas JAV ambasado- Tautas turėtų pakelti vardą tos 
riaus Jungtinėse Tautose Cabot organ'zacijos, kuri be Dievo vir- 
Lodge gražiu pasiūlymu pradė- to politine juodąja birža, spė
ti sesijas malda, aiškina inicia- kuliojančia gyvais žmonėmis”, 
toriaus mintį ir spėlioja, ar ją šitoks esąs Amerikos nusi- 
bus galima pravesti. Būsią sun ( statymas.
kūmų. Mat vieni Dievą viešai 
skelbia ir dėsnius savo veiki-
mu vykdo. Kiti viešai skelbia ir 
savo veikimą Jo vardu dengia, 
nors tie darbai gali būti ir toli 
nuo Dievo nutolę. Treti Dievą 
meta iš viešumos ir iš savo vei- 
k mo. Esama ir tokių, kurie ka 
ringai kovoja prieš Dievą. Apie 
šias grupes laikraštis rašo:

“Jei pirmoje grupėje yra Šven 
tieji, tai Amerika artimesnė ant 
rai grupei. Čia yra gyvos vie
šosios t kėjimo tradicijos; čia 
Dievo vardas minimas viešose 
kalbose ir aktuose; čia Dievo rei 
kalavimai — teisingumas, lais
vė, artimo meilė — parodomi 
kartais didelio masto prasiver
žimais (neužmirštant, žinoma, 
ir savo naudos bei garbės). Už 
tat Amerikoje viešajame gyve
nime ir gerbiamas principingu
mas kaip nė viename kitame 
krašte.

Lodge norėjo, kad Amerikos 
pavyzdžiu Dievas būtų įsileis
tas ir į Jungtines Tautas, į tą 
įstaigą, kuri yra skirta vykdyti

Nebus stebėtina, jei tam ne
pritars vyriausybės tų kraštų, 
kuriuose Dievas iš viešojo gy
venimo yra vejamas. Toki esą 
karingo socializmo arba laiciz- 
mo kraštai Europoje. Paskuti
niais metais jie sustiprinę Dievo 
vijimą, ypač norėdami, kad jau
nimo auklėjimas būtų be Die
vo. Jie būsią nuoseklūs, jei ir 
čia kovosą prieš Dievo vardą.

“Darbininkas primena, kad 
panaši dvasia buvusi gyva ir 
lietuvių politinėse grupėse, ku
rios reikalavusios neįsileisti Die
vo vardo į Pasaulio L5etuvių 
Bendruomenės Chartą, tesutik- 
damos su Antikristui pakenčia
mu žodžiu: Visagalis.

Prie paskutinės grupės pri- 
skaitomi komunistai, kurie ko
voja prieš Dievą visu savo vei
kimu. Tačiau, rašo “Darbinin
kas, jei jiems naudinga kitu 
punktu, jie gali pamoti ranka į

išleista tuo reikalu brošiūra,1 jokių kliūčių, būtina nepatingė- 
pranta nei Vakarai”. kolonializmą. Kai vienas po ki-! pirmiausia įspėja ir klausia — (ti ir savo langus, ypač prieki-

Ši ambasadoriaus iniciatyva to kolonialiniai kraštai ginklu1 ar jūsų automobilis yra pakan-, nius, visuomet laikyti švarius, 
susilaukė daug sveikinmų. ar ramiu būdu pasiekia laisvę ir karnai gerai paruoštas žiemos Į Šiuo metu, tiesa, tas nelengva

žudikas keliuose, 
kaip tik yra greitis. Tad, ar 
verta rizikuoti ir nerūpestingai 
skubėti?

Daugiausia eismo nelaimių 
atsitinka, kaip tik pirmaisiais 
žiemos mėnesiais. Tas aiškina
ma tuo, jog vairuotojai iš seno 
įpratimo ir įsismaginimo nesu
geba suprasti, kad žiemos meto 
vairavimas yra visiškai skirtin
gas nuo vasaros sąlygų. Kny
gelėje pridėtas ir vienas svar
bus patarimas: jei jau jaučia
te, kad mašinos ratai slysta j 
vieną šoną, jokiu būdu nesukite 
vairo priešinga kryptimi, tesi- 
suka jis slidimo pusėn ir tuo 
pat metu palengva spauskite

(Nukelta į 4 pusi.)

Atsiminimai apie 1905 m. 
neramumus
VINCAS LEVECKIS 

(Tęsinys)

Nesvetingas sutikimas namie
Mus naumiestiečius parvažiavusius prie pat Nau

miesčio sutiko policija ir nors gerai .pažinojo, bet pa
klausė pasportų. Su manim kartu parvažiavęs Juozas 
Andriukaitis pajuokavo sakydamas į klausiantį polici
jos nuovados viršininko padėjėją: ar ponas Renkis mū
sų jau nepažįsti? Tada policininkas piktai atsakė: Jis 
žino iš kur parvažiuojame. Jeigu norite, tai tuojau pa
siusiąs į ten, iš kur parvažiavote. Pamatę, kad policija 
ne juokauja, parodėme liūdymus, gautus iš kalėjimo. 
Policininkas sakė tuojau nueiti pas apskrities policijos 
vadą užsiregistruoti, ką mudu ir padarėm. Po parvažia
vimui ne tik mudu su Juozu Andriukaičiu buvova seka
mi, bet ir kiti sėdėjusieji. Turėdavome nuolat pasiro 
dyti policijai.

Ruošimasis teismui

Rudenyje, rodos, jau po lapkričio mėnesio gavome 
mes lietuviai ir žydai kaltinimo aktus, kad mus visus 
sukilėlius teis Varšuvos teismas (Varšavskaja sūdeb- 
nąja palata). Mes per 7 dienas turėjome pranešti, kaip 

Dievo vardą, žiūrėdami, ką jie mes pasiteisiname ir kokius liudininkus priduodame sa-
gaus už Dievo įsile’dimą. Taigi: Į vo nekaltumui įrodyti. Taip pat pranešė, kad mums vi- 

“Nesunku jiem pakęsti Dievo siems yra paskirtas valdiškas advokatas iš Marijampo-

lės Civinskas. Mano „parančninkui" Vincui Vytiniaus- sus liudininkus, policiją ir žandarus, tai buvome kaip 
kui buvo pranešta, kad mane pristatytų teisman, nes bažnyčioje per atlaidus. Prokurorui perskaičius kalti- 
kitaip jo garantijos pinigai 600 rublių pražūtų. Per sep- nimo aktą, kad mes tikrai norėję nuversti carą ir pa- 
tynias dienas parašėme liudininkų pavardes ir vardus daryti liaudyje sąmyšį. Už tai, kaikurie yra kaltinami
ir ką jie turi parodyti. Dar prisidėjome prie žydų sam
domo advokato iš Varšuvos. Mat valdžios paskirtu Ci- 
vinsku nepasitikėjome. Jį visi gerai pažinojo, kad jis 
visada giltas ir negėręs negali eiti į teismą. Mano buvo 
prirašyti 4 liudininkai: Juozas Sabas iš Ncrvaišių (kai
mo Būblelių valsčiaus. Jis turėjo parodyti, kad demons
tracijos laike aš buvau namuose ir pasigirdus mieste 
triukšmui, aš kaipo privatinis ugniagesis, turėjau bėgti 
į gaisrą. Aš jau buvau begriebiąs ugniagesio rūbus, bet 
tuom tarpu Sabas pastebėjo, kad ne gaisras, o kokia tai 
eisena su vėliavėle. Tai aš, palikęs Sabą, išbėgau prie 
tos eisenos. Kitas liudininkas Magdelena Klevinskaitė 
(Kačiulienė) ir Antanas Kutas turėjo parodyti, kad 
mane matė prieinant prie nešusio vėliavėlę Jono Anta
naičio (kuris laike teisimo jau buvo pasišalinęs į Ame
riką) ir nuostabiai žiūrint į nepaprastą dalyką. Ketvir
tas liudininkas Antanas Rudaitis turėjo parodyti, kad 
prakalbų laike ant rinkos aš nuošaliai stovėjau, ne prie 
demonstrantų ir labai apgailestavau, kad demonstran
tai už duotas visokias laisves ne dėkoja, o šaukia to
kiais negražiais žodžiais, kaip: šalin caro valdžia ir 
panašiai.

Teisinas Marijampolėje

Dar dieną prieš bylą atvažiavome į Marijamjiolę, 
pasikalbėjome su advokatais ir labai išsigandome pa
matę Varšuvos teismą, kurio buvo daug ir medaliuotų 
vyrų. Rodos jų buvo apie 12 žmonių. O prokuroras 
jau iš vieno žvilgsnio žmogų nugąsdina. Kadangi viena 
buvo demonstracija, tai buvo ir viena visų byla. Su
statė tiek, kad vos išsitekome. Paskui kai sukvietė vi-

katorga, o kiti mažesnėmis bausmėmis. Teismo pir
mininkas perskaitė kiekvieno pasiteisinimą. Paskui 
liudininkai buvo kunigo prisaigdinti ir teismas pra
dėjo juos klausinėti.

Oskinazio teisinamasis
Policijai įrodžius, kad žydas Oskinazia susitveręs 

su kitais žydais rankomis laikė demonstraciją. Oski- 
nazio liudininkai įrodė, kad ten buvo jaunamečių vaikų. 
Oskinazis, būdamas „supratlyvas" žmogus ir saugojan
tis mažamečius vaikus nuo spūsties, rankomis susitvėrė 
ir išgelbėjo nuo nelaimės. Tą viską išaiškino advokatas 
iš Varšuvos. Paskui priėjo prie mano kaltinimo ir po
licijos parodymo, kad matę mane einant šalia Antanai
čio, kuris nešė vėliavėlę. Gi mano liudininkas įrodė, 
kad aš buvau namie ir tik išgirdęs riksmą užbėgau už 
akių, neva tai demonstracijai, o prie jos nepriklausiau. 
Paskui kiti trys liudininkai parodė, kad aš negalėjau 
būti dalyvis demonstracijos. Liudininkams įrodžius 
visai priešingai, kaip buvo policijos nurodyta, teismas 
policijai nepatikėjo. Mūsų keletą išteisino, o Oskinazj 
ir dar Vieną žydelį nubaudė trimis mėnesiais. Bet ka
dangi jie buvo atsėdėję po 6 mėnesius, tad ir juos pa
leido. Po išteisinimo atsiklausėme advokato, ar mes, 
išteisintieji, negalime užvesti prieš policiją civilę bylą 
už nekaltą pasodinimą. Advokatas atsakė, kad never
ta, nes kartais policija gali panaujinti bylą į senatą ir 
maišyti liudininkus ir juos gaudyti parodymuose, tai, 
tada jau būtų sunkesnė byla ir didesnės bausmės, gali 
sako, geriau nejudinti miegančios bėdos.

(Pabaiga)
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DAINŲ ŠVENTĖ DETROITE
Detroite mes turėsime puikią Tame koncerte iškart nušau- 

danų šventę, nes šį šeštadienį sime net tris kiškius: pamatysi- 
(sausio 14 d.) 7 vai. vak. West- me “Vestuves be piršlybų”, iš- 
ern High School salėje, 1500 girsime “Vytauto Didžiojo Kan- 
Scotten Avė., įvyks Dainavos tatą”, o taip pat ir mieląjį Met- 
ansamblio koncertas. Garsus ropolitan operos baritoną Algir- 
Dainavos kraštas savo padavi- dą Brazį — šio krašto lietuviš- 
mais, garsūs ir Dainavos ansam ką atžalyną.
blio vardo nešėjai per dešimtį Todėl naudokimės proga ir šį 
metų plačiai paskleidė lietuvišką šeštadienį (sausio 14 d.) 7 vai. 
dainą Vokietijoje, JAV ir Ka- vak. patys ateikime ir savo 
nadoje. Jų da’na drebino tokių draugus atsiveskime į Dainavos 
garsių salių sienas, kaip “Civic ansamblio koncertą, kuris įvyks 
■Opera” ir “Orchestra Hali” —j Westem High Schofl salėje, 
Chicagoje, “Carnegie Hali” —' 1500 Scotten Avė. V. Kutkus 
New Yorke ir k t.

Lietuvis savo gyvenimą tam
priai sujungė su-daina. Iš Chi-

POBCV1S — ARBATĖLĖ

Kunigaikštienės Birutės Ka-
cagos apie 80 atvykstančių cho-;rių še rnų Moterų Draugija pra
mistų, solistų, muz:kų, tautinių neši miela jai Detroito lietuviš- 
šokių šokėjų (vad. Algirdo Paš- kajai visuomenei, kad birutiet ės 
kevičiaus) ir artistų A. Merke- rūpestingai ruošiasi savo pobū- 
lio muzikiniame vaizdelyje “Ves viui — arbatėlei, kuri įvyks 
tuvės be piršlybų” perduos sausio 22 d. 5 vai. p. p. St. Cle- 
mums dalelę Lietuvos. Vaizdelį mens salėje, kampas 25 gatvės 
muzikiniai apipavidalino Stepas ir Mchigan.
Sodeika, o režisavo — Alfas j Jos kviečia visus savo bičiu- 
Brinka. Gražiame dail. Jono liūs ir pažįstamus su jų svečiais. 
Tričio dekoracijų fone matysime ir draugais.
fcėsilinksminantį lietuvių jauni- Jos tikis', kad naujai atvy- 
mą, atvažiuoja nč'us iš tolimo kę ir seniai šiame krašte gyve- 
krašto piršlius pas vienturtę Ma nantieji lietuviai mielai priims
rytę, jos atvirą prisipažinimą, 
kad myli kaimyno sūnų, už ku
rio ir ruošiasi tekėti be piršly
bų.

Antroje programos dalyje 
girdėsime J. Žilevičiaus “Vytau
to Didžiojo Kantatą”, primenan 
čią mums garsią ir garbingą 
mūsų tautos praeitį prieš dau
giau kaip 500 metų. Kantatą at
liks Dainavos ansamblis drauge 
su Metropolitan operos solistu 
baritonu Algirdu Braziu, dvi
gubu kvartetu, deklamuoto ju, 
trombais ir kt. Akompanuoja 
prof. VI. Jakubėnas, diriguoja 
Stepas Sodeika, dirigento padė
jėjas Jeronimas Ignatonis.

šį pakvietimą ir pasistengs at- 
vykti į šį pobūvį.

Tai bus kas tai naujo, nepa
prasto ir įdomaus.

Mūsų mylimas akademinis 
jaunimas maloniai visus nuteiks 
pasirodydamas scenoje su labai 
įdomia programa.

Prie to viso prisidės puikus 
orkestras, kviesdamas mėgėjus 
pasišokti.

Tos kel'os valandos, praleistos 
savųjų tarpe prie gražiai deko
ruotų stalų, besišnekučiuojant 
ir geriant kva.pnią kavutę bei su
batėlę. ilgam pasiliks visų at
mintyje sukeldamos malonų pri
siminimą.

buvo Alfredo Adomaičio su Le
oną Šimkevičiūte. Jaunojo pa- 
brolis buvo jo paties tėvas Ado
maitis, o jaunosios sesutė Albi
na buvo pamergė. Jaunąją prie 
altoriaus atvedė josios brolis 
Mykolas. Prelatas Mendelis su
teikė jauniesiems palaiminimą 
ir atnašavo šv. Mišias, asistuo
jant kun. Kazimierui Pugevičiui 
ir kun. Juozui Antoszevvskiui. 
Prelatas Mendelis pamoksle iš
kėlė Moterystės sakramento di
dingumą ir priminė visiems, 
kiekvienos jungtuvės yra su
tartis ne tik tarp vyro ir mo
ters, bet taip pat tarp jų ir pa
ties Dievo.

Mirtį; atsilanko
Praeitą savaitę du lietuviai 

atsiskyrė iš mūsų tarpo — Juo
zas Gelaželė ir Rožė Štreimin- 
kienė, sulaukę daugiau 70 me
tų amžiaus, ir buvo palaidoti iš 
Šv. Petro parap. bažnyčios. Mi
rusiųjų. giminėms reiškiame 
krikščionišką užuojautą, o už 
mirusiųjų sielas tariame amži
nąjį atilsį.

Sausio 5 d. nuo širdies smū
gio mirė jaunas kunigas Fay, 
Šv. Bernardino parap. vikaras. 
Turėjo tik 37 metus amžiaus ir 
buvo kunigu tik 10 metų. Buvo 

, visi’, mylimas. Paliko didelia- 
' me nuliūdime motina ir gimi
nės.

1
Metinis Altoriaus ir Rožančiaus 

dr-jo, pasisvečiavimas
Kun. Kazimieras Pugevičius, 

Altoriaus ir Rožančiaus dr-jos 
naujas dvasios vadas praneša,

salę pasisvečiavimui ir pasi
linksminimui.

Sodalietės; domisi 
mūsų mokykla

: Sodalietės, išgirdusios, kad 
klebonas prel. Mendelis įrengė 
mokyklos kieme čiužinėjimo 

| lentą (sliding board) mokyk- 
; los vaikučiams kaip kalėdinę 
j dovaną už jų gražų teatrą 
gruodžio 18 d. ir kad vaikučiai 
negali ja atsidžiaugti nutarė 
nupirkti antrą panašią lentą. 
Vam tikslui jos rengia vakario 
3 d. “bingo” Šv. Alfonso para
pijos svetainėje. Ta lenta kai
nuoja $400. Tad sodalietės pra
šys paramos iš visų parapie
čių, peš tą sumą sukelti iš vie
no vakaro pramogos nebus 
taip lengva. Klebonas ir vai
kučiai yra dėkingi kun. Juozu' 
Antoszewski ir sodalietėms iž 
jų gražų sumanymą.

Pusmetiniai kvotimai

Vaikučiai yra rimtai susirū
pinę, nes sausio 16 d. prasidės 
pusmetiniai kvotimai. Tie kvo
timai gali nulemti kaikurių mo
kinių perkėlimą, i augštesnį 
skyrių arba pasilikimą dar vie
nerius metus tam pačiam sky
riuje. Klebonas prašo tėvų ir vi
si’. parapiečių pasimelsti vai
kučiu, intencija.
$8,22? pasaulio raupsuotiems
Metinė adventinė raupsuo-

[ tiems rinkliava užsibaigė gruo- 
| džio mėn. paskutinę dieną. Kle
bonas pranešė parapiečiams, 
kad 1955 ina. rinkliava viršijo 
visų kitų metų rinkliavas — 
buvo dviguba. Kitais metais 
surinkdavo po $4,000, o praei
tųjų metų gruodžio mėn. su
rinkta daugiau $8,000. Klebo
nas gavo laišką, rašytą sesutės 
iš Cebu Pilipinų salų, kuriame 
buvo pažymėta, kad tik Ameri
kon katalikų dosnumas raup
suotiems pagelbsti gydytojams 
ir slaugėms raupsuotųjų ligoni
nėse suteikti vaistus, kurie pa
deda šimtams raupsuotų pa
sveikti ir grįžti pas savuosius. 
Prel. Mendelis yra įsitikinęs, 
kad visi aukotojai raupsuotų 
rinkliavai gauna ypatingas ma
lones, ypač savo sveikatos rei
kaluose. Jis mato regimą Die
vo palaimą šiame darbe. Be 
Dievo pagalbos niekas nepajėg
tų surinkti tų tūkstančių ne
laimingiesiems.

3)i
RADIO SU

Rupestingai ir pigiai taisau

kad metinis tos dr-jos pasisve- TPLpYĮ^I | O S 
čiavimas ir susirinkimas įvyks •'
sausio 22 d. 3 vai. po pietų. Vi
sos narės yra kviečiamos ateiti
į bažnyčią 3 vai. sukalbėti ro
žančių už mirusiųjų narių vė
lės, o po to ateiti į Šv. Alfonso

APARATUS
Garantuoja darbą ir dalis.

I. MIGLINAS 
Telef. — HUmbold 6-1038

JONAS GRADINSKAS

BALTIMORĖS ŽINIOS
Šv. Vardu Vyrų draugijos 

metinė šventė
Sausio 8 d. 8:30 vai. per šv. 

Mišias 118 mūsų parapijos vy
rų ir berniukų gavo ištikimybės 
kryžius už tai, kad 1955 m. jie 
priėmė šv. Komuniją bent 10 
sykių metų laikotarpyje su sa
vo draugija. Klebonas prel. 
Mendelis, prieš pašventinant 
kryžius, pasakė susirinkusiems, 
kad ne tik jo sielą džiaugiasi 
šiuo vyrų ištikimumu, bet 
džiaugiasi sielos žmonų, seserų 
ir visų parapiečių matant .to
kią meilę savo tikėjimo, regint 
tokį įvertinimą Jėzaus šv. Ko
munijoje. Visi vyrai, pildą sa
vo pareigą, yra tikri Išminčiai, 
kurie jieško Dievo, jieško sie
los išganymo mėnesinyje šv. 
Komunijoje. Kaip tie pirmieji 
Išminčiai, visi vyrai, kurie ište
sėjo per visus metus, kiekvieną 
mėnesį atnešė Jėzui Ostijoj 
išminčių dovanas — auksą sa
vo meilės, smilkalą savo maldų 
ir myrą savo pasiaukojimų. 
Kaikuric vyrai jau 25-tus me
lus laimėjo tą dovaną. Gav

j šieji kryžius yra daugelis tėvų 
J ir sūnų, kurie ištikimai priėmė 
ŠV. Komuniją per visus metus.
Tai buvo tikrai šeimyninė šven
tė, kuri sukėlė daug džiaugsmo 
klebono prel. Mendelio širdyje 
ir šv. Vardo draugijos dvasios 
vado kun. Juozo Antoszevvski 
sieloje, ir visų dalyvavusių tose 
šv. Mišiose. Valdybos nariai 
buvo kiekvienas apdovanotas 
ypatinga dovana — gražia mal
daknyge — už jų darbą ir pas
tangas šv. Vardo draugijos ir 
parapijos gerovei. Su mūsų kle
bonu tenka tik pasveikint' Dr- 
jos Dvasios Vadą ir visus vyrus 
už jų gražų pavyzd, visai mūsų 
parapijai. Šv. Vardo Draugija 
yra mūsų parapinio dvasinio 
gyvenimo stipriausias šulas ir 
gražiausioji pažiba. Tegyvuoja 'BE

Televizijos, radijas, patefonai, lempos, antenos baterijos 

J. G. TELEVISION COMPANY

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998
GARSIAKALBIŲ SISTEMA (Public Address System) išnuomavimui

CRANE SAVINGS ANA"si£AN
2555 WEST Oth STREET LAUyette 8-1083

B. R. I’ietkieuicz, prez.; E. R. Pietkieivicz, sekr. (r advokatas 
Mokame augštus dividendas. Kešiuojame čekius. Parduodame ir 
išperkame valstybės bonus. Taupytojams patarnauvimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ŠIANDIEN.—Apdrausta iki $10,000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro: 
antr. ir penkt. 9 iki 5; treč. uždaryta, o šešt. nuo 9 iki vidurdienio.

i?.ji ilgiausius metus ir tepritrau- 
kia ji kiekvieną mūsų parapijos 
vyrą į savo būrį'.

Adomaičio — šLmkeviėiūtėh 
vestines

Vienos iš gražiausių jungtu
vių, įvykusių mūsų bažnyčioj:,

SINCLAIR Gazolino Stotis
11 PAGALBA"

Gyvenimiškas palyginimas ranką j jo kišenę ir paimu pinigų.
Kas aš būsiu? Mergaitė, kiek pa-

Mažai mergaitei vienas aiškina, galvojus, atsako: "Būsi mano ma- 
kas yra vagis. Kad geriau supra ma.”
stų, paima šį pavyzdį. — Šaky. |________________________________ _
sim aš, tavo tėtei nematant, įkišu

8TATVBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTA'TPME '
VISOKIŲ RCftlŲ 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY
LUMBER CO.

f 1
STASYS LITWINAS. Pre*.
3039 8a. HALSTRD ST.
* Tel. VIctory B-U7B

APKATNAVIMĄ IR PREKIŲ PRI
STATYMĄ TEIKIAME

NEMOKAMAI
RASTINU ATIDARYTA k&adlen nut

» vai ryto Iki 6 vai. vakaro Ii 
teAtadlenlals Iki S vai. vakaro

VAŽIUOJA tuščias sunkvežimis į 
Clevęlandą šį šeštad., sausio 14 d., 
vakare. Gera proga norintiems nuva
žiuoti ar daiktus nuvežti.

Tel. VIrginia 7-2972

'''-i. .Sfcįį'l
PIGIAI IR SAUGIAI

PERKJRAUŠTAU

B A L DUS
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
Turto nauja didelį sunkvcžlmj 

Ir atalraudaa
«»SO. H. Talman, Chioago lt, III. 

Tel. OHovehllI «-7O»«

A. T V E R A S
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS

Padavimas ii taisymas

2S4S W. 694h St. REpublic 7-1941

(lempos-dalvs-baterijos)

TAISYMAS 
įnamuosedirbtuvėse] 

—100% — 
LgARANTOA.

Soma
TELEVISION

|(sav. inž. A. Semėnas)
l3130S.Halsted-DA6-6887J

Duoną Ir (vairiau skoningas 
bulkutes kepa

BRUNO’S KEPYKLA
3339-41 S. Lituanica Avė. 

Tel. CLifside 4-6376..
Pristato tu e , visas krautuves 
Ir restoranus, taip pat K- 
•lunčla } visus artimuosius 

miestu*.

PAKKHOLME SERVICE 

STATION

5000 W. Cermak Rd., Cicero, IIL 
Lietuviška gazolino stotis ir 
automobilių aptarnavimas 
William J. Grigelaitis, sav.

3A
PER 40 METU 

VISU LIETUVIŠKU 
KOLONIJŲ 

SAUGIAUSIA IR 
PELNINGIAUSIA

TAUPYMO
BENDROVĖ

4038 Archer Avenue T.l. LA3-6719 

AUGUST SALDUKAS Prezidentas

Pradėkit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!

Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 
įstaigoje BRIGHTON SAVINGS and LOANI

Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000.00

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

CHARLES ZEKAS, Sec’s

OFISO VALANDOS:

Plrmad., antrad.. penktad. Ir 
Bešt. 9 v. ryto Iki 4:B0 p. p.

Trečiad. 9 ryto Iki 12 o 
Ketvirtad. 9 vai. Iki 8 vak.

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. U artimą Ir 

tolimų distancijų. Saukite sekančiai:

3415 S. LITUANICA A VĖL, CHlCAGO, ILL,

ANTANAS VILIMAS
Telefonas — FRontier 6-1883

Vairuotojams
(Atkelta iš 3 pusi.) 

idz.ius. Taip elgiantis, yra 
,i daug galimybių išvengti 
tesnčs avarijos ar sužaloji-

■ šie visi priminimai, skaity- 
,u ,nčra nei tau, nei man. Jie 
būtini mums visiems. No

kime perdaug lengvai g.V- 
emis, negrąsinkime mirtimi 
sau nei kitiems ir budėkime, 
mūsų patogumui skirtasis 

įmobttis, jokiu būdu nevirs-
imogžudybčs įrankiu.

TELEVIZIJOS
Ir Radio Aparaty Taisymas

Sąžiningai ir garantuotu darbu 
M- RIMKUS, 4517 S. Sawyer St. 
Tel. VI 7-0087 — VI 7-3037

Ift ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Nuujaa specialu,, didelis 

Monkveillllit »n pilnu np- 
druudit. I’Ikils Ir msžIiiIiikiin 
piUiiriuivIniMN.

R ŠERĖNAS
45411 S, \Yood (Jliictųrn (1,

Illinois. tel VI 7-2U73

Taisoma automobilių motorus. Lyginame įdaužtoms ir 
įlenkimus. Dažome ir atliekame jt airius kitus pataisymus.

NEBRANGUS IR GARANTUOTAS DARBAS
Mašinai sugedus, pribūname su vilkiku į įvairias vietas. 

Parduodame akumiliatorius, padangas ir kt. automobilių dalis.

2641 West 71st St.(kampas Talman Avė.)
Tel. REpublic 7-9842. Namu tel. WAIbrook 5-9934

■3S,

MES PRISTATOME ANGLIS BEI 
PEČIAUS ALIEJŲ

DIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS if/T
Mea taipgi perkrauatome jūsų baldus saugiai — keletą blo-I 

1 kų ar keliasdešimtg mylių. Reikale šaukite mus.
Vieno kambario baldus arba vi«o namo — kreipkite* paa’ 

mus. Turį daug metų patyrimo perkraustymo darbe.

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne Avenue Tel. VIrginia 7-7097,

NOW...
Laimingieji, kurie- 1955 m. prisidėjo prie mūsų Kalėdų Klubo—Christ- 
maa Club, lapkričio mėnesį gavo čekius. Prisklėkile prie mėsų 1956 m.

New Year righf-
JOIN OUR

Christmas Savings 
Club '*

Christmas Club ŠIANDIEN!

Vniversal Savings Auociaiion ’

IStJO So. Ilulatcd Street • Chieago 8. LB • HAvmarket 1-2023

and loan
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i ALENOS DEVENIENPS IŠLEISTUVES ■ Vileišis, Devenienėa brolis;
Lenktaitienė, jos sesuo. Buvo ir

Nežadėdama kalnų nuversti, saugu”. Todėl, ji sakė, ji ryžo
si’ Atlanto nusausinti, kad par- si apsiimti toms Vykd. Tarybos 

pirmininkės pareigoms.
Prieš tai Devenienę sveikino

vestu j išlaisvintą Lietuvą, nau
joji Vykdomosios Tarybos pir
mininkė Alena Devenienė sau-į ir linkėjimus pareiškė Lietuvos

gen. konsulas J. Budrys, Bal
io pirmininko pareigas einąs 
prel. J. Balkūnas, SLA prezi- menės veikėjų, 
dentas adv. K. Kalinauskas, I

“GLUŠAS” CLEVELANDE 
Detroito lietuvių dramos mė

gėjų sambūris sausio 7 d. Cle- 
velande suvaidino L. Fuldos 5 
veiksmų komediją “Glušas”. Sa 
vo nuoširdumu ir gera vaidyba 
detroitieėiai susilaukė gražaus 
clevelandiečių įvertinimo ir pa
dėkos. Sambūrio paskiri vai
dintojai toli prašoko mėgėjų ly
gį ir kaikurios scenos vargu be
galima geriau atlikti. Z. Arlaus
kaitė - Mikšienė, D. RaceviČiūtė,
A. Pesys, V. Žebertavičius, A.
Gubilas, St. Geldauskas, B. Rac- 
kaitė, I. Laurinavičienė, L. Hei- 
ningas, St. Iljasevičius, Pr. De
veikis ir I. Šulcaitė sudarė dar
nų vaidybinį vienetą. Režisavo 
Zuzan a Arlauskaitė - Mikšie
nė. Režisorės padėjėja P. Hei- 
ningienė. Dekoracijas paruošė 
P. Maželis.

Vakarą ruošė Clevelando Al
to skyrius. Publikos šį kartą 
prisirinko tikrai gausiai ir tokia 
kultūringa pramoga buvo pa
tenkinti.

TRUMPAI 
ALRKF jaunimo stovyklos 

globos komitetą Clevelande su
daro pirm. S. Laniauskas, tel.-Kutūros Taryba nuoširdž'ai d’ė- 
CE-1-2173, sekr. Stefanija Sta-1 koja.

sienė, tel. GL-17824, ižd. Balys 
Graužinis, tel. UT-1-1729 ir na
rai — Juozas Pikturna, Petras 
Kliorys, Viktoras Palūnas ir Jo
nas Puškorius.

— Šiuo metu vykdomos vajus 
nupirktai stovyklai įrengti bei 
mažinti skoias. Daroma viskas, 
kad jau šiais metais būtų gali
ma stovyklauti šioje gražioje 
vietoje. S. G.

Waterbury, Conn.
Parama Kultūros Fondui

Waterburyje mirusio prof. 
Vaclovo Biržiškos atminimui pa 
gerbti, vietoje gėlių vainiko, 
tremtinių draugija paskyrė pi
niginę 10 dol. auką Lietuvių 
Bendruomenės organizuojamam 
Kultūros Fondui. B. J.

Ačiū Seserims 
Kazimierietėms

šio 8 d. New Yorko lietuviams 
pareiškė:

— Dirba u, kiek galėsiu ir 
kaip mokėsiu Lietuvos išlaisvi
nimui, o iš jūsų visų prašau tai-. Liet. Laisvės Komiteto 
kos ir patarimų.

Gražia puokšte raudonų ro
žių dalyvių apdovanota Deve

nienė kalbėjo vietos organizaci
jų jai surengtose išleistuvėse, 
prieš jai išvykstant į Europą 
naujų pareigų perimti. Iškilmės 
įvyko Free Baltic House patal
pose, dalyvaujant Balfo, SLA 
ir Sandaros vadovybei, jų na- 

į riarns ir visų tų trijų organiza- 
Į cijų bei Devenienės svečiams.

Devenienė kalbėjo po visos 
eilės organizacijų atstovų kal
bų, po daugelio linkėjimų lai
mingai nuvykti ir sėkmingai 
darbuotis Vykdomosios Tary
bos pirmininkės pareigose.

Ji dėkojo už tuos linkėjimus, 
užtikrindama, kad jie ir pačios 
išleistuvės ją moraliai paremia 
jos pradėtame darbe.

Primindama, kad ji esanti 
: viena anksčiausiai šion šalin at- 
i vykusiųjų, ji pabrėžė, kad lai- 
i kas nei erdvė nenustato tėvy- 
■ nės meilės. “Rodos, juo toliau, 
j tuo labiau aš ją myliu ir jeigu 
! man. čia šilta, patogu ir ramu,

Vliko prezidiumas, Trečiokai iš 
iš Newarko, Budreckai iš Eli- 
zabetho, adv. K. K. Kalinaus
kas net iš Bostono. Matėsi ir 
Lietuvos Laisvės Komiteto na
rių, Alto narių, Balfo darbuo
tojų, laikraštininkų ir visuo- 

S. N.

Vacį. Sidiikauskaa7ik ‘X “VeStUV& be piršlybų”
druomenės Tarybos pirminin
kas adv. J. Šlepetys.

Pabaigai žodį tarė Vliko pre
zidiumo pirmininkas J. Matu- est Infirmary esantieji lietuviai 

tui’ėjo la mingą dieną. 12 vai. 
buvo lietuviški pietūs su žemai
tišku kugeliu ir dešra.

Kolumbo Vyčių Mundelein 
kuopa, pavedus inž. Mileriui, dir 
bančiam Oak Forest Infirma- 
ry, III., suruošė šį pobūvį.

Seneliai gavo po $1 pinigais 
ir po pakelį cigarečių. Gavo tik 
lietuviai seneliai. Pobūvyje bu
vo marijonas tėvas Jurgis Ma
linauskas.

Tarp senelių maišėsi du Kalė
dų seneliai: vienas važinėjo ant 
pačiūžų, kitas ėjo pėsčiomis ir 
abu kėlė juokus.

Po valgių salėje pradėta links 
moji dalis. “Ateities” šokėjai 
gražiai pašoko Mikitą, Kubilą, 
Aušrelę, Jonkelį ir Kalvelį.

Po Dainavos ansamblio pirm.

seneliu prieglaudoje
1956 m. sausio 8 d. Oak For-

Patikslinimas 1

Sausio 7 d. “Draugo” priede 
Menas, Mokslas, Literatūra 
straipsnyje "Dirbtiniai mėnuliai 
ir kelionė į erdvę” antroje kolo
noje, po poskyrio “Dviejų rū
šių satelitai”, satelito Mouse au 
toriaus vardas klaidingai para- 
rašytas: prof. S. F. Springer; 
turi būti — prof. S. F. Singer. 
Be to tame straipsnyje surink
tas terminas “geografiniai me
tai”. Turi būti — “geofiziniai 
metai”.

NAUJŲ MAŠINŲ 

FONDAS

“D r a u g o” Administracija 
nuoširdžiai dėkoja už aukas 
Naujų Mašinų Fondui. Aukojo 
šie asmenys:

rZ

Seserims Kazimierietėms, lei- 
dusioms Teatro Studijai naudo
tis puikia Maria High School pa
talpa, LB Chicagos Apygardos į tai man visada stojasi prieš 

i akis tikrovė, kaip tenai Tėvy- 
‘ nėję ir šalta, ir skurdu, ir ne-

lionis. Jis reiškė viltį, kad šitie 
bendradarbiavimo ir paramos 
vekseliai, kuriuos šiandien pa
sirašėte, būtų išpirkti”, čia pat 
pridėdamas, kad Vliko darbas 
nėra vieno žmogaus ir todėl 
reikalnigas visų talkos.

Sveikinimų Devenienei raštu, 
laiškais ir telegramomis, atėjo 
iš JAV ir iš Kanados. Sveikini
mą ir gėlių atsiuntė adv. B. No- 
vickiene. Visus sveikinimus 
perskaitė inž. A. Novickas, San
daros I-os kuopos pirmininkas, 
vadovavęs atsisveikinimo iškil
mėms.

Prieš pradėdamas jas, pačio
je pradžioje inž. Novickas dar 
ir pats pasakė keletą žodžių, 
pabrėždamas Devenienės ėjimą 
rimtoms ir atsakingoms parei-, j. Paštuko žodžio dainaviečiai 
goms. . ; pradėjo vaidinti “Vestuves be

Jis dar priminė, kad ji vyks
ta. Europon dirbti laba’, nepa
lankiose sąlygose. “Kai prieš

piršlybų”. Dalyvavo apie 80 
dainaviečių.

Da'navos ansamblis lietuviš-
keletą metų buvo formuojama kos polkos muzika ir lietuviškos

Per virš pusę šimtmečio

Schoenfeld’FG U. S PAT. orr
-TEA-

Paiižymėję žolių vaisiai

LAXATI VE

Skubiui pagelbsti 
užkietėjusius vidurius

VISOSE VAISTINĖSE

ioaaoi

1956 e

LIETUVIŲ STUDENTŲ ŠALPOS FONDO

Šokių Vakaras
Su Programa ir Bufetu

įvyks sausio 14-tą d, 8-tą valandą vakare
LIETUVIŲ AUDITORIJOJE 

3133 South Haisted Street, Chicago

Programą išpildys solistė JUZE KRIŠTOLflITYTE 
iš Clevelando, akompanuojama A. Kučiūno, ir Chi

cagos apylinkės studentai.

Europoje pirmoji Vykdomoji 
Taryba, tada lietuvių visuome
nė sutiko ją didele viltimi ir

dainos žodžiais žavėjo žmones, 
susirinkusius pamatyti progra
mą. Dainaviečių grupė neveltui

prielankumu. Dabar, ilgesnės; nešioJa Dainavos vardą ir džiu- 
emigracijos pasėkoje, atsirado j Sina žmones, keldami lietuvišką 
opozicija. O ir tarptautinė j var<^4-
būklė nėra perdaug viltinga”,! Tautoaakuūnką Juozą Būgą

i - n v • - j aplanke ir pasveikino visi dai-— sake jis. Pabaigai dar jis1 r 1
pridūrė, kad “negana, kadnegana, kad j’, 
gavo Vliko vienbalsį pritarimą, 
ir mūsų atsilankymas j šias iš-

naviečiai ir pirmininkas p. J. 
Paštukas, įteikdami dovanų kny 
gą “Dainava”, išlestą 1955 m., 
ir piniginę dovaną nuo' Dainavos

leistuver. tegul bus įrodymas, ansamb]įo
kad mes su ja . l Metropolitan operos solistas

Po oficialių kalbų, vėliau dar Algirdas Brazis žavėjo žmones
pasikalbėt?, prie kuklių vaišių. | angliškomis dainomis.
Dalyvių tarpe matėsi dr. M. De-| Taip ir baigėsi žavioji diena 
venis su dukra ir žentu, dr. p . Cak Forest Infirmary. J. Būga

TELEVIZIJOS FONOGRAFAI 
Tik pas mus pirkdami gausit
• Nemokamai 3-jų m5n. pilna garan

tiją — darbas ir dalys.
I Nemokamai .vidaus anteną ir insta

liavimas.
• Iki $lu0.00 ir daugiau nuolaidos už 

jūsų seną televiziją.
Be to, visokiausi radijai, rekorda- 

iVimo aparatai, lempos, baterijos, da- 
įlys ir kitų firmų televizijos,

NUOŠIRDUS 1/1 ETŲ VISKAS 
PATARNAVIMAS

Frank’s TV and Radio
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

3240 South Haisted Street
Telefonas CAIumet 5-7252 

PRANAS KURSIS IR 
PAULIUS U. ENDZEL1S

=3OEIOE==XOE30C==)

tir

JŪSŲ APDRAUSTI INDELIAI

Neš ’/2% Didesnį Dividendą negu iki šiol
PAS

ST. ANTHONY SAVINGS 
Pradedant 1956 metais Sausio 1 dieną

VELTUI ... AUTOBUSU KELIONĖ
Visiems, kurie atvažiuos (netoliau 50 mylių) atidaryti nauja sąskaitą 

$50.00 arba didesnei sumai, bus apmokėta autobuso kelionė.

VELTUI..TERMOMETRAI
Su kiekvienu $50.00 ar didesniu indėliu!

Kad gavus mūsų padidintą dividendą, nereikia pinigus išlaikyti ilgą laiką 
Dividendas bus išmokamas kas šešis mėnesius... Pradėkite indėlius dabar ir 
tapkite turtingesni 1956 metais.

TSaiMSTO5 MMtousrrJfį
1$ TOLI IR ARTI

NAUJI DIDĖLI TRO KAI-NAUJAUSI KBAUSTrNIO {RANKIAI 
ILSU MĖTŲ PATYRIMAS-PIGUS IR SĄtlNIN6AS fiAUARNARNAt

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, Ibi. Tel. VZAILoek 5-9209

MOVI M C

SEGHETTI TRAVEL BUREAU
2451 So. Oakley Avenue Tel. Y Arde 7-3278

MES PARŪPINAME KELIONES LĖKTUVAIS, G KIŠKELIAIS, 
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.

Sutvarkome dokumentus norintiems atvažiuoti į Ameriką. Pa
rūpiname dokumentus norintiems išvykti į užsienį. TURIME IR 
LIETUVIŲ Skyrių. Pildome afideiyitus. Pasinaudokite.

Roosevelt Furnlture Miegamo Rakandą Išpardavimas!
11 gabalų — tiktai už $169.00

Į šį setą įeina lova. dreseris, ko
moda, springsai, matrasas su vidu
jinėm spiruoklėm, 3 vanity stiliaus 
lempos, 2 miegamos pagalvės ir 
kilimas. Didelis pasirinkimas ir 
kitokių baldų. Galima užeiti vaka
rais. Parduodame išmokėjimais.
Už 6 mėnesių išmokėjimus neima- 
me jokių nuošimčių. Prieš perkant 
baldus, užsukite į šią lietuvišką 
krautuvę, apžiūrėkite baldus ir pa
tirkite kainas.

ROOSEVELT FURNITURE CO.
2810 WEST ROOSEVELT ROAP Tel. SEeley 3 - 4711

FvlJu Raudonis. Ir menadž^rle
Krautuvą atidaryta gekmedlpnltOn nuo II Iki <:■<*•

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

1447 S. 49th Ct., Cicero 50, III. - Tel. TOwnhall 3-8131 ir 8132
Atidarą kasdien; Uždara trečiadieniais ....................................... JUOZAS URIBAUSKAS, Vedėjas

V — .—u,. a -.“-.te .-i a-atr-------------v » au » ai ,— —

N. N............................ $12.00
Tribulas B. J............... 12.00
Vedeckas Leonas 10.00
Urbelis Rokas ......... 9.00
Augėnas Kazys 5.00
Bs-lbatas Jonas ......... 5.00
Grish Monika............ 5.00
Kamarauskas Adolfas . 5.00
Kariavimus Nik. 5.00
Matulionis J................ 5.00
MenceI Veroniea ....... 5.00
Norkus Kostas ......... 5.00
Prunskytė Anelė 5.00
Lamsargis Mary ....... 5.00
Yumontienė EI. ......... 5.00
Pavilionis F................ 3.00
Shončhis Fr................. 3.00
Urbonas Pranas......... 3.00

, Bagdonas Adolfus ... 2.00
Banėnas Antanas . . . 2.00
Baubkus Jonas ......... 2.00
Gikis F...................... 2.00
Janušauskas J............ 2.00
Kemektvtė Oiga 2.00
Kozerlg Juozas ....... 2.00
Krukienė Eugenla . .. . 2.00
IJčkus Petras . .......... 2.00
Sodeika Stasys......... 2.90
Verdeekas Leonas . . 2.00
Vilimas Pr................. . 2.00
IValančiauakas J. A. . 2.00
Ablotnienė Petronėlė . 1.00
Antanavičius Pranas . 1.00
Bakšys A.............. . 1.00
Cepela Dominic ....... 1.00
Zdanccvičius Juozas . 1.00
Lukšys John ........... 1.00
Petkus A. ............. 1.00
Petruškevičius Vincas . 1.00
Visvydas Pranas . . . . 1.00
žeorauskas Martinas 1.00

BUICK ’AS

LIETUVIŠKAS

AUTOMOBILIS

NARIAI LIETUVIŲ TAUP. IR SKOLINIMO
B-VIŲ LYGOS, KUR1O8B

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 
I R

Paskolos Duodamos Namy įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO > SAVINGS i LOAN ASSN.
6234 S. Westem Avė. Chicago 36, III.

CHANE SAVINGS A LOAN ASSIL
2555 W. 47th St_________ Chicago 32. III.

DISTRfCT SAVINGS G LOAN ASSN.
3430 So. Haisted Street Chicago 8, III

UHIVERSAL SAVINGS A LOAN ASSML
1800 S. Haisted St. Chicago 8, III.

AUKŠTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IR PELNINGI PATARNAVIMAI.
TAI P> M I I, l\IRIAI. AUDRAI NT<M » HUMMUMMI |s lAIUUI A, Kftf I M 'MAS. N Al .1 Al PADIDINTAS RISIDEN IMS I Z PAIRI P IM M+IMLN- 
II PASKAITAS. M I I TAI Pfc MO SKVRIAI: OPTIONAl.. ROM S. KAI.fi IR IR VAKACI.II skfc ItlAI. RAI.ITV. TAI PATI IR PElt I.AIŠKIS. SI 

TAI PYKITE IM,AIDA* IŠKERTANT TEMIS III APMOK ANT VIMOKI Al MAS RIDAS, VEl.TII l‘A TARNAVIMAS NARIAMS. I IŠKERTAM IR 
PARDI ODAM VALDŽIOS ROM s. NAMi PAKKOM.S PRII IN AM IA LSI DM H SI ŽINOT MTSŲ Al Kttl'A DIVIRKNR> IR KITAS IN-

EORMACMAK PAŠAUKIT — (JIUO I II11,1. II-7.A.5,

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION, 6234 SOUTH WESTERN AVĖ.
PULS! SSAAL—»VAL............. .  ■■-»■■■■ » A.V'RAR IK FENLT S ik: 4 t AE : UUU 5IEIS -.ai ’.J. ; LZDAKV'IA V'S.j 1ML7.4 fei.fc!. B IK! S PUPU.T■ i i . »■ .y -........... < ■ i. i.^—.. i—11 m.inin «
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CLASSIFIED & HELP WANTEDADVERTISEMENTS 1OC aoi MISCELLANB0U8 
{vairūs Dalykai

KKAL ESTATE
>7 stankovičiūs

REAL ĖST. ir INSUB. BU0KBBI8 
LIETUVIŲ AUDITORIJA 

3183 So. U&teted St.
PL DAnnbe 6-17M 

Padt-da plrklll - parduoti n«nni. 
Hmm, bizni na. Fui lipina paskala, 
draudimus ir daro vertinius Tvarki 
Imigracijos dokumentus. Ofisas atds 
ros kasdien nuo 10—7.

Nejiitl. turto pirkimas-pardavimas, 
tisokiŲ rūšių a|Mirauda, Notarijatas 

INCOME TAKSŲ PILDYMAS 
P. LEONAS

REAL ESTATE 
2735 IV. 71st St. — V*'Al. 64015

Prieš pirkdami ar pardaodam 
namus, hunais, sklypai ar Matu 
atlankykite mos.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-IN8URAH01 

8405 West 51 8t.
WAlbrook 6-5080

PkoHpect 8-357* (vak- Ir

REAL ESTATE

Gražioje Marąuette Parko apylin
kėje parduodama maisto produktų 
krautuvė su namu, daranti puikų bis-
u

______ GRovebill 6-2025 ______
$3,600 METINIŲ PAJAMŲ, plius 
5 kamb. butas. Mūrinis rooming- 
house. Pardavėjas išvyksta j Mi- 
tdugan. Karštu vandeniu apšilo. 
Garažas. 26th ir A vers. $18,900; 
įmokėti $6,000. SVOBODA. 3739 
W. 26th St. LAwn<l»le 1-7038.
Greitam pardavimuo namas ir ta
verna. Erdvi sale, virtuvė prie ta 
vernos, ir 3'a kamb. butas pigiai. 
Pasimatvkite su savininku.

7848 So. Ratine Avenue 

HELP WANTED — MOTERYS 

OFFICE GIRL
Keed giri erperieneed in billing 

and general office work.
• Good paying
• Oood transportation
• Good tvorking eonditions 

Pfaone ALbany 2 2207

HELP WANTED MOTERYS 

FXPERtENCED

i KEY PUNC-H 
OP ERATOR 
SERIES 024 MACHINE
8:15 a.in. to 4:45 p.m.

Modern office & congeniąl 
People to wirk vvith

Pd. Vacations & Holidays 
Cther Company Benefits

ILLINOIS 
TOOL W0RKS

2501 N. KEELER
14200 West)

"DRAUGAS** AGERGV
55 East Washington Street 

TeL DEarboru 2-2484 
2384 Sounth Oakley Avenue 
Tel. Vlrginia 7-6640; 7-6641
—OBf K*i."'y, .-'.Jiobo-'SS

HELP WANTED VYRAI

Kas, perkant arba parduodant na 
mus, norit nųžtnlngo Ir lietuviška 
nuoširdaus patarnavimo krelpkltls I

VENTA KEAL ESTATE
4409 S. Falrfield, teL LAf. 8*3881
VaL Kasdien nuo »—12 Ir 4—7 vai 
vak. fii-Atad. nuo 9 v. r. Iki t v. v 

Trečladlnel&ls uždaryta

Pardavimui namas ir maisto pro
duktų bei mėsos krautuvė. K.eiptis 
tel. RElianee 5-6450 tarp 6 ir 8 v. v. 
vGOCOOC-SOOOOOOOrOOOOOOOOO'

kas M ori namų, farmų ir biznių 
pirkti bei parduoti, kas nori gauti 
paskolas — iporgiėius, apdraudimu* 
— inšuransus, kas nori biznių kny 
gaa suvesti ir Jums nuoširdžiai pa
tarnaus ir pagelbės.

JUOZAS STANAITIS
9016 S. Cottage Orove Avė., 

Chicago
COOK COUNTY BUSINESS 

BKOKERS 
Telef. HFdaon 8-7828

Namų tri. PRospect 8-2580

4 butai po 4 k. Geras medinis na
mas. 4527 So. Wood Street. Kaina 
$10,800.

YArds 7-3895

L A D 1 K S
Be an Avon represenlative in your 

own neighborhood. Earning aveiage 
$*_’ to $3 per hour. No expcrience ne- 
eessarv. For compiete Information —

Call EU 6-9052

CATHOLIO PERSONNEL — 
T0WNE

NO FEE
SECRETAR1ES .......... $300-360
STĖNOS. LITE & EXP. $280-300
BILL TYP1STS .........  $“240-280
TYPISTS .................... $216-260

File clerks and pnge girls — Open 
in The New World Bnilding.

109 N. Dearborn — Suite 702 
STate 2-7480

CLERK-TYPIST
ltours 8 a. m. to 5 p. m. 

Truek line experieneed 
Būt wili eonsider otiier evperience

Plione
T0WNHALL S-4200

Ask for Mr. Williams

ARTI 71st IR LOOMIS
Kampinis 10 butų mūrinis namas. 
Pilnas rūsys. Butai po 4 kamb., 
visi pečiais apšild. Ąžuolo grindys 
ir papuošimai. Mr. Ctiandler, HEm- 
lock 4-4300.

.MARQt EITE PARKE
6 BI TŲ MODERNIŠKAS MOKINIS 

NAMAS. 2-jų autom, garažas. 2 bu
tai po 5 kam. Ir 4 po 4 kam. Gazu ap
šildymas. stokerls. l-iga verčia par
duoti. Apžiūrėjimui skambinkite

" \YEntworth 8-4837 
«EO. WASIjO 

#11 W. 5#tb St.

Reikalinga moterų — patyrusių 
skirstyti senas vilnones medžiagas 
bei skudurus. Geros darbo sąlygos.

AMERICAN WASTE FIBERS 
COMPANY

2600 West 19th Street

STENO • CLERK
Stenography and General Office nork 
Homellke worklng eonditions—-6 day 

week. Good startlng salary
NORMAN ENGINEERING Co. 

2115 W. Marąuette Rd. 
m:. 4-2800

WANTED SALESGIRLS
STEADY W0RK 
Mušt be eneigetie.

Apply
GRAYSON’Š SHOP 

1126 Lake St.
___________OAK PARK__________

TELLER-TYPIST
YOUNC LADY 

Permanent position 
6650 W. Cermak Rd., Bervvyn 

GU 4-7609

TYPIST - Nights
5 PJW. to 1:30 A.M.

BILLING CLERK
8:30 A.M. to 5 P.M.

CAROLINE MOTOR 
EKPRESS

2417 So. Paulino SI. 
Tel. CL 4-1000

PLATINKITE “DRAUGĄ”

LABORATORY
TECHNICIANS

Opening in laberatory for 
youngmen vvith foilovvingąuali- 
fications: One year of high 
school chemistry or one year of 
college chemistry, or persona 
vvith previous laboratory ex- 
perience to work in paini labo
ratory in Chicago Heights area.

Address —-

DRAUG AS, Boa B874 

2334 So. Oakley Avenue

WORK CEOSE TO IIO.VIP;
AND SAVE $104 A YEAR

Service Station Attendant 
And Handy Greaser

Excellent working eonditions
MIDV^EST

SERVICE STATION 
________ 2335 So. Uestern________

CABINET MAKERS
Expcrieneed on high class eustom 

made fumiture and reproduetions.
Top wages and steady woik. 

Apply
WILLIAMtJ. QUIGLEY 

117 E. Delaware

AUTO
LUBRICATION

MAN
ENPERIENCED

HAMER MOTORS 
7000 W. Ogden

BUILDING A REMODEUNG 
NAMŲ STATYBA

Įvairūs Maišymai Ir pardavimas 
Jei norite* pirkti ar užsakyti namų, 
kuris butų gerai Išplanuotas, pato
gus, gražus ir pigus, pirkite ar užsa
kykite pas

Susitarti laoktt REUanoe 8-8801

V. SIMKUS 
nuo 6 vai. p. p. kasdien Ir

sekmadieniais nuo 10—4 vai. 
Adresas: 4645 So. Keating Avė., 

CHICAOO 22. ILL.

ANTANAS LUKAS Ir SŪNUS
6450 So. Falrfield Avenue

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

TeL HEmlock 4-5881

giiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniniiiiiii^
= IJETIIMŲ STATYBOS 

BENDROVE

MŪRAS
BUILDER8, INO.

Stato gyvenamuosius na
mus, ofisus ir krautuves pa
gal standartinius planus ar 
individualinius pageidavimus.

{vairūs patarimai staty
bos bei finansavimo reika
lais, skiciniai planai ir na
mų įkainavimas nemokamai.

Statybos reikalais kreiptis 
j reikalų vedėją šiuo adresu:

JONAS STANKUS
kasdien nuo 4 vai. popiet. 
TeL PRospect 8-2018 arba 

LUdlow 5-8580.
8800 30. CAMPBELL AVIk, 

Chicago 29, Illinois 
įlIlIlIlIUIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIUUIIUlUUMIUf

PETER SAKINS KAS 
Carpenter and General Contractor 
Stato naujus namus pagal užsa
kymą. Atlieka visokius senų na
mų pataisymus.

7207 So. Maplevvood Avenue 
Tel. PRospect 6-9819 po 8 v. v.

PUTINKITE “DRAUC4”

FISHER BODY
NEEDS

PROCESS
ENGINEERS

To analyze body assembly drawings and establish sequence of as- 
sembly operations, determine tooling and eųuipment required and 
prepare methods time analysis.

FOR

BODY IN WHITE;

WELDING AND METAL 

FINISHING; PAINT; 

SEALING, GLASS, 

HARDWARE; TRIM AND 

FINAL ASSEMBLY.
Men vvith fixture design experience or practical experience in the 
body assembly field will be considered.

5 4-hour Work Week
Idcal vvorking eonditions in new general offices.

lnterviews Daily 
8 A. M. to 3:30 P. M.

Tuesday and Thursday Evenings 
6 P. M. to 9 P. M.

Saturdays
8 A. M. to 12 NOON 

Apply

SALARIED PERSONNEL 

30001 Vau Dyko

Contact Mr. R. M. Piimey 

DETROIT, MICHIGAN

LIPT. APDRAVDŲ AGENTCRA 
Visų rfitių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notariatas Valsty
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas <nus.

JONAS KIRVAITIS, 
VVAlbrook 8-8071

INTERSTATE INSVRANCE AOF.NCY 
8000 S. Ashland Avė., Chicago 36, III.

ŠILDYMAS
A. St&nėlannkas Ir A Lapinu

tngtoliuoja visų geriausių Ameri 
kofl firmų gazu ir alyva kūrena
mus pečius tfumaces), visų dy
džių oro vėsintuvus Air condi- 
tioners) ir atlieka visus skardos 
darbu*

1500 SOUTH. 50th CDURT 
ir 1505 SO. Slst COURT 

Cicero. Illinois 
Telefoaai: OLymplc t-6752 

Ir OLymplc 2-6492

PARDAVIMUI

PARDUODAMA skalbiama maši
na, plunksninė kaldra ir 2 pagalvės,

Tel. Vlrginia 7-2141

IEŠKOMA PIRKTI

PIRKSIU 2-jų ar 3-jų butų mū
rinį namą tiesiog iš savininko 
Brighton Parke ar Gage Parke. 
Skambinti nuo 10 A.M. iki 6 P.M.
Vlrginia 7-2607.

ADTOMORILFA — TRVCKS 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO KOŽICOS 
lietuviška gazolino stotis ir auto

taisymas
Atliekami motoro remontai, lyginimo, 
dažymo darbai ir keičiamos dalys.

CALL-ME-MOTORS C0.
8780 S. U ESTERN AVĖ., RE 7-O&S3

FISHER BODY
-L

Has Openings for

DESIGN
ESTIMATORS

DESIGNERS
On

BODY ASSEMBLY 
FIXTURES
54-hour Work Week

Interviews Daily 
8 A. M. to 3:30 P. M.

Tuesday and Thursday Evenings 

6 P. M. to 9 P. M.

Saturdays

8 A. M. to 12 NOON

• Apply

SALARIED PERSONNEL

30001 Van Dyke 

Contact Mr. R. M. Pinney 

DETROIT, MICHIGAN

PAJIEŠKtfJIMAS
PaJleAkomae Jl'OZAS VAITKCNAS. 

kilęs Iš Akmenynės kaimo. PaJieSko 
JO motina Lietuvoje. FELIKSAS R0- 
GYS, kilęs iš MUliklų kaimo, pajieS- 
ko giminės Lietuvyje.

Dėl smulkesnių žinių rąžykite 4—
.1. Sinkus, 212$ Ontorio St.. tVimDor. 
Qnt., Caruula.

FAJIEŽKOJIMAS
Pajleikoinl sekanti asmenys-
1. JONAS VIRBICKAS, kilęs Ii 

Zlmbliklų kin.. Linkuvos vis., Šiau
lių aps. Jle&ko sesuo Elena.

2. JONAS URMONAS, Jieško bro 
Ils Alfonsas.

3. ALEKSANDRAS DELIAKAS. 
iki antro karo turėjęs farmų Sprtng- 
fleld, 111. apylinkėje.

Atsiliepti arba žinantieji prašomi 
pranešti šiuo adresu: DRAl'GAS, 
Bok $2H2. 2334 S. Oakley Avė., Chi
cago, m.

PAJIEŽKOJIMAS
Pajieškau savo giminių bei pažįs

tamų, gyvenančių Amerikoje. Rašy
kite: Eduardas Špokas, 4222 Euclid 
Avė., Eaet Chicago, UL

KAS SUKELIA

GALVOS
SKAUDĖJIMO
NEGALAVIMĄ?

Gydytojas žlho, kad ‘'Galvos skaudėjimo 
negalavimas'* sali būti d^l įvairių prlf*- 
žaAčių. Dr. Petor Fahrney žinojo, kad 
tikroji priežastis dažnai yra nuo peclstal- 
tlnlo sulletėjlmo pasekmėje blogo Jproėlo 
ar dietos... Ir tokiuose atvejuose “OoinoBo“ 
gali būti reikalingas. Kaip Ir pagal d-ro 
receptą, gaunamuose vaistuose, Dr. Peter*s 
“Gornozo“ sa»tnte yra keletas medicinlAkai 
užtvirtintų dalykų, kurie: 1) ramina ir 
Alldo sutrikusi skrandi: 2) atleidžia vidu
rių lAputlmo skausmus; S) nuteikia lėtų 
pagalbų nuo sukietėjusių vidurių, kurie 
yra priežastim virė lėvardlntų simptomų, 
ftvelnus. Gero skonio. Iėparduota virė 
20,000,000 bonkų. fteirnos dydžio bonka 
11.65 vaistinėse. Bandykite Dr. Peter’s 
“Gomozo”... absoliučiai niekas kitos taip 
nepagelbės.

Jei Jūsų vaistinė neturi, tad prlsiųskite 
$1 už 11 oz. bonkų (su jūsų vardu ir ad
resu) Šiuo adresu: “Geraete” Dept. 671-28 
4541 N. Kavensuood Avė., Chicago 40, Ui.

P.&J.JOKUBKA
TV, DEIMANTAI LR LA1KROD1LAI 

Pardavimas Ir Taisymas 
4102 Archer Avė., at Mozart 

Chicago 82, UL — Tel. i^A 8-8617

NUO UŽSlSENftJUSIŲ 
SKAUDANČIU ŽAIZDŲ)

IR ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT

VIRŲ Ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes Jų užsluenėjusios žaizdos 
niežti ir skauda. Kad pasalinti tą 
niežėjimų Ir skaudėjimų senų atvi
rų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEOULO Olntment. Jos gydymo 
ypatybė* palengvina JOnų skaudėji
mų ir galėalte ramiai miegoti nak
tį. Vartokite Jų taipgi nuo akau- 
džlų nudegimų. Ji taipgi pabalina 
niežėjimų llgoa vadinamos PSORIA- 
srs. Taipgi pasalina perSėJlmų ilgos 
vadinamos ATHLETE’S PQOT. su
stabdo džiovinimų odoė ir perplySlmų 
tarpplržčlų. Tra tinkama vartoti nuo 
džlūstančloa. suskilusios odos dedlr- 
vlnlų, odos išbėrimų Ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
strodo skaudus Išbėrimas nuo vysty
klų. Ji yra gera gyduolė nuo Iš
viršinių odos Ilgų. Le
gulo Olntment yra 
parduodama po 75 
et., $1.25, Ir $3.50.
Pirkite vaistinėse Chl 
cagoj Ir apylinkėse—
Mllwaukee, Wisc.,Qa 
ry.Ind.irDetrolt, Ml- 
cblgan arba rašyki
te Ir atsiųskite Mo- 
ney order |

LEGULO, Department D. 
618 W. Eddy St Chicago 34, UI.

ALEKSANDRA NAUJOKIENE
SAVO GIMTADIENIO PROGA

SAUSIO 14 D.
draugus, pažįstamus ir kostumerius pavaišina namie 

gamintomis dešromis, kopūstais ir kugeliu.
Visi kviečiami atsilankyti.

MONARCH LIQUORS
Aleksandra ir Justinas Naujokai, savininkai 

3529 SOUTH HALSTED ST., CHICAGO

FISHER BODY
Has Immediate Openings for —

BODY DRAFTSMEN

SENIOR DESIGNERS

SENIOR CHECKERS

SENIOR LAYOUT

LAYOUT and ENGINEERING

ARTISTS

Automobile Body Experience not reąuired.

INTERVIEWS DAILY 
8 JI M. TO 9 P. M.

TUESDAY AND THURSDAY EVENINGS 
6 P. M. TO 9 P. M.

SATURDAYS 
8 A. M. to 12 NOON

—APPLY-

SALARIED PERSONNEL

30001 Van Dyket
r

Contact Mr. R. M. Pinney 

DETROIT, MICHIGAN
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KALĖDINIS SKAMBUTIS ROSELANDE gėlėmis ir priedo davė po sal- 
dainių kojinaitę.

Šeštadieninės mokyklos švento basom kojelėm žemę palies... šventę baigiant tėvų komite- 
Praėjus Kalėdų šventėms, Pasi£irdo už scenos prologas Lo pirmininkas J. Pleirys tėvų

kalėdinis džiaugsmas dar ilga’ 3U kuriuo prasidėjo vaizdelis varju nuoširdžiai padėkojo mo 
“Bctlieiaus Prakartėlė”

AT. Jo našlė gautų laidotu-, 
vių pašalpos (lump sum) tris 
karius padauginus pagrindinę 
vyro mėnesinę pašalpą, apskai
čiuotą pagal jo uždarbį. Kai jo

kytojoms už darbą mokykloje pagrindinė pašalpa yra $68.50, 
ir kiekvienai įteikė po gražų tai bendroji suma našlei būtų

z

pasilieka vaikų širdelėse ir 
skamba žaislų varpeliais. Eglu
čių parengimai ir kitos vaiku
čiams pritaikytos pramogėlės 
padaro tai, kad vaikai vėl su 
ilgesiu laukia naujai ateinančių 
Kalėdų.

Chieagos Rosclando koloni
jos lietuvių vaikučiai turėjo

Betliejaus Prakartėli” Pama
žėl prasiskleidė scenos užuo
laida ir. pasirodė prakartėlė, 
prie kurios budėjo Juozapas ir 
Marija. Giesmės lydimi ir tri
mituodami prie prakartėlis 
žengė angelai, paskelbdami gi
musį Išganytoją. Po jų atskri
do dangaus žvaigždelės ir atbė-

pirmą kartą neįprastą kalėdini «° P^menėlnj būrclis- Bangias
džiaugsmą, savos lietuviškos dovan’s neSdami atvyko Trya 
eglutės šventę. Šventę suruošė Karaliai ir i»kilmingai pasvei- 
L. B. šeštadieninė mokykla1 kin0 Kūdikė,i' Pulkelis lengvą 
sausio 8 d. Visų Sv. parapijos J?”L“"?!"',
salėje, vaikų atliekama progra
ma.

D. Lipčiūtės—Augienės 
žodis tėvams

Parengimo proga, kai vaiku
čiai tvarkėsi išeiti į sceną, tė
vai turėjo viešo pobūdžio susi
rinkimą, kuriame dalyvavo ir 
svečiai. Tėvų komiteto pirmi
ninkas Jonas Pleirys pradėjo 
susirinkimą gražiu žodžiu ir 
visus susirinkusius sveikinda
mas. Po to pakvietė šeštadie
ninės mokyklos vedėją p-lę B. 
Balšfi.tytę patiekti pranešimą 
apie mokyklos vienerių metų 
veikimo darbą. Mokyklos vedė
ja, prieš pradėdama pranešimą, 
pirmoje eilėje pareiškė dėkin
gumą Visų Šventųjų parapijos 
kun. klebonui J. Šaulinskui už 
globą ir prielankumą mokyklos 
darbui bei leidimą naudotis pa
rapijos patalpomis. Toliau pa
dėkojo L. Bendruomenės Rose- 
lando apylinkės valdybos na-

Lietuvos vąizdų albumą (V- 
Augustino). Parengime dalyva-

iškokėta $205.50. Kai našlė su
lauks 65 metų amžiaus, tai ji

^sraJSsrsjEsrEissrsLssaraji 
Superkame Laužą

' (JUNK)

Mokame augščiausias kainas už 
vario, švino, misingio ir geležies 
laužą, skudurus ir popierių.

HURON PAPER STOCK 
COMPANY

2534 W. Nuroti Si.
Tel. DIckens 2-1030

DR. ALDONAI RUGIENEI,
mylimai mamytei mirus, reiškiu giliausią 

užuojautą.

Viktoras Arlauskasvo visi vaikų tėveliai, vieš- gautų % pagrindinės vyro pa- 
nios ir svečiai. Savo dalyvavi
mu, parengimą pagerbė kun. 
klebonas J. Šaulinskas, kun.
Saudu, ir kiti vietos veikėjai.

_b— Dėkingas už rūpestingą 
gydymą

Prof. J. Kuprions praėjusių 
Kalėdų laikotarpyje dvi savaites 
gydėsi dr. V. Tumasonio prižiū
rimas Sv. Antano ligoninėje, 
Chicagoje. Dabar jis jau visai 
gerai jaučiasi ir yra labai dėkin
gas dr. V. Tumasoniui už jo 
vertingus patarimus ir nuošir
džiai rūpestingą priežiūrą.

Socialinio Draudimo 

reikalais
čiu šokiu puošė šventąjį reginį 
ir visi susirinkusieji prie pra- 
kartėlės garbino Kūdikėlį savo 
giesmėmis. Prie prakartėlės 
atėjo ir vaikučiai, vilkėdami lie
tuviškais drabužėliais. Jie skun
dėsi ir poeto žodžiais maldavo:
Kalėdų Kūdikėli, Dangaus 
žvaigžde šviesi, užgimk vargų v
pasaulyje, užgimk žmogaus su ^ug viengungis tėvo išlaikymui, 
dvi... tautiniuose drabužiuose , • j, » , prieš savo mirtį skirdavo nevaikučiai ir jų graudus prasy- H

šalpos arba $51.40 į mėnesį kol 
ji gyvens. Pr. šul.

KLAUSIMAI IK ATSAKYMAI
KL. Jeigu viengungis už

dirbdamas $80.50 į mėnesį, mir
tų, palikęs 65 metų amžiaus tė
vą, tai kokią pašalpą galėtų 
gauti tėvas?

AT. Tėvas galėtų gauti pa- 
’ šalpos $60.40 į mėnesį, jeigu sū-

mas tėvynei pagalbos ne vieną 
vertė nušluostyti tylią ašarą...

Išviso scenovaizdis buvo ga
na įspūdingas, kada jame susi
rinko 29 vaidintojai anų laikų 
drabužiuose ir kituose kostiu
muose. Reikia stebėtis, kaip 
daug šiam darbui buvo įdėta 
mokytojų sugebėjimo, širdies ir 
pasišventime, kad vienu metu > 
darnų veiksmą įjungus 29 vai
kus, penkerių w metų amžiumi 
pradedant.

Scenos vaizdelį paruošė ir 
režisavo mokytojos L. Lazaus-

riams ir bendruomenės darbuo- ' kienė ir B. Briedienė; žodžius ir 
tojams V.' Sinkevičiui, K. Bru- giesmes scenovaizdžiui pritai-

mažiau 50% pragyvenimui.
KL. Jeigu asmuo 12 metų

dirbęs apdraustame darbe ir 
uždirbdavęs $120 į mėnesį, 1956 
m. sausio mėn. mirtų, palikęs 
63 metų amžiaus našlę, tai ko
kia pašalpa jai būtų mokama?

Vestuviu nuotraukos 
Augštos rūšies fotografijos 

Mūšy specialybe
Precin Piloto Muilio

INC.

EDVARDAS U LIS, sav. 

4068 Archer Avenue 
Telefonas VIrginia 7-2481

i i o *•

Remkitc dien. Draugą! Skclbkites “Drauge”

DIDŽIAM MOKSLININKUI. TAURIAM ŽMOGUI
A. | A.

Prof. VACL. BIRŽIŠKAI mirus,
liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučia gerb. pref. Mykolą 
Biržišką su jo šeima.

BENEDIKTAS RUTKONAS

žui, F. Kurzikauskui ir P. Nie
dvarui už iniciatyvą steigti šeš
tadieninę mokyklą ir materiali-

kė ir paruošė bei už scenos pro
logus atliko p. B. Briedienė. 
Šokių inprovizacijas paruošė,

nį jos rėmimą. Įvertino ir tė- j muziką parinko ir rūbus tvarkė 
vėlių pastangas vaikučius auk-! L. Lazauskienė. Pianinu vaidi- 
lėti lietuviškai, linkėdama, kad ■ nimą lydėjo Leonas Narbutis. 
šiais 1956 metais neliktų Ro-i Antras vaikų, sceboje pasiro- 
selande nė vienos šeimos, kuri1 dymas buvo ‘‘Raidžių paradas”, 
neleistų savo vaikų į šeštadie- i Mokyklos patys mažieji moki- 
ninę mokyklą. Pažymėjo, kad! niai, kurie sudaro lygų tuziną, 
šiuo metu mokyklą lanko 29 j įžygiavo į sceną su maršu kiek- 
vaikai ir veikia trys skyriai, j vienas prieš save, nešdami po 
Mokytojauja pasikeisdamos raidę. Apėjo gražų ratą, kiek- 
keturios mokytojos. Pasidžiau-. vienas iš savo raidės pasakė po 
gė ponios Grigaliūniejiės, p. L. patriotini eilutės posmelį. Tai 
Lazauskienės ir p. B. Briedie- buvo tikrai sumanus ir įdomu3 
nes atėjimu į mokyklą mokyto-1 mokytojos p. Grigaliūnienės

paruošimas. Visi su malonumu 
stebėjo savo mažyčių pirmuo- 

mokyklos darbui atsidavi- sius žingsnelius...
mas neša gražių rezultatų. Taip Ka,-(lu ir dovanos
pat, paminėjo tėvų komi lėto
darbą ir jo pirmininko J. Plci-i Pr°gramos atvyko Sene
lio energingą ir sėkmingą mo-1’*8- Atsidėkodamas vaikučiams

jauti, pastebėdama, kad jų pro
fesinis pasiruošimas ir nuošir
dų

kyklos reikalų tvarkymą. Savo 
žodžio pabaigoje, mokyklos ve
dėja, be kito, pažymėjo, kad 
priaugančioji karta yra tie 
kadrai, kurie lemia tautos atei
tį. Todėl jaunimas turi būti lie
tuviškos veiklos centre; jį kaip 
diegą reikia geron žemėn so
dinti, saugoti ir prižiūrėti.

Labai gražių ir realių min
čių susirinkimui pateikė kal
bėti kviestoji viešnia, p. D. Lip- 
čiūtė-Augienė. Savo trumpu, j 
bet stipriai koncentruotu žo
džiu iškėlė tėvų šventą pareigą 
auklėti savo vaikus lietuviškoje 
dvasioje ir išvardino konkre
čias priemones ir būtiną, be 
kompromiso tuo reikalu tėvų 
nusistatymą. Gaila, kad tuo 
klausimu kilusias diskusijas 
reikėjo nutraukti dėl laiko sto
kos. Susirinkimą sveikino L. 
Bendruomenės Roselando apy
linkės v-bos pirmininkas p. V. 
Sinkevičius ir kt. Susirinkimo 
kai papuoštos eglutės, kuriai 
metu vyko vaišės prie lietuviš- 
papuoSimus pagamino moki
niai. Vaišes paruošė ir tvarkė p. 
p. Pipirienė, Vilkienė, Girulie- 
tiė ir k t.

Betliejau;; Prakartėlė Ir kiti 
Taiku pasirodymai

— Tai ne laivelis, ne baltos 
burės; žemėn atplaukia... Dan
gaus ir žemės Karalius didis,

už gražiai atliktą programą, vi 
sus apdalino lietuviškomis kny-

Mielai

DR. ALDONAI RUGIENEI, 

liūdinčiai dėl mylimos mamytės mirties, reiš

kiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Luinių šeima

Brangiajai motinai ir uošvei

ALEKSANDRAI KATILIENEI mirus,

gilią užuojautą reiškiame jos dukrai Dr. Al

donai ir žentui inž. Jonui Rugiams.

Dr S. S. Sviderskai

CONRAB’AS FOTOGRAFAS
(LIETUVIS)

Moderniškai Įreng
ta vieta įvairioms 
nuotraukoms. Spe
cialybė — vestuvės.
Jaunavedžiams duo
dama puiki ir bran
gi dovana. Sąžinin
gai ir gražiai atlie
kamas darbas.

414 West 63rd Street
TeL ENg. 4-5883 arba ENg. 4-5840

SOPHTK BARČUS
RflDIO PROGRAMA

Iš WGE8 stoties — Banga 139 0 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD.

8:46 Iki 9:30 vai. ryte
8ESTAD. 8:30 Iki 9:30 ryte . 

PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v. ' 
SUKAI). 8:30—9:30 v. r. 15 stoties

WOPA — 1490 kll.
Chlcago 29, 111. HEmlock 4-2413

7121 So. ROCKVVELL ST.
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GU2AUSKŲ
BEVERLY HILLS GfiLINYČIA
Gelia ilsios gfilčs dėl vestuvių, biinke- 
tfl. laidotuvių Ir kitų papuošimų.

244B Wi:sT U3IID STREET 
Tel. PKnsptct 8-0833 ir PR 8-0434 
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M O V I N G
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus ir pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BI. 7-7075 arba 
RE 7-9842

PAJIEšKOJIMAS
VYTAUTAS JUNEVIČIUS, gyv. 
Cleveland, Ohio. Jis pats ar apie 

j jį žinantieji malonėkite pranešti:
ALEKSANDRAS JASCENSKAS, 
412 Mali St., Rnekford, III.

Atidarant sąskaitą pirm U-tos kiekvieno mėnesio 
dividentas mokamas nuo 1-mos. Dabar mokame 3%. 

STANDARD stipriausia Taupymo Įstaiga visoje Amerikoje

Turtas virš............................... #57,000,000.00

Atsargos Fondas.....................#4,500,000.00
CHARTERED AND SUPERVISED BY THE 

UNITED STATES GOVERNMENT

Mombcr of Fedcral Savings and Loan Insurance Corporation 

JUSTIN MACKIEWIUH, President and Manager

įeitu igos \iilinidos: Kuudien, jiikaituut šeštai!. nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. 
po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 vul. ryto iki 8 vai. vakaro.

Trečiadieniais visai neatidaroma.

STANDARD FEDERAL SAVINOS
AND LOdN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 

4193 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 
PHONE: VIrginia 7-1141

Mielai DR. ALDONAI RUGIENEI, 

jos mamytei mirus, gilią užuojautą 

reiškia '

Giniočiai ir Kojeliai

L1ŪDĖSIO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI -

6845 S. VVestern — 3 atskiros air-cond. koplyčios
REpobila 7-8600 — 7-8601 Automoblliama vieta 

TUrai, kurt* gyvena kltoae miesto dalyse; rausime 
koplyčią ardau Jūsų namų.

DR. ALpONAI ir JONUI KŪGIAMS, 

ją mielai motutei ir uošvei mirus, gilią užuo

jautą reiškia

Dipl. Inž. VI. Tamošiūnas ir šeima

A. A.
ADELE DEKSNIS

OONCHAUSKAITfi
Gyveno 6923 S. Rockwell St. Tel. IIEinloek 4-2529

Mirė sausio H d., 1956, 3:10 vai. popiet, sulaukus 38 m. aniž.
Gimė Chictlgoje, III.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras tVnlter. duktė Carolyn, 

tėvas Stephan Gonehauskas, 3 broliai: Charles, jo sūnus Charles, 
dr.; Edwnrd, brolienė \ eroniea ir jų šeima; ir Alhert, brolienė 
Dolores ir iii šeima; uošvė Mary Deksnis; 2 švogeriai: Authonv 
ir lahvard Deksniai, 2 švogerkos: Emily Deksnis ir Josephilie 
Potterson su šeima, 2 pusbroliai; Mielinei ir Anthony Krest, kiti 
giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Mothers t Club Maria lligli Seliool; Alumna of lite 
Loyola Nursing Seliool; Troop Leader of Giri Scouts Troop No. 
14. Ankščiau buvusį pirniininkč Svenč. Panelės Gimimo paian. 

■Mother.s’ Club.
Kūnas pnurvotas Petkaus koplyčioje, 6812 S. \Yestern Avė.
Laidotuvės įvyks šešt.ad. sausio 14 d., iš koplyčios 8:30 vai. 

ryt,o bus atlydėta į Švč. Panelės Gimimo parajajos bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielų. Po pamaldų 
bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, duktė, tėvas, broliai ir kiti giminės. 
l>aidotnvių direktorius Antanas Petkus. Tel. GR. 6-2345.

/.
PIRKITE TIESIOG N00 

MR. NELSOR
— BAV1NTNKO —

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO. 

>914 W««t lllth Strerf
ViniM blokai ano kapialą.

Didilanriaa paminklam! plaaą 
paatrlnkimaa mieata.

T«lef. CEdarcrett 3-6335

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0. VVESTERN AVĖ. 1410 S0. 50»h AVĖ. 
CHICAGO, ILL. CICERO, ILL
Telefonai — GRovehili 6-2345 arba

TOtenhali 3-2109

JOHN F. EUDE1K1S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605 07 South Hermitage Avenue

Tel. Yfl 7-1741-2 ir Lfl 3-9851
4330 34 South California Avenue

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

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patama- ^oį Mes turime koplyčias1
vimas dieną ir nak- visose Chieagos ir
tį, Reikale Saukite Roselando dalyse ir I
mua. tuojau patarnaujame į

įS807 S. LITUANICA AVĖ.
ANTANAS M. PHILLIPS

Tel. Y Arda 7-8401

PETRAS P. GURSKIS
k659 Weat 18th STREET TeL SEeley 8-0711;

, ALFREDAS VMIOE
į 177 WOODSIDE R<L, Rlveraide, I1L TeL OLympie 2-A240

POVILAS J. RIDIKAS
g, HAI.STFh STBEBT Tfllepbone lArda 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
k 10821 8. MICHIGAN AVĖ. TeL COmmodors 4-2228,

JURGIS F. RUOMIN
8318 8. LITUANICA AVĖ. TeL Y Arda 7 1188-1189

PETRAS BIELIOKAS
a CALIFORNIA AVENUE M. LAfkyett. 9-3672'

VASAITIS — BUTKUS
1449 Sfluth Bfttb AVĖ, CICERO, n.l. Tel. OLymplr 7-104*1

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1648 W. 46th STREET YArda 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
'2424 W. BDth STREET REpabiic 7-12131

*2314 W. 2Srd PLACE VIrginia 7-66721

I
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IŠ ARTI IR TOLI
I. A. VALSTYBĖSE Į — J. Vitalius, Washington,
T. i il. D• c-> siao ni£>ta dirbąs JAV-b.'ų- Dr. J-»us B.el»Wo Lle- int.oni,aci„j3 [

|‘“VCS konsulo vakanneso A,„e-Įje Uvykdamd8 is u„ A *
rikos valstybėse, 65 metu am-L „u ... .. . . .. ... ii*- ų i dalį savo bibliotekos lietuviškų
žiaus sukakties proga pagerbi- <„ ,, • o , , lh angliškų knygų padovanojo

X Marijos Augštesnlodos AngėleS-Holb4^dl°“Roosevelt” j JonZ’^i^ k -l ^kJ
mokyklos choras sausio 22 d. viešbutyje, praėjo su pakelta .Hl . UU. u-Jr <a
9:30 vai. ryto dalyvaus Chica- nuotaika. Anot dr. J. Bielskio,! u U. ^gU 1 F&U } b>bliote- 
gos arkivyskupijos religinėje jis tokio kito pagerbimo niekad' U °g^ 11 8 uen ai ?au
TV programoje “Tins Way Up” nesąs turėjęs. Jojo krikštynos ga L?pn“S.naU °tlS' Uni^r8lt?- 
VVBBM-ŪV - channel 2. Bus buvusios, kaip jo tėveliai paša- toJ»bllotekoJe ap.e 40 ang- 
rodomi gyvi paveikslai, kuriuos koję, labai iškilmingos, bet jis Į? U UygU aPie Lietuyą. Da- 
įscenizuos Marijos Augšt. mo- pats jų neprisimenąs... Po visos aį JV f*!!? .^enkavertes bro" 
kyklog studentės.- Šiai progra- eilės sveikinimų žodžiu ir raštu, s G1S J*V iV***
mai muziką parašė sesuo Ber- prabilo ir pats jubiliatas. Jis ir K P* P&S U ln* karą' Rim 
narda, kurios vadovaujamas lietuviškame ir angliškame sa-
choras ir išpildys. Kun. J. My- vo žodyje sutiko su jį sveiki- 
tych, Augšt. mokyklų muzikos nusio prel. M. Krupavičiaus 
skyriaus pirmininkas, pakvietė raštu išsireiškusiu, kad 65 me- 
Marijos Augšt. mokyklos stu- tai nereiškią senatvės ženklo, 
dentes dalyvauti šioje progra- o tik jaunystės subrendimą. Ir 
moję. angliškame ir lietuviškame ža

rdyje dr. J. Bielskis pabrėžė, 
kad jis, dabar išėjęs į pensiją 
(dirbo Prudential Life Insu
rance Co.), galėsiąs skirti žy-

X Prof. Adomas Varnas
Augšt. Lituanistikos Kursuose 
šj šeštadienį, sausio 14 d., 2 vai. 
p. p. Tėvų Jėzuitų namuose, 
5541 So. Paulina, kalbės apie 
lietuviškus kryžius, parodyda
mas jų pavyzdžius iš savo žino
mo originalių lietuviškų kryžių 
albumo. Po dailininko paskai
tos skaitys Ben. Babrauskas 
apie Mykolo Vaitkaus ir Liudo 
Giros poeziją. Lituanistikos In
stitutas kviečia atsilankyti vi
sus besidominčius.

X Bernardas Brazdžionis iš
Los Angeles atskrenda į Chica- 
gą šį penktadienį 12 vai. dieną. 
Tuo pačiu laiku iš Bostono at
skrenda p. Aldoną Brazdžionie
nė. Chicagoje abu bus iki ant
radienio vakaro. Sustos pas Ba- 
brauskus, 1436 So. 50 Avė., Ci
cero, III. Tel TOvvnhall 3-1253. 
Balį laiko praleis pas pusbrolį 
Balį Brazdžionį, 4040 S. Fran- 
cisco, Chicagc, III. Tel. Lafa- 
yette 3-7685.

X Aleksandras Jasčemskas 
iš Rockford, III., atsiuntė 
du doleriu už “Draugo” kalen
dorių; po vieną dolerį atsiuntė 
Antanas Mazonas iš Brockton, 
Mass., Jurgis Rudokas iš Chica- 
gos, Juozas Zdancevičius iš 
New Britain, Conn., Mrs. A. 
Krenčius iš Cicero, III., F. La-

tesni veikalai (angliški) suskai
tomi ant vienos rankos pirštų.

— Amerikos Lietuvių Stu
dentų S-gos studijų komisija, 

kuri šiais mokslo metais suda
ryta iš Los Angeles, Calif., stu
dentų, paruošė ir priėmė anke
tą, kuri bus išsiuntinėta visiems 
nariams su Studentų Gairių va
sario mėn. numeriu. Anketa 
turi visą eilę aktualių ir įdomių

Prezidentas Eisenhoweris poilsio 
metu. (INS)

. klausimų, apima visas svarbes-
miai daugiau laiko Lietuvos va-uau5 'nes ijetuvjgjjjj gyvenimo sritis

šiame krašte. Kartu su komisi-davimo ir lietuvybės palaikymo 
darbui. Sveikata esanti puiki. 
Visomis išgalėmis prisidėsiąs 
prie Lietuvos vadavimo darbo 
ir nenuleisiąs rankų tol, kol 
Lietuva vėl neatgausianti lais
vės ir nepriklausomybės. Pa
gerbime dalyvavo visa dr. J. 
Bielskio maloni šeimynėlė: 
žmona, sūnus Alfredas, duktė 
Rūta su savo vyru. Sūnus Al
fredas šiais metais baigiąs Ka
lifornijos (Riverside) universi
tetą. Duktė Rūta baigusi prieš 
kelis metus Kalifornijos univer
sitetą Los Angeles mieste 
(UCLA). Paminėjimą organi
zavo ir pravedė specialiai tam

ja, kurią sudaro: pirm. L. Va
liukas, sekr. I. Bertulytė, na
riai — R. Dabšys, VI. Muchlia 
ir D. Pulkaunikaitė, prie. anke
tos paruošimo ir priėmimo dir
bo Centro Valdybos vicepirm. 
A. Dundzila, kuris šiuo metu 
gyvena ir dirba Pasadena, Cal., 
mieste. .

— Aleksandras Jasčemskas, 
412 Wall st., Rockford, III., pa- 
jieško Vytauto Junevičiaus, 
gyv. Cleveland, Ohio. Jis pats 
ar apie jį žinantieji malonėkite 
pranešti Aleksandrui Jasčems- 
kui augščiau. nurodytu adresu. 

— Jonas Matulionis, Vliko
sudarytas komitetas, kuriam Pirmininkas, šventes praleidęs 

/ su savo šeima Toronte, atvyko
pirmininkavo A. Da sys. o . ^ew yorką. Sutvarkęs svar- 
mitetą suorganizavo ALT-bos fc,egniuogįua reikalus čia, greitu 
ir LB vietos skyriai. I laiku pasiryžęs vykti į Europą.

CHICAGOS ŽINIOS
Pirmauja kovoj su jaunimo Ekspresiniu keliu 50,000

nusikaltimais
The Back of the Yards

Neighborhood Council, kuriam Congress gatvės ekspresinio 
pinska« iš Hartford, Conn., Pet-i vad°vauja lietuviams draugiš- kelio dalį automobilistai yra 
ras Jurkonis iš Pittsburgh, Pa.,' kasai Juozas B. Meegan, spau-i pamėgę. Ta dalimi jau prava- 
ir Juozas Ališauskas iš Brook-J doje paskelbtas pirmaujančiu žiavo apie 1,300,000 mašinų ar-

mašinų
Jau atidarytą naudojimui

lyn, N. Y.
X Lietuvių Studentų Sąjun

gos Centro Valdybos ruošiamos 
Studijų Dienos įvyks Chicago
je ir New Yorke tuo pačiu lai
ku, būtent, š. m. vasario mėn.

kovoje su nepilnamečių ’ nusi 
kaitimais. Tos organizacijos ini
ciatyva būvi sušauktas pasita
rimas, kuriame dalyvavo Chi- 
cagos meras, policijos pareigū
nai, katalikų ir protestantų! 
dvasiškijos atstovai, auklėto-

4 d. d. Studijų tema | jaif verslininkai, bendruomenių 
“Lietuviškos vertybės ir stu- vadai .§ vi3Q daugiau kaip 150 
dentijos santykiai su jomis”.
Paskaitas skaitys mūsų žymie
ji profesoriai bei kultūrininkai, 
taip pat ir patys studentai.

X K. Sidabrai iš Chicagos, 
kun. V. Budreckas iš Pitts-

ba — po 50,000 mašinų kas
dien. Važiuojantieji sutaupo 
apie 8—12 minučių, pasukę tuo 
4i/i mylių ekspresiniu keliu 
tarp Ashland ir Laramie.

Kalinys nupiešė altorių
Paul Reeder — už žmogžu

dystę nuteistas 199 metams ka-
žmonių. Minėtos organizacijos 1 Įėjimo, jau 17 metų išbuvo 
dideli nuopelnai buvo iškelti,1 Statevillėje už grotų. Per |ą 
ji p’avad'.nta pavyzdžiu kitiems, j laiką jie gerai išmoko piešti ir 
o jos vadovas Meegan pasiūlė yra nupiešęs kalėjimo koply- 
kitoms, kovojančioms su jauni-! čios altorių bei išgražinęs visą 
mo nusikaltimais organizaci-1 tą maldos patalpą. Yra nupie-

burgh, Pa., Aleksas šaukūnas joms, pasinaudoti The Back of šęs daug kitų paveikslų ir pa-
iš Worcester, Mass., atsiuntė 
po du doleriu “Draugo” spau
dos reikalams, o J. Chilinskas 

iš Chicagos, ir Sopbie Paulius 
iš Chicagos — po vieną dolerį.

X Fabijonas Martinkėnas, 
gimęs JAV, Chicagos universi
tete studijuojąs sociologinius 
mokslus, gražiai kalba lietuviš
kai, seka lietuvių spaudą ir da
lyvauja lietuvių kultūriniuose 
parengimuose.

X P. Kuntsmanas ypatingai 
įvertindamas Moksleivių Tauti
nio ansamblio gražius pasirody
mus scenoje ir vertingą lietu
višką veiklą, ansamblio reika
lams paaukojo $23.50.

the Yards Council patalpomis .mėgęs muziką bei pradėjęs ra- 
ir patyrimu bei pažadėjo savo Syti įvairius kūrinius, 
talką.

X Vaclovui Noreikai yra 
laiškas iš Vokietijos. Galima 
pasiimti pas Kazį Girulį, 10806 
S. IVabash. Laišką siunčia P. 
Noreika.

X “Technikos žodžio” redak
cijos naujas adresas: Jasiūnas, 
5741 So. Loomis, Chicago, III. 
Pirmas numeris iš spaudos iš
eis sausio mėn. pabaigoje ir eis 
periodiška' kar du mėnesiai.

X Lietuvių Prekybos Namai, 

3222 So. Halsted, Moksleivių 
Tautiniam ansambliui paauko
jo $50 ir už tuos pinigus vi- 

X Poetas Juozas Mikuckis siems ansamblio nariams buvo 
iš Baltimorės šiomis dienomis ' nupirkta dovanėlių.
lankėsi Chicagoje. Be kitų, at- j X Klaipėdos krašto atvada- Matilda Landsman, .37 metų, New 

PnSvtoiu Dr-ios pirmi- vlmas bus paminėtas šį šešta- Aork Times laikraščio linotipininke,
. y jų (sausio 14 d ) vakare nėr s.clJato Vidaus saugumo pakomite-

mnką. 1 * ‘ P 1 čiui Washingtonc neatsakė,- ar ji
"Margučio” radiją. Minėjimą; priklauso komunistų partijai. Kada

X Antanui Ližaičiui yra lai - Maž. Lįetuvo„ Lietuvių! i' buvo Priausta, “ar ji buvo lavi-
kas "Draugo” administracijoje. _ .. narna sabotažo veiksmams", ji atšo-, (uraugija. jv6. .<Vi«Ub<i n<”. (INS)

Jūrininkų meilės misija

Kapitonas M. Smith, da
bar tarnaująs Japonijoje, at
siuntė laišką savo tėvams, gy
venantiems netoli VVinetkos, 
aprašydamas, kaip amerikie
čiai jūrininkai (marinai), esą 
bazėje prie Yamanakos ežero, 
Japonijoje, paėmė savo globon 
100 našlaičių. Tie vaikučiai yra 
iš subombarduotų namų Tokyo 
miesto. Apgyvendinti seselių 
globoje. Matydami lėšų stoką 
amerikiečiai kariai pataisė pa
talpas, atnešė maisto, žaislų, 
pastatė $10,000 vertės miega
muosius, dabar stato $6,600 
vertės valgyklą.

Greenbergo tūkstančiai
Atidarius nužudytojo Alek

sandro Greenbergo seifą, rasta 
valstybės bonų už Maždaug 
$173,250 ir įvairių šėrų už maž
daug $200,000. Greenbergas 
buvo nužudytas gruodžio 8 d., 
nusikaltėliai nesurasti. Velionis 
kitados turėjo ryšių su Al Ca- 
ponės gauja.

‘ • ef* / ’ ..
960 vyrų į karinę tarnybą

Kovo mėnesyje JAV-se į ka
rinę tarnybą numatyta paimti 
6,000 vyrų armijai ir 10,000 
laivynui. Iš Illinois valstybės 
karinėn tarnybon stes 960. To
kia nustatyta kvota.

Narkotikų spekuliantui 5 
metai ir $1,000

James Russo, 39 m. amžiaus, 
gyvenęs 4700 S. Kenwood avė., 
JAV distrikto teismo nubaus
tas penkiais metais kalėjimo ir 
$1,000 pabauda už spekuliaciją 
narkotikais.

Tiria širdies ligas<•*
Kovai Su Širdies Ligomis 

draugija Chicagoje šiems me
tams paskyrė $167,055 įvai
rioms mokslo įstaigoms, kad 
būtų. tęsiamas tyrimas priemo
nių kovai su širdies ligomi3.

Milionas penkiems 
universitetams

šešios verslo bendrovės pa
skyrė $1,067,900 Chicagos pen
kioms augštosioms mokyk
loms: Ncrthwestem universite
tui, Notre Dame universitetui, 
Chicagos universitetui, De Paul 
universitetui ir Illinois Techno
logijos institutui.

Mokyklų biudžetas 
patvirtintas

Galutinai patvirtintas Chica
gos švietimo tarybos biudžetas, 
rekordinis savo didumu, siekiąs 
$195,078,711 Biudžetu numaty
ta pakelti mokytojų atlyginimą 
po $250 metams ir padidinti ki
tų tarnautojų algas.

Ne jis nužudė kunigą
3? metų bedarbis, kurs buvo 

areštuotas įtariant, kad jis pra
eitą vasarą Chicagoje nužudė 
iš Indijos atvykusį kunigą, ras
tas nekaltas.

Ruošiamasi prie Statybos 
Fondo Banketo

Didysis TT. Marijonų Staty
bos Fondo vajaus parengimas 
yra ..a.-ketas kovo l£ d., 1956 
m. Sherman viešbutyje, Chiea- 
goje.

Vajaus komiteto vedėjai ini. 
Antanu. Ktldis, uulv. Eduardas 
SL&sukaitk, ir kun V. Furalis, 
MIS, išsijuosę platina banketo 
Gilėtus.

Biletų kaina yra $25 ame- 
niui.

Kiekvienas Chicagos ir apy
linkės biznierius bei nuoširdus 
statybos vajaus rėmėjas ruo
šiasi bankete dalyvauti. Suda
ryta nemaža banketo rengimo 
komisija, kurios darbas tikimės 
visais atžvilgiais pasiseks.

Chicagos arkivyskupas kar
dinolas Samuel Stritch, D. D., 
ir Chicagos meras Richard J. 
Daley pažadėjo dalyvauti ban
kete garbės svečiais.

Be banketo biletų platinimo 
komitetas dar rūpinasi ir aukų 
rinkimu statybai.

Dienraščio DRAUGO skaity
tojai raginami prisidėti prie 
Statybos vajaus, nes statomos 
patalpos spaustuvei, redakcijai 
ir administracijai žymiai prisi
dės prie katalikiškos spaudos 
patobulinimo.

Prie aukų rinkimo vajaus ga
lima prisidėti įvairiais būdais: 
aukojant $1.00 ar daugiau nau
jų mašinų fondui; $8 ar $9 
(prenumeratos kaina vieniems 
metams); $100 tampant am
žinais rėmėjais; $500 tampant 
garbės rėmėjais; $1000 tam
pant fundatoriais. Visi aukoto
jai gaus atitinkamą pažymėji
mą: garbės rėmėjų ir fundato
rių vardai bus įamžinti staty
bos sienose ant bronzinės len
telės.

Didesnę sumų aukotojai gali 
sumokėti pinigus mažom au
kom vienų metų bėgyje.

Visi aukotojai bus atitinka
mu būdu spaudoj paminėti.

katalikiškos spaudos išlaiky
mui ši didesnė statyba būtinai 
reikalinga, nes esamomis sąly
gomis mūsų spauda negali 
žengti pirmyn.

Prieš visuomeninių 
klasių egotizmą

Kalbėdamas Kanados Profe
sinių sąjungų kongrese, *Que- 
beko arkivyskupas tarp kitko 
pareiškė, kad Bažnyčia niekuo
met negalėtų pateisinti tokią 
ekonominę pažangą, kuri rem
tųsi atskirų visuomenė 3 klasių 
egojizmu, pažeizdama tikrai 
žmoniškus ir krikščioniškus 

'darbininkų ir įmonių vedėjų 
santykius. “Darbininkai, — kal- 

j bėjo tarp kitko arkivyskupas,— 
įmonėje turi užimti jiems pri- 

1 derančią, žmogaus vertą vietą. 
; Darhiilinkų ir įmonės vedėjų 
santykiai turi visuomet remtis 
giliai krikščioniška dvasia.”

LIETUVIŠKŲ STUDIJŲ 
INSTITUTAS 

Išlaikomus
Mokslinių Studijų Klubo

SEMESTRAS SOCIALINĖMS 
STUDIJOMS

Seselių Kazimieriečių Kolegijoje 
MARYVVOOD COLLEGE EXTEXSION 

Scranton, l’a.

Sausio 14 d. vai. p. p. tėvas 
Br. Krištanavičius, S. J. skaito 
tema: Katalikų Bažnyčios veik
la socialinėje srityje. Po pa
skaitos diskusijos.

Paskaita įvyksta Seselių Ka
zimieriečių senuose rūmuose, 
2601 W. Marąuette Rd. Prašo
ma nesivėlinti.

KAS, KA IR Kl'R
— Besistengiąs Lietuvių Aka

deminis Aliunuų klubas ragina vi
sus baigusius augštąjį mokslą ba
kalauro laipsniu ar studijas to
liau betęriančlus registruotis iki š. 
m. vasario men. 15 d. sekretoria
te Danutę Dirvianskytę, 4931 So, 
Arteaian Avė., Chicago 32, III., pa
duodami sekančias žinias: pavar
dę, vardą, adresą, augštosios mo
kyklos vardą, studijų šaką bei į- 
gytą laipsnį. Suinteresuoti ragina
mi registruotis nustatytu laiku, 
nes nuo to priklausys šios organi- 
zacijoE existencija.

— Dr. Grigo Valančiaus paskai
ta. š.m. sausio mėn. 13 d. 7 vai. 
vak. Lietuvių auditorijos mažojoj 
salėj bus dr. Grigo Valančiaus pa
skaita iš ciklo: "Pažinkime Ma
žąją Lietuvą”.

Paskaitos tema: "Lietuvos va
karų sienos ir Karaliaučiaus kraš
tą?"

Lietuvių visuomenė kviečiama 
gausia: dalyvauti.

šią paskaitą organizuoja Ma
žosios Lietuvos Bičiulių Draugi
jos Chicagos skyrius.

Skyriaus valdyba

— De Paul universiteto lietuvių 
klubo susirinkimas įvyks sekma
dienį, sausio 15 d., 2 vai. p.p. pas 
Tėvus Jėzuitus, 5541 So. Paulina 
St. Profesorius Kenneth K. Hen- 
ning kalbės tema "Europos ir A- 
merikos universitetai”. Nariai pra 
šomi būtinai dalyvauti. Svečiai 
— kviečiami. Valdyba

— Chicagos Inž. ir Arch. visuo
tinis susirinkimas įvyks š..m. sau
sio 15 d. 3 vai. .p.p. Hollvwood 
svetainėje. 2419 W. 43 St. Be ei
namųjų reikalų, numatoma paskai
ta architektūrinėmis temomis.

Valdyba

ŠIAULIŲ DIDELIS VAKARAS į-
vyks Lietuvių Auditorijoje, sausio 
21 d., 7 vai. vakare. Įeinant suau
gusieji aukoja $1.50, studentai ir 
moksleiviai tik 75 centus.

Jei turite parduoti ar išnuomo
ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: Vlrginia 7-6640.

“■•i"

Dailiojo Žodžio
KONCERTAS

’ Skirtas įteikti DRAUGO Romano Premijai
—ĮVYKSTA—

1956 m. sausio mėn. 15 d. (sekmadienį) - 4-ta valandą po pietų
Dalyvauja:

B. Brazdžionis H. Kačinskas A. Gustaitis

DAILIOJO ŽODŽIO KONCERTO MENININKAI

SOKOL SALĖJE
2345 South Kedzie Avcnue, Chicago, Illinois

$1,000.00 romano konkurso premijos įteikimo proga atvyksta į Chicagą trys gar
sieji gražiojo lietuviško žodžio menininkii: Brazdžionis, Kačinskas ir Gustaitis, kurie 
yra buvę Chicagoj nevieną sykį, ir jų atvykimas visada yra nepaprastas įvykis Chicagos 
kultūriniame gyvenime. Jie visada atvyksta su nauja, įdomia programa. Visada būna di
delis malonumas pasiklausyti jų poezijos, žymių dramų, ir humoro.

Tą popietį taip pat bus paskelbta kas laimi penktą tūkstantihę, kurią dienraštis 
DRAUGAS paskyrė geriausiam romanui, panšytam praeitais metais.

Neapleiskite gražią progą pasiklausyti dailiojo žodžio koncerto ^r tuo pačiu paremti 
romano konkurso premijų fondą šiems metams.

Po programos šokiai, grojant JONUŠO orkestrui. Veiks turtingas bufetas.
Įžanga $2.00. STUDENTAMS IR MOKSLEIVIAMS $1.00.
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