
t r

i ■ į i i CU• / M *
c..i ’' • 57. 1LL G?.nl l >

D R A L O A b
L*tdtU Lietuvių Katalikų 8p*udo* 

Draugija
MM So. OaUUrj Avė., Chlcagu 8. Illlnota 

Telephone — Vlrgtnla 7-HO4O-4I ,

Vlenlnttll* tautinė* Ir tikybinė* mintie* 
lietuvių dlenrattl* paaaulyj*

w D R ALI
11THUANIAN DAILY FRIEND

A
Nr. 291 rnue u ctMiu TREČIADIENIS, GRUODŽIO (DECEMBER) 12, 1956

MIDVVEST ' 
INTER-LIBRARY

CENTER
CHICAGO

tuauib o <«UUėi

D A U G A fe
The IJUiuenlui DaU, Krieno

PMblIahed by the Llthuanlan Cathollc 
Presą Sot Iety

tSSė So. Oakley Avė.. Chluago a, luinots 
Telephone — Vlrglnlu 7-0840-4I

Th* moat Influentlal Llthuanlan Daily 
In America

Vol. XL

LENKIJOJ DEMONSTRACIJA PRIEŠ SOVIETUS
Ar Jungtinių Tautų nepajėgumas vengrams

padėti neparašys joms mirties metrikų
SALOMĖJA NARKĖLICNAITĖ. , lipinus, kurie praėjusiais metais,

mūsų speciali korespondente Jungtinėse Tautose kai Asamblėja niekaip negalėjo
JUNGTINĖS TAUTOS. — Šiomis dienomis čia minint Žmo- Prieiti sutarimo net P° tri®de‘ 

šimt penkių balsavimų, padare 
„gentleman’s agTeement” su Ju- 

1 goslavija.
Jugoslavija su Pilipinais trau-

Lenkų studentų ir darbininkų 
demonstracijos prieš sovietus

gaus Teisių Deklaracijos sukaktuves, labiau nei kada nors kitados 
žmonijai buvo priminta, kad tenai, kur „žmogaus teisės yra panei
giamos, žmogaus vertė yra sutrypta, ir kad tenai negali būti tai
kos“.

Maždaug šitokiais žodžiais J.
Tautų gen. sekretorius Dag Ham 
marskjold kalbėjo apie pastaruo
sius įvykius, kurie ir Vengrijoje 
ir Palestinoje priminė, kad tai 
yra šventa teisybė.

Jis, kaip Jungtinių Tautų gal
va, kreipėsi tos Žmogaus Teisių 
Deklaracijos aštuonerių metų su 
kakties proga, apeliuodamas į vi
sas tautas visuose veiksmuose 
vadovautis toje deklaracijoje pa
skelbtomis pagrindinėmis žmo
gaus teisėmis.

Bet tai ir viskas, ką Jungtinės 
Tautos su savo Gen. Sekretoriu
mi gali. Jos neturi ginkluotos jė
gos, kuri jėga priverstų nepa
klusnųjį savo narį laikytis ben
drų susitarimų, gerbti deklaraci
jas ir šventas žmogaus teises.

Tuo pačiu metu, kai Generali
nės Asamblėjos salėje tos žmo
gaus teisių deklaracijos sukak
ties proga delegatai su svečiais 
klausėsi Vienos Filharmonijos 
simfoninio koncerto, Vengrijoje 
negailestingai buvo žudomi tie,

Už Saug. Tarybos padidinimą
Bendrųjų diskusijų metu ne

mažai valstybių pasisakė ir dėl 
pačios JT struktūros. Daugiau
sia dėmesio skirta Saugumo Ta
rybai, kuri laikoma visos organi
zacijos širdimi. Bet, kaip orga
nizacija gali tobulai dirbti, jei 
jos širdis netobula, daug kas 
klausė.

Ypač pastaruoju metu, kai 
Jungtinėse Tautose vietoje anks
tyvesnių šešiasdešimt narių da
bar jau yra septyniasdešimt de
vyni, keliamas klausimas, kaip 
reikėtų padidinti Saugumo Tary
bą. Ligi šiolei Saugumo Taryba 
teturėjo vienuolika narių — ku
rių tarpe penki nuolatiniai su ve
to teise (D. Britanija, Prancūzi
ja, JAV, Kinija ir Sov. Sąjunga) 
ir šeši renkami kas dveji metai. 
Dabar siūloma bent trylika na
rių ar daugiau. Tačiau šitokiam 
pakeitimui reikalingas visų veto 
teisę turinčių valstybių pritari
mas. Gal kiti ir sutiks, bet ar su- 

kurie išdrįso sau žmogaus teisių tiks sovietai?
reikalauti. Jeigu Jungtiniu Tau- šitas klau8imas vi8U gyvumu
tų nepajėgumas laisvės ištrošku- 
siems vengrams padėti nepara
šys Jungtinėms Tautoms mirties 
metrikų, tai įdomu, kas bus tasai 
gyvybės vanduo, kuris jas atgai
vins ir išves iš to apmirimo. 
Daug kas čia klausia, ypač tokiu 
momentu, kaip Žmogaus Teisių 
Deklaracijos pasirašymo sukak
ties proga.

Pradedant žemiausiu JT sekre 
tariato pareigūnu, baigiant va
karietiškai nusiteikusių delega
cijų nariu, visi kaip vienas, yra 
pasibiaurėję esančia padėtimi. 
„Kažin, ar ilgai dar mes čia bū
sime?“ — sako anądien JT poli
cijos pareigūnas, lankstydamas 
nuleistas vėliavas, kurias jie kas 
vakarą nurenka ir iš ryto vėl pa
kelia, kad plevėsuotų per dieną.

Kalbėjo šešiasdešimt šeši
Tuo tarpu Generalinė Asamb

lėja jau pabaigė savo bendruo
sius debatus, kurie čia prasidėjo

buvo iškilęs praėjusią savaitę, 
kai Generalinė Asamblėja milži
niška balsų dauguma pasisakė 
prieš sovietus.

Sovietai pralošė
Buvo dalykas paprastas, bet 

labai svarbus prestižo atžvilgiu. 
Ir sovietai gavo per nosį ,nes se
sija surinko dviejų trečdalių bal
sų daugumą už Pilipinų kandida
tūrą į Saugumo Tarybą.

Šis postas pasidarė laisvas, 
kai Jugoslavija, atbuvusi viene
rius metus, pagal susitarimą su 
Pilipinais, rezignavo ir apie tai 
pranešė Asamblėjai. Tada Asam
blėja turėjo išrinkti tai vietai Pi-

3,000 raudonosios armijos karių 
pabėgo iš kruvinų kovų Vengrijoj

MUENCHENAS, Vokietija, gruodi. 11. — Sovietų Sąjungoje 
lapkričio 16 d. ir užtruko devy- au£a neramumai. Nepasitenkinimas ypač paskutiniais sovietų žy- 
nias dienas su pertraukomis, kai &iais didėja pirmoje ėilėje tarp bolševikinių intelektualų. Dar nie- 
buvo svarstom1! Palestinos ir Ven ^ados „tarybiniai piliečiai“ taip intensyviai nesklausė užsieninių
grijos klausimai.

šešiasdešimt šeši atstovai da
lyvavo tose bendrosiose diskusi
jose, kai pagal esamą tvarką 
jiems leidžiama išsireikšti įvai
riais klausimais. Po to Asamblė
ja rinksis tiktai arba Palestinos 
ir Vengrijos klausimais, kurie 
nepaskirti jokiems komitetams 
ir, jei iškils, bus tiešiai Asamblė
jos diskutuojami, arba, kai bus 
reikalas patvirtinti kurio nors 
Asamblėjos komiteto nutarimus.

Kalbėtojų tarpe buvo 31 užsie
nių reikalų mibisteris, du minis- 
teriai pirmininkai (Ceilono ir 
Tuniso) ir vienas vicepreziden
tas (Bolivijos). Trylika delegaci
jų bendruosiuose debatuose vi
siškai nedalyvavo.

Vengrijos ir Palestinos įvykiai 
turėjo labai daug įtakos visų kal
boms ,bet ryškėjo ir paskirų pa
saulio sričių vietiniai reikalai, 
kaip pavyzdžiui, segregacijos 
klausimas Pietų Afrikoje, Kipro 
salos žmonių apsisprendimo klau 
girnas ir kt.

kė burtus, susitarusios, kad ta 
pirmoji pradės pareigas Saugu
mo Taryboje, katra ištrauks bur
tą. Ir ištraukė Jugoslavija. Pi- 
lipinai, kaip ir kitos valstybės, 
tikėjo, jog Asamblėja tokį jų su
sitarimą respektuos.

Šiemet, kai atėjo reikalas, vien 
tik Sovietų Sąjunga pareiškė, 
jog ji nesutinka, kad Pilipinai 
ateitų į Saugumo Tarybą, ir rei
kalavo, kad tai vietai būtų iš
rinkta Čekoslovakija. Esą, Če
koslovakija atstovaujanti Rytų 
Europą, kuriai ta vieta pagal 
1946 m. Londono „gentlemen’s 
agreement” priklauso.

Pilipinai ir sovietinis blokas 
pastaruoju metu vedė smarkią 
akciją, kuri visdėlto pasibaigė 
Pilipinų laimėjimu. Asamblėja 
51 balsą padavė už Pilipinus ir 
20 balsų už Čekoslovakiją. Nors 
Bandungo konferencijos ir buvo 
pasisakyta, kad Azijai būtų rei
kalaujama vietos Saugumo Ta
ryboje, tačiau Pilipinai šituo at
veju ališkino, kad ta vienerių me
tų jiems priklauso ne pagal re
gioninį suskirstymą, o tik pagal 
praėjusių metų susitarimą su 
Jugoslavija.

Saugumo Taryboje, pagal mi
nėtą 1946 m. „gentlemen’s agree
ment” turėjo būti ta vieta ski
riama Rytų Europai, bet prak
tiškai jau bent porą kartų to su
sitarimo nebuvo laikomasi. JAV 
vieną sykį į Saugumo Tarybą pra 
vedė Graikiją, o kitu atveju — 
Turkiją.

Sovietai, siūlydami Čekoslova
kiją į Pilipinų vietą, davė supras
ti, kad, jeigu Čekoslovakija ne
bus išrinkta, tai greičiausia jie 
užvetuosią Saugumo Tarybos na
rių praplėtimo klausimą. O to 
praplėtimo labai nori Azijos ir 
Pietų Amerikos šalys, besitikin- 
čios gauti po vietą.

radijo pranešimų kaip dabar.
Nors bolševikai sustiprino 

trukdymus, bet klausoma kad ir 
su kliūtimis. Maskvos studentai 
viešai iškabino, ką apie Vengri
jos įvykius paskelbė Londono ra
dijas.

Kilo panika
Kai kuriuose Sovietų Sąjungos 

vakariniuose miestuose buvo ki
lusi tiesiog panika, kuri nėra pa 
sibaigusi nė dabar. Gyventojai, 
bijodami galimo karo ir būtiniau 
šių reikmenų dar didesnio suma
žėjimo, perka ką tik įmanydami. 
Dar visai neseniai buvo kilę ne
ramumai tarp 100,000 vengrų, 
kurie gyvena Ukrainoje. Per ne
ramumus buvo nuplėštos sovieti
nės emblemos. Tuo tarpu pačioje 
Vengrijoje bolševikinis saugu
mas nepaprastai atsidėjęs jieško 
dingusių iš raudonosios armijos 
apie 3,000 karių. Tarp jų yra pa
bėgę ir apie 60 šarvuočių įgulos. 
Manoma, kad jų didžioji dalis

votojų, o kiti — nuėjo į pogrindį.
Į Vengriją atkelti iš Sibiro pa

tikimi bolševikams pėstininkų 
daliniai įsitaiso ilgai okupacijai. 
Daugelyje vietų raudonarmiečiai 
vykdo tikrus plėšimus. Norėda
mi kaip nors sustabdyti į Vaka
rus einančias pabėgėlių bangas, 
bolševikai paskiausiu metu Aus
trijos pasieniu pradėjo minuoti 
laukus ir mėtyti atsišaukimus, 
kuriuose klaidingai informuoja, 
kad austrai nebepriimą daug'iau 
pabėgėlių, kadangi pritrūkę vie
tos, ir siunčia visus prievarta at
gal į Vengriją. Tokius atsišauki
mus platina daugiausia Janos 
Kadar režimo agentėj.

Gaudo nuotraukas
Sovietų agentai labai atsidėję 

gaudo užsienio spaudoje pasiro
džiusias nuotraukas, vaizduojan
čias vengrų laisvės kovas. Mat, 
pasirodo, per jas gali atsekti kai

prisidėjo prie vengrų laisvės ko- kuriuos smarkiai prieš bolševi-
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Jungtinių Tautų kareiviai laisvu laiku maudosi Suezo kanale, Egipte.
JT kareiviai Egipte prižiūri karo paliaubas. (1NS)

, Naujas streikas Vengrijoje
BUDAPEŠTAS, Vengrija ,gruodž. 11. — Vengrijos darbinin- 

ka'i šiandien pradėjo protesto streiką. Jie nebijo nė mirties, kad 
tik nuverstų nekenčiamą Janos Kadar lėlinį režimą, kurį visa jėga 
remia Maskva.

Darbininkai sudėjo beveik pas 
kutinės viltis į 48 valandų visuo
tinį streiką, kuris prasidėjo pir
madienio vidurnaktį, protestuo
jant prieš Kadar vyriausybę, ku
rt užgniaužė vengro teises ir pa
reigas.

Susisiekimas Budapešte buvd 
paralyžuotas. Kaikurios verslo 
įmonės darbą tęsia spaudžiant 
policijai ir sovietų kareiviams.

Bet daugumas darbininkų ne
pasirodė dirbtuvėse, o kurie at
ėjo, taJi tie sėdi nedirbdami.

Iš Austrijos sostinės praneša
ma, kad 10,000 vengrų sukilėlių 
puolė sovietų kareivius ir tankus 
šiauriniame Budapešte.

Tai buvo didžiausia kova Ven 
grijoje nuo to laiko, kai Maskva 
primetė Kadar režimą kraštui.

Kadar atmetė visus darbinin
kų reikalavimus, kad kraštas bū
tų tvarkomas demokratiniu bū
du. Jis likvidavo darbininkų cen
tro tarybą ir visas regionines ta
rybas ir paskelbė karo stovį. /

Sovietų vadas Budapešte šian
dien įsakė civiliams gyventojams 
atiduoti visus ginklus.

Neįsileidžia stebėtojų

į Vengriją
NEW YORKAS, gruodž. 11. — 

Sovietų Sąjunga vakar atsisakė 
įleisti Jungtinių Tautų stebėto
jus į satelitinę Vengriją, kad jie 
negalėtų matyti žmonių kovų dėl 
laisvės ir nepriklausomybės.'

Kritika kilo Italijos
komunistų kongrese

ROMA, Italija, gruodi 11. — 
Sovietų Sąjungas kariuomenės 
įsibrovimas malšinti Vengrijos 
sukilėlių vakar buvo kritikuoja
mas Italijos komunistų partijos 
kongrese. Komunistų kongrese 
kritika pasipylė dėl sovietų įsi
kišimo į Vengrijos vidaus reika
lus, nors Italijos komunistų par 
tijos vadas Palmiro Togliatti pa 
siūlė sovietinę liniją.

Antonio Giolitti, komunistų 
partijos tarybos narys, pasakė: 
sovietų įsikišimo į Vengriją ne
galima suderinti su socializmo 
principais. Giolitti pareikalavo 
labiau sudemokratinti partiją.

Unijų žodis
BRIUSELIS, Belgija, gruodž. 

11. — The International Confe- 
deration of Free Trade unijos va 
kar prašė 522 radijo stočių kreip 
tis į sovietų pavergtų kraštų dar
bininkus, kad jie atsikratytų 
Maskvos jungo.

Atėjo pagalbon
TOKIO, Japonija, gruodž. 11. 

— Trys traukiniai atvežė maisto 
į Hokkaidą, Japonijos šiaurės 
salą, kur 27,000 asmenų kenčia 
badą ir šąla.

Okupuoto) Lietuvoj
kyla neramumai

MASKVA, gruodž. 1L — 
Vengrijos revoliucija padrąsi
no „reakcionierius“ sovietinė
je (pavergtoje) Lietuvoje ir 
jie „pradėjo kelti savo gal
vas“, pasakė Lietuvos komu
nistų partijos vadas savo kal
boje, kuri buvo šiandien pa
skelbta.

• Maskvvos radijas vakar Š. 
Atlanto Gynybos organizacijos 
(Nato) suvažiavimą pavadino 
„grėsmė taikai“.

kus pasireiškusius laisvės kovo
tojus. Esti atvejų, kad už tinka
mą nuotrauką bolševikai pasiūlo 
net iki 400 DM.

Bulgarų armija 
pradėta performuoti

į sovietinę armiją
SOFIJA, Bulgarija, gruodž. 

11. — Bulgarijoje rūgimas eina 
ir toliau. Ypač nepatenkinti bul
garų karininkai. Todėl bulgarų 
armija pradėta performuoti į so
vietinę armiją. Nepatikimi bul
garų kariai atleidžiami masiškai.

Ir Bulgarijoje dvigubai padi
dintas sovietų pėstininkų skai
čius. Pats Chruščev asmeniškai 
susitarė su bulgarų komunistų 
partijos pareigūnais, kad į Bul
gariją būtų įsileista juo daugiau 
sovietinių dalinių, o sumažinta 
bulgarų žemyno kariuomenė ir 
ypač aviacija. •

Bulgarai turi taip pat savo 
slaptą Bulgarijoje veikiantį siųs
tuvą.

• Izraelis (turįs 1,800,000 gy
ventojų) vakar penkiolikai mi
nučių sustabdė darbą, reikšda
mas simpatijas Vengrijos darbi- 
n'inkąms, kurie paskelbė streiką 
prieš Janos Kadar režimą.

KALENDORIUS
Gruodžio 12 d.: Švč. P. Mari

ja iš Guadalupės, šv. Aleksan
dras; lietuviški: Kirbaida ir Rūt- 
vailė.

Saulė teka 7:08, leidžiasi 4:21.
ORAS

Oro biuras praneša: Cihcagoje 
ir jos apylinkėje šiandien — šal
čiau.

STETTlN, Lenkija, gruodž. 
vojo prieš ginkluotus kareivius ir 
tracijose.

Studentai ir jauni darbininkai 
išdaužė Sovietų Sąjungos konsu
lato langus ir bandė įsiveržti į 
konsulato rūmus.

Varšuvos radijas skelbia: de
monstrantai apvertė gatvėkarius 
ir naudojo juos kaip barikadas, 
kai policijos būriai naudojo laz
das numalšinti riaušes.

Būriai kareivių buvo atsiųsti į 
kovos sceną išsklaidyti demons
tracijas.

Varšuvos radijas nepaskelbė 
koks skaičius demonstrantų bu
vo sužeista. Bet tik pastebėjo, 
kad keli policininkai buvę sumuš 
ti ir didelis skaičius demonstran
tų areštuota.

Stettinas (Szczečin) yra 80 
mylių šiauryčiuose nuo Berlyno. 
Stettine gyvena apie 200,000 as
menų.

Vakarų Berlyno laikraštis Der 
Abęnd praneša: rimtas susikir
timas įvyko tarp jaunų demons
trantų ir armijos, laivyno ir dar
bininkų milicijos. Keliose vietose

Maskva ruošiasi 
kariniams veiksmams

Vidurio Rytuose
BONNA, Vokietija, gruodž. 

11. — Maskvos pasiruošimai ka
riniams veiksmams Vidurio Ry
tuose, nepaisant visų paneigimų, 
atsidėjus vykdomi toliau.

Kremliaus karinę vadovybę to 
žygio imtis padrąsina taip pat 
jauni sovietų generolai.

Matant Vakarų neryžtingumą 
ir tūpčiojimą vietoje, rašoma vo
kiečių spaudoje, esą galima lauk 
t)i tam tikro sovietų ultimatumo, 
kuris būtų Vakarams nepriimti
nas.

Netikima, kad Jungtinių Tau
tų policija galėtų visiškai dabar
tinę karinę grėsmę tame sekto
riuje pašalinti: tam reikia bent 
5 moderniškiausiai ginkluotų di
vizijų. Todėl Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse svarstomas pla
nas, kad Jungtinių Tautų dali
nius reikėtų padidinti bent iki 
18,000 karių, nes menkesnės pa
jėgos rimtesniu atveju Vidurio 
Rytuose nieko neįstengtų pada
ryti.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Dvidešimtimis tūkstančių vengrų vakar paralyžavo tautą 

visuotiniu protesto streiku, kovojant prieš premjero Janos Kadar 
komunistinį režimą. Nepaisant karo stovio ir karo lauko teismų, 

''dviejų dienų streikas, prasidėjęs pirmadienio vidurnaktį, vyksta 
visuose didžiousiuose miestuose, išskyrus Szeged, netoli Jugosla
vijos pasienio.

— Maskvos radijas pripaiino, kad Vengrijoje vyksta rezisten
cija prieš Janos Kadar režimą.

— Sovietų tankai vakar apsupo Vengrijos sostinę — Buda
peštą. ,

— Indijos atstovas V. K. Krishna Menon Jungtinėse Tautose 
siūlo gen. sekretoriui Dag Hammarskjoldui vykti į Maskvą tartis 
dėl sovietų kariuomenės ištraukimo iš Vengrijos.

— Vakarinėje, rytinėje ir centrinėje Vengrijoje sukilėliai ko
voja prieš sovietų kareivius.

— Jungtinės Amerikos Valstybės, Britanija ir Prancūzija su
tiko, kad kaip galima greičiau būtų atidarytas Suezo kanalas.

— Vakarų diplomatas, atvykęs į Austriją, vakar pasakė: Bu
dapešte sklinda žinios, kad Vengrijos komunistinis premjeras Ja
nos Kadar nusižudė arba buvo sovietų „likviduotas“.

— Vengrijos komunistinis užsienio reikalų ministeris Imre 
Horvath vakar išėjo iš Jungtinių Tautų asamblėjos, kai JT buvo 
svarstomas Vengrijos klausimas. Jis išvyksta namo.

11. — Šimtai lenkų šiandien ko- 
policiją priešsovietinėse demons-

buvo be įspėjimo paleisti šūviai 
į minią.

Varšuvos radijas demonstran
tus pavadino „chuliganais“. Ir 
V. Gomulka, Lenkijos komunistų 
partijos sekretorius, pažadėjo 
užgniaužti priešsovietines de
monstracijas.

Vengrijos pabėgėliai 

nori patekti į
Vakarų Vokietiją

BONNA, Vokietija, gruodž. 
11. — Apie 40 proc. vengrų pa
bėgėlių sudaro vaikai, o 80 proc. 
jaunimas. Kaikurie bėgantieji 
sakosi atsipirkę iš sargybinių 
duona ir la/ikrodžiais, tarp jų ir 
pabėgęs į laisvę vengrų balet
meisteris Vashgy ir jo žmona 
prima balerina Vera Pasztor.

Pabėgėlių teigimu, daug rau
donarmiečių simpatizuoja ven
grų laisvės kovotojams. Keliose 
vietose naujai atkelti sovietų da
liniai susišaudė su seniau Ven
grijoje laikytaisiais rusų kari
niais daliniais.

Vengrų pabėgėliai ypač reiš
kia pageidavimą patekti į Vokie
tiją. Tarp nukreipiamų į Vokie
tiją yra daug jaunimo, galinčio 
dirbti visų rūšių darbus. Atvykę 
vengrų pabėgėliai apskaičiuoja, 
kad jie Vak. Vokietijoje gali už 
poros dienų uždarbį nusipirkti 
batus, kai tuo tarpu Vengrijoje 
tekdavo tam reikalui dirbti be
veik visą mėnesį. Tarp atvykusių 
nemaža yra iš metalo ir trakto
rių fabrikų Budapešte. Net ir 
tie, kuriems už valandos darbą 
mokama viena DM, tariasi gauną 
karališką atlyginimą.

TRUMPAI IS VISUR
• Kubos prezidentas Fudgen- 

cio Batistą vakar įsakė kariniam 
vadam Niąuero apylinkėje ga
rantuoti gyvybes sukilėliams, ku 
rie pasiduos.

• Pilipinų Luzon saloje vakar 
siautė audra. 3 asmenys žuvo ir 
32 dingo audros metu.

• Kultūrininkų delegacija 
okup. Estijoje. Šį rudenį suomių 
kultūrininkų delegacija, vadovau 
jama L. Posčio, lankėsi Estijoje.
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Redaguoja psktn. BRONIUS JUODELIS 
Adresas: 4200 So. Rockwell Avė., Chicago 32, III. Tel. FR. 6-0253.

Skautai, tėvai ir visuomene
Stipresnė organizacija yra ta^ ti. Vargas bu3 mūsų tautai, jei-

kuri turi didesnį užnugarį ir ku 
rią remia didesnė žmonių grupė 
bei visuomenė. Lietuvos Skautų 
Sąjunga apima įvairaus amžiaus 
žmones. Čia rasime 8 metų am
žiaus skautuką, pražilusį ir skau 
tiškų rūpesčių išvargintą vado
vą, įdėjusį daug sielos jaunimo 
labui; rasime studentą, bepra
dedantį ar baigiantį augštąjį 
mokslą, o taip pat ir skauto tė
vą, besirūpinantį patalpomis, 
stovyklomis bei lėšų telkimu. Vi

gu pro augštokus naujųjų at 
eivių namus ir naujausius auto
mobilius nematysime to mūsų 
jaunimo, nuo kurio priklausys 
tolimesnis lietuvių tautos liki
mas. Už tai bus “didelis ačiū” 
ir tam, kuris jau dabar iš savo 
namų išvarė lietuvių kalbą.

s. P. N-as

PALAIKYKIME GRAŽIĄ 
TRADICIJĄ

Daugelis mūsų vienetų ir pa
sas tas derinys mus jungia į skiri skautai,-ės 1956 metams 
vieną gražią ir pajėgią skautiš-! užsakė “Skautų Aidą” savo se
ką šeimą. | sėms ir broliams, esantiems Vo-

Ši viena gražiausių daugiau- kietijoje, ypač besimokantiems 
šia visuomenės mėgstamų orga- Vasario 16 gimnazijoje. Tai bu- 
nizacijų * turėtų suvaidinti di- vo labai graži ir vertinga kalėdi- 
džiausią vaidmenį lietuvybės iš- Įdovanelė mūsų vienminčiams,
laikymo ir asmenybės ugdymo 
srityje.

kurie tikrai nuoširdžiai džiau
giasi ir per “Sk. Aido” adminis-

pūdydama savo tris pagrindi-1‘rac« atsiuntė padėkos lais
čius uždavinius. L Skautų Są-1 ku,s- Tebun,e s,s 'Sk' A“>° uz‘ 
J.nga gražiosios gimtos prie. i sakymas jiems graz.tr palaiky- 
globstyje garbina savo Kūrėją. įtlna Ir lfto7
Dalyvaudama įvairiose tarpiau-' S“"3™ Jiems Sk.
tinėse skautų stovyklose rodo^ldi> Patoyyk.mc ta. tuojau,... . . l/nr rtvioa uolanoopasauliui, kad lietuvio dvasia dar prieš Kalėdas.

“Sk. Aido” vajaus dalyviai1,

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

ORIGINALUS PAPUOŠIMAS Būdamas akademikų skautų °f!BO tfl?*
, ,, . . ..... neatsiliepiu,vadovu, gkbejv n viso sąjūdžio 

garbės nariu, prof. Ig. Končius 
i daug sielos ir darbo valandų y- 
Į ra atidavęs lietuviams skautams 
ir skautėms. Jo mokiniai bei 
auklėtiniai — akademikai skau
tai — pagerbdami Sukaktuvi
ninką, praėjusį sekmadienį Chi- 
eagoje suruošė jo 70 gimtadie
nio minėjimą, kuris, dalyvau
jant pačiam Sukaktuvininkui, 
praėjo labai pakilioje dvasioje.
Visi 'lietuviai skautai ir skautės 
savo gerb. patriarchui sktn. pro 
fesoriui Ig. Končiui linki daug, 
daug sveikatos jo toUciesniuose 

(Tęsinys 4 pusi.)

LAfayettr 3-«>:o. Je’ 
kaukite K Edžio 8-286'

GR, č.MILY V. KRUKAS
ADYTOJ.* IR ČIUKURO?

4146 S. Archer Avė.
VAL Kasdien popiet nuo 12-8:80 » 
Vsk plrir., antr., k e*, virt fl-8»>' •

DR IRENA KURAS
(Gydytoju Ir Chirurgė) 

&ODUUŲ IR VALKU LIGŲ 
SPECIALISTE

T156 South We«tern Avenav
(MEDICAL BUILDING) 

clrmad., antrad., ketv. Ir penkta' 
nuo 11 vai. ryto — 1 ▼. p. p. Ir nut 
3 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nw 
11 vai. ryto — Iv. p. p. Seštad. 1 
vai. ryto iki t vai. poi 'et.

Ofloe tel. RE. 7-rt68 
«ea tel. VVAibrook 5-S79S

Trečiadienis, gruodžio 12, 1956

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St 
Ofiso U-l. itl.liunce 5-4410 

Itezid. telef. GltoveliUI 6-0(117 
valandos: 1—S p. m. 6—8 p. m.

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

Ofiso tel. CLlff.kle 4-2896 
Kezkleneljos: LAfajette 8-1171

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 West 47th Street 
(Kumpus 47tb Ir Hermltage)

Vai.; nuo 2 iki 4 Ir 6 Iki 9 v. vak 
4eštad nuo 2 iki 6 vai., lšskyr. .ei

Tel. ofiso HE 4-H6V9, rez. PU 0-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 So. Western Avenue
vai.: kasdien 10-12 vai. ir 7-9 vai. 
vak. šeštadieniais 10-1 vai .Trečia-

Eel. ofiso VA. 7-5551, ros. HE. 7-499'
DR. FRANK C. KWINM

(KV1ECINSKAS)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1661 VMt 47tii Stteei
LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 8:S<

trim, diena ir irAtnri vak

Aktorė Įlomi Massey eglutę puošia JAV bonais. Ji yra vengrų kilmės.

Po paskaitų diskutuota žie- geriau paruošti ir padoriau iš- j ^„ia? u^^Kt"'uiku^SŽ 
mos stovyklos reikalais. Žiemos leisti, 
stovykla įvyks šiauriniame Mi-
chigane, toje pačioje vietoje, 
kaip ir praėjusiais metais. Ti
kimasi apie 50 — 80 dalyvių. 
Prieš išsiskirstymą senj. K. Dir- 
kis parodė 3 filmus apie slidiuji- 
mą. V. š.

ASD TIKRŲJŲ NARIŲ
* ŽINIAIdar yra gyva. Skautiška širdis j «ujau., ua.yvio.

pasiekia Vokietijoje ir Sibire ' Pašomi priiminėti Vokietijoje f Š. m. gruodžio 14 d., penkta- 
esant ir vargstantį savo brolį.' esantiems lietuviams skautams dienį, 7:30 vai, įvyksta tikrųjų 

Aplinka, kurioje jaunimas tu- Į užsakymus bendra tvarka, ta- ASD narių sueiga t. n. Vandos 
ri gyventi ir bręsti, nėra labai' čiau pinigus reikėtų atsiųsti ad- Šliūpfenės bute, 4414 So. Wash-

. , . y. į . . I__l—l _a____ i v z ■» v j x______ a__ m. z______on m /tpalanki. Tačiau reikia džiaug
tis. kad mūsų Sąjungoje yra rife- 
maža vadovų, kurie savo jėgas,
mintis ir darbus aukoja skautiš- ta9- 
kam jaunimui. Kad mūsų Są- Vajaus pabaigoje “Sk. Aid 
junga galėtų ir toliau sėkmin
gai veikti, turi būti tamprus ry
šys tarp skautų, tėvų bei visuo
menės. Esant tokiems ryšiams, 
savaime aišku, turi būti užsi
dėti ir vieni kitiems įsipareigo
jimai. Skautai, norėdami, kad 
juos tėvai ir visuomenė remtų, 
turi savo darbais įrodyti, kad!

V>l<XU pinigus icincių ČL IBIUS 11 dU- onupicuco UUVV, 1111 DU. III

ministracijai nedelsiant. Vajaus tenaw Avė., Chicago 32, III. 
konkurso dalyviams taškai bus augšte). Telef. YArds 7-0 
užskaitomi ir už šias nrenumera

(II
Telef. YArds 7-0170.

ASD Pirmininkė

Tel. ofiso Pltospect 6-2240
Pltospect 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BPEC. CHIRURGIJOS LIGOS 
5700 S. Wood Street

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

DR. FL TALLAT-KELPŠ6
Ofisai: 20 Nortb YVacker Drive 

(Civlc Opera House, kam b. 868) 
Vai. kasd. 12—4 

Tel. CEptral 6-2294 
5002 \Vest 16th Str., Cicero 

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

Kitu laiku Ir trečiad. susitarus 
Rezld. tel. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS * 
TUP6IAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA LB 

BPEO. MOTERŲ LIGOS 
Oflsas Ir rezid.: 2410 W. 51st St 
Tel. Pltospect 8-1223 arba WE 6-5577 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. ▼. Antr«, 

Trefilad. Ir Penktad. 6-9 vai. rak U 
Aeštadlenta is 2-4 vai poplat

bus paskelbta, kas'užsakė ir 
[-"kam “Sk. Aidas* siunčiamas. 
Jei užsakytojai neturėtų tikslių 
adresų .pakanka pažymėti, kad 
užsakoma Vokietijon. Administ-J 
racija turi pakankamai adresų 
ir visus užsakytus “Sk. Aįdus” 
nusiųs tiems, kurie nori skai-

'amu-u
PA/TOGĖJE,

“Lithuanian Scout Activ- 
ities” Nr. L, leidžiamas LSB 

nusiųs tiems, Kurie nori sKai-|Už&’ Skyriau pasaulio skau
tai “Sk. Aidą”, bet neišsigali įtų Sį»un^ ir kidinių redakcijų 

jie tos paramos verti. Jie turi! užsisakyti. ' ^formacijai, jau pasirodė. Lei-
tapti pavyzdžiu kitam jaunimui,] gios gražios tradicijos jau tu-^6’^ - — •
turi būti pranašesni už kitus.1 rimą gražiu pavyzdžių. 1957 m. , . ’ .. . virtimų or>.o» lig
Tam pasiekti reikalingas visų) “Sk. Aidą” Vokietijon pirmieji SC.nU.83piro^ra ir P3 la, gulo ointment
vienetų vadovų pasia'ukojimas! užsakė ns. VI Rarpvičincj n_ A ;-ruPutl zmių apie Lctuvių sriaa- parduodama po

— Sktn. prof. Ignas Končius
šiemet švenčia savo amžiaus 70 
metų sukaktį. Gerbiamas Su
kaktuvininkas yra daug nusipel 
nęs ne vien tiktai akademinio 
darbo plotmėje. Jo drožiniai — 
kryžiai, smūtkeliai ir kiti lietu
vių liaudies meno kūriniai — ty
liai pasakoja kiekvienam žiūro
vui apie fc.ivo kūrėją — naujų 
laikų dievdirbį — ir jo meilę j 
gimtajam kraštui — gyvą pa
vyzdį jaunajai kartai.

NUO UŽSISENEJUSIŲ
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ -
Tie. kurie kenčia nuo SENŲ 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽA1DU 
nagali ramiai sėdėti Ir naktimis | 
miegoti nes ji; užsisenėjusios žaiždos i Vai. Pirm 
niežėjimą ir skaudėj,imft senų atvl- ' 
ru ir skaudžių žaiždų uždekite 
LKGULO Ointment Jos gydymo 
ypatbycs palengvins Jusu skaudėji- 
miį ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite jų tapgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
niežėjim:/ ligos vadinamos PSORTA- 
S1S. Taipgi pašąUjia-peršėjimų ligos 
vadinamos A'l’fftdVrFt'Si FOOT, su
stabdo džiovinimų odos ir perplyšiinų 
tarppirščiu. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstančios suškilsiOs odos dedir- 
vinių, odos išbėrinu.i ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams. kada 
pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy
styklų. Ji yra gera gyduoje nuo iš
virtimų odos ligų. Le

Ofiso telefonas: p|{ 8-3229 
lies telef. VVAibrook 5-507(1

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

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

_______ Res. tel. GRovehlll (1-5(103

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

(Kampas 47-tos ir Danian Avė.) 
Vai. kasdien jiuo 6—8 vai. vak 

Seštad. 2—4 vai. vak. 
Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti.

Telef. ofiso LAfaycttc 3-0048 
Rez.: WAIbrook 5-30 18

DR. JULIJA MONSTAVICIUS
GYDYTOJA IR CHIEntGC 

Office: 10746 South Michigan Avė. 
Buto: 1653 W. 103 St., Beverl.v Hllls 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v. 
Išskiriu trečiad. Šeštadieniais nuo 
Iki 4 vai. popiet.

TeL: Ofiso — P< !1- .n-. 5-679S 
Buto — BEverly 8-3946

Tel. ofiso Ue. 4-2123, rez. PR. 6-8484

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6255 South Weotem Ai

VAL. kasdien 2—4 p. p. Ir 7—9 ra* 
Trečiadieniais, šeštadieniais Ir

sekmadieniais uždaryte

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

DR. PETER T, BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 West 71st Street
ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9 ! 

Antr. 1-6, treč.ir i ešt. jjaaal sutarties į

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South Western Avenue
Chicago 29, iii 

pasimatyJuai pagal sutarties 
telefonas REpublie 7-4900 

Htoidencia: GRotcliUl 6-8161

Ofiso HEmlock 4-J1816 
ltez. ilEml. 4-3751

0R. A. NARBUTAS
•tiACClŲ re VIDAUS flflrt 

2745 W. 69 St.
priešais Šv. Kryžiaus ligoninę.1 

Priima pagal susitarimą

Tel. ofiso: DAnubc 6-1125

OR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAI

3267 South Halsted Street 
“■ i iki 4 v. p. p ir 6—8 » »*

Seštaūienlals 1 -4 w n r

vienetų vadovų pasia'ukojimas 
skaut/bės labui. Iš kitos pusės, 
skautų vadai ir skautai, neturė
dami tinkamų sąlygų, negalės 
tinkamai savo pareigų atlikti.

Tėvai yra vieni artimiausių CHICAGOS SKAUČIŲ TUNTO 
skautų bičiulių. Jie leidžia vai-j SUEIGA
kus būti skautais ir skautų va 

I dovams padeda atlikti kaiku-
riuos uždavinius. Jie turėtų pa
dėti vadovams materialiai: pa
rūpinti pinigų, patalpas ir t.t., 
draugingoje' dvasioje painfor7 
muoti vadovus apie, jų nuomo
ne, esančius netobulumus. Jie 
pareiškia savo pageidavimus.

Skautai yra visuomenės dalis, 
ir L. Skautų Sąjunga rengia ge
rą ir visuomenišką bei toleran- 
tą žmogų, todėl ir visuomenė tu
ri sudaryti sąlygas skautiškam 
jaunimui lavinti. Reikia vistik 
pasidžiaugti, kad labai dažnai 
skautų ‘atžvilgiu visuomenė pa
rodo tinkamą supratimą.

Palikome Lietuvoje ūkius, na
mus ir visa tai, kas buvo mums 
malonu, tačiau atsivežėme vie
ną did?iau3ių mūsų tautos tur
tų — tai gražų, kūrybingą jau
nimą, kuris, įsijungęs į įvairias 
mokyklas, dažnai laimi pirmą
sias vietas ir stebina kitatau-i 
čius. Atkreipkime į jį didžiausią

užsakė ps. VI. Bacevičius, ps. O. | veiklą, kuri gali būti kitatau-į U 75- ,r 50 
Gešventas ir Dr. V. Kudirkos čiamg suprantama. šip ieįdinė-'Plrk,1te( ^lrtlnft8.eChl 
skautų vyčių būrelis Worceste-( lio paskirVį8 yra labai svarbi, tik!
ry, Mass. S. A. Adminmstr.; gaįja kad ^gi lėšų stokos ar kol ry.ind.irDetrou, 111-

I kitko, leidinėlis labai vargingai/ ohigan arba^raiyKi 

atrodo, nepatrauklus ir informa
cijos plotmė siaura. Kadangi 

1 tai dar tik pirmas numeris, rei
kia tikėtis, kad sekantieji bus

te Ir atelų*klt. Mo 
n«7 ordar {

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. Vlrginiu 7-0036. 

Rezidencijos tel. BEverly 8-8241

DANTISTAS

$8. j. A. PAUKŠTYS
’2&3 S. Whipple

(Arti Archer Avė.)
Valandos: nuo 10 Iki 12; ?—6; 7—9 
šeštad 10—12. Trečiad. uždaryte 

LAfayette 3-4949 
tarnu — (U'.darerest 3-778<

Tel. Ofieo PA 5-1717
Ilez. PA 5-1718

DR. J. J. PLIKAITI3
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6818 W. Irving Pk. Road
VAI..: l’irniad., antrad.. ketv., penkt. 
2-5 ir 7-8:30. šešt. 2-4 p. p.

D)S, ALBiHfi PRUHSKIS 
DR. VLADAS PRUHSKIS

GYDYTOJAI LR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St. 

Kasdien 8—7 vai. vak. Seštad nuo
1—5 vai. vak.

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarimu 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Hesid. 2427

62nd St., tel. Republln 7-8818.

"eL ofiso Pltospect 6-9406
Rezid. Pltospect 6-9-P-

OR. ONA VAŠKEVIČIŲ*
(Vaškevlčiūtė)

JYDYTCJA IR CHTRfrRG* 
6248 South Kedzie Avspur 

Vai. kasdien 1-8 p.p. ir nuo 8-8 va 
vak. Seštad. 1-4 p. p. TrečtadU«t»'
ir kitu laiku tik susitarus

Tel >fiso Vlctory 2-1581
'' Rez. Vlctory

CR. V. VILEIŠIS
vnvTOJAS IR CinRUP<

802 West Slst Stresl
Kamp. Halsted Ir ll-moi gatrtt) 

PrlSmimo valandos kasdien: J-4 p.j 
ir nuo 0-8 v.v. šeštad 1-4 vai nerta

Tel. ofiso I*R. (1-6446, rez. HE. 4-3151

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 YYest Marąuette Rd.
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 Iki 8 vak 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Aušros Vartų skaučių tunto 
Chicagojd visuotinė sueiga į- 

1 vyks š. m. gruodžio 18 d., sek
madienį, 12 vai. Lietuvos Vyčių 
salėje, 2453 W. 47th Str.

Visoms skautėms dalyvavi
mas būtinas. Tuntininkė

CHICAGO AKADEMIKŲ 
SKAUTŲ TARI E

šeštadienį Lietuvių auditori
joje įvyko ASS Chicągos sky-1 
riaus gausi sueiga.

Dalyviai išklausė dail. Rūkš- 
telės paskaitą apie lietuvių me
ną, o vėliau'aplankė ir jo dar
bų parodą. Į Chicagą atskridęs 
prof. Ig. Končius aplankė susi
rinkusius ir tarė kelis sveikini
mo žodžius.

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

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

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir Callfornia Avė.

VAE.: 2—4 ir 6—8*v. p. p. 
šešt. 2—7 vai. p. p..

‘ išskyrus ‘sekmadienius

Ofiso telefonas — Blshop 7-9695

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 

4342 Archer Aveniu.
(Kampas Kedzie Ir Archer). 
Vai. kasdien nuo 2 Iki 9 vai. 

Trečiad ir sekmad. tik susitaru.

Tel. ofiso CA 6-0257, rei. PR «-665»

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

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-56M 
K< /ld. 6600 S. Artestau Ay«.

VAL. 11 v. r. Iki 3 p. p.; 6—• • »

P&JJOKUBKA
TV. DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI 

I’nrtljulma-t Ir TnlsymiM 
4977 Lj. Archer Avkdėmesį ir sudarykime jsm tin- €fck.a S2i ,,, _ Te, LA s.8n, 

karnas sąlygas dirbti ir tobulė- r - ----- ---------------------- - -

—

M

l

rt» 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDROVĖ

4038 Archer Avenue Tel. IA3-671* 
AUGUSI SALDUKAS Praeidama

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

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

2641 West 7lst Str. (Kampas Tai man Avė.)
Telef. PRospect 8-9642, Namu tel. VVAibrook 5-5934

“tfcNlSVtt PERKRAUK ™
r*r 15 TOLI IR ARTI

NAUJI DIDUI TROKAI- NAUJAM KMUSTrM (PANKtAI
IL&U M£TU PATrft/MAS- A/6US III SfitlNIN&AS AATAKNAWNAi

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W 69 Sh CHICAGO 36, ILL. Tel. V/Alh«t»ok 5-9203

M0VIHG,

C RA N E SAVINGS

Ofiso telef.
. Rezidencijos -

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

šeštadieniais 1—4 vai.

YArds 7—I 166 
STetvart 3-4511.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Sl’I.C. UIIIR1 IKilNF-S IR 

ORTOPEDINES PIGOS 
2745 We8t 69th Street 

Priešais šv. Kryžiaus ligoninę 
Tel. REpublie 7-2290 

▼AL.: Pirm., antr.. Ketv., 
nuo 9 Iki 11 ryte ir nuo 6:u0 
Šešt. nuo 2:00 — 4:05. Trečiad. 
kitu laiku susitarus telefonu

penkt
8:00.

Ir

Tel. \VAlbrook 5-2670 1
Res. Hllltop 5-1560

'■ Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marųuette Medical Center
6132 South Kedzie Avenue

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

Tel. ofiso PR. 6-3838, i <*z. RE. 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

( 1,1 ETl VIS G YI > Y TOJ AS)
2500 We*t 63rd Street

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

Telefonas GRovehlll e-lbšt
0R. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ KPECIAIJSTA

PRITAIKO AKINIUS 
V alandos: 9—J 2 Ir 7—S v. v. paga1 

.usttariina Išskyrus trečiadieniu*
»A«2 Weat Maiqnette Rd

Or. Antanas Rudokas, 0. D.
Ilkrlna akis: pritaiko akiniu*, 

keič.a stiklus Ir rėmus.
4465 So. Gailiomis Avė., Ohlcagc 

(kaukite YArds 7-7381
Priima: vakarais 6 Iki 9; leitad. 

10 vai. ryto Iki 4; trečiad. Ir s-kmad 
Hk Rtislterun

TeL ofiso YA 7-4787, rez. PR e-19»u

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4646 8. Ashland Ava. (kamh. 811)
Vai. nuo 2—4 Ir 6—8: trečiad., Seš 
tad. Ir sekmad tik pagal sutarti 

JeiKU neatsilieps vlršinlnėtl telefoną .
Šaukite Mldwav 3-0001

P. ŠILEIKIS, 0. P.
CrtliopedAs - l’rotezlstns 

aparatai-Protezai. Med. han 
dažai. 8p<e. pagalba kojon

(Areh Sup|x»rta) Ir t.(.
Vai.; 9-4 Ir 6-8 Šeštadieniais 9-1 
UTHOPEDIJO8 TECHNIKOM LAK 
2850 VV. 63r<l St. Chiea<0 29, IU 

Tel. PRoepėet 6-5084.

V

DR. &. SERNER
LIETI VIS AKIU GYDYTO^AA 

Virt 95 mntq patyrimo
Tel. YArds 7-1839 
Pritaiko akte’ns 
Kreivas akis 

lštelr-5,
Ofisas Ir akinių dirbtav>
7.56 West 85th Street 

•tel nuo 1C lkt l. nuo 6 Iki 8, tts- 
filad. nuo 10-12. penktsd'enj 1 s. 
■»v->d<«nlala 19-2 vai. popiet

p\)R INDf.

•šVlHO*
Kemkite dien. Draugą! 
SKeibkites "Drauge ’!

AND IX>AN
ASS’N

2555 WEST 47th STREET LAfayetle 3-1O83
B. R. Pletkiewlcz, prez.; E. R. Pietkletvlcz, sekr. ir advokatą*

Mokame augštug dividendus. Ke&iuojatne čekiu*. Parduodame ir 
išperkama valstybė* bonus. Taupytojam* patarnavimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ AIANDIEN—Apdrausta Iki $10.000. , 
Darbo valandos: pirmad. i*- ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; L 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o fteėt. nuo 9 iki vidurdienio. J

Tel. REliance 5-1811

0R. WALTER J. KIRSTUM
LYDYTOJAS iR CHIRURGĄ 

(T.IETUVIS OVOYTOJAP) 
3925 IVest 5‘Jth Stroet 

i Vai i — 4 popiet, 6:86—8:80 
• tvastad ongni sutarti

(•i Mini u buto O(.yni|)te a-*•»
DR. P. KISIELIUS

TDYTOJAS IR OHIRURf
4938 W. 15th SU Cicero 

Ksadlen 1—8 v. Ir 6—8 ▼. vakers 
Išskyrus tročiudienlua 

Butas 1520 So. I9th Avė. 
•aštadlenlala U Iki 4 po ola*

DRAUGAS
riTE I.ITTTT1AN1AN D ATT V v-pfvrvv

2331 S. Oaklry Avė., Chicago 8, III. Tel. Virgiui* 7-0611; 7-6(112

Entered as Second-Class Matter Mareh 31, 1916, at Chicago, Illinois 
Under tlm Art of Mareli 3, 1879.

Mcmber of the Catholic Press Asu'u 
l’ubllshod daily, exept Sundays, 

by the
Llthuanian Catholic 
PRENLMERATA:
ChieagoJ ir CleoroJ 
Kitur JAV Ir Kana,
VŠalenyJe

SUB8CRIPTION KATES 
$8,09 per year outside of Chicago

Picas Soclety $8.00 per yoar in Canatla
Forelgn $11.00 per ycar.M< tams Vi metų 3 mėli. 1 tnSii.

$9.00 5.00 $2.75 »1.25
oj >8.00 $1.50 $2.50 >1.00

>11.00 >5.50 $3.00 >1.>5

Utidakclja stiaipsiilua taiso savo nuožidra. Nesunaudotų straipsnių ne
saugo, Juos grąžina tik Iš anksto susitarus. Redakcija UŽ fek>-lblui< turini 
Beatsako. Skelbimų kainos piraiunčiamua ga\ ua prašymu.

graz.tr
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MASKVA ATAKUOJA
ŽŪTBŪTINES RUNGTYNES PROPAGANDOJE

Realybei turime žvelgti j akis ir atsiminti, kad šiuo metu 
komunizmo kontrolėje yra 14,000,000 kvadr. mylių plotai su 915 
milionų gyventojų, taigi — daugiau kaip kas trečias žmogus 
žemėje yra raudonojo Kremliaus replėse. Negana to — Mask
va tiesia savo kruvinus pirštus ir j laisvojo pasaulio žmones. 
Kaip tą Kominformas atlieka, JAV įstaigos paskutiniu laiko
tarpiu nuodugniai išstudijavo ir tuos duomenis susistemino prof. 
E. M. Kirkpatrick naujame veikale “Target The World”.

Telkdami lėšas savo propagandai, komunistai nesivaržo spe
kuliuoti opiumu, vartoti padirbtus pinigus ir panaudoti žemiau
sias priemones. Slaptieji propagandos centrai steigiami kur už
miesčiuose, pajūriuose ir dirgiuojami iš kaimyninės valstybės. 

RADIJAS
Pasaulio užkariavimui marksizmo vergijon komunistai savo 

radijo propagandą išplėtė iki 1,623 valandų per savaitę, čia te- 
skaitomos valandos užsienio propagandai. Ją duoda Sovietų 
Sąjungos radijas per 703 valandas savaitėje. Europos sateliti
niai kraštai per 884 vai. ir Raudonoji Kinija — per 86 valandas, 
šalia šių transliacijų, dar veikia slaptosios komunistų radijo 
stotys, kurios nepasisako, iš kur jos kalba. Jos, daug drąsiau 
agituodamcs, per savaitę veikia 213 valandų. Jų tarpe yra ir 
viena valanda lietuviškų transliacijų, vadinamoje Tėviškės Balso 
serijoje, kur agituojama tremtinius grįžti j gimtines. Vien Ita
lijai skirtų raudonųjų transliacijų komunistai duoda 35 valan
das per savaitę. Ispanijai slaptasis raudonųjų radijas kalba 60 
valandų savaitėje. Maskva net urdų kalba per radiją kreipiasi 
į Pakistano gyventojus. Komunistų transliacijos į Pietų Ame
riką per 1955 m. padidėjo 55%.

Komunistai pastatė televizijos siųstuvą Taline, kad galėtų 
siųsti vaizdus į Suomiją, o Čekoslovakijos televizija (Bratisla
voje) yra tik už 35 mylių nuo austrų sostinės Vienos. Be to 
sovietų žinių agentūra Tass per dieną 190 valandų duoda žinias 
teltipo mašinomis rusų, vokiečių, prancūzų, anglų ir ispanų kal
bomis.

, SPAUDA
Sovietų Sąjunga turi 7,108 laikraščius ir žurnalus, Euro

pos satelitai — arti 2,000 ir Kinija — arti 400. Dalis jų skirta 
užsienio propagandai. Sovietų ambasados leidžia savo propagan
dinius leidinius, pvz. Austrijoje kiekvienas gali. tik adresą nu
siuntęs gauti “Sovietų Sąjunga Šiandien”.

Varydama savo propagandą knygomis, Sovietų Sąjunga me-........................ osanuų nnyguims, svietų oąjuuga “.'tymas išryškėjęs, ir ji tvirtai - • 7
ta jų dideli kieki } visą pasaulį. Pvz. 1954 metais tam reikalui i tarja. sotinta jų kunu ir net oras, ro-
trylikoje laisvojo pasaulio kalbų buvo išspausdinta 830 knygų, 
kurių bendras tiražas sudarė 30,000,000 egz. Nuo 1917 iki 1954 
metų pabaigos vien Markso, Engelso, Lenino ir Stalino raštų 
101 kalba išleista 267,000,000 egzempliorių.

Mažiausias Sovietų Sąjungos satelitas — Albanija — per 
1955 metų pirmus tris ketvirčius iš Sovietų Sąjungos gavo 
100,000 knygų. Be to iš Sovietų Sąjungos j Albaniją buvo nu
gabenta 220,000 egz. žurnalų ir 337,000 egz. laikraščių. “Meždu- 
narodnaja Kniga” praneša, kad nuo 1951 iki 1953 metų užsie
nyje buvo išspausdinta 94 milionai egz. sovietinių autorių raštų, 
o žinome, kad jie brukami daug žemiau savikainos.

FILMAI IR KITA KULTŪRINE PROPAGANDA
Dideliu atsidėjimu sovietai stengiasi įpiršti savo filmus už

sieniui. Ypač daug dėmesio skiriama į filmus vaikams. Pvz.
vaikų filmų festivalyje Edinburghe sovietinių filmų buvo 13, į dyti nešikus, kurie neštų jį pa-
JAV nepatiekė nė vienos. Filmų festivalyje Venecijoje buvo 
vaikams skirtų filmų paroda. Iš aštuonių premijų trys buvo 
skirtos sovietams. Olandijos komunistų laikraštis “De Waar- 
heid” duoda kilnojamus filmų seansus, kuriuos per metus ap
lankę 400,000 asmenų.

Komunistai stengiasi laimėti simpatikus, kviesdamiesi de
legacijas iš užsienio ir joms rodydami, ką jie randa verto rodyti. 
1955 metais tokių delegacijų iš užsienio Sov. Sąjunga prikvietė 
1,415. Kinų komunistų oficiozas “Liaudies dienraštis” pranešė, 
kad 1955 m. Kiniją aplankė 4,760 užsieniečiai iš 63 kraštų.

Tęsdama savo kultūrinę propagandą Sovietų Sąjunga palei
do 2,377 savo aktorius, muzikus ir šokėjus, kurie 1955 m. aplan
kė 38 užsienio kraštus, ir net toks pianistas E. Gilels bei smui
kininkas D. Pistrach buvo tarp tų, kurie skynė laurus JAV. 
Praėjusiais metais 42-se kraštuose veikė sovietų draugų orga
nizacijos, kurios turi savo knygynus, skaityklas, ruošia paro
das ir paskaitas, rodo filmus. 1955 m. Sovietų Sąjunga dalyva
vo 68 užsienio parodose. Sovietų pavilioną Argentinoje aplan
kydavo apie 70,000 žmonių.

POLITINIAI SĄJŪDŽIAI
Komunistai, siekdami išplėšti savo įtaką, organizuoja įvai

rius tarptautinius sąjūdžius, kaip: Pasaulio Taikos Taryba, 
Konferencija Taikiam Vokietijos Problemų Sprendimui, Azijos 
Konferencija Tarptautinio Įtempimo Sušvelninimui, Tarptautinis 
Suvažiavimas Prieš Atominius Ginklus, Tarptautinė Darbininkų 
Federacija, Tarptautinė Demokratinio Jaunimo Sąjunga (suor
ganizavusi suvažiavim^Varšuvoje), Tarptautinė Studentų Są-' 
junga, Tarptautinė Demokračių Moterų Sąjunga, Azijos Soli
darumo Komitetas, Tarptautinė Žurnalistų Sąjunga, Tarptau
tinė Rezistencijos Kovotojų Sąjunga, Komitetas Pasaulio Preky
bai Ugdyti, Pasaulio Gydytojų Kongresas, Tarptautinė Moky
tojų Sąjunga, Tarptautinė Mokslo Darbuotojų Federacija, Tarp
tautinė Radijo Organizacija ir tt.

Apie kiekvienos šių sąjungų veikimą būtų galima duoti at
skirą straipsnį, tačiau jau vien tik tų vardų suminėjimas pa
rodo komunistų agresinį veržlumą.

IftVADOS
Pavojingiausias dalykas yra slėpti faktus nuo savęs ir nuo 

kitų ir nejausti pavojaus. Dar pavojingiau būtų pasilkti abe
jingais, kol mūsų pačių nestato prie sienos. Šiuo tarpu net ir 
šios milžiniškos komunistų pastangos laisvajame pasaulyje nu
skęsta patriotinės spaudos, patriotinių sąjūdžių jūroje, bet tai 
negali mūsų užliūliuoti ramian neveikluman. Akivaizdoje tų 
žūtbūtinių propagandos grumtynių kiekvienas mūsų turi 
jausti atsakomybę ir:

1. Visos patriotinės grupės turi skelbti savitarpines paliau
bas ir visą dėmesį nukreipti priąš didžiausią šios dienos grės
mę — barbariškąjį tironą komunizmą.

2. Kiekvienas laisvės idėjai atsidavęs asmuo privalo panau
doti visis jam prieinamas priemones atskleidimui komunistinės 
ideologijos klaidų ir bolševikinės praktikos žiaurumų: asmeni
niuose pasikalbėjimuose, spaudoje, susirinkimuose ir visur kitur.

3. Ugdyti žmonėse tas idėjas, kurios priešinasi raudonosios 
tironijos įsigalėjimui: patriotinius jausmus, laisvės branginimą, 
religinę mintį, socialinio teisingumo siekimą. Dr. Juozas Prunskia

DIENRAšTIS DRAUGAS, CHTCAGO, TLLTNOTS

Apie Aziją ir Ameriką
Amerikoje gana plačiai skai- niekinti, jrigu bus panaudotos 

tomą Pearl S. Buek knyga “My blogos priemonės”.
several Worlds” (išleista ir Pock 
et Books, Ine., 472 psl., kaina 
50 et.). Jos autorė Pearl S. 
Buck yra vienintelė JAV mote
ris, laimėjusi Nobelio premiją. 
Ne viskas toje knygoje mums 
būtų priimtina. Jos vien3s ki
tas išsireiškimas skyrybų ir gi
mimų kontrolės klausimais ne
siderina su gimtosios teisės nuo 
statais nei su katalikų moralės 
principais. Mums taipgi nepri
imtinas jos pergriežtas atsilie
pimas prieš Chiang Kai-sheko 
vyriausybę, kuri tiesa, gali būti 
ne be priekaištų, bet kuri šian
dien yra stipriausias kinų tau
tos laisvės ramstis.

Autorė primena, kaip dažnai 
valdžios priklauso ir nuo ūkinių 
reikalų. Ji cituoja kinų priežo
dį: “Kai ryžių kainos prašoka 
eilinio žmogaus turimas lėšas už 
juos mokėti, tada Dangus nu
sprendžia pakeisti valdovus”.

Ta Nobelio laureatė augštai 
vertina misionierius, tardama: 
“Iš visų žmonių, kokius tik man 
teko pažinti, misionierius yra la 
blausiai atsidavęs, labiausiai nuo 
širdus. Jis tiki, kad Dievas yra 
bendras visų tėvas, ir visi žmo
nės yra broliai”.

Pati autorė parodė daug tau
rumo, sudarydama organizaciją 

.auginti ir perduoti įsūnijimui 
Tačiau iš kitos pusės negali-• tuos kūdikius, kurių niekas ne- 

ma paneigti Pearl S. Buck ta-Į nori priimti į savo šeimas. Ji 
lento. Jos knygoje pinasi du Į taipgi ėmė organizuoti pramo
planai: vaizdai iš gimtosios A- 
merikos ir patirtis Kinijoje, kur- 
ji nuo pat jaunystės gyveno ir 
subrendo, gyvendama * su tė
vais — protestantų misionie
riais. Čia jai teko matyti daug 
skurdo:

— Dažnai aš mačiau raup
suotuosius, kurių kūnas buvo nu 
ėstas nuo kaulų, ir aš mačiau ne 
gyvus kūdikius, gulinčius pakal
nėse, ir šunys kramtė jų mėsą...

Jos prieškomunistinis nusista-

gas sunkiai granatų apdrasky
tiems apgydytiems amerikie
čiams karo veteranams. Tačiau! 
svarbiausia — ji šiame savo kū
rinyje labai stipriai mums at
skleidžia Azijos tautų gyvenimą. 
Ji moka taip sodriai išryškinti 
duodamą vaizdą, kaip pvz. kal
bėdama šiais žodžiais:

— Senojoje Azijoje yra vietų, 
kur žmogiškos būtybės tiek gau 
šiai gyveno ir mirė per kartų 
kartas, kad pati žemė yra pri-

— Būti komuniste man būtų 
absurdas.

Ji pati turėjo bėgti nuo at
plūstančių raudonųjų gretų ir 
pergyveno siaubingas valandas 
mirties pavojuje slėpdamasi ma 
žoje kinų trobelėje, komunis
tams įsiveržus į miestą.

Jos knyga yra įdomus apra
šymas keisčiausių Kinijos papro 
čių, kur motina bėga paskui iš
einančią mirštančio kūdikio sie
lą; kur žmogus gali nusisam-

tį sunkiai praeinamais keliais; 
kur gausiose šeimose motina sa
vomis rankomis užgesina nauja
gimės gyvybę, jei mato, kad šei
mai mergytę bus sunku išlaiky
ti; kur būna atsitikimų, kad. už
klupęs žmoną su meilužiu, abu
du nužudo, žmoną palaidodamas, 
o svetimoterio lavoną palikda
mas pūti lauke, ir niekas neran
da jo būti vertu palaidojimo.

Pearl Buck nori skiepyti tau
rumą žmonėse ir net perspėja, 
kad “kilniausi siekimai bus su-

dos, yra tirštas nuo jų buvimo. 
Niekada aš neturėjau to jausmo 
čia, savame krašte, naujajame 
pasaulyje, kuris, palyginus su 
Azija, yra vos skystai apgyven
tas. — J. Pr.

Didžiausia žmonių nelaimė y- 
ra ta, kad jie labai gerai žino 
tai, kuo jiems kiti skolingi, bet 
mažai jaučia tai, kuo jie patys 
kitiems kalti.

Šv. Pranciškus Salezietis

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė
Precin Photo Stndio

(Incorporated) 

EDVARDAS ULIS,
4058 Archer Avenue

Telefonas VIrginia 7-2481

Muzikos Mėgėjams
KOKS MALONUMAS 

GĖRĖTIS MUZIKOS PERDAVIMU 
PER GERĄ AUGŠTOS 

KVALIFIKACIJOS

- Hi Fi -
FONOGRAFĄ ar RADIJO 

APARATĄ
Vietinių ir Importuotų 

Aparatų Didelis Pasirinkimas

hti-DAina.
iLUTCLCVISIOrt
Isales - Service)

Sav. Ini. A. SEMKNAS 
3321 S. Halsted — CLiffalde 4-5A65
Atdara; Kasdien 9-9, sekm. 10-5.

3M

M. KRUPAVIČIUS

1926 METŲ GRUODŽIO 17-TOJI 
Liūdna 30 metų sukaktis

15 tęsinys
Kalbėjome apie dvi valandas. Vienas kito neįtiki- 

nom. Mano paskutinysis žodis buvo—lakiysimės tau
tos pareikštos valios ir konstitucijos nuostatų.

Aš ligi šios dienos nežinau tikrai, ar Merkys sa
vo iniciatyva buvo pas mane atėjęs, ar buvo atsiųstas 
savo partijos vadovybės. Nemanau, kad Merkys būtų 
buvęs vyriausias perversmo organizatorius ir vykdy
tojas. Visai sutinku su K. Grinium, kad tai buvo ran
kose Smetonos ir Voldemaro. Liaudininkai paėmė val- 
dž'.ą į savo rankas. Praūžė Griniaus teigimu bolševi
kų demonstracijos, praėjo studentams surengtoji kru
vina pirtis, įvyko eilė kitų įvykių, kurie šiurpu su
krėtė ir tautą ir kariuomenę. Gyvenimas ėjo neramiu 
keliu, iš kurio niekas gero nelaukė. Ir A. Merkys vėl 
pas mane atsirado, bet jau ne ministerijos kabinete, 
nes jis buvo užimtas mano įpėdinio, bet mano priva
čiam bute. Jis ilgai man pasakojo apie gyvenamus šiuo 
metu Lietuvoj įvykius ir kylančius iš jų Lietuvai pa
vojus. Jo ilgokos kalbos išvada buvo tokia — Lietu
vai gresiąs rimtas bolševizmo pavojus, reikią tam pa
daryti galą. Tas galas bus padarytas tada, kai bus nu
versta dabartinė koalicinė kairiųjų vyriausybė, šį va
karą jo bute šaukiamas platesnis susirinkimas aptar
ti būdams, kaip tas tikslas pasiekti. Į tą pasitarimą 
primygtinai kvietė ir mane. Aš Merkiui atsakiau be
veik tai ppat, kaip ir pirmame mūsų pasikalbėjime ir 
į susirinkimą eiti atsisakiau. Kas tame susirinkime da
lyvavo nei man Merkys nesakė, nei aš jo klausiau. Ne
žinau ir kas jame buvo nutarta. Tik galiu spėti, kad 
jame galutinai buvo nutarti perversmo planai, būdas 
ir priemonės.

tų pasirinktu žmogum kalbėjo, bet kalbėjo ir su ki
tais. -

Tai patvirtina Škirpa, pasiremdamas tiesioginiais 
liudininkais. Abejoję sukilimo reikalingumu karininkai 
kreipęsi pas Merkį paaiškinimų. Jie pasiūlę išsikalbė
ti tuo reikalu su vyr. štabo viršininku Škirpa. Bet Mer
kys “ne tik nepaskatino sakytų karininkų paklusti sa
vo atbudusios karininko sąžinės balsui, bet, priešingai, 
juos atkalbėjo tai nedaryti, kad nesukliudžius sukili
mo įvykdymo”. Vėliau po perversmo tie karininkai 
apie pasikalbėjimą su Merkiu papasakojo Škirpai. 
(Naujienos. 1951. VIII. 17).

Kaip apie pirmą, taip pat ir apie antrą savo pa
sikalbėjimą su Merkiu papasakojau savo Centro Ko
mitetui. Savo nusistatymui ir padarytiems Merkiui 
pareiškimams gavau iš CK pilną pritarimą. Šis proga 
CK nusistatė ne tik į tautininkų rengiamą perversmą 
nesikišti ir jam nepadėti, bet lygiai, jei betkas kitas 
tokių intencijų turėtų, stovėti nuošaly ir daryti pastan 
gų jų sumanymui sukliudyti.

Nebeprisimenu ar tai buvo lapkričio antroji pu
sė, o gal ir gruodžio pradžia. Pas mane atėjo kiek su
nervintas ir neramus gen. K. Ladyga. Jis be jokios 
įžangos man pranešė, kad jį pašalino iš komiteto ir jis 
atėjęs pasitarti, kas daryti. Jo kalbos nesupratau — 
kas pašalino, iš kokio komiteto, kokie komiteto užda
viniai, kas jį delegavęs į tą komitetą. Ladyga į mano 
paklausmus štai ką pasakė — yra sudarytas karinin
kų komitetas esamai vyriausybei nuversti. Jame yra 
5 nariai — be Ladygos, pulk. Bačkus, raitelių pulko 
vadas, aviacijos karininkas Mačuika ir dar du, kurių 
pavardžių neprisimenu. Į tą komitetą Ladyga buvo pa
kvietę kiti karininkai. Jam komitetas pareiškė nepa
sitikėjimą dėl fco, kad jis esąs artimas krikščionims 
demokratams ir galįs paslaptį jiems atskleisti ir tuo 
būdu sukliudyti rengiamą perversmą. Mano atsaky
mas buvo trumpas — džiaukis, kad pašalino ir tuo 
būdu tave išgelbėjo nuo nemalonumų ir atsakomybės 
bei apsaugojo tavo karininkišką garbę. Papasakojęs 
jam krikščionių demokratų nusistatymą perversmųMerkys reikia manyt buvo įgaliotas organizato 

riua. Jis ne tik aamanim— kaip krikščionių demokra-[ klausimu, patariau greičiausia, jei galima, net šią

J ugo slavų ginkluotas automobilis įvažiavo į Jungtinių Tautų buferinę 
zonų Kuez.o kanalo apylinkę. 750 jugoslavų kareivių įsijungė į Jung
tinių Tautų policijos jėgas. (INS)

RŪKYTI UŽDRAUSTA, ŠAUDYTI NE
Įspūdžiai iš vengrų pabėgėlių stovyklos 

TĖVAS KONSTANTINAS ,OFM, Austrija

Tėvų Kapucinų parapijos rek
torius prašo mane palydėti šo
ferį, kuris veš j Bocholto sto
vyklą naujiesiems vengrų pabė
gėliams tikinčiųjų suaukotus rū 
bus. Stovyklą gerai prisimenu, 
nes prieš keletą metų tenai bu
vo apgyvendinta daugiau tūks-

šimtai lietuvių vyrų. Stovyklon 
ką tik atvykęs naujas vengrų 
transportas, daugiau 400 žmo
nių.

Salėje jau po priėmimo kalbų, 
bet daugelis dar sėdi kėdėse ir 
laukia, kol vertėjas garsiai pa-

šauks pavardes, o prie durų sto
vį Raudonojo Kryžiaus ir Cari
tas pagelbininkai nuves į lape 
nurodytą baraką.

Trys tvirti stulpai 
Netoli durų pamatau, kaip bi

čių spiečiaus apgultą, vengrų 
kapelioną. Pastebėjęs mane, va-

tanči“ pabaltiečių, jų tarpe keli [andį|ei atsiprašo tiW„fluosius

Į Grįžtant prakalbinu kapelio
ną, ir is pasakoja. Savo tau
tiečių širdyse teberadęs tris 
vengrų tautos tvirtybės stul
pus: prisirišimą prie Dievo, šei
mos ir tėvynės, nežiūrint komu
nistų valdžios metų.

i Sutikęs jį vengras angliaka
sys su ašaromis akyse prakalbi
nęs:

— Pagaliau po tiek metų lais- 
i vai ir be baimės galiu pasveikin
ti kunigą, kaip pridera: Garbė
Jėzui Kristui!

Vaikai ir tankai

Bolševikai jau pradžios mo
kyklų vaikus mokė, kaip pripy
lus bonką benzino padegti “prie 

Į šo” tanką. Kai pirmieji rusų 
tankai puolė vengrų laisvės ko
votojus. 13 — 14 metų berniu
kai atsigabeno iš fabriko skys- 

Į to muilo, ištepė gerą galą gat
ves ir — tankams pradėjus suk 
tis vietoje — taikliai ėmė vai
šinti “Molotovo kokteiliu”. Bet 
8 — 9 valandą vaikai nuo gat
vių dingdavo: tėvai liepė namo!

16 metų jaunuolis, persimetęs 
per vieną petį automatą, per ki
tą — šovinių diržą, budi prie 
fabrikų vartų sargyboje. Pra
eivis, atkišęs pakelį cigarečių, 
siūlo jaunuoliui užsirūkyti. Jau
nuolis padėkoja ir pasiaiškina: 
mama uždraudė. — O ginklą ne 
šioti? — nustebęs klausia pra
eivis. — Motina mane išmokė 
viską paa.ukoti tėvynei.

Prie įvažiavimo į autostradą 
kapelionas sustoja ir paleidžia 
mane pėsčią. Kojos neši kūną 
atgal į vienuolyną, o mintys per 
Vengriją skrenda į Ledjūrio pa
krantes ir tik nenorom per Lie
tuvą grįžta atgal.

ir kviečia grįžti su juo. Sutin
ku. Atsisveikinu šoferį ir dai
rausi salėje.

Matyti keletas šeimų su ma
žais vaikais, bet daugiausia vy
rai — darbininkai, studentai, mo 
kiniai, akademikai. Ir visų vei
duose žymu paskutiniųjų dienų 
siaubas ir nuovargis.:.

Kas visuomet viliasi geriau
sio, apsensta nusivylimuose, kas 
visuomet laukia blogiausio, su
nyksta be laiko, kas tiki, išsau
go jaunystę. S. Kierkegaard

Pradėh’t Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
taigi, dabar pradekite taupyti šioje lietuviškoje 

įstaigoje - BRIGHTON SAVINGS AND LOAN I
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000.00

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Ave.f į vakarus nuo Califomia Avė 

CHARLES ZEKUS, Sekretorius 

OFISO VALANDOST
Ptrmad., antrad., penktad. Ir 
tettad. • vai. ryto Iki <:!• p.p.

Trečlad. » ryto Iki 11 vai. 
Ketvlrtad. » vaL Iki « vai rak

pat dieną apleisti Kauną ir išvykti į savo Gulbinėnus. 
Patyriau iš jo žmonos, kad jis tai ir padaręs. Paėmęs 
lagaminą su būtiniausiais daiktais išvyko į savo ūkį.

Gen. Ladyga krikščionis demokratas nebuvo, bet 
turėjo su krikščionimis demokratais plačių pažinčių. 
Pradžioj ligi vedybų jis daugiau buvo palinkęs kairėn, 
bet vedė labai veiklę katalikę ir kr. demokratę. Tas 
pažintis su kr. demokratais jis per ją susidarė. Be to 
galimas dalykas, kad žmona galėjo į jį daryti ir tei
giamos įtakos ir kiek palenkti į katalikiškąją pusę. 
Bet, jei jis nuo kairės atšlijo, tai neprišlijo bent tuo 
metu prie dešinės. Ladygą pažinau, kai bolševikai bu
vo užėmę Vilnių ir kai ten įsikūrė Kapsuko Mickevi
čiaus bolševikinė vyriausybė. Aš su Jonu Vailokaičiu 
buvau pasiųstas į Vilnių pasikalbėti su mūsų ten pa
likta komendantūra ir su viln'ečių lenkiška ir lietuviš
ka visuomene. Mūsų frontas tuo metu buvo kažkur už 
Lentvario, o fronto vadas Ladyga savo štabą buvo 
įkurdinęs pačiame Lentvary, Tiškevičiaus dvare. Pa
keliui jam padariau vizitą ir gavau man reikalingų in
formacijų. Ladyga man padarė teigiamo įspūdžio., Jį 
kaip karininką išgyrė ir Raštikis savo atsiminimuose 
ir pats Škirpa gindamas jį nuo K. Griniaus nepagrįs
tų ir negražių priekaištų. Biržų apskrity jis buvo įsi
gijęs Gulbinėnų dvaro centriuką, kur aš jam pasiū
liau išvažiuoti ir kur jis gyveno išėjęs iš kariuomenės. 
Jo žmoną pažinau dar Petrapily kaip 5 ar 6 klasės 
gimnazistę, kur jau tuomet buvo kartu su kitu gim
nazistu Petru Spetyla pasireiškę savo visuomenine 
veikla Petrapilio lietuviško darbininkiško jaunimo 
tarpe. Abu buvo pasišventėliai idealistai, nenuilstami 
darbininkai, Spetyla iškalbus, įtikinantis kalbėtojas 
ir grąž os aukštaitiškos sielos. Pats būdamas kalvio 
sūnus, labai gerai pažinojo darbininkus ir ūkininkus 
ir sugebėjo jų kalba pataikyti į jų širdis. Ilgą laiką 
su jais ab ems teko artimai dirbti ir nepriklausomoj 
Lietuvoj. Tuos laikus gražiai ir maloniai prisimenu 
ir už tai juos ir dabar myliu ir gerbiu, nors tarp ma
nęs ir Spetylos paskutiniais laikais atsirasdavo tam 
tikrų gyvenimo dulkių debesėlių.

(Bus daugiau)
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SKAUTYBES ’ 

KELIU
(Atkelta iš 2 psl.)

metuose ir ištvermės rodyti ke
lią jaunajai skautijos kartai!

— New Yorko skautai,-ės iš
kilmingoje sueigoje paminėjo 
Lietuvos kariuomenės šventę ir 
Liet. Skautų S-gos 38 m. sukak
tį. Paskaitą apie Lietuvos ka> 
rius skaitė “Vienybės” redakto
rius J. Tysliava, karių vardu, 
sveikino “Kario” redaktorius Z.i

įsikurti Chicagoje. Sktn. S. Sta 
siškienė irgi yra daug pasidarba 
vusi skaučių vadovė ir tvirta 
lietuvybės skleidėja. Žinant vi
sos šeimos taip augštą skautiš
kąjį lygi ir darbštumą, reikia 
manyti, kad Chicaga susilauks 
didelių darbuotojų skautų ir 
skaučių eilėse bei visuomeninin
kų Lietuvių Bendruomenės veik
loje.

MELDEMES UŽ ŽUVUSIUS

LIŪDI CLEVELANDO 
SKAUTAI

Didis skausams ištiko Cleve- 
lando skautiškąją Karalių šei
mą. Lapkričio 19 d. ūmai su- 
negalėjo jauniausias Karalių sū-

Bus geriau
Ligoninėje guli visas aprai

šiotas vyras, tik ką atsigavęs po 
ąutomobilio katastrofos. Apsi
dairęs jis klausia gydytoją:

— Daktare, ar aš neliksiu in-nus Mykolas Arvydas ir greitą-1 validu ? Ar nesulauž tos manc 
ja pagalba vežamas ligoninėn rankos? Ar pasveik 
mirė ant motinos rankų. Laido- , aš pianinu skambinti? 
tuvių koplyčioje velionies kars- _ o ^noma, tamsta 
tas skendo gelese ir buvo gau- ir labai gerai skambintL

galėsiu

galėsi

Lapkričio 1 d. Buenos Aires
buvo pagerbti žuvusieji už Lie- 

Laurinaitis ir tėvų vardu žodį, tuvog laisvę. Gedulingųjų pa
tarė dr. E. Noakas. Minėjimas, mai(jų metu parapijos bažnyčio- 
buvo baigtas lauželiu ir jaukiu je prje katafalko budėjo skautų 
pasilinksminimu. w ir atsargos karių s-gos garbės
- Skautiško rašinėlio kon- 3argyba. Po pamaidų iSkumin. 

kursą paskelbė visiems New ga eįsena nužygiavo parapijos 
Yorko skautams ir skautėms
New Yorko skautų tėvų ir rė
mėjų komitetas, skirdamas $25 
pirmą, $15 antrą ir $10 trečią 
premijas už geriausius rašinė
lius tema “Įdomiausias įvykis 
skautų stovykloje”. Rsšinio ap
imtis — bent 4 — 5 ranka ra
šyti puslapiai. Rašinys pasira
šomas slapyvardžiu, pridedant 
voką su tikra pavarde. Siųsti 
sktn. R. fflbajoriui, 309 W. 109 
Str., Apt. 1 B, New York 27. 
N. Y., iki 1957 m. sausio 15 d.

— LB Chicagos apygarda pa
aukojo skautų Jamboree Fon
dui $50.

— Sktn. Ignas Serapinas, žy
mus Chicagos skautų vyčių bei 
skautų veikėjas šiomis dienomis 
atšventė 50 metų amžiaus su
kaktį. Nuo pat jaunystės dienų 
intensyviai, nors kukliai, dirb- 
damarf skautų vadovo darbą a- 
biejuose kontinentuose, Sukak
tuvininkas daug nusipelnė me
niškos sielos geresnio žmogaus 
auklėjime ir daugelio Chicagos 
skautų vyčių lūpomis laikomas 
bene darbingiausiuoju vadovu. 
Sktn. Ig. Serapinas daug prisi
dėjo ir prie “Skautybė Berniu
kams’ 'išleidimo ir už visus dar
bus LSS Sukaktuvininką šį* ru
denį apdovanojo Lelijos ordinu.

— Vjt. skltn. R. Blinstrubas 
ir sklt. K. Truškūnas Chicagos 
Marųuette Parko rajone vado
vauja dviems skautų draugo
vėms, kurios savo veikla gali 
būti pavyzdžiu kitoms tunto 
draugovėms.

sodelin. Ten atkalbėtos maldos 
už žuvusius ir jų aminimui pa
gerbti padėti atsargos karių 
skautų ir mergaičių Birutės dr- 
jos vainikai. Iškilmėse kalbėjo 
atsargos k irių s-gos pirm. kpt. 
Diminskas, sktn. gen. T. Dau
kantas, Liet. Susiv. Argentinoj 
vardu — Kaibutas ir LB var
du — Ig. Padvalskis. (sks)

STEIGIAMI LIET. SKAUTAI 
URUGVAJUJE

šiai lankomas šeimos artimųjų 
bei bičiulių. Lapkričio 22 d. į 
gedulingas pamaldas Šv. Tomo 
bažnyčioje, kurias atnašavo kle
bonas kun. Clark, gausiai susi
rinko lietuviai, Mikučio skyriaus 
Šv. Tomo parapijos mokykloje 
draugai ir kaimynai amerikie
čiai. Jis savo gyventoje gatvė
je buvo pamėgtas, kaip guvus

Užkandinėje
Žmogus užkandinėje pastebi: 

— Man rodos, kad mėsa truputį 
dvokia.

Padavėja: — Ir man taip at
rodo, bet nenorėjau gadinti 
tamstai apetito.

Vienas žodis
Studentas: — Pupyte, pasa

kyk tik vieną žodelį, ir aš būsiu 
laimingiausias žmogus pasau
lyje.

Studentė: — Idiotas!

Pasikalbėjimas

Petras
banakt”,
kalba.

— Aš jai pasakau "la 
o* toliau ji už mane

Del ko pasirinko
Vyras: — Tu, žinoma, už ma

nęs tekėjai tik dėl 
turėjau pinigų.

Žmona: — Visai ne. Aš tave 
pasirinkau tik dėl to, kad pi
nigų neturėjau.

to, kad aš'metų tiktų 
' vimams.

Inžinieriai vis dar neišmoks
ta nutiesti plentų, kurie po 20 

judėjimo reikala-

— Keista, daktare, aš gi nie
kad nemokėjau skambinti...

Pasiteisinimas
Teisėjas: — Tamsta esi skun

džiamas, kad išmušei draugu 
dantį. Kuo gali pasiteisinti?

Kaltinamasis: — Pone teisė
jau, tas jo dantis buvo kiauras

ir paslaugus laikraščių išnešioto- Į Vistiek būtų reikėję jį ištraukti 
jas.

Laidotuvėse karsto nešėjais 
buvo Stp. Dariaus laivo jūrų 
skautai. Clevelando skautė,-ta: 
ir jų vadovai užjaučia KSralių 
šeimos skausmą ir kartu liū
di- (sks)

LINKSMIAU 
Protingi šunys

Magdalena: — Ir kad tamsta 
žinotum, pasitaiko tokių šunų, 
kurie yra protingesni už jų šei
mininkus.

Lapkričio 2 — 3 d. Argenti
nos lietuvių skautų dr-vės drau
gininkas vyr. skltn. S. Babro- 
nis aplankė Montevideo lietuvių Cecilija : — Tikrai. Ir aš pati 
koloniją Urugvajuje. Jis ištyrė turiu tokį šunytį, 
skautų vaidintojų gastrolių gali-: 
mybes, susipažino su ten vei- - '•
kiančiomis organizacijomis ir 
pramynė pirmuosius takus skau
tų vienetui ten įkurti. Draugi
ninką šioje kelionėje lydėjo sk. 
vytis Zig. Jaunius, kuris yra

M O V I N G

Jonas: — 
žmonai, kai 
namo?

Ką tu sakai savo 
girtas vėlai grįžti

VISKAS KALĖDŲ ŠVENTĖMS!
1‘ori-eluiius, kristalas, lygintuvai (prosui), importuotos kišeninės 

aukso plunksnos, plunksnakočiai ir kitos dovanoms tinkamos prekės. Be 
to lietuvių gamybos šokoliajiniai saldainiai dėžutėse po 1 ir 2 svaru 
Birutė ir ]>o J/-> svaro Darius-Girėnas, Uimu ir detaliai.
Krautuvė atidaryta iki Kalėdų kasdieną nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. va

karo ir sekmadieniais nuo 11 vai. ryto iki 5 vai. vakaro.

D. JURJONO B-VES KRAUTUVĖJE 
3251 So. Halsted Si. , Chicago 8, Illinois

A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus bei pervežimusV 

sporto klubo “Kovas” pirminin- iš tolimų ir artimų atstumų, 
kas.

Viešėjimo metu jiedu turėjo 
progą prabilti iš Montevideo ra-į 
dijo bangomis į visus Urugva
juje gyvenančius lietuvius, kvies 
darni į platesnį abiejų kraštų lie
tuvių bendradarbiavimą ir jėgų 
telkimą vieningam tėvynės lais
vės žygiui. (sks)

TALKA VENGRIJAI
Lapkričio 20 d. lietuvių skau

tų draugovė Argentinoje įsijun
gė talkon padėti žiauriai komu

Tautinių šokių šokėjų gru-! okupantų teriojamii
j>e “Grandis”, kurią sudaro Chi
cagos Lituanicos skautų ir Auš
ros Vartų skaučių tuntų nariai, 
dalyvavo kalėdinėje lietuvių pro 
gramoje Chicagos Mokslo ir 
Pramonės muzėjuje.

— Dr. Stp. Biežio rezidenci
joje, Chicagoje, įvyko Chicagos 
skautų rėmėjų ir vadovų pasi
tarimas skautų,-čių rėmimo rei
kalais. Nutarta surengti vieną 
koncertą, kurio programą atliks 
skautai ir skautės. į

— Sktn. Vytenis Stasiškis, žy 
mus Australijos skautų vado
vas bei Adelaidės Vilniaus tunto 
tuntininkas, artimu laiku su sa 
vo šeima atvyksta į JAV ir žad?.

Vengrijai. Renkami rūbai, mais 
tas, medicinos reikmenys ir pi
nigai. Mūsų 'skautai padeda pi
niginėje rinkliavoje. Visa Ar
gentinos visuomenė labai jaut
riai remia šią rinkliavą. (sks)

STATYBAI 
(R NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
♦’isokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

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

ALUMINUM

STORM WINDOW5 
$15.95

Combination Aluminum
STORM DOORS 

$39.95
Instalation Extra

NO MONEY DOWN

KRIDE COMPANY
2719 W. 71st St., HE 4-911'

OPEN SUNDAY 
Lietuviai Savininkai

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

NARIAI LIETUVIU TAUP. IR SKOUNIMO
B-VIŲ LYGOS, KURIOS!

Kiekvieno Santaupos Apdraustos iki $10,000.08
I R

Paskolos Duodamos Namy Įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINOS & LOAN ASSN.
5234 S. Westero Avė. Chicago 36, III

STEIN’AS turi metinį išpardavimą, štai pavyzdys kainų:
Geriausios ANGLIŠKOS bei “worsted MEDŽIAGOS kos

tiumams, kurių kainos paprastai yra $9.80, dabar tik ..$4.50
Visokiausių pamušalų už pigias kainas. Spausdintas šilkas 

ir plaunamas “Sil-O-Shan”, “antiąue taffeta”, pa
prastai $1.98, dabar tiktai .................................................. 98c.

60 coliu vilnonės medžiagos ir “flannel” vyriškiems ir 
moteriškiems kostiumams tiktai ......................................$1.89

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

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

vienu pirkiniu virš $20.00 gausite vienai suknelei medžiagos 
kaip dovaną.
Pas STEIN’Ą jūs rasite didelį pasirinkimą nuotakoms, kaip tai
..“laces”, satiną, taffetą, “brocades”, Shantung, ir t. t. Taip

pat liekanas medžiagų pamušalams už baisiai pigias kainas. *

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UNION AVENUE

1 blokas į rytus nuo Halsted St., 1% bloko į pietus nuo 
Roosevelt Rd. Atdara 7 dienas savaitėje iki 5:30 vai. vak. 
Tel. MOnroe 6-8152.

GRAME SAVIHGS & LOAH ASSH.
2555 W. 47th St. Chicago 32, UI

OISTRICT SAVIHGS & LOAH ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8, III

ST. AHTHONY SAVIHGS & LOAH ASSN.
1447 S. 49th Ct., Cicero 50, Hl., Tel. TO 3-8131-32

UNIVER3AL SAVINGS A LOAH &3SM,
1800 S. Halsted St. Chicago 8, UI

TELEVIZIJA* RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

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

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM j VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldų perkraustymas as

meny turinčiu ilga patyrimą.
STASYS FABIJONAS

2i4S So. Hoyne Avė., Telef. Vlrginia 7-7097Apsirūpinkite dabar Kalėdų šventėms!
TELEVISION COMPANY

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

TV APARATAI: paprasti ir spalvoti, automatiški, valdomi nuo tolo. ne
šiojami, Jungiami prie automobilio. PATEFONAI: vietiniai ir užsieniniai, 
paprasti, nešiojami, automatiški, HI-FI, baterijiniai. RADIJAI: vietiniai 
ii- vokiški. AM. FM, trumpos bangos, keligarsiakallilai, staliniai, kabinę, 
tiniui, nešiojami, tranzistoriniai, kišeniniai — viskis

ŠVENČIŲ DOVANOMS

GRUUODŽIO M£N. BEŽDŽIONE

Hnookie beždžionė yru parinktus 
gyvulėlis, Lincoln Parko zoologijos 
nudr, gruodžio nii-aesiui. Pastoviai 
gyvenu. Pietų Amerikoj, .los ntslega 
yru lokio ilgio kaip ir pats kūnas. 
S’dc ii randamo beždžionių nnnic. 
Ji sėdi kaitai,-, -ūki \žia\m>i ko.pt- 
ii- ją km kas vadinu Mažoji liudu.

CARR MOODY 
LUMBER CO

STASYS LITVJlNAS, Prez.
3039 So. Halsted Si.

Tel. VIctory į-1272
<pk8inavimą i: Prekių Priataty 

mą Teikiame Nemokama)
Raštini atidara kasdien n no 

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

'iiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiitinriitiH 1
——

sOPHIE BARČUS g

RADIO PROGRAMA
1S WGES Kloties—-Banga 1 390 —

PIKMADIENNIO vak. nuo 7—S v ~ 
NUO PIRMAI). IKI PENKTAD. ==

8:45 iki 9:30 vai. ryte 
ŠEŠTAI). 8:30(kl 9:30 ryte

SEKMAI). K:30 --»:;{<> v. r. Iš stoties = 
WOI»A — 1400 kil. _

7158 SO. MAPEKWOOI) AVĖ. = 
Chicago 29, III. HEmlonk 4-2418 =

SHERMftNS turi d.džiausię 
pasirinkimą vėliausios ma
dos 1956-1957 metų eilu
čių. . . 
kelnių 
čiau.

Eilute su 2 poromi 
$59-50 ir aukš-

pigiu ir sArniAi . 
PERKRAUSTAU
BALDUS
vietoji; ir m toliau 
K. EIDUKONIS

Rudeniniai ir žieminiai 
paltai 1957 metų mados 
didžiausiame pasirinkime.

★

Nepamirškite eidami ap
sipirkti ir savo jaunuolių.

★
SHERMAN'S aprengs jū

sų jaunuolius, nes turi vi
sa kas jiems reikalinga.

Dydžiai nuo 6 iki 20.
★

Viską galite pirkti kre
ditan ir nereikia už kredi
tą daugiau mokėti.

BALYS RADIO & TELEVISION
SALES AND SERVICE

Elektriški prietaisai, dovanoms prekės, .plokštelės, fonografai, 
sveikinimų kortelės, foto aparatai, filmos, yV ir radio lempos. 

Auto radio ir elektriškų prietaisų taisymas.
Atdara: Kasdien 9—6, pirm. Ir ketvlrt 9—9. sekm, 9—2

2646 West 7lst Street
Chicago $), Illinois

Tel. PRespect 8-5374
Sav. B. & J. Brazdžionis

N

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

Unlvcrsal Savings and Loąn Assodation užtikrina saugu
mą Ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra Ud 
$10,900 00 kiekvienam Indėliui Ir reikalingi rezervai, o pelną 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškus. Bus grei
tas Ir draugiškas patarnavimas.

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės:

Turiu naują dideli bujok vežinų 
Ir apdraudaa

UIS W Slot St. ObicBgo. Bl- 
Tel. FRMCOlt 9 2781

SHERMAN’S
Vynui junti vyrų rūbų krautuvė Toįvn of Lake kolonijoje

4648-50 South Ashland Avė., Chicago 9, Illinois 
IIIIIIIIUIUIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIII

UNIVERSAL SAVINGS
' AND LOAN ASSOCIATION

♦
1800 S. HaLted Street, Chicaga 8, Illnois
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APSIŽIŪRĖK, KAS TAVE EDA, BROLAU!
I>R. JONAS ADOMAVICIl'S

Jei tu nesilenksi gyvenimo strtikiai nusižengti gali. Skubąs 
tiesoms, tai, pastarąsias prie gydytojas, 10 — 20 minučių lai
davo gyvenimo taikydamas, tu , A J J, *-
sunyksi. Fulton Sheen; kotarpyje žmogaus vidaus pro

blemų nepasiekia. Toks sergan
čiajam tik kvalifikuotą pirmąją 
pagalbą tesuteikia. Pastarajai 

. pastoviai žaizdų nesutvarkant, 
dienomis Chieagoje toks beakubąS gydantysis meta-j 

nuo gaisro buvo išgelbėta ketu-! s, mo v,,.m d būdo ie 
nollkos menesių mergytė. Ji kit0 Pasckm5s gi t08 pa4ios. 
slėpėsi palovėje, bijodama lieps- , sergantysis, keisda-
7711 r? m rtm f l/n , m »-» rro nrr

Nesvilinkime savo sveikatos 

palovėje-

Šiomis

nų. žmoniškai pareigingas ug- mas gydytojus, vis toliau balon
niagesys, ropodamas keliais, ją brenda Kaikuris tokių kailiais
ištraukė iš mirties nasrų. namais ir automobiliais ap3irū-

Kaip dažnai mes suaugę pa- ; pįnusių sveikatai vos tik tris do 
našiai elgiamės. Mes nuo tikro, įerius skiria. Tik su tokiu, ar 
savo sveikatos gaisro neretai maža ką didesniu, sveikatai skir 
slepiamės palovėje ir tariamės įu biudžetu jis visuose jam pri

jis suprastų, kad stiprus pergy
venimas, lygiai taip, kaip aštrus 
peilis, gali giliausias žaizdas 
skrandžio sienoje išrėžti. Dar 
daugiau: bfogi nusiteikimai gali 
trukdyti jau atsiradusioms žaiz
dom užgyti. Tokiais atsitikimais 
internistas kreipia dėmesį į so
cialinę padėtį ir į psichinę ligo
nio būklę. Tik nuo nepalankių 
apystovų sergantįjį palaisvinus 
žaizdos gerai ir greitai gyja.

Tokios emocijų sukeltos žaiz
dos skrandyje gali bet kokiame 
žmogaus amžiuje atsirasti, bet 
dažniausiai jos aplanko 15 — 30 
metų sulaukusius. Tad jau šian
dien visi skrandininkai turėtų,

liętuvišku žvitrumu apsiginkla
vę, liautis netikrų pranašų klus
niais tarnais buvę. Mes visi tu
rime daugiau mediciniškų žinių 
iŠ rimtų šaltinių semtis. Tada 
mes į klystkelius nenukrypsime 
tąip dažnai. Dar šiandien, ge
rai apsidairę ir supratę, kas mū
sų sveikatą graužia, mes blo
goms nuotaikoms, barniams ir 
saldžialiežuviams - visam laikui 
užverkime. duris ir užsikiškime 
ausis. Tada mus joks “pazala- 
tintas” liežuvis nesveikatoje ne
užliūliuos. Tada mes ne tik re
čiau sirgsime, bet ir greičiau 
pagysime.

munizmo kėslus, ar nič nieko ne- simarinimo aktus, melsdami 
daryti, pasaulį gelbstint nuo rau| Dangų taikos ir laisvės Veng- 
donoaios grėsmės. rijai.

Iki dabar jau 22,000,000 kinie- ■ ---------- --- —r----——
čių yra išžudyti. Bet šiuo skai-i 
čiumi, nežiūrint, jog jis nėra per' 
dėtas, labai sunkiai nori patikė
ti Vakarų žmonės. Dar įdomiau, i
kad šie duomenys yra surinkti11 A V 
iš pačių raudonųjų kiniečių į-i 
vairių pranešimų. Gi dar dau- j 
giau kenčia vergų darbo stovyk- i 
lose, iš kurių 1,500,000 išsiųsti 
dirba sovietų satelitinėse vals-' 
tybėse ir kasa anglis, ar prista-, 
tyti prie kelių tiesimo. Pačiam ?,

AR JAU ĮSIGIJOTE 
KNYGELĘ EGZAMINAMS

KAIP PASIRUOŠTI 
PILIETYBEI

Nėra pinigų — Kalėdos čia pat, 
reikia televizijos. Ateikit pas mus 
■— d uoliu m o kreditan. Vietinės ir 
im]»ortuotos prekės. Didelis pasirin- 
kiuiua. Savo taisjmo dirbtuvė. Spe
cialistui su ilga praktika. Grūdins
iąs, .T. G. Television Co., 2612 \V. 
47th St., FU 6-1998. Atidarą ir sek
madieniais 11—3.

ešą saugūs. Mes, strausiškai einamuose kampuose savam
galvas smėlin įbedę, manome pa skrandžiui sveikatos jieško. O 
vojaus išvengsią užsimerkdami. tokios jis> kol mes stokojame 
Neretai taip ir supleška mūsų socialinės medicinos, čia negali 
sveikata. Taip ir sunyksta mū- rastį. Juk už tokias išlaidas čia 

j®o°s prieš laiką. Juk ne kiek padorus kirpėjas vos žmogų ap- 
vienam savo sveikata besirūpi- tarnauja. Taip ir lieka nepaju- 
načiam pasitaiko sutikti anokį, | dintos nepasisekimo šaknys. O 
savo gyvenimą pareigai lenkian- į jos viename kupste susigūžusios 
tį, gelbėtoją. Kartais prisieina, glūdi _ REIKIA VISĄ ŽMO- 
labai giliai raustis, kol savai' Gų GYDYTI, — tada skrandy- 
sveikatai reikiamą ramstį su- ; je žaizda ir negydoma užgis, 
randi. O jį surasti mums vi- į £ja prjValu laiko .patyrimo ir iš- 
siems reikia, nes tikra nelaimė minties. Tik abipusis darnumas 
prasideda tada, kai mes, vietoj — sergančiojo ir gydančiojo rei- 
ramsčio, ant pūzdro remtis ima- kįamas bendradarbiavimas —
me- tokią gražią išeitį užtikrina.

Jau Maironis mums patarė
saugotis bet kuriame kampe be
sirandančių minkštapročių, ku
rie, vos tik raidžių palaižę, jau 
tariasi visą išmintį išaižę ir gal
vojančiais dedasi. Saugokimės Į Pasireiškiąs išoriniai regima re- 
ir mes saldžiai rūgščių, doleriais akcija. Toki stiprūs jausmai bei 
sau akis užsilipnusių. čia dažnoj šeimoje nesutarimai, o taip pat 
kertėj tūnančių neva sveikatoj me^šje ar darbe nesklandumai 
patarėjų. Bėkime nuo specialis-1 °ali skrandyje žaizdas atverti, 
tų be specialybės, taip akiplėšiš- ^at stiprūs pergyvenimai ne tik 
kai šiais dvasirro pakrikimo lai

Rūgšti emocija skrandyje 
žaizdą išėda

Emocija yra stiprus jausmas,

kais drumstame vandenyje žve-
funkcinius, bet ir organinius 
virškinamojo trakto pakitimus

joti pasinešusių. Pagaliau liau- Pa^Sia iššaukti. Žmogui leng- 
' vai suprantama durta, šauta, 
bei pjauta žaizda. Kiek sunkiau

Kinijos žemyne įvykdyta kolek- i pBgal šią 
Ityvizacija ir žemės atėmimas pa I JAV-vių ii

knygelę daugelis tapo 
piliečiais. Siūlome kiek- 

veikė neigiama prasme visą že- rienam ateivių ją įsigyti, kas pa
mes ūki ir šiuo metu dirbamos',enRvins Khrfkytt/Beminus. ,mausimai ir atsaKymai anglų

ATT T TATI7MT T DAT TFI VTMT V A T7H A Q iemės turima žymiai mažiau, nes ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei-
Się UUJINUJ KAUD. KlFNlJVFd VAlZjUAd didžiausi žemės plotai palikti ^jas Alfonse F. Wells. Kaina 

visiškai nekultivuojami22,000,000 išžudytų. — Dar daugiau vargsta vergi) dar
bo stovyklose. — Augšti mokesčiai valstiečiams. — Lau

žomos Korėjos paliaubos. — Jungtinės Tautos didelių 
bandymų išvakarėse.

AL. GIMANTAS

Dr. Hollington K. Tong, Tau
tinės Kinijos ambasadorius J. 
Amerikos Valstybėse tik ką tu
rėjo gana įdomų ir išsamų pra-

raudonuosius. Bet pavergtieji 
kiniečiai turėtų turėti dar tiek 
kantrybės, kol ateis momentas 

‘Sėkmingam revoliuciniam są-
nešimą Raudonosios Kinijos že- jūdžiui pradėti. Dr. Tong pasi

džiaugė JAV užimtąja linija ir 
nuolatine opozicija Raudonosios 
Kinijos įsileidimui į JT foru
mą. Už tai pasisakė JAV Kong
resas, pagaliau tai buvo akcen
tuota ir abiejų partijų rinkimi
nėse programose. Ambasado
riaus Tong nuomone, Jungtinės

myne. Jo mintys, reikštos Det
roito Ekonominiame Klube, bu
vo išklausytos didžiu dėmesiu 
ir palydėtos pritarimo komenta
rais.

Dr. Tong žodžius galima būtų 
aptarti sekančiai: pagrindinė 
taktika, dabar naudojama Pei- 
pingo raudon. režimo, yra masi-

palikti 
Bend

rai žvelgiant, kultivuojama že
mė nuo 2.5 akrų vienai šeimai, 
nukrito iki 1.3 akro. Valstiečių 
mokesčiai siekia 60%. Be to jie 
priversti bent 80% visų produk
tų parduoti valdžiai pasakiškai 
mažomis kainomis.

Dr. Tong dar kartą viešai pa 
smerkė Raud. Kinijos agresiją 
Korėjoje, Šiaurės Vietname ir I 
Burmoje. Be to jo turimomis' 
žiniomis, komunistai laužo pa-1 
liaubų sutartį Korėjoje, nes sku-1 
biai stato aerodromus ir stipri- 
na šiaurės korėjiečių karinę a- Į 
viaciją. Gi £uo pat metu įvairiais 
keliais provokuoja Jungtines A- 
merikos Valstybes, kad šios ryž 
tusi augštųjų sferų konferenc2 į 
jai. Labiausiai Peipingas pagei
dautų Chou En-lai ir valst. sel^r. į

60 centų.
Pasiskubinkite įsigyti reikalin

gą knygelę, kuri tikrai palengvins 
įsigyti JAV pilietybę

Pinigus su užsakymais siusti:
DRAUGAS”, 2334 S. G&ltley avė. 

Chicago M. Iii.

Vytauto Augustino 

Lietuvos Vaizdų Albumas

LIETUVA
geriausia dovana visokiomis 

progomis. Albumo vaizdai kalba apie 
Lietuvą visiems suprantama kalba, 
todėl jis tinka visiems, kas kokia 
kalba bekalbėtų.

Albumas Lietuva 

yra gražiausia dovana 
Kiekvienam verta šį gražų leidinį 
pačiam įsigyti ir kitam dovanoti. 

Išleido ATEITIS. Jį galima gauti: 
Kaina 6 dol.

ATEITIES administracijoj 
916 Willoughby Avė.
BROOKLYN 21, N. Y.

yra

Remkite dien. Uraujįą!
J}

Parduodama
PUIKI TIKRŲ VILNŲ

IMPORTUOTA ANGLIŠKA IR VIETINĖ MEDŽIAGA 
VYRŲ IR MOTERŲ EILUTĖMS IR PALTAMS

Reguliari $7.50 vertė vilnonė 
eilutėms medžiaga tik

SUTAUPYSITE IKI 50% pirk

dami medžiagas užuolaidoms 

ir baldų apdengimui.

13.95Tautos stovi prieš didelius ban- 
nės žudynės, vergija namuose1 dymus. Jei Peipingas būtų įsi-
ir infiltracija į kaimyninius leistas, tas tik parodytų JT men' ymo ir pasitari.
kraštus. Bet tai yra visiškai pa-, kurną ir nesusigaudymą pašau- mų apje ką sukUs
našu j tai. ką savo tikslams siek lio reikaluose. Tuo pačiu butų to|[, „įkalbėjimai? Koks bū- 

paminti patys pagrindimai mo- , tiWa3 tokio amerikMi
raluua. teises principai Paga- įžeminimo ir sėdimo prie sta
liau tai visiškai susilpnintų ,o su žudžiai kuri
ir sunaikintų pačias JT pana-| rank ja ne vjen yk Ri_
s.a. kaip atsitiko su Tautų Są- bet jr {, amerjkie{i
junga, kuri išdavė Abisiniją ir
nusileido Mussolinio spaudimui

ui jardą

ti naudoja pasaulinis komuniz
mas savo kelyje į galutinį pa
saulio pavergimą. Ir, jei dau
giau sunkių nusikaltimų Raudo
noji Kinija nebūtų papildžiusi, 
jau vien to užtektų, kad jos pre 
tenzijos gauti vietą Jungtinėse 
Tautose būtų nuslopintos am
žiams. -

Nežiūrint visų rūšių teroro.

PUIKI RINKKINfi IMPORTUO 
TA VILNONĖ MEDŽIAGA 
EILUTĖMS

$4.95 jardas

kimės pelus vietoj grūdų žarstę, 
jei mes dar norime likusį savo
amžių galimai sveikiau praleis-1 sergančiajam suvokti psichinės 
ti. Juk gyventi vegetuojant —! kilmės — emocijų sukeltos — o-
nė priešui nelinkėtina. i pos. Mūsiškis daug stropiau sa- Kinijoje beveik kasdien yra ri-

Taip atsargiai savo sveikatos'yas emocijas kontroliuotų, jei botos apimties sukilimai prieš
lopytojo dairydamiesi, jokiu bū
du nepamirškime ir savo kiemą 
iššluoti — mes savo galvoseną 
ir elgseną pagal savo gyvenimo 
dėsnius rikiuokime. Tada mes 
suprasime, kurio vilko dantys 
mūsų sveikatą ėda.

i

Neleiskime saldžialiežuviui mūsų 
kailio lupti

Geriems 60% žmonių miklus 
liežuvis gali bet ką įkalbėti. Ne
laimė, jei tokius, lengvai įkal
bėjimui pasiduodančius, blogas 
liežuvis pasigauna. Jie tada 
kiekvienam lyžtelėjimui pasiduo 
da, net keliskart savo kailį nu
nerti leisdami. Užtenka, pvz., iš 
lengvabūdžių žmonių pragyve
nančiajam apgarsinti skurlių ir 
vos besilaikančių baldų “išpar
davimą” ir — bežiūrint izracli 
tiška kišenė dvigubas Kalėdas 
švenčia. O ar nepanašiai mums 
odą lupa visoki kitoki vertelgos, 
kai bulvinę košę nesunkiai mul
kinimui prieinamam mūsiškiui 
už vitamininius vaistus įperša?! 
Tiesiog gaili ašara veržiasi ži 
nant, jog žudant's liežuvis net 
gydytojo kabinete ar advokato 
bei darbdavio kontoroj kartais 
atsiranda. Jis net ir tūlon klc- 
bonijon užsukti nesidrovi, žiliu 
kų pluoštus pasigelm'damas 
Taip neetiškų reklamų, pigių pa, 
tarimų bei suktų vilionių ap- 
glušinti kaikuric skrandininkai 
ne tik nesigydo, bet jie savomis 
jėgomis dar žudo save. Jie k’ai- 
džioja nuo vieno vaistininko prie! 
kito tol, kol vos pataisomai sa
vo skrandį sugadina. Jie “vais
tų” net iš Pietų Amerikoj gyve- 
nančių vaistininkų parsitraukia. 
Draugų patarti jie metasi pas 
indėnus. Net kerėtojų, čia va
dinamų “Future Tcllcrs”, toki 
neaplenkia. Taip apstulbęs ser
gantysis, kaip žmonės sako, už 
skustuvo griebiasi. Jis savas lė 
šas be naudos mėlo, ne3 reikia- 
mosna durysna reikiamai nesi 
beldžia.

Nauj iiietųviš kiirtekoirilai
’lj

PO $1.50 VIENAS
Solo Izabele

Mokykimės liųon š\ engti, o 
susirgę \isą save gydykime

Tiek sergantysis, tiek gydan
tysis sveikatos reikaluose lygiai

Tyliąją Naktį ir Sveikas Jėzau. Kalėdų giesmės.
Motekaitienė

Gul Šiandieną ir Liksmą Giesmę. Kalėdų Giesmės. Solo Izabelė 
Motekaitienė.

Palvas Arklys ir Kikilis, švedo Ansamblis.
Žemaitiška Liaudies daina ir Subatos Vakarėlį, švedo Ansamblis 
Alutis ir Šauksmas. Budriūno Vyrų kvartetas.
Klumpės ir Vežė Mane iš Namų. Budriūno Vyrų Kvartetas.
Į Kovą ir Gyvenimo Aidų ir Subabcs Vakarėlį. Budriūno V. Kvart. 
Valsas ir Žvakė ir Plaštakė. Budriūno Vyrų Kvartetas.
Tėvynei ir Subatos Vakarėlį. Budriūno Vyrų Kvartetas.
Barkarolė ir Sutemo. Duetas, Motekaitienė ir Kalvaitytė.

žvaigždelės ir Temsta Dienelė. Duetai. Motekaitienė ir
Kalvaitytė.

Čigonės ir Nokturnas. Duetai. Motekaitienė ir Kalvaitytė.
Aviža Prašė ir Nudavė Dukrelę. Solo Marijcšius.
Laimutė ir Mano Palvis.

PO $1.00 VIENAS:
Ramu Čia Gyventi ir Šlama Šilko Vėjas. Radio Moterų Kvar 

tetas “Rūta”.
Pabirsiu Berželį ir Žygis į Vilnių. Vyrų Oktetas “Aidai”.
Kur Bėgi, Šešupė ir Draugai į Kovą. Choras.
Karvelėlis ir Jūra. Choras. '
IJksmų Laikį Polka ir Koja, Koja. Orkestras.
Paskutinis Sekmadieniu - Tango ir Vyrai Užkim - Fokstrotas.

S-Jo šabaniauskas.
Nutilk, širdie - Tango ir Kanarkų Fokstrotas. Solo Šabaniauskas. 
Visur Tyla ir Tykiai Nemunėlis Teka. Solo Babravičius. 
Našlaites Kapas ir Griovėsių Gėlelė. Duetas: Pupų Dėdė ir

Dėdienė.
Tu, Lietuva ir Drulia. Ppuų Dėdė ir Dėdienė.
Kai Aš Turėjau ir Kam šeri Žirgelį? Duetas.”Vanagaitis ir

Olšauskas.
Marcinkonių Polka ir Virginijos Polka. Orkestras.
Jonelio Polka ir Dariau Lyseles. Solo Saukevičius.
Vainikas I ir II dalis. Lietuviškų melodijų rinkinys.
Geismai ir Svajonės ir Oželis. Kvartetas su Orkestru.
Gyvenk, Juokis ir Mylėk ir Dzinguliukai. Duetas su Orkestru.

Rekordus siunčiame ir paštu į kitus Amerikos miestus ir į 
kitas pasaulio valstybes. Amerikoje pašto ir supakavimo iš
laidoms siuskite ekstra $1.50, Kanadon — $2.50. Į kitas*pasaulio 
valstybes proporcingai daugiau. Siųsdami rekordų užsakymus, 
siųskite ir Money orderį kartu. COD rekordu nesiunčiame.

Naujos Lietuviškos Kalėdines atvirutės po 10c. viena. Už 
$1.00 gausite 12 Kalėdinių atviručių su prisiuntimu.

JOS. F. BU1R1K FlRNITCRį INC.
3241 Šo. Halsted Str, Chicago 8, Illinois

Iki Kalėdų krautuvė ątdara kiekvieną dieną 
nuo 9 vai. ryto iki 9:30 vai. vakaro.

Sekmadieniais nuo 10 vai. ryto iki 5 vai. p. p.

nekaltas kraujas?
VILNONĖ PALTAMS 

MEDŽIAGA vertės nuo 
$7.95 iki $9.50, dabar

Vaikų apsimarinimo aktai
Paskutinį lapkričio sekmadie

nį visoje Italijoje katalikai vai
kai vykdė atgailos ir savęs ap-

Viena kultūringiausių ir gra-
JonuškaitVs 

kuriame tel

Išvis, klausia dr. Tong, kodėl 
dabar yra jaučiamas toks sku
botumas įsileisti į pasaulinę or
ganizaciją kraštą, kuris yra vi
siems žinomas savo agresiniais 
Veiksmais ir nusistatymu? Šio
je vietoje tektų kelti lemtingąjį sausių dovanų V 
klausimą — ar laisvę mylint-'plokštelių altumas’
Žmonijos dalis yra pasiruošusi visuose knygynuose ir pas J. Kar-

pa 15 įvairių dainų. Reikalaukite

- ._ _ w , j... . . , i velį, 3322 S. Halstcd St., Chicagodar intensyviau budėti prieš ko ' g, jy Teief YA 7*0677

MARQUETTE
RADIO & TV SERVICE

2419 West 67th Street 

Kasdien ir sekmad. nuo 9 iki 9 valandos vakaro

%
JUOZAS RAKŠTYS

$4.95 ui jardą
VERTINGOS NEMOKAMOS 

DOVANOS UŽ KIEKVIENĄ 
PIRKINI.

MOŠŲ KLIENTAMS NEMOKAMAI AIKŠTELES AUTOMOBI
LIAMS PASTATYTI. KRAUTUVĄ PATOGI - Vėdinama ir erdvi

HELFAND’Š TEXTILE 
FA BRI C S

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

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

Tel. PRospect 6-5216

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS •

Gerųjų firmų laikrodžiai, brangeny
bės, religiniai dalykai (devocionalai),
prekės dovanoms.

2646 W. 69th St. RE. 7-1941

Chicago Savlngs and Loan Amoclation naujai 
•totomaa nanaa, koris bos baigtas šių metų gale.

Mes ii anksto kviečiame visus atsilankyti į 
mūsų naujojo namo šaunų atidarymą (Grand 
Opening, įvykstantį 1057 m. sausio mėnesi.

Saugiausia Ir pelningiausia vieta taupomiems 
pinigajos laikyti yra apdraustose taupymo ben> 
drovėse, kuriose kiekvieno taupytojo indėliai yra 
pilnai apdrausti iki $10,000 Jungtinių Valstybių 
valduos- Visos bendrovės, turinčios šitokius ap
draudimas yra vienodai saugios. Visos stropiai 
vaidilos įstaigų priRArimoa ir visos turi atidėti 
vienodai reikalaujamų sumų atsargas, bet dau- 
gunuM atideda daugiau, negu reikalaujama. Skir
tumas yra tik toks: kai kurios bendrovė* yra patogesnės tampytojai, visada Išmokėjo ir Išmoka aukštesnius dividendui 
Ir teikia petaingesnlus ir naudingesnius patarimus.

Chicago Savtngs nuo pat savo įsikūrimo 1924 m. per daugiau, oegu 82 motos, visada Išmokėdavo taupytojoms visas taupy
mui įdėtas tomas su aukštais dividendais. Kas liečia pelningus patarnavimus — tai Chicago Savlngs yra viena iš nedidelio skai

čiaus tų bendrovių, kurios nemokamai teikia patarnavimus, iŠkdčiant čekius, apmokant šeimų sąskaitas Ir atliekant kito

Uae plaiflaM operacijas.
Ghioago Savlngs b-vė, sąžiningai ir ekonomiškai prityrusių liet- tvaraoma, padidino sa\o turtą daugiau negu iki $|H,O4HMHM) 

Kviečiams visus pas mus į mūsų pažangią, tvirtą finansinę įstaigų. Gyvenantieji toliau gali taupyta laiškais — atsiklauskite.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6234 South Westem Avenue Tel. GRovehill 6-7575 Chicago,Illinois

GUBBENTLY — 4UKŠCLŠURIAS DIVIDENDAS 16MOJIAMAS ANT PA1D UP (NVESTIflHZV SKYRIAUS.
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NAUJAS ŽODYNAS
virš 20,000 žodžių

ANGLŲ-LIETUVIŲ kalbos žodynas, tokio žodyno Amerikoje 
dar nebuvo, kaina tik $4-.

Greit pasirodys ir LIET.-ANGL. žodynas. Užsisakykite iš anks
to, nes prieš šventes bus daugybė užsakymų..
Dovanoms gauta iš Europos RA.DIO aparatai su kuriais girdi
ma VILNIUS ir kiti miestai.
RAŠOMOS MAŠINĖLĖS su lietuvių ir kitų kalbų raidynais kai
nos nuo $55.
LAIKRODŽIAI šveicarų ir kitų firmų reto gražumo ir gerumo.
FOTO aparatų nuo pigiausio iki brangiausio.
GINTARO KRISTAI/) įvairiausių dirbinių didelis, didelis pa- 
sirinkmas.
Devynios galybės LIETUVIŠKŲ plokštelių, KNYGŲ, ALBUMŲ 
ir kitokių prekių dovanoms, viską išvardinti neįmanoma, reik 
pamatyti. Katalogus ir prekes siunčiame į visas pasaulio £a- 
lis. O kalėdinių sveikinimų marios.
J. Karvelis, 3322 S. Halsted St., Chicago, IU., tel. YArds 7-0677.
P. S. Vaikams vežimėlių iš Europos įvairių rūšių kaina nuo $30.

■ ■ . . - . &

PA ĮIEŠKOJIMA1
Jieškomas Antanas Juškanskas, 

kilęs iš Žuvintu km., Simno valsč., 
prašomas atsiliepti: V. Stasiukynas,
402 Logan St., Brooklyn 8, N. Y.
TeL TAylor 7-1857.

.1 ieškomas Pranas Gečas, s. Izido
riaus. Jieško sesuo Barbora Gečai
tė-.! urk ienė, gyvenanti Lietuvoje, 
Kartenos miestelyje. Atsiliepti šiuo 
adresu: Magdalena Binderis, 6460 
S. Laflin St., Chicago 36, IU.

Jieškomi Kazys Belkus ir Povilas 
Belkus. Atsiliepti šiuo adresu: Jur
gis Pečkys, 2157 W. Cermak Rd., 
Chicago 8, IU.

Ar Marija apsireiškė Lietuvoj* 
Atsakymą rasite J. Budzeikos kn* 
gutėje

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE

Kaina 40 cento

Ją galite gauti

“DRAUGE”
2334 So. Oakley Av®.

CHICAGO 8. ILL.
*-A~*4r**A**

Los Angeles, California
Kariuomenės minėjimas

Lietuvos kariuomenės minėji
mas buvo suruoštas gruodžio 
2 d.

Svarbiausia programos dalis 
— p. J. Bertulio paskaita. Pre
legentas pabėrė labai daug, įdo
mių ir paskaitose retai girdimų 
nuoširdžių minčių ir posakių. 
Joje žvilgterėjo ne tik j buvu
sią Lietuvos kariuomenę, bet 
palietė ir eilę kitų lietuviams 
svarbių temų. Nuoširdžiai linkė
tina, kad Juozas Bertulis, vi
suomenėje žinomas kaip muzi
kas ir kompozitorius, parašytų 
ir paskelbtų savo prisiminimus.

Lietuvišką ir nuoširdų ilgą 
eilėraštį, kaip poemą, patiekė 
p. Mitkienė. Jį gražiai padekla
mavo jos duktė.

Juozas Kaributas šį kartą pa
sirodė ir kaip deklamuotojas ir 
kaip dainininkas solistas, šis 
pirmasis jo debiutavimas kaipo 
dainininko buvo nelaukta ir ma
loni staigmena.

Help Fight TB

Tiria žuvų prekybos 
darbininkus

Federalinės įstaigos pradėjo 
apklausinėti žuvų prekybos 
darbininkus Chicagoje. įtaria
ma, kad kaikurie iš jų, grasin
dami streiku, kuris sugadintų 
daug žuvų, privertė savininkus 
duoti kyšius.

ĮKVĖPIMŲ KNYGA
Jurgio Gliaudos

Raidžių Pasėliai
Romanu

SI knyga, pasakodama kovos ui 
spaudos laisvę žygius, yra Įkvėpimų 
knyga, paskatinanti mus tvirtai lai 
kyti lietuvišką žodj. Ji yra pulki do 
vana Jaunimui.

Lietuviškos Knygos Klubo leldlnya 
311 psl., Broniaus Mūrino viršeli* 
kaina 13.00.

IJetuvlSkm literatams ugdymas 
yra visu susipratusią lietuviu darbas. 

Užsakymus su pinigais siųskite
“DRAUGAS” 

2334 So. Oakley Avenue

CHICAGO 8, ILL.

CLASSIFIED AND HELP tf ANTED ADS
REAL ESTATE

MARQl’ETTE PARKE:
Milr. 4 kumb., du mleg., pečiais 

šlld., geroje \ietoje, tik 310,500.
GAGE PARKE:

Med. 2 po 5, centr. šlld., garažas, 
tik 810,000.

Naujas mftr. 2 po 5, ant didelio 
sklypo, modern. Įrengtos, tuoj gali
ma kraustytis.

BRIOHTON PARKE:
Med. 5 ir skiepe 3 kumb., gara

žas, centr. šildymas karštu vandeniu 
alyva. 111,650.

Turime daug ir Jvalrlų namų, pa
dedame gauti paskolas, esame lietu
vių apylinkių centre Brigliton Parke.

ŠIMAIČIAI
Rsalty, Bullders. Insurance 

2737 West 48 St 
CLlffside 4-2390

Savininkas parduoda mūr. namą
su Mėsos ir Maisto produktų krau
tuve ir 5 km. butu. 2 autoniob. ga
ražas, tuščias sklypas.

Telef. LAfayette ,3-2561

BERAVYN. Pajamų bungalow. 5 
kamb. ir 2 kamb. rūsy išnuom. už 
$60 j tnėn. Apylinkėje Oak Park ir 
35th St. 2 autom, garažas. Geram 
stovy. $21,900. SVOBGDA, 6013 
Cermak Rd. BIshop, 2-2162.

Jieškomi: Karolis Puciūnas, Rap- 
polas Puciūnas ir Rožė Puciūnaitė. 
.Įieško pusseserė: Agota Kuliavienė, 
Taujėnų paštas, Kovarsko rajonas, 
Lithuania.

Jieškomi: Bronius Milašauskas, s. 
Kazio, Antanas Milašauskas, s. Ka
zio, Eleonora Kaniušienė, d. Antano 
ir Antanas Budreckas, s. Antano. 
Atsiliepti adresu: Elena Budreckie- 
nė, d. Kazio, Kooperacijos g-vė 30, 
Kelmės m., Lithuania.

Pranė Martinkienė ir jos vyras 
Jurgis Martinkus, gyvenę Oliio val
stybėje ir Floridoje, yra jieškomi 
giminių iš Lietuvos. Juos pačius ar 
jų adresų žinančius prašo pranešti: 
Lietuva, Jurbarkas, Gedimino g. 14, 
Pranas Račiūnas.

Atsilyginti blogu už gerą yra 
velniška, atsilyginti blogu už 
blogą yra gyvuliška, atsilyginti 
geru už gerą yra žmogiška, at
silyginti geru už blogą yra krikš 
čionio karžygiška dorybė.

T. Toth

Naujasis Testamentas- 
šventas Rastas

Vertė lietuvių Kalbos. JUOZAPAI 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivya 
kūpąs Metropolitas. IV laida, Iė 
leido “LUX” 1947 m. Štutgarte 
620 pusi. Kaina $1.30. Gaunama

1 1 D R A U G E 9 ’ 
2334 So. Oakley Avė.

Chicago 8, Illinois

Apsirūpinkite laiku 

apšildyti savo kūtę.

Dorybė yra tas tobulasis gė
ris, kuris pripildo gyvenimą lai
me, ji yra vientelis nemirtingas 
dalykas, priklausąs mirtingąją! 
sričiai. Seneca

KNYGA, KUKI VISADA ĮDOMI 
IK NESENSTA 

Tai Juozo Švaisto

Aloje knygoje gražios mūsų žmonių 
pasakos, su paveikslais. Jas mielai 
•kalto Ir suaugę ir jaunieji. Labai 
tinka lietuvių kalbos painokoms. D 
viso 78 pasakos. Kaina $2.50. Pla
tintojams didele nuolaida.

Užsakymus kartu su pinigais siųskite

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8, IUinois

REAL ESTATE

Pirkdami sutaupysite 
ir parduodami uždirb
site. per šią. Įstaigą.
AL. BUDRECKAS

B BALTY 
4081 Archer Avė. (prie

Californijos g-vės)
LAfayette 3-3384

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

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2600 W. 59th St. Tel. Prospect 8-5454

BUILDING & REMODEUNG

VIKTORAS SIMAITIS 
General Contractor

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

ŠIMAIČIAI 
Realty - Bullders - Ineurono 

2737 West 43rd Street

yiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimmiiiiifį 
| LIETUVIŲ STATYBA

BE rUROVp

BEVERLY SHORES parduodami 
2 sklypai 60x150 pėdų, arba vila. 
Interesuojantiems kreiptis—K. Čiu- 
rinskas, 4222 Euclid Avė., East Ohi- 
cago, Ind.

Buy Christmas Seals

Paremkime džiovininkus, pirkime 
Kalėdų ženkliukus.

MALDAKNYGE

“JAUNUOLIU MALDOS’
Kurią paruošė 

Kun. P. KIrvelaitiB 
Kaina: $1.50 ir $2.50

Užsakymus adresuokite

DRAUGAS
2334 South Oakley Avenue 

CHICAGO 8, ILL.

PROGOS — OPPORTUNITIES

Parduodama RŪBŲ VALYKLA.
Įsteigta prieš 11 m. 4 kamb. butas 
užpakaly. VIrginia 7-8195.

Perskaitę "Draugą”, duokite 
kitiems!

Nepraleiskite progos! Marųuette 
Parke 5 apartmentų mūr. namas, 
3x4 ir 2x3. Mūr. 3 karų garažas. 
Mėn. pajamų $417. Namas tikrai ge
rai užlaikytas. $44,000. A. Linas.

Pilnai Įrengta grosernė prie 71 Ir 
California Avė. Pelningas biznis. Tik 
$2,700 plius visos prekės savikaina. 
Volodkevlčlus.

J rytus nuo Marųuette Parko 6 
kamb. gražus mflr. bungalow. 2 maš. 
garažas, rūsys, šildymas karštu van
deniu — alyva. $16,000. K. Juknis.

RETA PROGA. LEMONTE prie 
trijų didelių kelių virš 5 akrų 
žemės su dviem gyvenamais na
mais, 2 garažais, 4 paukštldėm. Vie
nas 6 kamb. namas išnuomotas už 
$75 mėn., kitas 8 kamb. namas — 
savininkui. Patogus susisiekimas au
tobusais su Čikaga. Savininkas par
duoda dėl to. kad jis gavo palikimą 
kitur. Įmokėti $4,500. Kaina $18,000. 
A. Rėklaitis.

3 būtą namas Brighton Parke. Pa
jamų $150 į mėn. Garažas. $16,800.

8 apartmentų gerai prižiūrėtas, 
švarus mūro namas Marųuette Par
ke, labai geroje vietoje. Namas išsi
moka per 7 metus. $68,000. A. Siru
tis.

P LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 71st Street 
Visi telefonai: WAlbrook 5-6015

MORAS
Bullders, Gen. Oontractors S
Atlieka planavimo Ir staty S 

bos darbus gydytojų ofisų, gy- S 
venamųjų Ir viešųjų pastatų, g

Namų Įkainavimas Ir Įvairūs S 
patarimai nemokamai. £

Kreiptis šiuo adresu: £

IONBS STANKUS f
S Kasdien nuo 8 vai. ryto Iki S 
S 6 vai. p. p. Kitu laiku susitarus S
s Tel. PRoeoect 8-2013 =
= 6800 SO. CAMPBELL AVĖ., = 
E Chicago 29. Illinois - 
?iiiiiiiiiiiiiimmmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii8

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY

1442 S. 48th Ct., Cicero 50, DL
Statome naujus namus ir garažas.

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai, 
gerai ir pigiai.
Saukite DAnube A-27SS nuo S vaL 

ryto iki 7 vai. vakaro.
Tel. OLymplc 2-5121 nuo 0 vaL 

vakaro Iki 11 vai. vakaro.

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

GERIAUSIŲ FIRMŲ
PEČIAI,

pradedant nuo $28-00 
pai

Roosevelt Fumiture
Company 

(LIETUVIŲ KRAUTUVE) 
2310 West Roosevelt Road 

Tel. SEeley 3-4711 
NellM Bertulis Ir FeUz Raudonis, 

savininkai
Krautuve atidaryta kasdien iki 6 
vai. vak. Pirmad. Ir Ketvlrtad. Iki 
9 vai. vak. Ir Sekmad. nuo 11 vai. 
ryto Iki 4:10 vai. po pietą.

SONUS PALAIDŪNAS
Studija Apie Vakarų Civilizacijos Krize

fiioa knygos autorius vyzkn* 
pas r. J. Sheen prlal Uel 
laiko pradėjo savo TeisvUk 
jos programą per "Du ICoof* 
atotį. Telsvlzl jos aparatų Ar
ba ",Admiral” Ual programai 
finansuoti paskyrė vieną ml 
liJonąfloHfc
Ltetuvlikos knygos Klubus 
dėlangiasl galėdamas sava 
skaitytojam patelkti Ho Jėy- 
maus kalbėtojo mintis ui du 
doleris.

Vietoj

1,000,000 
DOLERIŲ 

tik

2 DOLERIAI

• i

2884 So. Oakley Avė.
Dl AIIAI e i

Chicago 8, III.

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiii

U2 LIETUVOS 
LAISVŲ KOVOT
dar nepervėlu. Agituot ir 
reikalaut, kad maskoliai 
kraustytus lauk iš Lietuvos 
—tai visų gerų lietuvių pa 
reiga.

Rašant laiškus visad var
tokite antikomunistinius' vo 
kus.

40 įvairių vokų $1.00
Užsakymus ir pinigus siūs 

kitę:
DRAUGAS

2334 So. Oakley Avė. 
Chicago 8, Illinois

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

BOKIME IŠTIKIMI LIET. 
KNYGAI!

Įstodami į Liet. Knygų Klubų ir 
įmokėdami 5 dol. metinio mokesčio, 
mes įgaliname per vienerius metu3 
pasirodyti kelioms naujoms gerai pa
rinktoms liet. knygoms ir tuo pačiu 
uždirbame 2.50 dol., nes knygų pa
sirenkame už 7.50 dol.

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

LIET. KNYGOS KLUBAS 
(Lith. Book Club)

2334 So. Oakley Avė., 
Chicago 8, Illinois

«K*3«34f3sei4e^Nę?*NFNeN£34ęNe’sei4e54e34e9sęNe?sę34ęNe3se3se5»F
Nejud. turtų pirkimas-pardavimas 

bei valdymas. Paskolų parūpinimas.
VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI 
J. BACEVIČIUS 

“Varpas” Real Estate 
General Insurance, Notary Public 

5010 S. Westem Avė.
REp. 7-6886 arba HEin. 4-7085

Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar ūkius 
atlankykite mus.
KUTRA-NORKUS REALTY
BEAT. ESTATE-ENSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St 
WAIbrook 5-5030 

PRospect 8-3579 (vak. b aekmsd.)

llllllllllllllllilllllllllllllililliiiiniiiiuiiiu
Jei turite parduoti ar išnuomo

ti. pasiskelbkite smulkių skelbimų 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: VIrginia 7-6640.

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

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

E. KURŠIUS 
REAL ESTATE SALES 

REpublic 7-9400

AUTOMOBILE!* — TRUOKZ 
Automobiliai — Sonkvekinalat

LIET. APDRAUDU AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudos. automobi

lių finansavimas. Notarlatas. Valsty
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitai 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVATUS, 
WAlbrook 5-5071

INTERSTATE INSURANCE AGENCA 
0108 S. Ashland Ave^ Cblcaso 30. III

ŠILDYMAS
A Stančiauskas instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oonditioners) ir atlieka 
visus skardos darbus.
1546 8. 49th OOURT, CICERO 
TeL OLymplc 6-0775 nuo 8 vai

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

OLymplc 2-6752

PLUMB ING
Licensed, bonded plumbers

Joks darbas nėra didelis ar mažas, 
šaukite dabar. Kalbame lietuviškai 

Tel. REpublic 7-0844 
WAIbrook 5-3451

TRANSFORMER ENGINEERS
WORK WHERE

ADVANCEMENT OPPORTUNITIES 
MULTIPLY FAST

New developments, broadening business and far-reaching plans are contri- 
buting to a steady expansion at the Specialty Transformer Department of 
G. E. ... a department which G. E. management anticipates will grow to 
double ita aize in the next 10 years.

Such progresą plūs the diversity of specialty projects provide the engineer- 
ing staff here with:

• CREATIVE ASSIGNMENTS
• PROFESSIONAL RECOGNITION
• RAPID ADVANCEMENT

Right now additional top-flight openings exist for Creative Electrical and 
Mechanical Engineers well grounded in fundamentais to solve the eontinuous- 
ly uniąue design problema that eome to General Electric’s Specialty Trans
former Department. Here too, you can comblne the advantages of urban 
and rural life, in this ideal city-in-the-country.

*ALSO OPENINGS FOR 

ENGINEERING ASSISTANTS
Write us today for a ehance to start using all of your engineerlng knowl- 
edge and intelligence. Your reply will be held in comfidence.

(Apply In persrtn, wrlte or wire)

Mr. C. D. FERGUSON — Specialty Transformer Dept.
GEN£RAL ELECTRIC COMPANY

1635 Broadway, Fort Wayne, Indiana

VIKTORO K O 2I C 08 
lietuviška gasollno stotis Ir auto 

taisymas
Atliekami motoro remontai, lyginimo 
dažymo darbai Ir keičiamos dalys

GALL-ME-MOTORS C0.
57SS S. WESTERN AVĖ. PR 8-S5SI

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka, 

nea jis yra plačiausiai skaitomas 

lietuvių dienraštis, o skelbimų 

kaina yra prieinama visiems.

Skclbkitės “Drauge”! Skelbkitės “Drauge”
HELP WANTED _ MALĖ

SOLAR AIRCRAFT COMPANY
Challemging opportunitieg for competent men to bulld secure 

futures in the Industry of Tomorrovv.

ENGINEERING
Maintenance Engineers 
Tool Engineers 
Production Planners 
Liaison Engineers 
Project Planners 
Production Engineer 
Maintenance

Supervisor
Estimator

• Process Engineer
• Project Engineers
• Mefallurgists
• Tool Planners
• Plant Layout

Draftsmen
• Draftsmen
• Tool Design Engineers
• Tool Designers
• Tool and Die Makers

PRODUCTION SUPERVISORS
Previous experience supervising machining or tooling 

opera tions preferred.

Engineerlng degree not reąuired where suitable experience has 
been aquired in addltion to good salariea, opportunities for rapid 
advancement and permanent. Solar offers a profit aharing prog- 
ram, vacation plan, payment of relocation expen«es, group In
surance and other benefits. There are in additlnn to the prestige 
of vvorking vvith a company that is a national leader In shcet 
metai fabricAtion. For lntervlew write, call or visit M. J. D. 
BATTEN.

SOLAR AIRCRAFT COMPANY
DĖS MOINES, IOWA

v J
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ATDARA SEKHČ7IEKĮ NUO 10 IKI 5. 

BUDR1KAS, 3241 So. Halsted Street 

PRIEŠ KALĖDINIS IŠPARDAVIMAS!

Bailiai, kilimai, gaut virt. pečiai, skalbiamos mašinos, dulkiasiurbliai, 
televizijos, railio aparatai, šaldytuvai, HI-FI fonografui, brangeny
bės, deimantai, laikrodžiai, sidabriniai išdirbiniai, Kalėdinės prekės, 
žaislai, lėlės, lempos, antklodės, virtinės kalilros.

Sutaupysite nuo 25 iki 65%. 24 mėn. išmokėjimui.

2 dalių 
2 daliu 
2 dalių 
2 daliu 
2 dalių
Kimininis, 
Countoui- 
Bailio kėdės 
Matracui Sealy,

SVEČIŲ KAftlBAKIO BALDAI:
(st-ctional) komplektas, buvo $129.00, dabar .............. $ <18.00
(seetional) komplektas, buvo $219.00. dabar ................$ 98.00
Kroehler komplektas, buvo $299.(M), i labu r .................... $158.00
Kroehler komplektas, buvo $159.00, dabar ................ $ 88,00
Pullmann komplektas, buvo $499.00, dabar .................. $298.00

Kroehler, Sealy, Sleeprite, mieg. sofos, $08.00 ir daugiau 
keitės.............................................................................. $38.00 ir daugiau

.................................................................. $19.00 ir daugiau
Simmons . ............................................. $24.00 ir daugiau

MIF.GIAMO.JO KAMBARIO BALDAI:
4 dalių Liudviko XVI stiliaus, buvo $1,200.00, dabar .................. $588.00
3 daliu šviesios maliog. ar riešuto medž., buvo $189.00, dabar $108.00
4 United SUver Frost, buvo $399.00, dabar ....................................... $208.00
4 įlalių Minline Riešuto medž., buvo $209.00, dabar ..................... $108.00
4 dalių Basset 18 šimtmečio, buvo $429, dabar .............'............. $228.00
3 dalių Basie-'.Yitz Motiem Muliog., buvo $449.00, dabar ...$248.00
4 dalių su BisTkease lova, buvo $229.00, dabar ...............................$138.00
3 dalių Riešuto ar šviesaus medžio, buvo$149.00, dabar ....$ 98.00
4 dalių Muliog. 18 šimtmečio Bastasv llle, buvo $819.00, dabar $528.00
4 dalių Sudilie Mist. I'in., buvo $439.00, dabar ............................$288.00
4 dalių Pruilivood I’rov., buvo $499.00, dabar ...............................$325.00
4 dalių llazelvvoiKl, Vnited, buvo $499.00, dabar ..........................$298.00
4 ilitliė Corilov. Maliog., buvo $309.00, įlaliar ................................... $248.00
4 dalių Pumiec užbaig., buvo $399.00, dabar .................................... $274.00

KILIMAI ....
9x12 Vilnon. virš., buvo $32.00. dabar  .............................................. $18.00
0x9 Capri, buvo $24.00, dabar ..........................................  $12.00
9x12 Visas vilnonis/* buvo $109.00, dabar ...........................................$88.00
27 colių, laiptų kiliui., buvo $1.95 pcd., dabar ....................................$1.00
2 dalių vonios kamb. Sltag Rug, buvo $3.00, dabar ..................$. 98c.

Rl.VETTES — VIRT. PEČIAI — GAZO
5 dalių l 'ormica ("lirom, dinette (valg.), * buvo $59.00, dabar .$32.00 
7 tiulių l’ormica ('lirom, dinncttc (valg.), buvo $99.00, dabar .08.00 
7 tiulių Fjincy Citrom, dinette (valg.), buvo $129.00, dabar $88.00 
7 dalių valgomojo kambario»komplektus, buvo $199.00, dalvar $118.00
Gazo virt. pečius — insuliu.itas, buvo $129.00, dabar .................. $88.00
Guzo viri. pečius — Automatiškas, buvo $225.00, dabar ....$158.00 
Elektr. virt. pečius, buvo $222.00, dabar.......... .. ..............................$128.09

$208.00
$358.00
$348.00
$178.00
$205.00
$195.00
$208.00
$208.00

ŠALDYTUVAI
Ailmiral su automat. defrost., buvo $359.00, dabar ,....,
Pbileo 2 iUm-iį II eub, pėdų, buvo $479.95, dabar ...
G. E. 2-jų durų 12 eub. pėdų, buvo $199.95, dabar .......... ..
G. E. ružavos spalv. 10 eub. pėdų, buvo $209.00, dabar .
G. E. Automatiškas, geltonos spalv., buvo $399.00, daliar
Frigidaire 10 eub. pėdų, buvo $299.00, dabar .........................
I.conard 12,5 eub. im-iIiį, buvo $429.95, dabar .........................
Pliileo automat. 11 eub. ]>ėdų, buvo $389.00, dabar ....
Pbileo Automat. 8 eub. i>ėdų, buvo $209.95, dabar .................... $108.00
G. E. Air eondition. — oro vėsintuvai, kuinu siimuž. $359.00, d. 199.00
Pbileo % ..................................................................................... .$349.00, d. $199.00

SKALBIAMOS MAŠINOS:
General Electric Automat., buvo $325.00, dabar . .....................$188.00
Pbileo automat., buvo $315.00, daliai- ..............................?................. $225.00
Pbileo su Gręžtuvu — \Vringer t.vpe, buvo $159.00, dabar ..$ 98.00
Beniliv auloniat., buvo $225.00, dabar ................................................$125.00
Maytag su Grežt. — \\ ringei- tupe modem., buvo $109.00, d. $ 98.00 
Hoover ir G. E. dulkiasiurbliai sumaž. kaiti, nuo $137.00 ir daugiau 

AMERIKOS GERIAUSI TELEVIZIJOS APARATAI
21 colių Ailmiral TA. ir Railio komb., buvo $198.00, dabar .$298.00
21 col. stalo mod. Sonora, buvo $198.00, dabar ............................$298.00
21 col. Sonora Console švies, medžio, buvo $199.00, dabar ...$138.00
21 col. Travier Console, buvo $199.00, dabar .................................$138.00
21 eol. CBS Console švies, im-il. su durim, buvo $395.00, tlabur $198.00
21 col. Ailmiral stalo miMlelis. buvo $189.00. dabar .................. $128.00
24 eol. Console švies, r.ieik, buvo $395.00. dabar ............................$188.00
ii eiti. RCA \ ietor stalo mink, buvo $199.00, dabar ..................$155.00
21 eol. Zcnith Spaee Comand, Spee.................................... $222.00
21 eol. Geli. Electric Console I 11 ra vis. Spee..................................... ,$222.00
21 col. Pbileo Console, buvo $299.95, dabar ........................... $198.00
21 col. Zenitli console, buvo $3 19.95, dabar ......................................$259.00
RCA įtortnblc — kilnojau)., buvo $149.00, dabar ............. $112.00
Gerame stovyje valioti televizijos aparatai nuo ..$24.00 ir daugiau
Tapė Ri-eordcr, buvo $110.00, dabar .....................................................$09.00
Vaikams elektr. fonografas, buvo $9.00, dabar .........................................$0
3 greičių fonografas, buvo $30.00, dabar ............................................. $49.00
3 grelč. aiitnir.nl. plok:',i. (reeord) keitėjas, buvo $59.00, dabar $39.181
HI-FI Pbileo automat., buvo $150, dabar ...................................... '..$98.(81
III-Fi Columbia, deimanto adata, buvo $135.0:1, dabar ............. $09.00
III-I 1 Columbia Automat., ili-im. adata, buvo $109.00, bailar $98.0(1
Pliileo ljiikrodis-Ratilo aparut., buvo $32.00, dabar .................. $19.0(1
Pbileo mažas Railio aparal., buvo $21.(81, dabar ............................$15.<81
Zenitli l'M ir AM SpcciuI ................................................................................$411.00

DEIMANTAI -Y- LAIKRODŽIAI Y PAPUOŠALAI 
Sutaupysite n< paprastai daug.

lleimanlo žiedai 14 kur. aukso, 1/20 karai, buvo $50.0(1, dabar $24.00
Mot. dciiųant. vestuv. komplektas, buvo $1(10.00, dabar ............. $88.00
Mot. demiunt. vestuv. komplektas, buvo $300.00, dabar ...$198.00 
Laikr. Vyr. 17 akmenų, apsaug. nuo vandens (VYatcrproof)

buvo $29.00. daliar . . . $11.50
Di.kr. Vyr. 17 akmenų 14 karai, aukso, buvo $59.00, dabar .. $21.00 
Laikr. Vyr. 17 akmenų Self VV inding, laivo $79.00, dabar ...$37.00 
Laikr. Vyr. 17 akin. Alanu rankinis laikr., laivo $89.00, dabar $11.00 
laikr. Vyr. 21 akmenų paauksuotas, laivo $79.00, dabar $38.00
l-ulkr. Vyr. 23 akmeni) paauksuotus, buvo $89.00, dabar ....$47.00
Motei*. Ii akmenų laikiml., buvo 29.00, dabar .................................$14.00
Vloter. 17 akmenų ilclmaiilo lalkrod.. buvo $59.00, dabar ....$29.00 
Mol. 17 akmenų (i įlemiantu lalkrod., buvo $125.00, dabar ..$82.00 
laikrodžiai 17 ir 21 akmenų, Elgin, Grucn. Isingtne, Bulovą,

Beili u - giiranliiojauii, orig. kaina $118.00, syCi ialiai įkainuota $ 19.00. 
Papuošalai (Uostiniu*), auskarai, špilkos, apyrankes, Toilet

sėt., žiebtuvėliai, karoliai — % kainos.
3-jų eilučių |s*rlų karoliai, gražioje dėžulėje, vertės $10.00, dabar $5.00. 
(’lillur. (ikrų kerių laivo $27.00, dabar — $12.00.
Gintaro karoliai, laivo 812.00, dabar — $<i.00.
Automat. Touster., S|M*eia! ........................................................... ............... $12.00
Automat. kavos perkulialorius paprastai $29.<10, dabar ............. $111.00
VVaffle Iriais, laivo $12.00. dabar ............................................................ $ 7.00
General Eleelrle šllil. pad.. laivo $9.<81. daliar ....................................$5.00
•>,<881 setu Iniporlųolu Dnmcstlc llinnervvare, |M>reelano indai, nu

piginu urmo kaina ..............................................................|fl,. kiekvienas
32 dailų Neriui, plieno ir sitlab. pelių komp. laivo $18.00, dabar $8.<8I
Didelės antklodes Njlon & Vilu., laivo $10.00, dabar....................... $5.00
Didelės valinės kaldins, laivo $1 1.00, dabar............................................... $7.00
<1,000 plokštelių (JSeeorils): Columbia, Vidur, Deii-a, 78 RPVI,

INipraslai po 89e, eloslng out ,«» .......... .. ............................... I9e
Kalėdinės plokštelės 33 BPM laivo $2.00, dabar ..................................89e

BUDRI KAS, 3241 So. Halsted Street
Budriko liūlio \alandu. i.s Kloties W 11.1450 ketvhtadieuiiaiH nuo 
G iki 7 vai. vak. su g> vaia laluntaia ir nauju orkestru.

Iki Kalėdų krautuvė atdara kiekvieną dieną 
nuo 9 vai. ryto iki 9:30 vai. vakaro. 

Sekmadieniais nuo 10 vai. ryto iki 5 vai. popiet

r

KAS EITŲ KARIAUTI?
EDV. ŠILAITIS, Cicero, IU.

Šiame neramumų laikotarpy- —Praktikoj jie aktyvion tar
jc, kada karo kibirkštis gali įsi- nybon nėra šaukiami nė karo 
liepsnoti kiekvienu momentu, metu, kol nėra bai?ę apmokymą 
nemažam veteranų bei atsargi- Į ir negavę laipsnio. Tada jie turi 

atlikti karinę prievolę. Tačiau 
ir tada jie nebūtų naudojami 
tokiems ‘‘mažiems karams”, 
kaip Art. Rytuose ar pan.

, nių skaičiui prieš akis iškyla 
i galimybė būti pašauktiems prie 
ginklo kovai bet kurioje pasau
lio dalyje. Bet daugeliui nėra 
aišku, kas pirmas būtų imamas 
karo atvejuje, kiek žmonių tas 
paliestų ir pan.

“U. S. News & World Report” 
žurnalas gruodžio 7 d. numery
je patalpino šiais klausimais iš 
Pentagono gautas informacijas, 
kurių svarbesniąsias čia sužy
mime. Jas čia patiekiame klau
simų ir atsakymų formoje.

— Jeigu lcaras netikėtai įsi-

Grand Rapids, Mich
Lietuviška eglutė parodoje

m. gruodžio 5 d. Grand Ra
pids, Mich., Meno Galerija ir 
YWCA vietos skyrius suruošė 
antrą iš eilės tarptautinę kalė
dinių eglučių parodą Meno Ga- 

x lerijos oatalpose, 230 Fulton St.,
liepsnotų, kas butų prnna pa-, E Daiyvauja 15 tautų, tarp kd- 
sauktas. . [ rių ir lietuviai. Lietuvių ir len-

Kiekvienas, kuris pnklau- j egjutės stovi centriniame ,ga- 
so “ready” atsargos kategorijai. į lerijog kambaryje; lietuviško- 
Šiuo metu minimoje kategorijo- jį _ yietos moįerų išpuošta 
joje yra apie 3 mil. vyrų.

— Kas yra laikomi “ready”yra
atsarginiais?

Tokiais yra Jaikomi visi Tau
tinės Gvardijos (National Gu- 
ard) nariai ir armijos, oro pa
jėgų, laivyno, marinų ir pakran 
čių sargybos atsarginių vienetų 
nariai. Taip pat į šią klasę įei
na ir apie 1,000,000 vyrų, pra
ėjusių penkerių metų laikotar- Į 
py paleistų iš aktyvios karinės 
tarnybos, šiuo metu nepriklau- ! 
sančių aktyvių atsarginių dali
niams.

— Ar gali būti pašaukti II Pa 
saulinio karo veteranai?

—Tie, kurie savo noru yra 
likę aktyvios atsargos daliniuo
se ir gauna atlyginimą, yra “rea 
dy” atsargos kategorijoje ir to
dėl gali būti vėl pašaukti.

— Kaip yra su veteranais, ko
vojusiais Korėjos fronte?

— Jeigu jie yra aktyvios at-1 
sargos nariai, atlieka regularų Į 
apmokymą ir už tai gauna atly- ' 
ginimą, toki turi skaitytis su 
pašaukimo galimumu.

— Kokioje padėty je yra Ko
rėjoje kovojusieji vyrai, paleisti 
1954 meta’s ir po to nepriklau
sę jokiam aktyvios atsargos 
vienetui?

— Toki vyrai dar šito metu 
daugumoje priklauso “ready” 
atsargai ir todėl gali būti pa
šaukti Iškilus, konfliktui Art. 
Rytuose ar kitoje vietoje. Pa
gal ‘statymus vyrai, paleisti iš 
dviejų metų karinės tarnybos 
prieš 1955 m. rugpjūčio 9 d., au
tomatiškai yra įrašomi j “rea 
dy” atsargą šešeriems metams, 
nebent jie būtų iaerkelti į “Stand 
by” atsargą anksčiau.

— Ar Šiuo metu, esant tokiam 
padėties įtempimui, kas nors 
yra perkeliamas į “stand by” at 
sargą?”

— Taip. Nemaža Korėjos ve
teranų yra perkeliami į “stand 
by” kategoriją anksčiau, negu 
jiems priklauso. Armijos tiks
las yra iš “ready” atsargos iš
sijoti tuos vyrus, kurie nepri
klauso aktyvios atsargos dali
niams.

— Kaip gali veteranas suži
noti, ar jis yra “ready” ątsar- 
gos eilėse,

— Apie veterano atsargos 
stovio pakeitimą jam yra prane
šama raštu. Iki 1957 m. liepos 
1 d. armija žada perkelti į 

. "stand by” atsargą visus Korė- 
! joje kovojusius veteranus, šiuo 
1 metu esančius “ready” atsargos 
■eilėse, niekad nepriklausiusius 
aktyviai atsargai. Tokių žmonių 
skaičius siekia 400,000.

— Kokioj padėty yra “stand 
by” atsarg-is vyrai?

— Jie negali būti pašaukti į 
aktyvią tarnybą, nebent Kong
resas paskelbtų karo stovį. Tai 
reiškia, jog "stand by" atsar
gos nariai nebus pašaukti jeigu 
nekils totalinis karas.

— Ar gali veteranas savo pra 
šyrrii būti atleistas iš “rrady” 
atsargos?

— Ne. Tarnyba “ready" at
sargoje nėra skoniu dalykas, 
bet prievolė, įpareigota įstaty
mu

— Ar kolegijų stiidentai, pri
klaus:) JRTOC, gali būti pašauk
ti?

S.

Ji —
šiaudelių žaislais, paukščiais, pa 
įvairintame šiaudine prakartėle, 
lietuviškais kryžiais ir kilimais, 
o lenkų — išdabinta raudonais 
ir baltais popieriniais kaspinais

(6 ARTI IR TO1J BALDŲ

PER KRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvržimLs su pilna ap- 
drauda. Pigus Ir sąžiningą* 
outaruuvtmas.

S
(540 S. Wood St., Chlcago 9 

RlAnols, lel. VI 7-2972
R ŠERĖNE

Duoną Ir Jvainas skoningas 
bulkuter kepa

’f>*. I

BRUNO’S KEPYKLA
3339-41 S. Lltuanlca Ava. 

Tel. Oliffaide .4-6870
Pristatome Į visas krautuves 
ir restoranus, taip pat 11- 
■lunčla t visus artimuosius 

miestus.

dienomis nuo 10 iki 5 vai. ir sek 
madieniais — nuo 2 iki 5 vai.

A. Puodžiūnas

ir žaisleliais. Didelį susidomėji- j kes eglutės didelė ir graži nuo
mą sukėlė iš šiaudu išpinti vai- trauka.
peliai. kurių daug kas norėjo nu Meno Galerija atdara darbo
sipirkti. j • ■ -------- - ----- - "—

Atidarymo metu visuose kam M»iiililill««llllllllllllllllllllllll9lllllllllllHHHlillilllllllxzaMIIII««l«HI,«,,i,,,t2»,,,i»»»

bariuose buvo girdima negarsi, 
nuotaikinga muzika, taipgi ir 
mūsiškės Čiurlionio ansamblio 
ir Jonušo choro plokštelėse ddai-

i

nuotos dainos. Atidarymo metu 
išdalintos anglų kalba brošiūrė
lės su visų dalyvaujančių tautų 
kalėdiniais papročiais. Viršelį 
puošia praėjusių metų lietuviš-

OU2AUSKŲ
BEVERLY HILI^S GELINYCL | 
doriausios gClBs d#l vestuvių, bank« 
tų, laidotuvių Ir kttų papuoftimų

3448 WEST K3RD S'TREET 
feL I’Hospeet 8-088S ir PB 8-088-

Tėvas pijus
istorijoje yra pirmasis kunigas 
kuris turi Kristaus žaizdas. Tė
vas Pijus yra garsus nepapra
stais darbais ir Dievo malonė 
mis. Knygoje aprašoma pra
našysčių dovana, nuostabūs iš
gijimai, ekstatiniai persikėlimai 
ir t.t. Iš Tėvo Pijaus gyvenime 
yra įdėti 32 paveiks*ai. Kaina 
$2.00.

Galima gauti “DRAUGO“ 
Administracijoje

2334 So. Oaltlef Avenue
-CHICAGO 8. ILLINOIS

....................................................... .
PER PASAUL) KELIAUJA 

ŽMOGUS
Bernardo Brazoiiomo poezijų 

rinkinys. Nedidelis skaičius šiot 
knygos gautas šiomis dienomis 
‘‘Drauge ', 2334 So. Oakley Avė. 
CHICAGO 8, ILL. Knygos kaina 
kietais viršeliais $2.
flIlIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBIIOil -------------------------------------------

I .H}<><><XX><>0000<><><>0<>0<XX>0<>0<>0

Lithuanian dietionary
Angliškai lietuviškas ir Lietuviš- i 
kai -angliškas žodynas. Parašytas 
ilk H. Pewtres3'ir T. Gertko. 333 
psl. Kietais viršeliais. Kaina $4.50. 
Gaunama “Draug-2334 South 
Jakley Avė., Chicago 8. I1L 

>0<>000<><H>0<X><><><><)<XXXXXXX><X>

Keturiasdešimt Penkių Metų Dvidešimties Metų Mirties 
Mirties Sukaktuvės Sukaktuvėi;

A. A. A. A.
MOTIEJUS NAVIDOMSKAS MARCIJONA NAVIE0MSKAS
Jau suėjo 45 metai, kai ne

gailestinga mirtis atskyrė i' 
mūsų tarpo mylimą tėvą a. a.
Motiejų NavidamsLą.

Netekome savo mylimo 1911 
m., gruodžio mėn. 11 d.

Nors laikas tęsiasi, bet -mes 
jo niekados negalėsime užmirš
ti. Lai gailestingas Dievas su
teikia jam amžiną ramybę.

Už jo sielą mes užprašėme 
gedulingas šv. Mišias gruod.
14 d., 8 vai. ryto Aušros Var
tų parapijos bažnyčioje.

Maloniai kviečiams visus gi
mines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldos ir 
kartu su mumis pasimelsti už 
a. a. Motiejaus Navidomsko 
sielą.

Nuliūdę: duktė Frances,
nūs — Juozapas, jo žmona Auna, .Antanas, ja žmona Mary.

Jau suėjo 20 metų, kai ne
gailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą motiną, 

i a. a. Marcijoną Navidomskas.
Netekome savo mylimos 1936 

m., gruodžio 2 dieną.
Ners laikas tęsiasi, bet mos 

jos niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Die
vas suteikia jai amžiną ra
mybę.

Už jos sielą mes užprašėme 
gedulingas šv. Mišias gruod. 
14 d. 8.00 vai. ryto Aušros 
Virtų parapijos bažnyčioje.

Maloniai kviečiama visus gi
mines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldos ir 
pasimelsti už a. a. Marcijo- 
nos Navidomskicnės sielą, 

žentas Krank Stoškus, du sū-

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS 
, IR GAZOLINO STOTIS

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

(MUFFLERS INSTALLED FREE)
Ford 41-53............
Chev. Ali 1937-53 
Chevrolet 54-55 . 
Chrysler fi. 42-52

$8.25Murcerv 49-51 ................... $8.95
8.25 Olds. 6 cyl. 41-50 ............ 8.20
9.95Plvmouth 42-56 ................. 9.95
9.91 Pontiae 37-54 ..................... 8.95

Dodge 6, 42-56 ................. 9.95 Buiek 37-52 .............. 12.00

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

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

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

V;

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

tolimų distancijų. Saukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
3416 S. LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL 

Telefonas — FRontler 6-1882

H *
et

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SĄiNT CASIMIR 
M.ONUMENT CO
3914 West lllth Street

Vienu bloku nuo kalinių.

Didžiansiaa Paminklams Planų 
Pasirinkimu mieste I

Telef. — CEdarcrest 3-6335

LIŪDESIO valandoj

MAŽEIKA * EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

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

Tiems, kurie gyvena uitose miesto dalyse; gausime 
koplyčių arčiau Jūsų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 SO VVESTERN AVĖ. 14(0 SO. 501h AVĖ. 
CHICAGO, ILL. GICERO, ILL.

Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba 
TOwnhall 3-2109

JOHN F. FliDFlKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605 07 South Hermitage Avenue

Tel. Yfl 7-1741-2 ir LA 3-985J
4330 34 South California Aveniu 

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

SEKANTIEJI YRA NARIAI CH1CAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUJ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna- Mes turime koplyčias,
vimas dieną ir nak- visose Chicagos ir

^tj, Reikale šaukite Roselando dalyse ir'
1 mus. tuojau patarnaujame ’

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

3307
ANTANAS M. PHILLIPS

S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
659 West 18th STREEET Tel. SEeley 3-5711

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

10821
LEONARDAS F.

MICHIGAN AVĖ.
BUKAUSKAS

Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F.
3319 S. LITUANICA AVĖ.

RUDMIN
Tel. YArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1146 S. 50th AVĖ., CICERO, III. Tel. OLympie 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 VV. 4«t.h STREET YArds 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. GOth STREET REpublic 7-1213
2314 W. 23rd PLACE VIrginia 7-6672

Skaitykite ir piatinkilc dienraštį “Draugų”.

aiitnir.nl


I

DIENRASTlg DRAUCAŠ. CHICAGO, ILLINOIS Trečiadienis, gruklžio 12, 1956

IŠARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Agota Augaitienė, Phili-

X A. a. kun. P. (lašiūno lai
dotuvėse gruodžio 10 d. daly
vavo kard. Stritch, pasakyda
mas atsisveikinimo žodį bažny
čioje. šv. mišias celebravo 
vysk. Cousins, asistoje buvo: 
diak. kun. V. Černiauskas, 
sutd. • Petrauskas, asistuojantis 
kunigas — P. Katauskas, ako- 
litai — kun. A. Valančius ir 
kun. P. Lukošius, prie kitų 
apeigų kun. V. Mikolaitis ir 
kun. A. švedas, kardinolui asis
tavo prel. D. Mozeris ir prel. 

'Ign. Albavičius. Lietuviškai 
pamokslą pasakė kun. W. Ur
ba. Bažnyčia buvo prisirinkusi 
pilnutėlė žmonių. Giedojo ku
nigų choras. Kapinėse apeigas 
atliko vysk. V. Brizgys.

X Agron. Stasys Briedis ir 
mokytojais Stasys Patlaba, abu 
remią lietuviškąją veiklą, ne
seniai Marųuette Parke (£624 
W. 69th St.) perėmė iš Šliterių 
mėsos ir maisto parduotuvę. 
Naujieji savininkai parduotuvę 
plečia. įveda naujų vietinių ir 
importuotų prekių. Ir toliau 
gaminamos lietuviškos nami
nės dešros pagal Šliterių re
ceptą. Naujieji savininkai taip 
pat pristato prekes į namus 
paskambinus telefonu GR 6- 
9361 ir netrukus pradės par
davinėti lietuvišką spaudą. Ag
ronomas S. Briedis kol kas ir 
toliau tęsia savo darbą kaip 
chemikas Sears ir Roebuck Co. 
antrinėje laboratorijoje.

X Moterų Sąjungos rengia
mas Kalėdų vakaras įvyks 
gruodžio 12 d. naujai iširnktos 
pirmininkės Helenos širvins- 
kienės namuose, 4541 S. Rock- 
well st., 7 vai. vakaro. Kvie-

X J. Barkauskas, E. Brie
dienė, S. Daukšienė, H. Zitkienė
ir kt. sudėjo sumą pinigų ir 
išsiuntė oro paštu siuntinį su 
vaistais ir medžiagomis Kalė
doms savo klasės ir mokslo J delphia, Pa., po ilgos ir sunkios 
draugui A. Zakarauskui, kuria p*Sos> pc^imire gruodžio 8 d., 
yra išvežtas į Sibirą Irkutsko plaukusi 83 metų amžiaus. Ji 
rajone. Jo būklė Sibire yra Lietuvos operos solistės 
nepaprastai sunki, nes praei-1 Juzės Augaitytė3 motina. Be 
tais metais ten džiova mirė jo Juzės, šioje šalyje kartu su mo- 
žmona, o jis paliko su dviem, tina gyveno ir kita duktė Ka- 
vaikais.- Be to, turėdamas vie-izimiera Pliuškcnienė su aū- 
noje plaučių pusėje žaizdą turi' nums Saulium ir Kęstučiu, 
dirbti fabrike. j I Ameriką Augaitienė buvo

atvykusi 1949 m. iš Vokietijos, 
x Petronėlė Doveikienė grį-1 kurioje su šeima atsirado vo- 

žo iš Mercy ligoninės ir yrakiečių armijos evakuota iš gim- 
savo dukrelės Adeline Kolecki tinės Tauragės apskr. Jos vy- 
priežiūroje ir pas ją gyvena,
5340 S. Marshfield avė. Ten

ras bolševikų buvo grąžintas 
iš Pomeranijos į Lietuvą ir te

galima P. Deveikienę aplan-naį yra pasimiręs prieš keletą 
kyti. Doveikienė yra nuoširdi
gerų darbų rėmėja.

Vliko pirm. .T. Matulionis kalbės 
Lietuvių Prekybos rūmų susirinki
me trečiadienį, gruodžio 12 d. 8:30 
vai. vakaro Dariaus ir Girėno salė
je, 4416 S. Western avė.

X J. Palukaitis, dirbęs kaipo 
braižytojas, gyvenęs su šeima 
18-toje kolonijoje, jau kuris 
laikas kai išsikėlė į Lemont, 
III., į savo pastatytus namus.

X Už sielą a. ai. Zigmanto 
Jautoko metinės gedulingos šv.

čiamos visos narės atsivesti mišios bus atnąšautos š. m. 
naujų narių. Vakare bus ir ka- gruodžio .mėn. 15 d. 7 vai. Šv. 
ledinių dovanų pasikeitimas. Kryžiaus bažnyčioje.
Visos kviečia mos atsinešti po
dovanėlę nemažiau 1 dol. ver
tės. Pirm. Helena visus malo
niai priims ir pavaišins.

X Uoyolos universitete gruo
džio 6 d. Tarptautinis institu
tas surengė šventę,’ kurios pel
nas buvo paskirtas Vengrijos 
pabėgėliams. Be kitų tautiniu 
grupių dalyvavo ir lietuviai, 
kuriuos atstovavo Ateities šo
kėjų grupė ir kurie amerikiečių 
publikos buvo labai šiltai su
tikti.

X Juo^o Kreivėno vedamas

Areštavo žudikus
Policija areštavo RoUert 

Mitchell, 19 m., iš St. Louis, 
ir Haskell R. Keliems, 18 m., iš 
Evansvillės, Ind. Jie buvo nu
žudę aktorių Malcolm Lee 
Beggs. Policija atėjo paašukta 
žmonių, girdėjusių triukšmą 
La Šalie viešbučio kambary. 
Įėjusi j Beggs kambarį polici
ja jį rado gulintį kraujo klane, 
ten pat ir jo žudikus. Jie aiš
kinosi, kad nakčia su nužudy
tuoju jie girtuokliavę, o pa-

choras iš Cicero su savo dai- skiau jį užmušę, kai tas priesi- 
nomis prisidės prie meninės 
programos išpildymo per Moks
leivių Ateitininkų Marijos kuo
pos vėliavos šventinimo iškil

nosi apgrobiamas.

Banditai vidurmiesty
Chicagos miesto centre,

mes, gruodžio mėn. 16 d. 11 v. Franklin gatvėje,-iš juodo au 
Nekalto Prasidėjimo švenč. tomobilio dienos metu buvo per- 
Panelės Marijos parapijos sa- šautas Sam Galio, 32 m. am- 
lėjet džiaus, gyvenąs 506 N. May.

X Stud. Angelė Katelytė jau ' P°l*cija šį sužeidimą sieja su
dabar planuoja kaip paruošti 
gausų ir skoningą bufetą stu
dentų ateitininkų ruošiamam 
Naujų Metų sutikimo baliuje, 
kuris įvyks Keymen klube, 
4711-21 W. Madison St.

X Dr. Ant. Kriaučellūnaitė
ir vet. dr. L. Kriaučeliūnas 
gruodžio 8 d., savo mamytės 
gimtadienio proga, surengė 
šaunias vaišes. Dalyvavo gau
sus būrys svečių.

X Konstancija ir Juozas 
Rupšiai, pulk. J. Musteikiui mi
rus, vietoj užuojautos velionies 
artimiesiems, paaukojo Balfui 
10 dol. ’ ,

X Stasys Ambrazaitis, išdir
bęs geležinkelyje šešis metus 
pramokęs braižybos, pradėjo 
dirbti Automatic Electric kom
panijoje kaipo braižytojas.

X Markevičiui Stasiui, sū
nui Martyno, yra Drauge laiš
kas iš Lietuvos, Kazlų Rūdos.

ankstybesniu nužudymu Galio 
brolio ir jo keturių bendrinin
kų. Tai esąs sistematiškas lik
vidavimas priešingos gengės.

LIETUVIŠKŲ KORTELIŲ 
KALĖDŲ SVEIKINIMAMS 

GALIMA GAUTI “DRAUGE*
16 korteliu už #1.00

(su persiuntimu)
Jau laikas užsisakyti Kalėdines 

sveikinimų korteles. DRAUGAS 
tuojau Jums pristatys gražiausias 
kalėdines korteles su atatinkamais 
lietuviškais sveikinimais.

Nesivėlinkite užsisakyti, nes kor
telės siunčiamos k etvirtos klasės 
paštu,' todėl kelionėje užtrunka iki 
2 savaičių.

Sveikinkite savo prietelins lietu 
viškomis kortelėmis ir jas pirkite 
DRAUGE.

Užsakymus su pinigais siųskite 
šiuo adresu:

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8. ILL.

metų. Augaitienės sūnūs, gy
venusieji Lietuvoje, yra ištrem 
ti į Sibirą.

Velionės palaikai pašarvoti 
Michacl J. Bigenio laidojimo 
įstaigos koplyčioje, 311 Whar- 
ton St. Ji bus laidojama gruo
džio 15 d., šeštadienį, Šv. Kry
žiaus kapinėse. Prieš tai Šv. 
Kazimiero par. bažnyčioje 9:30 
vai. ryte įvyks gedulingos pa
maldom.

— Jei kas norėtų medelyno 
ir parko vedėjo vietos. Rus- 
tone, La., vienos kompanijos 
pakviestas, prof. J. Kuprionis 
užveda parką virš 100 akrų, 
dekoratyvinių medelių mede
lyną ir miškų daigyną, kol kas, 
1 mil. daigų produkcijos per 
metus. Parke yra šiltnamis, 
gėlynai, įrengiami fontanai, 
prūdai. Reikalingas prižiūrėto
jas arba vedėjas. Miškininkas, 
sodininkas, agronomas ar ir 
šiaip asmuo turėjęs reikalų su 
medelių bei gėlių sodinimu ir 
priežiūra, pilnai tam tiktų. Jis 
dirbtų J. Kuprionio priežiūro
je, tad visokį neaiškumai su 
dekoratyviniais bei miško me
deliais ir gėlėmis ir kiti klausi
mai nesudarytų didesnių sun
kumų. Svarbu tik, kad asmuo 
sugebėtų orentuotis ir būtų 
rūpestingas. Suprantama, kal
bos bent pusėtinas mokėjimas 
reikalingas. Smulkesnių infor
macijų galėtų suteikti J. Kup
rionis, 200 Robinett Dr., Rus- 
ton, La.

VOKIETIJOJ
— Emigruoja buvęs Vliko 

pirmininkas. Lapkričio pabai
goje emigrantų tarpe USA 
konsulate matėsi ir buvęs ilga
metis Vliko pirmininkas prel. 
M. Krupavičius. Buvo nuvykęs 
formalumams atlikti. Ateinan
tį pavasarį žada išvykti į USA.

Kadangi R. R. A. įstatymas 
baigsis šio mėn. gale, tai emi
gracinis judėjimas ir kitų pa
bėgėlių tarpe yra gyvas. Bet 
vis dėlto ne visi galės pasinau
doti juo. Daug atmetama dėl 
plaučių ligų.

OIDŽ. BRITANIJOJ
_— Grįžo iš JAV. Porą mėne- 

nesių paviešėjusi Amerikoje 
pas savo dukterį Ceciliją ir 
žentą, sugrįžo namo Glasgovo 
lietuvė Šarkienė. Kartu su ja 
grįžo ir jos sūnus Jonas. Abu 
labai patenkinti savo kelione 
ir viešnage Amerikoje. Kaip 
jie pasakoja, jiem^ patiko oras, 
žmonės ir pats gyvenimas. 
Amerikoje jie susitiko su pažįs
tamais kunigais Petraičiu, 
Smilgevičium ir Grobiu. Kai 
kurie Amerikos miestai jiemi 
priminė Lietuvą.

Corby skautai. Corby 
skautų draugovė surengė rink
liavą kovojantiems vengrams. 
Buvo surinkta 7 sv. pinigais ir 
40 gabalų vertingų drabužių, 
batų ir kiek riebalų. Ypačiai 
aktyviai šioje rinkliavoje daly
vavo broliai C. ir V. Pumpu
čiai. Lietuvių skautų vardu au
kos perduotos Corby šalpos 
Komitetui.

— Išvyko į Ameriką. Ox- 

forde gyvenę inž. Antanas 

Brazdys su žmona ir vaikais

NUŽUDĖ AKTORIŲ

Du jaunamečini, Mitchell iŠ Evarsvillc, Ind., ir Kel lems ii, Si 1 nuia .ii.*
Beggs, 49 m. amžiaus. Aktorius buvo Chicagoje ir rastas viešbuty negyvas Buvo" už ” '
Jaunuoliai dar ten tebebuvo, kai polieiįn prisistatė.

~ ‘ ‘ i ‘ . ___ -_______________

ii} Malcolm 
užmuštas butelinis.

Giedra, Konstancija, Saulium kelionėje į Biazilijoa Marijos 
ir Antanu gruodžio pradžioje šventovę, nes turėjo išvykti ki- 
“Queen Eli.3 a bet h” laivu iš- tur.
pUukž ‘ Jie nun,a,° - Brazilija, lietuviai aualtl-
sigyventl Ch.cagoje. , ko

BRAZILIJOJ
— Brazilijos kardinolas gruo

džio 1 d. kalbėjo rožančių kar
tu su klierikais už Vengriją.
Po pamaldų jie priėjo prie prof.
Z. Ignatavičiaus ir jam pasa
kė: “Kai sakiau rožančiaus in
tencijas, kad Viešpats sutrum
pintų Vengrijos ir kitų paverg
tų tautų kančias, galvojau apie 
lietuvių tautą.“ Ta pačia pro
ga jis pažadėjo bent dvasioje 
dalyvauti lietuvių maldininkų

Žudikė kalės visą amžių
Indianos gubernatorius Craig 

pasigailėjo moters Opai Collins, 
26 m., kuri buvo nužudžiusi

KAS KĄ IR KUR
— Siuvėjų dėmesiui. ACWA uni

jos 269 lietuviško skyriaus susirin
kimas įvyks gruodžio mėn. 14 <1. 
6:30 vai. vak. AC\VA unijos patal
pose, 333 So. Ashland Blv. Sky
riaus nariai yra prašomi susirinki
me skaitlingai dalyvauti.

Skyriaus valdyba

— Biižėnų klubo narių metinis 
susirinkimas yra šaukiamas gruo
džio niėii. 16 d 2 vai. po pietų 
Club Vainutas svetainėje, 4258 So. 
Maplewood Avė., Chicago. Bus ren
kama klubo vadovybė ir aptariami 
klubo reikalai. Visi nariai kviečia
mi dalyvauti. — Klubo valdyba

. a . • • _ , lOv>lix/ V —-z I
2 d, Brazilijos lietuviai vyko. . . ’ m° lr7 ir V1 sese" kie papročiai
melstis už Lietuvą į Marijos 
šventovę N. S. Aparesida. Iš 
Rio de Janeiro nuvyko 40 as
menų, o iš San Paulo — 200. 
Maldininkai lietuviškai giedo
dami apėjo Kryžiaus kelius, 
kalbėjo rožančių ir kit. Ta pro
ga liet. pastoracijos vedėjas L’ 
kun. dr. Ignatavičius išdalino 13 
4000 egz. informacijos apie 
Lietuvą portugališkai. Ten bu
vo ir malda už kenčiančią Lie
tuvą.

CHICAGOS ŽINIOS
Rado narkotikų už 

• $1.000.000
Chicagos policija išlaužus! 

duris dviejose Chicagos vieto
se (5108 S. Kimbark ir 4656 
S. Ellis) areštavo penkis-vy
rus ir tris moteris, pas kuriuos 
buvo rasta narkotikų miliono 
dolerių vertėsi Policija spėja, 
kad jų vadu buvo Willard 
Jonės, 42 m. amžiaus, miesto 
šiukšlių išvežietojas — šoferis, 
šiuo metu laikinai iš pareigų 
pasitraukęs. Jisai policinin
kams pasiūlė 800 dolerių kyšį, 
kad tik jo neareštuotų. Pas jį 
rasta 15 svarų heroino, sva
ras grynojo heroino ir du sva
rai marijuanos. Taipgi konfis
kuota svarstyklės, maišymo 
įtaisai, kaukės ir kiti dalykai, 
vartojami paskirstant narkoti
kus mažomis porcijomis. Areš
tuotųjų amžius — nuo 39 iki 
75 metų.

Mirė Sox komandos 
savininkė

Chicagoje, 3240 N. Lake 
Shore, mirė Grace R. Comis- 
key, prezidentė Sox beisbolo 
žaidikų komandos. Mirė dėl 
širdies smūgio, turėdama 63 
m. amžiaus. Ji mirė pusryčiau
dama ir tarnaitės buvo rasta 
gulinti ant virtuvės grindų. Gy
dytojas pareiškė, kad ji buvo

Plakatėliai su patarimais
Kyoto mieste, Japonijoje, vie 

has nekatalikas plačiai skleidžia 
Maryknoll misijų pagamintus 
plakatėlius su gerais patarimais 
— giliomis mintimis apie mora- 

’. lę. Tas japonams prie širdies, 
nes senovėje pas juos buvo to- 

namuose pa-
n lr mirties bausmę elektros' našiug jra,ua turėtl_ tik dabar 
kedeje pakeitė į kalėjimą vi-' buvo tai pamirSta. 
sam amžiui. Gubernatorius su-l
minėjo, kad dar nei viena mo
terie Indianoje nebuvo nužu
dyta elektros kėdėje ir jis pri
sibijąs, kad tai padarius dabar, 
visuomenė vėliau gali to gėdy-

Laimėjo $1,000
Chicagoje buvo sustojęs 

Texas jaunuolis John Stewart 
Maclnnis, kuris laimėjo $1,000 
viso JAV jaunimo konkurse už 
geriausią rašinį apie pagrindi 
nius JAV konstitucijos nuo
status, liečiančius piliečių tei
ses. Šalia piniginės premijos 

Evanstono iškeltame trauki- jis laimėjo ir keli°nę * Wa’
Trūko sargūnų vagone

nėlyje, vagone, kuriam užside
gus žuvo mašinistas ir buvo 
sužeista 50 žmonių, trūko sar
gūnų reikiamo kiekio prie 
elektros laidų, dėl to gaisras 
buvo toks žiaurus. Tą pripaži
no ir Chicagos Miešto Susisie
kimo generalinis vedėjas Wal- 
ter J. McCarter. Chicagos me
ras ir Illinois gubernatorius 
susirūpinę rasti daugiau lėšų 
susisiekimo naujoms priemo
nėms įgyti. Įvykusi nelaimė ti
riama pagrindiniau.

sringtoną, D. C.

LIETUVIŠKŲ STUDIJŲ 
INSTITUTAS

— Išlaikomas — 

MOKSLINIŲ STUDIJŲ KLUBO

★

SEMESTRO TEMA: 

MODERNIŠKŲ KULTŪROS
RAIŠKŲ VERTINIMAS

AP-

Penktadieny, gruodžio 14 d. 
prasideda paskaitos VilniausPrigirdė, kad nebėgtų

Chicagoje buvo sustojęs lėk- Aušros Vartų mokykloje (virš 
tuvas, kuriuo 102 vengrų pa- bažnyčios) , 2329 W. 23rd PI. 
bėgėliai skrido į Kaliforniją. (Salia “Draugo”. Pirmąją pas- 
Tarp jų buvo ir Emmerich Re- kaita skaito Petras Maldeikis, 
menyik, 34 m. amžiaus, su savo tema: Pedagoginių principų 
žmona Gabriele, 29 m. ir dvie- įvairybės.
mis vaikais - 9 ir 2 metų Paskaito8 pradžia 7 vai. 30 
Kai sovietų tankai įvažiavo j min, nesivėlinant.
Budapeštą, jų šeima bėgo į
Austriją. Kad mažiausias vai- Visi, besidemintieji dvasinių 
kas neišduotų, tėvas jį nugir- mokslų pažanga, kviečiami da- 
dė. Kūdikis vistiek ėmė verkti, ^auti.
Tėvas jo burną užspaudė. “Aš
vos jo neuždusinau pavojuje ==================———

vas." Visdėlto jiems pavyko į Pirkit Apsaugos Bonus!
bėgti.

Sanitarinio distrikto 
biudžetas

menkos sveikatos nuo pirmos 
širdies atakos, kuri ją užklupo Sekančių metų Chicagos Sa- 
1950 m. Laidojama ketvirta- nltaniKO distrikto biudžetas 
dienį 11 vai. iš Mt. Carmel baž- siekia $46,890,862. Distrikto 
nyčios; bus palaidota Calvary Paridentas Olia jieško papil-
kapinėse. Jos vyras Louis Co- 
miskey miręs 1939 m.

Nesurasti džiovininkai
Municipalinės Tuberkuliozės 

sanatorijos direktorius dr. M. 
R. Lichtentein spėja, kad Chi
cagoje yra nemažiau kaip 1,000 

* nesusektų džiovipinkų, turinčių 
aktyvią formą ir apie 5,000 — 
sergančių neaktyvia džiovos 
ofrma, kurie gali greit pasida
ryti džiovos užkrėtėjais.

Kačiukai — ligų nešėjai
JAV Dermatologų ir Sifilo- 

logų akademijos suvažiavime 
Chicagoje kalbėjo daktaras R.

domų sumų kanalizacijos pa
grindinių mazgų remontams, 
kurie jau yra 20 metų senumo.

$50,000 studijoms
Įsteigtas vadinamas Charles 

R. Walgreen fondas, kuris pa
dės farmakalogijos studen
tams gilinti mokslus. Pradžiai 
Walgreen bendrovės preziden
tas paskyrė fondui $50,000.

CH«HXHMXHMKKHHXKHXHXHXKXH>

Los Angeles lietuvių parapijos 
klebonijoje reikalinga šeimininke ir 
janitorius. Pageidaujama vedusi po
ra arba ir pavieniai asmenys. At
lyginimas ir darbo sąlygos geros. 
Skubiai rašyti: Rev. J. A. Kučin
gis, 2716 St. George St., Los An
geles 27, Oalifornia.

Rauschkolb, Westem universi-
teto profesorius Clevelande,
perspėdamas, kad kačiukų 
įdrėskimas dažnai būna vaikų 
karščiavimo ir susirgimo prie
žastimi.

Skelbtis “DRAUGE“ apsimoka 
nea jis yra plačiausiai akaitomaa 
lietuvių dienrašti*, o skelbimų 
kaina yra prieinama visiems.

5,600 pančių kraujo
Kaip pranešama iš Riverdale, 

N. Y., katalikų vedama Man
hattan kolegija per paskutinius 
septynerius metus Raudonojo 
Kryžiaus Kraujo bankui jau y- 
ra davusi 5,600 pančių kraujo.

Aplankė 40,000 namų
Indianapoly katalikų grupė 

aplankė 40,000 namų, siekdama 
surinkti $1,000,000. Tos lėšos 
bus panaudotos statybai senelių 
prieglaudos, kur galės būti pri
glausta apie 200 senelių.

STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardines
Pai gražiausia dovana mūsų 
mažiesiems skaitytojams. Meili 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ii 
dali. VI. Stančikaitės gražios iliu
stracijos šią knygą padarė dau
giausia mėgiama mažųjų skaity
tojų tarpe. Kaina $1.50.

imltymuii kartu su pinigais siuskite:
“DRAUGAS” 

2334 So. Oakley Avė. 
Chicago 8. HL

MAUDOS KUT.TCRA — SIELOS 
kultūra:

ftlą. tiesą gyvenlmiSkai, trumpai > 
Išsamiai nušviečia vienintelS šios rA 
šies mūsų kalboje atudija —

TOMO 4ICRAIČIO, O.P., _

Nevystančios Rožes
Sv. Rožančius ir Gyvenimas.

II laida
"Sąmoninga, kultūringa malda yra 

galingi kiekvienos asmenybes dvasios 
sparnai } žydriąsias gyvenimo viršū
nes" (Autorius).

"Tenka tik palinkėti, kad tautie
čiai katalikai taip vertingą, leldin) 
jslgytų ir uoliai perskaitytų” (Knn. 
Jonas Gašlūnas).

T6vų Domininkonų leidinys. 87 
pusk, kaina tik 50 centų. Užsakymus 
ilr pinigus siųskite —
Užsakymus kartu su pinigais siųskite:
“DRAUGAS” 

2334 So. Oakley Avenue
Chicago, IHinois

KAS BUS NAUJAS “DRAUGO”
ROMANO KONKURSO

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

7:30 vai. vakaro
SOKOL SALEJE 

2345 South Kedzie Avenue,
Chicago, Illinois

Amerikos visuomenė bus supažindinta 
su nauju laureatu.

Lietuvių visuomenei tai yra svarbi diena. Šiais metais 
7 rašytojai atsiuntė kūrinius norėdami laimėti $1,000, 
kuriuos kiekvienais metais parūpina dienraščio Draugo 
Bendradarbių klubas.

Paskelbus laureatą, įvyks koncertinė dalis. Dainuo
ja ALDONA STEMPUŽIENft, garsi Clevelando daini-
.ninkė.

Rezervuokite tą dieną DRAUGO romano konkurso 
šventei. Kiekvienais metais konkursas iškelia naujas 
ir įdomias ąsmenybes. Tikimės, kad ir šiais metais bus 
didelis surpryzas Amerikos visuomenei, kai bus paskelb
ta laureato pavardė.

i


