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ATVYKUSIEJI IS OKUP. LIETUVOS PASAKOJA
Visos augštosios mokyklos

administruojamos iš Maskvos
REUTLINGENAS, Vokietija. — Paskiausiu metu atvyku

sieji asmenys iš okupuotos Lietuvos į Vokietiją taip pat patvirtina 
faktus, jog Kaunas ir kiti miestai atrodo nuskurę, nuplyšę, apšepę. 
Šiek tiek gražesnis Vilnius — matyti, į jį leis turistus.

Žmonės visoje okupuotoje Lie
tuvoje skursta medžiagiškai ii' 
turi vilkti baisiausią bolševikinę 
priespaudą.

Nors bolševikai mėgina įrodi
nėti kitaip, bet faktiškai Bažny
čia laisvės neturi. Paleistieji iš 
Sibiro dvasininkai toli gražu ne
gali grįžti į savo eitąsias anks
čiau pareigas ir negauna vietos. 
Neseniai lietuvių užsienio spau
doje pasirodė žinių, kad į Lietu
vą būsiąs paleistas ir kankinys 
vysk. V. Borisevičius, bet ateina 
paskiausia žinia, kad jis esąs 
miręs. Vysk. Matulionis tebesilsi 
Birštone. Vysk. Ramanauskas 
prisilaiko Švėkšnoj. Kaune klie
rikų iš viso esą 69. Kandidatų 
šiemet buvo 52, bet visų nepriė
mė — aiškinta, kad „nesą vie
tos“...

Lietuvoje dvasininkai ir tikin
tieji labai pageidauja religinės 
literatūros. Jiems labai patinka 
gaunami iš Vakarų „Lux“ leidi
niai. Prašyte prašo daugiau. Va
karuose išleistais Vizgirdos, Jo
nyno, Petravičiaus, Krivickienės 
ir panašiais leidiniais gavėjai 
okup. Lietuvoje reiškia didelį pa
sitenkinimą. Siunčiami tos rū
šies leidiniai nueina.

Kai kur tikintieji atgauna 
anksčiau uždarytąsias bažnyčias, 
nors ir turėdami mokėti už jas 
didelius mokesčius. Pvz. Dūkšto 
miestelio katalikų bažnyčia iš
buvo uždaryta 12 metų. Šiemet 
rugpjūčio mėn. antrojoj pusėj 
vėl buvo grąžinta tikintiesiems. 
1956. VIII 19—20 d. d. vysk. J. 
Steponavičius, asistuojamas kun. 
C. Krivaičio ir kun. M. Stonio 
bei kitų dvasininkų, šią bažnyčią 
pašventino ir 3,000 katalikų su
teikė Sutvirtinimo Sakramentą. 
Tai buvo tikrai įspūdinga šven
tė. Iškilmėse dalyvavo tūkstanti
nės minios žmonių iš apylinkės ir 
iš tolimesnių vietovių, net iš Lat
vijos ir iš Gudijos. Tačiau, iš ki
tos pusės, komunistai antireligi
nę akciją Lietuvoje vis stiprina. 

Švietimo reikalai
Okup. Lietuvoje intelektuali

nis lygmuo yra žymiai smukęs. 
Švietimo darbe dabar pirmumas 
atiduodamas amatininkiškam pa 
ruošimui, kur svarbiausia ne ko
kybė, bet kiekybė ir normų atli
kimas. Visos augštosios mokyk
los administruojamos iš Mas
kvos, nors lietuviai, kur galėda
mi, stengiasi patys tvarkytis.

(Elta)

Maskvos studentai
nušvilpė Šepilovą

BERLYNAS, gruodž. 20. — 
Darbininkai streikavo Maskvoje, 
vakar paskelbė vakarinio Berly
no ir Paiyžiaus laikraščiai.

Vakarinio Berlyno „Telegraf“ 
ir Paryžiaus „France - Soir“ laik 
raščiai pranešė, kad priešsovie- 
tinės riaušės kilo sovietinėse 
mokyklose ir fabrikuose. Riaušės 
prieš sovietinį režimą kilo Mas
kvoje, Leningrade, okup. Estijos 
Taline ir okup. Lietuvos Vilniu
je.

Lietuviai nori būti tikrieji
savo krašto šeimininkai

Svarbiausia — visame okupuotame Lietuvos krašte vyksta 
kova prieš rusifikaciją, už lietuvybės išlaikymą. Lietuvių sąmo
ningumas ir vieningumas yra nepaprastai dideli. Bet rusai yra 
užsėdę visas geriausias vietas ir visur stengiasi iškišti tik savuo
sius.

Mokslus išėjęs jaunimas nega
li gauti darbo Lietuvoje, nes vi
sos geresnės vietos atiduodamos 
okupantams ir jų pataikūnams.
Todėl ne kartą mūsų tautiečiams 
tenka palikti savąjį kraštą ir, 
kaip carų laikais, jieškoti pragy
venimo už tėvynės ribų.

Vakarinio Berlyno „Telegraf“ 
laikraštis pastebi, kad Maskvos 
universiteto studentai nušvilpė 
Sov. Sąjungos užsienio reikalų 
ministerį Šepilovą, kai jis atvyko 
į studentų susirinkimą pasmerk
ti „kontra-revoliucines nuotai
kas“.

Kalakutas ant
kalėdinio stalo

BONNA, Vokietija, gruodž. 
20. — Vokietijos šeimininkės šie 
met galės padėti amerikietišką 
kalakutą, vieton žąsies, ant kalė
dinio stalo. Daugiau kaip už mi- 
lioną dolerių kalakutų, vištų ir 
ančių buvo atgabenta į Vokietiją 
iš Jungtinių Amerikos Valstybių. 
Tai pirmą kartą toks importas.

Laiškas Eisenhoweriui
HEDNESFORD, Anglija, gr. 

20. — 200 vengrų pabėgėlių iš 
Staffordshire stovyklos pasiuntė 
laišką prezidentui Eisenhowe- 
riui. Vengrai pabėgėliai prašo 
prezidentą Eisenhowerį, kad jis 
pagelbėtų jiems atvykti į Jungti
nes Amerikos Valstybes.

Kovos Alžirijoje

Okupuotos Lietuvos kaimas
gyvena dideliame skurde

Keletas grįžusiųjų asmenų iš okupuotas Lietuvos į Vak. Vo
kietiją praneša, kad siuntiniai iš įvairių kraštų Lietuvą pasiekia. 
Tačiau, bent šiuo metu, jų gavimas suteikia nepalankią gavėjams 
atestaciją. Visi, kurie gauna siuntinius, yra registruojami.

Taip pat žinomi visi išbėgu-

Douglas MacArthur II (kairėje) sveikinamas TVasliingtone Valstybės 
sekretoriaus John Foster Dutles, kai MacArthur II prisiekė kaip JAV 
ambasadorius Japonijai. Viduryje naujo ambasadonuas žmona. (1NS)

Egiptas kaltina Prancūziją, 
kad ji išsivežė 156 egiptiečius

LONDONAS, gruodž. 20. — Egipto vyriausybė šiandien ap
kaltino Prancūziją, kad ji „deportavo“ 156 egiptiečius karininkus 
ir kareivius. Egiptas atšaukė paskirtą karo belaisvių pasikeitimą 
su anglų — prancūzų komanda.

Egipto vyriausybės pareigu-. — - —.... ......................
nas Kaire pranešė, jog belaisvių Bolševikams npnadcpkp 
pasikeitimas, paskirtos šiandien, DO1SeV1KamS nepasiseKe 

melo propagandaatidėtos.
Jis pasakė: pasikeitimas ka

reivių, paimtų abiejose pusėse 
paskutinių kovų metu, buvo at
šauktas. „kadangi mes esame in
formuoti, jog prancūzai depor
tavo šešis egiptiečius karininkus 
ir 150 kareivių“.

Jungtinių Tautų policijos va
dovybė tuo reikalu tarpininkauja 
tarp Egipto ir anglų — prancūzų 
komandos.

Šios savaitės pradžioje Egipte 
sklido žinios, kad britai ir pran
cūzai, pasitraukdami iš Port Sal
do, ketina pasiimti egiptiečius 
kaip įkaitus.

Kai kurie žinių šaltiniai paste
bi, jog britai laiko nelaisvėje ci
vilius ir karius už britų karinin-

MUENCHENAS, Vokietija, gr. 
19.—Ypač vokiečių liberalų F.D. 
P. partija ir pabėgėlių B.H.E. bu
vo kilusios prieš Vokietijoje vei
kiantį amerikiečių Laisvosios Eu 
ropos radijo siųstuvą. Vokiečių 
užsienio reikalų ministerijoj bu
vo patikrinto apie 5,000 m. mag
netofono juostelių. Tačiau inkri
minuojančios medžiagos, kaip ją 
perdavė bolševikinė, spauda ar 
kai kurie prieš amerikiečius nu
sistatę vokiečių laikraščiai, ne
rasta.

Laisvosios Europos radijo siųs 
tuvas ir toliau tebevaro smarkią 
prieš bolševikus propagandą, 
siųsdamas kasdien 7 kalbomis

Netiesa, kad lietuviai patys 
gali tvarkytis Lietuvoje kaip no
rėdami. Ypač jaunimas siekia sa
vos valstybės, kovoja už senąsias 
tradicijas ir lietuvybės išlaiky
mą, kur lietuviai būtų tikrieji 
savo krašto šeimininkai.

Dabartinės sąlygos tik dar dau 
giau didina krašte neapykantą 
okupantams. Visokie Vilniaus 
radijo svaičiojimai, kad tik da
bar „prasidėjęs tikras ir gražus 
nepriklausomas Lietuvos valsty
binis gyvenimas“, yra ne kas ki
ta, kaip piktas pasityčiojimas. 

Paleckis bijo važiuoti į kaimą
Per „Augščiausios Tarybos“ 

posėdžius Paleckis ir Sniečkus la

kaimą ir pamatyti visą tikrovę, 
savo darbo vaisius.

Ką reiškia „LTSR“?
Dėl Sniečkaus grąsinimų jau

nimui, kad jis drįsta eiti prieš 
rusus, kritikuoti valdžią ir rei
kalauti geresnių gyvenimo for
mų krašte, nurodoma: kodėl 
Sniečkus nepaaiškina, dėl ko nuo 
to tariamai „gero gyvenimo“ pa
bėgo nuo bolševikinio režimo į 
Vakarus jo senutė motina, se
suo ir brolis. Dar daugiau: moti
na prieš savo mirtį išsižadėjo 
Kremliaus agento sūnaus Anta
no ir išvadino jį tautos bei šei- 

ms išdaviku. Paleckio, Snieč
kaus, Naujelio ir panašių kitų 
zalbos rodo, jog lietuvių tauto 
yra nepalūžusi, orientuojasi pa
dėtyje. Jos laisvės troškimas yra 
nepalaužiamas. Tai patvirtina ir 
paskiausia iš Lietuvos į Vaka
rus atvykę žmonės, nelietuviai, 
kurie taip aiškina, ką reiškia 
„LTSR“? Būtent: Lietuvi, tave

ALŽIRAS, Alžirija, gruodž. 20.
— Prancūzijos kareiviai 33 Alži- 
rijos sukilėlius užmušė įvairiose
vietose. Daugiausia sukilėlių žu- ko pagrobimą Port Saide. Egip- savo programą į sovietinio bloko 
vo Grand Kabylė kalnuose ir tiėčiai prieš savaitę pagrobė bri- valstybes.

šieji iš Lietuvos, vedami jų są
rašai ir žiūrima, ar jie palaiko 
kokius nors ryšius kad ir su to
limesniais giminėmis. Kadangi 
paskutiniu metu siuntinių kiek 
padaugėjo, todėl vietoje žmonės 
mano, kad komunistams bus juos 
sunku apkaltinti juridiškai, juo 
labiau, jog ir visa eilė komunis
tų tokius siuntinėlius gauna. Bet 
žmogus, gaunąs siuntinėlius iš už 
sienio, jau tikrai negali pats pa
tekti į patikimųjų tarpą. Laiškų 
ir siuntinių gavimas taip pat lai
komas kliūtimi paaugštinimui, 
ekskursijoms etc.
Kolchozai administruojami ne 

ūkio žinovą
Vienas vokietis, neseniai grį

žęs iš okup. Lietuvos į Vak. Vo
kietiją, pasakoja, jog Lietuvos 
kaimas gyvena tiesiog tragiška
me skurde. Tačiau, nepaisant to, 
bolševikai per Kremliui ištikimą 
spaudą ar Vilniaus radiją sten
giasi ir toliau įtikinėti, kaip pvz. 
per 1956. XII. 4 transliacijas, 
kad tik sovietinė konstitucija, 
„išvadavusi kaimo darbo žmones 
iš išnaudojimo, suteikė jiems tei
sę į šviesų gražų gyvenimą“, kad, 
„įsigalėjus kolūkinei santvarkai, 
lietuviškojo kaimo gyvenimas 
darosi vis geresnis ir gražes
nis“...

Berlyne šilta
BERLYNAS, Vokietija, gr. 20. 

— Berlynas džiaugiasi oro tem
peratūra gruodžio mėnesį. Dar 
tokio šilto gruodžio nebuvo Ber
lyne 120 metų laikotarpyje.

Berlyno oro biuras praneša, 
kad pirmadienį buvo 55 laipsniai 
temperatūros.

Kolchozai administruojami ne 
ūkio žinovų, bet pirmoj eilėj ko
munistams patikimų asmenų. Ir 
tai dažniausiai jau antros rūšies 
komunistėlių, kurie tik kelia vi
sokius „baliukus“ ir... skęsta deg 
tinėje. Jiems rūpi ne žemės ūkį 
pakelti, bet skleisti komunistinę 
dvasią ir stiprinti režimą. (E.)

Maskvos ašaros
MASKVA, gruodž. 20. — So

vietų Sąjungos komuinstų parti
jos laikraštis „Pravda“ vakar 
apkaltino Jungtines Amerikos 
Valstybes, kad jos planuoja už
imti Britanijos ir Prancūzijos 
ekonomines ir politines pozicijas 
Vidurio Rytuose.

Senatorius J. William Fulbright
(D., Ark.), Senato užsienio reikalų 
komiteto narys, pareiškė spaudos 
.atstovams, kad Eisenhowerio užsie
ninė politika “susilpnino” Vakarų 
Sąjungą.

bai smarkiai užsipuolė laisvėje , smaugia rusai... Taip interpre-
veikiančius mūsų veiksnius ir Va 
karuose esančius lietuvius, ska
tindami pavergtosios Lietuvos 
gyventojus netikėti tuo, kas sa
koma Vakaruose. Tai parodo, 
jog žmonės visdėlto gauna žinių 
iš užsienio ir nusivokia, kas ten 
darosi. O krašte nurodoma: Pa
leckis geriau padarytų, jei imtų
si ką nors gero savajam kraštui 
duoti, negu per radijus plūdęs 
laisvėje esančius mūsų veikėjus 
už jų pastangas atstatyti Lietu
voje nepriklausomą gyvenimą.

Izoliuota* Vilniuje komunistų 
elite, jis gal ir bijo nuvažiuoti į

tuoja krašte žmonės bolševikinę 
„Lietuvos Tarybų Socialistinę 
Respubliką“. (E.)

Constantine apylinkėje.

Pašto streikas
TOKIO, Japonija, gruodž. 20. 

— Beveik vienas trečdalis iš Ja
ponijos 220,000 pašto tarnautojų 
paskelbė streiką, kuris paralyža- 
vo Tokio ir kitų didžiųjų miestų 
paštinę tarnybą.

“Pasyvus streikas”
LONDONAS, gruodž. 20. — 

Apie 3,000 vengrų pabėgėlių, at
vežtų į Britaniją, vakar paskelbė 
„pasyvų streiką“, kadangi jie ne
gali emigruoti į Jungtines Ame
rikos Valstybes.

Pabėgėliai atsisako darbų ' ir 
pasilieka pereinamose stovyklo
se, kadangi jiems Austrijoje bu
vo pasakyta, jog jie laikinai vyks 
ta į Britaniją pakeliui į JAV.

Rinkimai Pakistane
KARACHI, Pakistanas, gr. 20. 

— Pakistano premjeras H. S. 
Suhrawardy vakar pasakė, jog 
jis tikisi, kad pirmieji visuotini 
rinkimai Pakistane bus 1958 m. 
vasario mėn.

Nehru iš Washingtono 

išvyko j New Yorką
WASHINGTONAS, gr. 20. —

Indijos premjeras Nehru, baigęs 
pasitarimus su prezidentu Eisen- 
howeriu, vakar pareiškė, kad jų 
pasikalbėjimai patarnaus pasau
linės taikos reikalams.

Nehru, pakeliui į namus, vakar ir jos apylinkėje šiandien 
išskrido į New Yorką. linai apsiniaukę.

KALENDORIUS

tų karininką.
Prancūzija, Britanija ir Izrae

lis nusiskundė Jungtinių Tautų 
generalinėje asamblėjoje, jog 
Egipto vyriausybė žiauriai elgia
si su jų tautų žmonėmis ir ma
siškai tremia iš Egipto.

Sovietų auksas
plaukia į Angliję

PARYŽIUS, gruodž. 20. — Or- 
ly aerodromo policija praneša, 
kad ji persidirbo saugodama auk 
so siuntinius iš Sovietų Sąjungos 
į Britaniją.

Policija praneša, kad tarp 
gruodžio 9 d. ir gruodžio 15 d. 
apie 11 tonų aukso plytų buvo iš
krauta iš Čekoslovakijos lėktuvų 
ir laikinai padėto Orly sandėliuo 
se, iš kur auksas bus pakrautas 
į Londono lėktuvus.

Aukso siuntiniai turi $15.5 
mil. dol. vertės, teigia policija.

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

Saulė teka 7:14, leidžiasi 4:23.
ORAS

Oro biuras praneša: Chicagoje 
da- . Žemėlapis rodo 

bes, kuriose yra 
ištekliai.

Laikyti už durų
CANBERRA, Australija, gr. 

20. — Australijos užsienio rei
kalų ministeris Richard G. Casey 
patvirtino parlamento komiteto 
rezoliuciją, kuria prašoma išva
ryti Vengriją iš Jungtinių Tau
tų ir laikyti ją už durų, kol ne
įsileis JT gen. sekretoriaus Dag 
Hammarskjoldą į Vengriją.

Veržiasi į cirkų
CALCUTTA, Indija, gruodž.

20. - Policija vakar naudojo ašaI ^vartuota j Rusijos gilumą. 
nnes dujas, kad sukontroliuotų' 
tūkstančius asmenų, kurie veržė-1 
si nusipirkti biletų į sovietų čir 
ką.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Vengrijos komunistinė vyriausybė, remiama sovietų, at

naujino terorinę sistemą, pagal kurią tūkstančiai žmonių buvo įka
linti be teismo Stalino eroje. Janos Kadar režimas paskelbė, kad 
„asmenys, kurių veikla ar pasielgimas yra pavojingas viešai tvar
kai, specialiai gamybai, bus įmesti į kalėjimą“. Šis komunistinis 
dekretas yra nukreiptas prieš streikuojančius vengrus.

— Prezidentas Eisenhotoeris ir Indijos premjeras Nehru pa
sikalbėjimuose sutarę pasaulio politikos klausimais, skelbia biu
letenis. Bet kad kuriais klausimais Nehru ir Eisenhowcris turi 
atskiras nuomones. Indijos premjeras norėtų raudonąją Kiniją 
įvesti į Jungtines Tautas, o Jungtinės Amerikos Valstybės dabar 
tam žygiui yra priešingos.

— Patikimi šaltiniai skelbia, jog daugiau kaip 30,000 vengrų

Kalėdos jūroje
BREMENHAVEN, Vokietija, 

gruodž. 20. — 1,750 vengrų pabė
gėlių vakar išvyko JAV armijos 
laivu į Jungtines Amerikos Vals
tybes. Kalėdas jie švęs jūroje.

• Telegramų agentūrų ir laik
raščių korespondentai. Žiniomis 
iš Bonnos, Vokietija numato atei 

| tyje įsileisti pastoviai oficialius 
| telegramų agentūrų ir laikraščių 
| korespondentus iš komunistinių 
Rytų Europos kraštų. Lig šiol, 
nesant diplomatinių santykių, to 
kie korespondentai tegaudavo Jei 
dimą Vokietijoje būti tik laiki
nai — po porą ar tris mėnesius. 
Tuo pačiu ir vokiečių nuolatiniai 
spaudos atstovai gautų teisę ly

— JAV viceprezidentas Nūconas, nuvykęs į Austriją spręsti 
vengrų pabėgėlių problemų, įteikė JAV prezidento Eisenhotverio 
laišką Austrijos kancleriui Juliui Raab’ui. Prezidentas Eisenho- 
weris laiške Austrijos kancleriui pažadėjo JAV pagalbą išspręsti 
pabėgėlių problemą.

— Vengrijos komunistinis režimas areštuoja Vengrijos pa
triotus. Vengrijoje vyksta gyvas pasipriešinimas prieš J anos Ka
dar vyriausybę, sovietų tankų remiamą.

— Ginčas dėl Gazos ruožo, kurio Izraelis nenori grąžinti Egip
tui, -didina įtampą Vidurio Rytuose. Izraelis patiekia šį argumen
tą: Gazos ruožas niekada nebuvo Egipto dalimi.

— Sovietų Sąjungos komunistų partijos centro komitetas va
kar Maskvoje pradėjo posėdį. Kils pagrindinis klausimas: kokios 
politikos laikytis akivaizdoje kylančio nerimo satelituose ir pačioje 
Rusijoje. Ar tęsti toliau destalinizaciją ar grįžti atgal prie Stalino 
(įvykiai Vengrijoje rodo, kad Maskva grįžo prie Stalino sistemos).

— Britanija atsisakė suteikti pilną laisvę Kipro salai.
— Jungtinių Tautų generalinė asamblėja į Saugumo tarybą 

išrinko Kolumbiją, Iraką ir Švediją, vieton Belgijos, Irano ir Peru 
valstybių, kurių terminas taryboje baigiasi šių metų pabaigoje.

— Indijos premjeras Nehru nesutikęs tarpininkauti Arabų — 
Izraelio ginče. Taip sakoma IVashingtonc.

— Viceprezidentas N ircnas vakar aplankė Austrijoje mies
telį, tik dvi mylios nuo Vengrijos pasienio, ir ten susipažino su 
vengrų pabėgėlių padėtimi. Viceprezidentas pirmadienį grįš į

tironVauT žabavoš principu veikti Rytų Euro- Jungtines Amerikos Valstybes ir praneš prezidentui Eisenhowcriui
nram.iane Į komunistiniuose kraštuose. apie vengrų pabėgėlių būklę.
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Redaguoja J. ŠULICNAS, 1207 W. Clark Str., Urbana, 11L

Mieluosius mūsų bendradarbius, visus skaitytojus bei išblaš
kius po visą pasaulį lietuvius sportininkus ir jų bičiuilius, mūsų 
Išganytojo gimimo švenčių proga, sveikiname ir Imkime daug 
skaidraus džiaugsmo.

Jo užgimimas teuždega mumyse nepalaužiamą norą spor
tiniam darbui, kuris tarnautų mūsų tėvynės gerovei ir Jo gar
bini “SP. APŽV.” REDAKCIJA

ĮSPŪDŽIAI IŠ OLIMPIADOS (3)
A. LAUKAITIS, mūsų specialus korespondentas olimpiadoje

Teko taip pat stebėti ir olim
pinių žaidimų krepšinio varžybų 
baigmę, kuri buvo viena įdo
miausių varžybų šioje olimpia
doje. Į baigmines varžybų rung 
tynęs, kurios tęsėsi nuo 9 vai. 
ryto, žiūrovams biletų buvo be
veik neįmanoma gauti, o juodo
je rinkoje jie kainavo dešimte
riopai daugiau.

pat komandų kapitonai pasikei
tė dovanomis. Petkevičius gavo 
sviedinį, o amerikietis kapito
nas — vėliavėlę ir visi žaidėjai 
no knygutę, tikriausiai propa
gandinę apie Rusiją.

Undinė namuose
KALĖDŲ DOVANOS
• Televizijos

>• Radijai; Importuoti Ir vietiniai,
, A M/KM, nešiojami Ir klt.
I • Fonografai
, • Hl-Eldellty
• Įkalbėjimo aparatai
• Dulkiasiurbliai, skutimosi mašinč-

lčs, plaukų džiovintuvai, kavos 
virduliai, tosteriai, mixmasterlai, 
automatiškos keptuvės ir kt. na
mų apyvokos reikmenys

• Rašomos mašinėlės
• Klckt. laikrodžiai ir Įvairūs kito

kie daiktai.
Pigiausiai pirksite ir geriausių pa

tarnavimų gausite inž. A. Semėno 
įmonėje.

lAi-Dfiinfl

lUlTCLEVISIOn
Csales - Service}

Sav. Inž. A. SUMENĄS 
į 3321 S. Halsted — CUffslde 4-5665
Atdara: Kasdien 9-9, sekm. 10-5.

rel. ofiso HE 4-«»>uo rez. rit 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

š štad’eniab nuo 1 iki 4 vai p. p 
■šskvrus cetvirtad tr sekmad

. ... . . . Pat McCormick, 26 m. amžiaus šuolininke, laimėjusi Melboumo
Lietuvių pasisekimai olimpiadoj olimpijadej du aukso medalius, džiaugiasi sugrįžusi namo. Nuotrau- 

Jau buvo minėta, kad Rusiją koj matyti jos vyras, sūnus, uošvė ir motina. Gyvena Long Beaeh, 
atstovavo 7 lietuviai sportinin- Callf°rnia.________________ ____________________________________________(INS)
kai. Latvių buvo 4 sportininkai , ~ ‘ i “ “ ,~7~ T ~ T-. g ^ .... t • , . klos ir gana apylyges kovos pra pat nelabai sekesi ir jis pralai-

laimėjo šios olimpiados laimėto- mėjo su rusų komanda, o indivi-Ypatingai visus stebino JAV ir estų — 5. Taigi lietuvių skai- 
penketukas su savo augštuoju' čius buvo gausiausias, 
centru Bill Russell, kuriam ly- Į Neskaitant krepšininkų ant- 
gavs nebuvo nė vienoje kitoje Į rosios vietos laimėjimo, ėjikas

prieš vengrus ir

komandoje. Kaip žinome, į baig
mę pateko JAV, nepra laimėjusi

Antanas Mikėnas taip pat lai
mėjo antrąją vietą 20 kilometrų

r,ė vienų rungtynių, ir Rusija, į ėjime, nuėjęs nuotolį per 1 vai. 
pralaimėjusi baigmėje Prancūzi-Į Pirmoji vieta teko rusui Spi- 
jai 56:49 (25:19). Šitame pralai ! rine. o trečioji — estui Jung. 
mėjime rusai buvo padarę tak- Į Tenka pastebėti, kad rusas 
tinę klaidą, neleisdami žaisti j Spirine prieš Mikėną nėra lai- 
augštojo latvio Kruminš. Kiti! mėjęs nė vienoje Rusijos spar 
žaidėjai, dvyliktoje minutėje dėl j takiadoje. Po rungtynių Mikė- 
fcaudų apleidus aikštę Lauritė-1 nas pareiškė, kad jis pirmose 
aiui, labai blogai sužaidė prieš rungtynėse įrodysiąs, jog jis yra 
prancūzų zoninį dengimą ir ne-i geresnis, negu Spirine arba ki- 
galėjo uždengti augštųjų pran- Į ti ėjikai.
cūzų. i A. Mikėnas yra vyriausias iš

Tad žaisdami baigminiame ra-i visų dalyvaujančių lietuvių, tu- 
te prieš prancūzus, rusai nuo! rįs apie 38 metus. Jis yra užda-
pat pirmos minutės leido žaisti j ro būdo ir nekalbus.
Kruminšą, kuris savo neužden-i Boksininkas R. Murauskas 
giamais metimais iš po krepšio, pussunkiame svoryje laimėjo III 
ir gautomis baudomis, pelnė ru- 'vietą. Nugalėjęs Australijos 
sams laimėjimą ir galimybę žais : meisterį A. Madigan, jis pateko 
ti baigmėje prieš JAV. į pusiaubaigmę, bet čia po sun-

Rusai prieš JAV nė nesitikėjo
laimėti ir jų svarbiausias noras 
buvo išlaikyti ko mažesnį pa- Į 
sėkmės skirtumą. Pirmąjį kėli- STATYBAI 
nį amerikiečiai lengvai laimėjo1 ® NAMŲ 
56:27. Antrame kėlinyje Lauri-. ĮTAISYMUI 
tėnas, kuris neįstengė uždengti

jui amerikiečiui J. Boyd. Mu- dualinėse ■ 
rauskas buvo silpnesnis techni- prancūzus, 
koje ir -galėjo susilyginti su j „ pasllialMiim„ su Rusijo8
amenkiecra staigiam ir greitais. sportininkais
judesiais. I r

Lietuvis bėgikas Pipynė 1,500 Olimpiados metu teko susitik
iu nuotolyje nieko gero nepešė. | ti ir kalbėtis su Rusijos sporti
nis 1,500 m nuotolio bėgimas (Nukelta į 7 psl.)
buvo žiūrovų stebimas su di-į ——... —. 1 : -----------
džiausiu entziazmu, nes čia bėgo,
visi žymiausi mylios bėgikai. Pi- į M O V I N G
pynė savo rato u'bėgime gavo A. BENIULIS atlieka įvairias 
VIII vietą iš 12 bėgusiųjų ir į perkraustymus bei pervežimus 
baigmę nepateko. Pipynė nuo-1 iš tolimų ir artimų atstumų.
tolį prabėgo per 3 min. 50.1 sek 

Fechtuotojui J. ūdrai taip!
Tel. BIshop 7-7075 arb> 

PRospect 8-9842

idttiiitiiiiiiiiiL tuiiiiiiMiiii'ilflilimuiit

Oliso telef. LAfayette 8-8210, )el
■etusii lepiu. šaukliu Kl.d/.ie

OR. EMILY V. KRUKA5
GYDYTOJA J R CHIRURGt

4146 S. Archer Avė.
VAL Kasdien popiet nuo 12-2:10 * 
V*k pirm., antr., ketvlrt. *

U'-

DR, IRENA KURAS
(Gydytoja tr Chirurge)

A ĖDIKI V IR VAIKU UOV 
SPECIALISTO

T.54 South We«tern Aven*>
(MEDICAL BUILDINO) 

įrmad.. antrad., ketv Ir penkti. 
juo 11 vai. ryto — 1 v. p. p Ir nu 
J V. — 8 vai. vakare Trečlad nu 
11 vai. ryto — Iv p. p. Šeštad 
vai ryto Iki t vai. poi 'et

Ofloe te' RE. l-rlftS
Hea ’el WAlbrooh 5-IH1

lei ofiso VA. 7-5551. rea RE 7-40S
IR. FRANK C. KWINP

(KVIECINSKAS) 
ŪDYTOJAS IR CHIRT’RO*

<651 Vest 47th Rtrne
.K*, >NIU8 PRIIMA Kasdien nuc 
ai iki 4 v popiet Nuo 7 n tkl *:*

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St. 
Ofiso teL RKlianee 5-4410 

Rezid. telef. Gltovehlll 0-0617 
valandos: 1—3 p. m. 6—8 p. m.

Peuktad tik po pietų 
Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti

Ofiso tel. CLUfslde 4-2806 
Rezidencijos: LAfayette 3-1171

DR. P. STRIMAITIS
1YDYTOJAS IR CHIRURGAI

1724 West 471 h Street 
(Kampu* 47th Ir Hermitage,

Vai.; nuo 2 iki 4 ir 6 iki 9 v. vak 
teštad nuo 2 iki 6 vai, lšskyr *e

OR. FL TALLAT-KELPs;
Ofisai: 20 Nortb Wacker Drlve 
Clvle Opera Uouse, kam b 859 

Vai. kasd. 12—4 
Tel. CEntral 6-2294 

4002 West lttth Str., Cicero 
Vai kasd. B—8, šeštad. l » 

TeL TOwnhall 3-0050 
-ritu laiku Ir trečlad susitariu

tte/irl tel. HEmlock 4-7O8O

DR. ANKA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 So. Westcrj Avenue
vai.: kasdien 10-12 vai. Ir 7-9 vai. 
vak. šeštadieniais 10 j. vai .Trečia- 
lieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3220 
Res telef. \VAlbrook 5-5O7H

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 West 71st Street
Vai. Pirm, ketvir., penkt. 1-4 Ir 7-9 

į Antr. 1-6. treč.ir i ešt. pagal sutarties

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

D61 valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1795 l.uo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdian išskyrus trečiad. ir 
šeštad.

Res. tel. GRovehlll 6-5603

Tel ofiso PRoapect 6-2240
Pllospect 8-3’S‘ž

OR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ*

-PFC. CIllltlRGlJOS LIGOS 
6700 S W<mm1 Street

Prišmimo vai. pirmad Ir penktad nuo 
2—4 Ir 6—8; antrad., ketvlrt., šešt. 
2—4; treč. ir sekmad. uždaryta.

DU. JULIJA M0NSTAVI6IUS
GYDYTOJA IB CHTRmo. 

Office: 10748 South Uichigan Avė 
Buto: 1653 W. 103 St„ Beverly Kilis 
Vai; kasdien nuo 6 v. v iki 9 v. v 
šskirus trečlad šeštadieniais nur 
'kt 4 vai popiet

rel.: Ofiso — PTTlImaa 5-676> 
Buto — BEverly 8-3046

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

DR. A. NARBUTAS
••LAUCIŲ IR VIDAUS LIGO* 

2745 W. 69 St
(priešais S v. Kryžiaus ligoninę) 

Priima pagal susitarims

nR. vyt rauR' 
TUPČIAUSKAC

"RYTOJAS IR CHIRTTt< 
1ENDRA PRAKTIKA II 
4PEC HOTERŲi LIGOS

Ofisas hr eeztd.: 2410 W 51st 
Tel. PRospeer 8-1223 arba WF 6-65’ 

Ofise vai Pirm 8-10 v v t.nt 
^-•čiad Ir Penktad S-9 »al va>

'••tadlentals 2-4 i»t tinpU

rel. Ofiso Ue. 4-2123, rez PR. 6-84»

OR. V. P. TUM4S0HI'
CHIRURGAS

(255 South Western <▼«

'AL Kasdien 2—4 p. p. Ir T » n 
Trečiadieniais, šeštadieniais * 

sekmadieniais užda.ev+s

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

OR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAI

3267 South Halsted Street
Vai. 1 Iki 4 ▼. p. p. ir 6—8 v »•

šeštadieniais 1—4 v p p

Russell, buvo pakeistas Krumin 
šu. Nors latvis ir buvo didesnis 
už Russell, tačiau tai visai nepa
dėjo ir žiūrovai jau galvojo, kad 
ir rusai gaus daugiau 100 taš
kų, tačiau paskutinėse 10 mi
nučių rusai pakeitė savo žaidi
mo taktiką ir stengėsi ko ilgiau 
Išlaikyti kamuolį savo rankose.

Visokių Rūšių 
MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITViNAS, Pret
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272

ALUM1NUM
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

Vestuvių nuotraukos Ir 
augštos rūšies*fotografijos 

mūšy speciaiybė
Prccin Photo Studio

(lacorporated) 
EDVARDAS ULIS. sav, 
4058 Archer Avenue

Telefonas VIrginia 7-2481

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.

2541 West 7lst Str. (Kampas Talman Avė.) 
Telef. PRospect 8-9842, Namų tel. WAlbrook 5-5934

Tai ir išgelbėjo nuo šimtinės, ir Apkainavimą ij Prekių Pristaty 
amerikiečiai laimėjo “vos” 89:-| Teikiame Nemokamai
e- | Raštinė alidara kasdien nito

8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro b
Fo šių rungtynių įvyko olim- į šeštadieniais iki 8 vai. vakare, 

pinių medalių įteikimas. Taip uiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiniiiiniHi1

^Aes
1

DIDELES NAUJIENOS 
TERROJE!

NAUJAUSI TERROS LEIDINIAI
Anglų-lietuvių kalbų žodynas, apie 20,000 žodžių, su iš

tarimu, nurodytais sutrumpinimais, koki vartojami JAV ir 
Anglijoje, geografiniais vardais ir vardų sąrašais, rūpes
tingai paruoštas, patogiame formate, tvirtais viršeliais, 
kaina — tik 4.00 dol.

Jurgio Savickio Žeme dega, antrojo pasaulinio karo atsi
minimų ir užrašų antrasis tomas, kritikų pripažinimu, ge
riausia ir įdomiausia šių metų knyga, apie 416 psl., tvirtais 
viršeliais, kaina — 4.50 dol.

Šitos knygos platinimui atiduodamos prieš pat Kalėdas. 
Visi Tcrros Knygos Klubo nariai ir visi Prof. J. Balčikonio 
Lietuvių kalbos žodyno prenumeratoriai šį žodyną gauna uz 
3.00 dol., o abu Žemė dega tomus uz 6.00 dol. vietoj kata
loginės 9.00 dol. Rainis. Persiuntimui išlaidos tik 12 centų 
už knygą. Užsisakantys knygas didesniais kiekiais taip pat 
gauna žymią nuolaidą.

Tcrros knygyne gaunamos visos lietuviškos knygos, vi.?a 
lietuviškoji spauda, o parduotuvėje didelis pasirinkimas 
kristalo, kerą rmkos, tautodailės, gintaro dirbinių, chinos 
(jtoreclano), odos dirbinių, patefonams plokštelių, lietuviskij 
ir klasikinės muzikos, Hummei figūrų ir d. kt. Dovaninių 
prekių kainos labai prieinamo*.

Užeikit ar rašykite:
TERRA

3333 K Halsted St, Cliieago 8, III
fe:

MIDLAND
1

Savings'and Loan 
Assoeiation

11 H surx o

KR 40 M£TU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDROVf

4038 Archer Avesue t«i. la3-«719 
AUGUST SALOUKAS Pr«zlda>«<a

“SfcNJSlAS
r*r IŠ TOLI IR ARTI *^>3

NAUJI OU>U! TROKAI- NAUJAM NMUSTT^O (GANK/Al 
ILGU M£TU GATYGIMAS’ AI6US !GSĄŽININGAS PATAGNAV/NAi

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel V/Aikm.k 5-9209

CHANE SAVINGS "SS^
2555 H'EST 471b STREET LAtsyrtU 8-1H83

Ii. It. Pictkieuicz, prez.; E. R. Pietkletvlcz, sekr. Ir advokatai* 
Mokame angfttuM ditidendua. Kpšiiioja.me čekius. Parduodame ir 
įperkame valstybė* bonus. Taupytojams patarnavimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITA ŠIANDIEN.—Apdrausta Iki $10.000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o ftešt. nuo 9 iki vidurdienio.

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

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

Telef. ofiso IiAfayctte 3-6048 
Rez.: LVAlbroolt 5-3048

~7>r. z. Danilevičius”
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South VVestcrn Avenue
Chicugo 29, III 

pasimatymar pagal sutarties
telefonus REpublic 7-49OO 

Rczidencia: Gltovckill 6-8161

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. Vlrglnin 7-0036.

, Rezidencijos tel. BEverly 8-8244t — i —-
Tel. ofiso VI 7-0600, rez. RE 7-6867

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir California Avė. 

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

Ofiso telef. YArds 7—1106 
. Rezidencijos — STewart 3-4511.

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

VAL. 1—4 Ir 6:30—8:30 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius. Atidarą

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. U’AIbrook 5-2070
Res. Hllltop 6-1560

Dr. Alexander J. Javois
tJOVAISAS;

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medica) Centei
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, rez. RE. 7-9199
DR. A. JENKINS

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

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

Telefoną® ORovehlll 6 lb95
0R. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ UUV SFECIALIST*

PRITAIKO AKINIUS 
valandos: 9—12 ir 7—» v. v. paga 

«<isitartmą. tfokyrua trečiadienius 
▼J 2^ Marqnette Itd

Tel. REliance 5-1811

CR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
. 3925 Mest 59tb Street

VAL. 1—4 popiet. <:S0—8:S6 va*
Tračlad pagal sutarti

Tel. ofla<i (y buto OLyniplo 2-4155
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ*
4938 W. 15th St.. (Teero

'Caauton 1—* v. ir 6—• v. vakare. 
Uakyrua trečiadienius

Putrui 1526 Ro. 49th Avė. 
*e4Ladienlata 12 Iki 4 popla*

DANTISTAS

DR. J. A. PAUKŠTYS
485S 8. Wl,ipple Strat

(Arti Archer Avė.)
Valandos: nuo 10 iki 12: 2—9; 7—9.
Šeštad. 10—12. Trečlad. uždaryta.

LAfayette 3-4940 
Namu — CEdarcrest 3-7 786

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

DR. J. J. PLIKAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ;

6318 W. Irving Pk. Road Kamp. Halsted Ir tl-mos gatvlą)
VAI,.: Pirmad.. antrad.. ketv., penkt. Prl«mlmo valandos kasdien: 1-4 p.p 
2-5 ir 7-8:30. šešt. 2-4 p. p. 1 ir 1,110 6'8 vy. šeštad. 1-4 vai. pnplst

Tel ofiso PRosjiect 6-0100
Rezid. PRospeot 6-04O<

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VaškevičlatS)

GYDYTOJA IR CHIRURGO
6248 South Kedzie Avenue 

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

Tel. ofiso VIctory 2-1581
Rez. VIctory 1-67V

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGU 

802 Wert 31ft 8tr«l

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
8259 South Halsted St.

Kasdien S—7 vai. vak. šeštad. auo 
1—B vai. vak.

Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. VIctory 2-1484. Resid. 2487 
Vf. 62nd St.. tel. RepubUc 7-8818.

Tel. ofLso PR. 6-6446, rez. HE. 4-S150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Ofiso telefonas — BIshop 7-2625

DR. AL. RAČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SI’EC. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West. 69tb Strėet

Priešais šv. Kryžiaus ligonine
Tel. REpublic 7-2290 

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

Or. Antanas Rudokas, 0. 0.
tikrins akis; pritaiko akini” 

keičia stiklus Ir rčmus
4455 So. California Avė.. Ohicagr 

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

10 -*i ryto Iki 4; trečiad Ir 
tik susitarus

Tel if1«o YA 7-4787, rea. PR e-ia»

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 S. Ashland Avė. (kamh III.
Vai. nuo 2—4 ir 6—8, trečlad. še* 
tad Ir sekmad tik pagal sutartĮ 

teigi neatsilieps vlršminštl telefoną
šaukite MIdvini 8-0001

P. ŠILEIKIS, 0. P
Orthopeela* - Proterlatu 

iparata 1-Protezal, Med. bau 
lažai. S'pee. (uigalba kojom

(Areb Support*) tr Lt.
Vai.. 9-4 Ir 6-8 šeštadieniai* Š-l. 
dtTHOPEDIJOB TECHNIKOS EiAB 

2860 U. 53rd St. Cblcagu 29, IU 
Tel. PRoapect 6-6984.

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-665«

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

TeL ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6651 
Rezid. 6600 S. Arteslan Ava

VAL. 11 ▼. r. Iki S p. p.; e—c »

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJA* 

Virš >6 metq patyrimo
Tel. YArds 7-182* 
°rįtaiko skis’- 
Cretvaa aki* 

tštalac
Ofisas tr akinių dirbtu 
756 West S5th Strael

<<ai nuo 10 Iki S, nuo 6 Iki S, tzs 
čiad nuo 10-12, penktadleuĮ *

10-? vai podIa*

<4VIHO*

Pirkit Apsaugos Bonus! 
Ucmkite ilien. Draugą!

DRAUGAS 
THE LTTHUANIAN DAILY FBIFMP

2334 S. Onkley Ate., (blcngo 8, III. Tel. VlrglntA 7-6641; 7-6612

Entered as Second-Ciass, Matter March 31, 1916, at Chlcago, Illinois 
l'Uiler Lhe Art of Mareli 3. 1879.

Metnbcr of tho Cathollc Press Ass'n 
Publlshed daily, cxcpt Hundays, 

by the
Llthuanlan Cathollc Picas Soclety 
PRENUMERATA: M<tants
C.hlcagoJ Ir CleeroJ 39.00
Kitur JAV ir Kanadoj S8.00 
Pžfilenyjs SU.00

8UB3CRIPTION KATES 
S<00 per year outside of Chlcago 
S9.00 per year in Chlcago & Cicero 
$8.00 per year tn Canada 
Eoreign $11.00 per year.
% metų 

5.00 
$4.60 
$5 50

8 mčn. 
$2.76 
9S.I9 
$3.00

1 mšn. 
$1.26 
$1.00 
SI.86

Redakcija slraipsihus taiso savo nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių ne
saugo. Juos gražina tik Iš anksto susitarus. Redakcija už skelbimų turką 
ueatauko. tikclbluių kalno* pruiuučiamos guvu* prašymą.



Penktadienis, gruodžio 21, 1956 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

z

3

UTINE LENKIJA?
Teko susitikti su keliais lenkų veikėjais ir pasikalbėti da

bartinės Lenkijos padėties klausimu. Užklausus, ar jie yra 
patenkinti nauju Gomulkos režimu, atsakė, kad nė kalbos negali 
būti apie lenkų patriotų pasitenkinimą Gomulka, nors dabar ten 
šiek tiek daugiau laisvės duota žmonėms. Lenkų tauta siekusi, 
tebesiekianti ir sieksianti visiškos nepriklausomybės nuo bet ku
rio savo kaimyno, kad galėtų laisvai pasirinkti valstybinę san
tvarką ir laisvai pravesti rinkimus. Iš Gomulkos to sulaukti ne
sitikima. Ypač nesitikima todėl, kad nenutraukti satelitiniai 
ryšiai su Maskva, kad leista laikyti rusų kariuomenę Lenkijos 
teritorijoje. Toji kariuomenė neleis lenkams pajudėti ir pasi
tvarkyti taip, kaip jie norėtų.

IŠ pasikalbėjimų su lenkų veikėjais vistik išryškėjo, kad 
jie yra bent tuo patenkinti, kad Lenkijoj gyventojai nėję per 
toli, kad jie sustojo neužbaigę savo žygių j laisvą gyvenimą. 
Kitu atveju, girdi, būtų įvykę tai, kas įvyko Vengrijoje. Vadi
nas, Lenkija savo santūrumu išvengusi žmonių skerdynių. Ka
dangi lenkų tauta yra žymiai gausesnė už vengrų, todėl ir 
skerdynės būtų buvusios kruvinesnės, žymiai daugiau žmonių 
būtų išžudę bolševikai. Mat lenkai nujautę, kad Vakarų demo
kratijos nebūtų atėjusios jiems į pagalbą, kaip neatėjo žudomai 
vengrų tautai.

Jei jie taip iš tikrųjų galvojo, tai reikėtų pasakyti, kad len
kų vadai turėjo gerą uoslę. Jie užuodė, kad Vakarai, neišski
riant nė Jungtinių Amerikos Valstybių, nors ir stovi už tautų 
išlaisvinimo principą, šiuo metu nėra linkę padėti satelitams tiek, 
kad jie galėtų visai išsilaisvinti. Daug kur galvojama, kad pra
džiai užtektų jiems išsikovoti titinę nepriklausomybę nuo Sovietų 
Sąjungos. Kaip žinome, Vakarai, ypač JAV, visą laiką rėmė 
Jugoslavijos Tito, tikėdami, kad jis padės ir daugiau Maskvos 
satelitų panašiu būdu atskelti nuo visiško priklausomumo Mask
vai. Ar Lenkijai jau bus pavykę susitvarkyti Jugoslavijos pa
vyzdžiu, sunku yra pasakyti. Mes manome, kad reikalas dar 
nėra užbaigtas.

Jugoslavijoje nėra rusų kariuomenės, o Gomulka aiškiai su
sitarė su Kremliumi laikyti Lenkijos teritorijoje bolševikų rau
donąją armiją. Vadinas, Lenkija Jugoslavijos “nepriklau
somybės” laipsnio toli gražu dar nėra pasiekusi. Kad jį pasiek
tų, turės dar kartą pajudėti.

Mums atrodo, kad lenkų politikų, taip pat ir Gomulkos, 
turimas svarbesnis ir gilesnis tikslas, o tuo tarpu — pasitenkinti 
tuo, kas jau laimėta. Jiems rūpi dabartinės Lenkijos vakarinės 
sienos, nemaži žemės plotai, kurie buvo atškirti nuo prieškarinės 
Vokietijos ir “atiduoti” Lenkijai. Jei lenkai būtų vedę savo kovą 
su Maskva iki galo ir pareikalavę pilnos nepriklausomybės, Sovie 
tų Rusija pakeistų Lenkų sienas Rytų Vokietijos, tuo pačiu ir 
savo naudai. Kol Vokietijos apjungimo klausimas tebekabo ore, 
o jis, kaip atrodo, kabos ilgai, negalės išsispręsti ir Lenkijos 
vakarinių sienų klausimas vienų ar kitų naudai. Bent tuo tarpu 
Lenkija, “gerai sugyvendama” su Maskva, mano, kad jos sienos 
vakaruose nebus siaurinamos. Tokiais pat išskaičiavimais Go
mulka bus sutikęs palikti Lenkijoje ir rusų kariuomenę.

Tačiau mes esame visai tikri, kad nerasi nė vieno lenko 
patrioto, kuris būtų patenkintas dabartine padėtimi jo tėvynėje. 
Gomulka yra komunistas, kaip ir Tito ir kaip kiekvienas ko
munistas. Jis nesistengs atstatyti krašte laisvos, demokrati-| 
nės santvarkos. Juo negalės pasitikėti ir Vakarai, kaip negali 
pasitikėti Titu. Jie, tiesa, sutiks priimti visokeriopą JAV pa
ramą, o labiausiai ginklus, tačiau didesnės tarptautinės krizės 
atveju jie atsisuks prieš Vakarus ir nueis su Kremliaus budeliais.

šiltas pasveikinimas

Lodge, JAV ambasadorius Jungtinėse Tautose, sveikina Japo
nijos užsienių reikalų ministerį Shigemitsų, kai buvo nubalsuota, 
kad Japonija priimama į Jungtines Tautas. (INS)

linas nutarė su komunizmu už- 
, sidaryti savajame krašte.

1933 metais Sovietų Sąjunga,' 
. pripažinta Jungtinių Amerikos 
Valstybių, iškilmingai pasižadė
jo, kad ji liausis remti pragaiš
tingą komunistų veiklą Jungti
nėse Amerikos Valstybėse. Nors 
ir pasižadėjo, bet neištesėjo — 
nuolat siųsdavo Amerikos ko
munistams pinigų sumas jų juo
diesiems darbams remti.

1935 metais Kominternas įsa-, 
kė komunistų partijoms liautis 
kėlus revoliucijas kituose kraš
tuose, bet susijungus į “bendruo 
sius frontus” kovai prieš fašiz
mą. Kai 1939 metais Kremliaus 
valdovai pasirašė plėšikiškąją 
sutartį su Hitleriu, viso pasaulio' 
komunistinės partijos šį “taikin
gą” žygį priėmė ir vykdė Mask
vos despotų įsakymus. Ir iki 
šiandien Maskva nenori atiduoti

to grobio, kurį neteisėtai anuo
met pačiupo dėka susitarimo su 
Hitleriu.

1943 metais Kremlius neva 
paleido Kominterną. Tai turėjo 
reikšti, jog po karo sovietai ne
besieks kituose kraštuose suda
ryti komunistines vyriausybes 
ir pačiupti į savas rankas val
džias svetimuose kraštuose.

(Tęsinys 4 pusi.)

PASAULIO APGAUDINĖTOJAS
Daugelis Vakarų politikų iki 

Vengrijos tragedijos optimistiš
kai žiūrėdavo į Kremliaus des
potų vedamąją politiką. Po Sta
lino mirties daug kas tikėjosi, 
kad su jo pakalikais bus gali
ma taikiu būdu išspręsti daugelį 
politinių problemų. Tačiau da
bar jie tas savo nuomones visiš
kai pakeitė, įsitikindami, kad 
Kremliaus valdovai yra dideli 
veidmainiai, suvedžiotojai, su
tarčių laužytojai ir tautų nai
kintojai. Štai keletas būdingų 
faktų:

1921 metais Leninas, turėda
mas prieš akis Rusijoje neiš
vengiamą badą, patvarkė naują 
ūkinę politiką, leisdamas dauge
lyje ūkio sričių žmonėms vers
tis savarankiškai. Tada Vakarų 
pūtikams susidarė daug vilčių. 
Girdi, jau komunizmas nebeišsi- 
laikąs, jau atėjo išvakarės pasi
keitimo į gerą. Tačiau tuometi
niai politikai gerokai apsiriko, 
nes 1929 metais viskas, kas bu
vo tvarkoma savarankiškai, pa
naikinta, o nuosavybė nusavin
ta.

1924 metais Stalinas metė šū-

kį “socializmas viename kraš 
te”. Jam be sunkios kovos pa
vyko sudoroti Trockio idėjų 
skleidėjus — visus juos sušau
dant. O pasaulio komunizmo do- 
minatorius Trockis tupėjo bėgti 
užsienin, kur jis vistiek buvo 
Stalino rankos paliestas ir nu
žudytas. Tuometinė spauda ir 
politikai pranašavo, kad Sta-

Apsirūpinkite laiku 
apšildyti savo butą.

ir gyvenime

Primena Lietuvos tragediją
Nūdien laicvojo pasaulio a- 

kys nukreiptos į Vengrijos tra
gediją. Daug apie tai kalbama, 
dar daugiau rašoma. Deja, pa-j 
saulis dažnai pamiršta tai, kas 
neturėtų būti pamirštama. Jis 
pamiršta lygiagretumą Vengri
jos tragedijos su lygiai tokia 
pat tragedija Pabaltijo valsty
bių: Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos. Tokie patys žiauriai tra
giški Vaizdai tebesitęsia tose 
valstybėse ir šiandien, tik, kaip 
minėta, laisvasis pasaulis tary
tum “apsiprato” su tuo ir nebe
kalba apie “senesnius” daly
kus, nes bolševikai “parūpina” 
naujų įvykių.

Kad galutinai apkerpėjusi pa
saulio sąžinė nepamirštų tokių 
baisių įvykių, randasi žmonių, 
kurie dažnokai jai primena ir 
tai padaro suprantamu būdu, 
puikiai suredaguotais laiškais, 
atspausdinamais anglų kalba 
spaudoj.

Torontietis žurn. Pr, Alšėnas 
jau nemaža tokių laiškų prisiun 
tė į Montrealn ir šio miesto dien
raštis “The Gazette” juos at
spausdino. Laiškuose dažniausia 
keliama Pabaltijo valstybių ir 
mūsų pavergtos Tėvynės Lietu
vos tragedija. Štai, ir dabar, ką 
tik gautas “The Gazette” nau
jas numeris iš gruodžio mėn. 
12 d., kuriame atspausdintas 
puikus Pr. Alšėno laiškas, už
vardintas: “First The Baltic 
Statei?, Now Hungary”. Laiške 
rašoma:

“Tenai, ant Baltijos jūros 
krantų, klestėjo nepriklauso
mos, laisvos ir demokratinės

trys valstybės: Lietuva, Latvi
ja ir Estija. Tų valstybių gyven 
tojai džiaugėsi laisvu ir nepri- į 
klausomu gyvenimu. Jie buvo 
laimingi. Deja, kuomet hitleri
nės Vokietijos noras dominuoti 
išprovokavo krizę Europoj, tuo
met Trečiajam Reichui prisirei
kė koalicijos su kitu totalitari
niu kraštu — raudonąja Sovie
tų Sąjunga. Toji koalicija ir bu
vo fatališka Pabaltijo valsty
bėms ir jų laisvei. Tų valstybių 
laisvė buvo paversta griuvė
siais. Šimtai tūkstančių lietuvių, 
latvių ir estų išžudyta, tūkstan
čiai žmonių įkalinta, šimtai tūks 
tančių deportuota į Sibirą.

“Lygiai tokie patys įvykiai 
nūn vyksta ir Vengrijoj. Ir kas 
sustabdys tokius baisius daly
kus nūdienos pasauly?

“Jau apie penkios savaitės 
praėjo nuo to laiko, kada Jungti 
nių Tautų Generalinė Asemblė 
ja priėmė rezoliuciją, įsakančią 
Sovietų Sąjungai ištraukti sa
vo karines jėgas iš Vengrijos 
teritorijos. Tačiau... Sovietai at 
sisakė tokio įsakymo klausyti 
ir Jungtinės Tautos dar nieko 
nepadarė, kad toji rezoliucija 
būtų įvykdyta.

“Nuo 2-jo Pasaulinio karo pa 
baigos, be didesnių konfliktų, 
Komunizmas jau pavergė dau
giau 700.000,000 žmonių. Net
gi ir toks faktas, jog nūn Eu
ropos ir Azijos žemynuose ver
giją kenčia iš viso apie 940,00C 
000 žmonių, o vergijos vykdy
tojai — tik desėtkas miilonų 
raudonųjų, neatkreipia rimtes
nio Vakarų pasaulio dėmesio.

“Nuo 1917 m. revoliucijos 
vien tik Sovietų Sąjungoj raudo 
nieji yra išžudę keletą kartų 
daugiau, negu šiuo metu yra 
visos Kanados gyventojų.

“Baisūs raudonųjų kriminali
niai darbai — toli pralenkia 
netgi įvykdytus nacių darbus. 
Taipogi visi žinome, jog, nežiū
rint kokios “permainos” Sovietų 
Sąjungoj bevyktų, veikiančios 
komunistų partijos laisvuose 
kraštuose — dirbo ir tebedirba 
pagal Maskvos direktyvas.

“Kas ir kada sustabdys pa
saulyje barbariškojo komuniz
mo žiaurius darbus ir veiks
mus”.. Taip baigiamas laiškas, 
kuris datuotas 10 gruodžio da
ta.
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Roosevelt Fumiture 
Company

(LIETUVIU RRAlTUTf) 
2310 West Roosevelt Road 

Tel. SEeley 3-4711 
Nellie Bertulis ir Felix Raudonis,

savininkai
Krautuvė atidaryta kasdien iki • 
vai. vak. Pirmad. ir Ketvirtad. iki 
9 vai. vak. ir 8ekmad. nuo 11 vai. 
ryto iki 4:80 vai. po pietų.

M. KRUPAVIČIUS

1926 METŲ GRUODŽIO 17-TOJI

Liūdna 30 metų sukaktis

23 tęsinys
Išėjau į Seimo koridorių vis nežinios slogina

mas. Pilnas koridorius žmonių, panašių į įsiveržėlį 
— be jokių kariškų ženklų, bet mūi3ų karių spalvos 
ir kirpimo drabužiais ir auliniais batais. Nei vieno 
pažįstamo veido. Pradedu linkti į tų pusę, kurie 
mano juos esant bolševikais. Nerimas ir baimė pa
kilo. Oda pagaugais nuėjo. Bet štai pamatau pažį
stamą kariuomenės gydytoją Vileišį. Dabar tik su
prantu ir įsitikinu, kad esame tautininkų užpulti. 
Vileišį pažinojau iš seniau.. Kokių jis buvo pažiūrų 
nežinojau. Gal daugiau buvo palinkęs j ateitininkus, 
bet vėliau, kaip pasakojama, virtęs tautininku. Su 
juo pasisveikinęs paklausiau — “Kokią velniavą su
manėt. žaidžiat labai pavojingą žaidimą. Už tai 
Lietuvai gal brangiai kainuoti. Kas už tai atsakys”.

Jis man pareiškė, kad šiuo žygiu norima išgel
bėti Lietuvą iš bolševizmo pavojaus, į kurį įstūmė 
ją liaudininkų vyriausybė. Liaudininkų vyriausybė 
nuversta. Į seną režimą Lietuva nebegrįš. — Pat
raukiau prie prezidiumo kambario. Prie jo durų 
stovi du vyrai iš išsiveržusių tarpo. Jų nepaisyda
mas ištiesiau ranką prie durų rankenos. Vienas iš 
sargybinių atsiprašęs pasakė, kad įėjimas yra už
draustas. Atsakiau, kad Seimo prezidiumo niekas

Chartered and Supę r vi sėd by the U.S. Government

i

Aukštesnius dividendus mokėsime nuo 1957 m. 
sausio mėn. 1 dienos.

Partrauksime Jūsų pinigus iš kitur, Jei atnešite 
• savo banko knygutę.

Pinigams padėti nereikia važinėti. Juos galite pa- 
^•aiųsti paštu. Mes apmokėsime pašto išlaidas.

JOHN J. KAZANAUSKAS 
Prezidentas,

ĮSTAIGOS VALANDOS: Kasdien nuo 9-tos ryto iki 5 vai. 
vakaro. Ketvirtadieniais nuo 9-tos ryto iki 8 vai. vakaro. 
Šeštadieniais nuo 9-tos vaL ryto iki 1 valandos po pietų. 
Trečiadieniais visai neatidaroma.
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GERIAUSIOS ATEINANČIŲ ŠVENČIŲ DOVANOS !
LIETUV. ENCIKLOPEDIJA

Išspausdinti 9 tomai, 
bus 21-22.

Vienas tomas JAV $7.75, 
visur kitur $8.00

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS
Sulankstomas, knygelės 

formos $3.50

sieninis $4.50

V. KRĖVĖS RAŠTAI
Viena knyga $5.50 

Penumeruojant visą 

kompl., 6 tomai $25.00
Gaunama Lietuvių Enciklopedijos Leidykloje

265 C Street, So. Boston 27, Massachusetts ir pas knygy platintojus
J

prezidiumas areštuotas, jis nežinąs, bet kol nesi
baigs pasitarimas uždrausta betką įleisti.

Ginčas buvo beprasmis. Protestas nebuvo kam 
pareikšti. Seimo narių didžiuma nelaukdama pabai
gos išsiskirstė. Pasiliko tik keletas. Pasitarę ir mes 
apleidom Seimo rūmus. Kelinta buvo valanda, nebe
prisimenu. K. Grinius sako, kad pas jį įsiveržęs Ma- 
čuika apie 4 vai. ryto. Iš to sektų, kad jie apsidoro- 
jęs su Seimu, nuėjo pas Prezidentą. Miestas kaip iš
miręs. Nei gyvos dvasios. Tik po prezidento gatvę 
ir Laisvės Alėja ramiai jodinėja raitelių būreliai. 
Šalutinėj gatvėj girdėti žygiuojant pėstininkus. Jo
kių skelbimų nei ant stulpų nei ant sienų nematyt. 
Parėjęs namo, Donelaičio — Mickevičiaus gatvių 
kampe, paskambinau į vyriausiąjį štabą. — “Vy
riausias štabas klauso”. — “čia kalba Krupavi
čius.” Telefono trūbelė nukrito ir i kelis mano mė
ginimus su štabu vėl susisiekti niekas neatsiliepė. 
Apskrities viršininko įstaigoj nieko neprisiskambi
nau. Paskambinau į policijos vade. įstaigą. Atsiliepė 
budėtojas. Jo paklausiau, ar jam žinoma, kas vyks
ta mieste ir apie Seimo užpuolimą. Atsakymas nei
giamas. Jis jokių žinių apie tai nėra gavęs. Paža
dėjo sužinoti ir imtis reikiamų žygių. Jokių žygių 
nesiėmė. Manau, kad prie telefono buvo vienas per
versmininkų. Ant rytojaus tai pasitvirtino.

Organizacija buvo gera. Pirmiausia perversmi
ninkai užėmė visas pavojingiausias įstaigas — tele
grafą, telefoną, policijos ir apskrities viršininko įs
taigas bei komendantūrą. Miegas neima. Rūkau po- 
perosą po poperoso ir nervingai žygiuoju po kam
barį su labai nejaukiomis ir varginančiomis minti-negali areštuoti ir vėl mėginau daryti duris. Iš sto

vėjusių vienas atsistojo nugara į duris, pasakė, a: mis. Atsiguliau, bet akys nelimpa. Nuvargęs orga-

nizmas pagaliau miegui pasidavė. Bet kada užmi
gau, nežinau. Užmigau kietu miegu. Tik pajutau, 
kažkas purto už rankos. Sunkiai praplėšęs akis, pa
mačiau savo seną Marijoną — šeimininkę, didelę 
mikną. Po jos ilgo mikčiojimo supratau galų gale, 
kad skambinąs telefonas. Galvoj — lyg nieko nebū
tų įvykę. “Klausau. Krupavičius.” — Kalba Sme
tona. Prašau atvykti į Maironio namus pasitarti dėl 
šios nakties įvykių”.

Dabar tik grįžo į nuvargusią galvą tamsios 
nakties tamsūs darbai. Kvietė bene aštuntai valan
dai. Atsakiau, kad tokio klausimo aš vienas negaliu 
spręsti ir kad man reikalinga pasitarti su savo par
tijos Centro komitetu. Nenueidamas nuo telefono 
tuoj pat vienmarškinis pradėjau skambinti esan
tiems Kaune CK nariams. Ne visus suradau. Vėliau 
paaiškėjo, kad kaikurie atsargumo dėliai nakvojo ne 
namieje, o kaikas buvo atėjęs dar prieš Smetonos 
skambinimą, tačiau ramiai laukė mano pabudimo.

Posėdis buvo trumpas. Visi konstatavo rimtą ir 
pavojingą perversmo sudarytą būklę. Vienas kitas 
kalbėjo ir apie kitų įgulų pasiryžimą paimti Kauną 
ir grąžint teisėtą vyriausybę. Kiek vėliau telefonu 
tą žinią patvirtino. CK nutarė — į pasitarimą eiti. 
Delegavo mane ir A. Endziulaitį. Jei kvies j vyriau
sybę, eiti. Vyriausybei sudaryti jokių sąlygų nesta
tyti, bet pareikalauti, kad būtų kuo greičiausia at
statyta sulaužyta konstitucija. Jai atstatyti reika
linga grąžinti teisėtoji Seimo patvirtinta vyriausy
bė. Naują vyriausybę gali sudaryti teisėtas Respub
likos Prezidentas. Vyriausybė turi gauti Seimo pa
sitikėjimą. Su tokiais pavedimais su Endziulaičiu 
pėsti nuėjom pas Smetoną.

(Bus daugiau)
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STUDENTŲ GYVENIMAS
Gruodžio 16 d. Kasperavičių 

namuose įvyko Lietuvių Studen 
tų Sąjungos JAV Clevelando 
skyriaus susirinkimas. Susirin
kime paskaitą apie lietuvių li
teratūrą, jos idėjas nuo atsira
dimo iki šių dienų skaitė Aid. 
Augustinavičicriė. Pas kaitoje 
buvo iškelta mintis, kad jauni
mas turėtų domėtis literatūra 
ir rūpintis jos tąsa ateityje. Po 
paskaitos sekė diskusijos. Sky
riaus pirm. R. Minkūnas pain
formavo apie skyriaus veiklą ir 
sausio 26 d. ruošiamą studentiš
ką “finis semestri”. Apie Chi
eago je įvykusį Sąjungos suva
žiavimą papasakojo V. Kaman- 
tas. Vėliau buvo parodytas su
važiavimo filmas. Susirinkimo 
dalyviai reagavo ir į šiuo metu 
vykstančius tarptautinės politi
kos įvykius. Kiekvienas susirin
kimo dalyvis parašė po laišką 
JAV viceprezidentui Nixon, 
JAV senatoriui Knovvland ir 
JAV ambasadoriui Jungtinėse 
Tautose Cabot Lodge, primin
dami Lietuvos vergiją ir prašy
dami jų reagavimo. Susirinki
mui pirmininkavo A. Barzdukas, 
sekretoriavo D. Prikockytė.

Clevelando studentija gyvai 
pasireiškė pastaruoju metu ry
šium su Vengrijos įvykiais, da
lyvaudami demonstracijose, pa
rūpindami plakatus ir vėliavas, 
rašydami laiškus, užuojautas ir 
kitais būdais keldami šį reikalą 
universitetuose ir visuomenėje. 
Daugelis studentų priklauso 
Čiurlionio ansambliui, aktyviai 
veikia įvairiose jaunimo organi
zacijose. talkina Bendruomenei 
ir kitur. Studentų skyriui pri
klauso 49 studentai. Tai labai 
mažas skaičius, palyginti su Cle 
velande esančių lietuvių skaičiu
mi (apie 5.000), tačiau pozityvia 
veikla studentija turbūt pralen
kia kitus. Reikia atsiminti, kad 
daugelis studijuoja ir dirba, 
kad pajėgtų mokslus eiti. Stu
dentija pageidauja visuomenės 
paramos studentiška jai veiklai.

Skyriui nepriklausą studentai f 
kviečiami stoti į jį nariais, kreip ' 
damiesi į skyriaus pirm. R. Min- ; 
kūną, 1359 Elvvood Rd., telef. 
PO 1-2398.

TRUMPAI
— Radijo Klubas Kalėdų šver. į 

tems ruošia dvi kalėdines prog- Į 
ramas. Pirmoji bus transliuoja-, 
ma penktadienį, gruodžio 21 d..| 
7 — 8 vai. vak. ir antroji — « 
Kalėdų dieną, gruodžio 25, 7:20 i

Apgaudinėtojas
(Atkelta iš 3 pusi.) 

Praktiškai atsitiko visai prie
šingai.

1945 m. vasario mėn. Stalinas 
sutiko raudonosios armijos už
imtuose Rytų Europos kraštuo
se leisti laisvus rinkimus. Šį j 
pažadą iškilmingai davė anuome| 
tiniam JAV prezidentui Roose- 
vcltui. Vienok Stalinas tą pažu-į 
dą vėliau brutaliai sulaužė. Ar 
Vakarai Stalino brutališkumui 
pasipriešino?

Tiesa, kad sovietų taktika jau 
daug kartų keitėsi ir tie pasi
keitimai atnešdavo apsauliui “di 
dėlių vilčių”, ypač Stalinui mi
rus Vakarų pasaulio politikai 
džiaugėsi, kad Sovietų Rusijos 
valdovai pasidarė geresni ir vai- 
šingesni, o tuo pačiu jie manė, 
kad ir sukalbamesni. Tačiau 
Vengrijos įvykiai ir nekiltų zmo 
nių žudymai visą kultūringą pa
saulį įtikino ir kartu politikams 
parodė jų trumparegiškumą, 
kad bolševikų nei tikslas, nei 
sistema nepasikeitė, nes tada 
jie nebūtų bolševikais. Dabartį 
jiiai Kremliaus valdovai bandė 
pakeisti tik metodus ir šypse
nos. b(t ne agresingą politiką.

Jonas

— 8 vai. vak. per WD0K ban
ga 1260. Kalėdinėse programo
se giedos šv. Jurgio parapijos 
choras, vadovaujamas muz. Pr. 
Ambrazo. Dalyvaus jaunasis 
smuikininkas Saulius Alkaitis ir 
sol. Aldona Stempužienė. Nau
josios parapijos varg. Regina 
Brazaitienė gros solo vargonais 
bei palydės chorą ir solistus. Šv. 
Jurgio ir vysk. Valančiaus li
tuanistinės mokyklos atliks ka
lėdinių nuotaikų deklamacijų. 
Vaikų choras pagiedos keletą 
giesmių. Radijo Klubas kviečia 
visus Clevelando lietuvius pasi
klausyti šių švenčių gražių lie
tuviškų radijo transliacijų.

— Pulk, K. Žukas šį sekma
dienį, gruodžio 23 d., 11:30 vai. 
lietuvių salėje pateiks įdomų 
pranešimą “Gruodžio 17 d. per
versmas 30 metų perspektyvo
je”. Viusomen'ė kviečiama atsi
lankyti ir išgirsti mūsų visuo
menininko netolimos praeities 

J atsiminimų- žiupsnį.
— Lituanistinė mokykla kalė

dinę eglutę rengia gruodžio 30 
d. 3 vai. p. p. Mokykla primena, 
kad Kalėdų dovanas daugelis 
tėvų jau pristf tė, bet dar yra

NUO UŽSISENE JUSIU 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ

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

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIDU 
nugali ramiai eėdėti ir naktimis 
miegoti nes jų užsisenėjusios žaizdos 
niežėjimų ir skaudėjimą, senų atvi
ru ir skaudžių žaiž.dų uždėkite 
LEGUUO Ointment Jos gydymo 
ypatbyes palengvins jusu skaudėji
mų. ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite jų tapgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
niežėjimų ligos vadinamos PSOR1A- 
SIS. Taipgi pašalina peršėjimų ligos 
vadinamos ATHLETE.S FOOT, su
stabdo džiovinimų odos ir perplyšimų 
tarppirščiu. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstančios suskilsios odos dedir- 
vinių, odos išbėrimų ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy
styklų. Ji yra gera gyduolė nuo iš- 
'irftlnių odos ligų. Le
<ulo Otntment >r» 
varduodama po 76 

I »1.26, Ir 62.50.
Jtrklte valstloBse Chl 
agoj Ir apylinkėse— 

klllvvaukee, Wlsc.,Ge 
ry. Ind.tr Detrolt, Ml- 
ihlgan arba raftykl- 
-e Ir atsiųskit* Mo- 
iey ord.r t

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

J

DIENRASTTS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

dalis tėvų, iš kurių dovanos dar 
negautos. Dovanos pristatomos 
iki gruodžio 20 d.

— Tikrai linksmos Kalėdos 
S. Laniauskui, kuris sulaukė sa- 

i vo brolio su šeima iš Vokietijos; 
i Pranui Neimanui, kuris sulaukė 
savo senelio tėvo iš Vokietijos; 
Zigmui Dautartui, kuris po ke-

vadovybės ir auklėtinių vardu 
pakartotinai reiškiu padėką vi
siems, kurie vienokiu ar kitokiu 
būdu pasidarbavo taip gražioje 
artimo meilės srityje.

Kun. P. Urbaitis dabar yra 
sugrįžęs pas mus ir nebeturi ga
limybės mums “ubagauti”. Bet

tūrių sūnų susilaukė dukrelės/f1 turim<! Ti.ltj‘. kad ir Siemet 
ir Vladui Cyvui, kuris po dvieju ld0Sn,eJ‘ tau,w4la‘ n>as,‘ neaP
dukrelių susilaukė sūnaus.

— “Draugo” clevelandietis ko
respodentas sveikina visus “Dr.” 
skaitytojus ir linki laimingų 
1957 metų! s. G.

leis. Skelbiama net keletą asme
nų, kurių vardai lietuviškajai vi
suomenei artimo meilės darbuo
se gerai pažįstami ir kurie, esa
me tikri mielai sutiks mums tar
pininkauti. Todėl CARE pake
tams aukų rinkimo punktai gali 
būti šie: Brighton Parke — pas

Agnės Stašaitienę, taip pat pas 
būrelių ir skyrių vadovus ir pa:; 
bet ką, kas turi galimybės su
daryti paketų skaičių, užtektiną 
valdiškam jų persiuntimui.

Toliau nuo Chicago3 gyveną 
prašomi savo aukas siųsti per 
Viktorą Petrikonį, 6123 S, Fran
cisco Avė., Chieago 29, III.

Aukotojams ir tarpininkams 
iš ankstu reiškiame gilią padėką 
ir siunčiame širdingiausius svei
kinimus bei linkėjimus Kalėdų 
šventėms.

Kun. J. Zelianskas, direktor; is

Boston, Mass.
Kalėdinis šokių vakaras

Gruodžio 25 dieną 7 vai. vak. 
tautininkų namuose Akademi
nio Skautų Sąjūdžio Bostono 
skyrius rengia kalėdinį šokių 
vakarą. Jaunimas (nuo 16 m.) 
ir visuomenė maloniai kviečia
ma prie puikios šokių muzikos 
praleisti lietuviškoje dvasioje 
Kalėdų vakarą.

Vasario 23 d (1957 m.) tie 
patys rengėjai iUošia skautiš
ką parodėlę ir šokių vakarą su

Penktadienis, gruodžio 21, 1956

programėle bei vakariene. Pra
šo kitas organizacijas tą dieną 
nieko nerengti. Rengėjai

Worcester, Mass. 

Patikslinimas
R. Marcinkevičius, J. Minia- 

1 taitė, R. Pauliukonis ir R. Ja
kubauskas sudaro Lietuvių Stu
dentų Sąjungos Worcesterio sk.

Į valdybą, o ne studentų ateitinin
kų draugovės valdybą, kaip ank 
sčiau korespondento buvo pra
nešta.

CARE paketų laukia 
lietuviai saleziečiai Italijoj Joną Kerulį, Marijoną Paukštie-

Pernai metais besilankant A- 
merikoje saleziečiui kun. P. Ur- 
baičiui, jo ir geraširdžių tautie
čių dėka, tikrai dosniu “Drau
go”, “Darbininko” ir kitų lietu
viškų laikraščių išgarsinimu, mū 
sų gimnazija susilaukė nemaža 
CARE paketų, kurie iki šiol bu-

nę, Moniką ir Albiną Dzirvonus; 
Bridge|>orte — pas Elzb. Šaulie
nę; Marąuette Parke — pas Vik 
torą Petrikonį, Mikaliną Kondro 
tienę; Šv. Kryžiaus parapijoj — 
pas Aleksandrą Kivėnienę, Oną 
Landienę, Gedvilienę; Roselan- 
de — pas Pauliną Gudžiūnienę,

l'IOLU IK SAUGIAI

PERKRAUSTAU

BALDUS
vietoji: ik iš toliau

K. EIDUKONIS

Tunu naują dideli aunu vežinu 
ir apdraudaa

«S13 W. 91at SL Ohicago, Dl. 
PKnacott 9-2781

NARIAI LIETUVIU TAUP. IR SKOLINIMO

vo ir dar tebėra mums tikra' Oną Durienę, Viktoriją Doveikie 
Apvaizdos dovana. Gimnazijos nę; paganau Ciceroje — pas

OAJ..IOKUBKA
TV. DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI 

Pardavimas ir Taisymas 
4677 Su. Archer Avė.

’hieago 82, III. — Tel. LA 8-861

Lai Kristus grįžta per

Kalėdas į Jūsų Namus!

The Clarctian Informatior 
Center turi visokių rūšių religi
nių dovanų Kalėdoms, žemiau
siomis kainomis mieste.

Aplankykite geriausį katali
kišką centrą South Sidėje.

Turime visokiausių katalikiš
kų knygų ir religinių daiktų.

4541 S. Ashland Avė.,

LAfayette 3-5855
WW -a- -a- ■■<.• -a-

VYRESNIO AMŽIAUS 
NEGALAVIMAI

Daugelis žmonių nusimena ir nu
liūsta. k:ii pasijaučia, kad Jin jau 
nebegali nei dirbti, nei gėrėtis savo 
darbu, kaip anksčiau, vien dėl to, 
kad jaučiasi pavargę ir neturi ener
gijos. Perdaug asmenų tiki, kad lai 
‘‘vyresnio amžiaus negalavimus" ir 
beviltiškai sako: "Na, tai Jau tur būt 
senatvė". Nepasiduokite taip leng
vai. šitoks tingus Jausmas gali būti 
dėl BĮ, B2, Nlaclnainlrlo ar Gelež.ion 
liūknnio. Tuo atveju jūs tikrai ga
lite sau pagelbėti. Išbandykite for
mule vadinamų TYNOI., kuri turi 
gydančius kiekius tų brangių ener
gijų teikiančių elementų, lengvai 
priimamų tablečių formoje. Imkite 
jas reguliariai. po vienų po kiekvie
no valgio, per vienų mėnesi. ir pa- 
matysite kaip toli pažengsite papil
dydami šiuos trūkumus.

Specialus susitarimas su TYNOI, 
t‘(J. duoda šio laikraščio skaityto
jams gultmylię jsigytl šias stebėti- 
uos formulės inbletes vienam mėne
siui vien tik pasiuntus šj pranešimų 
šiuo adresu: TYNOI, pept. 9,
linu 321, ,'IIOTON <>N III llHON. 
N. Y. Ir Jums nereikia siųsti pini
gų. Tiktai sumokėkite paštininkui 
64.48 kai Jums pristatys siuntini. Bet 
būtinai aiškiai užrašykite jūsų var
dų Ir adrevg, spausdintum raidėm 
ant role voko pusėje, tada galėsit*' 
būti tikri, kai) gausite jūsų užsaky
tu* bu Jokiu uLidčliujimo.

STEPHENS LIQUORS|
4134-36 Archer Avenue

(Kampas Francisco gatvės)

: ------------ *

; Pirkite pas savo tautietį, kur
ras^te didžiausį pasirinkimą už-

sieninių vynų, konjakų
K. Steponavičius, ir likerių.

ITALIŠKAS KONJAKAS (10 m. senumo . 5th'$3 gg

MARTEL-COUVOISIER COGNAC 5th . .$5.09

Portugališkas BRANDY (10 m. senumo . ,5th. $3.88

DEMOUNIE COGNAC (Prancūziškas) 5th $3.88

NAPOLE-ON BRANDY (Prancūziškas) 5th . .$3.88

GRAIN ALCOHOL 190 Prool............... 5th . .$/J.85

KRUPNIKAS (pagal lietuvišką repectą) 5th $3.49

ZUBROWKA (su importuota žole) ... 5th - $3.79

SKAIDRIOJI.................................................5th $3.29

MIDUOLIS.................................................. 5th . $3.79

Importuotas — MUNCHNER HOFBIIAU —
alus. Dėžė 24 b..................................... 5th . $6-79
(paprastai parduodama už $8.39).

FREE PARKING LOT FOR CUTOMERS

1957 BUICKAS 
Tik

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

Lietuviškoje Prekyboje.MILDA BUICK, |nc> 
907 W. 35th St., Chieago 9, III. LA 3-2022

/r

K

MARQUETTE
RADIO 8C TV SERVICE

2419 West 67th Street
Kasdien ir sekmad. nuo 9 iki 9 valandos vakaro

JUOZAS RAKŠTYS Tel. PRospect 6-5216

TELEVISION OOMPANY

TAEDAVIMAR IR TAISYMAS
AI’AI:.V|‘\I p.ipriiHtl Ir epulvotl. auloiu*tlškl. valdomi lino tolo. tv- 

šiojiinii, jungiami prie iinloiuobillo. 1’ATKIA.iNA I: vietiniai Ir iiželeiilnlal. 
paprasti, mštnjiiml. mitonintiškl, HI-FI, balerljlnial. RADIJAI: vieliniai 
ir vokiški. AM, KM, trumpoH bungon, keligui-Htakalbial, staliniu), kabine
tiniai, nešiojami. Irauzlstortlilal. kišeniniai \ Iskas

HVR116IŲ DOVANOMS

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998

TV

sophie 9 1 n e s s 
RADIO PROGRAMA

Iš WGES stoties — Banga 1390 ji 
PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v I 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD

8:45 iki 9:30 vai. ryte 
ŠESTAD. 8:30iki 9:30 ryte

SEKMAD. 8:30 --9:30 v. r. iš stoties 
WOPA — 1490 kil.

7159 SO. MAPLEWOOD AVĖ. 
Chieago 29. III. HEmlock 4-2413

(S ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialiu dideli* 

sunk ve žirnis su pilna ap- 
dratida. Pigiu ir sąžininga* 
patarnavimas.

R ŠERĖNAS
4546 8. Woo<1 8t., Chieago •

Illinois, tel. VI 7-2972

B-VIŲ LYGOS. KURIOSE
Kiekvieno Santaupos Apdraustos iki $10,000.00 

I R
Paskolos Duodamos Namu Įsigijimui 

Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINOS & LOAN ASSN.
6245 S. Western Avė., Chieago 36, III.

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

DISTRICT SAVINGS & LOAN ASSN.
3430 S. Halsted St., Chieago 8, Iii.

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

UNIVERSAL SAVINGS & LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St., Chieago 8, III.

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI ® VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

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

DABAR JAU METAS 

PAGALVOTI APIE

JUSU
SANTAUPŲ
SAUGUMĄ

/šy^SAFETYOF 
YOUR SAV1RGS

INSURED

Žemiau išvardintieji dalykai padaro STANDARD 

FEDERAL stipriausia ir labiausiai pasižymėjusia 

Chicagos taupymo bendrove:

1.
2.

Virš 41 milijonai dolerių investuota į Government Bonds ir 
veteranų morgičius, dalimi garantuotus U. S. saldžios įstaigos.

Turtas virš ................ .................................................... $58,000,000.00
Atsargos Fondas virš ................................................... $ 5,000,000.00

3. 1009 metų visada išmokėjome pagal pareikalavimą.

4

5

Federal Savings and Loan Insurance Corporation bei 
Federal Home I,oan Bank sistemos narys.

Sumažink rūpeteius. Taupyk saugiai. Visuose skyriuose 
mes mokame vienodą dividendą.

Darbo valandos: Kasdien nuo 0 vai. ryto iki 4 p.p., įskaitant šeštadienius.
Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8 valandos vakaro. 
Trečiadieniais visai neatidaroma.

( IIAKTKKKD AND SUPEKVISED BV THE UNITED STATES OOV’T.

JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas

Standard Federal Savings

įilIlIljlIlN lllllll®

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO 

4192 ARCHER'AVĖ., CHICAGO 32
.(Archer Avė. at Sacramentoj - 

PHONE: Vlrglnia 7-1141
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LIETUVIŲ BENDRUOMENES 

SUVAŽIAVIMAS
A. GINTNERIS, Chicago, III.

Lietuvių Bendruomenės idėja — kun. J. Borevičius ir Chica- 
yra, kad visiems lietuviams yra gos šaulių klubo valdyba ir JAV 
reikalinga jungtis ir sutartinai LB Centro valdybos vardu 
dirbti dėl lietuvybės išlaikymo' pirm. St. Barzdukas ir kt. 
svetimuose kraštuose, ka3 me
tai randa vis didesnio pritari
mo ir paramos. Tai rodo daug 
įvykusių faktų, pvz. Chicagoje 
įvykusiame Kultūros Kongrese 
ar pačioje Dainų šventėje, pa
sirodė masės lietuvių. Taigi, esą 
rae gyvi ir dalyvaujame tauti
nėse manifestacijose. Pasirodo, 
kad mums rūpi lietuviškumas! 
Lietuvių Bendruomenės atstovai

Apygardos pirmininko 
pranešimas

LB Chicagos apygardos val
dybos pirm. dr. J. Bajerčius pa
darė platų pranešimą apie vei
kimą: buvo padaryta 20 posė
džių. Įsteigtos 3 apylinkės: 
Springfieldo, Kenoshos ir Auro
ros. Dalyvauta 2 pasitarimuose! 
Clevelande. Žymesnieji atlikti 
darbai: spaudos 50 m. užbaigi
mas, kur buvo pagerbti spau
dos darbininkai ir redaktoriai,

LB Chicagos apygardos at
stovai suvažiavo į Lietuvių au
ditoriją gruodžio mėn. 16 d. ap- . . .. , . ,
tarti savo reikalų, išklausyti va- Prof: A' Varno ^a-
j-.. Hnmnna cnron mm o -a I lomavncdovybes pranešimų ir išrinkti
dvejiems metams naują apygar
dos valdybą ir kontrolės komi
siją. Apygarda turi 19 apylin
kių, iš kurių suvažiavime daly

dcmijos surengimas, Dainavos 
Ansamblio 10 metų sukakt. pa
minėjimas, religinio meno pa
rodos su 40 dail., religinis kon
certas, Vaidybos studija, disku-

Liudija saugumo komitete 
Vengras pabėgėlis liudija Wa-

shingtono saugumo komitete apie 
bolševikų deportacijas iš Vengri
jos. Apie 80 žmonių buvo sukiš
ti j gyvulinius vagonus ir depor
tuojami i Rusiją, bet pabėgo, kai 
geležinkelietis vengras papirko 
sargybą degtine. (INS)

vavo 14. Jos atsiuntė 80 atsto-i s!jų.klubas' Dainų Svent?a Ąa‘ 
rėmimas piniginiai ir išleista 
Dainų šventės repertuarui su-vų, o pridėjus 8 apygardos 3 na

rius, tarybos atstovus ir svečius,, ,. , .. o , . ...salėje dalyvavo apie 100 žmo-' rengt’’ du 8 tii“lneP-
nių, kurie penkias valandas nuo mal'. Paimto aukoms tetos or-
širdžiai rūpinosi ir sprendė įvai- 8’n^ac.Jos, globota tetuyzų te-
vioo • •, i • atras, surengta Kultūros kongrerns problemas ir reikalus susi- . ..... , , , ,2,„ t -„p • n j i sas ir didžiulis banketas Sher-jusius su Lietuvių Bendruome- . », . . , . ._ _ . . . . man viešbutyje kartu su Dainųnes organizaciniu gyvenimu. , ... , . , ,komitetu, kuriame dalyvavo 

Suvažiavimą atidarė LB Chi- apie 1000 svečių. Tai buvo tiesio

direkt. A. Rūgytė. Cicero nau
jai suorganizuota mokykla turi 
76 mokinius, o pirma mokėsi 
tiktai vienas mokinys Chicago
je. Jos direkt. yra prof. kun. 
P. Dambrauskas. Melrose Parke 
organ. aukšt. lituanistikos kur
sai, o Rockforde irgi panašiai. 
Tačiau aukšt. lituanistinės mo
kyklas lanko tiktai pusė moki- į 
nių skaičiaus, pagal bendrą jų I 
kiekį Chicagoje. Todėl mūsų pa-1 
reiga raginti tėvus, kad visi lan
kytų. Turime rinkti aukų litu
anistinei mokyklai inventoriaus

cagos apygardos pirmininkas giniai darbai.
Dr. J. Bajerčius pasidžiaugda-; Netiesioginiai prisidėta veiki
mas, kad taip skaitlingai susi- mu švietimo srityje :organi- 
rinko apylinkių atstovai aptarti zuojant Lituanistines mokyklas 
savo kultūrinių, švietimo ir or- Chicagoje ir apylinkėse: Cicero, 
ganizacinių bendruomenės rei- Melrose Par,ke ir kitur. Dabar i nupirkimui, nes nuo sekančio ru 
kalų. Kvietė atstovus visu rim-( Augšt. Lituanistinė mokyklai dens ji perkeliama į Jėzuitų na 
tumu juos aptarti ir padaryt sa- Chicagoje turi 250 mokinių. Josi mus. Teatrui išlaikyti ar jį ad- 
vo nutarimus. Invokaciją atliko
kun. dr. J. Prunskis ir dr. AJ _ _ . _

PERKRAUSTYMAI — MOVING

ministruoti reikėjo pridėti iš ka 
sos $500.00, bet Lietuvoje pri-/ 
dėdavo vyriausybė 1.5 mil. litų. Į

Nauji planai ateičiai
LB Chicagos apygardos valdy 

ba rankų nenuleidžia ir perdaug 
nesiskundžia. Ji visas kliūtis nu 
gali ir žengia pirmyn. Jau nu
matyti nauji darbai ir planai a- 
teičiai: 1957 m. birželio mėn. su 
rengti Chicagoje tautinių šokių 
šventę, kuri apims visos JAV 
ir Kanados jaunimą ir jų šokė
jus. Išvakarėse šventės bus Jau 
nimo Kongresas ir kiti kultūri
niai pasirodymai. Jau šventėje 
užsiregistravo dalyvauti apie 
30 šokėjų grupių iš Kanados ir 
Amerikos. Šventėje žada daly
vauti visos Chicagos pradžios 
mokyklos su savo programa. 
Leidžiama knyga 50 metų lietu
vių spaudos paminėjimui, vasa
rą norima surengti Lietuvių die
ną Chicagoje, lietuvių muzikų 
kūrinių koncertą, padaryti Va
sario 16 d. minėjimą jaunimui, 
sustiprinti apylinkių veikimą ir 
t. t.

Šalpom darbai ir pajamos 
kultūriniams ir politiniams ben
druomenės reikalams priklauso 
nuo lietuvių tautinio susiprati
mo ir vienybės. Bendruomenė, 
kaip nepolitinė organizacija, ma 
to taisytinų reikalų lietuvių gy
venime.

Turime daug organizacijų ir 
jau perdaug, todėl daugelis jų 
silpnai veikia. Jos turėtų pana
šios vienytis ir stiprėti. Visiems 
būtų geresnė nauda ir atsiektas 
tikslas. Tuomet būtų mažiau pa
rengimų, bet jie būtų geresnės

kokybės.
Apylinkių veikla praktikoje

Ne visos apylinkės atsiuntė 
raštu savo veiklos aprašymus. 
Rockfordo apyl. vardu kalbėjo* 
Šernas žodžiu. Paminėtos savo 
veikime: St. Louis, Cicero, Town 
of Lake, Bridgeporta3, Milwau- 
ke, Marųuette Parkas. Northsi- 
dė, Brighton Parkas, Melrose* 
Parkas. Reikalinga pripažinti, 
kad Cicero apylinkė su 296 na
riais yra viena iš veikliausių. 
Kitos 7 irgi neatsilieka toli ir 
dirba energingai ir gerai. Dalis 
apylinkių aptingusios ir reika-| 
lingos stipresnės akcijos. Nau
jai įsteigtos apylinkės rodo gy- 
vumą ir bendruomenės reikalų 
supratimą. Chicagos apygarda 
turi virš 3000 registruotų narių 

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

J. Buzas ...................  $2.00
J. Mikaliūnas ............. 2.00
M. Tamašauskienė .... 2.00 
Ačiū spaudos bičiuliams. 

“Draugo“ administracija

AUKOS UŽ KALENDORIŲ
Ui “Draugo” kalendorių atsiuntė 
šie asmenys:

Adolfas Paišys ....... . $2.00
T. Climoveck ....... 1.00
P. Narkevičius ....... . 1.00
Ona Beinoraitė ....... 1.00
B. Sisevich ............. . . 1.00
G. Marcinkevičiūtė . . .. 1.00
Ačiū geradariams.

‘Draugo“ administracija

ir 9 Tarybos narius, bet šuva- tyvi. Sakoma, jei Chicaga turė- 
žiavime dalyvavo tiktai 3, bū- tų bent 300 energingų ir pasi- 
tent: M. Rėklaitis, K. Musteikis šventusių lietuvių bendruome- 
ir R. Skipitis. Nenorintieji veik- nes eilėse, tai būtų galima kal
ioje dalyvauti turėtų užleisti sa- nus nuversti!
vo vietą kandidatams, nes ben-j
druomenė nori būti gyva ir ak-Ą______ (Bus daugiau)_____ _

PRIEŠKALĖDINIS
IŠPARDAVIMAS

Svarbus pranešimas visiems 
mūsų klientams 1

Ką tik dabar gavome didelį kiekį žieminių 
drabužių moterims, vyrams ir vaikams.

Turime didelį storų apatinių, mėgstinių, lo
voms uždangalų, pagalvių ir visokių kitokių žie
minių reikmenų pasirinkimą.

Kviečiame atsilankyti — būsite patenkinti mū-^ 
sų kainomis ir patarnavimu.

Joseph’s Dry Goods Store
3218 So. Halsted Street, Chicago, III.

Pradekit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite 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 Caliiornia Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Pirmad.. antrad., penktad Ir
•oMad. • vai ryto iki p.p

TračUd. • ryto Iki 13 ral.. 
Ketvirtai! • vai. Iki > vai. vak.

Trakis. Paskui buvo pagerbti žu j 
vusieji už Lietuvos laisvę ir mi
rę kankinio mirtimi Sibire; taip 
pat pagerbti ir vengrų tautos 
kovotojai už savo laisvę, kurie 
kovoja kartu ir už visų paverg
tų tautų išsivadavimą.

Prezidiumas ir komisijos
LB Apygardos pirmininkas 

pasiūlė suvažiavimui prezidiumą 
ir komisijas sekančiame sąsta
te, kuriuos suvažiavimas vien
balsiai priėmė: St. Rauckinas — 
pirmininkas ir du pavaduotojai 
— M. Rėklaitis ir VI. Skirmun- 
tas; sėkretorijatą sudarė: A. 
Gintneris ir Z. Lukauskas; man 
datų — J. švedas, dr. Z. Ašok
lis ir dr. J. Kižys; rezoliucijų — 
A. Markauskas. J. Ignatonis, P. 
Mickevičius, L. Dargis ir K. Glio 
žeria; nominaciių — Z. Dailid- 
ka, L. Pračkaila, inž. VI. Sin
kus, V. Galvydis ir J. Endrijo- 
nienė; rinkimu J. Tamulevičius, 
J. Tijūnas. A. Pladys, Pr. šulas 
ir G. Ročkienė.

žodžiu suvažiavimą sveikino 
Lietuvos konsulas dr. P. Dauž- 
vardis, kuris pažymėjo .kad lie
tuvių bendruomenės tikslas — 
tautinės kultūros ugdymas, prie 
kurios turi visi lietuviai prisidė
ti, tiek1 anksčiau atvažiavę į 
JAV, tiek čia gimę ir naujieji 
ateiviai. ALTO pirm. ir Draugo 
red. L. Šimutis sveikindamas pri 
minė, kad jisai pereitą savaitę 
kalbėjo per Voice of America į 
Lietuvą .ragindamas būti ištvor 
mingais ir vieningais, o Ameri-| 
kes Lietuvių Bendruomenė kaip 
tik stovi sargyboje, kad visi lie
tuviai pasiliktų ištikimi savo tė
vynei ir nenutautėtų. Chicagos 
Alt,skyriaus pirm. T. Blinstru- 
bas ragino būti vieningais tiek 
kultūriniame, tiek ir politiniame 
darbe, ncklausiant kokios esi 
grupės ar rsitikinimo. Raštu: 
Balfo vardu — A. Dzirvonas, 
ALKEcd. Chicagos apygardos

Duoną Ir IvnlriM akonlngaa 
balkntrv kep*

BRUNO’S KEPYKLA
8889-41 8. Izltnanlca Ava 

TeL Oliffiida 4-6S76 
Prartatomo | vioaa krautuve* 
Ir reatoranua, taip pat 14- 
alunfila 1 vlaua artlmuoaiua 

miestu*.

Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. U artimų kr 
tolimų distancijų. Saukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS ;
8415 8. LITUANICA AVĖ., ČflVčAGO, HJL» f

Telefonas — FRontler 8-1882
HI1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIH ■||||||||||||||||inilllMMIIIIIIIIIIIIIIIIIII

BALYS RADIO & TELEVISION
SALES AND SERVICE

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

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

2646 West 71 si Street Tel. PRospect 8-5374
Chicago 29, Illinois Sav. B. & J. Brazdžionis

SPECIALIAI ŠVENČIŲ 
PROGA!

J. JANUŠAI6I0 ir J. MAŽEIKOS
Z

Midwest Maisto - Likerio 

Krautuvėje

2515 W. 69th St., Tel. PR 8-9259
★

Jnrctne Grain Alkchol 190 proof 
BISQUIT — PRANC. KONJAKAS 
HENNESY 3 STAKS

MARTEL, prancūziškas konjakas 
ISPANIŠKA BRENDY 10 metų senumo 
KIJAFA VYNAS

CONTREAi; likeriai
CONTREAi; BRENDY
M L' M M prane. šampanas
Bordeaux vynas raudonas ir baltas 
Vynas galionais

5th.

$4.89
$4.85
$5-10
$4.95
$3-79
$1-64
$3-50
$3.88
$3.98

Ir daug kitų gėrimų specialiomis kainomis
Ciiiinimil Hi'DllIškl Ir Mamytės sūrini, Importuoti lęrybnl, 

uogienė, lldioIškii Jyurl diumu |r kiti Klintiniai kaip lietiniui, taip 
Ir lni|MM'liiol| Iš uZslrnlij.

Šicirnn .'.k i šokoiii'liii įtairioae ilrž.rsc dinuliniu*. < a meti n«*s <li- 
dilės lėlės su iiiiliiniliiiis plmikais lik $5.98. Tnip put vaikščio- 
iiiiiėiij lėlių tinkiiiK'ii) iloMiiionia taip pat tik $5.98.

Perkant dideliais kiekiai} specialios nuolaidos.

MIRTI Vf: ATDARA KASDIEN HO 1 V. RYTO IKI 10 V. Y:

MES PERSIKĖLĖM 
Į NAUJĄ VIETĄ

/

)
t r

7
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Mes persikėlėme į naująjį savo namą. Pradedant 
gruodžio 17 diena visi Chicago Savings & Loan 
Azssociation nariai, taupytojai, draugai ir įvairius 
reikalus su mūsų įstaiga turintieji prašomi jau 
vykti į 6245 SO. WESTERN AVENUE, Chicago, 
Illinois. Vėliau pranešime oficialaus atidarymo 
(Grand Opcning) dieną.
Nuo josios įsteigimo 1924 m. Chicago Savingn 
visada, be jokios pertraukos, kas 6 mėnesiai iš
mokėjo ir išmoka aukštus dividendus, kaip tai 
duro didžiausios tos rūšies įstaigos. Saugumo ir 
pelningumo atžvilgiais Chicago Savings ntovi

GRUODŽIO

17 d.,

1956
greta tų taupymo bendrovių, kurios visada savo 
reikalus teisingai ir ekonomiškai tvarko, kad 
taupytojams būtų naudos.
Šiandien, persikeldami į savo naująjį namą, ku
ris yra vienas gražiausių visoje Chicagoje ir 
turi pačius vėliausius įrengimus bei pagerinimus, 
tariame širdingą ačiū visiems, kurie kokiu norą 
būdu esate padėję Chicago Savings & Loan As- 
sociation išaugti į $20,000,000.00 viršijančią 
bendrovę. Kviečiame ir toliau mus remti, pasi
dėdami pinigus į šią tvirtą ir sąžiningai tvarko
mą finansinę įstaigą.

& LOAN ASSOCIATION 

6245 SOUTH WKSTEBN AVĖ 

CHICAGO 36, ILLINOIS

^z
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Cicero, III.
Retas parengimas

Viena veikliausių Labdarių Są 
jungos kuopų yra trečioji Cice
ro kuopa. Per eilę metų ryžtu, 
rūpesčiu ir darbu daug nusipel
nė Labdarių Sąjungai. Ir dabar, 
gruodžio 23 d. 7 vai. vak. Sv 
Antano parapijos salėje ruošia 
retą parengimą, kurio pelnas 
skiriamas Labdarių Sąjungai.

“Chicago American” laikraš
čio redaktorius Stasys Pieža, tik 
grįžęs iš ilgos ir įdomios kelio
nės po Europos įvairius kraštus, 
ne tik papasakos įdomių ir retų 
įspūdžių, bet ir filmu parodys 
tų kraštų gyvenimą, papročius. 
Tai tikra iretas parengimas su 
reta programa. Tikimasi, kad 
visuomenė gausiai atsilankys ir 
parems darbščios kuopos veiklą.

Pažymėtina, kad labdarybės 
darbui Ciceroje talkininkauja 
eilė nuoširdžių žmonių ir kuopai 
pirmininkauja labdarybei pasi
šventusi K. Sriubienė,

Labdarybė yra vienas krikš
čionybės aktyviųjų bruožų. Tad 
katalikiškoji visuomenė turi 
jausti pareigą remti labdarybės 
darbus.

PAJIESKOJIMAI
J ieškomi — STASYS SEČKUS, 

ELZBIETA ŠEČKAJTĖ SKUČIE
NE, MARIJA SEČKA1TĖ AND- 
RIUSKEVIČIENĖ, MAGDELENA 
ŠEČKAITĖ ZILBERTIENĖ. Pas- 
kutniorais žiniomis (dar prieš ka
rą) šie asmenys gyv. New Jersey,) 
County Hudson, Kearney. J ieško 
brolis iš Lietuvos. Rašyti: M. Pa
navus, 335 Rast 43rd St. Hamil- 
ton, Ont., Canada.

Skubiai jieškomi: SKERSTO- 
NAS, s. Adomo, yra žinių iš Liet., i 
teirautis: V. Katilius, 254 East 
Maple St., Vilią Park, III. arba 
skambinti tel. TErrace 4-2474.

JUSTINAS ČI2IUNAS, s. Fe
likso, gim. 1894 m. išvyko į Ame
riką 1913 m. Jieško sesuo Marija 
Čižiūnaitė Skukauskienė, gyv.:— 
Kaunas, žemaičių g-vė 26, bt. 5.

KAZĖ TĄMULYTft, d. Kazio 
gim. 1912 m. jieško Vanda Tamu
lytė - žižnevičlenė, Kaunas, Za
navykų g-vė 26-7.

Jieškomi giminės: ANDRIEJUS 
ŽIRAMSKAS iš Alytaus apskr., 
Varėnos vaisė.. Gojos kaimo ir 
GERTRŪDA ŽURAMSKIENfi - 
ZALANSKAJTfi, iš Merkinės vai., 
Mardasavo km. Jie patys ar jų 
vaikai prašomi atsiliepti šiuo ad
resu: Juozas Poškus, Domino, Po- 
selok Mina, Južnyj s/soviet, Par- 
tizanskij raj., Krasnojarskij kraj, 
Russia.

JI K ABOJIMAI

Chicago je gyvenančių asmenų:
Česnauskienė Veronika., Adomo 

Tapėiausko duktė, gimusi Kybei- 
kių Dvare, Kybartų v., Vilkaviš
kio apskr. Jos vyras Viktoras, sū
nus Vincas ir Viktoras.

Jucevičius Stasė.
Jakubauskas Kazimieras, Jono 

sūnus. Amerikoje nuo 1914 m. ,
Jonaviėius Zenonas, Kazimiero 

sūnus, iš Žvįrzdalių kaimo, žlibinų 
pašto, Telšių apskr.

Praninskienė Ona, gyvenusi 
Brighton Park’e.

Raudonis Jonas, Felikso sūnus, 
iš Sarakų kaimo, Gadunavos pa r.

Rudzinskas Antanas iš Šiaulių 
apskr. Gruzdžių apylinkės.

Sviderskis Mykolas, jo žmona 
Stasė (Gudžinskaite) ir dukros 
Regina ir Valiūnė.

Viskantienė Stasė, Juozo dukra.

Jieškomieji arba apie juos ži
nantieji prašomi atsiliepti.

LIETUVOS KONSULATAS 
6147 South Artesian Avė. 
Telefonas REpoblic 7-8334 

Chicago 29, III.

BRONE NUMGAUDYTE GRI- 
GAL, jieško Danė Vileišytč, Kau
nas, Gorkio g-vė 20 b., bt. 4.

Juos pačius atsiliepti arba, kas 
žino, prašom jų adresus pranešti: 
P. Leonui, 2735 W. 71 st St., Chicago 
29, III.

ISTORIJA NEPASIBAIGIA tele
vizijos, radijo ar patefono nupirki
mu pas mus: mes a fui ra t ii pristato
me, įjungiame, nureguliuojame — 
viskas nemokamai. Jei kada reikia 
taisyti, j>atys taisome, nesiunčiame 
kitur. Gradinskas, J. G. Television 
Co., 2512 W. 47th St. FR 6-1998. 
Atdara ir sekmad. 11—3.

MALDAKNYGE

JAUNUOLIU MALDOS'
Kurią paruoši 

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

Uimkymaa adresuokite

DRAUGAS
2334 South Oakley Avenue 

CHICAGO 8. DLL.

LIETUVIŠKŲ STUDIJŲ 
INSTITUTAS

— Išlaikomas —

MOKSLINIŲ STUDIJŲ KLUBO
SEMESTRO TEMA:

MODERNIŠKŲ KULTŪROS AP
RAIŠKŲ VERTINIMAS

Penktadienį, gruodžio 21 d. 
Vilniaus Aušros Vartų mokyk
loje (virš bažnyčios), 2325 W. 
23rd PI. (šalia “Draugo”) inž. 
Jonas Kūgis skaito paskaitą te
ma: Mokslas ir nauda.

Paskaitos piadžia 7 vai. 30 
min., nesivėlinant.

Visi, besidomintieji dvasinių 
mokslų pažanga, kviečiami da
lyvauti.

CLASS1FIED AND "HELP IVANTEH” AI)S
REAL ESTATE

Pirkdami sutaupysite 
ir pat duodami uždirb
site per šių Įstaigų. 
AL. BUDRECKAS 

B BALTY
į 4081 Archer Avė. (prie

Callfornijos g-vės)
LAfayette 3-3384

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

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2000 W. 59th St. Tel. Prospect 8-5454

BUILDING & REMODEIJNG

VIKTORAS ŠIMAITIS
General Contractor

Stato rezidencinius ir koroerotnlua 
namus: pasiūlo sklypus; rekomen
duoja planus; Išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-4229 
arba rez. tel. UI 7-3310. Kreiptis —

SIMAIČIAI 
Realty - Hullders - lunuranoa 

2737 West 43rd Street

Miami, Fla.
Naujienos iš Miami

— Adolfina Skudzinskienė, š
m. gruodžio 9 d. išlaikė valsty
binius ‘‘Register State of Board 
Massage and Therapy” egzami
nus. Ta specialybe ji domėjosi 
būdama Vokietijoje. Dabar ji 
turi teisę dirbti savoje profesi
joje visose JAV.

Kokia 3-ii Fatimos 
paslaptis?

Ar Rusija bus atversta?
šiuos ir kitus aktualius klausi

mus kun. J. Kuzmickis svarsto 
knygoje

FATIMA IR MES
Kadangi autorius pats lankėsi 

apsireiškimų aplinkoje, todėl, jam 
kalbant, skaitytojas pasijunta tar
si jo bendrakeleivis. Pasakojimas 
nuoširdus, giedras, paprastas, kaip 
tų piemenėlių regėtojų gyveni
mas. Bendrai: svarstymai psicho
logiški, įtikinami, atsargūs, išva
dos taiklios, žodžiai, sakiniai vaiz
dingi” (S, Matulis, MIC).

FATIMA IR MES — gausiai 
iliustruota, įrišta kietais viršeliais, 
255 psl. knyga. Jos kaina nuo šių 
metų pabaigos sumažinta iki $2.

Kita to paties autoriaus kny
ga — ; *•

Marija mums kalba
Joje aprašomi švė. Marijos ap

sireiškimai Lietuvoje ir Europo
je. Knyga iliustruota; įrišta kie
tais viršeliais ir jos kaina $3.00.

Reikalaukite knygynuose arba 
siųskite užsakymus su pinigais j:

DRAUGAS
• . . i

2334 S. Oakley Avė.

CHICAGO 3. ILL. .

Jieškomas POVILAS ZEKAS, 
KAZYS ZEKAS, sūnus Benedik
to, Povilo Zeko vaikai: Sūnus BE
NEDIKTAS ZEKAS ir duktė LI
LE ZEKAS. Abu broliai gyveno 
Chicagojo. Jieško jų sesers duktė 
Alfa Genienė. Jie patys arba a- 
pie juos žinanti prašome atsiliep
ti šiuo adresu: Petras Martinai
tis, 7136 S. Fairfield Avė., telef. 
PRospect 6-4846.

Jieškomi ALBINAS KAMINS
KAS, ankščiau gyv. Oldenburge, 
ir JURGIS MILIAUSKAS. Atsi
liepti šiuo adresu: Algimantas Mi
liauskas, Vienybės g-vė Nr. 5, 
Kybartai, Kybartų rajonas, Li- 
thaunia.

Jieškomi JONAS LIEBAS ir 
URŠULE LIEBIENfi. Atsiliepti 
šiuo adresu: Domicėlė Vasiliaus
kienė, 4-rių Komunarų g-vė, Nr. 
21, Raseiniai, Lithuania.

J ieškomas Viktoras Šalčiūnas, s. 
Juozo, g. 1918 m., spal. mėn. Eg- 
lupių km., Pajevonio vaisė., Vilka
viškio apskr. Jieško brolis: Pijus 
šalčiūnas, Vienybės g-vė Nr. 16, 
Kybartai, Kybartų rajonas, Li
thuania.

Juozas Jarulis, gyvenąs Lietu
voje, jieško savo seserų: OLGOS 
JARULYTES-MAČIUUONIENES, 
d. Juozo, ir MARIJOS JARULY- 
TES VITKAUSKIENĖS, d. Juozo. 
Prašomi atsiliepti šiuo adresu: J. 
Rakštys, 2419 W. 67th St, Chi
cago 29, m.

Jieškomi: Stasys Baltramiejūnas, 
s. Jono, gyvenęs Kaune; Alek Cil- 
cius (Ciicus?) ir Jieva Bajalis-Baja- 
lienė, anksčiau gyvenę Brooklyne. 
Turiu jiems žinių iš Lietuvos. Atsi
liepti: J. Čibiras, 601 E. Schantz 
Avė., Dayton 9, Obio.

•Tieškomas Povilas Kasperavičius, 
s. Povilo, gimęs 1915 m. birželio 
mėn. 18 d. Gyvenęs ir mokėsi Kau
ne, kilęs iš Mažeikių. Lš Lietuvos iš
vykęs 1943 m. Yra žinių iš Lietuvos. 
Žinančius prašau atsiliepti šiuo ad
resu: Z. Girdvainyte, 3337 S. Wal- 
lace St., Chicago 16, I1L

VARDAI VANDENIMS U 
DIENOMS

Tokiu pavadinimu tik Šiomis dle 
nomls išėjo iš spaudos Jurgio Blokai 
člo eilėraščių knyga. Autorių pažįsta 
me, kaip vienų gabiausių ir veikliau 
šiųjų mūsų teatralų, čia Ji matome 
daug žadančiu poetu. Knygos kaiai 
— 11.60.

Užsakymus ir pinigus siųskite
DRAUGAS, 2334 S. Oakley Avė., 

Chicago 8, I1L

AR JAU ĮSIGIJOTE 
KNYGELĘ EGZAMINAMS

KAIP PASIRUOŠTI 
JAV PILIETYBEI

BOKIME IŠTIKIMI LIET. 
KHY6AI!

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

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

Pulkus 0 butų (2x5 ir 4x4) mūr. 
pajamų namas arti liet. bažnyčios ir 
mokyki. Geras susisiekimas. $lS,00o. 
K. Juknls.

Oar prieš šventes nepraleiskite 
progos įsigyti šį pulkų, prie parko 
stovint), 5 butų apartm. mūro na
mų. Plieno konstrukcija. 3 karų ga
ražas. Namas labai gerame stovyje. 
$417 mfn. pajamų. Skambinkit A. 
Linui.

Kaip modern. piramidės — mflr. 
ekstra 6 kam'), namas arti Maria 
High. School. Puikūs kambariai ir 
moderniški įrenginiai. Gazu karšto 
vandens šildymas. Rūsyj irgi galima 
gyventi. Yra vietos kitam butui vir
šuje. 2 puikios vonios. 2 karų milr. 
garažas. Pažiūrėkite! $25,000. Volod- 
kevičius.

Gražus mūr. namas (2 po 4) Mar- 
ųueette Parke. Aut. šildymas karštu 
vandeniu. Dvigubas garažas. $2S,500. 
A. Rėklaitis.

Geltonų plytų puikus 2 butų po 5 
kamb. namas Brighton Parke. Rū
sys. Garažas. Tik $2 2,000. A. Sirutis.

P LEONAS
REAL ESTATE 

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

'Jllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllilllll  ̂
= LIETUVIŲ STATYBOS 
= BENDROVE
| MORAS i
S Bullders, Gen. Oontractors s
S Atlieka planavimo ir staty- S 
S bos darbus gydytojų ofisų, gy- 3 
S venamųjų ir viešųjų pastatų. S 
S Namų įkainavimas Ir jvairūs S 
S patarimai nemokamai. £
S Kreiptis šiuo adresu: -
| JONAS STANKUS |
S Kasdien nuo 8 vai. ryto Iki S 
S 6 vai. p p. Kitu laiku susitarus 2
= TeL PRosnect 8-2013 
= 6800 SO. CAMPBELL AVK, = 
= Chicago 29, Ilflnofs £ 
fflllllllllllllllllllllillllllllllliuilllliuiiiiiš

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY

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

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

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

vakaro Iki 11 vai. vakaro.

CHARLES F. CARPENTIER 
Sccrctary of State

With the advent of the Christ- 
mas season, traditionally the happl- 
est time of the year, lt ls unfor- 
tunate that we mušt have to fear a 
hlgh trafflc fatality toli durlng thls 
perlod.

Lašt year, when Christmas fell on 
a Sunday, 41 persona lošt thelr llvea 
on Illinois hlghways over the holi- 
day weekend. This needless loss of 
lives should and can be reduced 
lf the drlver and pedestrian more 
earnestly accept their responsiblli- 
tles.

The drlver mušt be on the alert 
for too mueh ao-called “Christmas 
Cheer”—an Office party or a gather- 
lng of frlends. Alcohol and gaso- 
llne never mlx — no matter what 
season of the year lt ls. Too many 
motorists are inclined to be In a big 
hurry to get home after such cele- 
bratlons and disaster lurks around 
the corner for them.

DON'T BE PREOCCUPIED
VVHEN CROSSING STREETS

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

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

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

Pinigus su užsakymais siųsti: 

DRAUGAS”, 2334 S. Oakley avė

Chicago 8, m.

Nėra įdomesnės knygos už kelionių 
aprašymus

VLADO RAMOJAUS

LENKTYNES SU ŠĖTONU
j’ra Lietuvos batalijono karo kelio 
aprašymai, labai noriai skaitomi ir 
jaunimo ir užaugusių.

Knyga papuošta modernišku dail. 
V. Vilkau viršeliu, turi 292 pusi., 
kaina $3.00. Lietuviškos Knygos 
Klubo leidinys.
Užsf.kymus ir pinigus siuskite

2334 South Oakley Avenue 

Chicago 8, Illinois

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

SVETAINE "DUBYSA”

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

VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS 

“Varpas" Real Estate 
General Insurance, Notary Public 

5916 8. VVestern Avė.
REp. 7-6886 arba HEin. 4-7085

Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklvpua ar ūkius 
atlankykite mus

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St 
WAlbrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak. Ir oakmad.)

MISCELLANEOUS 

Įvairūs Dalykai

LIET. APDRAUDŲ AGENIT RA
Vlaų rūšių apdraudna Automohl 

Uų finansavimas. No taria tas Vabrty 
h6s patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdrauda. kltof 
pasiteiraukite pas mus

JONAS KIRVAITI* 
WAlbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENCT 
610R S. Ashland Avė- Chicago 36, TU

iiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiii
STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardinės
Tai gražiausia dovana mūsų 
mažiesiems skaitytojams. Meile 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ii 
dali. VI. Stančikaitės gražios Uiti’ 
stracijos šią knygą padarė dau 
giausia mėgiama mažųjų skaity 
tojų tarpe. Kaina $1.50.

Užsakymus kartu su pintasis siųskite:

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8. UL
...................................................imliu'"....,.
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PER PASAULI KELIAUJA 
ŽMOGUS

Bernardo Brazdžionio poedjo> 
rinkinys. Nedidelis skaičius šio* 
knygos gautas ftiomia dienomh 
"Drauge”, 2334 So. Oakley Avė 
CHICAGO 8. ILL. Knygos kabu 
kietais vlrieliala $2.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUHIIII.

Biržinys Kazys, Liudviko; Kurpis 
Petras, Justino; Melnikas Jonas, 
kilęs iš Zubriškių km., Salako vaisė., 
Zarasų apskr.; Štrazdaitė Nelė, Al
berto Strazdo sesuo, ištekėjusi už 
antro vyro Antano (pavardė neži
noma), 1947 m. dirbusi sąskaitybos 
skyriuje American Telephone-Tele- 
graph Co.

Romas Steponkus, Rietaviškis, 
dabar esantife Cbieagoje, ar jis pats 
ar žinantieji apie jį malonėkite pa
rašyti Juozui Gaigalui, 712 W. 17th 
Place, Chicago, UL Reikalas su jo 
tėvais pavergtoje Lietuvoje.

Pedeatrlans should stay alert. A 
certaln amount of Christmas rush 
seems lnevitahle, and pre-occupa- 
tion wlth shopping and wrapping 
weakens safety defenses. Pedestrl- 
ans should forget about the last- 
minute glft which mušt be pur- 
chased and about that huge pilė of 
unwrapped presents when Crossing 
streets.

A copy of the completely new 
“Rules of the Road” booklet wlll 
be sent to you free upon reųuest. 
Write to CHARLES F. CARPEN
TIER, Secretary of State, Sprlng- 
fleld, Illinois.

Teisingumas — tikro charak
terio požymis. Atvirumas ir 
tiesos žodis — dvasios galiūnų 
ypatybė. O. S. Marden

Skelbkitės “Drauge”

DIDELI 8 ATIDARYMO 
IŠPARDAVIMAS

I’rmo ir detalė prekyba. — Pilnas 
pasirinkimas Kalėdinių žaislų; mo
terims Nylon kojinių 1-os rūšies 60 
gauge 15 denier 3 poros už $2.00. 

L E 0 N' 8 
Hoaiery & Novelty Store 

1304 W. 52st St. DR 3-0278

SEND *1 TO CARE, N.Y.
or your lotai CARE offica

please 
care...
frecavte 

fiunger hurts!
bacauM taving liuet it thit 
nmple: You send $1 to 
CARE. That dollar sends 
22 lbs. of food overaeas — 
helps feed this little boy 
and hia family for one 
whole month

2548 West 69th St., Chicago 29, III.
TEL. REPUBLIC 7-2141

Anksčiau buvusią Antano Pūčio svetainę perėmė nauji 
savininkai: ANELfi GOT AUTAS ir STEPAS TRINKAUS- 
KAS.

Jauki, moderniškai įrengta salė išnuomojama: šokiams, 
vestuvėms ir kt. progų parengimams.

Nauji šeimininkai visuomeninio pobūdžio susirinkimams 1 
ir choro repeticijoms salę duoda nemokamai.

Dar vieną naujenybę įveda naujieji šeimininkai — ka
vinę ir šokius šeštadieniais ir sekmadieniais.

Norėdami geriau susipažinti su buvusiais ir būsimais 
savo klijentais, per Kalėdų šventes atsilankiusiems nemo
kamai pavaišins skaniais lietuviškais valgiais.

Maloniai kviečiame visus atsilankyti. (

ANELfi GOTAUTAS 

ir

STEPAS TRINKAUSKAS

............. - ' =>

NAUJAS ŽODYNAS
virs 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 RADIO aparatai su kuriais girdi
ma VILNIUS ir kiti miestai.
RAŠOMOS MAŠINĖLĖS su lietuvių ir kitų kalbų raidynais kai- 
noe nuo $55.
LAIKRODŽIAI šveicarų ir kitų firmų reto gražumo ir gerumo. 
FOTO aparatų nuo pigiausio iki brangiausio.
GINTARO KRISTALO įvairiausių dirbinių didelis, didelis pa- 
sirinkmas.
Devynios galybėa LIETUVIŠKŲ plokštelių, KNYGŲ, ALBUMŲ 
ir kitokių prekių dovanoms, viską išvardinti neįmanoma, reik 
pamatyti. Katalogus ir prekes siunčiame į visas pasaulio ša
lis. O kalėdinių sveikinimų marios.
J. Karvelis, 3822 S. Halsted St., Chicago, III., tel. YArd» 7-0677. 
P. S. Vaikams vežimėlių iš Europos įvairių rūšių kaina nuo $30.

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

E. KURŠIUS 

REAL ESTATE SALES 

REpublic 7-9400

Kas per mano įstaigą pirks 

ar parduos nekilnojamą turtą 

ekspertiškas income taksy pil

dymas vieniem metam nemoka

mai.

BARGEKAS. 2-jų butų namas. 
Arti 28tli ir Springfield Avė. 4 kam
bariai ir 2 kamb. rūsy. Centralinis 
apšild. 1 kamb. pastogėje. Mokes
čiai tik $78. $11,600; įmokėti tik 
$3,000. SVOBODA, 3739 W. 26th 
St. LAwndale 1-7038.

MARQUETTE PARKE mūrinis 
l1/^ augšto 2-jų butų. Centralinis 
šildymas alyva. 2-jų antom. gara
žas. Kaina $19,000. P. Abromaitis 
Realty, PRospect 8-0052.

MARQVETTE PARKE:
Mūr. 4 kamb., du mieg., pečiais

Slld., geroje vietoje, tik $10,500. 
GAGE PARKE:

Med. 2 po 5, centr. šild., garažas, 
tik $18,000. j

Naujas mūr. 2 po 5. ant didelio 
sklypo, modern. įrengtas, tuoj gali
ma kraustytis.

BRIGHTON PARKE:
Med. 5 ir skiepe 3 kamb., gara

žas, centr. šildymas karštu vandeniu 
alyva. $11,650.

Turime daug ir įvairių namų, pa
dedame gauti paskolas, esame lietu
vių apylinkhj centre Brighton Parke.

SIMAIČIAI
Realty, Bulldera Insurance 

2737 West 43 St 

CLiffside 4-2390

PILDYMAS
A. Stančiauskas instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur- 
naces), visų dvdžių oro vėsintu
vus (Air conditioners) ir atlieka 
visus skardos darbus.
1546 S 49th COURT CIUERC 
Tel. OLympic 6-6775 nuo 8 vai.

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

OLympic 2-6752

ACTOMOBILES — TRTJCK8 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO K O 2 I C O S 
lletnvUka gazolino stotu Ir auto 

taUymas
Ktllekaml motoro remontai, lyginimo 
1ažyme darbai Ir keiffiamoa daira

CALL-ME-MOTORS C0.
5750 S. WESTFRN AVĖ. PR 8-9533

IŠNUOMUOJAMA

Išnuom. apšildomas mieg. kamb. 
vyrui. Su valgiu ar be valgio.

4320 S. Fairfield Avė.

D ft M E S I O 1

“TĖVYNES GARSU”
Valandėlė transliuojama per WDOR 
stotį, banga 1260, kiekvieną penk
tadienį 7 vai. vakare.

Klubo pirm. J. STEMPUŽIS
1203 E. 74TH STREET 

CIeveland 8, Ohio, tel. EX 1-2296

Skelbtis "DRAUGE” apsimoka, 

nes jis yra plačiausiai skaitomas 

lietuvių dienraštis, o skelbimų 

kaina yra prieinama visiems

•itasBiiiiiiHiimiiimiimtiiiiiiiimiiiiiiitimiiiiri
KNYGA,

Kokios pasirodo tik retais laikotar
piais.
,. PREMIJUOTASIS DRAUGO .. 

ROMANAS

Didelė Lietuviškos buities knyga, 
išrinkta iš daugelio kūrinių Jory 
Komisijos ir nepaprastai palankiai 
sutikta skaitančios visuomenės.

Aplankas dail. J. Paukštienės 
Lietuviškos Knygos Klubo leidinys 
434 psl. Kaina $4.00.

Užsakymus ir pinigus siųskite 
DRAUGAS 

2334 So. OaJriey Avė. 
fTiiengc M. fII
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Penktadienis, gruodžio 21. 1956 DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHTCAGO, ILLINOIS

r?
TEISĖJAS JOHN T. ZURIS ATIDARO 

SAVO OFISĄ
Jonas T. Zuris, kuris per dvidešimt .metų buvo Chicagos 

miesto teisėju, nuoširdžiai dėkingais visiems draugams už 
jų paramą. Visiems linki linksmų šv. Kalėdų ir laimingų 
Naujų Metų.

Jo o'fįsas bus atdaras nuo 1957 m. sausio 1 d. 11 S. La 
Šalie St., kambario Nr. 1415. Kaip ir praeityje pas jį bus 
galima kreiptis įvairių bylų reikalais.

ŠACHMATŲ ŽINIOS
— Lietuviai įveikė Brandeis 

universitetą tarpklubtin'ėse Bos
tono pirmenybėse labai įtikinan
čia pasekme 4’/g :’/•:• Po tašką 
laimėjo K. Merkis, Ged. Švei
kauskas, Petras Kontautas ir 
A. Keturakis, o pustaškį — A. 
Klinuškovas. Lietuvių antroji 
laimėjo 3:2 iš South End klubo, 
kuris savo kredite turėjo dvi 
pergales (prieš Harvardo klubą 
ir Bostono YMCA po 4:1). Po 
tašką laimėjo Alb. Karosas, Sta 
sys Kazlauskas ir Gediminas 
Kuodis.

— Toronto “Vytis” j šių metų 
pirmenybes įkelia dvi koman
das. A komandoj žais A. Vaito
nis, Matusevičius, Stepaitis 
(šachmatininkų vadovas), Fa
bricijus, Paškauskas, Sirutis, 
Tarvydas. “Vytis” dukart buvo 
Toronto lygos meisteriu (1950 
ir 1955 m.). Vytiečių žaibo tur
nyrą laimėjo Fabricijus, Stepai
tis, Ramanauskas ir Matusevi
čius.

ves pirmenybėse dalyvavo A. 
Mylė (jis aštuntas pirmoj gru
pėj) ir J. Viliušis (šeštas II gru 
pėje).

— “Chess Review” gruodžio 
nr. skelbia Škėmą, įsikvalifika- 
vusį į “Golden Knights” 1955 
baigmę. Karalaitis įveikė Dor- 
cey (52-Nf) ir Racaitis — Smi- 
thą (56-N). “Golden Knights 
Present Leaders” sąraše Kazys 
Merkis turi 34'/•> (maksimumas 
46.2), o kitame sąraše įvardin
tas Petras Kontautas su 30*/>. 
Iki šiol geriausią pasekmę “Gol
den Knights” varžybose yra pa
siekę iš lietuvių Kazys Merkis, 
būtent 40.2 ir Povilas Tautvai- 
ša — 37.85.

— Austrailjos “Chess World” 
paminėjo 1946 metų tarpt. Ol- 
denburgo turnyrą, Vokietijoje. 
Laimėjo vokiečiai Achues ir Sae 
misch po 11 Rankis 11, Rell- 
stab 10, Kazys Škėma 9, P. Taut 
vaiša ir latvis Endzelinš po 
8>/2, Arlauskas 8 ir 1.1.

— Lietuvis įveikė pasaulio
— Inž. A. Nasvytis įvardin- i meisterį. 1937 m. tarptautiniam 

tas pirmuoju žaidėju Clevelando | šachmatų turnyre, Kemeri, Lat-

Nehru duktėk
Prezidentas Eisenhower lydi Nehru dukterį Indira Gandhi Bal

tųjų rūmų laiptais. (INS)

z
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industrinėje lygoje iš 86 daly 
vių. skelbia Clevelando “Chess 
Bulletin”. Nasvytis surinko 
7:1 taškų, II vieta su tiek pat 
taškų laimėjo latvis I. Garais, 
tik pastarojo pag. taškų mažiau, 
negu Nasvyčio.

— New Yorko Baltijos klubo 
pirmenybių baigmėn įėjo 6 lat
viai 3 lietuviai (E. Staknys, A. 
Šukys ir Jz. Vilpišauskas) ir du 
estai.

vijoje, Lietuvos meisteris Vla
das Mikėnas laimėjo prieš pašau 
lio meisterį dr. Aliochiną (vie
nintelis Aliochino pralaimėji
mas tame turnyre) ir didmeiste- 
rius Tartakoverį, Stahlbergą, 
Petrovą ir kt. Mikėno partija 
su Petrovu, kuris dalinosi pir
mą vietą su čeku Flohru ir ame 
rikiečiu Reshevskiu, buvo ap
dovanota antruoju grožio prizu. 
Partiją pakartojo “Darbinin-

Montrealio Premier Reser- kas” gruodžio 14 d. K. Merkis

SPORTAS
(Atkelta iš 2 psl.)

ninkaiš. Tenka pastebėti, kad 
daug sportininkų yra uždaro bū
do ir nekalbūs.

Rusams sportininkams išva
žiuojant į Australiją, buvo pasa
kyta, kad Australijoje labai sun 
ku gauti pieno. Tačiau paro
džius ruseliams didžiausius “pie 
no barus”, kuriuose galima pie
no kiek tik nori, vienas jų pa
sakė: “Tai matai pasirodo, kad 
čia piene galima net ir maudy
tis, ne tik jį gerti!”

Gruodžio 2 d. muziko A. Čel- 
nos vadovaujamas lietuvių miš
rus choras atliko koncertą, pa
vadintą “Mintimis į Lietuvą”. 
Koncerte dalyvavo apie 700 lie
tuvių. Taip pat buvo pakviesti 
ir lietuviai sportininkai, bet jų 
vadovai neišleido ir jie negalėjo 
dalyvauti.

Rusų sportininkai labai neno
romis lankėsi ir į olimpiniame 
kalnelyje vykstančius šokius. 
Jie teisinosi, jog viskas perdaug 
kvepia amerikonizmu ir jie dar 
tų “laukinių” šokių neišmoko 
šokti.

Rungtynių pertraukų metu ru 
sus sportininkus vaišindavo šo
koladu ir kitais skanumynais. 
Jie skanumynus priimdavo ir 
tik vienas pasakė, kad šokola
das Rusijoje yra geresnis, ta
čiau kitiems atrodė atvirkščiai. I

Rusai piktinasi amerikiečiais, 
jog jie valgo kramtomą gumą. 
Jiems pasiūlius, gumą jie atsi
sako imti. nes bijo, kad kiti jų 
nepalaikytų užsikrėtusiais bur
žuaziniais papročiais.

Buvau “Gruzijoje"

Pakviestas Australijos krep
šinio komandos kapitono A. Ig
natavičiaus, apsilankiau sporti
ninkų apgyventame kaimelyje. 
Visur pavyzdinga tvarka ir 
prieš kiekvienos valstybės spor
tininkų gyvenamąjį bloką plevė
suoja jų valstybės vėliava. Ypa
tingai geras yra maistas, kuris 
savo kiekybe ir kokybe gali pri-j

lygti pačiam geriausiam pasau
lio restoranų maistui.

Vieną dieną, susitaręs su ame 
rikiečiu korespondentu, aplan
kiau ir rusų laivą “Gruziją”. Rei

kėjo gauti specialų leidimą, kurį 
parūpino mano kolega.

Prieš išvykdami į laivą, pain
formavome savo bendradarbius, 
kad vykstame į laivą ir žadėjo
me grįžę paskambinti, nes nega- “j“ 
Ii žmogus žinoti, o ypatingai aš,1 
kas gali atsitikti laive.

Laive mus priėmė vienas ang
liškai kalbąs karininkas ir ap-

to įdomiais aprašymais iš olim
pinių žaidimų, redakcija gavo vi 
są eilę pasiteiravimų.

... , . . , daroma ne dėl to, kad skyriujerodė visą laivą. Švara ir tvar- ... . . , ' r . J
ka — pavyz&mga. šiaip laivas n" u vie O3> e e
nemažas. Po apžiūrėjimo buvo
me pavaišinti kaukazišku vynu 
ir ikros bei sūrio sumuštiniais. 
Pabuvę gerą pusvalandį, pasi
šnekėję su palydovu, kuris mus 
stengėsi labai įtikinti, atsisvei
kinę išvykome į krantą. I

“Sp. Apžv.” red. pastaba. Ry
šium su šiais mūsų koresponden

Užsilikusių Prekių Išpardavimas

ŽIEDAI, IR LAIKRODŽIAI NET Už 13 KAINOS
Radiios, Televizijos, Elektriniai ir Kristaliniai in
dai Parkeriai ir papuošalai už pusę kainos. 
Naudokitės proga siuntimui į Lietuvą!

P. ir J. JOKUBKA
4077 So. Archer Avė., Tel. LAfayette 3-8617

VISKAS KALĖDŲ ŠVENTĖMS!
I’orcelaiiiis, kristalas, lygintuvai (prosai), importuotos kišeninės 

aukso plunksnos, plunksnakočiai ir kitos dovanoms tinkamos prekės. Re 
to lietuvių gamybos šokoliadiniai saldainiai dėžutėse po 1 iv 2 svaru 
Birutė ir j>o Va svaro Darius-Girėnas. Urmu ir detaliai.
Krautuve 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 St. Chicago 8, Illinois

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

Lnan Aaaoclation užtikrinaUnlversal Savlnga and 
mą Ir gražų pelną.

'I

saugu-

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra lld 
$10,000 00 kiekvienam Indėliui ir reikalingi rezervai, o pelną — 
paiyruaių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

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

Dėl paskolų Ir visais finansiniais reikalais kreipkitės:

l.

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois

STUDIJOMS
ruodama automobilį. Jos maši- Žibalo pramonėje praturtė- 
na atsidaužė į kitą, stovintį j jęs advokatas Samuel Snackett 
automobilį. Su ja drauge va- paaukojo $600,000 Northwes- 
žiavusiai Gladys Daker, 57 m. tern universitetui, kad iš tos 
amžiaus, atrodo, yra Įlaužta sumos sudarytų pastovų fondą 
žiauna ir ji smarkiai pritrenk- reumatinio drugio tyrimams, 
ta. Nugabenta į Mount Sina: Tos sumos palūkanos bus nau- 
ligoninę. Jos gyvybė pavojuje, dojames tyrimams pravesti. 

Mergytė renka žaislus

Tikrai yra labai įdomių užku- • rė gavus širdies ataką bevai-
linių pasikalbėjimų, tačiau tų 
pasikalbėjimų redakcija ne
skelbs ir skaittyojams pasiųs tik 
privačiai jiems paprašius.

CHICAGOJE
Užmušė vogtu 

automobiliu
Hammonde gyvenusi 56 m. 

amžiaus moteris Ruth Dunlavy 
buvo mirtinai užmušta, kai į 
jos mašiną atsitrenkė 17 metų liekamų žaislų ir juos perdavė 
jaunuolio Douglas Anderson padalinti netui tingiems ir ligo- 
mašina, kurią jis buvo pavogęs ninėse gydomiems vaikams. 
Chicagoje. Nelaimė įvyko Ca-j 
lumet mieste.

Dvi Skokie priemiesčio mer
gytės, 9 metų amžiaus, savo 
apylinkėje surinko apie 100 at-

GŲŽ£USKŲ
HKVERI.Y HJLj.S OBLINYClA 
OrrlAuatnB gfllSe d«l veatuvtų. banke 

■ laidotuvių Ir kitų paouoilmų

WUST «SRD hTKVET 

vėl PKonprCt H-OMSS Ir PB S-08S4

Kristaus gimimas 
Paveiksluose

Meno institutas Chicagoje 
surengė parodą paveikslų, ku
riuose vaizduojamas Kristaus 
gimimas. Tą parodą bits galima 
pamatyti net ir Kalėdų bei 
Naujų Metų dieną, kada Meno 
institutas bus atdaras nuo pie
tų iki 5 vai.

Milioninis gaisras
Apie milioną dolerių nuo

stolių padarė gaisras užsidegus 
Goldblatto parduotuvei 5630 
W. Belmont, Chicagoje. Lieps
nos sunaikino visas kalėdinių 
prekių atsargas ir taipgi visą 
vieno augšto namą. Ugnis bu
vo beužgriebianti kaimynystė
je esančią Kresge parduotuvę 
Gaisrui prasidėjus Goldblatto 
parduotuvės viduje buvo apie
l, 500 pirkėjų ir apie 150 tar
nautojų. Penki buvo nugabenti 
į ligoninę, bet tik trys buvo 
reikalingi gydymo. Labiausiai 
nukentėjo William Erban, 16
m. amžiaus, kuris buvo kiek

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON.

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Vienu bloku nuo kalinių.
Didžiausias Paminklams Plaut) 

Pasirinkimas mieste 1

Telef — CEdarcrest 3-6335

Viename laiške nusiskundžia
ma, kad redakcija neviską skel- 

ką rašo korespondentas.
Tenka pripažinti, kad redakcijos , , „ .
nuomone nevisas žinias dabar i aPtroskmtas dumų' . Gafas j 
yra galima skelbti spaudoje. Tai Ibuvo užSesintas P° valan‘' 

dų. Stogo ir sienų dalys krito j 
stebint apią, 12,000 žiūrovų mi
niai. Gaisras prasidėjęs iš užuo
laidų skyriaus.

liūdesio valandoj

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. Western Avė. Air Conditioned koplyčia
REpublie 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

Tiems, kurte gyvena kitose miesto dalyse; gausime 
koplyčia arčiau jūsų namų.

visiems
gerai suprantamų priežasčių.

Viena kultūringiausių ir gra
žiausių dovanų V. Jonuškaitės 
plokštelių albumas, kuriame tel- j 
pa 15 įvairių dainų. Reikalaukite' 
visuose knygynuose ir pas J. Kar- j moterie: 
velį, 3322 S. Halsted St, Chicago! ’
8, III. Telef YA 7-0677. 1 Invalidų Vaikų mokykloje, mi

Mirė bevairuodama
Ethel Dowd, 57 m. amžiaus, 

tarnavus Spaulding

Mielai JUZEI AUGAITYTEI 

dėl Mamytės mirties reiškiame gilių užuo

jautų ir drauge liūdime.
9

Pranė Radzevičiūtė, Ona Žilinskaitė, 
Ščepavičių šeima

M ir<

SA tai
A. A.

MARIJONA MILERIS
(POCAITfi)

GYVENO 1815 W. 45th STREET

gruodžio 20 d., 1956, 7 vul. ryto, sulaukus senatvės.
Gimė Lietuvoje; kilo iš Tauragės apskr., Kvėdarnos porap, 

Fasa įdiek ių km. Amerikoje išgyveno 55 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Josepliinc Krzyzak, žen

tas Petras, pusseserė p. Billingienė su šeinri, 4 sesers dukterys: 
Anastazija Gavelis, Raibom Lax, Josepliinc Budvitis ir Stelbi 
Budvitis ir jų šeimos, kiti giminės, draugui ir pažįstami.

Kuriąs Ims pašarvotas .► vai. popiet John F. Eudeikio koply
čioje, 4605 So. I lermitiige Avė.

luiidotu\es įvyks pirmadienį, gruodžio 24 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto Ims atlydėta į Šv. Kryžiaus jnirapiįos bažnyčių, kurioje 
įvyks gedulingos pa maldos už velionės sieli), l’o pamaldų Ims nu
lydėta į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: DUKTĖ IR ŽENTAS
Laidotuiių direktorius John F. Eudeikis. Tel. YArds 7-1711

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM f VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldu perkraustymas as

meny turinčiu ilga patyrimą.
STASYS FABIJONAS

2146 So. Hoyne Ave„ Telef. Vlrginlo 7-7097

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

Telefonai — GRoyehilI 6-2345 arba 
T0wnhall 3-2109

JOHN F. EliDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS#
4605 07 South Kermitage Avenua

Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851

4330 34 South California Avenua
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTį

SEKANTIEJI YRA NACIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna
vimas dieną ir nak- 

1 tį, Reikale šaukite

I mus.

Mes turime koplyčias 
visose Chicagos ir 
Roselando dalyse ir 
tuojau patarnaujame

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 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

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1146 S. 50tli AVĖ., CICERO, III. Tel. OLympic 2-100;'.

ZIGMUHD (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 4Gth STREET YArds 7-0781

STEPONAS C. LACKAV/ICZ
2424 W. 69th STREET REpublie 7-1213
2311 W. 23rd PLACE Vlrgiuia 7-6672
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X Ralfo siunčiamą standar
tinį vaistų paketą j Lietuvą ir 
Sovietų Rusija sudaro: Aspirin,! 
100 tab,. Multibionta 20 x 200 
tablečių (Įvairūs vitaminai), 
Rimifon, 500 tablečių (Džiovos! 
gydymo trijų mėnesių kursai),' 
Dolviran, 2x20 tablečių (Nuo 
reumatizmo, karščiavimo ir 
skausmų), Codein Hydrochl. 
(Tabl. 0,20) 20 tablečių (Suau
gusiems nuo kosulio), Vitamin 
C tablečių 100 ir T-ra Vale- 
riana simp. 50.0.

Tokio siuntinio kaina su per- j 
siuntimu į Lietuvą — $15, o į 
Sovietų Rusiją — $17. Muitas! 
neapmokamas, yra mažas, ga
vėjai lengvai apsimoka. Norin
tieji tokį vaistų siuntinį užsa-| 
kyti, prašomi kreiptis šiuo ad-1 
resu: ULRA—BALFaa, 105 
Grand Street. Brooklyn 11, N. Į 
Y. Jei kas norėtų vietoje čia 
išvardintų vaistų Įdėti kitų,; 
prašome paketą užsakant pa-j 
žymėti, ką reikia išimti ir ką' 
įdėti.

Paketas siunčiamas iš Vo
kietijos ir greitai nueina. Į Lie
tuvą eina apie 8 dienas, o į Si
birą apie 20 dienų.

X Buvę Kasselio lietuvių 
gimnazijos mokiniai gruodžio 
mėn. 1 d. Hollywood svetainė
je buvo suruošę pobūvį Kasse
lio stovykloje praleistų dienų 
prisiminimui. Vakaras prabėgo 
labai linksmoje ir šeimyniško
je nuotaikoje. Padengus pobū
vio išlaidas, dar liko 70 dol., 
kuriuos rengėjai pasiuntė ser
gančiam sies gimnazijos mo
kytojui Kęstučiui Miškiniui, 
esančiam Vokietijoje. Rengėjai 
tikisi, jog jų pradėta tradicija 
bus tęsiama ir toliau. Prie šio 
pobūvio suruošimo prisidėjo 
R. Kinderis, V. Raudys, A. Mic
kevičius ir kt.

X Kun. A. Sabaliauskas,
SDB, praeitą sekmadienį Chi- 
cago Hights, III., Šv. Kazimie
ro liet. parapijoj klebono Ka- 
tausko meksikonams suruošto
je Panelės Švč. Guadalupe 
šventėje atlaikė sumą, pasakė 
ispaniškai pamokslą ir dalyva
vo meksikonų bendruomenės 
suruoštuose pusryčiuose.

X( Ona Ribikauskienė buvo 
sunkiau susirgusi ir išgulėjo 
tris savaites ligoninėje. Šiuo 
metu pasveiko ir apsigyveno 
pas dukterį Oną Samulionis, 
9421 S. Millard st. Ona Samu
lionis yra Amerikoj gimusi, ta
čiau gražiai kalba lietuviškai 
ir savo motinai Kalėdų dovanų 
nupirko lietuviškų knygų už 8 
dol.

X Jurgiui Skrinskai, 5713 S. 
May St., už trio mėnesius su
gaištus namuose dėl ligos, Le
onardas Jankauskas Įteikė 
$643.33 čekį.

X Anelė Norbutienė užmo
kėjo už Vasario 16 gimnazijai 
siuntinėjamą “Draugą” (po 2 
egz. kasdien siunčiame) 3 mėn. 
prenumeratą. Administracija 
prašo kitus geraširdžius skai
tytojus Kalėdų proga prisimin
ti Vasario 16 gimnaziją ir sa
vo auką paskirti ir tam reika
lui.

X šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčioje gruodžio 24 d. 11:30 
v. vakare ir per vidurnakčio 
šv. mišias giedos Dainavos ir 
parapijos jungtinis choras; sol 
sopranas Dana Stankaitytė, te
noras J. Parnavičius ir smuiku 
gros A. Paukštys. Chorui diri
guoja St. Sodeika.

X Pasaulio Lietuvių archyvo 
veiklos dešimtmetis suėjo lap
kričio 19 dieną. Ta proga rei
kia skubiai suregistruoti šiais 
metais gautąja medžiagą, su
daryti statistinius davinius tu
rimos medžiagos, sukataloguo
ti turimą medžiagą, kad būtų 
galima pasinaudoti, sudaryti 
siuntėjų sąrašą ir paruošti de
šimtmečio veiklos apžvalgą. 
Archyvai neturi pinigų darbi
ninkų samdymui, tad minė
tiems darbams atlikti kviečiami 
visi (jaunimas, suaugę ir seni
mas) Chicagoje gyvenantieji į 
lietuvišką talką. Archyve dir
bama pirmadieniais-trečiadie- 
niais 7—9 vai vak. Kas sutik
tų patalkininkauti, malonėkite 
parašyti kuriomis savaitės die
nomis galite atvykti. Kad dar
bas būtų racionaliai suskirsty-| 
tas, kiekvienam talkininkui 
bus pranešta kurią dieną at
vykti.

Pasaulio Lietuvių archyvas 
yra viso pasaulio lietuvių įstai
ga, bet į talką atvykti tėra 
privilegijuoti tik Chicagos gy
ventojai. Kas negalėtų atvykti 
dirbti, bet galėtų pora dolerių 
atsiųsti darbininko pasamdy- 
mui, tad labai prašoma tai pa
daryti. Kitų vietovių lietuviai, 
negalį atvykti talkon, bet ver
tiną šios įstaigos darbą, taip 
pat prašomi atsiųsti poros do
lerių auką.

Laiškus ir pinigus siųsti: 
Pasaulio Lietuvių Archyvas, 
2601 West Marąuette Rd., Chi- 
cago 29, III.

X Zigmas Umbražiūnas ir 
ponia, patys ilgesnį laiką gy
venę Paryžiuje, suruošė gražų 
pobūvį svečiui iš Paryžiaus 
pulk. J. Lar.skoronskiui pa
gerbti, kuriame dalyvavo gau
sus būrys svečių. Buvo pasida
linta Lietuvos laisvinimo bylos 
ir paskutiniųjų tarptautinių 
įvykių klausimais. Be paties 
svečio pulk. J. Lanskoronskio 
aktualiais klausimais pasisakė 
Lietuvos konsulas P. Daužvar- 
dis, gen. Plechavičius, dr. P. 
Kisielius, rašyt. A. Baronas, 
gen. Rėklaitis pulk. Rėklaitis, 
dr. Smilga, Pr. Michelevičius, 
Lietuvių Bendruomenės Chica
goje pirmininkas dr. Bajerčius, 
dr. Šimaitis ir kiti.

X Feliksas Raudonis, Roose- 
velt Furniture savininkas, 2310 
West Roosevelt Rd., viceprez. 
Lithuanian Chamber of Ccm- 
merce, savo baldų biznį tvarko 
pavyzdingai. Galima pasirinkti 
baldus ne tik atskirai, bet di
džiulėje krautuvėje yra įrengti 
kambariai: miegamas;s, salo
nas, valgomasis ir virtuvė, kur 
galima matyti, kaip vienį ar 
kiti baldai derinasi.

X Matas Šerepka, 2447 W. 
45 st., prieš kiek laiko buvo 
sužeistas ir dabar dar nėra 
pilnai atgavęs sveikatos. Šerep- 
kai į Ameriką atvykę prieš ke
letą metų, yra nuoširdūs auko
tojai. Pas juos ir kartu gyve
nančią Pimpių šeimą Kalėdų 
šventes praleidžia tautosakinin
kas J. Būga.

X Naujas laureatas Draugo 
romano konkurse bus galima 
pamatyti sausio 12 d. 7:30 vai. 
vakaro, Sokolų salėje. Tą die
ną bus įteikta 1,000 dol. premi
ja laimėjusiam konkursą, o po 
iškilmingos dalies bus Aid. 
Stempužienės koncertas.

X Pr. šulaitis parengė spau
dai knygutę apie pensijas, ku
rioje nurodo kokias pensijas 
gali gauti nedarbingi, moterys 
ir pensininkų žmonos. Knygu
tę išleido Sūduva. Kaina 20 et.

X Inž. Jonas Rugis, Lietu
viškų Studijų klube, šiandien 
7:30 vai. Vilniaus Aušros Var
tų mokyklos patalpose, 2325 
W. 23 PI., skaito paskaitą te
ma Mokslas ir nauda.

X Viengungių klubas Cicero, 
m., rengia Kūčių vakara gruo
džio 23 d. St. Gobio svetainėj, 
1500 S. 49 avė., Cicero, UI., tel. 
TO 3-9695.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOTS

Po Laisvės statula

*

Vengrė pabėgėlė su 6 m. sūnumi džiaugiasi laisve po laisvės sta
tula New Yorke. (INS)

t Staab atšaukė 
prisipažinimą

Erwin Staab, 32 m. amžiaus 
, mašinistas, kuris pirma polici
jai pasii akė dalyvavęs nužudy
me trijų beriliu:ų Robertui

, Petersono ir abiejų brolių 
I Schuesslerių — vėliau savo 
| prisipažinimą atšaukė. Staab 
i policijoje buvęs girtas, jo pa
sakojimai buvo ne visi aiškūs 
ir policija kolka3 jį tebelaiko 

: arešte, kol bus galima išsipagi- 
Įriojuisį pilniau ištardyti.

Penktadienis, gruodžio 21 1956

CHICAGOS ŽINIOS
Atėmė privilegijas 

bundistams
Chicagos policijos vadas T. 

J. OConnor atėmė specialius 
įgaliojimus trims nariams or
ganizacijos American Humanę 
ętociety, įsikūrusios buvusioje 
vokiečių — German American 
Bund būstinėje. Tie trys na
riai turėjo teisę nešioti ginklą 
ir areštuoti žmogų už nežmo
nišką elgimąsi su gyvuliais. 
Patyrinėjus rasta, kad tokiems 
specialiems Įgaliojimams nėra 
pagrindo.

Spėja, kad daugelis žus
Chicagoje daugeliui darbinin

kų šiemet Kalėdų šventės bus 
keturių dienų laisvalaikis. Bi
jomasi, kad gali daug žmonių 
žūti susisiekimo nelaimėse. Vi
sose JAV-se, numatoma, gali 
žūti apie 660.

Žydai iš Vengrijos
Į Chicagą yra atvykusios 

trys žydų šeimos, kurios šį va
karą bus pagerbtos Chicagos 
žydų bendruomenės. Tas šei
mas imasi globoti ir aprūpinti 
vietos žydai.

X Jonas Pilkis, Liberty Res
torano savininkas, jau pusę 
metų serga širdies liga ir gy
vena namie, 1800 So. 51st Ct., 
Ciceroje. Restoraną, kuris yra 
4915 W. 14th St., tvarko jo 
žmona Berta.

X Paštas praneša, kad Ka
lėdų dieną nebus nešiojami 
laiškai nei pristatomi paketai. 
Iš mieste esančių dėžučių laiš
kai bus surinkti 5:30 vai. va
karo. Special Delivery laiškai 
bus pristatomi, kaip ir šventa
dieniais.

X Muz. Bronius Jonušas
praneša, knd jo orkestras gros 
ne Birutiečių, kaip buvo skelb
ta “Drauge” bet Studentų 
Ateitininkų rengiamam Naujų
jų Metų sutikimo baliuje kuris 
įvykinta gruodžio mėn. 31 d. 
Keymen’s klube, 4711-21 West 
Madison St.

X Romualdas Suchodo'.skis, 
jaunas literatas, savo kūrybą 
skaitys Chicagos Jaunimo Li
teratūros būrelio susirinkime 

į šį šeštadienį Tėvų Jėzuitų na
muose.

iimiiiiiiimiiiiiimiimmiiiiiiiniiiiiiiiM 
Jei turite parduoti ar Uunuomo

U. pasiskelbkite smulkių skelbimų 
skyriuje. Skelbimą galite perduoto 

telefonu: Vlrglnla 7-6640. 
MIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

100 svarų narkotikų
Penki Narkotikų biuro poli

cininkai, stropiai sekdami, su
rado 100 svarų marijunos — 
didžiausią kiekį iš paskutinių
jų kelerių metų. Iš viso trečia
dienio naktį buvo konfiskuota 
narkotikų už $200,000. Tai esą 
pusė atsargų, skirtų Chicagos 
narkotikų vartotojams. Areš
tuoti James Kimbrough, 25 m., 
Earnest Jackson, 26 m., Wes- 
ley Burley, 33 m., Robert
Owens, 45 m., Herman Sym- 
mers, 39 m. Vįpi jie gyvena 
Chicagos pietų-rytų dalyje. De
tektyvai susekė, kada turės 
būti perduodami šie narkotikai 
ir jie sekė įtariamus asmenis. 
Jie matė, kaip narkotikai buvo 

' perduodami, bet tuo metu dar 
nieko nedarė, o sekė, kur eis 
tie nusikaltėliai, kad nustatytų 
jų butus ir susektų platesnį 
tinklą. Tik paaiškėjus reikia
miems duomenims — areštavo.

Aklųjų vienuolynas
Turine, Italijoje, veikia Kris

taus Karaliaus Dukterų vie
nuolynas, įsteigtas 1932 me
tais. Jame yra 13 seselių visiš
kai aklų. Šį vienuolyną įsteigė 
tėvas Luigi Boccardo, buvęs 
aklųjų instituto kapelionas, ku
riam atėjo mintis įsteigti vie
nuolyną, kurin galėtų stoti tik 
aklosios. Šis vienuolynas vei
kia prieš Šv. Kajetono Varguo
menės seserų vienuolyno, ku
rio narės savo aklosioms se
sėms parūpina pragyvenimą. 
Aklosios seselės daug valandų 
meldžiasi, paskiau mezga, skai
to aklųjų knygas, rašo aklųjų 
mašinėle, dirba rožančius, kai- 
kurios griežia, gieda.

Prieš atominės bombos 
pavojų

Chicagoje norima sustiprinti 
apsaugą prieš atominės bom 
bos pavojų. Numatoma paruos
ti asmenis, kurie su specialiais 
įtaisais, vadinamais — monito
riais — galėtų susekti, kur 
krinta radioaktyvūs krituliai. 
Turint .mokyklose paruoštų 
tam reikalui žmonių bus išda
linta apie 3,000 tokių monito
rių.

Maldų dienos už 
persekiojamus

Amerikos vyskupams prita
riant, NCWC skelbia visoje A- 
merikoje maldų dieną už per
sekiojamuosius. Ta maldų die
na bus gruodžio mėn. 30 d. Ke
liami balsai, kad dabartiniai 
bolševikų persekiojimai yra 
žiauresni, kaip Romos tironų 
laikais.

Sunkiau stoti į Illinois 
universitetą

Illinois universiteto patikėti
niai (trustistai) paskelbė nau- 
jus potvai kilis, kuriais pasan-; rioje girdėsite gražių Kalėdinių 
kinama įetojunas i tą universi- giesmių ir specialiai pritaikintą 

'Kalėdinę muziką.
Programoje dalyvaus žinoma 

Lietuvos operos solistė Izabelė 
MotekaitienŠ ir Budriko radijo va
landos orkestras. Taipgi bus pra
nešti' kas laimėjo praeitos savai
tės mįslių premijas. Beje, re:kia 
pastebėti, kad Budriko krautuvė 
dabar gavo daug naujų kalėdinių 
įvairiausių dovanų, kaip suaugu
siems taip ir jauniesiems, kurias 
isnarduoda specialiai nupiginta 
kaina. p.

KAS KĄ IR KUR
— Budriko radijo programa.

Nepraleiskite Budriko radijo pro
gramos šį vakarą iš stoties WH- 
FC, 1450 kil. nuo 6 iki 7 vai., ku-

tetą: silpnesnius pažymius tu
rintieji privalės laikyti egzami
nus ir žodžiu su universiteto 
vadovybe pasikalbėti. Anksčiau 
įstojimui pakako aukštesnio
sios mokyklas baigimo diplo
mo. Visdėlto, jeigu studentas 
labai norės, nors ir pasirodys 
silpnas egzaminuose, bus pri
imtas į universitetą, tačiau ji-

Palikimų teismas Chicagoje sa-i in j° tėvai bus perspėti, kad — Chicagos Lietuvių Suvalkie- 
metė Sovietų konsulato Wa-!-iis neturi daug galimybių uni- ‘‘iu dr’ios priešmetinis susirinki- 

shingtone prašymą leisti kon-1 versitetą baigti. '
sulatui atstovauti neva esam, n j , W. 43rd St.. 7:30 vai. vak. Na-
čią anapus Geležinės uždane-ns ra“° Plėšiką nai prašomi dalyvauti gausiai, nes

Ihnunoio ... „ bus renkama 1957 metams valdy-ą moną Pranciškaus FBI areštavo 33 metų am- ba ir aptariami kiti svarbūs dr- 
Rozanski, kurio palikimo byla žiaus moterį Catherine Dod-
sprendžiama JAV-se. Jis pali- s°n, kuri 1952 metais buvo pa
ko $70,000. Teismas sovietų bėgusi iš Michigano kalėjimo 
konsulato pretenzijas atmetė čia Chicagoje ištekėjo ir susi- 
motyvuodamas, kad palikimo ( laukė kūdikio, kuriam dabar 
byla jau anksčiau užbaigta. yra 11 mėnesių. Ji buvo nuteis

ta nuo 5 iki 30 metų kalėjimo 
už plėšikavimą. Jos vyras ne
žinojo, kad ji yra buvusi plėši
kė. Sako, kad ji buvusi gera 
žmona ir motina, tik ji vis la
bai bijodavusi. Policija jau 
anksčiau areštavo tris kitas 
•moteris, kurios buvo drauge su 
ja pabėgusios.

Sovietai kėsinosi j 
palikimą

Areštavo žudiką
Gary policija sužeidė ir areš

tavo Leroy C. Scott, 43. m am
žiaus, kuris prisipažino nušo
vęs Rosemarie Lane, 25 m. 
amžiaus, per apiplėšimą Hig- 
german Liquor Store, kur ve
lionė dirbo raštinėje. Velionė 
apiplėšimui nesipriešino, bet 
plėšikas ją vistiek nušovė ve
damas savo sugedusio charak
terio.

20,000 lenkų iš Sibiro
Pagal naują susitarimą iš Si- 

biro tremties grąžinama 20,000 
j lenkų. Tačiau tarp jų nėra nei 
vieno kataliko kunigo. Rusija 
iš visos tos dalies Lenkijos, 
kuri buvo perduota Sovietams, 
visus kunigus buvo deportavu
si.

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 paveikslai. Kaina 
$2.00.

Galima gauti “DRAUGO" 
Administracijoje 

2384 So. Oakler Avenue
CHICAGO 8, ILLINOIS

P Ą D EK A
Tariu nuoširdų ačiū didžiai gerb. 

p-nų Dundu, Vasiliauskų, KJinikai- 
čių, Ališauskų, Vilkučių šeimoms, 
savo tetoms p-ioms Šatkienei ir Pa- 
lubinskienei, be to mieliems drau
gams ponams K. Gandrirnui, A. Ba
ronui, A. Mackui, J. Vaičiūnui, V. 
Deveikiui, J. Naidai, J. Kalinaus
kui, St. Ivanauskui, Br. Baltrūnui 
ir kitiems už moralią ir materialią 
pagalbą ir kartu linkiu visiems pui
kių Kalėdų švenčių ir Dievo palai
mos Naujuose Metuose. 
_____________ R. Zigmantavičius

“RIGOLETTO” OPEROS 
KVIETIMAI 

JAU GAUNAMI
Operos spektakliai įvyksta 

kovo mėn. 30 d., šeštadienį, 3 
,val. vak. ir kovo mėn. 31 dieną, i' 
j sekmadienį, 3:30 vai. po pietų. 
Kvietimus prašoma įsigyti iš 
anksto pas platintojus:

Marąuette Parke Marginių 
krautuvėje, 2511 W. 69 St.,

Brighton Parke J. Savrima- 
vičiaus krautuvėje, 4358 So. 
Fairfield,

Bridgeporte J. Karvelio pre
kyboje, 3322 So. Halsted St.

Kvietimus galima užsisakyti 
ir paštu, pranešant pageidau
jamą vietą ir pažymint dieną. 
Kartu reikia prisiųsti ir atitin
kamai sumai piniginį orderį ar 
pačius pinigus šiuo adresu: 
Chicagos Lietuvių Vyrų Cho
ras, 2524 W. 69 St., Chicago 
29, m.

Įėjimo kainos yra: 5, 4, 3 ir 
2 dol. Marijos Augštesniosios 
mokyklos salėje visos vietos 
numeruotos, patariama kvieti 
mais apsirūpinti jau dabar.

jos reikalai. Nut. rašt.

Penktadienį, gruodžio 21 d., 
3 vai. p. p. per WGN televizijos 
stotį apie mokslo įdomybes pro 
gramą duos Lojolos universite
tas. o tos pat dienos 9 v. v. per 
WTTW televizijos stotį Lojolos 
universiteto prof. dr. R. Mariel- 
la aiškins ir demonstruos dan
tų chemijos dalykus.

Kat. filmai televizijai
Australijos katalikai paga- 

_ , mino seriją filmų, pavadintų
O 1S berniukų auklėjimui “Mes tikime”- jie bus panau-

Berniukų ūkia (ranča) Bed- 
forde, Tex., atiduotas globai 
Šv. Kryžiaus Brolių vienuoly
no. Ūkis turi 230 akrų ir jame 
globojami berniukai iš palūžu
sių šeimų.

doti televizijos programose.

Asmenybė yra kentėjimas, ir 
daugelis, būdam nepajėgūs pa
kelti šios kančios, bevelija pra
rasti savo asmenybę. Berdia.jev

L± 3
KAS BUS NAUJAS “DRAUGO” 

ROMANO KONKURSO 

LAUREATAS?

1957 m. sausio 12 d., šeštadienį,

7:30 vai. vakaro
SOKOL SALĖJE 

2345 South Kedzie Avenue, 
Chicago, Illinois

Amerikos visuomenė bus supažindinta 
su nauju laureatu.

ALDONA STEMl’LŽIENĖ, konkursų laimėtoja,

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

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

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


