
rn-t ’TV’SY C c * • - • v * pMIO-.'EST 1 iV
5721 COTTAGE GnOVE AV 
CH1CAGO 57.. 1LL.

DRAUGAS
Lsldlla Lietuvių Katalikų Spaudo* 

Draugija
S*84 So. Oakley Avė., Clilcago 8, lllliiuM 

Teli'Phone — Vlrglnlu 7-8840-41

Vlenlntėlls tautlnėa Ir tikybinės mintie* 
lietuvių dienraštis pasauly)*

Nr. 305

VIENINGU KŪRYBINGŲ NAUJUJU METU!
1956-TIEJI METAI JUNGTINĖSE TAUTOSE

SALOMĖJA NARKĖLIŪNAITĖ ir tą patį administracinį viene-
Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose tą. Kadangi liko antroji Togo

JUNGTINES TAUTOS. Per 1956 metus ši tarptautinė or- dalis. prancūzų administruoja- 
ganizacija padidėjo ne tik skaičiumi, bet sustiprėjo ir savo auto- m3> dar tuo JT rūpesčiai ne- 
ritėtu, šitaip, be abejo, vertins 1956 metus tarptautiniai komen-, subaigia.
tatoriai.

Bet ar taip iš tikrųjų bus bu
vę, šiuo metu dar būtų peranks- 
ti vertinti. Tuo tarpu pažvelki
me į tų metų svarbiuosius pa
saulio įvykius per JT prizmę.

Padidėjo narių iki 80
Tie, kurie sakosi siekią Jung

tinių Tautų universalumo, be 
abejo, 1956 metus vertins kaip 
labai svarbius. Nuo to laiko, kai 
1950 metais į šią organizaciją 
buvo priimta Indonezija, ligi 
1956 metų pfadžios prie JT rū
mu tebeplevėsavo Uk 60 vėliavų. 
Tik 1956 m. pradžioje prie jau 
buvusių šešiasdešimt vėliavų 
prisijungė šešiolika naujų, kai 
dar 1955 m. gruodžio viduryje, 
po ilgų diplomatinių kovų, ta 
šešiclikiukė tapo priimta. Ta
čiau oficiailiai ta naujųjų narių 
grupė tepradėio JT darbuose da 
lyvauti tik 1956 m. pradžioje. 
Tada ir jų vėliavos iškilmingai 
iškeltos priešais Jungtinių Tau
tų generalinės asamblėjos rū
mus.

TAIPEI, Formoza, gruodi. 30. 
— Generolas Huang Chieh, nacio 
nalistinės Kinijos karo jėgų For 
mozoje vyriausias vadas, teigia, 
kad raud. Kinija gali betkurią 
dieną pulti Formozą; Jo spėlio- 

tūrėjo savo kariuomenę. Ji, įgrįsti nepaprastu oro
mos jau aštuoniasdešimties skai Amerikos vadovaujama, sykį ko bazių ir geležinkelių tinklo pra-

Prie tų šešiolikos 1956 m. 
gruodžio viduryje prisidėjo dar kariuomenės atsiradimas. Tiesa, 
papildomos Keturips naujų na- praeityje jau buvo faktu kai 
rių-vėliam’‘tuo būdu

L čių. Dabartinės vienuoliktosios 
sesijos viduryje keturi nauji na
riai padidino JT šeimą. Sesijos 
pradžioje buvo priimtos trys 
naujai įsikūrusios Afrikos vals
tybės. Tai Sudanas, Tunisas ir 
Marokas, o gruodžio mėnesį į 
JT atėjo ir Japonija, 1955 m. 
dėl sovietų pasipriešinimo tapu
si išskirta iš šešiolikos priimtų
jų skaičiaus. Jei naujai priim
tosios trys Afrikos valstybės 
savo pareiškimus įstoti į JT 
padavė tik 1956 m., nes prieš 
tai ir jų pačių dar nebuvo, tai 
Japonijos pareiškimas JT nau
jų narių priėmimo komiteto dar 
botvarkėje buvo nuo seniai. Tik 
1956 m., kai Japonija pagaliau 
pasirašė taikos sutartį su sovie-

ris, anot Indijos premjero Neh- 
ru, buvo viena teigiamiausių iš
davų iš nelaimingų Vengrijos 
įvykių, pasiekęs kulminacinio 
punkto 1956 m., manoma, kad 
ateityje galįs būti svarbiausias 
ginklas tarptautiniuose dispu
tuose, paliekant nuošalyje kon
vencinius ir atominius ginklus.

Specialioji sesija ii JT 
kariuomenė

Kaip ten kada kas bus, Veng
rijos klausimas, neišspręstas 
Jungtinėse Tautose, būdamas 
jų specialaus pirmumo darbo
tvarkėje, pereina ir į naujuosius 
metus.

Kai istorija minės JT darbus,
ji 1956 metus prisimins ypač Į , --------------
todėl, kad, nors JT taisyklėse1 D - .. ..
ir numatyta speciali sesija, ji Ii- KailOOtlO’* Kjtl’ia 
gi šiolei tebuvo sušaukta tik
vieną kartą ir tai būtgnt 1956 
m. Vid. Rytų ir Vengrijos klau
simų svarstyti.

vojo prieš 'agresiją Kopėjoje. 
Bet dabartinė kariuomenė, ku
rios vadovybės priešakyje sto
vi kanadietis generolas Burns, 
ir kuri buvo pasiųsta į Egiptą 
britų ir prancūzų kariuomenės 
pasitraukimo prižiūrėti, yra vi
siškai skirtingo pobūdžio. Ji 
kol kas dar nė sykio neiššovė 
prieš agresorius. Kitas dalykas 
dar, kaip jos istorija užsibaigs... 
Bet jau jos buvimas vistiek y- 
ra istorinis įvykis, priklausąs 
1956 metams. \
f

Atomines Energijos 
Agentūra

Atominio amžiaus pažangos 
istorijoje 1956 m. bus prisime-

tais, jai tuo pačiu atsidarė ke- narni ypač dėl to, kad JT prie- 
lias ir į JT, nors su kitomis pa- žiūroje tapo įkurta Tarptauti- 
grindinėmis valstybėmis Japoni- Atominės Energijos Agentū-
ja taikos sutarti jau buvo pasi
rašiusi dar 1951 m.

JT autoritetas
Politinių įvykių komentato

riai JT autoriteto pasireiškimą 
priskiria 1955 m. pabaigos mė- 
nes:ams .Tada, kai pasaulį su
krėtė du įvykiai agresija Vidur. 
Rytuose ir Vengrijoje, Jungti
nėm T ūtose, kuriose vienu ir 
tuo pačių prgyventa triumfo ir 
nevilties valandų, ilgainiui lai
mėjo gerosibs jėgos.

Abi agresijos čia buvo pa
smerktos. Vid. Rytuose agreso
riai jau didžia dalimi atsitrau
kė iš užimtų vietų, ir JT šiuo 
metu rūpinasi atstatyti -tenai 
buvus’ą padėtį, ‘o svarbiausia 
Suezo kanalą,, kuris buvo viso 
to konflikto centre, padaryti pri 
einamu vėl naudotis tarptauti
niam susfsiekimui. Dabar tenai 
stovi JT kariuomenė, kurią JT 
specialioji sesija suorganizavo, 
ir JT priežiūroje savo darbus 
turi pradėti kanalo valytojai.

Nors JT nutarimai nesustab
dė sovietų karo veiksmų prieš 
Vengri jos patrikus, bet Jungti
nės Tautos, tvirtinama, buvo 
tarptautinė arena, kurioje ilgai-

nubalsavusi jungtis prie Auksi 
r.io Kranto, kuris 1957 m. iš bri- "spirti” 

niui Sovietų Sąjunga susilaukė'tų gauna nepriklausomybę. Bri- r<,’P’>Hlikonų rinkiminio sąrašo, j>n- 
visuotlnio pasmerkimo. Šitas mo, tiškoji Togo dalis su Auksiniu Eį^boioria^ jį^ssE^U? 
falinis pasaulio spaudimas, ku- , Krantu ligi šiolei sudarė vieną įkos sekretoriumi”. (INS)
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Pavergtųjų klausimas 
1956 m..

Nors daug lietuviškoje spau
doje prikalbėta apie Lietuvos 
bylą (kartu su kitų Pabaltijo 
valstybių) JT, bet ir 1956 me
tai čia praėjo tik pasitenkinant 
tuo, kad retkarčiais Lietuvos 
vardas buvo paminėtas. Ir tai, 
jos vardą vos pora atstovų ke
liais atvejais priminė. Tai Ku
bos dr. Emilio Nunez-Portuondo 
ir Irako dr. Jamali. Vengrijos 
įvykiai buvo labai gera proga 
užkliūti ir už visų kitų Sovietų 
pavergtųjų, bet visa problema 
dar neįstengė išsivystyti taip, 
kad ji pakliūtų į JT darbotvar^ 
kę. Gal 1957 ta prasme bus 
mums geresni.

puls Formozą

Bc abejo, ryšium su ta spe
cialia sesija bus susijusi ir JT

plėtimo komunistinės Kinijos 
pakrantėse ir paspartinta kari
nių lėgų lavinimo programa.

Ir Celebu sala jau 

sukilo
JAKARTA, Indonezija, gruod. 

30. — Indonezijos sostinėje, Ja- 
kartoje, gauta žinių, kad Celebu 
saloje prasidėjo sukilimas. Cele
bu sala, trečioji didžiausia Indo
nezijos respubliką sudarančių 
3,000 salų, yra Indonezijos gale 
nuo Sumatros, kur dabar kauna
si sukilę kariuomenės daliniai 
prieš Jakartos vyriausybę. Pra
nešimuose teigiama, kad sukilė
liai sudeginę 3,713 pastatų. Cele
bu salos gyventojai, daugumoje 
krikščionys, jau ilgą laiką prašo 
autonomijos. Kaikurie salos gy
ventojai yra viešai pasisakę už 
sukilėlius Sumatroje.

ra. Pirma Washingtone dvylika 
valstybių sudariusios tos agentu 
ros provizorinį statutą, vėliau 
JT būstinėje net visą mėnesį 
užtrukusioje konferencijoje tą 
statutą išdiskutavo ir patvirti
no. Agentūros tikslas — atomi
nės energijos galią išnaudoti 
žmonijos gerovei. Sudarytasis 
aštuoniolikos narių organizaci
nis komitetas ateinančiais me
tais turės-atlikti faktinius Ato
minės Energijos Agentūros įkū 
rimo darbus. Agentūros centras 
bus Vienoje, o to komiteto pir
mininku išrinktas prancūzas.

1956 m. Jungtinėms Tautoms 
bus istorini?i ir jų kolonijų glo
boje. Perėmusios dar iš Tautų 
Sąjungos kolonijų mandatinę 
sistemą, Jungtinės Tautos pri
žiūrėjo kolonijų globą kuri^ tie 
sioginiai vykdė kolonijinės vals
tybės. Bet JT Chartoje pasaky
ta, kad ilgainiui tos kolonijos 
turi gauti nepriklausomybę. Li‘ 
gi šiolei per visus JT gyvavimo 
metus dar nė viena kolonija ne
buvo gavusi nepriklausomybės. 
Ir Togo kraštas, buvęs britų] 
globoje, bus tokia pirmoji ko
lonija, 1956 m. JT priežiūroje

KALENDORIUS

Gruodžio 31 d.: Šv. Silvestras; 
lietuviški: Mingailė ir Naudė.

Saulė teka 7:18, leidžiasi 4:29.
ORAS

Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir jos apylinkėje šiandien — šal
ta.

Oen. HaroM St&ssen, bandęs ‘ 
viceprezidentą Nixoną

Italijos radijai 
kalba pavergtosios 
Lietuvos klausimaist

ROMA, gruodžio 30.---- Itali
jos ir Vatikano radijai pasku
tiniu laiku priminė savo klausy
tojams padėtį sovietų okupuo
toje LietuVbje.

Romos radijas paskelbė: “Ma 
žos, bet heroiškos lietuvių tau
tos pasiprĮrinimas komunisti
niam pavergėjui diena iš dienos 
darosi vis dramatiškesnis. Net 
pats okupuotos Lietuvos komu
nistų p?r,tijos sekretorius nese
niai pasakytoje kalboje turėjo 
pripažinti ,kad visoje tautoje ' 
reiškiasi didelis nepasitenkini-/ 
mas”. J I

Toliau Romos radijas primi
nė, kad labai daug lietuvių yra 
deportuota į Sibirą, kur gyve
nimo sąlygos yra nežmoniškos. 
Lietuviai iš tėvynės, deja, taip ! 
pat nedaug gali padėti savo 
ištremtiems tautiečiams.

Sovietinėvaldžia savo žinion 
paima bevelk visą grūdų derlių, 
— pastebėjo italų radijas. — 
Kadangi duona yra kepama vai- Į 
stybinėse kepyklose ir pardavi
nėjama tik yalstybinėse parduo
tuvėse, praktiškai visi gyvento
jai priklauso nuo sovietų malo
nės.

Dar neaišku, kas bus
orius

PROVTDENCE, R. I. gruodž. 
30. — Nors jau beveik du mėne
siai po rinkimų, dar neaišku kas 
bus Rhode Island valstybės gu
bernatorius. Rinkimus laimėjo 
respublikonas Christopher Del 
Sesto 427 balsų dauguma. De
mokratas gubernatorius Dennis 
Roberts užprotestavo prieš rinki
mų rezultatus. Jis teigia, kad ne 
legaliai pasiųsta 5,000 balsavi
mo kortelių užsienyje gyvenan
tiems piliečiams. Rhode Island 
Augščiausias teismas atidėjo 
sprendimą iki ateinančio antra
dienio.

• Norvegija ir Olandija pas
kutiniu metu vis daugiau įverti
na šiaurės Atlanto Gynybos 
(Nato) reikšmę.

• Švedijos neutralumas yra 
daugiau priešsovietiškase

Varšuvos studentai protestuoja 
' prieš seimo rinkimų būdą

PARYŽIUS, gruodž. 30. — Labai gerai informuotas „Le Mon
de” dienraščio korespondentas Varšuvoje Philip Ben praneša, kad 
Varšuvos studentai protestuoja prieš busimųjų seimo rinkimų pa
rengimo būdą, ypač prieš kandidatų sąrašų sudarymo.

Pagal naujus potvarkius kan
didatų skaičius kiekvienoje rin
kiminėje apylinkėje turi būti 
50% didesnis negu išrinktinųjų 
seimo narių skaičius ir, be to, 
kandidatų sąrašai turi būti su
daryti susitarus su įvairiomis 
politinėmis, socialinėmis ir kul
tūrinėms organizacijomis.

Studentų mitingo kalbėtojai 
pareiškė, kad sąrašai buvo suda
ryti paslapčiomis, visiškai nesu
sižinojus su organizacijomis. O, 
be to, daugis kalbėtojų protes
tavo prieš kaikuriuos kandida
tus, būtent ponią Jaworską, jau
nimo organizacijos pirmininkę; 
Albrechtą, vieną iš partijos sek
retorių; ir rašytoją Iwaszkie- 
wicz, vadinamojo “taikos komi
teto” pirmininką, kuriam priki
šama jo didelis karštumas reži
mo atžvilgiu pačiais bjauriau
siais laikais, pikčiausio staliniz
mo laikais.

Senatorius Arthur V. Watkins
(R., Vtali) ruošia įstatymą, kuriuo 
visiems Vengrijos pabėgėliams, at
vykusioms į JAV, būtų suteikta ga
limybė gauti Amerikos pilietybę.

VĖLIAUSIOS
ŽINIOS

—Britanijos premjer. Ede
nas nusistatęs pasilikti pdem- 
jero poste, nors prieš jį opo
zicija stiprėja.

—Britanija planuoja nu
kirsti karines išlaidas nuo 33 
iki 50 procentų.

—Sirija siunčia savo ins
truktorių į Rusiją mokyti ara 
bų kalbos Rusijos įstaigoje.

— Komunistinės Kinijos 
prekybinė misija aplankė Si
riją. Kiniečiai nori pirkti 5,- 
000 tonų medvilnės.

—Pietinėj© Kalifornijoje 
per keturias dienas gaisras 
išdegino mažiausia 50,000 ake 
rių plotą, beveik 100 namų 
sudegė. Iš Malibu, Calif., pra
nešama, kad ugnis nusinešė 
100 mil. dolerių turto.

Prez. Eisenhoweris
lankys 6 avlstybes

AUGUSTA, Ga., gruodž. 30.— 
Prezidentas Eisenhoweris sausio 
13-15 d.d. aplankys sausros pa
liestas apylinkes vidurio vaka
ruose ir pietvakariuose.

Prezidentas Eisenhoweris ap
lankys Texas, 'Oklahoma, New 
Mexico, Arizona, Colorado ir 
Kansas valstybes.

Dideli nuostoliai
MALIBU, Calif., gruodž. 30.- 

Pietinėje Kalifornijoje gaisras 
plečiasi. 2,000 vyrų armija ko-] 
voja prieš ugnį. Daugiau kaip 
100 mil. dolerių nuostolių atnešė 
gaisras.

Pagalba Vengrijai
VIENA, Austrija, gruodž. 30.

— Tarptautinio Raudonojo Kry
žiaus organizačTjų lyga šiandien 
pasiuntė j Vengriją dąugiau 
kaip 2,000 tonų mediciniškų reik 
menų, maisto ir rūbų.

Valo Suezę
SUEZAS, Egiptas, gruodž. 30.

— Jungtinių Tautų laivai Šešta
dienį pradėjo valyti pietinę Sue
zo kanalo dalį.

w

Eisenhowerio doktrinos planas 
apginti Vidurio Ryt us

WASHINGTONAS, gruodž. 
prašys kongreso priimti istorinę 
liuciją, įpareigojančią Jungtines 
dūrio Rytus nuo Sovietų Rusijos.

Vengrijos generolas
atvyko į JAV

NEW YORKAS, gruodž. 30.— 
Belą Kiraly, Vengrijos armijos 
generolas, atvyko į Jungtines 
Amerikos Valstybes. Jis vado
vavo Vengrijos patriotams, ku
rie kovojo Budapešte prieš so
vietų kariuomenę.

Generolas Belą Kiraly papa
sakos Jungtinėse Tautose, kaip 
sovietai, pagelbstimi vengrų iš
davikų, sutriuškino premjero 
Imre Nagy vyriausybę, kuri pen 
kias dienas veikė.

Kiek žuvo arabų
KAIRAS, Egiptas, gruodž. 30. 

— Egipto vyriausybė teigia, kad 
beveik 2,150 arabų buvo užmuš
ta Gazos ruože, kai Izraelio ka
rinės jėgos įsibrovė į Egipto te
ritoriją spalio mėn. pabaigoje. 
Izraelis neigia šį egiptiečių tvir
tinimą.

Sniego audra
BOSTONAS, Mass., — gruod. 

30. -f- šeštadienio naktį siautė 
audra Naujosios Anglijos vals
tybėse. Kaikuriose vietose iškri 
to 10 colių sniego. Susisiekimas 
sutrukdytas.

TRUMPAI IŠ VISUR
• Vokietija. 1957 metų vasa

rą Vak. Vokietijoje bus rinki
mai. Jei kanclerio Adenauerio 
vyriausybė pralaimės rinkimuo
se, Vakarų karinė sąjunga prieš 
sovietus gali labai susilpnėti. 
Adenaueris galvoja, kad šiaurės 
Atlanto Gynybos organizacija 
(Nato) yra vienintelis kelias sus 
tabdyti sovietų pastangas visą 
Vokietiją įtraukti į sovietinę sto 
vykią. Adenauerio priešai yra nu 
8istatę prieš Nato.

• Indonezijos prezidento Su
kamo režimas šiuo metu yi a pa
vojuje.

• Vidurio Rytuose politinis 
rūgimas nemažėja, bet didėja.

Migs Anna Kethley, Vengrijos prem
jero įnirę Nagy vyriausybės (Sovie
tų pašalintos) ministerė, rodo New 
Yorke fotostatines nuotraukas laiš
kų, kurie buvo išmesti iš traukinių 
Vengrijoje. Laiškai buvo išmesti 
vengrų, deportuojamų į Rusiją. Du 
laiškai buvo rasti geležinkelio lini
joje netoli Cegled miestelio. Mis? 
Kethley pasakė: laiškai rodo, kad 
sovietai deportuoja vengrus į Rusi
ją. (INS)
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30. — Prezidentas Eisenhovveris 
„Eisenhowerio doktrinos” rezo- 
Amerikos Valstybes apginti VI-

Jungtinės Amerikos Valstybės 
pažadėtų apginti kiekvieną Vi
durio Rytų valstybę, norinčią 
apsaugos, bet jos neprimestų ap
saugos nenorinčioms valstybėms. 
Be to Jungtinės Amerikos Vals
tybės žymiai padidintų ekonomi
nę pagalbą Vidurio Rytų valsty
bėms.

Prezidentas Eisenhoweris taip 
pat prašys kongreso suteikti 
jam teisę naudoti JAV karines 
jėgas Vidurio Rytuose, jei jis 
matytų, kad yra reikalas.

Mažiau pavojingas
Eisennhoweris yra nusistatęs 

naudoti JAV karinę ir ekonomi
nę jėgą prieš sovietų penetraci- 
ją Vidurio Rytuose. Šis Eisenho- 
werio žygis gali būti tokios pat 
svarbos, kaip Trumano doktrina, 
Marshallo planas ir Šiaurės At
lanto Gynybos organizacijos (Na 
to) sutartis. „Eisenhowerio dok
trina” turi savyje karo pavojų, 
tačiau prezidentas Eisenhoweris 
mano, kad jo projektas mažiau 
pavojingas negu leisti sovietams 
įkelti koją į Vidurio Rytus.

Eisenhovveris ir Valstybės sek 
retorius Dulles savo projektą pa
tieks kongreso vadams Naujuo
se Metuose. JAV imasi naujų 
žygių, kad užkirstų kelią sovie
tams į Vidurio Rytus ir arabų 
naftos šaltinius, nes jei sovietai 
ten įžengtų, tai visos Europos 
ir Nato dienios būtų suskaitytos.

9Senas Moores almanachas, 
260-toje metinėje laidoje, spėlio
ja, kad 1957 m. Ispanija ir Pietų 
Afrikos Sąjunga pergyvens sun
kias dienas. Tas pats almana- 
cnas spėja, jog 1957 m. vasario 
mėn. Lenkijai grės karo pavojus.

• Vakarų Europa. Sunkios die 
nos artėja prie Britanijos ir Va
karų Europos ekonominio gyve
nimo dutų. Numatomas .nedar
bas, gamybos kritimas ir dides
nė infliacija.

• FBI direktorius J. Edger 
Hoover sako, kad 1956 m. 12 
procentų pakilo didžiųjų nusikal
timų palyginus su 1955 m.

• Hugh Gaitskell, Britanijos 
Darbo partijos vadas, iš Londo
no atskrido į New Yorką. Jung
tinėse Amerikos Valstybėse jis 
bu3 tris savaites.

• Prancūzija sumokės 50 mil. 
dolerių paskolą Jungtinėms Ame 
rikos Valstybėms.

• Sovietų Sąjunga paskyrė 
Ivan F. Tevosian ambasadoriumi 
Japonijai.

• Prezidentas Eisenhorveris 
pranešė, kad jis Arthur Summer- 
field nominuos pašto generaliniu 
viršininku antram terminui.

Okupuotoje Lietuvoje
• Iš okup. Lietuvos praneša, 

jog bus leistas katalikam mėne
sinis laikraštis. Jis turėtų pasi
rodyti Vilniuje tuojau po Naujų 
Metų. Rūpinasi tuo reikalu prel. 
Antanas Simaitis, buvęs Telšių 
kunigų seminarijos profesorius.

Gal tai yra mažas atgarsis tos 
pačios krypties kaip I.cnkijoje, 
kur katalikam pažadėti trys laik 
raščiai. Caristinis spaudos drau
dimas truko Lietuvoje 40 metų. 
Ar komunistinis draudimas 
truks tik 16 metų?
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'Rašo DR. AL. RAČKUSi

SVEIKATA BRANGUS TURTAS)
4342 Archer Avė.. Chieago, 32

Slogutis arba katapleksija
Katapleksija, arba kaip lietu-

katapleksinės atakos bevairuo
damas automobilj gali ne tik sa
ve sutraiškinti, bet ir kitus už
mušti.

Retkarčisis pasitaiko ir tokių

kui staiga slogutis nuslenka, ir 
žmogus atgauna jėgas, g3 Ii są
narius judinti ir lengviau alsuo
ti. Tuomet nelaimingasis šoka 
iš lovos, įsitikinęs, kad dar gy
vas esąs, vėl gula lovon, bet jam

viai vadina slogutis, — yra 
toks sindromas, kad laike ata
kos žmogus lyg paralyžiaus iš
tiktas visiškai netenka savo rau 
menų kontrolės.

Žmogų, kurį dažnai slogutis 
kamuoja, vadiname kataplekti- 
kų. Koks katapletikų nuošim
tis yra lietuvių tarpe, tikrų duo
menų neturime. Lietuvių tautos 
vaikai, daug nelaimių pergyve
nę, daug vargo po visą pasaulį 
blaškomi matę, vargti ir kentėti 
pripratę nėra lepšiai. O visgi 
kataplektikų lietuvių tarpe yra 
gana daug, — gal daugiau, ne
gu lygiai persekiojamų žydų ar 
kitų tautų tarpe.

Katapleksija gali būti dieninė, 
gali būti ir naktinė. Laimei bet 
kurios rūšies katapleksijos ata
kos žmogų suparalyžiuoja labai 
trumpam laikui, vos tik kelioms 
sekundėms ir tiktai vienai kitai 
minutei. Bet ir vienos sekun
dės katapleksinė ataka kartais 
gali padaryti žmogui daug ža

los arba net ir visiškai jį sunai
kinti.

Dieninė katapleksija
Slogutis nelaimingą žmogų iš- 

I tinka dažniausiai tuo metu, kai 
žmogus išsigąsta ar labai susi
jaudina, pamatęs kokį nors pa
vojų arba kokį nors kruviną ar 

. juokingą vaizdą. Tuo metu ka- 
taplektikas staiga netenka jė
gų ir žado, negali nė žodžio iš
tarti, nė rankos pakelti, nė iš 
vietos pajudėti, nors viską lyg 

Į ir mato, viską girdi ir pilną są
monę turi. Katapleksijos ištik
tasis susmunka, jo pasmakrio 
raumenys sudrimba, akys ap- 

I stulbsta ir nereaguoja. Taip ap
stulbęs nelaimingasis negali pa
judėti porą sekundžių ar net ir 

j keletą minučių. Reikia tik įsi
vaizduoti, kokia baisi katastro
fa gali įvykti tuo metu, jei tokia 

į katapleksijos ataka ištinka žmo
gų, bevairuojantį automobilį.

; Tas, kuris dieninio slogučio yra 
kamuojamas, privalo niekad ne- 

: vairuoti automobilio, nes laike

unomų, kuncbea.juokdam, lcip,žmi j yri sunku Jei dažnai 
>te ir apstulbsta. Tai yra irgi ž nakUnė ka.
savotiška katapleksijos rasis. muoja tai s baimės ar
Ir tokiems yra pavojingo auto- nemiĮ,,s iSvargjntas nu8ilpsta ir

i jo sveikata pradeda šlubuoti.
Jei naktinis slogutis praside

da su haluci'nacijomis, tai turi 
Slogutis prislegia žmogų be- savotįgką reikšmę. Pas lietu- 

gulint lovoje. Tai gali įvykti, vįus dažniausiai slogutinės ha- 
pramigus arba besimigdant. , lucinacijos prasideda su jaus- 
Naktinės katapleksijos atakos mu> ^ac| kažkokia šalta ranka 
gali įvykti su halucinacijomis per veidą pabraukia ir nelaimin- 
tarbi be halucinacijų. Paprasta gąjį išbudina, ir kūnas prade- 
naktinė katapleksija pasireiškia (ja tirpti — “mirti”; o kiti pa- 

! maždaug šitaip: begulint ar iš junta įr “pamato”, kad kažkoks 
miego išbudus, žmogus pajunta, i jUO(jas katinas ar koks kamuo- 
kad jo kojos ar rankos pradeda’ jyS užgįrita ant krūtinės ir pra
tūpti ir jis visas ‘‘miršta j jo (je(ja slėgti; visas kūnas prade- 
akys išsiplėtusios ir jis žino, ja tirjati ir apmirti ir nelaimin- 
kad nesapnuoja, kad yra išbu- gasįg yra visiškai bejėgis, ne- 
dęs ir turi pilną sąmonę. Nelai-, gaijs nei pajudėti, nei žodžio iš-j 
mingasis nori pajudinti ranką tarti.

’(ar, koją, negali nė turpučio pa- . . /
judinti; nori sušukti ir šauktis riezas \s
pagalbos, o nė žodžio ištarti, nė Katapleksijos priežasčių gali, 
surikti negali, yra visiškai bejė-1 būti daug ir įvairių, fir jas sun-j 
gis. Tuomet nelaimingąjį apima ! ^u išaiškinti eiliniam skaityto-

Nėra įdomesnės knygos už kelionių 
aprašymus

VLADO RAMOJAUS

LENKTYNĖS SU ŠĖTONU

Ofiso telef. LAfayette 8-8210.' Jet 
leuumivpla, saukite KlUdzie 8-2808

DR. EMILY V. KRUKAS
ŪDYTOJA IR CHIRURGĄ

4146 S. Archer Ava.
VZL Kasdien popieY nuo 12-2:80 v 
V'*< pirm., antr., ketvlrt. 0-8:8* vMlr «nia4tatrvt»

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rezid. telef. GKovehill 0-0017 
valandos: 1—8 p. m. 6—8 p. m.

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

! mobilį vairuoti.
Naktinė katapleksija

yra 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.

Užsakymus Ir pinigus siuskite

2334 South Oakley Avenue 
Chieago 8, Illinois

DR, IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

&CD1KIV IK VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTO

$168 South Westero Arenai
(MEUICAL BUILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. Ir penktas 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nui 
01 v. — 8 vai. vakare. Trečlad. nu< 
11 vai. ryto — Iv. fc. p. šeitad. 1 
vai. ryto iki S vai. poi'et

Ofloe tel. HE. 7-1108
Res. tel. WAlbrook 5-870*

Ofiso tel. Cldffslde 4-2890 
Rezidencijos: LAfayette 8-1179

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 West 47th Street 
(Kampas 47th Ir Hermltage) 

Vai.; nuo 2 Iki 4 Ir 6 Iki 9 v. vak. 
Seštad. nuo 2 Iki 0 vai., lšskyr. sek

baisi baimė, ir mintys ga'lvon 
; skverbiasi, kad namiškiai ras jį 
.lovoje sustirusį, negyvą, o tos 
'siaube slenkančios sekundės pra 
ilgsta lyg ilgos valandos. Pas-

jui. Katapleksija gali būti ap
raiška kokios nors organiškos 
ligos, arba gali būti ir kokio 
nors psichogeniško nenormalu- 

(Tęsinys T pus*.)

Tel. ofiso HE 4-OOvO, rez. PR 6-7338

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Šeštadieniais nuo 1 Iki 4 vai. p. p.
išskyrus ketvirtad. Ir sekmad.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES LR 

GERKLES LIGOS
' — Pritaiko akinius —

6S22 So. Westc.’j Avenue
vai.: kasdien 10-12 vai. ir 7-9 vai. 
vak. šeštadieniais 10-i vai .Trečia
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Kės telef. \VAlbrook 3-5076

Tol. ofiso VA. 7-5557, re*. RE. 7-490.
BR. FRANK C. KWINN

(KV1ECINSKAS) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1861 Vest 47th Btreel
LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo i 
vai. tu 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 8:8( 
fTIMsr* iroč vfftn diena Ir ieštad vak

DR. FL TALLAT-KELPšA
Ofisai: 20 North Waeker Drlve 

(Civlo Opera House, kamb, 868) 
Vai. kasd. 12—4 

Tel. CEntral 6-2294 
0002 West 1(11 h Str., Cicero 

Vai. kasd. 5—8, šeštad. 1—8 
Tel. TOwnliall 3-0969 

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

Tel. ofiso HE.4-5S49. rez. HE.4-2324

DR. PETER T, BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 7 lst Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, treč.ir : ešt. pagal sutarties

OR. I. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Street
Priima ligonis pagal susitarimą 

061 valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1795 nub 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdian išskyrus trečiad. ir 
šeštad

Rcs. tel. GRovchUl (1-5603

Tel. ofiso PRospect 6-2240
PKospect 0-4782

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8PEC. UŽU KURGI JOS LIGOS 
5700 S. Wood Street

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

DR. JULIJA MOHSTAVI0IUS
GYDYTOJA m CEIBDgOf 

Office: 10748 South Michigan Avė. 
Buto: 1053 W. 103 St., Beverly Hllla 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v 
l.šsklrus trečiad. SeAtadlenials nuo 
Utį 4 rai popiet

TeL: Ofiso — PTTllmaa 5-6701 
Buto — BEverly 8-3946

Ofiso HEmlock 4-581C 
Rez. UEml. 4-3751

OR. A. NARBUTAI
«VČUU IF FIDAUfe 

2745 W. 69 St.
■ Driežais šv. Kryžiaus ligonine • 

’Viima pagal susitarimą

DR. VYT. TAURAS 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ P 
BENDRA PRAKTIKA EB 

■PEC. MOTERŲ LIGOS
Ofisas Ir rezid.: 2410 W. 51st Si 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 0-5677 

Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antrų 
Trečiad. Ir Penktad. 6-9 vai. vak t 

4e6t&dtenlals 2-4 vai popiet

Tel. ofiso He. 4-2123, rez. PR. 0-84*

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

4255 South Wes<fern Avmmu

val. kasdien 2—4 p. p. ir 7—• v»> 
"Trečiadieniais, šeštadieniais •»

sekmadieniais uždarvts

Tel. ofiso: DAnube 6-1125
OR. A. VALIS-LABOKA’
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJU 

,267 South Halsted Stra**
iki « > p t i

AeStedlenieU < r.

nnn iN beautifulOyUUU D0QR PRIZES
JANUARY 3rd TO JANUARY 19th

The greatest event in Chieago 
Savings history! Join us in our 
gala GRAND OPENING between 
January 3rd and January 19th. 
There will be gifts for everycne 
visiting us during this celebra- 
tion. Special gifts for aSi savers, 
both old and new. Over 500 
door prizes will be given away, 
amounting to more than $5,000. 
You will be pSeased, as we are, 
v/ith our new headquarters. 
Come in today and fili out a reg- 
istration card.YOU DO NOT HAVE 
TO BE PRESENT TO WIN—all win- 
ners’ fiames will be posted in 
our lobby and each winner will

. be notified by rr.ail. Only adults 
wili be eligible for door prizes. 
ALL MONEY IN BY THE 19th OF 
JANUARY EARNS DIVIDEND5 
AS OF THE lst OF JANUARY.

- ?

PRIZB„*i,. ■ r.-
OFflCI H0UR5■ iv

MONOAY U NOOM TO 0 9JW.
“ .... V A JM. 79 ♦ P.ALTU4SOAY

___ ______________ ClOSfO ALI ,
THURSOAT . . . . ♦ A M. TO 0 F.A0.

9 A M. TO 4 F.M.HHOAT

Atvykite gint,n. su s«VO šeima ir draugais, pamatyti Chirti'ros 
iiiiesfe gražiausius taupymo' ii skolinimo istn gos pastatus.
HITAI KITI, Al KftCIAl <<t DIVIDENDĄ IZ SAVO SAMI - 
IMS. Taupykite, ilgufl mitus išbnnny toje, apdraustoje flnati- 
HtiiCJe įstaigoje. I’elnylilte daugiu.,i už savo santaupis. Ir paal- 
nuudokite gausiais pinigus taupančiais pntainavlniuis. šute! 
klaninis Chieago Su . įng ■ nariams. Dabar duodami n, papras
ti dividendui uz. I'AIDI'P iiiveslay linus ' Išbandykll*'. ati-

. . 9 AJA. TO A P.M.
SATUAOAY , 9 A M TO J P M _

riarydiini a pd rausi a. taupymo siiskaitiy ir pastebėsite skutu 
1TV1. Chieago Parings saugiai ir pelningai aptarnavo Pietų lt 
r i. f.ia ariu apylinkes taupymo ir namu pirkimo paskoloms 
\ irš 32 im ti). Turtas dabar viršija $ Ja.aou,(ifm.ua
Nuo j: t tgtnio> lt'2t metais Chlenro r'nvlukn visuomet mokf-jo 
įtvugiau negu ynlutimtis dividendus. Taip kaip pagal laikro
di, kas G mėnesius, taupftujut yra. gavę didelį pilnu ui Ju 
sula ūpas.

SFI/IALOS VAL\NI>OS I’EII GRANO OPENING NUO SAUSIO 3-CIOS IKI IDOS DIENOS:

Dirinad:?ni. Ketvirtadienį ir Penktadienį nuo 9 viii. ryto iki 8 vai. popiet.
Antradienį ir Trečiadienį nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. popiet, šeštdaiepį nuo 9 vai. ryto iki 2 vai. popiet.y * Zr' AND LOAN ASSOCIATION

>2 4 5" $. AWfc<rt

OR. VL. BLAŽYS
į PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

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

Telef. ofiso I.Afajette 3-6048 
Rez.: \VAIbrook 5-3048

DR. Z. DANILEVIČKJS-
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI

6317 South VVestern Avenue 
Chieago 29, Iii

pasimatymui pagal sutarties 
l telefonas REpublic 7-1900 

Rezideneia: GRovcliill 6-8161

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. Vlrglnla 7-0036. 

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244

Tel. ofiso n 7-0600, rez. 1LE 7-6867

DR. BR. GAIŽIŪNAS
gydytojas ir chirurgas 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir California Avė. 

VAI z.: 2—i ir C—8 v. p. p.
šošt. 2—7 vai. p. p., 
išskyrus sekmadienius

DANTISTAS
tR» J. A. PAUKŠTY?

253 S. Whipple Strtv
(Arti Airclier Avė.) 

valandos: nuo 10 iki 12; ?—6; 7—v 
5ešt«.d ,0—12. Trečiad. uždaryta

LAfayette 3-4949 
\n>nų — CEdarcrest 3-7 7H«

Tel. Ofico I’A 5-1717
Rez. PA 5-1718

DR. J. J. PLIKAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6318 W. Irving Pk. Road
VAL.: Pirmad., antrad., ketv., penkt. 
2-5 ir 7-8:30. šešt. 2-4 p. p.

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI LR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St 

Kaadlen 8—7 vai. vak. šeštad auo
1—5 vai. vak.

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. VIctorj 2-1484. Resid. 2487 
W. 62nd St., tel. Republle 7-8818.

Ofiso telef. YArds 7—1 166 
. Rezidencijos — STcyvart 3-4511.

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street
(kampas Halsted ir 35-ta gatv«) 1 

VAL. 1—4 ir 6:30—8:30 p. p. kas- 
dien Išskyrus trečiadienius. Atidarą l

šeštadieniais 1—4 vai.•* ..i— ,
( Tel. R Albrook 5-2670

Res. llllltop 5-1560 i

Dr. Alexander J, Javois
(JOVAIŠAS)

l GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center
6132 South Kedzie Avenue

VAI,. 2—4 p. p. ir nuo 7—9 v. vak. 
l Trcrtad. ir šeštad pagal sutarti

i Tel. ofiso PR. 6-3838, rez. RE. 7-9)99
DR. A. JENKINS

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

VAI,, kasdien nuo 2—(p p ir 7:30 
lj£l__9_val■ Trečlml, ir šešt. uždaryta

fsiefouas ORovehlll 0-1 b95
OR. ALDONA A. JUŠKA
ULIŲ LIGŲ SPECIALIST®

PRITAIKO AKINIUS 
vtandoft. 9—12 tr 7—v v t pakr 
MiRitarbną i&ffkvrus trečiadieniu*

’!?? Martjnett# Rd

Tel. REliaice 5-1811
IR. WALTER J. KIRSTU!

ŪDYTOJAS IR CHIRURGĄ1 
'LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 West 59th Street 

4 popiet, 6:10—8:8*
naga' «nt*rt'

•n*, ir mito <»Ljm|iic
DR. P. KISIELIUS -

DYTOJAS IR CHIRUR
«9JW W 15th St.. Cicero 

^esdlen 1—8 v. Ir š—« v. vaksys. 
Išskyrus trečiadienius'

Hntas 1020 So. 49th Avė. 
Aeštadlenlals 12 Iki 4 noole*

Ofiso telefonas — BIshop 7-9626

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAa 

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

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SI’I.C. CH1R8 RGINftS IR 

ORTOPEDINES 1JGOS 
2745 West 69th Street

Priešais šv. Kryžiaus ligoninę 
Tel. REpilblie 7-2290

▼AL.: Pirm., antr.. Ketv., penkt. 
nuo 9 Iki 11 ryte ir nuo G:t)O—8:00. 
Sėst. nuo 2:00 — 4:03. Trečiad. ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

Dr. Antanas Rudokas, 0. D.
Tikrina akis: pritaiko akinio*, 

keičia stiklus Ir rčmua,
4455 So. California Avė., Chloagt 

šaukite YArds 7-7381 
Priima: vakarais 6 Iki 9; 8e8tad. 

10 vai. ryto iki 4; trečiad. Ir sakmad 
tik susitarus

Tel. ofiso Y A 7-4787, rea. PR 6-19S.

OR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 8. Ashland Avė. (kamb. 811)
Vai. nuo 2—4 ir 0—8; trečiad., še* 
tad. ir sekmad. tik pagal sutart) 

Jeigu neatsilieps vlršmlnStl telefonai
šaukite Nfldwar 8-000,

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orth opedas - Protezlstaa 

apAratal-Protezal, Med. ban
dažai. Ppee. pagalba kojom

(Arch Hnpporta) Ir Lt,
Tai.. 4-4 ir 8-8 šeštadieniais 9-1. 
RTHOPEBIJOS TECIIN1KO8 LAP 
8850 W. 63rd Ht. Chieago 20, R)
* lel. PRogpect 0-5684

2334 S. Oakley
k.

•>1 ofise PRospeca 0-9404
Il»‘zi<l. PRospeot A-94*

OR. ONA VAšKEV’*-'
(VaškevIčIūtS)

JYDYTGJĄ IR CHTRt w«, '
6248 South Kedzie Av«itm

Vai. kasdien 1-3 p p. ir nuo 6-8 v» 
vak Seštad 1-4 p p Trečiadieni, 
'r kitu laiku tik susitartu.

Te! 'iftso VIctorj 2-1581
Rez., VJctorv * **<

DR. Y. VILEIŠIS
"ŪDYTOJAS IR CinRITR

802 West 31st Street
Kam p Halsted Ir 81-mos gatvtiį 

PrlSmtmo valandos kasdien: 1-4 p 
ir nuo 6-8 v.v. šeštad 1-4 va! popla

Tel. ofiso PR. 6-6446, rez. HE. 4-311

DR. F. C. W1NSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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PIRŠLYBOS
VEDYBINIO GYVENIMO TURTINGUMAS

Vedybos yra labai turtingas žmogaus gyvenimo židinys. Jis 
savo turtingumą atidengia ypač tada, kai j vedybas pažiūri įvai
riais atžvilgiais. Turbūt pats natūraliausias požiūris į vedybas 
yra tas, kad jos' yra naujo žmogaus atsiradimo židinys. Biolo
gai susimąsčiusiais veidais žiūri vienas į kitą ir niekaip negali 
suprasti, kaip iš dviejų kūnų pasidaro vienas. Filosofai tuo pačiu 
atveju su nemažesne nuostaba yra priversti konstatuoti, kad ne 
tik skaičiumi, bet ir esme atsirado nauja būtybė. O pamaldus 
žmogus niekada neliauja garbinęs Dievą už tai, kad vyro ir 
žmonos santykio proga Dievas kuria naują sielą.

Turint galvoje nepaprastą šio židinio turtingumą, galima 
suprasti, kodėl apaštalas Povilas skiria moterystei tokią didelę 
simbolinę reikšmę. Į vyro ir moters ryšį moterystėje jis žiūri 
kaip į simbolį, išreiškiantį Kristaus meilę Bažnyčiai. Nuostabu, 
kad pats didysis ir naujasis Dievo ir žmonijos santykis, kuris 
yra prasidėjęs Dievo žodžio įsikūnijimu, yra simboliškai išreiš
kiamas moteryste. "Ta paslaptis yra didelė;, aš sakau Kristuje 
ir Bažnyčioje”, rašo apaštalas Povilas.

Tačiau šalia didžiųjų paslapčių, moterystė yra paprasta su
tartis — vyro ir moters sutartis visam gyvenimui. Ir ši sutar
tis nėra laisva nuo tų reikalavimų, kurie yra būdingi kiekvienai 
sutarčiai. Sutartis, kad būtų gera, turi būti rimtai paruošta, ap
svarstyta ir patikimu žodžiu pareikšta, Šiuo atveju ji turi būti 
pažadėta tesėti visą gyvenimą. Kadangi vedybų sutartis yra 
prinokusi tiek visokios šventenybės, ir kadangi joje eina reika
las apie besituokiančiųjų teises į intymų vienas kito gyvenimą, 
visai suprantama, kad ši sutartis negali būtį daroma prabėgo
mis ar atsitiktinai.

SUŽIEDOTUVES AR PIRŠLYBOS
Kalbant apie pasiruošimą vedyboms iš pačių besituokian

čiųjų pusės, galima svarstyti dvi galimybes — sužiedotuves ir 
piršlybas.

Sužiedotuves yra tam tikras laiko tarpas, kada jaunieji, nors 
pažadėję vienas kitą vesti, bet dar susilaiko nuo vedybų, norė
dami vienas kitą geriau pažinti ir vienas su kitu apsiprasti. Su- 
žiedotuvės turi pripažintą poziciją kanonų teisėje. Daugelyje 
kraštų sužiedotuvių paprotys yra gyvas ir besituokiantieji juo 
naudojasi geresniam pasiruošimui vedyboms. Reikia pasakyti, 
kad Lietuvoje šis paprotys nebuvo gyvas. Amerikos lietuviai 
jau daugiau su šiuo papročiu yra apsipratę ir labiau jj prak
tikuoja,

Lietuvoje buvo naudojamasi kita priemone pasiruošti vedy
biniam gyvenimui. Ta priemonė buvoj piršlybos. Piršlybos yra. 
viena dalis labai turtingo lietuviško vedybų ritualo, kurio iki ne
senų laikų buvo laikomasi Lietuvos kaime. Reikia pasakyti, kad 
lietuviški vedybų papročiai yra labai seni. Bet, kas svarbiau, 
jie savo esme yra sveiki, dori ir slepia savyje nemaža tautos 
išminties. Juk vedybiniuose lietuvių papročiuose nėra jokio žy
mesnio burtininkavimo ar šamanizmo pėdsakų. Visos pagrindi
nės sąvokos čia yra nepaprastai švarios. Pažiūra į žmogų ir į 
moterystės ryšio amžinumą pasižymi klasišku aiškumu ir pa
prastumu. Visa tai stiprina mintį, kad šios apeigos yra labai 
senos. Jos yra senesnės už tuos laikus, kada lietuvių tautos 
kaimynija buvo užkrėsta žyniavimo dvasia.

Piršlio idėja šiuose papročiuose pasižymi didele visuomenine 
išmintimi. Jaunajam pasirinkti žmoną čia padeda ne tėvas ar l 
motina, kurie, būdami perdaug artimi, gali nevisada išlaikyti tei
singumo saiką. Piršlio pareigas eina jaunojo ar jo tėvo parink
tas vyresnis kaimynas ar giminaitis. Jis turi būti priimtinas ne 
tik jaunajam, bet ir jaunajai; kitaip jis būtų blogas tarpinin
kas. Tačiau piršlys nėra joks sprendėjas. Visas sprendimas pri
klauso jauniesiems. Jis tik padeda jiems susipažinti ir neatsako 
jiems savo patarimo. Piršlys yra surištas didele atsakomybės 
sąmone, kuri vedybų metu išreiškiama piršlio "pakorimu”, 

JAUSMINIS LINKIMAS
Tiesa, šiandien viešpatauja pažiūra, kad jaunųjų apsispren

dimas būtų daromas vien jų išvidiniam vienas į kitą linkimui va
dovaujant. šis linkimas yra vadinamas meilės Vardu. Tačiau gy
venimo praktika rodo, kad moterystės meilei reikia dar daugiau 
dalykų, negu šio linkimo. Jeigu vien šis linkimas žmonių vedy
boms vadovautų, vargiai ar būtų galima kalbėti apie pastovią 
ir nenutraukiamą moterystę, šalia tarpusavio patikimo, vedy- 
dyboms reikia ir asmeninio apsisprendimo, siekiančio visais at
žvilgiais toliau, negu jausminis patikimas.

Žinoma, mes čia nė iš tolo nesakome, kad reikėtų tuoktis 
žmonėms, kurie vieni kitiems nepatinka. Tačiau mes keliame 
klausimą, ar išorinis patikimas gali tarti galutinį žodį vedybose.

Jausminis patikimas, nors yra dvasinis reiškinys, tačiau yra 
vedamas daugiau fiziologinių dėsnių. Galbūt, kad jam vadovauja 
tas dėsnis, kurį vadintume savitarpio pasipildymo ilgesiu. Žmo
nės įsimyli tuos asmenis, iš kurių tikisi to, ko jiems patiems 
trūksta. Dėl to įsimylinčių tarpe nesunku net išoriškai pastebėti 
tam tikrą kontrastingumą. Mylisi mažas ir didelis, ramus ir 
judrus, agresyvus ir taikus; arba žmonės iš skirtingų, net tarp 
savęs kovojančių, šeimų ir grupių. Tas jausmas yra natūralus 
ir negalima daug ko prieš jį turėti. Tačiau vien jo vadovaujamos 
vedybos dažnai pasiima ant savo pečių daug didesnį meilės už 
davinį, negu sugeba tesėti.- Jaunieji daug daugiau vienas iš kito 
tikisi, negu sugeba duoti. Vienam ir kitam pritrūksta tikrosios 
meilės jėgos.

Kad to neįvyktų, nereikia vedybas kurti pavesti vien pasi
pildymo ilgesiui. Jis turi perdaug fizinio būtinumo, kad galėtų 
vadovauti dvasinei būtybei, kuria yra žmogus.

“NEPAKARTI” PIRŠLIO PERANKSTI

Štai dėl ko pasitarimas prieš vedybas su vienu rimtu žmo
gumi yra patartinas dalykas. To nereikia suprasti, kad prieš 
vedybas reikėtų klaustis kiekvieno savo pažįstamo nuomonės. 
Toks "balsavimas” jau būtų ėjimas per toli. Vedybos mėgsta 
tam tikrą intymumą. Tačiau pasitikėti vien savo jausmais to
kiame svarbiame dalyke būtų taip pat neatsargu.

Dabar, kai mes gyvename išeivijoje, reikia daugiau dėmesio 
kreipti į vedybų organizaciją. Į tai skatina visų pirma reikalas 
apsaugoti jaunąją kartą nuo perdidelio šuolio į nežinomus van
denis. O antra, reikia jaunajai kartai padėti susipažinti. Šitas 
uždavinys yra ypač aktualus mažesnių kolonijų jaunimui. Taigi, 
reikia piršlybų, kurios būtų pritaikintos naujoms sąlygoms, bet 
būtų paveldėjusios visą seną tautos išmintį ir atsakomybės su
pratimą. Gaila, kad mūsų visuomenė šiandien piršlį yra išmetusi 
iš savo tarpo ir įvykdžiusi jo "pakorimo” apeigą pirmiau, negu 
jis savo vaidmenį yra atlikęs. V. Bgd.

Kas bus 1957 m.
Šis naujagimis galvoja kokį patiekalą jam patieks 1957 m.

Nervų higiena
Nervai, lygiai kaip ir raume

nys,. dirbdami eikvoji savo jė
gas, dėlto juntamas nuovargis.į

Dėlko būna plaukai 
riebaluoti

žmogaus kūno payiršius apau
Geriausiasis centrinis nervų sis-. g^3 niajaiR plonais, raginės me- 
temos poilsis yra nnc»as. Žmo-, clžiagoa plaukeliais, o galva 
gus, kuris moka laiku tinkamai stambesniais plaukais. Kiekvie- 
pailsėti, ilgai gili išlaikyti svei- nag piaukd3 auga iš odos, kurio- 
kus nervus. Protinio darbo žmo Į je yr& piau)tą maitinančios šak- 
nės, prie kurių priskiriami ir ne]£s piauko šaknies galas sto-
mokiniai, turi miegoti bent 8 
vai. paroje, o darbininkas gali 
tenkinti 6 vai., nes jo darbas 
mažiau vargina nervus, o dau
giau raumenis.

Nervų sistemai labai kenkia 
alkoholis ir tabako rūkymas. 
Tai didžiausi nervų nuodai.

resnis. Tą storėjimą vadina plau 
ko svogūnu. Plaukai turi rie 
balinių liaukelių. Taukai iš rie
balinių liaukų pirma patenka į 
duobutę, plauko krepšelį, kurio
je yra plaukų šaknys, o iš jų 
plaukeliais kyla į kūno paviršių. 
Dėlto plaukai darosi riebaluoti.
-............................ . 1 ■■1 ■—i1-^-------------■ -—

Mažiau susižeidimų
Amerikos fabrikų darbininkai 

šiandien yra daug saugesni, ne
gu prieš 30 metų. 1926 m. Ame 
rikos pramonėje būdavo 24.2 su- 
sižeidirnai par vieną milioną dar 
bo valandų, gi per 1956 metų 
antrą ketvirtį tik 11.9 susižei- 
dimų per 1,000,000 darbo va
landų. Sužeidimai čia skaitomi 
tik toki, kai darbininkas po su- 
sižeidimo turi kuriam laikui ap
leisti darbą. Bendrai Ameriko
je daugiau susižeidžiama ne dar 
bo metu, bet laisvalaikiu.

(temkite dien. Draugą!

(INS)

Paskutinioji metų diena
Gruodžio 31-moji yra paprasta gu visuomenei. Pats egzistencijos 

kalendoriaus pakeitimo diena. Ir faktas pateisina žmogaus gyvc- 
vėl iš naujo seksime prabėgančias nimą. Užtat gyvenimas turi būti 
dienas, savaites, mėnesius. v-a™., titrai trrofanB

Daugeliui gyvenimas yra našta, 
mizerija, o vis tik nepaprastu į- 
sikibimu jo laikomės. Tik nedau
geliui gyvenimo tikslas yra su
prantamas. Gal tik jaunimas žen
gia į gyvenimą, kuris jiems at
rodo gražus ir malonus!

Pažvelkime patys į save. Įeiki
me į mūsų sielos gelmes ir susi
tiksime su amžinuoju neklysta
mu principu: dvasia, kuri sudaro 
vienintelę ir aukščiausią realybę. 
Ar tada galima suabejoti gyveni
mo šventumu, laikant jį piktu? 
Užtenka pagalvoti apie priemonių 
didingumą tikslui atsiekti; užten
ka užklausti savo sielą, besiver
žiančią į begalybę, į Dievą, į am
žino gyvenimo laimę.

Kiekvienas žmogus turi įgimtus 
gabumus, kurie jį padaro naudin-

kažkas švento, tikrai gražaus
Jaunimas, išeinantis iš ramaus 

šeimyninio gyvenimo į triukšmin
gą pasaulį, turi gerai suprasti sa
vo egzistencijos vertę ir tikslą, 
kad galėtų atsispirti apgaulin
goms pasaulio pagundoms ir ant 
jų triumfuoti.

Jis turi įsitikinti šia didžiąja 
tiesa, kurią patvirtins jo paties 
gyvenimo patyrimai. Tad niekas 
neturi teisės eikvoti savo ©neri
jos tuščiam užsispyrimui ar ne
protingam kūno polinkiui. Turi
mos jėgos nepriklauso kaipo in
dividui, bet kaipo žmogui, kuris ga 
lėtų prisidėti prie visos žmonijos 
labo, jog gerovės.

Gyvenimas yra dominuojamas 
teisingumo, nežinančio išimčių, o 
tik leidžiančio progresuoti ir bū
ti laimingu.

Ar Jūs esate toks 
LINKSMAS? 
Jei ne, tai pradėkite
taupyti;
ŠIANDIEN!

FED,
Naujieji 1957 metai

Vieni metai prabėga, kiti ura- į je. Ir jie buvo pasiaukojimo, kan-
sideda. Nauji Metai, naujas gyve
nimas ! Ir taip tas negallesrtiln-

čios, heroizmo be medalio, nuovy- 
los be suraminimo, metai. 1956

gas laikas ryja metų metus. Kiek-' metų aušra randa žmoniją pririš-
vienų metų rytmetis neša džiaug
smą ir viltį kiekvienam žmogui, ar 
jis laimingas ar nelaimingas, bent 
tai dienai.

Nors ir maža vilties, vienok lin
kėtina, kad šie mettai atneštų žmo-: . meilėie
nijai taiką, o pavergtoms tautoms
laisvę.

Pabaisa gaubia pasaulį, pasto
dama kelią taikiam gyvenimui, 
kurstydama ginkluoto susirėmimo 
ugnelę. Sovietai, prisidengdami ko 
munizmu, žadančiu "rojų" prole
tariatui, siekia Rusijos imperia
lizmo triumfo. Pats komunizmas 
tik meškerė darbininkijos gaudy
mui.

tą prie Prometėjo skausmo uolos. 
Ar žmonija sugebės atnaujinti mi
tologinį Anteo stebuklą?

Dieviškuoju potvarkiu gyveni
mas yra progresyvinis žengimas į 
tobulybę, apsivainikuojančią bro-

Kaip Anteo rasdavo naujos jė- 
go ir gyvumo kiekvieną kartą lies
damas pečiais Žemę Motiną, taip 
galėtų ir žmonija, iškankinta ir 
išvarginta, gauti naujos energijos 
kovai su raudonuoju prleSu, ne
šančiu skurdą ir mirtį.

Pradedant naujuosius 1957 me
tus linkime ir mūsų brangiai tė
vynei Lietuvai atgauti laisvę, at- 

nepriklausomybęslstojant tarp
1956 metai praėjo gana aud-1 turinčių tautų, 

ringu tempu tarptautinėje plotmė- B. Mikalauskas

M. KRUPAVIČIUS

1926 METŲ GRUODŽIO 17-TOJI
Liūdna 30 metų sukaktis

29 tęsinys
CK su tuo raštu susipažino ir be diskusijų nu

tarė tokį Voldemaro pamfletą, padarius atitinkamą 
pkreiškimą, atmesti, neleisti talpinti po juo savo 
pavardžių ir pareikšti,. jei jis bus paskelbtas, tai 
tuo pačiu krikščionys demokratai priversti bus 
savo išleistu atsišaukimu paneigti Voldemaro tei
gimus ir atitinkamai užregistruoti prieš jo visuomenės 
klaidinimą. Posėdis buvo labai karštas. Jis buvo vi
sas pašvęstas tik tam klausimui. Buvo tikimasi. 

C“ | kad mūsų ministeriams bus pasiūlyta iš vyriausy
bės pasitraukti. Tačiau tokio pasiūlymo nebuvo. 
Matyti, kad dar tautininkams buvo reikalinga koa
licinė priedanga.

Bet krikščionys demokratai neilgai šilo vyriau
sybėj. Gegužės mėnesio pirmoj pusėj .mūsų minis- 
teriai CK patariami, ministerių kabineto posėdy 
pasiūlė įnešti į darbų tvarką punktą apie vyriau
sybės konstitucijos laužymą ir vaduotis, kaip buvo 
prisiekta, konstitucijos nuostatais. Po mažo pasi
priešinimo buvo priimtas ir įtrauktas svarstyti se
kančiame posėdyje. Bistras su Karveliu į posėdį 
nuėjo gerai apsišarvoję faktais ir dokumentiniais 
įrodymais. Vėl kilo karšta kova. Kovojo visi prieš 
du. Po ilgų ginčų savaime suprantama krikščionių 
demokratų ministerių pasiūlymas buvo atmestas 
Tuomet abu minėti ministeriai ištraukę iš anksto 
paruoštus motyvuotus atsistatydinimo raštus įtei- 
<ė juos, paskaitę vyriausybės narams, Voldemarui. 
Atsistatydinimo motyvas — konstitucijos laužymas 
ir nesi vadavimas jos nuostatais valstybės tvarky
mo darbuose. Taip pasibaigė krikščionių demokratų 
oendradarbiavimas su tautininkais vyriausybėje.

Jie pasitraukė su giliausiu įsitikinimu, kad tas

RAL
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Chicago 8, ILL.- 

Vlrginia 7-7747

Chartered and Supervised by the Ų.S. Government

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- 
paštu. Mes apmokėsime pašto išlaidas.

JOHN J. KAZANAUSKAS 
Prezidentas,

ĮSTAIGOS VALANDOS: Kasdien nuo 9-tos ryto iki 5 vaL 
vakaro. Ketvirtadieniais nuo 9-tos ryto iki 8 vai. vakaro, 
šeštadieniais nuo 9-tos vai. ryto iki 1 valandos po pietų. 
Trečiadieniais visai neatidaroma

palyginamai trumpas, t tik kelių mėnesių, sėdėjimas 
su tautininkais vienam labai nemaloniam ir keb
liam suole buvo Lietuvai labai naudingas. Pirmiau
sia mūsų dalyvavimas vyriausybėje pašalino namų 
karo ir priešo invazijos pavojų, antra gi — būdami 
vyriausybėje atsidėję gynė konstituciniai demokra
tinę santvarką Lietuvoje ir tik pamatę, kad tauti
ninkų nieks iš jų pasirinkto nedemokratinio kelio 
neišmuš ir kad kuprotą gali tik kapas ištiesint, gar
bingai savo poziciją apleido, pasirinkdami kitą ke
lią kovoti su nelaimę nešančia valstybei tautininkų 
oartija.

K. Grinius savo pasikalbėjime apie krikščionių 
demokratų bendradarbiavimo su tautininkais fina
lą taip rašo: “Krikščionys demokratai išėjo obuo
liauti su labai nepatikimu partneriu ir, anot tos pa
tarlės, netekd nei krepšio nei obuolių”. Kad jie iš
ėjo obuoliauti su labai nepatikimu partneriu, tikra 
tiesa. Su kuo jie ėjo obuoliauti, žinojo neblogiau už 
K. Grinių ir kitus priekaištautojus. Bet vis gi jie 
išėjo iš to obuoliavimo ir su obuoliais ir su krep
šiais. Krikščionys demokratai eidami į tą grinišką 
obuoliavimą su tautininkais dar turėjo, kad ir silp
noj vilties juos kiek paveikt ir į teisingą kelią juos 
įvesti. Bet ko gi ėjo liaudininkai į tautininkų vy
riausybę po to, kai jie buvo parodę savo tikrąjį vei
dą, po tų pačių liaudininkų spaustuvės išsprogdini
mo, po Voldemaro diriguojamų karininkų banditiš
kų užpuoldinej^mų savuose butuose Krupavičiaus 
Turausko, Mikšio ir kitų, po to, kai buvo ne tik ka
lėjimai, bet ir Varnių ir Dimitravo koncentracijos 
stovyklos grūste prigrūstos jų idėjinių priešų, po 
saugumo suorganizuoto pasikėsinimo ant Voldema
ro, kad tuo būdu galėtų suvesti galutinas sąskaitas 
su savo pavojingiausiais politiniais priešais. Juk tik 
Vosyliaus didvyriškos kantrybės dėka nuo mirties 
buvo išgelbėti 11 žymiausių opozicijos vyrų, kurių 
tarpe buvo ir Sleževičius, ir Kairys-Kaminskas, ir 
Krupavičius, ir Bistras ir dar kiti septyni. Po to,

kai visų opozicinių grupių lyderių pasitarimas su 
Smetona — Voldemaru dėl grąžinimo Lietuvai ko’i- 
stituciniaį - demokratinės santvarkos pasibaigė nie
kais. Juk jiems galėtų krikščionys demokratai dai 
skaudesnių priekaištų daryti, jei panorėtų vaduotis 
tais pačiais metodais ir tikslais, kuriais ir šiandien 
vaduojasi ir liaudininkai ir socaldemokratai pulda
mi krikščionis demokratus.. Tačiau jie to nedarė ir 
nedarys. Me» norime jų tame beviltiškame žygyj 
įžiūręti geros valios. Paskutinis mėginimas. O gal 
pavyks. Krikščionims demokratams vieniems nepa
vyko, gal pavyks prisidėjus prie jų, bendromis jė
gomis juk daugiau galima pasiekt. Pagaliau buvo 
juntama, kad artinasi dideli pavojai Lietuvai. Gal 
jie buvo akstinas ir liaudininkams .ir antru kartu 
krikščionims demokratams vėl išmėgint tą bendrą 
obuoliavimą ir sudaryti kraštui tokių ar kitokių lai
mėjimų. Bet kai parodė praktika ir šitas mėginimas 
būtų bevaisis. Tai patvirtina ir Raštikio prisimi
nimai.

Smetona ne savo partijos žmonių liguistai bi
jojo. Raštikis gerai pažino Smetoną — tokį, kokis 
jis buvo iš tikrųjų. Dėl to kiek stebiuosi jo patari
mu nežinomam pulkininkui: "Reikėtų daryti viską, 
aas tik įmanoma, kad tokiu metu apie respublikos 
prezidentą spiestųsi ne vien tautininkai, bet visos 
tautos geriausios jėgos...” Smetona buvo .meisteris 
ne vienyti, bet skaldyti, ne jungti, bet ardyti. Raš
tikis tai eile pavyzdžių pailiustravo. Ir mes visi 
mų laikų politikai tai patyrėm ant savo kailio. Tie 
idealistai, kurie mėgino jam padėti surasti išeitį iš 
junkios padėties, Smetonos buvo apvilti ir iš bend
ro darbo išstumti, o buvo viena dogmatiškai kieta ir 
nepalaužiama taisyklė — paklusk tautininkams, eik 
jų vadovaujamas, žygiuok jų tiesiamu keliu — būsi 
geras pilietis ir taurus lietuvis ir ne valstybės prie
šas. Ar galėjo kas į tą kelią stoti, kas matė kur jis 
veda ir ką tautai ir valstybei žada?

(Bos daugiau)
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SOV. SĄJUNGA NfiRA SOCIALISTINĖ 

VALSTYBE
1>I{. ALBERTAS TAKI US, Washin£ton, D. C.

Praėjusių metų pradžioje 
(1955 m. vasario 8) tuolaikinis 
Sovietų Sąjungos užsienio rei
kalų ministeris V. M. Molotovas 
pareiškė, kad “šalia Sovietų Są
jungos, kur socialistinės bend
ruomenės pamatai jau nutiesti, 
yra dar ir tokių liaudies demo
kratijų, kurios tepadarė pirmuo 
sius, tačiau labai svarbius, žings 
nius socializmo kryptimi”.

Pusmečiui praslinkus, Moloto
vui teko muštis j krūtinę. Ra
šydamas “Komuniste” (1955 m. 
rugsėjo 14), jisai prisipažino su 
klydęs su pamatais; girdi, visa 
socializmo statyba Sovietų Są
jungoje jau baigta — belieka 
“statyti” komunizmą.

“Komunistas” pridūrė nuo sa
vęs, kad dar devynioliktasis par 
tijos kongresas 1952 m. rudenį

mo parduoti laisva rinkos kai
na; jie patys — ne valstybė — 
nustato darbo tvarką pas save 
ir atlyginimą; pagaliau jie yra

Darbininkų unijos negina darbi
ninkų reikalų, bet žiūri, kad jit 
tik daugiau gamintų.

Taigi Sovietų Sąjungoje ne
galima kalbėti apie “darbininkų 
valstybę”. Beteisė sovietinių 
darbininkų minia sudaro tai, ką 
kadaise Marksas pavadino “dris 
kių proletariatu” (Lumpenpro- 
letariat) ir j ką dabartiniai ka-

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS
—— r

išnaudojami kitų klasių, kurios pitaIistinės pramonės darbinin- 
verčia atiduoti gamybos dalį už kai nė tolo nebepanašūs 
juokingas kainas, palyginus su šalia beteisių valstiečių ir dai
laisvosios rinkos ir valstybinių 
parduotuvių kainomis.

Darbininkų klasė irgi neišny- 
kusi. Marksas kadaise sukūrė

SVEIKATA
(Atkelta iš 2 p»:.i

bininkų, Sovietų Sąjungoje dar 
yra ir naujosios buržuazijos kla
sė. Ją sudaro valdininkai, kari
ninkai, inžinieriai, mokslo žmo- 

ištisą teoriją apie darbininkų iš-1 nės, menininkai, rašytojai ir sta' medicinos gydytojas*7 Gižmo- 
naudojimą. Darbininkai esą ne- chonoviečiai. Atlyginimo skirtuos, slogučio kamuojamas, pri

mas tarp sovietinio proletariato valo nedelsiant elgtis šitaip: ne- 
ir buržuazijos yra daug didės-.

Atsakymas A. B. B. — Daž
niausiai vaikui bemiegant galva 
prakaitu aprasoja, jei turi ra- 

.no išdava, Katapbkaija gab! chj‘’. (.anB>«ką ligą), arba per 
prasidėti par-Jrgus influenza/ Saldž‘a' valS° .Bet karlals ir 
taip pat ?rli reikšti, kad nelai- ™° hyP«vitaminozo, kai vaikui 
mingasis buvo susižeidęs ar gal- relka!o lKrdauS Vitam,Fų pri 
v, susitrenkęs, ar turi encefali- ?°™ma' S“1.™ Pra‘
tą smegenyse, arba gal vyksta ka*U0?a- R,elkla ,z"“’tl- kad 
arteriosklerozė, o gal vidujinių Tak“.ms ,Prakaltavl,mas ncrc,š- 
liaukų sukrikimai, gal kitoki k'a «en tik tuberkulazę ar vėžio
chroniška liga sukelia slogučio i !'gą’ Tamst,f dukralel gal nle- 
sindromą. I ko PavoJinš° Rera, bet visgi pa-

i tartina surasti jos naktinio pra 
Surasti katapleksijos kaltinin-: kaitavimo priežastį ir padėtį ati

gauna visos pagaminto produk
to vertės; ie tegauna vos užten
kamą pragyvenimo minimumą, nis. negu bet kuriame kapitalis 
o pelną pasiima kapitalistas. į tiniame krašte. Pavyzdžiui, ži- 
Dabar, sako Dr. Kucherov, So-1 nomas rašytojas Aleksoj Tols- 
vietų Sąjungoje kapitalisto vie- toj, jo paties pasigyrimu, turi 
toje atsistojo valstybė: jinai mo vilą ir tris automobilius. Sovie- 
ka darbininkams žemiausią pra-1 t-inių rašytojų delegacijos na- 
gyvenimo minimumą, o už jų j riai, lankęsi Amerikoje praėju-

nurodęs, jog “dabartinis svar- gaminius ima augščiausias kai-1 šių metų rudenį, su pavydu pa- 
blausias partijos tikslas — tarnas. Pats Stalinas kadaise pri-j šakojo, kad jų kolega A. Safra- 
kbmunistinės bendruomenės ‘sta

taisyti. Jei perdaug gauna vi
taminų, nutraukti dirbtinių vi
taminų šėrimą. Jei miegamojo 
kambario temperatūra gieraugš- 
ta ar ventilacijp. bloga, reikia ir 
į tokias smulkmenas pažvelgti. 
Normaliai mergytė neprivalo 
miegodama prakaituoti.

Atsakymas A. N. — Tamstos 
prisiųstas iš Lietuvos neva re-

DAKTARO ATSAKYMAI I tw V*
KI Ai;<4IMTT« * U sveikatos Penkto ilgas są-

i rasas visokių stiprių ir net pa- 
Kiausia A. B. B. — Mano 6, vojingų vaistų, ir'tai dideliais 

metų duktė žiemą ir vasarą pra-. kiekiais. Toks urminis pareika-

ką, suprasti slogučio etiologiją 
i ir tinkamai ligą gydyti gali tik

vairuoti automobilio, kad savęs 
nesužeistų ir kitų neužmuštų, ii 
tinkamai gydytis pagal savo šei
mos daktaro nurodymus.

Rašytojai prieš komunistus
Italų rašytojas Vasco Prato- 

lini .anksčia-1 komunistų išaugš- 
tintas kaip ištikimas jų linijos 
sekėjas, Lenkijoje stebėjęs su
kilimą spalio mėnesį, viešai spau 
doje paskelbė pasmerkimą rusų 
kišimosi į svetimų kraštų vi
daus reikalus.

Kitas italų .rašytojas — Elio 
Vittorini, iš Cicilijos, paveiktas 
Vengrijos įvykių metė komunis
tų partiją. Neapolio beletristas 
Domenico Rea išstojo iš redak- j 

Jcijos štabo raudonojo laikraš
čio “Paese Serą”, nes nebegalė
jo toliau derintis prie Italijos 
■ komunistų linjjos. Ir daugelis 
į kitų Italijos laikraštininkų, ben- 
I dradarbiavusių su komunistais, 
nuo jų atsimetė.

l’irkii Ansiangos Bonus!

tyba’, palaipsniui
___i •« "*▼ 1

pačių darbininkų naudai 
trukus (1955 lapkričio 4) “Pravi Darbininkai Sovietų Sąjungo
je” ViSą.- ^antspaudavo: j je neturi jokių tefsių į gamybos

priemones, darbo sąlygų nusta-

sipažino. kad toks skirtumas I nov uždirba apie 7 mil. rublių kaituoja. Jai užmigus, galvutė lavimas atsiduoda kažkaip ne-
žengianti iš; yra> bet jis, girdi, naudojamas. per metus. Gi tikrųjų Sovietų j aprasoja ir pagalvė sudrėksta, švankiai... Ir patarčiau tamstai 

socializmo į komunizmą”. Ne-| Dačįu darbininku naudai. ! Saiun?os valdovu evvenimu ura Labai dažnai persišaldo ir turi dar lukterti ir reikalą gerai iš-

kSocialistinės bendruomenės sta 
tyba bendrais bruožais baigta... 
Partijos nuomone, visa, kas rei
kalinga komunistinės bendruo
menės statybai, Sovietų Sąjun
goje yra”.

Nors tai ir keistai skamba, 
vienas Kongreso bibliotekos ben 
dradarbių — Dr. Samuel Ku- 
cherov, stojo Molotovo “ginti” 
(Political Science Ouarterly, Ju- 
ne 1956).

Dr. Kucherovas visų pirma 
iškėlė klausimą, kas gi yra so
cializmas? Remdamasis vadina
muoju marksizmo — leninizmo 
“mokslu”, jis nurodė tris pagrin 
dinins požymius: pinigų Dei pre
kių, valstybės ir socialinių kla
sių išnykimą.

Autorius tik trumpai tesusto-i 
ja ties pirmaisiais dviem požy
miais. nes kiekvienas žino, kad 
pinigai ir prekės “socialistinėje” 
Sovietų Sąjungoje vaidina tokią 
rolę, kaip ir kapitalistiniuose 
kraštuose. Kas dėl valstybės są 
vokos išnykimo, tai “nėra jokių | 
ženklų, kad ji būtų atleidusi sa-! 
vo mirtięs spaudimą sovieti-j 
niams piliečiams”. Dar visai ne- j 
seniai (1952 m.) G. Malenko-' 
vas doktriną apie valstybės iš-, 
nykimą vadino “supuvusia” ir! 
pridūrė, kad valstybė būsianti 
ir toliau stiprinama, kol tebė
ra kapitalizmo apsupimas.

Taigi lieka tik trečias požy
mis — socialinių klasių išnyki
mas. Kaip gi yra su tuo rei
kalu ?

. Valstiečiai tebėra neišnykę 
kaip klasė, atsako Dr. Kuchc- 
rov. Jie turi nuosavybės teisę 
•į gamybos priemenes (išskyrus 
žemę, kuri yra valstybės); jie 
turi teisę parduoti gamybos per
teklių po visų du iVlių atidavi

tymą ar derybas dėl atlyginimo 
Jie net negali streikuoti. Visa 
darbo sistema yra paremta 
griežčiausia disciplina ir atlygi
nimu nuo atlik'.o darbo kiekio

Sąjungos valdovų gyvenimo pra 
banga pralenkia bet kurio Ame
rikos milionieriaus gyvenime 
prabangą.

temperatūros. Pas gydytoją, tirti. A'merikiėtės gali būti 
kreipėmės, plaučių nuotrauką minkštaširdės ir naivios bet tik 
padarė, tačiau jokių įtartinų, jos neprivalo būti visiškai “dur

stai kode! Dr. Kuclierov stojo; duomenų neaptikta. Ar tai yra, nos”
“ginti” Molotovo, nes jo nuo- | pavojinga ir kuomi galėtume jši 
mone Sovietų Sąjunga dar nėra padėti? Gerą maistą ir vitami-i
tapusi socialistine šalimi, o ką nųs gauna kasdien. Prašyčiau, Į Stipriausias yra tas, kas yra 
bekalbėti apie komunizmą. 1 Daktare, Jūsų patarimo. 1 vienui vienas. Ibsenas
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Standard's Exclusive "Safety Features
CONŪENSEO STATEMENT OF CONDITION
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MJfk'OA, KUKI VISADA (DOMI 
LK NES KAUTA 

Tai Juozo SvalRto

Šioje Knygoje gražios nitlaų 2monlų 
pasakos, su paveikslais. Jas mielai 
skaito Ir suaugę ir jaunieji, Labai 
tinka lietuvių kalbos pamokoms. Iš 
viso 73 pasakos. Kaina $2.60. Pla
tintojams didele nuolaida.

Užsakymus kartu su pinigais siųskite'.

“DRAUGAS"
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8, Illinois

i PLATINKITE "DRAUGĄ’-

1957 BUICKAS 
Tik

£2,595.00

Dynaflow, Radio, Apšildymas, Baltos Padangos
Lietuviškoje Prekyboje-MiLDA BUICK, Ine. 
907 W. 35th St., Chicago 9, 131. LA 3-2022
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PERKRAUSTYMAI — MOVING

Pigus, sąžiningas darbas Vist apdraudimai Iš artimų Ir 
tolimų distancijų. Šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
8418 S. LITUAMCA AVĖ., CHICAGO, ILL. 

Telefoną* — FRootler 6-1882
‘"iiiMiKiginii..... .

BALYS RADIO & TELEVISION
SALES AND SERVICE

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

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

2646 West 7 f st Street
Chicago 29, Illinois

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

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM | VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldu perkraustymas as

meny turinčių ilgą patyrimą.
STASYS FABIJONAS

2146 Sc, Koyne Ave„ Telel, VIrginia 7-7097

Vestuvių nuotraukas ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy speciaiybS
Trečiu Photo Studio

(lacorporated) 
EDVARDAS LLIS. w 

4058 Archer Rvenue
Telefonas VIrginia 7-248 j

MOVING
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus bei pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BIshop 7-7075 arba- 
PRospect 8-9842

ASSETS

Ccish and United States į
Government Bonds............$ 7,956,292.38

First Mortgage Loans *
to Veterans.......................... 34,533,060.33

Conventional First
Mortgage Loans................. 13,977,922.93

Other Assets..................   1,126,837.54

Office Building
and Equipment..................... 1.00

1 $57,594,114.23

IOur largo portfelio of GI mortgages 

are partially guaranteed bythe Vet
eran'* Administration and are considered 
to be without risk. You find this “Safety 
Feature" only at Standard.

2 The office building, vault and all 
eguipment are valued at over

LIABILITIES

Savings Acccunts.............. $47,601,068.60

Federal Home Loan
Bank.................................... *2,700,000.00

i
t

Other Liabilities................ 2,211,476.32

«
Reserves and
Surplus................................_ 5,08b563.81 V

$57,594,114.23

$1,000,000.00 būt carried at $1.00; this is 
another exdusive "Safety Feature".

3 0ur outstanding Reserves and Sur

plus are known throughout America 
as a Standard of safety for all to try to 
achieve. Every $100.00 of your savings is 
proteeted by $110.60.

’iLfiatmiHtL
5. G. TELEVISION OOMPANY

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

TV APARATAI: paprasti ir spalvoti, aiitoinaliftki, valdomi nuo tolo, n-'- 
Siojaini, junciarni prie automobilio. PATEFONAI: vietiniai ir užsieniniai, 
paplūsti, nešiojami. ailtomatiSki, HI-FI, baterijlniai. RADIJAI: vietiniai 
ir vokiftki. AM. I-'M. trumpos bangos, keligarsiukalbiai, staliniai, kabinę- 
tiniXi, nededami, tranzistoriniai, kišeniniai - \ iskas

ŠVENČIŲ DOVANOMS

NAiilAl LinUVHl TAIJP. IR SKOLINIMO
E-VIŲ LYGOS. KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos iki $10,000.00 
1 R

Paskolos Duodamos Namu Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CNICAGO SAVINGS & LOAN ASSN.
6245 S. Westcrn Avė., Chicago 36, III.

GRANE SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 VZ. 47th St., Chicago 32, III.

' SOPHIE BARČUS '
RADIO PROGRAMA

ifi Wf»ES RtotiPR — Banjfa 1 390 j 
PIUMADiENNlO vak. nuo 7—g v , 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD |

8:46 Iki »:3n vai. ryte 
ft KOTAI). 8:3uikt 9:30 ryte

SEKMAI*. -•»:»« v. r. Rinite*
M OPA — I MO kll.

7169 KO. MAI’t.EWOOD A v E. 
Chbtign 29, III. HEmluck 4-2413

DISTRICT SAVINGS & LOAN ASSN.
3430 S. Halsted St., Chicago 8, III.

Save by Mail
W« pay poitaga both way»

'■ AND LOAIM AStOCIATION

O F chičAgo-:^ 'rSSjĮK-įįrfg-#--* • • * ' y •*•--*. f*
4,92 A«CHER"WVE.vXHlCAGO*3>2<

ST. ANTNONY SAVINGS & LOAN ASSN.
1447 S. 49thCt., Cicero 50, III., tel. TO 3-8131-32

CNIVERSAL SAVINGS & LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St., Chicago 8, III.

. V ** ',4 ?
K
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GRUODŽIO MEN. 31 D., 9 V AL. V AK. LIETUVIŲ AUDITORIJOJE, 3133 S. HALŠTED ST.

Įvyks Tradicinis Liet. Auditorijos Naujųjų Metų Sutikimo Balius
Salia normaliai veikiančio baro veiks puikus kokteilių baras ir užkan

dinė.. Svečiai bus aprūpint nemokamai: Heli jaus balionais, confetti, serpen- 
tinais ir kitais Naujųjų Metų sutikimui reikalingais atributais.. Šokiams gros 
Balio Pakšto orkestras.

Visuomenę kviečiame gražioje ir puikioje nuotaikoje, savoj lietuviškoj 
salėj, prie Operos “Traviata” garsų, sutikti Naujuosius 1957 Metus.

BENDRUOMENES KLAUSIMAIS (1)
/ A. ERDVILAS, Cleveland, Ohio

Į menės tikslais, ją turtina ir jun 
giasi į bendrąjį tikslą.

Pagaliau nesuprantamas ir

jos apraiškose, formose ir ša
kose. Ji stovi šalia, virš ir že
miau visų mūsų sąjūdžių, orga-

Įėjimas $3.00. Staliukai rezervuojami iš anksto. Tel. VIctory 2-GJ72. 
Didesniam susigrūdimui Išvengti pageidaujama kas gali pasirūpinti biletus 
iš anksto.

KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ IR SEKMADIENĮ LIETUVIŲ AUDITORIJOJE 
ŠOKIŲ MUZIKA — MALONI NUOTAIKA.

Bendruomenės esmė mo ryšius su lietuviais už JAV 
ribų.”

Tikslai tad grąžus, svarbūs, 
plaukią iš kiekvieno Amerikoje 
gyvenančio lietuvių širdies. Ir 

pasikalbėjimą. Jo metu Bendruo visdėlto bendruomenė daugeliui 
menės pirmininkas pasisakė įvai raūsų Yra klaustukas. Vieniems 
riais bendruomenę liečiančiais ? tik organizacija šalia dešim- 
klausimais. Posėdžio dalyviai 4š! kit*> kitiems baubas, norįs 
savo pusės kėlė naujų minčių, ^^organizacijas sunaikinti ir 
pasisakė iškeltais klausifriais, 91 Puvėsių klestėti, tre-
diskutavo aktualesnes proble- lictuv'>us apjungian-
mas. šias eilutes rašantis tame tačiau ne visu lietuvių orga- 
posėdyje dalyvavęs randa reika- ni~acija> tad ir per didelio dė- 
lo kai kuriais svarbesniais klau-' mes^° neverta.
simais pasidalinti su platesne KaiP anksčiau, taip ir dabar 
visuomene. , dar vis tebegirdime, jog kiekvie-

Stebint lietuviškąjį bendruo- naa ,lietuvis Pačiu faktu
meninį gyvenimą ir darbą bei Pr,klauso lietuvių bendruome- 
bendruomenės laimėjimus, kliu-1ne1’ kuri Syvuoja Jau seniai,
tis ir siekius, pastebimas įdo-1 ^kia bendruomenė supranta
mus, deja, liūdnas faktas. Ben- JTa teisinSa tik tiek, kiek turi-

kai kieno galvojimas, jog šalia nizacijų, draugijų, sambūrių.

Gruodžio 2 d. JAV LB Cent
ro Valdybos pirm. St. Barzdu- 
kas sušaukė Clevelande gyvenan 
čių spaudos darbininkų posėdį

druamenės sąvoka, jos esmė,

bendruomenės yra dar kažkoks 
kitas visų lietuvių junginys.

Stovėdama šalia kitų junginių, 
bendruomenė netrukdo jiems

! Taip bent atrodo iš kaikurių siūį reikštis. Jungdama visą lietu-

ma galvoje neformali bendruo-
prasmė ir paskirtis mūsų ™nė-Mes gį organizuodami ben 
dar tinkamai suprasta ir įsisą-į ^memenę išeiname iš formalio- 
momnta. Iš šio fakto plaukia ir, sios sampratos taško, turėdami 
visas pluoštas kliūčių, kurias j ak^s aiškius tikslus ir už- 
trumpai svarstysime kituose šio davinius. Neformalinės bcndi-uo 
cikliaus straipsneliuose. menės organizavimas formaline!

i prasme ir jos įrėminimas orga- ■ 
Kas yra bendruomenė? Ko j nizacmiais rėmais įgalina tokią i 

ji siekia? Kokia jos esmė? Ko-, bendruomenę siekti bendrų tiksi 
kia prasmė? Štai klausimai, ku; jų platesniu, planuotu ir koordi-j 
iiems atsakymo ir norime pa-! nriotu būdu
jieškoti. Tiksliau norime iškelti 1

lymo šalia 1958 m. šaukiamo 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės Seimo šaukti dar visų lie
tuvių kongresą. Betgi bendruo
menė ir yra visi lietuviai! Jei

vių gyvenimą ir jo apraiškas 
darnion visumon, ji stovi augš- 
čiau jų. Gelbėdama ir remdama 
atskirų individų ir junginių 
veiklą, jP tarsi iš apačios savo

ne — tai tuo atveju bendruo-1 veiklą vykdo. Jos tad būdinga- 
menė nebėra tuo, kuo mes ją1 sis bruožas yra visuotinumas,

— Tai iki. Skubu. čia vėjus tauškėti... Bene neži-
Tai mano bičiulis. Jis operos nai, kad “Rigoletto” mano mė-

orkestre pučia “anglų ragą’’. giamiausia opera.
Iš Laisvės Alėjos teatro taku — Tai... Prieš savaitę jau bi-

iškilmingai ir lėtai atžygiuoja 1 lėtai išparduoti. Jeigu eina “Ri- 
stambi, solidna figūra. Būtinai gcletto” ir dar su Kipru, tai 
baltais “getrais”, o veidas ma- biletus matysi kaip savo ausis, 
loniai šypsosi po šviesia ski-y- ------- ----- ------
bele. Gimnazistės ir tarnaitės 
netenka žado ir tik akytėmis 
mirksėdamas palydi šitą diktą,1 
poną. Jau nepirmos jaunystės 
studentė gailiai atsidūsta ii' pa
linguoja tik galva...

suprantame. O jei bendruome- lygiai, kaip ir tikslas — lietu-! — Ir Kipras Petrauskas jau 
nė yra bendruomene, tai “visų i vybės amžinumo išsaugojimas! eina spektaklin,—prašneko ma
lietuvių kongresas” yra nesusi
pratimas.

Nepretenduoja šis rašinys nei 
į gilumą, nei į išsamumą. Mums 
tik rūpi iškelti klausimą, kurio 
išsiaiškinimas turi didelės reikš 
mės praktiniam darbui. Todėl 
įsisąmonintina, jog mūsoji ben
druomenė yra formalus, organi
zaciniais rėmais apjungtas jun
ginys, liečiąs vįsą visų lietuvių 
gyvenimą, siekiąs išlaikyti ir ug

— yra visuotinas, įgimtas visų j no kaimynas. — Šįvakar eina 
lietuvių tikslas. i “Rigoletto” su Kipru...

Tik taip suprasta bendruome-) “ +Tai^ eina spektaklin, tur 
nė galės atlikti savo uždavinius u ’ 1.e.S.iai, 1S e 1G')O-10 •• 
tinkamai. Filosofinės sampratų! U1 e aim3'110 Pati.
mandi-ybės, bei teoretiniai sąvo
kų niuansai kovoje už savo kul
tūros amžinumą ir jaunimo iš
laikymą tautai neatstos mums 
tamprios, gyvos, vieningos, ben
dratį kslės ir įvairiašakės ben-

— Nu, kas tau, boba, ant lie
žuvio galo užkibo... — pyktelė
jo senyvas ponas. — Nieko ne
veikdama, geriau būtum pasirū
pinus biletais į spektaklį, o ne

Senieji ponai vėl tylėjo,- kiek
vienas paskendęs savo mįsliose. 
Tik varnos pageltusiose medžių 
šakose kėlė baisų alasą. Varna 
buvo ištikimas mūsų šalies pau 
kštis. Kad ir ne kokia giesmi-

(Nukelta į 7 psl.)

MOVIMO

15 TOLI IR ARTI 

NAUJI O!D £11 TUO KAI- NAUJAU JI KPAUSTZNK) (PANKJ,Aj
H&U M£TU PATYRIMAS- PIGUS IP SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

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

Atliekame dideliu: r mažus automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas, Elektrinis sdliedinimas. Parduodame automobiliu dalis.

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

2641 West 7 įsi Str. (Kampas Tai man Avė.)
Telef. PRospect 8-9842, Namų tel. WAlbrook 5-5934

Pradeki! Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!dyti lietuviškąją kultūrą visose' druc menės organizacijos.

OPERA “RIGOLETO” KAUNE IR 

CHICAGOJE . . .
PRISIMINIMAI, MINTYS, STEBUKLAI

ALBINAS VALENTINAS ir V LADAS BŪTĖNAS, Chicago, III.

Lietuviškasis auksinis ruduo ėmė skubėti kažkokie žmonės į 
visame savo išdidume voliojosi! Valstybės Teatrą. Vyrai, mote- 
Miesto Sode, Kaune. Buvo šil-'rys, jaunesni, senesni, visoki, ii 
ta, tylu ir sodą gaubė kažkoks; visi bemaž dailiaį apsirengę. Tai 
paslaptingas ramumas. Gal meno pasaulis: solistai, šokėjai 
prieš ateinančias žiemos aud-1 dainininkai, statistai, dirigen- 
ras... Vakaro sutemos sparčiais) tai, chormeisteriai, muzikon- 

draugijų bei organizaci jų, ku-; žingsniais skubėjo į miestą. Lai1 taj... Vienas jų trumpą valandė-
ries yra steigiamos specialiai SVGS Alėjoje jau degė žiburiai) lę prisėda šalia manęs ant šuo- 3;$2t s nauted — ci.iffskie 4-s««»

) Nėra mūsoji bendruomenė iri 
įtik šiaip sau organizacija kaip

Lietuvių Chartoje, Vilko pa-jir dc^mtys kitų'. Ji skiria3i. nun 
iqaq ™ !'^ci/wių organizacijų pačia sa

šiuos klausimus prieš lietuvių 
akis.

skelbtoje 1949 m. birželio 14 d. T . , . ,, i vo esme. Lietuvių Enciklopedija 
ši skirtumą taip apibrėžia: “B 
(bendruomenė) skiriasi ir

pirmame paragrafe 
“Tauta yra prigimtoji žmonių J 
bendruomenė. Niekas nega-j 
Ii būti prievartaujamas sa-i 
vo ryšį su tautine ben
druomene nutraukti. Pasaulyje 
pasklidę lietuviai sudaro vie
ningą Pasaulio Lietuvių Ben
druomenę”. Pasisakymas princi
pinis, drūtas, aiškus.

Bendruomenės tikslas lygiai
aiškiai nusakytas JAV LB įsta-! *, ‘ bendruomeninętų 1 straipsnio 1 paragrafe: n ,
“Remiant JAV konstituciją ir ’ P ' 
vykdant Amerikos demokrati-

nuo

PIGIOMIS KAINOMIS
• Televizijos
• Radijai: importuoti ir vietiniai, 

AJl/FM, nešiojami ir kit.
j • Konogratai • Ui-I’idelity
• įkalbėjimo aparatai
• Dulkiasiurbliai, skutimosi inašinc- | < 

lės, plauku džiovintuvai, kavos Į I 
virduliai, tosteriai, mixniasteriai, J 
automatiškos keptuvės, ir kt. na- ||

' mų apyvokos reikmenys ),
• Rašomos mašinėlės
• Eiokt. laikrodžiai ir įvairūs kito- ! | 

kto daiktai.
Pigiiinsiai pirksite ir geriausią pa- f 

tarnavimą gausite inž. A. Semėno I. 
įmonėje.

fAiDflinft

LUTEUVISIOn
Cs^les- Service)

Sav. Inž. A. SliMENAS

Taigi, dabar pradekite taupyti šioje lietuviškojo 
įstaigoje — BRIGHTOH SAVINGS AND LOAN I

Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,900,00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius
OFISO VALANDOS:

Plrma.fi., aatrad,, penktad. Ir 
*6&utd. * vai. ryto Iki 4:1# p.p.

Treėlad. » ' ryto iki 1S vai.. 
Ketrlrtad. I iki t rat Tek.

i politiniais, ekonominiais, kultū- 
: riniais, religiniais ar kitais tik- 
, slais, kuriuos pasiekusios nusto- 
' ja veikusios. O Bendruomenė lie 
| čia visą žmonių gyvenimą, apim 
dama ir visas draugijas, jas api 
bendrindama ir jose iškeldama 

dvasią." (LE,

ir žmones, kaip išmanydami,1 liuko, 
jyieš priešais skubėjo. Tik sodeĮ 
ant suolų sėdėjo piliečiai, nie-į Busi šįvakar spektaklyje?

Atdaru: kasdien 9 -G. pirmadieniais
ir ketvirtadieniais !' -9

kur neskubantieji. Iki valios at- — Būsiu, ką gi veiksniu ne- 
sisėdėti, kol dar galima: nes buvęs... 
nebe už kalnų tas laikas, kada ■ , 1 1 - 1
ant šitų mielų suoliukų bus tik
tai kalnai sniego, pusnys ir per 
šitą sodą. begalės žmogus risčia, 
pašėlusiai trindamas ausis ir

Lygiai bereikalingai baimina-1 yig gricbdamas už nosies... 
nes idėjas, aktyviai dalyvauti masi, jog formali bendruomenė4*
JAV gyvenime, prisidedant prie užgoš jau esančias organizaci- Lr manieji suolo kaimynai sė- 

Senasdėjo tylūs ir susimąstę, 
ponas su žibančia plike ir se
nyva- ponia su skaisčiai gėlėta 
skrybėlaite. Rodos, ir jie nie-

TELĖVIZIJA* RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI BADU AI

DIDELIS PAS1RLNKIMAS • PARDUODAME LR TAISOME

FRANK’S TV & RADIO, INC-
3240 So. Haisied St. CAIvmet 5-7252Apsirūpinkite laiku 

apšildyti savo butę.
NUO UŽSISEN ĖJUSIŲ
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ

IR ATVIRU ODOS LIGŲ -
Tie,- kurie kenčia nuo SENŲ 

ATVIRŲ IR SKARDŽIŲ ŽAIDU 
nagali ramiai fiėdėti ir naktimis 
miegoti nes ji) užsisenėjusios žaizdos 
nicžSjinuj. ir skaudėjus;) senų atvi
ru ir skaudžių žaizdų uždėkite 
LEGVII.O Ointment Jos gydymo 
ypaibyes palengvins jusu skaudėji
mą. ir galėsite ramiai miegoti nak- 
tj Vartokite Ją tapgi nuo skau
džiu nudegimų. Ji tanigi pasalina 
niežėjimą ligos vadinamos PSORIA- 
SIS. Taipgi pašalina peršėjimą ligos 

OOT, su- 
perplyšimą

tarppirftčiu. Yra tinkama vartoti nuo

jo kultūrinėmis ir tautinėmis jas. Toks galvojirrtas yra mažų 
savo savybėmis; vykdyti Lietu-! mažiausiai nesusipratimas, nes 
vių Chartos dėsnius het\i\yboi\bendruomenė kaip tik stengiasi 
išlaikyti; remti Lietuvos laisvi-' remti ir globoti organizacijas.
nimo kovą ir tautos gelbėjimo! sambūrius ir idėjas bei siekius; kur neskubėjo. Ir kur čionajos
pastangas; palaikyti giminingu-! kurie, jei nesikerta su bendruo- nuskubėsi... Pavasarį šitas pats vadinamos athi.kte.s e 

sodas baisiai skubėjo: per vie- s,ahdo rtž,ovinini^ nd08lr'

MARQUETTE
na Šiltą naktį sukrovė pumpu-; džiūstanetos suskilsios odos dedir- 

N , • . • i vinių, odos išbėrimų ir t t taipgirus, sekančią popietę juos dos-)tink“

RADIO & TV SERVICE
2419 West 67th Street

Kasdien ir sekmad. nuo 9 iki 9 valandos vakaro

JUOZAS RAKŠTYS Tel. PRospect 6-5216

/r

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

nivarsai Savlngg and Loan Aaaoclatton nžtikriaa 
mą Ir gražų pelną.

saugn-

Saugumą užttirlina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra Iki 
$10,000 00 kiekvienam inričliui ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos. *

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškus. JBus grei
tas ir draugiškas patarnavimus.

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkltėa:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Haisted Street, Chicago 8, Illnois

niai praskleidė pavasario paro- 
jdai, o dar kitą rytą pražydo gra 
žiausiais žiedais ir skleidė ma- 

įloningus pavasario kvapus visų 
'gyvųjų didžiajam džiaugsmui. 
Taip linksminosi, žaliavo ir ūžė 
per visą trumpą, mielą vasarė
lę. O dabar kas? Tylioj vakaro 
prieblandoj pageltę lapai ore 
šoka tragiškąjį mirties šokį ir 
be žado krenta ant juodds že
melės, idant amžinai, niekada 

į daugiau nebeatsi keltų... Tai yra 
didžioji teisybė pagal šventkny- 
ges:

— Kas iš žemės atėjo, į žemę 
vėl sugrįš...

—o—
Nė sužibę sodo žiburiai tarp 

tirštų ir gelsvų klevo šakų nc- 
nubaidė nuo suolų sėdinčiųjų, 
svajonėse naskendusiųjų. Nie
kas niekur neskubėjo. Tik di
džiuoju taxu iš Laisvės Alėjos

ma vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy
styklų. Ji yra gera gyduolė nuo iš- |
/tįsimų odos ligų. L«
<ulo Ointment J r* 
varduodama po 75 

! st.. 51 25, ir *1 50.
■ Pirkite vaistinėse Chi 

>agoj Ir apylinkėse— 
lUvrauk^e, Wlsc.,Qa 
v. (nd.lr Detrolt, Ml- 
blgan arba raėykl- 
e ir atsiųskite Mo- 
>ey erder |

LEGLLO, Department D., 
56»8 W. Eddy St., Chicago 34, III.

PIGIAI IR SACGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS

■A ARTI IK TOLI BALDŲ
PERRRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap
draudė. Pigus ir »«llnln<»i 
pnt arnnvhnas.

R S E R E R A S
461ė 8. Wond Kt-, Chteago B,

Illinois tel. VI 7-2972

Turiu nnują didelį guriKvežimj 
Ir andraiidas

ISIS W. Olit 84. Ohicago, ūl. 
Tel PReseott 0 «7«1

P.&JdOKUBKA
TV. III.IMAM Al III I.Alhrtl’hZIAI

PnrdnviniHM ir Tiii.-.viiuH
£077 Rn. Archer Ąve 

Ghicago 32, 111. — Tel. LA 3-8617
«a. «ą.» -a* -X1 *a.‘ -kt ■ «a« *a* ‘a* «a» «a» -a* * a* * jl- *a.'•t. .v. .tv

GERIAUSIŲ FIRMŲ
PEČIAI,

pradedant nuo #2&.0C 
pas

Roosevelt Fumiture
Company 

(LIETUVIŲ KRAUTU! B) 
2310 Mest Rooaevrlt Kotui

Tel. SKeley 3-4711 
Nrliie Bertulis ir F<-lix Ilaudonki, 

savininkai
Krautus ė atidaryta kasdien Iki fi 
vai. vak. Plrmad. Ir Ketvlrtad. .iki 
P vai vak. Ir SckTnnd. nuo ll vai 
ryto Iki 4:80 vai. po pietų

TAUPYTOJAMS DOVANOS

NEMOKAMAI!
Nieko ypatingo... Tik kad prisimintumėte mus... 
Mūši padūka jums už rėmimą.

ELEKTRINIS SKUSTUVAS
Sausam skutimuisi. A. C. 
srovė. Moterims arba vy
rams.

SU INDELIU $1,000.00 
AR DAUGIAU

Termometras ir Barometras
Pranešama būsiantis oras pasikeičiant 

spalvai. Gaunamas už $100.00 
ar daugiau indėlį,

Be gaunamų dovanų jūsų indėliai yra ap
saugoti. Kiekviena sąskaita 3ra apdrausta $10,- 
000.00 MOKAMI AUKŠČIAUSI DIVIDENDAI 
be pertraukos ntio 1022 metų. Atidarykite tau
pymo sąskaitą 1937 mct. sau ir savo šeimai.

ST. ANTHONY SAVINGS
ANO LOAN ASSOCfATfON x 

1447 So. 49th Ct.. Cicero. III.
_  S Tel. TOwnhall 3-8131 Closed Wedne»doyi
OPEN MONDAYS TO 8:00 P.M.-SATURDAY TO 1:00 P.M.4 .

SAVE BY MAIL - ASK FOR O'JR SAVE-BY-WAIl KIT

---- ------- - ~—
---------------------- ------------- -------------- -

GERIAUSIOS ATEINANČIŲ ŠVENČIŲ DOVANOS !
LRTUV. ENCIKLOPEDIJA
Išspausdinti 9 tomai, 

bus 21-22.
Vienas tomas JAV $7.75, 

visur kitur $8.00

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS
Sulankstomas, knygelės 

formos $3.50

V. KRĖVĖS RAŠTAI
Viena knyga $5.50 

Penumeruojant visą 

kompl., 6 tomai $25.00sieninis $4.50
Gaunama Lietuvių Enciklopedijas Leidykloje 

,265 0 Street, So. Boston 27, Massachuseits ir pas knygą platintojus
4

Plrma.fi
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Šiemet ir vėl sutikite Naujuosius Me
tus savo draugų tarpe prie gražios 
aplinkos ir giedrios nuotaikos.

Gruodžio 31 d. 0 vai. vakaro Key- 
men’s Klubo didžiojo) balių Salėj, 
4711-21 W. Madison St. įvyks stu
dentų ateitininkų ruošiamas šaunus...

LINKSMIAU 

Jaunavedžio padėka

dtenrastis draugas, chtcago. ILLINOIS

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMO

Balius!
Pirmadienis gmo?' o-

................... 1
Veik puikus baras ir turtingas bufetas. Šo
kiams gros niuz. Blt. JONUŠO orkestras.

Pakvietimų ir staliukų rezervacijų rei
kalu kreipkitės: A. Valavičiaus Krautuvėj, 
4359 S. Campbell. BIshop 7-9475, A. Šležo 
krautuvė, 2543 West 69th St., WAlbrook 5- 
9691, Manigirdas Motekaitis, 714 W. 30th St., 
VIctory 2-4324. Giedre Kazlauskaitė, 1437 S 
48th Court, Cicero, OLympic 2-9335, Povi
las Kilius, 3915 Euclid, Kast Chieago, Tol. 
East Chieago 3998R. j
-..................................... ................t'

Atnešk kįnygą...
Berniukas šaukia: “Mama, 

Į mama, dvynukai nukrito. Ką aš 
Jaunas vedęs vyras laikė sa-' turiu daryti?”

vo pareiga padėkoti kunigui už' Motina atsako berniukui: 
jungtuves bažnyčioje. Jis pa-l “Bęk greičiau ir atnešk knygą, 
rašė: “Nuoširdžiai esu dėkin-įkaip vaiką reikia nešti augš- 
gas už tai, kad mano idealioms tyn!”
svajonėms padarėte galą”. ==================

PAJIEŠKOJIMAI
BALF’o centras yra prašomas 

pajieškoti sekančių asmenų:

Du miilonai muzėjuje
Mokslo ir Pramonės muzėjų 

Chicagjje 1956 metais aplankė 
2,252,000 žmonių. Muzėjus gra

CIASSIF1ED AND “HELP WANTED” ADS
REAL ESTATE

Išrado Ivanovą
Maskvoj vienas vakarietis už- J 

ėjo j paveikslų galeriją. Vado
vas jam parodė vieną didelį pa
veikslą ir paaiškino: “Tai Iva
novas, genialus rusų išradėjas. 
Jis išrado radiją, radarą, arti
leriją, gel/žinkelį, pieštuką, pia
niną, betoną”. Toliau rado dar 
kitą, dvigubai didesnį paveiks
lą. “O kas čia?” paklaušė va
karietis svečias. “Čia Petrovas, 
kuris išrado Ivanovą”...

Duktė motinai
— Mama, jeigu man išėjus pa 

skambintų Jonas, pasakyk jam, 
kad šiandien turiu pasimatymą 
su Petru. Su Jonu pasimaty
mas atidėtas rytdienai tą pat 
valandą, kaip šiandien...

miiniiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
Naujasis Testamentas-

šventas Raštas
— ★ —

Vertė liet. zių ualboL JUOZAPAI 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivys 
kūpąs Metropolitas. IV laida. B 
leido “LUX” 1947 m. Štutgarte 
620 pusi. Kaina $1.50 Gaunama

‘‘DRAUGE" 
2334 So. Oakley Avė 

•Thiraon R Illinoi*
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir

BEST W1SHES TO OCR MANY 
FRIENDS AND PATRONS 
FOR A HAPPY NEW YEAR

— Froin —
CORBR1DGE SERVICE 

STATION
6501 S. Ashland Avė., PR 8-9751

BEST WISHES TO OUR MANY 
FRIENDS AND PATRONS 
FOR A HAPPY NEW YEAR

■— From —
BUDDY’S TAVERN 

Phone — VIrginia 7-9410 
4512 South Marshfield Avenue

HAPPY NE1V YEAR TO OUR 
MANY FRIENDS & PATRONS 

— From —-
RZONCA’S VARIETY STORE
Toys — Hobbies — School Supplies 

Phone MItchell 6-9855 
13133 S. Baltimore Avė., Chieago, III.

BEST WISHES TO OCR MANY
FRIENDS AND ASSOCIATES 
FOR A HAPPY NEW YEAR 

— From —
BROWN’S UPHOLSTERY

JOS. J. BRAGIEL, owner
1736 W. 35th St., tel. VI 7-6654

BEST W1SHES TO OUR MANY 
FRIENDS AND ASSOCIATES 
FOR A HAI’PY NEW YEAR

— From —
CICERO BOTTLING VVORKS

DANTEli BF.VEILAGES 
Phone — OLympic 2-1133

3100 So. 48th Court, Cicero, UI.

AR JAU ĮSIGIJOTE 
KNYGELE EGZAMINAMS

KAIP PASIRUOŠTI 
JAV PILIETYBEI

BEST WISHES
TO OUR MANY

FRIENDS AND PATRONS 
FOR A

HAPPY and PROSPEROUS 
NEW YEAR 
FROM THE

CORONA CAFE and 
RESTAURANT

HARRY E. MORONI, Prop.
Phone — WHitehall 4-9288

531 — Rush Street
CHICAGO, ILL.

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

Klausimai ir atsakymai anglų Į 
Ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei
sėjas Alfonse F. YVells. Kabu 
60 centų.

Pasiskubinkite įsigyti reikalin
gą, knygelę, kuri tikrai palengvinę 
įsigyti JAV pilietybe

Pinigus su užsakymais siųsti: 
•DRAUGAS”, 2334 S. Oakley avė

Chieago 8. UI.

BEST WISHES 
TO OUR MANY 

FRIENDS AND PATRONS 
FOR A

HAPPY and PROSPEROUS 
NEW YEAR 

FROM

AULE BUILDERS
Remodeling — Construction 

Roofing and Siding
Phone EStebrook 8-3332 
5448 West Harrison St.

CHICAGO, ILL.

BEST WISHES 
TO OUR MANY 

FRIENDS AND PATRONS 
FOR A

HAPPY and PROSPEROUS
NEW YEAR 

FROM

CERMAK SHOE STORE
Phone GUnderson 4-0032

6502 — Cermak Road
BERWYN, ILL.

1. Irene Žlešaite, gim. Joniškėlyje, 
apie 30 mtų (ar šležaitė)

2. Inž. Aiva, gyv. Kaune, apie 40 m.
3. Inž. Dervenskis, gyv. Kaune 

apie 50 metu
4. Antanas Palaima 

i 5. Kazys Levickas
6. Ražauskas Aleksandras, gyv 

Brooklyne, Greenpoint apyl.
7. Vilpišauskas Juozas, s. Vlado 1
8. Neškauskas Eugenijus
9. Narkevičius Brunonas, s. Petru R a i d 7 t u D a cė I i n i10. Kuzmickas, Stasys ir Vladas ! _d 1 U Z 1 1 1 S ( 1 1 11
11. Dr. Juozas Taučius ■

žiai tvarkomas vis ivedama na- KALfių SVENču ir naij^ji, J ivaiaunidh, vis ĮvtudJnu pa _ MROGA V1SVS
trauklių naujumų. Imilus savo ki.ijfnti s. bicii -

LIES. PRAVers BEI pažįstami s
.........................— ' ' ----------- ■■= SE MALONIAU' SVEIKINA IR TY

RO IlZIAlGS.MO. NEGĘSTANČIOS 
LAIMES BF.l ASMENINIO PASISE-

ĮKVĖPIMŲ KNYGA KnfO *VOAIROMA1 1JNKI 

Jurgio Gliaudo*

Jieškantieji arba apie juos ži
nantieji prašomi atsiliepti.

B A L F ’ a s 
105 Grand Street 

Brooklyn U,, N. Y.

J ieškomas Feliksas Noreika, sū
nus Petro, kilęs iš Tauragės aps., 
Šilalės valsč., Kaukiu km. Yra žinių 
iš Lietuvos. Atsiliepti sekančiu ad
resu: J. Drukteinienč, 3015 “S”
St., Omaha 7, Nebraska.

ROMUALDAS ČIPKUS, gyvenęs A. 
Austrijoje, arba jo likimą žinantieji, 
malonėkite atsiliepti pas jo jaunystės 
draugą šiuo adresu: A.L.B., Casilla 
de Correo 308, Buenos Aires, Argen
tina.

Romanas
St knyga, pasakodama kovos u3 

spaudos laisvę žygius, yra (kvėpimų 
knyga, paskatinanti mus tvirtai lai
kyti lietuvišką žodį. Ji yra puiki do
vana Jaunimui.

Lietuviškos Knygos Klubo leldinva 
311 psl., Broniaus Mūrino virSeiia, 
kaina SS.OO.

lietuviškos literntnros ugdymas 
yra visų susipratusiu lietuviu darbas. 

Užsakymus su pinigais siųskite: 
“DRAUGAS”

2834 Se. Oakley Avenue 
CHICAGO 8, ILL.

i

P. I iconas 
K. Jukins 
P. Hanlsko 
A. Katilius 
A. Kavaliauskas 
A. Linas 
A. Rėklaitis 
A. Sirutis 
.1. šaulys 
K. Yolodkevlėlus

P LEONAS
REAL ESTATE

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

ĮSIGYKITE DABAR

LEON’S CLEANERS AND 
HOSIERY SHOP

Ekspertiškas rūbų valymas. Ne
mokamai paimame ir pristatome. 
Atneškite jūsų rūbus išvalymui — 
gausite dėžutę moteriškų nylon 60 
gauge kojinių NEMOKAMAI. 
1304 W. 51st St. DR 3-6278

MARCH 0F DIMES
*

HiHisiiiiiiiiiiiBiiiiiiiiiiiiilPilllliinuiii*

STATYBAI 
tR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
ėlsokių Rūšių 
MEDŽIAGA

FIGHT
INFANTILE 
PA RA LYSI S

REAL ESTATE

Pirkdami sutaupysite 
Ir parduodami uždirb
site per šią. įstaigą.
AL. BUDRECKAS

B■ALTY 
4081 Archer Avė. (prie 

Californljos g-vės)
IxAfayettu 3-3384

šioje nejudomo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant. Jū
sų laukia greitas ir teisingas patar
navimas

NORVILĄ
REAL ESTATE KALES 

2600 W. 5»th St. Tel. Prospect 8-5154

CARR MOODV 
LUMBER CO

STASYS LITWiNA8, Pret
3039 So. Halsted St

TeL VIctory 2-1272 
Apkainavimą ii Prekių Priatai

mą Teikiame Nemokamai 
Raštinė atidara kasdien nuo

8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro i 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro 

illilllllllllillllllliiiiiilllilllilliiilillllliiib

llllltllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllll
STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardines
Tai gražiausia dovana mūsų 
mažiesiems skaitytojams. Meilė 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ii 
dail. Vi. Stančikaitės gražios iliu
stracijos šią knygą padarė dau
giausia mėgiama mažųjų skaity 
tojų tarpe. Kaina $1.50.
Užsakymus kartu su pinigais siųskite

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Avė. 

Chieago 8. UI.
iiiiiiiiliiliiillllilllllillllllliiiiiiiiimiiiiiii

MALDAKNYGE

IAUNUOUU MALDOS”
Kurią paruošė 

Knn. P. Kirvelaitis 
Kaina: Ji.50 ir 52.50

įsakymas adresuokite
D B A 17 G A S

2334 South Oakley Avenue 
CHICAGO 8, ILL.

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

VISŲ RŪSIŲ APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS 

“Varpas” Kcal Estą te 
General Insurance, Notury Public 

5916 S. \Vestern Avė.
REp. 7-6886 arba HEin. 4-7085

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St 
WAlbrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vale ir sekmad.)

JANUARY 2-31

Kemkite dien? Draugi
%

Best wishes to our many Friends <& Employ-

ees for a Happy & prosperous New Year 

FROM

u. S; RUBBER COMPANY
2638 North Pulaski Road

CHICAGO 39, UJJNOIS '

NORIS
PREMIJl/OTAS 
ROMA blAS

įdomiausias romanas!

Gyva. intriga ir Šiurpūs 
{vykiai, iiaamiai pavaizduo
tas bolševikinis gyvenimas 
Lietuvoje, dail. V. K. Jonyno 
16 originalių iliustracijų.

Abi dalys vienoje knygoje

IGLIAlJDA H“
/Al) A Užsakymus siųsti:
VZKM «• D R A U fi A $ ’ ■

2334 So. Oakley Avenue
Chieago 8. Illinois

LIETUVI, TAUPYK 
SAVO BENROVEJ
* Mes nesigiriame, bet iš tik

rųjų mokame aukščiausią 
dividendą ant visų taupy
mo sąskaitų.

* Mūsų bendrovė yra Federal 
Home Loan Bank sistemos 
narys ir nųisų bendrovėje 
padėti pinigai yra apdraus
ti Federal Savings & Loan 
Insurance Corporation.

* Nebūk klaidinamas garsi
nimais anie kitų bendrovių 
didesnį saugumą, didumą ar 
tvirtumą. Federalinis drau
dimas visoms bendrovėms 
yra vienodas. Taupyk lietu
viškoje taupymo b-vėje.

Augustas Saldokas, Prez.

MIDLAND Savinas 
and Loan Association
4038 ARCHER AVENUE

Chieago, III, LA 3-6719

HELP UANTED - VYKU

TOOL AND 

DIE MAKERS 

LATHE HAND

GRINDER HANDS

I. D. and 0. D.

DIE SETTERS 

WATERBURY FARREL
Small Precision Works

,Aged 40—50 is No Handicap
APPLY IN PERSON
WRITE OR WIRE

Advance Stamping Co.

Brigkton Div.
815 N. Second St. 
BRIGHTON, MICH.

BUILDING & REMODELING

VIKTORAS ŠIMAITIS
General Contractor

Stato rezidencinius Ir komercinius 
namus; pasiūlo sklypus; rekomen
duoja planus; išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-4229 
arba rez. tel. BI 7-3340. Kreiptis —

ŠIMAIČIAI
ttealty - Builders - Insimunj* 

2737 West 43rd Street

UdiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiinn;
E LIETUVIU STATYBOJ 
E RE - OROVE

MŪRAS f

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

E. KURŠIUS 
REAL ESTATE SALES 

REpublic 7-9400
S Builders, Gen. Contractors

Kas per mano įstaigą pirks S Atlieka planavimo Ir staty S
ar parduos nekilnojamą turtą E bos darbus eydytojų ofisų, gy s 

• r j -r —i venamuiu ir viešulu Dastatu. —
ekspertiškas income taksų pll
dymas vieniem metam nemoka
mai.

MARQUETTE PARKE:
Mūr. 4 kamb., d,u mieg., pečiais 

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

Med. 2 po 5, centr. šild., garažas, 
tik $1G,OOO.

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

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

venamųjų ir viešųjų pastatų.S Namų įkainavimas ir įvairūs S E patarimai nemokamai. J
” Kreiptis šiuo adresu: y
Lomas Stankus 1

S Kasdien nuo 8 vai. rvto iki £ 
H 6 vai p p. Kitu laiku susitarus ~
E Tel PttoeDCct n-20iJ 
S :hiW) SO CAMPBELL A v. S 
’ Chlc»';o 29 PRnol- = 
EimitiuiiminiimniniMHHmi»o - ?

Knyga, kurią Įvertino V.ncas Ku
dirka, kurią pata čmčsi versti — ne
gali būti mums svetima. Tai Marijos žas, centr. šildymas karštu vandeniu 

'Radzevičiūtės alyva. $11,650.

ŽEMELĖ ŠVENTOJI
Tai Žemaitijos knygnešių romanas, 

naujai išverstas C. Petriko, kalbą 
peržiurėja P. Andriušio.

Knyga vaizduoja Žemaitijos kaimą 
spaudos draudimo metu. Knygos he
rojus Laurynas Kareivis, prasiskynęs 
kelią j laivo kapitonus, grįžta į sa
vo šventąją žemelę, apie kurią atsi
liepiama: "Kas bent vieną lašelį sa
vo prakalto Į tave paliejo, tas amži
nai jau susijungė su tavimi”.

I>auryno meilė Rozalijai, dievdlr- 
bio Rūpino mąstymai, žandarų Įvyk- 
lytas knygnešio Švedo suėmimas, vi
sa tai sudaro intryguojančią pynę 
šiame veikale. Knygą išleido Austra
lijos lietuviai, minėdami spaudos 
laisvės atkovojimo 50 m. sukaktį. Jų 

: pastangomis negalime nesidomėti.
I Knygos kaina $2.00.

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY

1442 S. 48th Ct., Cicero 50, III.
Statome nanjna namus ir garažus.

_ , J , , , , Atliekame visokių trobesių ir patai-Turime daug ir įvairių namų. pa- , . , .__ . U, ■
dedame gauti paskolas, esame lietu- P’į Įvairins remonto darbus, skubiai, 
vių apylinkių centre Brighton Parke, gerai ir pigiai.

_ _ _ šaukite DAnube 6-2793 nno t vai.
ŠIMAIČIAI
Realty, Builders. Insurancs 

2737 West 43 St. 
CLiffside 4-2390

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

vakaro Iki 11 vai vakaro

IŠNUOMUOJAMA

Marųuette Parke išnuomuojamas 3 
kambariii butas. Skambinkite

PRospect 6-2191

. . Wanted —• woman to stay. $20.00 
a( week and board. C’all — Ol.ym- 
plc 6-1218.

Statome
NAMUS IR
GARAŽUS

ir atliekame visus statybos ir per
tvarkymo (remodeling) darbus.

MASTER BUILDFRS
General Contracting Co.

(Sav. V. S<xleika ir J. Skorubskas) 
1600 S. 48TH CT.. CICERO 60, ILL. 
JTel. OLymplo 2-7381 s TO 3-4236

Užsakymus kartu su pinigais siųskite: į

Skelbtis “ DRAUGE” ansimoga 
nes jis yra plačiausiai skaitomai

DRAUGAS 
2334 South Oakley Avenue 

Chieago 8, Illinois lietuvių dienraštis, o ekelbimi 
kaina vra prieinama viaiemi-

• III! llllllllllllllllllllllllllltllllllllltlllllllllllllllllh
KNYGA,

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

ROMANAS
Didelė Lietuviškos buities knygs 

išrinkta iš daugelio kūrinių Jorj 
Komisijos ir nepaprastai palankia 
sutikta skaitančios visuomenės.

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

Užsakymus ir pinigus siųskite 
DRAUGAS 

2334 So. Oakley Avė., 
Chieago 8, JIL

........ ...........

Pasinaudokite “Draugo” Classified skyriumi

MISCELLANKOUS 
įvairūs Dalykai
APORAVnų AGEirnuRA

Visų rtišių apdraudos. Automobi
lių finansavimas Notarlatas Valsty 
b$s patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas k'Tu» 
oaaitelrauk'ts pas mus

JONAS KIRVAITĮ*. 
WAlbrook 5-5*71

INTERSTATE INSFRANCE AGFN(T\ 
6168 S. Ashland Ave_ Chieago 36. IU

sildymTš
A. Stančlanskas Instolluoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air conditioners) ir atlieka 
visus skardos darbus.
154fi S 4«th OOITRT CICERO 
Tel. OLympic 6-0775 nno 8 vai.

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

OLympie 2-0759

P L U M B i K n
Llrenscd, bonded pbimberB 

Joks darbas nėra didelis ar mažas, 
šaukite dabar. Kalbume lietui iškal

Tel. REpublic 7 03? t
VTAIbmok 5-3151

i
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Opera “Rigoleto”
(Atkelta iš 5-to psl.)

ninkė, ale ištikima ir sava. Kai 
mūsų sodų ir miškų garsenybės

kadaise kėlę ir skleidę muziki
nį meną lietuvių tautai.

Kol. A. Valentinas kaip tik ir 
atskleidė iškarpėlę anų laisvės 
laikų, kaip kauniečiai domėjosi

rudeniop išskrisdavo į šiltas i opera ir bendrai muzikiniu gy- 
šalis, varna neemigruodavo nie- veniniu, liudydami lietuvių tau

tos žmonių kultūrą ir dvasią. 
Džiuginanti ir kartu netikė

kur ir ištikimai stovėdavo per 
žiemą ant šiukšlių krūvos ir sa
vo storu altu mus linksminda
ma, padėdama mums žiemos bė 
das praleisti. Tiesa, prastas bal 
sėlis, neišlavintas, bet juk nė 
Italijoje ji nebuvus... Tokiais 
būriais šįvakar jos suskrido 
prie teatro, tur būt, “Rigolet- 
to” operos pasiklausyti, pasito
bulinti dainavime...

—o—
Žmonės srove ėmė plaukti 

teatram Pakilau ir aš su jais. 
Kauniečiai .rodos, labiausiai bu 
vo pamėgę Verdi operą “Rigo- 
letto”. Šiose šviesiose dienose 

•dirbau didžiausio mūsų dienias 
čio redakcijoje kaip reporteris. 
Tarp kitų įstaigų, turėjau lai
mės ‘‘savo žinioje turėti” ir mū
sų teatrą. Ne vienas kelnes nu
blizginau, bet labiausiai man pa 
tikdavo palandžioti po teatro 
užkulisius... Ak, ir ko nebūda

kurioje dailininkas galėtų deko
racijas piešti, galop, kur po 
spektaklių tas dekoracijas pri
glausti ?

Laimingu sutapimu Chicago- 
je surastos visai padorios “Ri- 
goletto” operai dekoracijos. Ope 
ros vadovai su dail. V. Virkau 
dekoracijas apžiūrėję, rado jas

— Tai, jei laimingu atveju 
visi bus sveiki, kuris lips ant 
scenos ?

Vieną dieną vienas, kitą

Chicagoje

ta buvo ^įnia, kad ateinantį pa- visai tinkamas ir išnuomavo 
vasarį mūsų vyi-ų choras Chi- kovo 30 ir 31 d.d. spektakliams.

Prie dekoracijų nuomos jie iš
siderėjo pagalbai ir dekoracijų

cagos lietuvius pavaišins dviem 
lietuviškais Verdi “Rigoletto” 
operos spektakliais.

Daug kas tai žiniai iš karte 
nepatikėjo, kiti net ir dabar dar 
netiki. Opera tai juk prabanga, 
tai liuksusas, iš rengėjų reika
laująs milžiniško darbo ir di
džiulių išlaidų už niekados ne- 
grįžtančią kainą. Tiesa, anot 
Valentino, ir Lietuvoje operos 
pastatymas kainuodavo daug 
pinigo, bet to pinigo buvo iš kur 
imti... Valstybė padengdavo nuo 
stolius.

Bet chicagiškiai vyrai — dai
nininkai su savė vadovu VI. Ba) 
trušaičiu, kad ir neturėdami jo
kių dosnių iždų parankėje, ne-

’ sustatymo technikus ir, to pasė
koje, spektaklių metu pertrau
kos bus trumpos ir publika ne
turės progos perdaug nervuotis 
ar rūkyti..✓

Apie arkestrą buvo anksčiau
užsimintą, kad operą palydės

orkest-

vo: kokių naujienėlių, kokių in- 
trigėlių, kurių, žinoma, redakto
riams neapsimokėdavo nė pa
sakoti...

Chicagos Lyric operos 
ras.

Mačiau vieną “Rigoletto” re
peticiją su latviu V. Šalna. Clto- 
ras ir solistai dainavo lietuviš
kai, o Šalna itališkai. Tokia jau 
sutartis pasirašyta, kad Šalna 
lietuviškai pradės dainuoti nuo 
sausio 1 d. Pirma jis nori lietu- j 
vių kalbą gerai išmokti. K. Skai 

pabūgo darbo ir didelės finansi- 1 du kartu savaitėje va-
3 j nės rizikos. Užsimojo, pasiryžo žiuoja pas latvį solistą jo lie- 

ir tvėrėsi darbo. Jau trečias mė- tuyiškai mokyti. Už tad, kad 
1 mes lietuviai dabar neturim sa-nuo kaip visu kruopštumu ope-, 

rai ruošiamasi. 'vo tenoro, latvis pramoks lietu-
“Rigoletto” opoms kolekty-1 vių kaJ^s...

vas sudarytas nuoširdžios tai

5 išdykę vaikai
Auroroje buvo sugauti 5 iš 

dykę vaikai, kurie mėtė sniego 
gniūžtes į pravažiuojančių ma-: 
šinų langus. Jiems buvo užde- 1 
ta bausmė: per tris valandas 
mėtyti sniego gniūžtes skersai

kitas.
Taip ir nepavyko sužinoti, 

kada Rigoletto dainuos V. Bal
trušaitis, kada A. Brazis. Bet 
faktas, kad į busimuosius ope
ros spektaklius inž. A. Rudis upę ir perrašyti dešimtį Dievo 
nupirko 84 biletus, A. Brazis įsakymų po 20 kartų per 5 die- 
— 50 biletų ir kad iš viso jau nas. 
parduota virš 400 biletų net be' . . v
jokios reklamos. ! Teisidmds sldmsto

Kaip opera praskambės, ko-1 .. P^lddVejdS

kio pasisekimo ir atgarsio su-i -Pollc«a arestav0 Har,y C°- 
silauks, pamatysim mes laimin rey, 50 m. amžiaus, kuris savo 
gieji, kurie suspėsim gauti bi-!
lėtus ir patekti į spektaklius.
Dabar visa širdimi tik lieka svei 
kinti rengėjų didžią iniciatyvą 
ir pasišventusį operos kolekty
vą, kurie bent laikinus lietuvių

GU2AUSKŲ
BEVERLY HILUS GELINYCI-
Geriausios gelta dėl vestuvių, bank- 

|> Intdntnvtų Ir kitu paDUOŠlmų

operos rūmus sumanė pastatyti j (eL
Chicagoje.

DOMINIKAS SLAUZGALVIS
VV. 19th l’laee.

krautuvėje, šiaurinėje Chica- dintą šlamštą. Nusikaltėlis jau
gos dalyje, pardavinėjo nepa
dorius paveikslus ir kitą spaus-

anksčiau už panašius lalykim 
buvo baustas.

P. p. Bendžiij, Baužų, Bačkų ir Stasės

Bendžiūtės šeimoms, mylimai mamytei
A. f A.

MARIJAI BENDŽIUVIENEI min(i 

liūdesio valandoje reiškia gilių užuojautų.
■ i A. ir Z. Kalvaičiai

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

• SAVININKO

SAINT CASfiMIR 
MONUMENTCO
?914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kalinių.

bdžiansias Paminklams Plaut 
Pasirinkimas mieste!

Telef — CEdarcrest 3*6335

— Bet jei kuris solistas su
sirgs, tada ir po operos, ir pi
nigai velniop išmesti? — pa
klausiau operos administrato
rių V. Radžiu.

— Yra Baltrušaitis ir Brazis, 
Krištolaitytė ir Kripkauskienė, 
neišsigąskit, jei vienas susirgs, 
jo vietoje stos kitas. Kaip kiek-

Tik šie faktoriai ir įgalins Iviena °Pera’ ta’° mes turim 
rengėjus imtis didžiulės rizikos >>o du žmones ki-kvienam svar- 
— statyti operą be valdžios pi- Česniam (vaidmeniui, 
nigų pagalbos.

Draugai, bičiuliai ir pažįsta-i kds ženkle, užmiršus asmeni
nu dažnai skambindavo tele- j nes ambicijas ir materialinį iš- 
fonu., Į skaičiavimą. Visą kolektyvą jun

— Bičiuli, tu tenai po teatrą 1 gia vienas tikslas — meilė kul- 
trinies kaip šlapias nedegantis, ! turai, meilė muzikai, meilė mu- 
būk toks geras, parūpink man.izikos viršūnei — operai, stato- 
tris neblogus biletus į “Rigo-jinai lietuvių kalba ir lietuviams 
letto”. Žinai, eina su Kipru Pet- žiūrovams.
rausku...

Ir tą vakarą Valstybės teat
ras buvo sausakimšas publi
kos. Aš nukiūtinau į užkulisį.
Čia pamatė mane jau nusigri
mavęs pats juokdarys Rigo
letto.

KH>O<HlCH>CH3<KH>OCrl>QiCH>CKKHKHKHTris kartus savaitėje renkas 
vyrų choras su solistais repe 
ticijoms. Jos vyksta ir muz. A.

— Broleli, gerai kad esi čia... ' Kučiūno studijoje, ir Don. Var
dinai pagavau tokią rudenišką nas pešte, ir L. Auditorijoje, 
slogą’. Atnešk čia greit “babuš- Savųjų teatro rūmų juk nėra ir j “dJSST?
‘ ■ glaudžiasi žmonės ten, kur paską”.

“Babušką” galėjai gauti tik 
teatro bufete, iš kitos pusės... 
Grįždamas užkliuvau už kažko
kių dekoracijų ir “babuška” su
dužo. Grįžti atgal nebebuvo ka
da, nes technika3is žmogus jau 
buvo uždėjęs pirštą ant scenos 
uždangos migtuko.

Galvodamas apie nelaimę su 
“Babuška", stebėjau, kaip gais
rininkas užkulisy pro skylę įdė
miai seka vaidinimą. Ten kaž
kur turėjo būti tragedija ir šū
vis. Techniškasis personalas pa
sidėjo ant grindų “korką”’ arba 
tokį eprogstamą prietaisą. Irgi 
pro plyšį sekė reikiamą memen
tą. Bet gaisrininkas tuo tarpu 
pakeitė savo kojos poziciją. Mu
zika pritilo... atėjo tragedijos 
momentas. Ir techniškasis sma
giai kirto bato kulnimi, bet jau 
pataikė ne ant sprogstamos Į 
korkos, bet tiesiai ant gaisrinin 
ko mazoliaus... Tas pašoko kaip i 
įgeltas ir skausmingu balsu gar 
šiai sušuko ...žinomąjį rusi.šl\ 
keiksmą... Teatras tik staiga 
suūžė, sužviegė. Taip tragedija 
baigėsi...

—o—
Valstybės teatre operos pas

tatymas kainuodavo daug pini-j 
go ir alaso. Bet to pinigo buvo 
iš kur imti, nors teatras visada 
davė valstybei nuostolį. Išgir-i 
dęs, kad Chicagos Vyrų choras 
irgi stato operą “Rigoletto”, pa 
galvojau, jog čia niekas dau
giau, kaip gandai arba naujos 
veiksnių intrigos... Pasirodo, 
kad ne... Išeina, kad Vyt. Ka
džius su savj narsiais vyrais 
rengiasi padaryti stebuklą. Ir 
dar be jokio alaso. Teturėdamas 
rankoje tik lazdelę, žada paver
sti ją ne žalčiu, o “Rigoletto” 
opera...

Kadangi ir apie šią operą “tri- 
įiiios ” kaip korespondentas, tai 
manau, jog draugai ir bičiuliai 
vėl man skambins:

— Bičiuli, būk toks malonin
gas, paiūpink man tris neblo
gus biletus į "Rigoletto”. Žinai, 
eina su Algirdu Braziu...

—O-—
Raudonojo šėtono karalystė

je nūn pasilikę Kauno ir Vil
niaus valstybės teatrų rūmai,

toge gaunama.
S. Velbasio baletininkai vėl 

kur kitam miesto gale-lieja pra
kaitą ruošdamiesi “Rigoletto” 
operai baletą. Paskui prieš pa
baigą visas grandiozinis kolek
tyvas suskris Marijos augšt 
mok. salėn paskutinėms repeti
cijoms ir didžiajam bandymui.

Rengėjai norėjo savų deko
racijų operai. Bet kai lietuvis
dailininkas už dekoracijas pa- j 
prašė 1,700 cfcl., rengėjų iždas 
supasavo. Dar iškilo ir kita 
problema: kur surasti patalpą,

Lithuanian dietionary
Angliškai lietuviškas Ir Lietuviš
kai angliškas žodynas. Parašytas 
H. H. Pevvtress ir T. Gėriko. 333 
psl. Kietais viršeliais. Kaina $4.50 

2334 South 
Jakley Avė., Chicago 8. HL
»0<X'!>0<XKXXX>00<K><XK>(>0<XKX>

STEFANIJA LEE MILLER
(po tėvais Mazelau, kaitė)
Gyv. 6135 So; llockwell St.
MirS gruod. 30 d., 1956 m., 

3:55 vai. ryte.
Gimė Chicago, Illinois.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

duktė Donna Ix*e, motina Mari
jona Mazelauskienė, sesuo Ga- 
brielle, pranciškietė iš Pitts- 
burgh, sesuo Bernice, sesuo 
Margaret Shapiro, švogeris 
Juozas, sūnus ]>onald, sesuo 
Sylvia Kreitzer ir jos šeima, 
broliai — Antanas ir Viktoras 
ii- jų šeimos, tctaltozalija Ma
zelauskienė, teffi 1‘eA-onSlė 
Barzdienė, Katauskiu šeima, 
Žemgulių šeima, Įtarčių šei
ma ir daug kitų gimini,!, drau
gų bei pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Kay Sul- 
livan koplyčioje, 63rd ir So. 
VVashtenaiv Avė. Baidotuvės j- 
vyka trečiad., sausio 2 d. Iš 
koplyčios 9:30 ų,;al. ryto bus 
atlydėta j šv, tįitos parapijos 
bažnyčių, kurioj (vyks gedulin
gos pamaldos už velionies sie
lų. Po pamaldų bus nulydėta j 
šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai k<^fc,arno visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę duktė. motina, .se
serys, broliai ir kiti gimines.

Baid. direktorius Kay Sul- 
llvan, 2701 VV. 63rd St., telef 
PU 6-S300. ’

Gyveno 7 2 S
Mirė gruod. 29 d., 1956 m., 

11:05 vai. ryte, sulaukęs 76 
metų amžiaus.

Gimė Bietuvoje. Kilo iš Tel
šių apskr., Alsėdžių parapijos, 
l’aplitėiių kaimo. Amerikoj iš
gyveno 47, metus.

Pasjliko dideliame nuliūdimo 
žmona Ona (pagal tėvus Bal- 
tauskaitė), 4 dukterys: Kophie 
(’ook, žentas Ai-thur, A n na Pe
trauskas ir žentas Jiruno, Stel
ių Slauzgalvis, Victoria t’her- 
nauekas ir žentas ThonP ir jų 
šeima, 7 anūkai, švogerka Pran- 
ees Jankauskas, jos, vyras Stan
ley, švogeris Mykolas 1-asaus- 
kas ir šeima.

Prušome nesiųsti gėlių.
Priklausė šv. Vardo d,-jai, 

šv. Antano d,-jai ir Brolių ir 
Seserų draugijai.

Kūnas pašarvotos Petro 
Gurskio koplyčioj, 650 VV. 1 Sth 
St. Baidotuvės įvyks trečiad.. 
sausio 2 d. Iš koplyčios 9:30 
vai. i atlydėtas i 1,le
vo Apvalžftnš parap. bažny
čių, km-ioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionies sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas j šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka: žmona, duk
terys ir visi kiti gimines.

I^iid. direkt, Petras Gurskis, 
telefonas SEeley 3-5711.

LIŪDČS1O VALANDOJ

MAŽEIKA & EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. VVestern Avė. Air Conditioned koplyčia 
BEpublio 7-8600 — 7-8601 Automobiliam* vieta 

T1tm», kuri* gyvena kitos* miesto dalyse; gaustos* 
koplyčių arčiau Jūsų namų.

nsras

\NTHONY B. PETKUS
UIDOTOTIŲ DIREKTORIUS

C8I2 S0 KfESTERtl AVĖ. 1410 S0. 501h AVĖ. 
CHICAGO, ILL CICERO, ILL.

Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba 
T0wnhall 3-2109

1956 m. gruodžio mėn. 29 d. po ilgos ir šankios ligos 
mirė mūsų mylimas vyras ir tėvas 

A. | A.

JONAS PASKON1S
Kilęs iš Užpalio valsčiaus, Utenos apskričio. Dabarti

niu metu gyveno Kitchencr, Ontario, Canada.
Nuliūdusios lieka: žmona Stefanija ir dukrelė Janina

JOHN F. FIOFIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
<605-07 South Eermitage Aveniu

Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851
<330 34 South California Aveimi 

Telefonas LA 3-0440 ii LA 3-3852
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTį

L.V.S. Ramovė Chicagos Skyriaus nariui

Aviacijos Pulk. JONUI LIORINTUI,

jo sūnui kankiniui a. a. ALGIRDUI mirus komunistų nu

žudytam, didelio liūdesio valandoje reiškia nuoširdžią už
uojautą

Chicagos Hamovėnai

SEKANTIEJI YRA NARIAI 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

4348
PETRAS BIELIŪNAS

CALIFORNIA AVĖ.

C R A N E SAVINGS
2555 VVEST 47th STREET LAfayette 8-1083

B. R. Pietkiewicz, prez.; E. R. Pletkietvlcz, sek r. Ir advokatas 
Mokame augštiis dividendus. Koduojame čekius. Parduodame Ir 
išperkamo valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITA AIANDIEN.—Apdrausta Iki 310,000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
sntr. ir penk. 9 iki 5: treč. uždaryta, o šeW. nuo 9 iki vidurdienio.

•

SEND *1 TO (ARE, N.Y.
er your lotai CARE Office

pleasecare...
because 

hunger hvris!
beccu-t saving lii es is this 
timple: You send $1 to 
CARE. Tiiat dollar stendą 
22 Ibs. of food overseas — 
hrlps feed this little boy 
and Lis Family for one 
wbole month

Perskaitė dienr. "Draiijįą". duokite jj kitiems

LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. Tcl. YArds 7-3401

PETRAS P. GURSKIS '
659 West 18th STREEET • Tcl. SEeley 3-5711

~ POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. Y Artis 7-1911

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

JURGIS~FrRŪDM?N
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1139

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

ZIGMUND
1646 VV. 46th STREET

(ŽUDYK) ZUDYCKI
YArds 7-0781

S7ŪPCUAS C. LACKAHHCZ 
2424 VV. 69th STREET REpublIc 7-1213
2314 VV. 23rd I’I.ACL Virginia 7-6672



T

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLTNOIS Pirmadienis, gruodi o 31, 1S53

/ mus
X Dail. Antano R u k stelės 50 

metų sukaktuvinė kūrinių pa
roda Chicagoie praėjo su pasi
sekimu.

Parodą aplankė 700 lankyto
jų. Buvo parduota vienas treč
dalis išstatytų paveikslų. Paro
dą rengė Amerikos Lietuvių 
Dailininkų sąjungos Chicagos 
apygarda. Dail. Pūkštelės kū
rinių paroda visuomenei pati
ko, nes čia buvo pavaizduotos 
rugių gubos, sodybos ir kt. •

Dail. A. Rūkštelė aktyviai 
dalyvauja visuomeniniame ir 
kultūriniame gyvenime, rūpi
nasi Lietuvos reikalais. Aust
ralijoje būdamas savo parodo 
mis garsino Lietuvos vardą.

Dail. Rūkštelė planuoja su
rengti savo kūrinių parodą 
Detroite ar Clevelande 1957 
metais. Parodos proga pats at
vyko iš Los Angelės i Chičagą 
ir čia gavo portretų užsakymų.

X Chicagos ateitininkams
sendraugiams skyriaus valdyba 
praneša, kad 1957 m. kovo 15 
d. Įvyksta Federacijos tarybos 
pirmininko ir narių rinkimai 
korespondenciniu būdu. Kandi

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Bostono studentui at-kai

1957 m. sausio 5 d. 5 vai. p. p. 
Tautos 
St.. So

išrinkta pirm. — K. Vaičiulis, 
eekr. M. Kazokaitis ir ižd. - 
Dūma įkas Juozas

namuose, 484 E. 4th f““ K kuris virš
Boston, ruošia vakarą 30. m. dirba geležies kabyklose

visiems Bostono ir apylinkių Pr*e iilerupt, susirgo ir to-
trečių ir ketvirtų metų gimna- *au to darbo dirbti negalės, 
zijos moksleiviams. Programo- — Nord apylinkėj ryšium su 
je bus R. Leimono paskaita sunkiu darbu anglių kasyklose 
apie įvairias kolegijas ir studi- yra įvykę nelaimių. Gavinaitis 
javimo reikalą bei naudą. At-i Kazys yra susirgęs ir laikinai 
stovai iš įvairių lietuvių stu- nutraukęs darbą. J. Patpirkai 
dentų organizacijų pakalbės kasykloje yra sunkiai sužeista 
apie savo organizacijas.

— Nauji tremtiniai iš Vokie
tijos atvyko į New Yorką gruo-

kairė koja. Kaziui Jonaičiui 
taip pat prie kasyklos darbų 
sužeista dešinė ranka ir kairė 
koja.

— Ijipinsko, Tournon apy-džio 27 d. Bendrame sąraše
randamos šios lietuvių ar Lie- .... ...... ... , linkės pirmininko pranešimutuvos piliečių pavardes: Albertu. loh<i
Lang, Alf. Ambražiūnas, Jad
vyga Raišys, Herman Freigin,
And. Kasparat. H. Giedat, Jo
nas Macaitis, Steponas Marke
lis, Petras Pišnys, Steponas 
Lecius, Jonas Vereckis, Ant. 
Steponavičius, Al. Weichelt, 
Irene Schwandt, Albert Kunz,
R. Rutkowsky, J. Raikau, Vin
cas Barionis ir H. Butschun.

KANADOJ
— The Hamilton Spectator

rašydamas apie Montrealio uni-im-> 
versitetą pastebėjo, kad jame 
yra daug užsieninių profeso
rių, tarp jų ir iš Lietuvos. 
Gražiai atsiliepiama apie lietu
vį dr. Vyt. Pavilonį, vedantį

datų išstatymo terminas bai-]nau^ universite o a orą oriją. 
giasi sausio 15 d. Vyriausia S Jas Pats ^ai ra 1S š'110 210 

rinkimų komisija paskelta
(Draugas, 1956 m. gruodžio 27

21 d. laidoje įsidėjo didesnį 
straipsnį apie Pabaltijo studen-

d. Nr. 302) ir nurodė kandida- deportacijas į Rusijos gilu- 
tų išstatymo būdą. Chicagos ' m£h
ateitininkų sendraugių valdy
ba prašo skyriaus narių sku
biai išstatyti kandidatus 
Chicagos ir išstatymo
mentus nusiųsti vyr. rinkimų 
komisijai: J. Vitėnas, 209 Wal- 
ley avė., S. E. \Vashington 20, 
D. C.

visi ten gyveną lietuviai labai 
gražiai tvarkosi. P. Žilinskų 
sūnus Vytautas dirba prie šal
dytųjų įrengimo, P. Eidukevi
čių sūnus Juozas atlieka kari
nę prievolę ir dirba kariuome
nės raštinėje Grenobly. Jo bro
lis Andrius garbina lietuvių 
vardą, dalyvaudamas futbolo 
rungtynėse. P. Valaitis yra 
dirbtuvės vieno skyriaus vedė
jas.

— Jonas Sutkus, gimęs 1898 
mirė Paryžiuje. Buvo kilęs 

' nuo Raudondvario. Į Prancūzi
ją atvyko 1926 m.

— P. Andriušis išvyko į Lie
tuvą ir ten buvo priverstas iš
koneveikti net per laikraštį 
prancūzų blogą socialinę globą. 
Tuo tarpu paaiškėjo, kad da
bar yra priverstas kaip tik gy
venti iš tos pensijos, kurią gau
na iš prancūzų.

— Kuprinskas Juozas, Nil* 
vange Lietuvių B-nėis narys, 
kuris dabar tarnauja prancūzų 
svetimšalių legione, kurį laiką

Po ugnies siausmo •

Molibu, Calif., sudegė 115 namų lig pamatų. Daug namų sunai
kinta žinomų asmenų dirbusių televizijoj ar filmost\ (INS)

CHICAGOS ŽINIOS
Chicaga pirmaujaMaldos už persekio

jamuosius

Nepiliečiai privalo 
registruotis

Sausio mėnesyje visi JAV-se

Buvęs karys tapo - 
vienuoliu

Netoli Chicagos esančiame
gyvenanteji ateiviai, neturį šios Techny, UI., vienuolyne padarė 
šalies pilietybės, tu»ės registruo- amžinus apžadus broliukas Atis- 
tis, užpildydami specialius blcn- tin Kelly, 33 m. amžiaus. Jis 
kus ir ten nurodydami sarta ad- dirba to misijų vienuolyno spau 
rosus. 220,000 tokių blankų bus stuvėje. Į vienuolyną jisai pasi- 
paskirstyta po Chicagos pašto ryžo įstoti atlikęs uždaras re- 
įstaigas ir dalis bus palikta Imi- kolekcijas. Tada jis perskaitė 
graciios įstaigoje. Nusikalstan- knygelę apie vienuolinį pašau
toji šiam regištracijos reikalą- kinta ir pats ryžosi įstoti. II Pa 
vintui oralės Luti bausti pinigine saulinio karo metu jisai tarnavo 
pabauda iki $200, arba galės bū- JAV priešlėktuviniuose daliniuo 
ti uždarvti ktlėjiman ar ifitrem- sė
ti. Kiekvienas nepilietis turi M **
pats užpildęs registracijos kor-l Mailll 1118:31
telę pasiusti paštu. Registruo-' Rytoj prasideda jau nauji 
tis nereikia tik JAV-se gyvenan 1957 metai. Tikintieji juos pra

šiems diplomatinio korpuso na- dės pamaldomis, šv. Vardo ka- 
! riams ar Meksikos darbinin- tedroje Chicagoje įvedamos sp3 
karus, laikinai čia pagal darbo eialios šv. mišios, kuriomis ga- 

į lės pasinaudoti laukusieji Naujų 
Į Metų sutikimo: šv. mišios bus

sutartį atvykusiem s.

' 1000 užuojautos 
kortelių

Georgia P. Simmons. 32 m. 
amžiaus moteris .raštinės tar
nautoja ir šeimininkė, kuri iš
keltojo traukinėl’o katastrofoje 
ties Wilson gatve, Chicagoje,

3 vai, ir 4 vai. iš ryto. Senojoje 
šv. Petriko bažnyčioje, ties A- 
dams ir Desplaines gatvėmis 
šv. mišios, bus 2 vai. 30 min. 
nakties.

PRANCŪZIJOJ
—Mulhouse Lietuvių ben

iš druomenės apylinkės valdvbon atostogavo Nilvange. 
doku-

X Ona ir Petras Šilai prieš 
kurį laiką sudarė sutartis Ku
činsko šeimai iš Belgijos at- . , ,
vykti Amerikon. Prieš Kalėdas tal au«a' kad “-“J“"* "ame 
,. . . .... .. „ jai pasidarė per m?»’-;a vietos ir

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN. 
NAUJAME NAME

ADV. CHARLES P. KAL

Ši lietuviška įstaiga taip grei

susidedanti iš aštuo- Pask^aa ~ Per
, ~ . nebuvo galina įą sumoderninti,mų asmenų, ,r atvyko. Gausios D it»iai atjy jd4ti ini 

šeimos motina džiaugėsi Kūčių turMavį „ , ]aukti kol bu3
vakariene ir tuo, kad zemeje a tarnauti s, taupymo bendro, 
yra gerų žmonių. Be tėvų sel- v4, turinU vir4 20 milijonų do
mų sudaro 6 vaikai nuo 4 ik,18 |(.rj|j dep02itUi senajame name 
m. amžiaus. Kadangi įsikūri- nebegalėjo tinkamai sutalpinti 
mas nelengvas, galintieji pa- eavo didelio štabo ir tarnauto- 
dėti baldais ar drabužiais pra- jų Kad galėtų geriau patarnau- 
šomi skambinti vakarais Y A depozitoriams, reikėjo pasta- 
7-8263. | tyti naują, modernišką namą.

X Ateities šokėjai Naujus! Naujas bendrovės namas 
Metus vėl pradeda pasirody- Bendrovės prezidentas John 
mais televizijoje trečiadienį Rakei naują namą projektavo 

7 iki 8 vai. v. Gruodžio 23 ir Planavc per praeitus du me- 
šoko Sher-

si seimą.

nuo
d. Ateities šokėjai 
man viešbuty veteranų vaiku
čiams suruoštoj kalėdinėj pro
gramoj, kur dalyvavo apie po
rą tūkstančių asmenų. Visi šo
kiais buvo sužavėti. Ateities

tus ir šiandien jo planai jau 
baigiami realizuoti. Naujasis 
bendrovės namas jau baigiamas 
įrengti ir bendrovė į jį jau per
sikėlė.

Chicagos lietuviai labai di-
. , džiuojasi, kad prezidentas John 

šokėjai Naujų Metų proga iš- p&j<ej pasįryžo pastatyti tokį 
reiškia linkėjimus ir padėką gražų namą, kuris yra Western 
visiems tiems, kurie, paremia ave , rytinėje pusėje, apie 150 

pėdų į šiaurę nuo 63rd Street. 
Aš manau, kad visiems Chica-

jų grupę.
X L. K. Ramovės ir D. L. K. 

Birutės rengiamam Naujų Me
tų sutikime grduožio 31 d. 9 v. 
vak. Marshal Square Baliroom 
salėje, 3113 W. Cermak Rd., 
akademiniam jaunimui įėjimas 
pusiau sumažintas, 
užsiregistruoti: tel. 
ir YA 7-1306.

gos lietuviams, nežiūrint kur

X Jonas Gaidelis, Motiejus 
Pauparas sutiko būti Chicagos 
Lituanicos nariais-maccnatais 

Staliukus, Jonas Gaidelis paaukojo klube 
Y a, 7-1001 reikalams 100 dolerių. Motie

jus Pauparas 15 žmonių futbo
lo komandos uniformas.

X Sol. Prudencija Bičkienė, 
dalyvavusi Chicagos Lietuvių 
Fronto Bičiulių surengtame ren&iamaa 
1941 m. lietuvių tautos sukili-! *vyks saU8io mėn- 4 d- 7 val 
mo ir rezistencinės veiklos 15 vakare Marijos Augštesniosior 
metų sukakties minėjimo meni- mokyklcs salėje.

“Vakaras žvaigždėse”,
"Rūtos” ratelio

nės programos išpildyme, jai 
priklausantį $50 honorarą pa-

X Vandai Kupčiūnaitei yra
svarbių žinių iš Lietuvos.

skyrė Europos L. F. bičiuliams Kreiptis telf. VIrginia 7-4650. 
remti. X Peter Baru n yra laiškas

iš Lietuvos, Aukšto rajono, Ak- 
riemių kaimo.X Balfo diktatūra ir per

versmas seime, to vardo straip
snyje, tilpusiam Drauge pra
eito penktadienio laidoj, yra 
paminėtas Santaros laikraštis. 
Turėtų būti Sandara.

X Lietinių auditorijoj šį va
karą 8 vai. sutinkami N. Me
tai. Naujam kokteilio kambary 
bus užkandžiai ir šampanas.

neteko abiejų kojų, gavo api< 
Meras Daley per televiziją 1,000 užuojautos laiškų. Nuo 

Sekmadienį, gruodžio 30 d.,>Pasak® kalbą, kurioje džiaugė- pat nelaimės dienos, nuo lapkri- 
visose JAV-se buvo katalikų1 sb ^ad Chicaga tampa pirmau- j čio 5 d., ji yra Ravenswood li- 
bažnyčiose laikomos pamaldos jančiu miestu JAV-se: per goninėje. Kaip žinom?., tos nelai 

1956 .m. policija padidinta 1,200 mės metu žuvo 8 žmonės ir bu- 
vyrų ir dabar siekia 8,200, o vo sužeista 189.
jau 1957 m. bus priimta dar1 
800 policininkų. Ugniagesiams i 
duota 11 naujų mašinų ir 600 ■

už persekiojamuosius dėl tikėji
mo žmones ir skaitomas atitin
kamas vyskupų laiškas, kuria
me- primenama ,kad per 40 me
tų bolševikų valdomuose kraš
tuose buvo liejamas kraujas ir naujų tarnautoju. Taigi Chica-’

Rankraščiai radijui ir 
televizijai

Mundelein kolegijoje studen-

D P. M E S I O t

BOKIME IŠTIKIMI LIET. 
KNYGAI!

Įstodnmi j Liet. Knygų Klubą ii 
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- f 
sirenkame už 7.50 dol.

Lietuviškos Knvgos Klubo na
ikintieji mirė dėl savo įsitikini- gos policija ir ugniagesiai esą tės yra mokomos kaip paruošti! ri.aįs — lietuvybės kalviais gali būti 
mų. Niekada istorijoje tikintie- pirmaujantieji kitų miestų tar- tekstus televizijos ir radijo pro V,S1’ įaįįin"klubas 

(Lith. Book Club)
ji neturėjo pakelti tokio kruvi
no persekiojimo, kaip šis.

Laiške reiškiamos tvirtos vil
tys, kad ateis teisingumo per
galė ir laisvė. Raginama mels
tis, kad Dievas greičiau nublokš 
tų nuo valdžios vairų tironus 
ir kad greičiau įsiviešpatautų 
taika ir laisvė.

Bazilika Chicagoje
oSausio m'ėn. 8 d. specialiose

pe. gramoms. Tarp dėstytojų yra 
tie, kurie turi savo programasSveikatingumas irgi geras.

Salk skiepai padės kovą su po- ^‘'ėjamąją televizijos sto- 
liju, o vandens fluoridavimas tl Chlc3S°je. kanalaa nr' 
apsaugos dantis. Per 1956 m ,ccc , „
Chicaga Įsigijo 32 naujas gat ------------
vių šlavimo mašinas, pastatė 
12,000 dėžių atmatoms, įsigijo 
50 naujų sunkvežimių atma
toms. 1957 metais bus nupirk
ta dar 37 šlavimo mašinų, 5,00v

apeigose, kurias atliks kard. (sąa.avų kreDSi« ir 100 sunkv'-- 
žirnių išvežimui sąšlavų.

2334 So. Oakley Avo., 
Chicago 8, Illinois

i.

jie gyventų, bus įdomu apsilan
kyti ir apžiūrėti tą naująjį, mo
dernišką Chicago Savings & 
Loan bendrovės namą. Tikrasis 
atidarymas bus sausio mėn. pra 
džioje.

Kai tik įeisite į namą, pama
tysite jame daug modemiškos 
technikos laimėjimų. Visus įren
gimus aprašant, tai užimtų vi
są laikraštį. Naujajame name 
bus net automatiškai atidaro
mos durys. Po kairei ant sienos 
bus meniškai nutapytos svar
biausios Chicagos lietuviškos 
įstaigos. Elevatorium užvažia
vus į antrą augštą, vėl matyti 
įvairūs nepaprasti įrengimai, 
ventiliacija, šiluma, air condi- 
tion. Taip pat bus transliuoja
ma klasiška muzika. Žemai, rū
syje, bus modemiškai ir saugiai 
'rengti seifai (safety deposit 
boxes), kuriuos galės išsinuomo 
ti apie 5,000 žmonių. Į tuos sei
fus joks vagilis negalės įeiti, ka 
dangi ten viskas galima sakyti 
vra iš geležies padaryta. Taip 
oat, depozitoriai galės privažiuo

Stritch, Sopigįingosios Dievo Mo 
tinos bažnyčia Jackson blvd. 
ties Albany gatve bus pakelta 
į bazilikas. Ta bažnyčia ypač 
pagarsėjo |>lačiai lankomomis 
novenomis, o dabar apdovanoja
ma naujais atlaidais.

Gėlė už 146 svarus lašinių
Mortha Schaefer, gyvenanti 

9107 S. Ellis, Chicagoje, gavo 
orchidėją, nes ji laimėjo pirmą 
vietą suliesėjimo varžybose: 
per metus laiko nustojo 146 
svarų. Pirma ji svėrė 330 sva
rų, dabar 184.

Kiek yra žinoma, Chicago Sa
vings & Loan naujos patalpos 
bus praktiškiausiai ir moderniš
kiausiai įrengtos ne tiktai pieti 
nėję Chicagos dalyje, bet ir vi
soje Chicagoje bankai ir mažos 
arba didelės taupymo bendrovės ’ 
neturi tokių gerų įrengimų.

Kas viską suplanavo?

Butų komisija pastatė 617 
naujų butų ir stato dar 3,632 
Tiesiami nauji keliai ir miesto 
gerovė auga.

Susisiekimo profesorių 
pamokė policininkas

Prie Northvvestern universi
teto įkurtojo Susisiekimo insti
tuto įsteigėjas ir direktorius 
Franklin M. Kreml Chicagoje 
gavo nemalonę pamoką iš poli
cininko, kuris jam išrašė pabau
dą už tai, kad pervažiavo rau-
oną šviesą.

Jieškoma pagyvenusi lietu
vė, kuri sutiktų gyventi šeimo
je prie 2 metų vaiko arba atei
ti į namus darbo valandomis. 
Dėl sąlygų skambinti BIshop 
7-7565.

Namą atydžiai apžiūrėjęs, pa- 
kauslau bendrovės prezidentą 
John Pakel, kas jam davė tokį 

ti su mašina prie bendrovės ęerą supratimą kaip pastatyti mus kun 
’ventą dieną ar naktį ir įdėti pi-, ir įrengti tą n?mą. Ponas Pakel knygoje
nigus per specialiai įrengtą lan-( man atsakė, kad per paskuti
nei}. Pėsti žmonės galės įdėti nius du metus jis planavo, rašė 
ninigus bet kada iš Western' ir braižė ir vSl perbraižė, pra- 
•»venue pusės pnr kitą specialiai leisdamas tam daug lriko ir net 
prirengta geležinį apsaugos lan-; nekartą nustojęs kelių valandų 
•elį. Bendrovė vra taip sutvar- Į miego, kol galutinai viską su- 
’Vt’, kad žmonės ir iš tolimes- planavo. Žinoma, Pakel turi gra 
dų kolonijų galės pasiųsti savo lai iš?ugintą ir išmokytą sūnų,
ndėlius per laišką.

Maine nustebino
Kuomet Pakel man parodė, 

’rad yra ^rengtas specialus aky
lus dėl mažu vaikų depozitams, 
š buvau labai nustebintas, kad 

įis viską taip gražiai suplanavo 
’r įrengė. Tėvai aavo vaikus jau 
nuo 4 ar 5 metų nori pripra
tinti prie pinigų taupymo. Čia, 
specialiame vaikų skyriuje, ber
niukas ar mergaitė, atnešę sa
vo pinigus įdėtus J voką su už
rašyta pavarde ir vardu, savo 
ranka įmes į taupymo skyrių, 
o vėliau raštininkės pinigus 
įtrauks į to vaiko sąrašą arba
knygutę .

John Pakel, Jr. Jo sūnus yra už
baigęs įvairias aukštesnes mo
kyklas ir taip pat tarnavęs ka
riuomenėje kaip laivyno n'1 rys. 
Jis yra apvažinėjęs įva;rius pa
saulio kampus ir taip pat yra 
prisižiūrėjęs įvairių architektū
ros stilių, todėl ir jis prisidėjo 
namą beplanuojant savo paty
rimu.

Atidarymo diena dus plačiai 
išgarsinta ir Chicagos ir apylin
kių lietuviai bus pakviesti, kad 
atvažiuotų ir dalyvautų atidary
mo dienoje. Nėra abejonės, kad 
vigi lietuviai, taip kaip aš, bus 
nustebinti pamatę tuos naujuo
sius bendrovės barnus.

3TČ3-.*
kokia 3-il Fafimos 

paslaptis?
Ar Rusija bus atversta?
Šiuos ir kitus aktualius klausi- 

J. Kuzmickis svarsto

FATIMA IR MES
Kadangi autorius pats lankėsi 

apsireiškimų aplinkoje, todėl, jam' 
kalbant, skaitytojas pasijunta tar-! 
si jo bendrakeleivis. Pasakojimas j 
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 patien autoriaus kny
ga —.

Marija mums kalba
Jo.ie aprašomi ftvė. Mariios ap

sireiškimai Lietuvoje ir Europo
je. Knvga iliustruota: įrišta kie
tais viršeliais ir jos kaina $3.00.

Reikalaukite knygynuose arha 
siųskite užsakymus su pinigais į:

DRAUGAS 
2834 S. Oakley Avė.

CHICAGO t, ILL

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 visuomene bus supažindinta 
su nauju laureatu.

55
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VI

ALDONA STEMPU21ENL konkursų
z

laimėtoja

Lietuvių visuomenei tai yra svarbi diena. Šiais metais 
7 rašytojai atsiuntė kūrinius norėdami laimėti $1,009. 
kuriuos kiekvienais metais parūpina dienraščio Draugo 
Bendradarbių klubas.

Paskelbus laureatą, įvyks koncertinė dalis. Dainuo
ja ALDONA STEMPl'ŽIEN®, garsi Clevelando daini
ninkė.

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

Se


