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85 KONGRESAS ŠIANDIE PRADEDA DARBUS
Kokios politikos laikysis Japonija

Jungtinių Tautų organizacijoje
SALOMĖJA NARKĖLIŪNAITĖ 

Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose
JUNGTINĖS TAUTOS. — Į Naujuosius Metus ši tarptautinė 

organizacija įėjo su aštuoniasdešimčia narių. Japonija yra ta aš
tuoniasdešimtoji, ir jos vėliava, baltame dugne vaizduojanti rau
doną saulę, jau plevėsuoja priešais Jungtinių Tautų generalinės 
asamblėjos rūmus kitų vėliavų tarpe.

Ta vėliava kartu su kitų šios ----------  ■ ---- -- - -------
sesijos metu priimtųjų valstybių damosi, kam nebuvo pakviesta 
vėliavomis oficialiai buvo iškelta komunistinė Kinija, ligi praėju- 
1956 m. gruodžio 19 d. Be Ja-, šių metų pabaigos savo veto jėga 
ponijos, ši sesija jau anksčiau laikė Japoniją už JT durų. Tik
buvo priėmusi Maroką, Sudaną ir 
'Tunisą. Japonija buvo priimta 
Generalinės Asamblėjos nutari
mu gruodžio 18 d., prieš tai gruo 
džio 12 d. Saugumo Tarybos na
riams vienbalsiai rekomendavus 
jos kandidatūrą.

Japonija pati' pasitraukė 
iš Tautų Sąjungos

Šitaip Japonija, kuri nuo II 
Pas. karo pabaigos buvo išjung
ta is tarptautinės bendruomenės, 
tapdama JT nare, sugrįžo į tą 
bendruomenę. Ir tas jos sugrįži
mas įvyko daugiau kaip dvide
šimčiai metų praėjus nuo to lai
ko, kai Japonija pati pasitraukė 
iš kitos tarptautinės organizaci
jos, kurios tęstinumą yra pėrė

svarbios Japonijos nuolaidos So
vietų Sąjungos naudai pernai pri 
vedė prie taikos sutarties pasira
šymo ir už tas nuolaidas Japo
nija, tarp kitų dalykų, išsiderėjo 
sovietų pažadą, kad jie nesiprie
šins Japonijos priėmimui į JT.

Kongreso mažumos vadai tarėsi Baltuose Rūmuose su prezidentu Eisenhoweriu įstatymdavvstės ir Vidu
rio Rytų politikos klausimais. Iš kairės į dešinę: rep. .Joseph Martin, senatorius VVilliam Knowląnd ir rep. 
lx*slie Arends. (INS)

Partijų vadai palaiko Ike
Vidur. Rytų pagalbos planų

WASHINGTONAS, sausio 2. — Du ginčai pasitiks 85-tą kon
gresą, kuris šį ketvirtadienį pradeda savo darbus.

Pirmas ginčas liečia senato tai 
syklių pakeitimą. Norima pakeis 
ti senato taisyklių 22 punktą, 
kuris leidžia be saiko kalbėti ir 
kalbėti, jei 64 senatoriai prieš 
tokias ilgas kalbas neprotestuo
ja. Pietinių valstybių senatoriai

Vokiečių dienraštis
Pabaltijo klausimais

BONNA, Vokietija. — Vokie
čių dienraštis „Braunschweiger
Zeitung“ apžvelgia pabaltiečių praeityje panaudodavo ilgo kal- 
viltis ir svarsto dabartinį Pabal- įėjimo teisę kaip ginklą užmušti 
ti jo valstybių likimą. | jiems nepalankius įstatymus,

Dienraštis pažymi, jog net po (ypag civilinių teisių srityje. No- 
tiek ilgųokupacijos metų Vaka- rįma sutvarkyti ilgo kalbėjimo 
rai nėra sutikę su Pabaltijo vals-! mėgėjus
tybių prievartiniu į Sov. Sąjun
gą įjungimu. Į Antras ginčas kyla tarp demo-

Dienraštis netiki, kad sovietai,, kratų atstovų žemesniuose rū- 
nors ir vykdydami liberalėjimo niuose. Du demokratų atstovai

džio 18 d. pasakytose kalbose 
priminė Japonijos buvimo JT-se 

Kinija, kuri anuo metu, kai Ja- svarbumą. Bet ir čia neapsiėjo 
ponija pati savoi noru išstojo iš be kaikurių „pamokymų“. Indi-

Ilga uodega problemų

Tautų Sąjungos, toje organiza
cijoje buvo atstovaujama vienos 
vyriausybės, dabar- šioje tarptau
tinėje organizacijoje jau kuris 
laikas yra dideliu kontroversiniu

jos atstovas Krishna Menon tuo
jau pat Japonijai patarė „page
rinti“ santykius su savo „tam 
tikrais“ kaimynais. Suprantama, 
kad Indija turėjo galvoje komu-

klausimu. Kad ir toleruodama nistinę Kiniją. Sovietų atstovas

Nikita Chruščev jau giria
mirusį diktatorių Stalinų

MASKVA, sausio 2. — Nikita Chruščev pakilo Kremliuje ir 
paskelbė, kad visi sovietų vadai yra „stalinistai“, kai reikia kovoti 
prieš imperialistus.

... ., =• 1 Sovietų Sąjungos komunistų

tendencijas, greitu laiku sutiktų 
duoti Pabaltijo respublikoms di
desnį savarankiškumą.

Formozą, Japonija negali neben
dradarbiauti su komunistine Ki-

tuo tarpu Asamblėjai priminė 
jau savo šimtus kartų minėtąją

nija, su kuria pastaroji ypač no- j Mongoliją, a p g a ilestaudamas,
musios dabartinės J ungtinės Tau rėtį praplėsti prekybinius san-ijog ji nepriimama į JT.

tykius ir dėl kurios buvimo JT 
Japonijai reikės pasisakyti.

, . , .. .v. . ~ Todėl Japonija, ateidama įkai Japonija parėdė Genevoje Jungtineg /autį paskui savesavo būstinę turėjusiai Tautų Są . . .. r ,,. . /.. .. .J* atsivelka ilgą uodegą problemų,jungai, kad ji pasitraukia is or- , . . . , , .■ ■■ , ... kurios ją užguls anksčiau ar ve-gamzacijos todėl, kad anou buvo ... .. .. ,® J .. liau ir kurias spręsti ji bus pn-pasmerKU3i Japonijos agresiją t- * j r

tos.
Tai buvo 1933 metų pavasarį,

Mandžiūrijoje. Po dvejų metų, Bet pats faktas, kad Japonija,kurie buv'o Tautų Sąjungos sta- . 4. • , j c, i • ii- kurios gyventojų skaičius dabartuto numatyti kaip reikalingas . . , , „. .f- . . jau pasiekęs arti devyniasdešimtterminas išstojimo iš organizaci- .. . Tv. J , . °T .. mil., tapo Jungtinių Tautų nare,jos pranešimo atveju, Japonija ... ,° .
iooc r- • i- • 4. ■ u-4.- čia buvo džiaugsmingai sutiktas.1935 m. oficialiai nustojo būti r, . ... ° „ .. ._ , c . „ .. Kai gruodžio 18 d. GeneralineTautų Sąjungos nare. Tų pačių . .. , , , Ta • Asamblėja balsavo už Japonijosmetų rudenį iš Tautų Sąjungos, 
panašiai kaip ir Japonija, jau bu

Kai užpernai gruodžio mėnesį, 
į JT priėmus naujai šešiolika na
rių, Japonija atkrito todėl, jog 
už Mongoliją nebuvo balsuota, 
tarptautinė opinija buvo smar
kiai pakrypusi Japonijos pusėn. 
Jau tada bandyta JT asamblėjoje 
pravesti nutarimų, kad Japonijos 
priėmimo klausimas būtų pirmu
mo vietoje, bet, kaip žinia, to ne
įvyko ligi Japonija oficialiai ne
baigė savo „karo stovio“ su so
vietais.

Granatos sprogo
BELFAST, Šiaurės Airija. — 

Airijos pogrindžio vyrai antra
dienį apšaudė šiaurės Airijos 
premjero lordo Brookeborough 
namą. Granatos sprogo netoli 
premjero namo. ,

Džiaugsmo paradas
TUNISAS, sausio 2. — Tūks

tantis moterų vakar suruošė 
džiaugsmo paradą, kai buvo pa
naikinta poligamija (daugpatys
tė) Tunise ir moterims suteikta 
daugiau teisių.

partijos boso žodžius triukšmin
gomis ovacijomis palydėjo šim
tai komunistų vadų, susirinkusių 
į pokylį Naujų Metų išvakarėse.

Chruščev, pakėlęs vodkos tau
rę, pagyrė Staliną kaip „didelį ko 
votoją prieš imperialistus“ ir „di 
delį marksistą”.

Jo pagyrų žodžiai mirusiam 
diktatoriui skambėjo dramatiš
kai, nes tas pats Chruščev pra-

Protesto rastas
dienraščio direktoriui
ROMA, Italija. — Romos dien 

raštis „U Tempo“ paskelbė lenkų 
pateiktų žinių ir žemėlapį, kuria
me Vilnius priskiriamas Lenki
jai.

„Elta - Press“ redaktorius pa
reiškė dienraščio direktoriui pro
testą už spausdinimą tokių klai
dinančių ir šovinistinių žinių ir 
prašė, kad tai daugiau nepasi
kartotų, ir įteikė išsamios me
džiagos apie Vilniaus bylą.

Laikraščio direktorius, senato-
ėjusiais metais komunistų parti- rius Angiolillo, užtikrino, kad 
jos kongrese pasakė kalbą prieš stengsis išvengti panašių nema-
Staliną. Ir tada buvo pradėta 
„nustalinimo“ politika Sovietų 
Sąjungoje.

Stalino eroje

lonumų.

Japoniją ligi šiolei stipriai pa- 
priėmimą, tai visi 77 balsai buvo laikė JAV, kurios pokario laiko- 
už Japoniją. Nebalsavo tiktai tarpiu Japoniją yra rėmusios ne

Žibalo trūkumas

Paskendo ežere
H0UGHT0N, LAKE, Mich. — 

„Aš išaugau Stalino eroje“, Keturi žvejai paskendo ežere, kai
pakartotinai pasakė partijos bo-

vo išėjusi ir Vokietija, jau prieš • tik kelyje i demokratiją. Jos Ja-
tai užėmusi Saaro kraštą, o po , , .. ., 7 * .. . * . į? . x.delegaciJ0S ls Asamblėjos yra ponijai padėjo išvengti sovieti-

laikinai pasitraukusios, neva nės okupacijos, kurią taip savo navimas po II Pasaul. karo. 
„dėl Asamblėjos kišimosi“ į jų kailiu patyrė Vokietija, Austri

ja ir kt. Čia manoma, jog visa 
tai turės Japoniją laikyti vaka-

to tuojau pat ir sulaužiusi Locar 
no sutartį.

Tai buvo laikas, kurį Tautų 
Sąjungos istoriją nagrinėjantieji 
asmens vadina lemtingai su- 
smukdžiusiu tos tarptautinės or-

vidaus reikalus.
Koks bus jos kelias? riečių pusėje, kai tuo tarpu dau- 

Visa eilė delegacijų, kurios ligi1 gelis kitų faktorių ją bandys
ganizacijos likimą. O tas faktas, šiolei JT posėdžiuose vis remda- traukti į komunistinį ir „neutra-
jog Tautų Sąjunga nesiėmė fizi 
nių priemonių prieš Japoniją už 
jos agresiją Mandžiūrijoje, pasi
tenkindama tik moraliniu pa
smerkimu, dabar jau laikomas 
viena tų dviejų didžiųjų Tautų 
Sąjungos katastrofų. Antrąja ka 
tastrofa buvo Tautų Sąjungos 
neveiklumas Italijos atveju, kai

vo Japonijos kandidatūrą, gruo- liųjų“ bloką.

Svarus „darbininkų žodis 
tarptautinės politikos klausimais

KAIRAS, Egiptas, sausio 2.— T. .... . , .x. , ,
Egipto pramonės ministeris Azis f“8; Jls PrldeJ°. į”? dabar- 
Sidky šiandien įsakė racionuoti tmiai partijos vada. te.p pat bn- 
žibalą Egipte. Tai pirmas racio-

jų du automobiliai įkrito į ežerą. 
Vieno žvejo lavonas jau surastas.

Rūsy kareiviai klasės priešus“. Jis pasa-
hČcrn i laisve kė> kad Jie taip pat turi pasida- 

‘ linti atsakomybe su Stalinu dėl 
EISENSTADT, Austrija, sau- jo klaidų, nes jie buvo draugys- 

sio 2. — Rusų kareivis, prisijun- tėję su juo.
gęs prie trijų vengrų kareivių, 1 Bet Chruščev pasakė, kad Sta- 
šiandien atbėgo į Austriją. I linas daug gero padarė ir todėl 

jo klaidos nublunka. Vadinasi 
Chruščev siūlo pamiršti Stalino 
klaidas.

Jau ketvirtas rusų kareivis pa
prašė azylio Austrijoje.

156,000 vengrų pabėgo iš Ven
grijos nuo 1956 m. spalio 28 d.

Trys vengrų kareiviai, pabėgę
_____________ .„_____ _____ ( KOELNAS, Vokietija, sausio 2. — Koelno mieste, Vakarų Vo-|kar^u.su rU3^ kareiviu, pasakė,
anoji užpuolė ir okupavo Abisini- kietijoje, šiomis dienomis įvyko 24-tas Tarptautinis katalikų dar- kad pe Pa^£° i Vakarus, nes 
ją. bininkų kongresas, kuriame dalyvavo 12-kos tautų delegacijos, J/ems grėsė deportacijos pavo-

atstovaujančios 4-iems milionams organizacijos narių. • 1
Ateina pasimokiusi

Į naująją tarptautinę organi
zaciją Japonija praėjusių metų 
gruodžio mėnesį atėjo su pasiža
dėjimu laikytis tarptautinių įsi
pareigojimų ir šventai juos gerb
ti. Bet Japonija į Jungtines Tau
tas atėjo ir gerai pasimokiusi iš 
savo ir kitų praeities klaidų.
Kaip laisvai ir garbingai dabar ...............
veiks, didžiumoje pareis nuo jos energinga tarptautinio solidaru 
mokėjimo išlaviruoti tarp seilių ™o veikla, - sakoma tarp kitko 
ir karibdžių, tarp kurių ji atsira- - veikla, k“r>
do II Pas. karo sukurtosios poli-; tų kilnumą, pagrindines žmogaus
tinės konsteliacijos rezultate. i tcl3e,s. lr. Wrptautuiio sugyveni- 

mo dėsnius“.
Iš vienos pusės Japonija turės Apsvarstęs pasaulio taikai gre 

atsiminti, kad JAV ir kitos 48 siančius pavojus, Tarptautinis

Kongreso pabaigoje visais bal 
sais buvo priimta rezoliucija, ku 
ria reikalaujama siekti pasto
vaus užtikrinimo pasaulio taikai 
ir tautų laisvei. Rezoliucija įteik 
ta Jungtinėms Tautoms, visų de
mokratinių valstybių vyriausy
bėms ir viso laisvojo pasaulio 
darbininkų organizacijoms.

„Taika gali būti užtikrinta tik

Ketvirtam terminui

Vengrijos kareiviai dabar yra 
internuoti stovyklose. Jau sklin
da kalbos, kad prieškomunisti- 
niai kareiviai bus siunčiami į Ru

PROVIDENCE, R. I. Rhode sį ją., kur jiems bus teikiamas „po 
Island valstybės gubernatorius ntinig iavjnimas“.
Dennis J. Roberts perrinktas keti __________
virtam terminui, kai Rhode Is- Ekspertai tarėsi 
land augšč. teismas paskelbė, r 
kad 427 balsai yra neteisėti, ku
rie buvo paduoti už jo konkuren
tą Del Sesto.

Prancūzijos reikalais
PARYŽIUS, sausio 2. — Pre

zidento Eisenhowerio speciali už

Sulaikė autobusus
TALLAHASSEE, Fla. — Flo

ridos gubernatorius Leroy Col- 
lins antradienį paskelbė nepa-

, . u. , -XX 1 4. r, J u- • 1 , prastą stovį valstybėje ir Talla-vabtyb n, kurio, jan prieš šeše- katahkų darbininkų kongresas 
rius metus pasirašė su ja taikos griežtai pasisakė prieš tą pači-1 
sutartj, visą laiką stovėjo už tai, fistinę politiką, kuri taiką norėtų 
.kad Japonija būtų priimtai Jung išsaugoti betkokia kaina, Kon- 
tines Tautas. Eet praktiškai tai gresas reikalavo Jungtinių Tau-

susisiekimą.

• Į laisvę ištrūko vėl viena 
negalėjo įvykti, nes Sovietų Są- tų organizacijos sustiprinimo ir latvė, ilgą laiką išbuvusi Vorku-
junga, kuri tada su Japonija ne- 
sirašė tautos sutarties, aiškin-

saugios, griežtai kontroliuoja
mos nusiginklavimo sistemos.

vo artimoje draugystėje su Stali- . . «•
nu ir jo darbais. | * Kmme- 'r Siau-

Chruščev džiaugėsi, kad dabar buose ™matytos pastatyti teis
tiniai vadai kovojo su Stalinu , vizijos transliavimo stotys, 
prieš

ORAS
Oro biuras praneša: Chicagoje 

ir jos apylinkėje šiandien — da
linai apsiniaukę ir šilčiau.

Powell (N. Y.) ir Williams 
(Miss.) — atskilo nuo partijos 
civilinių teisių klausime. Dabar 
demokratų didžiausias gal posū
kis ar šiuos du demokratų parti
jos narius disciplinuoti, ar ne. 
Jei taip, tai kokiu būdu.

Vadai pritarė
WASHINGT0NAS, sausio 2. 

— Kongresiniai vadai pritarė 
prezidento Eisenhowerio prašy
mui, kad būtų suteikta jam teisė 
užkirsti kelią komunistinei agre
sijai Vidurio Rytuose. Eisenho- 
weris tokią mintį patiekė 29 se
nato ir žemesnių rūmų vadams 
keturių valandų konferencijoje.

Prezidentas prašys, kad kon
gresas greitai spręstų šį klausi
mą.

Jis taip pat prašys kongreso 
padidinti ekonominę pagalbą Vi
durio Rytams. Abiejų partijų va 
dai pritarė bendriems šio projek
to dėsniams. Tačiau kongresas 
lauks smulkesnio išaiškinimo, 
kai prezidentas kalbės abiejų rū
mų jungtinėje sesijoje.

Nauju Eisenhowerio planu no
rima užpildyti Vidurio Rytuose 
tuštumas, kurios atsirado kritus 
ten britų ir prancūzų įtakai.

Pabrėžiama, kad JAV tik tada 
teiks karinę pagalbą Vidurio Ry
tuose, kai ten užpulta valstybė 
prašys pagalbos. Tokią pagalbą 
prezidentas galės suteikti, sku
biam reikalui esant, neatsiklau
sus senato.

Kai pasklido žinia, 

jog Kučingis vėl

pasirodys scenoje
STOCKHOLMAS, Švedija. — 

Švedų dienr. „Dagens Nyheter“, 
pasiremdamas neseniai iš Vil
niaus atvykusio į Romą vieno

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Prezidentas Eisenhoweris rytoj atvyks į abiejų rūmų jung

tinį posėdį.
— Tik ką gauta žinių, kad prieš porą savaičių okupuotoje Lie

tuvoje politinė padėtis paaštrėjo. Vykdomos deportacijos, ir vėl 
pradėti oficialiai registruoti visi, kurie susirašinėja su užsieniu. 
Tokia registracija ,bent viešai, nebuvo vykdoma jau porą metų.

— Prezidentas Eisenho veris vakar atšaukė spaudos konfe
renciją.

— Londone kalbama, kai Britanijos premjeras Edenas šį pa
vasarį nevyks į Sovietų Sąjungą, kadangi Kremlius užėmė kietesnę 
politinę liniją prieš Vakarus ir satelitinius kraštus.

Vengrijos prezidentas Istvan Dobi Naujuose Metuose su-italo pasakojimais, smulkiau ap
rašė Kučingio, kuris 1949 m. bu- ruošė tradicinį diplomatų priėmimą, bet tame priėmime nedalyva
vo deportuotas į Sibirą ir nese- vo JAV, Britanijos, Prancūzijos ir kitų Nato valstybių diplomatai. 
niai paleistas, sutikimą Vilniuje. — Naujoji Sirijos vyriausybė, vadovaujama premjero Sabri cl 

Kai tik pasklido žinia, jog Ku- Assali, yra prosovietinė. Sirijos vyriausybė yra priešinga Eisenho- 
čingis vėl pasirodys operoje, be- werįo doktrinai, kuri nukleipta prieš sovietų agresiją Vidurio Ry- 
matant buvo išpirkti visi biletai. tuose.
Taip pat atnešta daug gėlių. Bet — Prezidentas Eiscnhou'cris Bostono advokatą Elliot Lee

sieninės pagalbos komisija šian- po puses va an os lau įmo direk- paskyrė sveikatos, auklėjimo ir gerovės sekretoriaus
dien svarstė, kokia pagalba rei- ®f,Us P®9 c . JOS , pagelbininku. Ross L. Leffler, 70 metų, iš Philadelphijos, paskir-
k^linga Prancūzijai. Į,, aušo us statomi ,, 1 > įas ^^daus reikalų sekretoriaus pagelbininku. Jis rūpinsis žvejybos

Vyrų grupė, vadovaujama Ben kuriuose Kučingiui nebuvo skir- reikaiais
1 iamin Fairless, tarėsi su JAV ta jokio vaidmens. Tada publikai D j , » j » j * •. x • .. . t, • „vožias — Rytą Vokietijos dvylikos vyrų delegacija, vadovaujamaekspertais esančiais Paryžiuje, pradėjo protestuoti ir pareikala- n a «., • » • , / j iv n-Tarp svarstomų klausimTbuvo vo pasiaiškinti, kodėl taip pada- Otto Orotetnobl ,r komnmatų partijos vado WaUer V,
ir naftos siuntimas į Prancūziją., ryta. Kai buvo pakelta užd.ng. > *“*«« '“r' ’ >r ekoaomm.au, klaua,.

prasidėjo tikras sąmyšys. Žiū
rovai pi adėjo viską sva idyti į scc

metis.
KALENDORIUS rovai pi adėjo viską svaidyti į scc — Britanija ir komunistini Lenkija pasirašė trejų metų pre-

Sausio 3 d.: šv. Genovaitė ir ną, buvo iššaukta policija ir spėk kybini sutartį Varšuvoje, pranešė rytinės Vokietijos Si nių agentū-
šv. Danielius; lietuviški: Alpis, taklis nutrauktas. Buvę apie 300 ra ADN. «

Itos ir kitose darbo vergų stovyk
lose.

Ainis ir Rustė.
Saulė teka 7:18, leidžiasi 4:32.

suimtų, o 140 nugabenti į ligoni
nę.

— Prancūzijoje pakilo gazoline kaina. Vakar prancūzai už 
gazolino galioną mokėjo 86% cent.

u.su
ekoaomm.au
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naudingiau, jei būtų parinkta 
vientisinė studijinė tema.

Vienas stovyklavimo vakaras

sniegu, užšalo ežeriukai ir ga
vome progą pasivažinėti ilgomis 

! indėniškomis' rogutėmis bei pa-

Studentai Šiluvoje

oSGruodžio 27 — 30 dienomis 
Tėvų Saleziečių Šiluvoje prie i 
Chicagos vyko studentų ateiti
ninkų vakarinių valstybių žie
mos stovykla ir moksleivių at-i 
eitininkų organizaciniai kursai, j 
Jau antrosios Kalėdų dienos va
kare automobilis po automobilio ■ 
suka pro vartus stovyklavietėn; > 
prasideda stovyklinis klegesys, Į 
sveikinimaisi. Bet stovyklą ofi
cialiai pradedame tik ketvirta
dienio (gruodžio 27) ryte. Čia 
gauname progą susipažinti su 
stovyklos valdžia. Kapelionu 
yra tėvas B. Markaitis, SJT. Stu
dentų komendantu pristatomas, 
kol. Skirmantas Radvila, o mok 
sleivių vadovu — J. Šoliūnas. [ 
Mergaites valdo Vida Krištolai- 
tytė; stovyklos sekretoriatą
tvarko N. Zigaitytė. Ūkvedžiu^ 
yra Romualdas Kriaučiūnas, r!

šeimininke — R. Kriaučiūnienė.
Tuoj po oficialaus stovyklos 

atidarymo pradėjome studijinę 
stovyklos dalį. Aktualias temas 
svarstėme diskusiniuose būre
liuose ir paskaitose bei diskusi
jose. Stovyklavimo metu turė
jome progą išgirsti kun. dr. P.
Celiešių — “Egzistencializmas 
krikščionybės šviesoje”; tėvą B. 
Markaitį, SJ —.Katalikų Baž
nyčios pažiūra į evoliuciją”; dr. 
Z. Smilgevičių — “Egzistencia
lizmas”; dr. Šidlauską — “Vi
suomeninis Katalikų Akcijos as
pektas; tėvo B. Markaičio, SJ, 
pokalbį apie muziką. Mergai
tėms ir berniukams atskiras pa
skaitas skaitė D. Augienė ir dr. 
Z. Danilevičius. Visos paskaitos 
buvo aktualiomis temomis, bet 
kadangi žiemos stovykla turėjo 
atstoti studijų dienas, gal būtų

buvo skirtas kenčiančiai tėvynei čiuožti. Kam sniegas ir ledas 
prisiminti. Ilgai minėsime prof. į atrodė peržiauriais elementais, 
Stp. Kolupailos rodytus spalvo- tie, sėdėdami šiltoje salėje, žai- 
tus Lietuvos vaizdus, kurie Lie- dė šaškėmis bei šachmatais. Te- 
tuvų mums perkėlė čia ir ją pa- ko nugirsti, kad net smarkios 
rodė tokią, kokios jos mes nie-1 rungtynės įvyko, bet nugalėtojo 
kad anksčiau nematėme. Inž. P. į vardas atrodo laikomas paslap- 
Narutis kalbėjo apie Lietuvos tyje.
laisvės kovotojus. Priešas visuo Stovykla — trumputė. Nė nc- 
met nori savo aukos ne tik kūną pajutome, kaip atkeliavo pasku- 
pavergti, bet dvasią valdyti; ir, tin5s valandos ir stovyklos už- 
šis dvasios atsispyrimas prieš darymas. Atsisveikinti dar ne- 
nužmogėjimą davė didvyrius, atsisveikinome, nes visi žadėjo- 
Tai buvo žodžiai vieno tų, kurie me susitikti Chicagoje Naujųjų 
savo kančia įamžino lietuvio ko- Metų sutikime. S. Liulevičiūtė 

, vos dvasią. Vakarą ba’gėme
bendru šv. rožančiumi bei pa- PINIGINIS VAJUS
laiminimu švenčiausiuoju.

Ligi šiol buvo pravestas tiktai 
Taip pat turėjome n.eno ir Ii- vienas platesnio masto piniginis 

teratūros vakarą, kuriu progra- vajus. Iš suplaukusių lėšų pa- 
I mą atliko Chicagos jaunimo Ii-j remta: Studentų Ateitininkų Są
teratūros būrelio nariai Dalia 
Noreikaitė, Angelė Katelytė, Ri-

junga — 1,200 dol.. Moksleivių 
At-kų S-ga — 900 dol., Sendrau

čardas Ukrinas, Elena Brazytė, i gįų At-kų S-ga — 300 dol. At- 
Onutė Ališytė, Nijolė Narbutai-' kų gaipOs Fondas — 600 dol., 
tė ir Vida Kristolaitytė. Jiems “Ateities” žurnalas — 400 dol., 
talkininkavo prane šinėdamas Europos at-kų stovykla — 500 

1 Vytautas Valaitis. dol., Hartfordo at-kų suvažiavi-
Ir taip keturias dienas Tėvų mas — 283.40 dol., Kanados at- 

Saleziečių Šiluvoj studentai at-1 kų stovykla — 50 dol.; viso —
eitininkai bendrai meldėsi, klau
sėsi paskaitų, šoko, čiuožė ir 
dainavo... Nuotaika buvo puiki.

nes sveikinimų atvirutes. Atei
tininkai prašomi tas atvirutes 
siūlyti kitiems, parinkti aukų 
specialiais lapais ir suruošti pa
rengimus. Lėšos reikalingos pa
remti sąjungas, stovyklas ir kur 
sus, išleisti numatytus leidinius, 
pravesti rinkimus ir kitiems ei
namiems reikalams. Be to pri
menama, kad Federacijos valdy
bą turi pasiekti 25% nario mo
kesčio ir 25% gryno pelno iš 
parengimų. Kas yra tą pareigą 
užmiršęs, prašomas atsiskaityti. 

SUSIRINKIMAS

Kun. Alf. Lipoiūno moksleivių 
at-kų kuopos mergaičių būrelio 
susirinkimas įvyks š. m. sausio 
11 d. 7 vai. pas Starkus, 723G 
So. Rockwell Sti.

4,383.40 dolerių. Lėšoms pasi
baigus, šiemet ateitininkai sen
draugiai ir studentai prašomi

ypač kai buvome apdovanoti! paaukoti po 2.50 dol. už kalėdi-

SC Aftft IN BEAUTIFUL
door prizes

JANUARY 3rd TO JANUARY 19th
The greatest event in Chicago 
Savings history! Join us in oųr 
gala GRAND OPENSNG between 
January 3rd and January 19th. 
There will be gifts for everyone 
visiting us during this celebra- 
tion. Special gifts for cSI savers, 
both old and new. Over 500 
door prizes will be given away, 
amounting to more than $5,000. 
You will be pleased, as we are, 
with 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’ narnės will be posted in 
our lobby and each winner wiil 
be notified by mail. Only adults 
will be eligible for door prizes. 
ALL MONEY IN BY THE 19th OF 
JANUARY EARNS DIVIDENDS 
AS OF THE lst-OF JANUARY.
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Atlikite greitai, su savo šeima Ir diaugais. pamatyti Chicagos. darydami apdraustų taupymo HijHknttų ir pastebėsite skirtu- 
miestu gražiausius taupymo ir skolinimo įstaigos pastatus. m;) Chicago Kovinga saugui tr pelningai aptnrtyivo Pietų ir 
PELYKITE AilvsflAisj l»IMI»EM»\ i Z SAVO KASTI- f“ *2 •'?’rlU. a',įJin^s no ir numt, pirkltno paskoloms
l’As. Taupykite. Ilgus melus išbandytoje, apdraustoje fina.,. ">et.j. Hutus dabar virMJa »2h,hOO.0OO.OO.

.. . i.:* j .i    ....... ....^4. ----- - t„  ... V .. - . . ...... — 1 n O 4 ««- Uo t-ltira Imi t/a t va c, 4 v vi ra fc! i eysinėje įstaigoje. Pelnykite daugiau uz. savo santaupas, ir pusi 
naudokite gauslai.'i pinigus taupančiais patarnavimais, šutei 
k lamais Chii-avo Saylngr mulams. Dabai duodami nepnprae 

. Ii dividendui uz, l'AIli-l P investavimus Išbandykite, atl

Nuo įsteigimo 1924 metais. Chicago ftavtng* visuomet mokf jo 
daugiau m-gn vidutinius dividendus. Taip kaip pagal laikro
di. kas ii mėnesius, taupytojai y ra gavę didelį pelnų ui Jų 
sutaupąs.

♦ SPECIALOS VALANDOS PER GKAND OPENING NUO SAUSIO 3-C10S IKI 19 OS DIENOS:

Pirmadienį, Ketvntądien, ir Penktadien, nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. popiet
Antradienį ir Trečiadienį nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. popiet, šeštdaienį nuo 9 vai. ryto iki 2 va^. popiet.

AND 10AN ASSOCIATION 
6245 J? WC S T E R N AVlJIŪt

Į susirinkimą atvyks J. Dauž- 
vardienė, kuri mergaitėms skai
tys paskaitą tema “Mergaitėms 
tinkamos profesijos”. Dalyvėms 
bus labai įdomu. Narėms daly
vavimas būtinas. rinnininkė

UIIko teiet. UAUyetie jei
neatsiliepia, šaukite KEdzle 8-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURG1 

4146 8. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:10 v. 
V*a pinu., antr., ketvlrt. 6-8:1* v.

n < «ii«itA.rna»

Tel. ofiso HE 4-66V9, rez. PR 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

SeAtadtoniale nuo 1 iki 4 vai. p. p. 
<5«l<vru»a ketvirta d ir HAknv&d

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 So. Westera A venų e
vai.: kasdien 10-12 vai. ir 7-9 vai. 
vak. šeštadieniais 10-i vai .Trečia
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso telefonas: P R 8-3229 
Res telef. WAlbrook 5-507B

Tel. ofiso HE.4-5849. rez. HE.4-2824

DR. PETER T, BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr 1-8. treč.ir ; efit. pagal sutarties

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 U'est 51st Street
Priima ligonis pagal susitarlma 

n§l valandos skambinti telefonu 
Į Prospect 6-L795 nuo 2 iki 9 vai.

p. p. kasdian išskyrus trečiad, ir 
I šeštad.

Res. tel. GRovehill 6-5603

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

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

Telef. ofiso LAfayette 3-6048 
Rez.: \VAlbrot>k 5-3048

DR. Z?D ANILE VI č IU S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Western Avenue
Chicago 20, III 

pasimatymai pagal sutarties
telefonas REpublic 7-1900 

Rezidcueia; GRovehill C-8101

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

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

Ofiso tel. CLlffslde 4-2806 
tt«*zldencijoa: LAfayette 8-1171

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 West 471 h Street 
(Kampas 47th Ir Hennitage) 

Val.: jiuo 2 lkl 4 Ir 6 Iki 9 v. vak. 
Beštad. nuo 2 iki 6 vai.. lšskyr. sek

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja tr Chirurgė) 

B.CD1K1Ų IK VAIKŲ LIGŲ 
SFECIAL1ST1

T1M South Weitern Avobm
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. ir penktai 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. ir nut 
8 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nut 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Šeštad. 1 
vai. ryto Iki 1 vai. pot.'et.

Ofloe tel. RE. 7-i IBS 
Res. teL WAlbruok 5-3765

Tel. ofiso PKospeci d 2249
PRospect B-47S2

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

SPEC. CHIRURGIJOS LIGOS 
5709 S. Wood Street

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

DR. JULIJA MONSTAVIČIŪŠ
GYDYTO. A IR CHIRURG® 

Office: 10748 South Michigan Avė. 
Buto: 1653 W. 103 St., Beverly Hllla 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. lkl 9 v. v. 
Išskirtu trečiad. Se&t&dleniais nuo 
iki 4 vai popiet.

Tel-: Ofiso — PlTUman 5-B7Bt 
Buto — BEverly 8-394B

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. Vlrglnia 7-0036. 

Rezldcnci >jos tel. BEverly 8-8211

7

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

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR C HIRURGAS

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir Culifornia Avė. 

VAL.: 2—4 ir 6—8 v. p. p.
šršt. 2—7 vai. p. p., 

i Išskyrus sekmadienius’—
Ofiso telef. YArds 7—1166

. Rezidencijos — NTcvvart 3-4511.

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35tl, Street
į (kampas Halsted ir 35-ta gatvė) 

VAL. 1—4 ir 6:30—8:30 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius. Atidala 

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. \VAlbrook 5-2670
Res. Hllltoji 5-1560

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Ceuter
6132 South Kedzie Avenue

VAI.. 2—4 p. p. Ir nuo 7—9 v. vak. 
• Trečiail. Ir šeštad. pagal sutarti
į Tel. Ofiso PR. 6-3838, rez. RE. 7-P199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 VVest 63rd Street

i VAI,, kasdien nuo 2—4 p p. ir 7:30 
1 iki 9 vai. Trečiad. Ir šešt. uždaryto

Telefonas GRovehill 6-1596
0R. ALDGNA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIAUSTB

PRITAIKO AKINIUS •
■. valandos s—iz ir 7—J v. ». vaga

susitarimą Išskyrus trečiadienius
M?) WW Maronette Rd, ■ ■ ■■ ■ ■ ■■ ■ ■

Tel. REliance 5-1811

OR. WALTER j. KIR3TUI
, GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
į (LIETUVIU GYDYTOJAS)

3925 VVest 59th Street 
vai 1—4 popiet, 6:80—8:84

Trečia^) pagal sutarti

ofiso Ir buto OLyniplc 2-4IS*
DR. P. KISIELIUS

’DVTOIAS ik CHIRURC
4038 W. 15th SU Cicero 

■Cnsnieii 1—» v. Ir 6—8 v vakare. 
Išskyrus trečiadienius

Rotos 1626 So. 49tb Avė. 
Šeštadieniais 12 lkl 4 popiet

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

OR. A. NARBUTAS
f LAUCIŲ IB VIDAUS l/oo 

2745 W. 69 St.
(priešais Šv. Kryžiaus ligoninę) 

Priima pagal susitaritna

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai: 20 Nortb YVackcr Brive 

(Civlc Opera House, kam b. 858) 
Vai. kasd. 12—4 

Tel. CEntral 6-2294 
5002 West ltltb btr., Cicero 

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

Kitu laiku ir trečiad. susitarus 
Itezid, tel. llEmlock 4-7 080

DR. VYT. TAURAS* 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA EB 

SPEC. MOTERŲ LIGOS 
Ofisas ir rezid.: 2410 W. 51st St 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 6-5571 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antra, 

Tračlad. Ir Penktad. 4-9 vai. vak. b 
Šeštadieniais 2-4 vai. popiet 

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

8255 South Western Ai

V AL. kasdien 2—4 p. p. Ir 7—• vak 
Trečiadieniais, šeštadieniais t» 

•ekmadienlals uždaryto

Tel. ofiso: DAnube 6-1125
OR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAI

3267 South Jlalsted Street 
Vai 1 lkl 4 y. p. p. tr 6—8 v »»

šeštadieniais i—4 v p p

DANTISTAS

OR. J. A. PAUKŠTYS
4S53 S. Whipple Str*»t

(Arti Archer Avė.)
Valan<j03: nuo 10 iki 12; 2—6; 7—9, 
šešto#. 10—12. Trečiad. uždaryta

LAfayette 3-1919 
Namu — CEdarerest 3-778d

Tel. Ofico l’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 IR CHIRURGAI 
8259 South Halsted St. 

Kasdien 3—7 vai. vak. Šefttad. auo 
1—5 vai. vak.

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarimu 
Ofiso tel. VIctory 2-1484. Resid. 2417 
W. 62nd 8t.. tel. RepubUc 7-8818.

feL ofiso PKospect 6-9400 (
Rezid. PRospecl 6-94*

DR. ONA VAŠKEVIAHI*
(VaškevlčtūtS)

GYDYTOJA IR CHIRURGY 
6248 South Kedzie 4vern» 

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

Tel ofiso Vietoti 2-1581
Rez. VIctory a.ey<s

OR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CIURUROAš 

802 West Slst Street
Kamp. Halsted Ir Il- mos gatvių i 

Priėmimo valandos kasdien: 1-4 p.* 
ir nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. popiet

Tel. ofiso 1*11. 6-6446, rez. HE. 4-3156

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Ofiso telefonas — BIshop 7-2685

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenna
(Kampas Kedzie Ir Archer). 
Vai. kasdien nuo 2 lkl 9 vai. 

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIItl RGINKS 1 lt 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street

Priešais šv. Kryžiaus ligoninę 
Tel. REpublic 7-2290

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

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-64

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

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-
Reztd. 6600 H. Arteslan Ars.

VAL. 11 v. r. lkl S p. p.; 6—8 y. 1.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAI 

Viri 85 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1829 
Pritaiko akiniu 
Arslvas akla 

Ištaisa.
Ofisas tr akinių dlrbtuv#
756 VVest 35th Street 

Vai. nuo 10 lkl 2, nuo 6 lkl S, tt«- 
i čiad. nuo 10-12, penktadieni 1S-9 Ui 
į d toninis l»-2 ”al oooto»

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

keičia stiklus- ir rėmus.
4455 So. Oalifonihi Ava., Ohicagt 

šaukite YArds 7-7381
: Priima: vakarais 6 lkl 9; 4e8tad. 
j 10 »al. ryto lkl 4; trečiad. Ir sekmad 

ttk susitarus

! Tel. ofiso VA 7-4787, rez. PR S-i»a.

DR.STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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Palengvinu aktų įtempimų, kuris 
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instrumentais, rodančias mažiausiu* 
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PRENi-MEKATA: Metams
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8UB8CRIPTION KATES
98.00 per year outside of Chicago 
99.00 per year In Chicago & Cicero 
$8.00 per year tn Canada
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94.60 92.60 91.00
95.50 93.00 91.85
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Ketvirtadienis sausio 3, 1957

AR DAUGIAU VILČIŲ? j
Pernykščiai metai yra palikę labai daug neišspręstų pro

blemų. Toli gražu ne visas jas ir šie metai išnarplios- Patys 
didieji tarptautinės politikos ir taikos reikalai per kelioliką me
tų neranda kelio, kurio galėtų išeiti j šviesesnį rytojų. Dauguma 
jų ii- šiemet to kelio nesuras. Nesurado ir nesuras todėl, kad 
jo jieškoma ne ten, kur reikia ir kur jį galima surasti. Pa
čiam didžiajam agresoriui ir taikos ardytojui komunizmui, lyg 
kokiam palaidam buiiui vis dar už uodegos tebegraibstoma. 
Neimama jo už ragų, kad jis būtų sulaikytas, sudraustas ir pa
darytas galas jo siautėjimui.

Savo laiku Vakarams nusišypsojo Chruščevas ir Bulgani- 
nas, ir jau kai kas darė teigiamas išvadas. Dabar, girdi, jau 
bus galima susikalbėti su sovietais, nes jie patys siūlo demokrati
joms taikaus sugyvenimo galimybes. Dar daugiau vilčių kai kas 
surado, kai pernai vasario 25 d. Chruščevas viešai komunistų 
partijos suvažiavime pasmerkė Staliną, visus jo žiaurumus ir 
darbus, vadino jį visokiausiais vardais, net ir žmogžudžiu. Pa- ’ 
smerkė asmens garbinimo kultą. Kas bent kiek gerai pažino ru
siškąjį komunizmą ir jo vadus, tas gana skeptiškai žiūrėjo į 
Stalino pasmerkimą. Gaila, kad daugiausia buvo tokių, kurie 
lyg ir manė, kad tai yra tikras reikalas, ir dabar prasidės nauja 
era pasaulyje. Apsigauta.

Tiesa, Kremliaus “nauja politikos kryptis” ir šį tą gero davė. 
Ji davė progą pajudėti antistalinistams satelitiniuose kraštuose. 
To pasekmėje 1956 m. balandžio 6 d. Lenkijoje paleistas iš kalė
jimo Gomulka, kuris buvo suimtas ir uždarytas į kalėjimo, kaip 
Stalino priešas, o Tito šalininkas. Ir todėl 1956 m. birželio 28 
d. Poznanėje susilaukta darbininkų streiko ir kruvino pasiprie
šinimo režimui. Ir, nepaisant Kremliaus spaudimo, spalio 21 d. 
Gomulka buvo išrinktas Lenkijos “tautinio komunizmo” režimo 
galva. Vadinas, bent laikinai Maskva buvo priversta užleisti ke
lią šitokiam lenkų nepriklausomumui nuo Sovietų Rusijos.

“Naujoji” Maskvos kryptis ir Vengrijos patriotus pakurstė 
sukilti prieš sovietų dominaciją. Tik jie nesustojo pusiaukelėje, 
kaip lenkai. Jie pakilo kovoti už pilną laisvę ir nepriklausomybę. 
1956 m. jie tos kovos nelaimėjo, nors labai daug kraujo pra
liejo. Nelaimėjo, nes iš Vakarų jokios pagalbos nesulaukė. Veng
rų ryžtingumas ir kovingumas laimėjo vien tik moralinę kovą. 
Jie laimėjo viso civilizuotojo pasaulio simpatiją. Jų žygiai aiš
kiausiai įrodė, kad ir daugelio metų priespauda, planingoji jau
nimo indoktrinacija savo tikslo nepasiekė. Jaunimas ten ir ki
tuose satelitiniuose kraštuose tebėra tiek sveikas ir patriotin- 
gas, kad savo gyvybę guldo kovoje prieš komunizmą ir už savo 
krašto laisvę bei nepriklausomybę. Patiriame, kad ir Lietuvos 
jaunimas tuo atžvilgiu tebėra sveikas.

' Įvykiai Vengrijoje ir kitur dar ir kitą dalyką pasakė: sta
linizmas Sovietų Rusijoje tebėra gyvas, nes vengrai — kovotojai 
dėl savo teisių — buvo žudomi žiauriausiomis staliniškomis prie
monėmis. 1 ' :WiWrW

Nepaisant viso to, 1957 metus pradedame bent šiek tiek drą
siau žiūrėdami į pavergtųjų tautų išsilaisvinimo galimybes, nes 
praėjusių metų įvykiai, praskleidę geležinę uždangą, parodė, kad 
pavergtųjų tautų valia nėra palaužta, kad visos tautos už gele
žinės uždangos tebegyvena išsilaisvinimo troškimu ir tebelaukia 
tinkamo momento savo ryžtingai valiai pareikšti. Nedrįstume sa
kyti, kad toji lemianti valanda ateis šiais metais, bet ji ateis 
anksčiau ar vėliau. Tokių vilčių mums duoda 1956 m. įvykiai
Vengrijoje ir kitur.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS
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IZRAELIS TEISINASI
Kas tikrieji agresoriai? — Žydai, britai, prancūzai ar 
egiptiečiai? — Savisauga ar paprastas grobuoniškumas? 
— Kam pasitarnauta? — Izraelis iškėlė sovietų planus 

Artimųjų Rytų erdvėje?
AL. GIMANTAS

(tik pablogino. Vienintelis jų ko- 
, vos tikslas tebuvęs tik Sinajaus 
išvalymas nuo egiptiečių kari

onių tvirtovių ir parodymas pa-' 
šauliui Nasscrio ir rusų planų? 
Tai ir bt.vo pasiekta visu 190 
nuošimčių.

Bendrai žvelgiant, izraelitai, 
nori tik Ūkaus ir ramaus gy- 
venimo. Bet tnji taika turėtų 
būti tokia, jog žydams visą lai
ką negrasintų peilis po kaklu. 
Toliau, kalbėdamas apie sovietų 
vingius, svečias teisingai teigė, 
jog dabartiniu metu sovietai, ne- 
sijausdami tvirti ir saugūs E- 
gipte, nukelia visą savąjį akty
vumą ir spaudimą į Siriją ir ten 
nori atsigriebti už visa tai, ką 
spėjo prarasti Egipte.

Be abejo žydams, visame pa-Į 
šaulyje turinti pakankamai stip-1 
rų ir efektingai veikiantį užnu
garį, nebus persunku viešąją

opiniją nuteikti jiems palankes
ne prasme. Nors, kita vertus, 
Haifos burmistro išvedžiojimuo
se gi Įima rasti ir nemažai tie
sos zraelis, gyventojų skaičiu
mi ž'-m»ai mažesnis už Lietuvą, 
aiškiai parodė, jog už savo tau
tos interesus ir, iš jų taško žvel
giant, tik už tiesą kovojant, ne
baisu išeiti prieš milionines prie 
šiškai nusiteikusių kaimynų ar
mijas. Pagaliau, ar galima pa
sikliauti vien tik sutartimis ir 
konferencijomis? Lietuviai tai 
patys pajuto ir skaudžiai nusi
vylė (Vilnius), bet, kai įvairūs 
valstybininkai ir derybininkai 
buvo pastatyti prieš kietus ir 
tikrus faktus (Klaipėda), padė
tis visiškai pasikeitė. Vargu 
taip būtų atsitikę, jei lietuviai 
tuomet būtų laukę Klaipėdos rei 
kalų sprendimo konferencijoje 
kur nors Berlyne ar Paryžiuje.

PIGIOMIS KAINOMIS
• Televizijos
• Radijai: importuoti Ir vietiniai,

AM/FM, mšiojami ir kit.
• Fonografai • Hi-FiJelity
• įkalbėjimo aparatai
• Dulkiasiurbliai, skutimosi mašinS-

lPs, plaukų džiovintuvai, kavos 
virduliai, tosti riai. inismasterial, 
automatiškos keptuvas ir kt. na
mų apyvokos reikmenys

• 1 tašomos ma&inClAs
• Elekt. laikrodžiai ir jvairūs kito

kie daiktai.
Pigiausiai plrksitc Ir geriausia pa

tarnavimu gausite inž. A. SemSno 
JmonSje.

O T£L£ VISIOn
Csates- Service)

Rav. Ini. A. SUMENĄS 
8S21 S. Halsted — CLiffslde 4-K60&
Atdara: kasdien 9—6, pirmadieniais 

ir ketvirtadieniais 9—9

llemkite dien. Draugą!

Lietuvos Vyčiai ir “Vytis”
Ei, vyčiai, gyvenam tautai ir 

Bažnyčiai:
Mums viską davė Lietuva.
Vaduosim galva ją sava.
Ei. vyčiai, gyvenam tautai ir 

Bažnyčiai!
Šie paskutinieji L. Vyčių him 

no žodžiai yra toki mieli ir iš
kalbūs, kad jų vienų pakaktų 
įrodymui, kokį didelį darbą dir
ba ši jaunimo organizacija, ku
rios gretose daugumoje stovi 
jau šiame krašte gimusieji lie
tuviai.

Vyčių organizacijos užuomaz
ga buvo padaryta tuomet, kuo
met Lietuvos varais pasaulyje 
buvo beveik „ebeminimas ir or
ganizacijos tikslas tada buvo su 
burti šiame krašte esančius lie
tuvius, išlaikyti juos sąmonin- 
ga;s lietuviais ir katalikais bei 
skelbti kitataučiams apie toli e- 
santį mažą, bet garbingą gim
tąjį kraštą.

Iki I Pasaulinio karo, jo me
tu ir,po jo L. Vyčiai, kartu su 
kitais šie kr?što lietuvia’s vei
kėjais, daug pasidarbavo Lietu
vos laisvės atgavime, o vė
liau — jos patvirtinime. Kraš
tui atgavus nepriklausomybę, 
šios organizacijos veikla dar su
stiprėjo, o ji savo jausmus Lie
tuvai ir jos laisvės kovotojams 
išreiškė gana prasmingu būdu, 
padovanodama Lietuvos kariuo
menei aukso kardą.

Lietuvai vėl netekus nepri
klausomybės, vyči’.j darbo skalė 
turėjo būti pra ol.^ <.n ir pats dar
bris suintensyvinta., čia jie tu- tyti

teisingo, o jeigu tai pasitaikytų, 
tuoj spaudoje atitaisyti.

Kas yra L. Vyčiai ir kokį dar
bą jie atliko, geriausiai yra pa
sakęs vysk. V. Brizgys 43 L. 
Vyčių seime Chicagoje. Jis pa
brėžė :

“Nėra laisvame pasaulyje ki
tos lietuvių organizacijos su to
kia konkrečia ir turtinga kata
likiška auklėjimo programa. Nė 
jokios kitos laisvame pasaulyje 
lietuvių organizacijos, kuri būtų 
tiek padariusi Lietuvos ir lie
tuvių vardo gynimui ir informa
cijai apie Lietuvą ir lietuvius. 
Lietuvos reikalų sekcijos vado
vybėje per paskutinius 10 metų 
yra parašyta daugiau 200,000 
laiškų Lietuvos ir lietuvių tau
tos vardo reikalu. Šia savo veik
la ir jos ’ezultatais Lietuvos Vy 
čiai atsistoja greta svarbiausių 
mūsų politinio veikimo ir kovos 
institucijų”.

Trumpai apibūdinę vyčių or
ganizaciją, sustokime ties jų or
ganu “Vytimi”, kuris irgi atlie
ka nemažą darbą, bet jau dau
giau organizacinį ir yra ryšio pa 
laikytojas tarp paskirų narių.

Kas ateitininkui yra “Atei
tis”, tas vyčiui yra “Vytis” — 
visada mielai laukiamas žurna
las. Mažą skirtumą pajusime ta
me, jog “Vytyje” yra dalis ang
liškai spaudinamos medžiagos, 
kuri ateityje turėtų būti maži
nama, kadangi organizacijos na 
riai visdėlto turėtų pasistengti 
išmokti lietuviškai bent paskai-

Lietuvių tarpe ir toliau labai 
gyvai diskutuojami įvykiai Egip 
te. Jei pradžioje beveik kiekvie
nas gynė Egiptą ir jo užimtąją 
poziciją, tai atsiskledžiant ir aiš 
kėjant naujoms detalėms atro
do, kad dalies simpatijų nustoja 
ne kas kiti, bet tie patys egip
tiečiai, ar, teisingiau išsireiš
kiant, dabartiniai to krašto tvar 
kytojai. Čia tikriausiai bus pri
sidėjęs ir žymios dalies Afrikos 
ir Azijos tautų, kurios dar tik 
vakar pačios buvo kolonijinėje 
padėtyje, neparėmimas vengrų 
tautos laisvės kovos ir nenoras 
ar politinis žlibumas (kartu su į 
baime) pasmerkti raudonuosius 
agresorius, šį terminą siejant 
vien tik su kaikurių Vakarų tau 
tų kolonijizmu. Be abejo, ne
būtų jokio reikalo abejoti pačios ’ 
egiptiečių tautos taikingu nusi
statymu ir noTėjimu tik savo že- Į

šaulio”, red. Veronikos Kulbo- 
kienės ir V. Yotts, skyriuje, 
“Gimtosios kalbos” skyrių, vy
čių sendr. skyrių, red. Igno Sa
kalo, plačią vyčių kuopų veiklos 
apžvalgą ir šiaip įvairių straips 
nių.

1956 m. žurnalo 11 nr. buvo 
pašvęstas dideliam vyčių ir kitų 
lietuvių katalikų organizacijų 
veikėjui, bolševikų Sibire nu
kankintam kan. Fabijonui Kerne 
šiui prisiminti. Čia apie Kanau
ninką rašo Leonardas šimutis, 
vysk. V. Brizgys, Ona Aleliūnie- 
nė, Pranas Gudas, dr. V. Mane
lis, Elzbieta Samienė, kurie visi 
iškelia šviesią šio kankinio as
menybę, esančią pavyzdžiu vi
siems vyčių organizacijos na
riams.

Vyčių organizacija yra išaugi
nusi nemaža didelių žm nių ir 
dar iš jos nemaža laukiama, bet 
jai reikia paramos, reikia naujo 
kraujo, kas įgalintų ją tęsti gra 
žiu pradėtą darbą. E. bulaitis

mės ir teisių savuose plotuo
se. Apie egiptiečių simpatingą
ją, nors ir labai mistišką, tautą 
savo metu “Drauge” išsamiai 
kalbėjo dr. A. Greimas.

Gi Izraelio vaidmenį Artimų
jų Rytų teatre gali bent kiek 
praskleisti, nors gali ir vienpu
siškai, Haifos miesto burmistras 
Abba Hushi, kuris dabar važi
nėja po Jungtines Amerikos 
Valstybes, lankydamas vietos 
žydų bendruomenes ir, progai 
pa si taikius, nevengdamas susi
tikti su amerikinės spaudos at
stovais. Jo žedžiais sekant, jei 
pasaulis būtų išgirdęs Izraelio 
įspėjimus, dabartinė pasaulio si
tuacija Artimuosiuose Rytuose 
visiškai neegzistuotų. Sinajaus 
dykumoje izraelitai pagrobė e- 
giptiečių tankus ir prieštanki
nius ginklus, apie kuriuos Vaka
rai visiškai nieko nežinojo. Be 
to buvo rasta ir daugiau kari
nės medžiagos, kurią tiekė so
vietai. Taip pat žydų kariai gir
dėjo rusų kalba per radiją duo
damus nurodymus ir instrukci
jas Egipto tankų įguloms. Žy
dai esą tuo pat kartu atidengę 
pasauliui sovietinį proislamišką 
planą, kuris siekė ne vien tik Iz
raelio, bet ir visų arabų vals
tybių užvaldymo. Haifos bur
mistras skundėsi, kad, nežiūrint 
tų faktų, Izraelis ir toliau va
dinamas agresoriumi. Gi Egip
tas gavo iš rusų 500 mil .dolerių 
vertės ginklų nemokamai, kai Iz 
raelis už pinigus negalėjo jų pa
kankamai pirkti iš JAV ir Bri
tanijos.

Izraelis nesunkiai laimėjo 
trumpą kovą Sinajaus srityje, 
nes žydai žinojo už ką ir dėl ko 
kovojo, bet to nebūtų buvę ga
lima pasakyti apie egiptiečius 
Abba Hushi neigia, jog tarp iz
raelitų ir britų su prancūzais 
būta kokio slapto susitarimo. 
Jo nuomone, Londono ir Pary
žiaus įsikišimas žydų reikalus

Ar Jūs esate toks 
LINKSMAS? 
Jei ne, tai pradėkite 
TAUPYTU 
ŠIANDIEN!
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M. KRUPAVIČIUS

ęhartered and Supervised by the U.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

rėjo ir turi budėti, kad Lietuva 
ir lietuviai nebūtų pasaulio už
miršti, kid apie juos niekas ne
pasakytų ko noros blogo ar ne-

“Vytyje” galima rasti pras 
mingus kun. Alfos Sušinsko 
straipsnius, praktiškus patari
mus mergaitėms “Mergaičių Pa

1926 METŲ GRUODŽIO 17-TOjI 
Liūdna 30 metų sukaktis

31 tęsinys
Seimo prezidiumas tuometinei valdžiai savo ne

nuilstama, kad ir bevaisia, kova už konstituciją ir 
demokratinę santvarką tikrai įkyrėjo. Tas Mirono 
terminu tariant, nuolatinis zirzinu.s jiems tapo ne
pakenčiamas. Jie vieną kartą svarstė, kaip padary
ti galą tam nenuoramai Seimo prezidiumui. Pasiū
lymų bus įvairiausių — ir išsiųsti visus jo narius iš 
Kauno ir išbarstyt pavieniui po visus Lietuvos kam
pus, kad nesusisiektų, tai kalėjimu n uždaryti, tai 
uždaryt betkurioj koncentracijos stovykloj. Vieni 
siūlė, kiti pasiūlymus vertė, argumentuodami tai 
nepatogumu, tai tautos reakcija, tai kitais tolygiais 
argumentais.

Pagaliau surasta salamoniška išeitis — Stulgin
skiui ir Krupavičiui pasiūlyti augštas gerai apmoka 
mas vietas užsieniuose ir jiems bus burnos užkištos 
ir visuomenė neturės pagrindo reaguoti. Nežinau 
kodėl antras Seimo prezidiumo vicepirmininkas Am
brazaitis apsiėmė Voldemaro tarpininku būti. Vol
demaras per jį man pasiūlė Lietuvos atstovo vietą 
Romoj prie Kvirinalo, o Stulginskiui tokią pat vietą 
Londone. Aš atsakiau, kad iš neteisėtos vyriausybės 
jokios vietos neimsiu ir iš Lietuvos niekur nevažiuo
siu. Stulginskis atsakė kiečiau, būtent — jis neturi 
noro kalbėtis su tarpininkais, o jei Voldemarui jis rei
kalingas, tai jis jo adresą gali lengvai surasti ir pats

savo pasiūlymą padaryti tiesioginiai be kitų tarpinin
kavimų. Kiek reikšmės tautininkai skyrė tam suma
nymui’ matyti iš to, kad Voldemaras užmiršęs visas 
didybes, kelių saugumiečių lydimas, pas Stulginskį 
nuėjo. Į Voldemaro pasiūlymą Stulginskis atsakė 
trumpai ne. Ir tuo ambasadoriavimo klausimas buvo 
baigtas. Po to Stulginskis surengė Voldemarui tokią 
žemaitišką pirtį, tik ne su beržinėmis, bet su eglinė
mis vantomis, kad Voldemaras neišlaikęs bėgte iš
bėgo, iš Stulginskio buto, užmiršęs pasiimti net savo 
kepurę. Tik po valandžiukės atėjo vienas laukusių 
>rie durų saugumietis jos prašyti. Stulginskis ją iš
metė pro duris kaip daiktą, kuris butui nei garbės 
nedaro, nei atmosferos netaiso.

Lietuvos okupacija tą kovą nutraukė. Abiejų ko
vojančių eiles ištaškė žiaurusis likimas po viso pa
saulio kraštus. Iš tautininkų eilių Smetona žuvo Ame
rikoj gaisre. Gandai kalba ir apie Voldemaro mirtį 
bolševikinėj tremtyj. Merkio likimas man nežinomas. 
Tik žinoma, kad ir jis atsidūrė kuriame bolševikų žemių 
užkampy. Iš Seimo prezidiumo eilių Stulginskis su 
Ambrazaičiu varginami Sibire. Jonas Masiliūnas mi
rė kankinio mirtimi Sibire. Petras Jočys ir aš esame 
laisvajame pasaulyje, laukdami geresnės ateities. 
Tiems patiems kovų dalyviams nebeteks senos kovos 
tebetęsti. Pagaliau ir to paties objekto kovai nebe
bus. Gyvenimas ją įstatys į kitas vėžes ir kitokį ob
jektą išskirs. Tad visa tai dingo praeity. Praeitis tik 
istorijai reikalinga ir jaunesnėms kartoms iš jos pa
simokyti. Tačiau reikia giliai įsidėmėti ir reikiamas 
išvadas iš to pasidaryt, kad abiejų kovojančių fron
tų dvasia ir siekimai pasiliko ir yra gyvi. Smetonos 
- Voldemaro užauginta lietuvių tautai svetima ir

nekenčiama žievė Lietuvoj bus nuskusta ir užmiršta. 
Bet laisvajame pasaulyj ta žievė saugojama, augina
ma ir brandinama, kad laisvės valandai išmušus ga
lėtų vėl sukaustyti Lietuvos žemelę. Smetonos — 
Voldemaro režimo tęstinumo šalininkų yra apsčiai. 
Po perversmo man Smetona skundėsi, kad valstybės 
aparatui vadovauti neturį tautininkai savų žmonių. 
“Aš ir Augustinas (Smetona su Voldemaro) jau da
bar esame perkrauti darbu, Izidorius Tamošaitis tu
ri savo darbą ir jo iš ten negalima ištraukti, Liūda3 
Noreika išėjo nesugrįžtamai iš vėžių (nusigėrė), Mi
ronas — parochus ruralis — kaimo klebonas, augš- 
♦ajai vietai jis netinka.” Tiek jis priskaičiavo žmo
nių, kuriuos turėjo salia savęs. Bet jų prisiaugino ir 
prisiviliojo. Palieto pieno ir pilno gardaus ėdalo lo
vio mėgėjų visur ir visada atsiranda nemaža. Atsi
rado ir Lietuvoj. Pikta atsiranda labai lengvai, o su
naikinama labai sunkiai. Gera gi išauginti reik daug 
rūpesčio, darbo ir priežiūros ir tik tomis sąlygomis 
gėris palaikomas. Smetonos — Voldemaro palikuo
niuose tautininkų režimo dvasia gyva, ji nė kiek ne
pasikeitė. Jie budrūs, kovingi ir veiklūs. Režimo su
teikto jiems lengvo gyvenimo jie nepamiršo ir nuo jo 
neatsisako. To fakto demokratinio fronto žmonėms 
ir srovėms nevalia pamiršti ir išleisti iš akių. Jie tu
ri peržiūrėti ir savo veiklas ir savo tarpgrupinius 
santykius. Tik vieninga, stipri demokratinė jėga ga
li Lietuvą išgelbėti iš labai nemalonios padėties ir 
nereikalingų politinių kovų ir ginčų ir įstatyti tautą 
į sveiką kūrybinį darbą, kurio tiek rasime bolševikų 
nuniokotoj, suvargintoj ir daugiau ar mažiau demo- 
ralizuotoj savo tėvynėje.

(Bos dao<l*u)
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BARBARŲ SMERKIMU 

NEP AGĄSDINSI
K. TAUTKUS

Pasmerkimo arba prakeikimo 
gal bijoti kultūringas žmogus. 
Barbaras arba atbukusios sąži
nės, nustojęs visų gero žmogaus 
savybių, pei'sisunkęs laukinio 
plėšraus žvėries instinktu, žmo 
gus ar jų grupė, pasmerkimo 
ar prakeikimo nebijo. Šiai žmo
nių, vadų ir politikų kategorijai 
priklauso šiandieninis komuniz
mas, jam priklausą ar pritarią 
asmens. Visa rusų tauta, kaip 
tokia, šiam pasmerkimui nenu
sikalto. Rusų vardą pagadino 
maža saujelė žmonių, kurie ne
turi žmoniškumo. Šiai katego
rijai priklauso visi šiandieniniai 
komunistų vadai, kurie pavergė 
Rusiją, jos žmones, tradicijas 
ir geras ruso žmogaus privalu
mo savybes. Viena kaltė ruso 
tai ta, kam jis pats toleruoja 
tokį barbarišką valdymą jau 39 
metai.

Šiam dėsniui kaltas pavienis 
rusas ii' visa Rusija. Jei tas 
siautimas vyktų Rusijos terito
rijoje, reikėtų palikti Rusijos 
vidaus reikalui. Tačiau, kada 
pasiutusiu žvėriškumu Sovietų 
komunistų vadai žengia už savo 
teritorijos, ryja laisvas tautas 
ir žmones. Kremliaus vadai da
rosi tarptautiniai nusikaltėliai- 
kriminalistai.

Iki 1940 metų Sovietai žudė 
savo žmones. Labai gerai at
simename 1932 metų siautimą 
Ukrainoje. Ten pasiruošė sveti
mų kraštų žudynėms dabartiniai 
Kremliaus vadai. Pirmoji auka, 
pirmąpis savo teritorijos prasi
laužimas įvyko 1940 m. į Pabal
tijo kraštus — Lietuvą, Latviją 
ir Estiją. Dalinai suomių Kare- 
lija ir Rumunijos Bukovina.

Antrasis karas, geriau pasa
kius, politinės konferencijos pra 
garo teritoriją praplietė į Len
kiją, Bulgariją, Vengriją, Ru
muniją, Čekoslovakiją, Albani
ją, Rytų Vokietiją, Kiniją, Š. 
Korėją, Š. Vietnamą. Kaip iš
alkę plėšrieji žvėrys tose val
stybėse padarė savo darbą. To
kio nusikaltimo nepadarė nė nu
bausti Nucrnbcrgo teisme nacių 
vadai, įskaitant ir patį Adolfą. 
Kriminalinio nusikaltėlio neken 

\ čia nė viena kultūringa tauta. 
Jie yra išduodami, grąžinami 
arba baudžiami kolektyviniai
(Nuernbergas).

Tačiau mes šiandien matome 
vykstantį stebuklą. Jungtinėse 
Tautose sėdi Sovietų atstovai. 
Ten sėdi “laisvos” satelitinių 
kraštų tautos. Jie kalba apie 
“teisingumą, laisvę, taiką, 
skriaudas ir neteisingumą”. Jei i 
Jungtinės Tautos būtų “pašau-1 
linis tautų komedijos teatras”, 
toks reiškinys pateisinamas.

Jungtinės Tautos yra laisvos 
žmonijos viltis, kad jos įgyven
dins pasaulyje taiką ir teisin
gumą. Čia vėl stebuklas! Vie
ton pasiaiškinimo, teisinimosi, 
pildymo organizacijos konstitu
cijos, nusikaltėliai smerkia ki
tus, daro visai laisvai žmonijai 
gėda ir baisiausi istorijai žino
mą nusikaltimą.

V
Sovietai viešai kariauja su

Vengrijos tauta. Be pasigailėji-' 
mo žudo Vengrijos žmones. Bet 
kaip reikia pasmerkti Sovietus, 
tenka prašyte prašyti tautų at
stovus, kad jie ją pasmerktų. 
Apie nubaudimą “griežtesne ir 
jiems suprantama bausme” Jun 

1 gtinės Tautos nekalba. Net JT 
sekretoriui Sovietai davė “maz
gote” per baimės išvagotą vei
dą. JT apimtos pragaro baimės. 
Iš šalies žiūrint, JT susisuko 
lizdą žmonijos laisvės smaugė
jai. Jie gali vetuoti, jie gali 
;šmeižti, grasinti: jie griežia, o 
kiti turi šokti, ne tą, ką nori, 
bet tą, kas griežiama. -

Vengrijos tauta parodė JT
(galingumą, sutartiną laisvų kra 
Įštų veikimą. Šiandien yra išaiš- 
jkėjęs vienas dalykas: laisvė iš- 
| kovoti galima tik savo jėgomis. 
INė JT, nė kitos daug prižadan

Vestuvių nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy speciaiybė

Prccin Photo Studio
(lacorporated) 

EDVARDAS LŪS, mv, 
4058 Archer Avenue

Telefonas VIrginia 7-2481

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

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

SOPHIE BARČUS 

RADIO PROGRAMA
Iš WOEH stoties — Banga 13'JO 

,1’IKMADIENNIO vak. nuo 7—8 v
NUO I’IRMAD. IKI PENKTAD 

8:45 iki »:30 vai. ryte
6LŠTAD. 8:8oikl 9:80 ryte 

hUt-MAD. 8:»<» --•:»«» v. r. M atolK*
NOPA — IIM kU.

7'69 80. MAPLEWOOD m
CUluuto 29, 111. H&tulock 4-2418
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BEVILTIŠKA KOVA

Su šiuo ugnies siaubu labai sunkiai sękPsi kovoti Malibu apylinkėje, Calif. Padaryta virš šimto jnilio- 
nų dol. nuostolių. * (IXSj

T dien už tą biznį šimtai milionų 
žmonių nukankinta, mirė Sibi
re, kenčia terorą.

Ar pajėgs Vengrijos tautos 
kova dėl laisvės atidaryti pa
sauliui akis? Teigiamai atsaky
ti būtų per drąsu. Tai matosi 
iš sumišimo JT. Kur buvo “juo-’ 
dojo aukso” biznis, ten reikalai 
buvo visiems suprantami ir aiš
kūs. Bet Vengrijos laisvės, ne
lygios ir kruvinos kovos už ją Į 
reikalai pasirodė suprantami ne 
visų, o tik dalies. Į Suezo kanalą 
buvo pasiųsta JT kariuomenė.

Tuo tarpu visi tyli apie tokio 
akto įvykdymą Vengrijoje. Ven
grijos tauta laimėjo moralinį 
mūšį, daugeliui atidarė akis, bet 
ji nelaimėjo laisvės, nes tos jė
gos, kurios galėjo tą padaryti, 
viešai akcentavo, kad “jos su
kilimo” neinspiravo ir nepadės. 
Ir čia pragaro karalystės vadai 
laimėjo. Laisvei tamsūs ir žiau
rūs laikai.

— Pirmas “Christmas seals” 
buvo suprojektuotas ir išspaus
dintas 1907 metais.

Saulėfoji Florida kviečia Jus į naująjį lietuvišką

THE NEW BOLIVAR HOTEL
740 Ocean Drive, Miami Beach, Florida

Telefonas — JEFFERSON 8-8716
Skoningai įtaisytas, naujas pasta- ; Kotelis turi centrinę Saldymo bei 

tas, prie pat okeano. j šildymo sistemų. Atidaryta aps-
Iiinksusiniai kambariai, pagal ! kritus metus.

kiekvieno pajamas, ideali vieto- i Yra pilnai įtaisytas soliariumas 
ve arti krautuvių, teatrų ir pa- , (sun deck) moterims ir vyrams 
šauly garsios Lincoln Road. atskirai.

Žemos kainos, visi kambariai turi , Visų kambarių langai išeinat* lau- 
prtvačlas \onias, dušus ir tele- [ kų. Yra liftas (elevator), kortų 
fonus, keletas minučių atstume 1 kambarys.
nuo restoranų, naujos auditori- | Muudymašis okeane tiesiai iš Jūsų 
jos ir meškeriojimo krantinės, l kambario.

Dvelkimas iš okeano ateina tiesiai Į 4'ilnas pa tarnu t imas paplūdimyje, 
į Jūsų kambarį. I Lietuviai savininkai.

Dėl rezervacijų prašome rašyti: Mr. J. Petrauskas, “The New
Bolivar Hotel”, 740 Ocean Drive, Miami Beach, Florida, arba 
skambinti telefonu: JEffersom 8-8716, Miami Beach, Fla.čios galybės nepavartos jėgos 

už pavergtų kraštų laisvę. Jos 
padrąsins moraliniai, labai at
sargiai parems medžiaginiai, 
bet neduos kovojantiems žmo
nėms nė tankų, nė kitų ginklų, 
kuriais galėtų sukilusieji vergai 
iškovoti laisvę.

Dėl to maža saujelė paverg
tų kraštų išdavikų yra ramūs, 
kad Sovietai visuomet suteiks 
ne tik ginklus, bet ir savo ar
miją juos išgelbėti. Štai ir po 
11 .metų JT nesuranda savo na
rių tarpe nusikaltėlių, kurie sa
botuoja taiką, graužiasi po lais

vų tautų laisvės ir demokrati
jos pamatais.

Biznis yra biznis — sako pre 
kybininkai. Teisinga ir garbin
ga taika politikams tokio dės
nio nepripažįsta. Buvo padary
tas politinis biznis\Ja Itoje, Kry
me, Potsdame ir Kaire. Šian-

Y

1957 BUICKAS 
Tik

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

Lietuviškoje Prekyisoje-MILDA BU I CK* Ine. 
907 W. 35th St., Chicago 9, III. LA 3-2022* cz£*

CM0S
r ..................................................................................

PERKRAUSTYMAI — MOVING
1 i

Pigus, sąžiningas darlras. Visi apdraudimai. Ii artimų ir 
tolimų distancijų. Saukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
Mlj 8. UTDANICA AVĖ.. CHICAGO, m

Telefonas — FKontler 6-1882
■HiiiinHinnimuiiiHHiiHumimiHinmiiiiniiHinuHnHnnHmnmimnmninmii

Standard's Exclusive "Safety Features
CONDEN5ED 5TATEMENT 0F CONDITION

□ecembar 1,1956

ASSET5

Ca»h and United States
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 Eguipment 1.00

$57,594,114.23

IOur large portfolio 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 offlce building, vault and all 

eguipment are valued at over

Save by Mail
Wt pag peetsga both w«u««

JS2*/

SgHlll

lt

LIABILITIES

Savings Accounts.............$47,601,068.60

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

Other Liabilities............... 2,211,476.82

Reserves and 
Surplus . 5,081,568.81

$57,594,114.23

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

e

3Our outstanding Reserves and Sur

plus are known throughout America 
as a Standard of safety for all to try to 

crchieve. Every $100.00 of your savings is 
proteeted by $110.60.

Federal Savings
AND LOAN ASSOClATIONf 

OF CHICAGO» . • ■ z ’ v * •
s. 4192^ ARCHER AVĖ., CHICAGO 32* 
[J; i ' ( Archer Avė. at Sačramento)

r «• ■ t- '■ ir * . ‘ - į\ ■■ V -t.'*
PHONE: Vlrghnia 7*1141

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM į VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldu perkraustymas as

meny turinčių ilgę patyrimą.
STASYS FABIJONAS

2146 So, Hayne Ave„Telel. VIrginia 7-7097

JONAS GRflDIMSKflS
J. <i. AKLE VISION OOMPANY

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

TV IŠPARDAVIMAS
NUOLAIDA IKI L3!

NARIAI LIETUVIŲ TAI P. IR SKOLINIMO
B-VIŲ LYGOS. KURIOSE

Kiekviena Santaupos Apdraustos iki $10,000.00
1 R

Paskolos Duodamos Namu įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS 4 LOAN ASSN.
6245 S. Western flvo., Chicago 36, III.

GRAME SAVINOS 4L0AN ASSH.
2555 W. 47th St.. Chicago 32, III.

OISTRICT SAVINOS & LOAN ASSN.
3430 S. Haisted St., Chicago 8, III.

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

UHIVERSAL SAVINGS" A LOAN ASSN.

1800 S. Hatstod St., Chicago 8, iii.
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smų. Liustrai, sienų dengiama-! 
sis šilkas, originalir.iai paveiks
lai ir kit. buvo išgabenti, kili-'

KAIP BOLŠEVIKAI APIPLĖŠĖ 

AUSTRIJĄ
Pasinaudodamas George Kent žinvmis, parašė PR. ALŠĖNAS

1955 m. spalio mėn. 28 d. pa- salę ir jo akyse rodėsi ašaros 
skutinieji Raudonosios armijos dėl barbariškų raudonųjų veik- 
daliniai paliko Austriją, tuo už
baigdami dešimties metų žiau
rios to krašto okupacijos laiko
tarpį. Ta proga bažnyčių varpai mai ir baldai — taipogi išgrob- 
skambėjo ir Vienos orkestras styti. Netgi paiketinės grindys į 
griežė gatvėse Austrijos tautinį kai kur buvo išplėštos ir išvež-i 
himną. Vienok šokių gatvėse tos. Vienas didelis rūmų kam- i 
— nebuvo. Austrai su džiaugs- barys smalkiai apdegintas. Mat, 
mu palydėjo išvykstančius “iš- sovietų kareiviai, įsiveisus jų’
laisvintojus’’, bet su liūdesiu 
stebėjo apiplėštą savo gimtąjį 
kraštą.

Tie augštos kultūros ir civili

šiaudiniuose matrasuose para
zitams, juos degino, bet tai da
rė rūmų viduje.

Bad Voeslau mieste raudonie-
zacijos žmonės, austrai, visą de- jį buvo t apsigyvenę dviejuošt Į 
šimtmetį turėjo be jėgiškai žiūrė liuksusiniuose hoteliuose. Kada 
ti kaip rusai vogė jų turtą, prie- J kareiviams žiemą pasidarė šal- ■ 
vartavo jų moteris, naikino ! tą, jie išplėšė hotelių grindis, 
namus ir kitokius įrengimus.' priekylangius ir kitas medines 
To austrai niekad neužmirš. 1 dalis ir sukūreno krosnyse. Kas

“Mes jautėme tam tikrą lyg liko iš tų hotelių — nesunku su- 
ir simpatiją komunistams ir So- prasti, 
vietų Sąjungai, bet tai buvo KlMūms „aikintojai 
prieš 2-rąj| Pasaulin) karą — ,
pareiškė autoriui vienas Austri-' Tame pačiame mieste švariai ' 
jos vyriausybės narys. — “Vie- apsirengusi senesnio amžiaus ( 
nok tos simpatijos galutinai pa- moteris, Anna Pilken, rodė au- 
sibaigė. Norint išsigydyti nuo toriui jos namus, kuriuose so- 
komunizmo, reikia jo globoj pa- , vietų karininkai ir jų šeimos gy 
gyventi’’... !veno dešimt metų. Kambarių

Paskutinieji rusų kareiviai, nešvarumas — baisus. Sienos iš

SAULĖS LAIDOJE

Jupouii , užsienių reikalų ininisteris Shigemtsu stovi salui uuleiuziaiiios 
vėliavos prie Jungtinių Tautų. Kairėj uiinisterio duktė. Vįsi kiti yra 
japonų (delegacijos nariai. (1NS)

nimo darbų Sovietai visai ne
darė. Ką sunaikino, tai ir paliko 

j tuščią lauką.
| Kai Sovietai okupavo jai nu- 
1 matytą Austrijos dalį, jie tikė
josi autrus “perauklėti” ir pa*

Į versti komunistais, o pačią Au- 
! etriją — paversti Sovietų Są
jungos satelitu, kaip ir jos kai
mynę Vengriją. Deja, kultūrin
gi ir muziką mylį austrai tan) 
reikalui nebuvo įkandami. Tie 
žmonės,' kurių žmonos ir duk-

I terys aziatiškų rusų buvo iš
niekintos, jų draugai, pažįstami 
ir giminės — išžudyti negalima 
buvo “perauklėti i tokius pat 
banditus, kurie buvo patys “mo 
kytojai”. Pirmuosiuose Austri
jos balsavimuose (1945. XI. 21) 
už komunistus buvo atiduota 
tik 5% balsų, o sekančiuose — 
jau tik 3G...

— Mes priklausom Vakarams. 
Priklausome jiems ideologiškai, 

, ekonomiškai ir kultūriškai —
sako austrai.

lis gali pasislėpti
Bažnyčioje vykdoma piniginė

neranda jieškomo pinigo. Ma
tydamas jos susijaudinimą, Jo
nukas tyliai sako:

rinkliava. Greta mažojo Jonuko _ Ponia paimkite mano pen-
sėdinti moteris ilgai rausiasi sa-Į kis centus, o aš papsiu po suo- 
vo rankinukyje ir, matyt, viajlu...

4r

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

Universal Savlngs and Loan Assoclation užtikrina saugo
mą ir gražų pelną. ,

Saugumą užtvirtina Si .vienytų Valstybių valdžios agentflra Iki 
$10,000.00 kiekvienam indėliui ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės:

apleido Austriją vėlyvą naktį, 
kada gyventojai miegojo, nes 
gėdinosi jų akių ne vien todėl,

ardytos, sušaudytos, viskas iš
plėšta, sulaužyta.

Šitas kambarys
■ ir išvežta nežinion ir t.t. Buvęs pareiškė, jog jam sutvarkyti ir 

buvo mū- | vienas atsitikimas, kada tūlas; atstatyti reikės mažiausia tri-j 
kad visą dešimtmetį darė jiems i sų šeimos muzikes kambarys” j austras buvo ligoninėj'ir laukei jų metų ir 15,000,000 dolerių. - ; 
tik bloga, bet ir todėl, kad iš- _ aiškino Frau Pilkėti Nesun- sunkios bei svarbios operacijos.! ~ - t - :xkirto ir išvežė į Ru-i 
vykdami dar vežėsi prisiplėšę, ku buvo ir suprasti, jog tenai Atėję rusų kareiviai išsivežė jį' .. a „otri miškus Anie 4- 
visokiausio turto iš privačių na-Į kadaise stovėjo puikus piani-1 į§ operacijos kambario. . , miško buvo neveik vi
nių, valdžios rūmų, muzėjų ir Inas, kuriuo būdavo skambina-i I 000 akrų miško ou *

kitur. Jie ėmė vislią, kas.tik pojmi Schuberto, Mozarto ip kitų! Badeno mieste Sovietai išar- sai palikta oe medžių. Atzeldi- 
jų rankomis pakliuvo: automo- kompozitorių kūriniai. Deja, d® šaligatvius, tiesdami kabelį —
Kilius, brangenybes, baldus, pi-i šiuo metu — tenai nebebuvo nė J4 telefoniniam susisiekimui ir V 
nigus, netgi durų rankenas,, pianino, nė, pagaliau, tes aplin- niekad jų nebepataisė. Badeno 
vandens vamzdžius, tualetines kūmos, kuri būtų reikalinga kil muzėjuje Sovietų kareiviai iš- 
sinkas, elektrines vienas, netgi! niai muzikai skambinti. Iš vo-! draskė lapus iš ypatingai svar- 
sienų apmušalus, jeigu tik jietnios kambario buvo dingusios; bių knygų, rankraščių, nudaužė 
galėjo juos nuimti. (Lygiai taip,ne tik sinkos, bet ir elektros in-
pat darė,, kaip jie elgėsi mumsstaliacija. Ką rusai galėjo da- 
grąžindami “išlaisvintą” Vilnių!ryti su išardytais plombingo 
—Vertėjas). !vamzdžiais — net sunku paša

re ,, . ... . , įkyti. Vienok t?,s viskas aiškėjo!Pagrobtas bilioninis turtas ’ , .. .i pasiklausius kitų Austrijos gy- 
Per dešimt okupacijos metų 'ventojų, .gyvenusių buv. rusų 

Sovietai pagrobė iš Austrijos! zonoj, teigimus. Rusų kareiviai j

stovykloms galvas ir t.t. Bade-; 
nas, pirmiau buvęs plačiausias 
ir švariausias miestas, šiandienį 
baisus pažiūrėti. Miesto meras

NUO UŽSISENE JUSIU 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ -
apie 1 bilioną dolerių vertes tur-j daugiausia buvo kilę iš kolcho- ATVi hų ir skaudžių žaidu
to — pinigais, mašinomis ir zininkų seimu, kurie tenai—'nugali ramiai ačdėti ir naktimis

,v. | ; miegoti nes jii užsisenėjusios žaizdos
medžiagomis. Taip lygiai jie Sovietijoj gyvena apgailėti-! niežėjimų, ir skaudėjimų senų atvi-> 
nemokėjo nė vieno rublio • nuo- nos išvaizdos ^lūšnose, be jokių ^™Gt‘VoS\n«in^u.&UdJos SK 
mos už jų apgyventas patalpas.1 modernių įrengimų. Jiems, pav., ! vpuioy.-s palengvins .iusu skaudėji-
Tuo tarpu JAV, taip pat okupa-, toks reikalas, kaip vandens te-,"/4 varioku©1' ją "iaplgi'"nuotlskau- 
cinė jėga, Maršalo plano rėmuo- kėjimas iš sienoje esančio vamz (lži,i nudegimų. Ji taipgi pasalina 

dzio — yra tikra paslaptis - SIS. Taipgi piiftallria peršėjimų ligos 
misterija. Todėl n- buvę tokių
atsitikimų, jog kareivis, panorę- tarppirgčiu. Yra tinkama vartoti nuo 

jęs turėti vandenį kitame ku
riame nors kambary, atsineša 

Austrijai pasistatyti šimtus mo nusipirkęs vamzdžio gabalą ir 
dernių namų, tiesti gerus plen- kala jį į sieną, tikėdamasis, kad urfinių odos ilgų. Le 
tus, steigti sporto aikštes ir t.t. tekės pro jį vanduo...

Sovietai ne tik vykdė sistema Tualetinius indus — jie daž- 
tingą krašto apiplėšimą, bet jie nai naudodavo plovimo tikslams, 
viską sunaikino vietoj, jeigu ko Viena rusiška moteris “katiu- 
nors negalėjo išsivežti. Tragiš- ša" netgi iškoliojusi namo šei- 
kas vaizdas jų laukiniško clge-i mininkę, už “nevykusius įrren-

sc Austrijai davė, maždaug, dvi
gubai tokią sumą pinigais, o 
taip pat mokėjo augštą nuomą 
už naudojamas patalpas ir kit. 
Be to, jie padėjo atsistatančiai

gimus”. Ji supylė žuvis į tuale
to indą ir norėjo jas išplauti, 
bet kai paspaudė'rankeną — jos 
visos nugarmėjo “kažin kur”.

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR Iš TOIJAU

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį suuKvežim! 

Ir apdraudaa
ISIS W. 91«t St. Chicago, D'., 

T»1 PPeRcot.t ft-2781

Apsirūpinkite laiku 
apšildyti savo butų.

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCLATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois
SS

Atliekame dideliut jr mažus automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas, Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalis.

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

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

Pradėkit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!

BALYS
Radio - Television 

SALES“— SERVICE
Rekordai - Dovanos — Filmos 

ir Elektriniai Prietaisai -

2646 West 7lst Street
Tel. PRospect 8-5374

(g Akli IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSIMAS
Naujas specialus didelis 

sunk v r žirnis au pilna ap- 
drauda. PIkus Ir sąžiningas 
patarnavimas.

R ŠERĖNAS
454# S. Wood 84., Chicago t, 

lUinoia. tel. VI 7-2972

y

Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje* 
Įstaigoje — BRIGHTON SAVlMGS AND LOAN 1
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,900,00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penkta.) Ir Treėlad » ryto Iki 1J vai.. 
*e*tad t^val. ryto iki «:>• p.p. Ketrtrtad. • vai. Iki » »aL rak.

džiūstančio* suskilsios odos dedir 
vinių, odos išbėrimų ir t t taipgi , 
tinkama vartoti vaikučiams, kada '•
pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy
styklų. Ji yra gera gyduojė nuo iš-

Krautuvė atdara Pirm.. Ketv. 9-9, 
šešt. 9-6, Sekin. 9-2.

rulo Olntrnent J ra 
varduodama po 75 
*., $1.26, Ir $5 60. 
’lrklte vaistinėse Chl 
gigo] ir apylinkėse— 
411wauk«e. Wisc..Qa 
ry. Ind.lr Dctrolt, Ml- 
-hlgan arba raZykl- 
e Ir atsiųskite Mo 
,*y ordsr I

P.&J. JOKUBKA
TV. DEIMANTAI UI EA1 KUODŽIAI 

I’anluvimas ir Taikymas 
1077 So. Archer Avc.

! Chicago 32, III. — Tel. LA 3-8617

LEGL'LO, Department D.,

Austrija juk buvo “didžių jų” VV. Eddy St., Chicago 34, III.

lio matyti pažvelgus į pirmiau 
buvusius begaliniai mielus ir 
puikius vasaros rezidencinius 
rūmus Luxcmbtuge, netoli Vie
nos. Jie statyti prieš porą šimt
mečių imperatorienės Marijos- pripažinta Jaltos konferencijoj !
Teresės. Tie rūmai buvo tary- kaip ne priešo kraštas, ne Hit- 
tum austrų šventovė, kuriuos lerio partneris, bet nukentėjusi ( 
jie nuolat lankydavo. | valstybė. Tačiau sovietai, užim- j

Rūmų vidaus įrengimai — bu darni tą kraštą 1945 m, “užmir-; BBVKRLV HTLi.s GFLrNTClA į! 

vo papuošti brangenybėmis, lu- šo” šį nusistatymį. *" j

bos dekoruotos gražiausiomis! Jų kareiviai Austrijoj — «K«»n ^r»»i ET

GU2AUSKŲ

freskomis. Papuošimai — atlik- gėsi kaip Atilos palikuonys, 
ti labai meistriškai. Dideli ir kaip hunai. Per šešetą okujia- 
brangūs paveikslai kabojo vi- cijos mėnesi)) — jų okupuota 
suose kambariuose. Paauksuoti sritis jau buvo taip baisiai nu- 
dtikliniai liustrai švietė visur.1 terieta, kad net baisu buvo į 
Ta|>etai — meniškiausi, milžini-'ją pažvelgti. ,
ski veidrodžiai, šilku klotos sic-! 
nos. Rūmuose buvo ir nedidelis1
teatras su puikiausiais įrengi- Moterų išniekinimai — buv. 
mais, i pasidarę nuolatiniu reiškiniu

Elgėsi hig žvėrys

Sovietai tą viską išdraskė, iš 
ardė, išgrobė ir išvežė arba su 
naikino vietoj. Teatro |>atal|>ą 
jie naudojo garažo reikalams. 
Puikioj rūmų valgykloj - jie 
įsirengė reparatūros dirbtuvę. 
Kituose visuose kambariuose — 
kareivių gera “vodka”, priterš
tos grindys, sušaudytos sienos 
ir t.t. Lubų freskos sušaudytos 
išardytos ir išbirę justos.

Luxseniburgo meras (burgu- 
mastei'”) vedžiojo autorių, iš 
kambariu į kamba' į, iš salės į

Teigiama, jog vienoj Vienoj mo
terį) ir merginų barbariškai ap
draskytų yra buvę apie 70,000.

Tos, kurios pabėgo nuo bar
bariški) sovieti) kareivių, slė
pėsi Įialėpėse, rūsiuose ii kitur. 
Vyrai, kurie ryžosi savo žmonų 
ir dukterų garbę apginti, buvo 
nužudyti. Per pirmąjį pusmetį 
rusų siautėjimo ir .jų keliamų 
orgijų, žmonės bijojo ir koją iš
kelti iš narnų vakarais, vos pra
dėjus temti Daugelis austrų bu 
vo nužudyta, daug "kidnapinta”

BRUMO’S KEPYKLA
3339-41 H. Lltuanlea Ava.

Tel. Oliffaide 4-6370 
PriatAtome J rlaaa krautuve* 
Ir realo rantui, taip pat 14- 
•lunčta l vJtun arttmuoalua 

roiestua

GERIAUSIŲ FIRMŲ 
PEČIAI,

pradedant nuo $2S-0C 
pas
Rdosevelt Furniture 

Company
(LIETUVIŲ KRAUTUME) 
2310 VVest Roosevelt Road 

Tel. SEeley 3-4711 
Ncllie Bertulis ir Fellx Raudonis, 

savininkai
Krautuvg atidaryta kasdien Iki 6 
vai. vak. Pirmad. ir Ketvlrtad. iki 
9 vai. vak. ir Sekmad. nuo 11 vai. 
ryto Iki 4:30 vai. po pietų.

MARQUETTE
RADIO & TV SERVICE

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

Tel. PRospect 6-5216JUOZAS RAKŠTYS

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANK S TV & RADIO, INC.
3240 So. Nalsted St. Cllumet 6-7252

TAUPYTOJAMS DOVANOS 

NEMOKAMAI!

Nieko ypatingo... Tik kad prisimintumėte1 mus ... 
Mūsų padėka jums už rėmimą,

ELEKTRINIS SKUSTUVAS

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

SU INDELIU S 1,000.60 
AR DAUGIAU

TeL PlUjopeot 8-OHSa tr PR į «»•

KKJO0O o OOOO O O O Lz OCKKKKHSHMKJ 04

Lithuanian dietionary
Angliškai lietuviSkas *’ Lietuvio 
kai angnSkan žodynas Parašytas 
H. H. Pewtress ir T. Gėriko. 332 
nei. Kietais viršeliais. Kaina $4.50 
Gaunama “Drauge’, 2.334 South 
Jakley Avė., Chicago 8. III

oooooooo

tr IvalrtUM .knnlnp, 
bulkut/r k.-T»

J.GLIAPUA

OPA PCO 
MOBię

PREMIJL/OTAS
ROMANAS

Įdomiausias romanas!

Gyva Intriga ir šiurpfia 

įvykiai, išsamiai pavaizduo

tas bolševikinis gyvenimą* 

Lietuvoje, dail. V. K. Jonyno 

16 originalių iliustracijų.

Abi dalys vienoje knygoje 

448 psl. - tik $4 00

Užsakymus siųsti:

“DRAUGAS" 
2334 So. Oakley Avonuo

Chicago 8, IUinoio
-

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOC/AT/ON

1447 So. 49th Ct., Cicero. III. 
Tel. TOwnhall 3-8131 Closed Wedne»day«

OPEN MONDAYS TO 8:00 P.M.-SATURDAY TO 1.00 P.M \
SAVE BY MAIl - ASK FOR OUR SAVE-BY-MAIl KIT

Termometras ir Barometras
Pranešama būsiantis oras pasikeičiant 

spalvai. Gaunamas už $100.00 
ar daugiau indėlį.

Be gaunami) dotanų jūsų indėliai yra ap
saugoti. Kiekviena sąskaita yra apdrausta $10,- 
000.00 MOKAMI ALKŠCIAESI DIVIDEKDAi 
be pertraukos utrn 1022 metų. Atidarykite tau
pymo sąskaitą 1957 met. kuu ir savo šeiniai.

r^W IŠ TOLI |R ARTI

NAUJI OIDtU TVOKAt-NAUJAUH KMUSTYMO {//ANIC/AI 
ILSU N1STU MTr/flNIAS-PIAUS U?SĄŽ.ININ6AS AATAfįNAUNAi

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 VV. 69 St CHICAGO 36, HL. Tti VVAIUjok 5-9209

Wisc..Qa


n MENTtAftTTS DRAUGAS, chtcago, flltnois Ketvirtadienis, sausio 3, 195*
NEUŽMIRŠKITE

Mergina rodo įsakymu, pagal kurį visi, nežiūrint kiek metų begyvena 
Amerikoj, nepiliečiai privalo užsiregistruoti sausio mėu. laikotarpyje, 
suteikdami savo pavardes ir adresus. Užsiregistruoti galima kiekvienoj 
palto įstaigoj. (INS)

Laisvieji broliai ir seses
šiandieną, kada viso pasaulio a- 

kys nukreiptos j Europos rytuo
se vykstančią iteutų tragediją, mie 
las lietuvi neužmiršk būdamas 
laisvame pasaulyje, kad tavo bran 
gi tėvynė šiandieną taip veda žūt
būtinę kovą su pavergėju.

Mes čia gyvendami laisvėje ir 
naudodamiesi visomis demokrati
jos duodamomis teisėmis, ypatin
gai šia sunkia mūsų tautos valan
da būkime stipriai vieningi ir su- 
sicementavę. Turėdami teisę nau
dotis laisvu žodžiu, kiekviename 
žingsnyje kur ir kas bebūtumėm, 
kelkime aikštėn padarytas mūsų 
tėvynei okupanto skriaudas, ne
tik augštiems valstybių diploma- 
tams beit ir tų valstybių pilkąją i 
visuomenei. Įvairiomis progomis 
be atvangos kurstykime tą laisvės 
įdėją, kurią naudotis yra leista 
kiekvienam gimusiam pasaulyje 
žmogui.

Nesivaržykime beverčiai tarpu
savyje dėl pareigų ir teisės kuriai 
srovei ar asmeniui priklauso ta 
pareiga atlikti, beit pasistenkime 
visi vieningai kaip bičių spiečius 
stoti j kovą už mūsų tėvynės lais
vę ir nepriklausomybę. Laikas yra 
visuomet, vieta yra visur, o prie
monių yra begalybės. Štai pavyz
džiui 1957 metai Anglijoje įvyks
tanti visos pasaulio skautų Džiam 
bore, kurios metu viso pasaulio 
skautija minės 50 metų sukaktį 
huo organizacijos įkūrimo. Pagal
vokime kiek ten suvažiuos iš viso 
pasaulio skautų ir jų svečių.

Mielas tautieti, kokių pažiūrų 
pats bebūtume! argi nenorėtumei, 
kad ir mūsų skautų vienetas ten 
dalyvautų ? Čia nėra vienos kokios 
Brovęs reikalas ir garbė teks ne 

.vien tik tam vienetui, kuris ten 
dalyvaus, bet mums visiems lietu
viams, mūsų visai tautai ir ken
čiančiai tėvynei. Nevienam ken
čiančiam broliui ir sesei tėvynėje 
išgirdus tokią žinią, suplaks smar
kiau iš džiaugsmo širdis ir iš skau 
gmo surakintos lūpos ištars oku
pantui, kad netaip lengvai jūs mū
sų laisvės troškimą mumyse už-; 
gniaušite.

Aitminkime, kad čia mūsų ve
dama kova pasauliui parodo oku-j 
panto žiaurumus bet ir mūsų 
tėvynėje kenčiantiems būna pa
guoda ir priduoda stiprybės ko
voje už tėvynės laisvę. Jei šian-| 
dien tėvynėje sesė ir brolis mirš-| 
ta ir lieja kraują už laisvę, tai , 
kodėl mielas tautieti čia būdamas 
laisvėje taip naiviai į viską žiū
ri ir tingiai numeti keletą centų, 
kurie taip reikalingi čia toje ko
voje su tėvynės priešais vesti. Ne
nusimink, dėl to nenukentės per
daug nei banko knygutė nei tavo 
limuzinas ar televizijos aparatas.

Kaip yra skaudu skaityti laik
raščiuose Dziambores Fondo duo
damas mėnesines apyskaitas. Lais 
■varne pasaulyje lietuvių priskai- 
toma apytikriai apie pusę milijo
no, sakykim ne visiems jau berū
pi tėvynės likimas ir kova už jos 
būvį, bet pusė minėto skaičiaus 
tikrai dar tebedega tėvynes meilė. 
Ir jei ta pusė Džiambores Fondui 
paskirtų kiekvienas lietuvis tik po 
25 centus, tai mūsų mieliems skau 
tams tikrai nereikėtų sukti gal
vos iš kur gauti lėšų tam kilniam 
uždaviniui atlikti. O tau, mielas 
lietuvi, nei kiek piniginė tuštesnė 
nepasidarys. Atmink, kad paskir
damas skautų veiklai keletą cen
tų gauni dvasinį atpildą šimterio
pai, o per skautybę juose išugdai 
ne tik geęus tautiečius, bet juose 
palaikai tėvynės meilę ir paremi 
kovoje už (tėvynės laisvę.

Brangus tautieti-ė, mes žemiau 
pasirašę Londone, Ontario, Kana
da, lietuvių kolonijos D. F. rem

RAŠOMŲ MAŠINĖLIŲ 
įvairiausi modeliai nuo $69.95 iki 
$139.95. Kam rašyti ranka? Ji rašo 
greičiau, gražiau ii 10 egs. iš kart! 
Pigu, nes tarnauja visam gyvenimui. 

Mokėkite tik po $5.00 mėnesiui. Pri
statoma į bet kurj pasaulio kampą, 
su pilniausiom garantijom!

Katalogus ir smulkiausias infor
macijas gausite pranešę adresą:

J. L. GIEDRAITIS, 1682 Broad Sreet, Hartford 6, Comn. 
— kuris "Draugui” žinomas kaip sąžiningas asmuo.

ti komiteto nariai, beldžiamės į 
Jūsų visų širdis su prašymu su
prasti reikalo svarbumą, kuris lie
čia ne tik mus čia laisvėje gyven- 
tyačius, bet svarbiausia, pavergtą 
tėvynę.

Jos šviesesnei ateičiai ir gero
vei, paremkime šį kilnų mūsų skau 
tų darbą, paaukokime nors, kaip 
minėjom po 25 centus kiekvie
nas, kad nejustumėm sąžinės prie
kaištų. Juk ir patiems bus malo
nu vėliau vartyti spaudos pusla
pius ir gėrėtis mūsų skautų nu
veiktais darbais džiamborės metu, 
o mūsų kenčianti tėvynė tikrai 
mums bus už tai dėkinga.

Tėvynės meilės vedami parem
kime kiekvienas tą didžiąją talką 
tautos kovoje su pavergėju ir pa
rodykime pasauliui, kad dar mes 
nepaskendome svetimose tautų jū
rose, bet išsilaikėme iki šiai die
nai tikrais mūsų tautos sūnumis 
ir dukromis h kad dar mums te- 
berūpi mūsų tėvynės laisvė ir ne
priklausomybė. Visi, kas tik gy
vi, stokim į kovą už mylimą ša
lį, tenelieka nei vieno lietuvio ne
atlikusio šios šventos pareigos.

Vardan tos Lietuvos, 
vienybė težydi.

K. Kudukis, V. Gudelis, 
A. švilpa,

D.F. remti komitetas

1U0Z0 LAUKIA $6,000
Juozas A. Zlioba, jei dar tebė

ra gyvas, turėtų atsiliepti, nes jo 
laukia $6,000 palikimas . Jei jis 
būt miręs, tą turtą galėtų gauti 
jo artimiausias giminaitis. (Šiuo 
atveju reikia kreiptis į Sophia A. 
Kirstukas, % St. Alphonsu Church 
114 W. Saratoga St., Baltimore 
1, Md.). Jieškomas asmuo yra gi
męs Lietuvoje, tarnavęs JAV ar
mijoj I pasaulinio karo metu. Y- 
ra dirbęs virėju. Grįžęs iš kariuo
menės gyveno 200 So. Second St., 
Brooklyn, N.Y. Apie Juozą Zlio- 
bą nebegirdima nuo 1924 m. Yra 
gyvenęs ir Baltimore, Md.
(___________

Netvarkingai geidžiami žemiš 
kieji turtai gimdo visokį blogį, 
ypač smukdo moralę ir kelia ne- 
santaikas. Pijus XI

MARCH OF DIMES
*

FIGHT
INFANTILE
PARALYSIS

JANUARY 2-31

Tyrimų centras
Vienas didžiausių pasaulyje 

pramoninių tyrimų centrų yra 
Armour Tyrimų įstaiga prie 
Illinois Technologijos instituto 
Chicagoje. Čia per 1956 metus 
822 mokslininkai dirbo prie 691 
projektų, iš kurių 393 buvo 
pramonės reikalams. Čia taipgi 
atidarytas pirmas pasaulyje 
privatus, taikos reikalams 
įsteigtas, atominis reaktorius. 
Prie Chicagos taipgi yra dideli 
žibalo bendrovių tyrimo cent
rai, cemento bei cheminės la
boratorijos.

50,000 gėlynuose

Kalėdų proga suruoštą gėlių 
parodą Garfield ir Lincoln par
kų šiltadaržiuose iki Naujų 
Metų aplankė 50,000 žmonių 
Paroda uždaroma sausio 6 d.

Jau gaunamas naujas 
Angly-lietuvių kalbų

ŽODYNAS
Apie 20,000 žodžių, su nuro

domų žodžių ištarimu, geogra
finių pavadinimų ir asmeninių 
vardų žodynėliais, gerame po
pieriuje, kietais’ viršeliais, 368 
psl., kaina tik $4.00. Visi Ter- 
ros klubo ir prof. J. Balčikonio 
Lietuvių kalbos žodyno prenu
meratoriai žodyną gauna už 
$3.00.

Žodynas paruoštas lizdų sis
tema, vartotojų pripažįstamas 
geriausiu šitokios apimties lie
tuvių-anglų kalbų žodynu, ly
giai geras angliškoje, lygiai ir 
lietuviškoje dalyje. Redagavo 
V. Baravykas, išleido knygų 
leidykla Terra.

Užsakymus ir pinigus siųs
kite adresu:

TERRA
3333 So. Halsted Street

CHICAGO 8, ILL.

AR JAU ĮSIGIJOTE 
KNYGELĘ EGZAMINAMS

KAIP PASIRUOŠTI 
IAV PILIETYBE!

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

Klausimai ir atsakymai anglų 
ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei
gėjas Alfonse F. Wells. Kaina 
60 centų.

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

Pinigus su užsakymais siųsti:
DRAUGAS”, 2884 8. Oakley avė 

Chicago 8, UI-

Seniausi gyvi padarai
Seniausi iki šiol išlikę gyvi pa ' 

darai žemėje yra medžiai. Kai-| 
kurie sekvojoa medžiai Kalifor
nijoje jau buvo suaugę Kristaus 
laikais ir dabar siekia iki 4,000 
metų amžiaus.
tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiimiimiiiiiiiiit  

felei. ttEpubtac 7-o*<>3 
ADOMAS VAITKEVIČIUS 

ANGLIŲ IR ALYVOS 
PARDAVIMAS 

Visų rūšių namų apšildymo
statomos įvedimas, perdirbi

mas ir pataisymas
Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas

ATLAS FUEL CO.
H t i I o t a i

♦919 So. Paulina St. 

PRospect 6-7960 
illllUUIIIIIIIIIiIIIIIIIIiiiIIIIIIIIIIIIIIIiiiiiii

iiiimiiiiiniiimiiumiiiihiiiiuuiiiiiiiiiii 

Naujasis Testamentas- 

šventas Raštas
mU U*- įų aalbor JUOZAPA* 
KVIRECaAS — Kauno Arkivys 

<upas Metropolitas. IV laida. Iš 
eido “LUX” 1947 m. Stutgart 
W pusi Kaina $1.50 Gaunam

• • D R A U G S
*334 So, Oaklej Avė

Chicago 8, Illinois 
illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliilir

LEON’S CLEANERS AND 
HŲSIERY SHOP

Ekspertiškas rūbų valymas. Ne
mokamai paimame ir pristatome. 
Atneškite jūsų rūbus išvalymui — 
gausite dėžutę moteriškų nylon 60 
gauge kojinių NEMOKAMAI. 
1804 W. 51st St DR 3-6278

iiiiiiiiiiiiiiiiiMuimiiiimiiPiiiminiiim

STATYBAI 
(R NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LtmlNAS, Pm.

3039 So. Halsted St.
Tel. VIctory 2-1272

Apkainavimą ir Prekių Pristaty 
mą Teikiame Nemokamai

Raštinė atidara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro b 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiii

MALDAKNYGffi

“JAUNUOLIU MALDOS”
Kuris paruott t 

Kun. P. Kirvelaltis 

Kabia: $1.50 Ir $2.50
Ctaakymna adresuokite

DRAUGAS 

2334 South Oakley Avenue 

CHICAGO 8, n .T.

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 mūsų bendrovėje 
padėti pinigai yra apdraus
ti Federal Savings & Loan 
Insurance Corporation.

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

Augustas Saldukas, Prez.

MIDLAND Savinas 
and Loan Association
4038 ARCHER AVENUE

Chicago, III. LA 3-0713

CLASSIFIED AND “HELP WANTED” ADS
REAL ESTATE

Nekilnojamo turto pirkimas, 
pardavimas.

Income taksų pildymas

P LEONAS
real bstatb

2785 West 71st Street
Visi telefonai: U'Albrook 5-0015

Parduodamas sklypas ant 63rd 
Place, Clearing, 111. »/2 bloko į va
karas nuo Central Avė. 30 pėdų biz
nio sklypas. Kaina $2,500, Atsiliepti 
adresu — Mrs. S. Bražinskas, 121 
N. 17 Avė., Melrose Park, m.

MISCELLANEOUS 

fvairūs Dalykai

LIKT. APDKALDŲ agktyitk.
Visų rūSlų apdraudoa. Automobt 

Hų flnanaavim&a NotarlatM. Valaty 
bta patvirtintos kainos

Prieš darydami apdrandas kita) 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS,
____ WAlbrook 6-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENCB 
6108 S. Ashland Ave_ Chicago SO. TD

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air conditioners) ir atlieka 
visus skardos darbus.
1546 » Ctth OOUK’l U1UKB 
Tel OLymplr 6-0775 nuo 8 vai

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

OLymplc 2-6752

P LU M B I N G
Licensed, bonded plumber. 

Joks darbas nėra didelis ar maža- 
šaukite dabar. Kalbame lietuviška)

TeL REpublic 7-0844 

WAlbrook 5-8451

Knyga, kurių įvertino Vincas Ku
dirka, kurių pats ėmėsi versti — ne
gali būti mums svetima. Tai Marijos 
Radzevičiūtės

ŽEMELE ŠVENTOJI
Tai Žemaitijos knygnešių romanas, 

naujai išverstas C. Petriko, kalbų 
peržiūrėja P. Andriušio.

Knyga vaizduoja Žemaitijos kaimą 
spaudos draudimo metu. Knygos he
rojus Laurynas Kareivis, praslskynęs 
kelią J laivo kapitonus, grjžta J sa
vo šventąją žemelę, apie kurią atsi
liepiama: "Kas bent vieną lašel) sa
vo prakaito Į tave paliejo, tas amži
nai jau susijungė su tavimi”.

Lauryno meilė Rozalijai, dievdir- 
bio Rūpino mąstymai, žandarų įvyk
dytas knygnešio švedo suėmimas, vi
sa tai sudaro intryguojančią pynę 
šiame veikale. Knygą išleido Austra
lijos lietuviat, minėdami spaudos 
laisvės atkovojimo 50 m, sukakti. Jų 
pastangomis negalime nesidomėti. 
Knygos kaina $3.00.

1 Užsakymus kartu su pinigais siųskite: 

DRAUGAS

2334 South Oakley Avenue 
Chicago 8, Illinois

ĮKVĖPIMŲ KNYGA
Jurgio G Baudos

Raidžių Pasėliai

Romanu
81 knyga, pasakodama kovos ui 

spaudos laisvę žygius, yra įkvėpimų 
knyga, paskatinanti mus tvirtai lai 
kyti lietuvišką žodi. Ji yra puiki do
vana jaunimai.

Lietuviškos Knygos Klubo leidinya 
811 psl., Broniaus Mūrlno viršelis, 
kaina $2.00.

Lietuviškos literatūros ugdymas 
yra visu susipratusių lietuvių darbas. 

Užsakymus su pinigais siųskite

“DRAUGAS”
2884 So. Oakley Avenne

CHICAGO 8, ILL.

Perskaitę

kitiems!
‘Draugą”, duokite

REAL ESTATE

Pirkdami sutaupysite 
Ir parduodami uždirb
site per šių įstaigų. 
AL. BUDRECKAS

R BALTY 
4081 Archer Avė. (prie

Californijos g-vSs)
LAfayette 3-3384

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

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2000 W. 5»th St. Tel. Prospect 8-6454

tęs************************
Nejud. turtų pirkimas-pardavimas 

bei valdymas. Paskolų parūpinlmas. 
automobilių leidimų patšrnavimas.

VISŲ RŪSIŲ APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS 

“Varpas” Real Rstate 
General Insurance, Notary Public 

5916 S. Western Avė.
REp. 7-6880 arba HEm. 4-7085

Prieš pirkdami ar parduodami 
namus,, biznius, sklypus ar rikius 
atlankykite mus

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL KSTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St 
VVAIbrouk 5-5080 

PRospect 8-8579 (vak. Ir aakmad-1

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

E. KURŠIUS 

REAL ESTATE SALES 
REpublic 7-9400

Kas per mano įstaigą pirks 

ar parduos nekilnojamą turtą 

ekspertiškas income taksų pil

dymas vieniem metam nemoka

mai.

MARQUETTE PARKE:
Mūr. 4 kamb., du miag., pečiais 

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

Med. 2 po 5, centr. šild., garažas, 
tik $16,000.

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

BRIGHTON PARKE:
Med. 6 ir skiepe 3 kamb., gara

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

Turime daug ir ivairlų namų, pa
dedame gauti paskolas, esame lietu
vių apylinkių centre Brighton Parke. •

SIMAIČIAI
R Balty, Bulldera. Insurance

2737 West 48 St 

CUffside 4-2890

BUILDING & REMODELING
VIKTORAS SIMAITIS

General Contractor
Stato rezidencinius Ir komerciniu* 

□amus; pasiūlo sklypus; rekomen 
duoja planus; Išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-422* 
arba rez. tel. BI 7-3340. Kreiptis —

SIMAIČIAI 
Real t y - Builders - Ineuranos 

2737 West 43rd Street

uiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimimiiiiiij
= LIETUVIŲ STATYBOM 
= BENDROVE

MORAS
— Builders, Gen. Oontractors 
5 Atlieka planavimo ir staty- 
S bos darbus gydytojų ofisų, gy- 
S venamųjų ir viešųjų pastatų.
S Namų įkainavimas ir Įvairūs 
S patarimai nemokamai.
S Kreiptis šiuo adresu: S

flONAS STANKUS f
S Kasdien nuo 8 vai. ryto Iki S 
S 8 vai p. p Kitu laiku susitarus 5

= Tel. PRbeoect 8-2019 =
E 6800 SO. GaMPBELL A VE- š 
= Chicago 29. IHlnois - 
ftitiiiilliillllllllilillliillllllimilliiiiimi?

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY

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

Statome naujas namas ii garažas
Atliekame visokių trobesių ir patai 
pų įvairias remonto darbas, skabiai 
gerai ir pigiai.
šaukite OAnuhe 0-27S3 nito • »a» 

ryto Iki 7 vai. vakaro, 
rel. OLymplc 2-6121 nuo 0 vai. 

vakaro Iki 11 vai vakare

Šlaitui
NAMUS IR
GARAŽUS

Ir atliekame visus statybos ir per
tvarkymo (remodellng) darbus.

MASTER BUILDERS
General Contractlng Co.

(Sav. V. Sodeika Ir J. Skorvbskaa) 
1600 S. 4STH CT., CICKRO 60, ILL 
Tel. Ol.yniplo 2-7381: TO 3-4230 

Sb asssa ail

Rrmkitc dien. Ilraii^!

HELP WANTED — VYRAI

TOOL AND 

DIE MAKERS 

LATHE HAND 

GRINDER HANDS 
I. D. and 0. D.

DIE SETTERS
WRTERBURY FARREL

Small Precision Works 
Aged 40—50 is No Handicap 

APPLY IN PERSON 
IVRITE OR WTRE

Advance Stamping Co.
Brighton D iv.

815 N. Second St. 
BRIGHTON, MICH.

Turret Lathe 

Operator

Multiple Spindle 

Automatic Operator

Intemal and Extemal 

Grinders

SEE MR. LUCfiS AT 

1557 East 27th Street 
CLEVELAND, 0HI0

Mechanical Training 

• Course
boys between 18 and 20 years... 
up to 23 years, if you have had 
military training. High School 
Education by a school in the 
Cleveland metropolitan area re- 
ąuired. College courses provided 
with allied shop training. Four 
years course. Hourly rate and 
profit sharing. — $3,000 bonus 
when you graduate.

See MR. MELCHRIET at

1557 East 27th Street 
CLEVELAND, 0HI0 

DRAFTSMEN
Some Experience 

STEET METAL 

LAY-OUT 

DE SIG N

Pleasant working conditions, 
plūs company paid vacation, life 
and hospital insurance. Oppor- 
tunity for overtime work.

Apply:

The SanymcUl Products 
Company, Ine.

1705 URBAN A ROAD 

Call KE 1-1600

CLEVELAND, 0HI0

IIELP WANTED MOTERYS

STENOGRAPHER
AND

GENERAL OFFICE VVORK
? 371/2 HOUR WEEK

Hours 8:30 to 4:45
Good Working Conditions

DEENA PRODUCTS CO. 

1130 S. Wabash Avė.
MR. VALROSE WA. 2-8240

Skclbkitės “Drauge”
Į zTik tas užsitarnauja laisvę 
ir gyvenimą, kuris kasdien dėl 

į jų kovoja. Ooethe

1
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PIJAUS GRYBO MIRTIES 
METINES-

Prieš vienerius metus, sausio 
36 d., iš mūsų tarpo atsiskyrė 
Petras Pijus Grybas, vienas žy
miausių Detroito lietuvių seno
sios kartos veikėjų. Jis priklau 
sė katalikiškoms organizacijmos 
ir buvo nuoširdus katalikiško
sios spaudos rėmėjas bei platin
tojas.

šiai dalyvaus naujos valdybos 
rinkimuose. Ralfo 76 Sk. V-ba

I

SPORTININKŲ SUSIRINK.

Metinės sukakties proga,
žmona Ona Grybienė užprašė 
trejas šv. mišias, o Ona ir Ma-

Pranešame visų narių žiniai, 
kad š. m. sausio 6 d., sekmadie
nį, 12:15 vai. Hispanos Unidos 
patalpose šaukiamas metinis De 
troito LSK Kovo susirinkimas 
sekančia darbotvarke: 1) susi
rinkimo atidarymas, 2) prezidiu 

jo’ mo sudarymas, 3) valdybos ir
sekcijų vadovų pranešimai, 4) 
rėvizijps komisijos pranešimas,

tas Šimoniai vienas šv. mi-į5) valdybos ir revizijos komisi- 
šias Tėvų Marijonų koplyčioje.
Sūnus Cyril užprašė šv. mišias 
Šv. Alfredo bažnyčioje, o sū

kės. Reikia tikėtis, kad ir da
bar šiame baliuje jos sudarys 
tikrai jaukią ir šeimynišką nuo
taiką, todėl visi atsilankę bus 
laimingi ir patenkinti. •

Laiko nedaug. Siūkitės kos
tiumus, ruoškitės kaukių baliui. 
Geriausi kostiumai bus premi
juoti. K, Kodatienė

Cicero, III.
Lietuvių Namu Savininkų

Politikos Pagerinimo Klubas
Gruodžio 11 d. įvykusiame su 

sirinkime pranešta, kad klubas 
rengia banketą paminėjimui klu 
bo 50 metų gyvavimo sukakties 
Banketas įvyks sekmadienį, va 
sario 24 d. 6 vai. vak. Šv. Anta
no parapijos salėje. Biletai jau 
platinami ir gaunami pas klubo

nus Algirdas — Šv. Luko baž
nyčioje, Juozas ir Marija Bluch 
Šv. Marijos bažnyčioje. Tą pa
čią sausio 16 dieną taip pat bus 
atlaikytos Onos Grybienės už
prašytos šv. mišios ir Šv. Petro 
lietuvių bažnyčioje. Artimieji 
prašo tą dieną savo maldose pri 
siminti velionį.

valdybos narius. Kiekvieno Ci- 
jos rinkimai, 6) klausimai ir su-i ceroje gyvenančio lietuvio pa 
manymai ir 7) susirinkimo už- reiga yra įsigyti biletą ir ateit 
darymas.

Nariams dalyvavimas susirin
kime būtinas. Klubo Valdyba
PIRMASIS KAUKIŲ BALIUS* 

DETROITE
Kunigaikštienės Birutės Ka

rių šeimų Moterų Draugiją ten
ka svaikinti už drąsą ir pasiry
žimą pirmą 'kartą suruošti kau- 

MIRĖ SENAS LIETUVIS 1kių balil* Detroite. Tikimasi, 
1956 m .gruodžio 15 d., sulau- Įkad Jaunimas ir visa visuomenė 

kęs 72 metų, mirė ilgametis Šv. ■jų Pastangas parems ir gausiai į 
Antano parapijos narys Anta- Į h^^iečių ruošiamą balių atsi- 
nas Umbrasas. Velionis buvo lankys.
Šv. Antano Draugijos narys, au-i Dalius įvyks š. m. sausio 26 d. 
komis ir darbu rėmė savo para- Jaukiose naujai atremontuotose 
piją ir taip pat buvo ilgametis mason4 «amU salėse, kampas 
“Draugo” skaitytojas. , Hubbard » Bagley gatvių. Pra-

Į šermenis atsilankė daugid^a ? vak vak-’ Pabaiga 1 vai.
nakties.

brolis Charles Gokmant iš Wor- i Veiks skanių lietuviškų valgių 
cester, Mass., Doris fleina iš bufetas> gaivins šalti gėrimąi. 
Cleveland, Gifford Duncan ir Birutiętės, kurios anksčiau yra 
Uršulė Luneckas iš Chicagos, suruošusios keletą arbatėlių ir 
Pete Hambrose iš Wood, Wįs.! Pietusf gražiai užsirekomendavo 
Liko žmona Petronėlė, du sūnūs ^2U ^ra žinomos detroitie- 
ir dvi dukros. čiams, kaip labai geros ir nuo-

,! širdžios rengėjos — šeiminin-
TRUMPAI

— Inž. Pranas Baltakis pa
aukojo 113 dolerių ALRKF Jau
nimo stovyklos reikalams.

— Jurgis Bauža tos pat sto
vyklos reikalams įmokėjo 30 dol.

— Jurgis Bauža, naujas atei
vis, nupirko alinę su valgykla 
6600 Epworth Avė., Detroite.

S. M.
i

BALFO 76 SKYR. ŽINIOS
Balfo 76 skyriaus visuotinis) 

narių susirinkimas šaukiamas 
š. m. sausio 13 d. 12:15 vai.
(tuojau po pamaldų) buv. lie
tuvių namuose, II augšte. Bus 
renkama nauja valdyba.

Balfo 76 skyriaus valdyba ti
ki, kad Detroito organizacijos 
ir paskiri asmenys čia paminėtą 
datą įsidėmės ir tą dieną ne
rengs jokių parengimų, o gau-

žmonių. Buvo atvykęs žmonos! naKue3' Gros Seras orkestras.

į banketą, kad taip reta sukaktis 
būtų tinkamai atžymėta.

Pažymėtina, kad prieš 50 me
tų Ciceroje jau nemažai lietuvių 
turėjo nuosavus namus ir matė 
reikalą įkurti klubą bei vienin-' 
gai tvarkyti nuosavybių reika
lus, dalyvaujant politikoje. Mū
sų biznieriai ir profesionalai pri. 
valėtų paremti klubo pastangas, Į 
kad minėjimas vispusiškai pa
vyktų.

Sekančią vasarą Cicero mies
tas įvairiausiomis ceremonijo
mis minės 100 metų sukaktį. Ga j 
limas dalykas, kad išleis ir lei
dinį, kuriame bus pažymėti įvai
rių tautybių nuveikti darbai pra 
eityje. Taigi ir lietuviams pri
dera pasirodyti, kad esame ne
maža nuveikę šio miesto visuo
menės reikaluose.

Sekantis metinis susirinki
mas įvyks antradienio vakare, 
sausio 8 d., Liberty svetainėje 
Išgirsite įvairius komisijų pra
nešimus. Dalis narių pasiėmė 
banketo biletų išplatinti savo ar 
timųjų tarpe. Esate prašomi ir

tie, kurie dar neturite puaiė
mę. j. Tarulis DETROITO’O BIZNIERIŲ
~ IR PROFESIJONALAI
Garcuier, Mass.

_ Lietuvių Piliečių Klubas iš- ^«lffu norite pirkti arba parduoti
rinlm valdvhn 1957 metams ku-: n.^mus’ 8klyi,us- Biergardenus — rinko valdybą 190 ( metams, ku alines, ukius ar vasarvietes, kreip- 
rią sudaro pirm. Al bert Ada-j kitės į
maitis, vicepirm. Stepas Rasi- 
mavičius, kasin. Jurgis Pruns- 
kis, fin. sekr. Jonas Bernadišius, 
prot. rast. Bronius Dopkantas, 
direktoriai Povilas Kaleckas,
Charles Dirda, Antanas Puida,
Ignas Kartonas, Alekąis Naku- 
tis ir Klemensas Zabela. Vieti
nės spaudos koresp. — Bronius 
Dopkantas.

— Eduard Murhike, sulaukęs 
61 metų, mirė gruodžio 12 d.
Buvo gimęs Kaune. Paliko žmo
ną Lucy Lakutis - Murhike ir 
dukterį Gaille, Rodondo Beach,
Calif.

— Jurgis Budriūiuts mirė 
Hartforde, Conn. Pastaruoju 
metu gyveno Springfield, Mass.
Palaidotas Gapdneryje. Vytis

t
I A. A.

ANTANAS GINTAUTAS, Sr.
Gyveno 529 W. 43 Place

MlrS sausio 1 d., 1957, 5 v, 
ryto, sulaukęs pusės amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šiau
lių apskr., Kurtuvėnų parap.

Amerikoje išgyveno 6 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Antanina (Mišnevlėiū- 
tė), sūnus Antanas, J r., sesuo 
Juzė Malinauskas, švogeris Ka
zimieras su šeima, kiti gimi
nės. draugai ir pažįstami.

Laidotuvės įvyks šešt., sausio 
Gintautienė, brolis Julius su 
šeima, ir sesuo Ona Ivanaus
kienė su. šeima.

Kūnas pašarvotas Jurgio F. 
itudmino koplyčioje,- 3319 S. 
JJtuanica Avė.

baidotuvėc įvyks šešt., sausio 
5 d., iš koplyčios 3:30 vai. ry
to bus atlydėtas j šv. Jurgio 
parapijos bažayčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
/rlionies sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: ZmoAa ir sūnus.

LIET. OPEROS SOLISTEI

J. AUGAITYTEI,
jos mielai mamytei mirus, reiškiame gilia 

užuojautą.

Kunigunda, Paulius ir Jina Varis-Varekojai

Vyrai, apsirūpinkite §avo apsirengimu !

Mes Jus aprengsime nuo galvos iki kojų. Dabar jau turime 
skyrių ir jaunuoliams, kuriuos galite atsivesti drauge ir jie bus 
patenkinti puikiais rūbais už nebrangias kainas.

laidotuvių 
gis E. Jtudmin; 
7-1138.

rektorius Jur- 
Tel. YArds

t
A. A.

ELSEA REALTY & INVEST-
\ MENT COMPANY 

atstovą
VLADA BARAUSKĄ
Telefonai: Įstaigos VA 2-9790, 

Residencijos — TA 6-4366
Ši įmonė yra pati stambiausia Mi- 
chigano valstijoje. Detroite turi 4 
skyrius ir sėkmingiausiai patar
nauja savo klijentams.

M. MIšRIKIŠTmTd?
GYDYTOJA ir CHIRURGE 

X-RAY
393 Wnt Grand Boulevard

cor. Shady Lane Detroit 16, Michigao 
Namų telef. VI 1-7970 

Pirm. antr. ketv. ir penkt. 12-3 ir 6-8 vai 
Treč. ir šešt. 12-3 vai.

Telef. TA 6-0686

VINCAS KIRŠINĄS 
11420 Steel Avenue 
Detroit 27, Michigan 

Tel. WE. 4-6165 
GENKILAb CONTHAOTOR 

Atlieka įvairina statybos, pataisy 
mo ir pertaisymo darbus — stalinin- 
kystės cemento, mūrijimo, elektros, 
pluuibingo, dažymo ir dekoravimo 
Atskirų kambarių bei butų Įrengimai: 
oasto<rAse Ir sklfcDuoaa

iiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiitiaiiiiiiiiiiiiiiauiiiiiiiiiaiiiiiiuiiMiiaiiiiiii

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

Rašant laiškus visad var
tokite antikomunistinius vo 
kus.

40 įvairių vokų $1.00
Užsakymus ir pinigus siūs 

kitę: „
DRAUGAS

2331 So. Oakley Avė. 
Chicago 8, Illinois

illlllllllllllllllllllllillilllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll'lllllllllliiui 11
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Perkant ar parduodant namus 
ir apdraudžiant turtą

Jums patarnaus
VLADAS N.SELENIS

narys United Northwe.stern 
Realty Association 
šaukite telefonais

ofiso: 1VE 3-7000; res.: WE 4-6621 
arba atsilankykite į 

GUSTAFSON REALTY CO. 
13000 Schoolcraft kamp. Sorrento 

DANTŲ GYDYTOJA
BRONĖ GRUZDIENĖ, D.D.S.

15807 W. H'aren
(3 bl. į vak. nuo Greenfield kelio)

Detroit 28, Michigan
Priėmimo vai. pagal susitarimą. 
Telef. Kabineto — LUzon 4 5121 

NauiU — LUzon 4-8961

Klausykite 
LITHUANIAN MELODIES

Ann Arbor — WPAG - 1050 kib -
cycies

Sekmadieniais 1:00 — 1:30 p. p, 
Vedėjas RALPH VALATKA

15756 Lesure — Detroit 27, 
Michigan

I'

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West Ulth Street

Vienas blokas nuo kalinių.

Didžiausias Paminklams Plani) 
Pasirinkimas mieste I

Telef — CEdarcresf 3-6335

LIŪDESIO VALANDOJ

MAŽEIKA « EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. Western Ava Air Conditioned koplyčia 
REpablio 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta 

TUms, kurie gyvens kltoM miesto dalyse; gani — 
koplyčią arčiau Jūsų namų.

IŠ ATEITININKU • 
GYVENIMO

MOKSLEIVIŲ AT-KŲ 
UNIFORMA

Moksleivių At-ku Sąjungos 
Centro Valdybos (1956.10.6) ir 
Federacijoj Valdybos (1566.10.- 
9) posėdžiuose buvo svarstyta ir 
priimta tokia moksleivių at-kų 
uniforma: kepuraitė tamsiai ža-, 
lio aksomo su matiku ir juostė-1 
lė žalios ir sidabrinės spalvo.3 
(žalia vidury — 10 mm. sidab
rinė iš kraštų — po 5 mm). 
Trys pažangumo laipsniai at
žymimi tulpėmis, segamomis 
prie juostelės. Jaunučiai ateiti- ■ 
ninkai turi ir atskirą savo ženk-! 
lą — trijų linijų kryžių su sau- Į 
les spinduliais viduryje.

ATEITININKŲ V ADOVAS
“Ateitininkų Vadovą” spau

dai ruošia kun. St. Yla. Yra•
jau perrašoma antroji redakci
ja. Pirmasis skyrius, kuris ap- 
ma sveikinimus, at-kų ženklus, 
vėliavas, uniformą, įžodžius, ere 
do, himną ir šventes, yra .iau 
užbaigtas. To skyriaus atspau
das bus išsiuntinėtos anksčiau, 
negu išeis visas vadovas, nes 
Ubai Stinge reikiamo vienodu
mo, kai duodamas įžodis ar ren
giama kuri at-kų šventė.

DUODAME KREDITAN 
BE ATSKIRO 

PRIMOKfiJIMO.

Visi mūsų pardavėjai kalba 
lietuviškai ir jūs būsite tikri, 
kad jūs gausite tai, ką norite.

Apsilankykite pas mus šian
dien!

PRANCIŠKUS BALSIS
Gyveno 4423 S. Talman Avė.
Mirė sausio 2 d., 1957, 4:15 

vai. ryto, sulaukęs senatvės.
GimC b i e t U v o J e; kilo iš 

Švėkšnos parap., Petraičių km.
Amerikoje išgyveno 55 m.
Pasiliko dideliame nuliūdi

me žmona Magdalena. (Ožeiai- 
tė), 2 dukterys: Marle Huene. 
žentas Edvardas: ii- Nancy 
Bielski, žentas Antanas; 2 anū
kai: Antliony l’.iell ir Mary
Eilėn Biell: sesuo l'ršula Dau
ginienė su šeima; 2 sesers sū
nūs — Justinas Chitauskus ir 
Kostas t'hilauskas. švogeris Izi
dorius Oželis ir jo žmona Ago
ta, kiti giminės, draugai ir pa
žįstami. Lietuvoje liko sesuo 
Anastazija Šcrtvltienė, švogeris 
Petras ir jų šeima.

Kūnas Ims pašarvotas ketv. 
3 vai. popiet John F. Emieikio 
koplyčioje, 4 3 30 S. Culifornia 
Avo. *

Laidotuvės įvyks šešludtcnį, 
sausio 5 d., iš kaplyčlos 8:30 
vai, ryto bus atlydėtas į šv. 
Panelės Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčią. kurtoje 
Įvyks gedulingos panjuldos už 
velionies sielų, l’o pamaldų bus 
nulydėtas į ŠV. Kazimiero ko
pines.

Nuoširdžiai kvietimui visus 
gimtuos, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvės'.

Nuliūdę: Žmona. dukterys 
žentai Ir anūkai.

Laidotuvių direktorius John 
F. Kudeikis. Tel. I.Afayi tie 3- 
0140.

WILLIAM BUKAUSKAS
Gyveno 905 North Cullcrton.

Mirė gruodi 31, 1956, 2:10 vai. 
ryto, sulaukęs 75 m. amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Raseinių 
apskr., Viduklės parap., Plaukinių 
kaimo.

Amerikoje išgyveno 50 iii.

Pasiliko dideliame nuliūdime bro
lių vaikai: Mary R ii y, jos vyras 
Joseph, Joseph Bukauskas, Krank 
Bukauskas ir jo žmona Valarir. Lie 
tuvoje sesuo, daug kitų pusbrolių, 
puseserių, giminių, draugų bei pa
žįstamų.

Kūnas pašarvotas Antano Pet
kaus koplyčioje, I 110 S. 50 Avė., 
Cicero, III.

Laidotuvės įvyks ketvirtad., sau
sio 3 d. iš koplyčios 8:30 vai. ryto 
bus atlydėtas į Šv. Antano parap. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas j Šv. Kazimie 
ro kupinai.

Nuoširdžiai kviečiame visus ginti 
nes, draugus ir pažįstamus dalyvau
ti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę si.si gimines.

Laidotuvių direktorius Antanas 
Petkus, Iri. TO 3-2109.

H. S E 1 G A N
KUBAI, SKRYBĖLĖS, BATAI IK KITI REIKMTNYS VYRAMS

4622 South Ashland Avenue Tol. YArds 7-1272
CIIICAGO y, ILLINOIS

Jūsų patugumui, musų krautuvė yra atdara sekuiadieuiaia 
nuo 10-Los valandos ryto iki 4-toa valandos popiet

CRANE SAVINGS
25.15 HKST 47 th STREET LAfajetū 3-1083

B. R. Pietkietvicz, prez.; E. R. PIetklewlcz, sekr. Ir advokatas 
Mokame augštus dividendus. Koduojame čekius. Parduodame ir 
išperkama valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ŠIANDIEN.-Apdrausta Iki $10,000. 
Darbo valaudoa: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk, 9 iki 5; treč. uždaryta. o šešt. nuo 9 ik) vidurdienio.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba 
T0wnhall 3-2109

JOHN F. EUDEIRIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue

Tel. YA 7-1741-2 ii LA 3-9851
4330 34 South California Avenue

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

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna
vimas dieną ir nak- 

1 tį, Reikale šaukite
I mus.

Mes turime koplyčias, 
visose Chicagos ir 

Roselando dalyse ir 
tuojau patarnaujame’

PETRAS BIELIŪNAS
4348 CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3572

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

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

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

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2>i

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

VASAITlS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, III. Tel. OLympie 2-1003

“zTgmŪND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET YArds 7-0781

STEPONAS C. LACKAVVICZ
2424 W. 69th STREET REpublic 7-1213
2314 W. 23rd TLACE Virginiu 7-6672
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X Kun. K. A. Matulaitį pa

kvietė Springfield, III., klebo
nas Yonkers vasario 16—17 d. 
iškilmėms. Jis nori, kad para-

IŠARTI IR TOLI
BRAZILIJOJE

— Dr. J. Basanavičiaus var
do Lietuvių Centras Argentino-į 
je savo patalpose gruodžio 16 
d. turėjo asadą-vaišes, kurių 
metu buvo pagerbti Arg. Liet. 
Vyrų kvartetas Aitvarai: A. ir 
V. Rastauskai, J. Simanauskas 
A. Slančiauskas ir vadovas V. 
Cibavičius, nusipelnę draugijai, 
kurie visą plokštelių įdainavi-

piečiai daugiau susipažintų su mo pelną paskyrė Lietuvių 
arkivysk. Jurgio Matulaičio centrui, naujojo salono staty- 
beatifikacijos byla. Pačioj pa- bai. Asadą kepė E. Liveikis, K. 
rapijoj yra keli žmonės per Liveikis, P. Viteikis, P. Aglins- 
arkivysk. užtarimą gavę malo-|kas ir A. Vyturys. Prieskonių 
nių. 1926 metais arkivyskupas, paruošė — Petrauskaitė, Man- 
Matulaitis-Matulevičius lankėsi kuvienė, Gradeckienė ir Krikš- 
Springfield, III. Jį atlydėjo kun. įįūnienė. Patarnavo: D. Man- 
Dvaranauskas, kun. L. Drau-I kūtė, E. Deveikytė, L. šveričio-

nytė, K. Dedela, J. Bačkis, L. 
Lemberis, R. Mankus, P. Kuku- 
čionis ir D. Bražionis. Prie bu
feto buvo J. Urbonavičius, A. 
Rinkevičius, A. Šmitas, B. De
dela ir V. Subelskis. Įėjimą pri

gelis ir kun. J. Mačiulionis. Vie
tos klebonas turi pasigaminęs 
visų tų iškilmių filmą.

X Lietuvos Gynėjas — lie
tuvių fronto kovotojų laikraš-
lis, leistas tėvynės apsaugos ™- p PoMūnas, *P. Vaiste- 
rinktinės bolsevtkų nelemtoje L Valiuįkie, R. NarUeviiius 
Lietuvos dalyje, redaguota. Si- jr A Jagas Mu2[ką tvarM 
mo Miglino, 1944 m. Nr. 5 J. radeckag R Mąslioms, A. 
Pakalniškio įgyvenančio Ch>-1 u Tą buVQ
cagoje) padovanotas f asau!'°! pagerbtas 30 metų dirbęs d-jos 
Lietuvių archyvui. PLA vado

SAUSIO MĖN. AUGALAS

Sausio mėų, augalu yra paskirtas Rwiss Girose augalas, Garfield ir 
Linkolu parkuose. Augalas duoda vaisius savo skoniu primenančius 
bananą. Jį galima matyti parkuosi* nuo 9 vai. ryto ligi 9 vai. vakaro, 
įėjimas neapmokamas. •

Sugavo beprotį mušeiką

Pietinėje Chicagos dalyje po
licija įugavo Haroldą Jackson,

Mažiau mirčių Sugavo žmogžudį
Chicagos apylinkėse persą-. .Vicna3JS 10 “ausiai poli-

vaitgalj susisiekimo nelaimėse 730’ Jie^omų nusikaltėlių _ 
Joseph James Bagnola, 40 m. 
amžiaus, buvo areštuotas vie
noje' Chicagos tavernoje. Jisai

41 m. amž., buvusį autobuso'žuvo tik 2 asmenys, kaip apie 
šoleij, kinis pablūdo, kai jam tai pranešė pirmadienio spau-
reikčjo vėl grįžtt j Monbnoda. Visoj Illinois valstybėje

c ioio-i metais drauge su kitai3
mirtinai primušė New Orleans

valstybinę ligoninę, iš kurios žuvusių buvo 8, taigi — žy- 
jis buvo išleistas aplankyti na- miai mažiau kaip Kalėdų laiko 
.miškius. Atradęs revolverį, jis tarpio savaitgaly. Policija ma- 
juo sumušė žmoną ir ja. re.kė- no, kad čia nemažai padėjo jų 
jo vežti į bitele Company of griežta priežiūra, jog būtų lai- 
Mary ligoninę. Perkirto jos lū- kamšei taisyklių.
pą ir sudaužė dirbtinius dantis.
Kaip jis, taip ir jo žmona abu- 39,000 SSjpidmų 
du turi po 41 m. amžiaus. Po Baigiantis 1956 metais Chi- 
tų muštynių Jackson paprašė caS°je buvo miesto šelpiamų) Policija areštavo Jose Ceni- 
pažįstamą, kad jį pavežtų pas v^rų’ moterU ir vaikų net 39,-iseros, 34 m. amžiaus s-nkveži- 
vienus draugus. Vėliau netoli bet jų skaičius jau suma- mių plovėją, kuris iš Poik Bro- 
tos vietos policija rado jį be- 7,725 palyginus su 1955 thers sandėlių, esančių 8311
vaikščiojantį prie metalo lie- metais- Gerovės departamen- NT'"^U — ----11----------=-
jyklos. Policijai jis nesiprieši- tas per 1956 metus varguome- 
no, ginklą sakėsi, atidavęs drau- nės globai išleido $26.200,000.. . A n Am m X •»-. X n 1 _! ; •

automobilių prekybininką Hen
ry Stern, atimdami iš jo $50,- 
000. Bagnola yra čikagietis, 
pirmą kartą teismo baustas kai 
jis teturėjo 16 m. amžiaus. 

Sugavo vagį

vybė jam už tai yra labai dė
kinga ir prašo tuos tautiečius, 
kas turėtų kitus numerius, kad

naudai narys Leonas Ryšelis, 
kuriam buvo suteiktas garbės 
nario titulas — pirmas toks ti
tulas draugijoje. Garbės nariui

atsiųstų Į archyvą. Privačiai įteiktag gTažus pergaminas su1 _ 1 1 j  : m. 1 * i i i /-vn T"i rT X Z— *laikomi gali nusimesti, o archy
ve būdami tarnaus visai tautai 
ir bus saugiai laikomi.

valdybos parašais. Kalbėjo 
d-jos pirm. A. Mičiūdas, svei
kino taip pat kiti nariai: jauni-

X Antanas Gintautas, 529 mo ir suaugusių atstovai. Daly-
vavo ir Laiko red. kun. A. Klei
va.

j. A. VALSTYBĖSE
— Herbert Kuzinsko, 8 m. 

lietuviuko, atvykusio į Ameri
ką prieš Kalėdas, nuotrauką 
įsidėjo Philadelpia Inąuirer 
laikraštis. Jaunasis tremtinys 
nufotogragfuctas su kuprine 
ant nugaros ir su kalėdine do
vana rankoj.

— Pvl. Vainius Sparkevičius,

_ .i is Philadelphia, Pa., sūnus Sparvas sausio 5 d. numeris išėjo iš ’ . 1kevicių, 2564 E. Ontano st., at

W. 43 Place, buvo Lietuvos 
pašto žinybos valdininkas ir 
Šiaulių miesto pašto įstaigos 
pašto organizatorius, o vėliau 
25 m. nuolatinis sekretorius, 
mirė sausio 1 d. Chicagoje ir 
pašarvotas Rudmino koplyčio
je. Laidotuvės įvyksta šešta
dienį, sausio 5 d. Kviečiami lai
dotuvėse dalyvauti giminės ir 
pažįstami, ypač buvę pašto ži
nybos tarnautojai.

X Kristaus Karaliaus L3i-

spaudos. Pirmame šių metų nu
meryje rašo kun. J. Prunskis,
Alfonsas Nevardauskas, kun. Pt Knok Ky. Ta proga
J. Stankevičius ir kt. Labai 3° atvaizdą Įsidėjo vietos laik-
įdomus skyrius Ne taip svar- rastls Gulde-
bu, bet įdomu. Numeryje gausi — Kan. dr. Juozui B. Kon- 

lietuviško ir katalikiško gyve- ėiui, Balfo pirmininkui, sausio 
nimo apžvalga, įdomus klausi- 6 d. sueina 40 metų jo kunigys- 
mų ir atsakymų skyrius ir kt. tės.

X Konferencijos bei pasita

rimai tiems, kurie mano vestis 
pradėdami šv. Jurgio parapi
jos salėje, kitą sekmad. 1 vai.

liko 8 savaičių kautynių apmo-)

X Aušros Vartų parapijos 
bažnyčioje pamaldos pirmą šio 
mėn. penktadienį, sausio 4 d.,

. . , įvyks vakare 7:30 vai.po pietų. Pirm., trec. ir penk
tadienį 8 vai. vakare. Kurie ma-1 x Ona Stravinskienė, gyve

no dalyvauti, prašome regist
ruotis klebonijoje.

X Chicagos Augšt. Lituanis
tinės mokyklos rengiamam va
karan, sausio 5 d. Lietuvių Au- 
ditor., biletai gaunami Bridge- 
porte — Karvelio ir Terros

nanti Bridgeporte, gavo liūdną 
žinią iš Lietuvos, kad tenai 
Survilišky mirė jos 102 metų 
amžiaus motina Anastazija 

! Jieškūnienė.
X Dervojedaitienė (Baltijos 

žuvėdra), Draugo bendradarbė,
knygynuose, Town of Lake ko-įgyvena Venezueloj ir švenčių 
lonijoj — Urbonų prekyboje ir! proga siunčia linkėjimus.
Marąuette Park 
se.

Marginiuo- X Elzbietai Mickienei (Plun- 
gaitei) nuo Šeduvos yra laiškas 

X Marijos gimnazijos Rūtos Draugo administracijoj.
ratelio narės uoliai ruošia šo
kių vakarą “žvaigždėse”, kuris 
įvyks sausio mėn. 4 dieną, 7 v. 
vak. gimnazijos salėje, 6727 S. 
California avė. Kviečiami visi 
lietuviai jaunuoliai. Gerą muzi
ką šokiams patieks Br. Jonušio 
orkestras.

X J. Kreivėnas, L. B. Kultū
ros Jfcmdo pirmininkas ir Mu
zikom Žinių redaktorius, rūpi
nasi paruošimu dainų ir šokių 
repertuaro lietuviškoms para
pinėms mokykloms, kurios da
lyvaus JAV ir Kanados Lietu
vių Tautinių šokių šventėje.

X šv. Kazimiero seselių rė
mėjų 6-tas skyrius pradeda 
naujais metais veikimą su kau
liukų žaidimo vakaru, kuris 
įvyks sausio 27 d. Rimkų na
muose, 4348 S. Artesian avė. 
Rėmėjai lauks su dovanomis ir 
vaišėmis.

X Vincas Kuliešius pats pa
sistatė sau gražų 2 aukštų na
mą 7141 So. California Avė., 
Chicago. Šią vasarą jis dirbo 
pas didelį kontraktorių namų 
pataisyme; dirbo du darbu, 
carpenterio ir elektros specialis
to. Dabar pradėjo statyti arba 
taisyti namus kitiems.

Rado 200 kurinių
Illinois universiteto Muzikos 

mokyklos profesorius Dragan 
Plamenac, besiknisdamas Ka
rališkoje Kopenhagos bibliote
koje, rado rankraščius 200 
prancūziškų kompozicijų, reli
ginio ir pasaulietiško turinio. 
Jos yra iš XV ir XVI šimtme
čio.

Niekas nėra . tiek turtingas, 
kad nieko nestokotų, niekas nė
ra toks vargšas, kad kitam ne
galėtų padėti. Leonas XIII

CHICAGOS ŽINIOS
Talentingi galės patekti 

televizijon
Lietuvių komitetas, kuris re

mia Immingrants Protective 
League veikimą, sausio 20 d. 3 
vai. p. p. Marijos Augšt. mo
kyklos salėje ruošia įvairumų 
vakarą, kurio programą išpil
dys konkursą laimėję talentui- 
giausieji mėgėjai. Valdantieji 
muzikos instrumentus, solistai, 
duetų, trio, kvartetų pildyto jai, 
šokėjų ir dainininkų grupės iš 
anksto iki sausio 10 dienos tu
ri registruotis pas teisėjus, ku
rie išrinks gabiausius iš užsira
šiusių. Teisėjai ir jų telefonų 
numeriai yra šie: prof. VI. Ja-1 
kubėnas (DO 3-5036), muz. A. 
Kučiūnas (WA 5-7505), Alice 
Stephens (LA 3-1933).

Trys geriausi laimėtojai tu
rės galimybės pasirodyti per 
Ted Mack mėgėjų programą, 
kuri duodama visoj Amerikoje 
per televizijos tinklą iš New 
Yorko. Jei ši lietuvių progra
ma bus gerai nusisekusi, galės 
ir ją visą panaudoti televizijai.

Immigrants Protect. League 
padeda daugeliui lietuvių, šioje 
įstaigoje gražiai darbuojasi lie
tuvaitė advokatė Helen B. 
Jerry.

Jauni lietuviai sportininkai
Šv. Ritos Augšt. mokykloje 

krepšinio komandoje iš septy
nių pirmaujančių žaidikų net 
penki lietuviai, iš jų du «— ka
pitonai. Tokiais pasižymėju
siais lietuviais žaidikais yra D. 
Prapuolenis, J. Valaitis, R. 
Gelbuda, A. Zvinakis ir A. Var
nas. Šv. Ritos mokykla yra 63 
gatvėje, ties Claremont.

Pagerbs 90 metų lietuvę
Sausio mėn. 6 d. bus pagerb

ta lietuvė Marijona Lebrick, 
sulaukianti 90 melų amžiaus. 
Ji yra iš Lietuvos atvykusi 
1900 metais. Mirus jos vyrui 
ji ištekėjo už našlio Lebrick 
turėjusio vaikus iš ankstesnės 
moterystės, taip, kad ji išaugi
no tris grupes vaikų. Gyvena 
pas savo dukterį Josephine Pil
kis. 6601 S. Weotern avė. Jos 
garbei vaišės bus suruoštos 
10040 S. Talman.

Policijos signalai
Illinois policininkams, kurie 

dirba pavieniui, įsakyta sulai
kant pavojingesnį įtariamą as
menį tuojau i policijos būstinę 
per radiją pranešti jo mašinos 
numerį ir nusakyti, kaip ji at
rodo. Tai padėtų sugauti pik
tadarį, jeigu jisai drįstų prieš 
policiją pavartoti ginklą.

Inž. Rudžio šeimos laiškas
Marija ir Antanas Rudžiai 

šių šv. Kalėdų ir Naujų Metų 
proga savo artimiesiems iš
siuntinėjo sveikinimo kortelę 
su spausdintu laišku, kuria
me draugiškai pasipasakojama, 
kad jų sūnus mokosi jėzuitų 
.mokykloje Prairie du Chien, 
Wisc. Jų 11 -metų duktė yra 
Kristaus Karaliaus mokykloje, 
o dar viena duktė ir sūnus 
3—4į/2 metų — yra namuose. 
Laiške pasidalinama mintimis 
apie šeimos visuotinį veikimą. 
Baigiama geromis viltimis atei
čiai, pažymint, kad Kristaus 
mokslas yra galingesnis net už 
atominę bombą. Tai tikrasis 
ginklas, kuris pasaulį išlaisvins 
iš karo ir kitų blogybių.

Gaisras teatre
Netoli Chicagos esančiame 

Elgino mieste gaisras sunaiki
no Rialto teatrą, padarydamas 
apie $400.000 nuostolių. Pen
kios arti teatro esančios par
duotuvės taipgi nukentėjo nuo 
dūmų ir vandens, kai suvažia
vę iš šešių miestų ugniagesiai 
kovojo su ugnimi. Buvo iš 
kraustyti 52 svečiai iš gretima; 
esančio Dickerson viešbučio. 
Buvo užblokuotas susisiekimas 
vieškeliu nr. 20, kur paprastai 
yra gyvas judėjimas. Gaisro 
priežastis nežinoma. Užsidegė 
ekranas 12 vai. 30 min. dieną, 
kai žmonės buvo tik pradėję 
rinktis.

Mirtis dėl pypkės
Chicagoje mirtinai apdegė 76 

metų amžiaus vyras Cullen 
Hart, 1433 N. Larabee, į pen
siją išėjęs geležinkelietis, per 
paskutinius trejus metus buvęs 
aklas. Ugnis kilo, kai iškritus 
iš jo pypkės degančiam taba
kui, užsidegė antklodė, kuria 
jis buvo susisupęs, ir minkšta 
kėdė, kurioj jis sėdėjo. Ugnį 
užgesė jis pats su žmona. Ant 
jo žaizdų buvo uždėta kepimui 
naudojamos sodos. Senukas 
nuėjo gulti, užmigo ir jau dau
giau nebeatgav< • sąmonės.

Krūtinės peršvietimas
Per 1956 metus Chicagoje 

kovojant su džiovu, buvo ne
mokamai peršviestos krūtinės 
ląstos 850,000 asmenų, o prie
miesčiuose — 400,000. Per
1957 m. numatoma dar dau
giau panašių peršvietimų pa
daryti. Bus paleisti važinčjan 
tieji peršvietimo įtaisai, kurie 
mieste įvairiose vietose veiks 
nuo gegužės niėn. 20 d. iki spa 
lio 4 d.

gams, o pats jieškojęs būdo, 
kaip įšokti į tirpintą metalą.

Spalvotas Austrijos filmas
Gražūs spalvoti Austrijos 

kalnų, laukų ir miestų vaizdai 
rodomi šios savaitės pradžioje 
teatre Today, esančiame Madi- 
son, ties Dearbom gatve. Fil
mas įdomus ne tik vaizdais, bet 
ir gyventojų papročiais. Taip
gi duodamas trumpas filmas 
apie mokyklas ir mokytojus, 
yra muzikalus ir humoristinis 
pieštinis filmas ir gausiai spor
to, politikos, madų naujienų. 
Programa tęsiasi valandą, kai
nuoja 40 centų ir čia visada 
duodama daug tikrovės įvairu
mų ir įdomumų.

Mėnesinė pašalpa asmeniui, pri- 
skaitant ir medicinišką pagal
bą, išėjo po $47.24.

Primena valst. mokesčius
Mokesčių rinkimo įstaiga 

primena, kad galima jau pildy
ti mokesčių blankus. Juos turi 
pildyti kiekvienas, kuris uždir
bo per praeitus .metus $600 ai' 
daugiau. Paskutinė data užmo
kėti mokesčius yra balandžio 
15 d. Apie 2,700,000 žmonių, 
gyvenančių 26-se šiaurinėse 
Illinois apskrityse, turės mo
kesčių sumokėti apie $700,000,- 
000.

Žiaurus banditas
Ties 47 gatve ir Vincennes 

banditas užpuolė moterį, kuri

North avė., nuo liepos mėn. iš
vogė prekių už .maždaug $5,000. 
Policija pastebėjo Ceniseros 
kelis kart važiuojantį iš sandė
lių ir jo mašinoj rado siuvamą 
mašiną, maisto maišytuvą ir ki
tų vogtų daiktų.

LIETUVIŠKŲ STUDIJŲ 
INSTITUTAS

— Išlaikomas — 
MOKSLINIŲ STUDIJŲ KLUBO

SEMESTRO TEMA:

MODERNIŠKŲ KULTŪROS AP
RAIŠKŲ VERTINIMAS

Penktadienį, sausio 4 dieną 
Vilniaus Aušros Vartų mokyk
loje (virš bažnyčios), 2325 W. 
23rd PI. (šalia “Draugo”) Dr. 
Zigmas Smilga skaito paskaitą 
apie Egzistencijalizmą.

Paskaitos pradžia 7 vai. 30 
buvo su savo vyru. Iš vyro at- m*n-> nesivėlinant.

Vaistai, vedą į saužudybę ėmė $18 ir jo akivaizdoje nu-' Visi> besidomintieji dvasinių 
Dr. Walter J. R. Camp pa. į skriaudė žmoną, grasindamas m°k3lų pažanga, kviečiami d-i-

reiškė spaudai, kad kaikurie iš abudu nužudysiąs. lyvautL____________________
tų naujausių vadinamų rami- “
nančių vaistų yra priežastimi 
eilės žmonių nusužudymo. Pats 
tas daktaras paskutiniu laiku 
buvo pakviestas ištirti 15 lavo
nų, rastų kai tie asmenys pa
naudojo perdidelę anų vaistų 
dozę.
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Jieškoma pagyvenusi lietu
vė, kuri sutiktų gyventi šeimo
je prie 2 metų vaiko arba atei
ti į namus darbo valandomis. 
Dėl sąlygų skambinti BIshop 
7-7965.

D EMERIO !

BOKIME IŠTIKIMI LIET. 
KNYGAI!

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

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

LIET. KNYGOS KLUBAS 
(Lith. Eook Club)

2334 So. Oakley Avė.,
Chicago 8, Illinois

rsj
Kokia 3-ji Fatimos 

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

mus kun. J. Kuzmickis svarsto 
knygoje

FATIMA IR MES
Kadangi autorius pats lankėsi 

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

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

Kita to paties autoriaus kny- 
i ga —

Marija mums kalba
Joje aprašomi švč. Mariios ap; 

slrelškimai Lietuvoje ir Europo^ 
je. Knyga iliustruota: įrišta kie
tais viršeliais ir jos kaina $3.00.

Reikalaukite knygynuose arba 
siųskite užsakymus su pinigais į:

DRAUGAS 

2334 S. Oakley Avė. 
CHICAGO ». 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 visuomenė bus supažindinta 
su nauju laureatu.

4

r:-

ALDONA STEMPUŽIENE, konkursų laimėtoja

Lietuvių visuomenei tai yra svarbi diena. Šiais metais 
7 rašytojai atsiuntė kūrinius norėdami laimėti $1,000, 

•kuriuos kiekvienais metais parūpina dienraščio Draugo 
Bendradarbių klubas.

Paskelbus laureatą. Įvyks koncertinė dąlis. Dainuo
ja ALDONA STEMPUŽIEN®, garsi Clevelando daini
ninkė.

Po koncerto bus šokiai, kuriems gros JUOZAS 

K O 2 I K A S.

Rezervuokite tą dieną DRAUGO romano konkurso 
šventei. Kiekvienais metais konkursas iškelia naujas 
ir įdomias asmenybes. Tikimės, kad ir šiais metais bus 
didelis surpryzas Amerikos visuomenei, kai bus paskelb
ta laureato pavardė. Įėjimo bilietai $2.

St
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