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DEŠINYSIS SPARNAS BRITANIJOS KABINETE
Strasburge, Prancūzijoj, sudaryta 

Vengrų Revoliucinė Taryba
STRASBURGAS, Prancūzija. — Vengrų Revoliucinė Taryba 

sausio 7 d. baigė savo posėdžius Strasburge.
Dr. S. Bačkis, Liėtuvos atsto- - ■ ■ ■ ■ ■ ----

vas Prancūzijoje, buvo pakvies-
tas dalyvauti iškilmingame kon-1 Nepatenkintas broliu
greso uždarymo posėdyje. Tai WASHINGTONAS, sausio 14. 
proga jis susipažino su gen. B. _ 3^,,,.^ Joseph R McCar. 
Kiršly, Kongreso pirmininku, t (R wis, įsitikin kad re
kuris vadovavo Budapešto suki
lėliams, ir jam perdavė lietuvių, 
latvių ir estų pasveikinimą bei 
linkėjimus.

Vengrų Tautinis Komitetas 
išgaruoja

Kongreso proga buvo įkurta 
Vengrų Revoliucinė Taryba. Jon

WORLD WEEK
Praėjusios savaitės svarbesnieji politiniai įvykiai vaizduose. (INS)

zidento Eisenhowerio brolis dr. 
Milton S. Eisenhoweris turįs di
delę įtaką Baltuose Rūmuose. 
Šen. McCarthy nuomone, dr. Mil
ton S. Eisenhowerio įtaka Bal
tuose Rūmuose nesanti teigiama 
JAV politikai.

Dr. Milton S. Eisenhoweris 
yra Johns Hopkins universiteto

įeina visos vengrų politinės gru- prezidentas. Senatorius McCar- 
pės, deleguodamos po keturis at- thy uniyersiteto prezidentą ne
stovus, kurių po du įeina iš se- skaito daugiau respublikonu, o 
niau esančių egzilyje vengrų ir radikalaus kairiojo sparno at- 
po du iš ką tik pabėgusių vengrų., stovu.
Į ją neįsileista vengrai komunis- i _____ _____
tai pabėgėliai (kurių skaitoma Britanijos darbo
apie 5 proc. 160,000 pabėgėlių), 
ir pačių dešiniausių grupių atsto 
vai. Praktiškai, buvęs egzilyje 
Vengrų Tautinis Komitetas išga
ruoja, nes iš jo išėjo krikščionys 
demokratai, socialistai ir ūkinin
kų partija.

Vengrų Revoliucinei Tarybai

JAV kariuomenė
pasiliks Europoje

WASHINGTONAS, sausio 14. 
Jungtinės Amerikos Valstybės

Vadas siūlo nemano dabar ištraukti savo gin 
kluotų jėgų iš Europos ar jas es
miniai sumažinti.

Šis žodis pasiųstas Vokietijai, 
Britanijai, Prancūzijai ir Indijai.

Pabaltijo kraštai ginami
Europos Tarybos posėdžiuose

STRASBURGĄS, Prancūzija. — š. m. sausio 8 — 11 d. d. Eu
ropos Tarybos Patariamasis seimas baigė savo 1956 metų sesiją. 
Jos darbus pabaltiečių vardu sekė Lietuvos atstovas Prancūzijoje 
dr. S. Bačkis.

šios sesijos metu.konstatuota:

WASHINGTONAS, sausio 14. 
— Britanijos Darbo partijos va
das Hugh Gaitskell reikalauja J. 
Tautų sudaryti didesnes polici
nes jėgas palei Izraelio pasienį.

Jis siūlo tuojau pasiųsti tarp-
vadovaus vykd. komitetas iš 31 tautinės policijos jėgas palei visą 
asmens. Jo prezidiumą sudaro po iželio pasienį, kad būtų sušvel- 
nia Anna Kethly, gen. B. Kiraly nįntas tarptautinis įsitempimas 
ir p. Kovadeo, buvęs paskutiniu vidurio Rytuose.
metu Budapešto burmistras. Jie j _______
vengrus atstovaus ir O. N. U.

Š. m. sausio 8 d. Europos Ta
rybos pirm. Dehousse, kartu su 
gen. komisijos pirm. Fr. de Men- 
thon ir specialios komisijos 
pirm. K. Wistrand, priėmė Ven
grų Revoliucinės Tarybos dele
gaciją ir ją patikino, jog Eur. Ta 
ryba laikys Vengrų Revoliucinę 
Tarybą tikrąja vengrų tautos de
mokratinės valios reiškėją.

Tuo pačiu metu Eisenhowerio 
administracija atnaujino savo 
opoziciją Vokietijos neutralumo 
idėjai.

1) žurnalistų begalinis susidomė, Pronapailda tam Vaiku 
jimas sesijos darbais — diskusi- 4
jomis; 2) aktualunjas Vengrijos', MASKVA. — Kaip praneša 
įvykių, O. N. U. dubų kritika ir “Pravda” nr. 363, per 1956 m. 
aštrūs pareiškimai-prieš Sovietų' SSSR Profesinės sąjungos tu-

Lietuvos ministeris
pas popiežių Pijų XII

VATIKANAS.—Popiežius Pi
jus Xn privačioje audiencijoje 
priėmė Lietuvos atstovą prie Šv. 
Sosto ministerį Stasį Girdvainį.

Ministeris Girdvainis perdavė 
popiežiui Pijui XII lietuvių lin
kėjimus Kalėdų švenčių ir Nau
jųjų Metų proga. Šv. Tėvas iš

Nauja britų 
vyriausybė

LONDONAS, sausio 14. — 
Konservatorių partijos dešinysis 
sparnas turės stiprų balsą naujo
je Britanijos premjero Macmil- 
lan vyriausybėje.

Diplomatiniuose sluogsniuose 
ir spaudoje buvo pasklidusi nuo
monė, kad premjeras Macmillan, 
pertvarkydamas ministerių kabi
netą, pasirinks minkštesnę lini
ją, bet toji nuomonė nepasitvirti
no.

Aštuoniolikos vyrų kabinetas 
šiandien sudarytas. Daugumoje 
seni veidai. Naujas premjeras 
Britanijos užsienio reikalų minis 
terį paliko tą patį — John Sel- 
wyn Lloyd, Suezo kanalo invazi
jos architektą.

Užsienio reikalų ministeris 
tas pats

Apskritai buvo galvota, kad 
Lloyd bus pakeistas kitu asme
niu vien tik dėl to, kad Britani
jai nepavyko „kelionė“ į Suezo 
kanalą.

Richard Austen Butler, Mac- 
millano didžiausias konkurentas, 
vėl paskirtas vadu parlamente ir

savo pusės išreiškė tėvišką susi- į Valstybės antspaudo saugotoju, 
rūpinimą ir užuojautą kenčian-I *r ^ar Jam pridėtas vidaus reika-

Tik pradžia 
didelių įvykių

LONDONAS. — Vertindamas 
praėjusių metų politinius įvy
kius, anglų dienraštis „Daily He- 
rald“ diplomatinis koresponden
tas Ewer pabrėžia, kad sovietinė 
agresija Vengrijoje yra neišven
giamai surišta su labai rimtomis 
pasekmėmis pačiam Maskvos re
žimui. Gyventojų nepasitenkini
mas matomai didėja ne tik sate
litiniuose kraštuose, bet ir pačio
je Sovietų Sąjungoje.

Daugėja bėgančių
skaičius iš R. Vokietijos

BONNA, Vokietija, sausio 14. 
— Nuo 1956 metų pradžios iki 
gruodžio mėn. vidurio iš komu
nistų valdomos Rytų Vokietijos 
į Vakarų Vokietiją pasitraukė 
270 tūkstančių asmenų.

Tokiu būdu vidutiniškai kiek
vieną mėnesį 24 tūkstančiai vo
kiečių pasiprašė politinės globos 
Vakarų Vokietijoje.

Palyginus su 1955 m., Rytų Vo 
kietijos pabėgėlių 
miai padidėjęs.

Beveik visi
ROMA, Italija, sausio 14. — 

Straipsnio autorius tarp kitko i šiomis dienomis beveik visi italų 
primena Lietuvos komunistų su-' dienraščiai plačiau paminėjo Pa
sirūpinimą dėl masių antikomu
nizmo ir stipriai besireiškiančio 
tautiškumo. Viltis, kurias buvo, vietinę okupaciją, 
pažadinęs Chruščev, pasmerkda

baltijo kraštuose vykstantį gy
ventojų pasipriešinimą prieš so-

mas asmenybės kultą ir atideng- Paruoš TiailjUS
damas Stalino nusikaltimus, jau; 
galima laikyti sudužusiomis. Ta 
čiau vieną kartą pažadintos jos 
yra neužgniaužiamos, — rašo 
straipsnio autorius. — 1956 me
tai turės istorinės reikšmės, nes

Generolo Kiraly žodis
Generolas Kiraly, kuris dele

gacijai pirmininkavo, pareiškė:
1. Vengrų tautos sukilimas bu

vo visuotinis, demokratinis. Jo
kių direktyvų, jogių gi/iklų jie iš 
užsienio neturėjo ir negavo;

2. Sovietų militarinės bazės 
Vengrijoje yra nukreiptos prieš 
Vakarų pasaulį;

3. Vengrų Revoliucinė Taryba 
nesikiš į dabartinį Vengrijoje 
vykstantį rezistencijos sąjūdį 
prieš sovietus; ji kovos už Ven
grijos laisvę ir nepriklausomybę, 
kol tai bus atgauta;

4. Vengrų Revoliucinė Taryba
bendradarbiaus su PET (A.C.E. I jais bus atžymėtą pradžia didžio- 
N.) organizacija ir kiekviena pa- jo revoliucinio judėjimo prieš 
vergtų tautų nacionaline organi- Kremliaus režimą, šis judėjimas 
zacija, kuri yra demokratinė ir gali būti užgniaužtas kraujuje, 
siekia savo tautos laisvės ir ne- bet jis turės lemiančios reikšmės 
priklausomybės; ji nebendradar- į šių metų pasaulio istoriją, 
biaus nei su komunistais, nei su
buvusiu Tautiniu Vengrų komi
tetu.

Š. m. sausio 9 d. Vengrų Re
voliucinės Tarybos delegaciją pri

Kai tik pasitrauks
KAIRAS, Egiptas, sausio 15. 

- Egipto kariuomenė šiandien 
ėmė Europos Tarybos Pataria-i įžengs po kelių valandų į EI 
mojo seimo generalinė komisija Arish bazę, Sinai pusiasalyje,

atominius ginklus
BONNA, Vokietija, sausio 14. 

— Vokiečių spaudos žiniomis, 
amerikiečiai savo atominį mono
polį tegali išlaikyti tik 10 metų. 
Mokslininkai tariasi galėsią lai
ku paruošti ir naujų atominių 
ginklų. Pvz. jei atominę bombą 
pavyktų „apsiausti litijaus — 
hidrido apsiaustu“, tai būtų ga 
Įima sukonstruoti kur kas galin 
gesnį ginklą, į kurį galėtų būti 
„įmontuota1 ir pati saulės ener 
gija-

Sąjungą.
Europos Tarybos Patariama

sis Seimas priėmė šias rezoliuci
jas: padėti vengrams pabėgė
liams; padėti Austrijai gelbėti 
vengrus pabėgėlius; rekomenduo 
ti visoms vyriausybėms, Euro
pos Tarybos nariams, įvesti rusų 
kalba radijo transliacijas į So
vietų Sąjungą.

Visi Europos Tarybos pataria
mojo seimo posėdžiai beveik bu
vo pašvęsti diskusijoms, kurios 
lietė šiuos reikalavimus:

1. Sovietų Sąjunga turi ati- 
skaičius žy-; traukti savo kariuomenę iš Ven

grijos;
2. Visi deportuoti vengrai turi 

būti repatrijuoti;
3. Vengrijos polit. nepriklau

somybė turi būti atstatyta;
4. Daryti visa, kad Sovietų Są

junga atitrauktų savo kariuome
nę iš visų okupuotų kraštų;

Rezoliucijos reporteris Benve- 
nutti savo pranešime pareiškė, 
kad tai turi būti padaryta ir iš 
Pabaltijo kraštų — Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos;

5. Reikalauti, kad Suezo kana
las būtų atidarytas navigacijai, 
kad navigacija ateityje būtų lais
va, kad tarp Izraelio ir Arabų 
valstybių būtų sudaryta taikos 
sutartis;

rėjo 5,415 pionierių stovyklų, 
kuriose buvo apgyvendinta 2, 
500,000 tos organizacijos narių 
ir šiaip vaikų. Visdėlto Vengri
jos ir kitų ašlių maištai parodė, 
kad nei tomis priemonėmis so
vietai neįstengia savaip perauk
lėti jaunimo.

čiai lietuvių tautai, pažadėdamas 
niekuomet jos neužmiršti savo 
maldose ir linkėdamas, kad grei
čiau baigtųsi sunkios priespau
dos dienos.

lų sekretoriaus postas. Butler 
buvo šaltas Edeno politikai Sue
zo kanale.
Naujas Britanijos iždo kancleris

Kitas Suezo kanalo kampani
jos palaikytojas, Peter Thorney- 
croft, buvo pakeltas iš Prekybos 
tarybos prezidento į Britanijos 
Iždo kanclerio postą, kurį pir-

TRUMPAI IŠ VISUR
• Italijos komunistų partija 

mažėja. Italijos komunistų par
tija per metus neteko 800,000 ' turėjo Macmillan

ir specialioji komisija.

Kiek Izraelis

turi gyventojų
JERUZALE, sausio 14 

1956 metų pabaigoje turėjo 1,- 
872,000 gyventojų, praneša Iz
raelio vidaus reikalų ministerija. 
J tą skaičių įeina 200,000 nežydų. 
Apie 8,000

kai tik Izraelio kariuomenė iš 
ten pasitrauks.

Izraelis sutiko dviejų dienų lai 
kotarpyje grąžinti 5,000 egiptie- 

o čių belaisvių.< i
—! Puolė projektą

WASHINGTONAS, sausio 14. 
— Senatorius Wayne Morse (D., 
Ore.) puolė prezidento Eisenho 
werio projektą teikti karinę ir 

asmenų metų laiko- ekonominę pagalbą Vidurio Ry-
tarpyje išvyko iš Izraelio. tams.

Stengiasi niekinti

Angliakasiai be butų
MASKVA. ‘Izvestijų” nr.

narių. 1953 m. joje buvo 2,300,- 
000, o dabar 1,500,000. Tokias 
žinias paskelbė Eugenio Reale, 
buvęs senatorius ir buvęs Itali-306 paskyrė net ištisą straipsnį 

nusiskųsti kaip labai trūksta bu Jos atstovas Lenkijoje, dabar iš
tų Donbaso angliakasiams. Bu
tų trūkumas daugelyje šachtų 
yra priežastimi, kad neįmano
ma išvystyti anglių kasimas. 
Cituojamas darbininko nusiskun 
dimas: “Pas mus — kaip se
niau,, daug kalbama apie butų 
statybą, bet mažai kas tedaro
ma”.

Rinkimai okupuotoje 
Lietuvoje

partijos išmestas.
• Čekoslovakijos komunistų 

spauda puola Jugoslavijos ir Len 
kijos komunistus. Tai Čekoslo
vakijos komunistų ištikimybės 
Maskvai ženklas.

• 159 metų. Sakoma, kad ju
goslavas Djordje Vuckovic turi 
159 metų amžiaus. Ši žinia gau
ta iš Jugoslavijos sostinės.

• Ambasadorius šnipas išvyko 
namo. Sovietų atstovas K. Ra- 
dionovas išvyko iš Švedijos. Jis

Macmillan pašalino penkis 
Edeno kabineto ministerius. Vie
nas iš jų yra Britanijos apsaugos 
ministeris Anthony Head, kurio 
ministerija vykdė invaziją į Sue- 
zą.

Ckurchillio žentas krašto 
apsaugos ministeris

Iš kabineto taip pat iškrito 
Gwilyn Lloyd — George, kuris 
buvo vidaus reikalų sekretorius, 
ir Walter Monckton, generalinis 
algų mokėtojas. Monckton buvęs 
vienas iš Edeno kabineto narių 
pasipriešinęs invazijai į Egiptą.

Ducan Sandys, 48 metų, Wins- 
ton Churchill žentas, paskirtas

VILNIUS. — Gruodžio 24 d., 
kaip praneša „Pravda11 nr. 360, 
paskelbta, jog 1957 m. kovo 3 d., 
sekmadienį, visoje Lietuvoje Švedijoje laikė Švedijos
įvyks rajonų, miestų, apylinkių įžeidimu. Nuo karo pabaigos iš

buvo diplomatų dekanas Švedi- Britanijos apsaugos ministerių. 
joje. Bet švedų spauda jį vadino1 Jis buvo namU statybos ministe- 
„ambasadoriumi šnipu“ ir jo bu- riu.

6. Reikalauti, kad Vak. Euro
pos kraštai vestų bendrą politi
ką santykiuose su Sovietų Sąjun
ga ir santykiuose su Art. Rytais, 
bendradarbiaujant su JAV;

7. Siekti Europos apjungimo.

ir seniūnijų tarybų rinkimai. Su
prantama, kad ir šie rinkimai 
įvyks griežtoj okupantų kontro
lėj, be jokios laisvės statyti kan
didatus ir pagal norą už pasirink 
tus balsuoti.

Švedijos turėjo išvykti jau per 
tuziną sovietinių diplomatų dėl 
šnipinėjimo.

• Austrija skelbiasi turinti 
7,000 televizijos aparatų. Niu- 
jų aparatų kasmet dabar paau
ga apie 3 000.

• Vokietijos katalikai Koelno 
arkivyskupijoje sudėjo 400,000 
DM Vengrijos bėgliams šelpti. 
Arkivyskupas kardinolas Frings 
paskelbė, kad už tuos ir kitus pi
nigus katalikai įrengs šiaurinia
me Koelno priemiestyje vengrų 
bėgliams butų koloniją.

Rimti trūkumai

• Bolševikai skelbia, kad Šie
met Lietuvos žemės ūkio akade
mija išleidžia 123 kvalifikuotus 
agronomus ir žemės ūkio ekono
mistus. Diplomantai jau paskirs-

OKUP. LIETUVA. — Lietu- tyti į darbovietes. Girdi, „daugu- 
, vos komunistų partijos centro mas pareiškė, patys norą vykti į 

OKUP. LIETUVA. Praėju- komiteto IV plenumas konstata- kolūkinį kaimą“. P. Paciukonis 
siais metais išleista J. Bulovo vo rimtus trūkumus ir pareikala-
knygelė, pavadinta „Rinkimai“ vo jg pagrindų pagerinti kiauli- 
ir „Tautos atstovavimas“ bur- ninkystę".
žuazinėje Lietuvoje“. Joje stenj Taip pat buvo konstatuota, jog 
giamasi visaip suniekinti nepri- į kolchozus nepaprastai lėtai ga- 
klausomos Lietuvos parlamenti- benamos mineralinės trąšos, 
nė santvarka. ■

ORAS
Oro biuras praneša: Chicagoje 

ir jos apylinkėje šiandien — ap-

pats išvykęs į gimtąjį kolchozą 
— Raudonikių kolenozo agrono
mu. V. Mankauskas su žmona 
Janina paskirti į Salantų MTS, 
O. Geštautaitė — į Žagarės MTS, 
visa eilė kitų, kaip skelbiama, 
„pasisiūlė dirbti kolūkių pirmi
ninkais“.

KALENDORIUS • Kas vadovauja okup. Lietu
voje spaudai? „Tiesa“ pasisakė, 
kad vienas iš svarbiausių lietu-

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Atstovų Rūmų daugumos vadas McCormack reikalauja 

prezidentą Eisenhotoerį pamiršti bet kokią idėją dėl pakvietimo į 
JAV Jugoslavijos diktatorių Tito.

— Londono „Daily Mail“ laikraštis praneša, kad Sovietų Są
junga slapta įrengė oro bazę Sirijos tyrumoje. Bazė esanti 100 my
lių pietryčiuose nuo Aleppo, Sirijos didžiausio miesto.

— Britanijos Darbo partijos vadas Hugh Gaitskell vėl prašys 
naujų rinkimų Britanijoje. Gaitskell dabar lankosi Washingtonc.

— Aktorius Humphrey Bogart, 56 metų, filmų žvaigždė, va
kar mirė Hollywoode. Sirgo gerklės vėžio liga.

— Vengrijos komunistų nelaisvėje yra amerikietė Mrs. Geor
gei te Meyer Chapelle. Komunistai ją areštavo Vengrijoje, kai ji 
darė pabėgėlių nuotraukas „Life“ žurnalui.

— Sovietų ginkluoti automobiliai tebeslankioja Budapešte, 
Vengrijos sostinėje.

— Vengrijos komunistinis Janos Kadar režimas įsakė 21/ va-
Sausio 15 d.: šv. Povilas Atsi- giniaukę ir šalta, 

skyrėlis; lietuviški: Dailius ir _____
Karijotė. j • Vengrijoje tebekovoja prieš viškos žurnalistikos vadovų landų laikotarpyje pakarti tuos. kurie organizuoja streikus ar dc-

Saulė teka 7:16, leidžiasi 4:44.; sovietus 10,000 laisvės kovotojų, yra... Grigorijus Kozlovskį. monstraeijas Vengrijoje.
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Paciento orientacijai

MEDICINOS SRITYJE
DK. A. LUPOMIS, Iowa

Pasitikėjimo n e praradusiam sloguojančiųjų jis aprūpino 
žmogui yra lengviau gyventi. į “tuščiomis piliulėmis” (dummy 
Kaip kitose gyvenimo srityse, j pils,, kurios nieko gydančio sa- 
taip ir medicinos pasaulyje pa

dalies padeda, tai tenka pa- su kuriais susipažinsime kitame 
brėžti, kad tikrus gydytojo pri- straipsnyje, 
rašytus vaistus vartojant ir jų 1 

; gydomąja galit tvirtai tikint, Daktaras sako, kad alkoholis

Liejyklos darbininkas 
vyskupu

Naujai paskirtas Gary Vysku-

Tik tas užsitarnauja laisvę 
ir gyvenimą, kuris kasdien dėl 
jų kovoja. Got: the

pasekmės gaunamo nepalygina- nėra vaistas nuo persišaldymo. I pas Andreiv Grutka yra plieno Išvaryk Dievą

sitik'ėjimas tekiama pagalba yra 
Dbai svarbus veiksnys bėdai 
nugalėti.

“Tuščių” tablečių vaidmuo

vyje neturėjo. Visų rūšių tab
letės buvo panašios išvaizdos, 
tik skirtingais numeriais (ko

mai geresnes.
. . negydo. Vaistai nuo “šalčio” pa 

Nauja gadynė* vaistų'gamyboje, pragtai paded& vaistininkuL
Dauguma vaistų buvo gauna- __________

ma iš v; istažolių, kol Paul Ehr- 
lich Vokietijoje parodė pasau
liui, kad vaistai gali būti paga-

Gydytojai gerai žino, kas slogų liejyklos darbininko sūnus ir1teisingumą.J 7 I   H'L 1 Y • »1 _ I n 4- ~ _ J ’ __1_ Y • e • • , , 1

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St 
Orl.su U-l. ltElianee 5-41IO 

Rczld. telef. GKovehill C-0617 
valandos: 1—8 p. m. 6—8 p. m 

Msnktac tik po pietų

tai išvarysi
Pijus X

pats yra dirbęs plieno liejyklo
se. Jis dirbo tuose fabrikuose 
vasaromis, beeidamas mokslus 
Šv. Prokopijaus kolegijoje Lis- 
le, III. Prieš ryždamasis kuni-

: gystės mokslams, jisai dar ėjo Amerikoje kiekvieną alsVLS' pareng;dniągias medicinos studi
jas. Kuuign jis buvo įšventin
tas 1933 met ų gruodžio mėnesį, 
baigęs studijas Amerikiečių ko
legijoje. Naujoji Gary vyskupi
ja turės 75 parapijas ir apie 
130,000 katalikų.

Daug padeda pabėgėliams
Iš 15,140 pirmųjų vengrų pa

bėgėlių, atgabentų į Camp Kil- 
„ m ... ■ .įmer, JAV-se, du trečdaliu par-me nJmo; Ten Saletuma y,am a kvietė katalikų NCWC. JAV ka- 

gyvent. iki amz.aus galo . I OTganizaciją

Emintingas klausimas

du) paženklintuose buteliukuo-1 ^inti iš anglių dervos ir tam nj savaitgalį, žmonės bėga iš na.- 
ne patalpintos, kad studentai ne j tikrų ligų gydymui panaudoti. mų r;cda keiį3įs> vjg0 resto- 
zinotų, kuo jie gydomi. Buvo laikai, kai vaistininkas ranuose, nakvoja viešbučiuose.

Tam tikram laikotarpiui pra- vaistažolių lapus ar šaknis su- Viena šeima išvažiavo taip pat 
jų “placebos” vadinamos) apie slinkus, tiriamieji studentai tu-! trynęs pagamindavo tabletes, paąitrankyti. Pakeliui užklupo 
pusę įvairius skausmus bei virš-į rėjo parašyti pranešimus, kaip arba ekstraktą bei tinktūrą su j audra. Vargais negalais pasie-

Dr. J. D. Radcliff aprašo, 
kaip cukraus tabletės (gydyto-

kinimo sukrikimus kenčiančių 
žmonių “išgydo” arba nors jų 
sunkią dalią palengvina. Tais 
atvejais tabletės veikia tik dėl1 
to, kad pacientas iš jų to tikisi.
Jokių vaistų savo sudėtyje ne
turėdamos, tikro gydomojo pro
ceso atlikti jos negali.

Šio teigimo įrodymui prisimin R jsta» 1<ad dauguma vaistų pu- . VyktĮomį bandymai. Dar yra ei- 
tinas sekantis pavyzdys. Prieš l atveJų veikė gerai. ‘ Tus- prieš kurias nėra efek-
keletą metų vienas Minnesotos josios tabletės” pusei ligonių tingų ir tUQ pačiu organįzmuį 
universiteto daktaras tūkstan- taiI’ pat PadeJ°- nepavojingų vaistų. Kiti, kurį
čiams negaluojančių studentų Pacientų tikėjimo į vaistų ga- laiką buvę geri vaistai, nustoja 
išdalino įvairių nuo persišaldy- lią dėka, žmonių neapdairumu■ veiksmingumo, kai ligų sukėlėjai

vaistai jo ar jos atvejuje veikė, tam tikru kiekiu alkoholio.
Grupės gydytojų, nežinančių ką giandien v3į3tus gamina che- 
kiekvienas individas buvo gavęs. miRai g:mtais įyairiu būdų keis 
gauti pranešimai buvo suskirs-, damį molekuleS) kol stįprį vais
tyti į gerus ir blogus. Bandymo gydomoji jėga yra pasiekia- 
užbaigimui sutartojo kodo nu- ma galimai sumažinant ntodin- 
meriai buvo paskelbti ir pagal grąjj cfektą sistemai. Tokiu bū
drautuosius duomenis patikrinti. du atrandamį nauji vaistai ir

kė nedidelį miestelį. Viešbučiai 
buvo užimti. Jie susirado ankš
tą kambarį, išvargę ir išalkę. 
Berniukas paklausė motiną: 
“Mama, kodėl mes nevažiuoja-

yokiečiai apie karą
į talikai turi
! nelaimingiesiems pagelbėti.

mo rekomenduojamų vaistų: as- j pasinaudodami įvairūs apgavi- 
pirino, belladonos, sodium-bi-1 kai ne tik išgarsėja, bet ir.pra- 
karbonato, antihistaminų ir an- turtėja. Jei netikri vaistai vien 
biotikų. Apie vieną tūkstantį paciento pasitikėjimo įtakoje iš

su jais apsipranta ir įgyja at
sparumą.

Paskutiniu metu vėl pasirodė 
keletas naujų išbandytų vaistų,

Vokietijos kardinolas Frings, 
Koelno arkivyskupas, pareiškė, 
jog jis tikisi ,ka_’ Dievui pade
dant 1957 metai? pasaulis iš
vengs didesnio karo. Kardino
las pabrėžė, jog visiems gerai 
žinoma, kad modernieji karai ne 
bepaliks nei laimėtojo, nei pra
laimėtojo, o tik sunaikintuosius..

I'el. ofiso 11E 4-».< /». rez. C-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield Blvd.
V A L: 1—4 Ir 6—9 

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

rout SAVINGS

OFFICE HOURS
15 NOON TOI ŠM 

»*■*». W> « M*
Y . ClOStO AU 6AY
....'• tš.M. TO 8P.M. ■ '< *žj

:i3i.tjLaSUKUBu2£A

»NSUREQ

da rydami apdrausta taupymo Runkeliu Ir paslebėsite skirtu 
ini). Chicago Savings saugiai Ii pelningai aptarnavo Pietų Ir 
Pietvakarių apylinkės taupymo ir nunių pirkimo paskoloms 
virš 82 metų. Turtas daliui- viršiju 420,amt,pim. 1111.
Nuo įsteigimo 1924 metais, Chicago Savings visuomet mokėjo 
daugiau negu vidutinius dividendus. Taip kaip pagal laikro

$C BEAUTIFUL
O,UVU DOOR PRIZES

JANUARY 3rd TO JANUARY 19th
The greatest event in Chicago 
Savings history! Join us in our 
gala GRAND OPENING between 
January 3rd and January 19th. 
There will be gifts for everyone 
visiting us during this celebra- 
tion. Special gifts for all savers, 
both aid and nevy. 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 f ii! aut 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 will 
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 Ist OF JANUARY.

Atvykite Krellai, su savo -'elnią Ii diaugaln, pamauti Chicago. 
mieste Klupiausius taupymo Ir skolinimo J.lalgOM pastatus.
1’I.IAYklli; Al KšfTAI s| IHVII»IM>\ IZ SAVO SAVriI- 
l’As. Taupykite, Ilgus metus Išbandytoje, apdraustoje finan
sinėje |«talgoj<. Pelnykite dauginu už buvo santaupus. Ir pasi
naudokite gausiais pinigus taupančiais patarnavimais, sutel
kiamais Chicago Savings nariams. Imbar duodami nepapras
ti dividendai uz l’AID-l P Investavimu*. Išbandykite, ati

di, kas G mėnesius, taupytojai yru 
sutaupau.

SPECIALUS VALANDOS PER GRAND OPENING NLD SAUSIO 3-CIOS IKI ID OS DIENOS:

Pirmadienį. Ketvirtadienį ir Penktadieni nuo 9 Y'al. ryto iki 8 vai. popiet
Antradienį ir Trečiadienį nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. popiet. Šestdaienį nuo 9 vai. ryto iki 2 vai. popiet..

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

Gė’RKLES LIGOS 
— Pri taiko akinius —

6322 So. Westeri ?. enue 
vai.: kasdien 10-12 vai. i.- 7-9 v: 
vak. šeštadieniais 10 a vai .Trečia
dieniais uždaryta. Kt. laiku susiti 

Ofiso telefonas: I>It 8-3229 
Res telef. \VAlbrook 5-507A

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

DR. PETER T. BHAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest 7lst Street
Vai. Pirm., kotvir., penitt. 1-4 ir 7-! 
Antr 1-6. Treč.ir ; ešt. pagal sutarties

DR. J. ir K. AGLINSKaT
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 VVest 51st Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

Dėl valandos skambinti telef on> 
Prospect 6-1795 nuo 2 iki 9 vai 
p. p. kasdian išskyrus trečiad. i 
šeštad.

Ties. tel. GRoveliill 6-5603

DR. VL. BLAŽYS
I PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

šeštad. 2—4 vai. vak. 
i Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti, 
i Telef. ofiso I.Afayette 3-0048

llez.: U AIbi-ook 5-3048

|V»» ofiso ir outo OLyuiplc 9-S<*“

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURi

4938 VV. 15th SU Cicero
-«dten 1—9 V ir 6—8 v »»k» • 

Išskyrus trečiadienius 
uitas 1526 So I9tli A»» .ASfndleniete 1° Iki 4 „at..

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Ofiso tel. CIdff8l.lt 4-2896 
Rezidencijos: LAfayette 3-111 j

DR. P. STRIMAITIS
VDVTOJAS iR CHIRURGĄ. 

1724 West 47 th Streei
Kaiupao 47tb Ir Herinitag<

-ai., ouo 2 iki 4 ir 6 Iki 9 v. va» 
šeštad nuo 2 iki 6 va) Išskyi s.

I.au teiti’ LsA.fU.Vet’• >*• *
ntMlilepia. šaukite KKdzie 8-28G*

3R. EMILY V. KRUKA:
GYDYTOJA In CHIRUR

4146 8. Aichei 4 v.
g-.'l'l

i 1 • , • •• 4**' - «

OR. FL rfcLLAT-AELPs/
Ofisai: 20 North Wacker Drlvt
Civlr Opera House, kamb «6«

Vai. kasd 12—4
Tel. CEntral 0-2291 

>OO9 VVest lutb str., Clcew 
i kasd 5—8 šeštad.

Tel. TOwnliaII 3-O95V 
<ltu laiku Ir trečiad ausitar' 

Rezid tel HKmlnck 4-708.»R (KfclU HUKft:
Gydytoju Ir Chirurge
OIKIŲ IK VAIKU Ule 

dPEClALinm 
oo Sonth Westem Avet>«
MlfiClCAL BUILDLNO, 

ruitiad., autrad. ketv ir penktu 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. ir nu.
6 v — 8 vai vakare Trečlau nu
11 vai. ryto — Iv p. p. Šeštad ’ 
va' ryta iki s vai. poj et.

oflce teJ Ri' ?-.»16b 
e» VVAJhrrsik 6-KVai

0R. VYT, TAUR* 
TUPAIAUSKAS

'^HYTOJAS IR CHIRURO. 
8ENDRA PRAKTIKA IB
9PEC. MOTERŲ LIGOS

Ofisas ir rezld.: 2410 W. 51st ». 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 6-567 

Ofiso vai Pirm. 8-10 v v Ant? 
Trečiad. ir Penktad. 6-9 vai va> 

ieštadlenlaie 2-4 vai popiet

Tel. ofiso I’ltospecr o 2240
l'Rospcct 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

HPEO. CHIRURGIJOS LIGOS
5700 S. Wood Street

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

Tel. ofiso He. 4-2123, rez. PR, 6-848

0R. V. P. TUMASONiS
CHIRURGAS

4255 Sonth VVestern Avsnng
VAL. kasdien 2—« p. p. ir 7—9 v*i 

Trečiadieniais, šeštadieniais Ir 
•r’kmfviienla.lj’’ užd&rvfj*

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

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

šeštadieniais 1—4 v p p

DR. JULIJA MDNSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRUKG#

' Office: 10748 Sonth Michigan Avė.
1 Kuto: 1653 W. 103 St., Beverly Hiils
1 Vai.: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v.,
1 Išsklrus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
' iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PUUmaa 5-6769 
Buto — BEverly 8-3946

TeL ofiso PKospect 6-9400
Rezid. PKospect 6-*44M

DR. ONA VAŠKEVIAIUS
(Vaške vičtūtė)

GYDYTOJA IR CHIRURGS 
6248 South Kedzie Avenoe

Vai. kasdien 1-3 p p. ir nuo 6-1 
vak. šeštad. 1-4 p. p. 'PredladlMlAl* 
ir kitu laiku tik susitarus.

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

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IH V1DAU8 LIGOg 

2745 W. 69 St.
(priedais šv. Kryžiaus ligoninę) 

Priima pagal susitarimą ’ Tel. ofiso VIctory a-1581
Rez. VIctor, a-OTa*

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHTRTTRflAa

802 West 3lst Street
Kam p. HaisLed ir 81-mos gatvių] 

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

,---------------------- ------- ------------------------- ------ -

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

4253 S. Whipple Streel
(Arti Archer Avė.)

Valandos: nuo 10 iki 12; 2—«; 7—9.
! šeštad 10—12. Trečiad. uždaryta. 

I.Afuvctte 3-4049

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South VVestern Avenoe 
Chicago 29. Iii

pasimatymai pagal sutarties 
telefonas ltEpiildfc 7-1900

Rczldcnda: GKovehill C-8161

Namų — CEdarerest 3-7 78*

DR. ALBINA PRUNSKlT
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI III CHIRURGAI 
3259 South H&lated 8t 

Kasdien 3—7 gal. vak. šeštad nuo 
1—B vai. vak.

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel VIctory 2-1484. Hesld. 2487 
W 62nd St.. tel Republic 7-8818

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. Vlrginia 7-0036 

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244

Tel. ofiso VI 7-0600. rez. RE 7-6867
DR. BR. GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
4055 Archer Avė.

Kampas Archer ir California Avė 
VAI..: 2—4 ir 6—8 v. p. p

šešt. 2—7 vai. p. p., 
išskyrus sekmadienius

Ofiso telef. YArds 7—1166 
Rezidencijos — STcuart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. \VAlhrook 5-2670
Ras. Hllltop 5-1500

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center
6132 South Kedzie Avenue

VAI,. 2 4 p. p. Ir nuo 7—9 v. vak.
Trečiad. Ir šeštad. pagili sutarti

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 West 6Srd Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. Ir 7:80 
Iki 9 vai. Trečiad. Ir šešt. nžd a ryta

Telefonas ORovehlll 6-1698
DR. ALDGNA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPFCIAUST®

PRITAIKO AKINIUS
Valandos: 9—12 Ir 7—J » V. pa*S

•usitsrlmn Išskyrus trečia. Usnių*
?422 Wwit Marcpietre Ud

TeL REliance 5-1811
OR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
.3925 Wert 59th Street

Vai.. 1—4 popiet, 8:80—8:81 vak 
Trečiad. pasai sutarti

Ofiso telefonas — Blskop 7-9595

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 

4342 Archer Avenoe
Kampas Kedzle ir Archer;

Vai. kasdien nuo 2 iki 9 vai 
Prečtad Ir sekmad tik susitaria

OR. ZIGMAS RUDAITIS
KPEC. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES IAGOS 
2745 West 69tl> Stree’

Priešais šv. Kryžiaus ligoninę
Tel. Rl public 7-2290 

VAI... Pirm antr Ketv penki
nuo 9 Iki 11 ryte ir nuo 6:u0—8:00 
Šešt nuo 2:00 — 4:03. Trečis** <r 
kitu laiku susitarus telefonu

Qr. Antanas Rudckas, 0. 0
"liūdna akis: prilaiko akino 

keič,a stiklus ir rfmns
*468 8o. California Avė., Ohic*» 

Šaukite YAnb 7-7381 
Priima: vakarais 6 iki 9; šeštad 

/<• n.) ryto iki 4; trečiad ir sekmad
tik susitarus

Tel .ftoo Y A 7-4787, rea. PR 6-l»*.

DR. STRIKOL
i ŪDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 8. Ashland Avė. (kamb. 811)
Vai. nuo 2—4 ir 8—8; trečiad.. še*

*ad. Ir sekmad tik pagal sutarti
Jeigu neatsilieps trlršinin6tl telefonu 

šaukite Mldwa» S-OOO1

Vai.:

9. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas - IToteristas 

\paratal-Protezai, Med. ban 
dažai. Ppee. pagnlba kojom

(Areli Hupporta) ir (.t. 
9-4 k 6-8 šeštadieniais 9-1.

»RTHOP£DUO8 TECHNIKOS LAB 
9850 W. 63r<l HL ųhlcago 99, UI 

Tel PI<<MIP<X4 6-5084

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marųuette Bd.
VA L. nuo 2 Iki 4 p. p.; 6 iki 8 vak 

Trečiad. ir šeštad oagal sutarti 

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR «-66»>
DR. P. Z. ZALATORIS

1821 So. Halsted Street 
Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-66M 

Rczld. 6600 S. Arteslan Avė.
VAL. 11 v. r. iki S p. p.. 6—» •

DR. G. SERNEh
uIKTCVIH IK lt (jVPVTIO 

Virš 25 metų patyrimo
Vėl. V A«ls a-t83i 

ritsikt, *a>»
■>ITM K* 

litais.
n-a/, ir sMUUiy llrk.1 
756 Waat Vith Stres

» II >

4T
\ ai. nuo 10 iki 3. nuo 6 iki S, tre 
čiad. nuo 10-12, penktad. 10-2 
iii štadh niuis nuo 10 Iki 2 vai. ir 

P P.

Ueuikite ilien. Draugą! 
Skclbkitės “Drauge"

DRAUGAS 
THE LITHIIANIAN DAILY FRIFWD 

2334 S. Oakb'y Avė., Chicago 8. III. Tel. Vlrginia 7-6641; 7-6641

Entcied as Second-Claas Matter Alarch 31, 1916, at Chicago, 
lliples tJje Act of March 3, 1879.

Men>her of the Uatholic rrc»<» Ass'n 
Published daily, cxept Sundays, 

by the
i'lthuMtlan Catholic Press Sodely 
PRENUMERATA: M<tamS
Cblcagei Ir Cicero) >9.00
Ki»ur JAV ir Kanadoj $8.00
Užsienyje $11.00

Illinois

HUBSCRIPTION KATES 
$8.00 per ycar outside of Chicago 
$9.00 per year In Chicago & Cloero 
$8.00 per year in Canada
Foreign $11.00 per year.

metų
B.00
$4.60
$B.B0

8 mSn. 
$2 75
$2.50
$8.00

1 mšn. 
81.36 
11.00
$1.96

itedskclia straipsnius taiso savo nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių na- 
nauro. Juos gražinu tik iš anksto susitarus. Redakcija už skelbimų turtai 
neatsako, skelbimu kainos prisiunčiamos savus pi ašy m a.

Orl.su
CIdff8l.lt
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Antradienis, sausio 13 d., 195' DIENRAŠTIS DRAUGAS, CffiCAGO, itLTNOIS

/

A. A. KUN. V. SLAVYNAS
Vakar iš Maspeth, N. Y., .lietuvių parapijos bažnyčios pa

laidotas kun, Vincentas Slavynas, miręs praėjusios savaitės 
pradžioje.

Velionis buvo senesnės kartos kunigas, tačiau dėl jo dvasios, 
veiklos ir užsimojimų jį galima būtų priskaityti prie vidutinio 
amžiaus veikėjų. Jis puikiai orientavosi šių dienų gyvenimo 
reikaluose, tikrai nuoširdžiai sielojosi Lietuvos išlaisvinimo dir- 
bais, remdamas Amerikos Lietuvių Tarybą ir kitus laisvinimo , ,A.
sąjūdžius. Jis ne tik domėjosi lietuvių kultūrinių dalykų puo- ?P»k"“es mieste to var-
selėjimu ir lietuvybės palaikymu, bet ir juos konkrečiai parem- da'J‘enl°.Pr“fa
davo stambiomis aukomis, nors paskutiniais savo gyvenimo me- /a, are ,
tais darbavosi nelietuvių tarpe. s. u tojas, apgudindamas pagerbia -

Senesnieji Amerikos lietuviai gerai atsimena kun. Slavyną pasaulyje jau beveik metai siau 
dar prieš jo išvykimą Lietuvon 1929 metais. Jis darbavosi kaip i,.ro flUdra kad oasaulvieklebonas keliose lietuvių parapijose Wisconsino ir Ohio yalsty- X kančios bt mūsų št
bese. Jį žinojo ir platesnė lietuvių visuomenė, nes jo veikla šie- lis išmintingo vado vadovauja- 
ke ir uz parapijos ribų. Velionis gana gyvai ir nuoširdžiai reiė- žtai yra sala tų audrų jūro- 
kėsi Lietuvos šelpimo ir laisvinimo darbuose I Pasaulinio karo je jr gaų toliau tęsti kūrybos 
metu. Taip pat bendradarbiavo su žymiuoju Amerikos lietuvių darbą. Užteko praleisti tą vie- 
sp udos darbininku ir lietuviškųjų knygų leidėju kun. Ant Mifuku. ną birželio 13 d. naktį, kad pa

lios žodžius rašantis atsimena ne vieną susirinkimą, kuria- aiškėtų, jog taip nėra, jog esą
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Lietuva nebuvo sala

1940 m. birželio 13 d. Lietu
vos tuometinės valdžios vado
vaują žmonės rengė įprastinę 
“tautos vado” Antano Smeto
nos vardadienio minėjimą. Vie-

me velionis dalyvavo ir diskutavo aktualiuosius lietuvių reikalus. 
Tais laikais jis buvo gana konservatyvus. Net ne visais klausi
mais ir su kun.

me milžiniškos tragedijos išva
karėse, ir tie įvykiai mūsų ma

tas Woodrow Wilsrn. Pagrin
dui buvo padėta daugiau iš 
prancūzų paimtoji demokratijos 
sistema su visagaliu parhmen- 
tu ir labai apibrėžtomis prezi
dento ir teismo funkcijom's. 
Kraštas buvo gyvenęs daugiau 
šimto metų Rusijos imperijos 
sąstate. Toje imperijoje vyra
vusios nuotaikos nebuvo be įta
kos mums. Jeigu rusams būtų 
pasisekę išlaikyti demokratinę 
sistemą, jeigu bolševikams ne
būtų pasisekę užimti valdžią, 
mūsų kraštas turbūt būtų atsi
radęs kitokioje situacijoje. Ggi 
bolševizmo įsigalėjimas pastatė 
Rusijos artimesnius ir tolimes
nius kaimynus prieš naujus pa
vojus, kurie metai iš metų augo. 
Kaip re?kcija komunizmui atsi
rado fašizmas Italijoje, kiek vė
liau — nacionalsocializmas Vo-

ŠNEKASI APIE EDENĄ

Apie Edeno pasitraukimą kalbasi Jungtinėse Tautose. i5 k. j d., britų 
ministeris Aliau Noble, delegacijos galva, britij delegatas tVilliam 
Sullivan ir Peru atstovas W. A. Belaunde. (INS)

F. Kemėšiu sutikdavo, nes jam atrodydavo, kad | Ž08 tautos negali būti sulaikyti. kiptHnip ir kpli flkirtln^i dikts- 
pastarasis per toli eina, siekdamas bendradarbiavimo ir su neką-t ... J. ,

‘ Vienas žinomų mūsų kultūri-1 turiniai režimai eileje kitų krastalikų grupėmis. Atsimenu jį kalbantis ir su kun. Mykolu Kru- i 
šu spaudos reikalais. Mat tada kun. Krušas buvo vienu “Draugo” 
leidėjų bendrovės direktorių. Dienraštis tada turėjo daug finan
sinių sunkumų, apie kuriuos jiedu labiausiai ir kalbėjo. Kun.

. Slavynas siūlė stiprinti administraciją. Ir netrukus po to kun. 
Slavyną jau matėme “Draugo” administratoriaus kėdėje. Tai 
buvo 1917 - 1918 metais. Jam tvarkant dienraščio ūkinius rei
kalus, “Draugas” buvo pervestas Tėvų Marijonų vadovybėmt

A. a. kun. Vincas Slavynas buvo gimęs 1877 m. gruodžio 
13 d. Virbalyje. Baigė Virbalio dviklasę mokyklą 1889 m., Ma
rijampolės gimnazijos 6 klases — 1895 m. ir Seinų kunigų se
minariją — 1900 metais.

Pirmą kartą į Ameriką velionis atvyko 1912 m. ir pastora
cinį darbą dirbo Milwaukee, Racine ir Sheboygan, Wis., ir Day- 
ton, Ohio, parapijose.

Lietuvon grižo 1929 m. Tuoj buvo pakviestas Kaišedorių 
vidurinės mokyklos anglų kalbos mokytoju ir kapelionu. Jo pa
stangomis 1937 metais toji mokykla buvo išplėsta į pilną gim
naziją.

Bolševikams okupavus Lietuvą, 1940 m. rugsėjo mėn. vėl 
grįžo į JAV. Nelaukdamas, kol atsiras vieta darbuotis savo tau
tiečių tarpe, velionis dirbo misijų darbą West Virginijos valsty
bėje. War, W. Va., pastatė bažnyčią, suorganizavo parapiją ir 
visą laiką ėjo klebono ir misionieriaus pareigas.

A. a. kun. Slavynas finansiškai rėmė Amerikos Lietuvių 
Tarybą, Ateitininkų Federaciją, Leono XIII Fondą; stambias 
pinigų sumas yra aukojęs tremtiniams Vokietijoje šelpti.

ninku anomis tragiškomis die
nomis buvo Latvijoje. Kadangi 
lietuviai pirmieji gavo ultimatu
mą iš Maskvos, latviai reiškė 
ten buvusiems mūsų atstovams 
užuojautą ir tebenorėjo tikėti, 
kad toks ultimatumas lies tik 
lietuvius, jokiu būdu ne latvius. 
Taigi ir latviai norėjo manyti, 
kad jie liks sala didžiųjų pasi
keitimų metu.

Deja, daugiau negu teisus bu
vo prof. K. Pakštas, kuris dar 
laisvės metais mums sakydavo, 
kad Lietuva yra šalis, kurioje 
labai pavojinga gyventi mažai 
tautai, žinoma, tas pats tinka 
ir latviams bei estams. Gyven
dami ant didžiųjų galybių kryž
kelės, mes galime tikėtis dau
giau laisvės tik tokiu atveju,

tų, jų tarpe ir pas visus mūsų 
betarpiškus kaimynus. Demo
kratinė sistema patvariau laikė
si ten, kur ji turėjo tvirtesnes 
šaknis, kur gyvenimas buvo 
daugiau stabilizuotas. Apie sta
bilizaciją mūsų mažoje šalyje 
sunku būtų kalbėti. Sukurtoji 
parlamentinės demokratijos sis
tema pasirodė nepakankamai at 
apari pavojams iš vidaus. Ne
buvo pasirūpinta turėti pakan
kamai jėgos sutramdyti tiems, 
kurie kėsintųsi į pačios siste
mos likvidavimą. Rusijoje stip
rėjantis komunizmas didino iš
orinį pavojų ir kėlė pagrįstą bai
mę visuose kaimynuose. Tą si
tuaciją panaudojo daugiau kari
niai sluogsniai ir vienas po kito 
eilė Rusijos kaimynų įsivedė

jei tos galybės kokių nors aplin- totalistinius režimus. Taip at
sitiko beveik tuo pačiu laikukybių bus priverstos respektuo

ti ant kelio randamų mažųjų 
kaimynų teises. Taip atsitiko ir 
1918 m., kai abu mūsų kaimy
nai — rusai ir vokiečiai — at
sidūrė pralaimėjusių rolėj —, 
vienur dėl vidaus suirutės, kitur i kraštuose atrodė padidėję. Ta

ĮDOMUS LEIDINYS ( daktoriams Juozui Končiui ir Al
“Jaunimo Žygiai”, 1956 metų Siui Vedeckui’ k’d J* ir toliau 
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auklėjimosi ir krikščioniškai de
mokratiškos politikos jaunimo 
laikrašt’s, 48 psl. Vyriausias re 
daktorius Algirdas J. Kasulai- 
tis. Šiame numeryje aktualius 
ir įdomius straipsnius rašo L. 
Tomkus — “Plačiuoju keliu”, 
Dalia Kraliūtė — “Idėjos vaid
muo su komunizmu”, dr. F. No- 
bili —* “PasauPnio žygio fron
te” (pasikalbėjim s su dr. VI. 
Viliamu) A. J. Kasulaitis — 
“Pasaulėžiūra politinėse partijo
se”, Alfa Sušinakep — “Pol'ti- 
nis jarn'mc susivokimas”, kun. 
dar J. M kny3 — “Bažnyčios ir 
valstybės santykiai”, VI. Krivic
kas — “Pasaulinės 
perspektyvos”.

Numeryje aprašoma pasauli
nė krikščionių demokratų kon
ferencija Paryž;uje ir lietuvių 
krikščionių demokratų konferen 
ei ja Clevelande; įdomisi polemi
zuojama dėl jaunimo politinio 
paruošimo; įspūdingai iškeliama 
jaunimo kova už Dievą paverg
tuose kraštuose; apžvelgiama 
krikščionių demokratų jaunimo 
veikla Pietij Amerikoje; smul
kiu nagrinėjami LKD studijų 
klubų suvažiavimo darbai Cle
velande; daug gražios medžia
gos tiek iš jaunųjų lietuvių krik 
ščionių demokratų veiklos, tiek 
ir iš nelietuvių.

Numeris iliustruotas krikščio
nių demokratų vaikimo momen
tais ir finansuotas kunigų bro
lių — prelato Igno (jau miręs) 
ir dr. J. Starkų — apie kuriuos 
plač'ai rašoma. Tekstas paįvai
rinta.?. Sv. Tėvo, prof. Šalkaus
kio ir prcl. M. Krupavičiaus ci
tatomis ir šiaip aktualijomis. 
Laikraščio numeris gr ž;ai iš
leistas ir visa medžiaga patrauk 
liai sutvarkyta.

Tenka palinkėti vyriausiam re 
daktoriui A. J. Kasulaičiui, re-

Jsun'mo Žygius” redaguotų pi! 
nūs jaunatviškos dvasios, siek
dami ugdyti ir kelti krikščioniš
kojo lietuviškojo jaunimo są
monę. B. L.

ADENAUERIS IR NEHRU

Bostono “C. S. Monitor” ko
respondentas iš Vakarų Vokieti
jos sostinės rašo:

“Vokietijos kancleris Adenau- 
eris ir Indijos premjeras Nehru 
kalbėjosi akis į akį 80 minučių 
Duesseldorfo aerodrome. Aišku 
jog Nehru išpaskojo viską, kr 
su Eisenhoweriu kalbėjosi, ta 
čiau gal leido suprasti, kuri? 

valstybės kryPtimi ir kokiu pavidalu JAV 
užsienio politika savo žadėtąją 
iniciatyvą parodys, ypač Euro
poje. Be abejo Adenaueriui rū
pi nesenas Dulles pareiškimas, 
kad dabartinis momentas pasau
liui neša didelį pavojų ir didelę 
progą viską tvirčiau aptvarkyti.

vadovavosi daugiau avantiūri- 
niu instinktu siekdami valdžios.
Tas perversmų bandymų gausu
mas geriau, kaip kas kitas, liu
dija politinės minties nepastovu
mą pas mus. Jeigu visa tauta 
absoliutinėj daugumoj pasisakė 
už demokratinę sistemą, tai vis 
dėlto toji pati tauta, ką tik iš 
griuvėsių prisikėlusi, nepajėgė 
tos demokratijos apginti nuo pa 
sikėsinimų. Jeigu būtų nepasi
sekęs gruodžio 17 perversmas, 
gal mūsų gyvenimas būtų nuė-1 Mūsų demokratinių grupių tar

darni daug klysti, šiandien iš 
laiko persrekytvos žiūrėdami, 
galime reikšti nuomonę, kad pa 
našių bandymų būtų buvę ir dau 
giau, nes pati demokratinė sis
tema taip pat negalavo. Pasise
kė išlaikyti demokratinę san
tvarką suomiams per visus skau 
džius bandymus, pasisekė tai 
padaryti skandinavų kraštams, 
o mes to nepajėgėme padaryti. 
Kai šiandien skaitome ano me
to įvykių gyvų dalyvių pareiš-

Lietuvoje ir Lenkijoje, kiek vė- > kimuSi jįe mums taip pat prime- 
liau — Latvijoje ir Estijoje. Kai
vokiečiai taip pat įsivedė totalis 
tinį režimą, jo dalininkų galimy
bės atsilaikyti mūsų ir kituose

čiau šiaip ja udaugeliu atvejų 
jo ėjimai buvo atsargūs, juos 
darant buvo žiūrima viešosios 
opinijos. Kaip pavyzdį imkime 
nors ir civilinės metrikacijos rei 
kalą. Daug kas ir šiandien vis 
mėgsta daryti priekaištą krikš
čionims demokratams, kad per 
šešerius valdymo metus neįve
dė civilinės metrikacijos. Bet 
juk po to atėjęs A. Smetonos 
režimas per daugiau kaip tryli
ka metų taip pat to nepadarė.

Generolas Kristus

Tarp Romos ir Neapolio ant 
didžiojo kelio yra Frosinorae 
miestelis, kuris praeitame kare, 
eidamas iš rankų į rankas, labai 
nukentėjo. Vieniems pasitrau
kus ateidavo kiti. Abiem nusiu 
kritusia’sim'a niekas nesirūpino, 
nes mūšiu ikarštv pagaliau tam 
pei laiko nebuvo.

Kfltitvnėm kiek n neimlia, pri
buvo ksro knresnnn'lpntna ku
ris nustpbintns anrsšo t.,oi. ką 
iis ten matė ir kas jn labiausia 
ifllidino. i

f5r«n#tii kmSfli poatoins slin 
kan nno1iūk5č'o krantu žiūriu, 
mipstebo motėm būrplis Isidoia 
kritusius vokiečiu ir prancūzų 
karius. P^earbiai stenvps? sutai- 
svti tu ondraokvtns drabužius, 
nukukuoti niaukus rlrpona sknre 
lp nuS,uostyti dulkėtus vpidus. 
Paskui inos temnė i tokia pie
vele. kur švelniai, tartum moti
nos sa vo kūdikius, guldė i nasku 
bom išraustas duobes, neužmirš- 

, damos nrie kiekvieno suklupti 
ir sukalbėti bent. trumpa malda- 
le. nežiūrint ar ils buvo priešas, 
ar ateinąs išlaisvintojas.

— Maniau, kad ta darba bus 
isakes toj vietoi komanduojąs 
prancūzu generolas Guillaume 
ir ju užklausiau: “Ar ven Guil
laume įsakė tai daryti?” Nnste-

jęs kiek kitu keliu, bet nebijo- pe antagonizmas buvo pasiekęs 1 busiom akim pažiūrėjo į mane

na tą pačią tendenciją laikyti 
savo kraštą sala ir tos salos 
mastu spręsti tada buvusius j- 
vykius.

dėl perdidelio Vakarų sąjungi
ninkų spaudimo.

Greitomis suorganizuotas mū
sų nepriklausomas gyvenimas 
parodė tikrai nuostabią gyvybę. 
Tačiau, kai šiandien jį vertina
me jau iš tam tikro laikotarpio 
perspektyvos, dažnai lyg ir pa
mirštame faktą, kad ir nepri
klausomybės metais mes nebu
vome sala, k?d į mus turėjo įta
kos tarp dviejų pasaulinių karų 
vyravusios nuotaikos Europoje 
ir pasaulyje, kad tokios įtakos 
sunkiai buvo galima išvengti. 
Mūsų demokratijos silpnoji pusė

Nepriklausomoji Lietuva bu
vo atstatoma remiantis demo
kratijos ir tais skambiais tautų 
apsisprendimo šūkiais, kuriuos

da dar nebuvo taip aišku, kaip 
šiandien, jog dusyk juoda ne-
padaro balta, jog vienos totalia- su“u"” režimas buvo 
tin'es sistemos išvengimas kitos 
pagalba neduoda nei gyvento
jams ramybės, neužtikrina mi- 
nimalinių teisių ir nepadeda sta 
bilizuoti gyvenimo. Kad gyveni
mas nebuvo stabilizuotas, ro
do beveik pastovaus karo sto
vio buvimas visų valdžių metais 
ir daugybės perversmų bandy
mai. Mes dabar minime aną vie
ną įvykdytą ligi galo pervers
mą. Tačiau juk buvo daugiau 
mėginimų vykdyti perversmus 
ir prieš tai ir po to. Vieni jų 
siekė grąžinti demokratinę san
tvarką, kiti siekė sutvirtinti dar 
labiau totalistinį režimą, o treti

Pamokos dabarčiai ir ateičiai 
v

neleistino laipsnio. Tai ir buvo 
turbūt pagrindinė priežastis, ko 
dėl nedidelei grupei diktatūros 
šalininkų sekėsi ne tik paimti 
valdžią, bet ir joje išsilaikyti, 
balansuojant didžiųjų grupių ne 
sutarimus. Tik ilgesnį laiką už
trukęs A. Smetonos ir jo šali
ninkų tautininkų režimas pri
vertė demokratijos šalininkus 
peržiūrėti eilę savo ėjimų ir la
biau suderinti veiklą. Tos pa
žangos padarinius jau matėme 
pastaraisiais nepriklausomybės 
metais, juos dar ryškiau mato
me emigracijoje.

Kai galvojame apie būsimą ne 
priklausomą Lietuvą, nebijoki
me būti kritiški patys sau ir ne 

Į venkime pasidaryti reikiamas

visos, o viena mereina tarė: 
“Kas tas Guillaume? Mes nė ne
žinom. kad toks yra pasauly, 

i bet žinom, kad vra generolas 
i Kristus. Jo įsakytos laidojam 
I numirėlius”.

Vokiečiai rem;a misijas
Kaikurios vokiečių parapijos 

Pašau diecezijos pasiėmė savo 
globon po vieną misijų stotį Ko 
rėioje; Paderborn diecezijos 
įstaigos ima globoti Vietnamo 
misijas, o Koelno arkivyskupi
jos misijoms.

PAULIUS JURKUS

SMILGAIČIŲ AKVARELĖ
PREMIJUOTAS ROMANAS
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dictatorship”, kaip jį yra pa
vadinęs vienas anglosaksų žur
nalistas. Jeigu režimas būtų ne
buvęs didele dalimi nuosaikus, 
jeigu pvz. būtų įsigalėjusi Vol- i 
demaro šalininkų kryptis, būtu- Į 
me tikrai turėję daugiau kon
vulsijų savo neilgame nepriklau 
somybės gyvenime. A. Smeto
na, laikydamas save tinkamiau
siu vadu savo tautai, stengėsi 
to vado roleje išsilaikyti balan
suodamas jėgas. Iš esmės rem
damasis kariniais sluogsniais, 
jis politinę opoziciją stengėsi 
tiek prislopinti, kiek ji rodė ak
tyvios veiklos prieš režimą, ta-

turės būti sukurta ant tvirtes
nių pagrindų. Į ją įsijungs ir 
tie, kuriems dar nevisai išgara
vo totalizmo tendencijos. Šito
kios nuotaikos tegul padeda ne
išsibarstyti ir gyvenant svetur 
bei siekiant savo kraštui lais
vės.

JOHN T. ZURIS
LAtVYER AND COUNSELLOR

11 SO. LA SAI.LE STREET 
Room 1415

Pilone: RAndolph 0-4425 
Home pitone; LAfayette 3-9477

NAUJI 1957 M. MODELIAI
• Televizijos
• Radijai: importuoti ir vietiniai,

AM/FM, nešiojami ir kit.
• Fonografe' • Hi-Fidelity
• įkalbėjimo aparatai
• Dulkiasiurbliai, skutimosi mašinė

lės, plaukų džiovintuvai, kavos 
virduliai, tosteriai, mixmasterial, 
automatiškos keptuves ir kt. na
mų apyvokos reikmenys

• Rašomos mašinėles
• Elekt. laikrodžiai ir Jvairūs kito

kie daiktai.
Pigiausiai pirksi te ir geriausia pa- 

tarnuvinuy gausite inž. A. SemSno 
Įmonėje.
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(sales- serviče)

Rav. lni. A. SKMENAS 
3321 S. Halsted — CLifftride 4-5005
Atdara: kasdien 9—6, pirmadieniais 
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Vokiečiams svarbu yra ž'noti, 
kaip JAV iniciatyva atsilieps 
perkirstos tautos apjungimui. 
Nejaugi bus sudaryta neutrali- 
nė, buferinė zona Vidurio Euro
poje, ir JAV su Sovietų Sąjunga 
pasieks toli siekiantį susitari
mą? Jei Vokietijos ir Rytų Eu
ropos galvosūkius galima iš tik
rųjų išspręsti, apsaugojant visų 
tautelių ateitį ir saugumą, atsi
sakant visokių grasinimų bei 
kumšties rodymų, būtų pada
ryta didelė pažanga, ir aišku, 
kad Adenaueris apie tai norėtų 
iš anksto žinoti. Bet niekas kol 
kas nežino”. V.

1

KLEBONAS sėdi pas Gimbutą svečių kambaryje, 
plačiai atskleidęs baltą apsiaustą.

— Kleopai, virstu sudžiūvusiu kuinu dėl tų stato
mų tvartų! — kunigas atsipučia ir delnu braukia pra
kaitą nuo kaktos. — Buvau ligi lentos apskaičiavęs, 
juk ne pirmą būdelę statau, bet ėmė ir pritrūko tokių 
balkelių. Sakau, kur kitur susišelpsiu, jei ne pas mūsų 
geradarį, kur girios žaliuoja lyg rūtos. Atverk dosnią 
širdį, duok keletą rąstelių iš paklėčio, kad užbaigtume 
tvartus... '*t|'

Gimbutas lyg negirdi klebono; atidaro stiklinę 
indaują ir iškelia pūstą ropinę. Suranda porceliano 
lėkštes, gražius laibakojus stikliukus. Neskubėdamas 
neša prie stalo.

— Čia grynas medus. Paragaukim, klebone! Bus 
statybos aiškesnės.

Iš butelio tyliai nuteka tirštas krupnikas, gardžiai 
pakvimpa.

Reiktų statyti... — Susimąsto Gimbutą”, suneria ran
kas prieš save, bet akių nepakelia.

Kun. Mykolas Senkus, parapijos klebonas, per tiek 
metų jau pažino žmones, ypač Gimbutą. Pirma reikia 
išklausyti bėdų. O jos — tokios paprastos: beregint 
išlukšteni kaip saulėgrąžą, pažėri, kitaip sudėlioji, pa
rodai pirštu, kad taip negalima. Ūkis, bičiuli, it brevi
jorius — mintinai žinomas. Žinai, kokius antifonus kal
ba vasarojus, kokiais noktūmais atsiliepia avys. Rū-1 
pėsčiai rąstais sugula tada, kai sutrinka tvarka, kai 
pasiklysti brevijoriaus lapuose.

Klebonas atsikvėpia. Pasirodo lengva: išklausys, 
paguos, patarimą pridės, ir bus ne du, bet keturi ge
riausi rąstai!

— Kasgi pačiam? — kunigas Mykolas jau trina 
rankas, šypsosi plačiu veidu, krutina antakius. — Bičių 
bankai jau pilni. Medonešis buvo geras, pylė lyg iš 
dangaus!

— Pilti tai pylė, bet ir rūpesčio įvertė, — vėsiai 
pastebi šeimininkas, žiūrėdamas pro langą. Ir klebonas 
nusuka žvilgsnį ton pusėn, gal ką pamatys. Bet ten 
nieko: ta pati didelė lyguma iki sodo kalvos. Toli tirš
ta medžių juosta. Ten jo bažnyčia, lyg stirna įsibridusi 
tarp žolynų, kelia savo kaktą. Tyli, kaitri popiečio rim
tis. šeštadienis. Guldo vasarojų, skuba, nori anksčiau 
baigti.— juk rytoj didieji parapijos atlaidai, šv. Domi
ninkas. Mirguliuoja laukai, dega saulėje, o čia, svečių

Grėbarką, kūlėją perki! Gal traktorius pervažiavo per 
širdį?! Dabar svietas tiesiog sublūdo dėl tos mašinos/

Kleopas staiga atsisuka ir žiūri melsvom, šaltom 
akim. Suspaudžia ant stalo sudėtas rankas.

— Taip, klebone, taip! Baisus traktorius — 
duktė!

Kunigas krūpteli: taip šiurpiai nuskamba tie žo
džiai.

— Ką tu sakai? Samanė? — atsidūsta ir lenkiasi 
prie stalo.

— Taip! Juk aš vieną teturiu.
— Teisybė, teisybė, — kunigas Mykolas sumišęs 

linguoja galva. — O ką ji padarė ?
— Kaip čia pasakius? — kilsteri vienmarškinės 

Seimininko rankos. — Nieko! Tai ir yra, kad nieko! 
Dar tik nori padaryti!

— Nesuprantu, Kleopai! — klebonas krinta į kė
dės atkaltę. — Sakyk, ar ką sumanė ta Samanė?

— Taip! — sugriaudžia Gimbutas. — Į vienuolyną 
stoti! Taip, taip, klebone! Į vienuolyną, į klioštorių!

— Balandėlis, — kunigas Senkus skiemeniūoja žo
dį, kelis kartus pakartoja. — Samanė į vienuoles... Ką 
daro gyvenimas! Jauni žmonės į ašutines lenda. Dar 
ko gero rykštėmis plaksis, o mes... — svarstosi kėdėje 
susikaupęs, surimtėjęs.

— Ne, ne, neleisiu! — trinkteli kumščiu į stalą.
Klebono neišgąsdina triukšmas, — jis ir toliau lin

guodamas kartoja:
— Balandėlė į vienuolyną, ai, ai...
— Kodėl neturiu sūnaus, kodėl jis mirė?! — šei-

Lietuva laukia ne palūžusių 
baltarankių pesimistų, bet pasi
rengusių didžiam ir sunkiam 
darbui statybininkų.

Myk. Krupavičius

kambary, kvepia vašku ir medum.
Kunigas Senkus vėl atsigręžia į Gimbutą. Jo tiršti

antakiai, išpurę lyg krūmas, dengia kažkur smingan-
— Sakai, sijų pritrūko? — Kleopas perbraukia čias akis. Kaktoje suvarytos raukšlės. Plaukai—vėjų i mininkas veidą užsidengia rankomis,

žilstelėjusius ūsus ir, nepažvelgęs į svečią, atsisėda išdraikyti. Aštrūs kampuoti veido bruožai. Ūsai it Tylu. Kunigas stebi šį kietą ūkininką, kuris nie- 
priesais. i šepetys — šiurpūs, nejaukūs. Ne Gimbuto ūsai! ; kada nepalūžo. Kokią sodybą išstatė, išvarė daržines,

Kunigas žiūri į seną bičiulį. Koks jis apsiblausęs, Kunigas svirsteli ant vieno šono. Reikia kalbėti,' klėtis, o dabar — smilga! 
paniuręs, žvilgsniais akėja grindis? Kas jam? Netoks, būtinai reikia prablaivinti! Į — Į vienuolyną... — sukužda klebonas ir traukia
kaip visada! Per daug vėsus! Į — Gal ką nors statai, kokias vištidės užmanei? | ilgas kojas iš pastalės. Kėdė sugirgžda, ir Gimbutas

— Reikėtų ir man kibti į statybą. Štai, ir mūsų — Vištidės... — šypteli šeimininkas neatsigręžęs, nuleidžia rankas.
troba tupiasi, stogas už kepurės kliūva, praeiti negali.) — Ak, žinau! — sujuda klebonas linksmas. —j (Sustaugiau)
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DIENRAflTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

KLAIPĖDOS KRAŠTO ATVADAVIMĄ 

MININT
J. PfiTERAITlS, Chicago, III.

Kaip pavienio žmogaus gyve-j stipriai apnaikintas, tai į jo pa- 
taip ir tautos istorijoje galbos šauksmus, gausių padė-nime

didieji ir ryškesnieji įvykiai ne
pranyksta. Jie šviečia lyg švy
turiai tamsioje jūroje ir lieka 
pavyzdžiu ateinančioms kar 
toms. Vienas toks ryškesnis įvy 
kis yra mums lietuviams ir sau
sio 15-toji.

Prieš 34 metus tą dieną lietu-

jėjų tarpe, atskubėjo ir žymieji 
Braunšveigo, Meiseno ir kitų 
sričių kunigaikščiai su lietuviais 
kovoti.

Kiek vėliau, mokslininko Bu- 
jack daviniais, neva krikšto tiks 

I lais prieš prūsus ir lietuvius ka- 
| riauti atžygiavo ir čekų kara- 
I liūs Otokaras, Merzeburgo,viai sukilėliai savo drąsiu zy-,_. ... . _ . , ~. ... . . . . Thuermgijos ir Brandenburgogiu prijungė prie Lietuvos 500. , . . , . . į,

metų po vokiečių valdžia įsbuvu „A . .. . . . •
sį Klaipėdos kraštą. Pakeldami! f™*
ginklą prieš įvairius pasikėsinto
jus į šią lietuviško pajūrio sri
tį, sukilėliai skelbė savo atsišau-

įvykusio prūsų sukilimo, šie di
dikai ir čekų karalius turėjo 
antru kart atskubėti vokiečių 
ordinui į pagalbą ir, kaip rašo-kime: ‘ Musų kraštas vergavo ..... . „„ ,v. , v. ,. . . ma, padėti jam žemę lietuviųilgus šimtmečius svetimiesiems. . f . ?. . ... ," v. ..... ir sūduvių užkariauti . O vėliau,Nuo šiandien mes lietuviai per- , .». , v, kunigaikščio Kęstučio laikais,imame visą šio krašto valdžia 8

ir galybę į savo rankas... ir šian 
dien arba niekad yra ta diena, 
kur mes galime atgimdyti mūsų 
senąją Lietuvą ir pasauliui pa
rodyti, kad mes tepripažista- 
me tik vieną ir nesuskaldytą 
lietuvių tautą”.

Tai buvo tiesus ir nedvipras
miškas pasisakymas, savo po
litine ir tautine prasme priklau
sąs gal būt prie drąsiausių ir 
gražiausių pareiškimų, kuriuos 
ano krašto patriotai lietuviai 
per ištisus šimtmečius viešai 
paskelbę buvo. Lietuvis sukilėlis 
ir karys anais Lietuvos atsikū
rimo metais nestokojo drąsos. 
Jame lyg atsipalaidavo ilgų ne
laisvės metų sukauptos jėgos 
ir jis nebijojo stoti į kovą ir su 
stipriais savo priešais. Tada lyg 
švystelėjo senoji Mindaugo lai
kų dvasia ir kas mūsų pirmta- 
kūnų buvo paskutiniuose šimt
mečiuose dėl per didelių užsimo
jimų ar išlepimo prarasta, tą

14-tame šimtmety, vok. ordinui 
bandant giliau į Lietuvą įsiverž
ti, prieš lietuvius kovoti atžy
giavo ir tolimesni Vakarų Eu
ropos kariautojai, kaip tai Olan 
dijos grafas Wilhelmas, anais 
laikais riterių pažiba vadina
mas, Austrijos hercogas Al
brechtas, Vengrijos karalius 
Liudvikas, Burgundijos herco
go Pylipo drąsiojo kariai, An
glijos grafas Derbey su didele 
kariuomene ir kiti vok. ordino 
talkininkai.

Lietuviai ir prūsai buvo anuo 
metu, kaip ir vokietis Lohmey- 
er pastebi, kaip narsūs savo 
krašto ginėjai ir kovotojai pla
čiai žinomi. Jų garbingo vardo 
nesikratė nei patys užkariauto
jai vokiečiai ir steigdami lS-ta- 
me šimtm. savo karaliją, pri
dėjo prie jos prūsų vardą. Dar 
1795 m. vokiečių valdžios užra
šuose (Notizen von Preussen) 
šis kraštas yra vadinamas ‘‘Pro

GRAŽI RŪBININKU

Demokratai gal ir kontroliuos kongresą, tačiau drabužių .jie neturi kur 
pasikabinti ir savo viešbuty, \\ asbingtine, kuris priklauso augšto ran- 

psiaustais apkrauna stcivylą.;<> demokratams, skrybėlėm ii

Lėkščių plovėjos santaupos 
pabėgėliams

Viena Los Angeles mieste be
dirbanti lėkščių plovėja savo vi
sas santaupas — $1,000 — ati
davė šelpimui pabėgėlių iš Kini
jos. Ji vis taupė, planuodama 
pati aplankyti Hong Kongą ir 
ten prisiglaudusius tūkstančius 
raudonojo režimo aukų, tačiau 
paskutiniu metu apsigalvojo, į 
kad jos auka atneš daugiau nau 
dos, kaip jos kelionė, o išgirdu
si apie vertingą darbą tarp pa
bėgėlių, atliekamą Maryknoll 
vienuolių, jiems ir įteikė tūks
tantinę, kad panaudotų pabė
gėlių šelpimui.

(TNS)

jį sau atsiplėšti. Bet Rambyno kartu su visa Lietuva į naujus!
ainiai, kad ir praretėjusiomis 
gretomis, savo brolių padedami, 
tvėrė čia, kaip ir prieš 500 me
tų, vėl už ginki--) ir Klaipėdą pri
jungė prie Lietuvos.

Neminint čia daug nelaimių 
tautoms atnešvsio nacių laiko
tarpio, šiuo sprendimu buvo pa
tenkinti tada ir nuosaikieji ta
me krašte gyveną vokiečiai, nes 
prie Klaipėdos uosto prijungtas 
platus Lietuvos užnugaris žadė
jo ypač miestui ir didesnę eko
nominę ateiti. Į Klaipėdą pradė
jo koncentruotis nemaža dalis 
lietuvių pramonės, keleriopai pa 
didėjo uosto apyvarta ir ypač

kultūros barus, į naują ateitį, į 
jis siekė būti vertas garsiojo 
savo protėvių vardo.

Antradienls, sausio 15 d., 1957

— Olandijoje 30 .metų am
žiaus mergina vis dar laikoma 
mergyte ir ji negali be tėvų lei
dimo susituokti.

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį BuntcvAžim' 

Ir apdraudas
<31 s w Ulit 8v Chicago, ni 

T«1 PRegcott 9-8781

LIETUVI, TAUPYK 
SAVO BENROVĖJ
* 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 3-6719

turėjo dabar naujasis Lietuvos 
atžalynas Rytuose ir Vakaruose ;žkariavę Britaniją, davė “jai 
Vėl surinkti ir savo tautai grą- vardą raŠQ Dr Vydūnas,
žinti.

Atvaduotasis kraštas tebuvo, 
tiesa, tik dalis kadaise ilgo Lie 
tuvos pajūrio, tačiau jis buvo 
savo istorija ir geografine padė
timi lietuviams labai svarbus.
Jis prailgino Lietuvos pajūri 
nuo Palangos iki Tilžės ir davė 
mums vienintelį didesnį jūros 
uostą. Didysis Lietuvos Kuni
gaikštis Vytautas, kurio laikais,
15-tame šimtmety, ši Mažosios 
Lietuvos dalis buvo dėl jo di- 
dėlių užsimojimų Rytuose po a „arsi itįB bug ,ikusi 
vokiečius patekusi. Salyno pa-| lietuviam3 vyzdžiu ir vėlM.
sitanmuose pasakė vokiečių or-1 - - -
dino atstovui, kad jis atsiimsiąs 
visą Prūsiją. ‘‘Prūsai yra taip 
pat mano protėvių žemė, sakė 
jis ordino atstovui, ir aš reika-

, . . sparčiai augo lietuviškų mokyk-vinz Litauen , arba Preussiscii , , 1; 4. •. ... ...... , lų kūrimasis bei krašto liet. jau
T įtoiinn” in )-innn cho 1 1 A nrrlo, vLitauen" ir panašiai. "Anglai moksljnimasis kas žadžjo
nrrlro no Dritonnn rlorra 1O1 e v

pajūriui netolimoj ateity ir gied
„ , . ... rias lietuviškas politinio gyveni-frankai atėję .j Galiciją, pava- .. .
dino ją Prancūzija; pagal ui-! netaikąs. Pajūris valydama 
kariautojus normanus, šiauri- s^s nUQ svetimo smėlio, skubėjo 
nė Prancūzijos dalis yra dar ir į
šiandien Normandija vadinama.
Yra visai negirdėta, kaip vokie
čių riteriai save Prūsų Lietuvo- A.- BENIULIS atlieka įvairius j 
je pasivadino... prūsų vardas perkraustymus bei pervežimus 
turėjo būti’ labai žymus ir Lie- iš tolimų ir artimų atstumų, 
tuva buvo virtusi didvyrių že- Tel. BIshop 7-7075 arb» 
mc”, tęsia Vydūnas. PRospect 8-9842

MOVING

Protėvių pavyzdys

|nėms, naujosios Lietuvos lais-!
ir Ivės kovems, ji davė drąsos 

mūsų pajūrio sukilėliams.
Išsilaisvinimo išvakarėse 

1 (1923 m.

SOPHIE BARČUS
RADIO PFOGKflMfi

15 WGKS stoties — Danga 1890 
PIKMADIKNNIOv&k. nuo 7—8 v 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD 

8:45 iki 9:30 vai. ryte
SESTAD. 8:30ikt 9:30 ryte

............... . ... ..... buvo atsiradę šiame! sekmai). s:»o --tr.ao v. r. ig stotiemlausiu jų iki pat Osos, nes jie . . tį woi>a _ u»o uu.
vra mano tėvu palikimas” \ 7159 so. maplkwood avė.Y ° ** I tendentų, kurie remdamiesi chicago 29. m. HEmiock 4-2411Garsi lietuvių praeitis

Lietuviai su savo giminaičiais 
prūsais gyveno anuose pajūrio 
kraštuose nuo seniausių laikų. 
Apie tai liudija senovės kroni
kos ir karžygiškos lietuvių ir 
prūsų kovos su įsiveržėliais. Dar 
apie 1840 metus gyveno pagal 
pačių vokiečių mokslininko 
Bcrghaus davinius apie 430,0001 
lietuvių Rytprūsiuose. Vokiečiai 
atsirado čia užkariavimų pasė
koje ir pradėjo gausesniu 3kai-1 
čiumi įsikurti tik 18-tamc šimt-i 
mėty, kai po siautusio maro 
(1710) vokiečių valdžii ėmė šias 
lietuviškas sritis savo gyvento
jais kolonizuoti.

Jūra ir lietuviškas gintaras 
viliojo svetimtaučius į mūsų že-i 
mę jau gilios senovės laikais. 
Todėl su įsiveržėliais ir užka-i 
riautojais susidūrė pirmiausia) 
tie lietuvių kraštii, kurie buvo 
arčiau jūros. Prūsai ir lietuviai 
turėjo ja’1 tada. kaip ir sveti
mieji pastebi, gana augštą gy
venimo lygi ir patvarius gyveni
mo papročius. Savo atkakliomis 
kovomis Rytuose ir Vakaruose 
jie buvo pasidarę plačiai žinomi 
ir jų vardas buvo nesvetimas, 
ypač 14-tame ir 15-tame šimtme 
čiuose, ir žymiausiems Vakarų 
Europos kariautojams. Kai pvz. 
vokiečių ordinas verždamasis j 
prūsų kraštus, buvo 13-to šimt
mečio vidury lietuviškų giminių'.

aliantų
kurie 

simpatijomis stengėsi
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Ar Jūs esate toks 
LINKSMAS? 
Jei ne, tai pradėkite 
TAUPYTI 
ŠIANDIEN!

2202 W. Cerrr.t* Rood 
Cbicogo 8, ILL.

Vlrginia 7-7747und Loan Association
Chartsrsd and Supsrvlsed by t be U.S. Government

AukMr.niu. di\mokėsime nuo 195/ m. 
nulinio mtn. I dienon.

1‘ertraukiime J fui) pinigus ii kitur, j« elnekite 
savu banko knygutę.

Pinigams padėti nereikia važinėti. Juos galite pa- 
sii^iti (matu. Mis iipnitiiiėaiine išlaidais.

JOHN J. KAZANAb’SKAS, 
Prezidentas

(HTAKaOS VALANDOS; Kaidicn nuo Olos ryto iki č v»|. 
takam Ketvirtarikuiai, nuo 0 !o» ryto i! 1 8 vai. vakaro. 
Scitadieniaih nuo- V-tos .vai. ryto iki 1 valandos po pietų. 
Trečiadiontats vit-ft r.eatidoroma

TAUPYTOJAMS DOVANOS 

NEMOKAMAI!

Nieko ypatingo... Tik kad prisimintumėte mus ... 
Mūsų padėka jums už rėmimą.

ELEKTRINIS SKUSTUVAS

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

SU INDĖLIU S 1.000.00 
AR DAUGIAU

Termometras ir Barometras
Pranešama būsiantis oras pasikeičiant 

spalvai. Gaunamas už $100.00 
ar daugiau indėlį.

Be gaunamų dovanų jūsų indėliai yra ap
saugoti. Kiekviena sąskaita yra apdrausta $10,- 
000.00 MOKAMI AUKŠČIAUSI DIVIDENDAI 
be pertraukos nuo 1922 metų. Atidarykite tau
pymo sąskaitą J 957 met. *>au ir savo šeimai.

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOC/AT/ON

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

OPEN MONDAYS TO 8:00 P.M.-SATURDAY TO 1.00 P.M.

SAVE BY MAIL - ASK FOR OUR SAVE-BY-MAIL KIT »

' * *■ I u ’ ?L ‘'•f-'’, u. . .U : u. ... "■ė ■&£• r r • ■ i *i -• _• : ‘»e‘

1957 BUICKAS 
Tik

£2,595-00
Dynaflovz, Radio, Apšildymas, Baltos Padangos

Lietuviškoje Prekyboje-MILDA BUICK, Ine. 
907 W. 35th St„ Chicago 9, Iii. LA 3-2022
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PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Iš artimų Ir 

tolimų distancijų, šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
8415 8. LITUANICA AVĖ.. CHICAGO, ni-

Telefon&a — FRontler 6-1882 
i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimn

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM Į VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldu perkraustymas as

meny turinčių ilgą patyrimą.
STASYS FABIJONAS

2146 So. Hoyne Avė., Telef. Vlrginia 7-7097

..............'‘•"•■••<*R"IIHHIHIIIIIIIII||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||l||„|„„|||h
N4L____ _ ______ __ ______________________

KNYGA,
Kokios pasirodo tik retais laikotar 
piaia.

.. PREMIJUOTASIS DRAUOO . 
ROMANAS

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

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

Užsakymus ir pinigas siųskite 
DRAUGAS 

2384 So. OskJey Avė., 

Chicago 8, UI
iiiiiiiliiiiiiimni llilillliiiiiiiiiiillllliilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

SPECIALUS
BARGENAS
INVENTORIAUS
IŠPARDAVIMAS

4 gabalų miegamojo setas,
1 rėmai su spyruoklėmis, 
spyruoklinis matracas,
3 vanity lempos, 2 pagalvės 
lovai ir 1 mažas kilimėlis $169 95

I I I.IV A. KAI lx»MS, MIM.IE III Kil l.ls, s«».

ROOSEVELT FURNITURE Co.
2310 W. Rsosevelt Road Telef. SEeley 3-4711

l\rnutu\C atidarytu ftekniudieiilaiH nuo II Iki 4:30.

INSKAS
J. o. 1ELEVISION OOMPANY

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

TV IŠPARDAVIMAS
NUOLAIDA IKI 13!

NARIAI LIETUVIU TAU’. IR SKOLINIMO
B-VIŲ LYGOS. KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos iki S 10,000.00 
I R

Paskolos Duodamos Namu Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN.
6245 S. Western Avė., Chicago 36, III.

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

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

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

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

J'Skaitykite ir platinkite dienraštį “l>raujto’‘.
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JUBILIATE MOTINA M. ALOYZA
PASIKALBĖJIMAS SU MOTINA M ALOYZA

Nekalto Prasidėjimo kongre-1 
ei jos JAV ir Kanados filijų vir-J 
šininkės Motinos M. Aloyzos si
dabrinio jubilėjaus proga pavy-' 
ko susitikti su jąja ir pa3ikal-j 
bėti apie jos nueitą gyvenimo 
kelią ir atliktus kongregacijai 
bei lietuvių visuomenei darbus? 
Kaip ir visada maloni ir besišyp 
santi Motina M. Aloyza sutiko 
mane vienuolyno svečių kamba-: 
ryje ir nuoširdžiai pasikalbėjo.

— Pirmiausia norėčiau patir
ti, kas paskatino Jus, Gerb. Mo
tinėle, stoti į vienuolyną?

— Šiuo klausimu yra buvusi 
įremta ne viena vienuolė ar kan
didatė, tačiau atsakymas yra 
tik vienas — Dievo malonė. Vi
sa kita, mano atžvilgiu, buvo 
tik smulkmenos — aplinkybės, 
kuriomis Viešpats veikė.

— Kodėl vykote į Lietuvą, o 
nestojote j JAV-se esančias lie
tuvių kongregacijas?

— Atsakydama į šį klausimą, 
kaip tik galiu tęsti pradėtąją 
savo mintį — Dievo veikimą rer 
smulkmenas. Užbaigusi pradžios 
mokyklą, tariausi prašyti Sese
lių Kazimieriečių vienuolynan. 
Bet Seselės, kurios turėjo ap
lankyti mane ir pasitarti, neat
vyko. Vienai vykti Į Chicagą iš 
Shenandoah, Pa., mama neleido 
— pertoli! Kaip tik tuo metu 
apsilankė mūsų šeimos bičiulis 
a. a. kun. J. Navickas, kuris, 
žinodamas mano norą, įtikinan
čiai išdėstė ateities planus ir 
pasiūlė vykti Lietuvon, į Nek. 
Pr. šv. Mergelės Marijos sese
rų kongregaciją. Galite supras
ti mano mamos nusiteikimą to
kiam milžiniškam atstumui, kuo 
met jau Chicaga buvo pertoli. 
Tačiau ji pritarė mano pašau
kimui. Tėvelis, absoliučiai prie
šingas mano vienuolės luomo pa 
sirinkimui, su. širdingu entuziaz
mu pritarė mano kelionei į Lie
tuvą. Jo nepaprasta meilė Lie
tuvai laimėjo man leidimą vie
nuolynan. Pagaliau Viešpats pa
naudojo ir mano jaunatvišką 
žingeidumą pakeliauti (iki tol 
viena tebuvau keliavusi tik 3 
mylias) ir aplankyti tėvų šalį, 
kurią jau pažinau iš tėvelio pa
sakojimų. Taip jau Dievas tvar
kė. Net kuomet mano trys kom- 
panijonės paskutiniomis dieno
mis atsisakė savo sumanymo, aš 
iškeliavau viena. Nors tuo me
tu (1929 m.) dar niekas neva
žiuodavo į Lietuvos vienuolynus. 
Tur būt, Viešpats mane, kuri iš 
prigimties buvau baili, panaudo 
jo kaip įrankį kitų, vėliau vyks 
tančių, padrąsinimui.

— Kokį pinną įspūdį Jums 
padarė to meto Lietuva, atvy
kus iŠ JAV?

— Gana sinku sugrįžt į tą 
penkiolikmetės galvoseną, eks- 
pektacijas ir nuotaiką, kokioje 
išvydau Lietuvą. Nuo mažens 
buvau sąmoninga savo lietuviš
ka tautybe. Tėvelio pasakoji
muose, kaip minėjau, buvo tik 
Lietuva, o jis pasakodavo daug. 
Taigi važiavau kaip į savo, jau

pažįstamą kraštą. Greit prita
pau ir be sunkumų išmokau tei
singą lietuvių kalbos vartojimą. 
Gal dėl to ir jokio lyginimo ar 
ypatingo nustebimo neturėjau? 
Kadangi mano tikslas buvo pa
siruošti vienuoliškam gyveni
mui, visas dėmesys ir pastangos I 
buvo sueiti į artimą vienuolyno 
ratelį.

— Kodėl vėl grįžote į JAV, 
nes tuo metu čia nebuvo Nek. 
Pr, kongregacijos filijos?

— Dar prieš vykdama į Lietu 
vą žinojau, kad grįšiu atgal. A. 
a. kun. J. Navicko buvo planas 
įsteigti Nek. Pr. Svč. Mergelės 
Marijos vienuolijos šaką čia 
tarp Amerikos lietuvių. Kadan-j 
gi kongregacija grynai lietuviš
ka ir tik lietuviškose sąlygose 
įkurta bei išaugusi, turėjo šiltą 
atgarsį tarp giliai patriotiškos 
širdies kunigų: a. a. kun. J. Na
vicko, kun. Kulikausko, kun. 
Kudirkos ir kitų. Taip pat ir tuo 
metu kongregacijai vadovaujan 
ti Motina M. Teresė (Uršulė Na 
vickaitė) norėjo šios kongrega
cijos pratęsimo Amerikoje. Taip, 
dar prieš stodama į vienuolyną 
žinojau, kad grįšiu.

— Kaip teko kurtis JAV-se 
ir kokių sunkumų teko patirti?

— Pradedant kiekvieną rim
tą, o ypač Dievo, darbą sunku
mai nepramatyti ir nesitikėti 
skuba pasireikšti. Gal ir tai Vieš 
paties valia, kad kas yra daro
ma, būtų tvirta, kilnu ir nuo
pelninga. Tai sakydama, turiu 
rfiintyje visas seseles, kurios kū
rė tą naująjį vienuolijos lizdelį, 
nepaisydamos nuovargio, sun
kumų iš šalies ir perspektyvų 
blankumo. Mūsų buvo tik ma
žas būrelis. 1940 m. karas nu
traukė bet kokį fizinį ryšį su 
kongregacijos centru Lietuvoje. 
Iškilo noviciato reikalas. Gavus 
vyskupo leidimą, reikėjo atskiro 
namo. Iki tol seselės šeimininka- 

1 vo Marianapolio kolegijoje ir 
| Marijonų kunigų seminarijoje 
Claredon Hill, Illinois. Reikėjo 
taipgi pradėti socialinį darbą, 
dedant pamatus ateičiai. Įkū
rėme senelių poilsio namus 
Thompsone, Conn. Kiek vėliau 
įsigijome apleistą našlaitnamį 

1 Putnam, Conn. Pamažu atsire- 
montavome ir perkėlėme novi
ciatą. Žinoma, kol trūksta vie
nuolijos platesnio pasireiškimo 

! visuomenėje, trūksta ir jos rė:
1 mėjų. Tačiau čia noriu apsilenk- 
I ti su vienuolijos sunkumų tema 
ir pasidžiaugt didžiaisiais jos 

' geradariais ir visokeriopais rė
mėjais.

| — Atleiskite Gerb. Motinėle,
kad aš vėl grįšiu atgal ir pa
klausiu, kada atvykote į JAV

I ir kas daugiau iš seselių drau- 
! ge su Jumis atvyko?

— Tai buvo 1936 metais. Su 
manimi drauge atvyko šios se
serys: M. Augustina, M. Apolo
nija, M. Consulata ir M. Tarci- 
zija. Visas mus palydėjo kongre 
gacijos generalė Motina M. Te
resė. Mes penkios seserys suda
rėme naujo kongregacijos sky-

riaus branduolį, prie kurio vė
liau karo audrų pasėkoje dar ke 
lios prisidėjo.

— Kiek dabar Jūsų vadovy
bėje yra kongregacijos seselių 
ir kuo jos užsiima?

— Keturios seserys gyvena 
Vilią Maria name ir globoja kon 
gregacijos Išlaikomus senelių 
poilsio namus. Penkios gyvena 
Toronte, Kanadoje, jos išlaiko 
vaikų darželį, anksčiau prižiū
rėjo ir vaikų lopšelį, bet dėl se
serų stokos, teko atsisakyti, ren 
gia parapijos vaikus katekizaci-j 
jai ir dirba šeštadieninėje litua
nistikos mokykloje. Keturios y- 

! ra Montrealyje, jos atlieka tuos 
pačius darbus, kaip ir Toronto 
seserys. Vienuolyne yra 31 se
suo, iš jų vienos dirba spaustu
vėje, kitos prižiūri ir tvarko 
mergaičių bendrabūtį (pensijo-. 
natą). Dažnai vienuolyne orga-j 
nizuojame mergaitėms bei mo
terims uždaras rekolekcijas ir' 
bendrai visokias susitelkimo die 
nas. Tad tenka kaikurioms ir 

j prie virtuvės bei namų apyvo
kos darbų. Vasarą dauguma se- 

' sėlių būna užimtos vasaros mer
gaičių stovykla, ateitininkių sto 
vykia. Ateinančią vasarą rengia 
mės perimti Katalikų Federaci
jos organizuojamą ateitininkų 
stovyklą prie Detroito.

— Iš Gerb. Motinėlės pasako
jimo matyti, kad kongregacijos 
seselės jau gana plačiai yra pa- 
sireiškusios savo religine ,visuo- 

j menine ir tautine veikla. Įdomu, 
ar daug turite dabar pašauki
mų?

— Tuo negalime daug pasi
džiaugti. Darbų daug, bet dar- 

! bininkių maža. Bet nereikia ma
nyti, kad seserys yra perkrau
tos darbu, kiekviena atlieka tai, 
ką ji gali. Dėl pašaukimų yra 
tam tikrų ir priežasčių. Mūsų 
kongregacija yra grynai lietu
viška ir stengiasi tokia išlikti, 
tad kandidatės ateina tik iš lie
tuvių šeimų. Tremtinių šeimos 
nėra. dosnios pašaukimams: jos 
nėra gausios ir jų jaunimas iš
augęs nenormaliose karo audrų 
sąlygose. Be to, ir patys tėvai, 
darydami didelę klaidą, sulaiko 
savo vaikus nuo stojimo į vie
nuolyną, ar visai atkalbėdami 
ir stengdamiesi atidėti stojimo 
laiką. Vienuolyne mergaitės 
kaip tik gali daugiau pasireikšti 
savo darbais ne tik Dievo gar-

“It’s Joe...wants to know, 
ha ve w e any sunshine?

Sunny Brook whiskey, | that isl'

Sunny Brook AWhiskey
* - Chįfrful m its Name!

ALSO AVAILAOLKi
Kentucky Straight 
Bturbou IKkiskei 
and HoIUimI Iii 

BoimI, 1OO f
THF OLD SUNNY BROOK GOMhNY, LOUISVILLE. KY.. UISTRIBUFEO BY NA1IONAL OISTILLERS PRODUCTS CORPORATION 

BOTH 86 PROOF • KENTUCKY BLENDEO Y/HISKEY CONTAINS 65% GRAIN NEUTRAL SPIRITS

Ka muloje vieno dalyko — laisvės! Ir ne
gali būti gražesnio ir kilnesnio 
prašymo, kaip šia!”

Toliau Pr. Alšėnas cituoja 
“The New York Times” pluoš
telį minčių apie tai, kaip tas 
dienraštis neseniai rašė, jog šiuo 
metu Lietuvos komunistų parti

Rašo apie rezistenciją 
Lietuvoje

Itin plačiai skaitomas Mont- 
realio dienraštis "The Gazette” 
sausio 4 d. laidoje išspausdino 
platų ir gražiai faktais paremtą 
torontiškio žurn. Pr. Alšėno laiš1 jos sekretorius, išdavikas An- 
ką apie lietuvių reakciją okupa-! tanas Sniečkus savo kalboje nu- 
ciniam bolševikų režimui. Laiš- siskundė, jog ir Lietuvoje “toks 
kas pavadintas "Reaction in pat elementas, kaip Vengrijoj, 
Lithuania”. Tai jau kelintas iš yra gana aktyvus ir kelia gal- 
eilė3 Pr. Alšėno laiškas šitame vas”.
dienraštyje apie Pabaltijį ir a- , „ , „
pie Lietuvą A- Sniečkaus nuomonė buvusi

_ . . , ... . . išspausdinta ir Lietuvos kom-Pastarajame latake automs tijos ofic, ..Ticsoje„. 
pabrėžia, jog nuo pat pirmųjų
bolševikinės okupacijos dienų1 Laiške suminimi ir neramu-, 
Lietuvoje pasireiškė itin stiprus mai studentų tarpe, pasireiškę 
partizaninis judėjimas, kuris tu- Kauno ir Vilniaus universite- 
rėjo gana glaudžius ryšius su tuose. K. B.
tokiais pat judėjimais Ukrainoj,-----------
Lenkijoj, Baltgudijoj ir kituose
raudonųjų okupuotuose kraš- Ja„ gaunamas naujas

Anglų-lietuvių kalbų

ŽODYNAS

tuose..
Partizaninėje kovoje su pri

spaudėjais žuvo dešimtys tūks
tančių geriausio Lietuvos jauni-' 
mo. Laiške nurodoma, jog ne
nutrūkstanti kova dėl Lietuvos 
laisvės dar tebeina ir ji tęsis tol.

Apie 20,000 žodžių, su nuro-j 
domų žodžių ištarimu, geogra-! 

ū- kol Lietuvos nepriklausomybė Lnių pavadinimų ir asmeninių
bus atstatyta.

Ten pat pabrėžiama, jog su
vardų žodynėliais, gerame po
pieriuje, kietais viršeliais, 363

tironiškąja sistema — komuniz-1 psl., kaina tik $4.00. Visi Ter
mų — privalo kovoti ne vien tik 
lietuviai ir kitos pavergtosios 
tautos, bet ir visas civilizuotasis 
pasaulis, ypatingai tos valsty
bės, kurios tebesinaudoja lais
ve, nes bolševizmas neša pasau
liui pavergimą, genocidą ir ne
laisvės grandines.

Po to laiško autorius cituoj-’. 
itin gražų ir reikšmingą JAV se-

ros klubo ir prof. J. Balčikonio 
Lietuvių kalbos žodyno prenu
meratoriai žodyną gauna ui 
$3.00.

Žodynas paruoštas lizdų sis-Į 
tema, vartotojų pripažįstamas 
geriausiu šitokios apimties lie-’ 
tuvių-anglų kalbų žodynu, ly
giai geras angliškoje, lygiai ir į

natoriaus Alvin O’ Konski (iš lietuviškoje dalyje. Redagavo' 
Wisoonsin) pasisakymą, kuris V. Baravykas, išleido knygų
skamba šitaip: “Jungtinės Ame 
rikos Valstybės mato atkištas 
pinigines daugelio tautų, kurios 
nori, kad jos būtų pripildytos 
pinigais. Ko gi lietuviai prašo 
iš Amerikos — pinigų ar mais
to?. Ne! Lietuva ir lietuviai, 
nors mirtų iš bado, jie teprašo

leidykla Terra.
Užsakymus ir 

kitę adresu:
pinigus slųs-

TERRA
3333 So. Halsted Street 

CHICAGO 8, ILL.i
1 asKMa^iM*#**.***-****,*-*******

bei, bet ir bendrai žmonių ge
rovei. Susipratę lietuviai kata
likai turėtų kaip tik savo dūk- ( 
reles paskatinti ir puoselėti jose 
pašaukimo mintis.

— Kokie sunkumai spaudžia 
ir kokių turite planų ateičiai?

BALYS
Radio - Telcvisicn 

SALES — SERVICE

H>0-l>CH5<lCH>CK>CH30<H3ChJOOCPOCK>OCH Į illllllllllllllllllinillllllllli'JI'llllllinilUU

Lithuanian dietionary
Angliškai lietuviškas ' ’ Lietuviš
kai angliškas žodynas Parašytai 
H. H. Pewtress ir T. Gėriko. 333 
psl. Kietais viršeliais. Kaina $4.50 
Gaunama “Drauge ', 2334 South
Jakley Avė., Chicago 8. UL
yOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Aišku, narių trūkumas ir I Rekordai - Dovanos — Eiliuos

e*
Vestuvių nuotraukos Ir 

augštos rūšies fotografijos 
mūsų speciaiybė

Prccin Photo Studio
(Lacorporated) 

EDVARDAS LEIS, sav, 

4058 Archer Avenue
Telefonas VIrginia 7-248j

STATYBAI 
IR NAMU 
PATAISYMUH 
PRISTATOM 
Zlsokių Rū«’”
UEDŽIAG4*

CARR MOODY 
LUMBER CO

STASYS LIT.7jl.NAS, Prez.
• 3039 So. Halsted St.

Tei. Vlctory 2-1272
Apkainavimą ii Prekių Pristaty

mą Teikiame Nemokamai
Raštinė atidara kasdien ano 

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

.Illllllllllllllllllllllllllllllllllllliuillllillll

PLATINKITE “DRAUGĄ”

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

Unlversal Savlngs and Loan Association užtikrina saugu
mą Ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Si-vienytų Valstybių valdžios agentūra iki 
$10,000 00 kiekvienam indėliui ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipldtėa:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois
-P

ALGIRDAS LANDSBERGIS
KELIONĖ'

V. Adamkevičiaus apianka 
Ukmkymus au rtnlRala alųaktta:

259 paL, kaina $2.50
DRAUGAS, 2A*4 8. Oakley 

Ohinagn 8, UL

Stos nuostabios Ir nepaprastos Kny
gos personažus iltalp Įvertina ra
šytojas Gliaudą: “...Welsaa — pa
nirk Inta. niekintojas, bet turis 
savyje Fra Angellco angelų varsų 
įtam, Tatjana—nesuprantanti sie
los sąvokos, bet mylinti skaisčia 
meile. Pagaliau Julius... pasiligos 
skaistumo ir nesuvokiąs Jv esu-Ss,
drųsus be drąsos, nesuprantąs pa
vojaus bepruitjlmo procese’’

CPAN§

H
ir Elektriniai Prietaisai

2646 West Tlst Sfreef
Tel. PRospect 8-5374

Pla- Į Krautuvė atdara Pirm.. Ketv. 9-9, 
Antr., Treč., šešt. 9-6, Seklu. 9-2.

Atliekame dideJitn. r mažus automobilių remontus. Lyginimas, da 
žymas, Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalis.

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

2641 Wesf 7lsf Str. (Kampas Talman Avė.)
Telef. PRospect 8-9842, Namų tel. WAlbrook 5-5934

CRANE SAVINGS "S?SSTN
2555 ĮVEST 47tb STREET LAfayette 3-1083

B. R. Pietkiewicz, prez.; E. R. Pietkieutcz, sekr. ir advokatas 
Mokame augštus dividendus. Kėšiuojame čekius. Parduodame ir 
išperkame valstybės bonus. Taupj'tojams patarnavimai veltai 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ŠIANDIEN.—Apdrausta iki $10.000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta o šeSt nuo 0 iki vidurdienio,

Pirmad., antr&d., penktad Ir 
•ettad • ▼«.! ryto iki p.p.

Tredlad • ryto Iki lt vai
Kotvirtad. t v«l. iki t vaL vak

TELEVIZIJA • RADIJAS
fU -FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOMA

FRANKS TV & RADIO, INC-
3240 So. Halsted SI. CAIumet 1-7252

finansiniai sunkumai yra didie
ji stabdžiai bet kokiam didės-' 
niam užsimojimui socialinėj, kul 
tūrinėj, švietimo srityje 
nuojame atidaryti mokyklą, tu
rime 8 seseles, įgyjusias JAV 
mokytojos cenzą, bet kur ir ka
da dar sunku pasakyti. Kiekvie
ną dieną, o pirmą mėnesio penk 
tadienį ypatingai, meldžiamės 
ir laukiame, kada atsidarys lais 
vas kelias į Tėvynę Lietuvą, kur 
liko apie 200 seserų, kurios šian
dien yra ne tik išblaškytos po 
tolimuosius Sibiro kampu.s, bet 
daug ir mirusių kankinių mir
timi. Tai viskas yra Dievo va- 

1 lioje, o mes tik Jo įrankiai. Kaip 
Jis patvarkys, atip ir įvyks.

f’r. Pauliukonis

nETUWmMM/MMV
RADIJO VAIANDA JAll/OTUS ME 
sus skrieja pas kiekviena.
LIETUVI DIDŽIOJO NEUŽYORKO 
N-J. IR,CONN. APYLINKĖJE KU
RIS IEŠKO ATSIGAIVINIMO Llfs- 
TUVIŠKAME ŽODYJE IR DAINOJE.

DABAR .
NAUJU LMKU

S
” B<4?00»«5-00
8I,IR 97.9MEG.

Ii
■

DIRT MO MUS - JOKŪBAI 1

HILLSIDE N.3. 
\8\wtn62525

Pradėkit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradekite taupyti šioje lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN I
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,0®

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius 
OFISO VALANDOS:

Skaitykite ir platinkite dienraštį Draugų.’.
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

ANTRA LIETUVIU PERGALE FUTBOLE nebus ateityje, jieškomi tie Lietu-
t vos piliečiai, kurie išvyko iš Lie-:

“Major” divizijoj veda Schwa Pasaulinio karo (1939-'
ben ir Slovaką, nepralaimėję nė Utinėse P Ameriko/vTstybėl?0 
vieno taško Iš pirmavusiųjų tar- Tokių asmenų jieškant, jiems bus 
po atkrito Eagles, kuri turėjo aP*.e pranešama tik turimai-
nusileisti Hansai 2:0 I * &«,X^GeneralinIame konsu-

Sekant} sekmadieni lietuviai late ir gausimieji antrašai buvo ir
susitiks su vok’ečių Ram-’ ko- I3118. įmanomai saugiai laikomi.
manda, kuri praėjusį kai 3 nu- _ Niokotojams — paklausėjams 

, KT r q naujai jsikurusiuių, t.y. tremti-gnybo Nonveg. - Americans au' nių, antrašai nebus teikiami, jei

Chieagcs Lietuvių Futbolo 
Klubo, pasivadinusio Lituanica 
vardu, futbolininkai praėjusį 
sekmadienį pelnė antrą pergalę 
“Indoor Soccer" pirmenybėse, 
nugalėdami Vikings komandą 
2:0 (0:0). Šiuo savo laimėjimu 
prieš pirmenybių favoritus lie
tuviai iškopė į I v’etą lentelėje 
iš dv’ejų susitikimų pelnę 4 tšk.

Sekmadienio rungtynėse lie
tuviai parodė gyvesnį ir dau
giu apgalvotą žaidimą, negu 
nirmame sus'tikime. Atrodė, 
iog žaidėjai buvo labiau apsi- 
-,r„t- salės žsrdimo taisyklė
mis r į g ve daugiau ryžto lai
mėjimo siekime.

Ypatingai gyvas žaidimas bu
vo parodytas antrame kėlinyje, 
kada, R. Libui įmušus pirmąjį 
įvartį, vieniems atsirado noras 
pasekmę išlyginti, o k'tiems — 
ją dar padidinti. Čia laimė nu
sišypsojo lietuviams, kurie ant
roje minutėje prieš rungtynių 
pabaigą A. Stulgos šūviu padarė 
2:0. Likusį laiką, žiūrovų ragi
nami, lietuviai gerokai atakavo 
priešininkų vartus, tačiau dau
giau įvarčių nekrito.

Vertinant paskirus žaidėjus ir 
pradedant nuo vartininko J. Per 
kūno, reikia pasakyti, jog jis šį 
kartą daug darbo nebeturėjo, 
tačiau jo sąskaiton reikia įrašy
ti vieną gražų sugavimą. Gyni
me puikiai darbavosi J. Linartas 
ir R. Kožėnas - Koženiauskas. 
Taip pat neblogai pasirodė ir V. 
Širvys su A. Malinausku, pasi
keisdami sužaidę po vieną kėli
nį. Puolime, kaip ir paprastai, 
nepakeičiamas buvo R. Libus. 
Pirmą kartą pasirodę A. Stulga 
ir R. Gavėnia jautėsi kiek ne
saugiai, tačiau atrodo, jog atei
tyje jie pajėgs įsijungti į liku
siųjų tarpą. Kitam puolėjui — 
A. Martinkui — truputį stigo 
kovos dvasios.

Kitų I divizijos susitikimų pa
sekmės: Wings — Olympics 3:- 
1, Wisla — Maroon 1:0, At- 
las — Hoosiers 1:0, Rams — 
Norw. Americans 4:1. “Major” 
divizijos: Schvaben — Sparta 
2:0, Hansa — Eagles 2:0, Slo- 
vaks — Fortūna, Lions — Ne- 
caxa 1:1, Falcons — Hakoah 
3:1.

Po dviejų rungtynių I divizi
joje veda lietuviai — Liths (su
trumpinimas nu0 Lithuanians) 
su 4 taškais ir 4:1 įvarčių san
tykiu, antroje vietoje — Aths 
su 4 tašk. ir 2:0 įv. sant., tre
čioje — Wings su 3 tšk. ir 4:2 
įv. sant., ketvirtoje — Wisla su 
3 tšk. ir 2:1 įv. sant. Toliau ei
na Rams, Maroons, Norw. Ame
ricans, Hoosiers ir Olympics.

šči uria ligšioline pasekme pir- tam nebus iieškomuių asmenų į- 
menybėse — 4’1 Lietuviai var- sakaus sutikimo. Tokį sutikima.
-_ . . ,. ’ A , ar nesutikimą, prašoma pareikšti
zysis pirmose dienof rungtynė atsiunčiant antrašą, ar atsiliepiant 
se, kur/s bus praemos 12:45 i jieškojimą.
\al dienos. Po to bus dar 10 Jieškomiesiems asmenims bus 
k:tų sus:tikimų. Nereikėtų ste pranešama jieškotojo — paklau-
bėtis, kad ir šį kartą lietuviai iš antrašas. Visi besikreipi-mie- 

• . , , ii i eGneralin} konsulatą jiefikoto-įs laimetoja.3, nors pergalę at- jaj bus tuo pačiu laikomi su tuo
siekti jiems ir nebus lengva. sutinką.

Edv. Šulaitis Atsižvelgiant i šiuometines są
lygas, besikreipiantieji su jieško- 
jimais yra atleidžiami nuo pride
ramo konsuliarinio mokesčio. Ta
čiau, iieškojimų vvkdvmas sudaro 
stambias ir sunkiai beoakeliam-s 

1 pašto ir raštinės išlaidas. Todėl,
r,__ ... , T . t „ I visi besikreipiantieji su jieškoįi-iQj9eIv™, Tmve sietuvos Konsu- mai8i ar jai8 kitaip pasinaudoju-1 

ke •y^a t.elk,aini as' šieji, kurie tik gali, o taip pat iri 
uxri«UOSu gau,na visi tie, kurie kada seniau kreipė-1 

I ietuvos pasiuntinybė ir konsulą- sį yra prašomį toms išlaidoms at- 
tm^Jungtmese Amerikos Valsty- , sj^ti vieną dolerį, arba atitinka-

PAJIEŠKOJIMAI
Jieškomi: 1) BUDŽICN1ENĖ- 

BREŽINSKA.ITĖ MAGDALENA, 
apie 50 m. ami. 2) STRŠ1NSKAS 
JUSTINAS, apie 32 m. amž. 3) 
STRŠINSKAS ERIKAS, apie 25 ui. 
auii. Jie atvykę į Huntly, III. 1950- 
1951 ui. iš Munchen, Yekietijos. 4) 
RIMKCNAS MARIJA, atvykusi j 
šį kraštą prieš 40 ui. J ieškomieji 
arba apie juos Žinantieji pašomi at
siliepti šiuo adresu: J. DITKUS, 
4915 Coitland. Avenue, Detroit 4, 
Michigan.

Jieškomi — KAZYS f'lKOTA ir 
ANDRIUS RAMANAUSKAS, vedę 
Bronę ir Zosę Žukauskaitės. Atsi
liepti adresu: L. D argi s, 10328 
Kipling St., Westchester, III., tel. 
rillmore 5-2465.

=

CLVSS1FIEI) AND “HELP WANTED” ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE

Antradienis, s&usid 15 d., 1957

HELI* WANTEl) ~ VYRAI

Join MARCH OF DIMES

DĖMESIO 

pajieškojimų reikalu

Tie jieškojimai vykdomi tiek 
skelbimais spaudoje, tiek. pasinau
dojant antrašais, esamais Genera
linio konsulato kartotekoje.

Kad jieškojimų darbas, kuris 
šiuo metu yra ypatingai padidėjęs, 
galėtų būti sėkmingiau ir skubiau 
vykdomas, yra numatyta kiek ga
lint verstis be skelbimų spaudoje, 
kurie iš viso vengtini daugeliu su
metimų, o labiau remtis turimai
siais Generaliniame konsulate ant
rašais.

Todėl visi lietuviai, kuriame kra 
šte ir kaip seniai jie bebūtų ap
sigyvenę, ypatingai gi tie, kurie 
iki šiol dar neturi ryšio su savo 
artimaisiais ir mano, kad galės bū 
ti jų jieškomi, yra prašomi siųsti 
savo antrašus ir tr-mpas žinias 
apie save ir šeimą (ištekėjusioms 
moterims nurodant ir mergauti
nes pavardes) šiuo adresu:

KONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA 

41 West 82 Street 
New York 24. N.Y.

mą sumą kitų kraštų pinigais ar 
tarptautiniais pašto kuponais (In
ternational Reply Coupon), gau
nami pašto įstaigose.

Susikaupus dideliam jieškoji
mų kiekiui, nėra galima norimu 
greitumu atsiliepti visiems, kurie 
kreipėsi. Tatai bus padaryta kai 
tik bus įmanoma, iš eilės atsilie
piant, ar pranešant jieškojimo iš
davas.

Šia proga, lietuviškąjai spau
dai, jau per eile metų talpinusiai 
be atlyginimo jieškomųjų asmenų 
sąrašus, čia yra reiškiama gili pa
dėka tiek konsuliarinių Lietuvos 
įstaigų, tiek ir visų lietuvių, kurie 
tuo keliu yra susiradę savo arti
muosius. ’

MlllimillilMUIIIMIIIIIIIIIIIIi'llllllliillllll

PER PASAULI KELIAUJA 
ŽMOGUS

Bernardo Brazdžionio poezijoj 
_ x . rinkinys. Nedidelis skaičius šio*Ryšium su tuo primenama, kad, k gautas šiomis ^0^

£ seniau tebeveikia įpareigojimas »Drauge-- 2334 So. Oakley Avė 
Lietuvos piliečiams, kvykusiems 1 CHICAGO 8, ILL. Knygos kaina 
užsienius, registruotis Lietuvos .. ^-^1’,.,-. «2
pasiuntinybėse ir konsulatuose. To Kleuus viršeliais 52.
dėl per spaudą ir nebuvo iki šiol iriiiiiiiaiiiiiilllKiaillllllllimillllimiliCimi

SS 'S

Elena Paulauskienė, duktė Skin- 
daro Boleslovo, įieško savo dėdžių: 
JULIAUS SKINDARO, s. Vincen
toj JONO SKINDARO, s. Vincento 
ir pusbrolio JEROSLAVO GAU- 
JAUSKO, s. Juliaus. Prašome at- 
silėpti šiuo adresu: Elena Starevi- 
čius, 12601 S. Stewart Avė., Chica- 
go 28, III. Tel. WA 8-2638.

Jieškomas DONATAS CSĄS, gini. 
Kaune. Turiu žinių iš jo motinos, 
gyv. Lietuvoje. Atsiliepti šiuo adre
su: Vyt. Sederavičius, 3420 V Str., 
Omaha 7, Nebraska.

Bronė Jurgelytė, d. Antano, iš 
Lietuvos, įieško dėdę ADOMĄ JUR
GELĮ, gyv. Pillsbury mieste, arba 
jo vaikai — JURGIS, VALERIJO
NAS, ADOMAS ir TERESĖ. Ant
rų dėdę VALERIJONĄ JURGELĮ, 
gyvenusį Philadelpliia mieste, arba 
jo vaikai — JURGIS ir TERESĖ, 
ir savo brolį VINCĄ JURGELĮ. 
Taip pat pajieškomi ŽALPIAI — 
PRANAS, ANTANAS, IGNACAS 
ir VLADISLOVAS, jų įieško Ilde
fonsas Gediminas iš Lietuvos. Ir yra 
jieškoma ONA BULIAUSKAS, d. 
Antano, kilimo iš Adakavos para
pijos, arba, j«3 vaikus — ONA, ELE
NA, BRONĖ ir POVILAS, jieško 
iš Lietuvos sesers duktė Bronė Ja- 
nutytė, d. Antano. Visi jieškomi 
prašomi atsiliepti šiuo adresu: B. 
Novickis, 1604 S. 50th Court, Cicero 
50, III.

Marqu<*tte Parke:
Mtlr. 4 kamb.; pečiais šild., tuoj 

Kalima užimti, mažas (mokėjimas, 
tik $10,500, skubame parduoti.

Gage Parke:
Naujas mūr. 2 po 6 kamb.. platus 

kainp. sklypas, modern. }rengtinai.
i puikus, kaip svajone.
i Mūr.: taverna ir butas, geras blz 

nis. skuba parduoti.
Brtghton Parke:

, Mūr. 2 po 5 kamb.. eentr. šild.. 
garažas, tuoj galima užimti vieną bu
tą, kaina tik $22,500.

Mūr. 3 butą, ,r maisto krautuve, 
oentr. Slld. garažas, Salia tuščias 
sklypas. Įkainuotas skubiam pardavi
mui,

3 namai. 8 butai, 150 sklypas, 500 
paj. J m6nes(. kaina tik 6 metų pa- 
iamos.

Pirk Ir dirbk sau:
Maisto krautuve su Jreng. labai pi

giai, teirautis tuoj.
Taverna su visais Jreng., pulltlau- 

tije vietoje, ger. sąlygas.
Turime namų ir biznių visur. Pa

dedame gauti paskolas, notarlzuoja- 
me kodumentus. pildome lncome tax, 
siunčiame pinigus J visą pasaulj pa
gal Amer. Exp. money order

SIMAIČIAI
Realtv Bullders. Tnsurantt. 

2737 We»t 48 St 
CLiffside 4-2390

Nekilnojamo turto pirkimas, 
pardavimas.

lncome taksų* pildymas

P LEONAS
REAL ESTATE

27SS West 71st Street
Visi telefonai: VVAJbrook 5-0015

PROGOS — OPPORTUNITIES

DELICATESSEN - FOOD SHOP
Long established. Modern Fix- 

tures. Doing good business. Busy 
rooming house neighborhood.

Priced Right by Owner 
41»i/2 W. 65th St 
WEntworth 6-5866

Pirkdami sutaupysite 
ir pai duodami uždirb
ote per šią įstaigą
M. BUDREGKAS

R 1 A LTY
Archer Avė. t prie

Callfornijos g-vgs)
LAfsyette 3-3384

siojt nejudomo turto pardavtm< 
įstaigoje perkant ai parduodant. JO 
»ų laukia greitas b teisingas nata r1 '-Imas

H 0 R V I L A
REAt KSTATF KALES 

W 501 h St. Tel. Prospeet 8-545 >

•«****
Nojud turtų pirkimas-pardavimą* 

t>el valdymas Paskolų parūplnimas 
automobilių leidimų patarnavimas.

VISŲ ROSIU APDRAUDIMAI
•» BACEVIČIUS 

•*Varpas” Real Katate 
.eneral Insurance, Notary Publl< 

5910 S. Western Avė.
REp 7-6886 arba HEin. 4-7086

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-ENSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St 
WAlbrook 5-5080

PRospect 8-3579 (vak. Ir aekmad.)

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

E. KURŠIUS 

REAL ESTATE SALES 

REpublic 7-9400

Kas per mano įstaigą pirks 

ar parduos nekilnojamą turtą 

ekspertiškas income taksų pil

dymas vieniem metam nemoka

mai.

DRAFTSMEN
Some Experience 

STEET METAL 

LAY-OUT 

D E S IG N

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

Apply:

The Sanymetal Products 
Company, Ine.

1705 URBANA ROAD 
Call KE 1-1600

CLEVELAND, OHIO

HELP WANTED MOTERYS

TYPIST - CLERK
Small machinery sales office 

NEEDS AT ONCE giri or woman 
to handle lite typing and filing. 
Congenial surroundings. 5 day 
week, near C&NW Union Station 
Salary: $60 week to start. Miss 
Cronin, 210 So. Desplaines Street. 
AN 3-1835.

ĮSIGYKITE DABAR !

Jieškomi ONA KAZLAUSKIENĖ 
ir jos vaikai ANTANAS ir JUOZAS 
NORKAIČIAI. ANTANINA KVE- 
DERAVIČIENĖ, kilusios iš Dzūki
jos. Jieško jų sesuo Viktorija Kel- 
ruelienė, gyvenantį Jurbarko rajone, 
Naujasodžiu kaime, Kol. “Pergalė”, 
Lithuania.

lOAtsakymii Kodėl Apsimoka Taupyti 
Standard Federal Taupymo B-vėje

1. Stipriausia Taupymo Bendrovė Chicagoje.
2. Turtas .......................................................... $58,000,000.00
3. Atsargos Fondas virš ................... ................ $5,000,000.00
4. Standard Namas ir visi įrengimai vert. virš $1,000,000.00, 

bet knygose rodoma už $1.00.
5. Pakėlėme dividendą l/4% visoms taupymo sąskaitoms.
6. Visados išmokėjome Taupytojams pagal pareikalavimą 

depresijos ir karo laikais.
7. Visi Taupytojų pinigai investuoti į United States Govern

ment garantuotus morgičius ir bonus.
8. Teisingas patarnavimas visuose skyriuose.
9. Visi Direktoriai lietuviai.

10. Narys Federal Savings & Loan Insurance Corporation ir 
Federal Home Loan Bank Sistemos.

Pinigai įdėti prieš i I-tą dieną, neša dividendą už visą mėnesį.

CHARTERED AND SUPERVISED BY 

THE UNITED STATES GOVERNMENT
JI STIN MACKIEWICH, President 

JUSTIN MACKIEWICH, Vice-President

DARBO VALANDOS: Kasdien, įskaitant šeštad. nuo 9 vai. ryto iki 4 
vai. po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro. 
Trečiadieniais visai neatidaroma.

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

i LIET *PD RAUDŲ AGEN'mRAU —r m K-.. _
Vigų rasių apdraudna. Automob, 

tlų finansavimas. Notarlatas. Valsty 
bSs patvirtintos kainos.

PrteS darydami apdrandas kitu' 
pasiteiraukite pas mus.

>QNAR KIRVAITI*.
____ WAlbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENC' 
6,08 S. Ashland Avė- Cblcago 36. ID

šildymas
A. StančlauRkaa instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazv 
ir alyva kūrenamus pečius (fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air conditioners) ir atlieka 
visus skardos darbus.
'546 8 4»tb OOFRT OICER 
Tel. OLympfa 6-0775 nuo 8 vai

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

OLymplc 2-6752

BUILDING S REMODELJNC

VIKTORAS ftIMAITIF
General Contracto»

tiau rezidencinius ir kom.roiu 
<tmun pasiūlo sklypus; rekbmei 

<uoja cianus; Išrūpina statybos kr> 
litus Skambinti vak.: VI 7-432

tel BĮ 7-33*0. Kreiptis

S I MA I C 14 I 
Alt, Ruilders Insura.

4737 Wcst »3rd Strc^i

JIHllllllliiiiiiiiiliimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin.
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MORAS
Bullders, Oen. Oontractors 
Atlieka planavimo ir stat, :

bos darbus gydytojų ofisų, gy • 
genamųjų Ir viešųjų pastatų. Z

Namų įkainavimas ir J vairūs ; 
patarimai nemokamai. £

Kreiptis šiuo adresu: :

I0N1S STANKUS
Kasdien nuo 8 vai. ryto Iki

* val Kitu laikų susitarus
Tel. PRoHoect, 8-2618 

= «60 80. CAMPBELL AV»
= Chicago 29. dllnofa

.5

J

Standard Federal Savings

BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY

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

Statome naujus namo* Ir garažus
Atliekame visokių trobesių ir patai 
pų Įvairina remonto darbas, skubiai 
gerai ir pigiai.
šaukite DAnube 0-37*8 nno • vai 

ryto Iki 7 vai. vakaro.
Tel. Ol.ympic 2-5131 nuo 6 vaL 

vakaro Iki 11 vai. vakaro.

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

iliii
AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 

(Archer Avė. at Sacrarnento)

PHONE: Vlrginia 7-1141

Skelbkitės “Drauge!

Statomi
NAMUS IR 
GARAŽUS

Ir atliekame visus statybos Ir per 
! tvarkymo (remodeltng) darbus.

MASTER BUILDFRS
General Contractlng Co.

(Sav. V. Sodeika ir J. Skoni be kas)
| 1<MO H. 48TH CT,. CTCERO 80. ILL

Tel. Ol.yniplo 3-7381: TO 8-43X0

iiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

STASYS DŽIUGAS

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

“DRAUGAS”

2334 So. Oakley Avė.

Chicago 8. UI.
įiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiihiiiiit

NEW
HIGHER

RATES
TOOLMAKERS, DIEMAKERS

To construct and maintain all types of punches or dies, 
molding dies, jigs, fixtures and gagės.

MACHINISTS
To repair and maintain Standard and epecial machinery. 
Central tool rooms are air conditioned with finest equip- 
ment and best, safest vvorking conditions.
Wage progession and merit inereases.
10% irjht bonus. — Overtime.
Excellent pension plan, paid vacation and holidays, anc: 
many other benefita at no cost to employee.

WESTERN ELECTRIC
APPLY

CICERO AVĖ. & 23D PLACE
Employment office open Montlay tliru Saturday.

f

IMMEDIATE OPENINGS FOR
5 TURRET LATHE OPERATORS

2 ENGINE LATHE OPERATORS 

2 BORING BAR OPERATORS
First and second shift. All mušt knotv set-un. Gnn 

starting rate, excellent vvorking conditions. Paid holidays 
and vacations, hospitalization and life insurance program 
45 hour week, time and half on Saturdays.

Route No. 66. bus stops block from plant.
Employment office open weekdays from 8—4 

Saturdays from 8—4

MILWAUKEE CRANE & SERVICE 
COMPANY

3271 EAST VAN NORMAN TEL SH 4-1171
Cudahy, Wisconsm
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NAUJI PREKYBOS RŪMŲ DIREKTORIAI
Sausio 9 d. vakare Dariaus ir 

Girėno svetainėje įvykusiame Li 
thuanian Chamber of Commer- 
ce of Illinois metiniame susirin
kime naujam trijų metų termi
nui buvo perrinkti Anthony J. 
Rudis ir Algird Pivaronas. Nau
jai išrinkti teisėjas Alfonse F. 
Wells, Stanley Balzekss, Jr., ir 
dr. Joseph Jerome. Ateinantį 
penktadienį, sausio 18 d. šaukia
mas naujos direktorių tarybos 
posėdis, kurio metu bus renka
mas Lietuvių Prekybos Rūmų 
pirmininkas ir kiti valdybos na
riai 1957 metams. "

Pranešimai

šė, kad nariai labai tvarkingai 
sumoka nario mokestį, yra tik 
keletas atsilikusių. 1956 metais 
įstojo 25 nauji nariai. Dabar 
rūmai turi 267 narius. Daug 
darbo buvo įdėta į naujai išleis
tą Chicagos lietuvių prekybinin
kų adresų knygą — directory. 
Balzekas ragino narius, o taip 
ir visus lietuvius naudotis savo 
tautiečių patarnavimais ir palai
kyti ekonominius ryšius sąvųjų 
tarpe.

Kontaktas su kongresmanais
Platesnį pranešimą pateikė rū 

mų visuomeninių reikalų vedė
jas Anthony J. Rudis. Jis pa-

Susirinkimą pradėjęs Edvvard reiškė, kad jo vadovaujamos ko- 
C. Stasukaitis pakvietė atsisto- misijos uždavinys reprezentuoti
jimu pagerbti 1956 metais miru
sius rūmų narius Julių C. Bren- 
zą ir Martinkų. Rūmų iždinin
kas A. J. Valonis perskaitė fi
nansinę apyskaitą. 1956 metais 
rūmai turėjo $3,037.20 pajamų 
ir $1,964.82 išlaidų. Dabartiniu 
metu rūmų kasoje yra $14,152.- 
75 pinigais ir JAV paskolos 
lakštais. Sekretorius Adolfas 
Baliūnas pateikė smulkų prane
šimą apie rūmų veiklą praėju
siais metais. Buvo 8 mėnesiniai 
rūmų narių susirinkimai su pa
skaitomis ir filmų demonstravi- . tion”. 
mais. Paskaitos buvo iš šių sri-;

lietuvius amerikiečių tarpe. Lie
tuviai yra atstovaujami mero su 
darytame Chicagos piliečių ko
mitete, JAV imigracijos muzė- 
jaus organizacijoje, Chicago 
Council on Foreign Relations ir 
Illinois State Chamber of Com- 
merce. Dalyvauta tautų festi
valyje. Palaikomas kontaktas 
su kongresmanais ir senato
riais. Didelės reikšmės turi lie
tuvių iniciatyva iškeltas senato-j 
riaus Paul H. Douglas projektas 
įsteigti “Freedom Administra-

TAIP REIKIA GRIEBTI

Jimmy Higgins, 11 m. amžiaus, rudo kaip jis perveitč rankinuku 'agj, 
kuris buvo suaugęs vyras.

čių: išradimų psichologija, Illi- Dar kalbėjo adv. Frank C. Zo-
nota valstybės pajamų mokesčių'"auįus
įstatymo pakeitimas, darbinin- . . ..., j j- i • • ėmimų vedėjas William J. Kareikų draudimas nuo nelaimingų *...... ». - va pranese, kad i rūmų ruošia -atistikimų. Du pranešimus rūmų 1 . . . . 7.... . mus mėnesinius susirinkimus atsusirinkimuose pateikė Vilko .. , T . silanke 865 asmenys. Lietuvis-pirmininkas Jonas Matulionis, , , . .:t .... ... T. . , . kų reikalų komisijos pirmimn-kalbejęs aktualiais Lietuvos lais>,.... .. | kas dr. K. Drangelis nušvietė lie-vinimo reikalais. Ramų meti- \ ... ,.i. . ,tuviskų politinių veiksnių darbą 

ir pareiškė mintį, kad yra pri
brendęs reikalas sukelti vieną

Dar 'labiau reikia sudomiu; * 
mūsų biznierius, kad jie savo 
skelbimais šį darbą palaikytų. 
Juk kaikurie ir dabar jau skel
biasi svetimose programose.

P. Kesiūnas.

niame bankete, įvykusiame ge
gužės 20 d. Bismarck viešbuty
je, garbės svečiui ir pagrindiniu ... . . . _ . A ....
, • t, , milioną dolerių Lietuvos įslais-kalbetoju buvo senatorius Paulį - . ■
H. Douglas, kurio tema buvo;
“Liberation or appeasement”

vinim ui.

Senatorius bankete plačiai nu
švietė jo “Laisvės Administraci
jos“ planą, kuriuo numatoma 
kasmet skirti ligi 20 milionų dol. 
pavergtosioms Rytų Europos

Pirmininkas Edward C. Sta
sukaitis, užbaigdamas valdybos 
ir direktorių pranešimus, dėkojo 
visiems, kurie jam padėjo vi
suose rūmų darbuose. Jis ragi
no pritrūukti į rūmų organizaci-

tautoms padėti išsilaisvinti. Sek- į ją jaunesnių lietuvių prekybi- 
retorius savo pranešime minėjo! ninku, 
taip pat rugpjūčio 15 d. South-
moor Country Club įvykusią li? 
tuvių golfo dieną, kurioje daly
vavo daugiau kaip 400 golfo žai
dėjų ir svečių. Trumpus prane
šimus pateikė programų vedėjas 
Peter C. Massie, planavimo ko
misijos pirmininkas John W. Pa 
chankis, kuris pareiškė, kad da
romi žygiai įsigyti sklypų ir pri
dėti statyti nuosavus rūmų na- į /iai įvardinti rasini- pradžioje, 
mus. Narių komisijos pirminin- Po susirinkimo visi buvo pa
kas Stanley P. Balzekas prane-' vaišinti kava ir užkandžiais.

Karo Mokyklos viršininku, niekas 
nebuvo nepriimtas tik dėl priklau
symo ateitininkų organizacijai. 
Toliau p. Darnusis sako. kad jus 
pats net dukart su manim kalbė
jęs prašymo reikalu, bet aš nepa- 
rodęs noro jo prašymą persvars
tyti.

Į tai turiu atsakyti, kad visus 
stojančius į kadro kariūnus ar as
pirantus patikrindavo komisijos, 
sudarytos iš Karo Mokyklos kari
ninkų. Komisijoms darbą baigus, 
susirinkdavo: mokyklos viršinin 
kas, inspektorius, bataliono vadas,

i komisijų nariai, ir visi galutinai 
atrinkdavo tinkamiausiuosius. Jei 
kuri nors komisija p. Damušio rei
kalu buvo padariusi neigiamą 
sprendimą, ir mes visi tokiam 
sprendimui buvome pritarę, tai vė
liau man nebuvo pagrindo kieno 
nors prašymą persvarstyti; tuo 
pačiu paneigiant komisijos nuomo
nę. Tai jau būtų buvusi protekcija.

Sakydamas, kad prezidentūra 
taip pat skundą atmetusi, p. Da- 
mušis netiksliai išsireiškė. Prezi
dentūra tokių skundų visai nesvar- į 
stydavo; taipgi ir autoriaus skun
do neatmetė, kadangi nesvarstė. 
Panašius skundus prezidentūra 
persiųsdavo kariuomenės štabui.

Toliau p. Darnusis rašo, kad jis 
su savo skundu buvęs net pas Ka
riuomenės Vadą gen. Raštikį, ku
ris “be svyravimų pripažino mums 
pilną teisę būti kariūnais aspiran
tais ir žadėjo visą savo paramą 
priėmimo klausimui teigiamai iš
spręsti. Nors tas jam ir nepavy- 

• ko...” Kodėl gi nepavyko? Juk Ka
riuomenės Vadui Karo Mokykla 
tiesioginiai priklausė: jo įsakymas 
ar pageidavimas priimti, aišku, 
būtų buvęs išpildytas. Bet Ka
riuomenės Vadas nemėgo protek
cijų ir nesikišo į pavaldinių darbo 

[sritis, kol buvo laikomasi nustaty
tos tvarkos ir įsakymų. Jei jis ne
davė parėdymo priimti p. Damušį 
j aspirantus, tai, matyt, Karo Mo
kyklos sprendimas jo atveju buvo 
teisingas. Juk sunku įsivaizduoti, ] 
kad Kariuomenės Vadas būtų lei-1 
dęs mokyklos viršininkui sauva
liauti ir skriausti ateitininkus, ne- 
priimant jų į Karo Mokyklą.

Visi. sutinkame, kad buvęs reži
mas turėjo savo trūkumų, ir reži
mo žmonės nebuvo angelai. Gali
ma juos pabarti. Pabarti už tai ką 
blogo yra padarę, bet nereikia re
žimui primesti nebūtų dalykų. Mū 
sų nuomone, neteisingai kaltinant 
režimą, skriauda daroma ne kam 
kitam, bet pačiai Lietuvai.

Kazys Musteikis

MOVINęPERKRAUSI/

|5 TOL! IR ARTI 
NAUJI O1PEU TROKAI-NAUJAUSI KRAUSTTMO (PA N K/A! 

Iteif METŲ PATYRIMAS -PIGUS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St CHICAGO 36, ILL. Tel. UAIbmok 5-9209

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON.

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Vienas bloku nao kalinių.

□idžiaoslas Paminklams Planų 
Pasirinkimas mieste 1

Telef — CEdarcrest 3-6335

LIŪDESIO VALANDOJ

MAŽEIKA « EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

«845 So. Westera Avė. Air Condldoned koply&a 
REpublie 7-8600 — 7-8601 Automobiliam* vi*ta

Tl*ms, kuri* gyvena kito** miesto dalys*; gausis** 
koplyčių arčiau Jūsų namų.

Atsakymas Damusiui

P. Adolfas Damušis savo straip
snyje “Gen. K. Musteikio pareiški
mo reikalu” dar kartą pajietė Ka
ro Mokyklą ir ištikimybės pažy
mėjimą. (Draugas, 1956. 12. 3.). >

Kaip anksčiau, taip ir dabar te- į PAJIEŠKOJIMAI 
betvirtinu, kad iš stojančių į Karo į
Mokyklą buvo reikalaujama ištiki-į 1 LF.SES KUKLIENES ir STA- 
mybės pažymėjimo. Jo buvo reika-iSES MILKAIT1ENES jieško bro 
laujama visu Karo Mokyklos gy-1 lis Karolis iš Lietuvos. Kreiptis — 
vavimo metu, pradedant pirmąja; Stasys .Ivanauskas, .1421 S. . 49th 
laida. Paskutiniu laiku kaikas, no-; Court, Cicero 50, III.
rėdomas paplakti buvusį režimą, ', ----------------
tikrąjį ištikimybės pažymėjimą pra , Jieškomi — ANTANAS ŠIMKŪ 
dėjo vadinti ištikimybės režimui |\AS, s. Valerijono. Prieš II Pas.
pažymėjimu.

Taip sakydamas iš jokiu būdu
m ..... ir iv n nenoriu kaltinti tų, kurie nebuvo jteisėjui Alfonse F. Wells pa-; Karo Mokyk]ą priimtii nors p. A. 

siūlius, susirinkimas vienbalsiai Darnusis ir priešingai tvirtina. Sa- 
patvirtino valdybos ir direktorių | vaime aišku, kad visų kandidatų
nuteiktus 1956 metu anvskaiti- Priimti nebuvo įmanoma. Dalį rei- pateiKtus įyob metų apyskaiti , kgjo -nubraukti”t ir jį nubyrėdavo 
mus veiklos pranešimus. Po to dėl amžiaus, išviršinės išvaizdos, 
įvyko naujų direktorių rinkimai, sveikatos, dokumentų (ištikimybės
Dr. Stp. Biežis ir pirm. Edw. C. pažymėjimų, brandos atestatų), 

, ... * , , *. i egzaminų. Panašiai buvo ir su as-
Sta.sukaltis nesutiko kanuidatuo pįrantaisz tik jiems buvo taikomi 
ti naujam terminui. Naujai iš- j mažesni sveikatos reikalavimai, ir 
rinktieji ir perrinktieji direkto- nebuvo egzaminų.

P. Damušis rašo, kad 1935 m. 
rudenį jo prašymas — stoti į as
pirantų kursus — buvęs atmestas 
dėl to, kad jis buvo turėjęs konf
liktų su tautininkų partijos reži
mu dėl ateitininkų persekiojimo. 
Gaila, kad p. Darnusis smulkiau 
nenurodė už kokius konfliktus jis 
nebuvo j aspirantus nepriimtas. Aš 
noriu dar kartą pabrėžti, kad 
1934 — 1938 metais, man būnant

Nuomones ii pastabos

LIETUVIŠKA TELEVIZIJOS VALANDA
I

Gyvenimas nestovi vietoje, kas ka, drabužiai tinkami, gražūs. Tas 
vakar buvo, mažai reikšminga viskas sudaro nuotaiką, 
šiandieną tampa būtenybė. Kad Jie pasikviečia ir kitų tauty- 
televizija šiais laikais jau turi di-' bių šokėjų, neišskiriant ir lie- 
delę reikšmę, kalbėti apie tai ne-[tuvių, bet visa reklama eina jų 
bėra reikalo, visi tą aiškiai su- j vardu. O pasireklamuoti šiais lai 
pranta, nes Amerikoje maža be- kais labai verta ir ne vien Diznio 
rasi tokių šeimų, kurios nešinau- j sumetimais.
dotų televizija. Kitų tautybių sam' Taigi pagalvokime 
būriai jau seniau pradėjo rūpintis/ sunkumų, manau, nei 
kaip pasinaudoti šia teknikine prie sas išlaidas padengia kompani
mone ir greit pasiekė gražių vai- jos, kurios skelbiasi, jos apmoka leguio otntm'ent Jos gydymo 
šių — jų vardas, jų tautinė kultu-į ir programos dalyvius, reikia tik ypuibyca palengvins jusu skaudėji 
ra jau garsinama pastoviai, ir mi-1 8cra’ paruošti programą. mą tr galėsite rainiai miegoti nak

------- Lietuvių šokėjai laikas nuo lai

NUO UŽSISENEJUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ -
Tie. kurie kenčia t.uo SENI’ 

ATVIRŲ IR ŠKAUDŽ-V ŽAiDU

Asmenybė yra kentėjinas, ir 
daugelis, būdam nepajėgūs pa
kelti šios kančios, bevelija pra
rasti savo asmenybę. Berdiajev

Yra dvi krikščionių rūšys: Jė
zaus sekėjo ir p'gioji laida — 
Jėzaus gerbėjai. Kierkergaard

Karą gyv. Chicago je. ALBINAS 
KAULAKYS, s. .Antano, prieš II-jį 
Pasaulinį Karą.gyv. l’ittburge. -įieš
ko giminės — Bronius Šimonis, s. 
Povilo, Gaigalių kaimai, Migonių 
paštas, Kupiškio rajonas, Lituania.

Jieškomi; LEONAS RIMKEVI- i 
ČIUS iš Tauginaiėią kaimo ir JUS- 
TINASI BUIVYS, iš Legiečią kaimo, 
Baisogalos vals. Jieškomieji arba 
apie juos žinantieji maloniai prašo 
mi atsiliepti šiuo adresu: St. Cisi- 
mir's Rectory, 119 Temple St., 
Nashua N. H.

Jieškomi ANASTAZIJA K L'D 
RAUSK1ENĖ, d. Antano gyv. I’lii- 
ladelpliijoj. Atsiliepti adresu: Alek
sas Jasilionis. s. Leono Puškino g. 
Nr. 13, Kaunas, Lithuania.

Jieškomi DOMINIKAS VAIČIŪ
NUS, s. Juozo, kilęs iš Panevėžio 
apskr., Vilkeliu kaimo. Senus atei
vis, Cliieagoje gyvino nuo seniai ir 
turėjo nuosavą .-.uliūną. Jieško jo 
sesuo Julija iš Rėklią kaimo. Jis 
pats arba žinantieji apie jj ar jo gi
mines prašau atsiliepti šiuo adresu: 
D. Balchas, 6639 S. Bishop St., Chi- j 

| eago 36, Illinois, tel. GRovehill 6 
2009.

liešknmi: DOMICĖLĖ KRIŽIE-
Nfi, Antano STEFANIJA PRAS-kimc. Finansinių nugali ramiai sėdėti ir naktimis ’ . , ,, pi,T1;vs

, nebūtų, nes vi miegoti nes jų užs^-nCJuslos žnlždos I ALAI MENB, Antano, 1 E1 RAS 
leneia komoani 1 niežėjimų, ir skau’ėjimų senų atvl- MO( Kl N. Aulam.. Anksčiau gyve- 

lr . skaudžių žaitdų uždekite’ no Hartford mieste. Atsiliepti adre
su: Stefa Paulauskaitė, Luot's paš- i 
tas, Užvenčio rajonas, Lithua <a

f
A. A.

FLORENCE JOZAITIS
(I»n tėvais Klasei)

Gyv. 7242 S. Claremont Avė.
Mirė saus. 12 d., 1957 m., 2 

vai. ryte, sulaukusi 45 m. ainž.
Gimė Riverside, lliuois.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vyras Juozapas, sūnus Juoza
pas, motina Tekia Kissel. uoš
vienė K otri na J ožaitis, 2 sese
rys Uernive Schultz ir The- 
resa N'ester, brolis Kieliard 
Kissel. švogeris VValtcr Jozaitis, 
2 dėdes Peter ir Joseph Green 
ir daug- kitą giminių, draugą 
bei pažįstamų.

Priklausė Daughtcrs of Isa- 
bella, St. Adrian's parish.

Kūnas pašarvotas Mažeika- 
Evans koplyčioje, 6845 S. West- 
ern Avė. Laidotuvės įvyksta 
trečiad., sausio 16 d. Iš koply
čios 10 vai. ryto bus atlydėta 
į St. Adrian’s parap. bažnyčių, 
kurioj įvyks gedulingos pa

maldos už vellonies sielų. Po 
maldų liūs nulydėta į švento
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: v,v ras, sūnus, moti
na, uošvienė, f-\ogiTka, švo- 
gerLal, dėdės Ir giminės bei .pa
žįstami.

Ijuid. direkt. Mažeika-Evans, 
telefonas REpublie 7-8600.

Ilonai žiūrovų gėrisi žiūrėdami į 
visai naują dalyką. Turiu galvoje 
ypač lenkų duodamas programas 

- jomis tikrai susidomėjimas di
delis, nes jos visai kitokios negu 
įprasta matyti per televizją. Juk 
ta laukinukų muzika ir šokiai į- 
kyrėjo pakankamai jau visiems

ko jau pasirodo, bet negalima pa
sakyti, kad visuomet ^vykusiai, 
reikėtų daugiau apdairumo pa- 
renktant pačius šokėjus, taip pat 
ir programą. Dar labiau reikia 
susiddmėti drabužiais, ’ (tokiems 
reikėtų truputį pakeisti kostiu-

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0 WESTERN AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ. 

CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.
Telefonai — GRovehill 6-2345 arba 

T0wnhall 3-2109

JOHN F. LIDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYCIOfc
4605-07 South Hermitage Aveniu

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

4330 34 South Caiifornia Aveniu 
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

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

g Roselando dalyse ir’
tuojau patarnaujame

I tį, Reikale šaukite 
I mus.

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

Nauja maldaknygė
“Viešpatie, Išklausyk 

Manęs”
Suredagavo

Kun. K. Matulaitis, M.I.C.

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

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

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

t| Vartokite ją tapgi nuo skau
džių nudcglinų. Ji taipgi pašalina 
niežėjimą ligos vadinamos PSORIA- 
SIS Taipgi pašalina peršėjimą ilgos 
vadinamos ATHI-ETE.S EOOT. su- 
stabdo džiovinimą odos ir perplyšlmą 
tarppirščiu. Yra tinkama vartoti nuo 
džtūatančlos suskllslos odos dedtr- 
vinių, odos išbėrlnių ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams. kada 
paairodo skaudus išbėrimas nuo vy
styklų. Ji yra gera gyduolė nuo iš- 
drėtntų oAos Ilgų. Ls
,-ulo Otntment j r* 
parduodama po f B

Jieškomi JOSEPHINA RL’Kš'I A 
LI, gyv. 7053 Egglcstou uve., Cliica 
go. Jieško sesuo iš Lietuvio. TAMA
ŠAUSKAS OTTONAS, gyv. To
ronto mieste. Jieško Tumas, diskus
Česlovas, stilius Mato, iš Sibiro, i Paauksuota 
ENDRJUŠAIČIAl JUOZAS ir UR- 
ŠULft, gyvenusią \ ilknviSkio apsk..ji jau atgyveno savo amžių ir pra- !rna'1 nes tokiose trumpose prog- 

deda užleisti vietv senesnei kultu- ‘ ramos<‘ viską nulemia grakštu
mas ir gyvumas, o mūsų ikaiku- 
ric liūtiniai drabužiai šokėjus, 
ypač mergaites, labai sendina ar
ba storina. Geras siuvėjas gali i A 1r
juos pritaikinti šokiams ir ne- ‘ J-utinėseChi
nusikalsti tautiškumui. Ta daro Plrk,U 
ir kitos tautos, o kurios nekrei
pia į tai dėmesio, tai labai ne
kaip atrodo. .

Viską gerai paruošus mūsų

kitų tautine kultūra taip pat ga- lenkų polka, jeigu tik kas grak- <,rd<r • 
lime, nes turime imponuojančių ščiai pašoktų, 
šokių, turime grupes šokėjų. Turi
me tautinių muzikos instrumentų, 
turime melodingų dainų, turime 
jau gerai ištreniruotų chorų. Tu

rai. Rimtesnės kompanijos jr.u 
aiškiai tą suprato ir duoda vien 
tik klasikinę muziką, dainą ir šo
kius. Jie nesibijo apmokėti geriau
sius dainininkus, dirigentus, nes 
jiems tas, matyt, apsimoka.

Tad kodėlgi negalime suorgani
zuoti tokios programos mes. Me
ninių jėgų turime pakankamai.

Pirkit*
-ago] tr apylinkė**— 
Mtlw*uke«, Wl*c..O* 
ry. Ind.tr Detrott, Ml-

Paairodyti su savo skirtinga nuo suktinis lengvai konkuruotu su

Išleido
Lietuvių Kataliką Spaudos Draugijų 

646 puslapių; y/, colio storumo

Kaina......................................... $3.00
..........................$3.50

Tai viena iš pilniausių inaldukny- 
,, gių, spausdiiitų Amerikoje: vIsoh li-
Bartinitiką vai., Kauliną kin. tiRA- (Un|j0B; ii novelių; visų sakramentų 
ŽULIO* JUOZO ir ALV\NOS, gyve- uišklnlmal; psalmės; pilnos rcbob'k- 
nusią K j Imrl m ne, jieško Linelius vijos; visų sekmadienių evangelijos 
— - - ‘ tretininkų maldos susirinkimams Ir

ahnllticijui; maldos apaštalystės mal- 
, , , dos; ftv. Valandos maldos; 35 glesrn.;

Eglupią kaime, randasi Sibire. Jieš- i Velykų ir Vėlinių apeigos; KryJtlaus

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

Pijiišas, Juozo, gyvenęs Lietuvoje. 
Vilkaviškio a|wkr., l’ajavonio vals.,

ko giminiu ir pažįstamą Matulajeią 
šeima iš Sakią apskr., žvirgždaičią 
vals., I’iečiškią km. Raudasi Sibire. 
Prašau rašyti šiuo adrosii: Yugėuij* 
Kripiene, 341 Crawford St., Toron
to, Ont., Canada.

kettul; Sopulingosios Motinos stotys 
Ir t t.

■yialdaknygė •'Viešpatie. Išklaiisyb 
Manęs" yra lubui gražiui išleista: at
spausdintu ant balčiausio ir geriau
sio popierių; Įvirtai įrištu su pautik- 
saviinu ar i>e; nemažus raidės; daug 
r>Sklų iliustracijų.

JURGIS F. RUDMIN
3319 8. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, III. Tel. OLympic 2-1003

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

rime tautinių drabužių ir kita. Ge- nežinau, manau, kad turi apie tai 
rai viską suorganizavus, tikrai tu- pagalvoti pirmoj eilėj L. B. Vai
notume didelį pasisekimą. Mūsų'dyba. Ji turi suregistravusi vi- 
kanklininkais tikrai labiau suža- sas menines jėgas, todėl galėtų 
vėtųsi, negu vienodu polka, o pol- J paskatinti tinkamus asmenis im- 
ka jau užėmė atitinkamą vietą te- tis iniciatyvos. Darbas nėra leng- 
levizijos programose, nes viskas' vas. bet šiais laikais mums bū- 
gerai suorganizuota —- muzika gy- J tų labai naudingas, nes tjkia rėk 
va, šokėjos jaunos, grakščiai 6o- liama pasiektų visus kampus.

Dar lakiau reikia apdaromo LEGULO, Department D.,
Sambi"?/ gyvaUZiRa tUFi bŪt‘ 5618 W- St’ CWca«° 1,1 

Kas to darbo turėtų imtis aš

GUZAUSKŲ
HEVERLY HILI/Š GBLINYCL 
l*rt&ualo« gėlė* dėl vestuvių, b*nk» 
ų, tsidotuvlų Ir kitų papuoėimų.

1W» VTKST MRI) (fTKPJirr 
r*L Pltospect S-08SS Ir PR S-OSS4

Jieškomi 
KAK, s.

PRANAS ČEPKAI K- Si mulduknvgė yra. geriausias pir- 
Juozo, gyv. Amerikoje. |kln>s Amerikoje. ('žslsakyklto tuo- 

Jieško Danutė Bučinskaitč, Igno, iš Jau’ dovunu
Lietuvos (ji našlaitė — tėvai įnirę 
vienu metu). JieSkemias ar apie jį 
žinantieji rašykite adresu: B. Simo
naitis, 113 Charlotte St., Fort Ool- 
borne, Ont., Oanada.

, i. . : :r—■:.. ~
Perskaitę “Draugą”, duokite 

kitiems!

,;w Kalėdoms.

Užsakymus ei pinigais siųskite:

DRAUGAS 
2334 S. Oakley Avė.

Chicago 8. Illinois

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpublie 7-1213
2314 W. 2Srd PLACE Vlrginia 7-6672

VANCE FUNERAL HOME ~
1424 S. 501 h AVĖ. OLympic 2-5245 ir T0wnhall 3-9687

Pasinaudokite "Draugo" tiassified skyriumi
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MENRaSAS MtAUCAS. CHICaOo. ILLINOIS /kiytrudienia, suusio d 19o*

/ mus
IS ARTI IR TOLI

J. A. VALSTYBĖSE
— Kan. dr. J. Končius šven

tė savo 40 metų kunigystės su
kaktį. Iškilmingas šv. Mišias 
giedojo švč. Sakramento Sese
rų vienuolių koplyčioje, Yon- 
kers, N. Y. Jam asistavo kun. 
V. Pikturna, kun. J. Pakalniš
kis ir tėv. V. Gidžiūnas. Po Mi
šių vienuolyno svetainėje bu
vo užkandis, kuriame be minė-

X šiandien pradedame spaus
dinti premijuotą P. Jurkaus ro
maną Smilgaičių akverelė. Ro
manas turi stiprią intrygą ir 
kas pradės skaityti, negalės jo
nesekti toliau. ,atų kunigų dalyvavo kanaunin- 

X Geo Gribas ir jo žmona ko giminės, bendradarbiai ir
Petronėlė išvyko į Floridą pa-' svečiai. Kukliai atšventęs šią 

sukaktį, kan. dr. J. Končius iš
vyko į Pennsylvaniją rinkti 
istorinės medžiagos Istorinės 
komisijos rašomai Amerikos 
lietuvių katalikų istorijai.

ilsėti.
X Jonas Raginus, 4318 So.

Honore St.. negalavęs du mė
nesius, jaučiasi geriau.

X Antanas DavvLns, 4444 S.
Kedvale Avė., paminėjo savo 
65-tą gimtadienį.

X Petras Imbrosas, 74 me
tų, 3348 S. Lovve Avė., krisdą- 
mas prie 35 gatvės ir Union 
Avė., sunkiai susižeidė.

X Marija Norvilienė, 5537 

West Farragut st., išvyksta į 
Floridą, kur ji praleis visą žie
mą.

X Kostantas Cepulevičius- 
Chepul iš Antioch, III., nuvyko
į Tampą, Fla., pailsėti, bet ten] daro didelę parodą — “Amen- 
jį užklupo liga. i kos grafikos aukso metai”, ku-

w . » rioje bus apimta grafika nuoX Stasys Citvaras, prieš me 
tus atvykęs Chicagon iš Brazi-' 
lijos, kur dainavo tenykštėje 1.

ŠITA1P REIKIA KARTI SNIEGĄ

Prezidento gydytojas dr. P. I). \Vhite, aiškina, kad kasant sniegų reikia kastuvų paimti arti kastuvo 
galo, metant sniegų reikia išsitiesti, kad tticiiieiitui širdis pailsėtų, beto kartas nuo karto reikia ir i5 
viso pailsėti. Daktaras kasa sniegų prie savo namų Bostone. __ (I^S)

1

Mirė buvęs senatorius
Brooks ...

Buvęs JAV senatorius C. SU‘sninKunas pyksta vakaro, sau 
vvayland Brooks pirmadienį siu 15 d., 7:30 vai., Vyčių salėj. Vi 
mirė Passavant ligoninėje, 9‘ nariai prašomi susirinkti, šiame 
Chieajoje. Jis sirgo Širdies liga * ££
ii buvo nbgdbc‘iitas j ligoninę iliustruotai paskaitai į§ kelionės 
sausio 8 d. Pirmadienį anksti Europą, dieną mūsų globėjui šv.
ryto jb miegojo, bet pabodo* Si'Sr l“'-"'bli.il k B" .">• J*
. _ . .. ............ 1 v įslinkti nominacijų komisijų, ku

ri sudarys surašą kandidatu i šit,

KAS KĄ IR KUR

ėmė skųstis dideliais skaus 
mais krūtinėje. Mirė nuo šir 
dies smūgio, turėdamas 59 me

— Brooklyno Vaidintojų tru

pė, kuriai vadovauja aktorius 
Vitalis Žukauskas, šiemet mini 
5 metų veiklos sukaktį. Ta 
proga statomas F. Neveravi- 
čiaus veikalas “Priešai”. Vaidi
nimai numatomi vasario 23.

— Brooklyno m užėjus, per 
Kalėdų šventes rengęs įvairias 
programas vaikams, dabar sek
madieniais rengia paskaitas 
apie Egipto, kinų, Afrikos ir 
kitų šalių .meną, o sausio 22 ati-

PAVERGTOJE LIETUVOJE
— Kun. Justinas Lapis, bu- matyti gyvenantieji už 100-120 

vęs Šiaulių Šv. Jurgio parapi- km. nuo sostinės, 
jos klebonas, sirguliuodamas Kaune, Klaipėdoje ir Šiau- 
gyvena Šiauliuose. į liuose numatytos pastatyti te

levizijos retransliavimo stotys. 
— Kelias į komunizmą kol-

Š. m. kovo mėnesį sukaks jo 
kunigystės auksinis jubilėjus. -

Sužeidė kabareto 
dainininkę

Marilyn Dihel, 23 metų am
žiaus dainininkė, pildžiusi pro
gramą Randolph Rendezvous 
kabarete, 95 W. Randolph, su
žeista ir nugabenta į ligoninę 
Ją sužeidė vyras, kuris jieško- 
jo jos draugystės. Jis turįs apie

1905 iki 1956 metų. Bus išsta
tyta 175 kūriniai, surinkti iš

, visų geriausiu Amerikos muzė-
operoje "R>S°>etto PasUty-' Kolegijų. Paroda
muose kovo 30, ir 31 dienomis 
atlika Monterone partiją.

X Pirmoji Amerikos ir Ka
nados lietuvių tautinių šokių

— Okup. Lietuvos “ryšių mi-i cbozas buv^® atsilikęs visais 27 m amžiaus. Dainininkė sa- 
nisteris” 1956. XII 26 per Vil- atžvilgiais’ bet dabar Pasitai' 
niaus radiją plačiau papasako-'sęs' Praeitais metais buvę pri- 
jo apie “respublikos ryšius šeš-'melžta iš kiekvienos karvės 
tajame penkmetyje”. “Minis-13937 kg- Pieno* Nuo šimto hek’ 
teris” pasigyrė, kad kaime te-jtarų P^amino per metus 40 
lefonus turinčios visos MTS, centneri4 mėteos. Metinė apy- 
sovehozai ir apylinkių tarybos. varta sudaranti apie 2 milijo-
taip pat 85% kolchozų. Kol
chozų “telefonizavimas” bus

nūs rublių. Visa tai tik planuo
se ir skaičiuose, gi kolchozinin-

tęsis iki kovo 17 d.

VOKIETIJOJE
— Kalėdų eglutę Vasario 16 

šventė įvyksta Chicagoje birže- d. gimnazijos mokiniams suruo
lio 30 d. Šventėm įvadu bus Chi- šė vėl lietuvių daliniai, kartu 
cagos lietuviškųjų mokyklų pa- su amerikiečiais kariais. Kalė- 
sirodymas su specialia mokyk-1 dų senelis, atskridęs amerikie- 
lų programa. Į čių armijos helikopteriu, nusi-

X Lietuvio futbolo koman-l leid° Pmnazijos parke su dide- 
da Lituanica sekmadienį futbo- liu maiSu dovanų. Automaimo- 
lo rungtynėse, kurios žaidžia- mis atvyko > Kaledų eglutę ke’
mos salėj, nugalėjo vieną iš 
stipriausių I divizijos komandą 
Viking.

X Konstancija ir Tamošius 
Marco su sūneliu Tamošium- 
Jonu atvyko i Chicagą, kur po
rą mėnesių praleis. Konstanci
jos Marco motina Stella Con-

baigtas 1958 m. Vilniuje vei- kas’ kaiP buvo; ^P1^3 bau‘ 
kiąs fototelegrafas, kuriame1 džiauninkas, taip ir liko. 
priimamos fototelegramos į 28 _ okup. Lietuvoje 8-se ir

11-se klasėse įvedami žemės 
ūkio mašinų mokslo ir elektro
technikos praktikumai, o 7-me- 
tėse mokyklose — rankų dar
bai ir praktiniai užsiėmimai. 
Beveik 3.5 tūkstančio mokyklų 
turi žemės ūkio ir praktikos 
darbams mokamuosius-bande- 
muosius sklypus, daugelyje mo
kyklų įrengtos šaltkalvių ir 
stalių dirbtuvės. Visdėlto kon
statuojama, kad daugelyje Vil-

“ didžiausius šalies miestus ir 
Krymo bei Kaukazo kurorti
nius rajonus.” Vilniuje numa
tyti atstatyti senieji pašto rū
mai, kuriuose bus įrengtas 
centrinis telegrafas. 5-jo penk
mečio pabaigoj buvo jau 105,- 
000 radijo transliacijos taškų, 
o 6-jame — planuojama įrengti 
dar 100,000 radijo taškų, iš 
kurių apie 80.000 būsią, įrengti 
kaimo vietovėse. Tarpmiesti-
niais telefono laidais perduoda-] niaus, Kauno ir kitų vietų mo- 
ma programa iš Vilniaus į Pa- Ryklų politechnizavimui “dar

liasdešimt amerikiečių karių ir 
jų šeimų iš Schwetzingeno. Su 
jais drauge buvo atvykę ir abie 
jų tikybų: evangelikų ir kata
likų amerikiečių karo kapelio
nai, kurie aktyviai prisidėjo 
prie eglutės surengimo ir padėjo 
Kalėdų seneliui išdalinti dova- 

i nas.
rad gyvena 4343 So. Troy St.;, Gimnazijos šokių grupė pašo- 
ten svečiai ir apsistojo. , ko jaiyyjamg keletą šokių ir pa

X šv. Antano Katalikių Dūk-' giedojo kalėdinių giesmių. Ame 
terų klubas, kurio moderato- rikiečių karių ir šeimų choras 
rium yra šv. Antano parapijos: savo ruožtu pagiedojo keletą 
vikaras kun. W. Urba, išsirin-1 giesmių. Visi.dalyvavo bendro- 
ko naują valdybą, kurią suda- Je vakarienėje.
ro pirm. J. Gribauskas, vice- Kalėdų eglutei suruošti dau- 
pirm. J. Lociunas. Kiti valdybą giausia prisidėjo kpt. Valiūnas,
sudarantys asmenys yra: Fr. 
Kishkunas, A. Fister, A. Tu- 
mavick, M. Karnauskas, E. 
Yorke, S. Putrim, A. Yorke, E. 
Rich, P. Rich, M. Jankauskas, 
M. Klimas ir A. Good.

X Lietuvių Inžinierių ir ar
chitektų balius, įvykęs šešta
dienį Kymen salėje, praėjo su

kpt. Baltrušaitis, Įeit. Bendorai 
tis ir amerikiečių karių kapelio 
nai. Lietuvių daliniai kartu su 
amerikiečių kariais atvežė ir pa 
čiai gimnazijai Kalėdų dovanų: 
filmoms rodyti kilnojamąjį apa 
ratązsu garsintuvu.

— Amecitia Jachtklube Manu 
heime vietos amerikiečių karių

nevėžį, Šiaulius, Klaipėdą, Aly
tų, Švenčionėlius bei kitus
punktus. Iki penkmečio patai-, okup Llctuvoj aemet jstel 
gos visi radijo klausytojai gs- t08 3 mok klos _
lemą priuninSti abi V.lmaus ra-1 g, Klaipėdoj ir Marijam- 
dijo programas ultra trumpo- kurf dabar vadinama
Šiomis bangomis be jokių truk- .,Kapsuku... Siuo.
dymų. Taip pat numatyta mta. internatuose mokosi 840 mo- 
demizuoti dabar Lietuvoje vei-ikin,ų Mokyklos.internatai ap- 
kiančias radijo stote ir pa<U- rtpintl reikalingals įrengimais, 
dinti jų pajėgumų. Vilniuje tai- veiWa visa eilė “pagel-
giama statyti "pirmoji paje- ,binių internatų„ ric ^„^,0 

giausia ir tobuliausia Patalty- mokyklų vien uk įle.
je televizijos centro eilė". Vil-:met buvo atidaryta apie 70 to- 
niaus telecentro laidas galės i kių internatų.

neskiriamas reikiamas 
sys”.

dėme-

pasisekimu. Dalyvavo apie 700 dalinių sporto karininkas Cpt. 
svečių, kurių moteriškoji pusė Richards, Jonui Baliui talkinin-
atrodė labai puošniai. Sol. Cit
varas ir tsol. Elenutė Blandytė 
išpildė programą padainuodami 
solo ir buvo šiltai publikos su
tikti. Rožių valso pelnas apie 
230 dol. paskirta Vasario 16 d. 
gimnazijai, gi bufeto pelnas Li
tuanistinės mokyklos invento
riui pirkti.

CHICAGOS ŽINIOS
Miesto atstatymas mažina 

nusikaltimus
Mirtis šokiuose

metų valdybų, — Valdyba
— Seserų Kazimieriečių Rėmėjų 

tus amžiaus. Į senatą jig buvo dr-jos susirinkimas įvyks sekuiadie-
išrinktas 1940 metais ir stkan- “Į- sausl° 20 d- 1901 *“• 2 vul-x pietų vienuolyne. Musų tradicinė
Ciu kartu buvo perrinktas, bet metinė vakarienė įvyks vasario 24 
pralaimėjo 1948 metais, kada d., tad prašome visų rėmėjų skyrių
vieton jo buvo išrinktas ’ demo- Mvvauti Siame metiniame suariu- 
. . . „v , Sime, reikia pilnai prisirengti artekratas Paul Douglas. Būdamas jaučiai pramogai.
senate jis atstovavo konservą-1 A. Nausėdienė, pirm.
tyvias, izoliacionistines pažiū-' — Chicagos L. A. Alumnų Klubo
ras ir buvo opozicijoje Roose- susirinkimas su kavute šaukiamas
veltui ir Trumanui. Būdamas sau®io‘“‘J1- 20 d. (sekmadienį) 5 v. 

.... .. . „„ popiet Tėvų Jėzuitų patalpose, 5o4J
respublikonas, jis tapo is I1L- So. Paulina st., Chicago.
nois valstybės išrinktas į parti | Programcije dalyvauja Vyt. Vir-
jos centrinį komitetą. ^au su pašnekesiu apie šių dienų

meno sravės ir jų pažinimų. Pašile

kaujant, surengė Kalėdų eglutę 
amerikiečių, vokiečių ir lietuvių 
krepšininkams.

Susirinkusius pasveikino pulk. 
Robert8. Besišvečiuojant, daly
vaujant amerikiečių kariams sr 
jų šeimomis, vokiečių klubo at 
stovams ir Vasario 16 gimnazi
jos krepšininkams, sportininkai

X Lietuve, nepriklausomi- užme(g5 t»n>e artimeznius 
'santykius. Buvo sudarytas pro 
jektas bendroms krepšinio pir
menybėms. 1957 m. sausio 4 d. 
visų vienetų atstovai nustatys 
tų pirmenybių eigą.

Eglutės programoje Vasario 
16 gimnazijos tautinių šokių 
grupė, p. Skeivalienei vadovau
jant, pašoko keletą tautinių šo
kių.

Jonas Babys yra iš kilmės

bes sukakties minėjimas Gice- 
roje, III. Cicero jaunimas orga
nizuoja nepaprastai puikų ir 
originalų Lietuvos nepriklauso
mybėm šventės minėjimą š. m. 
vasario mėn. 16 d. Šv. Antano 
parapijos salėje, Cicero, III.

Organizatoriai yra O. Krei- 
vėnaitė, Z. švedaitė, S. Rnabai- 
tytė, A. Bendikaitė, D. Oren
taitė, J. Žukauskas, V. Smil-Į klaipėdietis, žinomas žurnalim- 
gis. Jiems talkininkauja poetė tas. Jis leidžia tarptautinį krep 
J. Va’čiūnienė, kult. J. Kreivė- šinio žurnalą “World Basket- 
nas, pskt. J. Bobinienė, inž. J. bąli News”. Jo Iniciatyva, spa- 
Arštikys ir dr. G. Ašoklis. i lio mėn. Mannheime buvo su-

kėsvs bus su iliustracijomis ekrane. 
. . . ... Bus rodoma trumpa spalvota kultii-

Jauniausias Joliet policijos rinė filmą. Bus aptarti aktualūs 
kapitonas Williarn J. Daggett, klubo reikalai ir tolimesni darbai.
31 m. amžiaus, sekmadienį bu- I . augstųsias mokyklas baigti- 

’ šieji ar besiekiu augstesnių laipsniu
vo rastas negyvas savo namuo- kviečiami dalyvauti susirinkime, 
se. Jo dešinėje rankoje tebebu-Į _ Uetnri, TM> b;.
VO revolveris ir spėjama, kad čiulių visuotinis susirinkimas šau- 
gyvastį jis pats sau atėmė. Ka-: kiamas 1957 m. sausio 18 d., penkta-
da jį atrado kaimynas ir poli-!'‘lieni^ 7 S°nywocd.sve-

.. ’ . .. J r i taineje, 2417 VV. 43 St. Susirinkime
^įjos seržantas, jisai dar buvo į(ls aptarti visi bėgamieji reikalai, 
kiek gyvas, bet mirė bevažiuo- padalyta apžvalga praėjusių metų
jant į ligoninę. Jis anksčiau ™klos :b"!Z™k:a™

Policijos kapitono mirtis

, ... , . . , , dvba. Visi frontininkaiskundėsi sunkiais galvos skaus- garinkime dalyvauti, 
mais, nors pareigas ėjo gerai ....... --.....

ko jo nepažįstanti. Jis prisiar
tinęs prie jos prie baro ir pra
šęs jam skirti pasimatymą, bet jr per metų policijos tarny
ji atsisakiusi. Po kiek laiko, ji
sai įsibrovė į užpakalines ka
bareto patalpas ir ją pradėjo 
smaugti. Dainininkės riksmo į 
atkviesti kiti tarnautojai jį iš
metė laukan. Prieš uždarant 
kabaretą dainininkė ėjo į Šv. 
Petro bažnyčią penktos valan
dos mišioms. Ties Washington 
ir Clark ją užpuolė tas pats vy
ras, peiliu taikindamas į širdį. 
Ji pakrito ir pradėjo jį spar
dyti. Tada jisai sužeidė jos ko
jas ir ranką. Pravažiuojantieji 
mašinomis į įvykį nekreipė dė
mesio, tik ją atgynė praeivis. 
Užpuolėjas pabėgo ir yra poli
cijos jieškomas.

Spalvoti Italijos vaizdai
Kino teatras Today, esantis 

Madison gatvėje, ties Dear- 
born, šios savaitės pradžioje

boję yra gavęs penkis pagyri 
mus.

kviečiami

Kur jaunimas geria
Nepilnamečiai 56% daugiau-

Nelaimė studentiSkose sia ge™?a™°se-. 33%. i™!’
. nuošė pobūviuose ir kaimyni-

lŠdaigose niuos baruos, 12% naktiniuo-
Wright kolegijos studentas ge klubuoge ir 9%' kitcse V:eto- 

Frank Mastellm, 18 m. am- ge Gjibert, Jaunimo tyrinėjimo 
žiaus, per jo priėmimo į Phi ,Įstaigas prezidentas ištyrinėjęs
Sigma Phi korporaciją taip per
šalo kojų ir rankų pirštus, kad 
jį reikėjo nugabenti į ligoninę. 
Tai įvyko šeštadienį, kada tem
peratūra buvo arti nulio. Viena 
jo priėmimo ceremonijų dalis 
buvo atlikta miškuose palei 
Chicagą.

Kursai mokytojams
Aštuoniose Chicagos vietose 

National Colltge of Education 
esanti Willmette miestely, sau

paskelbė, kad vieni s iš dešimt 
kolegijos studentų negeria vi
sai ir vienas iš aštuonių teberia 
tik silpnus likerius. Į klausimą, 
kas pastūmė jaunuolib’3 gerti 
56% berniukų ir 52% mergai
čių atsakė, kad pastūmėjo ger
ti saliūnų laikytojai. Šiandien 
33% jaunimo tarp 15 ir 17 m. 
jau yra geriantys. Tik 9% ber
niukų ir 4% mergaičių kaltino 
tėvus. Įdomu, kad 56% berniu
kų ir 38% mergaičių geria gry-

sio 30 d. pradeda specialius ną degtinę. Alų geria 56% ber- 
i popietinius ir vakarinius kur- niūkų ir 38% mergaičių, gi

(įimant ketvirtadienį) rodo spal- į sus tiems baigusiems kolegijas berniukų ir 21% mergaičių
votus Italijos miestų vaizdus: 
Florencijos, Asyžiaus, Veneci
jos, Sorento, Capri salos ir pa
čios Romos. Ekrane jie labai 
patraukliai atrodo. Taipgi įdo
mus spalvotas filmas apie Sin
gapūrą, puošnias jo aikštes, 
rytietiškas šventoves, gumos, 
kobros (kokoso palmės džio
vintų vaisių) ir kitų krovinių 
pilną uostą, siauras rytietiškas 
gatves. Gausus įvairumais fil
mas apie įvairių tautų pramo
ginius šokius. Politikos, sporto, 
madų naujienos. Programa tę- 
siaisi valandą laiko, kaina 40 c.

kurie nori gauti mokytojų tei- a^aus niekada negeria, 
sės, ir tiems mokytojams, ku
rie nori gauti magistro laipsnį.

Rado vogtus kailinius
Chicagos policija, padariusi 

kratą 4049 W. Gladys, atrado

DĖMESIO!

BOKIME IŠTIKIMI LIET. 
KNYGAI!

Įstodami į Liet. Knypų Klubą ii
pavogtų kailių UŽ $17,000 ir iš žadami 5 dcl metinio mokesčio 1 6 * * > me8 įgaliname per vienerius metus
pašto įstaigos išneštų pašto pasirodyti kelioms naujoms gerai pa- 
Ženklų už $10,000. Areštuoti rinktoms liet. knygoms ir tuo pačiu
Alex Michas, 29 m., ir Donald dirbame 2A0 dol nes knygų pa- 

atrenkame uz 7.50 dol.Kasias, 30 m. | Lietuviškos Knygos Klubo na- 
- * riais — lietuvybės kalviais gali būti

visi, pasiuntę 5 dol. šiuo adresu:
LIETUVIŠKŲ STUDIJŲ 

INSTITUTAS
— Išlaikomas —

MOKSLINIŲ STUDIJŲ KLUBO
SEMESTRO TEMA:

MODERNIŠKŲ KULTŪROS AP

RAIŠKŲ VERTINIMAS 

Penktadienį, sausio 18 dieną

Vilniaus Aušros Vartų mokyk- 
šiuos ir kitus aktualius klausi- loję (virš bažnyčios), 2325 W.

LIET. KNYGOS KLUBAS 

(Lith. Sook Club)

2334 So. Oakley Avė., 

Chicago 8, Illinois

Kokia 3-|l Fatlmos 
paslaptis?

Ar Rusija bus atversta?Boulevard viešbuty, 2801 
Warren, Chicagoje, mirtinai
buvo nudurta 17 metų mergai-, mus kun. J. Kuzmickis s

Hirch spaudai pareiškė, kad tė Minnie Cribbs ir suže'sta mo-, D'Ž?A/T,T1VI A TD ^ *17° 
terig Ernestine Morris. Polici- * A1 IMA IK IVBlo 
ja jieSko Charie. Morrie. 17 K’d«’gl a'ltori“’ P““ -!»”kM 
m., kuris papildė tą žmogžudys
tę muštynių metu. Muštynės

Pietinės Chicagos Planavimo 
tarybos pirmininkas Morris H.

nugriovus sunykusias pietinės
' Chicagos dalis tarp Roosevelt 
id., 47 gatvės, Rock Island ge
ležinkelio bei Michigan ežero ir 
toje vietoje atstatant geresnius 
butus, sumažėjo toje miesto 
dalyje nusikaltimai.

Plaukymas po vandeniu
Glenview miestelyje, vietovė- gkįrtį 

je, vadinamoje Playdium, 1766 
Glenview, duodamoj pamokos, 
kaip su specialiais įtaisais 
plaukyti po vandeniu.

apsireiškimų aplinkoje, todėl jam 
kalbant, skaitytojas pasijuntĮį'tar- 
si jo bendrakeleivis. Pasakojimas 

™ . i nuoširdus, giedras, paprasta^ kaip
prasidėjo, kai Charles Morris tų piemenėlių regėtojų gyveni- 
šoko su svetima žmona ir jos mas- Bendrai: svarstymai psicho-
vvras bandė tai suklhidvti ,o^ki’' įtikinami, atsargūs, išva- 
vyras Danae tai sukliudyti. dng taiklios, žodžiai, ankiniai vaiz- 
Minnie Cribbs buvo nudurta,
kai ji norėjo besimušančius iš

23rd PI. (šalia “Draugo”) kun.
Dr. P. Celiešius skaito tema: 
Demokratizmo ribos. I A V

Paskaitos pradžia 7 vai. 30 
min., nesivėlinant.

Visi, besidomintieji dvasinių 
mokslų pažanga, kviečiami da
lyvauti.

3»we:
AR JAU ĮSIGIJOTE 

KNYGELĘ EGZAMINAMS
KAIP PASIRUOŠTI

PILIETYBEI

Koncertuoja Callas
Pirmaujanti pasaulio solistė £a

dos taiklios, žodžiai, Rakintai vaiz 
dingi” (S. Matulis. MIC).

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

Kita to paties autoriaus kny-

Marija mums kalba
Joje aprašomi Svč. Marijos ap

sireiškimai Lietuvoje ir Europo- 
ir studentų stipendjų fondui Knyga iliustruota: .įrišta kie- 

..z , , . , ... , x- o , Si i T ta,a viršeilais ir jos karna $2.00.tijos rinktinių, kūnas stebėjo, paremti. Sekmadienį buvo re-.
5,000 žiūrovų. Anos rungtynės J peticijos, į kurias solistė gero-1 ufaakyiJl^'SSga’iM:
ir šių metų Kalėdų eglutė yra kai pavėlavo. Trečiadienį ji iš- DRAUGAS
pirmieji žingsniai, norint dar la vyks į New Yorką ir greit pra- mjm A ru»izi a
biau sudominti vokiečių visuo- dės repetuoti ruošdamasi dai- chicago svu.*6*

menę šita sporto šaka. 'nuoti Milano operoje La Scala

rengtos krepšinio rungtynės 
tarp amerikiečių ir Pietų Vokie

Maria Meneghini Callas atskri
do į Chicagą ir šiandieną čia 
duos koncertą vengrų šelpimui

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

Galima gauti “DRAUGO“ 

Administraciji je 

8884 Ho. Oskley Arenne 

CHICAGO 8, ILLINOIS

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

Klausimai ir atsakymai anglų 
Ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei
sėjau Alfonse F. Wells. Kaina 
80 centų.

Pasiskubinkite įsigyti reikalin
gą knygelę, kuri tikrai palengvina 
Islg/tl JAV pilietybę

Plūgus nu užsakymus stirti-

OltAUGAS”, 2834 8. Oaklej avė, 

CMeago 8. IR.


