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Nalo labai svarbi konferencija jau pradėta Paryžiuj
Dvi pažiūros Jungtinių Amerikos 

Valstybių politikoje
Bostono “Monitorui” iš Wa-, 

shingtono rašoma:
Ar naudinga būtų Amerikai 

aprūpinti talkininkus Atlanto 
sąjungoje atominiais-raketiniais 
ginklais? Su Anglija jau susi
tarta. Kitiems šitokie ginklai 
bus siūlomi per dabartinę Atlan
to sąjungos galvų valstybių vy
riausybių posėdį Paryžiuje.

George F. Kennan, buvęs JAV 
ambasadorius Sovietų Sąjungai, 
pataria talkininkams tokių gink 
lų nepriimti, nes tai būtų “lem
tingas” žygis. Tokiu būdu, kaip 
klausimu apie Vokietiją, Rytų 
Europą ir kitais, taip ir šiuo vals 
lybės sekretorius Dulles stovi 
vienoje pusėje, Kennan — kito
je.
Išvados remiantis skirtingais 

pagrindais
Matyti, jie Garosi išvadas at

siremdami skirtingais pagrin
dais. Rytų-Vakarų santykių į- 
tampa abiem nemaloni ir atrodo 
baisi. Bet Dulles mano, jog su 
Maskva tartis bergždžia, todėl 
užtenka gyventi šaltu diploma
tiniu karu. Kennan gi mano, kad 
ateis diena, kada Vakarai tu
rės tartis, todėl naudinga palai
kyti šiltesnius tiltus. Dulles ma
no, kad Maskva tik nuogą pa
jėgą gerbia, todėl siūlo laisva
jam pasauliui stiprinti karinį 
pajėgumą. Kennan gi mano, Va
karai niekados nebug ganėtinai 
stiprūs savo valią Maskvai už

Iškalbingas balansas

Mūsų korespondentas Italijoje
VATIKANAS. Dienraštis “L’Osservatore Romano” lapkri

čio 29 d. numeryje talpina straipsnį, pavadintą “Iškalbingas ba
lansas”. Jame pateikiami duomenys, kiek Sovietų Sąjunga per 
40 metų yra padariusi pikto, varžydama tikinčiųjų laisvę bei per
sekiodama Bažnyčią Rusijoje ir kituose pavergtuose kraštuose. 
Nemažai vietos yra ten paskirta ir Lietuvai.

— Lietuva, — rašo “L’Osser- z===================:
vatore Romano”, — kurios gy
ventojai beveik visi katalikai,
skaudžiai kentėjo trijų iš eilės kupijai, kartu administruoda-
okupacijų metu: sovietų, vokie- mas ir Vilniaus arkivyskupiją.
čių ir vėl sovietų. T. . , •— Kunigų — toliau rašo L

— Pradžioje vartotas smurtas Osservatore Romano” — beliko 
ir žiaurumai buvo aiškinami, tik 700, ir jau nebėra jokių ži- 
kaip visuomet, įprastais “ne- nių apie vienuolius ir seseles; ku 
kontroliuojamais išsišokimais”, j nigų seminarijų auklėtinių, dar
Bet ir nekalbant apie tuos bru
talumus, katalikų padėtis netru
kus tapo labai sunki. Pagal Pots 
damo sutartį prijungtoms ša
lims, — rašo dienraštis, — ko
munizmas pritaikė sovietinius 
įstatymus, kurie, kaip žinome, 
siekia pajungti Bažnyčią ir ją 
išnaudoti net tuo momentu, ka
da ji pamažu silpdama turėtų 
visai užgesti. Su Lietuvos, Esti
jos ir Latvijos lotynų apeigų ka
talikais buvo taip elgiamasi: vys 
kupai ir kunigai suimami, pas
merkiami, deportuojami, tiesio
giniai kišamasi į vidaus bažnyti
nį gyvenimą, vienuolijos ir reli
ginės kongregacijos išsklaidy
tos. Be to,“Lietuvą liečią statis
tiniai duomenys yra reikšmingi, 
nes paskelbti pačių persekioto
jų. Iš tikro, juos imame iš pro
pagandinės komunistinės spau
dos, kuri nori iškelti Sovietų Są
jungos religinę “toleranciją”. 
Palyginkim tuos duomenis, ku
rie liečia 1953 m., su 1939 metų 
duomenimis: prieš karui prasi
dedant, Lietuvoje kulto reika
lams buvo atvirų 900 bažnyčių, 
kuriose apeigas atlikinėjo 1,600 
pasauliečių kunigų, priklausan
čių vyskupijoms, prie kurių rei
kėjo prijungti 500 vienuolių. Še
šėlių buvo 700. 1953 metais tik

karti, todėl išmintinga jieškoti 
būdų sugyventi.

Tačiau ir Dulles netiki savo 
valią Maskvai užkarti, o Kennan 
taip pat nenori, kad pamirštu- 
mėm savo karinį pajėgumą. Sa
koma, jog Vakarai turi būti tiek 
stiprūs, kad Maskvai nevyktų 
valios laivajam pasauliui užkar
ti. Dulles mano, kad Maskva 
ruošia karo pajėgas Europą pul
ti, bet Kennan tiki, kad Mask
va tiek pat karo bijo, kiek Wa- 
shingtonas, ir karo nepradės, 
nes turi pigesnių ir netaip pa
vojingų ekonominiu bei psicho
loginių ginklų Vakarams silp
ninti.

Kennan pataria Amerikai ne
daryti žygių, kurie padarytų ne
galimu Maskvos pasitraukimą iš 
Vokietijos. Aprūpinimas Atlan
to sąjungos narių raketų gink
lais būtų toks žygis. Amerika 
gali apginkluoti savo draugus, 
bet rusai nenorės tokiais gink
lais apginkluoti savo gizelius pa
vergtuose kraštuose, nes jais ne 
pasitiki. Todėl patys pasiliks juo 
se ir neišsikraustys.

Apginkluokime Vakarų Euro
pą raketomis ir Maskva nieka
dos neišeis iš Vokietijos ir Rytų 
Europos, kalba Kennan. Nieka
dos ir nebuvo vilties, kad ji ge
ruoju be karo iš ten išeis, sako 
Dulles, jau sykį nagus nudegęs 
savo “išlaisvinimo” linija.

Ir taip ginčas tebeeina. V.

vienas Panevėžio vyskupas K. 
Paltarokas vadovavo savo vys-

1945 m. buvus apie 300-tams, 
beliko vos 75.

Panašioje padėtyje atsidūrė 
ir Latvijos katalikai (kurių 1939 
m. buvo 500000) bei Estijos 
katalikai.

Visa tai parodo, kad Sovietų 
Sąjungoje, pagal nusistatymą 
tų, kurie vadovauja antireliginei 
politikai, katalikybė yra pas
merkta greičiau ar pamažiau už
gesti. Joks padorus žmogus ne
gali paneigti tų aiškių davinių... 
— baigia Vatikano dienraštis 
“L’Osservatore Romano”.

• J. A. Banaitis, pavaduoda
mas okupuotos Lietuvos kultū
ros ministerį, buvo nuvykęs į 
Maskvą, kur prasidėjo visasą
junginė dailininkų paroda.

—Jungtinių Tautų 12-ta me
tinė sesija baigta praėjusį šeš
tadienį.

KALENDORIUS
Gruodžio 16 d.: Šv. Adelė; lie

tuviški: Vigaudas ir Alvinė.
Saulė teka 7:14, leidžiasi 4:21.

Oras
Oro biuras praneša: Chicago- 

je ir jos apylinkėje šiandien — 
švelni oro temperatūra.

Šiaurės Atlanto Gynybos organizacijos (Nato) problemos — šis žemėlapis parodo kaikurias 
problemas Nato konferencijoje, kuri šiandien prasidėjo Paryžiuje, kur prezidento populiarumas 
kritęs, kad JAV pasiuntė ginklų j Tunisiją. Jungtinės Amerikos Valstybės nori įkvėpti ryžtą Na- 
tui ir siūlo sutelkimą pajėgų, kurias apjungia Nato, Bagdado faktas ir Amerikos valstybių 
organizacija. Viso 50 valstybių. (INS)

Lietuvių baletas 
Maskvoje

VILNIUS, okup. Lietuva. — 
Maskvos “Pravda” Nr. 342 pra
neša, kad teatrų festivaly Mask
voje dalyvavo lietuvių akademi
nis baletas, pastatydamas kom
pozitoriaus J. Indros “Audro
nę”. Šio baleto libretto sukūrė 
ir pastatymą tvarkė baletmeis
teris V. Grivickas.

Rusų kritikai gerai vertino ba 
lete parodytų eilę gerų šokių. 
Baleto muzika šokiams esanti 
labai tinkama. • Pirmaujančius 
baleto vaidmenis turėjo G. Sa
baliauskaitė ir G. Banys. Dau
giau — balete dalyvavo A. Tu- 
malevičiūtė, R. Janavičiūtė, A. 
Kareckas, V. Brazdilis, V. Rau
donikis, P. Baravykas.

Panaikino įstatymą
NICARAGUA. — Necaragos 

parlamentas panaikino spaudą 
varžantį įstatymą... Texas naf
tos milionierius Glenn McCarthy 
pasiūlė 7 milionų dolerių naftos 
gręžimo programą Nicaragoje.

Kad sulaikytų
KOLUMBIJA. — Kolumbijos 

vyriausybė įšaldė esminių pre
kių kainas, kad sulaikytų pragy
venimo kilimą.

Armijos žodis
HONDŪRAS. — Hondūro ar

mija ragina išrinktą prezidentą 
Ramon Villeda Morales sudary
ti „tautinės vienybės” ministe- 
rių kabinetą, kai jis gruodžiA 21 
dieną užims prezidento postą.

Norėtų įsijungti
BRAZILIJA. — Užšienių rei

kalų ministeris Macedo Soares 
pasakė, jog Brazilija pasirengu
si įsijungti į Šiaurės Atlanto Gy
nybos organizaciją (Nato), ta
čiau niekas nepakviečia.

Peronas grįš?
VENEZUELA. — Gandai 

sklinda, jog buvęs diktatorius 
Juan Peronas planuoja grįžti į 
Argentinią iš savo tremties Ve- 
nezueloje išvakarėse 1958 m. 
vasario 23 d. rinkimų.

Tai yra pirmosios raidės saugumo ir politinės organizacijos, 
kuri angliškai vadinama „North Atlantic Treaty Organization”— 
“Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacija.” Jai priklauso 15 vaka
riečių valstybių, pasirašiusių saugumo paktą, kurio tikslas ginti 
savo narius nuo sovietų ginkluoto puolimo.
— Kada Nato buvo įsteigtas?
Pradžioj ta sutartis buvo pa

sirašyta tik 12 valstybių Wa- 
shingtone, 1949 m. ir balandžio 
4 d. — pradėjo narius saistyti 
1949 m. rugpjūčio 24 d.

— Kurios valstybės yra nariais? 
—12 pirmųjų buvo: Jungtinės

Amerikos Valstybės, Kanada, 
Belgija, Danija, Prancūzija, Is
landija, Italija, Luksenburgas, 
Olandija, Norvegija, Portugali
ja ir Britanija. O Graikija ir 
Turkija prisijungė tik 1952 m. 
vasario mėn. Vakarų gi Vokie
tija — 1955 m. gegužės mėn.

—Kuriam tikslui buvo įkurta? 
—Tuoj po II Pasaulinio karo

Vakarai įsitikino, kad Maskva 
stengiasi išnaudoti kiekvieną 
progą komunizmui plėsti. Tiems 
užsimojimams sutramdyti Va
karų valstybės susispietė į Na
to, kad bendromis jėgomis galė
tų atbaidyti Rusiją nuo agresi
jos.
—Ar Nato pasiekė uisibrėito 

tikslo?
— Nuo įsisteigimo Rusijai ne 

tik nepavyko daugiau paimti Eu 
ropoj į savo kontrolę jokios te
ritorijos, bet ir net buvo privers 
ta išsinešdinti iš Austrijos.

—Kodėl šios savaitės Nato 
viršūnių susirinkimas yra 

svarbus?
— Manoma, jog pastangos 

sustiprinti Nato yra būtinos, 
kad būtų galima atsverti rusų 
pirmavimą kaikuriose mokslo 
srityse. JAV sekretoriaus Dulles 
nuomone yra labai svarbu, kad 
visi Nato nariai pajustų ir įsisą
monintų gyvą reikalą būti atip- 

, riems ir ištvermingiems.
—Kaip tas susirinkimas įvyko?

—- Eilinis užsienių, apsaugos 
ir finansų ministerių susirinki
mas praėjusių metų veiklai ap
žvelgti ir 1958 m. gairėms nusta 
tyti buvo numatytas gruodžio 
mėn. Rusams paleidus sputniką,
Nato generalinis sekretorius 
Paul-Henri Spaak, esamai padė
čiai apsvarstyti, pasiūlė taip pat 
Nato viršūnėms susirinkti. Ne
trukus tam pasiūlymui visi pri
tarė.

Kas yra NATO?

Prezidentas Eisenhower reikalaus 

sustiprinti ginklų jėgą
PARYŽIUS, Prancūzija, gruodž. 16. — Paryžiuje šiandien 

pradėta Šiaurės Atlanto Gynybos organizacijos (Nato) valstybių 
vyriausybių galvų konferencija.

JAV prezidentas Eisenhovve- 
ris antrą kartą nuvyko į Euro
pos žemę pasaulio taikos gelbėti.
1955 m. vasarą prezidentas Ei- 
senhovveris vyko į Genevą tartis 
su sovietais ir kitais didžiaisiais, 
tikėdamasis, jog naujieji Krem
liaus vadai kalbėsis kitokiais žo
džiais ir pasaulinė taika bus už
tikrinta susitarimų keliu. Gene- 
vos konferencija puoselėtų vil
čių nepateisino. Praėjusį šešta
dienį prezidentas Eisenhoweris 
nuvyko į Paryžių dramatiškai 
reikalauti iš Atlanto pakto są
jungininkų, kad augančios so

Neramu Bolivijoje

Perono brangenybes
ARGENTINA. — Dar dau

giau buvusio diktatoriaus Juan 
Perono brangenybių bus parduo 
ta gruodžio 19 d. varžtynėse... 
Rio Bermjo baseinas šiaurėje 
bus išvystytas su trimis drėki
nimo kanalais... Olandijos inži
nieriai pagelbsti išvysti Parana 
deltą (upės), kur potvyniai bu
vo didžiausia problema.

Meksikos kasyklos
neteko 48 mil. dolerių
MEKSIKA. — Meksikos ka

syklos neteko apie 48 milionų 
dolerių 1957 m. pirmųjų astuo
nių mėnesių laikotarpyje, kadan 
gi nukrito vario, švino ir cinko 
kainos... Daugiau kaip 27 milio- 
nai keleivių važiavo šiais metais 
meksikiečių geležinkeliais... JAV 
ambasadorius Robert C. Hill 
greitai sugrįš į savo postą Mek- 
sikon po pasitarimų YVashingto- 
ne... Apie 250,000 vyirausybės 
tarnautojų gaus mėnesinio atly
ginimo kalėdinius bonus... Mexi- 
co City butų padėtis tokia sun
ki, kad net olų-urvų nuomos pa
keltos.

Žemes drebėjimo
aukos Irane» *

TEHRAN,'Iranas, gruodž. 15. 
— Pašto ir telegrafo pareigūnas 
vakar pranešė, kad 1,500 asme
nų žuvo žemės drebėjimo metu 
vakariniame Irane. Žemė drebė
jo praėjusį penktadienį Irane.
Laikraščio korespondentas pra 

nešė: tik viename vakarinio Ira
no miestelyje žuvo 500 asmenų.

Vyirausybė pasakė: tik 46 la
vonai surasti Seraab miestelyje.

Panamos protestas
PANAMA. — Panamos vy

riausybė pasiuntė protestą Jung 
tinėms Amerikos Valstybėms 
prieš įvežimą Naujos Zelandi
jos jautienos į Panamą, vieton 
ją gauti iš JAV ar pačioje Pa
namoje.

Vėl pakvietė
ČILE. — Prezidentas Eisenho 

weris pakartotinai pakvietė Či
lės prezidentą Carlos Ibanez’ą 
vizituoti Jungtines Amerikos 
Valstybes.

BOLIVIJA. — Neramumai 
Santa Cruz’oje privertė atsista
tydinti Bolivijos vidaus reikalų 

. . ,, , ministerį Jose Cuadros Quiroga.
J' Sis įvykis galbūt suvėlins Ar- 

gentinos prezidento P e d r oryta tokio ginklo jėga, kuri pri 
verstų išdidžius sovietų vadus 
pagalvoti ir nurimti.

Paryžiaus konferencija paliks 
istorinė laisviesiems, pavergtie
siems ir agresoriams. Ar laisvo
jo pasaulio valstybių galvos ras 
būdų ir priemonių kaip išeiti iš 
klystkelių, kuriuose beviltiškai 
tupinėjo visą pokario dešimtme
tį ir vis giliau skendo? Ar lais-

Aramburu vizitą gruodžio 19 d. 
atidaryti geležinkelio liniją tarp 
Bolivijos ir Argentinos.

TRUMPAI Iš VISUR
—Jungtinės Tautos turbūt vėl 

svarstys Vengrijos dabartinę pa 
dėtį. Kadaro komunistinis rėži-

.. . x ,mas, remiamas Maskvos, išplė-vojo pasaulio didieji sargai tu- §ęg yengrų laifiyę įr tohau en_ 
paša y i, jog gana -r perseĮtįoja vengrus. Veng-rėš drąsos 

vaikščioti užrištomis akimis, rei 
kia matyti ir įvertinti realią tik 
rovę ir pasaulinę taiką gelbėti 
ne iliuzijomis, bet kietomis pas
tangomis, dažnai nevengiant ir 
rizikos. Ta prasme, atsakymo be 
laukdamos, į senąjį ir istorinį 
Paryžių nukrypo viso pasaulio 
akys. Nuo Paryžiaus konferen
cijos sprendimų priklausys ar 
prasidės nauja, nervinga, bet 
šviesėjanti ir viltis kelianti era, 
ar bus ir toliau tupčiojima, skęs 
tama į neviltį ir nežinią vilties 
žiburėlio bejieškant ten, kur jo 
iš viso nėra.

Paryžiaus konferenciją iššau 
kė sovietų padidėjęs politinis 
aktyvumas, didelė pažanga rake
tų srityje ir sputnikų paleidi
mas.

JAV pastangos
Prezidentas Eisenhoweris Pa

ryžiaus konferencijoje reika
laus, jog Atlanto pakto kraš
tuose būtų laikomos atominės 
bombos ir raketos, kad sovietų 
galimo puolimo atveju tuojau 
būtų atsakyta dantis už dantį. 
Neabejojama, jog šito plano au
torius yra valstybės sekretorius 
Dulles. Dėl nenuolaidumo sovie
tams Dulles yra labiausiai ne
mėgstamas žmogus Europoje. 
Europa bijo sovietų, bet bijo ir 
JAV atominių bei raketinių gink 
lų, kurie gali paskatinti sovie
tus nedelsti. Tik Turkija ir Bel
gija be sąlygų sutiko priimti 
JAV pavojinguosius ginklus. 
Prancūzija priimtų, jei JAV vi
siškai Prancūziją paremtų šiau
rės Afrikos reikaluose. Anglija 
norėtų svarstyti sovietų siūly
mus. Norvegija ir Danija prie
šingos JAV atominių ginklų įsi
leidimui. Vakarų Vokietija tur
būt juos priims, jei tikrai ma
tys, jog sovietų spaudimo ženk
le nebus apleista.

Sovietų spaudimas kietėja. 
Laisvasis pasaulis mato pavo
jus, bet bijo juos sutikti. Ar 
JAV pasiseks Paryžiaus konfe
rencijoje įtikinti savo sąjungi
ninkus, jog visiško pabudimo ir 
persilaužimo valanda jau atėjo?

—Prezidentas Eisenhoweris 
vakar dalyvavo pamaldose epis- 
kopalų bažnyčioje Paryžiuje, 
prašydamas pasisekimo Nato 
konferencijai.

rai nori laisvos ir nepriklauso
mos Vengrijos.

Indijos premjeras Nehru pa
siūlė Jungtinėms Amerikos Vals 
tybėms panaikinti atominių gink 
lų bandymus. Prezidentas Eisen- 
howeris pasakė, kad JAV nustos 
atominių ginklų bandymus, kai 
Kremlius pašalins karinę grės
mę Vakarams.

VĖLIAUSIOS
ŽINIOS

—Prezidentas Eisenhower 
šiandien atidarė /šiaurės At
lanto Gynybos organizacijos 
(Nato) valstybių vyriausy
bių galvų konferenciją Pary
žiuje.

—Jung t. Amerikos Valsty
bės tikisi sudaryti sutartį su 
Sovietų Sąjunga, kad būtų 
pasikeista tarp abiejų valsty 
bių mokyklų ekspertais.

—Indonezijos žinių agen
tūra Antara pranešė, kad be
veik visas olandų verslas In
donezijoje yra valstybės kon
trolėje. Darbininkų unija, va 
dovaujama komunistų, paė
mė kaikurias olandų įmones 
ir bankus, nors Indonezijos 
armijos vadovybė išleido įsa
kymą neliesti olandų verslo.

—Indonezijos nepriklauso
mos liaudies tautinio kongre
so komitetas pranešė, kad In- 
donezijja nenori karo dėl va
karinės Naujos Gvinėjos. Ko
miteto pirmininkas pasakė: 
komunistai nori karo, kad jie 
galėtų gauti moralę ir medžią 
ginę pagalbą iš Sovietų Rusi
jos.

—Indonezijos prezidentas 
Sukarno planuoja šią savai
tę išvykti į užsienį neribotam 
laikui. Indonezijos parlamen
to pirmininkas Sartono atsi
sės į prezidento valdžios kė
dę.

—Olandai iš Indonezijos 
skrenda į Singapūrą. Vienos 
orinės linijos pareigūnas pa
sakė: per penkerius metus ga 
įima būtų išgabenti lėktuvais 
tuos, kurie nori išvykti iš In
donezijos.
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SUKAKTUVININKAS IR PLUOŠTAS 
PRISIMINIMŲ

IZIDORIUS VALANČIUS, E. CHICAGO, IND.

Neperseniai “Drauge” skai- kuriai vadovauti ir mokytojauti 
tėme, kad kun. Antanas Kaz- buvo pasikvietę Seseles Kazi- 
lauskas, MIC, šiais metais šven- mierietes. Mokykla buvo pavyz- 
čia savo amžiaus 50 metų su- dingą ne tik vietoje, bet ir vi- 
kaktį. Iš spaudos žinome, kad soje apylinkėje. Neretas buvo 
kun. A. Kazlauskas, MIC, kaip atsitikimas, kad mokyklų ins- 
ir daugelis, yra raudonosios pektorius atsiveždavo iš valdiš- 
bangos išblokštas iš Tėvynės į
Vakarus. Dabartiniu laiku gy
vena Anglijoje, kame tenykš
čių lietuvių tarpe sėkmingai 
darbuojasi.

Kun. Kazlauskas yra gi
męs 1907 m. rugsėjo 24 d. II- 
gižių kaime, Betygalos vis., Ra
seinių apskr. Yra lankęs ir bai
gęs Marijampolės Marijonų 
gimnaziją, VDU teologijos — 
filosofijos fak. 1934—35 vika
ras Žemaičių Kalvarijoje, 1935 
—36 Marijampolės Marijonų 
gimnazijos mokytojas, 1936—
40 Marijampolės parapijos vi- 
ceklebonas, 1940—44 klebonas,
1944 m. pasitraukė į Vokietiją, 
o 1948 m. persikėlė į Angliją, 
kur yra Londono lietuvių šv.
Kazimiero bažnyčios rektoriu
mi.

Ta proga norisi apie kun. A.
Kazlauską ir jo veiklą bent kiek 
parašyti iš jo Žemaičių Kalva
rijoje vikariavimo laikų. Nors 
Žem. Kalvarijoje jis teišgyve
no vos vienerius metus (1934—
1935 mt.), bet čia paliko giliai

FINALISTAIi rėjo surasti ne tik lėšas, me
džiagą, bet ir paprastą eilinį; 
darbininką. Kiekvienu reikalu; 
jis turėjo pasirūpinti, o kas| 
svarbiausia, kad nieko pakan-į 
karnai nebuvo. Bet kun. A. Kaz-Į 
lauskas nugalėjo visas kliūtis, 
ir trumpu laiku buvo pastaty-' 
ta salė. Šis pastatas pirmame 
augšte turėjo pakankamai vie
tos vaikų darželiui, repeticijoms 
ir šiaip susirinkimams. Antra-

kų mokyklų mokytojus susi- me augšte buvo salė su 600 sė- 
pažinti su Seselių Kazimieriečių dimų vietų, o scena buvo įruoš- 
mokymo metodais, mokyklos į- ta pagal paskutinius reikalavi- 
rengimu ir inventoriumi. Be mus tos srities žinovų nurody
to, TT. Marijonams buvo nesve- mais. Be to, prie salės dar bu- 
tima spauda, o ypač kun. Vin- buvo atskiras kambarys, kuria- 
centui Dvaranauskui, MIC,- ku- me buvo įrengta skaitykla ir 
rio pastangomis Žemaičių Kai- dar virš šio kambario buvo 
varijoje ir jos parapijos ribose erdvus 3-jų kambarių gyvena- 
nebebuvo tokių namų ar šei- mas butas, kuriame nuolat gy- 
mos, kuriuos nelankytų • bent veno zakrastijonas. Salė ir 
vienas katalikiškas laikraštis, scena tiko bet kokiam parengi- 
Dėl tos priežasties ir Pašto mui ne tik savo erdvumu bet
valdyba buvo priversta Žem. ir moderniškumu, nes buvo no- S 
Kalvarijoje atidaryti pašto į-; rimą prisiderinti prie Valsty- dįnt kultūros rū
staigą. bės Teatro, kad jis, reikalui maįg

Tjr . x x esant, galėtų laisvai tilpti su
Kun. Ant. Kazlauskas, atva- ... • • • , i. . „ , .. ., ' didesniais ir sunkiau pastato-ziavęs į Žem. Kalvariją vika-i . •.. mais veikalais, nauti, pastebėjo, kad TT. Ma-| 

rijonai be tinkamos, erdvios ir

buvo bene pati moderniausia 
visuose panašaus dydžio Lietu
vos miestuose, o Marijampolėj 
kitos tokios nebuvo. Kaip ge
ras -organizatorius ir adminis
tratorius jis pasižymėjo visose 
srityse, dėlto ne be reikalo ir 
Anglijos lietuviai jį vis išsiren
ka Lietuvių Sąjungos valdybon 

iir net Lietuvių Namų direkci
jom Norint plačiau sužymėti jo 
nuveiktus darbus, reiktų antro 
dar ilgesnio straipsnio.

Tel. — REliance 5-1811
DR. WALTER j. KIRSTU K
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(UcIuvIh gydytojas)
3925 West 59th Street

Vai.: Piriuud., antrad., ketvlrtad. ir 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:30-8:30 
vai. vak. Trečiui!. Ir fiefttud. 1-4 vai. 
popiet.

Tel. ofiso ir buto: OLymplc 2-4158

0R. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4988 W. Iftth Cicero
Kasdien 1 S vai. Ir 4 8 vai vak . 

išskyrus trečiadieniu*, 
šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortho|Mxlas - l'rot<-zistas 

Aparatai-l’rotezai, Med. ban
dažai. Spec. pagalba kojoms 

(Areli Supports) ir 1.1.
Vai. 9-4 ir 6-8. Šeštadieniais 9 - 1 
ORTHOPEDI.IOK TECHNIKOS LAI1. 
2850 W. 63 r d St., Chicagc 29, 111. 

Tel. PHuapect 6-5081

I

DR. J. j. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Nauuae adremui: 4250 W. oSrd St 
oriau teL REltanoe 5-4410 

Berti. telef. GRovehill. 6-0612 
Valandos: 1-8 p. m., 6-8 p m 

Penktad. Uk po pietų.
Trečlad. Ir šeštad pagal sutarti

Gardner Mulloy stovi prieš Da- 
vis Cup taurę Australijoj, kurią 
laimėjo JAV teniso komandos tre
jetukas. Mulloy tos komandos ka- 
pitohas. (INS)

Ofiso telef. LAfayette 8-8216. Jei 
neatsiliepia. Saukite KEdele 8-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGf 

1148 8 Archer Avė.
VAI Kasdien popiet nuo 12-2:80 i 
vak pirm antr, ketvtrt 6-8:80 i 

Trečiai! tik susitarus.

Ofiso tel. CLtffalde 4-2896 
Realdeni ljoe: liAfayetVe 8-1179

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Ginklas prieš komunizmą
Adenauerio aiškus krikščionis 

kosios kultūros palaikymas yra 
stipriausias ginklas prieš komu
nizmą.

Vakarų Vokietija, tapusi NA
TO nariu, yra stipriausias va
kariečių ramstis nualintoje ir 
suskilusioje Europoje. V. Vokie
tijos kuriamoji kariuomenė su
teikia Europai gynybos jėgos, 
su kuria rimtai turi skaitytis 
sovietų blokas.

Adenaueris buvo ir yra aiškus 
ir tiesus. Jis visomis išgalėmis 
kovoja prieš Vokietijos sovieti
zaciją ir nukrikščioninimą, nes 
jis gerai žino, kad Vokietijos 
krikščionybei žuvus, žus ir Vo
kietijos tauta bei valstybė. Jis 
tvirtai laikosi Vakarų politikos 
ir todėl yra įsigijęs vakariečių 
tarpe tvirtą pasitikėjimą.

DR. IRENA KURAS
''•ydytojs Ir Chirurgai 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTĖ

>166 South Weatern Arenos
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad.. antrad , ketv. Ir penktad 
nuo 11 vai ryto Iki 1 vai. p.p. Ir nuo 
6 v.—8 vai. vakare Trečlad. nuo 
11 vai. ryta — J v. p. p. šeštad 11 
vai ’-vtfi iki g vaj popiet

Offl«» tel re 7-1168 
Res. tel. AVAlbmok 5-3705

Tel. ofiso — HE 4-1202 arba REp. 
7-6700. Namų — PR 6-4732

D R. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

2454 W. 71 St. (71 ir Campbell av.)
Valandos: pirmad., ketvlrtad., šešt. 
nuo 1 Iki 4 vai. p.p., antrad. Ir 

penktad. nuo 6 iki 8 vai. vak.

DR. FL TALLAT-KELPŽA
Ofisai 20 North Wacker Drlve 
č'lvtc Opera House, kamb. 868)

Vai. kasd 12—4 
Tel. O Filtrai 6-2294

6002 Weat 16th Str., Cicero 
Vai kasdien 6-8, šeštad. 1-2 vai 

Tel. TOwnhaU 3-0959 
Kitu laiku Ir trečlad. susitarus

Berid. tel. HEmlock 4-7080 »

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika Ir moterų igos)
Ofisas ir rea.: 5100 S. Weatem Avė 
Tel. PRonpect 8-1223 arba WE 6-5*7’ 
Ofiso vai. Pirm. 8-io v. ▼.. Antr 
Treč. Ir Penkt. 6-9 vai vak., šeštad 
2-4 vai. popiet Ir aultir susitarimu

.Redakcijos prierašas. Šio 
straipsnio autorius, kuris apra
šo kun. A. Kazlausko vieną gy- 

Šioje salėje gavo vietos visos venimo iškarpą, yra sukaktuvi- 
moderniškos salės negalės tin- esančiosios Žemaičių Kalvarijo- ninko veiklos liudininkas. Bet
karnai savo veikimo išvystyti.! je organizacijos. Čia jos ruoš- reikia pažymėti, kad kun. Ka- 
Tuo reikalu susirūpino ir, nie- davo įvairius pasilinksminimus zlauskas, neminint jo didelės 
ko nelaukdamas, ėmėsi darbo. — parengimus, vakarus su vai- veiklos kitose srityse, yra su- 
Jis įtikino vienuolyno vyrės- dinimais, koncertus, paskaitas planavęs ir pradėjęs statyti 

ir įvairių šakų kursus. Be to,; Skardupių par. bažnyčią, kurios 
prie tos salės buvo turtingas statyba vėliau buvo pavesta ki- 
knygynas ir šalia jo skaitykla. | tam kunigui, yra pastatęs di

džiulę ir modernią mūrinę salę 
Iki 1940 metų, pirmosios bol- Marijampolėje. Šioje salėje bu- 

ševikų okupacijos, šioje salėje įrengtas kino teatras, susi- 
klestėjo gražus, darnus visų or- > rjnkįmų jr pasilinksminimų sa- 
ganizacijų veikimas. Okupantai
bolševikai visų organizacijų vei
klą paraližavo ir čia įsikūrė jų 
kariuomenės dalinys. Rusams su 
savo mongolišku kariuomenės 
daliniu išsikėlus, salė ir prie 
jos esančios kitos patalpos ras
tos didžiausioje netvarkoje. Sa-

niuosius, kad neturint salės, 
veikimas bus be norimų pasek
mių, ir kad sėkmingam darbui 
reikalinga moderni salė. Vie-

įmintas savo pėdas, kurios ii- nuolyno vyresnieji tokiam jo 
gus metus pasiliko gyvenimo planui pritarė, tik buvo labai 
dulkių neužneštos. Atvažiavo sunkus klausimas — lėšos. Ar- 
vos baigęs mokslus ir įšventin- tėjant pavasariui, jis apsirūpi- 
tas į kunigus, teturėdamas tik no visais reikiamais leidimais 
27 metus amžiaus. įr planais ir parinko naujajai

TT. Marijonai Žem. Kalvari- salei vietą. Išaušus pavasariui, 
joje gyveno J. E. Telšių vysku- netoli dabartinės bažnyčios, 
po J. Staugaičio pakviesti nuo miestelio centre, arti tos vietos, 
1927 metų pabaigos. Jiems vys- kur prieš daugelį metų stovėjo 
kupo buvo pavesta šią žemai
čių šventovę valdyti ir tvarky
ti'. Čia TT. Marijonai jau turė
jo parapinę pradžios mokyklą,

MAŽASIS

TOBULYBES

KELIAS

ParaM
B P. MARTIN

vyskupo Antano Tiškevičiaus 
1750 m. pastatyta medinė baž
nyčia, ant Varduvos upės kran
to, prasidėjo salės statybos 
darbai.

Prasidėjus salės statybai, 
daug kas kalbėjo, kritikavo ir 
įrodinėjo, kad kun. A. Kazlaus
kas, MIC, kaip jaunas žmogus, 
ėmęsis tokio darbo, kuris jam 
yra neįmanomas. Žem. Kalva
rijoje toksai pastatas esąs ne
reikalingas, ir be reikalo eik
vojamos lėšos, laikas ir energi
ja. Kun. A. Kazlauską, MIC to
kios žmonių kalbos negąsdino, 
jis pradėtąjį darbą sėkmingai 
tęsė toliau.

Kun. Kazlauskas, būdamas iš

lės, puiki scena, mažesniems po
būviams kambariai. Ši salė

"R |. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5430 S. Eedzie Avė.
Priima ligonis pagal susttartma 
'61 valandos skaiuUint.l telefonu 

HEmlock 4-1662 nuo 2 Iki 9 vai. 
p. p. kasdtan išskyrus trečlad ,i
«• Stad

Kės. tel. uRovehill 6-5608

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-9700 
Rez. PR 6-9801

DR. I. MAKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Spedalybč — vidaus Ilgos 
2454 West 71st Street

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 9—11 ryto Ir 4—8 v. v. 
šeštadieniais 9—11 ryto Ir 2—4 p. p 
Trečiadieniais atdaryta

TeL ofiso HE 4-2123, rez. Glb. 8-619?
DR. V. P. TUMASONIS

CHIRURGAS
2454 West 71st Street
(lįst Ir Campbell Avė.)

Vai.: pirmad. ir ketvlrtad. 5—9 v. v 
Antrad. ir penk. 1—6: šeštad 2—4 
Treč. uždaryta.

Lithuanian dictionary
Angliškai lietuviškas — Lietuviš-; 
kai angliškas žodynas. Parašytas 
H. H. Pewtress ir T. Gėriko. 333 

lės turtas, buvo išvogtas arba psl. Kietais viršeliais. Kaina $4.50. 
sunaikintas, liko tik nuogos Gaunama “Drauge”, 4545 W. 63rd Į 
sienos ir tos nuo rusiško taba- St., Chicago 29. m.

o ant grindų gulėjo krūvos pur- i^^-ss*******^**^******---;*;**

vo ir šiaip visokių atmatų bei 
maisto likučių.

Dabartiniu laiku šioje salėje 
yra įsikūręs koksai tai kultū
ros veikimo centras ir visas pa-

M O V I N G
A. BENIULIS atlieka jvainua 
perkraustymus bei pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų

Tel. BIshšip 7-7075

Sis keltas, kuris neabejotinai už 
tikrina visiems pasiekti tas aukšty 
bes, J kurias Dievas vedč Šv. Tere 
s61ę, yra ne tUi galimas, bot Ir vi
siems prieinamas. Visas pasauli, kaip 
pastebi šv. Augtstinas, „negali pada
ryti ką nors didelio" Tačiau kas ne-
g»ji melstis, nusižeminti^ ir^myi«ti? prigimties paprastas, kuklus ir

tokio būdo, kad galėdavo su vi-
Slame amžiuj* sv Teres616s Ma . ’ . . • •

žąsis Kelias yra geriausias. Tikrumo sais sugyventi, rasdavo visais 
Je tSra vienintelis kelias, vedus ) amtinųją. laimę, juk Kristus pats yra klausimais bendrą kalbą. Jam
S^tkię8: i’JS Vkr',Jų sa^au J.el i buvo pažįstami ne tik miestelio neatsivertai r© ir nepasidarysite Kaip j
kūdykiai neįeisite į dangaus karalys. gyventojai, bet ir VISOS parapi- 
tę“. Dangus ir žem* praeis, bet ma
no žodžiai nepraeis...< ’

Knygute turi 160 puslapių ir kai 
nuoja tik *1.00 Su kietais viršeliai! 
91.60.

KAI1 1 S VENGTI
SKAISTYKLOS

Naajai išleista veikalėlis kuris duot 
naudingų patarimų mums patiems ir ki
tiems. Skaitykite ir kitiems platinkite šį 
veikalelį, nes kiekvienas krikščionis tu- 
rčtų perskaityti.

Kaina 40 centų
TTžaakyrous su pinigais siuskite

DRAUGAS
4545 West 6Srd Street 

CHICAGO 29, ILLINOIS

jos žmonės. Sutiktą parapietį, 
nežiūrėdamas, ar jis stambaus 
ūkio savininkas, ar mažažemis, 
paprastas darbininkas, ar tar
nautojas, visus užkalbindavo, 
visus vardais vadindavo ir su 
visais nuoširdžiai, tėviškai pasi
kalbėdavo, o reikalui esant pa
guosdavo, suramindavo ir pa
tardavo. Todėl visi parapie- 
čiaijbe išimties jį gerbė ir lai
kė tėvu, globėju ir patarėju.

K. A. K. visą atliekamąjį lais
vąjį laiką skyrė salės statybai. 
Jo pečius slėgė ne tik statybos 
priežiūrog našta, jis vienas tu-

OFISO VALANDOS:
Pirmad.,, antrad.,, penktad. ir Trečiad. 9 vai. ryto iki 12 vai. 
šeštad 9 vai. ryto iki 4:30 p. p. Ketkvirtad. 9 vai. iki 8 v. v.

Pradėkite taupyti šiandien; turėsite rytoj!
Taigi, dabar pradekite taupyti šioje lietuviškoje 

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

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

,'OOXOCN

//-
UŽ GERESNĮ PASAULĮ

Knyga įdomi, kaip jaunimui, taip ir suaugusiems. 
136 pusi.

Paruošė KUN. PRANAS DAUKNYS, M.l C. 
Kaina $1.50

Atspausdinta Londone 1957 met. ir dabar jau gau
nama “Drauge’ 4545 West 63rd Str., Chicago 29 III.

Tel. ofiso WA 5-3010, rez. PR 6-7383
DR. ANTANAS ALEKNA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1601 W. Garfield Blvd.

Vai. — Pirmad., antr.. ketv., penkt. 
1—4 Ir 6—8; šeštad. 1—4; trečlad. 
uždaryta.

DR. JULIJA MONSTAVIAIUS
GYDYTOJA IR CHTRTfRG# 

Office: 10748 8ontb Mlchlgan Avė
Bato 1653 W. 103 St., Beverly Hills 

Vai. • kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v v!..
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v..

tšsklrus trečlad. šeštadieniais nuo ’ 
iki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PUUman 5-6766 
Buto BEverly K 8 94č

Telefonas GRovehill 6-2823
DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe: AKUSEJRIJA lr MOTERY}
LIGOS

2524 West 69th Street 
(69-os ir Mapl<-wood Avė kampas)
Valandos: nuo 1—4 ir 6—8 vak 

Šeštadieniais nuo 1—4 p. p

DR. ANNA BALIUNAS
(KIU, AUSŲ, NOSIES EB 

GERKLES LIGOS 
Pritaiko akiniu*

6322 South Weetern Avenae 
nasdieu iu-12 vai i. 7-9 vai

l f ak. šeštadieniais 10-a vai Trečia 
, dieniais uždaryta Kt. laiku susitarus 

Ofiso ’elefonas: PR 8-8229 
Kės teief. WAlbrook 5-5076

DR. VL BLAŽYS
^LAUCIŲ IR tlDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenae
i Kampas 47-tos lr Daman Avė 

Vai kasdien nuo 6—8 vai. vak
šeštad. 2—4 vai. vak. 

rrečlad. lr kitu laiku pagal sutarti 
Telef. ofiso LAfayette 3-6048 

Rei.: W41brook 6-3048

TeL ofiso HE. 4-5840, rez HE. 4-2324
UR. RETER T BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2434 tiest 71st Street

Vai Pirm ketvlr., penkt 1-4 lr T-v
Antr. 1-6, treč. Ir šešt. pagal sutartį, 
sekm. uždaryta.

%

a

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE !
Remiantis Cliicagf.h Savings Bendrovės praeitimi, nuo pat jos Jsikflrimo 
1924 met., jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir divi
dendų našumo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti 
tanpomus pinigus. Pasidėję taupinhis pas mus gausite ne tiktai saugumą 
— jų apdraudimą iki $10,000.00, augštą dividendą, bet ir daugelį kitų pa
tarnavimų veltui, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chicago Savings Bendrovės įstaiga yra viena 
iš gražiausių ir .moderniausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

YJetuviai gyvenantiej už Chicagos ribų, nežiflrint kurioje Suvienytų 
Valstybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigus paštu.

Rašykite dėl informacijų. Mūsų turtas $21,000,000.00.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6245 So. Western Avė. Tel. GRovehill 6-7575 Chicago, Illinois

Atdara: pirmadienį nno 12 iki 8, antradienį Ir penktadienį nuo 9 ild 4, ketvirtadienį nuo 9 iki 8.
Trečiadienį uždaryta visą dieną, o šeštadienį nuo 9 iki 2 valandos po pietų.

Ofiso HEmlock t-581b 
Rez HEmlock. 4-8761

DR. A. NARBUTAS
PIAUCIŲ IR Vin.418 Lino 

2745 West 69th Street
priešais šv Kryžiaus ligonine 

o-11tpp narai susltarlma

DANTISTAS
DR. I. A. PAUKŠTYS
4253 So. Whipple Street

(Arti Archer Avė.) 
Valandos: nuo 10 iki 12: 1—6; 7-». 

šeštad 10—12 Trečlad. (išdaryta
LAfayette 3-4040 

Namų — CEdarareet 8-7780

OR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3259 South Halsted Street
Kasdien 1—7 vai. vak. šeštad. nuo 

1—6 vai. vak.
Trečlad. lr kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resid. 2417 
W. 62nd St.. tel. RenubUc 7-8818.

•>’. ofiso PRospect 6-0400
Rezl<1. PRospect ft-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VaAkevIčiatč)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenae

Vai. kasdien 1-8 p. p. h nuo 6-8 va» 
'ak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniai 
>r kitu laiku tik susitarus

OR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6817 South Western Aveoue 
Chicago 2t, III 

Mefonas REpubllo 7-4*00 
Rezidencija: GRovehill 6-8161

______ Pasimatymai pagal sutartį

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Aveoue
Ofiso vai. nuo 1-4 Ir nuo 6-8:80 ▼ 
rak šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet 

Trečiadieniais pairai sutarti
Ofiso tel. Vlrginla 7-0086. 

Bertienei Jos tel. BEverty 6-8244

DR. J. RIMDZUS
CHIROI’RACTOR

1428 Broadway, Gary, Indiana 
Vai.: pirm. 3-8 v. vak., šešt. 10-12

vai. prieš pint. Kitu laiku pagal su
sitari mų. Tel.: Office Gary TUrner 
3-9902. Res. Ch-go Itlsliop 7-5833.

Tel. TUrner 3-9902 

Ofiso telefonas — Rlshop 7-2685

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Aveoue 
(Kampas Kedzie lr Archer)

V AL. kasdien nuo 2:00 Iki 9:00 * 
Trečlad Ir eekmad. tik susitarus

Tel. ofiso Vlctory 2-1681
R<"Z. Vlctory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 Weet 31 st Street
Kamp. Halsted lr 81-mos gatvių 

Priėmimo valandos kasdien: 1-4 p p 
Ir nuo 6-8 y y šeštad 1-4 vai popiet 

Tel. ofiso PR. .1-0446, res. HE.4-8160

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 Weet Marųuette Rd.
Vai. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 Iki 8 v.

Trečlad lr šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
TeL ofiso CA 0-0267, rea. PR. 6-6060 

Rezid 6600 8. Arteslan Avė 
VAL. 11 v. r. Iki 8 p. p.i s—7 v. v.

Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-9700 
Bes. RE 7-0807

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
Spec. akušerija ir moterų ligų 

2454 Weot 71st Street 
(71-oo ir Campbell Avė. kampos) 
Vai.: kasdien 1—S lr 6—8 vai. vak. 
šešadtenlals 1—4 p. p. Trečiadieniais
utždaryta.

Tel. ofiso PR 6-1888, re*. RE 7-9199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
<LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 Weot OSrd Street

V AL kasdien nuo S—4 p. p. Ir T:8. 
Iki 9 vai Trečlad. Ir šešt. uždaryta

Telefonai ORovehil] 6-1596
OR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTO 
— PRITAIKO AKINIUS — 

Valandos: 9—ix ir 7--» v. ». pagal
nusitari m, Išskyrus trečiadieniu* 

2422 W, Maronctfe Road

1 >fl»f» Ir tinto tel. Ol.ymplc 9-I8MI

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Uourt, Cicero
Kasdien 10—12 lr 4--7 vai. Trečlad. 

Ir tettad. tik 10—18 vai.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 Weot 69th Street

Priešais Šv. Kryžiaus ligonine 
Telef. REpublic 7-2100 

YAL.: Pirm., antr., Kert., penkt. 
nuo 9 Iki 11 ryte lr nuo 6:00—8:00 
šešt. nuo 2:00—4:00. Trečlad. Ir
kitu laiku susitarus telefonu.

DR. 6. SERHER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 26 metų patyrimo
Tel. ) Artis 7-1829 

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

ištaiso
Ofisas lr akinių dirbtuvč 
756 Weet 35th Street

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 Iki 8, tre 
člad. nup 10-12, penktad. 10-2 Ii 
šeštadieniais nuo 1 n Iki 2 vai. p.p

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu aklų {tempimą, kurt. 

yra priežastis galvos skaud6Jlmo bei 
svaigimo lr skaudančių aklų karščio 
Atitaisau trumparegystę lr toliregys 
tę. Prtrenku teisingai akinius. Vis* 
egzaminavimai daromi su elektriniai. 
Instrumentais, rodančiais mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreiptam* 
t mokyklos valkus.

4712 South Ashland Avė.
Tel. Y Arda 7-1373 

Vai. 10:80 Iki 7 v. vak. Beštad. 10:81 
Iki 6 vaL Sekmad Ir treč uždara

DR. ANT. RUDOKAS, Opt 
Tikrina akis Ir pritaiko akintas,

keičia stiklas Ir rėmas 
4465 8. Oalifornla Aro. .TA 7-7381
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečlad. ui 
larvta). Iečtad. 10 ryto Iki 8 v. p. p
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REIKMENŲ MOKSLAS
SANTYKIAVIMAS PER DAIKTUS

EUROPOS VIENYBĖ - RAKTAS 
Į ATEITĮ

A. ERDVILAS
Perskaičius Markso “'Kapitalo” skyrius apie reikmenis, atro

do kad Marksas ne iš syk pasuko tuo keliu, kuriuo yra nuėjęs 
marksizmas. Marksas reikmenyje mato kažkokią mistinę ver
tybę, kurią kartais jis vadina visuomeniško momento apsi- ...
reiškimu daikte. O kartais jis ją vadina fetišu, t. y. burtininkiš- ny es aasunas yra turbūt tiek vįeton kilo bQ naujų tauti. 
ka apraiška. Ir atrodo, kad ta burtininkiška pažiūra į daiktą se^as« klek Patl Europa. Vie- į nJų valst bių Per Europos kon 
matomai bus nulėmusi jo mokslą. Jis ją atmeta kartu su kitais noald ar kitokių tuo reikalu
burtais. Toliau Marksas stengiasi žiūrėti į reikmenj, tik kaipm*n^^ yra gana nemažai iš- 
į vieną grandį kapitalo apykaitoje. barstyta pageltusiuose istori-

Kad reikmenys yra žmonių santykiavimo priemonė, tai ga-n^uose raštuose. Europa niekuo 
Įima pastebėti kapitalistinėje santvarkoje. Žmonių pagamintas met nebuvo susijungusi. Tai pa- 
daiktas čia yra kažkoks tarpininkas tarp žmonių. Marksas pa-brėžia prof. Eretas savo raši- 
stebi, kad kapitalistiniame ūkyje darbas, kuris gamina reikme-nyje “Abschied von Europa 
nis, yra pagrindinė žmonių santykiavimo priemonė. Be darbo, kur jis sako, jog Europa nie- 
kuris gamina, šioje santvarkoje nėra įmanomas žmonių santy- kuomet nebuvo vientisas geo- 
kiavimas. Marksas tiek gerai pažįsta kultūros istoriją, kad žino, grafinis vienetas ar apjungta 
jog viduramžių žmogus santykiavo su žmogumi pirmoje eilėje politinė visuma Tai gilus ir 
ne per daiktus. Jo santykiavimas buvo visai kitoks; jis buvo žvilgsnis j Eur0 pra.
daugiau asmeniško pobūdžio Ir Marksas savo “Kapitale’' taieitį ,r dabartj E njckada
pasako, nepaisant jo nepalankumo tamsiems viduramžiams . , _ . ,, nebuvo ir nėra vienetas pats

Svajodamas apie naują sistemą, Marksas nori sukurti kažką j bet tik mariomig
tokio, kur reikmuo nebūtų pagrindinė žmonių santykių priemo- . sienomis istatvmais ta- 

Jo santvarkoje žmogus turėtų dirbti ne iš savo individalaus P ’ ’ ’ne
reikalo, bet pagal iš anksto nustatytą planą.

PRIEVARTOS ŪKIS

1.

Europos apsijungim-j — vie- i

Imperijų ir imperatorių gal- 
, voms ritantis, kilo “nauja” Eu-
ropa. Imperijos subiro ir jų

tinentą laisviau pūtė laisvės ir 
demokratijos vėjai. Tačiau ar 
Europa iš tiesų pasikeitė? Ar 
ji iš tiesų gilioje esmėje atsi
stojo ant naujų pagrindų?

rifais ir tradicijomis susiskal
dęs žemynas. Europos kultū
ra ir Europos istorija yra ne

ANTIBRITIŠKOS DEMONSTRACIJOS

Kipro salos policininikas neša sužeistą mokinį po to, kai mo
kykloj buvo numalšintos antibritiškos demonstracijos. Su
žeista dešimts gimnazistų. (INS)

, Tačiau kaip tik čia yra viena tų kryžkelių, kuriose marksis
tinė filosofija pasuka į prievartos ūkį.

Kas vadovauja gamybos planui, kurį Marksas įveda? Jam 
vadovauja ne kas kitas, kaip pozityvistiškai suprastas gyveni
mas. Lemiančios reikšmės čia turės medžiaginiai dėsniai. Jie 
yra visuotiniai, visiems lygūs, bet nepakankamai žmogiški. Jie 
ir yra pagrindas tos prievartos, kuri atsiranda marksistinėje san
tvarkoje.

Marksui nėra galimybės išsisaugoti tos prievartos, jeigu jis 
nenori pripažinti laisvos konkurencijos. Galbūt vienintelė prie
monė, kuri jį galėtų išgelbėti iš prievartos, būtų labai auigštas 
doriškai religiškas požiūris į gyvenimą. Tačiau vargiai ar pla
čiuose visuomenės sluogsniuose toks visuotinis gyvenimo augš- 
tis yra įmanomas. O, jeigu jis ir būtų įmanomas, vargiai ar jis 
tokioje formoje būtų reikalingas. Nes, esant labai tobuliems vi
suomenės nariams, ir laisvas ūkis netektų visų savo pavojų ir 
blogybių. ii

Krikščioniški ekonomistai ir visuomenininkai mums nesiūlo 
grįžti net į viduramžinį ūkį, kuris buvo kiek labiau tvarkomas 
pastovių normų. Ten ūkiško pastovumo buvo daugiau, negu ka
pitalistiniame ūkyje. Ten sūnus tęsė tą patį darbą, kurį dirbo 
tėvas. Ten buvo laikoma nelabai kilniu dalyku siekti augštesnio 
luomo ir buvo laikoma dorybe pasilikti namie. Šiandien, geriausiu, 
atveju, tai atrodytų, kaip nereali pasaka. O daug kam tai atro
dys, kaip prievarta. (

Krikščionoiškasis ekonominis mokslas šiandien greičiau yra 
linkęs į laisvąjį ūkį, negu į griežtai tvarkomąjį ūkį. Turbūt 
tai yra daroma dėl to, kad didesnis ūkio tvarkytojas yra reikalo 
dėsnis. Žmogus gamina, perka ir įieško to, ko jam reikia. Ir 
niekas kitas nėra toks kompetentingas pasakyti, ko žmogui rei
kia, kaip jis pats.

ROBINZONO KRUZfiS EKONOMIJA

Vargiai ar Marksas pakankamai suprato reikalo dėsnį ūki
niame gyvenime, imdamasis taip drastiškai jį tvarkyti. Jis manė,’ 
kad, jeigu jis sutvarkys gamybos procesą ir panaikins darbininkų 
išnaudojimą fabrike, tai šio pagrindo užteks teisingai ūkinei san
tvarkai. Pasinaudodamas Robinzono Kruzės pavyzdžiu, jis nu
statė, kad reikmenų vertė priklauso tik nuo to, kiek prie jų dirbo 
žmogus, kuris juos pagamino. Robinzonas Kruze, išsigelbėjęs 
savo vienišoje saloje, kaip tikras britas, tuoj užsivedė savo turto 
knygą. Ten jis surašė įrankius, kuriuos jis turėjo pasigaminęs ir 
kurie buvo reikalingi tolimesnei jo produkcijai. Būdinga, kad 
savo turto sąraše Robinzonas Kruzė savo įrankius ir įkainavo. 
Jis juos įvertino pagal tai, kiek dienų jam užtruko jų pasiga- 
minimas. , • i

Robinzonas Kruzė gyveno vienas. Į jo ūkį dėl to tenka žiū
rėti, kaip į autarkinį ūkį. Robinzonui nereikėjo savo įrankiais 
dalintis su kitais. Dėl to Robinzono ūkio filosofija gana nesun
kiai susivedė vien į jo fabriką. Ir jo įrankių nustatymo kaina 
vien pagal įdėtą darbo kiekį gali būti pateisinama.

Tačiau kyla klausimas, ar Robinzonas Kruzė gali būti pa
vyzdžiu, nustatant žmonijos ūkio dėsnius. Vietoj aatsakymo į 
šį klausimą, mes galime pastebėti, kad ten, kur Robinzono Kru
zės principais yra bandomas tvarkyti ūkis, jis įgyja uždaro, autar- 
kinio ūkio bruožus. Jis pasidaro perdaug suvienytas, nepatenki
nąs visų reikalavimų; perdaug gamybiškas ir permažai visuo
meniškas.

VARTOTOJO SUNAIKINIMAS

Iš vienašališko gamybos polėkio, kuriuo sirgo ir Markso 
laikų kapitalistinė santvarka, jam nepavyko išsilaisvinti. Mark
sizmas paliko žmogų prie tos pačios gamybos grandinės. Jis 
padarė tik tiek, kad pakeitė senąją gamybinės įmonės vadovybę 
ir pastatė naują. Darbo idėjos jis nei nepakilnino, nei nepra- 
plėtė. Žmogus, kaip buvo, taip ir pasiliko tik reikmenų gamin
toju, neturinčiu savo iniciatyvos.

Šiandien, kai esame išgyvenę marksitiškai suorganizuoto 
darbo eksperimentą, mums kyla vienas klausimas, kuris gal nie
kad anksčiau nebūtų buvęs toks praktiškas. Tas klausimas yra: 
Ar gamybinis darbas yra vienintelė žmogaus veikimo sritis ir 
vienintelė darbo rūšis ? Juk reikia, kad kas tais pagamintais daik
tais naudotųsi. Kitaip jie būtų visai beprasmiai. Reikia ne vien 
gamintojo, bet ir vartotojo. Ir ko bebūtų vertas pagaminimas 
stalo, jeigu niekas prie jo neatsisėstų? Neturėtų vertės visi reik
menys, kuriuos gamina fabrikai, jeigu nieku jų nevartotų.

Marksizmas, matydamas tik gaminančiąją darbo pusę ir 
ant jo statydamas sąrangą, išugdė žmogų, kuris gamina, bet su
naikino žmogų, kuris sukurtais daiktais naudojasi. Komunistų 
sugebėjimas pagaminti satelitą gal nėra toks atstiktinis reiški
nys. šis laimėjimas yra gamybinio ir pajungto žmogaus simbolis. 
Sovietų Sąjungoje trūksta kasdieninio vartojimo prekių ir trūks
ta dėmesio jas vartojančiam žmogui.

Ką besakytume apie Amerikos ūkio netvarką, tačiau čia yra 
vienas dalykas, kurio negalima nei pakankamai pagirti, nei pa
kankamai įvertinti. Tai yra tas, kad Amerikos darbininkas yra 
kartu ir pats pagrindinis savo sukurtų reikmenų vartotojas. Dar
bininkas čia nėra nužudęs savyje vartotojo.

Tuo tarpu marksistinėje santvarkoje nėra vartotojo, kaip sa-

Europos, bet atskirų Europos 
tautų istorija ir kultūra. Euro
pietis tebuvo ir tebėra tik ter
minas, be gilesnės vientisos pra
smės.

Europą apjungti bandė ne vie 
nas jos valdovas, pradedant 
Karlemanu ir baigiant Chruš- 
čevu. Absoliutūs monarchai

vyros. Prancūzija, kaip minė
ta, gyvena sąmyšyje. Ne tik 
politiniai, bet ir dvasiniai, o 
svarbiausiai ekonominiai jos pa
grindai labai stipriai braška. 
Nežiūrint jos didelių potencinių 
galimybių, ji pačiuose pagrin
duose yra silpna. Italija, Šve
dija ir keliolika kitų laisvųjų 
Europos valstybių kiekviena at
skirai yra tiktai nežymios da
lys Europos mašinoje. Globali
nėje ekonominėje, politinėje,

I karinėje struktūroje jos gali at- 
1 likti nemažą uždavinį tik kaip 
i Europos vieneto papildiniai.

Šie visi faktai ir yra priežas
tys, atvedusios Europą į kryž- 

I kėlę. Arba vienybė ir įsijungi
mas į pasaulinį gyvenimą, kaip 
pirmaujantis kontinentas, arba 

! status quo ir tapimas tik stra- 
, teginiu tašku, ekonomine pro
vincija ir kultūriniu muzėjumi. 
Šią iš mūsų analizės išaugusią 
išvadą labai sustiprina vienas 
pačių didžiųjų šiandienos euro
piečių belgas P. H. Spaakas. 
Jis sako: “Niekas negali įsivaiz
duoti visų sunkumų kuriant nau 
jąją Europą. Bet be jos (nau
josios Europos — A. E.) 30

Anglija, pilna istorinės puiky
bės, negebėjo išsinerti iš senų 
kolonializmo pagrindų. Prancū
zija, didžiosios revoliucijos ir 
vokiečių ginklų ugnyje pame
tusi pusiausvyrą, jos niekad ne
atgavo. Vieton Austro — Ven
grijos stojosi hitlerinis reichas, 
vieton imperialistinės Maskoli- 
jos — komunistinė Rusija. Žu
vusių imperijų gyvosios atska
los ataugo būriu nepriklausomų
mažų valstybėlių. Laisvės ir tikslas ir ji nuo jos niekuomet čia i Europai sumenkėjus. Ang- 
demokratijos vėjai, kaip minė- neatsisakys. Užimtų sričių vi- lija po II-jo Pasaulinio karo nė
jome,- pūstelėjo per šią pokari-‘ sapusiškas integravimas yra to-, sustodama mažėja tiek sienose, 
nę Europą, tačiau europietis ne- dėl labai svarbi priemonė ir ji tiek ekonominės bei politinės į-
gebėjo jų pakinkyti savo gero- įsigyjama tik absoliučiame pa- takos srityse. (Ji pati tai pašte- __
vei. Nei Rusija, nei Vokietija vergime. (Nebūtinai kariniame bi ir vis tampriau glaudžiasi metų" būvyje "mūsų kontinentas
neatsispyrė naujiems “impera- pavergime. Gali būti ir kultu- prie kontinento, kurį ji taip ii- taptų vienu iš laisvojo pasaulio
toriams” ir jų “dvarams”. Vie- rims bei ekonominis pavergi- gai ir sąmoningai stengėsi ig- j atsilikusių rajonų.” 
ton valdovų iš “savo valios” (mas). Šalia to Rusija neabejo- noruoti). Vokietija, nežiūrint
atsistojo valdovai, patepti hege- tinai stiprėja ekonominėje ir jos dabartinio ekonominio žy-

4.

vienybėje siekė dažnai beprotis- listine filosofija ir marksistine technologinėje srityje. Jos pa
kų savų kaprizų patenkinimo, doktrina. Nuo didžiųjų neatsi-, siekti laimėjimai yra dideli ir 
Napoleonas nešė Europai vieny- liko ir gausybė mažų vadukų, | su jais nesiskaityti negalima.
bę savo savigarbai pakutenti. 
Hitleris kūrė “naująją” Euro
pą koncentracijos stovyklose, 
Stalinas ir Chruščevas — masi
niuose kapinynuose.

Visi šie Europos jungėjai, 
nors labai skirtingi vienas nuo 
kito, tačiau dviejuose punktuo
se yra panašūs. Jie visi jungė 
Europą kardu ir ugnimi, sta
tydami Europos ateitį ant pa
grindų, sulipdytų iš tautinių in
teresų, asmeninių potroškių, šo
vinizmo, mažųjų tautų išnaudo
jimo ir vienokio ar kitokio 
laisvės paneigimo. Kaip tik 
dėlto jų visų pastangos nuėjo 
tuo pačiu keliu — i nepasise
kimą ir subirimą. Manau, ne- 
klysime teigdami, jog toks jun
gimas Europos tautas dar griež 
čiau atskyrė vieną nuo kitos. 

2.
Pirmasis Pasaulinis karas at

skleidė Europai naują lapą. Jei 
prancūzų revoliucija pasėjo nau
jus laisvės, brolybės, lygybės,

kuriems demokratija ir laisvė! Kita priežastis yra JAV iš
buvo svetimos sąvokos. Didesnė siveržimas iš izoliacionizmo var- ~
dalis Europos buvo tapusi žiau- žtų ir išėjimas į pasaulio areną. fr
resniu ar švelnesniu kalėjimu j Savo neaprėpiama ekonomine
ir tik ta prasme ji buvo priar-, galybe, iki tobulumo išvystyta
tėjusi prie vienybės. Iprodukcija, augšto laipsnio te-'

f ,x x i chnologija ir didele enrgija A-j Kaip tik dėl šio fakto antra- .. .... a.,. „ . menka apglėbė ne tik Europą,sis Pasaulinis karas buvo ne i, . .x , . x i • • x bet ir P^ę laisvojo pasaulio, ikas kita, kaip tik pirmojo tą- r. , u-j • • :„ ’ r .J Dar daugiau — būdama vienin-Europos milionai išėjo is , , i_5 ... . . , ,tele valstybe, kuri gali atsverti

Iš šios kryžkelės Europa ban- 
dėjimo, yra suskaldyta valsty- do išeiti vienybės keliu. Bandy- 
bė. Kiekvienas didesnis sukrė-įta apsijungimo siekti politinėje 
timas ją gali išvesti iš pusiaus-' (Nukelta į 4 psl.)

sa.
pirmojo Pasaulinio karo nieko 
neužmiršę ir nieko nepasimokę. i Rusijos dominavimą pasaulyje, 

Amerika visai natūraliai siekiaEuropa tepakito tik žemėlapy žti iš E m
je, bet ne mąstysenoje ir politi-1 „,,7
nėse bei socialinėse sąvokose.

Į visai kitokią plotmę išplau
kė Europa 1954 m. Ji pakito iš 
esmės dėl daugelio priežasčių, 
privedusią ją (geriau atskiras 
Europos valstybes) į kryžkelę 
— vienybę ar sunykimą.

Svarbesnių priežasčių yra ke
lios. Pirmiausia ir svarbiausia 
yra Rusijos įsibrovimas į Eu
ropos širdį. Visas būrys vals
tybių yra rusų rankose. Krem
lius stovi prie Vakarų Europos

demokratijos, respublikonizmo slenksčio ir nerodo jokio noro 
daigus, tai pirmasis Pasaulinis pasitraukti. Pasaulinė revoliu- 
karas juos suželdino. cija tebėra jos pagrindinis

kitose srityse: kultūrinėje eks 
pansijoje, moksliniame progre
se, socialinėje santvarkoje ir 
t. t.

Iš kitos pusės, pasaulio ba
lansas pakrypo Europos nenau
dai ir Afrikos bei Azijos są
skaitom šie du žemynai vos 
prieš keliasdešimt metų buvo 
tik klusnūs Europos satelitai, 
žaliavų aruodai, strateginės po
zicijos, tarptautinės prekybos 
elementai. Šiandien gi Azija 
yra neabejotinoj komunizmo į- 
takoj, o Afrika tebestovi ant 
slenksčio tarp Vakarų ir Rytų. 
Nėra abejonės, jog šie kontinen
tai gali suvaidinti labai pozity
vią rolę pasaulio taikos, gero
vės ir progreso kelyje, tačiau ir 
tuo atveju jie liks Europai kon-

sako, kad esminis jo toruožąs yra reikmenų trūkumas, dėl ko 
jis ir tampa darbininku. Šios santvarkos žmogus geriausiu atve
ju yra tik vienrankis. Jis veikia tik ta ranka, kuri reikmenis 
gamina, bet jis visai neturi tos rankos, kuri sukurtais reikmeni- i kūrentais, o ne vasalais, par- 
nimis naudojasi. tneriai plačiaja prasme, o ne

Bet kas yra vartojimas? Norint atsakyti į šį klausimą, i pagelbininkai priklausomybės 
marksizmo jau nepakanka. Tam tikslui reikia žinoti, kas yra prasme.
žmogus ir kam jis gyvena. Žmogiškas vartojimas yra reikalingas Pagaliau plyšys tarp Europos 
jo savarankiškumo. V. Bgd. ir likusio pasaulio pagilėjo pa-

LIETUVIŠKI REKORDAI
Po $1.00 vienas

šlama šilko vejas ir Ramu čia gyventi . .Radijo kvartetas “Rūta” 
Visur tyla ir Tykiai Nemunėlis teka. Solo .. Juozas Babravičius 
Kam šeri žirgelį ir Kai aš turėjau. Duetas:
XT „ 'A. Vanagaitis ir J. Olšauskas
Našlaites kapas ir Grivėsių gėlelės .... Pupų Dėdė ir Dedįenė
Tu Lietuva, tu mano ir Dru-Lia .......... Pupų Dėdė ir Dėdienė
Geismai ir svajones ir Oželis .............. Kvartetas ir orkestras
Vainikas I ir II Dalis ........................ Lietuviškų melodijų pynės
Gyvenk, juokis ir mylėk ir Dzinguliukai . . Duetas su orkestru
Kur bėga Šešupė ir Draugai į kovą ................ Choras
Karvelėli ir Jūra .............................................................. Choras

Po $1.50 vienas
Skubink prie Kryžiaus ir Malda. Solo
„ , . . , ... . Jakubauskaitė-Jacdkevičienė
Žvake ir Plaštake ir Valsas .............. Budriūno Vyrų Kvartetas
į kovą ir O, Dalele ............................... Budriūno Vyrų Kvartetas
Vežė manę iš namų ir Klumpes .... Budriūno Vyrų Kvartetas
Alutis ir Šauksmas .......................... Budriūno Vyrų Kvartetas
levynei ir Subatos vakarėlį .............. Budriūno Vyrų Kvartetas
Linksmą giesmę ir Tyliąją naktį. Solo .. Izabelė Motekaitienė 
Sveikas Jėzau ir Gul šiandieną. Solo .... Izabelė Motekaitienė
Laimute ir Palvis . L...................................... Choras ir Daina Polka
Sutemo ir Barkarole. Duetas: .... Motekaitienė ir Kalvaitytė 
čigone ir Nokturnas. Duetas: .... Motekaitienė ir Kalvaitytė
■ i -^el'or<^us siunčiame ir paštu į kitus Amerikos miestus ir 
J kitas pasaulio valstybes. Amerikoje pašto ir supakavimo iš
laidoms siųskite ekstra $1.50, Kanadon — $2.50. Į kitas vals
tybes proporcingai daugiau. Siųsdami rekordų užsakymus, siųs
kite kartu Money Orderį. COD rekordų nesiunčiame.

KALĖDINĖS spalvotos kortelės su lietuviškais Kalėdų ir 
Naujųjų Metų sveikinimais, su skirtingais paveikslais ir vokais 
Kaina 12 už $1.00 su prisiuntimu. Galite prisiųsti dolerį paštu 
ir tuojau gausite korteles, tik parašykite savo adresą.

J. F. BUDRIK FURITURE
3241 SOUTH HALSTED STREET

CHICAGO 8. ILLINOIS
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9n ėftjnočioA 91 a

3 ROMANAS

s33BBH5555S55S5S555rv«i»TFT-TEiTisK75-55KRSSS3

(TĘSINYS)I
— Tavo teisybė, tavo, — sako Gegutė. — Turbūt 

visi jie pamiršo, kaip atsitiko Moskanų Aloyzui su ban
ku? Kaip pats žinai, jis sėmė iš banko abiem riešku- 
čiais. Ne, šis tik stato namus! Mūrinė pilis būsianti!

rims vestuves kelti. Ir kas išėjo?
Daugelis susimąstė: ar tik tam jaunajam Rugajui 

reikėjo leisti pirkti plūgus ir visa kita?
— Ką tu manai, svaini, apie šį dalyką, — klausė 

Jokstas Krumcio sūnaus, Edvardo?
— Ir tau galva kaip pernykštė bulvė! — tas piktai 

atkirto. — Rugajus juk žino ir žinos, kaip ir ką daryti! 
Nereikia kniaukti be priežasties. Esame juk vos pra
dėję.

— Taip, taip! Mūsų Rugajus juk žinos! — šaukė 
vienbalsiai visi jaunieji ir dideliais žingsniais išėjo iš 
kiemo.

64.
Karšta, nerami audra ūžė Andriaus galvoje, pasi- 

varankiško socialinio veiksnio. Marksas, aptardamas darbininką, I sukant į Salanų miestelio gatves, čia jauno berniuko

siela buvo tiek daug pergyvenusi. Prisiminimų paukš
čiai atskrido, nutūpė į Andriaus sielą ir vėl liūdnai ir 
linksmai čiulbėjo kartą jau čiulbėtą melodiją.

Pirmą kartą po septynerių metų Andrius vėl buvo 
Salanuose. Po pašalinimo iš Salanų gimnazijos jis bu
vo prisiekęs čia nesirodyti, kol baigs universitetą. Sa
vo pažadą buvo užsispyrusiai išpildęs. Mažasis, žalia
sis Salanų miestelis buvo kaip ir seniau šakotais me
džiais apaugęs, žydėjo ir skambėjo naujo pavasario 
atbudimu.

Septyneri metai... Taip pat, kaip ir tada, žydėjo 
kaštanai ir čiobreliai... Priešais atėjo gimnazistai ir 
gimnazistės, pavasaris žydėjo jų jaunose akyse ir 
skambėjo balsai, bet šie jau nebebuvo tie, bet kiti... 
Septyneri metai...

Staiga Andrius pagalvojo, kad reikia pasukti į 
senąją mokyklą. Kaip gi ten viskas atrodo, ir ar yra 
dar buvę mokytojai?

Andrius pasisuko Gimnazijos gatve į kalno pusę
Andrius turėjo skubėti, jaunasis agronomas daug ir skubiais žingsniais ėjo. Toks tarsi šaltis jį krėtė 

čia turi per vieną dieną nuveikti: nusipirkti ir užsaky- šiltą vasaros dieną, didėjo susijaudinimas ir jaučiamai
ti savo rajono ūkininkams naujų plūgų, dirbtinių trą
šų, sėklų, laikraščių ir žurnalų.

Senasis grožis ir gimnazisto laikų prisiminimai jį

greičiau krūtinėje plakė širdis. Jis sustojo prie gimna
zijos didžiųjų durų, lyg jam būtų užginta atidaryti. Ta
da staiga atidarė plačiai ir beveik šuoliais bėgo pir-

Ką manai, už tuos pinigus jis pradėjo sūnums ir duktė- tarpais sulaikė ir privertė eiti lėčiau. Atsivėrė prisi- maišiais laiptais ir — jau atsirado linksmų, triukšmm-
minimų langai. Kaip ten buvo po egzaminų? O taip, gų jaunuolių kamšatyje. Andrius stovėjo valandėlę su
po egzaminų visi klasės berniukai ir mergaitės čia ėjo mišęs ir susi jaudinęs. Aplinkui siūbavo gražiųjų jau- 
ir buvo daug linksmų balsų. Berniukai priskynė čiob- Į nuolių srovė ir neramumas.

— Ar panelė mokytoja Upanytė yra šiandien mo
kykloje? — jis klausė kažkurio berniuko.

relių ir supylė mergaitėms į plaukus. Tad vakare visi 
važinėjo Sidabro ežeru ir dainavo. Ilgai dainavo. Liūd
niausia buvo išsiskyrimo daina ant kranto. Ir tada — 
jau sekantį rudenį Andrius turėjo skirtis su mokyklos 
draugais visai... Kur jūs dabar kiekvienas esate, liūd
nieji, linksmieji ir nerūpestingieji gimnazistai? Kur 
jūs dabar kiekvienas esate berniukai ir mergaitės, ku
riems tada rūpestis dėl neturto, dėl kiaurų batų, dėl 
mokslapinigių susiliejo su dainomis ir algebra, fizika, 
istorija, dvejetai ir penketai su širdžių svajonėmis apie 
meilę ir gyvenimą — kame jūs visi dabar esate ir ką 
veikiate ir galvojate?

— Panelė Upanytė? Tokios mokytojos mūsų mo- 
koyklje nėra, — galvodamas sakė berniukas.

Pasikalbėjimą nugirdusios prisiartino kažkokios 
vyresnės kalsės mergaitės.

— Prašau, jūs norėjote panelės Upanytės?
— Taip.
— Panelė Upanytė dabar yra ponia Celmanienė... 

Pavadinsime.
(Bus daugiau)
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NENORMALIŲ VAIKŲ AUKLĖJIMAS
JONAS MIŠKINIS

Labai svarbu tėvams išsiaiš- tema. Nuobodus ir komplikuo- 
kinti: kiek daug turi reikšmės Į tas galvojimas juos kankina.

Kadangi nervuoti vaikai labai 
jautrūs, tad negalima jų erzin
ti, pykinti. Tačiau negalima 
visur ir visada vaikams patai
kauti. Svarbu, kad jie priprastų 
prie tėvų ar mokytojų įsakymo 
ir rimto su. jais elgesio, nes, 
jeigu verksmu ir scenomis jiems 
gerai vyksta motinos ar tėvo 
nervus nugalėti ir vėliau viską 
diktuoti bei savo atsiekti, tada, 
žinoma, toks auklėjimas tik dar 
daugiau leis sauvalei bujoti. Ga
lima juos mokyti, bet prisilai
kant vaizdingumo metodo: gy
vai jiems nupasakojant ir tai 
ne varginančiai, trumpu laiku. 

Apatiški vaikai 
Tylūs, lėti, bailūs ir labai ne-

sistematingas vaiko valios tre
niravimas arba pratinimas nuo 
pat mažens prie ištvermingo 
darbo, gis reikalas su norma
liais vaikais nėra sunkus. Bet 
daug sunkesnis darbas su psi
chopatais, apsigimėliais vaikais.

Neurastenikų, psichopatų, al
koholikų vaikai su maža išimti
mi ateina į pasaulį jau su iš
semta gyvybės energija, su la
bai silpna nervų sistema; sun
ku iš jų namie ar mokykloje 
reikalauti ištvermingo darbo. 
Tokie nepajėgia greta kitų ra- 
mią valandą išsėdėti, o apie 
domingumą nėra ką kalbėti.

AUDRA NUKALĖJO

Lėktuvas kovoj su audra New Haven, Conn., buvo priverstas 
nusileisti ant metodistų klebonijos stogo. Lakūnas ir jo ke
leivis sužeisti. (INS)

Nervuotumas, sako Krepeli- 
nas, pasireiškia jausmų srity, o 
ypač valios veiksmuose: silpnos 
valios atsparumas įspūdžių ju- 
tulių atžvilgiu iš vienos pusės 
ir stoka valios įtempimo, ištver
mingumo darbui iš antros pu- , , ,
sės; be to, pačioje asmenybėje £ar°. ° ar e’ et uz uotą ar- 
stoka pusiausvyros. Intelektas'^,1. eto ir gerai gah^ atli ti 
arba proto išsivystymas visai 
normalus. Visas trūkumas yra

prasti, nes jie labai savimeilūs dar 8 metų amžių arba jo suma- 
drąsūs. Ypač naujose sąlygose ir Sreit skaudžiai įsižeidžia, o numas lygus tik 8 metų am- 
arba naujųjų žmonių draugys- iš Sarbės jie nereikalauja, žiaus vaikams, todėl ir sakoma,

Svarbu kelti jų iniciatyvą ir 
jiems netiesioginiai duoti su
prasti, kad jie nėra blogesni už
kitus sau lygius. Be to, reikia name dalykc gali bu,tl d.auglau

tėję jie tarsi nebyliai — neži
no ką daryti. Labai lėtai galvo
dami, aišku, mažai iniciatyvos

kad šis infantilikas 12 m. su 8 
metų infatilizmu; aišku, kad 
užsilikimas gali būti įvairus, vie-

i Charakteringa infantilikų žy
mė: naivumas, nesavistovumas, 
maža iniciatyva ir nuolatinės 
paramos, užtarimo troškimas. 
Nuo pat mažens tokie pasižymi 
ypatingu reikalavimu į juos 
daug dėmesio kreipti, juos my
lėti ir t. t. Labai nepastovus li
pas: lengvai nuo juoko ir links
mumo pereina į ašaras ir prie
šingai.

Mergaitės rūpinasi savo iš
vaizda ir papuošalais.

Savo bendra išorine kūno iš-
I vaizda, ypač .mokyklinio am- 
■ žiaus mergaitės, pasireiškia 
smulkiu apvaliu veideliu ir len
gvai aptukusiu kūno sudėjimu.

Gyvenime tie jautrūs ir mei
lūs lepūnėliai, tarsi žaislas, tė
vų globoje, savo palinkimuose 
dar labiau sustiprėja, tėvų už
tariami ir lepinami. Tėvus daž
nai linksmina vaiko imponavi- 
mas ir inscenizavimas, o kar
tais sumanumas kitiems įtikti.

Sumanus ir taktiškas peda
gogas gali daug tėvams pagel
bėti nenormalių vaikų auklėji
me.

užsilikęs, kitame gali būti la
biau išsivystęs, svarbu įvairias 
jo ypatybes ir gabumus ištirti

saugoti, kad juos didesnieji ne- 
Tokie, savimi nepasitikėdami, persekiotų ir nekankintų: jie

________ _____ ~ ______ __ nuolatos visko bijo, o ypač bi-l dažnai tyli ir daug kenčia nuo
grynai jausmų afektų sferoje bausrnes, nuolat apie ją gal- draugų ir dėl to, kiek galėdami, lr atsitikimą nustatyti.

voja, kad jos išvengtų. Gerai vengia draugystės. Geroje, specialioje priežiūro-išlaikytos linijos, vairo stoka; 
ūpas jų gyvenime viską spren
džia. Tokie vaikai nepalankūs 
disciplinai, sauvalingi, nedomin- 
gi, greit jiems viskas atsibosta; 
labai judrūs ir linksmi žaidi
muose.

Šios rūšies perdėto judrumo 
priežastimi yra įgimta nepilnai 
išsivysčiusi centrinė nervų sis-

Europos vienybe...
(Atkelta iš 3 psl.)

ir karinėje srityje, tačiau be re
zultatų. Europos Gynybos ben
druomenė, bandžiusi apjungti 
Vakarų Europą po viena uni
forma, žuvo prancūzų parla
mente 1954 m. Europos politi
nė bendruomenė Strassbourge 
yra lygiai neefektyvus, daugiau 
akademinis organas.

Todėl šį kartą vienybės sie
kiama ne politiniame sektorių-1 
je, bet ekonominiame. Europos 
politikai ir ekonomistai mano. 
jog per ūkinį susijungimą ir iš 
to kilusią gerovę bus lengviau 
pasiekti susitarimo ir kitose 
srityse, — politinėj, karinėj, 
kultūrinėj ir t. t.

Europos ūkinio apsijungimo 
pradžia reikia laikyti 1922 m., 
kada tapo įkurtas dabartinio 
Beneluxo pirmtakūnas. Antras 
žingsnis buvo žengtas 1948 m. 
įkūrus Europos Ekonominio 
Bendradarbiavimo organizaciją 
Marshallio planui koordinuoti 
(siauri rašinio rėmai neleidžia 
plačiau šių organizacijų apibū
dinti). Anglies ir Plieno ben
druomenė buvo jau grynai eu
ropinis kūrinys ir tikrasis ūki
nės vienybės pagrindas. Ant jo
1957 m. tos pačios valstybės 
pastatė dar didingesnį ūkinį rū
mą, vadinamąją Bendrąją rin
ką, kuri pradės funkcionuoti
1958 m. sausio 1 d. Kartu su 
Bendrąja rinka įkurtas ir Eu- 
ratomas — organizacija, pasi
ryžusi europiniu mastu dirbti 
atominės energijos srityje. Tam 
reikalui numatyta sudaryti 250 
mil. dolerių fondą, įkurti ato
minį universitetą ir t. t. Arti
moj ateityj numatoma įkurti 
“laisvosios prekybos zoną”, ku
ri jau apimtų apie 260 mil. 
žmonių ir būtų atbaigiamasis 
ūkinio apsijungimo pradinės 
stadijos laipsnis. Manoma, jog 
laisvosios prekybos zona gali 
pradėti funkcionuoti jau 1959 
metais.

Šie faktai yra pirmas realus 
žingsnis į Jungtines Europos 
Tautas. Apie europiečių nuo
taikas, perspektyvas naujame 
kelyje ir kt. pasisakysime kita
me rašinyje.

paaugę, būna rūpestingi ir ypač 
švarūs, kartais net perdaug rū
pinasi švarumu, bijodami užsi
krėsti ligomis. Ilgai pasilik
dami vienumoje, moka budėti 
ir apie save, o vis daugiau iš 
blogos pusės mąstyti. Mėgsta 
liūdnas pasakas ir knygas; ne 
savo amžiaus rimtumas juos 
nuo kitų vaikų išskiria ir, kaip 
seniai apie mirtį, apie vargus 
tesirūpina.

Kartais tokie “seniai galvo
čiai” (“petit vieux”, kaip juos 
vadina prancūzai) gali pasižy
mėti labai savstoviu abstrak
tišku galvojimu, ypač jei ben
dra nervų sistema nėra visai 
nusilpusi ir jeigu jie tinkamai 
bus auklėjami. Dažniausia šie 
nervuoti bailiai mikčioja, neaiš
kiai kalba, sunku iš jų žodį iš
traukti. Supykinti būna labai 
keisti.

Tokus vaikus auklėjant, svar
bu pakelti jųjų ūpą ir juos rei
kia stumti pirmyn, neduodant 
to kitiems ir jiems patiems su-

Savo išvaizdoj apatiški vai
kai žymiai skiriasi nuo kitų y- 
patingu lėtumu ir rimtumu. Vie
nodi, apriboti judesiai, nuolat 
pasikartodami, įrodo ligos di
dumą : kuo mažiau įvairumo 
judesiuose ir kalboje, tuo dides
nis liguistumas. Ką daro, at
lieka išlėto ir rūpestingai, rašy
sena paprastai atrodo gražiai; 
mergaitės siuvinėja taip pat pa
vyzdingai, bet tik siaurai api
brėžtą nurodytą darbelį. Į klau 
simus atsakinėja iš lėto, dus
liu balseliu, nemėgsta žaisti.

Nenormalus išsivystymas
i

Pasitaiko tokių vaikų su at
silikimu vaiko prigimtyje jau 
anksčiau pergyventų brendimo 
stadijų.

Pavyzdžiui, vaiko sumanu
mo ir jo išsivystymo amplitudė 
8 metų amžiuje. Bet, jei paim
sime vaiką 12 metų amžiaus ir 
rasime, kad jisai savo išsivys
tymu ir sumanumu neperžengė

je infantilikai nors iš lėto, bet 
daro tam tikrą pažangą, pasi
duoda įtakai ir auklėjimui. Psi
chologai tvirtina, kad infanti
lizmas dažniau pasitaiko pas 
mergaites, negu pas berniukus.

M.*.*********************!*.*.* I j i
BABEE-TEN D A

Baby’s Safety Comes First 
For Free Demonstration 

CALL RA. 3-6288
Xmas Delivery Guaranteed

I

DAILYD£ - KARPENTER
Dirbu įvairius putaisymuH ir per

tvarkymų darbus, naujus garažus. 
Taip pat dažymo darbus.

JONAS PAPELIUCKA 
4552 So. Western Avė. 

LAfayetts 3-4526

cn. T 3
N Al'JAI ATIDARYTAS

PARAPACK INSTITUTAS
Ifthundslu. priemonė prieS artlultis 

ir r. liiuatiziim skausmus.
Skiiinbiiili — l*lios|Msl H-1750 

OI.GA SAKALAUSKAS

«*****.m«*0000**m0'
VIKTORO K O Z 1 C O S 
Lietuviška gazolino stotis Ir auto 

taisymas
Atliekami motoro remontai, lygi
nimo, dažymo darbai ir keičiamos 

dalys
= CALL-ME-MOTORS CO.

6/oU S. WESTERN AVĖ. PR 8-8633
KAZYS ČESNAUSKAS

6444 SO. TROY 8T. 
Telef. (VAlbrook 6-7670 ir 

Olbaon 8-4938
• Oeuuralls kontraktorlua nau 
Jų namų statybai, įvairiems re
montams Ir namų pertvarky
mams • Turime didelį patyri
mu namų statyboje. • Patys 
atliekame cemento ir medžio 
darbus. • Apkalnavimal nemo
kamai.

ii
i

1

SKelbkites dien. "Drauge*

Vestuvių nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybė
PRECIN PHOTO STLDIO

(IncorporatedJ
EDVARDAS ULIS, sav.
4058 Archer Avenue

Telefonas Vlrgir.ia 7-2481

BRIGHTON BAKERY
(buv. Preikšas Bakery)

2457 W. 46th Place Telef. Ylrginia 7-1250
Savininkai: Dūkštas ir Mackevičius. Kepa šventėms tortus, medau- 
ninkus ir kitus kalėdinius kepsnius ir visų rūšių ruginę duoną.

SPALVOTO VOKIŠKO KRISTALO 
Galima gauti pas —

BALYS RADIO & TELEVISION SALES & SERVICE
2646 West 71gt Street PRospeet 8-5374

f

'PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Dėl artimų 

ir tolimų distancijų, šaukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
8415 SO LITU A NIC A AVĖ., CHICAGO, DLLl 

Telefonas — FRontier 6 1882

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

(Jnlversal Savlngs and lx»an šseoriatlnn attllcrlna mugumą 
Ir gražu pelną

Saugumą užtvirtina Suvienytą Valstybių vaidilos agentAra lk< 
610,000.00 kiekvienam Indėliui Ir reikalingi rezervai o pelną - 
patyrusių Ir sąžtnlnrų vedėjų paatMgoa.

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per lalAkna Boa grel 
taa Ir dnuigiftkaa patarnavimas

Dėl paskolų Ir vinele Hnandnlal* reikalai* kreipkite* J:

UNIVERSAL SAVINOS
AND LOAN ASSOC1ATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8. Illinois
1 %=

Lietuvių Prekybos Namai
Pirkite šiais metais — be jokiu įmokėjimy, iš

mokėsite sekančiais metais lengvais išmokėjimais.

A. A.

ADOLPH GERLAUČUS
(Gyveno 4437 South Artesian Avė., Chicago, III.)

Mirė gruodžio 13 d., 1957 m., 11:15 vai. vak., sulaukęs pu
ses amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Švenčionių apskr., Cepukėnų parap.
Amerikoje išgyveno 46 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Uršulė (pagal pirmą vy

rą Geštautienė), posūnis Vyto Goštautas, jo žmona Loretta ir 
anūkas Thomas, brolis Julius, sesers sūnus Albert Antono- 
wicz su šeima, kiti giminės, draugai bei pažįstami. Lietuvoje 
liko 3 brolio vaikai, o Lenkijoje liko sesuo Antonowicz,

Priklausė Šv. Vardo dr-jai, Tėvų Marijonų Rėmėjų dr-jai, 
Šv. Pranciškaus dr-jai, šv. Pranciškaus Seselių Vienuolyno 
Rėmėjų dr-jai, Šv. Kazimiero Vienuolyno Rėmėjui Nekalto 
Prasidėjimo Seselių Vienuolyno Rėmėjų, Tėvų Saleziečių Rė
mėjų dr-jai ir Unity Pašalpos Klubui.

Kūnas pašarvotas John F. Eudeikio koplyčioje, 4330 So. 
California Avė. Laidotuvės įvyks antrad., gruodžio 17 d. Iš 
koplyčios 8:30 jai. ryto bus atlydėtas į švč. Panelės Marijos 
Nekalto Prasidėjimo parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Prašome gėlių nesiųsti.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus 

dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę lieka: žmona, posūnis, brolis ir visi kiti giminės.
Laid. direkt. John F. Eudeikis, telef. LAfayette 3-0440.

Imsiąs tinti «,z
IŠ TOLI IR ARTI

MOVI N C

NAUJI OIDEU TffOKAI- NAUJAUSI KMUSrrMO IRANK/A!
NjBtf METU AATTfUMAS- PIGUS II? SĄtlNtNGAS PATARNAVIMAI

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, (LL. Tel. WA Ikm o k 5-9209J

KALĖDINIŲ PREKIŲ

IŠPARDAVIMAS
Svečių kambario baldai, didžiausias pasirinkimas, 

'58 m. model., Nylon ar vilnos viršum tik $ “| 8£> 00
Kilimai 9x12 ar nuo sienos iki sienos Bigelow, A. 

Smith, Magee ir kiti nuo $49-00
Rašomieji stalai ąžuolo ar riešuto medžio, ir kny

gom spintos stiklo stumdomom durim, puiki dovana 
moksleiviams, pas mus $29-00

Miegamųjų kambarių baldai ąžuolo ar riešuto me
džio su šlifuoto stiklo veidrodžiu parduodami po 
$250 pas mus prieššventiniam išpar. tik $“| 49-00

5 dalių virtuvėm chrom Formica viršum stalai 
su 4 kėdėm švenčių proga tik $49-00

Šaldytuvai — Frigidare, Admiral, General 
Electric $ “159-00

Virimui parcelano pečiai tik $"75.00
Skalbiamos mašinos Speed Queen nuo $99-00
Televizijos aparatai, Zenyth, RCA, Gen. Electric 

Traveler $"149-5200-00
Didžiausias pasirinkimas radijo, phonografų gar

siausiu Blaupunkt ir Telefunken firmų.
Vaikučiams žaislai, staliukai, arkliukai, traukinė

liai, dviračiai.
Rašomos mašinėlės, prosai, tosteriai, kavos vir

duliai ir viskas Kalėdų šventėms.
Viskas be jokių jmokėjimu. Savo pinigus panau

dokite kitiems švenčių reikalams.

Furniture Center, Ine.
3224 SO. HALSTED STREET 

Tel. VIctory 2-4226

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 —

,r Paskolos Duodamos Namu Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

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

CONTINENTAL SAVINGS & LOANASSN.
4559 So. Paulina St., Chicago 9, III., YArds 7-0145

CRANE SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 W. 47th St, Chicago 32J11.

DISTRICT 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.

Krautuvė atidaryta iki švenčių 
kas vakaras iki 9:30 valandos.

JUSTAS LIEPONIS 
STANLEY KRUKAS

J

PASIRUOŠKIT KALĖDŲ ŠVENTĖMS!
Moderniai atremontuotose patalpose rasite didžiau*) pasi

rinkimą moderniausių baldų, T.V. ir lladio aparatų, Ir kitų 
namams reikmenų.

F. A. RAUDONIS ir N. BERTULIS, sav.

ROOSEVELT FURNITURE Co.
2310 W. Rooscvelt Road Tel. SEeley 3-4711

Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:30 ,
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“R1GOLLTIO” UŽDANGAI 
, NUSILEIDUS

Tretysis “Rigoletto” operos , darbas yra auka mūsų muziki- 
lietuvių kalba spektaklis, kuris , nio gyvenimo žydėjimui ir kūry- 
jvyko pereitą sekmadienį Mari-į bingai ateičiai.
jos Augšt. mokyklos rūmuose 
ir kurį pastatė Chicagos vyrų 
choras, praėjo su dideliu pasi
sekimu. Šį kartą vėl pasikarto
jo premjerų tragedija — buvo 
pritrūkta biletų ir dalis publi
kos nebepateko j salę. Viso sa
lėje tilpo 1338 žmonės, nes bal
kone buvo pristatyta apie šim
tą papildomų kėdžių.

Trečiojo “Rigoletto” operos 
spektaklio, skirto .operos vado
vo ir vyrų choro dirigento muz. 
V. Baltrušaičio 25 metų muzi
kinės veiklos sukakčiai paminė
ti, visuotinas pasisekimas liu
dija, kad Chicagoje lietuviško
ji opera gali egzistuoti ir kad 
lietuvių susidomėjimas opera y- 
ra tiesiog entuziastiškas.

Pajamos ir žiūrovai

Beje. šio “Rigoletto” operos 
spektaklio proga tenka padary
ti pastaba publikai. Rengėjai 
viešai skelbė, kad spektaklis bus 
pradėtas punktualiai. Trečią va 
landą operos dirigentas muz. 
Kučiūnas atsistojo prieš orkest
rą ir laukė momento pakelti laz
delę. Bet tuo metu salėje ir fo
jė buvo toks publikos judėji
mas, kad operą nebuvo įmano
ma pradėti. Tik dėl publikos kai 
tės teko spektaklį pavėluoti ir 
Chicago Lyric operos orkestrui 
apmokėti brangius antvalan- 
džius. Taip jau nedidelė spek
taklio pelno suma dar sumažė
jo. Todėl ateityje publika tu
rėtų gerai prisiminti, kad ope-Pats spektaklis aDie kuri au- 4 6 p* mimui-u, k<iu upe P P I ros spektakliuose reikia prisilai

tontetmgą zodj tars muztta zi- „ . punklualum0
novai, praėjo antrosios Rigo
letto” premjeros lygyje. Chica
go Lyric operos orkestras, Chi
cago Civic operos rūbai, Uni- 
versal Production Service Co.

Publikos akyse mergaitės gė
lių buketais apdovanojo sukak
tuvininką muz. V. Baltrušaitį, 
solistus, meno vadovus, aidėjo

dekoracijos ir mūsiškės operos i'lgi ir nuoširdūs plojimai, kol pa 
kolektyvas susiliejo į darnią me galiau trečiojo “Rigoletto” ope- 
ninę visumą ir davė šį brangų ros spektaklio uždanga nusilei- 
spektaklį, kurį nuo uždangos pa do ir. žinia, kad greitai vėl ne- 
kilimo iki nusileidimo meniškai bepakils...
vedė dirigentas muz. A. Kučiū- i Bet štai, mūsų visų džiaugs-
nas.

Rež. K. Oželis ir dail. Vyt. 
Virkau šviesų efektuose^urado 
įdomių frazių, o sunkiose masi
nėse scenose matėsi tvirta re
žisūros ranka. Kaikurios Gildos 
(M. Kripkauskienės) ir Rigo
letto (V. Baltrušaičio) scenos su 
spindėjo nepamirštamomis aki
mirkomis. Bendrai greit nebus 
pamirštas ir visas šis “Rigolet
to” spektaklis prašokęs publi
kos viltis, sudėtas į jį.

mui prieš akis vėl stovi trys 
“Fausto” operos spektakliai, ku
rie įvyks ateinančių metų kovo 
mėn Vieną iš sunkiausių kliū
čių “Faustui” jau nugalėta — 
sudarytas naujas, puikus mote
rų choras. Margaritos rolei iš 
Europos pakviestoji jaunoji dai
nos pažba — sol. J. Liustikaitė 
jau pasiekė šį krantą. Į “Faus
to” operos kolektyvą jungiasi 
sol. P. Bičkienė, sol. Aldona 
Stempužienė iš Clevelando, sol.- I - 7

Menas pasiekiamas ne tik ta- j St. Baranauskas ir visa eilė tų, 
lentų, bet ir kantraus darbo ap- kurie dainavo “Rigoletto” ope- 
raiškomis. Tik mūsų operos ko- j roję.
lektyvo nariai vieni težino, kiek Pagarba vyrų chorui, operos 
daug darbo valandų jie įdėjo vadovams ir visam operos ko
berepetuodami operą. Jei visas 
tas darbo valandas reikėtų ap
mokėti doleriais, kaip kad ap-

lektyvui už praėjusius operos 
spektaklius ir geriausios kloties 
visiems sunkiame “Fausto” dar

moka Metropolitan opera, Chi- be. Pagarba ir publikai, kuri žen 
cago Lyric opera ar kitos, mes 
savosios operos neturėtume, nes 
jokie milionieriai nesudėtų to
kio kapitalo, kokį sudeda JAV 
operų mecenatai. Todėl mūsų 
opera gali egzistuoti tik todėl, 
kad mūsų operos kolektyvo na
riai dirba be atlyginimo ir jų

gia ranka rankon su entuzias
tais operos rengėjais, vadovais 
ir visu operos kolektyvu taip 
skaitlingai lankydama spektak
lius ir įrodydama, kad mūsų o- 
pera Chicagoje tai lietuvių kul
tūrinio gyvenimo pažiba.

VL Rmj.

MŪSŲ KOLONIJOSE
Chicagoje

Marųuette Parko katalikai vyrai 
veikia

S. m. gruodžio 8 d. įvyko šv. 
Vardo Vyrų Draugijos mėnesi
nis susirinkimas, kuriame svar
biausiu darbotvarkės punktu bu 
vo naujos valdybos rinkimai. La 
bai malonu pastebėti, kad ir 
naujieji ateiviai vis daugiau ir 
daugiau supranta lietuvio kata
liko pareigą ir mielai prisideda 
prie lietuviškos katalikiškos 
veiklos savo parapijoje. Buvęs 
pirmininkas, laidotuvių direkto
rius John G. Evans, gabiai ir su
maniai draugijai vadovavęs dve
jus metus, pareiškė norą pailsė
ti ir perdavė rinkiminės komisi
jos pirmininkui V. Luckui pra
vesti rinkimus. Vienbalsiai pir
mininku išrinktas vienintelis 
Chicagoje pagarsėjęs savo dide
liais sugebėjimais ir pasiekęs 
augštą vietą mūsų mieste, tei
sėjas Aiphonse F. Wells. Tai la
bai gražu iš teisėjo pusės, kad 
sutiko vadovauti savo parapijos 
Šv. Vardo Vyrų Draugijai. I vi- 
eepirm. išrinktas Joseph Ja
mbą, II vicepirm. — Joseph Gle- 
bauskas ir trečiuoju — Aleksas 
Dargis; sekretoriumi išrinktas 
Domininkas Stanulis, iždininku 
— Adomas Oškieliūnas, maršal
ka — James Jakubonis, o jo pa
dėjėjais — Leo J. Emerson ir 
Joseph Malas.

Vėliau perskaityta prezidento 
Dwight D. Eisenhowerio ir po
nios užuojautos telegrama mūsų 
nariui Blazinai dėl Vokietijoje 
tragiškai žuvusio sūnaus.

6 vai. vak. parapijos salėje į- 
vyko banketas su programa, ku 
rią atliko dainininkė Genovaitė 

ĮMačytė, pianinu pritariant var
gonininkui Antanui Giedraičiui. 
Banketo vedėju buvo teisėjas 

IA. F. Wells, kuris ypatingai dė
kojo už pasitikėjimą, išrenkant 
jį pirmininku, ir pareiškė, kad 
dės visas pastangas, jog ši drau 
gija gražiai ir sėkmingai toliau 

įveiktų. Svečiais buvo prel. J.
I A. Paškauskas, visi kunigai, inž. 
A. Rudis su žmona, žum. St. Pie- 
ža, Ruzas ir Kriminalinio teismo 
teisėjas Harold P. O’Conel, ku
ris savo kalboje sveikino teisėją 
A. F. Wells, kad jis sutiko eiti 
tokias garbingas pareigas savo 

i parapijoje, ir kalbėjo apie labai 
didėjantį jaunimo nusikaltimų 
procentą, cituodamas daugelio 
laikraščių pasisakymus tuo rei
kalu. Teisėjas prisipažino, kad 
jam neteko teisti kinų ir japonų' 

j kilmės jaunimo nes jie ypatin
gai gerbia savo tėvus ir griežtai 
laikosi savo tautų papročių, ko 
kitiems, o kartu ir lietuviams, la
bai trūksta. Tai akivaizdus pri
minimas mūsų organizacijoms, 
kad reikėtų pradėti akciją, jog 
ir lietuviški papročiai bei tradi
cijos grįžtų į mūsų šeimas ir lie
tuviškus susibūrimus.

Baigiant programą, buvo įneš
tos JAV ir Vatikano vėliavos. 
Jas nupirko Šv. Vardo Draugi
ja; pašventino kun. Makaras ir 
ms buvo perduotos prel. Paš- 
kauskui naujos bažnyčios papuo 

i Šimui. Kartu prel. J. Paškauakui 
1 draugijos vardu įteikta 100 dol. 
auka. , K.

RoNdando lietuvių veikla

Šiemet lituanistinei Roselan- 
do mokyklai sukanka treji me
tai. Trejus metus nenuilstančiai 
ir nuoširdžiai mokyklai vadova
vo vedėja B. Balšaitytė, talkinin 
kaujama B. Briedienės, Palčaus- 
kienės, Plačo ir stud. L. Narbu- 
čio.

Apie mokyklą išsamiau teko 
išgirsti lapkričio 24 d. įvykusia
me tėvų susirinkime, kuriame 
vedėja tikrai įdomiai, gyvai ir 
energingai peržvelgė praėjusius 
metus, nuo įkūrimo iki paskuti
nių dienų.

Mokykla, pradėjusi darbą su 
20 mokinių, džiaugiasi turinti 
jau 35. Keturi mokytojai pakai
tomis dirba kiekvieną šeštadienį. 
Mokykloje yra I Ha, Ilb ir III 
skyriai kuriuose pravedama ati
tinkama programa pagal moki
nių amžių ir sugebėjimus. Pvz.
I ir II skyriuose — elementorius, 
lietuviškos dainos ir žaidimai; 
III skyr. einama istorija, sava
rankus rašymas, “Kregždutės”
II dalis ir t.t.

Tačiau ir besistengdami mo
kytojai neišvengia problemų ir 
sunkumų. Ypač nusiskundžia
ma permažu tėvų dėmesiu į vai
kų pamokų ruošimą. Pravedus 
vyresniuose skyriuose anketą, 
paaiškėjo, kad vaikai perdaug 
nekontroliuojamai ir nenaudin
gai išsėdi prie televiziios. Per- 
mažai namuose vaikiškos lite
ratūros, lietuviškos nuotaikos ir 
aplinkumos.

Savo išsamiame pranešime Bal 
šaitytė nepraleido lietuviškųjų 
jaunimo stovyklų ir organizaci
jų geros įtakos jaunimui.

Buvo iškeltas dar vienas skau 
dus klausimas — vaikų paruoši
mas pirmajai Šv. Komunijai lie
tuvių kalba. Susirinkime daly
vavęs kun. Stanevičius, pasi
džiaugęs mokyklos išvaryta va
ga ir palinkėjęs mokytojams ge
ros kloties, atsakė ir į iškeltą 
klausimą. Būtent — vaikai ruo 
šiami pirmajai Šv. Komunijai 
anglų, o ne lietuvių kalba ne 
prieštautiniais sumetimais, bet 
dėl religinių sumetimų. Deja, dėl 
laiko stokos šiuo klausimu susi
rinkime dalyvavusiems tėvams 
neteko plačiau pasisakyti ir pa
diskutuoti.

Šiuo metu lituanistinė mokyk
la ruošiasi sausio 12 d. minėti 
trijų metų sukaktį. Bus suruoš
ta eglutė ir suvaidinta vaikų su
gebėjimui specialiai V. Frankie- 
nės parašytas veikalėlis. Žino
ma, ir Kalėdų senelis žadėjo at
vykti su dovanomis.

Aptarus techniškus mokyklos 
reikalus ir perrinkus tą patį tė-1 
vų komitetą, jo pirm. Pleirys, ku | 
ris taip pat kantriai ir pasišven- • 
tusiai nešė visus 3 metus ant 
savo pečių tėvų komiteto rūpes
čius tarė malonų baigiamąjį žo-1 
dį, padėkodamas Balšaitytei, 
Briedienei, Palčauskienei, Plačui 
ir L. Narbučiui už nuoširdų mo
kyklos darbui atsidavimą ir rū
pestį, auklėjant mūsų vaikus ne 
tik tautiškai, bet ir dvasiškai. 
Roselando lietuviai turi būti tik
rai laimingi, turėdami savo tar
pe tokius brangius idealistus.

L. Lazauskienė

Kęstučio klubo pastogėje
Gruodžio 1 d. Hollywood sa- 

i h'je įvyko Lietuviu Kęstučio Pa
šalpos Klubo susirinkimas.

Susirinkimą pradėjo ir jam va 
dovavo klubo pirm. Antanas Va- 
lonįs. Klubo valdyba sekan
tiems metams, su maža išimtimi, 
pasiliko ta pati — pirm. Ant. 
Valonis, pavad. I^nas Sholte- 
man, prot. sekr. Mečys Krasaus 
kas, fin. sekr. Bronius Shotas 
ižd. Bronius Klemka, kontr. sek
retorius Juozas Simanavičius, iž 
do globėju vietoj P. Ališausko 
išrinktas Stasys Baranauskas. 
Į kontrolės komisiją išrinkti J. 
Gurgždąs, O. Švirmickienė, M. 
Langienė, K. Aleksiūnas ir P. J. 
Petraitis. Į knygų patikrinimo 
komisiją išrinkti J. Sholteman, 
A. Lietuvininkas ir P. J. Petrai
tis. Klubo “investimentų” komi- 
sijon išrinkti B. Shotas, J. Shol
teman ir P. J. Petraitis. Kores
pondentu — Jonas Kondroška.

Apie Lietuvių Tarybos Chica
gos skyriaus lapkričio 17 d. įvy
kusią konferenciją, kurioje bu
vo ir mūsų klubo delegacija, pra 
nešė J. Kondroška. Pranešėjas 
pažymėjo kad konferencija pa
vyko labai gerai.

Sekantis klubo susirinkimas į- 
vyks jau po Nauiu Metų — sau
sio 5 d. 1 vai. Hollywood salėje.

Klubo korespondentas

dovanų pirkimui giminėms ir bi
čiuliams. O kaip būtų gera ir 
džiugu, kad Kalėdų proga išlai
das apribotume, kad nors dalį 
sutaupę nuo kalėdinių išlaidų 
skirtume svarbiems mūsų kultū
riniams ir švietimo reikalams pa 
remti.

Kultūros Fondas tenkina vi
sus prieš mus stovinčius lietu
viškųjų bendruomenų 'kultūri
nius ir švietimo reikalus iš sa
vo ižde turimų pinigų ypatingai 
teikia paramą lituanistinėm pra
džios ir augštesnėms šeštadieni
nėms mokykloms išlaikyti, re
mia kultūrinius kūrybos darbus. 
Visi šie reikalai yra svarbūs ir 
verti mūsų paramos.

Kalėdų švenčių proga mes daž 
nai pamirštam labdaros ir kultū
rinių institucijų rėmimo reika
lus, todėl maloniai prašau gerb. 
laikraščio redakciją leisti man 
priminti šiuos visiems mums ly
giai rūpinčius reikalus, atkreipti 
visų amerikiečių lietuvių dėmesį, 
prašyti nors mažos, 5 ar 10 dol., 
aukos LB Kultūros Fondui Kalė
dų švenčių proga. Mažiau išleis 
kime pinigų dovanėlėms ir vai
šėms, o sutaupę dalį tų pinigų, 
duokime auką LB Kultūros Fon 
dui parėmimui švietimo ir kultū
rinių reikalų.

W. M. Chase,
JAV LB Fin. Komisijos Pirm.

Karve už 12 dolerių
Į komunistinę Rumuniją at

vyko iš Amerikos žydų kunigų 
(rabinų) delegacija. Komunisti
niai pareigūnai, be kitko papa
sakojo jiems, kaip dabar Rumu
nijoje viakas pigu, būtent: už 
12 dolerių galima nupirkti pui
kią karvę.

Po to nuvežė delegaciją į žy
dišką kolūkį. Vienam rabinui 
atėjo mintis į galvą pasitikrinti 
dėl tos karvės pigumo. Jis pri-

p jęs prie seno žydo ir paklausė, 
i Tas senis bijojo tylėti, bet bijo- 
|jo ir teisybę* sakyti, nes šalimai 
i stovėjo kolūkio vedėjas.

— Pramonės nelaimingų atsi
tikimų skaičius atsitinka jau- 
nesniem negu 45 m. amžiaus 
darbininkams. Susižeidimų skai 
čius proporcingai yra didesnis 
ligi 40 m. negu nuo 40 ligi 64 
m. amžiaus darbininkų.

JEI TIK BALDŲ REIK,

pas Rudaitį
TIESIAI EIK.

Niekur nepirksite pigiau, kaip Major 
Fumiture,‘ Ine., 3207 So. Halsted Street

Kalėdų švenčių proga
Skirkime auką Kultūros Fondui, 

paremkime švietimo reikalus 
Kas mūsų nesidžiaugia, sulau

kęs Kristaus Gimimo šventės — 
Kalėdų! Džiaugsmo, kurį jau
čia kiekvienas krikščionis, lietu
vis katalikas. Kalėdos — visų 
mūsų*atgimimo Kristuje šventė! 
Mes visi džiaugiamės, ruošiamės 
švęsti Kalėdas su giminėmis ir 
bičiuliais šeimoėe ir baliavojame 
Kalėdų švenčių proga, duodame 
dovanas vieni kitiems. Visa tai 
yra gera, bet būtų ne pro šalį 
prisiminti Kalėdų švenčių proga 
mūsų kultūros ir švietimo rei
kalus, skiriant nors kuklią auką 
šiems reikalams.

Kiekvienų Kalėdų proga išlei
džiame daug pinigų baliams ir

■lf | could only
1011

SuAVŪtitl is not enotigli1

Join
THE

MARCH 
OF DIMES

Tik vieną kartą į metus 
einantis prie Sakramentų — yra 
silpnai šarvuotas.

Kai širdis yra ugnyje, kibirk
štys kris ir iš širdies.

—Anonimas.
7000-0OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO-C

KALĖDINĖS 
• DOVANOS • 

PASIRINKITE 

ATSILANKĖ Į

•Dflinft

TCLEVISIOn
Csal.es - Service)

Sav. Inž. A. SEMfiNAS 
[:»321 S. Halsted — CLlffside 4-AAA5 

Atdara kasdien nuo 9—9 vai. vak
Sekmadieniais -— 10—6 v. v. 

TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC
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RETO ĮDOMUMO KNYGA

VERKIANTI DIEVO MOTINA 
SYRAKOZUOSE

Su Čikagos Arklvysk. aprobata 
Tai pilnas vaizdas neįprastų ir 
stebėtinų įvykių Syrakūzuose. Liū- 
dininkų ir dokumentų apstumas 
verčia susimąstyti net skeptikus 

iir indiferentus. Knyga labai gra
žiai išleista su daugybe iliustraci
jų' ir tekainuoja 2 dol. su persiun
timu. Puiki dovana bet kam ir bet

kuria proga!
Užsakymus su pinigais siųskite:

“DRAUGAS”
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, DLL.

Svečių kambario baldai, miegamieji, virtuvės 

setai, šaldytuvai, virimui pečiai, kilimai, televizijos 

aparatai, vaikams žaislai ir daug kitų prekių už — 

Wholesale kainas.

PREKYBA ATIDARYTA IKI KALĖDŲ 
KASDIEN 9—9 VALANDOS. 

SEKMADIENIAIS 12 — 5 VALANDOS.

MAJOR FURNITURE, INC.
3207 So. Halsted Street

Telefonas — CAIumet 5-3207
Vedėjas E. RUDAITIS

SS
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l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

C R A N E S A V I N G S assn
2868 WEST 47ti» STREET LAfayette 8-10SS

B. R. Pietidewlcz, prez.; E. R. Pletidetrica, neto. Ir advokatu
Mokame ankštos dividendas. Keičiame dėklus. Parduodame Ir perkame 

valstybės bonus. Taupytajam® patarnavimai Bemokamai.
Pradėkite tr**py*J atidarydami sąskaitą Šiandien. Apdrausta iki <10,000

Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro: 
aatr. ir pęph 9 iki 8; treč. uždaryta, o *eėt nuo 9 Iki vidurdlenie

AND LOAN

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIII
Kiškučio Vardinės

STASYS DŽIUGAS
Tai gražiausia dovana mūsų 

mažiesiems skaitytojams. Meilė 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ir 
dail. VI. Stančikaitės gražios iliu
stracijos šią knygą padarė dau
giausia mėgiama mažųjų skaity
tojų tarpe. Kaina $1.50.

Užsakymus kartu su pinigais 
siuskite

DRAUGAS

4545 W. 63rd Street

Chicaąo 29. III. 
iiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimmiiiiiiiiimiiimiiii

MOODY

STATYBAI 
IR NAMU 

PATAISYMUI 
PRISTATGM 
Visokių Rfišlų
medžiaga

CARR
LUMBER CO

STASYS LITWINAS. Pres.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272
Apkainavimą ir Prekių Priataty 

mą Teikiame Nemokamai. 
Raštinė atidarė kasdien ana
8 vai. ryto iki 6 vai vaksn> 
šeštadienaia iki 3 vai. vakaro

NAUJIENA SPORTO 
MĖGĖJAMS!

Šiame prieškalėdiniame laikotar
pyje nėra geresnės dovanos spor
tininkui ar sporto mėgėjui kaip

EDVARDO ŠULAICIO
redaguota knyga

LIETUVIŠKASIS KREPŠINIS
kuri yra pirmutinis šios rūšies lei
dinys išeivijoje.

Joje telpa nemaža medžiagos a- 
pie lietuviškąjį krepšini Lietuvo
je bei įvairiuose pasaulio kraštuo
se, o taip pat yra 63 įvairios nuo
traukos iš krepšinio gyvenimo.

Leidinio kaina 1 dol. Jis gauna
mas DRAUGE, 4545 W. 6Srd St.,

I Chicago 29, III. ir pas lietuviškos 
spaudos platintojus.

PEOPLES HARDWARE & PAINT CO.
Liet. krautuvė. Sav. broliai Gregoravičiai
Dažai, Alyva, Stiklas, Įrankiai, peiliai 

namų reikmenys, vandentiekio įrengimai- 
ir elektriniai reikmenys.

1901 West 47th St. TeL LA 3-4139

Ii ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus dideli* 

sunkvežimis su pilna ap
draudė Pigus Ir sąžiningą* 
patarnavimas.

R. ŠERĖNAS
9047 W. S7th PI. Ghicn«<>.

Ui. WAIbrook 5-8063

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM f VISAS MIESTO 

GAUS TUOJAU PAT
Saugus baldų perkranstymas 
asmenų turinčių ilgą patyrimą

STASYS FABIJONAS
2146 So. Moyne Ava. Talei. Virginla 7-7007

7
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UP TO J 
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FEDERAL
5RVING5

Jei reikia paskolos
pirkimui namo 

ateik į

Mutual Federal Savinas—
gausi greitą patarnavimą

2202 W. CERMAK ROAD,

CHICAGO 8. ILL.

Vlrglnia 7-7747
AND LOAN ASft’N.

JOHN J. KAZANAUSKAS, 
President
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SO. BOSTONO ŽINIOS CLASSIFIED AND HELP WANTED AD V ERT1SEMEM S
teigiamais, savo nusistatymui iš
tikimais, veikėjais tenka laikyti 
patį Baltaragį, Girdvainį ir Jur
gą-

Spektaklį rengė JAV Lietuvių 
Bendruomenės Bostono apylin
kės valdyba, kuriai vadovauja

MATĖM K “BALTARAGIO 
MALŪNU”

Montrealio Liet. Dramos Te
atras, vadovaujamas žinomos ra 
šytojos ir aktorės Birutės Pū- 
keievičiūtės, aplankęg eilę di- 
dŽ,W, JA„V kolonijų,
gruodi,o 8 d. buvo atvykęs | djrbėta. Spektakli8 ir po.
Bostoną ir c, gausiai susinu- būvis gražiai pražjo Pelnyta

usiai p i ai parodė K. Boru- padbka priklauso eilei pobūvio 
tos legendą Baltaragio malu- parcngu3ių skanius
uas scenai parengtą ir pri- )r ius uikandiius 
taikytą B. Pukeleviėiūt'ės ir K. Bostoniškiai linki MontreaUo 
Veselkos Malonu buvo matyti Dramos Teatrui tolimesnSs 
teatrini kolektyvą, sudarytą pa-
lyginamai iš jaunų žmonių, pasi
ryžusių šio meto labai sunkiose RENKA METINĮ PARAPIJOS 
sąlygose ugdyti mūsų teatro me
ną. Montrealio kolektyvas tik
rai gali vadintis dramos teatru, 
nes turi eilę tikrai pajėgių ir 
veiklių narių.

Matyt susidūręs su visų teat
ro darbuotojų pagrindiniu sun
kumu — lietuviškų scenai tin
kamų dramos veikalų stoka — 
šis kolektyvas ėmėsi K. Borutos 
legendos pritaikymo scenai ir 
pamėgino tai padaryti origina
liu, mums neįprastu būdu. Ne
mačius sunku tą pastatymą ge
rai ir įsivaizduoti, kai aktoriai, 
iš eilės scenoj susodinti prie vie
nodų lyg ir savotiškų stalų, be
veik be grimo ir be ypatingų 
drabužių pradeda sudominti žiū
rovą ir tą jo susidomėjimą išlai
kyti nesumažėjusį per gana ne
trumpą spektaklio laiką. “Bal
taragio malūno” statytojams tai 
tikrai pasisekė. Tokios legen
dos apipavidalinimas mums į- 
prastu būdu kažin ar iš viso bū
tų įmanomas dabartinėse mūsų 
sąlygose. Galima turėti įvairių 
nuomonių dėl paties veikalo tu-

MOKESTĮ

So. Bostono lietuvių Šv. Petro 
parapijos klebonas kun. Pr. Vir- 
mauskis jau pradėjo rinkti meti
nį mpkestį iš parapiečių. Pagei
daujama, kad kas gali aukotų 
bent vienos dienos uždarbį, nes 
parapijos išlaidos yra labai pa
didėjusios. Pirmieji didesni au
kotojai buvo- Zigmas ir Magda
lena Leščinskai, paaukoję 50 
dol., Anelė Šilinskienė— 25 dol.

PARAP. CHORO KONCERTAS
Šv. Petro liet. parapijos cho

ras, vadovaujamas komp. Jero
nimo Kačinsko, rengia koncertą 
1958 m. sausio 5 d. Municipal 
Building salėje. Be paties choro, 
dar dalyvaus solistė J. Augaity- 
tė ir aktorius H. Kačinskas. Ka
dangi tai bus tikrai augšto lygio 
koncertas, netenka abejoti kad 
mūsų visuomenė gausiai susi
rinks.

ATLEIDŽIA DARBININKUS
Kaikurios didžiosios Bostono

rinio, dėl tos “velniavos”, kurios įmonės atleidžia nemažą dalį dar 
tikrai daug, bet netenka abejoti Į bininkų. Tai paliečia ir ten dir- 
nei autoriaus K. Borutos talen- į bančius mūsų tautiečius. Tokių 
tu, nei juo labiau sėkmingumu atleidimų jau buvo Watertown 
to apipavidalinimo, kurį atvežė
malonus Montrealio kolektyvas.
Labai greitai sukuriama stipri 
sceninė įtampa, tarp aktoriaus

?umos įmonėj, Gilette, American 
Sugar Co. ir kt.

ir žiūrovo sudaromas gyvas ry
šys. kuris išlaikomas per visą 
spektaklį. Veikalo žodingumas, 
jo meniškumas reikalauja iš žiū
rovo ypatingo dėmesio įtempi
mo. Tačiau pasirodė, kad jis 
yra prieinamas ir mažesnio išsi- 1 
lavinimo žmonėms. Taip pat juo 
domėjosi ir jauniausias mūsų at
žalynas.

Ypatingą dėmesį turime skir
ti aktoriui Juozui Akstinui, tik
rai labai nuoširdžiai ir talentin
gai atliekančiam pasakotojo 
vaidmenį. Nepaprastas lengvu-

REAL ESTATE REAL ESTATE
« kanib., 3 mlcg., garaZns. $13,700 
<1 luunb. nitu-., 3 mit'g. gar. $15.500 
5 kamb., mūrinis naujas. $18,500. 
2 po -i kautb., mūr., did. sk. $23,000. 
Turime ir duuglau namų pasirinkimui

MARyi'ETTE PARKU, 2 mūriniui 
namui po 2 Augštu. l-us namuti 2 bu
tui po 6 kumb. Ir 2-us namas 2 bu
tui po 5 kumb. Prie abiejų, namų

$a n * ■ r > u i“ autom. Karatui. Namui genamo(A» AuLINSKAS n83l Estat6 Ht«vyjf. Reikalingu pamatyti, liud 
2439 W. «9 8t. HE. 4-8292 I*“*®1,1,n6t įvertinti.
- ■ ■ ■ --------------------------------------- i Marųuctte Parke 5 kumb. mūrinis

, hungalow. Centralinlh Aildymns ap- 
I kūrenamas alyvų. Virtuve išklota 
plytelėmis (Tilo kltehen). 2 autom,

ARTI NABISCO
G kanib. 10 metų mūr. namus, šil

dymus alyva. Dvigubi aliuin. langui 
ir durys. 2 karų garažas. $22,600. A. 
Katilius.

2x< IR DAR 1 BITAS 
NEĮRENGTAS

Nuomos už 2 butu $200 į mln. 
Karštu vandeniu-alyvos šildymas. 32 
pėdų sklypas. Vaisiniai medžiai. Ne
toli Marų. Pk. $21,000. A. Sirutis.

30 AKRŲ MIŠKO PRIE EŽERO
Gražus 7 kamb. (6 miegamųjų) 

mūro namas. Rūsys. Dvigubas mūro 
garažas. Prie US 6 kelio, apie 140 
mylių j Rytus nuo Čikagos. $17,000. 
A. Rėklaitis.

P. LEONAS
RRAT. ESTĄ TV 

2735 West 71st Street
Visi telefonai: U’Albrook 5-8015

ĮSIGYKITE DABAR
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KAM SENATVE JAU ATĖJO, 
PENSIJŲ KNYGELE PADĖJO!

Neseniai išleistoje knygelėje — 
PENSIJOS IR PAŠALPOS — at
spausdintas Socialinės apdraudos 
(Sočiai Security) įstatymas su 
naujausiais papildymais: 1) mo
terims pensijos mokėjimas nuo 
62 metų amžiaus, 2) nedarbin
giems asmenims pensijos mokėji
mas nuo 50 metų amžiaus. Be to 
čia telpa Nelaimingų atsitikimų 
įstatymas su nurodymais kokias 
pašalpas gali gauti susižeidęs as
muo. Knygelės kaina .80 centu 

Pinigus su užsakymais siųsti:
“D R A U G A S”

4545 W. 63 St., .Chicago 29, III.

garažas. Pilna kaina tik $16.500. 
Įmokėti reikia nedaug.

Mūrinis 4 kambarių — espamlable. 
G metų senumo. Virtuvė ir vonia iš
klotos koklinėmis plytelėmis. 2 au
tomobilių garažaB su Įvalžavtmu iš 
šono. Namas atrodo visai kaip nau
jas. Įnešti tik $4.000.

0 kanib. namas, i Vį vonios. Pasta
tytas ant didelio sklypo. Automatinis 
karštu vandeniu apšildymas. Arti ge
ro susisiekimo. Įnešti tik $3,000.

Turinio ir kitų namų pardavimui, 
taip pat ir prekybinių namų.

Jei norite parduoti savo namų, mes 
Jums mielai patarnausime; turime 
klijentų, norinčių pirkti. Prašome 
kreiptis j m ūbu raštine —

SHUKIS REALTY
6433 .So. Pulaski St.
Telef. LUdlow 5-5900

Kampinis mūr. namas ir krautuvė. 
Gerai einantis biznis Brighton Park 
centre. Prie kraut. 4 k. butas.

Med. 2 a. 3 būt., šild. rad., alyva. 
Pajamų $210 mėn.
Mūr. 2 a. po 6 k cent. šild.. sklyp 
31 pėdų, garažas. $28,000.

M. ŠIMKUS
REAL ESTATF

4259 So. Maplewood Avė.
Tel. Cl.iffslde 4-7450; Re*.

V <rd« 7-2048

__REAL ESTATE

mūr. 3 bt. kraut. c. š. gar. — 23,400 
mūr. 3 bt. Išdek. c. š. gar. — 24,500 
med. 2 bt. c. š. gar. g. stovy — 15,900 
mūr. 0 kb. naujas, Ild. lot. — pigiai.
»ra pigių ir pelningų namų sąrašus

A. BUDRECKAS, Realty
4081 Archer Avė..____ LAS-3384

MARQCETTE PARKE:
Mūr. bung. G katnb. uiti parko, 

eentr. gazu šildym. .reikia parduoti 
šių savaitę.

BRIGHTON PARKE:
Mūr 2 po 4. eentr šildymas, arti 

susisiekimo. Nebrangus.
GAGE PARKE:

Mūr. 6 butai, po 4 kamb. eentr. 
šildymas, gražiai atrodo iš lauko,

1 modern. Įrengti butai. Geros paja
mos.

Turime visokio dydžio namų ir 
Įvair. biznių. Parūpiname paskolas 
lengv. sųlyg.

ŠIMAITIS REALTY.
2737 W. 43rd St., GL 4-2390

KKAL ESTATE HELP WANTED FEMA1JS

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

NORVILĄ
REAE ESTATE SALES 

2600 W. 59tli St. Tel. PRospect 8-5454

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

| vimu.
E. KURŠIUS

REAL ESTATE SALES
REpublic 7-9400

C'O^OOOOOOOOOOOOOOOOiKZyOOOO 

MAKUUETTE PARKE
2-jų augštų mūr. 2 po 6 k. Alyvos 

karšto vand. šiluma. 2 mašinų mūr. 
garažas. Kilimui. Arti mokyklos ir 
baž. $28,400.

2-jų augštų mūr. 3_jų butū — 
C. 5 ir 3 k. Alyvos šiluma. Modern. 
įrengimai. Naujas garažas. $30,900. 

GAGE PARKE
GražUB 5 kamb. mūr. bungalow su 

| 3 kamb. butu rūsy. Nauja šilumos 
sistema, gazu. Apsauga nuo potvy
nių. Garažas su "overhead doors”.

1 $20,900.
KITUR: 4 liūtų mūr. 1—5 k. ir 

3—4 k. Metinės pajamos $2,160. Pil
na kaina $18,000.

PASITEIRAt KITĘ mūsų namų 
surašė ir įsitikinsite gerais pirkiniais

^VARPAS
Reui Įstate — Insurance — Remtais 

Notary Public
5916 So. Western Avė. 

PRosp. 8-2234
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

BUILDING & REMODELENG

VACYS PETRAUSKAS
BUIIJJING CONTRACTOR 

«93« So. Maplcuood Av., CJiicago- 
Teh HE 4-7482 ar Imi CIj 4-7450*

A HOME VMI A POSITIO.S 
At The Fort Ua.vne Cllildren's Home
Two positions uviiilable on prvsent 
staff. House Motlier for senior girls. 
Relief House Motlier with šone- 
laundry duties. These are ideal posi
tions for widow ladies, single woin>*n 
and cui-eer women as it is reųuired 
to live in the niodern living ųuarters 
furniahed. Modern facillties, new 
buildings, good pay, pleasant sur- 
roundings. Apply by letter in ovvn 
liandvvritlng to

REV. JOHN W. HEISTAN1) 
Superintende'nt

FORT WAYNK CHIIJHtENS HOME 
1’. O. Bo\ 2030, Statiim A.

MAlTURE LADY to live in. Take
I complete charge of children and 
i house for employed mother. Call 
F A 4-8689 today for appt. Excel- 
lent home.

MISCELLANEOU^

BOSTONAS IŠVENGĖ 
SNIEGO

Kai gruodžio pradžioje toli į 
pietus nuo Bostono prisnigo 
daug sniego, pačiame Bostone 
to sniego visai nekliuvo.

NFJPASISEKft PERKELTI 
INKSTUS

Peter Bent Brigham ligoninė
je šį kartą nepavyko sėkmingai 
perkelti dvynukų inkstų. Iš Ida- 
ho valstybės du 14 metų dvynu
kai buvo operuoti lapkričio 25 
d., bet gruodžio 8 d. tas 14 me
tų berniukas, kuriam mėginta

Naujasis Testamentas- 
šventas Raštas

Vertė lietuvių kalbon JUOZAPAS 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivys
kupas Metropolitas. IV laida. Iš
leido “LUX" 1947 m. Štutgarte. 
620 pusi. Kaina $1.50. Gaunama

“DRAUGAS” 4545 W. 63rd St.. 
CHICAGO 29. ILL

Prieš pirkdami ar parduodami na
mus, biznius, sklypus ar ūkius 

atlankykite mus.
KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC
2405 W. 51 St. WAlbrook 5-5030 
PRospect 8-3579 (vak. ir sekm.)

EKSTRA, NAMAI!
Marųuette parke 3 metų 3|iriiegu- 

mųjų, šviesių plytų, mūrinis ir nau
jas 2 maš. garažas. Angliškais beis- 
mentas ir augšta pastogė tinka kam
bariams Įrengti. Koklių vonia, ąžuo
lo medis, gazo šildymas. $23,900.

1 % augštų apkaltas medinis. 5 
kamb. apačioje ir 3 viršuje su atski
ru įėjimu. Namas reikalingas už
baigti taisyti. Beisrnentas. Centra- 
linis šildymas. 2 'maš. garažas.

$12,900.

K. VALGIS REAL ESTATE
2655 W. 69th St.

PK 8-6040 arba RE 7-8534

KAS JIEŠKO GERU NAMU
ar nori greit parduoti prašome 
pranešti telefonu arba atvykti pas 
K. Volodkevičių

K. VALDIS REAL ESTATE
2655 W. 69th St.

PR 8-6040 arba RE 7-8534

i

S/) vu'

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR 

Stato rezidencinius r- komercinius 
namus, pasiūlo sklypus, rekomen
duoja planus; išrūpina statybos 
kreditus. Skamb. vak. VI 7-4229

Namų tel. BIshop 7-3340 
2737 West 43rd Street

Namų statyba, Įvairūs pataisymai 
ir pardavimas. Jei ncrlte pirkti ar 
užsisakyti namų, kuris būtų gerai lfi- 
planuotas, patogus, gražus ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TErminal 9-5531 

nuo 6 vai. p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo 10—4 vai. Adresas: 515
Nolton. Willow Springs. III.

S ILDYM AS
A. Stančiauskas instoliuoja vi

li] geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius fui'- 
nacea), visų dydžių oro vėsintu- 

, vua (Air oonditioners) ir atlieku 
visus skardos darbus
1546 S. 49th Gourt. Cicero
Tol. OLympie 6-0775 nuo 8 vaL 

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

OLympie 2-6752
tikt APintArnoR agfnttra

Visų rūsty apdraudos Automobl 
lių finansavimas. Notariatas Valsty 
bėe n«tvirtinęs kainos

Prieš darydami apdraudas kitur 
paaitetraukite pas mus

JONAS KIRVAITIS 
WAIbrook 5-SS77

INTFKSTATF INSFRANCF AGENCY 
S108 S. Ashland Avė.. Chicago 8fl. ni

PARDAVIMUI

STA N KUS
CONSTRUCTION CO.

mas, kuriuo jis atlieka labai įti- ĮauSinti brolio inkst^- mif§- nes 
kinančiai patį sunkiausią šio pa- ■ i°kstas Serai nejaugo. 
statymo vaidmenį, iškelia J. Aks TRUMPAI 

— Prel. M. Krupavičius daly
vaus 1958 m. vasario 16 d. Alto 
Bostono skyriaus rengiamame 
Lietuvos nepriklausomybės at
gavimo 40 metų sukakties minė

tiną į pirmaeilius mūsų dramos 
teatro talentus. Labai jau sim
patinga Uršulės vaidmenyje Bro 
nė Malaiškienė; savo išore vi
sai neprimenanti atliekamo vaid
mens, bet labai nuoširdžiai ir
gabiai perduodamu žodžiu pa-; i'me *r pasakys pagrindinę kal- 
traukianti ir įtikinanti žiūrovą. ^4- Šis pažadas yra duotas Alto 
‘Originalus ir įdomus Pinčuko Bostono skyriui ir visos kitos ži- 
vaidmenyje Kazys Veselka. La- n>°s- pasirodžiusios ryšium su 
bai malonaus balso tembro Le- Vasario 16 minėjimu ir prel. M. 
onas Barauskas buvo įtikinąs Krupavičiaus dalyvavimu, netu- 
Girdvainio vaidmenyje. Visi kiti ri jokio pagrindo, 
kolektyvo nariai gražiai derinosi 
į korektyvą. Pastatyme naudo
jami scenos efektai nevisi buvo
vienodai pasisekę, bet pats su
manymas — gražus ir tobulin
tinas.

Po spektaklio svečiai buvo pa
kviesti į taut. namus, kur vos 
foesutilpę prie stalų bostoniškiai 
jaukiai pasidalino mintimis su 
svečiais ir kaimynais iš Mont
realio. Pobūviui vadovavo ra
šytojas St. Santvaras. Iš kal
bėtojų pastabų svečiai, be abejo, 
pajuto, kad yra kolonijoje, ku
rioje gyvena trys buvę didžiųjų 
Lietuvos teatrų direktoriai, kur 
yra pajėgus dramos kolektyvas, 
kur iš viso dar yra gyvas kultū
rinis gyvenimas. Kalbėjo dr. M. 
Gimbutienė, poetas F. Kirša, P. 
Viščinis, K. Mockus, J. Sonda ir 
rašyt. A. Gustaitis. Ypatingai 
pabrėžtinas dr. J. Girniaus žodis, 
kuriame pareiškė nuomonę, jog 
“Baltaragio malūne” nerandąs 
tos su politika surištos simboli
kos, apie kurią nemažai yra ra
šyta mūsų spaudoje. Šiaip toje 
visoje “velniavoje” esą galima į- 
žiūišti blogio kovą su gėriu, ir

— Tattan pagerbti sudarytas 
platus komitetas ir įvairios ko
misijos. Darbas jau sparčiai 
vyksta. Pagerbimas bus 1958 
m. sausio 26 d. Hotel Sheraton 
Plazza, Copley Square, Boston.

LINKSMIAU 

Vyriausia būstinė
Kartą viešoje vietoje susigin

čijo dviejų priešingų partijų vy
rai — demokratas ir respubli
konas. Netekęs kantrybės de
mokratas sako:

— Užtenka, eik sau j praga
rą!

— Malonu girdėti, — atkirto 
respublikonas, — kad demokra
tas pagaliau mane pakvietė į 
savo vyriausiąją būstinę.

iiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiimmmiiiiimiiiimi
KNYGA, KURI VISADA ĮDOMI 

IR NESENSTA 
Tai Juozo Švaisto

irom
Šioje knygoje gražios mūsų žmo
nių pasakos, su paveikslais. Jas 
mielai skaito ir suaugę ir jaunieji. 
Labai tinka lietuvių kalbos pamo
koms. Iš viso 73 pasakos. Kaina 
$2.50 Platintojams didelė nuolai
da.

Užsakymus kartu su pinigais 
siųskite:

Galima gauti “DRAUGO” 
Administracijoje

4545 W. 63rd, St., Chicago 29. III
illllllllllllht!(IIIIIIBBIhhJ*>> >■ i.

"Perskaitęs šią knyga, nesijausi 
praleidęs veltui laiką,, bet su švie
siu prisiminimu širdyje jieškosi 
ko nors panašaus” — išsireiškė 
vienas skaitytojas.

R. Spalio

Didžiosios atgailos
Novelių rinkinys.

yra kaip tik tokia knyga, kurią 
skaitydamas džiaugsiesi sodriu, 
savitu ir nepakartojamu stiliumi, 
savo kontrastais intriguojančia į- 
vykių eiga, nepaprastai gyvenimiž 
kais nutikimais. R. Spalis yra au
torius romanų “Gatvės berniuko 
nuotykių” ir “Ant ribos”, kurie 
skaitytojų buvo sutikti su dideliu 
entuziazmu ir prielankumu.

ši novelių rinkini galit įsigyti 
Drauge. Kaina $3.50. Užsakymus 
ir pinigus siųskit:
DRAUGAS, 4545 W.63rd St St., 
Chicago 29. III.

PLANUOKITE KITŲ METŲ
ATOSTOGAS JAU DABAR

Pasiruošę išanksto, gausite didesnį pasirinkimą 
kelionės priemonių ir būsite ramūs, kad nuvyksite 
i pasirinktą vietą.

SEGHETTI TRAVEL BUREAU, INC. parūpina ne
tik kelionei biletus, lėktuvais, laivais, traukiniais ir 
autobusais, bet taip pat organizuoja ekskursijas į į- 
domesnias vietas Amerikoje, Kanadoje, Meksikoje, 
Pietų Amerikos valstybėse, Europoje ir kitur.

Ateinančiais metais organizuoja didžiulę eks
kursiją j Liurdą ir kitas šventas vietas.

Dėl pilnesnių informacijų ir kelionės dokumentų sutvarkymo 
kreipkitės į:

Seghetti Travel Bureau, Ine.
2451 SOUTH OAKLEY AVENUE 

Ch’cago 8, l!l. Telef. YArds 7-3278-3279

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

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

2641 West 7Ist St. (Kampas Talman Avė.)
Telef. PRospect 8-9842, Namų telef. WAlbrook 5-5934

J3L1KE KAS
J. G. TELEVISION CO. • 2512 W. 47th Str. • FRcntier 6-1998 

RADIJAI, PATEFONAI, TELEVIZIJOS, III FI
DOVANOMS

Radijai nuo $12.00, Patefonai nuo $15.00,
Televizijos nuo $95.00

Duodame išsimokėtinai. Priimame senus. Taisome.
Lig Kalėdų atdara ir sekm. nuo 11 vai. lig 4 vai.

1 MIDLAND

Atlieka planavimo ir statybos 
darbus gydytojų ofisų, gyvena
mųjų ir prekybos pastatų. Jū
sų pasirinkimui turime virš 300 
Įvairių standartinių projektų. 
Ofiso telefonas ir namų

PRospect 8-2013 

7403 SO. WESTKRN AVĖ.

Chicago 36, IU.

ANTANAS LUKAS IR SONUS 
2717-19 West 7lst Street

BUILDING OONTRACTORS
Stato naujus namus, atremontuo
ja senus. Kreipkitės:

Telef. — HEmlock 4-5881
, t.;_ _

PROGOS — OPPORTUNITIES

GROCERY and DEUCATESEN
f n Marquette Park; living ųuarters; 
ideal small family or retired couple: 
misc. furn. included: sac. because of 
health: $1,500.

PRospect 8-9324

I6NUOMTUOJAMA — FOR RENI

NAMŲ SAVININKAII
fn'pininkaajame botų lAnnomavi 

nui. Patarnavimas veltui Turinu 
lankiančiųm sąrašų

VARPAS Resl EstaU 
5916 So. We*t< rn. PRospect 8-2934 Į

Išnuom. 2-me augšte 5 švarūs, 
šviesūs dideli kamb. (3 mieg. k.).l

944 Wes< 35th Placc i 
iiiniiiiiiiiiiuuiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiii:iHiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuiiiiiii i

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka, 
nes jis vra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimų kai- 
yra prienama visiems.
'•'IIIIIIRUitlIlIlHllllllltlIitJIRIJIMIItlIilIlItlIlIfUIIIJJHIIRItinRUIIIIlHIflRlllIflIRH

KAS KĄ IR KUR
— Lietuvos Vyčių 112 skyrius

Marquette Park, šaukia susirinki
mą, antradieni, gruodžio 17, 8:30, 
parapijos salėje. Šis susirinkimas 
yra svarbus, kadangi bus naujos 

] valdybos rinkimas. Tuo pačiu lai
ku bus aptartas metinis kalėdinis 
pobūvis, kuris įvyks gruod. 21 d., 

Lietuvos Vyčių salėje.

SOPHIE BARČUS 
RADIJO VALANDA

IS stoties WOEH 1390 k. kasdieną ] 
nuo pirmadienio iki fteAiadienio nuo j 
8:30 iki 9:18 v. ryte, ir kaa pirma- j 
dien) nuo 7 llii 8 vakare.

SEKMADIENĮ Ift r,a d I J o stoties i 
WOPA 1490 k. ir KM 102-3 MC. Į 
8:80 iki 9:80 ryte.

Tel. HEnUoek 4-241S 
7109 No. Maplewoud Avė., Chicago 29

Aklintą 1 Savings and 
Association

niHSURtDp
\wagrw''

f 9CR 40 M£TU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA 1$ 

PELNINGIAUSIA 
Taupymo7 • FNOBOvf

<038 Archer lv$aut t«i laj-67iv 
AUGUST SALOUKAS Pratilto

Remkite Imis, kurių skelbimus matui "Drauge".

tiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiii
VAIKO DIEVAS IR RELIGIJA
Religinis vaiko auklėjimas ryšium 

su -jo dvasine raida
I dalis: Vaiko kelias j pasaul)

II dalis: Vaiko kelias Į Dievų
ir religijų

III dalis: Vaiko religinis auklėjimas 
VJ dalis:Ypatingieji religinio

auklėjimo uždaviniai
328 psl. Kaina $3

Užsakymus su pinigais siųskite:

DRAUGAS 
2334 So. Oakley Avė.

iiiiiimNiiiiiiiiiiiimmmiiiiimiimiiiiiiii

Tėvai, įsigykite ir duokite savo vai
kams paskaityti gausiai ir spalvotai 
iliustruotą VANDOS FANKIENfiS 
''ašakų knygą —

KARALAITĖS GINTARĖS 
ILGESYS

Be to, šioj knygoj atspausdinta kita 
pasaka — BALTOJI LELIJA. Vir
šelį ir iliustracijas piešė Sės. Merce
des. 48 pusi. Kaina $1.25. Pinigus ir 
užsakymus siųsti:

^DRAUGAS9
4545 W. 63rd Street. Chicago 29, 111.

FIGHT
INFANTILE
paralysis

MARCH OFDI MES
HELP WANTED - MALĖ

WK ARE DUE TO OPEN IN JANUARY 
Mayfair West in Clayton, Mo.

UAS OPEN INGS FOR THE FOLLOWING COMI’ETENT STAFF:
77MAITRE D 

CAPTAINS 
BARTENDERS

COOKS 
WAITERS 
STEW ARDS

THOSE ACCEPTED W0ULD BE ENGAGED IMMEDIATELY
APPLY BETtVF.EN 2—4 P. M. MONDAY TURU FRIPAY 

OR WR1TE BY LETTER TO I’ERSONNEL OFFICE

MAYFAIR HOTEL
8<H» St. Charles St. St. Louis, Mo.

Perskaitę dien. “Drangį", duokite jj kitiems.



Pirmadienis, 1957 gruodžio 16

PASTABOS IR NUOMONES

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS m
raštus ant naujo kurpalio. Taip Įėjau išdėstyti jam savo pagrindi-

MARKSIZMO KLAUSIMU
V. KVIESKA

atsirado socialdcmokratiška scho
lastika.

Ekonominių reikalų pirmavimo 
dėsnis ir metodas vykdyti socializ
mų |>olitinės valdžios jėga priešta
rauja vienas antram. Vien šis fali

nio prašymo, tik paklausiau, ar 
negalėtų jis man ką nors patarti. 
Jis nervingai kartojo: nieko! nie
ko!

Iš “Naujienų” aš atsidūriau

AR NORĖTUM PASNAUSTI

dar nors kelias minutes, kai ry
tą žadintuvas suskamba? Mes tu
rim tokį radijo laikrodį, kuris Jus 
žadins kelis kartus, vis palaukda
mas, muzika arba skambučiu. J. 
Gradinskas, J. G. Television Co., 
2512 W. 47th St„ FR 6-1998.

A. Comte’o 1820 ir 1824 m. raši
niuose, bet Grigaitis rado reikalą 
kalbėti apie A. Comte’o žmoniš
kumo religiją, kurios steigimo pra 
džia anksčiausia siekia tik 1845 m. 
Grigaitis nutyli apie tą datų, bet 
pakiša išvadą klausimo forma: 
“Argi tai yra panašu bent iš tolo 
i Marxo mokymą?”...

Augščiau jis tvirtina, kad mano 
studijos yra atvedusios mane “pr*e 
įsitikinimo, kad Marksas ‘pavogė’ 
Ogisto Konto ‘pozityvizmą’ ”, Tuo 
posakiu jis visai sukarikatūrinio 

1 mane st ūdijąs.
Vadinasi, norėdamas apsaugoti 

soeialdemokratišką marksizmą, P. 
■ Grigaitis sunkina man kelią priei- 
j ti prie veiksmingos bolševikų filo- 
' sofijes ir jų veikimo formų ana
lizes.

Dabar jau kitu reikalu vėl iš 
“Naujienų” aš atsidūriau “Drau
go” redakcijoje pas kun. V. Bag- 
danavičių. Po pasikalbėjimo aš 
jam palikau apie savo studijas 
žiupsnelį žinių keliuose puslapiuo
se. Man neprašant, bet sutinkant, 
jis paskelbė kaiką iš jų “Drauge”.

Dabar P. Grigaitis panaudojo 
“Naujienas” ne padėti mano dar
bui, bet jam pakenkti ir nustatyti 
“Naujienų” skaitytojus prieš jį.

“Drauge” aiškiai pasakyta, kad 
ek. r. pirm. dėsnis yra paskelbtas

II. 13. Engelsui Mantas pa- tas rodo, kad Marxo-Engelso raš- “Draugo” redakcijoje. Ten aš pir- 
ad šis atsišaukimas yra tai neturi logiškos sistemos. mų kartų susipažinau su kun. V.

Bagdanavičium. Jis nuoširdžiai iš
klausė mano informacijų apie ma
no studijas ir ėmė galvoti, kų jis 
galėtų padėti. Ačiū jo tarpininka
vimui aš turėjau progų pateikti tų 
rankrašti vienam Loyolos univer
siteto profesoriui.

1851. VII 
stebi, k
“au fond nichts als ein Kriegsplan 4
gegen die Demokratie” — esmėje Mano atsilankymo pas P. Gri- 
ne kas kitas, kaip karo planas Ęa‘U pagrindinis tikslas buvo pra- 
prieš demokratijų. ?yti, ar negalėtų jis mane supa

žindinti su kuriuo nors rimtesniu 
1917 m. visi marksistai — so- “Chicago Tribūne” korespondentu, 

kad esu kreinesis nas P Grigaiti '*d16e.mokratai ir bolševikai —, kad per jį galėčiau prastumti ži- p^vdam^i^par^os mano SS kartu organizavo tarybas - sovie- „ią apie mano darbų.
diiose su švDsena išklausvdavo tas’ bolševikai pilnai įvyk- P. Grigaičiui duotas pasiskaityti

atsišaukime nubrėžta rankraštis lietė tik metodą ir bu-

P. Grigaitis mini, kad aš buvau 
atsilankęs "Naujienų” redakcijoje 
su ilgoku rankraščiu anglų kalba.
Tai buvo du atsitikimai 1955 m, 
gegužės mėn. pradžioje.

Vėliau visi, kam tik aš sakiau. ^ai^okraUi* 
ad esu kreipęsis pas P. Grigaiti, 

prašydamas jo paramos mano stu-

mano žodžius. Aš jiems nepaminė
jau atsilankymo motyvų. , ,, „ .. , . . , . .P. Grigaitis garsėja kaip žymus, Į 3 fTF' Katan^1 tokių žurnalų re
gai kaip vienintelis lietuvis, Mar-1 tonai neskaito nežinomų auto-
vn Rtitrelao raitu mokovas Tad vi- Patikimas pažinimas priklauso rių rankraščių, tai maniau, kad Si nukalu iSš^oti kontakto su nuo tinkamo metodo. Tad tyrinėji- dienraščio žinutė galėtų patar- 
tokiu asmeniu. Tai vienas motyvas, me Vra centrinis klausimas,

planų. vo skirtas akademiniams žurna-

nuo nauti kaip šiokia - tokia rekomen-
o antrojo apibūdinimas seka že- kurio taško galutinai Pradėti? dacija. Kai aš susitikau su P. Gri 
nūau Kaip matyti (“N.”, Nr. 285), P. gaiciu ir jis perskaitė rankrast),

Marxo-Engelso raštuose nedvi- Grigaitis siūlo pradėti nuo Marxo-į jis buvo susijaudinęs, ir aš nega-
prasmiškai, aiškiai perdėm eina Engelso didžiųjų veikalų, pirmoje i 
nuostatas, kad socializmas - ko- nuo Kapitalo , kūno nej-
munizmas gali būti įvykdytas tik kanda, anot jo, daugelis proteso-
proletarinės diktatūrinės valdžios rilp .... •. .
priemonėmis. Tuo tarpu socialde- ^et mano rankraštis, )teiktas
mokratai tvirtina, kad tai turi bū- 1955 m P. Grigaičiui, pradeda nuo 
ti jvykdvta parlamentarinės takti- Lamarcko evoliucijos teorijos, se
kos arba demokratizmo keliu. Tai ka jos pritaikymų A. Comteo 1820 
turime dvi aiškiai priešingas ir ir 1824 m. m. rasiniuose ir tuojau 
nesuderinamas politinio veikimo Pereina pne Hėgelio dialektikos, 
formas Rankraštis baigiasi žodžiais: mo

Vienok socialdemokratai laiko kalinio’ marksizmo šaknys glūdi 
save marksistais. Tai stato juos į Prancūzijoje, ne Vokietijoje 
bendrus rėmus su kitais marksis- Marxa8 taE° .socialistu, gyven
tais bolševikais damas Paryžiuje. Ekonominių rei

Norint pateisinti savo teoriia. ' Jalų pirmavimo dėsnis “atideng- 
susidedančią iš prieštaraujančių tas 184a m. pavasar, (Prancuzi- 
dalių, socialdemokratai skelbia, > ~ Belgija). Pirmas viešai pa- 
kad bolševikų marksizmas yra fal- s^8 marksizmo formulavimas 
sifikaciia. šį terminą tektų taip 1847 m- buvoprancuzųkalba. 
suprasti, kad bolševiku galvosena, Ja_u nu° Į840, m. Vokietijos pra- 
jų veikimo formos ir darbai netu- mone P™?eĮ°. daryti didelius žing- 
ri logiško ryšio su Marxo - Engė.- 8nius- 60-tais.ais metais Vokietija
so raštu turiniu. Bet socialdemo- lšelna.-pr.1g'n frontu' Seda"?
kratai, sakydami “sufalsifikuotas Per*ale 1870 regimai perkele
marksizmas”, kalba apie idealios Europos,_ bendrai Vakarų, centrų 
socialistinės santvarkos falsifika- 18 Jra"cu^os ....
ciia. Tuo būdu jie atitraukia klau- ^^rKo Kap ta1 I tomas išėjo

_____1867 m. Ankstyvesni Marxo-En-

t
A. A.

sytoją - skaitvtoia nuo Marxo-En- 
gelso raštų teksto ir perkelia ii į

m.
gelso, raštai buvo jau užmiršti.

soc^li tinio Tdealo grabaliojimo išėjo Engelso “Anti-Dueh-
ring , kuris bandė duoti visu ankssriti, kurioje centrinis taškas yra 

nepaprastas — to Marxo genijaus 
kultas. Sunaikinti ši mitų yra lv- 
gu atimti jiems iš po kojų visiš
ka atrama.

Tiesa. P. Grigaitis vra socialde
mokratas, bet aš maniau, kad ma- 
na Marxo-Engelso studijos naleng ’ 
vins suprasti, kad socialdemokra-' 
tu orq,voiimo būdas vra sofis+’škas 
ir kad vadovavimasis juo kliudo 
iiems pažinti bolševikų filosofijos 
ir veikimo esmę.

2
Čia noriu pateikti pavyzdį, kuris 

duoda progų pasvarstyti, kurie 
marksistai savo darbais falsifikuo
ja Marxso-Engelso raštų turinį ir 
dvasių.

1850 m. kovo men. Marx-Engel- 
sas išleido aplinkraštį savo šali
ninkams. Ten jie skelbė, kad nau
ja revoliucija yra arti ir kad slap
tų draugijų reikalas dar nepraėjo.
Jie nustato diagnozę, kad Vokie
tijoje per revoliucijų paimsianti 
valdžią demokratų partija, kurios 
sąstatą sudaro smulkioji buržuazi
ja, įskaitant ir ūkininkus. Atsišau
kimas pataria revoliucionieriams 
po pirmojo revoliucijos prasiverži
mo įsteigti greta oficialioj demo
kratinės valdžios savąją, suside
dančių iš vykdomųjų komitetų, ar
ba bendruomenių tarybų, arba dar 
bininkų klubų, arba darbininku ko
mitetų. Revoliucionierių valdžia 
turinti palaikyti revoliucinę įtam
pų kaip galima ilgiau. Ne tik ne
reikia priešintis prieš ekscesus, ku 
rie kyla iš minios prieš asmenis 
arba viešus pastatus, kurie yra 
surišti su neapykantos atsimini
mais, bet reikia juos toleruoti: 
maža to, reikia imti jų vykdymų į 
savo rankas ir jiems vadovauti. 
Svarbiausias uždavinys esąs pa
versti revoliucinį judėjimų į per
manentinę revoliucijų^ kol nuosa
vybes valdančios klases nebus api
plėštos. Atsišaukimas baigiasi žo
džiais: “Mūsų šūkis turi būti nuo
latinė revoliucija.”

gis atsišaukimas nateko i bur
žuazinę spaudą. Savo laiške iš

tyvesnių raštų sintezę, bet stipriai 
atremtą Hėgelio filosofija ir tai
kintą naujos Vokietijos gyveni
mui. Taip gimė vokiškas marksiz
mą:'..

Kadangi nuo 1871 m. veikė vi- 
balsavimas į Reichstagų, 

tai nauji marksistai tempė Marxo

SOFIJA DII.EKT 
(kareivaitė)

Gyveno 91 y W. 33rd l’lace.
Mirė gruod. 13 d., 1957 m., 

5:15 vai. popiet, sulaukusi pu
sės amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kau
no apskr., Kvėdarnos parapijos, 
Gvaldų kaimo. Amerikoje iš
gyveno 43 metus.

Pasiliko dideliame nuliūdimi': 
vyras Jonas, Sūnus Adomas 
ir marti Ona, duktė Theresa 
Petrulis ir žentas James, du 
pusbroliai: Ix>uis Kareiva ir
Edvardas Kareiva ir jų šei
mos. trys pusseserės: Stella Ra
kauskas, Bernice McMahon ir 
Josephine Clark ir jų šeimos, 
kiti giminės, draugai ir pažįsta
mi.

Kūnas pašarvotas Jurgio F. 
ltudmino kopi., 3319 Lituanica 
Avė. Laidotuvės įvyks antrai!., 
gruod. 17 d. Iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta į Šv. Jur
gio parap. bažnyčią., kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines ir draugus bei pažįsta
mus dalyvauti ši'’-*“ laidotuvėse.

Laid. direkt. Jurgis F. Rud- 
minas. tel. YArds 7-1138.

PADĖKA

PADĖKA

GUŽAUSKŲ
BEVERLY MILLS GĖLINY6IA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, ban
ketų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2443 West 63rd Street 
Telef. PR 8-0833 Ir PR 8-0834

NITO U2SISENRJUSIŲ BEI 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ IR SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 

miegoti nes Jų užstsenėJuslOH žaldos 
niežėjimą Ir skaudėjimą senų atvi
ru ir skaudžių žaidų uždėkite ; 
LECHJLO Olntment Jos gydymo 
ypatybės palengvins Jūsų skaudėj!- I 
ma ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite ją tapgi nuo skau
džiu nudegimų. JI tappgl pašalina 
niežėjimą ligos vadinamos P8ORIA- 
HIH Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT su
stabdo džiovinimą odos Ir perplyštmą 
tarpptrščių Yra tinkama vartoti nuo 
žžlūstančlos suskilsios odos dedlr- 
vinių odos išbėrimų Ir t t taipgi 
tinkama varoti vaikuč.iams.kada pa 
strodo skaudus Išbėrimas nuo vysty
klų JI yra gera gyduolė nuo iš 
viršlnlų odos ligų. Le-
gulo Olntment yra 
parduodama — po 75 
centų. 11.15 Ir $3.50.
Pirkite vaistinėse Chi- 
eagoje ir apylinkėse:
Mllwaukee, Wis.. Oa- 
ry, Ind. ir Detrolt Mi- 
chlgiin, arba rašykite 
Ir atsiųskit Money Or
deri I —

LEGULO, Department D., 
5618 W. Fddy St„ Chicago 34, III.

A. A.
STANISLOVAS KUPSIS
Mirė gruodžio 3, 1957 ir

tapo palaidotas gruodžio 7-tą, 
o dabar ilsis šv. Kazimiere 
kapinėse amžinai nutilęs ir 
negalėdamas atidėkoti tiems, 
kurio suteikė jam paskutinį 
patarnavimą ir palydėjo jį į 
tą neišvengiamą amžinybės 
vietą.

Mes, atmindami ir apgailė
dami jo pasitraukimą iš mū
sų tarpo, dėkojame mūsų 
dvasiškiems tėveliams kun. 
J. Kužinskui, B. Būdvy
čiui ir A. Zakarauskui, kurie 
atlaikė įspūdingas pamaldas 
už jo sielą. Dėkojame šv. Mi
šių ir gėlių aukotojams.

Dėkojame laidotuvių direk
toriui Antanui M. Phillips, 
kuris savo geru ir mandagiu 
patarnavimu garbingai nuly
dėjo jį j amžinastį, o mums 
palengvino perkęsti nuliūdi
mą ir rūpesčius. Dėkojame 
grabnešiams Chicagos Lietu
vių Draugijos nariams ir vi
siems, kurie paguodė mus 
nuliūdimo valandoje ir paga
lios, dėkojame visiems daly
vavusiems laidotuvėse žmo
nėms; o tau mvlimas vyre ir 
brangus broli lai Gailestingas 
Dievas suteikia/ amžiną ra-

Smybę.
Nuliūdę lieka: Žmona ir 

brolis.

A. A.
MARIJONA KKALJALIS

(po tėvais Butkus)
Gyveno 6234 S. KeatiugAve.

Mirė gruod. 14 d., 1957 ifį., 
12:45 vai. popiet, sulaukusi pu
sės amžiaus.

Gimė Lietuvoj. Kilo iš Taura
gės miesto.

Amerikoje išgyveno 45 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime

vyras Andriejus, 2 dukterys: 
Harriet, žentas Steve Sobol, ir 
Helen, žentas Italph Kiszonas. 
sūnus Walter, marti Sophie, 7 
anūkai, brolio duktė Julie Smil
gevičius ir jos šeima, 2 pussese
rės: Petronėlė Jučienė ir Mari
jona Atkočiūnienė ir jų šeimos. 
Lietuvoj liko sesuo Ona Gažaus- 
kas su šeima, brolienė Liudvika 
Butkus su šeima ir brolio sūnus 
kun. Alfonsas Butkus ir daug 
kilu giminių, draugų bei pame
tamų.

Kūnas pašarvotas Mažeika ir 
Evans koplyčioje, 6845 S. West- 
ern Avė. Laidotuvės įvyks tre
čiadieni, gruod. 18 d. Iš koply
čios 8:30 vai. ryto bus atlydėta 
į Gimimo Panelės švč. parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sielą. 
I'o pamaldų Ims nulydėta j šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka: vyras, dukterys, 
sūnus, žentai, marti, pusseserės, 
sesuo. brolienė ir kiti giminės.

I.aid. direkt. Mažeika-Evana. 
telefonas REpulilie 7-8600.

AMELBA PRUSIS
(PRflNSKŪNRITE)

Gyveno Lcmont, Illinois.
Mirė gruodžio 14 d., 1957 m., 3:30 vai. ryto, sulaukusi 69 

metų amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Užpalio parapijos, Kanukių kaimo.
Amerikoje išgyveno 47 metus.

Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Walter, sūnus Dr. Algerd 
W. Prusis, marti Agnės G., anūkės: Lucille ir Donna, švoge- 
riai Erank ir Lucille Prusus, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Egan koplyčioje, 3700 West 63rd Street. 
Laidotuvės jvvks antradienį, gruodžio 17 d. Iš koplyčios 1:15 
valandą po pietų bus nulydėta į kapines.

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

Nuliūdę lieka: vyras, sūnus, marti, anūkės ir visi kiti gi
minės.

Laidotuvių direktorius John E. Egan, telefonas LlJdlow 
? 2000

Viešpaties Dievo Valia pašaukė amžinybėn mūsų mylimą vy
rų, brolį A. f A. ANTANĄ PABEDINSKĄ, šiose likiminėse gyve
nimo valandose mus prisiminė ir kartu išgyveno mūsų neapsako
mą skausmą mūsų draugai ir bičiuliai. Jiems pasiliksime neuž
mirštamai dėkingi.

Tokį pat dėkingumą reiškiame organizacijoms ir asmenims, 
kurie Šv. Mišių aukomis pavedė jo vėlę Dievo gailestingumui.

Dedant mūsų paskutinę žemišką dovaną — gėles — ant 
mylimo Antano karsto, jį jau puošė daugybė gėlių, už kurias esa
me dėkingi bičiuliams ir organizacijoms.

Niekada neužmiršime Prisikėlimo Parapijos Klebono Tėvo 
Placido, OFM, rūpesčio laidotuvėmis, pamaldomis ir palydėjimu 
į kapus bei stiprinimu sunkios ligos kančiose; taip pat dėkingi Tė
vui Pauliui, OFM, paruošusiam mūsų mielą Antaną į Amžinybę,

Dėkojame Tėvui Juvenaliui, OFM, Tėvui Vytautui, OFM, 
kun. kleb. P. Ažubaliui, kun. kleb. Dr. J. 'Tadarauskui, kun. Dr.
J. Gutauskui ir kun. B. Pacevičiui už iškilmingas pamaldas lai
dotuvių metu.

Dėkinga širdimi prisimename Savanorius, Prisikėlimo parapi
jos Komiteto narius, ir Ateitininkus - Kęstutininkus, budėjusius 
prie karsto garbės sargyboje.

Dėkojame p. A. ščepavičienei, prof. S. Kairiui ir p. V. Ve- 
rikaičiui, pamaldų metu giesmiemis ir muzika kėlusiems mūsų 
skausmo pilnas širdis į Viešpatį.

Dėkojame už pasakytas prie kapo atsisveikinimo kalbas: 
artimųjų vardu J. Matulioniui, Kanados L. B-nės ir organizaci
jų vardu Krašto V-bos Pirm. V. Meilui ir katalikiškųjų orga
nizacijų vardu Kanados L. Kat. Fed. Pirm. Šapokai.

Dėkojame Kęstučio Korporacijai už suruoštą Chicagoje 
“Draugo” naujuose rūmuose velionies mirties minėjimą. Kun. V. 
Bagdonavičiui, MIC, už atlaikytas mišias ir pasakytų pamokslų, 
Kęst. Korp. Centro Valdybos Pirm. K. Grinai už pasakytą api
būdinančią velionies gyvenimą ir Pulkininkui J. Variakojui už 
prisiųstus atsiminimus šiam minėjimui.

Nuoširdžiai dėkojame pamaldose ir minėjime dalyvavusiems 
breliams Kęstutiečiams, karių atsovams Gen. Musteikiui, Gen. 
Rėklaičiui, Gen. Št. Pulk. žiliui, Gen. št. Rapšiui ir visiems mie
liems prieteliams bei pažįstamiems.

Už sunkiai įvertinamas pastangas gelbėti mielo Antano gy
vybę dėkingi gydytojams: A. Užupienei, J. Davie, J. Gray ir M. 
Davies ir rūpestingai gail. seselei K. Lelešiutei.

Kraujo auka duota gyvybei sustiprinti, neįkainuojamas užuo
jautos pareiškimas. Todėl žodžiais neišreiškiamai dėkingi krau
jo donatoriams: Tėvui Placidui, OFM, K. Abromaičiui, E. Abro
maičiui, V. Aušrotai, R. Bražukienei, P. Bražukui, L. Balsiui, 
H. Chvedukui, Z. Daugvainienei, J. Dvilaičiui, A. Diržiui, M. Guo
bai, V. Karasevičiui, H. Lesniauskienei,, V. Lukoševičiui, J. Ma
tulioniui, J. Petroniui, K. Šalkauskui, J. Simonavičiui, V. Užu
piui, V. Turutai, A. Zarembaitei; taip pat aukomis paremusiems 
kraujo įsigijimą: L. P. Ališauskams, E. J. Aleksams, I. S. Kai
riams, Ė. H. Lorencams, G. V. Meilams, M. V. Tamulaičiams, A. 
P. Ščepa vičiams, G. J. Vainauskams, Toronto Ateitininkams- 
Kęstutininkams ir K.L.K. Kultūros Draugijai.

Nuoširdžiai dėkingi už pareikštą liūdesio valandoje užuo
jautą: Kęstučio Korporacijai, Kanados L. K. Kultūros D-jos 
Valdybai, “Tėviškės Žiburių” leidėjams. Redakcijai ir Adminis
tracijai, Toronto Kęstučiams, Toronto Krikšč. Dem. Klubo V-bai, 
Kanados Liet. Kat. Moterų D-jos Centro V-bai ir “Moteris” Re
dakcijai, Toronto Kūrėjams Savanoriams, Kanados Ateitinin
kų Krašto V-bai, Toronto Ateitininkų Kuopai, Hamiltono Atei
tininkams, Kanados L. K. Moterų D-jos Prisikėlimo Parapijos 
Skyriui. Atsargos Karių S-gos Toronto Skyriaus V-bai, “Pa
rama” Liet. Kr. Kooperatyvo V-bai, "Amlit” B-vas V-bai ir ak
cininkams, Dr. Alminui, Rašytojui P. Babickui, P. P. Balčiū
nams, V. M. Bankauskams, O. Barauskienei, A. Balčyčiui, A. 
Bendoriui, B. J. Bačiūnams, A. I. P. Čepėnams, K. O. Dabule- 
vičiams, E. A. Daugirdams, G. S. Daukšams, A. J. Dėdinams, 
E. J. Eidėnams, S. Gabaliauskams, L. A. Gailiušiams, M. Gapu- 
tytei, V. L. Giriūnams, Grigaičiams, T. K. Grinams, P. Gruodžiui, 
H. S. Idzelevičiams, J. S. Jurams, D. Jurkui, Kupčiūnams, V. 
Kazlauskams, Prof. S. Kolupailai, P. J. Klioriams, V. K. Klei- 
vams, E. Klupšienei, A. J. Kšivickams, J. Kyrienei, L. A. Lek- 
nickams, D. S. Liepams, S. Lubiui, J. Matusevičiūtei, E. Dr. P. 
Meškauskams, O. K. Mickevičiams, Masoniams, S. V. Mažeikams, 
A. I. Mališkams, Minkūnui, Gen, K. Musteikiui, Gen. P. Plecha
vičiui, D. J. Paškevičiams, Velionies krikšto dukrai A. Paukš
telytei, A. Dr. J. Paukšteliams, E. D. Petrauskams, A. Pauliu- 
koniui, K. Povilaičiui, L. B. Prapuoleniams, S. A. Ragauskams, 
Dr. Pr. V. Raulinaičiui, N. S. Rauckinams, O. Račiūnaitei, E. A. 
Repšiams, J. Rimkevičiui, J. A. Rinkūnams, G. P. Rudinskams, 
A. Rūgytei A. Rugiui, Sakalauskams, Sapijoniams, J. Sakevi- 
čiui, V. V. Simanavičiams, Dr. A. Starkui, S. C. Surdokams, Dr. 
Šapokai, S. Šalkauskams, A. šimkevičiui, šemiotams, Turutams, 
P. Tamulioniui, Kun. P. Totoraičiui, Tamulioniams, J. Tulabai, 
P. Vainauskui, Dr. G. Valančiui, Vaitkevičiams,, Pulk. J. Va
riakojui, R. V. Verikaičiams, J. Viliušiui, Prof. B. Vitkui, A. Dr. 
R. Zalubams, B. Žukauskui, S. P. Zumbakiams, Giedrininkėms. 
A. Dumbrienei, M. Lušienei, J. Trimakienei, E. Vainauskienei ir 
Sargent & Lundy įstaigos Inžinieriams: I. Bartkui, P. Naručiui, 
V. Pavilčiui, V. Petraičiui, V. Radžiui, M. Zablockui.

Nusilenkdami Viešpaties Valiai, liekame visiems dėkingi,
Žmona Bronė, sesuo Ona, brolis Kazys ir giminės.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 

MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENTCO.
3914 West lllth Street

Tel. — CEdarcrest 3-6335

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avenue
Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851
4330-34 South CaSifornia Avenue

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852
AMBUI.ANCE DIENĄ IR NAKTĮ

LIODĖSIO VALANDOJ

MAŽEIKA « EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

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

Tiems, kurie gyvena kitose miesto dalyse; gausime 
koplyčią arčiau jūsų namų.

ANTHONY R. PETKI )S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

CHICAGO, ILL. CICERO, ILL

Telefonai: GRovehill 6-2345 arba
T0wnhall 3-2108, 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CIIICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna
vimas dieną ir nak
tį. Reikale šaukti 
mus.

Mes turime koplyčias 
visose Chicagos 
ir Roselando dalyse ir 
tuojau patarnausime.

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORN1A AVĖ I.Afayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3807 LITUANICA AVĖ. Tel YArds 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
659 WEST 18TH STREET Tel. SEeley 3-5711

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HAL8TED STREET Tel. YArds 7-1911

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1133-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50TH AVĖ., CICERO, ILL. Tel. OLy.mpic 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46T1I STREET Tel. YArds 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 691h STREET 
2311 W. 23RI) PLAUK

Tel. REpublIe 7-1213 
Tel. Vlrginia 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. 50TII YVS. OLympic 2-5245 ir TOuahall 3-9687
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X Jurgis Pyragas iš Vokie
tijos, Luebech Meesen, Marlistr 
101, rašo Draugui:

I "Ateina Šv. Kalėdų ir Nau
jųjų Metų šventės ir daugelis 
šiandien gyvenančių lietuvių 

! Amerikoje nori tiesioginiai pa- 
| gelbėti pasilikusioms Vokietijoje

X Marcelė ir Antanas Pakel- savo giminėms, artimiesiems ar

RUSIJA CIIICAGOS MIESTE

tla, 4417 South Artesian avė., 
Draugo ir tėvų marijonų nau
jos statybos skoloms mokėti 
paaukojo 50 dol. Pakelčiai yra 
žymūs aukotojai, gerų darbų 
rėmėjai. Pakeltis Draugą pre
numeruoja jau 40 metų. Be to 
ji užsako ir kitiems asmenims. 
Ir tai jau daro nuo 1939 metų. 
Antanas kilęs iš Krokių para
pijos, Amerikoj išgyveno 47 
metus. Dirbo Chicago Tribūne 
dienraštyje, į pensiją išėjo pra
eitais metais. Marcelei ir Anta
nui Pakelčiams už auką tėvai 
marijonai nuošrdžiai dėkoja.

X Tėvų Marijonų Bendra
darbiai, skyrių veikėjai, bičiu
liai ir prięteliai kviečiami kartu 
praleisti kalėdinį pobūvį, kuris 
įvyks antradienį, gruodžio 17 
d. 7:30 vai. vakare Draugo pa
talpose, 4545 W. 63rd St. Bus 
eglutė, bus pagiedota kalėdinių 
giesmių, visi kartu pasidžiaug
sime pereitų metų nuveiktais 
darbais, pagyvensime kalėdine 
nuotaika ir sutiksime Kalėdų 
senelį. Visi gaus dovanėlę, bus 
vaišės, kurias paruoš Brighton 
Parko skyrius. Įėjimas laisvas. 
Tik prašoma atsinešti bent do
lerio vertės dovanėlę.

X Monika Grišienė, kuri da
bar gyvena Santa Rosa, Cal.', 
prisidėjo prie fondo, kuris suda-

pažjstamiems, su pasveikinimais 
pasiųsdami ir vieną kitą "ža
liuką”.

Kurie siunčiate pinigus per 
laiškus, tai darote labai didelę 
klaidą ir žalą patys sau, nes 
daugeliu atvejų laiškai su pini
gais visiškai prapuola, arba bū
na taip, kad vokas gražiai at- 
klijuojamas, pinigai išimami, o 
laiškai yra gaunami tušti. Kur 
iš laiškų pinigai yra išvagiami, 
ar Vokietijoje, ar Amerikoje, 
pasakyti yra sunku. Prieš šven
tes paštai yra milžiniškai už
verčiami • korespondencija ir 
kontrolė pasidaro neįmanoma.
Todėl pinigus, ypač prieš šven 

tęs, per laiškus niekas nesiųs
kite, o kurie norite pagelbėti 
vargstantiems savo broliams 
Vokietijoje, pinigus siųskite tik 
pašto perlaidom arba čekiais, 
tuomet pinigai nežus ir bus 
pagelbėta siunčiamajam ir ne
bus nuostolio siuntėjui.”

X Lietuvių Moksleivių Tauti
nis ansamblis Bridgeporte gruo
džio 22 d. 3 v. rengia Kalėdinę 
eglutę Lietuvių auditorijoje, 
3133 So, Halsted st. Eglutės 
metu bus keli Kalėdų seneliai, 
vienas Kalėdų senelis iš Lietu
vos, kurie apdovanos įvairiom 
dovanom.

Tėvai, kurie suinteresuoti, 
kad jų vaikučiai dovanėles gau-

Kada prieššventinės nuotaikos 
pagauti Ohicaigos gyventojai 
varstė visokiomis gėrybėmis per 
pildytų didžiųjų State gatvės 
krautuvių duris ir pirkosi kalė
dines dovanas, kada kalėdinės 
giesmės bei varpu muzika aidė
jo didmiesčio bokštuose, ženk
lindama pagarba gimstančiam 
Išganvtoiui, nedideliame “Loop” 
kino teatre (165 N. State St.) 
būrys žiūrovų stebėjo šiurpius

vis pusim^na praeities dienas 
ir jomis gyvena Bet mes rūpi
namės tik jaunąja Rusija”.

Taip pat filme yra rodoma ne
maža bažnyčių, kurios šiandien 
yra paverstos muzėiais arba san 
dėliais. Į jas jokiu būdu jis ne
galėk) patekti, tačiau, nors ir 
be filmu aparato, buvo įsileista 
į vieną bažnvč’ą. kurioje yra į- 
rengtas antireliginis muzėjus. 
Jame autoriaus pasakojimu, yravaizdus: išalkusiu bei apiplvšu- . , . , , ,. - . Lf nemaža paveikslų ar statulų, kušių žmonių minias, jų priespau riomis yra tyčiojamasi iš Kris
taus popiežiaus ir kitų tikintie
siems šventų dalykų.

Filmuotojas taip pat nufoto
grafavęs ir nemaža scenų, kurio 
se vaikai iki 16 metų atlieka sun 
kius darbus. Už tai iš savo pa
lydovų gavęs nemaža pabarimų,

dą, tikėjimo naikinimą bei išnie
kinimą ir kitus šiame krašte ne
sutinkamus dalykus. ,

"This is Russia” — rūsčios 
nuotaikos dokumentinis filmas, 
neperseniausiai pirmą kartą 
Chicagoje ir bendrai pasaulyje
pademonstruotas. Visko perte- .... .
kušiam amerikiečiui žiūrovui pa ° taiP Pat ir Paaiškinimą, jog 
rodė kitą, jam dar nelabai įsi
vaizduojamą pasaulį, o sovie
tiškąjį “rojų” pažįstantį stebė-

rytas futbolo treneriui Mac tų, prašomi jas sunešti į Lie-
Wenskunas. Stasys Pieža savo 
jėgotnis suorganizav-o būrelį bi
čiuliu, kurie užjautė futboli
ninko Wenskuno šeimą, kai jis

tuvių auditoriją gruodžio 20 ir 
21 d., tai yra penktadienį ir 
šeštadienį, nuo 5—8 vai. Ant 
paketėlių aiškiai užrašyti var

sų žmona žuvo automobilio ka- ■ dą pavardę ir amžių. Atsilankę 
tastrofoje prie Quincy, III. Šio- vaikučiai bus nemokamai pa- 
mis dienomis M. Jaekstis iš Chi- j vaišinti. Programą atliks Moks- 
cagos irgi prisidėjo prie to fon-, leivių Tautinis ansamblis,

Bridgeporto Lituanistinė mo
kykla ir Velbasio baleto studi
ja. Kad Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje Kalėdų senelis galė
tų parinkti dovanas pagal am
žių, .prašoma vaikai registruo
ti telefonu RE 7-5803 ir VI 2- 
6172.

X A. Trimakienė, Annetos 
restorano savininkė, dėkoja vi
siems, kurie atsilankė į pietus 
Gautingo sanatorijos lietuviams 
paremti. Už pietus gauta 83 
dol., o dr. Gudauskas paauko
jo 5 dol. Viso 88 dol. ligoniams 
persiųsta per Balfą.

do, kuris sudarytas išauklėti 
Wenskuno keturiems vaiku
čiams, kurie tapo našlaičiai po 
tos žiaurios katastrofos. Fondo 
tvarkytojas yra Ray Elliot, at
letinių reikalų tvarkytojas, Illi
nois universitete, Campaign,
III.

X Adomas Dundzila, buvęs 
vienas didžiausių lietuviškų 
knygų leidėjas, Verslo ir Sėjos 
Baro laikraščių redaktorius ir 
jų steigėjas laisvoje Lietuvoje, 
jau 6-ri metai kaip yra miręs 
Chicagoje.

S. m. gruodžio mėn. 20 d. 6 
vai. rytą ir 25 d. 10 vai. rytą 
už jo sielą bus atlaikytos šv. 
mišios Panelės Švenčiausios Gi
mimo parapijos bažnyčioje Mar- 
quette Parke.

X Sol. A. Kutkui dėl sveika
tos stovio negalint toliau atsto
vauti JAV ir Kanados Scenos 
Darbuotojų s-gos L. A. Meni
ninkų klube, šis pareiškia jam 
viešą ir nuoširdžią padėką už 
malonų, kolegišką ir nuoširdų 
bendradarbiavimą. Sol. A. Kut- 
kaue vieton yra įgaliotas Br.
Macevičius.

X Kalėdos už Geležinės už
dangos — Lietuva”, tokia tema 
kalbės kun. dr. J. Prunskis 
gruodžio 20 d. 6 v. p. p. Chica- 
gos miesto salėje, Ming Room,
Hoe Sai Gai restorane, 75 W.
Randolph st. Dalyvaus neseniai 
iš Sibiro atvykusi Gaučienė ir 
jos vyras. Bus atsakinėjama į 
klausimus. Paskaitą rengia 
Amerikos antikomunistinis fo
rumas.

X Marija ir Antanas Rudžiai, 
žymiausi lietuvių visuomeninin
kai ir kultūrinių reikalų rėmė
jai, maloniai sutiko globoti Chi- ♦«n^iriJ>sB?er^?rf-me .'šneša7ia m°- 
J ’ _ . . . tina, ° stuardese neša vaiką, ku-
cagos Lituanistinės mokyklos ris gimė lėktuve, skrendant be su-
Tėvų komiteto ruošiamą tradi- ( 8t°.i™° į New Yorką iš Belgrado 

i , , . su 75 vengrų pabėgėliais. Po ke-
cinj koncertą-vakarą, kuris tūrių valandų sutrukdymo lėktų-
įvyks Lietuvių auditorijoje 1958 vas, būdamas vienu keleiviu sun- 
metų sausio 4 dieną. I kesnis- išskrido » New Yorką/TNTCn

toja pavedžiojo po jo nejaukių 
prisiminimų labirintus.

Dvi gyvenimo pusės

Šis filmas, padarytas ameri
kiečių žurnalisto ir radijo komen 
tatoriaus Sid Federio, pradžioje 
žiūrovą nukelia į Maskvą ir čia 
parodo dvi sovietiškojo gyveni
mo puses: “Tnturist” agentūros 
peršamąją ir nelegaliai nufoto
grafuotas realaus gyvenimo sce
nas. (Už savo “nusižengimus” 
sovietiniams globėjams Federis 
nekartą buvo areštuotas ir gra
sintas bausmėmis, tačiau jam 
vis dėlto pavyko “išvogti” ne
maža oficialiai uždraustų sovie
tų skurdaus gyvenimo iškarpų 
keliančių žiūrovų tarpe nemaža 
pasibaisėjimo).

Toliau kino ekrane prabėga 
Uzbekestano, Ukrainos, Gruzi
jos, Kazachstano, Leningrado ir 
Vėl Maskvos vaizdai. Ukrainoje 
parodomi kolchozai, kuriuose 
sunkiausius darbus paprasčiau
siais įrankiais atlieka moterys. 
Čia filmo paaiškintojas nustem
ba, klausdamas, kur dingo tos 

j modernios ūkio mašinos, maty
tos Maskvos parodoje ? O dėl mo 
terų darbininkių jis gauna atsa
kymą, jog vyrai atlieka sudėtin
gesnius darbus.

“Religija tik atsilikusiems”
Kieve filmuotojas užtinką baž 

nyčią, kurioje sekmadienį pama
to tik saujelę senų moterėlių bei 
senelių. Paklausęs, kur yra jau
nesni žmonės ir vaikai, iš savo 
“Inturisto” agentūros palydovo 
gauna atsakymą: “Jaunesni žmo 
nės yra užimti darini, o, be to, 
religija yra skirta tik atsiliku
siems žmonėms. Senesnieji dar

jaunieji nori išmokti amatų.
Jaunimo auklėjimas

Filme yra užfiksuota vietų, 
kuriose rodoma, jog jaunimas 
nuo savo mažų dienų yra atima
mas nuo tėvų ir lavinamas "ta
rybinėje dvasioje”. Taip pat jis 
užtikęs jaunų mokinių ekskur
siją minėtame antireliginiame 
muzėjuje, pabrėžiant, jog nuo 
mažens vaikai yra auklėjami a- 
teistinėje atmosferoje.

Čia yra sunku surašyti visus 
vaizdus, kurie praslenka pro žiū 
rovų akis, stebint šį spalvotą, 
“International-Universal” ben
drovės gamintą filmą. Daugelis 
vaizdų žiūrovų tarpe sukelia juo 
ką, kiti — gilų atsidusimą bei 
nerimą. Vienas kitas stebėtojas, 
nesuvaldydamas savo jausmų, 
sovietinio “rojaus” valdytojų ad 
resu garsiai pasiunčia prasmin
gus epitetus.

Šiaip dauguma filmo nuotrau 
kų yra gana ryškios; kitos, ma
tomai fotografuotos paslapčia, 
kiek neaiškios, tačiau pakenčia
mos. Filme kalba paaiškintojas, 
sovietiniai palydovai, atstovau
ją sovietinę liniją, nors jų gra
žūs žodžiai yra atremiami aiš
kintojo faktais ar priešingą min 
tį išreiškiančiais vaizdais.

Kartu su šiuo, šiurpią sovieti
nę tikrovę atskleidžiančiu filmu, 
teatre yra rodomas kitas trum
pas vaizdelis iš JA Valstybių gy
venimo. Čia matomai yra nori
ma sudaryti tą didelį kontrastą, 
kuris yra pastebimas tarp šių 
dviejų šalių. Ir, matant šiuos 
priešingus vaizdus, žiūrovas no
romis nenoromis turi pagalvoti: 
kokia yra jam didelė Dievo do
vana gyventi laisvės šalyje, ne
patiriant bado, skurdo, priespau 
dos bei persekiojimo! Edv. š.

CHICAGOS ŽINIOS
Lietuvių raštas 
Eisenhoweriui

Amerikos Lietuvių taryba pa
ruošė specialų raštą prez. Eisen 
howeriui, išvykstančiam į 
NATO konferenciją, prašyda
ma, kad pasitarimuose nepa
mirštų pavergtųjų išlaisvinimo 
klausimų. Apie tai paskelbė

Prieš nepadorius filmus
Praeitą sekmadienį Chicagos

Žudikas —į elektros kėdę
Mildos Grigonienės, 30 m.

Stasys Pieža, dienraštis “Chi- teatrus, kurie tokius filmus tu-

bažnyčiose buvo skaitomas ir amžiaus, grožio salono vedėjos, 
aiškinamas kard. Stritch laiš- j žudikas George Robcrt Brown, 
kas, kuriame primenama, kiek 25 m. amžiaus, nuteistas mirti 
daug žalos jaunimui ir kitiems1 elektros kėdėje. Grigonienę ta- 
daro nepadorūs filmai. Dėlto saį Brown nužudė 1956 metais 
katalikai raginami neiti į tuos

cago American”. Panašų raštą 
pasiuntė ir Amerikos Lenkų 
kongresas.

ri, ir kurie parodo, kad jiems

rugpj. 7 d.; jos lavonas buvo 
rastas šiemet balandžio 30 d. 
Gary apylinkėse. Brown prisi-

pelnas yra svarbiau, kaip jau- pažino nužudęs ją ir dar Laną
nlmo moralinė sveikata. Baž
nyčiose katalikai, vadovaujant 
sakykloje esančiam kunigui, pa
smerkė nedorus filmus, kurie 
augština nusikaltimus ar nusi
kaltėlius. Pasižadėjo visomis 
jėgomis kovoti su tokiais fil
mais ir patys tokių filmų neiti 
žiūrėti ir vengti teatrų, kurie 
tokius filmus rodo.

X Mažam miesteliui reikalin
gas daktaras. Jis rastų įrengtą 
kabinetą, klimatas čia gražus 
ir šiltas. Gyventojų apylinkėj 
apie 5,000. Dėl tolimesnių in
formacijų kreiptis šiuo adresu: 
Rev. Justin Klumbis, P. O. Box 
700, Hatch, New Mexico.

Brock, 16 m. mergaitę, kurios 
lavonas buvo rastas 1956 m. 
spalio 2 d., užkastas smėlyje,
apie pusę mylios nuo tos vie
tos, kur buvo užkasta Grigonie- 
nė. žmogžudys yra buvęs psi
chiatrinės ligoninės pacientas. 
Pirma jis paimdavo moterį pa
vežti, paskiau nuskriaudęs nu
žudydavo

Lavonas plieno statinėje

Northern Illinois Gag ben
drovės įstaigos kieme, ties 47 
gatve ir Oak Park A Ve, Forest 
View priemiesty rastas kokių 
55 metų amžiaus vyro lavonas. 
Policija* mano, kad jisai į t% 
statinę buvo įlindęs, jieškoda- 
mas apsaugos nuo vėjo ir šal
čio ir tenai mirė. Lavonas ras
tas besėdįs. Jokių prievartos 
ženklų jame nebuvo. Policija 
jieško būdų nustatyti velionio 
asmenybę.

Daug užsieniečių studenčių
Chicagoje yra plačiai pagar

sėjusi Rosary kolegija, vado
vaujama seserų domininkonių ir 
esanti 1900 W. Division, River 
Forest.

Čia yra 700 studenčių ir 72 
dėstytojos, iš kurių apie 50 se
selių ir 22 pasaulietės.

Studenčių yra iš Vokietijos, 
Irako, Japonijos, Vietnamo, Ki
nijos, Jamaikos, Kolumbijos, 
Brazilijos, Porto Rico, Sirijos, 
Filipinų, Guam, Indijos.

Čia priimamos tik mergaitės 
ir jos čia studijuoja biologiją, 
fiziką, botaniką, namų ruošą, 
anglų, prancūzų, vokiečių, ispa
nų, . portugalų, lotynų, graikų 
kalbas, socialinius ir politinius 
mokslus, ekonomiką, istdriją, 
meną, bibliotekos vedimo moks
lą, muziką, matematiką, peda
gogiką, dramą, iškalbą, filoso
fiją.

Kolegija turi stambią biblio
teką su 75,000 tomų, neskaitant 
dublikatų. Biblioteka gauna 
apie 450 laikraščių ir žurnalų.

Yra vadinami Menų rūmai, 
kur įrengta erdvi salė studen
čių vaidinimams. Taipgi tuose 
rūmuose yra moderniųjų kalbų 
laboratorija, kur yra net 20 re
korderių ir daug kitų įtaisų, 
padedančių mokytis gero sveti
mų kalbų ištarimo.

Iš lietuvaičių šioje kolegijoje 
mokosi N. Semėnaitė ir V. Vil
kelytė.

Susilaukė kūdikio 
automobily

Mamie Fitzgibbon, gyvenanti 
Melrose Parke, susilaukė kūdi
kio būdama automobily, gatvė
je priešais Westlake ligoninę, 
kur ją buvo palikęs vyras, kai 
jisai nubėgo į greitosios pagal
bos skyrių, kad neštuvais nuga- 

!bentų į ligoninę laukiančią kū
dikio žmoną. Kai vyras su gail. 
sesele ir gydytoju atėjo prie 
mašinos, rado žmoną besišyp
sančią ir savo apsiauste laikan
čią suvyniotą naujagimį.

Iš darbininkų pavogė 
$742,285

Chicagoje teismo atsakomy
bėn patrauktas Eugene C. 
James, 52 metų amžiaus, bu
vęs prezidentas International 
Laundry Workers unijos; jam 
byla sudaryta už nesumokėjimą 
valstybinių mokesčių nuo $742,- 
285, kuriuos jis pasisavino iš 
tos darbininkų unijos.

Eisenhoweris pritaria 
Chicagos parodai

Prezidentas Eisenhoweris Chi 
cagos Komercijos ir Industri
jos sąjungos vadovybei atsiuntė 
raštą, palankiai atsiliepdamas 
apie planą 1959 metais Chica
goje suruošti tarptautinę paro
dą. Tai bus pirmas įvykis nau
jai pastatytuose parodų rūmuo
se prie ežero, ties 23 gatve.

Universitetas perka namus
Lojolos universitetas perka iš 

Commonwealth Edison bendro
vės pastatą 808 Rush Str., Chi
cagoje; universitetas praplės sa
vo patalpas miesto centre, Le- 
wis Tower rūmuose. Universi
tetui vadovauja tėvai jėzuitai.

$115,000 sužeistam 
autobuse

John Pfammater, 18 m. am
žiaus jaunuolis, kuris prieš 6 
metus buvo sunkiai ir nebeišgy
domai sužeistas autobuso ne
laimėje, dabar savo invalidume 
turi bent tą paguodą, kad Augš 
čiausias teismas jam priteisė iš 
Chicagos Miesto Susisiekimo į- 
staigos $115,000 kompensacijos. 
Byla tęsėsi savaitę. Teismo 
salėje paaiškėjo, kad sužeista
sis pergyveno eilę operacijų ir 
dar turės būti operuojamas.

ATSIKVEriA

James G. Cross, kepėjų unijos 
pirmininkas turi ligi kovo 15 d. 
apsivalyti nuo raketerių savo uni
joj arba pasitraukti, antraip bus 
išmesta jo unija iš unijų organi
zacijos afl - CIO.

Baldų paroda
I Chicagoje, Merchandise Mart 
rūmuose, sausio 17—26 dieno
mis ruošiama baldų ir kitų na
mų įrengimų paroda. Kiekvie
nas į ją atsilankęs gaus raktą 
į dėžutę, kur bus pažymėjimai, 
su kuriais gaus dovanų. Vie
nas iš lankytojų gaus didžiausią 
dovaną — $17,500 vertės na
mus. Bus taipgi demonstruo
jami namai, kurie turės elektri
nį šildymą, be jokių krosnių.

10,000 ištirti, 
ar ne džiovininkai

Chicagos ir priemiesčių ka
talikų mokyklose net 10,000 vai 
kų buvo įskiepyti tuberkulinu, 
tiriant, ar jie nėra susirgę džio
va. Jeigu tokie tyrimai sukėlė 
įtarimo, tai buvo tokie vaikai 
peršviesti rentgeno spinduliais.

Kalėdinė gėlių paroda
Chicagoje, Garfield ir Lin

coln parkų šiltadaržiuose kelė- 
dinės gėlių parodos bus nuo 
gruodžio 22 d. iki sausio 5 d.

Antropologų suvažiavimas
Chicagoje nuo gruodžio mėn. 

27 d. iki gruodžio 30 d. vyks 
antropologų suvažiavimas.

IŠ ARTI III TOLI
KANADOJ

— Hamiltone gruodžio 8 d. 
įvyko visuotinis LB vietos apy
linkės susirinkimas. Plati die
notvarkė buvo sklandžiai išsem
ta ir išrinkta speciali komisija 
naujos valdybos ir revizijos ko
misijos slaptiems rinkimams 
pravesti. Visuotiniam susirinki
mui pirmininkavo advokatas E. 
Sudikas ir sekretoriavo Jeroni
mas Pleinys. Per susirinkimą 
aptarti visi svarbieji vietos ko
lonijos reikalai. Metinius pra
nešimus apie LB vietos apylin
kės veikimą padarė p. inž. Jaz
butis, apie Tautos Fondą ir 
liet. gimnazijų rėmimą Jonas 
Mikšys, apie Šalpos Fondą Ka
zys Mikšys. Revizijos komisijos 
vardu kalbėjo p. Stanaitis ir 
nurodinėjo rastus atskaitomy
bės trūkumus bei klaidas. Ma
lonu pažymėti, kad per 2 va
landas visuotinas susirinkimas 
sklandžiai išbaigė net 12 punk
tų dienotvarkę.

— Muz. Vyt. Babecko akor
deono klasėje yra daug liet. 
jaunimo, kurie mokosi groti 
akordeonu. Tai labai sveikinti
nas dalykas auklėti mūsų jau
nąją kartą, kad ji pamėgtų mu
ziką.

LIETUVIŠKI ATVIRUKAI 
(VAIRIOMS PROGOMS

“Drauge” galima gauti NAUJŲ 
GRAŽIŲ LIETUVIŠKŲ ATVIRU
KŲ. Atvirukai yra kelių spalvų ir 
atspausti rankomis šilk skreen bū
du. VARDADIENIO, GIMTADIE
NIO, PADĖKOS, UŽUOJAUTOS, 
VESTUVIŲ, SVEIKINIMAI MO
TINOS DIENOJE, VESTUVIŲ SU
KAKTUVIŲ SVEIKINIMAI ir PA
DĖKA UŽ UŽUOJAUTĄ. 10 AT
VIRUKŲ SU VOKAIS $1.00.

Užsakymus su pinigais siuskite:

“D R A U G A S”
4545 West 63rd Street, 

Gbieaed 29. lll. 
Platintojams duodama nuolaida

Skaitykite “Drangą”!

Užsisakykite 
Naujai išleistą knygą
“A NEW LOOK AT 

CHRISTMAS 
DECORATIONS”,

kurią, suredagavo 
sesuo M. Gratia, (Listaitė)
Marijos AugštesnSs mokyklos 

meno dalykų mokytoja

Šioj knygoj aiškinama kaip pa
puošti eglutes. Duodami 27 tautų 
puošimo pavyzdžiai. Ypatingas dė
mėsią yra kreipiamas į lietuvišką 
eglutę. Lietuviška eglaitė papuo
šia ir knygos viršelį.. Ilustracijos 
yra atspausdintos 6 spalvom Kny
ga gražiai įrišta.

Knyga turėtų būti kiekvieno lie
tuvio knygyne ir ji labai tinka 
dovanoti Kalėdų proga kitatau
čiams.

Kaina $4.95. 
Užsakymus siųskite:

“DRAUGAS”
4545 W. 63rd St. 
Chicago 29, Illinois

ŠIAIS METAIS “DRAUGAS” 
TURI TRIJŲ SKIRTINGŲ 

RŪŠIŲ KALĖDINĖS KORTELES

Rinkinys nr. I
DRAUGO LIETUVIŠKOS,
SVEIKINIMO KORTELES 

KALĖDOMS
Kiekvienais metais DRAUGAS pa

ruošia gražius rinkinius kalėdinių 
sveikinimo kortelių su lietuviškais 
užrašais. Taip ir šiais metais DRAU
GAS siūlo rinkinį nr. 1 su 16 kor
telių už vieną doleri-

šis pirmas rinkinys yra labai gra
žiui atspausdintas, gražiai spalvotas, 
su atatinkamais lietuviškais sveiki
nimais.

Rinkinys nr. 2

SPECIALIOS SVEIKINIMO 
KORTELES KALĖDOMS

Specialiu šilko spausdinimo būdu 
pagamintos lietuviškos sveikinimo 
korteles KalBdoms, dabar gaunamos 
DRAUGO knygyne. Kaina vienas 
doleris už. 10 kortelių.

šios korteles KalBdoms yra ypa
tingai gražios, spalvotos Ir lietuviš
kos Kiekvienam rinkinyje Jų yra 
keletas, kurios gali Dilti siunčiamos 
J Lietuvą.

Rinkinys nr. 3
LIETUVIU DAILININKŲ
KALEUIRES KORTELES

Štame rinkinyje yra Pauliaus An
ginus, Vytauto Jonyno, Petro Kiau- 
lėno, J. PautieniaitH, J. Steponavi
čiaus Ir T. Valiaus piešti vaizdai. Šių 
menininki, darbai yra keturių spal
vų, gražiai atspausti ir keletas jų 
tikrai tinka persiuntimui Į Lietuvą. 
Ši dBželS su 16 kortelių kainuoja 1 
dol.

Pinigus su užsakymais siųsti:
DRAUGAS

4545 W. 63 St., Chicago 29, DI.

KAS TIK TURI GERA SKONI,
VISKĄ PERKA PAS LIEPONĮ!

Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje, išsimo 
kėjimai iki 3-jų metų. Europos ir Amerikos žymiausių fir
mų baldai, Televizijos, Šaldytuvai ir visa namams ir ofisams 
įrengti.

Moderniškiausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje 
UETĮJVIŲ PREKYBOS NAMAI — 

FTIRNITURE CENTER, INC.
3222-24-26 So Halstod St. Vlctory 2-4226

Iki Kalėdų atidaryta kasdien nuo 9 vai. ryto 
iki 9 vai. Sekmadieniais 12 5


