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Madridas labai iškilmingai sutiko prez.Eisenhoweri
Jun imu sesija

turėjo 74 klausimus
Alžirijos klausimu nepavyko nieko nutarti

SALOMĖJA NARKELIŪNAITE
Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose

Kalėdų vigilija
CHICAGO, III. — Iš Vatika- j 

no šeštadienį pranešta, kad ka
talikai Kalėdų vigilijos pasnin
ką (be mėsos) gali pasirinkti 
gruodžio 23 ar 24 dieną (trečia
dienį arba ketvirtadienį).

M
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■L JUNGTINES TAUTOS. — Daban, kai didžiunta* užpraėjusio 
jgįmadienio rytą pasibaigusios generalinės asamblėjos pilnaties 
sesijos delegatų jau pasiekė savo namus arba dar yra pakeliui į 
juos laivais ir lėktuvais, čia sustojama ties klausimu, ar tą jų se- 
įją galima pavadinti “taikos sesija“, kaip buvo norėta pradžioje. 

Sesijai pirmininkavęs Peru 
diplomatas dr. Andrės Belaun- 
de, kaip prieš tris mėnesius ati
darė, taip ir uždarė sesiją su| 
"taikos” žodžiu lūpose, kalbė
damas:

— Savo inauguracinės kai-i 
bos pabaigoje aš meldžiausi, 
įad ši asamblėjos sesija į isto- į 
riją jeitų kaip “Taikos sesija”. 
Bendai jaučiama, kad taip ir 
yra. Mes pasiekėme vienbalsio 
sutarimo nusiginklavimo, išori- I 
neš erdves ir kitais klausimais,! 
įurie turi begalinės reikšmės 
socialinėje ir ekonominėje tvar
koje.

Pabrėžęs, kad savo kaip pir
mininko darbe jisai vadovavo
si gera valia ir iš savo kolegų 
bei JT sekretoriato susilaukė 
glaudaus bendradarbiavimo, dr. 
Belaunde, turėdamas mintyje 
viršūnių konferenciją, gruodžio 
13 d. rytą kalbėjo:

— Tegul ši, dabar uždaroma 
laikos asambėja bus geriausias 
ženklas ateities darbui, kurį at
liks didžiosios valstybės savo 
veikloje, kurią nekantriai ste
bės visa žmonija. Aš norėčiau, 
kad tie mano žodžiai pasaulyje 
butų sutikti kaip broliška žinia 
Kalėdų šventėms, kurios Aukš- 
aausiojo noru, turi būti džiaug
smo ir vilties laiku visiems ge
ros valios žmonėms.

mo tarybą renkami dviejų me
tų laikotarpiui. Tokiu būdu ta
po išrinkta Lenkija, ir ji postą 
laikys 1960 kalendoriniais me
tais, taigi ir per penkioliktąją 
generalinės asamblėjos sesiją.

1960 m. gruodžio 31 d. Len
kija užleis tą vietą Turkijai, ku
rios terminas baigsis 1961 m. 
tuo pačiu gruodžio mėn. laiku.

Šitaip tai po ilgų vargų tapo 
išspręstas klausimas, kuriuo 
čia labiausiai nei kur kitur pa
sireiškė dviejų galybių — Jung- 
t nių Amerikos Valstybių ir So- 

. vietų Sąjungos įtaka.
Už Lenkiją ėjo sovietai, o 

Turkija buvo Amerikos kandi
datas, gi patys sunkumai, ren
kant reikalingą didžiumą balsų 
atsirado todėl, kad Amerika ne- 
laiku paskelbė savo kandidatą, 

| kai tuo tarpu Lenkijos kandi- 
! datūra buvo keliama jau nuo 
i gegužės mėn. ir kai daugelis 
neutraliųjų ir net vakariečių 

I bloko narių, nežinodami, kas 
(bus kitas kandidatas, buvo pa- 
| sižadėję balsuoti už Lenkiją.

Kiek anksčiau sesija buvo iš
rinkusi Ceiloną ir .Ekvadorą į 
JT Saugumo tarybą, vieton šie
met savo 
Kanados, 
mos.

Pagerbta vienuole
VATIKANAS — Motina Se- 

ton, kuri gimusi Amerikoje bū
sianti paskelbta šventąja, penk
tadienį Vatikano apeigose buvo 
paskelbta garbingąja Dievo tar
naite, dalyvaujant popiežiui Jo
nui XXIII, kardinolams 
iš Chicagos, Muench iš 
N. D., ir kitiems.

Eliztbeth Ann Seton
garbingoji Dievo tarnaitė) gimė 
New Yorke 1774 m. rugpjūčio 
28 d. Priėmusi katalikų tikėji
mą, ji įsteigė Šv. Juozapo varg
dienių seserų vienuoliją Ameri
koje. Ji mirė Emmitsburg, Md., 
1821 m. sausio 4 d.

Meyer 
Fargo,

(nauja

Chruščevo dovana 
Eisenhoweriui

terminus užbaigusių 
Japonijos ir Pana-

sesija nuveikė

Rytų-Vakarų konferencija įvyks

x

iš-Tanku naikintuvas — Naujas prieštankinis sviedinys Cobra. 
bandytas Quantico, Va., jūrų kareivių (marinų) bazėje. Per pikt
žoles galima matyti jūrų kareivį, kuris turi elektroninę kontrolės 
dėžutę, kuria jis kontroliuoja Cobrą. Jis gali paleisti vienu įlietu 
8 šovinius-sviedinius. Cobra, išvystyta vakarų Vokietijoj, yra 30 
colių ilgio, 20 svarų. (UPI)

Kongo vadas nustatė datą
Kada turi baigtis belgų valdžia Konge

LEOPOLDVILLE, Belgų Kongas — Įtakingas afrikiečių—---------- „ .1 . .. ;
politinis vadas penktadienį pareiškė, • jog jo partija nebepripa- karų Vokietijos kanclęris Ade- 
žins belgų valdžios Konge pasibaigus šiems metams.

Perspėjimash atėjo iš Juoza
po Kasavubu, kuris vadovauja 
Abako partijai, kai Belgijos 
karalius Baudouin pradėjo dvie 
jų savaičių studijinę kelionę 
Konge. Karalius atvyko ketvir
tadienio vakare į Stenleyville 
ir buvo sutiktas demonstrantų, 
reikalaujančių nepriklausomy
bės. Policija ašarinėmis bombo
mis išsklaidė įsikarščiavusius 
demonstrantus.

Belgija pažadėjo šiai 14 mili
jonu gyventojų teritorijai gan

WASHINGTONAS — Sovie
tų diktatorius Nikita Chruščė- 
vas vakar atsiuntė lėktuvu pre
zidentui Eisenhoweriui ir jo šei 
mai dovaną — 40 medžių ir 
krūmokšnių, kurie bus pasodin
ti prezidento ūkyje Gettysburg, 
Pa. Chruščevas taipgi ir kitų do 
vanų atsiuntė prezidento šei
mai.

Dovanas atvežė lėktuvu sep
tyniolika rusų, kuriuos pasvei
kino Don Paarlberg, specialus 
prezidento pagalbininkas, ir keli
valstybės departamento parei- artimą dalyką nepriklausomy- 
gūnai. bei, kai tik tarp genčių kovos

Blaivus Amerikos darbininkų

vado žodis

Prezidentas Eisenhoweris trečiadienį pasakys 
kalėdinę kalbą Washingtone

PARYŽIUS — Keturių Vakarų valstybių vyriausybių gal
vų konferencija, atidaryta šeštadienį, sutarė ne tik pasiūlyti Ry
tų-Vakarų konferenciją su Sovietų Sąjunga, bet- taipgi apsvars
tė ir jos darbotvarkę. 9

Jungtinės Amerikos Valsty- j
bės, Britanija ir Prancūzija pa- ačijos ir sviedinių (šovinių) da- 
siuntė atskirus, bet panašius 'linių erdvės amžiuje.
kvietimus Sovietų Sąjungos dik į Prezidentas Eisenhoweris pri 

| tatoriui Chruščevui atvykti į Į taria siūlymui turėti kelias vir- 
| Rytų-Vakarų viršūnių konferen I šūnių konferencijas su sovietų 
ei ją, kuri numatoma Paryžiuje
1960 m. balandžio mėn. paskuti-

1 nę savaitę. Konferencija, tur
būt, bus pradėta balandžio 25 
dieną.

Vakariečių vadtj konferenci- 
| ja baigta šiandien pietų metu. 
Konferencijoje dalyvavo JAV 

I prezidentas Eisenhoweris, pran
cūzų prezidentas de Gaulle, bri-

I tų premjeras Macmillanas ir va-

di k ta tori u m Čhruščevu,

Pasipuošė ‘miestas
MADRIDAS, Ispanija ——Pre

zidentas Eisenhovveris iš Pary
žiaus šiandien atskrido į Madri
dą pas gėneraiissimo Franco. 
Madridas pasipuošė Ispanijos, 
JAV vėliavomis ir prezidento 
Eisenhowerio payeikslais. Nie
kada Madridas nebuvo taip pa
puoštas Jcaip šiandien.

Prezidentas Eisenhoweris 
gruodžio 22 d. viešės Casablan- 
coje, Morake, ir iš ten antradie
nį vėlai vakare grįš į Wąshing- 
toną. Gruodžio 23 dieną jis pa
sakys kąlėdinę kalbą.

nauens.
Vakarų Vokietijos kanc. Ade- 

naueris sėdėjo prie vakariečių 
stalo, bet neturės vietos Rytų- 
Vakarų viršūnių konferencijoje, 
nors ant jos stalo bus padėti ne 
išspręsti Berlyno ir Vokietijos 
apjungimo klausimai.

baigsis. Bet pąžadas nepatenki
na Abako partijos, kuri buvo 
kaltinama už riaušes praėjusį 
sausio mėnesį, kai tuzinai asme
nų žuvo Lėopoldvillėje.

Abako partijos laikraštis at
spausdino deklaraciją, kad par
tija po gruodžio 31 dienos nebe-! 
pripažins belgų valdžios. Poli- I 
cija konfiskavo laikrašt, bet kai 
daug jo kopijų buvo išdalin
ta Leopoldvillėje, kur telkiasi 
Abako galybė.

Kongo gyventojai visuose di
desniuose miestuose vakar rin
ko bendruomenių tarybas, kai 
tai pirmas žingsnis link nepri
klausomybės. Abako boikatavo 
rinkimus.

Abako partija , pareiškė, jog 
rinkimai turi -būti taip suorga
nizuoti, kad Kongo gyventojai 
„laisvai galėtų išsirinkti savo1 
vadus.” Abako partija esanti 
pasiruošusi 1960 m. sausio mėn. 
kalbėtis su belgais dėl santykių 
tarp Kongo gyventojų ir belgų, 
jei Belgijos vyriausybė nudels
tų nepriklausomybę kongie- 
čiams.

Kasavublu’i atsisakius daly
vauti bendruomenės ir teritori
jos 1 rinkimuose, susidarė nauja 
įtampa. Jis pareikalavo sudaryt 
centralinę Kongo respubliką.

Jo programa dar nepilnai pas 
kelbta.

Prezidentas Eisenhoweris i 
| prancūzų vadui, pareiškė, jog 
i Jungtinės Amerikos Valstybės 
(tvirtai stovi už principus sujun
gimo — vieną karinę vadovybę 
— Šiaurės Atlanto Gynybos or
ganizacijoje (Nate)’. De Gaulle 
yra prieš sujungimą, ypač avi-

Kaltinamasis Balstogės 
žudymų byloje 

išteisintas

NAUJAUSIOS 
ŽINIOS '

VOKIETIJA — Einant Ulme- 
bylai prieš masinių žudymų'Lie
tuvoje kaltininkus, liudininkų 
buvo parodyta, kad masiniuose 
žudymuose Balstogėje dalyva
vęs gestapo aukštas pareigūnas 
dr. Herbert Zimmermann. Lap
kričio antroje pusėje prieš jį 
ėjo byla Bielefeldo prisiekusių
jų teisme. Prokuroras pasiūlė 
kaltinamąjį nubausti 10 metų 
s. d. kalėjimo. Tačiau teismas jį 
išteisino, motyvuodamas, kad 
nesą visu šimtu nuošimčių įrody 
ta, jog Z. davęs įsakymą sušau- 

■ dyti apie 100 žmonių. Dalis įvy
kio dalyvių esą negyvi, o kai ku- 
Irie liudininkai varžėsi ljudyda- 

Sovietų I™- abejonės, kad teisia
mojo atžvilgiu lieka daug sun
kios kaltės įtarimų.

—Sovietų diktatorius Chruš- 1 
čevas šeštadienį aštriai puolė! 
vakarų Vokietijos, kanclerį Ade į 
nauerį, atsakydamas į jo notą, 
pasiųstą rugpiūčio 27 d. į Mas- 

| kvą. Apie naujausią sovietų no- 
|tą Adenaueriui buvo sužibo ta 
sovietų užsienio reikalų minis
terijoje, Adenaueriui atvykus į 
Paryžių dalyvauti vakariečių vir 
šūnių konferencijoje. »____
užsipuolanti nota Adenaueriui 
buvo rašyta spalio 15 d., bet at
skleista penktadienį.

—Prancūzijos prezidentas de 
\ Gaulle sekantį balandžio mėne
sį atvyks į JAV re vizituoti pre
zidentą Eisenhowerį.

I
■ —Arizonoje automobilio ne
laimėje žuvo nemaža asmenų. 
Yra ir sužeistų.

*—Chruščevas ragina Indijos 
premjerą Nehru greitai pradė
ti derybas su raudonosios Kini
jos premjeru Chou En-lai indų- 
kinų pasienio ginčo reikalu.

—^Walter 'Williamsf civilio 
karo veteranas, šeštadienį mirė 
Houston, ^Tex. Lapkričio 14 diė- 
Įną jis minėją 117-tą savo gim
tadienį.

Ką
Tarp ką tik pasibaigusios se

sijos nuveiktųjų svarbesnių dar
ybų, pirmoje eilėje atkreipiamas 
dėmesys į tai, kad priimta re- 

| zoHucija dėl bendro ir visiško 
nusiginklavimo. Taip .jau išėjo, 
jog ligšiolei šios organizacijos 

I istorijoje dąr nebuvo pasitaikę, 
| kad kuri nors asamblėjos rezo
liucija būtų sponsoruota visų 

Į 82 narių ir paskui vienbalsiai 
priimta/ O toji rezoliucija bend- 

I ro ir visiško nusiginklavimo 
I klausimu kaip tik tokio visų na
rių vieningo sutarimo sulaukė.

Tą Jungtinių Tautų asamblė- 
| jos nutarimą savo pagrindu lai- 
ikys ir ateinančių metų pradžio
je susirinksianti nusiginklavimo 
klausimų svarstyti Rytų — Va- 

I karų komisija, o jos diskusijų 
pagrinde bus visi ligi šiolei pa
tiekti nusiginklavimo planai, 
taigi, ir Chruščevo, ir britų Sel- 
wyn Lloyd ir Amerikos planas, 
kuris, manoma, bus detalizuo
tas pačiai komisijai darbą pra
dėjus.

Sesija taipgi pasiekė sutari
mo ir kitais klausimais, tiesio- 

| giniai ar netiesioginiai surštais 
su nusiginklavimu, būtent, dėl 
tolimesnio savanoriško susilai
kymo nuo atominių ginklų ban
dymo ir dėl atominių ginklų 
neskleidimo.

Sesija sudarė komitetą tarp- 
i j tautiniam bendradarbiavimui 
| taikingam erdvės panaudojimui 
l ir nutarė šaukti tuo klausimu 
mokslininkų konferenciją. Se-i 

Nenuolatiniai nariai į Saugu- sija pratęsė pabėgėliais besirū-|

■ Prasidėjo rugsėjo 15 d.

Sesijos darbai, užsitęsę vieną Į 
parą ilgiau, nei buvo planuota, 
Užtruko beveik tris mėnesius. 
Pati sesija prasidėjo rugsėjo 
15 d., o jai vadovavo pats se
gusias amžiumi ir vienas la-! 
Mansiai prityrusių JT diploma
tę, peruvietis dr. Belaunde.

! Savo darbotvarkėje sesija 
fetfjo 74 klausimus, o savo | 
Paskutinį klausimą, palyginti, 
Augiausiai sugaišinusį laiko, i 
užbaigė svarstyti kaip tik sesi- | 

uždarymo valandai artėjant. I 
Tai buvo nario į Saugumo ta- I 

rinkimai. Dar ligi šiolei 
organizacijos nebuvusiu ] 

Ptasedentu, asambėja balsavo 
V penkiasdešimt vieną kartą, I 
į negalėdama surinkti dviejų 
Mdalių savo balsų kandidatui 
j ^nuolatinius narius. Per tiek 
Pulsavimų tiek Lenkija, tiek 

J Mija beveik lygiagrečiai ri- 
f M tačiau ir pirmajai, ir ant-| 
I vis trūkdavo ligi to reika- 
I ^jamo skaičiaus — 54 balsų. 
I Kai delegatai metė savo bal- 

p penkiasdešimt antrąjį kar-1 
fe Je jau žinojo, kad dabar I 
tikrai išrinks. Prieš balsavimą 

prezidentas painforma- 
kad pasiekta susitarimo,

hIĮ
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1
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|L r----
■ pradžioje vieninteliu kandi-
■ K. r -

I
I f*boje

I L*ugjiuvB. auuu vieiimuviiu 
| PjMidatu bus Turkija, kuri bus

P® bus Lenkija-ir jei ji taps 
j’nnkta, ji išbus Saugumo ta- 

J vienerius metus, o pas- 
|rezignuos. Tada vieninteliu

linkta antrai termino pusei.

Meany perspėjo Vakarus
WASHINGTONAS — JAV 

jungtinės profesinių sąjungų 
oorganizacijos (AFL ir CIO) 
pirmininkas George Meany, ku
ris gruodžio pradžioje lankėsi 
Europoje, būdamas Vokietijoje 
pareiškė spaudos konferencijo
je, jog jis netiki Maskvos žod
žiais. Meany perspėjo Vakarus 
nesielgti su Maskva taip, kaip 
su Hitleriu, kai buvo stengiama
si jį „numalšinti,” kuo jo grobo 
niškumas buvo dar labiau paža
dinamas.

Verta pažymėti ir dar vieną 
I reiškinį. Kai Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse valdė demokra
tai, buvęs prezidentas Truma- 
nas, buv. valstybės sekretorius 
Achesonas), respublikonai jiems 
prikišo, kad Washingtohas esąs 
perdaug nuolaidus Maskvai.

pinančių agentūrų mandatus bei 
svarstė ir padarė sprendimų Ti
beto, Vengrijos ir Korėjos klau
simais. Tik Alžirijos klausimu 
nepavyko nieko nutarti, nors 
diskusijos vyko ilgos ir išsa
mios.

Tarp visos eilės sprendimų iš 
teisinės, socialinės ir ekonomi
nės! srities, yra nutarimas pr- 
imti Vaiko Teisių deklaraciją, 
skirti premiją vėžio ligos tyri
mams, rekomendacija ateinan
čiais, metais nepriklausomybę 
gaunančias Somaliją ir Togo 
(prancūziškąjį) priimti į JT ir 
t. t. bei .patvirtinimas Jungtinių 
Tautų metinio biudžeto, kuris 
siekia 63 mil. dol.

Dabar rolės pasikeitė. Kaip 
tik, demokratai Trumanas ir 
Achesonas prikiša Eisenhowe- 
rio vyriausybei, jog ji leidžia 
Maskvai reikšti inięiatyvą, 6 
laisvajam pasauliui belįpka tik 

žiūrėti, kaip padėčiai prisitai
kyti.

. Iš pavargtųjų valstybių taško 
žiūrint, tasai ginčas tarp Ameri
kos respublikonų ir demokratų 
rodo, jog nė yiena tų partijų nė
ra linkusi pataikauti Maskvai.

Rytu Europos 
klausimai

Įyyko vietovardžių 
tyrinėtoju 

konferencija
KIJEVAS, Ukraina — Moks

lų akademijos lietuvių kalbos ir 
literatūros instituto kalbininkai 
ir etnografai dalyvavo vietovar
džių tyrinėtojų konferencijoje 
Kijeve, Ukrainoje. Panaši kon- 
iferencija vyks 1963 metais So
fijoje, Bulgarijoje. .

Reikia matyti, kad sovietų 
(rusų diriguojami slavistai sten- 
jgėsi ir stengsis įrodyti slavų į- 
Į takos plėtrą Rytų Europoje, pa- 
• naudojant- slaviškus vietovard- 
ižius.

KALENDORIUS v

Castro rinkimų 
pažadas atspausdintas

HAVANA — Laikraštis Di- 
ario de Marina, puolamas Ku
bos diktatoriaus Castro, šešta
dienį atsikirto jam, atspausdi
nęs pirmame puslapyje Castro 
1957 metais pažadą, jog laisvi 
rinkimai Kuboje bus už dvyli- 

jkos mėnesių, nuvertus buvusį 
diktatorių Fulgencio Batistą.

Castro pasirašytas straipsnis 
jbuvo išverstas iš JAV žurnalo 
|(Coronet), kuris buvo atspaus- 
i din tas, kai jis kovojo kalnuose 
| prieš Batistą.

_

Gruodžio 21 d.: Tomas, apaš
talas; Ilgis, Girėne.

Gruodžio 22 d.: Zenonas, Pran 
ciška. Dobile.

Saulė teka 7:14, leidžiasi 4:23.
ORAS

Oro biuras praneša: Chicago- 
je ir jos apylinkėje šiandien — 

[dalinai apsiniaukę, truputį pasi
keis oro temperatūra, apie 30 1.

Suimtas Vilniaus 
gyventoju žudymų 

dalyvis
VOKIETIJA — Kaip prane

ša „Pirmasenser Zeitung” (gruo 
džio 4 d. laidoje), Wolfsburge 
suimtas buvęs esesininkas Max 
Gross. Jis įtariamas dalyvavęs 
civilinių gyventojų žudyme Vil
niuje 1941-44 metais.

Walter Willia.ms, 117 metų, ci
vilio karo veteranas, “mirė Hous- 
ton, Texas, ligoninėje. (UPI)

LONDONAS — V. Sidzikaus 
kas, LLK pirmininkas ir PET 
seimo vicepirmininkas, būdamas 
Londone (apie tai jau buvo pra
nešta) buvo priimtas Britanijos 
užsienio reikalų ministerijoje, ir 
britų parlamente turėjo .taipgi 
pasikalbėjimą su aukštųjų ir že- 
mutiniųjų rūmų žymiais atsto
vais Rytų Europos klausimais.

Paradas paminėti
premjero pasveikimą

BAGDADAS, Irakas Dau
giau kaip 100,000 kaimiečių iš 
visų Irako vietų penktadienį žy- 
igavo per Bagdadą, minėdami- 
premjero , Kassemo išėjimo iš 
ligoninės gruodžio 3 d.

♦ Ūkio gaminių eksportas su
mažėjo. Jungtinių Amerikos 
Valstybių ūkio gaminių ekspor
tas į Lotynų Ameriką sumažė
jo 11 procentų — iki $504,400,- 
000 — fiskaliniais metais, kurie 
baigėsi 1959 m. birželio 30 d.

— Ar toks jau liūdnas daly
kas yra mirti? —-Virgilijus
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O000ooooooo<xx><x>oooooo<x>oooooooo<xxx>ooo<xxxxxxxxxxx>oo į gauti užtrunka apie 6—8 sa-

SOCIALINIS DRAUDIMAS
IR DARBAS

TVARKO PR. ŠULAS IR J. ŠOLICNAS

vaites.
Jeigu jūs vedęs ir žmona yra 

62 metų, tai abu kartu -galite 
įteikti pareiškimus pensijos ga
vimui.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Jonas šaliūnas

DfcL TEISINGESNIŲ 
PENSIJŲ NUSTATYMO

Šiuo kartu 
klausimą la- 
būtent, tei- 

nustatymo

su atsidėjimu paruoštos. Kaž
kuriose juntamas oficialus val
dininko išsireiškimas, kuris pa
veikia jautesnį skaitytoją.

Leonas M.

MES ATSAKOME 
JŪS KLAUSIATE -

Kl. Jau aštuoneri metai, kai 
esu JAV-bių piletis. Dėl savo 
sveikatos aš noriu vykti gyven
ti į Caribų salas. Bet aš ibi jau, 
kad aš ten nuvykęs galiu pra
rasti 
turiu 
čiau?

JAV-bių pilietybę. Ką aš 
daryti, kad to išveng- 

V. Š.

Šiame skyriuje nekartą bu- 
' vo aiškinama kam, kada, ir kiek 
. mokama pensijos.

aš norėčiau iškelti 
bai gyvenimišką, 
sinjgesnių pensijų 
reikalą.

Jfeigu mes pažvelgsime į pen- 
x sijų lenteles, pagal kurias so

cialinio draudimo įstaiga moka 
pensiją, tai pastebėsime, kad 
jei mažiau dirbantysis uždirbo, 
tai jam mokama pensija bus 
maža ir atvirkščiai, jei turėjo 
didesnį uždarbį, tai jo pensija 
bus didesnė. Pvz., pagal nau
jausią socialinio draudimo įsta
tymo papildymą, iš pensijų len
telių matyti', jei dirbančiojo m ė 
nesinis uždarbio vidurkis buvo 
$50, tai jo pensija bus $33; jei 
uždirbo $100, tai pensijos gaus 
$59; jei uždirbo $150, tai pen
sija $73.;. .jei uždirbo $200, tai 
pensija $84; jei uždirbo $250, 
tai pepsija $95; jei uždirbo 
.$300, tai pepsija $105; jei už- 
dirbo $350;, tai pensija $116; 
jei Uždirbo $400, tai pensija 
$127.

Kiekvienas žmogus 'gali leng
vai suprasti, kad iš tokių kuk
lių pensijų sunku pragyventi, 
gi pirmųjų kategorijų pensinin
kams, negaunantiems nė $100 
mėn:; visai neįmanomą verstis. 
Dėl tos priežasties visi pensi
ninkai yra priversti ieškoti pa
pildomo uždarbio, kad užsidirb 
tų sau daugiau lėšų žmoniškes- 
mam pragyvenimui.

Kl. Gerbiamieji. Dėl amžiaus 
ir silpnos sveikatos sekančiais 
metais žadu išeiti į pensiją ir 

■todėl norėčiau pasiteirauti apie 
s’avo teises’ į senatvės pensiją.

gimęs 1895 m. vasario 1 
Kanados į JAV-bes at- 
1955 m. rudenj ir pra
dirbti kaip inžinierius

< Esu 
d: Iš 
vykau 
dėjau
vienoje darbovietėje, kuri visa
dos iš mano čekio atskaitydavo 
socialinio draudimo mokesčius 
už maksimalinę .sumą. Norėčiau 
žinoti, kada aš turėsiu teisę į 
pensiją ir kiek mano pensija 
Ibus man sulaukus 65 m. amž.?

A; B:

P. S. Sausio mėnesį dar žadu 
dirbti, tačiau neuždirbsiu virš 
$1,200. Kada .turėčiau ir galė
čiau paduoti pareiškimą pensi
jai gauti?

V. s. Nors jūs ir būtu- 
Caribų'salose gimęs, jūs

piliety- 
nereikia 

Bet taip 
1959 m.

At.
mete
be baimės galite ten vykti, ne
prarasdamas iJ'AlV-bių 
bės ir dėl išvykimo 
jokių žygių daryti, 
nebuvo anksčiau. Tik
vasarą priimtas įstatymas lei
džia asmenims, kurie nuolat gy 
vena JAV-ibėse 15 metų įsigiję 
šio krašto pilietybę (anksčiau 
buvo nustatyta 25 metai), gali 
gyventi užsieny, išskyrus tą 
kraštą, kuriame jie yra gimę 
ar anksčiau buvę piliečiais, iš
vykti užsienin, 
JAV pilietybės, 
pastebėti, jei jūs 
Caribų salose ir
vyksite ir gyvensite 
nėgu tris metus, jūs galite nu
stoti JAV-bių pilietybės,1 nors 
jūs ir prisitatytumėte Statė de
partamentui- pažymėjimą, kad 
tai darote sveikatos sumeti
mais. Prieš darant tokį žygį 
patartina pasitarti su socialine 
agentūra ar advokatu.

'■ gruodžio 4 d. suėjo 80 m. su
kaktis. Tą dieną Caxton Hali, 
ork room, įvyko iškilmingas 
aktas sukaktuvininkui pagerb
ti. (E.)

Milionai tyrimams
Milijonas dolerių per metus 

išleidžiama Amerikoj alkoholi
kų tyrimams Kanadoj ir Ame
rikoj. Apie tai praneša Viešo
ji Sveikatos Tarnyba.

DR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 So. Kedzie Avė.
Priima ligonis pagal susitarimą. 

D61 valandos skambinti telefonu 
HEmiock 4-1662 nuo 2 iki 9 v. p.p. 
kasdien, išskyrus, trečiad. Ir šeštad.

j

Tel. ofiso PO 7-60nv, rez. TtE 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street
Vai. kasdien nuo 1 — 4 p. p. Ir 4 
iki 8 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta.

Telefonas GRovehlll 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE
— PRITAIKO AKINIUS —

2422 W. Marquette Ro&d
Valandos: 9—12 Ir 7—9 ▼. v. pagal 
susitarimą, Išskyrus trečla<penlus

Ofiso tel. GA 5-4800. Rez. GA 3-6680
DR. GRAŽINA-IRENA 

KAGANIEC
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGOS
10002 South Kedzie Avė

Kasdien 4-7. šeštad. 2-5. Trečiad 
ir kitu laiku tik susitarus

DR. ANT. RUDOKAS, Opi,
Tikrina akis ir- pritaiko aldohu I 

keičia stiklus ir rėmus LsifiU ' 
4455 S. Oaiifomla Avė. YA 7.733. Inrim 
Vai.: 10 ryto iki 8 vak. (trrclai ų, L * . 
daryta, šeštad. 10 v. r. Iki 2 p. Lg ir 1

DR. ALDONA K. RUGiFC^"
KŪDIKIŲ IR VAlKy LIGOS Įr-»Gjs1

Ofisas: 6132 So. Kedzie,Ava
Valandos pagal Busltarlrh^. 1

Ofiso tel. WAlbfpok. 5-2fiJį '1^
Rez. tel. WAlbrook 5-lUM 1_
Jei neatsiliepia prašom akambltm 

VTncennės 6-3900 . , " fxėjm:

DR. J. Ji SIMONAITIS >timai
GYDYTOJAS IR CHIRŪR6a$ r"' 
Naujas adresas: 4255 tV, 63rd St

Ofiso tel. RElianee 5-4410-
Rez. tel.' GRovehill 6-0017

Valandos; 1-3 p. m. Ir p. 
Penkt. tik 1—3 p' m...

Trečiad. ir šeštad. pagal sutart] |

neparrandant
Tačiau 
buvote 
jei jūs

tenka 
gimęs 
tenai 

ilgiau

Paštininkas Charles Koontz ap
žiūri savo batus, kurių jis nune
šiojo 45 poras benešiodamas laiš
kus. Jis dirbdamas Morgantown, 
W. Va., nešiodamas laiškus nuo 
1915 m. nukeliavo 139,500 mylių. 
Naujus batus apsiauna prieš pra
dedamas nešioti kalėdinį paštą.

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
Pritaiko, akinius

6322 South Western Avenue 
Vai.: kasdien- 10—12 vai. ir 7—9 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso telefonas PR 8-3229
Rez. telef. WAlbrook 5-5076

v.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenue 
Kampas 47-tos ir Damen 
Vai. kasdien nuo 6—8 Vai.

Šeštad. 2—4 vai. vak. 
Trečiąjį ir kitu, laiku pagal

Ofiso telef. LAfayette 3-6048
Re». WAlbrook 5-3048

Avė. 
▼ak.

s u tart j

rel. — REUance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
Street 
ketvlrtad

p., 6:3o-8:30 
vai., trečiad.

8925 West 59th
Vai : Plrmad., antrad., 
penktad. nuo 1—4 p. 
vai. vak. Šeštad. 1—4 
uždaryta.

ir

Ofiso telef. CLlffšfde 4-2896 
Rčzld,. telef. WAlbrook .S-309|

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West47th Street 
(kam p. 17th ir S, Hermfage)

Vai.: nuo 2 iki 4 vai. ir G iki 9 y. T 
šeštad. nuo z iki x6 vai.. lAsĄyr. gelt

Tel. ofiso ir buto OLymplc 43-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4938 W. 15th St., Cicero

Kasdien 1—3 vai.. ir 6—8 vai. vak., 
išskyrus trečiadieniu* 

šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

I

Tel. ofiso TO 3-0959 
Res. tel. GA 3-6040

DR. FL. TALLAT-KELPšA
GYDYTOJAS IR CHIRUąGAS 

Spec. chirurginės ligos ‘ 
5002 West I6th Street, Cicero, m

Vai.: kasdien 5-8 p. m., ^tądien, 
1-4 p. p. Kitu laiku Ir trečiad. siisfe 
tarus

L Jaukir
Lįine ji

iki aukš- 
nustatytos

Ats. A. B. Kadangi jūsų gi
mimo diena yra pirmoji mėne
sio diena, todėl pagal socialinio 
draudimo taisykles dėl soc. dr. 
pensijos jūs esate laikomi su
laukę 65 m. amž. sausio mėne- 
nį. Mat. yra tokia soc. draudi
mo taisyklė, kuri sako, jog as
muo, gimęs pirmąją mėnesio 
dieną, laikomas sulaukęs 65 m. 
amžiaus mėnesyje * prieš savo 
gimimo dieną.

Toliau. Jūs turėsite teisę į 
soc. draudimo mėnesinę pensi
ją 1960 m. sausio mėnesį.

SENAMS' PENSIJOS DYDIS 
KITOSE VALSTYBĖSE

Austrijoj senatvės pensija 
mokama nuo paskutinių 5 me
tų uždarbio vidurkio uC%, plūs

unijas bei

Tik viena šio krašto valsty
bė, būtent, Colorado,‘tiems pen
sininkams, kurie' gauna mažas 
pensijas,' jas papildo tam tik
rais' primokėjimais 
čiaūsibs įstatyme 
normos.

įdirbantieji per
streikus gali padidinti ”avo už
darbius. Gi pensininkai turi 
laukti kongreso malonės, kad 
keičiant bei plečiant socialinio 
draudimo įstatymą padidintų 
pensijas.

Kitų kraštų (Europos ir k.) 
socialinio- draudimo įstatymuo
se numatytos pastabos, kad 
■kylant pragyvenimo išlaidoms 
atatinkamai padidinamos pen
sijos.

Ai* nebūtų jau laikas suinte- 
rėsūotims .asmenims bei orga
nizacijoms prašyti šio krašto 
kongresą, kad ir JAV-bių sočia 
linio draudimo /įstatymas būtų 
atitinkamai papildytas ta pras
me, kad padidėtų pensijos au
tomatiškai,. kai krašte pragy
venimas pakyla; be to, kad bū
tų bendrai padidintos pensijų 
normos, ypač pirtnųjų katego
rijų, kuriems dabar mokama 
mažiau negu $100 mėn. pensi
ją: pr. š.

Pagal jūsų pateiktus duome
nis, atsižvelgiant į jūsų gimi
mo laiką, jums reikia turėti 
•bent 18 metinių darbo ketvir
čių. Iš pateiktos informacijos 
sprendžiu, jog jūs uždirbote 
bent $50 1955 m. rudenį, kas 
jums davė vienW metų ketvirtį.* 
Toliau už kiekvienus metus po 
to gavote kreditą už 4 metų 
ketvirčius. Be to, dar atrodo 
gausite kreditą už vienų metų 
ketvirtį sekančiais metais, sau
sio mėn. Taip kad jūsų' išdirb
tų metų ketvinčių skaičius at
rodytų šitaip: 1955 m. — už
dirbote bent $50, gavote vienų 
metų ketvirtį; 1956 m. 
metų ketvirčiai, 1957 m. 
ket., 1958 m. — 4 m. kl,
m. 4 m. k. ir 1960 m. — vie
nas mętų ketvirtis, Iš viso tu
rėsite sausio mėn. 18 metų ket
virčių. O jums teisei į pensiją 
tiek ir reikia. Vadinasi, sausio 
mėn. jau turėsite teisę į mėne
sinę soc. draudimo pensiją.

— 4
4 m.
1959

GERB. SOC. DR. SKYRIAUS 
TVARKYTOJAI,

Malonėkit man paaiškinti kai 
kuriuos neaiškumus. Pirmiau
sia, ar negalėtumėte pakeisti 
dubdamų atsakymų dvasią, nes 
man Atrodo, kad aiškinami 
laikotės kaip valdžios interpre
tatoriai. Norisi prašyti, kad pa,- 
rodytumėt daugiau susirūpini- 
mo^socialinio draudimo ir ben
drais dirbančiųjų reikalų at
jautimo, kai rašote tuo reika
lu straipsnius, duodami į klau
simus atsakymus. Reikėtų kel
ti tų įstatymų reformų reika
lą, plečiant socialinį draudimą, 
kad būtų įvestas dirbančiųjų 
Ir jų šeimų' gydymas ligoje.

Thiriu pasakyti, kad ir aš, kaip 
ir kiti šį skyrių skaitau dau
giau. negu kitus, bet kai kada 
pastebiu, kad nevisos. žinios

Jūsų pensijos dydis bus $116 
per mėnesį. Pensijos dydis bus 
apskaičiuotas socialinio drau
dimo įstaigos ir jums rūpintis 
kaip tai bus apskaičiuota ne
reikia. Jūsų atveju pensija bus 
apskaičiuojama taip: imami vi
si metai, pradedant 1951 m. ir 
baigiant 1959 metais.. Iš šių 9 
metų bus išskaičuiojami penki 
su žemiausiais jūsų uždarbiais 
metai. Reiškia pensijos apskai
čiavime bus panaudoti šie metai 
1956, 1957; 1958 ir 1950„metaf 
Šių metų uždarbiai duos jums 
$116 mėnesinę pensiją. Pensi
ją apskaičiuojant visados iš
metama penki su žemiausiais 
uždarbiais metai.

Kadangi jūs sekančiais me
tais uždirbsite mažiau negu 
.1,200, todėl pareiškimą pensijai 
gauti galėsite paduoti sausio 
menesį ir pirmąjį Čekį gausite 
už sausio mėnesį turbūt va
sario mėn. pradžioje, arba -kiek 
vėliau. Paprastai pirmąjį čekį

Okupuotoje liietuvoji
Motiejūnas-
lapkričio 13 
miesto ligo- 
Motiejūnas-

0.6—1.5%, nuo metinio uždpr-i tani joje,
bio draudimo sumos. Vaikų 
priedai: nuo uždarbio 5%, mi-| 
nimumas 32 šilingai mėn. Yra 
specialios normos angliaka
siams.

— A. a. Jonas 
Valevičius 1959 m. 
d. 3 v. ryte mirė 
ninėje Vilniuje. J.
Valevičius buvo Lietuvos ka
riuomenės kūrėjas savanoris, 
atsargos majoras, Vyčio Kry
žiaus, Vytauto Didžiojo ir D. 
L. K. Gedimino prdinų* narys. 
Dvidešimt metų dirbo'V. R. M. 
policijos inspektr., referento, 
direktoriaus ir apskrities vir
šininko pareigose'. Virš Į0 m. 
išlaikytas tremtyje, Sibire.

— Latvijos pasiuiifiniūl' D. 
min. K. Zarinui

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų ir šlapumo takų chirurgija 
Tel. PRospect 6-1.795;

2300 W. 51st St., Chicago, I1L
Oakley Medloąl Arts Bldg.

arba
434 Algona Avė., Elgtn, Ulinois 

'rel. OWens 5-0533
Valandos pagal susitarimą.

Te), ofiso HE” 4-5849, rez. HE 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, treč. ir šešt.. pagal sutart), 
s°Vm uždaryta'

fel. ofiso HE 4-5758; Res. H1 5-3225

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI
"'tBendra ’ praktika ir Alergija.) 

2709 West 51 st Street
Valandos: pirm., antr., ketvrt., penk.
2-4’, 6-8, v. v.; šešt. 2-4 v. p. p

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
Vai.: Kasdien popiet nuo 12—8 vai. 
vak., pirm., antr., ketvirt. 6—9 

Trečiadieniais tik susitarus
▼ai.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KflDIKHJ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE 
7156 South Westcrn Avenue 

MEDICAL BUILDING) 
Plrmad., antrad., ketv. 
nuo 11* vai. iki 1 vaJ.
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11

ir penktad 
p. p. ir nuo

vai ryto — 1 v. p. 
vai. ryto Iki 3 vai.

Office tel. “
Res. tel. WAI>brook 5-3765

p. šeštad. J r 
P- P-

RE 7-1168

Belgijoj — pavieniui asme
niui uždarbio vidurkio 60%, ve
dusiu! — 75%. Minim, pensija 
pavieniui-asmeniui 18,700 fran
kų metams; vedusiam 28,000 
fr. Automatiškai pensija padi
dinama, atsižvelgiant į pragy 
veriimo pabrangimą.

Bolivijoj — uždarbio 50%. 
plūs tam tikras priedas (dydis 
įbus vėliau nustatytas įstaty
mu)’ už 180 mėn. laikotarpį.

Brazilijoj — 66% uždarbio 
vidurkio per paskutinius 36 
mėnesius; minimumas: 70% 
nlio bėgamojo vietos min. už
darbio; -pensija padidinama 4% 
Už kiekvieną metą; maksimu
mas — 20%.

Bulgarijoj — 80% uždarbio 
vidurkio, jei mėn. t vidurkis bu
vo mažesnis 600 levu; 75%, jei 
601—800; 70%, jei 801—1,000; 
65%,- jei 1,001—1,200;. 60%, 
jei 1,201—2,200; ir 50%, jei 
vidurkis virš 2,200 levu. Padi
dinama 2% uždarbio už kiek
vieną darbo metą už min. 
lifikuotą laiką; padidinimo 
ksimumas — 12%. ’

Kanadoj pensija $165
mėli., gi senatvės (asistance) 
iki $55 per mėn. mokama vi
sose provincijose. Ši pastaroji 
mokama pagal pajamų testą, 
vykdau^ federalinę provincijų 
programą.

kva-
ma-

per

«
Gydytojai ir titulai

Amerikos Medikų Draugija 
(AMA) skelbia, kad geriau, 
jog medicinos gydytojai pasira 
šytų ne “DR., bet “MD”, ka
dangi . šiuo metu yra įvairiau
sių rūšių daktarų, gavusių už 
mokslo, darbus chemijos, tei
sės ar kitose srityse. MD pasi
rašydamas daktaras mažiau ri
zikuoja, kad jis bus sumaišy
tas su- kokiuo- nors chemijos 
ar filosofijos: daktarų.

PR 6-1795. Rez. Tremont 9-5890

DR. J. BYLA ■ RYLAITIS
MervŲ-Smegenų Ligos, Chirurg.

OAKLEY MEDICAL BLDG 
2300 Weat 51st Street 

Valandos pagal susitarimą

Tel. ofiso /HE 4-1202 rez. PR 6-4732

D R. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

2454 West 71st Street
(71st ir So. Campbell Avė.)

Vai.: plrmad. Ir ketvlrtad. 1-4 p.
antrad. Ir penktad 5-8 v v

P

MEILE IR LAIME
Šitokiu pavadihimu nauja dr 

Juozo Prunskio t knyga išėjo iš 
spaudos. Joje svarstoma vyro ir 
žmonos darnaus sugyvenimo klau

psimai, tėvų ir vaikų santykiai, o 
I taipgi —- būdo sąvybės, garantuo- 
| jąnčios laimę gyvenime. Knyga su 
j daugybe pavyzdžių, skaitoma leng
vai, kaip romanas. Turi 248 pusi.

Kaina .. $2.
Užsakymus su- pinigais siųskite: 

DRAUGAS
4545 West 63rd Street 
CHICAGO 29. ILLINOIS

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

spec. vidaus ligos 
6317 South VVesteru Avenue 
Tel. ofiso — REpublic 7-4900 

namų — Grovehill 6-8161
Valandos: kasdien 2-7 v. p. p.., šeš
tad. 1-5 vai. p. p., trečiadieniais at
daryta.

Dil tikslaus priėmimo laiko (ap- 
polntment) maloniklte susitarti te
lefonu ar asmeniškai, aad nereikštų 
lirai Jaukti.

Ofiso HE 4-1818, Rezid. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SpecialybS — vidaus ligos 
2454 We«t 71st Street 

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

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

Office: 10740 South Michigan Ar.e. 
Buto 1653 W. 103 St.., Beverly Hilla 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. ▼-., 
lŠBkyrus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai popiet.

Tel. ofiso — PUlIman 5-6766 < 
Buto — BEverly 8-3946

t

i

I

lAjDflinaco
Sav. inž, A.SemėAas

Televizijos - radijai - fonogra
fai - 'plokšteles - elektr. virtu
ves prietaisai - laikrodžiai - 
raš. ipašinelča T radijų; TV ir 
elektros lempos - iv. antenos - 
svarstykles - 
ir kt. Vai.:

3321 SO.- 
Tol. CL

Atd. kasdien1: 
sekm.

4 ***** »» »» 'M*
rZCi r* v5!i •25!

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Akušerija ir moterų ligos 
4157 Archer Avenue

Ofiso vai; nuo 2-4: Ir nuo 6-8:30 vai. 
vak. šęštadięniąis nuo 2 iki 4 popiet. 

Trečiadieniais pagal sutartį. 
Ofiso tel. virginia 7-0036 

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

4063 South Archer Avenue
Valandos: nuo 10 iki 12; 2—6; 7—9 
šeštad. ,19—12. Trečiad. uždaryta

Lafayette 3-4949
Namų — BEverly 3-7.786

i - baterijos - dalys 
: 9-9; sekm. 11-5 v.

HA3.STED ST. 
biffsidc 4-5665 

*9-9' v. vak. ' 
11-5 v. p. p.

Rtez. GI 8-0873 Re*. HE 6-1670
Dr. Eišin. Dr. Balukas
DR. W. M. EISIN-EISINAS 

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

Valandos pagal, susitarimą 
6132 S. Kedzie Avę., WA 5-2670

Jei neatsiliepia skambinti MI 3-0001

Ofiso, telefonas — BIstiop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue 
(Kampas Kedzie IT Archer) 

VAL. kasdien nuo 2 iki 9 vai. vaK 
Trečiad ir sekmad. tik susitarus

DR. VYT. TAURAS 
(Bendra praktika ir moterų ligosi 
GYDYTOJAS IR- CHIRURGA8 
Ofisas ir rez. 2652 W. 59th Sfi

Tel. PRospect 8-1223 ar TR. 3.5577 
Ofiso vai.: Pirm. 8-10 v. v„ SntrM. 
Treč. ir Penkt. 6-9 vai. vak, frįiiad' 
2-4 vai, popiet iri sulig Bugltartag

Tel.,ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-6195
DR. V. Pi TUMASONIS

CHIRURGAS ‘ - 
2454 West 7Įst Street 

(71st Ir So. Campbell Ąye.)
Vai.; pirm, antr., ketv. Ir penkt, 
nuo 2 iki 4 ir nuo 6 Iki 8; Treč. Ir 
šešt. uždarytai

Telefonas — GRovehill Ž-’ŽSSJ

DR. A. VALIS'LABOKAS 
GYDYTOJAS’ IR CHIRURGAS 

Specialybe: AKUŠERIJA Ir MOTERŲ 
LIGOS

2524 West 69th Street;
Valandos: nup. 1-4 ir 6-8 vaL vak. 

Šeštadieniais nuo 1-4 vai. 'poplei

Tel. ofiso PRospect 6-94(16” 
Rezid. PRospect-

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškeyičiūtė) yįąiJV. '

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue 

Vai. kasdien 1-2 p." p, ir nuo- 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečia ' 
ir kitu laiku tik SUfeltarua.

Tel. ofiso Vlctory 2-1581. ’
Rez., PRospect 6,-4250

dr. v. Vileišis;
GYDYTOJAS IR ČHIR®GAS 

802 West 31st Streei
Kampas Halsted ir 31-mos 
Priėmimo* valandos kasdien: 1-4 p.p 
ir nuo 6-8 v. v. šėšt 1-4 v^pųpiet]

Uždaryta trečiadieniais Z . 
------------------- ---------------- /" - 
Tel. ofiso PR 6-6446, rez. H£ 4-3160

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 W. Marąuette Road
Vai. nuo 2 iki 4 p. p. ir 7 ikŲS v. v. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutari).

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Štięet 
Tel. ofiso CA 0-0257, rez. PR 6-6659 

Rezid. 0600 So. Arteslan Avė.
Vai. 11 v. ryto iki 3 v. p. p-'Š-T rak.

Visi Pittsburgho lietuviai
KLAUSO IR REMIA

Pittsburgh’o Lietuvių 
Katalikų Radijo Programa 

vadovaujama —
Lietuvos Vyčių Pittsburghe

JI TRANSLIUOJAMA 
STIPRIOS IR GALINGOS

WLOA
RADIJO STOTIES BRADDOCKE 

Kiekvieną sekmadienį nuo 
1:30 iki 2:00 vai. p.p.

reikalais kreipkitės šiuo ad*
Lithuanian .Cathollc Hour, 1

Ofiso HE 4-1414. Rezid. RE 7-6867
DR. B. GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybe akušerija Ir moterų ligos 

2454 West 71st Street 
(71-os ir Campbell Avė. kampas) 

Vai.: kasdien 1—3 ir 6—8 vai. vak. 
Šeštadieniais 1-4 p. p. Trečladleniaio 

uždarvt.n 

DR. J. RIMDZUS
CHIROPRACTOR

Headąches, Arthritjs, Rheumatlsm, 
Spine, ■ Nerve, ABthma and other 

Allments.
1428 Broadway, Gary, Indiana

Vai. pirm. 4—8 v. v., šešt. 9—ii 
vai. prieš p.ięt. Kitu laiku pagal su
sitarimų' Tel.: Office Gary TUrner 
5-8638. Res. Ch-go BIshop 7-5833

Tel. Off. FR 2-4S41, 9 A.M.-5.
Tel. Res. A V 3-2627. 5:30 PILIMI

DR. JUSTINA ŽIRGULIS
Įvidrios nervų bei proto , ligos’ — 

valkų ir suaugusiu':
PITTSF1ELD BUILDING, Kamb. Jll
55 E. Wasldgton St;, Chicago 2, UL

Priėmimas tik pagal susitaria^

Iš

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaikę ligos 
2423 West 63rd Street

Vai. kasdien nuo 6-8 vai. vakaro; 
šeštad. nuo 12:30-2:30 vai. p. p. 
Trečiad. Ir kitu laiku tik sualtarua 

Telef. Ofiso- WA 5-2017
Res. PR 8-4255

DR. E. RINGUS
Rentgenologas Diagnostika ir 

Terapija.
MARQUETTE X-BAY

Atdara nuo 9 v. r. iki 8 v. ▼'., Išsky
rus treč. .šešt. nuo 9 v. Iki, 2:80 p. p.

6132 S. Kedzie Avė. 
Tel. LVAlbrook 5-2670

Visais
resu: ...............................
Radijo Station WLOA. Braddock. Į

Pennsyl vonia.
■■IBTnmUCTMIklU.iia

Ofiso tel. TOwnliall 3-0959 
Namij-rezid. tel. HlJniboklt 6-8273 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
(JOKŠA) 

GYDYTOJA IR CHIRURGE
VAIKŲ LIGOS

5002 W. 16th St- Cicero, Ulinois
Vai.: Kasdien 4-8 p. p., šeštad. 10-2 
n.p. Treč. Ir kt.. laiku tik susitarus.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
8pe«. ORTHOPEDINfiS LIGOS 

2745 West 69tb Street
Priešais fiv. Kryžiaus ligoninę 

Telef. Rl^publio 7-2296
V AL.: Plrmad., antr., ketv., penktad 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6-8 vai. v. 
Šeštad. nuo 2-4 Trečiadieniais Ir1 
kitu laiku susitarus telefonu.

SLA APDRAUDŽIA VAIKUS UŽ 25c Į MĖNESĮ
75 metų veiklos, proga SLA vadovybe, susitarusi su atsakomingnis 

JAV pareigūnais, paruošė vaikų apdraudę. Už labai mažą 25 centų 
sumą j ničnosĮ, duoda >1,000.60 apdraudą. Kiekvieną vaiką galima 
apdrausti iki >10,000.00.

APDRAI'DA — GERIAUSIA KALfiDV DOVANA
Taip pat apdraudžia suaugusius ligoje, l’ž >5.00 ničnesln) mckesti, 

namie sergantiems ligoniams moka po >65.00 į savaitę, o ligoninėje 
gulintiems moka po >75.00 į savaitę.

Visais SLA apdruudų reikalais prašome kreiptis J SLA 
cehtrin] atstovą Chicagojo

ADOMĄ VAITKEVIČIŲ
2534 We»t 69th Street, Chicago 29, I1E REpublic 7-5803

4*

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 mėty patyrimas
Tel.: YĄrds M H*

Pritaiko Akiniu1 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas Ir Akiniy Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

Valandos: nuo 10 iki 2, nuo 6 in S 
Treč. uždaryta. Penkt ir šešt N—• 
vai. po pietų; Arba pagal susitartai

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas. l’rotezistas

Aparatai-Protezai. .Med. b*n. 
dažai. Spęc. pagalba’ kojobtf 

(Afeh Supports) ir LL
Vai. 9-4 Ir 6-8; šeštadienįąls M, 
OILTIIOPEDIJOS TECHNIKOS LAK 
2850 W. 63rd St., Chicago 29,

Tel. PRošpect 6-5084

D R A U G A S
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND ._

4545 West 63rd St., Chicago 29,'.Illinois Tel LUdlov
Entered as Second-Class Matter March 31, 1916, ąt Chicago, HJioois 

Under the Act of March 3, 1879
Member of the Catholtc Presą Ass’n 
Published dally except Sundays and 
days aftor Christmas and Eoeter 
by the Llthuunlan Cathollc Presą 
Soc’y.
PRENUMERATA:
Chlcagoj Ir Cicero] 
Kitur JAV Ir Kanadoj 
Užsienyje

Metamą 
>12.00 
>10.00 
>13.00

SUBSCRIPTION KATĖS 
>10.op per year outshie pt Cblctl* 
$12.00 per year In Chicago & CĮc6W 
>10.00 per year In Canuda'“-'1 ■ 
Forelgn ** 
% metū 
>.6.60 
>5.50 
>6.50

nuožiūra. Neaunaudoty- •tralpMlD

>12,00 per year
3 mfin. ' 1 m8n
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LAUKIAME TAIKOS IR
L į RAMYBES
IM
O 1 Keturių savaičių prieškalėdinis laikotarpis — dventas-atė- 
\ jinias — primena tuos ilgus amžius, kada žmohija laukė ateinan
ti (čio taikos ir ramybės Viešpaties. Liturginiam psalmių giedojime 
h jaučiasi viltingas pakilumas, neišbaigtumas, pritvinęs geresnių 
A * laikiį troškimo ir lūkesčių. Šia aukštyn kylančia gaida Bažnyčia 
j Į fiiegina įsileisti į anų laikų žmonijos dvasios gelmes, įsijausti to 
k je neaiškioje viltyje, amžių bėgyje išlaikusioje prarastojo rojaus 
\ Wv
p Į Prieškalėdinis laikas yra tolimas žmonijos troškimų išsipil- 
j i dymo regėjmas. Tai nebuvo tik regėjimas pranašų ar poetų, ku- 
V ' ny pajautimas ir įžvalgumas yra gilesni, bet troškimas visų lai- 
L K i jnj ir visų žmonių, kurių sielų gelmėse žemiškas gyvenimas nenu- 
L jialŠino amžinybės troškulio. Nors daugelis klaidingai aiškinosi 
;\hakiamojo Išgelbėtojo pasiuntinybę, ir pagoniškos tautos, ku- 

į riose dieviškas apreiškimas glūdėjo po rūko šydu, iškreipė tos 
į l^šiuntinybės prasmę, bet jau pats laukimo bendrumas patvirti

ns jo vfcubtinumą.
| Tas laukimo laikotarpis, apimąs visą žmoniją, yra tapęs ben- 
. įra dvasine jungtimi, jungiančia visus viena viltimi ir tais pa- 
jėiąis troškimais. Adventas atėjimas šia prasme yra bendras 
: lėt ir naujoje troje, nežiūrint, kad didelė žmonijos dalis Kris-

CHRUŠČEVAS IR ŽYDAI

s
k
\ i taus pasiuntinybės prasmę iškreipia, ieškodama taikos ir ramy- 

I bes salia Jo.

% ■ Taika tarp žmonių, taika pasaulyje ir tautose yra bendras 
Japonijos turtas, laiduojąs žmogui laimingesnį gyvenimą žemėje. 

Vaidai, ginčai, nesutarimai ir karai yra taikos priešingybė. Kaip

žydas 
kuris 

Tiesa, 
šlykš-

bu-
ne 
tik 
lei-

^ Vaidai, ginčai, nesutarimai ir karai yra taikos priešingybė. Kaip . 
1 tikra ir-viisuotnė taika užtikrina geresnį gyvenimą, taip jos trū- 

% kūmas tik aplinkybių įtakoje, bet ir žmonių nusiteikimu taikiai I 
kuriama tik aplinkybių įtakoje, bet ir žmonių nusiteikimu taikiai 

^ spręsti tarpusavio santykius. O karai ir nesutarimai prasideda 
k^^ogyje. glūdinčiame apgadintoje žmogaus prigimtyje ir iškylan- 

Šame egoistinėmis apraiškomis. Todėl taika, kurios troškimas 
^.^©nijoječina kartu su geresnio gyvenimo laukimu, priklauso 

tos dvasios, kuri antėjo su Kristumi ir kuri puoselėjama žmo- 
ųjį-1 pus sieloje.
į|j ® Tikroji taika išjungia iš savęs egoizmą, tą visokios nesan- 

' J taikos pagrindą." Anų laikų Romos taika buvo sukurta kardu ir 
jiiniyninių tautų pavergimu. Ta taika žlugo, sugriaudama ir 

P^fi MŽia Romos valstybę, nes jai trūko dvasinio pagrindo, atsire- 
roianč d žmogaus sielos kultūra. Romėnai,savo taiką ir laimę pa- 

<J rpindę vergija, svetimu prakaitu parėmę savo ištaigų gyvenimą, 
:,is4 pavargo žemiškoje prabangoje/Atėję barbarai ant Romos griū
ti . vėsių sukūrė naujas tautas ir naujas valstybes.

Ar ne panaši taika ir nūnai kuriama? Vieni taikos išlaiky- 
’ nui ir savo laimingam gyvenmui aukoja milijonus pavergtųjų 

J ir badu mirštančiųjų, o kiti tuo pačiu metu neša žemiškojo skur- 
opu|naštą iki galutinio išsisėmimo. Vieni savo prabangai padidinti 

vis naujų priemonių, kiti, priešingai, stokoja net kasdienės 
^‘duonos kąsnio. Tokia taika nėra Kristaus atneštoji. Tikroji taika 

MUS ^tegaliantis žmogaus siela, kurioje gimsta meilė artimui, nes ji 
į yra dvasinė vertybė.

me ffi
______ ’ . - . .---------------“ 

į indžiu, bet jos. tarp savęs skinasi savo pasireiškimais. Taika yra 
daugiau socialinis reiškinys, tarpusavio santykių tvarkymas, o 

/^I famybė yra vidinė sielos nuotaika, išsilaisvinimas nuo baimės. 
Į;:r !■ Ramybė įsigyvena žmogaus sieloje, kai jam nereikia bijoti ką | 

nors prarasti.

Dabartinis baimės viešpatavimas žmonijoje ženklina, kad 
tgus yra praradęs Kalėdų dvasią. Jis bijo visko, nes taikos 

stokojimas jam graso nelaimėmis ir visko praradimu. Todėl jis 
aukoja savo ramybę dėl taikos, laisvę dėl patogumų, artimą dėl 

U$ i ^cistinio laimingumo. Bet kartu jis bijo, kad pavergtieji ir nu- 
RGA> skriaustieji neątsisuktų prieš jį ir nesutryptų- jo laimės svajonių, 
flad į Anot arabų pasakos, riamus ir laimingas yra tik tas, kuris 
,s i’i nieko neturi ir nieko negali prarasti. Tačiau Kalėdų dvasios ra- 

niybė, kurios laukė žmonija, yra daugiau, negu nieko neturėji- 
nias. Tai yra pasitikėjimas artimu ir laimės atrėmimas į tuos 

| pradus, kuriuos nustatė Kristus. Žmogus, kuris išlaiko ramybę 
Į ir ja grindžia saVo laimingumą, žino, kad šioje žemėje jis visuo- 
• ®et apsuptas pavojų, sukeliančių baimę, bet jis atsiremia amži- 
, uybe, kurioje baigiasi visi skausmai ir visokia baimė. Su Kris- 
i atėjimu ateina ramybė žmogaus sielon, bet tik tokion, kuri 
I gyvena Jo advėnto-atėjimo viltimi.

«0 J ® ♦

Nora daugelyje kalbų taika ir ramybė išreiškiama tuo pačiu

Kaikam toks klausimo pasta
tymas gali atrodyti keistu. Bet 
Jis šiandien yra aktualus, žino
ma, iš žydų’ pusės. Viešint Chru 
ščevui JAV, žydai labai norėjo 
su juo išsikalbėti, kaip “žyds 
su žydu”... Ta^įau Chruščevas 
to vengė. Jis tik trumpai pareiš
kė, kad Sovietų Sąjungoje nėra 
jokio žydų klausimo (sic!).

Dabar teųįta padaryti nema
žą ekskursijją į netolimą pra
eitį. Kaip senesnioji karta ge
rai žino, kad proporcingai žy
dai dalwavo rėvoliūcihiame ju
dėjime žymiai gausiau už kitas 
Rusijos tautines mažumas. Tie
sa, cadistinėje Rusijoje jie 
Vo savotiškai persekiojami: 
visur jie galėjo apsigyventi; 
milionieriai žydai gaudavo
dimą gyventi Maskvoje ir Petra
pilyje., Jie skaitėsi pirmos gildi
jos pirkliai. Būdavo daug žydų 
pogromų, ypač Ukrainoje, kur 

l žydų tirštai gyventa. Žydai škau 
džiai pergyveno blogesnį jų trak 
tavimą, teisių siaurinimą. Todėl 
žydų Bundas (žydų socialistų 
organizacija buvo viena veik
liausių prieš caro vyriausybę. 
Jie ypač aktingai dalyvavo so
cialistiniuose sąjūdžiuose, agi
tacijoje ir kita. i

Žydų socialistų vadai veikė 
ir kitų tautybių tarpe. Žydai la
bai plačiai veikė ir* užsieniuose 
(L. Trockis ir kiti). Todėl ne
stebėtina, kad,tiek 1917 m. va
sario-kovo, tiek spąlio-lapkričio 
revoliucijose* žydai vaidino ne
paprastai didelį vaidmenį. Ypač 
jiems atsidarė plati dirva ko- 

imupistams laimėjus. Čia, galime 
sakyti, visi žydai urmu perėjo 
pas komunistus-bolševikus. Sa
ko, net rabinai ragino žydus 
dėtis su komunistais. Rusai, ma
tydami, kad visur vadovauja 
žydai, po spa’io revoliucijos Ru
siją* pradėjo vadinti žydų vals
tybe.

Pilnas žydų įsigalėjimas Ru- 
I sijoje tęsėsi betgi neilgai. Sta
lino konfliktas su L. Trockiu 

i labai pakenkė žydams. Bet kaip 
tai gana sklandžiai tą “nesusi
pratimą” 
tė, kuri neoficialiai tapo ponia | 
Staliniene... Jos įtaka be jokios 
abejonės buvo m»lžiniška. Tą ži
nojo visi diplomatai ir svetimų 
šalių korespondentai, kurių tar
pe irgi buvo labai daug žydų. 
Nors oficialioji politika vengė 
bet kokio konflikto su žydais, 
bet taip buvo tik paviršiuj.

Savo širdie-j gilumoje rusai 
(velikorosai) labai nekentė žy
dų ir kur tik. galėdami jiems 
darė įvairiausias šunybes. Veli- 
korosų neapykanta žydams bu
vo labai didelė. Bet jie galima

sakyti bijojo oficialios politikos 
ir “didžiųjų vadų”...

Žydai diplomatai Lietuvoje

Pirmasis Sovietų Rusijos dip 
tematąs ir įgaliotas ministeris 
Lietuvoje buvo. Odesos 
bankininkas Akselrodas, 
save irgi laike bolševiku, 
jo arogancija buvo jrti
čiausia iš .visų diplomatų, kurie 
rezidavo Lietuvoje. Nežiūrint 
pulk. K. Žuko neblogų atsiliepi- 

~mų apie Akselrodą, tenka pa
brėžti, kad visa tai yra tam tik
ras sentimentas. Akselrodas bu 
vo pats įžūliausias rusų-bolševi- 
kų atstovas (polpredas). Po Ak 
selrodo, sekė visa eilė Sovietų 
Rusijos atstovų Lietuvoje; Jų 
tarpe buvo tik du rusai iš 17 
Lietuvoje rezidavusių atstovų. | 
Visi kiti buvo žydai. Nekalbant | 
apie viršūnes, daugybę papras-' 
tųjų tarnautojų*- taipgi sudarė 
žydai, kažkurie net Lietuvos pi
liečiai. Žydai turėjo dirbtines 
pavardes, kurios skambėjo “ru
siškai’*...* kaip Šmuilovič — 
Dnieprov, Izakovič — Solovjėv, 
Rabinovič — Kųdriavcev ir tam 
panašiai.

Visi jie buvo didžiausi bolše
vikų patriotai. Paškūtinis at
stovas, tiesa, vedęs žydę7 ir 
būv. pirmasis sekretorius, o 
liąū pakeltas į ministerius, 
vo' rusas Pozdriiakdv, kuris 
griovė Lietuvą.
Sovietu diplomatai užsieniuose

Jei pažve.gsime į Sovietų Są
jungos diplotnatirię tarnybą, tai 
tuojau krenta į akis žymus žy
dų tautybės vyravimas jų tar
pe. Pradedant jau gėra'i žinomu 
M. Litvinovu, Krestinskiu, Ko- 
lontaj ir kitais, veik visi 96% 
Rusijos diplomatų buvo žydai.
Ir tai tik viršūnėse. O kiek jų yra pats didžiausias antisemi- 
buvo žemesniame personale — tas. Jis net būdamas Ukrainoje 
niekas nežino.

Bet reikia manyti daugiau žydų ir kur galėjo veikė prieš 
negu viršūnėse. Toks yra do
kumentine vaizdas apie žydų 
užvaldymą bolševikų diplomati
nių ir konsularinių atstovybių. 
Tokia buvo faktinė padėtis tais

Northbend, Wash., vanduo išplovė krantą prie tilto ant 
Snoųualmie upės. ((UPI)
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y, Mūsų lietuviškas gyvenimas iki šiol dar vjs labiau pasireiš- 
ZTla tuo-ląukimu be taikos ir ramybės, nors lauktasis Pasiuntinys 
^(Mai gyvena mūsų tarpe. Todėl nei tikrosios taikos tarp mūsų, 

JiIBei tikros ramybės mūsų sielose dar nėra. Ir mes dar vis per- 
gyvename baimės dvasia. Adventas mums yra proga susi- 

5 fe5tyti prie didžiųjų' pavojų sau ir savo tautai, kad rastume 
įj j^emonių įgyvedinti savo tarpe tikrąją Kalėdų dvasią — taiką

Era W<)8 yra musų advento ir Kalėdų tradicijos. Rarotų žvakei 
r li epia mūsų žvilgsnį ateitin. Šeimos meilės pasireiškimas prie | 
J 8^° turi prasiplėšti į visą savąją bendruomenę. Esame

lietuviška šeima su tais pačiais troškimais ir tikslais, tuo 
ir lūkesčiais. Todėl Kalėdų dvasia turėtų rasti mu- 

d,rvą> kurion galėtų pasėti taikos ir ramybės sėklą. Tik- 
taika bent tarpusavy ir bent tiems, kurie savo gyvenimą yra 

p Kristaus pasiuntinybės pratęsimu, atneš mums dvasios
PagTlš ateities viltis ir įprasmins mūsų gyvenimą išei- 

tokiomis mintimis krikščioniškai galime laukti Kalė- 
atimdami joms tikrosios prasmės ir Vertės. Pr. G r.

4 IF Poli, reportens klausinėjo, jei kvalifikuotas katali- 
j*48 būtų nominuotas kandidatu į prezidentus, ar balsuotum 

Atsakyta šiaip: visarti krašte teigiamai pasisakė užklaus- 
neigiamai 20%, abejojo 11%. Rytuose: teigiamai — 

jKpeigjamai — 13%, abejojo — 7%. Vidurvakariuose: tei- 
9^^ ~ 70%; neigiamai — 17%, abejojančiai — 13%. Toli- 

J»ose Vakaruotfė;-teigiamai — 68%, teigiamai —25%, neturė- 
neigiamai —

^^ruog"e: teigiamai — C3 . ,
IRI P*etuose: teigiamai -—

p. neturėjo atsakymo — 16%.
. ——

% t ^židento Eisenhowerio kelionė įvarė šiokį
^W®tų Rusijos santykius su komunistine Kinija, 

grifai apkaltino Eisenhowerį savo kelione
HHpi savo karinę jėgą užsienyje ir sukurti naują grėsmę ko- 

Maskyčs spauda šiek tiek buvo atsargesnė. Kaiku- 
V ■? atveJ^s # drįso pasakyti, kad toji kelionė gali padėti tai- 

p tipingą šitoks pasakymas pykina.

58%,

tokį kylį 
Peipingo 
siekiantį

ir į 
dik- 
pra-

Delam”, kurio vedėju. būyO žy
das Simanovič, mokantis tik žy 
diskai ir rusiškai kalbėti. Jo ve
damoje įstaigoje dirbo apie 30 
žmoh’ų, kurių tarpe buvo tik 
dvi rusės ir abi tik vertėjos. Su 
viena jų man tėko susipažinti. 
Ji buvo kniažna — kunigaikš
tienė Jušūpova, kurios vyras, 
rodos, nužudė Rasputiną ir 
liau pats tapo nužudytas. Ji 
žiai kalbėjo- prancūziškai, 
kiškai, angliškai ir rodos 
itališkai ir keliomis kitomis 
borais. Visi kiti tarnautojai
vo žydai ir žvdėš. Vėliau man 
būnant Maskvoje ir lankantis 
ūžs. reik, komisariate, sužino
jau. kad čia kas trečias asmuo 
v ra žydas. D prekybos kemisą- 
riatė jau kas ertras hir/.ud bu
vo žydas. Įdomu kiek jlį dabai1 
yra likę?!...

Iš švedų žurnalisto W. E. teko 
patirti, kad jam dalyvaujant 
prekybos derybose su rusais 
1955 m. jis nematė rusų delega
cijoje nei vieno žydo! Tai rėis-

: i *• kt • v . . .. .. , . , kia, kad žydai yra išjoti ne tiksijuto labai prislėgti. Nors prieš . nais) Amerikoje ir pasakė, kad r.................■ -i • uI _ _ . ’ , I is užsienio reik.. Ui-jos, bet ir
iš p’-ekybos m-jos.

Iš to kas pasakyta galima 
susidaryti puikų velikorosų vieš 
patavimo vaizdą ir didžiausią 
neapykantą Svetimtaučiams, ta
me skaičiuje ir baisiausi anti
semitizmą prieš žydus, kurie 
kiek anksčiau buvo veik privile
gijuota klošė kompartijoje.

Rūsų-bolševikų partijos linija 
tuoj po karo ir net karo mėtū 
pasidarė grynai rusų naciona- 
listų-šovinistų apvaldyta. O po 
J. Stalino mirties buvo likęs 
tik vienas Lazar Kaganovičius, 
kurį Chruščevas pasistengė li
kviduoti- iš atsakingų postų. 
Šiandien nei KP centro komi-, 
tete, nei prezidiume, nebėra nei 
vieno žydo. Yra izoliuoti net ir 
tieĮ kuriu žmonos yra žydės 
(Molotovo žmona žydė). ' 

• Dar labai daug būtų galima 
rašyti šiuo žydų klausimu, bet 
gaila vietog.- O gerb. skaitytojas 
ir taip jau galės susidaryti vaiz 
dą, kokią šiandien politiką veda 
Chruščevas ne tik žydų, bet ir 
kitų tautinių mažumų atžvilgiu. 
Jei žydai, turėdami dabar savo 
laisvą valstybę — Izraelį, bū
dami pati tuitingiausia tauta 
visame pasaulyje ir turėdami 
didelės įtakos tokiose galingo
se' valstybėse kaip JAV, Didž. 
Britanija, Prancūzija ir kitur, 
nieko negali padaryti Chrušče- 
vuiį tai ką bekalbėti apie kitas 
pavergtas tautas. Dr. M. M-das

mirtį ir pats 'Stalinas buvo ge-1 Sovietų Sąjungoje nėra jokio 
rokai palenktas didžiarusių po- > žydų klausimo, tai gerai painfor 
litikos naudai. Reikia tik prisi-i muoti šaltiniai teigė, kad jis 
minti jo iškeltą bylą 
gydytojams Kremliuje.

Visa š. byla buvo ne kas ki
tas, kaip velikorosų noras žy
dus ne tik sukompromituoti, bet 
ir kiek galima greičiau pašalin
ti iš atsakingų vietų. Čia buvo 
tikras rusų noras atkeršyti žy
dams už revoliucijas ir j»j veiks 
mus praeity. Nes rusai visa tai 
ląikė “žydų darbu’’...

Chruščevas didžiausias 
antisemitas

■
Užsienių žurnalistai, kurie il

gesnį ar trumpesnį laiką rezi
davo Maskvoje, jau daug kam 
yra pasisakę, kad Chruščevas

angliakasiu, jau labili nekentė

juos. Revoliucijos eigoje jis daž
nai atstovavo velikorosų mintį 
— bej žydov spašai Rosi jų! Vė1- 

i liau, būdamas raudonosios ar
mijos politrųku, jis dar labiau 

' susikirto su žydais, kurių taipgi 
! dauguma buvo politrukais. Jis 
atvirai žydams prikaišiojo, kad 
jie vengdami kovos su hitleri- 

Ininkaįs, esą visi sulindę į poli- 
trukus!... Nes retas' žydas ė- 
sąs kovotojas armijoje, bet vi
si sulindę į joiitrukus ir užnu
garį. Žydai nori, kad jiems lais
vę iškovotų kiti, bet tik nę žy-

išlygino Kaganovičiū-1 laikais.
Bet pažiūrėkime, kaip dabar 

atrodo žydų padėtis rusų dip
lomatinėje ir konsularinėje tar
nyboje. Nors pokariniais laikais 
dar buvo kaikur :r žydų, bet 
jie palaipsniui buvo visur lik-'j 
viduojami. C^dabartinhi metu1 
mes matome dik Menšikovus, 
Vinogradovus, Boguliubovus, 
Zarinus, Popovus, Sobolevus, į dai. Vienas šveicarų žurnalistas 
Kužneėovus, Vasiljevus ir daug I iŠ ZZ pasakė, kad jis dar nema- 
kitų pavardžių, bet nei vieno1 te didesnio antisemito. kaip 
Litvinovo, Karskio ir tam pana-1 Chruščevas. 
šių.

Stalinui mnus, visi žydai pa-

žydams I vengia susitikti su žydų atsto- 
,'vaiš, kurie yra gana gerai pa
informuoti apie žydų padėtį Ru
sijoje. Jie gana gerai žino žy
dų padėtį Rusijoje, kur šiandien 
nebėra nei vienos žydų šulės, nei 
vieno laikraščio, nei vienos mo
kyklos ar kultūrinės žydų drau
gijos. Net išvykimas iš Rusi
jos žydams yra griežtai drau
džiamas. Be to, žydams išvykti 
į Izraelį labai trukdo Vengrija, 
Rumunija, Bulgarija ir net Len 
kija ir vis tai rusams bolševi
kams reikalaujant. •• O tuos ru-1 
sus šiandien atstovauja kaip tik Į 
Nikita Chruščevals. Jis gi veda | 
aršiausią politiką prieš Izrae
lio valstybę ir flirtuoja su ara
bais kiek tik gali ir kur tki ga
li.

Čia dar verta prisiminti Chru 
ščevo vedamą nutautinimo poli
tiką Baltijos valstybėse, kur 
dauguma jaunimo išsiunčiama 
į Sibirą ir Kazakstaną, iš, kur 
maža kas,begrįžta. Tai “legali
zuotas genocidas” ir tautinis nai 
kinimas.

Jėi Chruščevas nenorėjo su
sitikti su žydų atstovais (rabi-

VYT. ALANTAS

Tarp dvieįų gyvenimų
ROMANAS

(Tęsinys)

Žydai Sovietu Sąjungoje 
1935-37 m.

eilueių autoriui teko gy- 
Leningrade ir vėliau Mas 
1935 m. ir dar 1937 m. 
milžiniškas žydų skaičius 
užsienių reikalų komisa- 
ir prekybos komisariate. Plieno importas

Nuo 1958 m. Amerika plieno 
daugiau įsiveža, negu ekspor
tuoja. Ypač padidėjo įvežimas,

Šių
venti
kvoje
Koks
dhbo
r i ate
P.avyzd. Leningrade veikė taip 
vadinamas “Otdel Narodnago
Komisariata po Innostrannym kai prasidėjo streikas.

— Bet ir įdrėskimą galima užnuodyti. tės gydytojos medicinine išmone, nekaip kad savo tau-
» , . .................... ..  ... . .. tiečio ruso sugebėjimais.
ŠuvaloVas tą atsitikimą žinojo ir issiaiskino w _ Nurimk _ tarė jis,'— aš padarysiu, kaip tu nori, 

daktarės noru įsiteikti savo ponui. Juk ir mušamas kad bandite gali ir atsisakyti Vasį.gydyti:
į šuo laižo savo šeimininkui rankas. Bet toks galvoji-1. priversti negaliu...
mas negalėjo įtikinti ir jo paties. Jis pats tardė dr. Regina Brūzgailaitė D. miešto ligoninėje dirbo 

' Radvilienę, ir tęli gražu jam nesusidarė įspūdžio, kad ji |ka.p ginestingoji sesUo jau kuris laikas. Ligoninės
būtų linkusi laižyti rankas savo budeliams. Tarybinėje personalas buv0 smarkiai sumažėjęs ir darbo buvo per 
spaudoje daug buvo rašoma apie rusų gydytojų pasi-l akįs Labiausiai ją vargino naktiniai budėjimai ir gal

— Ji garsi daktarė...
— Iš kur tu žinai, kad ji garsi daktarė?
— Tiesa, aš nieko apie ją nežinau, bet aš žinau, 

kad mokslus ji- yra baigusi prieš karą, ji labiau paty
rusi, ir aš labiau pasitikiu kapitalistiniais daktaras 
negu savais. Ką tu rizikuoji? Kodėl tu negali leisti jai 
apžiūrėti mūsų sūnų?

— Ką aš rizikuoju? Juokinga! Ji mūsų priešas, 
ji gali mūsų sūnų nunuodyti.

— Tu pats sau esi priešas. Tau partija svarbiau 
už tavo paties sūnų. Tau gėda prašyti pagalbos iš savo 
priešų, tu nemyli savo sūnaus...

— Nutilk, sakau tau! — jis vėl atšoko nuo fote
lio, tartum bijodamas užsimiršti. — Tai melas, ir tu 
žinai, kad tai melas ! Aš savo sūnų myliu ir nesigailė
čiau savo .gyvybės jam gelbėti, bet aš bijau patikėti jo 
gyvybę mūsų partijos ir tarybinės valdžios baisiausiam 
priešui, supranti? Tu žinai, kad ji yra banditų atama
no žmona!

— O tu žinai, kad tas tavo didysis partijos ir ta
rybinės valdžios priešas gydė Žerebcdvo ranką? Jis 
pats man pasakojo. Ji tvarstė tą pačią ranką, kuri kė
sinosi ją išniekinti...

— Ten buvo tik paprastas įdrėskimas...

aukojimą karo lauke, bet jam niekad nebuvo tekę skai- labiau . j kvaršino galvą mintis, kad ji čia, kaip 
tyti, kad rusų gydytojai savanoriškai būtų puolę teikti I 
medicinos pagalbą savo priešams, vokiečių belaisviams : 
jie juos gydė įšakyti. O kas įsakė dr. Radvilienei su
teikti pirmąją pagalbą savo ne tik politiniapi, bet ir 
asmeniniam priešui Žerebcovui? Tas noras už blogą | 
atsilyginti geru jam buvo nesuprantamas, nenatūralus 
ir net juokingas. Tik minkštagalviai mėmės ir pakvai
šėliai atkiša tau ir marškinius, ka tu jiems nuveiki 
švarką, — šaipėsi jis tada su pranašumo jausmu iš Že- 
rebeovo istorijos. Bet kodėl dabar, kai žmona jam ją 
vėl priminė, jis nebenorėjo šaipytis: jam ir pačiam 
nebuvo aišku. Jis turėjo pripažinti, kad jo žmona gal
vojo logiškai: jei ta buržujinė daktarė suteikė pagalbą 
Žerebcovui, tai kodėl ji negalėtų imti gydyti ir jo sū
naus? Ir gal Šuvalovas labiausiai niršo savo širdyje 
kaip tik dėl to, kad jis jautė, jog daktarė neatsisakytų 
jam padėti. Prašydamas jos pagalbos, jis turėtų nusi
žeminti, ir ta mintis jam buvo nepakenčiamiausia. Bet 
ar dėl savo sūnaus gyvybės gelbėjimo ir nuraminimo 
savo žmonos, kurią jis tikrai mylėjo, jis neturėtų už
gniaužti savo išdidumo ir šauktis pagalbos ten, kur jis 
galėjo jos rasti? Ir jam staiga pasidarė visai aišku,'

Domo pasiuntinė, nieko gera negalėjo padarytį. Ligo- 
nys ir kaimiečiai bei miestiečiai, kurie atgabendavo 
ligonis arba ateidavo, jų lankyti, buvo labai santūrūs ir 

1 su ligoninės personalu kalbėti apie pašalinius dalykus 
| vengė. Nors ji buvo susirišusi su kap. Nausėda, bet 
nieko svarbesnio jam negalėjo pranešti. Regina gal
vojo per sekantį susitikimą su ryšininke prašyti Gele
žinio Vilko būrio vadbvybę ją atšaukti ir duoti įdomes
nio darbo. Be to, jai buvo iki gyvo kaulo įkyrėję gintis 
nuo dr. Zarubovo nuolatinių ir dažnai girtų meiliškų 
užmačių.

Bet viskas pasikeitė tą naktį, kai į ligoninę buvo 
atgabentas tas jaunuolis. Jis nebuvo įtrauktas į ligo
nių sąrašą, ir jis buvo paguldytas į didžiausią ir švie
siausią palatą, kitus ligonius iškrausčius į kitas ir 
taip jau perpildytas patalpas. Visas tą naktį budįs li
goninės personalas buvo pastatytas ant^ kojų. Regina 
plušėjo kartu su kitomis gailestingomis seserimis.

Prieš pat vidunaktį du ginkluoti em vedi štai atve
dė miestiškai apsirengusią moterį ir nuvedė ją tiesiai 
į ligoninės direktoriaus pareigas einančio dr. Zarubovo 

i kabnetą. Emvedistai liko stovėti koridoriuje prie durų.
, ir atvežtoji mo

teris, įsivilkusi į daktaro chalatą, Zarubovo, Šuvalovo, 
Šuvalovienės ir sargybinių lydima, įėjo į jaunuolio pA-

kad čia ant kortos statoma ne tik sūnaus gyvybė, bet;Netrukus kabineto durys vėi atsidarė r 
ir visa jo sėimos laimė. Jei jis nepaklausys žmonos 
prašomas ir jo sūnus mirs, Viera jam niekad nedova- 
nos. Ir nors- jis nieku gyvu nenorėjo prisipažinti pats latą. ’Po k'i'ekiai'ko'j'ie visi vėr^įžo'Tkabineta“' 
sau, bet širdies gilumoje ir jis labiau pasitikėjo bandi-1 ’ — -(Bur daugiau'
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LIETUVIAI JAU DABAR TURĖTŲ 
RUOŠTIS

Kitais metais bus eilė minėtinų sukakčių

Kitais metais sueina dvide- Į kovą su nacionalizmu, tariamai 
šimt metų, kaip Sovietai laiko 
lietuvių tautą pavergtą. Maskvk 
tai pasiekė, jėgą ir smurtu į-

- sibraudkma į Lietuvą ir ją oku
puodama. Sovietų Sąjunga tai 
padarė, sulaužydama visus sa
vo tarptautinius įsipareigoji
mus, sutartis ir pažadus. Klas-. 
ta, melas ir apgaulė buvo tam 
tikslui panaudota. Lietuvių .pa
sipriešinimui likviduoti Sovietai 
suareštavo ir išvežė šimtus 
tūkstančių mūsų tautos sūnų ir 
dukrų į tolimąsias Sibiro vergų 
stovyklas, kur daugis jų žuvo. 
Ištikusiems nesunaikintais buvo 
leista iš stovyklų išeiti, bet ne 
visiems tėvynėn grįžti. Daug jų 
yra apgyvendinti vergų stovyk
lą apylinkėse.

Pats kraštas, jame likę žmo
nės; jų .turtas ir darbo vaisiai 
yra išnaudojami sovietiniams 
tikslams siekti. Nepaisant to, 
Maskva begėdiškai skelbia lais
vajam pasauliui, kaip laimingi 
jaučiasi mūsų žmonės sovietų 
vergijoje, kurią jie patys laisvu' 
noru esą pasirinkę. Ateinančiais 
metais Kremlius ir jo pakalikai 
Lietuvoje .ruošiasi tą tragišką 
lietuvių tautos sukaktį triumfa- 
liškai paminėti ir plačiai išgar
sinti Sovietijoje ir už jos ribų 
tariamus okupuotojo krašto 
ūkinius, socialinius ir kultūri

zmus pasiekimus,, pažangą ir gy
ventojų -‘laimę” gyventi sovietų 
vergijoje.

Kaip okupubjant Lietuvą, 
taip ir šiai nelemtai sukakčiai 
paminėti Sovietai neabejotinai 
panaudos visas savo pagirų, 
melo ir apgaulės priemones, 
kad suklaidinus pasaulį. Prieš | 
šią Kremliaus propagandos mar 
šiną turime griežtai reaguoti 

. visomis mums prieinamomis 
priemonėmis. Tam tikslui Vy
riausias Lietuvos Išlaisvinimo

' Komitetas siūlo:
1; Vasario 16 d. minėjimuose 

pagerbti žuvusius už Lietuvos 
laisvę, plačiai iškeliant jų did
vyriškus žygius, pasišventimą 
ir nuopelnus;

2. Minėjimų kalbose nurodyti 
'laisvės kovų reikšmę tautai iš
likti, įprasiūinti 'tų kovų daly
vius kaip istorinius didvyrius, 
pabrėžti tautos ryžtą gyventi 
laisvai savo nepriklausomoje 
valstybėje, ką ji tikrai pasieks, 
ir pasmerkti sovietų žiauru
mus, jų vedamą šaltąjį karą, 
melą’ ir pastangas užkariauti 
visą laisvąjį pasaulį;

3. Viešus susirinkimus šauk
ti ne vien vasario 16 d. proga, 
bet taip pat:

a) Birželio mėn. Sovietų .įsi
veržimui į Lietuvą ir pirmie
siems ištrėmimams pasmerkti, 
. b) ‘ Liepos mėn. tariamų liau
dies rinkimų komedijai ir tau
tos, valios suklastojimui iškel-j Yorke paaiškino, kad panašiai!

' ti; / '
c) Rugpjūčio mėn. protestui 

prieš Maskvos nutarimą Lie- 
vai įjungti į'Sovietų Sąjungą 
pateikšti,

d) Gruodžio < mėn,, pavaizduo
tu kaip sovietai yra sulaužę 
Lietuvoje žmogaus teises ir pa
naikinę visas laisves.

4. Tuos pat nelaimingus So
vietų žygdarbius plačiai aptarti 
per radiją, 
galima pasinaudoti;

, 5. Prašyti vietinę lietuvių 
spaudą paskelbti eilę straips
nių, kurie pavaizduotų atšiau
riąją Lietuvos tikrovę po 20 
metų Sovietų vergijos; ypatin
gai iškeliant:

a) žmogaus laisvių ir teisių 
paneigimą, b) sunkias darbo ir 
gyvenimo sąlygas, menkus už
darbius ir .nepakeliamas darbo 
normas, c) ūkinį įjungimą ir iš
naudojimą, d) rusifikaciją, ru
sų kalbos ir knygų brukimą,. e) 
bedievybės skleidimą ir tikėji
mo suvaržymą, f) valdančiųjų

buržuaziniais .prietarais ir po
linkiais, revizionizmu ir užsieny 
gyvenančių tautiečių ir jų orga
nų veiksnių įtaka, g) žmonių 
telkimą darbams į Sovietų Są
jungą, ir rusų pirmavimą Lie
tuvoje, i) mokyklų, literatūros, 
meno, spaudos, teatro, radijo ir 
(filmų naudojimą komunistinei 
ideologijai skleisti, k) komunis
tinių organizacijų tikslus ir pri
verstiną dalyvavimą jose;

6. Aprūpinti vietos ne- lietu
vių spaudą reikalinga tais klau
simais.

Pasta b a. Tos medžiagos 
svetimomis kalbomis šiais klau
simais, be kitų šaltinių, yra ang 
lų kalba “Eltos” biuleteniuose, 
“iŲituanus” ir “Baltic Review”; 
italų kalba — “Elta-Press” biu
leteniuose tąja kalba; vokiečių 
kalba — “Elta - Pressedienst” 
biuleteniuose vokiškai; prancū
zų. kalba — “La Revue Balti- 
que” ir ispanų kalba — “Revis- 
ta Baltica” žurnaluose, kurie 
gaunami Lietuvos Laisvės Ko
mitete, New Yorke,

7. Santykiauti su vietos po
litikais, veikėjais, rašytojais, 
spaudos žmonėmis ir žinių agen 
tūromis prašant reaguoti prieš 
komunistinę propagandą ir ar
dymo darbą.

8. Kreiptis į visų 
dvasininkus, prašant 
laikyti birželio mėn. 
už komunistų aukas

| ir pasakyti atitinkamus pamok
slus;

9) Išleisti, kiek ištekliai lei
stų, atsišaukimų vietinėmis kai 
bomis apie padėtį Lietuvoje ir, 
juos plačiai paskleisti susirin
kimų proga1;

10. Boikotuoti ir piketuoti 
visa, ką vietiniai komunistai 

I beorganizuotų Sovietų okupaci
jai Lietuvoje atžymėti ir viešai 
smerkti komunistų siekius ir jų 
vergijos žiaurią tikrovę;

11. Susirinkimus ir manifes
tacijas,. kur galima, organizuo
ti kartu su.' estais ir latviais ir 
kitų Europos pavergtųjų kraš
tų žmonėmis;

12. Apie visa, kas. numatyta 
ruošti, ar kas buvo suruošta, 
tiesioginiai pranešti “Eltos In
formacijoms” Reutlingene.

tikėjimų 
juos at- 

pamaldas 
Lietuvoje

(E.)

Kiniečių jaunimas 
padoriausias

Neperseniausiai New Yorko 
■miesto teisėjas, dirbąs’ teisme 
jau 17 m., parašė New York 
Times laišką, kuriame sako, 
kad per jo visą praktiką nėra 
pasitaikę, kad kinų .kilmės jau
nuolis patektų į nusikaltėlių 
suolą. Kinijos konsulas New

jis yra -girdėjęs iš daugelio tei-’ 
sėjų. Kinų jaunuoliai yra todėl 
•toki geri, kad prieš pradėdami 
bet ką daryti, jie pagalvoja’, ką 
į tai pasakys jo tėvai: jie 
džiaugsis savo vaikų ar gėdy
sią jo. Ir visa tai parodo, kad 
kinų jaunimas yra pats geriau
sias Amerikoje. . To negalima 
pasakyti apie kitų tautų, jų tar 
ipe ir apie lietuvių vaikus.

j katalikybę
kun. B. L. 

kuris į katali- 
atvertęs 6,000 

kitu

kur šia -priemone ♦
Atvertė 6,000

Neseniai mirė 
Conway, 87 m., 
kų tikėjimą yra
asmenų1. Jis drauge sų 
kunigu Hecker, ‘tėvų paukštų 
ordino steigėju, dirbo tarp ne- 
kątalikų. Į kunigus buvo įšven 
tintas 1896 m. Jiis buvo auto
rus knygos The Question Box, 
kurioje aiškinama katalikų ti
kėjimas ir kurios buvo išpla
tinta apie 4 mil. egzempliorių.

Pirkit Apsaugos Bonus!

Amarilio, Tex., šerkšna ir ledai nulaužė medžių šakas ir dauge
lyje vietų nutraukė telefono ir telegrafo laidus. (UPI)

ARKV. J. SKVIRECKO LAIDOTUVĖS
Pirmąsias dienas ipo mirties 

(nuo 1959. XII. 3) arkivysku
po kūnas buvo pašarvotas Tam 
se <— Tirolyje, seselių koply
čioje, pas kurias jis buvo iš
gyvenęs paskutiniuosius 14 m. 

I Gruodžio 8 d. popietėj dvigu
bame metaliniame ir medinia
me karste buvo pervežtas į 
Zamso parpijos bažnyčią. Tą 
patį vakarą prie karsto kuni
gai, vadovaujant vysk. Vincen
tui Padolskiuų atgiedojo gedu
lingus mišparus ir, kartu su 
bažnyčioj susirinkusiais vietos 
gyventojais, sukalbėjo už mi
rusioje vėlę šv. rožančių. Se
kantį rytą nuo 6 vai. buvo lai
komos vienos po kitų' gedulin
gos šv. mišios, o 8:30 vai. pra
dėtos ekzekvijos, kurias giedo
jo 2 vyskupai, 3 abatai ir apie 
30 kunigų. 9 vai. Vysk. V. Pa- 
dolskis atnašavo pontifikalines 
gedulingas šv. mišias; asistuo
jamas pręl. ar. L. Tulabos, 
mons. Kl. Razmino, Sielovadų 
direktorių tėv. A. Bernatonio 
ir kun. R. Matulio (latvis) ir 
dviejų Kauno arkivyskupijos 
kunigų, kun. dr. J. Petraičio su 
kun. J. Tautkevičium. Per jas 
giedojo vietos parapijos cho
ras. Tuo pačiu metu buvo lai
komos šv. mišios taip pat prie 
kitų trijų altorių. Po šv. mišių 
vysk. Padolskis pasakė pamok
slus vokiškai ir lietuviškai, iš
keldamas velionies nuopelnus 
Lietuvos Katalikų Bažnyčiai 
(ypač išryškindamas velionį 
kaip viso Šv. Rašto vertėją į 
lietuvių kalbą), z suminėdamas 
arkivyskupo - tremtinio tragi
ką ir Lietuvos Episkopato var
du nuoširdžiai dėkodamas vie
tos vyskupui Rusch bei vienu o 
lems seselėms už priėmimą ir 
globą per 14 metų. Pamokjsli- 
ninkas pareiškė viltį, kad Zam- 
se velionies palaikai bus pri
glausti tik laikinai, kol atsiras 
galimybė juos patalpinti Kau
no katedroj, šalia velionies pir- 
matakų. Po pamokslo nuskam- 
bėjo įspūdingas Libera me (iš-, 
gelbėk mane) giesmė ir prasi
dėjo paskutinė eisena atgal į 
seselių vienuolyno koplyčią. Iš
sitiesė ilga procesija, kurios 
priekyje žygiavo tautiniais rū
bais apsirengusių tiroliečių or
kestras, bažnyčios tarnai, ku
nigai, abatai, vyskupai. Padeng
tas vainikais karstas buvo ve
žamas arklių dvejetu. Paskui 
jį ėjo Zamso ir apylinkių gy
ventojai, o taip pat trys, lietu- | 
vės. Skambėjo varpai, dvasiŠ- i 
kiai kalbėjo rožančių, orkest- | 
ras grojo gedulingus maršus. 
Vienuolyno bažnyčios presbite-1

rijoje laukė atvira kripta. Prie 
jos buvo padėtas karštas. Vysk. 
Pkdolskis atkalbėjo paskuti
nes maldas. Po trumpą atsi
sveikinimo žodį tarė: PLB Vo
kietijos Krašto valdybos vardu 
jos vicepirmininkas kun. Br. 
Liubinas, Vokietijos lietuvių 
kunigų vardu Sielovados direk
torius tėv. A? Bernatonis ir ga
liausiai. Innsbruoko .ordinaras 
vyskupas dr. Rusch. Apeigos 
baigtos giesme Marija, Marija, 
ir Lietuvos himnu. Karstas nu
leistas į kriptą.

Laidotuves organizavo a. a. 
arkivyskupo sekretorius mons. 
Klemenas Razminas, talkinin
kaujant vietos kunigams ir vie 
nuolėms seselėms. Laidotuvėse 
dalyvavo Innsbrucko vysk., or
dinaras Rusch, Vilkaviškio vy
skupas koadjutorius V. Padol- 
skis, 3 vienuolynų abatai aus
trai, latvių Sielovados direkto
rius kun. R. Matulis, 4 lietuvių

kunigai iš Romos, 4 lietuviai 
kunigai iš Vokietijos, 1 lietuvis 
kunigas vienuolis iš Austrijos, 
ir apie 20 austrų kunigų. Iš 
lietuvių pasauliečių tedalyvavo 
tik dvi vietinės moterys ir dr. 
Deveikė, Prancūzijos 'bei Vo
kietijos gyventoja. Austrų bu
vo pilna bažnyčia. Vainikai pa
dėti iš Vokietijos Ateitininkų 
sendraugių, Vokietijos

1 vių Sielovados, Vliko 
. mosios Tarybos, PLB 
jos Krašto valdybos.

Kun. Bronius Liubinas (ELI)

Lietu-
Vykdo-

Vokieti-

Ministeris pirmininkas 
įšventinamas kunigu

Buvęs Kolumbijos min. pirm. 
Andrade gruodžio 20 d. Romoj 
įšventinamas kunigu. 1950-1 
metais jis buvo Kolumbijos am 
basadorium prie Šv. Sosto. ĮI . . . - r
seminariją įstojo 1956 m., kai i va^rlU kriminalinių 

, mirė jo žmona, is turi tris Į bei nužudymų ar 
. vaikus, kurie jau visi vedę. dysčių aprašymų.

parą 
Eks-
trū-
Šiuo

žmonių prieauglis
Pasaulyje per vieną 

priaulga 135,000 žmonių, 
pertai teigia, kad maisto 
kūmo nebus ligi 1975 m.
metu pasaulyje yra, 2 bilijonai 
900 milijonų gyventojų. 1980 
m. manoma bus žemėje jau ke
turi bilijonai, o šio šimtmečio 
gale bus apie 6 bilijonus gyven
tojų.

25 milijonai pastatams
Kun. McGinley, SJ, Fordham 

universiteto rektorius, skelbią, 
kad naujų universiteto pastatų 
pamatų prakasimas įvyks 1960 
m/, gegužės mėnesį. Nauji rū
mai kainuos 25 mil. dol.

Prieš kriminalines 1 
istorijas

Osservatore Romano 
si į Italijos laikraščius, 
damas, kad mažiau spangį' 

'savo pirmuose- puslapiu?

MUTUAL FEDERAL 
maloniai praneša visiems 
taupytojams, kad dabar 

mokame

4 METINIŲ 
/° DIVIDENDŲ

Dividendai išmokami Birželio 
dieną, ir Gruodžio mėn. 31 dieną 

Partrauksime jūsų pinigus iš kitur 
jei atnešite savo banko knygute.'

IOHN J. KAZANAUSKA3,

President'

2202 W. CERMAK ROAD, 

CHICAGO 8, ILL.

Tel. VIrginia 7-7747AND LOAN ASS’N.

PERKRAUSTYMAI - MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Dėl artimų ir 

tolimų distancijų. Šaukite sekančiai: '
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ANTANAS VILIMAS
3415 S. LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL

Telefonas FRontier 6-1882

STASYS, LITWINAS, Prez.
3039 So. Halsted St.

Tel. VĮctory 2-1272
Apkainavimą ir Prekių Pristaty

mą Teikiame Nemokamai
. ★ —

Raštine atidaro, kasdien nuo 8 vai. 
ryto iki 6 vai. vakaro; ir šeštadie

niais iki 3 vai.

LIET

Sąžiningai ir nebrangiai taisau

TELEVIZIJOS
Ūž patarnavimą vietoje 1 $3.00; 
dirbtuves darbą — $10.00 ir dalys.

Pigios paLveikslines lempos.
J. M I G Ij I N A S

2549 W. 69th St. PR 6-1062

PRISTATOM
Visokįų Rūšių 
STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY
LUMBER CO.

J. G. TJELEVISION CO.
2512 W. 47tb St., FR 6-191)8

TV, RADIJAI, HI-FI, VfiSINTUVAi 
Pardavimas-taisymas. Sek. uždaryta.

MOVING
A. BENIULIS atlieka įvairius 

perkraustymuB bei pervežimus iš 
tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BIshop 7-7.075

Duoną ir įvairias skoningas 
bulkutes kepa

BRUNO’S KEPYKLA
3339-41 S. Lituanica Avenue 
Pristatome J -visas krautuves ir 
restoranus', .taip pat išsiunčia
me | visus artimuosius miestys.

Tel. CLiffeide 4-6376

LII

-- —------
BRIfiHTON SAVINGS IŠMOKA 4% DIVIDENDĄ 

ant visų taupymo sąskaitų du kartu į metus —

%

sausio l-mą ir liepos l-mą.
Pradek taupyti prieš 10-tą dieną. 
DIVIDENDAS skaitosi nuo 1-mos d. 
Kiekvieno taupytojo indėliai yra 
apdrausti iki $10,000.00

PASKOLOS and namų nuo vienų metų iki dvidešimt 
metų lengvais mėnesiniais atmokėjimais

BRIfiHTON SAVINGS AND MAN ASS’N
4071 Archer Avė., Chicago

H
Nai

Papu.

Pasidėkite taupomus pinigus į bendrovę, kuri per. 35 onetus saugiai ir pelningai tarpauja 
lietuviams. Bendrovę, kuri nuo pat įsikūrimo, 1924 metų, visada išmokėjo taupytojams pto® 
indėlių sumą su augštu dividendu. Chicago 
dėlių saugumo ir našumo atžvilgiu yra 
visada buvo ir yra rūpestingai ir tvarkingai 
taupytojai visada galėjo gauti nemažiau kaip 
metų didžiuma įstaigų mokėjo tiktai 2% ir 
Savings bendrovės 35 metų rekordas pilnai įrodo, jo;

Savings bendrovės .35 metų rekordas — S iii- 
aiškus įrodymas,, jog mūsų bendrovės reikale 
vedami, vedaimi taip, kad per 35 metus mūs'J 
3% ir daugiau dividendų, kada per daug, daug 
2’/2% nuošimčius. Taigi kaip matote Chicago 

(i ’ . J negalite rasti saugesnės, patogesnės.ir 
pelningesnės įstaigos pasidėti taupinius. Nors nekurie skelbiasi esą tvirčiausi ir saugiausi.

Žiemos švenčių proga mes ir vėl kviečiame lietuvius (nėra reikalo būti mūsų taupyto^ 
aplankyti mus ir mūsų modernišką, naują įstaigą, Kalėdų proga puikiai išpuoštą Visus 
atsilankiusius vaišinsime skania kava, lietuvišku sūriu ir kitais skanuiųynais. Vaikai 
su tėvais gaus kalėdinių saldainių dovanų.

Tėvų atydai — Atidarykite sąskaitą mūsų specialiame College-Bonus taupymo sk^ 
savo vaikučiams. Atidarykite jiems duris į aukštesnį mokslą, pelningesnę ir laimingi 
ateitį, šis skyrius^moka ekstra augštus dividendus. Metipes. laimėjimų dovanos, metinės 
duvių dovanėlės ir kiti to skyriaus taupymo vaikams ir jaunuoliams siurpryzai. Dėl pilu®8' 
nių informacijų matykite mus. Turtas $37,000,000.00. » ’.

Parking lot —; kieme už bendrovės namo. Taupytojų patogumui atidara 3 vakarus; — 
pirmadieniais, ketvirtadieniai ir penktadieniais.

Atsiminkite, kad Chicago Savings yra K alodų Klubo centras.

Chicago Savings & Loan Ass'n
6245 South Westem Avenue, Chicago, Illinois

Telef.: GRovehill 6-7575
Atdara: Pirmadienį nuo 12 iki 8, antradienį nuo 9 iki 4, ketvirtadienį ir penktadienį nuo 9 iki 8.

Trečiadienį uždaryta visą dieną, o šeštadienį nuo 9 iki 12:30 vai. po pietą.

4%
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pAKSTO SALĖJE
California Avė. ir 38th St. kamp. j

Pradžia — 8:30 vai. vakaro

tituanistiiiės varžybos 
| jau kelinti metai iš eilės Cle- 
j(dande;wengiamos deklamavi- 
ijo, daOiojo sakitymo ii’ laisvo- 
^kalbėjimo varžybos. Jos vi- 
!Į&et yra sėkmingos ne tik 
įlyvių skaičiumi, bet ir pasiek- 
įį rezultatais. Jos yra didelis 

jiškatinimas jaunimui pasitemp 
lį lietuvių kalbos pagilinime, jos 
lifižiame kirčiavime bei ištari- 
jjf. Ir šiemet tokias varžybas j 
ĮĮįėngė L. B. Clevelando pirmo- 
fflfipyfinkė, talkinant abiem li- 
'Įjanistinėms mokykloms.

' Varžybose dalyvavo 22 mok’i- 
Dalyviai buvo suskirstyti 

;įįs'-grupes: pirmoji apėmė I 
IV,skyrius, antroji — V-VIII 
tyrius ir trečioji — IX-XII šky 
šs..

L Varžybų f komisijją sudarė : 
pnn. Juozas Žilionis— pirmo- 

šos apylinkės Švietimo ir kul- 
reikalų Vadovas, akt. P. 

gĖjis “Vaidilos” teatro va- 
foras, K. Vėlyvis — V. Valam 

I įuslit. mokyklos atstovas. A. 
3indukai^ė — jaunimo atsto- 

RW& J. Kazėnas — pirm.’ apy- 
[Jp atstovas.
■pirmojoje - grupėje pirmąją 
■emiją laimėjo — Romutis Ka- 
Rnskas, antrą — Vida Grigo- 
reijtė ir trečią — Viktorija Žy- 
P^tė. Antroje grupėje pirmoji 
Į semiją&titeko Daliai Čiurlio- 

i- -—

nytei, antroji — Reginai Kon- 
čiūtei ir trečioji- — Daliai Liau- 
kohytei. Vyriausioje grupėje pir 
mąją premiją gavo Nijolė Pet
kevičiūtė, antrąją Rimgaudas 
Gulbinas ir trečiąją Jūratė O- 
r ant aite. i

Yra priimamos naujos skau
tės. Nuo 6 metų iki 12 metų į 
jaunesniųjų skaučių draugoves, 
o nuo 12 metų į skaučių drau
goves. Tėveliai ,norį įrašyti sa
vo mergaites pas skautes, pra
šomi paskambinti vienai iš nu
rodytų skaučių vadovių.

Iki šiol skautėms sėkmingai 
vadovavo skautininke skt. 
Petukauskiene.

Pirmosios grupės laimėtojams 
'pirmoji apylinkė skyrė po 8; 
dol., antrosios — po 6 dol. iri 

' trečiosios po 4, dol. premijų. Be 
to, laimėtojai buvo apdovanoti 
knygomis, kuriąs paaukojo. L. 
B. antroji apylinkė, Spaudos 
kioskas — V. Pociūnas ir L. S. 
Ramove-.

Gražų lietuvišką darbą atlie
ka L. B. apylinkės. Kiekvienas 
jai solidarumo mokesčio ar au-1 
kos formoje paaukotas centas 
sugrįžta mūsų bendrųjų reika
lų ' tenkinimui, mūsų jaunimui, ■ 
mūsų kultūriniams bei švietimo 
reikalams.

Nauja temtininkė

Vyriausios skautininkės įsa
kymu nuo s, m. lapkričib 22 d. 
“Neringos” skaučių tunto Cleve
lande tunfcininke paskkirta ps. 
A. Mockuvienė. Todėl visais 
skaučių reikalais prašoma į ją 
kreiptis, tei. MU 1-5295 arba 
jos pavaduotoja M.- Švarcienę, 
tel. LI 1-4611. Tunto adjutante 
yra vyr. skilt. M. Leknickaitė 
— tel.’ PO 1 6508,

Paminėtas Lietuvių teatras

Pereitą sekmadienį buvo pras 
mingai paminėta lietuvių teatro 
60 metų sukaktis. Per du šim- 

i tai lietuvių ,susirinkę šv. Jur- 
'gio parapijos salėj išklausė dvi 
į paskaitas: V. Kavaliūno — “Te
atras, jo esmė ir reikšmė” ir 
V. Kasakaičio — Lietuvių teat
ras Lietuvoje”. “Vaidilos” teat
rų aktoriai, režisuojami meno! 
vadovo P. Maželio, išpildė iš
traukas iš Keturakio. “Ameri
ka pirty”, B. Sruogos “Kazimie
ras Sapiega”, Vinco krėvės “Ša
rūno”, Juozo Grušo “Tėvo” ir 
Al. Landsbergio “Penki stulpai 
turgaus aikštėje”. Vaidino? N. 
Balčiūnaitė-Maželienė, D. Mac- 

? kiėlienė, R. Apanavičius, P. Ma- 
įžęlis, Ign. Gatautis, Z. Peckus, 
R. Zorska ir Z. Dučmanas. Bu
vo pagerbti ir pirmojo liet, vei
kalo autorius Juozas i Vilkutaitis 
ir Clevelande gyveną velionies 
giminės.

Minėjimą rengė Ii B. pirmoji 
apylinkė. Vadovavo pirm. J. Vir
balis.

Naujas

*

*
*

*
*

A

%

PLINKSMŲ . ŠV. KALĖDŲ IR 
BlAIMINGŲ NAUJŲ MĖTŲ!
Pąpuoškite savo namus naujais baldais. 

Visa pirkite šiais metais be jokių įmokejimų 
^- palaikykite pinigus, mokėkite lengvais 
Mokėjimais sekančiais metais.

Didžiulis pasirinkimas naujausių 1960 metų sti- 
feis svečių kambario baldų — sofų, kėdžių, sta- 
Miį, lempų. Naujų stilių valgomieji tik ką gauti iš 
Iriausių Amerikos fabrikų. Turime ir importuotų 
B Švedijos ir Danijos.
F'Didelis pasirinkimas miegamojo kambario, baldų 
j ^paskirų lovų ar komodų.
. Kilimai įvairiausių dydžių ar siena nuo sienos iš 

ar vilnos.
fį puošnūs setai, spinteles, virimui pe-

Šaldytuvai, skalbiamos mašinos, prosinimo ma- 
^os, prosai, kavos virduliai, tosteriai ir daug kitų 
Pftkių.

ifr aParataL radio, phonografai, vokiški
ĮW ir stereo phonografai, plokštelėms spintelės, 
r^omos mašinėlės; lempos, staliukai, sienoms puoš- 
I ^ laikrodžiai ir šimtai prekių.

Visos prekės naujausių stilių už žemiausias kai- 
Perkant šiais metais prašome nieko neįmokėti 

^išmokėsite lengvais išmokėjimais sekančiais me- 
' ik

atidaryta iki Kalėdų švenčių kas dieną 
J10 9 v. ryto tiki 9 v. vakaro, sekmadieniais 12 vai. 
’i S vai.

Į\

j

įltUIVIU PREKYBOS NAMAI
TONITUre center, inc.

So. Halsted St. Tel. VIctory 2-4226
turi gėrę skonį.. . viską perką pas Lieponį.

PREKYBOS NAMAI

Jim D. Manio, 21 m. Kalėdų se
nelis, stovįs prekybos centre 
Prairie Village, Kan., buvo užpul
tas 7 m. berniuko, kuris kirto jam 
į lūpas kumščiu. Senelis įmanąs, 
kad berniukas supykęs už tai, 
kad Kalėdų senelis' nedavęs jam 
to, ko nori. Senelis mano, kad iš
tinusį lūpa' ligi Kalėdų išgysl

I

anglų-lietuvių kalbos 
žodynas

lauktas anglų-lietuvių

Lietuviškasis radijas

“tėvynės Garsų” Lietuviška
sis radijas Clevelande' žengia į 
antrąjį dešimtmetį: Išvaręs gi
lią ir reikšmingą vagą CJevelan- 
do 'lietuvių gyvenime, sukaktu
vininkas radijas su baime žvel
gia į pavo antrąjį dešimtmetį. 
Turinga gražių planų, puikių dar 
buotojų, bet kasa apituščia. Ne
veltui ųžpereitą sekmadienį į 
celevelandiečius kreipėsi Radijo 
klubo pirm. muz. A. Mikulskis, 
o pereitą —■ vicepirm. inž. P. 
Žiūrys. Pastarasis jautrui žo
džių ir gan smarkiai apibarė 
tuos, kurie nenori prisidėti prie 
šios lietuviškos institucijos iš
laikymo. Jeigu visi klausytojai 
nors maža suma prisidėtų, lietu-

I viškajam žodžiui, muzikai ir dai- 
1 nai skambėti radijo bangomis 
j nebūtų jokių problemų. Radijo

Staliukus užsisakyti asmeniš
kai arba telef. Vlrginia 7-8252.
Gros B. Pakšto orkestras.

Maisto ir žmonių 
padaugėjimas

JAV departamentas prane
ša, kad pasaulyje nuo 1950 li
gi 1956 mėtų žmonių pa
daugėjo, 1.7 proc., gi maisto 
pasaulyje per tą laiką paga
minta daugiau apie 3 proc. 
Pranešime teigiama, kad žmo
nių skaičius ne, taip sparčiai 
daugėja, kaip maisto produk-

— Rytų Vokietijoj labai trūk
sta sviesto. Įvestos vėl korte
lės. Propaganda pradėjo skelb
ti, kad žmonės susilaikytų nuo 
sviesto, nes sviestas nesveikas, 
arterijos sukalkėjančios... Ir 
lapė peikė vynuoges, kadangi 
jų negalėjo pasiekti.

PELNINGAS TAUPYMAS

4
0/ METAMS

nuo 1960 Sausio I d.

Z INVESTMENT 
SĄSKAITOSE 
Kiekviena Dislrict Savings 
sąskaita apdrausta 
iki $10,000.00

INDĖLIAI ĮNEŠTI IKI 15 D

UŽDIRBA DIVIDENDUS NUO

MĖNESIO 1 D.

DISTLICT SAVIM
JOSEPH M. MOZERIS — SccrvUn

AND LOAN ASSOCIAT1ON

3430 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois, CLifFside 4-0104

BUDRIK
FURNITURE

3241 S. Halsted St • ARROVV visų (mėgiami marškiniai - 
.. $4.25 
dydžių Į

NORBUT MEN S SHOP
3404 So. Halsted Street

CHICAGO 8, ILL.
Tel. LAfayette 3 5021

Kalėdų šventėms geriausia vieta pirkta 
puikias dovanas už prieinamas kainas. 
Dovanos, kuriomis džiaugsis visą laiką:

Šernai
kalbos žodynas jau gaunamas I
Spaudos kioske, žodyne yra a- Ra-jo vajaus-mėnesiu ir,
pie 30,000 žodžių bei posakių. | išsiuntinėjusi akoningua 8Veiki-
Taip pat kioske gaunami nau
jausieji. leidiniai: dr. A. Macei
nos “Didžioji padėjėja”, vysk. 
Vi Brizgio “Negesinkite auku- 

|rų”, I. šeiniaus “Vyskupas ir 
. velnias” ir kiti, kalėdinės lie- 
| tuviškos atvirutės, priimamos 
j liet, laikraščiu prenumeratos.

‘ ; Naujųjų Metų sutikimas

Nuotaikingas ir šeimyniškas 
Naujųjų 1960 metų sutikimas 
įvyksta Šv. Jurgio parapijos sa
lėje. Rengia L. B. abi apylinkės. 
Salė bus skoningai išdekoruota, 
gautas geras orkestras. Pakvie
timai jau gaunami pas abiejų 
valdybų narius. Spaudos kioske 

I bei Dirvoje. Asmeniui — 5 dol.
Prie stalų bus sodinama po 10 
svečių. Prašoma sudaryti pažįs-. 
tarnų jų grupes ir užsisakyti visą 
stalą. Rengėjai duos gardžių už 
kandžių ir gėrimų. Visi kviečia
mi iš anksto jau registruotis ir 
rengtis šiai iškilmingai metinei 
šventei.

nimus, ‘ prašydama paramos lie
tuviškajai radijo valandai. Pas
veikinkime radiją, šių didžiųjų 
•švenčių proga ir jam sugrąžin
kime atsiųstus vokus 
na. 1/

Gauta naujų prekių. Žemos, 
visiems prieinamos, gerų rakan
du kainos: parlor setų, fotelių, 
krėslų, lempų, stalelių, miega
mų kambarių setu. dinette, din-1 
ing room sėtų, ka-rpetų, rašomų | 
stalų, klejankių, televizijų, ra
dijų, siuvamų mašinų, skalbia
mų mašinų, dulkių valytuvų, 
šaldytuvų, gazinių pečių ir gazu 
šildomų pečių; minkštų kėdžių, 
blanketų, kaldrų.

ąukščiau 
aukšęiau 

KOJINĖS, ’

• Kelnės įvairių spalvų ir 
$6.95 ir aukščiau

• SPORTINIAT marškiniai įvairių spalvų .. $3.95 ir
• SKRYBĖLES ........................ . $6.95 < ir
• PIŽAMOS, CHALATAI, PIRŠTINĖS, DIRŽAI, 

MEGSTUKAI.
• KAKLARAIŠČIAI ir kitos smulkios vyrams reikmenys ge

riausiai išspręs jums dovanų pirkimą savo artimiesiems. A

su dova- 
S. G.

PER

LENGVI IŠMOKSIMAI

POLIJO SKIEPAI
BURNĄ •

Chicagos Sveikatingumo Ta
ryba pradėjo studijuoti naudo
jimą per burną pęiiriiamų skiei 
pų nuo poli j 6. Į Meksiką pa
siųstas dr. S. Andelman, kad 
jisai tenai patyrinėtų kokius 
rezultatus duoda ten praktikuo 
jamas toksai skiepijimo būdas.

MANDAGUS
PATARNAVIMAS

Atdara pirmadienio ir ketvirta
dienio vakarais. Sekmadieniais 
nuo 12 iki 5 vai., a nuo gruodžio 
14 d. bus atdara kiekvieną vaka
rą iki vėlumos iki Kalėdų.

Budrikę radio programą iš 
WHFC, 1450 kil. radio stoties 
sekmadieniais nuo 2:15 vai. po 
pietų.

ATSILANKYKITE Į NORBUTO VYRŲ REIKMENŲ KRAUTUVĘ,- 
3401 S. Halsted St. tuojau pat, kad galėtumėt pasinaudoti geresnių 

dovanu pasirinkimu.

///o PADIDINA

DIVIDENDĄ!

TV — RADIJAI

GRANE SAVINGS
2555 WEST 47th STREET LAfayette 3-1083
B. R. Pietkievvicz, preš., E. R. Pietkievvicz, sekr. ir advokatas 

><X>0000000000000000000
Mokame aiigštns dividendus. Keičiame čekius. Parduodame ir perka

me valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai nemokamai.
Pradekite taupyti atidzu’ydami sąskaitas šiandien. Apdrauda .iki $1Q,OOO
Darbo valandos: pirmadieniais ir ketvirtadieniais rilio 9 iki 8 vai. valy;, . 
antrad. ir penkt. 9 iki 5; treč. uždaryta, o šešt. nuo 9 iki vidurdienio •

f

— HI-FI — STERIOFONINIAI HI-FI 
VOKIŠKI

Ant specialių "Bonus" 
taupymo sąskaitų

Sav. P. Keršis, P. Endzelis, J. Bendoraitis
Tel. — CA 5-7252

GRANT WORKS
ALYVA, ANGLYS

Sąžiningas patarnavimas. 
Geriausios rūšies Anglys ir 

Alyva.

1546 So. 49 CU

FRANK’S Television and Radio, Ine.
SALES & SERVIOE
3240 South Halsted Street

Perskaitė dien. “Draugi”, duokite jį kitiems.
TAUPYKITE TEN, KUR MOKAMAS 
AUKŠČIAUSIAS DIVIDENDAS

Nuo 1960 metų sausio mėn. 1 d. mes mokėsime

Ant visų taupymo 
sąskaitų ■ IIDLAND

SAVINGS & LOAN /
ASSOCIATION /j

A

4038 ARCHER AVENUE Chicago 32, ILL. 
Tel. LA 3-6719’

Prezidentas August Šalčiukas

Kiekviena sąskaita apdrausta ligi $10.000.-
Federalinės valdžios draudimo įstaigoje

Kapitalas $ 5,000,000.00
Įsteigta 1914 m.

a 'AgLJr

l

Cicero 50, III.

OLympic 2-9311
Adam Bernadisus

J

SPECIALUS IŠPARDAVIMAS
tb. miescamoio setas su spyruoklėmis remuo- 
, spyruokliniu nuitrasu, 2 vanity lempoms, 
pairalvem ir kiliuioliu. $149.95

3 dalių sofa su 2 aukštų. staliuku, cocktal* stalu, 
2 stalo lempom su, gaubtuvais - 
ir kilimėliu, tik už . .......

5 gabalų dinette setas su lėkščių $49.95
Spyruokles reniuose ir spyruoklinis $39 95 

matrosas .....‘.................i

F. A. RAUDONIS ir N. BERTULIS, Suvinfnkai

ROOSEVELT FURNITURE Co.
2310 W. Roosevelt Rd. Tel. SEeley 3-4711

Atdara pirmad. ir ketv. 9-9 vai., kitom dienom 9-6, sekm. 11-5.

Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. “Drauge”
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REAL ESTATE

MOŠŲ KOLONIJOSE
Waukegan, III.
Gražus sportininku pagerbimas

nuajuosius metus prie gražiai | 
papuoštų bei skaniais valgiais! 
apdėtų stalų, kuriuos pagamin
ti mielai sutiko visiems Hartforj 
de žinomas skanių valgių gamin 
tojos B. Jucėnienė ir M. Gylie-i 
nė.
. Vietos ir apylinkių lietuviai, 
norintieji Naujųjų Metų sutiki
me dalyvauti, kviečįami vietas 
užsisakyti iš anksto. Užsakant

parapiečių: Onos Ardzijauskien- 
nės, Jurgio Žilinsko, Jievos M ar 
kevičienės ir Paulinos Mickūnie- 
nės.

— Domisi muzika. Beartėjan
čių švenčių proga, vietos lietu- 
vaitė Frances Vanagas suruošė 
savo mokinių studijos muzikinę 
programėlę. Pastebėta, kad di
delį susidomėjimą rodo muzikai 
patys jauniesieji, kai kurie iš jų 
tikrai pasirodė laabi talentingi.

— Nemėgstu žmogaus, kuris 
siekdamas garbės 
venimą; duokite 
kuris gyvendamas 
vardą.

eikvoja gy- 
man žmogų, 
susidaro sau

Martini

MOVI N G 
2047 W G7 PI.. Wfl 5-8063 
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.

CLASSIFILD & HELP WANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE

Marą, ir Gage Park — mūr. 2 bt., 
gazu šilti., gar., did. lotas — pigiai 
Mūr. 7 ir 5 k. c. šil. did. lot. $25,900 
Mūr. uauj. 2 b. gar. extr. įr. $30,900. 
Med. 2 po 5 ir 4 k. gar. tik $14,500 
Didelis pasirink, apart, ir paj. namu

BUDRECKAS
4081 ARCHER AV. LA 3-3384

karo pradžia 8 vai. vakaro. 
A. M.

Dayton, Ohio
Ralfo rinkliava

Kasmet lapkričio mėnesį šau-

— Lietuviškos plokšteles. Tiek 
vietos lietuviai, tiek atvykusieji 
domisi nauja išleistomis lietu
viškomis plokštelėmis. Paskuti
niu laiku labai noriai perkama 
plokštelė: “Dainos iš’Lietuvos’’, 
kurias įdainavo Lionė Jodis “Rū 
tos” tautinio ansamblio palydi
ma.

Antanas Barčus maždaug
10 metij patobulino auto-prieš

ihatinį vožtuvą ir jį užpatenta
vo. Pasirodė, kad jis labai prak 
t;škas ir bematant juomi suši

ldome jo didžiosios lėktuvų sta
tybos bendrovės. Jo įmonė pra
dėjo sparčiai plėštis taip, kad 

| jam teko statytis naujas ir erd- i 
visa nu+alnn's ftinmis dienomis

valios lietuviai suaukojo 185 do 
lerių. Aukojo po 50 dol. dr. Ro
mualdas Gineitis. Po 20 dol. dr. 
Edmundas Dhikteinis ir dr? Juo 
žas Masilionis. Po 10 dol. Lie
tuvos Vyčių 96 kuopa ir Lietu
vių klubas. Po 5 dol. Steponas vjas patalpas, šiomis dienomis 
Bučmys, Juozas Bulota, dr. Al- įvyk0 jo anųjų patalpų įkurtu-1 
girdas Dyšas, dr. Romualdas ,'vgs. 
Giniotis (Spencerville, Ohio), O- 
na Galdikienė, Frank Gudelis, 
Jeronimas Urbonas ir Vacys 
Kaitarskis. Po 3 dol. Jonas Kvie
tys. Kiti aukojo po mažiau. Bal- 

iškėlėlfui atstovauja ir vajų pravedė 
kurie ■ L. K. Draugijų sąryšis.
spor-
buvo

Jo įmonėje dirba apie 40 
■'darbininkų, gamina jau kebas. 
I dešimtis įvairių lėktuvams da-l 

lių- I

RINOS & VANDENS 
NUTEKAMIEJI VAMZDŽIAI 

(Gutters & Dovvnspouts)
DEDAME VARIO — "COPPER- 

AT/LOY” METALO EINAS Ir VAND. 
NUTEK AM UOSTUS VAMZDŽIUS ūž 
tokią pat kainą, kaip ir “galvąni- 
žed”. Jų niekad nereikia dažyti 
jie ištveria neribotą laiką.

VISOKIUS STOGUS taisome 
atremontuojame. Garantuojami 
metams.

DUMTRAUKIUS IR “SMOKE- 
STACKS” išvalome, atremontuoja
me ir atliekame “tuckpointing”.

NAMŲ RINAS IŠVALOME ir pa
taisome,. išsmaliname iš vidaus ir 
nudažome. Bus \kaip naujos.

Mūsų firma yra' didžiausia šioj 
srity, atliekame darbą kuo geriau
siai už žemiausias kainas visame 
mieste. Visas mūsų darbas garan
tuojamas. Esame pilnai apsidraudę. 
Kreiptis galima dieną -ar naktį 
sekmkdieniais. Telefonai —

LAwn<lale 1-8047 arba
ROckūcll 2-8778

Mielai Jums patarnausime.

REAL ESTATE-INSURANCE
NORKUS & ASSOCIATES

2405 W. 51 st Street
WAll>rook 5-5030 

Vak. PR 8-3579 
Trečiadieniais, uždaryta

fr

ir
5

ir

4125 W. 109th St.
Gyvenkite kartu su savo drau

gais gražiame Ranch Manor. Di
delis 3-jų mieg. kamb. -mūr. na
mas. 1^2 vonios. Didelė virtuvė. 
Sandėliukas. Garažas. Sieteliais 
uždarytas porčius ir 36 pėdų mau
dymosi baseinas. Truputį virš 
$30,000. Savininkas prašo pasiūly
mo.

McKEY and POAGUE 
2042 W. 95th St. BE 8-8425

BUILDING & REMODELING
I

MODERNIŠKAS
Gražus . 7 kamb. 

namas prie 79-os 
— karšto vandens šilima, 
sklypas.
prie r*"*.......... ... ________

Ir prie gero susisiekimo Marąue- 
te Pk. mūr. 6 kamb. bungalovv, 
tuščias — pirkit už rimtą pasiūly
mą ir tuojau pat kelkitės gyventi! 

PELNINGA TAVERNA
Ir .5 kambarių - mūrinis namas. 

$35,000.
GRAŽIAI PERTVARKYTAS

Perstatytas medinis namas. Apa
čioje 4 kam b. su visais moderniš
kais įrenginiais ir dar 2 miegamieji 
viršuje. Rūsyje jaukus 2 kamb. bu
telis su atskiru įėjimu. Gązo šildy
mas. Sausas, šviesus, jaukus! Tik 
$12,750. •

4 BUTAI PO 4 KAMBARIUS
Po 2 miegamus. šildymas alyva. 

Namas mūrinis. Cicero’. $18,000,’ 
$20,000 METINIU PAJAMŲ

Geroje viotdje — vakarinėje mie
sto dayje .19 apartmentų -mūras. 
Viskas puikiame stovyje. Įmokėti 
$25,000. Kaina normali. ,

DU NAMAI
Mūr. 6 butų ir medinis. 2 būtų. 

Metinių pajamų $7,170.00. Gera vie
ta, kaina neaukšta.

TINKAMAS INVESTAVIMUI 
‘3x5 ir 1x6, mūr. Žemi taksai. $250 

mėn. pajamų. Tik $32,000.
MŪR. — 2x0

Marąuette Pk. lietuvių mo- 
Prleinama kaina. Apžiūrė-

IR DIDELIS 
ranch tipo niūr, 

ir Pulaskl.' Gazo 
50 pėdų

BAŽNYČIOS IR MOKYKLŲ

" Netoli 
kyklos. 
kitę!

P

Neseniai pasibaigęs šių metų 
ąmerikietiško futbolo sezonas 
davė naują čempioną Waukega- 
no ir Nofth Chicagos parapinių 
mokyklų lygoje. Juo tapo šv. 
Baltramiejaus lietuviškos para
pijos mokyklos komanda, įtiki
nančiai nugalėdama visus var-|
žovus ir surinkdama rekordinį, vietą skambinti tel. V. Nenor- 
jyarčių skaičių, būtent 278 prieš tas CH-9-2683 arba J. Šimans- 
31 savo naudai, kis AD-2-8573, Hartforde. Va-

Šiuo laimėjimu pagrįstai 
džiaugiasi ir didžiuojasi visa lie
tuvių kolonija. Juo labiau, kad 
palyginant mažos mokyklos ko
manda galėjo sutriuškinti to
kius galiūnus, kaip Immaculate 
Gonception parapijos arba St.
A*įiestasia parapijos mokyklų ko I kiamas vajus, kurio metu geros 
mandas.

Pelnytu laimėjimu pasidžiaug 
t? ir'Į sportininkus pagerbti šių 
mėtų lapkričio 21 dieną Lietu
vių auditorijoje buvo suruošta 
vakarienė. Vakarienėje dalyva
vo parapijos dvasiškija, Kolum
bo’ vyčių atstovas, Waukegano 
ir Noith Chicagos sporto čĮar- 
bridtojai, komandos globėjai, jos 
treneriai ir visi komandos da
lyviai su tėvais.

Vakarienę sumaniai pravedė 
adv. L. Petrošius. Kalbėtojai, 
sėvikindarūi nugalėtojus, 
otįanizaci’as ir asmenis, 
prisidėjo prie šio gražaus 
tminkų pasirodymo. Čia
Širinincta Šv. Baltramiejaus, Juo 
zaj?o ir Antano lietuvių draugi
ja, kuri finansavo visą mokyk 
los sportinę veiklą. Draugijos 
valdyba buvo pristatyta susi- 
ririkūsiems. Entuziastiškai bu
vo. pagerbtas komandos trene
ris Robertas Rayunas su savo 
padėjėjais. iDėkingi sportininkai 
įteikė jam asmenišką dovaną 
sportinę statulą su visų koman
dos dalyvių pavardėmis. Jonas 
Jakutis (John Jackett) įteikė 
sportiriirikams dovaną lietuviš
kos visuomenės vardu, kuri bus 
laikoma mokyklos patalpose. Ko 
lumbo vyčiai, parapinių mokyk
lų- lygos organizatoriai, pasky
rė vienkartinę dovaną ir gražią 
pereinamą taurę.

Komandos trenęris Robertas 
Rayunas pristatė - asmeniškai 
kiekvieną komaridos dalyvį 
trumpai apibūdindamas kiekvie
no‘Sportines pastangas, o dviem 
geriausiai pasirodžiusiems spor 
te įteikė sportines statulėlės. Čia 1 
pat nebuvo pamirštos ir mokyk
loj'mergaitės, kurios suorgani
zavo gražią - “Cheer Leaders” 
grupę. Jos ištikimai, nebodamos 
nei šalčio nei sniego, kiekvienų 
rungtynių metu kėlė sportinin
ku entuziazmą.

.Vakarienei pasibaigus visi 
skirstėsi pakelta nuotaika, o 
sportininkai su treneriais vėl 
kibs į darbą, nes krepšinio se
zonas jau prasidėjo. Nors sun
ku tikėtis, gad ir šioje sporto 
Šakoje mūsų komanda laurų 
vainiku pasipuoštų, bet tikėki
mės, jog ir čia mūsų vyrukai 
riebus paskutinieji, nes jau dve
jas rungtynes, kad ir su nedi
delė . persvara, laimėjo.

. Smagu matyti, kad atsiranda 
pasišventėlių, kurie su dideliu 
entuziazmu fizinį lavinimą prie 
flšūsų- parapinės mokyklos sėk- 
mingai plečia. Pr. Pt.

Hartford, Cann.
Kvietimas sutikti Naujus Metus

Hartfordo Lietuvių Skautų Tė 
vų komitetas, vadovaujamas e- 
nergingo ir veiklaus pirminin
ko Jono Šimanskio, šiais metais, 
kaip ir praeityje, ruošia tradici
nį Naujų Metų sutikimą. Nau
jų Metų sutikimas įvyks šv. Tre 
jybės lietuvių parapijos mokyk
los salėje .(Cąpital ir Broad gat
vių kampe), čia visi vietos ir 
apylinkių lietuviai, grojant ge
ram orkestrui, galės linksmai 
praleisti senuosius ir sutikti

Kronika
— Klemensas ir Viktorija Zup 

kai atšventė 50 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktį. Abu jubilia
tai' randasi gerame sveikatos 
stovyje, Daytono lietuviai jiems 
linki dar daug gražių metų pra
gyventi.

— Šv. Kryžiaus lietuvių pa
rapijoj lapkričio 30 d. lankėsi 
vyskupas Paul F. Lėibold ir su
teikė sutvirtinimo sakramentą, 
uus

— Mirusieji. 1959 m. Šv. Kry
žiaus parapija neteko keturių

Moteris neturi užimti antros 
vietos šalia savo -rūbų. Jei vy
ras pirmiau pastebi suknelę, 
negu pačią dėvėtoją — reiškia 
ji pasirinko rūbą blogai.

KAZYS ČESNAUSKAS
12116 So. 93rd Avė.
PALOS PARK. ILL
Telef. GIbson 8-4938

• GeneralfniB kontraktorius 
nauju namų statybai, {vai
siems remontams ir namų per
tvarkymams • Turime dideli 
patyrimų , .narnų statyboje. • 
Patys atliekame cemento Ir 
medžio darbUB. • Apskaičiavi- 
■nal nemokamai.

Ne menkaverčius blizgučius įr 
žibučius lietuviai perka 

KALĖDŲ DOVANOMS, bet 
vertingą, rimtą, nebrangią 

KNYGĄ 
apie mūsų žadintoją, aušrininką- 
viltininką, Lietuvos gamtos žinovą 
miškininką prof. P. MATULIONĮ 
(gimęs.prieš šimtą metų). Išleido 
Liet. Profesorių Draugija, gausiai 
papuošta Lietuvos žmonių ir gam
tos vaizdais.. t

Atsiuntę savo adresą ir nema
žiau $1^ (adresu: prof. DIR- 
MANTAS, 4241 So. Maplewood, 
Chicago 32, III.) galės šia knyga 
džiaugtis jau švenčių metu.

iimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiii

28 MOTERYS

i
. .Kokie yra sunkūs — pavojingi 
darbai, prie kurių leidžiama samdy
ti tik turinčius 18 metų amžiaus? 
Ir daugiau.’ žinių suinteresuotieji as
menys gali rasti knygelėj -r-

FEDERALINIAI DARBO 
SAMDOS ĮSTATYMAI.
Spaudai paruošė Pr. Aulas

O-

Knygelėj 
forma 
JAV-bėse 
jstatymai.

Pinigus

klausimų ir 
išaiškinti

atsąkymų 
veikiantiejiyra

federaliniai darbo samdos 
Knygeles kaina

užsakymais

40 centų.

su siųsti:

63rd Str

SOPHIĖ BARČUS 
RADIJO VALANDA

Visos programos iš AVOPA
AM. 1490 Kilocycles FM 102-7 MC. 
Kasdien: nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10-11 vai. ryte, šeštadieni ir 
sekmadienį 8:30 iki 9:30 vai. ryte.

Vakaruškos pirmadienį 7 vai. vak. 
Raštinė; 7159 So. Maplewood Avė.. 
Chicago 29, m. Telef. ELE 4-2413

NUO UŽSISENfiJUSIŲ BEI 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ 
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT

VIRŲ IR SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
ir negali ramiai sėdėti arba naktimis 
miegoti dfei jų užslsenėjuslos žaizdos 
niežėjimo ir skaudėjimo senų atvi
rų ir Bkaudžių žaizdų — uždėkite 
LEGULO OINTMENT. Jos gydymo 
ypatybės pslengv'ns Jūsų skausmų 
r galėsite vėl ramiai miegoti nak

timis. Vartoklt Ją taipgi nuo skau
džių nudegimų. JI taipgi prašalina 
niežėjimą Ilgos vadinamos PSORIA- 
SIS. Taipgi prašalina peršėjimą Ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT. su
stabdo džiovinimą odos ir perplyšiiną 
tarppirščių. Yra tinkama vartoti nuo 
džlūstančios, suskilusios odos, dedir- 
vinlų odos Išbėrimų ir t.t., taipgi tin
kama vartoti vaikučiams, kada ‘pa
sirodo skaudus Išbėrimas nuo vysty
klų Ji yra gera gyduolė nuo iš- 
virtinių odos ligų 
Legulo Olntment yra 
parduodama: po 75 
centų, $1.25 ir $3.60 
(paštu, $8.86). Pir
kite vaistinėse ČhL 
cagoj Ir apylinkėse: 
Mllvaukee, W|B., Ga
ry, Ind., Dėt r oi t, Mi- 
chigan arba rašykit 
ar atsiųskite Money 
Orderį 1 —. ■

LEGULO, Department D. 
5618 W. Ėddy Bt., Oblbago 84, IU.

IJ

Vestuvių nuotraukos ir 
augšfos rūšies fotografijos, 

mūsų specialybė

PRECIN PIIOTO STUDIO
(Incorporated) 

EDVARDAS ULIS, sav.
4068 ARCHER AVENUE

Tel. VIrginia 7-2481

i

V. A* ŠIMKUS
GEN. KONTRAKTORIUS 
2018 WEST 71st STREET,

Namų 515 Nolton, 
Willow Springs, Ulinois 

Naujų namų statyba ir įvairūs 
remonto darbai, alumtnijaus ir 
stiklų: durys, langai, jų stoge- 
iirfi ir kt.
Ofisas atdarąs: pirm, ir ketv. 
5-9 v., v., šeštad. 10 v. ryto iki 
4 v. p.p. Kitu laiku skambinti 
susitarimui*

PR 8-4268 arba TE 9-5531

LEONAS
REAL ESTATE

2735 Wesi 71 si Street
Tel.: TOAlbrook 5-6015

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJJ

I ST A N K U S !
f CONSTRUCTION C0. į

Šitokiu pavadinimu nauja kny
ga išėjo iš spaudos. Spaudai pa
ruošė dr. Juozas Prunskis. Kny
goje nupasakojami eilės rašytojų, 
aktorių, visuorheninihkių ir kito
kių moterų klystkeliai, jų vidaus 
blaškymąsi, jieškojiimai tiesos bei 
kelio 
bes ir 
vai ir 
saka, 
kalą 
skaityti, negali’atsitraukti jos ne
baigęs.” Kaina $1.50. Gaunama 
“Drauge”.
iiimmiiiiiiiiiiiHiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

ir suradimas vidaus ramy- 
laimės. Knyga skaitoma gy- j 
lengvai,, kaip nuotykių apy- 
Alfa Sušinskas apie šį vei- 
rašo: “Pradėjęs šią knygą

LITHUANIAN 
B A K E R Y 
2450 W. 59fh Street

Chicago 29,'III.
Tel. HĖmlock 4-7434

Kepa įvairiausius kepinius ir baltą 
kaimišką, duoną, kariškių rupią ruginę duoną, kuri ____ ,
senesnių žmonių. Priima užsakymus tortams, pyragaičiams Ir kitokiems 
kepiniams įvairiomis iškilmių progomis. Krautuvėje gaunami impor
tuoti delikatesai, lietuviškos dešros, kumpiai ir kt. maisto produktai. 
Atdara nuo 8 v. Uždaryta sekmad. ir pirrhad.

ANAS KAZILIONIS

duoną, ruginę paprastą, ir plikytą, 
ruginę duoną, kuri mėgiama, ypač

R

■ Atlieka planavimo ir statybos s 
; darbus gydytojų ofisų, gyvena- S 
: mųjų įr prekybos pastatų. Jū- = 
• aų pasirinkimui turime .virš 80(1 =
■ Įvairių standartinių projektų “ 
; Ofiso ir namų telefonas:

PRospect 8-2013
j 7403 SO. WESTERN AVĖ. E

Chicago 36, III.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiHinniniuniS

|L. STAŠAITIS &Co
9 GENERAL CONTRACTORS

Statome gyv. namus ir įvairius 
pastatus. Tam reikalui- turime 
>uikių sklypų.

Atliekame namų pataisymus 
bei atnaujinimus.

u Administruojame namus* ir nuo- 
S savybes.

2456

g

Kreiptis 5-8 vai. vakaro
WEST 69th STREET 
ĮSTAIGOS WA 5-9730 
NAMU TN 8-8208

KERELIS BROS. 
CONSTRUCTION CO.

Stotom e įvairius REZIDENCINIUS, 
MEDICINOS ir PREKYBOS 
tikslams skirtus pastatus.

ARCHITEKTAS atlieka planavimų 
pagal JŪSŲ pageidavimų.

REpublic 7-8949 
6350 South Albony Avenue.

1909

STANDARD FEDERAL
Chicagos stipriausioji įstaiga

Laiminga ateitis priklauso tiems, kurie taupo SAUGIAI dėl 
Jos. Jau virš 50 metų sėkmingai tarnaujame lietuviams

• Kodėl neskolinti 
sutaupysite?4%

•A

iš Standard Federal, kurioje daug

DABAR MOKAME 
VISIEMS 

TAUPYTOJAMS 
JUSTIN MACKIEWICH, President

JUSTIN MACK1EWIOII JR., Manager

TORTAS $70.000,0.00.00 
ATSARGOS FONDAS $6.000.000>

■
7

s

AND bČAN A55OCIAtlgN

; 41,92 ĄRėH|Rį^>;eHlCAG&M < •

—...j?:..

VALANDOS: Kasdien, įskaitant Aešt. nuo 9 vai. ryto Iki 4 vai. P-P-
Ketvlrtad. nuo 9 Vai. ryto iki; 8 vai. vak. Treč. visai neatidaroma.
  ----------------------------------------------------------------------------

Vacys Petrauskas*
GENERAL CONTRACTOR

— stato — 
rezidencinius, 
komercinius ir kt. pa
status.
Tsip pat atlieka įvairius 
remonto darbus.

6936 S. Maplewood Avė.
Telefonai:

Res. HE 4-7482, Off. CL 4-7450

Didelis gražus 3-jų. butų mūr. na
mas Marąuette P-ke. $240, pajamų 
mėn. .ir sav. modern. būtas.

Prie biznio g-ves Brighton P-ke. 
Taverna ir 3 k. butas. 2-mę augšte 
7 atskiri k. Centr. Sild. radiatZ aly
va. 'Garažas. Viskas tik $19,000.

Netoli Chicagos labai geroj - vietoj 
medžiais apsodinta prie gražaus upe
lio ir netbli ežero, nedidelis ūkelis 
su trobesiais — 5 k. gyv. namas be
veik naujas. Galima pirkti ir vien 
gyvenamą namą su 4' akrais žemės. 
Kaina riuostab. bargenas —z tik 
$7,000.

10 butų apart, po 4 lt. labai ge
rame stovyje prie gero susisiekimo, 
mokyk, ir baž. $75,000.

2-jų a. mūr. 2 po 5 k. ir 4. k. bu
tas rūsy. Šild. gazo pečiais. .$16,000.

Be tų turime ir daugybę kitokių 
namų, biznių bei apartamentų, o 
taip -pat daug jieškančių pirkėjų. 
Ir Jūs užsiregistruokite pas mus.

M ŠIMKUS
REAL E8TATE — INSURANCE
4259 So. Maplewood Avė.

CL. 4-7450. Res. Y A 7-3040 ,

, Sąžiningas, greitas Įr pilnas patar
navimas perkant - parduodant nejn- 
domą turtą.

Parūpinamos paskolos draudimai

J. STONKUS
Real Estate Broker - Notary Public 

PRospect 8-1595

$190 pajamų ir savininko bu
tas. 1% augšto mūr. 8 kamb., 
4 mieg. ir 5 kamb. butas. Karštu 
vand. apšildymas. Gage Parke. 
Tik $25,900.

2-jii augštu namas. 5 
Platus sklypas. Alyva 
dens šiluma. Garažas. 
So. Kedzie A ve. Tik

ir 6 kamb.
karšto van- 
Apie 63 ir 
$1,9,900.

2-ju augštii mūr. 6-6-3 kamb. 
Modern. virtuvės ir vonios Alu- 
imin. langai. Garažas. Apie 61-ą 
ir Centrai Avė. $260 mėn. paja
mų. Tik $30,900.

6 butų mūr. 45 pėdų sklypas. Aly
va šildymas. 4 maš. garažas. 
$530 mėn. pajamų. Apie 55-tą ir 
Emerald Avė. Tik $44,500.

8 butų mūr. 53 pėdų sklypas. 
Alumin. langai. Marąuette Pke. 
Tik $89,000.

BELL-VARPAS
REAL ESTATE

General Insurance. Notary Public
1.6455 SO. KEDZIE AVENUE

Tel. PRospect 8-2233

MISCELLANEOUS

ŠILDYMAS
A. Sta-nčiauškas instuliuoja vi-1 

sų geriausių Amerikps tironų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintuvus 
bei Air Conditioners ir atlieka vi
sus skardos darbus.
1546 S. 49th Court, Cicero
Tel. OLympic 6-0775 nuo 8 vai. 

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

OLympic 2-6752

Perskaitę "Draugą", duo

Parke prie pat liet, 
po 6 kanib. 6 m.

Marąuette T 
bažnyčios, mūr. 2 
senumo. $46,00'0.

Savininkas tjni 
butų. med. namas 
kainą. $18,500.

Marąuette Parke. 2-jų. 
kelių metų senumo, atskiri 
mūr. garai. $33,600.

Marąuette Parke. Mūr. 
10 m. senumo $17,500.

VAINA REALTY 
6540 So. Westem Avenue 
RE 7-9515 arba RE 7-4639

greit parduoti. 8 
rieksite už žemą.

bt. mūr. 
šildymai.

5 k am b..

DĖMESIO!

Į Lithuanian dietionary
★

Angliškai lietuviškas — Lietuviš
kai angliškas žodynas. Parašytai 
H. H. Pevtreaa ir T. Gėriko. 333 
psl. Kietais viršeliais. Kaina $4.50. 
Gaunama “Drauge”, 4545 W 63rd 
St.. Uhicago( 29. DL

kife ii kitiems pasiskaityti. |
____________ i i

Apsimoka skelbtis ‘'DRAUGE* 
nes jis plačiausiai skaitomas F3tu
vių dienraštis. OI skelbimu Kaino* 
visienis prieinamos.

^ARpii^TTE Parko

2 aukštų mūras, 3 bujaj, ’ 
alyva šildymas, garažas. J23,j]

Tvirtas biingjilow. 5% |q 
kąršto vandens'šlldyniaa, n)Qro 
ražas. $20,500,

Motiem. Vienų metų mūrus, 
kūs 2 batai, 2 šlld. »latenwį a 
tas šausas rūsys, platus fiklypad 
ražas. $41,400.

12 metų, 5 kamb. marink, m. 
šildymas, apsauga nuo potvynio 
pėdų sklypas, garižas. IlZiOO,' įf rting-

7 kamb. medinis, gazu 
garažas, arti mūsų ofiso, žsma ger

Mūrinis 3 butai Ir blzrilo jataltjįf ' 
centr. šildymas, 2 auto maS“ *Qi 
$31.900. ' W x

Pulkus 2 metų SU lumk mini tfaKai 
nlH. ant 85 pėdų sklypo, arti tnnhflĮjįį v r 
los ir bažnyčios $21,600. • 4g

2 butų mūras, 6 ir 6 kamb, n®. * ,•
jos gazo Šildymas, garažas. marL VISI J

4 butų mūras, 2x6 lt
6,000 pajamų metama, kaina !55iJ|Ljn^‘J 

Naujas modern. 5% kamb. Ta
apsaugą nuo potvynio, gazo uč?
maš. $18,800. • ( 4sllS. C

Pajamų burigalov, mūriolą 2 U ■ • 
tai, gazo šildymas, garažaa nijK^) 11* £ 

Mūrinis bnngaloff, 5 , kamb. ū/1 .* fa 
porčlai, 2 auto garažas. $1(,IH. VgKp1

Arti Jaunimo Centro, 2 buto iaį/. Spinu 
rinls, alyva Šildymu J
<21.500. , laiką*

BRIGHTON PARKĘ ; •
2 butų medinis, geras rūiyą f&N (jet. 

IInė tvora, garažas. $18,6’00.
3 butų mūrinis, 

mesio. $22,000.
K T T

6, butų mūrlnlą . . __
mos' men., bargenas, $20,800.

K. VflLDIS REAL ESTiš įS
2655 W. 69th St ILeJio ’

RE 7-7200 arba RE 745M t dolerių, 

Pajamų medinis, gandas, nani’
šildymas, 70 — Talinan. $l»joc'WfannVfl DC

Mūrinis 4 butai, alyva si!dyjnft^U. ‘ . 
Brighton Parke. $28,300. |iflO, K<’

Naujas 1% augšto mūriu, Un
užbaigtas viršuje, garažai. 1'3,3(10,

Virš $17,000 pajamų metams iJK liptuvil 
ras, 2 blokai nuo mūsų huiges. 'c

Naujas 1 % augšto, atskiri fiidyA, vfldOVJ 
mal, 50 plotas, garažai. $22,500. j

4 metų mūrinis, arti mokykla hLį. 
bažnyčios. $19,600.

Mūrinis G kamb., priešais paną, 
naujas $ild. $18,500, ’ J. ,<x okllj

Naujas bung. 3 mieg. | rytos ^0* 0 
Western. $16,900. .

-Mūrine 5 kamb. rezidencija uijįjSlorviii 
40 p. loto už $15,600. parodyti
-'Norit pigiai ir gerai? Mes tmt.* .

MARQUETTEllll,:įyVs; 
2517 W. 69th St PR  ftrs mum 

geriausi pirkimui tų m kad koi
SAVAITĘ > r ;. agBliStai, 1 

BRIGHTON PARKE: RedMil' 
butai po 2 H kamb., skiepas, fltBDOUOJK, t 
$13,000 -X.

Medinis. 3 butai. 6-«-4—3 hrtl®u Pam< 
Skiepas. Gazo pečiais šildymai Ge- p. 
ros pajamos.

Mūrinis. 2 po 5 kamb. Ir J kafbjĮjjugįaU k 
skiepe. Centrinis šildymhs. GanS . 
Gražūs būtai. Oiunų tai

Mūrinis. 6 kamb. bungaloiv ir ,
kamb. skiepe. Apsauga nuo piny-B SU10S10S 
nio. Mūr. garažas,. NTnrc

GAGE PARKE: Mūrinis. 1 nuih
—4 ir 3 kamb. Centr. šildymai M^nopaga Ild 
geražas. Gražūs butai.

Mūrinis bungalovv. 3 butai, 4 -y Sdrptos. 
3 — 8 kamb. Garažas. 37 pEdg šlj-L M . 
pas. $2j,ooo. y ūkę. jei

MARQUETTE PARKE: ,..... „
naujas, 1 % augšto, 5 ir’ J kssa m
Centr. šildymas. Labai ff"v*jfcunjzma

Mūrinis., 10 butą po 3 kamb. 9^ 
ros pajamos. Labai gera vMi

Turime daug ntinų ir ,J< 
pirkėjų.

Parūpiname paskolas, vtaj 
Iramllmus h apskaičiuojame M 
■■n; mokesčiui 

'Urhsluie ŪR į 

ŠIMAITIS REALT^tain 
General Insurance, Notary l’L

2737 W. 43rdStCL4-2ffl Iresnio 
........................................ ——y pus stel 

W to si 
ir med 
si, kad 

.....- o------------------------- j* Parodė t 
SHUKIS REALTtfe«

hydi 
B^parod' 
Bkurių 1 

Rbihink

Vriai 
.^tvės n 
hkis ir

Miestui 
D Veidai n 

[^Pe. N- 
--------- -----------------—J8 ir k i 

IŠNUOMOJAMA — FOB lin
_____ ,.ti. BtNAMŲ SAVININKAI

m a t> nr ai rKttr a tt IA W12 lū,
J^ros p 
■n ^Uaimp 

žjl 
ktikra 
ki°s 

^h’ma ] 

M-ūpc 
J^ip k 
j8 Lieti 

tars 
htos.

enti 
^Užsa 

plis į 
Ai

u R 
apie $8H r sm. £

ii-- Kasi

Lirdio ’

^Seiiiio, k;

Melavo
®P meluo, 
t iien 
iiiei pr<

Parduoti, pirkti ®r Kmainyti 
mus galite Čikagoje ar jos 
č tuose;

Turime nuosavybių visur, taip 
turime ir klientų, kurie nori P

Kreipkitės j mūsų rakini i 
gausite geriausių patarnavimų.

6433 S. Pulaskl St
Tel. Lūdlow 5-5900 w

ROOMING HOUSE. $348 į 
pajamų, plius butas. 10 k 
Apylinkėje 26th ir LAvodate I 
Karštu vand.-alyva apšild. 58 
dų sklypas. Pilnas rūsys. $tf 
įmokėti $4,500. SVOBODA, 
tor, 3739 W. 26th St U 
1-7038.

TARPININKAUJAME 
BUTŲ IŠNUOMAVIMUI

PATARNAVIMAS VELTI* 
TURIME LAUKIANČIŲJŲ H* 
BELL-VARPAS Real 1
6455 S. Kedzie — PRospect

IšNUOM. OFISAI, Kampinėj 
uuis — 5058 S. Asldand 
tistams, gydytojams ir kitiem* 
fesionaląinš. Savininkių o11 
tuos Dag:xl nuomininko 
Informacijai skambinti 
0.5111 arba HY<lc Park

HELP 1VANTED - U R U

Reikalingas BU0ER1S. 
ti ir pefiSininkas. Kreiptis:

VOSYLIUS FOOD M-'įJ 
2433 W. 69tli St, *

“usiim
K n mat
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taNADOS ŽINIOS
I Ont.
r_._j< mėti uis

27 4-1 sek'
ChriSt the

n.ūj° pr:dzia 7

temfuT’ DM bus vaidinimas 
8k,y^ ^malūnas”, iš plokš- 

šokiai visiems-
lietuviškas bu- 

ir užkand- 
kqmiteto va’| 

U °' visų lietuvių pa-
buS

?• Atskiras vaisių sta-l
r ; i- • uSaa.- jsunuoliDi bus pa-

fna2|85’5^Ukauiai, kaip klebo- 
“So maJpniai kviė“ 

811 v didelius ir mažus, 
a^^ži apylinkių lietvius 

j tame parengime ir 
® bu^ ^yniškoj nuotaikoj

-a arflsys Bayn. Komitetas 
m. .

rinito d "" jjjpiiūa lietuviškas
>300 d

.800.
F<?TB»^nskiS’ Castelnu°-
w 1 ATLjeoių gimnazijos rė- 

įjo vadovas, pasiun-
' ^*3534|ii|, kuriuos surinko

Kiti pasiuntė į
H5.800: \no vienkartinę au- 

ši!dymaR . , . - . kad toji gimnazi- 
t23,500^:W^Šką : ten m°-

V’Sa
3^5oo,,dr!^^ ^ra Sėtuvių
okykiosfl

kis parki |
: Jupuotos Lietuvos

rytus ni
.neija ^‘žkis lietuvis at-

Jyti filmelių iš oku-
tea turk i j •

u ^DV0S’ KUrnl viena 
N įyste” buvo spalvo- 

6"095j||ms visiems gerai 
i šią ^komunistai yra me-

& ir meluodami net 
■redinis. ?, .. Ti^a, račiau visiems bu 
-3 filmas tik
maa- iš Lietuvos. įSusi-

3 kamMjn fcaij du šimtai lie 
Gara ą terpę buvo beveik 

ateivių kartos
■2 but^ors filmo kai kū

nas. Mū^ndines vietos bu- 
ai, 4 -itoa. bet dar nema- Sdų skis y. č Jei visą propagan- 
^kami2, maža kas ir belik-1 

mbV niek° nepasi- Į 
dota. -fcvo per akis, ir to-

«noia. Menas, koks 
ie pajJ?ems priemonė

^propagandai. Nors <l!en» K ,®se ,ue vaizdavo vis- 
.LTV^iniuose propagan- 

pubii^i rodė visa, ką tik 
|.239f®*° ’E gražesnio, ta- 
—-—stebėtojas galėjo į- 

?4ln U ■ 1 Jriemiea® slepiamo skurdo: 
toip Medžiaginio. Jie fil- jLl_ 
i viskas nauja,! Pos komisiją: J. Pakalba, girą-

pas.

I Mačiusi’] komunizmą ir jį 
rai pažįstančių toks filmas, 
rai nesuklaidins, tačiau jauni
mui gali būti ir pavojingas, nes 
juose dar nėra išsivystęs kri
tikos jausmas ir paviršutiniškai 
gali atrodyti, kad ten viskas 
gražu ir malonu. Vyresnieji jau 
nimui turi viską paaiškinti. Fil
mai pagaminti prastokai: nei į 
ten yra gerai pastatyta, p.ropa-1 
ganda, nei menąs, nei pasitar-

i nauja tautiškumui ir lietuvybei 
stiprinti. Didžiuma žiūrovų išė
jo nusivylę ir, jei. kitą syk pa- > 
našių filmų būtų rodoma ,tai 
salė būtų beveik visai tuščia. 
(Pirmą tik smalsumas ir savo 
kr ašto . pasiilgimas tiek daug su
traukė. Geriau tokių filmų visai 
nerodytų, jei geresnių nėra.

Pasipiktinęs I

ge- 
tik-

Chięagoje ir apylinkėse
VILNIAUS SĄJUNGOS 

SUSIRINKIMAS

Cen
Są- 
na-

Gruodžio 12 d. Jaunimo 
tre įvyko mėtinis Vilniaus 
jungos Chicaigos skyriaus 
rių susirinkimas, kurį sukvietė
ir atidarė sąjungos įsteigėjas 
ir skyriaus ilgametis pirm., ne
nuilstamas visuomeninkas Va
lerijonas Šimkus. Susirinkimas 
(buvo gausus ir darbingas. Su
sirinkimas, išklausęs skyriaus 
.pareigūnų įvairius pranešimus, 
išrinko ateinantiems metams 
naujus skyriaus valdymo orga
nus ir nustatė gaires ateinan
čių metų veiklai.

Valdybos vardu pranešimą 
darė ir į įvairiūs (klausimus at
sakinėjo skyriaus p-kas Vai. 
Šimkus. Revizijos komisijos 
vardu pranešiiiią darė A. Si
rutis, o šalpos sekcijoj— Ju
lius Pakalka. Išklausius prane
šimų kiek plačiau buvo apsis
tota ties tais klausimais, kurie 
■buvo svarstomi sąjungos su
važiavime Detroite. Dėl sky
riaus veiklos ir bendrai disku
sijų nebuvo. Tik buvo, pagei
dauta išplėsti propagandą apie 
skyriaus veiklą ir, kad daugiau 
•būtų skirta dėmesio Vilniaus 
vardui. Mat, sąjunga yra už
simojus išleisti propagandinį 
veikalą anglų kalba ir užtat, 
pageidauta paraginti centro v- 

> bą. tą veikalą išleisti kaip ga- 
5 Įima greičiau.

Pusiau slaptu balsavimu, i 
skyriaus v->bą buvo išrinkti: V. | 
Šimkus, Venckūnas, 
nas, Stakauskas, » 
revizijos komisiją: A. Sirutis, 
ISparkis, ir Martinkėnas. Į Šal-

na- Mė tik seniai mums 
'j’Y Matytus dar iš lais- 
^■■J*fyrus keletą namų 
ajfgtydroelektrinės sta- 
RBBDdė ten nei gerų 

labai mažai tu- 
-f^Jakų, dirbančių la- 
JbarjC* su lopetomis. 
je nykios ir tuščios.

parašai 
įea/^tUDse, ir mongoliš 

v/ndw mūsų jaunų mer 
___ ^ Nors ten rodoma 

kitųg linksmybės, 
Ifemų veidų^ne- 

malonu ste- 
veidų bruožus, 

t R pusės ,ir liūdna, 
veidai paženk- 

Qs<^2®žyme ir apsiblau- 
8-^.^rai vergijos pan- 

ia____ tautos veidai.
3, Pastebėti to na-

^nksmo 
būdavo lais-' 

buvoję, čia visos 
įgytum gedulo šy-

Viskas šalta ir , 
bi ^tuziazmo, be dva j 

T 0u^ynią: ’r Pare^' 
9» ^V0 suvarytas i

Alinimas. Buvo 
i/’k^ros Vaituose; 
V kepures. Fil-,1

u^atvti vaidintojai. į 

2^ rodvH I

PRANCŪZIJOJ NET IR VYNAS 
ŠĮMET GERESNIS

Į įskaitant ir rytines valstybes, bu
vo išsunkta- 5480 mil. galionų vy
no.

V. ZALATORIUS

Prancūzai ne tik kad stabiliza
vo savo vidaus politinę padėtį, ne 
tik kad pradėjo atgauti prestižą 
tarptautinėje plotmėje, be šįmet 
dar susilaukė ^rekordinio 
gių derliaus.

O tai jau šį tą reiškia 
kur vidutiniai kiekvienas
išgeria 34 galonus vyno per me
tus (įdomu, kiek ne vidutinis iš
geria?) ir kuris pernai eksporta
vo alkoholinių gėrimų už $110 mi
lijonų dolerių.

vynuo-

krašte, 
pilietis

Šie metai yra prancūzų vynuo
gių augintojams pirmieji riebieji 
po trijų liesų. 1956 m. šaltis bu
vo sunaikinęs daug • medelių. 
1957-tų ir 1958-tų vasaros taip 
ipat buvo nepalankios šiam jaut
riam augalui —- viena buvo per 
drėgna, kita per . šaltą. Bet šįmet, 
kai Ronės, Luaro, Garones slėnių 
ūkininkai skundėsi, kad karštis 
ir sausra pakenks jų daržovėms, 
vaisiams ir javams, vynuoginin
kai tik trynė rankas ir meldėsi, 
kad kokia gamtos katastrofa pa
skutinių momentu nepakenktų 
kruopštaus darbo vaisiui.

jy

Užsienis pamėgsta vyną
Šių metų uogos jau nuimtos 

I vienas tipiškas ūkis neseniai var- 
I žytinėsę pardavė visą savo šių 
metų vyną po maždaug $1.20 už 
bonkąj kas yra skaitoma gera 
kaina po tokio gausaus derliaus, 

i Tarp pirkėjų buvo. daug svetim- 
I šalių iš Amerikos, Anglijos ir Bel- 
i gijos. Tie kraštai. paskutiniu une- 
| tu pradeda vis daugiau sunaudoti 
i šio švelnaus svaigalo.
i Daugiausiai vyno prancūzai pa
gamina pietvakariuose esančioje 

, Bordo srityje, kuri pagarsėjusi 
savo raudonu “Medocu” ir baltu 
soternu. Kitos garsios sritys yra 

i Burgundija su Čote d’Or atšlai
čių rūšimis, Elžašaš su savo pi

li gąsniais, bet popularesniais vy-

ir

GTIŽAUSKŲ BEVERLY HILUS 
N Y C I Ą
<161 vestuvių, ban- 
ir kitų papuošimų.
63rd STREET

PR 8-0834

G E L I
Geriausioj* trfilSs 

laidotuvių 
2443 WEST

Tnlef PR »-O33S

'iiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiii’
“Ir kas būtina ir lcas naudingą 

ir kas malonu reikią neštis paskui 
Kristų.”

Taigi, _
ne visi žmogaus kryžiai yra sunkūs. 

Apie tai rašo
VYSK. VINCENTAS BRIZGYS 

savo knygoje

Trisdešimt Meiles' 
Žodžiu

gyvenimo temomis Kristaus 
dvasioj.

Lietuviškos Knvgos Klubo leidinys 
167 psl.,

kaina $1.50. .
TrOŠkŪ- Užsakymus kartu su pinigais siųskite.

S?n^us- 1 DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., 

Chicago 29, Illinois 
liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

kienė, Sirutienė, Noreikienė ir 
Truškūnienė. Skyriaus šeimi
ninkės vietai užimti buvo pa-, 
prašyta labai veikli ponia No
reikienė. Spaudos reikalus, pro
pagandą vesti, yra išrinktas 
Pov. Dirkis. Po visų rinkimų 
posėdis buvo tęsiamas prie ap
krautų valgiais stalų toliau, o‘ 
■kalbos vis sukosi apie Vilnių.

Dalyvių tarpe buvo matyti 
ir mūsų skyriaus garbės na
rys tėvas kun. Jonas Kubilius. 
Susirinkimą darniai ir suma
niai pravedė Tro'škūnas, sekre
toriavo Sirutienė-Šlapelytė. Vai 
šėmis rūpinosi Šimkienė, talki
ninkaujant Noreikienei. Susi
rinkimo dalyviai skirstėsi, iš
reikšdami Žirnikams gilią padė
ką už suruoštas vaišes. P. E. D. i

I

(XXX><>O<XXXXX>O<XXXXXXXXXXXX>

METAI SU DIEVU
Šitokiu pavadinimu neseniai išSjo 

iš spaudos knyga, kur,loję lęng^yu sti-, 
liuhii visiems metų sekmadieniais ir 
šventadieniais duodami patrauktus 
pasiskaitymai. Apie, šią knygą kun. | 
Stasys Ylą rašo: * “Knyga tenka I 
džiaugtis... Ji yrą tikra pavyzdžių I 
enciklopedija, vykusiai parinktų is |, 
pasaulio ir 'Lietuvos, iš praeities ir 
gyvos dabarties. Pavyzdžiai daro šią I 
knygą labai patrauklią. Gyventi | 
krikkščioniškai yra didelis menąs, o 
pavyzdžiai parodo Įvairius co meto, 
požvilgius, ir galimumus, Pavyzdžiai 
verčia žmogų mąstyti, save tikrinti, 
kasdien atnaujinti savo pąštąngąs 
Ši knyga, skaitoma po skyrelį kas
dien, ypač vakarais, neabejoju, pra
vers kiekvienam, kas nėra užmetęs 
savojo intereso dvasiniam pasauliui.”

Knygos autorius — KUN. DR. J. 
PRUNSKIS. Kaina >2, gaunama 
Drauge.

<>0<X>00<XX>0<XXXXXX><><XX>0<X><><1

NAUJO SKAITYTOJO ADRESĄ 1

AR PASIUNTEI “DRAUGUI*

VISOKĮ gardumynai kalėdoms 
Kalėdinis pyragas, šližikai, aguonų pienas, 

medus, grybai, meduolis - pyragas, medauninkaį, 
(krustai) — žagarėliai, lietuviški tortai, lietuviš
kos babkos, aguoninis pyragas ir daug kitų visokių 
pyragų ir pyragaičių.

BRUNO’S KEPYKLA
3339-3341 S. Lituanica Avė. Tel. CLliffside 4-6376

Taip pat kepą visų mėgiamą sveikatos duoną' po 2 svaru.
Plikyta 4 svarų, plikyta 7 svariu pųmpėriųckel ir kt.

Iš geriausiai žinomų itališkų 
vynų išskiriamas “kijanti” (Chian- 
ti), “Kristaus ašaros’’ ir saldusis 
“Marsala” iš Sicilijos. Italai savo 
vynus vadina nė pagal darymo 
vietą, kaip daugumą kitų kraštų, 
bet pagal vynuogių rūšį-

JAV vyno padaroma net du 
kartus daugiau kaip tokioj Vo
kietijoj, bet jo kokybė prasta ir 
į rinką jis daugumoje patenka su 
priemaišomis: ar tai su cukrum, 
ar alkoholiu, ar

Natūralūs vynai yra patys lengr 
viausi ir turi tik nuo 7—15 pro
centų alkoholio. Saldūs, sunkūs 
pietietiški vynai su priemaišomis, 
-kaip antai šery, portąs, madeira 
ar malaga, gali turėti nuo 16 iki 
35% alkoholio.

Vyno mėgėjai, gamintojai ir į 
gydytojai tvirtina, kad natūralus!

■ ' 1 . - ■■"„■■■L
vynas yra. pats sveikiausias iš al
koholinių gėrimų. Jie siūlo visieiųs 
tiems, kurie iki šiol savo gerkles 
degino visokiais džinais, viskiais 
ir vodkomis Naujus Metus pra
dėti su šampanu ir tęsti su nyr- 
štaineriu, burgundu arba net ir 
“Mogen Davidu”.

kitų. kokiu vynu.
Natūralus sveikavynas

pagal 
ar su

tai, ar jie 
priemaišo- 
(dry), pu-

DU SUNKVEŽIMIAI 
ŽAISLŲ

Sea-rs Roębuck bendrovė
Shell tarnautojai padovanojo 
du sunkvežimiu žaislų, kuriuos 
vaikams išdalins marinų rezer 
vistų- daliniai Chicagoje.

| fllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
I Tėvai, įsigykite ir duokite savo vai 
Į kams paskaityti gausiai ir spalvota.
Uiustr. VANDOS FRANKIENĖS 

.sakų knygą —

1959-Č;HR1STMA$ £R££T1NGS-1959

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms, 

krikštynoms ir kitoms iškilmėms. Parūpina gėlės 
ne tik laidotuvėms, bet ir gėles sodinti ir puošti 
kapą jūsų artimųjų.
3942 W. 11 Ith St., PR 9-1355 ir 9-1356

nais ir pagaliau šampaninė sritis, 
kurioje nokinamas iškilmingasis 
šampanas.

Vienas dešimtadalis visų žemės 
ūkio pajamų Prancūzijoje yra iš 
vyno, kuris taip pat užima šeštą 
vietą tarp eksporto prekių. Pa
saulio smaliūgų aukštai vertina
mas konjakas yra taip pat varo
mas iš vynuogių.

Italija didžiausia gamintoja
Kokybės atžvilgiu prancūziško

jo vyno joks kitas neviršija, tik 
paskutiniais metais italai jo dau
giau pagamindavo nei prancūzai.

Pernai, pavyzdžiui, net vienu 
ketvirtadaliu daugiau. Italija ir 
buvo 1958 m. didžiausia vyno ga
mintoja su 1531 milijonų galionų. 
Iš viso tais metais pasaulyje,!

Vynus skirsto 
yra natūralūs, 
imis, saldūs ar rūgštūs 
toj antis ar ne. Vyno skonis pri
klauso nuo vynuogių rūšies, nuo 
klimato, kuriam ji auga, nuo že
mės sudėties ir pagaliau nuo da
rymo būdo.

1959-<?HRI$TMAS $ GRE£TIN(frl959

RADIO PROGRAMĄ
Lietuviška Radio Programa Iš sto 

ties W1.YN. 1360 kll eakmadlentalą 
2:30-3:00 vai: popiet/ Programoje- 
Pasaulinių žinių santraukos ir komer 
tarai..muzika, dninoo ir Magdutfis 
sakos

Biznio roikaląlR kreiptis J St.<‘poną 
Minką, Baltiė Florlst. Gfllhi ir Dovn 
n.ų KjrąųtuvS, 502 E. Broądway. So 
T’-Ostoiv',’7 Masu Tel. So S-04S9. Ten 
pat gaunama dienraštis "Draiicas"

tėvas ir sūnus
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

8812 S. VVESTERN AVĖ., Tel. GRovehilI 6-2345-6 
1410 S. SOtli Avė., Cicero, T0wnhall 3-2108-09

KOPLYČIOS VISOSE MIESTO DALYSE

KALĖDINIAI ATVIRUKAI 
ANGLŲ KALBA 

į galima gauti “Drauge”. Paisirin- 
. kimas labai įvairus. Kainos nuo 
75 et. iki $ 3.00 už dėžutę, kurio
se yra nuo 12 iki 25 kalėdinių 
atvirukų. Užsakymus su pinigais 

.siųsti:
DRAUGAS 

454’5 W. 63rd Street 
CHICAGO 29, ILL.

M

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 ii 
izsakymns siųsti:

Pinigus su užsakymais siųsti.:
DRAUGAS.

•1545 VVest 63rd Street 
Chicago 29, Illinois

lllllllllllllllllllllllllllllijillllllllllllllllIiii

^•J.F.EUDEIKIS•
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 
4605-07 South Hermitage Avenue 

Tel. YA 7-1741-2 
4330-34 South California Avenue 

Telefonas LR 3-044,0 ir LB, 3-9852
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ

A t A
PETRAS j. RIMKUS

Mirė gruodžio 19 d., 1)959 m., 11:45 v. ryto, sulaukęs senatvės.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskričio. Amerikoje išgy

veno 50 metų.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Della, sūnus Joseph, mar

ti Ann, dvi anūkės — Dorothy ir Joanne, ir daug kitų gimi
nių, drąjįgų bei pažįstamų.

Kūnas pašarvotas S. Lackawicz koplyčioje, 2424 .Wegt 69th 
Street. Laidotuvės įvyks antradienį, gruodžio, mėn. 22 dieną. 
Iš koplyčios 8:30 valandą ryto bus atlydėtas į Švenčiausios 
Panelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos , už Velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas 
į Šv. Kazimiero . kapines.

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

Nuliūdę lieka: Žmona, sūnus, marti, anūkės ir kiti gimines. 
Laid. direktorius Steponas Lačkawicz, telef. RE 7-1213;

Didžiausia ir moderniškiausia 
paminklų dirbtuvė Chięagoje

Pirkite tiesiog iš gamintojo, 
sutaupysite 

BEVEL GRANITE 
COMPANY 

119th St. & Kedzie A v. 
Chicago 43,111., CE 3-4718

JONAS SAVICKAS, BE 8-3632 
dienomis ir vakarais

A. f A.

ANTANINAI VASIUKEVIČIENEI 
mirus, jos dukroms, sūnums ir anūkams, 
■gilaus liūdesio valandoje, reiškiame nuošir
džiu užuojautą.

Ambulansų patarna- Mes turime koplyčias 
visose Chicagoa ir 
Roselando dalyse ir 

/smĮBnBUJB^Bd nsfoii)Reikale šaukite mus.

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

JOBU PASIRINKIMUI, DIDŽIAUSIAS RINKINYS 
GATAVŲ PAVYZDŽIŲ

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel.

Aleksai ir Kasperavičiai

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

PETRAS P. GURSKIS
718 WEST 18th STREET Tel. SEeley 3-5711

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

GAPS FUEL COMPANY 
2735 West 63rd Street Chicago, Illinois 

Tel. — PRospect 6-6677
Įrengs NAUJĄ APŠILDYMO SISTEMĄ Jūsų namams 

Pristatys ALYVĄ ir ANGLIS
Kreipkitės į MEČISLOVĄ SKRODĮ. Namų tel. OLympic 2-4521. 

Qiving Įįlvvays perfect gervice !

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON, 

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO 
3914 West lllth Street
Tel. — CEdarcrest 3-6335

Vienas blokas nuo kapinių
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste

L vimaa dieną ir naktį.

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. OOmmodore 4^223*

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

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 VVEST 69th STREET Tel. REpublic 7-Į213.
2314 W. 28rd PLACE Tel. VIrginią 7-6673

r, JANGE FUNERAL ROME
1424 S 50th AViffi. Otymplo 2-5245 ir TOwnhall 3-9687
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CHICAGOS ŽINIOS

. X Town of Lake Balio 48 
skyrius rengia įspūdingą Nau
jųjų Metų sutikimą E. Vaite
kūno salėje, gruodžio 31 d. 8 
v. v. Bus paruošta skani vaka
rienė, gėrimai, linksma šokių 
muzika ir kiti įvairumai, šo
kiams gros naujai susiorgani
zavęs Town of Lake lietuvių 
šokių orkestras. Vakarienėje 
dalyvaujantieji .aukoja po $2. 
Prašoma iš anksto užsisakyti 
biletus pas v-bos narį Kostą 

.Petrauską, 1800 W., 46th St, 
arba skambinant telefonu Vir
ginia 7-7477. Visi kviečiami, 
visi laukiami šiame Balfo pa
rengime. Pelnas skiriamas Bal- ( 
fo vykdomam šalpos darbui tę
sti.

ĮŠVENTINO ROMOJE 
TREMTINĮ

Naujas lietuvis kunigas — 
Simonas J. Razmus — šešta
dienį įšventintas Romoje. Jisai 
yra čikagiškis. jį įšventino 
kard. Micarh Laterano, bazili
koje. Jo motina Marcelė Raz- 
mienė su savo ištekėjusia duk
terimi Mitkiene gyvena Brigh- 
ton Parke, 4545 S. Fairfield 
Avė. Motina lėktuvu išskrido į 
Romą, dalyvauti- sūnaus šven
tinimo apeigose ir jo' pirmosio
se mišiose, per kurias pasaky
ti pamokslą buvo pakviestas 

i tėv. V. Girdžiūnas, OFM, dės- 
Į tąs istoriją Antoniano kolegi
joje, . Romoje. Naujai įšventin
tas kun. Razmus planuoja 1960 
metais kaikuriam laikui atvyk
ti į Ohicagą. Jis yra gimęs 
1932 m. kovo 23 d. Mockaičiuo- 
se, Lietuvoje. - Gimnazijos mok
slą ėjo tremtyje, Vokietijoje. Į 
JAV atvyko 1950 ra. ir metus 
laiko dirbo plieno liejykloje 
East Chicagoje, paskiau įstojo 
į, Quigley paruošiamąją semi
nariją, kur jam buvo leista už
baigti per dvejus metus. Tada 
įstojo į Mundelein seminariją, 
kur per trejus metus užbaigė 
filosofinį kursą, gaudamas ba
kalauro laipsnį. 1956 metais 
persikėlė į Romą, apsigyveno 
Šv. Kazimiero kolegijoje ir teo
logijos studijas ėjo Gregoriano 
universitete. Jo nuotrauką ir 
apie jį aprašymą įsidėjo Chi
cagos arkidiecezijos laikraštis 
“The New World’\

VAŽIAVO Į SVEČIUS, 
PATEKO Į KAPUS

John W. Sweet, pensijon iš
ėjęs žibalo prekybininkas, ank 
sčiau buvęs Evanstono gyven
tojas, dabar iš Amherst, Va., 
važiavo .pas savo dukters šei
mą į Winetką. Ūkanotame kely 
41, netoli Kentland, Ind., jo 
mašina susidūrė su Roger Ko- 
per, 19 m.,' važiuojama maši
na. Abudu jie, o taipgi ir Swee 
to žmona, 52 m., buvo užmušti. 
Iš viso Cook apskrity šiemet 
automobilių nelaimėse jau žu
vo 436 žmonės.

PADIDĖJUSIOS RŪKORIŲ . 
GYSLOS

i

Dr. Virginia Apgar savu metodu, užimančiu tik keletą sekundžių. 
. patikrina, ar naujagimis yra normalus, sveikas, ar sunkiai sergąs

sąrašus nerašome. Bet šioje į — Pranas 22 n
vietoje laikraštyje sveikiname iš Bridgeport; Conit, ir 
visus daugiau rr mažiau pažįs- 1 “ 
tarnus draugus, o už vis labiau 
tuos, su kuriais savo gyvenime . 
ir veikloje jačiame minčių ,ir- 
siekimų giminystę.

Šia proga paremiame lietuvių 
kultūrinius reikalus ir Kultū
ros Fondui skiriame kuklią pi
niginę paramą. Tebūna 1960- 
tieji metai našūs lietuviškais 
darbais ir lietuviškais laimėji
mais ! Juozas Kreivėnas — 15 
dol., Cicero, III., Jonas Švedas L 
— 10 dol., Cicero, III., Aleksas 
Dundulis — 10 dol., Chicago, 
Ilk, Ant. ir K. Petrauskai — J 
10 dol., Watertown, Conn.

VADOVĖLIAI

X Pasaulio garso Duąuesne 
Universiteto (Pittsburgh, Pa.) 
Tamburitzans trupė 23 sezoną 
gastroliuoja JAV ir Kanadoje. 
Šio sezono programoje įtrauk
ta 3 lietuviški šokiai: Piršlio 
.polka, Džigūnaš, ir Našlinis 
Jonkelis (taip ir išspausdinta 
—-lietuviškai). Šokėjai dėvi ir 
lietuviškus kostiumus. Progra
moje visi šokėjai apibūdinami. 
Tai įvyko Vytauto F. Belajaus 
•pastangomis ir įtaka. Trupė, 
gastroliuodama Denvery, pada
rė-specialią ekskursiją į Spivak 
sanatoriją, kur Vytautas gy
dosi, palinksmino ligonius, de
dikuodama lietuviškus nume
rius Vytautui.

X ALB Lituanistinė mokyk
la Roselande, sausio 3 d. ruo
šia'savo tradicinę Kalėdų eglu
tę, bus suvaidintas dviejų veik 
smų Kalėdų scenos vaizdelis 
“Šventoji Naktis”. Vaidinimą 
režisuoja, mokytoja Birutė Brie 
dienė, dekoracijas piešia ir ki
tu scenos įrengimu rūpinasi te- 1 kuriems pasižymė juslėms savo | 
vų komiteto pirm. Jonas Plei-
rys.

Mokyklos vadovybė neabejo
dama vaikų scenos darbo auk
lėjimo reikšme, kiekvienais 
mokslo metais pastato po vie
ną ,o kartais, ir dp gerai pa
ruoštus vaidinimus ir už tai 
Roselando lituanistinei mokyk 
lai galima pelnytai pripažinti 
vaikų teatro puoselėtojo ir dar
buotojo vardą.

X Solistai Dana Stankaity-
7 tė ir Jonas Vaznelis giedos so

lo . Šv. Kryžiaus parapijos baž
nyčioje per Kalėdų vidurns^k-

< čio mišias.
Duetą .kartu šū vyrų ir miš

riu choru giedos Jeronimas Ig- 
natonis ir Bruno Pamaravi- 
čius.

Choras Kalėdų giesmes pra
dės giedoti 11:30 v. v. Vargo
nais gros Algis Šimkus, diri
guos Stepas Sodeika.
'' X LB Chicagos apygardos 
valdyba prie savo kasos sudarė 
atskirą sąskaitą — fondą litu
anistinėms mokykloms ir moks 
Ieivių tautiniams ansambliams 
remti, nes ne visos mokyklos 
gali išsilaikyti iš mokesčių, ku
rį moka moksleivių tėvai. Ga
lintieji šį fondą paremti pra
šomi aukas siųsti Apyg. vald. 
iždininko adresu: Jonas Berta- 
šius, 2642 W. 15th St., Chica- 
go 8, m.

X LSK Neris neseniai įstojo 
į Marąuette Parko krepšinio pir
menybes, kuriose praėjusį sezo
ną (kartu su Lituanica) laimė
jo I vietą. Kadangi dalyvavimas 
pirmenybėse ir kita klubo veik
la reikalauja nemaža lėšų, klu
bas rengia Kalėdų 1 d. 
vakarą.

X Vacį. Kleiza MAS 
žiavimo metu kalbės 
“Kaip praleisti jubilėjinius at- 
kų metus”. Suvažiavimas įvyk
sta gruodžio 27—-29 d. Jauni
mo Centre.

Studijuojant krūtinės ląstos 
nuotraukas/ nustatyta, kad 
plaučių arterijos yra žymiai pa 
didėjusios smarkiai rūkančiuo- 

1 se. Apie tai praneša Chicagoje 
.leidžiamas JAV Medikų Drau
gijos biuletenis, remdamasis 

| dr. J. Pagan - Carlo tyrimais 
New Orleans mieste.

KARDINOLAS CHICAGOJE
Naujasis kard. Albert Mey

er, dešimtį dienų išbuvęs Va
tikane ir apdovanotas bažny
tinio kunigaikščio insignijomis, 
išsiskubino į Chicagą. Jo grįži
mo laikas buvo nustatytas 
gruodžio 20 d. 9 vai. 30 • min. 
vakare į O’Hare aerodromą. 
Chicagoje tikimasi, kad iš Ro
mos parveš paaukštinimą ir kai 

’ noamrma incipmo cnvn I
diecezijos dvasininkams.

X Vietoje kalėdinių sveiki
nimų Vasario 16 d. gimnazijai 
10 dol. aukojo Genovaitė ir VIa 
das Mieželiai $10, Vyt. Kas- 
niūnas — $8. Baltui vietoje 
švenčių sveikinimų M. J. Mac- 
kai, Cicero gyventojai, aukojo 
10 dol. Algirdas Gustaitis, vie
toje kalėdinių sveikinimų, $10 
paaukojo LB. Kultūros Fondui, 
prašydamas jais paremti prof. 
Vaclovo Biržiškos raątų išlei
dimą.

X Kvietimai ir staliukai Stu
dentų s Ateitininkų rengiamam 
Naujų Metų sutikimo baliui 
gaunami Royal Blue maisto 
krautuvėje, 4359 S. Campbell 
Avė., tel. BIshop 7-9475. Čika
gos draugovės smarkiai dar
buojasi, kad visigalėtų links
mai sutikti Naujus Metus. 
(Pr.)

X FM radijas su laikrodžiu 
$39.95, FM derintuvas tik 
$19.95. Maži patefonai, radiju
kai,' liet, plokštelės, plokštelių 
laikykliai bei kabinetai. Gra- 
dinrkas, 2512 W. 47th St., FR 
6-1998/ šiandien ardara ligi 9 
vai. (Sk.)

X Jaunoj nuotaikoj sutiki
me jaunus — Naujus, Metus, 
studentų at-kų ruošiamame 
baliuje. (Pr.)

šokių

šuva- 
tema:

NAUJOS VILTYS PLIENO 
FRONTE

X PakSto salėje, California 
ir 38 St. kampas bus Naujųjų 
Metų sutikimas. Veiks bufetas. 
Staliukus užsisakyti asmeniš
kai arba telef.’ VI 7-8252. Pra
džia 8:30 v. v. (Sk.)

. BR. JONUŠO 12 lietuviškų 
maršų plo-kšt. turi nepaprastą 
pasisekimą ir jau baigiama iš
parduoti, kaina $7.00. Gauna- 
nos: J. KARVELIS. 3322 So. 

IjHalsled SU*., Cliicago 8, 111.

Šitokios išvados prieita iš- 
tyrus 694 rūkorių plaučių nuo
traukas. Smarkiai rūkančiais 
laikomi tie, kurie' sučiulpia dau 
gjau kaip 30 cigarečių per pa
rą.

Plieno fabrikų atstovai pa
gerino savo pasiūlymus unijos 
darbininkams. Iš kitos pusės 
— darbininkų unijos preziden
tas David J. McDonald spau
dos konferencijoje pranešė, kad 
darbininkai savo peržiūrėtus ir 
kiek susiaurintus reikalavimus 
išsiuntinėjo įvairiems . plieno 
fabrikams, tikėdamiesi pasiek
ti susitarimą su atskirų fabri
kų vadovybėmis.

TREMTINIAMS PAMINĖTI 
PAŠTO ŽENKLAS

Chicagos centrinė pašto įs
taiga praneša, kad 1960 m. 
balandžio 7 d. .Washin!gtone bus 
išleistas pasaulio tremtinių me 
tams paminėti pašto ženklas. 
Iš karto bus išspausdinta 120,- 
000,000 tokių pašto ženklų.

ALKOHOLIKAI NAIKINA
SAVO SMEGENIS

Chroniški alkoholikai dėl
alkoholio nuodų ar dėl .blogo 
maitinimosi, turinčio ryšio su 
alkoholizmu, žaloja savo sme
genis. Apie tai praneša Chica
goje leidžiamas medikų biule
tenis.

“LIETUVOS LAUKAI” — S. 
Jonynienės vadovėlis lituanis
tinių mokyklų penktajam sky
riui jau atspausdintas. Tai 216 
psl. leidinys, apima lietuvių kai 
bos skaitinius, tėvynės pažini
mo, gramatikos ir dainavimo 
kursą. Knyga gausiai iliustruo
ta net ir keturspalviais vaiz
dais.. Gerai įrišta. Kaina — $3.

DIDELĖ PARAMA

Jarasevičius, 22 metų, jj 
ford, Conn., abu gimę 
ton, Pa., kartu baigę hrj 

menės tarnybą JAV karo H 
vyne, žuvo auto katastrofoį 
Jų automobilis' posūkyje ne^ j 

ko kontrolės ir nuo tilto j 
ko į Peųuonnock upę, Bridge. I 
port, Conn. Kiti trys g I 

Černiauskas, M. Jonuška irį:] 
Gaigalas sunkiai sužeisti : I

— Lietuvių eglute nunM j 
Nuo gruodžio 19 d. iki I

6 d. Detroito istoriniame z 
zėjuje lankytojas galės raJ I 
tyti dvylikos tautų eglutei,] I 

tarpe ir lietuviška eglute, kj. Į 
rios demonstravimu rupin I 
Detroito Lietuvių Kultūros Rfl I 
bas. Lietuviškais motyvais or B 
namentus gamina ir eglutę de. t 
koruoja skautės.

Istorinis muzėjus yra 5(01 
Woodward ir Kirby gatvių kam 
pas.

tų

VYSKUPĄ PRIMEAU
KONSEKRUOS CHICAGOJE

Pasikeitus ankstybesniėms 
planams, naujai’ paskirtas vys
kupas Ern. J. Primeau bus- kon 
sekruotas ne /Vatikane, o Chi
cagoje, šv. Vardo katedroje 
kard. Meyer. Tai bus jo pirmo
ji vyskupo konsekracija tapus 
•kardinolų. Prel. Primeau iki 
šiol -buvo Mt, Carmel Dievo Mo 
tinos p ar. klebonu, o dabar pa
skirtas Manchester, N. H., vy
skupu.

.MERGAITĖS APDOVANOS. 
NAŠLAIČIUS

10 mergaičių ,narių Chicagos 
1169-tos draugovės, renka žais 
lūs, maistą ir kitas dovanas dėl 
12-kos Lee šeimos vaikų, kurių 
motiną lapkr. 3 d. užmušė sku
bąs automobilis, pataikęs į 
mašiną, kuria ji važiavo. Dova
neles skautės atnešė sekma
dienį, ir dar gražiai našlaičiams 
pagiedojo kalėdinių giesmių. 
Tarp jų dovanų yra ir stambi 
lėlė

pa-
i-

na-
net

mažiausiai iš našlaičių.
PUMPUOJA TĮNKUI 

MEDŽIAGĄ
Chicagos namų statybai 

naudojamas naujas būdas: 
rengaint naujai pastatytą 
mą 3900 Lake Shore Drv.
į 20-tą aukštą iš žemės pum
puojamas skiedinys, kuriuo tin 
kuojamos sienos. Tuo būdu per 
dieną sutaupoma apie $300 
darbo išlaidų. Vartojami siurb
liai: vienu užkeliamas tinkavi
mo skystys, o kitu — išpurkš- 
čiamas ant sienų. Vienas purkš 
tėjas gali atlikti 10-ties tin
kuotojų darbą.

LEONŲ VAIKAI GAVO 
VIZAS

Paulius ir Elena Leonai, gy
veną 2735 W. 71 Str., Chicago
je, įgavo žinią iš Maskvos, kad 
jų dukteriai Reginai, 20 m., ir 
jų sūnui Tomui 17 m., rusai da 
vė vizas vykti į JAV. Apie tai 
penktadienį pranešė JAV am
basada ' Maskvoje. Leonai y- 
ra tremtiniai. Jie rūgs. 23 d. 
Dės Moines, Iovvoje, asmeniš
kai patys Chruščevą prašė 
sti jų vaikams iš Lietuvos 
vykti pas tėvus į JAV.

STAMBUS TYRIMŲ 
CENTRAS

lei- 
at-

1,400 specialistų ir kito 
galbinio personalo bus Stan- 
dard Oil bendrovės (Indianos) 
tyrimų centruose, kurie dabar 
apjungiami vienos vadovybės
žinion. Tiems tyrimams vado- i atkreiptas į tai, 
vans Whithugo laboratoriiu di- 
ręktoriug dr. Arthur P. Lien.

pa-

I

IEŠKO ŽUDIKO SLAPTUOSE 
FILMUOSE

Slaptosios policijos k agentai 
yra padarę daugelį filmų įvai
rių kriminalinio sindikato as
menų, nufilmuodami juos smu
klėse, naktiniuose klubuose, 
viešbučiuose, maudymosi basei 
nuošė, prie seifų bankuose, gat 
vėse ir kitur. Dabar tuos fil
mus rodo pensijon pasitrauku
siam rabinui Harry Zinn, ku
ris matęs tykojantį žudiką; gal 
pasiseks tą piktadarį atpažinti.

I

BUVĘS PREMJERAS — 
KUNIGU

Chicagos arkidiecezijos laik- 
1 rastis “The New Worldy pra- 
■neša, kad gruodžio 20 d. kard. 
(Tardini -įšventino, kunigu Liud- 
1 viką Andradę, kuris du kartu 
yra buvęs Kolumbijos ministe- 
ris pirmininhas ir paskiau — 
to krašto ambasadorius prie 
Vatikano.

17 GELEŽ. LINIJŲ SVARSTO 
APIE BENDRĄ' STOTĮ

17 geležinkelių linijų atsto
vai Chicagoje penktadienį pra
dėjo svarstyti' Chicagos mero 
Daley pateiktą pasiūlymą su
daryti bendrą stotį, o atlieka
mus plotus galbūt panaudoti 
Illinois universitetui, sis pla
nas pareikalautu 115 milijonų 
dolerių.

MILIJONAS “EGLUČIŲ”
Argonne atominės laborato

rijos tarnautojai turi savo eg
lučių — visą milijoną, gal net 
daugiau, augančių aplink 
užimamus plotus. Tie 
pradėti sodinti 1953 
Daugelis medelių jau 
Jie sudaro natūralią
tai svarbiai atominių tyrimų 
įstaigai.

ju 
medeliai 
metais.

12 pėdų, 
apsaugą

I

Illinois Lietuvių Gydytojų 
Dr-jos Pagalbinis Moterų vie
tas per Kalėdų Eglutę, sureng
tą gruodžio 13 d., įteikė LB 
Kultūros Fondui 800 dolerių li
tuanistinių mokyklų 5 skyriaus 
vadovėliui leisti. Tai didelė pa
raria ir pasigėrėtinas pavyz
dys. Už šią auką Kultūrds 
FFondo valdyba nuoširdžiai dė 
koja. J. Š.

1

IŠARTI IR TOLI

Kūčių vaka- 
d. nuo 11 v. 

WBZ stoties, 
Kalėdų festi- 

ir

-
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HffiKftOSFONDAS
1347 So. 48th Ct., 

Cicero 50, III.
Tcl. TO 3-6005

J. A. VALSTYBĖSE
—Televizijoje 

karą, gruodžio 24 
v. iki 12 v. n. iš . 
■tinklas 4, vyksta
valis, kuriame dalyvauja 
Bostono Tautinių šokių grupė. 
Šoks tautinius šokius, vadovau 
jant Onai Ivaškienei. Lituanis- 

■ tinęs mokyklos mokiniai puoš 
, eglutę lietuviškais papuošalais.

— Dr. Vyt. Vygantas yra
Pax Romana centro valdybos 
narys ir stengsis nuvykti. į 
Pax Romana suvažiavimą Ma
niloje nuo gruodžio 26 d. ligi 
sausio 10 d. Organizacijai pri
klauso 2 milijonai katalikiško 
akademinio jaunimo. Suvažia
vimo metu manoma suruošti ir 
lietuvius bei Lietuvą vaizduo
jančią parodėlę.

<kxxxxx>oooo<xxxxxxxx>ooo<xxxxxx>oo<xxx>ooooooo<xxxxxxx>oo

RESPEKTO KULTŪROS 
FONDUI

Gruodžio 5—6 d. Chicagoje 
ir Cicero lankėsi LB C V įpirm. 
St. Barzdukas. Jis čia .turėjo 
visą eilę pasitarimų su LB įs
taigomis ir asmenimis. St. 
Barzdukas visada Bendruome
nėje daug reikšmės ir vilčių 
dėjo į Kultūros Fondą. Ir šį 
kartą pasitarimas, kuriame da 
lyvavo KP .pirmininkas ir val
dybos kultūrinis skyrius, lietė 
visą eilę reikalų, kaip — KF 
pobūdis ir vieta LB sistemoje, 
kultūros kongreso rengimas, 
■būsimosios. dainų šventės pa
naudojimas muzikiniam gyve
nimui stiprinti, vadovėlių mo
kykloms leidimas ir t. t. Pasi
tarime buvo parodytas ir ką 
tik atspausdintas vadovėlis V- 
jam lituanistinės mokyklos sky 
riui.

nizavimo reikalus, o kaikurie 
| CV nariai išėjo su nuotaikomis 
ir su planais lyg KF būtų Ben
druomenėje nereikalingas.

Bendrai imant, LB CV pirmi
ninkas pabrėžė susiklausymo 
ir nuoširdaus darbo reikalą. 
Linkėtina, kad jam pavyktų 
KF iškeltus reikalus taip pa
kreipti, kaip tai pasitarime, bu
vo prieita. Tokiu atveju ši St. 

I Barzduko kelionė labai apsimo- 
! ketų ne tik Bendruomenei, bet 
, ir platesniam kultūriniam rei
kalui.

St. Barzduką Chicagoje ir 
Cicero lydėjo ir pasitarimuose 
dalyvavo Chicagos apyg. pirm. 
J. Jasaitis. J. Kreivėnas

KALĖDINIŲ IR N. METŲ 
SVEIKINSIU REIKALU

I.

— K. ir M. Karčiauskai, Dor 
chėster, Mass., 
švenčia 40 metų 
venimo sukaktį, 
ikienė daug yra
labdaringoms įstaigoms, o ypač 
Marijanapolio mokyklai, 'Thomp 
son, Conn.

sausio mėn. 
vedybinio gy-
P. Karčiaus- 
pasidarbavusi

I

i

KANADOJ
— Z. Orentienes klasinio fe. pi 

lėto studija lietuviams vaikams 
veikia trečius metus. Pamoka ? 

vyksta Lietuvių Namuose To- 
ronte. P. Orentienei balėto-štu. BSS 

dijoje aktyviai padeda Nijolė 
Eižinaitė.

“Drauge” jau galima 
gauti lietuviški] ’ 

kalėdinių atviruku

Rinkinys nr. I 
DRAUGO LIETUVIŠKI .

SVEIKINIMO ATVIRUIlll 
KALĖDOMS

16 atvirukų rinkinys. Religiiiai I 
Kalėdų vaizdai ir lietuviški I 
kinimo tekstai. Kaina $1.00

— 0 — .jį
Rinkinys nr. 2 I 

ATVIRUKAI KALĖDOMS ! 
SPECIALŪS ŠVEIKIKIHI Į 

10 atvirukų, specialiu šilko spios-1 
dinimo būdu su lietuviškais pie-1 
šiniais ir sveikinimais, piešti V. | 
Tnbelienės.

Kaina $1.00

Rinkinys nr< 3
LIETUVIŲ DAILINU^ 

KALĖDINIAI SVEIKININ1I
16 atviruku rinkinys. DailinoM: 
P. Augiaus, V. K. Jonyno, R 
Kiauleno, J. Pautieniaus, J. 
ponavičiaus ir T. Valiaus flvl 
kalėdinės nuotaikos vaizdeliai, I 
spalvų, gražiai atspausdinti if 
tinka siusti į Lietuvą ir | 
kraštus. Kaina S 1.00
Pinigus su užsakymais siųsti:

DRAUGAS
4545 VVost 63rd Street ■ 

CHICAGO 29. ILLINOIS -j

MARQUETTE BAKERY 
& DELIČATESSEN 

2616 West 69th Street, Chicago 29, III- 
Telef. VVAIbrook 5-3471

Kad salėtu 
I»ei*tv7u*kė savo 
do, konsei’vų —

Ne tik Čtfkaj
ir visų ničidainas H 
čius visomis progvinis 
se), bet ‘ypatingai Kalėdų

Kalėdoms specialūs
nai. Užsisakykite tortus, 
(uiiiėt upsiiiipiiię šventėms.

erčiau savo klientus aptarnauti, .Maniuetlc BakcrJ 
patalpas ir prūpino įvairiausiu irn|M)rtuo(O šokol1, 

• vaisių, žuvų, grybų ir lct. gaininiŲ.

liolr. l»et ir visoje Amerikoje ir Kanadoje pagurjtjlc5
AGUOIdS-BAUMKUCHENAS tinka uiLUntl s’’* 

(vestuvėse, krikštynose, iškilmingose puo*** 
šventėse pasirūpimuna, kad jo turėum^

tortai, šližikai ir kiti kalėdiniai skanunU* 
rau'iiolj-Bauinkiiehcną iš anksto, kad

Pasitarime buvo prisimintos 
kaikurios KF pretenzijos kitų 
LB įstaigų ir asmenų atžvil
giu. KF valdybos nariai pabrė
žė, kad KF turi 'būti stiprina
mas, kad apjungtų stipriausias 
lietuvių intelektualines pajėgas, 
ir pajėgtų būti Bendruomenėje 
centrinis kultūrinio darbo or
ganizatorius ir darbininkas. LB 
CV pirmininko dėmesys buvo 

kad Detroito I 
' suvažiavimas apgailėtinai nu- I 
krypo į lokalinės veiklos orga- ,

Gražus paprotys draugams 
pažįstamiems bent metų są

vartoje pasikeisti sveikinimais 
ir linkėjimais. Tačiau dabarti
nė šio papročio forma iškrypo, 
neteko nuoširdumo, pavirto pri 
puolamų atviručių vienas ant
ram siuntinėjimu, kur indivi
dualiems jausmams pareikšti 
beliko nebent skubotas sveikin 
tojo parašas. Bendrai imant, 
šį paprotį perėmė mums visai 
svetimas ir nereikalingas biz
nis.

Taigi, “sveikinimų” paštu ne 
siuntinėjame, pažįstamųjų į

ir

KAS TIK TURI GERA SKONI, 
VISKĄ PERKA PAS LIEPONĮ!

Moderniškiausia lietuviu baldų prekyba
Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje, ižaim®* 

kėjimai iki 3-jų metų. Europos ir Amerikos žymiauify 
mų baldai, Televizijos, šaldytuvai ir visa namams ir ofiiaoK 
įrengti

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI I

FURNITURE CENTER, INC. |
Naujas adresas: 3207 So. Halsted St. VIctory 2-422Ę

Krautuvė atidaryta iki Kalėdų švenčių kasdien 
nuo 9 vai. r. iki 9 v. vu sekmad. 12 vaL iki 5 Vftl. ,

)


