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Vokiečių diskusijos Rytų
• u • sienų klausimu

lltur°3

>tyvai8 ob /os įdomios ir Lietuvai
^lUtę .

® jONNA, Vokietija. — Jau kuris laikas vakarų Vokietijos 
yFa ^_ymaiėje eina diskusijos sienų klausimais. Ypač dažnai liečia- [ 

ratviū ’Neissės demarkaciJ°s linijos klausimas, kuris Len-Į
’ *^tjjiandien nebėra „linija“, o tikra siena, kurios jie niekad ne- 

atsisakyti. Ir lenkų emigrantai laikosi tokio nusista-

ir vokiečiuose nuomonių, ■ 
lašinio skkian^ tvarkyti Fed. Vo-j Pats įdomiausias Erlerio pa- 
ls vaihm*ffi5 santykius su Rytais, [sisakymas yra šeštajame punk-

PaįZjįĮ gi Lenkija, reiktų kol kas’te:
’ _ MmeoA" „Pabrėžtinai aš priešinausi

tiems, kurie mūsų tautoje nori 
kurstyti iliuziją, lyg taikos su
tartyje būtų galima pasiekti to
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dsenhoweris šiandien vakare grįžta i Washingtona
Trys did ieji sutarė nenusileisti

1UweT5Si\0derio-Neissės linijos 
baleto ^ar mažesnis polinkis
da NiM^aose šiandien kelti Sude-’ 

klausimą, nes tai yra _ _________
įlįs tų kraštų (panašiai kaip jkias'' sienas, tartum nacionalso- 

kraštas), kuriuos Hit Icialistinis režimas nebūtų karo 
ir smurtu įgrobė, [pradėjęs ir pralaimėjęs. Tai lie- 
Fed. Vokietijos lai- ie‘a ypač tuos, kurie stato reika- 

lavimus net plategniųs, negu 
[1937 metų sienas. Kas Vokieti
jos apjungimo diskusijas — ku- 
Irios .jau ir taip yra sunkios —[ 
į apsunkina tokiais reikalavimais, 
[kurįa viso aplinkinio pasaulio Į 
[sąjungą prieš Vokietijos apjun- [ 
girną“.

Erler dar .pridūrė, kad jis to
kiu savo nusistatymu einąs iš
vien su valstybės sekretorium 
[Thedięck, kuris taip pat įspėjęs 
(nepasiduoti iliuzijoms teritori
nių klausimų atžvilgiu.

Tiems, kas galėjo primiršti, 
{primename: Vokietijos 1937 m.
[sienos buvo tos, kada Klaipėdos I niuje plačiau buvo minima Vilniaus universiteto 380 metų sukak- 
[kraštas priklausė Lietuvai, Su- tis. Komunistai stengėsi tą sukaktį panaudoti savo partiniams 
(dėtų kraštas Čekoslovakijai, o ’ 
[lenkų dabar valdomos sritys Ry/ 
[tų ir Vakarų Prūsijoje, Pomera
nijoje ir Silezijoje Vokietijai — 
išėmus Dancigo „lenkų korido
rių“. Erlerio ir Vokietijos pla
išių sluoksnių nuomone, Vokieti
jai bus sunku po pralošto karo 
atgauti visas tas sritis, kurias 

[ji turėjo 1937 metais, o jau rei- 
Ikalanti Vokietijai sričių, kurios 
[1937 metais priklausė Lietuvai, Vilniaus universiteto 
! Lenkijai ir Čekoslovakijai, esan- 
į ti tikra iliuzija — svajonė.

Oficialioji Fed. Vokietijos lai- 
rdjgiB sienų klausimu yra to- 

^^^^įVokietijos teisėtos sienos 
galimą tos, kurios buvo 1937 me
ški! i Bet kurie sienų pakeitimai

* pritik būsimos taikos sutar-
iniklĮ j rėmuose. Maždaug tokio pat 

. statymo iki šiol laikėsi ir
1 ■ gjacija. Bet ‘socialdemokratai
f IŠKI ŠBnsimu rodo didesnį lanks-
I/IRUKAIP^ Yra nu°-

uis, kad Fed.' Vokietija turė
tu Lenkija užmegzti diploma- 

Religiniakįs santykius, Oderio - Neis- 
uvifld klausimą paliekant vi-

. ‘jBObiliai. O žymus socialde- 
« įtratų veikėjas Fritz Erler vie 

$ paskaitoje neseniai (Ham- 
ĖDOMS to ,,Welt“ pranešimu 270 
KINIMV |įjasisakęs dar ryškiau. Jis

:; Mięs: 
jaunimui įdiegia, kad 

pįeštiP^®6alime reikalauti ar atgauti 
į^metų sienas — tokį reiktų 
^taoti“.

Kitaip tariant, Erlerio nuomo- 
3 suki vilties prieškarinių Vo- 
NINK| ^sienųatstatyti- 
(IKlUJl .^kurios vokiečių tremtinių 

jįreaacijos kreipėsi į atst. Er- 
Pailinintt'šfprašydamos jį aiškiau pasi- 

tuo klausimu. Erler į tai 
piešti"', atsakė (žiūr. „Ostpreussen- 

lizdeliaii 49 nr.), kad socialdemo- 
lūsdintijĮhtij partija pritarianti Fed., 

^^'jos vyriausybės nusista- 
is šiįsti1 H kad tarptautinės teisės 

išariu 1937 metų sienos ir to- i 
įgalioja ir kad naujos sienos į 
Išbūti nustatytos tik taikos

I

Nauja aluminijaus sutartis — Derybininkai sveikinasi, Jungtinei plieno darbininkų unijai prane
šus, kad ji susitarė su penkiom didesnėm aluminįjų gaminančiam kompanijom. Atstovaują savo 
korporaciją ir unijos reikalus yra (iš kairės į dešinę) Frank Weikel, Reynolds Metai Co.; Williąm 
H. Davis, Aluminum Company of America; Arthur J. Goldberg, Jbngtinė plieno darbininkų unija; 
Walter F. Farrell, Kaiser Industries Corp.; ir Howard Hague, Jungtinės plieno darbininkų uni
jos viceprezidentas.-Nauja 3 metų sutartimi daugiau kaip 35,000 aluminijaiis pramonės darbininkų 
gaus 30 centų didesnį .atlyginimą i valandai. (UPI)

Okupuotoje Lietuvoje

Vilniaus universiteto sukaktį
panaudojo savo propagandai

VILNIUS, okupuota Lietuva. — Gruodžio 3—4 dienomis Vil-

tikslams.
Komunistai paskelbė, kad šie

met suėję ir 40 metų nuo to, kai 
„tarybinė valdžia“ ('Kapsukas - 
Mickevičius) tariamai atsteigusi 
Vilniaus universitetą. „Lietuvos 
TSR istorijos šaltiniai“ paduoda 
tokią „Lietuvos ir Bielorusijos 
liaudies komisarų“ dekreto iš
trauką iš 1919 m. kovo 13 d.:

„Carinės reakcijos uždaryto 
sienose 

įkurti visuotinį darbo universite
tą. Įvesti universitete nemoka-

Sovietų viešpatavimas
is DlI
treet

N0IS Jotyje bu apjungta Vokietija.
Erler yra nuomonės, kad 

reikalo jau iš anksto pripa- 
T kurias nors naujas sienas, 
| pDėrapasirašyta taikos sutar- 
I ^Trecia, Oderio - Neissės lini- 
; fepanaųdojama kitų valsty-Į 
I R<ldaryti priešingumą tarp 
Rijos ir- Lenkijos. 1 
IWir vokiečiai privalo dėl šie kalbą. Jos tekstas pasidarė 
Ištarti, o ne kiti. Ketvirta, [žinomas kiek suvėluotai. Bet jis 
^su Lenkija tartis'ir dėl to [atidengė keletą būdingų aplinky- 

E ?^na su ja sudaryti diplomą 
fejantykius. Penkta, jei vo- Pirmiausia, Chruščevas pa- 

yra nuomonės, kad šie-[smerkė buvusius Vengrijos sta- 
įfesimas galį būti sutvarky- linistinius vadovus (Rakoši ir 
’ tik taikos sutarties rėmuo- fct.), kurie, girdi, padarę rimtas 
bis dėlto kitos valstybės tik klaidas ir prisidėjo prie to, kad 

pritartų Vokietijos ap- galėję kilti 1956 metų įvykiai.
> ir tai, kad Chrušče- 

Ivas pripažino, jog sovietų kari
nės intervencijos Vengrijoj klau 
simu ir pačiame Maskvos polit- 
biure buvę nuomonių skirtumų. 

Šveicarų laikraštis

r
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Vadovaujantieji pasaulio po
litikos vairuotojai yra pagauti 
įkeliavimo įkarščio. Chruščevo ke 
lionė po Ameriką jau kiek nu
bluko. Dabar daugiau kalbama 
apie jo kelionę į Budapeštą, Ven 
grijos komunistų partijos suva- 

’.žiavimą, kur jis gruodžio mėne- 
Patys 'sio pradžioje pasakė gana įdo-

sius Chruščevo siekius: iš Vaka
rų kaip nors išsiderėti status 
quo pripažinimą“.

Šveicarų dienraščio nuomone, 
nors Chruščevas ir stengiasi de
rybas vesti iš „stiprumo taško“, 
bet jo kalba Budapešte parodžiu
si, kad jo „jėgos pozicija“ yra 
gana trapus kūrinys, ir kadi 
Chruščevo pozicija partijoje bei i 
Maskvos pajungtuose kraštuose 
toli gražu nėra jau tokia stipri, 
Ikaip kad jis mėgsta apsimesti.

Australija ir Indonezija 
pasirašė sutartį

MELBOURNE, Australija. — 
Pirmoji prekybos sutartis tarp 
Australijos ir Indonezijos gruo
džio 17 dieną pasirašyta Jakar- 
toje. Tai vakar pranešė preky
bos ministeris John MrEvven. Su- 

I Šveicarų laikraštis „Neue tartis sudaryta dvylikai mėne- 
^odžio 22 d.: Zenonas, Pran Zeitung“ ryšium su | šių. Australija tikisi išlyginti sa

[Chruščevo kalba Vengrijoje pa-lvo prekybos balansą su Indone
zija ir atgauti miltų rinką, ku
rios buvo netekusi ten.

^<^kalui, jei iš anksto ži- Įdomu buvo 
į^Vekieitjos galutinės |vas PriPažhl

turėtų būti.

kalendorius

j. U
‘ kjnruscevo Karna Vengrijoje pa-

ĮMac23 d.: Viktorija, Vėl- Įgtebi, kad „Chruščevas užsienio 
fe w x [politikos įtampos atslūgimą nori

e teka 7:14, leidžiasi 4:23. išnaudoti sovietinio viešpatavi- 
[ ' ŪBAS mo Europoje sustiprini-

' ' I mui, bijodamasis, kad koegzis-
biurąs praneša: Chicago- tencijos laikotarpis galėtų su- 

H?,apyiinkėje šiandien —[silpninti komunizmą. Chruščevo 
JįgĮai .apsiniaukę, apie 40 [atvirai išreikštas baiminimasis 
fe., rytoj apsiniaukę,. (Į ji t. . ____ ... _ _
r1' ■ Europoje ateities rodo tikruo-įjos komunistų partija.

Suskilo partija
NEW DELHI, Indija. — Ry

šium su raudonosios Kinijos puo
sovietinio viešpatavimo Rytų limais prieš Indiją, suskilo Indi-

mą ir visiems prieinamą moky
mą. Dėstymo sistema — dalyki
nė ir semestrinė, vietos kalbo
mis. Universiteto organizavimui 
sudaroma komisija iš draugų S. 
Bobianskio, V. Biržiškos ir Chelt 
mano“.

Tą nutarimą pasirašė „liau
dies komisarų tarybos“ pirminin 
kas Vincas Kapsukas - Mickevi
čius ir švietimo liaudies komisa
ras J. Leščinskis.

Faktai ir ^dokumentai rodo, 
kad Vilniaus universiteto atkū
rimas vyko visai kitoje plotmė
je. Jau iš liaudies komisarų pa
skelbimo teksto matyti, kad čia 
ėjo reikalas ne apie universiteto, 
bet „liaudies universiteto“ arba 
„darbo universiteto“ steigimą, 
kad ir senojo universiteto sieno
se.

Tikroji Vilniaus universiteto 
atkūrimo užuomazga buvo kitur. 
Kaip atspausdinta toje pačioje 
istorijos šaltinių knygoje, buvo 

| paskelbta apie Vilniaus Lietuvių 
[ Mokslų draugijos įsteigtus aukš
tųjų mokslų kursus. Kursai pra- 
|dėję veikti jau kovo 24 d. O pas
kaitas skaitę J. Vabalas - Gudai
tis, M. Biržiška, J. Tumėnas, Pr. 

| Mašiotas, A. Janulaitis, K. Ja
navičius, Raudonikis ir kt. Iš tų 
| kursų ir išdygo Vilniaus univer
siteto atžala, o ne iš Kapsuko - 
Mickevičiaus dekreto apie liau
dies universiteto steigimą. Kap
sukas prie Vilniaus universiteto 
niekuo dėtas.

Vilniaus universiteto sukak
ties proga Lkp centro komitetas, 
Aukščiausiosios tarybos prezi
diumas ir Miništerių taryba gruo 
'džio 4 d. paskelbė bendrą „svei
kinimą“, kuriame visai atvirai 

i pabrėžiama, kad universitetas 
| privaląs tarnauti pirmoje eilėje 
komunizmui. Tai nenuostabu. So 
vietinėje santvarkoje viskas pa
jungiama partijos diktatūrai.

Laisvojo pasaulio lietuviai 
sveikina Vilniaus universitetą 
tos sukakties proga, linkėdami, 
[kad jo mokslų šviesa rusentų ir 
šviestų nepaisant komunistinių 
•temdymo pastangų. (E.)

Rytų-Vakarų viršūnių konferencijoje dėl Berlyno
PARYŽIUS. — Vakarų ttys dvi priešingas pasaulio galybes: 

Rusiją ir Jungtines Amerikos 
Valstybes, arba tiksliau pasa
kius — komunistinį bloką ir Va
karų sąjungininkus. Ypač dėl 
savo nepaprastai svarbios stra
teginės situacijos Ispanija yra 
būtina Vakarų blokui. Nors ji 
dar nepriimta į Šiaurės Atlanto 
sąjungą (Natą), tačiau Ispaniją 
ginkluoja ir remia JAV. Ligšiol 
jai suteikta 3 bilijonai dolerių 
parama. Ten yra ir Jungtinių 
Amerikos Valstybių svarbios ka 
rinės aviacijos bazės, kurių di
dumas ir skaičius viešai neskel
biamas/

Šiandieninė Ispanija turi apie 
30'milijonų gyventojų. Kraštas 
yra neturtingas ir to neturto kal
tė ne pačioje tautoje glūdi. Sa
koma, jog Ispanijai i praturtėti 
pakaktų tik vienos sąlygos 1— 
daugiau lietaus. Prezidento Ei- 
šenhowerio vizitas nors šios gam 
tinės palaimos ir nesuteiks, ta
čiau politiškai pareikšta pagar
ba šiai garbingai tautai, kuri 
bendroje, kovoje prieš tarptauti
nį komunizmą yra geras vakarie-

■didieji pirmadienį išleido komu
nikatą apie savo pasikalbėjimus^ 
kviesdami Sovietų Sąjungą į vir
šūnių susirinkimą balandžio 2>7 
dieną, bet jie išskyrė kitus kraš
tus, pvz. padalintą Vokieitją, rau 
donąją Kiniją ar Indiją.

Komunikatas patvirtina Va
karų . nusistatymą nenusileisti 
grasinimams padalinto Berlyno 
klausimu ir neišduoti savo pa
grindinių reikalų tenai. Vakarų 
Berlynas yra centrinis dalykas, 
kuris bus svarstomas Rytų —I 
Vakarų konferencijoje. J

Nepaisant griežto ■ nusistaty
mo, prezidentas Eisenhoweris 
įsitikinęs, jog ten esą daug vie
tos diskusijoms visais Berlyną 
liečiančiais klausimais.

Trijų dienų yakariečių viršū
nių konferencija pirmadienį baig 

[ta su pasitikėjimu, jog Sovietų 
Sąjungos premjeras Nikita 
Chruščevas atvyks čia balandžio 
[27 dieną į pirmąją visos eilės 
(konferencijų, kurios bus Pary
žiuje, Washingtone, Maskvoje ir 
Londone; , T

Prezidentas Eisenhoweris su- Ičių sąjungininkas, 
sitiko su prancūzų prezidentu de 
IGaulle, britų premjeru Macmil-1 
lianų ir vakarų Vokietijos kanc-1 Šiandien Eisenhoweris jšskri- 
lleriu Ądenaueriu netrūkūs po iš
siuntimo kvietimus į Maskvą. 

I Vakarų valstybių viršūnių 
[konferencijoje- buvo nustatyta 
(data pirmajai iš eilės viršūnių 
[ konferencijai.

• •

Britas studijuoja 
vokiečių susisiekimą 

r DUESSELDORF, vakarų Vo
kietija. — Britų susisiekimo mi- 
riisteris Ernest Marples sekma
dienį atskrido lėktuvu į Duessel- 
dorfą keturiom dienom pastudi
juoti vakarų Vokietijos tiltų ir 
kitų, susisiekimo problemų. Jis 
taipgi vyks į Prancūziją, Belgi
ją ir Jungtines Amerikos Vals
tybes. /

Australija ginkluojasi
LONDONAS. — Vykdydama 

savo trejų metų ginklavimosi 
planą, Australija perka iš Bri
tanijos raketas, atsargines jų da 
lis ir priemones paleisti joms.

Kovos Alžirijoje
ALŽIRAS, Alžirija. — Pran

cūzų kariuomenė praėjusį savait 
galį užmušė ar paėmė į nelaisvę 
260 alžiriečių nacionalistų Alži
rijoje, sunaikindama nacionalis
tų atsargas.

3 bankininkai vyks į 
Indiją ir Pakistaną

WASHINGTONAS. r- Pasau
lio bankas sudarė svarbią ekono
mistų delegaciją į Indiją ir Pa
kistaną. Į delegaciją įeina trys 
bankininkai — amerikiečių, bri
tų ir vokiečių. Delegacijos tiks
las: pagelbėti Indijai ir Pakista- 
nui ekonominėje srityje.

ls Ispanijos į Maroką

MADRIDAS, Ispanija. — Pre
zidentas Ėisenhoweris vakar iš 
Paryžiaus atskrido į Madridą, 
kur ispanai jį labai iškilmingai 
pasveikino. Daugiau kaip milijo
nas asmenų Madride sveikino 
Eisėnhovverį.

Tada ir dabar
Prieš H Pasaulinį karą Ispa

nija domėjosi Stalinas iš vienos 
pusės, o Hitleris ir Mussolįni iš ■ 
kitos. Pilietiniam karui kilus Is
panijoje, Franco rėmė ginklais 
Hitleris ir Mussolini, o sukilėlius 

i— Stalinas. Taigi ten tada įvyko 
generalinė H Pasaul. karo repe- 
|ticija, jėgų išbandymas prieš 
(pradedant baisųjį karą.

Šiandien Ispanija irgi domina

[do į Casablancą pasikalbėti su 
[Maroko karalium Mohametu V. 
Į Washingtoną jis atvyks šian
dien 9:50 vai. Vak. (Chicagoslai 
ku).

Ike patenkintas
MADRIDAS, Ispanija. — Pre

zidentas patenkintas savo kelio
ne Europoje, Azijoje ir Afrikoje. 
Jis įsitikinęs, jog jo kelionė su
stiprinusi JAV prestižą tarptau
tiniuose reikaluose.

Prezidento Eisenhowerio pa
tarėjai pripažįsta faktą, kad jis 
nerišo ir net nebandė spręsti spe 
cifinių problemų kelionės metu.

Žuvo šeši vyrai
LIMA, Ohio. — Šeši vyrai sek

madienio naktį žuvo liepsnose, 
kurios siautė antrame Holleran 
viešbučio aukšte.

NAUJAUSIOS 
ŽINIOS

Suomių sovietų 
prekybos sutartis

HELSINKIS, Suomija. — Šuo 
mija pasirašė su Sovietų Sąjun
ga naują prekybos sutartį 5 me- 
tams (1961 — 1965). Numatyta

| —Indijos premjeras Nehru 5 bilijonų rublių apyvarta.
I vakar atmetė komunistinės Kini- --------------------------------------------—
Įjos siūlymą susitikti gruodžio TRUMPAI IŠ VISUR 
126 dieną dėl pasienio problemų 
| ir atskleidė, jog jis parkvietė iš ♦ Mašinų - traktorių stotys,

Kinu jėgainės
TOKIO, Japonija. — Komu

nistinė Kinija sekmadienį pra
nešė, kad elektros jėgainės, dvi 
iš jų pastatytos su sovietų pagal
ba, pradėjo veikti šiaurėje, siau
rės rytų ir rytinėje Kinijoje.

Peipinęo indų ambasadorių na- Qkio >tPoiicįja‘< komunistinėje

Sudegė 40 naujų 
automobilių

CHICAGO, III. — Vakar anka- j 

ti rytą gaisras sunaikino 40 nau
jų automobilių, laikomų 2650 N. i 
Cicero, Chicagos šiaurva'kariuo- 
se. Degant gazolinui, padangoms 
ir tepalui, liepsnos ir dūmai šo
vė į padanges, kad buvo galima 
matyti už mylios. Degė Friendlyl 
Motorą vietovė, Žmonių sužeistų 
[nebuvo. Nuostolių apie $175,000. 
[Priežastis aiškinama. j -

mo pasitarimams.
I — Sovietų diktatorius C'/tnzš-1 kaip buvo numatyta Čekoslova- 
čevn-s jau gavo kvietimą į Rytų Į kijoje. Tos stotys ir toliau bus 

I— Vakarų viršūnių konferenciją, 
[kuri numatoma Paryžiuje balan- 
i džio 27 d. .Maskva gana palan- 
kiai reagavo į vakariečių kvie
timą, bet dėl konferencijos da- 
tos vakar dar tylėjo.

— Dvidešimts valstybių at- 
| stovai Genevoje kovo 15 dieną 
(pradės svarstyti nusiginklavimo 
[klausimą. Nusiginklavimo komi
siją sudaro Jungtinės Amerikos 

[Valstybės, Britanija, Prancūzija,
Kanada, Italija, Sovietų Sąjun
ga, Rumunija, Čekoslovakija, 
Lenkija ir Bulgarija.

— Britų premjeras MacmiUa- 
I nas šiandien grįžo į Londoną iš 
į Paryžiaus, kur dalyvavo vaka- 
[ riečių viršūnių konferencijoje, 
i vJųčįd

sistemoje, nebus panaikintos,

„politiniais ir organizaciniais 
centrais“.

♦ Libano vyriausybė turi; pla
nus pavilioti daugiau užsieninio 
kapitalo, panaikindama mokės* 
čius. Ji bijo, kad amerikiečių 
kongresas gali sumažinti jai ka
rinę pagalbą.

♦ Pakistano prezidentas Kha-n 
pareiškė, jog į Ladakh provinci
ją, dėl kurios vyksta įtempimas 
tarp Indijos ir raudonosios Kini
jos „turi pretenzijų ir Pakista
nas“.

— Plieno pramonės ir darbi
ninkų unijos atstovai vakar Wa- 
shingtone vėl pradėjo derybas 
išspręsti darbdavių ir darbinin
kų ginčą. \•
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KODĖL GALVĄ SOPA

^=Rašo DR AL RAcKUS-

SVEIKATA BRANGUS TURTAS
4342 Archer Avė... Chicago 32 •

Kad apibūdinti visas priežas
tis, nuo Ckurių galvą sopa, tek
tų diskutuoti beveik visą. medi
cinos mokslą. O tai neįmanoma. 
Šį sykį čia bus galima suminė
ti tik dažniausia pasitaikančius 
ir tik svarbiausius galvosopio 
kaltininkus.

Nervuotiems ' žmonėms daž
niau galvą skauda, nei flegma- 
tams. Išmok nesinervintį, atsi
kratyk tavo nervus taršančių 
veiksmų ar veiksnių, tai rečiau 
galvą sopės. Ir kurie mano; jo- 
gei yra lengviau, pigiau ir nuo
sekliau išgerti Bromozelcerio 
dozę, negu pašalinti nervus tar
šančius kaltininkus, tai baisią 
klaidą daro. Jie gal nė' nežino, 
Jcad Bromozelceris, taip kaip ir l 
yisi kiti “dopsai” sumaišyti sul 
(bromidais, yra sveikatai pavo
jingas “dopsas”. Tas vaistas va
dinasi “dopsu”, nes jo vartoto
jai gauna įprotį,, kurio ne. taip i 
lengva atsikratyti. Paskui jau 
kad ir nenorėsi turėsi "“dopsą” 
gerti: negersi Bromozelcerio, tai 
galvą sopės, tiesiog, nenustigsi. 
O kai perdaug bromidų suvar
tosi, tai gausi kraujo .ligą, odos 
ligas (bromidrozę), ir mintys' 
pradės painiotis, ir protelis iriai 
šytis, ir .virškinimo sistema su- 
triks, ir amželis sutrumpės, 
gokitės. vai saugotis reikia 
■bromidinio įpročio!

Sąu 
nuo

iSkubėjimas, rūpinimasis, 
temptas miestelėnų gyvenimas, 
nuovargis, kompeticija biznyje, 
vis tai paaštrina ir padažnina 
galvos sopėjimą.

Jaunuoliai dažniau guodžiasi 
gąlvoskaudžįų hei senesnio am
žiaus žmones, nes jaunuoliai yra 
.labiau padykę, naktimis balia- 
voja, nedamiegą. dažnai tinka
mai nepavalgo, kartais perdaug 
gyvenimo saldybių smaguriau
ja. Fizinis išsieikvojimas, taip
gi ir palaidumas yra dažniau-*

isios priežastys galvos skaudėji
mo pas* jaunuolius.

.Kurie daug skaito, rašo, kruo 
pšČiai siuvinėja, ar kitokį smul
kų? darbelį dirba, o jei akys .ge
rai neprimato, arba jei akyse 
randasi astįgmatizmas, tokięms 
•kartais gaiva įsiskauda tiesiog 
baisiai ir neaŲaidžiaį. Pritaikius 
tinkamuą akinius, galvos skaus
mai .pranyksta. Aiškiau jau ne
gali būti, kad tos rūšies galvo- 
sopį pagydo tik akiniai, o ne 
kokie aspirinai ar bromidiniai 
“dopsai”.

Kiąkuriems- galvą sopa nuo 
kavos, kitiems nuo tabako ar 
nuo ąiaųs^galvą skąust^O šnap- 
sininkams sergant pagiriomis, 
tai beveik .'kiekyieriam galvą so
pa. šuapsininkai baisiai daug as 

i pirmo ir bromozelcerio suvar- 
Į toja. Be to, reikia žinotų kad 
'visokie nuodai ir kaikurie vais
tai skaudina galvą.

Daugeliui galvą skauda nup 
sutrūnijusių dantų, arba nuo 
supuvusių tonsilų, arba nuo fo* 
kalės chroniškos infekcijos 
kurioje kūno dalyje.

Taipgi ir nosies šnervių 
fjiamacija, 'ar sinusų užsibloka
vimas skaudina - galvą. Už tai 
kai slogos užklumpa arba kai 
šienligės sezonas (hay fever) 
užeiną ir pėr šnerves alsuoti 
negalima, tai galvą skauda. „Čia 
pat galimą paminėti, kad ir di
džiuma alerginių ligų iššaukia 
•gilvosopį. Vien .tik alerginių li
gų priežasčių yra ne desėtkai, 
bet gimtai šimtų. Efedrinas, ar 
kitokie antialerginiai vaistai, a- 
lerginės rūšies galvosopį neiš
gydo, o širdį ir nervūs tai gali 
sutrikdyti.

Galvosopį gali išsaukti sme
genų sutrenkimas (kontūzija ka 
ro Jauke, dirbtuvėje, automobi
lio katastrofoje, btle kur), tū
los smegenų ligos inimant ir į- 
vąirių rūšių epileptinių (nuo
mario) ligų, kraujpgyslių su-|

in-

Kalėdų senelis besi leisdamas 
parašiutu Snellville, Ga., pasikąbi- 
no medyje, prarado barzdą ir mai
šą. Belaukiantiems senelio, vai
kams buvo tikrai įvairus, daugelį 
pralinksminęs ir daugelį nuvylęs 
atsitikimas. (UPI)

kietėjimą (arteriosclerosis), y- 
pač tuberkuliozė.

Inkstų ligos ankstybuoju sim 
| ptomu -yra galvos skaudėjimas. 
[ Ypač nepakenčiaipai baisiai gal
vą gelia nuo uremijos, kai šla
pumo nuodai susimaišo su krau
ju. Tuomet tai jau gyvybei gre
sia didis pavojus.

Galvos skausmas yra artėjan' 
čio pavojaus signalu tiems, ku-j 
rie turi cukrinę ligą (diabetes)J 
ar podagrą (gout),*Ar reumatiz
mą, kurs trikdo širdį.

✓ w
Suveržtos kojos, užveržti raiš 

čiai, perdaug suveržtas diržas, 
— kai kraujo apytaka trukdo
ma, vis tai gali iššaukti galvos 
skausmą. Visokiausio pobūdžio
anoksija, — o jų šimtai, — iš-1 te nuomarį turi, jokio patarimo 
šaukia galvosopį.

Klimato permaina, aukšti kal
nai, skridimas orlaiviu, staigus 
keltuvu kėlimasis, kartais nusi
leidimas į gilų požemį, neįpras
tas akyse mirgėjimas iššaukiąs 
jūrligę, pav. važiuojant auto
busu, žiūrint televizijos, neįpras-

Į ti • garsai, neįprasti kvapai ar 
smilkalai (pav. deginant šiukš
les ar lapus, cigarų ar cigare
čių ore linguoją dūmai), visokie 
garai bei smogas, stoka tyro 
oro, ir daugybė, daugybė kito
kių priežasčių, jau nekalbant 
•apie šimtus šimtus infekcinių ar 
industrinių ligų, gali būti galvos 
skaudėjimo kaltininkais.

Kaip jau minėjau, galvos 
skaudėjimas yra ženklu, jog y- 
ra kas nors negero kūno siste
moje; jog artėja pavojus, jog 
reikia «gelbėtis. Pašalink prie-

I pablogina padėties. Reikia pasa- 
I kyti, kad šiurkštūs valgiai kaip 
sėlenos ir alkoholis hemoroidus 
įrituoja.

Bomba bažnyčioje
Netoli Buenos Aires, Angen-| 

finoje, sprogo 'bažnyčios zakri
stijoje bomiba, nepadariusi di
desnės žalos. Bomba buvo na
mų gamybos. Panaši bomba an

DR. J. IR K. AGLINSKAI
žastis, pagydyk ligą, atitaisyk j GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
nenormalumus, tai galva nustos 
sopėti.

Apmaldinimas ar apmarini- 
mas skausmo su “dopinančiais” 
vaistais, ,tai nepasigydymas, tai 
tik savęs apgaudinėjimas ir sa
vo brangiausios sveikatos ar- 
dyiųas.

5430 So. Kedzie Avė.
Priima ligonis pagal susitarimą.. 

Dėl valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1502 nuo 2 Iki 9 v. p.p. 
kasdien, išskyrus trečlad. ir šešta d

V.

DAKTARO ATSAKYMAI Į 
KLAUSIMUS

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. WAIbrook 5-5076

ksčiau yra sprogusi La Plata 
arkivyskupo namuose, 45 my
lios nuo Buenos Aires.

I Skelbkitės “Drauge
I

Tel. ofiso PO 7-60W, rez. TIE 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street
Vai. kasdien nuo 1 —4 p. p. Ir 4
Iki 8 vai. Trečlad. Ir šešt. uždaryta.

9*

Telefonas GRovehill 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE
— PRITAIKO AKINIUS — 

2422 W. Marquette Road 
valandos: 9—12 Ir 7—9 ▼. v. pagal 
susitarimą, Išskyrus trečiadienius

Ofiso tel. ga 5~-4800. Rez. GA 3-6630
DR. GRAŽINA-IRENA 

KAGANIEC
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGOS
10002 South Kedzie Avė

Kasdien 4-7./ šeštad. 2-5. Trečlad 
Ir kitu laiku tik susitarus

DR. AKT, RUDOKASr Opt
Tikrina akis Ir pritaiko akJnliy 

keičia stiklus ir rėmus 
4455 S. California Avė. YA
Vai.: 10 ryto iki 8 vak. (trečlad. J 

Alaryta. Šeštad. 10 v. r. ifclį^^p..

DR. ALDONA K. RUGlį
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ Įljįjį 
Ofisas: 6132 So. Ked^efAyj

Valandos pagal auslUirini' . 
Ofiso tel. WAlbrook.5.>»| 
Ilėz. tel. WAlbrook 
Jei neatsiliepia prašom 'iSfasiMj 

Vlncennes 8-3900, „ ‘

Atsakymas U. K. — Sakoma, 
kad .česnakas apsvaigina ir iš
varo iš vidurių kirmėles. Bet y- 
ra‘ geresnių vaistų nuo kirmė
lių negu česnakas.

— Atsakymas P. D. — Tams
ta savo'laiške rašai, kad Lietu
voje tamstos jauna giminaitė tu 
ri nuomarį ir prašai, patarimo, 
kokių vaistų jai pasiųsti, kad 
gelbėti mergaitę nuo baisių nuo 
mario priepuolių. Taigi yra 
bent keturios pagrindinės nuo
mario rūšys, kiekviena rūšis tu
ri po keletą porūšių. Pagrindi
nės nuomario ligos rūšys yrą: 
1) Grand Mal, 2) Petit Mal, 3) 
Jacksoninis nuomaris ifr 4) .psi
chomotorinis nuomaris. Kiekvie 
nos rūšies nuomaris vis kitokio
mis priemonėmis ir kitokiais 
vaistais yra gydomas. Nežinant 
kurios rūšies toji jūsų giminai-

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.
Trečlad ir1 kitu laiku pagal 

Ofiso telef. LAfayette 3-6048 
Rez. VVAIbrook 5-3048

Avė 
va k.

sutarti

Tjęi. — REUanoe 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS, 

(Lietuvi? gydytojas)
Street 
ketvlrtad' Ir 

p., 6:3u-8.:.3O 
vai., trečlad.

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

I

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRHRGAJ
Naujas adresas: 4255 Wų63rd St 

Ofiso tel. REUance 5-41,10 
Rez. tel. GRovelilJl 6-OtJU

Valandos: 1-3 .p. m. 
Penkt. tik 1—3 p 'm.

Trečlad. ir šeštad. pagA|'.V«i/lįį{| 
Ofiso telef. CLiffside ^89fl '

Rezid. .telef. WAlbrook>E.3099
DR. P. STRIMAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRBfiGAS 
• 1724 West 47th Strį$ 
(kamp. 17tli Ir S. Heriautąge) ' 

Vai.: nuo 2 iki 4 vai. Ir .
šeštad. nuo 2 iki 6 vai., Įftjty. u

Tel. ofiso TO 3*0M>; 
Res. tel. GA 3-0046 ■

DR, FL TAIlAT'Khta
GYDYTOJAS IR’ ' ČHfRURČ^ 

Spec. chirurginės 'iigiis ' 
5002 West 16th Street, cicero, m

Vai.: kasdien 5-8 p.
1-4 'p. p. Kitu laiku ir tręfiad. 
tarus

DR. C. K. RŪBELIS 
Inkstų ir šlapumo takų chirurgija 
Tel. PRospect 6-1795

2300 W. 51st St., Ohlcago, III.
Oakley Medleal Arts Bldg. 

arba
4S4 AJgona Avė., Elgln, lllinoL

Tel. OWens 5-0533
_____Valandos pagal susitarimą.

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4159

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

Tėl. 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 sutartį, 
šėkm. uždaryta.

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĘ 

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

Trečiadieniais tik susitarus

DR. VYT. TAURAS 
(Bendra praktika ir motero , Umi 
GYDYTOJAS IR CHIRURG^- 
Ofisas ir rez. 2652 W. .50th 

Tel. PRospect 8-1223 ar TR.
Ofiso vai.: ;Pirm. 8-10 v. W Snlru 
Treč. ir Penkt. 6-9 vai. vaje .
2-4 vai. popiet, iri sulig uiisltarlun.

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI Mm
DR. V. P. TUMASOIIIS

CHIRURGAS ' ’ V ’
2454 West Street 

(71st ir So/ Campbell tAjA) 
Vai.: pirm, antr., ketv. ir pen^ 
nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8.'■’Rtl.į 
šešt. uždaryta. -

vai. 
vai.

suteikti neįmanoma.
Ątsakymas F. L. — Tamsta 

klausi, ar sėlenos (bran)ir al
koholiniai gėrimai sudaro sąly
gas hemoroidų atsiradimui, ir 
jiems atsiradus, ar vartojimas 
yiršminėto valgio ir gėrimo ne-

Tel. ofiso HE 4-5758; Res. HĮ 5-3225

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
(Bendra praktika Ir Alergija.) 

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

PR 6-1795. Rez. Tremont 9-5890 
DR. J. BYLA - BYLAITIS 
Nervų-Sniegenų Ligos, Chirurg.

OAKLEY MEDICAL BLD<4.
2300 Węst 51st Street 

Valandos špagai susitarimą

KENTUCKY STRA1GHT BOURBON WH1SKEY . 6 TEARS OLD . 86 PRDOF ©ANCIENIACE DIST. CO.. FRANKfORT. KENTUCKY • FOUNDER MEMBER. THE BOURBON INSTITUTE
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Sav. inž. A.Semėnas

If you can give a better bourbon...give iii

BRUNO’S KEPYKLA 
3389-41 S. Lituanica Avenae 
Pristatome visas krautuves Ir 
restoranus, taip pat išsiunčia
me į visus artimuosius miestus. 

Tel. CLiffside 4-6376

4. G. TELEVISION CO. 
2512 W. 47th St., FR 6-1998

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

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

Tėl. BIshop 7-7075

Duoną ir įvairias skoningas 
bolkutes kepa

lAioninoco

Just boru for
holiday giving

Televizijos - radijai - fonogra
fai'' - plokšteles - clektr. virtu
ves prietaisai - laikrodžiai - 
ras. mašinėles - radijų, TV ir 
elektros lempos - iv. antenos - 
svarstykles - baterijos - dalys 
fr kt.

3321 SO.. HALSTED ST.
Tol. CLiffside 4-5665 

Aki. kasdien 9-0 v. 
sektu. >1.1-5 v.

. ..this handspme golden horn gift wrap, heralding the finest Kentucky Bourbon 
of them alll Gift wrapped, Erom the half-pint Rask to the quart, at no extra cost

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE 
7156 South Western Avenue 

MEDICAL BUILDING)
Pirmad., antrad., ketv. ir penktad 
nuo....................  '
6 v.
11

p. p. Ir nuo11* vai. iki 1 vai.
— 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 

vai ryto — 1 v. p. r
vrfl. ryto iki 8 vai, 

Offlce tel.' RE 7-1168
Res. . teLWALbrook 5-3765

p. šeštad. u 
p. p.

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

spec. vidaus ligos 
6817 South Wėstern Avenue 
Tel. ofiso — REpublio 7-4900 

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

D61 tikslaus priėmimo laiko (ap- 
polntment) malonBklte susitarti te
lefonu ar asmeniškai, &ad nereikėtų 
Ilgai laukti.

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

D R. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

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

Vai.: pirmad. ir ketvlrtad. 1-4 p.
antrad Ir penktad 5-8 r v

p..

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. šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet. 

Trečiadieniais pagal sutartį. 
Ofiso tel. VTrginia 7-0036 

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244

Rez. GI 8-0873 Rez. HE 6-1670
Dr. Elsin. Dr. Dalukas
DR. W. M. EISIN-EISINAS 

DR. K. G. DALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

Jei neatsiliepia skambinti M1 8-0001

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. Trečiadieniais 

uždarytą 

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaikų ligos 
2423 West 63rd Street

Vai. kasdien nuo 6-8 vai. vakaro, 
šeštad. nuo 12:10-2:80 vai. p. p. 
Trečlad. Ir kitu laiku tik eualtarue. 

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

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

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

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Offlce: 10746 South Michigan Avė. 
Buto 1653 W. 103 St., Beverly Hills 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v., 
Išskyrus trečlad. šeštadieniais nuo 
iki 4 vai. popiet.

Tel. ofiso — PUllman 5-6766 
Būto — BEverly 8-3946

1

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS 

4063 South Archer Avenue 
Valandos: nuo 10 iki 12; 2—6; 7—• 
šeštad. 10—12. Trečlad. uždaryta 

Lafayette 8-4949 
Namų — BEverly 8-7786

Ofiso telefonas — BIshop 7-2515

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenae 
(Kampas Kedzie tr Archer)

VAL. kasdien nuo 2 Iki 9 vai. vak 
Trečlad ir sekmad. tik susitarus

I
DR. E. RINGUS

Rentgenologas. Diagnostika Ir 
Terapija.

MARQUETTE X-RAY
Atdara nuo 9 v. r. iki 8 v. v.. Išsky
rus treč. šešt. nuo 9 v. iki 2:80 p. p. 

6132 S. Kedzie Avė.
Tėl. WAlbrook 5-2670

Ofiso tel. TOwnJi«lI 3-0959 
Nainų-rezid. tel. HUinboldt 6-8373

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
(JOKŠA) 

GYDYTOJA IR CHIRURGE
VAIKŲ LIGOS

5002 W. 16th SU Cicero, Illinois
Vai.: Kasdien 4-8 p. p., šeštad. 10-2 

Treč. Ir kt- laiku tik susitarus.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spoe. ORTHOPEDINJES ligos 

2745 West 69th Street
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę 

Telef. REpublio 7-2290
V AL.: Pirmad., antr., ketv., penktad 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6-8 vai. v. 
Šeštad. nuo 2-4 Trečiadieniais Ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

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

JAV pareigūnais, paruošė vaikų apdraudą. Už labai mažą. 25 centų 
sumą, j menesį, duoda $1,000.00 apdraudą. Kiekvieną vaiką, galima 
apdrausti Iki $10,000.00.

APDBACDA — GERIAUSIA KALĖDŲ DOVANA
Taiti pat apdraudžia suaugusius ligojo. Už $5.00 mėnesinį mokestį, 

namie sergantiems ligoniams moka po $65.00 j savaitę, o ligoninėje 
gulintiems moka po $75.00 J savaitę.

s SLA apdraudų reikalais prašome kreiptis J SLA 
centrinį atstovą Chlcagoje

ADOMĄ VAITKEVIČIŲ
2534 West 69th Street, Chicago 29, III. tREpublic 7-5803

4*

Telefonas — GRovehill: 2-2821

DR. A. VALIS-LAB0K1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe: AKŲ ŠERI JA ir JlOTERr
LIGOS 4^ . v 

2524 VVest 69th Street 
Valandos: nuo 1-4 Ir

Šeštadieniais nuo 1-4 vali poęjį

Tel. ofiso PRospect 6-9160 r.
Rezid. PRosj)e0l*Hi

DR. ONA VAŠKEVIIIK
(Vaškevičiūtč)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie 4wdw 

Vai. kasdien 1-2 p. p. ir nuo 6-li. 
vak. -šeštad. 1-4 p. p. Trečiadleoli 
ir kitu laiku,tik susitarus -
Tel. ofiso VTctory 2-1581-•/' 

Rez. PRospect 64250
DR. V. VILEK

GYDYTOJAS IR CHHMJAS -
802 West Slst Stfeėt' 

Kampas Halsted ir 31-mos gatrij 
Priėmimo valandos kasdien<^4’U» 
ir nuo 6-8 v. v. šešt. 1.4 ▼. popiet

Uždaryta trečiadieniai^ 7
----------------------------------- »»> 7 1 Tel. ofiso PR 6-6446, rez. ^4-312

DR. F. C. WINSKilHAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marquette Ępad 
Vai. nuo 2 iki 4 p. p. ir 7 w<8 v, t- 

Trečlad. ir šeštad. pagal, sutartį.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So.' Halsted Street
Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6651 

Rezid. 6600 So. Artcsian Are,
Vai. 11 v. ryto iki 3 v. p. p.. 6-’

! 11103 
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Tel. Off.' FR 2-4841, 9 AJf.4. PX 
Tel. Res. A V 3-2627. 5:30

DR. JUSTINA ŽIRGULIS
Įvairios nervų bei proto Ilgos - 

vaikų ir suaugusiu 
P1TTSF1ELD BUILDING. Kamb. SU 
55 E. IVashigton St., Chicago 3, B 

Priėmimas tik pagjj susitarimu '

DR.G.SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAI 

25 metų patyrimai 
Tel.: Y Arda 

įgSŠflK Pritaiko Akiniu
Kreivas Aku

Ofisas Ir Akinių Dirbhrvi 
756 VVEST 35th STREET 

Valandos: nuo 10 iki 2, nuo ,U 1M * 
Treč. uždaryta. Penkt ir šešt' 40 
▼aL po pietų, Arba pagal susit*ru»

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedaa Proiezlsūs 

Aparatai-Protezai. Mpl 
dažai. Spec. pagalba kojo®1 

(Arch Supporta)..1r U 
Vai. 9-4 ir 6-8. šeštadieniais I-1 
ORTHOPEpLIOS TECHNIKOS 
2850 W. 63rd St, Chlcago’29, UI

Tel. PRospect 6-5064 '

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND .

4545 West 63rd St., Chicago 29,1 Illinois TeL LUdlov MN*
Entered as Second-Class Matter March 31, 1916, at Chicago, fllmol*

Under the Act of March 3, 1879
Member of the Cathollc Press Ass'n 

(Published daily except Sundays and 
days after Christmas and Eoster 
by the Lithuanian Cathollc Press 
Soc’y.
PRENUMERATA:
Chlcagoj Ir Cicero J 
Kitur JAV Ir Kanadoj 
Užsienyje

For.elgn $12.00 per year
Metams % metQ 3 m8n.

$12.00 $6.50 $3.50
$10.00 $5.50 $8.0'0
412.00 $6.5,0 $8.50

SUBSCRIPTION RATE8 . 
$10.00 per year outside of Cbįw 
$12.00 per year ln Chicago 6 Clc*1’ 
$10.00 per year-Iri Canad^;-,;
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Redakcija straipsnius taiso sayo nuožlA^a. Nesunaudotu 
nesaugo, juos grąžina tik Iš ankąto susitarus. Redakcija ūi aKelDU*1* v 
rlnį neatsako. Skelbimų kainoa prisiunčiamos gavus pr&Aymi,
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įttS vienija

KONKRETŪS DARBAI
dažnai eikvojamas 
ir tikslesnei veiklai

laikas 
ieško-

Kai mūsų centruose ir spąudoję 
tuštiems ginčams, kai neva gęręsųei 
jna naujų formų, daugelyje mūsų kolonijų veikėjai yra užimti 
įBR^ai8 darbais. Jie planuoja, jie ruošiasi ir dėlto neturi lai
ka ginčytis. Neturi ir reikalo, nes. jiems, tik vienas reikalas te
rūpi — Lietuvos išlaisvinimas. Tikslas, aiškus, didelis, mūsų vi
sų tautinėmis akimis žiūrint, net šventas. .

Tenka inanyti, kad visose mūsų kolonijose, kur veikia A- 
nerikos Lietuvių Tarybos skyriai ar kiti vienetai, besirūpiną 
Jėluvss’laisvinimu, yra taip, kaip Chicagoje. Todėl ir norėtųsi 

tik apie čikagiškę tarybą, bet ir apie kitus skyrius pakalbėti. 
nu0 daugiausiai priklauso ir paties Alto centro veikla. 

' Jei praėjusiame Alto centro suvažiavime New Yorke buvo nu- 
^{^^jlfeiskundimų, kad lėšų telkimas Lietuvos laisvinimui yra susilp- 

įnėjęs, tai gal ir bus didžiausia to priežastis, kad permažai dė
mesio kreipiame į Alto skyrius kolonijose.

Gruodžio 19 d. Vyčių salėj, Chicagoj, buvo Chicagos Lietu- 
Tarybos’susirinkimas, kuriame dalyvavo ir šiuos žodžius 

ir pašantis. Jis žavėjosi ne vienu kuriuo, bet keliais susirinkimo 
tauškimais. Pirmoj eilėj susirinkime nebuvo keliama tie dalykai, 

O? r^>Kuirie neturi ryšio su Lietuyos laisvinimu, arba tokie, kurie su- 
įkeltų- tuščius .ginčus. Išklausius skyriaus valdybos ir komisijų 

irpranešimus, pasiklausius Alto centrinio Vykdomojo Komiteto 
r'įlįgin&' ^4 marių pateiktų žinių iš centro suvažiavimo, pasiklausius konsu- 

Jo dr. P. Daužvardžio sveikinimų ir linkėjimų žodžio, ilgiau su- 
įstota prie pasiruošimo Lietuvos Nepriklausomybės šventei, ku- 

^us naiŪma Vasario 14 d. Marijos vidurinės mokyklos salėj. 
\ TjyįūtMižiugu buvo klausytis gyvų diskusijų, kaip geriau ir sėkmingiau 

ravešti\tąs didelę mūsų tautos šventę, ir kaip būtų galima dau- 
įjįi lėšų sukelti Lietuvos išlaisvinimo darbams paremti. Iš- 
įfcčr daugiau minčių bei sumanymų, bet tik tokie, kurie lie- 
Aifl Alto uždavinį — Lietuvos išlaisvinimą.

Lietuvos išlaisvinimu sielojasi ir jam dirba visos mūsų pat
riotines grupės. Tą darbą dirba senieji lietuviai, dirba jų vaikai, 
įirta tremtiniai. Chicagos Lietuvių Taryba, konkrečiai bedirb
dama pasirinktam tikslui, yra sutraukusi visų grupių, visų di
desniųjų organizacijų atstovus. Tų atstovų tarpe matome ir se
nąjį lietuvį veikėją, ir Amerikoje gimusį tautietį, ir tremtinį, 
jie visi puikiai sugyvena, visi moka vieningai dirbti, šiuo me
ti pirmininkaują Amerikoje gimusi ir augusi lietuvaitė (E. Mi- 
įiautė), vieųas iš vicepirmininkų tremtinis (kun. A. Stasys), 
nutarimų sekretorius neseniai iš Argentinos atvykęs (Veseliaus- 
kasj^kdomasis sekretorius teisėjas A. Wells,. Amerikoj gimęs 
ir augęs teisininkas. Tarybos skyrius susideda iš 24 asmenų, 
kurių tarpe rasime beveik lygia proporcija ir “senųjų”, ir “ame
rikonų", ir iš tremties atvykusių lietuvių.

Musų žiniomis, yra daugiau lietuvių kolonijų, " kurių Alto 
skyriii-sugeba įtraukti į savo veiklą aukščiau mininfas grupes, 
ir visus lietuvius, nepaisant kur jie būtų augę, kaip seni ię kaip 
jauni įę jbebūtų. Tačiau Chi'cagos Lietuvių Taryba, mūsų ma
nymu, rakio lietuvių apjungimo žvilgsniu yra geras pavyzdįs. 
ko tikrai reikia pasekti.
i Bedirbame konkretų darbą, kai nenukrypstamo nuo savo 
pabrėžtų uždavinių, išvengiame tuščių ginčų ir sugebame būti 

mokėdami pagerbti vieni kitų ideologinius ir politi
nius įsitikinimus. Tuo keliu eidama Amerikos Lietuviu Taryba 

I tiek centre, tiek savo skyriuose, tikrai daug ir garbingai pasi- 
tiniaus'bolševikų pavergtosios Lietuvos žmonėms, siekiantiems 
tavoSįyepriklausomo gyvenimo..
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Amerikos Lietuvių Tarybos - metinio suvažiavimo, įvykusio 1959 m. gruodžio 12—13 dienomis New 
Yorke, Henry Hudson viešbuty, dalyvių dalis.

Pirmoje eilėje (iš kaires į dešinę): V. Barčiąuskas, S. Gegužis, P. P. Dargis, J. Talalas, dr. M. 
J. Vinikas, dr. P. Grigaitis, L. Šimutis, E. Bartkus, S. Bredes, Jr., Wm. T. Kvetkus, Jok. Trečiokas, 
T. Blinstrubas, dr. A. Trimakas. Antroje eilėje: Tomas Matas, P. Vainauskas, dr. E. Noakas, J. 
Vilkaitis, S. Gudas, A. S. Trečiokienė, E. Paura zienė, E. Mikužiūtė. M. Kižytė, M. L. Vasil, K. Bie
linis. Trečioje eilėje: T. Matiene, A. S. Trečiokas, /J. Varnas, J. Pakalka, S. Narkėliūnaitė, prel. 
J. Balkūnas, S. Lūšys, dr. V. P. Vygantas.

sos, daug vietos skiria įvairių 
šakų menui. Šis numeris įliust- 
rūotas dail. Alb. Vesčiūno kuri
niais. Su mūsų jaunu dailinin
ku, jau gražiai besireiškiančiu 
užsienio parodose, gupažindina 
dr. P. Rėklaitis. Dail. kilęs nuo 
Pandėlio, turi 38 m. amžiaus, 

Ijau antri metai dirba Vidurže
mio jūros pakrantėse.

Šiame numeryje turime Au- 
gustaitytės-Vaičiūnienės, Grigai 
tytės, A. Radžiaus, Pr. Naujo
kaičio eilėraščių. Duodama iš- 

I trauka iš spausdinamos St. Bū
davo prązinės knygos “Rūsti šie 

' na”. Dr. A- šešplaukis duoda 
į suglaustą studiją paskutinio, ne 
i baigto 
rijus’’, 
toriją.

Šilerio veikalo “Demet- 
liečiančio ir Lietuvos is-

Apžvalga

BETLIEJUS AR EGLUTE?

M. KRUPAVIČIUS, Cicero, Įll.

i tai kad savo išsilaikymu,
I apskritai lietuviškos kūrybos 
. ugdymu.
I Paskutinieji Aidai

bet

se įsiręngtį jį kaimiečiui buvo 
per brangu.

Nepriklausomybės laikais eg 
lutei padėjo tiesti kelius į kai
mą mokyklos, organizacijos^ 
Bet nedaug kur ji pataikė į 
šiaudinę pastogę. Dabar visa 
dingo, šiandieniniam lietuviui 
kolphozininkui ne eglutė rū
pi. Tačiau laisvės saulutė pa
žvelgs vėl į lietuvišką, langelį. 
Tada ir kils klausimas: eglutė 
ar Bet iejus?

Meksikoje

Tuos portalus mažiau pasi
turinčios šeimos dirbdinasi pa
čios — vaikai kartu su tėvais.1 
Bet tai daro ir nemaža pasi
turinčių šeimų. Darbas prasi- - 
deda • jau gruodžio pradžioj. 
Kai kas nusiperkama, bet di
džiuma pačių pasidaroma. Pa
grindinė medžiaga — popieris. 
Žemė baigta. Eina į darbą da-į 
žai. Prieš akis stoja kalnai; pa-J 
kalnės, sniegotos kalnų viršū- j 
nes, medžiai, upeliai. Dabar ta 
žeme apgyvendinama. Tai jau 
išimtinai vaikų darbas. Gal jau 
dėlto ir įdomus vaizdas. Snie
gų viršūnėse auga palmės, gė
lių dadželyje ganosi arklys, a- 
vių tarpe darniai snaudžia liū
tas, Kūdike is Jėzus ąnt kup
ranugario . užsodintas, Jo Moti
na prie upelio meškerioja. Tur
tingos ir laisvos vaikų vaizdųo 
tės padaras. Kai kartais tuo 
metu užsuka pas meksikietį 

| svetimšąįis, namų šeimininkė 
su pasigėrėjimu- jam aiškiną 
|— ei portal es nuestro arboli- 
to de Navidad — tai mūsų Ką- 
Lėdų medeli s.-
. Lenkijoj medelis atsirado a- 
pie 185’0 metus. Prieš jo atsi
radimą viešpatavo tik Betlie
jus. Jo neišstūmė ir atsiradęs 
mėdelis. Kalėdinės dekoracijos 
padvigubėjo. Seniau dar prieš 
medelio atsiradimą lenkai prie 
Betliejaus kampe, arba tam 
kambary, kur buvo valgoma 
kūčių vakarienė, statydavo ne
iškultų jayų pėdą, kuris buvo 
vadinamas, seneliu ar dieduku. į

Bažnyčiai tas klausimas a* 
bejingas. Betliejus religinis 
vaizdas. Vaikučiams jis džiaug 
smas ir auklėjamoji priemo- 

■ nė. Eglutė taip pat simbolizuo 
ja religinę mintį. Kristaus kry 

I žiaus medį, gyvybės ir amži
natvės medį. Tik gaila, kad 
ne tik vaikai, bet ir suaugę 
tos simbolikos ųėžino. Tad kam 
skirti pirmenybę? Šis klausi
mas spręsti anksti. Jis bus 
sprendžiamas tada, kai susi
darys patogios sąlygos, -kai atr 
gausim nepriklausomybę. Bet 
ir tada laisvo apsisprendimo ne 
turėsim. Klausimą išspręs rąsy 
toji tikrovė..

Jau nepiiklausomais laikais 
Lietuva jautė miškų badą. Miš 
kus reikėjo labai brangint ir 
taupyt. Policija ir eiguliai su 
miškininkais turėjo prieš Ka
lėdas darbo patikrinti, iš kur 
ir kaip eglutės atgabenamos. 
Bo’ševikų !■ tuviškų mišku nai 
įeinamasis ūkis galutinai Lie
tuvą numalšins. Ta aplinkybė 
nulems ir Kalėdų eglutės klau 
simą. Be kovos Betliejus, lai
mės vietą lietuviškoj pastogėj. 
Javų pėdas — senelis ne mū
sų išradimas? Bet jis tiktų Lie 
tu vai kaip žemės ūkio kraštui 
ir būtų labai savas. O mūsų 
sumanios moterų galvos suge
bės tą “senelį” gražiai papuošt 
ir sudaryt vaikučiams kalėdi
nio džiaugsmo.

tuos medelius, pašalino, tikin
tieji juos perkėlė į savo na- 

- mus, bet juos statė šalia va
dinamo Betk.ejaus, t. y. Kris
taus gimimo atvaizdavimo žmo 
nių ir gyvul.ų statulėlėmis.

Yrą tikrų žinių kad toks me
delis 
1600 
dėta naudoti su Įvairiomis švie 
somi$, blizgučiais ir dovano
mis, kaip įnūsų laikais naudoja 
mas, apie 1’737 metus. Nuo tų 
metų eglutė •— gj’vybės medis 
triumfąliai pradėjo ’ veržtis į 
įvairius kraštus. Pirmiausia jį 
įsipilietino protestantiškieji I 
kraštai. Kadangi protestantai, 
paveikslų ir statulų nepripa- 

I žįsta, tai, Betliejų atmetę, pasi
liko tik medelį — eglutę, ku
ris tūrėjęs priminti Kristaus 
gimimo sceną.

Į katalikiškuosius kraštus 
eglutei kelias buvo sunkesnis. 
Katalikai su nepasitikėjimu ir 
atsargumu jai duodavo vietą 

i savo pastogėse. Nors tokia Ka I 
ledų eglutė, • kokią mes šiais 
laikais matom, yra protestan
tiškosios Vokietijos padaras, 
bet Vokietijos katalikai ilgai 
ja kratėsi ir į savo namus ne
įsileisdavo. Katalikiškoj Bava
rijoj ji. pradėję nedrąsiai 
djūis tik devynioliktojo 
žiaus pusėje. Dar šiandien 
kraštų, kurie eglutės visai 
žino. Jų tarpe yrą ir Meksika. 
Meksikiečiai 
namuose rengia jų 
“portal”. Mūsiškai 
vartai, bet. tikrumoje 
taus gimimo scena.

Didesnės šventės paprastai 
lydimos įvairių papročių, ku
rie neturi nieko, bendro su li
turgija nei su Bažnyčios ki
tais nuostatais. Jei tie papro
čiai nėra priešingi tikėjimui, 
Bažnyčia juos pakenčia. Turi 
tų papročių ir Kalėdos. Čia pa
liesiu jų du, kurie buvo žino
mi ir Lietuvoje — Betliejų ir 
eglutę

Iš kur ir kąda jie atklydo 
į mūsų tėvynę? Gilęsnėj seno
vėj kai kuliuose kraštuose baž
nyčiose advento metu buvo ren 
giami “jojai”. Bažnyčios prie- 
angyje advento metu statomas 
medelis, kuris turėjęs reikšti 
rojaus gyvenimo; medį. Jo vai
siais duodavo, nemirštamumą. 
Mūsų pirmieji tėvai, praradę 
rojų, to medžio vaisiais nebe
galėje naudotis-. Kristus savo 
mirtimi ant medžio kryžiaus, 
pelnė, mums nuodėmių atleidi
mą ir iš mirusiųjų prisikėlimo 
garbę. Graži legenda sako, kad 
kryžius^ ąnt kurio buvo miręs 
Kristus, buvęs padarytas iš ro
jaus gyvybės medžio.

Kristaus kryžius tai naujas 
gyvybės medis, ant kurio įvy
ko mūsų atpirkimas ir iš ku
rio žmonija pelnė malonių gau 
sybę. Toms malonėms primin
ti ant minėto medelio bažny
čių prieangyje buvo kabinėja- 
mos plot kėlės, kas turėjo pri
minti Eucharistiją. Vėliau įė
jo į madą šalia. pJotkelių tuos 
medelius 
gaiš ir 
mis tas

jau buvo naudojamas 
jpetąįs. Bet plačiai jis pra

Betliejus vaikams didelis 
džiaugsmas. Jie visu kuo do
misi: ir Kūdikėliu Jėzum, ir 
Švę. Marija, ir Karaliais, ir kup 
ranugariais. Betliejus ne tik 
pramoga, bet ir religinio auk
lėjimo priemonė. Bet nemažiau 
džiugina vaikučius' ii! medelis 
'— eglutė: čia šviesos, čia pa
puošalai, q. svarbiausią — do
vanos — kas ką gaus.

Eglutės kelias Lietuvon
Į Lietuvą eglutė atkeliavo 

iš Lenkijos. Kada, sunku pasa
kyti. Spėjaifia, l:ad devyniolik
tojo ąjnžiąu3 pabaigoj, žinoma, 

| ji pirmiausia užsuko į dvarų rū 
mus ir turtingųjų, miestiečių na 
mus. Jie ją ir atsigabeno iš 
Lenkijos, kaip gabeno viską, 
kas buvo lenkiška ir nieko ben 
dra neturėjo su lietuviškomis 
tradicijomis ir papuošalais bei 
kultūra. Jiems buvo kultūrin
ga tik tai, įas buvo lenkiška, 
o kas buvo lietuviška, buvo 
ir mužikiška ir chamiška. Kai
mas nežinojo eglutės, bet ne
žinojo i/* Betliejaus. Jis jį ma- 

| tė tik bažnyčiose. 'Savo namuo

Aidai būna turtingi recenziję- 
mis ir apžvalga. Šiame numery
je’ V. Trumpa recenzuoja Kipro 
Bielinio atsiminimų pirmą tomą 

I “Diencjai.it”. Pripažindamas jų 
| vertę Lietuvos istorijai, kartu 
[iškelia, kad juose perdaug ryš
kus apriorinis so'cialdemokratiš- 

l kas nusistatymas, autoriui su- 
I kliudęs tarti objektyvų žodį net 
ir apie vysk. Valančių, Oginskį 
ir kitus žmones bei faktus. A. 
Mažiulis turiningu straipsniu mi 
ni dr. J. Balio 50 m. sukaktį. 
A. Tamošaitis svarsto filosofo 
Mąritaino pasaulėžiūros santy
kį su 'krikščioniškąja kultūrą. 
J. Gr. religinio gyvenimo ap
žvalgoje iškelia protestantų bal
sus už teikimą reikiamos pagar
bos Marijai.

Džiaugiantis žurnalo gilia va
ga, menišku įvairumu, reikia lin 
keti jam dar daug dešimtmečių
taip sėkmingai tarnauti mūsų i žinamas, 
tautos kultūrai. F

Kalėdų krepšiai vargšams 
kunigams

Anglijos katalikų laikraštis- 
U ni vers e skelbia, kad kalėdi
niais krepšiais su maistu ap
dovanoti 400 katalikų kunigų, 
kurie (gyvena ir dirba neturtin
giausiose parapijose Anglijoj.

Pergreit ir perdaug
Cincinnati katalikų jaunimo 

konferencijoj buvo konstatuo
ta, kad daugelis šių dienų jau
nimo berniukai su mergaitėm 
peranksti -pradeda draugauti ir 
perdaug susitikinėti. Tai yra 
labai pavojinga tiek pačiam 
jaunimo išaugimui, tiek visuo
menei.

ro- 
am- 
yra
ne

Aidų dešimtmetis
Stąįjietųviškų kultūros žur 

'ualy pagyveno -metus, dvejus, j 
, Jy- ir nustojo. Tačiau Ai-■
— įebeskamba šviesiu kul-Į . Paskutinis Aidų (lapkričio I 

. J mėn.) numeris pradedamas Vyt. 
Volerto straipsniu apie lietuviš
ką veiklą ir Lietuvių bendruome I 
nės uždavinius. Autorius keliai 
nuoširdų pasitikėjimą Bendruo-1 
mene ir skatina visus bendra- 
biąuti jos rėmuose, ryškindamas 
jos veiklos gaires. Prof. Z. Ivins 
kis nukelia mus į viduramžių | 
Lietuvą, Gedimino laikus, pri-l 
mena kovas su vokiečių ordinu, 
kuriam Rygos vyskupas net me 
te interdiktą (1325. m.) už Lie- > 
tuvos krikšto trukdymą.

Šiame numeryje telpa pabaiga j 
prof. Ant. Maceinos psichologi
nės. studijos — nuodėmės tra
giką. Mūsų filosofas perspėja, 
kad “mes pasidarėme tarsi be- 
vairė valtis ant įsisiūbavusios 
visuotinio pakrikimo jūros”. Iš-1 
eidamas iš Dostojevskio sukur-1 
to žmogžudžio Raskolnikovo ti- į 
po, ir iš Sartro kūrinių, išryš
kina, kaip nuodėmė yra šlykštu
mo prasiveržimas, žmoguje iš
augusi neapykanta, vedanti prie 
vidinio sudužimo. “Nusidėjėlis, 
atsimušęs į savo dugną, prakei
kęs savo darbą ir vis dėlto ne
pakilęs aukštyn, esti paimamas j 
savotiško jausmo, kurio esmę 
sudaro graužiąs liūdesys ir nu
siminimas”. Straipsnis vertas 
plataus dėmesio: jame ras taik
lių minčių ir tikintieji ir ateis
tai.

Menas Aiduose
Aidąi, šalia gilios minties, ša- Į 

lia visuomeninės ir istorinės tie 1

I 'Uetų, ir tai leidžiami sunkiau-

į.

™ lietuviškam reikalui.
| Tai taipgi liudija gražią ini-

r ir mielas
rektorius, ir talentingas ra-

? i? Z I c,nciWoPedlJ°s redagavi- 
.A duodąs gausią duoklę kul- 

ir visuomeniniam gyve- 
^įpgi — poetas, literatu 

Buikas A. Nyka-Niliūnas, 
meniška priežiūra — 

j. , gilaus, lietuviškos 
F08 pulsą užčiuopiančio dai- 

Telekforo Valiaus.
Ptylektyvas ne tik sėkmin- 
H^dagupja dešimtmetį šven 
R8 Aidus, bet turi dar pla 
^kultūrinės įtakos, drau- 

leidėjais sukdamas groži- 
—i'^ratūros, mokslinių, d ra

dikalų konkursus, su įs- 
JM5QO premija. Tie kon- 
E/ nuolatiniai, ir jie
p Ąįdąi sielojasi ne

puošti įvairiais pyra- 
pyragaįčiais. Švieso- 
medelis nebuvo grą- 
bet šviesas degdavo 

Dr. J. Daugi. < šalia medelio. Kai iš bažnyčių

ž Vyt. ALANTAS Bg
I Tarp dvieįų gyvenimų I

ROMANAS D

(Tęsinys)

Kalėdoms savo 
vadinamą 
tai 
yra

būtų 
Kris

pasilikti, kol praeis krizė arba... kol jis mirs. Ir turiu 
pabrėžti, kad aš nesiimu jokios atsakomybės. Plaučių 
uždegimas, palyginti, nėra sunkiai pagydoma liga, bet 
tik su sąlyga, jei imamasi gydymo laiku. Šiuo atveju 
liga nedovanotinai uždelsta. Geriau tamsta mane ga
benk atgal į kalėjimą, nes jei man nepavyks ligonio iš
gelbėti, tamsta apkaltinsi sabotažu ir liepsi sušaudyti. 
Tamstos profesija žaisti žmonių gyvybėmis, mano — 
gelbėti, — Ada nusimetė chalatą ir pasiėmė savo ap
siaustą.

t
— Kaip ? — paklausė Šuvalovas.
— Plaučių uždegimas, ir labai aštria forma. O be 

to, liga labai uždelsta, — atsakė Ada, plaudama rankąs 
kriauklėje.

— Ar dar yra vilties? — nedrąsiai paklausė Šuva- 
lovienė.

Ada žvilgterėjo į Vierą ir iškart suprato, kas de
dasi jos širdyje.

— Kol ligonio širdis dar plaka, niekad nereikia 
nustoti vilties, — nusišypsojo ji gera šypseną.

— Gerai, tamsta jį gydysi, tamsta nurodysi dr. 
Zarubovui kas reikia daryti ir ryt naktį vėl būsi čia 
atgabenta ligonio apžiūrėti, — pasakė sausai Šuva
lovas.

— Bijau, kad kitąnakt aš čia būsiu nebereika
linga...

— Tamsta atsisakai? — griežtai paklausė Šuvą- 
! lovas.

— Ne, aš niekad savo gyvenime neatsisakiau žmo
nėms padėti, bet aš noriu tamstai štai ką pasakytį: 
tamsta gali nekaltą, žmogų įmesti į kalėjimą, gali jį 
kankinti ir adatomis panages badyti, bet tamstos val
džia baigiasi prie daktaro kabineto durų. Ligonio sto- 

| vis beveik beviltiškas. Brangi kiekviena sekundė, ir 
Į medicina turi griebtis visų galimų priemonių ko sku- 
i blausiai. Prie ligonio visą laiką tur budėti gydytojas. 
I Jei jūs norite, kad aš mėginčiau, jį gelbėti,, aš turiu čia

paskirtas vienas budinčiųjų seserų kuklus kambarėlis. 
Ten stovėjo odinė sofa, pora kėdžių, staliukas ir rū
bams pasikabinti spintelė, bet Adai jis atrodė kaip 
jaukumo ir prabangos idealas. Kai ji sėstelėjo ant so
fos, nebenorėjo keltis, ir ji buvo tikra, kad jei ji būtų 
prigulusi, būtų tučtuojau užmigusi ir miegojusi dieną 
naktį, nes kalėjime ant ištrinto, čiužinio, lempai spigi
nant iš palubės, ji arba visai negalėjo miegoti arba 
taip neramiai miegodavo, kad niekad nesijausdavo pa
silsėjusi. Pagaliau naktį tyčia sargybinis žadindavo,

Šuvalovas valdėsi, kramtydamas savo apatinę lū- arba ją vesdavo tardyti, arba ją išvydavo iš guolio pa
pą. Jam rodėsi, kad kiekvienas Ados žodis jam smūgis Įrazitai... Ada nekartą pasijusdavo bestovinti ant be- 
į veidą. Dr. Zarubovas stovėjo prie lango su papirosu ' 
dantyse ir dėjosi, kad tas pokalbis jo visai neliečia. 
Viera žiūrėjo į savo vyrą maldaujančiomis akimis.

— Gerai, čia tamsta įsakinėji, — po ilgo tylėjimo 
priverstinai šyptelėjo Šuvalovas. — Draugas dakta
re, — jis atsigręžė į Zarubovą, — tamsta jai čia duosi 
kambarį ir visaip jai padėsi.

— Ir dar vienas dalykas, — pridūrė ramiai Ada, 
— tamsta išvesi iš ligoninės tuos angelus sargus, kurie 
mane atlydėjo. Gali tamsta apstatyti ligoninės rūmus 
keliomis eilėmis sargybinių, tai ne mano reikalas, bet 
aš nenoriu, kad jie man liptų ant kulnų prie ligonio 
lovos.

— Atsimink, kad tamsta kalinė!.
— Deja, tamsta pasirūpinai, kad aš to nepamirš- 

čiau nei dieną nei naktį...
Šuvalovas vėl sukando lūpas, bet nieko nebeatsa- 

kė. Jis išvedė sargybinius iš ligoninės, bet apstatė ją 
emvedistais iš visų pusių.

Adai prasidėjo naujas gyvenimas. Ji pasimagė- 
damą traukė į krūtinę vaistų kvapais atsiduodantį orą,

protybės ribos: rodėsi, dar vienas mirksnis, ir jos 
protas nugrims į chaosą. Tada ji sutelkdavo visą savo 

i valią, pasišaukdavo pagalbon savo sūnų, Domą, tėvynę, 
ir beprotybės šmėklos išsisklaidydavo, bet neilgam...

Ypačiai jai būdavo pavojingi momentai, kai po 
tardymo sargybiniai ją atvedę įstumdavo į vienutę, ir 
ji išsisėmusi griūdavo kniūbsčia ant čiužinio. Ji tada 
jausdavosi taip, tartum būtų buvusi užkalta į geležinę 
dėžę ir nugramzdinta į jūros dugną, kur šlamojo am
žinų tamsybių pabaisos vardais: Neviltis, Desperaciją, 
Smurtas, Neapykanta, Pažeminimas, Žiaurybė...

Ada negalėjo įsivaizduoti, kad tie slibinai jos ne
bebūtų laukę už ligoninės durų, bet ji stengėsi apie tai 
negalvoti, pagaliau tam ir laiko nebebuvo: nuo ligonio 
lovos ji nesitraukė nei dieną nei naktį. Ji dirbo nesi
gailėdama nei savo jėgų nei sveikatos ir nelaukdama 
už tai jokio atpildo. Priešingai jai kažin kaip savaime 
lindo į galvą mintis, kad nesvarbu, ar Vasis mirs ar 
pagis, Šuvalovas paspartins jos sunaikinimą, nes jis 
niekad nedovanos sau, kad buvo priverstas kreiptis pa- 

- - jgalbos į žmogų, kurį jis laiko pamynęs po’ savo batu ir
kurį ji visada labai mėgo. Po kalėjimo vienutės su am- kuris, “kol gyvas, visada liks jo nusižeminimo liudinin- 
zinai palubėje spingsinčia didele elektros lempa ligoni- kas. Bet Ada į tuos samprotavimus nesigilino ir, pa? 
nės potamsiai koridoriai ir gaubtais pridengtos palatų miršusi savo skriaudas, darė visa, kas tik galima jau- 
lempos veikė ją raminančiai, ir jai atrodė, lyg ji būtų nuolio gyvybei išgelbėti.

------- -> XBus daugiau)patekusi į neišpasakytos prabangos rūmus. Jai buvo
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RUSAI VALDO 108 MILIJONUS 
KITATAUČIŲ

DR. VLADAS LITAS, Cihcago, III.

,* Rusijoje rusai yra mažuma
Caristinė rusų valdžia 1897 > 

metais paskelbė gyventojų sura- : 
šymo duomenis. ^Tuometinis Ru
sijos žemės plotas apėmė 22.2 
mil. kv. kilometrų. Statistika da 
ve 43.9 mil. rusų ir 85.3 mil. 
įvairių kitataučių. Tik du rusai 
viename kvadratiniame kilomet
re. Rusijos mažumas sudarė įvai 
rių rasių ir religijų svetimos tau 
tos: lenkai, vokiečiai, rumunai, 
baltai, kaukaziečiai, suomiai, 
turkąi, totoriai, paleoziatai, mon 
golai, semitai ir t.t. Religinis 
Rusijos gyventojų įvairumas 
taip pat nepaprastai didelisj Ry 
mo ir graikų katalikai, protes
tantai, sunnitai, schiitai, budis
tai, polyteįstai, animistai ir 1.1. 
Daugiau kaip 100 įvairių tautų. 
1897 metais maždaug ketvirta
dalį visų Rusijos gyventojų su
darė ukrainiečiai. Statistika da
vė 29.7 mil. (arba 23%) ukrai-Į 
niečių iš bendro 129.2 mil. gy
ventojų. Pavergtos islamo tau
tos taip pat skaitėsi milijoni
nės. Rusijos mažumos sudarė 
du trečdalius (lygiai 66%) visų 
gyventojų. Rusijos žemės tur
tai irgi nepriklausė rusams. Uk
raina tiekė grūdus ir anglį (Do- 
neso baseinas), iš Kaukazo ru
sai gaudavo naftą, Aziją aprū
pindavo auksu, sidabru ir med
vilne.

Tautų atstoi'avimas Durnoje
Valdžią ir pavergtų tautų iš

naudojimą vykdė patys rusai. 
Pavergtoms tautoms būdavo tai 
komas kolonialinis statusas. Ca
ras Mikalojus H 1907 metais 
prieš rinkimus į Rusijos Dūmą 
išleido įsakymą (ukazą):

“Rusų, imperijos stiprinimui 
sukurta Dūma savo dvasia turi 
būti jūsiška. Svetimos tautos, 
kurios dabar yra mūsų valdžio
je, gali turėti savo atstovus,-| 
bet jų skaičius neturi nulemti 
rusiškų klausimų svarstymą. 
Bet pakraščių tautose, kurių pi
lietinis susipratimas nėra pa
siekęs reif ar.io išsivystymo, rin 
kimai į Durną turi būti atidė
ti”

Lenkų mandatų skaičius iš- 
37 lnv'» sumažintas iki 18, kau
kaziečių iš 29, palikta 10. Tur
kestanas ir, kitos Azijos sritys 
visai neteko atstovų

Tautu kalėjimas

1917 metais caro valdžia griu 
vg«Baltai j uomiai, ukrainiečiai, 
gudai ir kaukazu'ią- pKikJama- 
vo savo rik’ausomybę. 1917 
metų lapkričio, mn-fs-.o 15 d. 

. Leninas ir Stalinas paskelbė 
tautų apsisprendimo tęsę: “iki 
visiško atsiskyrimo .nuo Rusi
jos” Bet “tautybių dekla- 

• racija’ buvo tik tam t:t»”? prie
danga. T ‘•terovė kitaip atrodė. 
Raudonės bandos žyg’aAO prieš 
baltus, suomius, vk»ninhcius ir 
Kitus.

1919 metais tautų kalėjimas 
vėl užsidarė. Už grotų liko Uk
raina’ ir Gudija. Toks pat liki
mas ištiko Kaukazo tautas. So
vietų Rusija dabar turi daugiau 
kaip 100 įvairių tautų. Bolševi- 

- kai atgavo visą carų imperiją ir 
net daugiau: Galicija (su Lem? 
bergu), Karpato-Ukraina (su 
Ūžhorodu ir Mukacevu), Šiau- 
des Bukovina (su Szernowitz), 
Šiaurės-Rytų Prūsija (su Kara
liaučiumi). Kalėjimo sienos ker-l 
ta vidurį Europos.

1926 m. surašymas sumažino 
ukrainiečius

čiai pe rtą patį laiką savo skai
čių padidino tik 1.5 mil. Kitais 
žodžiais, metinis rusų prieaug
lis sudaro 1,176,000 žmonių, uk
rainiečių metinis prieauglis te
siekia tik 50,000 žmonių. Per 
vieną generaciją rūstį gyvento
jų skaičius prašoko ukrainie
čius tik trečdaliu.

Kur dingo ukrainiečių^ 
prieauglis? .

Antras Sovietų Rusijos gy
ventojų surašymas buvo 1937 
metais. Bet surašymo duomenys 
pasiliko“ paslaptim. 1939 metų 
duomenys turi didelį panašumą 
su 1926 metais: dabar rusų tau 
tybės gyventojų prjskaityta tris 
ir pusę karto daugiau kaip uk
rainiečių. šitas surašymas rado 
99 mil. rusų ir 28.1 mil. ukrai
niečių. Statistika per 12 metų 

j priaugino 21 mil. rusų. Bet uk- 
| rainiečių rado 3.1 mil. mažiau 
kaip 1926 metais Rusų tauty
bės priauglis per metus išeina 
1,750,000 žmonių.. Ukrainiečiai 
kiekvienais metais prarado 
250,000 žmonių.

PO

nu
iš

1931-1933 metais Ukrainą 
siaubė baisus badaš. Tada 
bądp mirt 3 mil. žmonių. Bet 
tų laikų badas paliete ne tik 
Ukrainą. Kiti Rusijos kraštai 
dė1 bado neteko 7-S ir:l žmonių. 
Bet
nos 
fe

Suras, 
metai

Skaičius 
(bendras)

Rusų Procent. Kitų , 
tautybių

Procentas

1897 129.2 43.9 34 85.3 66
1959 208.8 117.5 56.3 91.3 43.7

-1-79.6 H-73.6 H-22.3 H-6 —22.3
arba 61.6% 168% 7%

Statistika visai nepatikime • j tų. Penkios autonominės sovie-
iš bendro Rusijos gyventojų prie* tų respublikos — Totorių, Tschu 
auglio 79.6 mil. rusų prieauglis 
siekia 73.6 mil. 100 svetimų tau
tų Rusijos kalėjime prieauglis 
per 61 metus tesiekia tik 6 mil. 
Vien tik 1939-1945 metais smur
to keliu Rusija pasisavino 23 m. 
svetimų žmonių (Estija, Latvi
ja Lietuva, Karelija, Vakarų 
Ukraina, Vakarų Gudija, Besa
rabija*, Moldavija, Karpatų Uk-i 
raina, Sachalinas, Kurilai, Tan- 
nu-Tuwa).

Kiek nišai turi svetimų tautų ?

vaschų, Mari, Mordvinų, Udmur 
tų — kol kas, kaip ir kitos tau
tės, neturi vilties ištrukti iš So
vietų Rusijos tautų kalėjimo. 
Rusijos pagrobtų tautų sąrašas 
yra labai ilgas: baškyrai, kau
kaziečiai, turkai, burjatai, ka
bardinai, tscheschenai, ingu- 
schiai, komiai, osetai, jakutai, 
kalmukai ir t.t.

nas, Tadschikistanas. Šitų kraš 
tų paklusnumą rusų valdžiai už
tikrina rusų divizijos ir baisio
ji policija.

Uzbekistanas turtingas med
vilnės kraštas. Medvilnę “gerom 
sąlygom” nuperka rusai. Ukrai
na 1932-1933 bado metais buvo 
priversta į Rusiją eksportuoti 
1,760,000 ir 1,720,000 t. grūdų, 
nors kitų metų grūdų eksportas 
tesiekdavo 160,000-240,000 t.

Kazachstano turtai

LIETUVIŲ BENDROVE

GAPS FUEL COMPANY 
2735 W. 63rd Street Chicago, Illinois 

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

Pristatys ALYVĄ ir ANGLIS 
Kreipkitės į VINCĘNT DOBį 

fiiving jįlvvays Derfect Jervice!

Dividendai išmokami Birželio mėn. 30 
dieną, ir Gruodžio mėn. 31 dieną.

Partrauksime jūsų pinigus iš‘ kitur, 
jei atnešite savo banko knygutę.
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MUTUAL FEDERAL 
maloniai praneša visiems 
taupytojams, kad dabar 

mokame

4 oi METINIŲ
/<> DIVIDENDŲ

Kazachstanas, vienuolika kar 
tų didesnis už Vakarų Vokieti
ją, yra vienas iš turtingiausių 
pasaulio kraštų. Didesnė pusė 
Sovietų Rusijos vario, švino, cin 
ko, nikelio, priklauso Kazachs
tanu!. Karagandą yra didelis 
anglies baseinas. Emba beveik 
prilygsta Baku. Bet Kazachsta- 

(Nukelta j 5 pusi.)

Kitų tautų turtai

Šitie kraštai rusams tiekia 
daug žaliavų: Komi respublika 
prie Šiaurės Ledjūrio Vorkutos 
anglį ir Uchta nafta aprūpina 
visą šiaurinę Rusiją; Adygai du o 
da naftos iš Maikop, tschetšche 
nai —, iš, Grosui j, kurį tik Ba
ku pralenkia.

Uralo rudos, varis, ' nafta 
(prie7Ischim) priklauso bašky- 
rams. Altajus duoda aukso, si
dabro, vario, brangakmenių, Ja
kutija yra nepaprastai turtinga 
auksu. Viskas atitenka Sovietų 
Rusijai. Didelius žemės turtus 
turi Transkaukazas ir Turkes
tanas Visi šitie kraštai yra Ru
sijos' kolonijos.

1864 metais' Rusija baigė il
gą karą prieš Kaukazo tautas. 
20 metų vėliau Rusija užkaria
vo Turkestaną iki PamirO.

1924 metais Turkestanas bu
vo išdalintas į atskiras respub- 
likas: Uzbekistanas, Kazachsta-1 
nas, Turkmęnistanas, Kirgizista

* Sovietų Rusija šiuo laiku sve
timų tautybių .gyventojų turi 
mažų mažiausiai 198 mil. Į ši
tą skaičių dar neįeina gyvento
jų prieauglis. Išvada yra štai 
kokia: rfuo caro laikų į Rusijos 
kalėjimą pateko daugiau tautų; 
svetimų žmonių skaičius dabar 
negali būti mažesnis kaip caro 
laikais. Europos Rusijos kalėji
mas karo metais pasigrobė daug 
Rytų Europos tautų ir atskirų 
kraštų: Karaliaučiaus sritis, ku
ri visai nesiekia Rusijos žemių, 
iš suomių išplėšė Viborgą, pri
sijungė Kareliją, Gudijos Brjans 
ką, 'Ukrainos Tagan Rog, .pasi
savino Ukrainos dalį Donečoi ba
seino. Šitie 'kraštai “savano
riškai” prisijungė prie Rusijos 
“socialistinės respublikos”. Bal
tijos kraštai prikląuso Sovietų 
Sąjungos “tautų šeimai”.

Prie Volgos ir Uralo randasi 
daug suomiškų ir turkiškų tau-

PRISTATOM
Visokių Rūšių 
STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
MEDŽIAGA

MOODYCARR
LUMBER CO

STASYS LITWINAS, Prež.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272

Apkainavimą ir Prekių Pristaty
mą1 Teikiame Nemokamai

Raštini atidara kasdien nuo 8 vai. | 
ryto iki 6 vale vakaro ir šeštadie- i 

niais iki 3- vai.

J

AND LOAN ASS’N.

2202 W. CERMAK ROAD1, 

CHICAGO 8, ILL. 

Tel. VIrginia 7-7747 " 

JOHN J. KAZANAUSKAS, I

President

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

tolimų distancijų, šaukite sekančiai:

J/
KALĖDINIS IŠPARDAVIMAS

DVEJOPAI GALITE DOVANOTI
SENŲJŲ VAKARŲ

kur Maskva nudėjo Ukrai-
12 metų gyventojų prieaug-

Didelis pasirinkimas įvairiausių prekių švenčių dovanoms. 
Turime puikiausio kristalo, keramikos bei sidabro 

dirbinių, naujausių žaislų ir kitokių dalykų.
Krautuvė atidaryta ir sekmad. nuo 11 ryto iki 3 vai. po pietų

ANTANAS VILIMAS
3415 S. LITUANICA AVĖ., fHICAGO, ILL

Telefonas FKontier 6-1882

imi—tiiiiimi.i'B ..i oi ii < i t
Sąžiningai ir nebrangiai taisau 

TELEVIZIJOS
Už patarnavimą vietoje $3.00; už 
dirbtuves darbą — $10.00 ir dalys. 

‘Pigios paveikslines lempos.
J; MIGLINAS

2549 W. 69th St. H a. PR 6-1063

ii sunnY
'MasPasidėkite taupomus pinigus į

THE 010 SUNKY BROOK COMPAHY. 10JJISVIUE. KENTUCKY. BOTH 86 PROOF. KENTUCKY BIENDED 1NHISKEY CONTAINS 65% GRAIN NEUTRAL SPIRITS.

__ x._____ r o e bendrovę, kuri per 35 metus saugiai ir pelningai tarnauja 
lietuviams. 'Bendrovę, kuri nuo pat įsikūrimo, 1924 metų, visada išmokėjo taupytojams piką, 
indėlių sumą su augštu dividendu. CL2—„ 
dėlių saugumo ir našumų atžvilgiu yra29

4/5 Qt.
KIEKVIENA

Chicago Savings bendrovės 35 metų rekordas'— iš in-
___o___  _ _______ __ aiškus įrodymas, - jog mūsų bendroves reikalai ’ 

visada, buvo ir yra rūpestingai ir tvarkingai vedami, vedaimi taip, kad. per 35 metus mūši j 
taupytojai visada galėjo gauti nemažiau kaip 3% ir daugiau dividendų, kada per daug, dauf j 
metų didžiuma įstaigų mokėjo tiktai 2% ir 21/>% nuošimčius. Taigi kaip matote ChicagO-J 
Savings bendrovės 35 metų rekordas pilnai įrodo, jog-negalite rasti saugesnės, patogesnės ir . 
pelningesnės įstaigos pasidėti taupinius. Nors nekurie skelbiasi esą tvirčiausi ir saugiausi, j

Žiemos švenčių proga mes ir vėl kviečiame lietuvius (nėra reikalo būti musų taupytojų).! 
aplankyti mus ir mūsų modernišką, naują įstaigą, Kalėdų, proga puikiai išpuoštą. Visus i 
atsilankiusius vaišinsime skania kava, lietuvišku sūriu ir kitais skanumynais. Vaikai ^a| 
su tėvais gaus kalėdinių saldainių dovanų.

Tėvų atydai — Atidarykite sąskaitą mūsų specialiame College-Bonus taupymo skyriuj^ 
savo vaikučiams. Atidarykite jieans duris į aukštesnį mokslą, pelningesnę ir laimingefflH 
ateitį, šis skyrius moka ekstra augštus dividendus. Metines laimėjimų doyapos, metinės v^J 
duvių dovanėlės ir kiti to skyriaus taupymo vaikams ir jaunuoliams siurpryzai. Dėl pilneM 
nių informacijų matykite mus. Turtas $37,000,000.00.

Parking lot — kieme už bendrovės namo. Taupytojų patogumui ątidara 3 vakarus -jĮ 
pirmadieniais, ketvirtadieniai ir penktadieniais.

Atsiminkite, kad Chicago Savings yra K aJėdų Klubo centras.

ŠVENTĖMS SIŲSKIT DOVANŲ SIUNTINIUS GIMINĖMS
Pasinaudokite patikimu, kruopščiu ir greitu mūsų firmos patarnavimu.

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., INC.
Siuntiniai siunčiami į Sovietų Rusiją — Ukraina, Lietuvą, Baltgudiją, Latviją, Estiją ir kt. Respub. 

135 W. 14th Street, New York 11, N. Y. — Tel. CHelsea 3-2583 
Atdara šiokiadieniais nuo 9 v. r. iki 6 p. p., sekmad. 9 v. r. iki 4 popiet.

141 Sečond Avenue, New York, N. Y. — Tel. GRamercy 5-7430
MŪSŲ SKYRIAI:

1959 m. surašinėjimas

Paskutinis Sovietų; Rusijos 
gyventojų surašymas buvo 1959 
metų sausio .mėn. Šita lentelė 
yra 18,97 ir 1959 metų Rusijos 
gyventojų surašymo duomenų 
sugretinimas:

D. JURJONĄS & CO., INC. 
3251 So. Halsted Street CAnal 5-1064

CHICAGO 8, ILLINOIS

DIDINGĄJĄ WHISKEY

STRflIGHT" arba MIŠINĮ

Abi iš Kentucky

Abi gražiai įvyniotos 
ateinančioms 

šventėms.
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Sovietai savo statistiką ru
sina. Caristinės Rusijos gyven
tojų surašymas 1897 metais ra
do 43.9 mil. rusų ir 29.7 mil. 
ukrainiečių/ Komunistinės Rusi
jos gyventojų surašymas 1926 
metais rodo nepaprastai dide
lį skirtumą: komunistai surado 
78 mil. rusų ir 31.2 mil. ukrai
niečių. Išvadą: rusų per 29 me
tus priaugo 34.1 mil., ukrainie- k.

Mūsų didelė ir natikima firma yra jau patenkinusi tūkstančius klijentų. 100% garantuoja, kad 
kiekvienas siuntinys bus įteiktas. Bus išsiunčiamas 48 vai. laikotarpyje. Pasieks savo paskyrimą 
6-7 say. laikotarpyje; oro paštu 7-12 dienų. Mūsų įstaigoj rasit didelį pasirinkimą 1-os rūšies prekių.

Reikalaukite mūsų katalogo, nemokamai. Ten pažymėtos visos išlaidos už muitą ir patarnavimą.

332 Fillmore Avė. 
Buffalo 6, N. Y.

Tol. MOhawk 2674

308 W. Fourtli St.
Boston 27, Mass. 

Tel. ANdrew 8-5040

132 Franklin Aye, 
Hartford, Conn.

Tel. Cllapel 6-4724

900 Literary Rd.
Cleveland 13, OJiio 
Tel. TOwer 1-1461

11339 Jos, Campau 
Detrolt 12, Mlch.

Tel. TOwnsend 0-3080

632 W. Girard Avė.
Philadelphia 23, Pa.
Tel. WAlnut 5-8878

39 Raymond PI. W. 
Newark, N. J. *

Tel. MArket 2-2877

t'

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 

Trečiadienį uždaryta visą dieną, o šeštadienį nuo 9 iki 12:30 vai.'po piety-;
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Feliksas Mackevičius, BRIGHTON BAKERY savininkas, kuris 
savo gaminiais pasižymėjo Kaune, o dabar jau baigia užkariauti ir 
Čikagos visuomenę.

Artėjančioms Kalėdų šventėms jis gerai pasiruošė. Pasikvietė 
dar daugiau specialistų ir išleis į rinką visai naujus ir ypatingai 
skanius tortus, medauninkus, marcipanus, lietuviškus baravykus, 
šližikus ir kitokius gaminius. Visa bus pritaikinta Kalėdų šven
tėms ne tik nuostabiu skoniu, bet' ir papuošimais Kalėdoms ir Nau
jiems Metams.

Kad šeimininkės neturėtų rūpesčių, tai Feliksas Mackevičius 
kviečia iš anksto duoti užsakymus, kad jie galėtų būti laiku išpil
dyti. Paskutinė data yra, gruodžio 21 diena.

Bet pašaukite dar šiandien telefonu VIrginia 7-1250 ir galėsite 
ramiai laukti Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų.

BRIGHTON BAKERY SKANIŲ GAMINIŲ REIKALAUKITE
KIEKVIENOJE KRAUTUVĖJE

Bkių vakaras | _d,lv® " LIET. AUDITORIJOJE, 3137 S. Hakted Si
Staliukus užsakyti pas Z. ŽIUPSNĮ, tel. PR 6-6412 arba

E. ŠULMTĮ, tel. 0L 6-1357. ’
L.S.K. NERIS

pZDANKA — PRASIMANYMAS, 
KURĮ NELENGVA PANEIGTI

ĮBpį., tautos atplaišos... Maskvos cenzoriai tiek ilgai lū- 
Aii, su purvais maišyda- ii 
getiškus “laimėjimus”, pas I 
minėtu ėmė gąsdinti “graž '

. -".„Tai naujas piktais tik- 
' .fabrikuotas prasimany-

< Tokiais žodžiais kalbinin- 
j Kruopo lūpomis Vilniaus 
Lš.m. gruodžio 7 pagaliau 
U dar pavasarį laisvojo 

į ^Įjo— ir ne vien lietuvių 
gudoje paskelbtas žinias 

. [iupantų pasikėsinimą pa- 
! jĮjjai Lietuvai primesti nau-i 

įįdanką”.

' S0Š^mas padarytas spę- 
južsienio lietuviams skiria

< ntijo laidoj, kurią tvarko 
I sugrįžimą į tėvynę Lietu- 
1 Įjikiatyvinė grupė’’. J. Kruo 
į įnareiškė, jog “graždankos” 
t ė prieštaraujanti lenininei 
pbiaiinei” politikai ir “ne- 

I kilti jokiam sąmoningam 
La”. Vis dėlto jis pripaži- 

“buržuazinė spauda ope- 
Lfektaiš... viena ausim kai 
įširdo... girdėjo skambi- 
L°.Pripažino, jog būta pa
kui. kuriuose bet gi “nė 
anepiliestaš raidyno klau

pk. Taipgi aiškinosi dėl vie- 
• l&ranistinės (1) knygos ruo ! 
J te Leningrade (’.), teisinoi lie- Į 
jį įį vietovardžių rusiško pėr 

po reikalą. Jam pavestą pa ■ 
| feną kalbininkas J. Kruo- j 
I maigė, žodžiais: “Štai kaip I 
j jftnjjų atrodo graždankos

I paškimo turinys, deja, 
i išėklos ■ grėsmės pilnai 
jįadė. Krinta į akis tai, 

jįnti ilgame pareiškime 
Įhnkretūs faktai, kuriuos 
^ laisvoji spauda, būtent: 
«amas dail. Vyt. Bačėnui, 
ftencija Taline, Mokslo A- 
■aijos vaidmuo. Visa tai nu 

. ^.dialektiškai iškeliant vi-
• Sus faktus, apie kuriuos 

I įs nekalbėta. Kalbėtojas 
j°g “graždanka” pri- 

^baškirains, jakutams, kir 
M‘savojo rašto ankščiau 
TOsienis, ir tai buvęs “tau 
Iapsisprendimo daly-

[«®siai įtartina yra ta ap- 
’ p, jog Vilniaus radijas tu- 
llĄfei ilgiau negu pus- 
’ f M galėtų tariamą prasi- 
I P Pamigti. Juk pirmoji 

f aPk graždanką buvo pas- 
I f "Europos Lietuvoje” ly- 
j FPieš 7 mėnesius — gegu- 
r ūieuos laidoje. To paties 

į ptio rugsėjo 3 numeris bu 
J Pfejamas Vilniaus radijo 
/vf^oje dar’lapkričio 9 lai-

kuriavo ir neleido Vilniaus pro
pagandistams anksčiau paneigti 
“buržuazines spaudos sufabri
kuoto prasimanymo”? (ELI)

LAIŠKAI "DRAUGUI

Sl- 
ne- 
jog 
ap-

YRA DAUGIAU KARTUVIŲ 
KALNŲ

“Draugo” Nr. 291 (šeštadie
nio, gruodžio 12 d.) 3 psl. įdė- 

I ta 'trumpa žinute . “Kartuvių 
I kalnas”.

Rašoma, kad netoli Aukštad- 
. vario, Trakų apskįr., yrą Kar- 
i tuvių kalnas. Kitas Kartuvių 
] kalnas yra Padusečio kaime, 
'.prie Antalieptėsl

Iš minėtos žinutės atrodo, kad
• Lietuvoje tėra^ tik 
į tuvių kalnai. O jų
I giau.

Kartuvių kalnas
i Kurtuvėnų miestelio, 6 kilome 
| trai nuo Dubysos, Šiaulių hps.
1 Dabar jis visas yra ariamas.
i Senieji žmonės pasakoja, kad 
i baudžiavos laikais ponai ant jo 
kardavę baudžiauninkus-. Tu
ri ir padavimų.

Prieš pat I-jį Didįjį karą 
Kurtuvėnų dvaro kumečiai, ar
dami Kartuvių kalną, rado 
mažutį surūdijusį pinigėlį. .Aš 
■iš jų tą pinigėlį nupirkau už 5 
kapeikas. Pamerkus į burokų, 
rašalą, rudžių didesnieji dalis 
prapuolė ir galėjau įžiūrėti kai- 
kurias raidės, numerį ir paveik 
slą. Iš metų datos sprendžiu, 
kad tai gali būti Vytauto Di
džiojo laikų pinigėlis.
i Pinigėlį labai branginau ir 
1959 m. bėgdamas nuo vokie
čių į Rusiją, drauge su savimi 
pasiėmiau ir visą laiką nešio
jausi piniginėje. Galvojau, grį
žęs į Lietuvą, 'atiduoti jį ko
kiam nors muzėjui. Bet, deja, 
Rusijoje jį pamečiau. Matyti, 
kad jau Vytauto laikais kas 
nors ant šio Kartuvių kalno 
yra 'buvę. St. Butkus

šie du 
yra ir

yra ir

Įurai’...

KALĖDŲ ŠVENČIŲ RŪPESČIUS 
ŠEIMININKĖMS SUMAŽINA

Kar- 
dau-

šalia

Rūkymo rekordai
Tabako institutas praneša, 

kad amerikiečiai per .1959 m. 
■surūkys 455 bilijonus cigare
čių. Tai yra rekordinis skai
čius#, nes 1958 m. buvo surūky
ta 436.3 bil. cigarečių, o 1957 
m. 409.4 bil. cigarečių. 1960 m. 
manoma bus surūkyta 527 bili
jonai cigarečių. 1959 m., ame- 
rikečiai -rūkalams išleido 6.8 
ibi!, dol., 1958 m. — 6.3 bU. dol., 
o 1957 m. 6 bil. dol. Kaip ma 

—--- 7 — ! tyti rūkorių skaičius Amerikoj 
f Kyla klausimas, kodėl gi auga.

Keturi didieji, Adenauer, Eisenhower. Macmillan ir de Gaulle baigė posėdį pirmadienį. Nutarta 
didžiųjų susitikimą su Chruščevu šaukti balan džio 27 d. De Gaulle atvyksta į Ameriką kelių 
dienų vizitui balandžio 18 d. (UPI) BRIGHTON BAKERY

2457 Wešt 46»h Place, Chicago 32, III.
Nagrinėja Lietuvos gyven
tojų, ir moksleivių statistiką 

. “Osteuropa” (Stuttgart) lap
kričio mėnesio laidoje t. k. nag 
rinėja Sovietų Sąjungos atski
rų ręspuiblikų gyventojų statis
tiką (autorė: Galina, y. Šele- 
gen) ir moksleivių statistiką 
(autorius: Jbachim Barth). 
Abiejuose straipsniuose palie
čiama, žinoma, ir Lietuva. Kai 
dėl Lietuvos moksleivių skai
čiaus, Lietuva išsiskirianti iš 
bendro Sovietų Sąjungos vidur 
kio. Tuo tarpu, kai visoje So
vietų Sąjungoje tarp 1954/55 
ir -1957/58 moksleivių skaičius 
•padidėjo bemaž 50 proc, Lie
tuvoje tas skaičius dar net 
truputi sumažėjo. Straipsnio 
autorius Barth pastebi: “Šitas 
faktas rodo; žymų Lietuvos gy 
ventojų iškraustymą pastarai
siais metais — tai yra prielai
da, -kuri, atrodo, yra patvirtin
ta ir gyventojų skaičiaus su
mažėjimu ipo 1’939 metų”. . Iš 
to paties autoriaus paduoda
mos lentelės apie moksleivių 
skaičiaus santykį su 
gyventojų f skaičiumi 
kad 1955/45 mokslo
moksleivių skaičius Lietuvoje 
sudarė 8,4 proc. viso gyvento
jų skaičiaus, Latvijoje tik 6,5; 
o Estijoje tik 6,7 proc. Ir su 
■bendru Sovietų Sąjungos vidur 
kiu (6,8 proc.) palyginus, Lie
tuvoje žymiai daugiau jaunimo 
mokosi, būtent, kaip minėta, 
8,4 proc. visų gyventojų.

bendru 
matyti, 
metais

AUSTRALIJOJE
— Adelaidėje lietuviškai pa

rapijai dideli mūro namai jau 
užpirkti. Depozitas įmokėtas. 
Tenka tiktai džiaugtis, kad adė 
laidiškiai katalikai tokiu trum
pu laiku sudėjo nemažą namui 
užpirkti depozitą ir įsigijo pa
rapijai puikų namą.

TAUPYKITE TEN, KUR MOKAMAS ______ __
AUKŠČIAUSIAS DIVIDENDAS

Nuo 1960 metų sausio mėn. 1 d. mes mokėsime
Ant specialių "Bonus” 

taupymo sąskaitų
Ant visų taupymo 
f ’ sąskaitų

1 dieną Vorkutoje 64 darbinin
kai užmušti, 1953 m. rugpjūčio 

(Atkelta iš 4 psl.) Norilske žuvo 125 darbinin-
yra milžiniška vergų kolo-'i kai, 1954 m.' sausio mėn. 6 d. 

Dideles vergų stovyklas. Į Kidowe žuvo 275 darbininkai.
Vakarų pasaulio kolonializ- 

1954 metų birželio į mas eina prie galo. Daug Azijos 
ir Afrikos tautų po šio karo 
gavo pilną laisvę. Rytų kolonia
lizmas eina priešingu kėliu. Var
gas mažiems Rusijos kaimy
nams: jiems sudaro grėsmę ru
siško imperializmo ranka.
' Prierašas. Rašydamas šį strai 

psnį pasinaudojau dr. Friede 
ravimais.

RUSAI VALDO...

nas 
nija. 
turi Karaganda ir Kingir-Dsche I 
skasganas.
mėn. 27 d. prieš sukilusius ver
gus buvo paleista šarvuočiai. 
530 darbo vergų buvo užmušta, 
tarp jų 200 moterų.

Kolonialinis Kazachstano, iš
naudojimas. visai neturi ribų. 
Valstybinės Plano komisijos va
dovas Kazachstane rusas Mel- 
nikov 1958 metais pranešė: Ka
zachstanas davė 2,322 mil. rub
lių gryno pelno (1958 m.). Iš 
tos sumos 1,951 milijonas rub
lių išsiųsta į Maskvą.

Rusų šarvuočiai dažnai su- 
j tvarko- streikuojančius darbo 
i vąrgus. 1953 m. liepos mėne
sį Norilske 75 darbininkai už
mušti, 1953 metų rugpjūčio m.

Kojų pirštų nuospaudos
FBI direktorius Hoover< tei-, 

gia, kad naujagimiams yra go
riau imti kojų pirštų, kaip ran
kų pirštų nuospaudas, tačiau 
nereikia panaikinti ir kitų nau
jagimių atpažinimo ženklų, pvz. 
apyrankių.

J
PELNINGAS TAUPYMAS

4
METAMS
nuo 1960 Sausio I d.
INVESTMENT 
SĄSKAITOSE 
Kiekviena District Savings 
sąskaita apdrausta 
iki $10,000.00

INDĖLIAI ĮNEŠTI IKI 15 D.

J

i

NAUJAUSI LIETUVIŠKI 
REKORDAI

PO $1.50 VIENAS

Voveraitės šokis ...
Blezdinginis Jonkelis
ir Oželis ...........

Orkestras 
Orkestras 
.. Choras 
Orkestras 
Orkestras 
Orkestras

UŽDIRBA DIVIDENDUS NUO

MĖNESIO 1 D.

, JOSE’H M. MOZERIS — Stcraunr

DI5BKT SAVING
AND LOAN ASSOCIATION

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

i/7% PADIDINA
I DIVIDENDĄ!

Choras

i

.Įsteigta 1914 m.
*

colių- ilgo
Dvariono

Našlinis Jonkelis ir 
Juodasis Jonkelis ir 
Dvilinkinis Jonkelis
Jonkelis ir Polka su ragučiais .................. 
Kubilas ir Pasiutpolka .......... Z.... J1. 
Šok ir Estetiška polkai ........................ 
Avižą prašė —- solo. — Jašiūnai te ir Šviesi naktis 

mėnesiena .................................
Lino žiedas—Choras ir Daina apie, sesytę—solo . . Saulevičiūtė 
Kubilas iiį Latvių šokis .......................... Orkestras 
šoka Briedis — Choras ir žvaigždutė — solo ...... Cudakova 
Pa-ukštininkų polka ir Jovaro tiltas .................. Choras 
Vai audžiau, audžiau ir Padariau alutį — solo .. Aleškeyičiūte 
Beržų šakos žemai linko ir Išgrįsiu' titelį — solo .. Lietuvninkas 
Arija iš Gražinos — solo

iš operos “Marytė” .
Nudavė močiutė ir Saulelė raudona ............... 
Aš išdainavau visas daineles ir Kur tas šaltinėlis.—

solo ....................i...................
Atvažiavo meška — solo — Lietuvninkas fr Ganiau

palšus jautelius — solo . ..........
Ulijona ir Šių namo, tprįu namo — solo 
Mano .mergužėlė ir Visur tyla — solo 
Studentų himnas ir Darbo daina ...... 
Varšavjanka ir Pirmyn, draugai ......
Pionierių Pavasario daina ir Pionieriai žygiuoja ■..... 
Kur bakūže samanota ir Kur banguoja Nemunėlis —

solo ......................................   .'v •»
Patekėk, aušrine ir Ilgesys — solo ..............
Arija iš operos “Gražina” ir Suviltas — solo ........ 
šventa Naktis ir Avė Marija — solo .............. 
Tyliąją Naktį 
Gul šiandieną

Stasiūnas ir Mergaičių Choras 
Choras 
Choras

Siparis

Petruškevičiūtė
. Grincevičiūtė 
...... Šilgalis 

Choras 
Choras 
Choras

SAVINGS & LOAN 
ASSOCIATION

°3B ARCHER AVENUE Chicago 32, ILL.

Tel. LA 3-6719’

. Prezidentas August Šalčiukas

Vie1a.sqskaitel aParausta ligi $10 "00.- 
Į ^alinės valdžios draudimo įstal

C R A N E SAVINGS I
2555 WEST 47th STREET LAfhyette 3-1083 I

B. R. Pietkievvicz, pres., E. R. Pietkiewicz, sekr. ir advokatas
■' txxxxx>oooooo^ooooooooo

Mokiune a.ujKtus dividendus. Keičiame čekius. Parduodame ir perka
me valstybes bonus. T'aupytojams patarnavimai nemokamai.

Pradekite taupyti atidarydami sąskaitas šiandien. Apdrauda iki $10,000
Darbo valandos: .pirmadieniais >Lr ketvirtadieniais nuo 9 iki 8 vid. vąk.,* 
antrad. ir penkt.-9 iki 5; treč. uždaryta, o šešt. nuo 9 iki vidurdienio'

/
Brazis 
Brazis 
Brazis i 
Brazis 

ir Linksma giesmė — solo ........ Mętekaitienė 
ir Sveikas Jėzau giimusis — solo Motekaitienė

PO $3.50 VIENAS

grojimo simfoninė lietuviška muzika, parašyta 
ir Vainiūno lietuviškomis temomis

Orkestras ir smuikas solo 
colių ilgo grojimo valso koncertas, parašytas

Balsio

GRANT WORKS
ALYVA, ANGLYS j

Sąžiningas patarnavimas.
Geriausios rūšies Anglys ir 

Alyva.

1546'So. 49 CL

k

v
r

Orkestras

PO $4.50 VIENAS'

colių ilgo grojimo (vienai valandai) 16 lietuviškų dainų ir 
šokių,

colių ilgo grojimo (vienai valandai). Dainos įš Lietuvos.
16 dainų,^įdainuotų ...... L. Juodytės-Mathews ir Choro 

Įvairiausi amerikoniški (long playing), 12 colių rekordai.
Vertės $5.00 — tiktai $1.50.

Rekordus siunčiame ir paštu į visas šalis. Siunčiant į Kanadą 
už supakavimą ir pašto išlaidas pridekite ekstra $1.50. Į Ame
rikos miestus — $1.00.

JOS. F. BUDRIK
FURNITURE

3241 So. Halsted Street Chicago 8, III.

leutiHtn

Cicero 50, III.

OLympic 2-9311
Adant Bernadisus j

SPECIALUS IŠPARDAVIMAS
3 tmb. miegamolo setas bu spyruoklėmis rūmuo

se, spyruokliniu matrosu, 2 vanity lempoms, 
2 paealvėm ir kilimėliu. g 1 A Q QK
tik už......................................................... " '

3 dalią sofa su 2 aukštą staliuku, cocktail stalu, 
2 stalo lempom su uaubtuvais S9QQ 
ir kilimėliu, tik už ........... V*^®«**

5 gabalą dinette setas su lūlcščią $49.95 
setu ........................

Spyruoklės romuose ir spyruoklinis $$Q QK 
matrosas ............................................ Z, *******

F. A. RAUDONIS ir N. BERTULIS, Savininkai

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.

H



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

& HFLP WANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE REAL ESTATE

:m. vieny mėty mūras, p* f . 
butai, 2 šild. sistemos, vįį 
sas rūsvs. olatus skirtu*

MISCELLANEOUS
2405 W. 51st Street 

VVAlbrook 5-5030
Vak. PR 8-3579

Trečiadieniais uždaryta

CLASSTFTED

Įvyksta gruodžio 25-tą dieną, Balio Pakšto svetainėje,
3800 South California Avenue

Pradžia — 7-tą valandą vakaro. Įėjimas — tik Į dol.
šokius rengia ir visus,nuoširdžiai kviečia kuoskaitlingiau- 

siai dalyvauti..............................LITUANICOS FUTBOLO KLUBAS

Sunkiausias ir lengviausias 
kūdikis

Mažiausias gyvas kūdikis, gi 
męs New Yorkę, svėre 11 unci
jų. Vienoje britų darbininkų 
šeimoje buvo gimęs trylikos 
uncijų berniukas.

Sunkiausias kūdikis taip pat 
yra gimęs* Amerikoj, Ohio val
stybėje. Jis svėrė 10 svarų. Ne 
patvirtintas faktas pasakoją, 
kad. vienoje negru šeimoje 
męs 25 svarų įpėdinis..

PROGOS — OPPORTUNITIES .

REIKALINGAS SKYRIAUS
VEDĖJAS

Didelei siuntinių į Sovietų sąjun- 
“persiuntįrno ’fiiunai reikalingas 

skyriaus vedėjas Vakarų pajūryje 
(West Coast); Būtinai reikalinga, mo
kėti rusiškai bei angliškai. Centri
nis ofisas duos reikalingą, pagalbą 
išvystymui pasekmingo biznio. Puik^ 
proga energinganį, ansukriain žrno- 

Ątsiliepkite adresu:

DRAUGAS, Adv. No.'2649, 
4545 Wėst 63rd Strapt 

CHICAGO 29, ILLINOIS

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

BUDRECKAS
4081 ARCHER AV. LA 3-3884

REAL ESTATE-INSURANCE
NORKUS & ASSOCIATES

34,776 NEIŠSPRĘSTOS 
BYLOS

Apylinkės teisinę Chicago- 
je šiuo metu dar yra 34,081 ne 
išspręsta bylą. Tas skaičius 
skelbiamas ryšium su lapkričio 
30 d. pasibaigusiais to teismo’ 
fiskaliniais metais. Per pasku
tinius "metus buvo iškelta 19,- 
213 ‘bylų, o ispręsta 15,437. 
išspręstų bylų skaičius vis 
deja.

Nato sekret. Paul Henri Spaak (dešinėj) karštai kalbasi su Pran
cūzijos ministeriu pirm. Debre, Šiaurės Atlanto Pakto Organiza
cijos posėdyje Paryžiuje. -(UPI)

Kiekvienam

biznieriui-profesionalui
reikia

Varpai skamba

Ne
di-

Gražių vizitinių kortelių
D

Spaudžia
Gražiai, greitai,

kaina.

— Publika nori būti tvarko
ma taip, kaip ir moteris: nieko 
kita negali pasakyti jai, bet tik 
tai, ką ji nori išgirsti.

—Goethe.

RAUGAS 
tokius dalykėlius 

prieinama

_
iiimiimiiiiiiiiimmiiuiiimmiimifrnih

ŠILDYMAS I
A. Stančiauskas instuliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų 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

CICERO; Mūrinis 4-ių butų. Pe
čiais apšild. 4 po 4 kamb. Mokes
čiai tik $200. Kaina $21,2Q0, arba 
duokite .pasiūlymą. 6013 Cermak 
Rd. BIshop 2-2162,

MODERNIŠKAS IR DIDELIS
Gražus 7 kamb. ranch tipo. mūr. 

namas prie 79-os ir Pulaski.' Gazo 
— karšto vandens šilima. 50 pėdų 
sklypas.
PRIE BAŽNYČIOS IR MOKYKLŲ

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

PELNINGA TAVERNA
Ir 5 kambarių mūrinis namas. 

$35,000.,
GRAŽIAI PERTVARKYTAS

Perstatytas medinis namas. Apa
čioje 4 kamb. su visais moderniš
kais įrengimais ir dar 2 -miegamieji 
viršuje. Rūsyje jaukus 2 kamb. bu
telis su atskiru įėjimu. Gazo 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 METINIŲ PAJAMŲ

Geroje vietoje — vakarinėje' mie
sto dayje — 19 apartmentų mūras. 
Viskas 
$25,000.

MARQUETTE PARKO (JENTBR;
2 aukštų mūras. 3 būtai, 

alyva šildymas, garažas. 323,90j.:
Tvirtas bnngalmv. 5% tajw| 

karšto vandens šildymas,’ infiro n* 
ražas. $20,500.

Modern. ‘ 
kūs 2 l 
tas sausas rūsys, platus sklypas, 
ražas. $41,400. j

12 metų, 5 kamb. mūrinis, nanj-j 
šildymas, apsauga nuo potvynio, u 
pėdų sklypas, garažas. $17,500. J

7 kamb. medinis, gazu šildymų 
garažas, arti mūsų ofiso, Žema kaį 
na.

Mūrinis 3 butai ir biznio patalpą 
centr. šildymas, 2 auto garah. 
$31,900.

Puikus 2 metų 5% kamb, mM. 
nis, ant 35 pėdų sklypo, arti mokjv 
los ir bažnyčios $21,500,

2 butų mūras, 6 ir 5 kamb.,

įaltijp 
atstov 
p-ven 

pio 16
[ 50 dc 
į Kerą 
į. Kluj

V
Ljiveikir

y. Stan 
pridėjo 

įį fciub; 
L • • 
lobas įsu 

jjd- ir

IŠNUOMOJAMA — FOR KENT

puikiame stovyje. Įmokėti 
Kaina normali.

DU NAMAI
6 butų ir. medinis 2 butų, 
pajamų $7,1-70.00.. Gera, yle-

I

Toronte, -Ont., magistratas 
įpątvirtino, kad Deer P ark 
United bažnyčia, gali skambinti 
varpais. Kaikurie kaimynai bu
vo pasiskundę, kad bažnyčios 
vargai pergarsiai skamba.

DRAUGĄ
4545 W. 63rd St., Chicago 29, 

Skambinkite: LUdlow 5-9500

Kreipkitės į
III.

Skelhkitės “Drauge99

WE FEATURE

SELF
OlVlr O SERVICE

Liquor Store
5515 SO. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202

DECEMBER — GRUODŽIO 22, 23, 24 D. D.

METAXA FIVE STAR
Greek Brandy Fifth Jg.79

MONNET THREE STAR
COGNAC Fifth $5.49

ASBACHURALT 8 Yr. Old

German Brandy Fifth $4.98

GRAIN ALCOHOL 190 Proof

Fifth $4.89V.S.P.

GDINTREAU BRANDY BLACKBERRY, 1

APRICOT, CHEĘRY, PEACH Fifth $3.99 <

> curAcao liqueur Fifth $3-69 |

GRAND MARNIER LIQUEUR Fifth $6-39 1
IMPORTED GERMAN COFFEE 

LIQUEUR Fifth $5-69
IMPORTED BARĖNFANG (Honey 

Punch) ' Fifth $5-69
, MIDUOLIS LIQUEUR Fifth $3-98

TV — RADIJAI — HI-FI — STERTOFONINIAI HI-FI 
VOKIŠKI

FRA N K’S Television and Radio, Ine.
SALES & SERVICE

3240 South Halsted Street
Sav. P. Keršis, P. .Endzelis, J. Bendoraitis

Tel. — CA 5-7252

BRIGHTON SAVINGS IŠMOKA 4% DIVIDENDĄ 
ant višŲ taupymo sąskaitų du kartu į metus —

28 MOTERYS ,
Šitokiu pavadinimu naują, kny

ga išėjo iš spaudos. Spaudai pst- 
ruošė dr. Juozas Prunskis. Kny
goje nupasakojami eilės rašytojų, 1 
aktorių, vįsuomenininkių ir kito-i 
kių moterų klystkeliai, jų vidaus 
blaškymąsi, jieškojimai tiesos bei RINOS & VANDENS

! NUTEKAMIEJI VAMZDŽIAI 
(Gutters & Downspouts)

j DEDAME VARIO — •‘COPPER- 
ALLOY” METALO RINAS ir VAND.

I NUTEKAMUOSIUS VAMZDŽIUS už 
tokią, pat kainą, kaip’ ir “galvani- 
zėd”. Jų niekad:' nereikia dažyti 
jie ištveria neribotą, laiką. 

VISOKIUS STOGUS taisome 
atremontuojame. ’ Garantuojami

Į metams. ,, 7
D1JMTRAUKTUS IR ,#SMOKlf- 

1 S'tACKS” išvalome, atjje.montUoja- 
1 me ir atliekame '•tuckpointing".

NAMŲ RTNAS IŠVALOME ir pa
taisome, išsmalinatno iš vidaus ir 
nudažome. Bus kaip naujos.
'Mūsų firma yra didžiausia šioj

srity, atliekame'' darbą kuo geriau - 
I šiai už žemiausias kainas visame

mieste. Visas mūsų darbas .garan
tuojamas. Esame pilnai apsidraudę. 
Kreiptis galima dieną ar naktį 

J' sekmadieniais. Telefonai —
- LAwndale 1-6047 /arba 

ROckwel! 2-8778 
Mielai J.ums patarnausime.

MOVI N G 
2047 W. 67 PI.; WA 5-8063 
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.

NAMŲ SAVININKAI
TARPININKAUJAME 

BUTŲ IŠNUOMAVIMUI 
PATARNAVIMAS VELTUI 

TURIME LAUKIANČIŲJŲ SĄRAŠĄ 
BELL- VARPAS Real Estate 
6|55 S. Kedzie — PRospect 8-2233

Išnuom. 3 kamb. butas 2-me 
ąūgšte iš kiemo. Suaugusiems.

6816 So. RockivelĮ St.

Mūr..
Metinių. _ _ . 
ta, kaina neaukšta.

tinkamas investavimui
3x5 ir 1x6, mūr. Žemi taksai. $250 

mėn. pajamų. Tik $32,000.
MŪR. — 2x6 

Marąuette Pk.< lietuvių mo- 
Prieinama kaina. Apžiūrė,-

Netoli 
kykloe. 
kitę!

P LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 71 s» Street
Tel..: TOAlbrook 5-6015

dabartin 
0 Andri- 
ijlin? Pai 
^žukaus 
turi 27 ] 
otarpyje 

seneliam.* 
‘ jjoje, Vas 

uuvų jiiub<»p q ir d Kame., 33*. -
jas ga7x> šildymas, garažas.

4 butų mūras, 2x5 ir 2x3, ajji E motina i 
6,000 pajamų metams, kaina Į65.HI ’

Naujas modern. 5 Jį kamb. mins. toĮafflfl 46 
apsauga nuo potvynio, gazo 
mas. $18,800.

Pajamų bimgalovv, mūrinis, 2 h 
tai, gazo šildymas, garažas. H1.IH.

Mūrinis bungalow, '5 kamb. į 
porčiai, 2 auto garažas. $16,S()(|. J

Arti Jaunimo Centro, 2 butą oi 
rinis, alyva' Šildymas, garahi 
I2L6OO.

BRIGHTON PARKE
2 butų medinis, g»ras rūsys, p;>. 

line tvora, garažas. $18,500,
3 butų mūrinis, 

mesio. $22,000.
K I T 

butų mūrinis, 
mėn., bargėnas, $2p,800,

VflLDIS REJL ESTiU
2655 W. 69th St

RE 7-7200 arba RE 7-B5M

4 butų mūras, 2x5 ir 2x3,

vertas rimto

»i motinai

6
mos

K.

U R
apie 1300 tą.

kelio
bes ir 
vai ir 
saka.
kalą
skaityti, negali atsitraukti jos ne
baigęs.” Kaina $1.50. Gaunama 
“Drauge”.
uiimiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiii't*

laimės. Knygą skaitoma gy-' 
lengvai, kaip nuotykių apy- > 
Alfa Sušinskas apie šį vei-| 
rašo: “Pradėjęs šią knygą,

BUILDING & REMODELING

ir

KAZYS ČESNAUSKAS
12116 So. 93rd Avė.
PALOS PARK, ILL
Telef. GIbson 8-4988

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

Namų 515 Nolton, 
Willow Springs, IJJinois

Naujų namų statyba ir Įvairūs 
remonto darbai, alumiųijaus ir 
stiklų: durys, langai, jų stoge
liai ir kt.
Ofisas atdaras: pirm, ir ketv. 
5-9 v. v., šeštad. 10 v. ryto iki 
4 v. p. p. Kitu laiku skambinti 
susitarimui;

PR 8-4208 arba TE 9-5531

3

i:

Chicago 36, III. E

IIIIIIIIĮIIIIIIĮIIIIIIUIIIIUIIIIIIIĮIIIIIIIIIIIE

• Generalinis kontraktorlus 
naujų namų statybai, Įval- 
siems remontams n natrių p«-> 
tvarkymams • Turime didelį 
patyrimą namų statyboje.' • 
Patys atliekame cemento ir 
medžio' darbus. • Apskaičiavi
mai nemokamai.

STANKUS
CONSTRUCTION C0.

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

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

Netoli Cliicagos labai geroj vietoj 
medžiais apsodinta prie, gražaus upe
lio ir netoli ežero, nedidelis ūkelis 
su trobesiais —- 5 k. gyv. namas be
veik naujas. Galima pirkti ir vien 
gyvenamą, namą, su 4 akrais žemės. 
Kaina nuostab. bargėnas — tik 
$7.000.

10 butų apart., po. 4 k. 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 be! apartamentui O 
taip pat daug jieškančių pirkėjų. 
Ir jūs užsiregistruokite pas mus.

M ŠIMKUS
REAL ESTATE — INSŲRANCE

4259 So. Maplewood Avė.
CL. 4-7450. Bes. YA 7-2040

globas rei 
vęikloje -i 
Kimus, ] 
taip pat 1 
p metinii 
į Bet ypa 
gegužės z 
į Liaudie 
buvo plači 
Adoje ir 1 
l'įn'erikii 

Vasario lt 
tane ve 
, kuris įst( 
oi d.. Iki 

jam vadov 
■Vilimas , 
dingai da

Pajamų medinę, garažas, nauja 
šildymas, 70 — Talman. .$iyw, j

Mūrinis 4 butai, alyva iildjak] 
Brighton Parke. $28,300: •

Naujas 1% augšto mūras. paJ 
užbaigtas viršuje, garažai. r$23,$aq

Virš $17,000 pajamų metami ik 
ras, 2 blokai nuo mūsų įstaigos. -

Naujas IK augšto, atskiri SM?' i Būrelis tl 
mai, 50 plotas, garažai. $32,5(0

4 metų mūrinis, arti mokykleffl 
bažnyčios. $19,600. ■

Mūrinis 6 kamb., priešais pa^'j 
naujas šild. $18,500.

Naujas bung. 3 mieg. į rytus
West.ern. $16,900.

Mūrinė 5 kamb. reddendįi fit
40. p. loto už $15,500.

Norit pigiai ir gerai? Mes turtr.

M ARQUETTELHI
2517 W. 69th St..

r fcs 1,812 
j toja mok 

iytę. Per
1 mlį švenči 

ha įteikt 
jau ne vi

Rinki

%

sausio l-mą irjiepos l-mą.
Pradek taupyti prieš 10-tą dieną. 
____________ __ ____ Ti nuo 1-mos d.
Kiekvieno taupytojo indėliai yra 
apdrausti iki $10,000.00

a Pradek taupyti prieš 
V DIVIDENDAS skaitosi

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

BRIGHTON SAVINOS ANO LOAN ASS’N 
4071 Archer Avė., Chicago

VestuviŲ nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybė

PRECIN PHOTO STUDIO
(Incorporated) 

EDVARDAS ULIS, sav.
4068 ARCHER AVENUE 

Tel. VIrginia 7-2481

■

1909 195.9
STANDARD FEDERAL
Chičagos' stipriausioji įstaiga

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

• Kodėl neskolinti 
sutaupysite?

4%
iš Standard Federal/ kurioje daug

Atlieka planavimo ir statybo.- 
darbua gydytojų ofisų, gyvena
mųjų ir prekybos pastatų. Jū 
su pasirinkimui turime virš 800 
(vairių standartinių projektų 
Ofiso ir namų telefonas:

PRospect 8-2013
7403 SO. WESTERN AVĖ.

Sąžiningas, greitas ir pilnas patar
navimas perkant - parduodant nejn- 
domą turtų.

Parūpinamos paskolos draudimai

J. STONKUS
Real Estate Broker - Notary. Public 

PRospect 8-1595

$190 pajamų ir savininko bu

tas. 1% aųgšto mūr. 8 kamb.,. 
4 mieg. ir 5 kamb. butas. Karštu, 
vand. apšildymas. Gage Parke. 
Tik $25,900. !

|L. STAŠAITIS &Co
GENERAL CONTRACTORS
Statome gyv. namus ir įvairius 

pastatus. Tam reikalui turime. 
>uikių sklypų.

Atliekame namų pataisymus 
bei atnaujinimus.

Administruojame namus ir nuo* 
tavybes. Kreiptis 5-8 vai. vakaro.

2456 WEST 69th STREET
ĮSTAIGOS WA 5-9730 
NAMŲ TN 8-8208

2-jų augštų namas. 5 
Platus sklypas. Alyva 
dens šiluma. Garažas. 
So. Kedzie Avė. Tik

ir 6 kamb. 
karšto vąn-
Apie 63 ir
$19*900.

2-jų augštų mūr. 6-6-3 kaaųb. 
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.

GERIAUSI PIRKINIAI u$ lietos Ba1 
SAVAITĘ u .

BRIGHTON PARKE: kedinfc » -
butai po 2 Vi kamb., skiepas. 13 Ufiams ir 1 
$13.,000 1

Medinis. 3 ' butai. 6—4M
Skiepas.' Gazo pečiais Šildymu Ot- 
ros pajamos. (

Mūrinis. 2 po 5 kamb. ir S Stj alrvrin 
skiepe. Centrinis šildymas. Garais L_ 
Gražūs butai.

Mūrinis. 5 kamb. bungaįow Ir J 
kamb. skiepe. Apsauga nuo poM"| 
nlo. Mūr. garažas..

GAGE PARKE: Mūrinis. 2 R
—4 ir 3 kamb. Centr. šildymu ! 
geražas. Gražūs butai.

Mūrinis bungalow. 3 butai, I n
3—3 kamb. Garažas. 37 pfidl

'pas. $21,000.
MARQUETTE PARKE: Mūn*

naujas, 1% augšto, 5 ir 3
Centr. šildvmas. Labai gera ii*

Mūrinis. 10 butų po 3 kamb. H 
ros pajamos. Labai gera viel1-

Turime daug uaiuų u
Dtrkėjų.

Parūpiname paskolas, vteg b 
draudimus ir apskaičiuojame P*A f 
imu mokesčius.

šeštadieni dirbsime vl»a dlert Jj
ŠIMAITIS REALIU &ua.
General Insnranco, Notary

2737 W.43rdSt.GL4^

i tremtiniai 
Wems

A. Ri 
fepsenei 

asmeni 
■įBALFo 
®?d. žurr 
S čia rot 
Jojančia 
’ Syvenim? 

‘■L. Jank 

remi 
[kalbėjo 

1 lrk 
peilis, <

atsilankė

DABAR MOKAME 
VISIEMS 

TAUPYTOJAMS 
JUSTIN MACKIEWICH, President

JUSTIN MACK1ĖWICH JR., Manager

TJRTAS $70,000,000.00
ATSARGOS FONDAS $6,000,000.00

STANIlAKDUbEBAL-SAVJNGS
- '■ AND;

'ai

S

VALANDOS: Kasdien, įskaitant šešt. nup 9 vai. ryto Iki 4 vai. p.p 
Ketvlrtad. nuo 9 vaJL ryto iki 8 vai. vak. Treč. visai neatidaroma.

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

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

ARCHITEKTAS atlieka planavimą 
pagal JŪSU pageidavimų.

REpublic 7-89 49 
6350 Soulh Albany Avenue.

Vacys Petrauskas
GENERAL CONTRACTOR 

— stato — 
c rezidencinius.
• komercinius ir kt. pa

status.
• TUip pat atlieka įvairius 

remonto darbus.
6936 S. Maplewood Avė.

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

P

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

BELL-VARPAS
REAL ESTATE

General Insurancv. Notary Public 
6455 SO. KEDZIE AVENUE 

Tel. — PRospect 8-2233

Parduoti, pirkti ar išmainyti^' 
muš galite Čikagoje ar jos pri«“*į 
čiuęąe^

Turime nuosavybių visur’ ttlpR 
turime ir klientų, kurie .nori P»g

Kreipkitės į mūsų raštinę.« 
gausite geriausių patarimviitių ■

SHUKIS REALĄ

6433 S.. Pulaski St. j
Tel. LDdlow 5-5900 ¥

prie put liet, 
po 6 kamb. 6 iii.

Marąuette Parke 
bažnyčios, mūr. 2 
senumo. $46,000.

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

Marąuette Parke. 2-jų 
kelių metų senumo, atskiri 
mūr. garaž. $3-3,500.

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

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

VYRAI IR MOTERIS

greit parduoti. 8
Pirksi te už žemų.

bt. mūr. 
šildymai,

5 kamb..

Parduodamas mūrinis 6 metų 
senumo “Rancli” namas, 5 kamb. 
Aluaninum langai, garažas, sode
lis. 3015 W. 85 St. Savininkas — 
OL 2-4881.

SKELBKITES “DRAUGE”

Jgu 
ir 

•’jai ir

^nkiini

mi

I 
L^oUc

Reikalingas real estete i 
vėja-s — vyras ar moterį 
geidaujama lietuvis. Reikia 
automobilis ir mokėti ang . 
Ofisas įsteigtas prieš 30 0—1 
ningas pasiūlymas, ūš 
“Drawing account” jei kvį lh įk 
site. SVOBODA,3739W.1«‘‘ 
LA 1-7038. ___ >

Parduodami
lionėlio komplektas, *** 
las ir kėdės ir kilimai*16 J J 
49 Avė. Cicero 50, Ui- /

' Tel. OL

b 3au 
įk

i

L Suv 
Kt* 
p j- j,

4*
1
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Tat 
dol.

MŪSŲ kolonijose
1 ir A. Masionis gruodžio 12 d. 

dalyvavo, kaip vietos draugijų' 
atstovai,-Nęw Jęfsey Lietuvių, 
Tarybos suvažiavime Kearny, 
N. J. .'Suvažiavimas svarstė Va
sario 16 d. minėjimo klausimus. 
Nutartą minėjimą rengti visų; 
N. J. lietuviu vardu Kearny, N., 

I J. Lietuviij Genimo salėje. Ta-' 
| čiau visos Lietuviu N. J. koloni- 
Ijps minėjimus įrengs ir atski
rai.

Gražų pareiškimą padarė ką 
tik grįžęs iš Amerikos Lietuvių 
Tarybos suvažiavimo New Yor- 
kę A. TreęįoJ^ąš, kuris Alto var- 
4u ragino visas' Vasario 16 d. 
aukas. siųsti Alto centrui. Anot 
jo, New Jęrsey Lietuvii} Taryba 
neturi laikyti savo kasoje pi
nigų. Jie visi turi būti išsiųsti 
Lietuvos ląisvinįmui — Ame
rikos Uętųvių Tarybai. Anot jo, 
— “Nlęyir Jęrsey Lietuvių Tary
bai turi būti, ne'geda, kaip 
kas skundžiasi, bet garbė, 
kasoj yra tik 10 dolerių, 
pinigai reikalingi Altui, o 
čia .laikyti”.

Šitas A. Trečioko, vieno 
miųjų Amerikos lietuvių tauti
nės srovės veikėjų pareiškimas

I

hterson, N. J,
K^mia Vasario 16 gimnaziją 

j Pabaltijo Moterų Tarybos lie- 
pvių atstovybės vietos klubas 
Kalėdų švenčių proga paaukojo 
Vasario 16 gimnazijai, Vokie?

50 dol. Be to, ,klubo na- 
rės Iz. -Keraitienė, A. Valadkie- 
jiė, E.. Klupšienė ir B.. Kažu- 
kauskienė vietoj Kalėdų ir N. 
lietų sveikinimų pąaukojo po 5 
dol., o L. Pautienė, Q. BaltutĮe-i 
jie, M. Stankienė ir L. Lauga- 
iięnė pridėjo rar po 2 dol. 
g .viso klubas nusiuntė 78 

į auką.
I Klubas įsisteigė 1954 m. 
jio 23 d. ir jam visą laiką 
mininkauja Izabelė Keraitięnė. 

.Kiti dabartinės valdybos nariai: 
Elena Andriušytė — vicepirm., 
Mikalina Paulienė — ižd., Bro= 
nė Kažukauskienė —’sekr.. Klu
bas turi 27 nares. Penkių metų 
laikotarpyje klubas yra paauko
jęs seneliams ir ligoniams Vo- 

i kietojoje, Vasario 16 gimnazijai, 
• Uetuvos vadavimui,, Sibiro lie- 

tuvei motinai ir kitiems kilniems 
t reikalams 403 dol. 16 et.

■ i Klubas reiškiasi ir kultūrinė
je veikloje yra surengęs kelis Į sutiktas' suvažiavime kaip dide-

spa- 
pir-

kai 
jei 

nes 
ne

žy-

vąidinimus, literątūros vakarą, 1staigmena, nes jis (rei^kia,
taip pat keletą pramogų — Į kad’ einama yisiškos lietuvių pa

dubo metinių sukakčių minėji- jėgų konsplidacijos kryptim. Kai 
mų. Bet ypač paminėtina 1956.kurie delegatai tuoj pasveikino 
į gegužės 20 d. surengia Lie-| A. Trečioką už jo tokį pareiški-

mą, nes pirmiau jis vis siūlyda-

Prėz. Eisėnhower ir Paryžiuje taip pat buvo iškilmingai sutiktas. 
Čia matyti kaip jis važiuoja Paryžiaus gatvėmis tūkstantinių mi
nių sveikinamas. (UPI) I

są Lietuvą, šventųjų ir kanki- žmonės buvo sužeisti, kai ank- 
nių tautą”

Šia progą prisiminė ir pąverg | 2252 W. Monroe, 
tų tautiečių sunkius vargus tė
vynėje ir ištrėmime.

Baigdamas kvietė jaunimą ne 
tik išlikti lietuviais,, bet ir vyk
dyti lietuvišką misiją, atlietuvini 
ti nu tau tėjusius lietuvius, suteik 
kiant jiems pirmiausia anglų k. 
tinkamos informacijos apie lie-l 
tuvių tautos praeitį, jos kovas 
už laisvę ir kultūrą.

sti šeštadienį užsidegė butas 
Chicagoje.

Tame bute, dviejuose kamba
riuose, gyveno susispaudę 13 
žmonių.

GUDAUSKŲ BEVERLY HIL 
G E L I N Y C I A

Geriausios gSlės d61 vestuvių, b 
ketų, laidotuvių Lr kitų papuoši: 

2443 VVEST 63 rd STKEET
PR 84)838
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hvių Liaudies Meno paroda, ku
ri buvo plačiai aprašyta vietos vo Vasario 16 d. minėjimo a-u- 
spąųdoje ir kurią aplankė dau- ;' 
gybC &n(erikieėių.

j Vasario 16 -gimnazijai remti 
iĖątersoąę rveikia ir būrelis 103 
i£ kuris. įsteigtas 1952 m. rug
sėjo i d.. Iki 1953 m. spalio 20 
lį7 jam vadovavo A. Gelažius ir 
Pr. Vilimas ,o nuo tada iki šiol 
sėkmingai darbuojasi M. Senu
lis. Burd|S turi 24 narius ir yra 
sudėjęs 11,8.12 dol. -aukų. Būrelis 
globoja ipiokinę Alfredą Janu
lytę. ^er būrelio vadovą M.

' Senulį šjvenčiu proga taip pat 
galima įteikti gimnazijai aukų, 
ką jau jnė vienas yra ir pada-

kas dalinti kelioms instituci
joms, o ne siųsti vienam Altui.

Jurg. Ežer.

Worcester, Massi
40 valandų atlaidai

Šv. Kazimiero bažnyčioje 
gruodžio 13 d. ii vai. iškilmin
gomis pamaldomis su procesiją 
pradėti ir gruodžio 15 d. 7:30 
vai, iškilmingais mišparais už
baigti, kurių metu giedojo pa
rapijos choras, vedamas Ip. Nau 
ragio, ir parapijos mokyklos ber 
niukai, to paties Ip. Nauragio 
ir mokytojų seselių rūpestingai 
parengti. Turiningus -pamokslus 
sakė kun. Petras Remeika, MIC, 
iš Mar anapolio. Daug kunigų iš 
aplinkinių lietuvių parapijų at

laiduose dalyvavo.

ra daug žuvę žinių apie lietuvių 
senovę

Didelį įnašą lietuviai yra pa
darę bendrai Europos kultūrai. 
Italų senatorius ir. istorijos pro
fesorius Raffaele Ciasca sakoj 
kad ne lenkai, bet lietuviai, sa- ' 
vo susinaikinimui, išgelbėję Eu
ropą z nuo mongolų antplūdžio. 
H Pasaulinio karo metu italų 
spauda iškėlė charakteringą ' 
klausimą, kad vokiečių Siegfric- 
do ir prancūzų Maginot linijos 
nėra koks nors naujas išrari- 
mas, nes lietuviai' prieš kelis 
šimtus metų jau turėjo pasista
tę panašią liniją prieš mongo
lus nuo Baltijos iki Juodosios 
jūros. Tai liudija daugybė išli
kusių piliakalnių/ Vytautas Dr 
Grunvaldo (Žalgirio) mūšiu už
kirtęs kelią vokiečių veržimūi- 
si į rytus. II Pasaulinio karo

1 metu Hitleris didžiavosi, kad, 
buvo pasiekęs Juodąją jūrą, bet I 

z iki Maskvos nebuvo priėjęs, o 
Lietuvos D. K. Algirdas ne tik 
pasiekė Juodąją jūrą, 'bet buvo I 
ir Maskvoje. Iki šiandien Krem- | 

i liaus bronziniuose vartuose yra I 
išlikęs Algirdo kardo kirtis.,

Lietuva davę Lenkijai garsią 
Jogailaičių dinastiją, kurios me-' 
tu Lenkija žydėjo ir lenkai jos 
valdymu didžiuojasi. Vilniaus1 
universitetas yra seniausia, auk 
stoji mokykla rytų Europoje. 
Lietuva Valdė gudus ir ukrainie
čius, šiandien ukrainiečiai yra 
geTiausi lietuvių draugai, su ma 
lonumu prisimena Lietuvos val-

DEL KO PASLĮSTA
JAUNIMAS

Gėrimas ir nešvari
— tai dvi pagrindinės priežas
tys, dėl ko paslįsta jaunimas. 
Taip tvirtina, Įeit. M. J. Dela- 
ney, naujai-paskirtas vadas po 
licijos sudaryto jaunimo biuro.. 
Jisai .sako, kad piliečiai, paste-remdamasis paties A. Mickevi

čiaus raštais, iškėlė to žymaus I 'k®!? platinant nepadorią spau- 
rašytojo lietuviškumą. Washing. ^url iškelti tai • teisingumo 
tonas rengiąsi pagerbti pašto | Ir tas būdas bus žy-
ženklo išleidimų 300 pietų su
kaktį nuo pirmo ^lietuvio Kur
piaus atvykimo į JAV. Daug te
ko padirbėti, kol; pagaliau, pa
vyko Vatikane nugalėti lenkų 
propagandą ir įrodyti šv. Kazi
miero lietuviškumą. Išleistas 
Vatikano pašto ženklas rodo lie
tuvių lšimėjįmą ir galutinį šv. 
Kazimiero pripažinimą lietu
viams.

miai sėkmingesnis, negu kai pa
ti policija kelia bylą. Chicagos 
policijos sudarytame jaunimo 
biure yra 246 policijos tarnau
tojai, jų tarpe 22 moterys.

SUDEGE BERNIUKAS

Gaisre žuvo 5 metų berniu
kas Donnel Fisher ir trys kiti

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvemsr 

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

MAŠINOMS VIETA

REpublic 7-8600

Laidotuvių Direktoriai

6845 SO. WESTERN AVĖ.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Lietuva šventųjų ir kankinių 
tauta

betuviškojo kaimo re--Žinant
ligingumą ir jų šventą gyveni
mą bei dabartinių lietuvių kan
čias UŽ savo tikėjimą ir tauty
bę, galime didžiuotis savo tau
tos šventaisiais ir* kankiniais, 
nors jie Bažnyčios ir nėra pas
kelbti. Bolonijos arkivyskupas 
kardinolaą sutikęs kun. V. Min
cevičių pabučiayo, sakydamas: 
“Jūsų asmenyje aš bučiuoju vi-

S 0 P HIE BARČUS
RADIJO VALANDA

Visos programos iš WOPA
1 490'Kilocyclę^ FM 102-7 MC. 

nuo pirmadienio iki penk-
AM.
Kasdien': . .
tadietiio 10-11 vai. ryte, šeštadienį ir 
sekmadiedį '8:30

Vakaruškos pirmadienį 7 /vai. vak. | 
Raštinė: 7159 So. Maplewood Avė., 
Chicago 29, m. Telef. HE 4-2413

iki 9:30 vai; ryte.

Petkus
TĖVAS IR SŪNUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6812 S. WEST£RN AVĖ., Tel. GRovehill 6-2345-6 1 
1410 S. 50th Avė., Cicero, T0wnhall 3-2108-09 J

KOPLYČIOS VISOSE MIESTO DALYSE

E ■-
^Rinkliava Balfui

Vietos Balfo skyrius dabar 
vykdo laukų rinkliavą, paremti 
BeneliaiUs ir ligoninis Vokieti jo- 
je, treųitiniams Sibire ir nelai-1 Išsižadėti tautybės yra nuodėmė

Gruodžio 13 d. kun. Vincas' dymo laikus. Lietuviams neten- 
Įteikti Skyriaus pirm. A. Sprai- Mincevičius, kuris yra atvykęs (rausti ir gėdytis dėl savo 
Haičiui, į A. Rugiui, A. Masioniui, ,iš Romos ir apsistojęs Worces- 
E. Mšięnęi',' kun. V. Demikiui 
ir kt. asmenims, kurie kreiptų- 
6i8uBĄLFo aukų lapais. Gruo
džio 5 žurnalistė S, Narkeliū- 
naitė iįa rpdė gražius filmus, 
Wupjančias Vokietijos lietu- 
’h gyvenimą. Ta ^proga ji ir

Jankus tarė žodį apie 
remti BĄLFo veiklą. 

Pat kalbėjo .„ir naujasis Ame- 
^kos LRK ^Federacijos pirm, 

feienis, g taip pat J. Sprai- 
Gaila, kad nedaug žmo- 

R afeilankė.
Prie sočiai .apkrautų stalų 

^danri Ka'ėd'ų ir N. Metų 
^ntes, atsiminkime, kad yra ir 
Ritančių nūsų brolių. Atvė
pė piniginę pramogavimui, 
f^ęrkĮme ir Balfui, Vasario 16 
r^nazijąi ir kt. kilniems reika-

maigiesiems Lietuvoje. Aukas

Rūnkimės Vasario 16 
minėjimui 

i^herikosLietuvių Taryba ra- 
Fa aukoti dienos uždarbį Lie- 

Vos išlaisvinimo kovai. Pater- 
askirta 700 dol. 
ją sudūdavome 

pu, pralenkdami daugelį 
iUi kolonijų. Neapsileiski- 
liemet. Kiekvienas tam 

Wlui jau atidekime auką iš- 
4to- Draugijos, skubiai turi 
pri atstovus į minėjimo ko- 
p ’r pagal išgales paskirti

buvusios didelės imperijos, kaip 
vokiečiams ir šiandien rusams, 
tai rodo lietuvių to meto aukš
tą kultūrą. Lietuvos Statutas y- 
ra lietuvių valstybingumo ir gi
laus teisės

teryje pas ponus Watkins, jau-| 
nimui skaitė paskaitą “Kodėl 
turime išlikti lietuviais"’.

Išsižadėti savo tautybės yra 
nuodėmė. Tautos yra Dievo leis 
tos ir kiekvienai iš jų yra pas
kirtas tam tikras uždavinys. 
Tad kas išsižada savo tautos, 
priešinasi Dievo valiai.

Lietuviu būti yra garbė, tik 
neišmanėliai gėdisi savo lietu
vių tautos kilmės.

Amerika didžiuojasi savo 170 
metų senumo valstybe, o Lietu
ves valstybei virš 70į) metų. Do 
kumentuotos žinios rodo, kad 
1251 m. Mindaugas vainikavosi, 1 ■ ' *

MEILE IR LAIME
Šitokiu pavadinimu nauja dr 

Juozo Prūnskio knyga išėjo iš 
spaudos. Joje svarstoma vyro ir 
žmonos darnaus sugyvenimo klau
simai, tėvų ir vaikų santykiai, o 
taipgi — būdo savybės, garantuo
jančios laimę gyvenime. Knyga su 
daugybe pavyzdžių, skaitoma leng
vai, kaip romanas. Turi

Kaina . .82.
Užsakymus su pi h tirais 

D R A U G A
4545 West 63rd Street 
CHICAGO 29. ILLINOIS

pažinimo įrodymas.

ir lenkai didžiuoja- 
Kosciuška, lietuviai 
literatūrai A. Mic-

Amerika
I si lietuviu 
davė lenkų 
kevičių, rusų literatūrai Dosto
jevskį ir Baltrušaitį, prancū
zams Milašių, garsusis filosofas 
E. Kantah irgi lietuvių kilmės. 
Lenkai labai pyko, kai kun. V. 
Mincevieaus pastangų dėka O- 
servatore Romano bendradarbis

1251 m. Mindaugas vainikavosi 
Lietuvos karaliumi, bet kaip vai 
stybė, Lietuva yra žymiai senes
nė. Ir pirmoji Lietuvos vysku
pija įkurta prieš 600 metų. II a. 
po Kristaus Tacitas nurodo, kad 
aisčiai yra geresnio charakterio 
ir darbštesni už germanus. Dar 
iš4 prieškristinių laikų turime 
žinių apie lietuvius. Tik lietu
vių sunki geografinė padėtis — 
gyvenimas tarp priešingai nusi
stačiusių tautų vokiečių; rusų 
ir lenkų — daug sunaikino ver
tingų dokumentų ir šiandien y-

Nevy Jersey L. Tarybos 
suvažiavime

F^Udonls, J. Sprainaitis, A. 

Jąeys, E. Klupšienė

JOHN D. YUDIS
Gyvąno 6043 S. Major Av-e.
Mirė gruodžio 2-1 d., 1959,

i vai. r., sulaukęs senatvės.
Gimė Lietuvpj, Kilo iš Ra

seinių apsltr., Kaltinėnų parap.
Am'erikoje jšgyveno 52 m.
Pasiliko dideliame 1 nuliūdime 

duktė Helen Ryba. žentas 
Stanley, sūrius Vincent. marti 
Frances, 4 anūkai, kiti girai- ' 
nųs, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas. Jo h h 
Eiideikio koplyčioje, 
Herm-Įtage Avė’.

Laidotuves- įvyks 
gruodžio 23 d., iš 
S:30 vai

5

F.
4605 So.

trečiad.,
koplyčios 

.ryto bus atlydėtas į 
'§v. Kryžiaus parapijos bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionjes sielą. 
Po. pamaldų bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus ii* :pažjstam'ųs 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Duktė, sūnys, mar
ti, žentas ir anūkai.

Laid. direkt. John, .F. Eu- 
deikis. Tel. YArds 7-1741.,

—raraei-n
NUO UŽSISEN ĖJUSIŲ BEI 

SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

■ Tie.- kurie kenčia nuo SENŲ AT
VIRŲ TR SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ

I ir negali ramiai sSdSti arba naktimis j 
! miegoti d6I jų užšisenėjusios žaizdos 
i niežčjimo ir skaudėjimo senų htvi- 
1 rų ir skaudžių žaizdų — uždekite 

r.EGUUO OINTMENT. Jos gydymo
. ypatybes po lengvins J įsų ekafusmą 
| r galėsite v61 ramiai miegoti nak

timis. Vartoki! jų taipgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi prašalina

I niežėjimą ligos- vaidinamos PSORIA- 
SIS. Taipgi prašaliną, peršėjimą, ligos' 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos ir perplyšimą 
tarppirščlų. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstančios, suskilusios odos, dedir 
vinių odos išbėrimų ir t,.t.,- taipgi tin 
karna ■ vartoti vaikučiams, kada- pa 
atrodo skaudus išbėrimas nuo vysty 
kln Ji yra gera gyduolė nuo iš 
virtinių odos ligų 
Legulo Ointmeiit yra 
parduodama: po 75 
centų, 51.25 ir 53.60 
(paštu, 53.85). Pir
kite vaistinėse Cht- 
cagoj Ir apylinkėse: 
Milwaukeę, Wis.. Ga- 
ry, Ind., Detroit. Ml- 
chigan• arba rašykit 
ar atsiųskite Money 
Orderj j —

LEGULO, Department D.
5618 W. Eddy St., Chicago 34, III.

v
•J.F.EUDEIKIS*

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avenue 
Tel. YA 7-1741-2

4330-34 South California Avenue 
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-985.2

AMBULANCE PATABNAVUtAS DIENĄ IR NAKTĮ

Didžiausia ir moderniškiausia į 
paminklų "dirbtuvė Chicagoje

Pirkite tiesiog iš gamintojo, ( 
sutaupysite .

BEVEL GRANITE i 
COMPANY 1

119th St. & Kedzie Av. j 
Chicago 43, III., CE 3-4718 !

JONAS SAVICKAS, BE 8-3632 
dienomis ir vakarais

Apsimoka - skelbtis “DRAUGE’ 

nes jis plačiausiai skaitomas lietu 
vių dienraštis. Gi skelbimų kainot 

visiems prieinamos.

Buvusiam L.L.K. Invalidų Draugijos pirmininkui 
"Vyties Kryžiaus Kavalieriui

fl. t A.
ADOLFUI EIGELIUI mirus, 

liūdesio valandoje reiškiame užuojautą jo žmonai 
ir dukrai.

ir

Dovilų ir Liskevičiu šeimos

248 pusi.

Rlųsklte: 
S

Lietuvos Laisvės Kovų Invalidų Draugija, praneša, kad š. m. 
gruodžio mėn. 16 d. po . sunkios ligos mirė laisvės kovų invalidas, 
Vyties Kryžiaus kavalierius,

ADOLFAS* EIGELIS

Jo žmonai Viktorijai ir dukrai Elenai reiškiame-nuoširdžiau
sią užuojautą.

LLJil DRAUGIJOS VALDYBA

Perskaitę dicn. “Draugą", duokite jį kitiems.

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

Reikale šaukite mus.

Ambulansų patarna

vimas dieną ir naktį.

J08Ų PASIRINKIMUI, DIDŽIAUSIAS RINKINYS 
GATAVŲ PAVYZDŽIŲ

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

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-113^

ANTANAS |MI. PRILUPS I
3307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401 J

VANGE FUNERAL HOME
1424 S 50th AVE.‘ OLympio 2-5245 ir TOwnhaIl 8-9687

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 WEST 69th STREET Tel. REpublic 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Tel. VIrginia 7-6672

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

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th ĄVE., CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-100?

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

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

Mes turime koplyčias 

visose Chicagos i r 

Roselando dalyse ir 
‘dunsnuaiBiBd nuCon)

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
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- y. “
Ž X Kalėdinis Laivo numeris 
išėjo iš spaudos. Numeryje tel
pa ir arkivysk. Jurgio Matu
laičio Beatifikacijos Žinios. Nu
meris išspausdintas žaliais da
nais, iliustruotas, šiame nume
ryje rašo K. Steponis, Myk. 
Muraitis, Elžbieta Samienė ir 
kt. Savaitraštį redaguoja kun. 
J. Sakevičius, MIC. Žurnalo 
adresas, 4545 W. 63 St., Chi
cago 29, Dl. Žurnalo pobūdžio 
šio savaitraščio prenumerata 
metams kainuoja tik 3 dol.

X Antanas Baltrušaitis-An* 
tanelis, vienas uoliųjų Suvalki
jos krašto knygnešių, kuris 
spaudos draudimo laiku gyve
no ir dirbo Kudirkos Naumies
tyje, mirė, tremtyje 1949 m. 
gruodžio 15'd. Bilberache, pran 
cūzų, zonoje, Vokietijoje. Tenai 
ir palaidotas. Taigi lygiai 10 
metų, kai neturime Antanėlio. 
Jo žmona knygnešė Ona Bal
trušaitytė - Riklikytė dar gy
va ir gyvena pas dukterį Va
leriją jAV-bese.

X Gydytojų žmonos įteikė 
Kultūros Fondui $800. Kalėdų 
eglutės proga, kurią suruošė 
.Lietuvių daktarų žmonos lui
nos valstybėje draugija, 5 sky
riaus vadovėlio išleidimui buvo 
paaukota $800. Auką Kultūros 
Fondo ’ pirm; J. švedui Jįteikė 
dr-jos pirm. Žibienė ir dr. A. 
Lipskienė. S. Jonynienės pa
ruoštas vadovėlis yra jau iš
spausdintas V. Vijeikio spaus
tuvėje. Suma vadovėliui finan
suoti susidarė iš šio parengi
mo, nes kiekviena gydytojų šei 
ma mokėjo po $15.

X Lietuvių žurnalistų Są
jungos Chicagos skyriaus val
dyba jau pradeda vykdyti nu
tarimą surengti kursus. Kursų 
lektoriai jau sutiko skaityti' 
paskaitas. Jų numatyta turėti 
apie 15, kurios bus Jaunimo 
Centre.; Kunsai numatomi pra
dėti sausio mėnesio viduryje. 
Tuojau bus norinčių lankyti ’pa 
skelbta registracija.

į. X Povilas Dirkls, gyv. 3922 
So. Artesian Avė., Chicago 32, 
III., tel. YA 7-4593, dabartinis 
■karių sąjungos’ Ramovė ir buv. 
policijos tarnautojų klubo Kri
vūlė pirmininkas bei kitų or
ganizacijų narys, veiklus Chi
cagos visuomenininkas, gruo
džio 21 d. Šventė savo 70 me
tų amžiaus sukaktį.

X Vasario 16. gimnazijos 
skolų vajus per 2 mėnesius da
vė apie du tūkstančius dolerių. 
Gimnazija turi skolų už išlai
kymo išlaidas 6,300. Per A. 
Gulbinską iki šiol gauta $1/164. 
Turimomis nepilnomis žiniomis 
Clevelande sutelkta $215, Det
roite — $164, New Yorke — 
$20. Kitos aukos "pasiųstos tie
siog gimnazijai. Aukas siųsti 
A. Gulbinskui, 6324. So. Bishop 
Avė.,. Chicago 29, Iii.

X Kazys Šimkus, 1430 S. 48 
Ct., Cicero 50, III., jau penkti 
metai iš eilės išrinktas Cicero 
Draugystės Lietuvos Kareivių 
pirmininku. K. Šimkus yra 
prieš 10 m. atvykęs į šį kraštą 
lietuvis, Draugijai, kuri gyvuo
ja jau 48 m., priklauso 127 na
riai, čia gimę, seniau ir 
atvažiavę lietuviai. Už 
mėtų Draugystė švenčia 
jubi-lėjų,

' X Balfas gavo Kalėdinę do- 
Dauž- 

jos 
su- 
dė-

dabar
poros 
aukso

■- X L. B. Lituanistinės mo
kyklos} veikiančios prie Auš
ros Vartų parapijos, Kalėdų 
eglutė, maloniai leidus klebo
nui kun. V. Andriuškai, bus pa 
rapijos salėje .sausio 2 d., šeš
tadienį, 4:30 vai. po p. Kviečia 
mi visi > tėvai ir tos apylinkės 
lietuviai eglutėje dalyvauti ir 
pradžiuginti savo jaunąją kar
tą.

k Norintieji dalyvauti jau
nųjų talentų koncerte prošomi 
registruotis pas A. Dzinvoną 
iki gruodžio 27 d. šiuo adresu: 
4358 So. Washtenaw, Chica
go 32; III., tel; YA 7-2322. Pa
tikrinimas bus sausio 3 d. 2 v. 
Jaunimo Centre. Koncerte gali 

‘ dalyvadtįi jaunieji, jsmuikinin- 
■kai, pianistai, dainininkai, ins
trumentalistai ir kt.

X .Saulė ir Arūnas Ltulevi- 
čiai paaukojo savo mokestį už 
darbą moksleivių ateitininkų 
vasaros stovykloje premijuoti 
kuopoms už veiklumą. Trys 
premijos bus įteiktos per moks 
įeivių ateitininkų sąjungos su
važiavimo pirmą dieną Chica- 
goje gruodžio 27 d.

X Pulk. Kostas Žulcas, 
“Žvilgsnis į praeitį” knygos au 
torius, gyvenąs Clevelande, 
1115 E. 79 St., šventėms atvy
ko į Chicagą ir apsistojo pas 
savo 
7420

. X

broivžikį Vaclovą Žuką, 
S. Campbell Avė.
C. Grincevičiaus straips-

apie Heibačauską, tilpu-
pir-

nyje
šiame šeštadienio priede, 
moj skilty, antrame sakinyje 
nuo pradžios vietoj išspausdin
tų žodžių “pasiryžęs didelę “di
delę“, turi būti “pasirišęs di.de- < 
lę “kukardą“,

Muench ir dešinėj Chicagos arkivyskupui Meyer, dviem amerikiečiams
Popiežius Jonas XXIII įteikia kardinolų insignijas kuris praėjusį sekmadienį jau grįžo į Chicagą.

kardinolams, kairėj kard.

vaną 50 dol. iš ponios 
vardienės motinos, minint 
vyro trejų metų mirties 
kąktį. Balfo vadovybė yra 
kinga.

X “Pirmyn” choro daininin
kes ir dainininkus galėsime pa
matyti bešokančius, jų rengia
mame šokių vakare, kuris į- 
vyks gruodžio 26 d. Lieti audi
torijoje. Kviečiami visi atsilan
kyti.

X “Dainavos” ųieno ansam
blis jau turi 5 pakvietimus iš’ 
įvairių JAV ir Kanados vieto
vių atvykti su “Vestuvių” vei
kalu, kurio premjera įvyksta 
sausio pabaigoje- Chicagoje.

X Marijona Juškienė, šv. 
Kryžiaus parapijos klebonijos 
šeimininkė, susirgo ir išvežta į 
Šv. Kryžiaus ligoninę. Jos sū
nus muzikas Rapolas - Juška ir 
marti atvyko iš Cincinnati, 
Ohio, į Chicagą aplankyti mo
tinos.

1

X Išlydėkime senuosius me
tus ir " 'priimkime Naujuosus 
Metus naujai išpuoštame Ma
rine Ballroom. (Pr.)

X Dar turime daug tranzi
storinių radijų: aparatas su 
garsiakalbiu, odinis , maišelis, 
baterija, ausinuke ir antena, 
tik $17.95. Gradinskas, 2512 
W. 47th St., FR 6-1998. (Šk.)

BR. JONUŠO 12 lietuviškų 
maršų plokšt. .turi nepaprastą 
pasisekimą ir jau baigiama iš
parduoti, kaina $7.00. Gauna- 
nos: J. KARVELIS, 3322 So. 
Halsted Str., Chicago 8, III.

X Pakšto 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.)

DALEY RAGINA VYT LAUK 
DYKŪNUS

Chicagos meras Daley buvo 
susišaukęs 40 miesto departa- 
męnlo. vadovų ir jiems įsakė 
atleisti visus /tuos, kurie ima 
miesto algas, patys nedirbda
mi. Įsakyta net naktimis patik 
rinti, ar visi pareigūnai yra 
darbe. ‘Tokių priemonių ima- 

.masi, kai laikraščiai iškėlė fak
tus, jog net; teismo bausti geng 
sterių bendrininkai turi apmo- 

i karnas miesto tarnybas ir jose 
į nedirba.

Iš arti ir toli
KARDINOLĄ SUTIKO 

ŠIMTĄI ŽMONIŲ

Chicagos arkivyskupas. Al- 
bert tyeyer, papuoštas kardi
nolo insignijomis, buvo džiaug 
smingai sutiktas Ohciagoje. Jo 
laukė keli šimtai žmonių aero
drome ir sutiko lįnksmu ploji
mu. Jis palaimino apie 250 žmo 
hįų, laukusių prie lėktuvo, o 
paskiau palaimino dar apie 
400, buvusių aerodromo viduj. 
Eidamas vis sustojo palaiminti 
mažesnių grupių, atvykusių jo 
sutikti. Buvo čia kunigų, vie-, 
nuolių, o taipgi šeimų su vai
kais. Kaikurie vaikai laukdami 
pavargo, nes New Yorke rei
kėjo lėktuvą taisyti ir jis at
skrido tik 11 vai. 35 min. nak
čia į pirmadienį, pavėlavęs po
ra ranandų. Iš viso lėktuvas 
atgabeno 88 asmenis išAkelio- 
nės į Vatikaną. Kardinolas laik 
raštininkams pranešė, kad jisai 
atvežė Chicagai popiežiaus pa- 
la’minimą.'Pasakė: “žinau, kad 
Chicagos žmonės ir kunigai bus 
laimingi, žinodami kaip gilius 
prielankumo jausmus Jo Šven
tenybė turi Chicagos arkidiece- 
zijai. Popiežius buvo giliai pa
veiktas, prezidento 
rio nuoširdumu ir 
ru”.

Kardinolas buvo
gęs iš kelionės ir /dėl vis užim
tų dienų Vatikane; sakė džiau-J 
giasi pasiekęs namus. Aerodro
me jo laukė juodas limuzinas, 
su leidimų lentele Nr. 1.

Pirmas kardinolo viešas pa
sirodymas bus Kalėdų ^ vidur
nakčio mišiose Šv. Vardo ka
tedroje. Mišios bus grūodžio 24 
d. 11 vai. 30 min. Jas trans
liuos WGN televizijos . stotis.

Eisenhowe-
taikos no-

kiek pavar-
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IŠAUKŠTINO LIETUVIŲ 
EGLUTĘ

straipsnį apie lietuvių 
pirmadienį įsidėjo laik- 
Chicago Daily Tribūne.

Ilgą 
eglutę 
raštis
Net pavartojant lietuviškus žo
džius, pažymima, kad lietuviš
kų šiaudinukų motina Ohica- 
goje yra 77 m. amžiaus bridge- 
portidtė Rožė Maziliauskjenė, 
kuri jų vartojimą atnaujino iš
eivijoje. Praneša, kad tokiais 
šiaudinukais papuošta viena 
eglutė yra Chicagoje Mokslo ir 
Pramonės muzėjuje, o kita — 
prie prezidento Baltųjų Rūmų 
Washingtono. Maziliauskienė 
tų lietuviškų ornamentų, pada 
rytų iš šiaudelių, jau yra pa
siutusi į Washingtoną, St. 
Louis, į Arizoną. Ji perka šiau
delius, kokius amerikiečiai nau 

I doja sodai gerti, mokėdama už 
1 jų dėžę (500 šiaudelių) po 35
et. ir iš jų daro “narvelius“, 

j varpelius, vėjo malūnus, skam
balėlius. Ir vis kitokius. Jos 
darbą iškėlė J. Daužvąrdienė, 
kuriai'prieš 14 metų reikėjo pa 
sirūpinti lietuviškai papuošti 
eglutę Mokslo ir Pramonės mu
zėjuje. i

riebuliai išmetė
$100,000,000

1

Mirtini dūmai, susidarę 
išmestų baterijų dėžių, kai jos 
buvo kūrenamos būtų šildymui, 
nutroškino du vaiku, o apie 40 
asmenų yra susirgę.. Nelaimės 1 
įvyko Chicagos vakarinėje da- ! 

| lyje. Mirtys sekė sutinus vaikų j 
1 smegenims. Ta liga panaši yra 
į apsinuodijimą švino dalelė
mis. Tos mirtys ir susirgimai 
įvyko nuo gruodžio 13 dienos.

MIRĖ DVYLIKTAS

iš

ISekmadienį Edgewater ligo
ninėje mirė Morris Davidson; 
42 m. amžiaus. Tai jau dvylik
ta auka didžiosios TWA lėktu
vo nelaimės lapkr. 24 d., neto
li Drauigo rūmų. Davidsono in
kstai nuo sužeidimo buvo nu
stoję vęikti. .Kaikurį laiką ji
sai buvo palaikomas dirbtiniais 
inkstais.

PAVOJINGI LAIKRODŽIAI

Kaikurie Oystęr Perpetual 
rankiniai, laikrodžiai Rolex G- 
MT gamybos turi stroncijaus- 
90,. kuris yra radioaktyvus ir 
gali sukelti vėžį. Argonne labo 
ratorija sutinka norintiems laik 
rodžius patikrinti, ar jie turi 
pavojingai spinduliuojančių me 
džiagų.

Minėjimą rengė Santaros 
Šviesos organizacijos New Yof- 
ke. (L. S.)

— Sheboygan, Wis., gruo
džio 11 d., apskrities teisme 
buvo įdomi Juozo Aznos pali
kimų byla. - Joje susikirto Lie
tuvos konsulas P. Dauž žardis 
su sovietų ambasados advoka
tais, kurie turi rusišką įgalioji
mą iš vęliouies sūnaus 
nančio Lietuvoje.

Konsulas Daužvardis 
advokatas Ohąrles V. Chesnul 
paneigė sovietinių įgaliojimo 
teisėtumą. Jie nušvietė teismui 
Lietuvos bylą ir pristatė Statę 
Departamento pąreišldmus, ku 
riais Statė' Departamentas pa
reiškia, kad Amerikos valdžia 
Lietuvos įjungimo į Sovietų 
Sąjungą nepripažįsta, kad So
vietų Sąjungos atstovai ir jų 
advokatai neturi teises Lietu
vos piliečiams atstovauti, kad 
juos atstovauja Lietuvos at
stovai;

Testamento vykdytojo ad
vokatas Alex Hopp reikalavo, 
kad Aznos palikimai būtų į- 
nėšti^ .į Mokyklų ' Fondą, kuris 
juos globotų iki tol, kol įpėdi
nis galės-jais tinkamai naudo
tis.

Sovietų ambasados advoka
tų 'įgaliotinis adv. Riester iš 
Milwaukee įrodinėjo, kad įga
liojimas atitinka Wisconsin įs
tatymams ir kad pinigai turi 
■būti išmokėti jo klientui.

Teisėjas J. W. Wilkus ati
džiai visas puses išklžftises ir. 
■pasižadėjo bylą išstudijuoti ir 
sprendimą greit padaryti.

Angliškoji spauda (Sheboyr 
gan Press) parašė apie bylą il
gą straipsnį.

gyve-

ir jo

ir. pradedant vaišes — 
tos parapijos klebonas 
Ąžubalis. i

Pakankami pasivaišinu 
gražiai torontiškių ponj„ 
ruoštų ir gausiai padengtj 
giais stalų, buvo pasakyta d 
gražių žodžių išvykstanM 
dr. Gudauskui, pareikšta 
linkėjimų ir įteikta J 
dovanų, kaip daiktais, tJ 
pinigais. Tai kūrimosi piį 
nes, kaip žinome, kun. į 
Gutauskas išvyksta j Delhj. J 
stelį kurti naujos lietuj 
parapijos, kuri bus pavadį 
Šv. Kazimiero vardu.

Šv. Jono Krikštytojo 
ja išvykstančiajam įtdlįj 
mąją ir reikalingiausią naA 

1 klebonui dovaną — naują ] 
šiolą; torontietis J; Gwiįį 
padovanojo išvykstančiajad 
vo pieštą ir į gražius remiu j] 
muotą dideli paveikslą, 
duojantį gamtos iškarpėlę j 

| lietuviško stiliaus merfaj. : 
beržais. Kiti gi organizaciją g 
stovai ir paskiri asmenys te 
kė išleidžiamajam vokus su ri 
nigais ir išreiškė savų om 
zacijų gražius linkėjimus.

Po to prakalbo išvykstanty. 
sis dr. J. Gutauskas. Jis su# 
kiai ir išsamiai padėkojo jj I 

. siemS už pareikštus jam filį I 
jimus Ir gražias mintis, o l» I 
pat už dovanas ir paprašė ri I 
sus — neužmiršti jo kuriam I 
naujosios parapijos DeHjįj I 
apsilankyti ten 'dažnai, o ri I 
— į Šv. Kazimiero ifld I 
kurie tenai būsią įsteigti. J

Vaišėms besibaigiant,I 
kės Žiburių” redaktorius, į I 
A. Šapoka pasiūlė I 
siem^ pasiųsti padėkos ni I 
Londonan, Ont., vyskupui, h I 
ris sutiko ir leido Delhyjeta I 
ti lietuvišką parapiją. I 
vių dalyviai pasiūlymm a I 
širdžiai pritarė. (Pr. Al .

P ADĖ KM
Baltimorės ir I

JAV Lietuvių RendruoinM I 
rių p. p. pirm.'K. Paž^i I 
prof. J. Puznui nuošird^B I 
ju už suruošimą mano I 
parodos. Taip pat nuoširtM I 
priklauso ir tų skyrių I 
lankytojams ir visiems H I 
siems prie parodos pasisH I 

Juozas PauH I

siu j 
tina, 
kudi‘ 
lėto 
steku 
sveti

J. A. VALSTYBĖSE
— i Teatro minėjimas New I 

Yorke. Gėlių, vėliavų, ir Albi
no Elskaus dekoracijų monta- I 
žo fone pusantro šimto New i 
Yorko ir apylinkių lietuvių i 
gruodžio 12 d. minėjo Lietuvos 
teatre 60-ties metų sukaktį — 
kelią “iš daržinės į miestą“.

Pirmoj minėjimo daly Jurgis 
Blekaitis pažvelgė į ryžkes- 
nius teatro bruožus. Beveik va
landą laiko trukusioj kalboj, 
jis vedžiojo, subrinkusius po 
daržines, kur teatras gimė, po 
mūsų “mažąjį didmiestį“ Kau
ną, kur jis meniškai subrendo, 

i ir po Vilnių, kur jo laukė ir' 
laurų vainikai ir visą Lietuvą 
ištikus prapultis. Sugretinęs klo 
jiminio teatro’1 ■ svarbą lietuvy
bei šų Vargo ir Aušros įnašu, 
Blekaitis ilgiau sustojo ties mū 
sų teatro revoliucijonierium — 
publikos nesuprastu ir aristok
ratiškų polėkių Andrium! Ole
ka - Žilinsku, iškėlusiu teatrą 
pagaiibion meninėn auk’štumon 
— ir ties to laikotarpio 
imtais vadais — Vincu 
ir Baliu Sruoga, didžių 
ir didesnio lietuviškumo 
jais. Jų revoliucijos triumfo iš 
raiška buvo herojinis epas, “Ša 
runas“ — įvykis, kurio svarbą 
viršija tik naujo židinio atsira
dimas atgautam .Vilniuj.

Antrąją minėjimo dalį1 atliko 
Henrikas Kačinskas, Aušra 
Bendoriūtė - Blekaitienė, An
tanas Škėma ir’Jurgis Blekai
tis, skaitę framgentus iš V. 
Krėvės ‘‘Šarūno”, B. Sruogos 
“Milžino Paunksmės” ir “Kazi
miero Sapiegos“, A. Škėmos 
“Živilės”, A. Landsbergio “Ęen 
kių stulpų turgaus aikštėj”, ir 
J. Vilkutaičio “Amerikos pir
ty”..

Henrikais Kačinskas publiką 
dar kartą sužavėjo subrendu
sio aktoriaus menu, 6 Antanas 
Škėma susilaukė išskirtino dė
mesio Jogailos rolėje.

l1

nepri-
Krėve 
scenų 
kūrė-
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Amerikiečiai per paskutinius 
vinerius metus įvairiems netik
riems suliesėjimo vaistams ir 
tos rūšies mechaniškiems įtai
sams išleido daugiau kaip 100, 
100,000. Apie tai praneša dr. 
T. R. Vau Dęllen dienraštyje1 
Chicago Tribūne. Gydytojas 
perspėja, kad jokie vibracijos 
įtaisai taukų kūne nesutirpdo. 
Riėbulai turi būti chemiškai su 
skaidyti į vandenį, anglį ir 
angliarūkštį ir 
gas ir tik tada 
inkstus išeina 
Nei vitaminai, 
svorio nesumažina, 
da dieta, iš dalies mankšta.

anglį
kitas medžia-

per
iš
nei

plaučius ir 
organizmo.

mineralai 
Tam pade-

PER MĖNESĮ $10,587,901 
UŽ SUSISIEKIMĄ

ČikagieČįai miesto autobu
sams, pakeltojo ir požeminio 
geležinkelio traukiniams lapkri 
čio mėnesį sumokėjo $10,587,- 
901. Keleivių per tą mėnesį bu
vo 44,39,4,846. Apmokėjus vi
sas susisiekimo įsaigos išlai
das, dar liko $69,864 paskolos 
bonų išpirkimui.

RAUDONAM KRYŽIUI IR
BENDRUOMENĖS ŠALPAI

. $14,000,000

Daugiau kaip keturiolika mi
lijonų dolerių surinkta Chica
go j ir artimose apylinkėse Rau
donajam Kryžiui ir Bendrome- 
nės Fondui. Buvo pravestas 
jungtinis vajus abiems toms 
labdaros 'įstaigoms.

DAUGIAU VEDYBŲ

Per 11 pirmų šių metų mė
nesių Cook apskrityje buvo iš
duoti 39,977 leidimai tuoktis. 
Praeitis metais per tą patį lai
ką buvo santuokų mažiau: iš 
viso 38,258.

CARPENTIER VĖL SIEKS 
SEKRETORIAUS POSTO
Ulinois Valstybės sekretorius 

Charles F. Carpentier paskelbė 
vėl kandidatuosiąs į šį postą. 
Tą mintį remia ir vicepreziden
tas Nixon.

$100,000 LIGONINEI

Net $100,000 'buvo gauta Mt. 
įSinai ligoninei per balių Con- 
rad Hilton viešbuty praeitą 
sekmadienį. Ruošė tos ligoni
nės tarnautojų klubas. Baliuje 
dalyvavo apie 1,000 žmonių.

GOLFO PAMOKOS

Chicagos parkų namukuose 
nuo sausio mėn. 9 d. prasidės 
golfo pamokos. Už jas mokėti 
nereikės.

PERKA BONUS

Cook apskri tyje lapkričio m ė 
nesį išparduota valstybinių E 
ir H serijos bonų už $13,361,- 
356.

I

Į

— Kun. dr. J. Gutausko išlei 
'stuvės. Išgyvenusį dešimtį me
tų-Toronte ir čia nuoširdžiai 
dirbusį kaip pastoracinį, taip 
ir kultūrinį bei visuomeninį 
darbą, kun. dr. Joną Gutaus
ką, tųrontiečiai lietuviai labai 
pagarbiai ir gražiai palydėjo' į 
naujas pareigas, suruošdami 
jam puikias išleistuves.

Išleistuvių banketas įvyko 
sekmadienį, gruodžio 13 d. Šv. 
Jono Krikštytojo parapijos sa
lėj. Į išleistuves prisirinko pil
nutėlė salė žmonių. Sivečių tar
pe matėme abiejų: Prisikėlimo 
ir Šv. Jono parapijų komitetų 
atstovus ir abiejų parapijų pa- 
rapiečius. Buvo svečių net iš' 
Hamiltono. Vaišėms besitę-į' 
siant, atsilankė į išleistuves ir 
didelis lietuvių draugas, Fede
ralinio parlamento atstovas ir 
vicėministeris Arthur Malo- 
ney.

Išleistuvių pokylį neilgu žo
džiu atidarė Šv. Jono Krikšty
tojo parapijos komiteto pirm. 
J. Matulionis, o maldą prieš

o..-..'.. -x-2

METAI SU I
šitokiu pavadinimu neseip* ■ 

iš spaudos knyga, kurioje leM H 
liunii visiems metų sekmadį^| M 
šventadieniais duodami plMl H 
pasiskaitymai. Apie šią kn O H 
Stasys Yla rašo: "Knyg; H I 
džiaugtis... Ji yra tikra H 
enciklopedija, vykusiai paja® I 
pasaulio ir Lietuvos, iš pr ■ 
gyvos dabarties. Pavvidiial H 
knygų labai patrauklią. ■ ■ 
krikkščioniškai yra didelis H H 
pavyzdžiai parodo Įvairius 
požvilgius ir galimumus. P Iri I 
verčia žmogų mąstyti; save ri I 
kasdien atnaujinti savo pwB I_______ ____ ________ I 
ši knyga, skaitoma po 
dien. ypač vakarais, neabejoti^ I 

kas nėra/c^1 I 
asiniam ptM II r 

•^1

vers kiekvienam, I 
savojo intereso dvasiniam

Knygos autorius — KUNj 
PRUNSKIS. Kaina $2, J 
Drauge.
o<m><xx><k><xxxx><x><x>o<x>Q»!<(

MARQUETTE BAKERY 
& DELICATESSEN 

2616 West 69th Street, Chicago 29, Ii 
Telef. WAIbrook 5-3471

Kad tralūt.i.i ceriau savo klientus aptarnauti, Maronette 
pertvarke savo patalpas ir p/ūpiiio jvalriausiŲ importuoto 
do, konservų — vaisių, -žuvų, grybų lr kt giuniniŲ.

Ne tik čdkaeoie. bet. ir misoje Amerikoje ir Kanadoje 
ir .visų niūkiamas RAGUOLlS-BAParKŪCIHENĄS tinka vaSnti 0* 
čius visomis progomis (vestuvėse, krikštynose, iškilminsoM P“0** 
se), bet ypatingai Kalėdų šventose pasirūpinama, kad jo tur8®®*

Kalėdoms specialūs torbii, Šližikai ir kiti kalėdiniai sk*n®* 
nai. Užsisakykite tortus, i-aguolj-Baiunkudiciu} iš anksto, kad 
tuinet apsirūpinę šventoms.

KAS TIK TURI GERĄ SKONI, 
VISKĄ PERKA PAS LIEPONĮI

Moderniškiausia lietuvių baldų prekyba Chlcagoje 
Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje, 

kėjimai iki 3-jų metų. Europos ir Amerikos žymiau®! . 
mų baldai, Televizijos, Šaldytuvai ir visa uamaĮDS ir 
įrengti.

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI - 
FURNITURE. CENTER, INC. 

Naujas adresas: 3207 So. Halsted St. VIctory
Krautuvė atidaryta iki Kalėdų švenčių kasdien 

nuo 9 vai. r. iki 9 v. v., sekmad. 12 vai. iki 5 vai. j
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