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Aiškiai jau smerkia tuos,
kurie neseniai jį išgelbėjo

kai atidavė britams Kipro salą 
Salos atidavimo tikslas — ap
sauga nuo galimo rusų puolimo. 
Bet I Pasaulio kare turkai pasi
darė vokiečių sąjungininkai, to
dėl britai aneksavo Kiprą. Po 
dešimties metų turkų vyriausy
bė Kiprą pripažino britų nuosa
vybe. Kipras pasidarė britų ko
lonija.

Bet tada Kipras britams buvo 
tik posūnis. Pirmo Pasaulio karo 
metais britai Kiprą siūlė grai
kams kaipo atpildą už perėjimą 
kariauti jų pusėn, tačiau graikai 
britų pasiūlymą atmetė. Antro 
Pasaulio karo metais vokiečiai 
Kipro irgi nevertino, nedarė net 
bandymų salą užimti.

Bet dabar padėtis visai kito
kia. Britai neteko atramos taškų 
prie Suezo. Britų ,.įtakos zona“ 
Viduriniuose Rytuose susitrau
kė. Palestinoje įsikūrė Izraelis. 
Abadanas dabar priklauso per
sams. Jordane bruzdama prieš 
britus. Britų prestyžas Viduri
niuose Rytuose krinta.

Tolimųjų Rytų <ir britų susisie
kimo keliams pradeda stigti sau
gumo. Tarp Maltos ir Adeno at
sirado plyšys. Prie dabartinės pa 
dėties Kipras, ligšiolei užmiršta 
Viduržemio jūros sala, apelsinų, 
vyno ir turistų kr aštas, dabar 
pasidaro svarbus strateginis at
ramos taškas.

Kipras šiuo laiku britams yra 
prarastų atramos taškų prie Sue 
zo pakaitalas. Iš kitos pusės Kip
ras britams yra jėgos pademons
travimo priemonė. Kipras yra 
Bagdado pakto sistemos nugar
kaulis. Britų lėktuvai iš Kipro 
salos per trumpą laiką gali pa
siekti Persiją ir Turkiją. Karo 
atveju Kipras yra svarbus atra
mos taškas prieš Rusiją.

Britai dabar Kipre vykdo mil
žinišką karinių įrengimų staty
bą. Ten dabar yra 15,000 britų 
kareivių. Prie Limassol stato
mas milžiniškas sunkiųjų lėktu
vų aerodromas. Yra suplanuotas 
povandeninių laivų ucstak. Ka
rinių jėgų išlaikymas britams at- 
seina 20 mil. svarų per metus. 
Karinių įrengimų statybai Kipre 
numatyta 50 mil. svarų. Salos 
ūkis dabar labai pakilo, nes atei
na didelės pinigų sumos.

Pinigų plaukimas į Kipro salą 
prieš tris metus Kipro gyvento
jams būtų sukėlęs daug džiaugs
mo, bet dabar taip nėra. Šį ru
denį britai Kiprui pasiūlė dar 38 
mil. svarų pramonės ir žemės 
ūkio reikalams, bet pasiūlymas 
Kipro gyventojams nepadarė rei
kiamo įspūdžio. Per paskutinius 
tris metus Kipro salą užliejo di
delis patriotizmas, prieš kurį bri
tų kapitalas neturi pasisekimo. 
Tie pasiūlymai atmetami, nes 
Kipras siekia apsisprendimo tei
sės.

Keturi penktadaliai iš 500,000 
Kipro salos gyventojų yra grai
kai. „Enosis“, Kipro salos gyven 
tojų kovos šūkis — dabar skam
ba kiekviename kaime. Kiti 100,- 
000 Kipro gyventojų yra turkai. 
Dabar jie tyli, nes Turkija yra 
prieš Kipro prisijungimą prie 
Graikijos.

Tam tikrais atžvilgiais Kipro 
sala primena Saaro kraštą. Abie
juose kraštuose vyksta varžybos 
dėl priklausomumo. Kipro salos 
ir Saaro krašto valdžios organai 
yra padarę daug klaidingų žings 
nių savo gyventojų atžvilgiu. 
Anglų valdžios organai ir Kipro 
gyventojai neturi kontakto. Bri
tų valdininkai į Kipro salą yra 
atvažiavę iš Hongkongo, Afri
kos arba kitų teritorijų. Kipras

bet britų valdininkai elgiasi taip, 
kaip Afrikoje ar Azijoje yra iš
mokę.

Ūkiniu ir socialiniu požiūriu 
britai daug padarė. Kipro salos 
gyventojų kultūrinis lygis pasi
darė augštesnis kaip kitų Vidur
žemio jūros salų.. Bet britai vis
ką daro be reikiamo kontakto su 
vietiniais gyventojais. Yna cha
rakteringas santykių šaltumas.

Singapūras, Malajai, Jamaika, 
Aukso Krantas yra pakely į ne
priklausomybę, bet Kipras, se
nos europinės kultūros kraštas, 
ligšiol pasiliko kolonija. Prieš du 
metus britų kolonijų ministeris 
pareiškė, kad Kipras niekada ne
priklausomybės negausiąs.

Anglija sukūrė Commonweal- 
thą — didžiausią visų laikų poli
tinį kūrinį. Po ilgo laiko britams 
pasisekė laimėti Commonwealtho 
tautų draugiškumą. Prieš tris 
metus britų pasiūlymas Kiprui 
kaip nepriklausomai valstybei 
prisidėti prie Ccmmonwealtho 
būtų turėjęs pasisekimo, dabar 
jau 'vėlu.

Šiuo laiku prieš britų koloniji
nę valdžią veikia trys politinės 
Kipro gyventojų grupės: nacio
nalistinė Eolia grupė, vidurinė 
arkivyskupo Makarios grupė ir 
komunistai. Eoka ir Makarics 
grupė prisibijo komunistų, šitos 
dvi grupės jieško su britais kom
promiso, bet visdėlto reikalauja 
nepriklausomybės ir prisijungi
mo prie Graikijos.

Makarios, Eoka ir pati Grai
kija britams užtikrina karinių 
atsparos punktų teisę, bet britai 
turi pripažinti Kipro salos nepri
klausomybę ir apsisprendimą 
prisijungti prie Graikijos. Britai 
linkę pripažinti principą, bet ne
linkę nustatyti apsisprendimo 
įvykdymo laiko. Kadangi Graiki
ja atsiėmė skundą iš Jungt. Tau
tų, tai reikia manyti, kad Londo
nas ir Atėnai yra pasukę susi ta 
rimo keliu.

Ir kitas patvirtino,

kad Goebelsas žuvęs
FRIEDLANDAS, saus. 11. — 

Iš sovietų nelaisvės grįžusių vo
kiečių tarpe vakar buvo ir Hit
lerio propagandos ministerio Goe 
belso vyr. saugas Eckhold, kalė
jęs Volkovo stovykloje.

Jis dabar priminė, kad karui 
pasibaigus tuojau identifikavęs 
rusams Gcebelso ir jo penkių vai

iH
BELGRADAS, saus. 11. — Iš Etiopijos ir Egipto vakar grįžęs 

Tito sustiprino savo kalbas prieš „blokų politiką“ ii- pagyrė Egiptą 
už pastangas vesti „nepriklausomą politiką“.

Kaire būdamas jis pareiškė, “ ' 7 7 " 77
paktas suskaldė Paktas ir Jugoslavijos - Mas- 

kvos susiartinimas.

h ■.

Taip dabar atrodo Niagaros krioklys ties Praspeet Poinl šlovint. Rytu pakrantėje pastaruoju laiku oras 
gana triuk&ining&s: ir sninga, ir lyja, ir šąla, ir audros siaučia. Floridoje vakar būta šalčio. (INS)

Virginija įtvirtina

rasinius įstatymus
RICHMOND, saus. 11. — Vir

ginijos gyventojai 2:1 santykiu 
pritarė sukvietimui specialios 
konvencijos valstybės konstitu
cijai pakeisti ta prasme, kad 
valstybė iždo pinigais galėtų šelp 
ti privačias nė vienai religinei 
konfesijai! nepriklausančias mo
kyklas. Šituo žygiu Virginija no
ri opeiti augšč. teismo sprendi
mą, kad rasių išskyrimas mokyk 
lose prieštarauja konstitucijai.

Konstituciją pakeitus sakyta 
prasme, nenorį kartu su negrais 
mokyti savo vaikų tėvai galės tu
rėti privačią mokyklą, kurią iš
laikys valstybė nustatyta tvar
ka ir normomis. Bus ir rasiniai 
mišrių mokyklų, bet tik ten, kur 
baltieji tėvai taip norės. 

Sugrąžino rasinės

segregacijas užrašus
JACKSON, saus. 11. — Vakar 

įsiteisėjo Interstate Commerce 
Commssion parėdymas panaikin 
ti rasinę segregaciją traukinių ir 
autobusų stotyse tarp valstybių 
keliaujantiems keleiviams.

Mississippi miestai su tokio 
pobūdžio geležinkelių ir autobusų 
stotimis parėdymo nutarė ne
vykdyti, todėl tie geležinkeliai tir 
autobusų linijos, kurios jau bu
vo bemanančios prie parėdymo 
prisitaikyti, vėl grąžino senas iš
kabas, rodančias kurios patalpos 
skirtos baltiesiems, o kurios neg
rams. Policija žiūrės, kad vals
tybės ir miestų parėdymai apie 
segregaciją būtų vykdomi.

Šaltis Floridoje
MIAMI BEACH, saus. 11. — 

Floridoje vakar būta šalčio — 
turistai apsivilko žiemiškai, o be-

Sovietai siūlo, kad Izraelis
atlygintų Syrijai nuostolius

kų lavonus, kurie buvę sudėti ^H^^a^ių gyvybę saugoją pa-
mediniuose karstuose miške ne-|relfftoai nuėJ° * arkb^ lenkty džl° 11 d“ Vld‘ Rytų Prcblemų 
toli Berlyno. Septintas karstas nes‘
buvęs uždarytas — jis mano,1 Citrininių medžių derliui nebus 
kad ten buvo Goebbelso žmonos pakenkta (dabar ten jų raškymo 
kūnas, bet rusai neprašę jos at- sezonas), bet labai stipriai bū- 
pažinti. Isiančios nukentėjusios daržovės.

Alžyio partizanas, vadovavęs 150 vyrų būrini, pasiduoda prancūzams 
pats ir jo vyrai, nes jis įsitikinęs, kad prancūzai nėra tokie negeri, 
kaip jam bnvo sakyta. Jis tik 22 metų ir augęs kultūros dar nepasie
kusioje Alžyro dalyje, (INS)

NEW YORKAS, saus. 11. — Jungt. Tautų Saugumo Taryba 
jau gavo Sovietų atstovo rezoliuciją gruodžio 11d. Izraelio įvykdy
tam Syrijos užpuolimui sutvarkyti. Vakariečiai savojo pasiūlymo 
dar nesą sutarę.

Sovietų pasiūlymas su simpa
tija bus priimtas arabų kraštuo
se, nes reikalauja įpareigoti Iz
raelį apmokėti Syrijai padarytus 
nuostolius. Suma gali būti dide
lė, nes žuvo daugiau kaip 50 Sy
rijos vyrų.

Ir vakariečiai remia Palesti
nos karo paliaubų priežiūros ko
misijos nuomonę, kad kalti žy
dai, bet tikriausiai nebuvo manę 
įpareigoti Izraelį nuostolius ap
mokėti, o tik pabarti ir tuo pasi
tenkinti. Sovietų pasiūlymas į 
tuos reikalus įneša naują elemen 
tą, su kuriuo visiems reikės skai
tytis, nes sunku bus nuneigti jo 
logiškumą.

Tuo tarpu Izraelio byla nėra 
populiari nė Londone nė Wa- 
shingtone. Ypač Londone, nes 
juk tik Izraelis sujaukė Anglijos 
santykius su arabais. Londonas 
nori įkalbėti Washingtoną padėti 
Izraelį paspausti tiek, kad būtų 
galima padaryti Palestinos erd
vėje talilką, tačiau šitai ne taip 
lengva padaryti Amerikoje rin
kiminiais metais.

Bet visgi valstybės departa
mentas gana giliai pakišo Izrae
lio ginklų sąrašą, kuriame telpą 
prašomi duoti ginklai kaštuoja 
apie 50 mil. dol. ir kurių tarpe 
žymią vietą užima sprausminiai 
lėktuvai. Izraelio ambasadorius 
aną dieną su tuo klausimu vėl 
buvo nuėjęs į valstybės departa
mentą, bet gavęs įspūdį, kad nie
kas to reikalo neskuba tvarkyti.

Neskubėjimo priežastys yra 
šios: Syrijos užpuolimas gruo-

sprendimo nukėlimas į Edeno — 
Eisenhowerio konferenciją (jau 
atvyko Londono atstovas į Wa- 
shingtoną tą klausimą konferen
cijai padėti paruošti), Jordano 
visuomenės sukėlimas prieš Bag
dado paktą, jautrios derybos su 
Egiptu dėl JAV, Anglijos ir Pa
saulio Banko pagalbos Nylo už
tvankai ir kitiems projektams fi
nansuoti. Jei Izraeliui VVashing- 
tonas dabar duotų ginklų už 50 
mil. dol., tai Jordanas tuojau iš
kristų iš Anglijos rankos, o Egip 
tas paimtų savo statyboms Mas
kvos pasiūlytą 600 mil. dol. pa
skolą, sakoma, lengvesnėmis są
lygomis, nei ją siūlo Pasaulio 
Bankas.

Laisvi Afrikos taškai
Maskvos atakuojami

LONDONAS, saus. 11. — Į 

Afriką žvelgią diplomatai mato
ten būsimą varžybų su Maskva 

lauką, nes bolševikai jau daro 

ten pirmuosius įsitvirtinimus.

Ikšiol tik Etiopijoje ir Egipte 
buvo Maskvos atstovybės, o per
eitą savaitę Maskvos agentai įsi
kūrė Lybijoje ir pasiprašė vietos , 
Sudane bei Liberijoje. Kad dide
lėje JAV įtakoje esančią Liberi
ją geriau įveiktų, jai pasiūlė ūki
nę ir technišką pagalbą. Pana
šiai padaryta ir Lybijoje.

Lybijon ambasadoriumi pa
siųstas tas pats Generalovas, ku
ris buvo Australijoje Petrovui 
perbėgant į laisvųjų pusę ir iš
duodant sovietų šnipinėjimo tin
klą.

Čilės streikas

jėga sulaužytas
SANTTAGO, saus. 11. — Čilės 

prezidento pareiškimas, kad jis 
valdo, išsipildė, nes jam pasise
kė, sutelkus jėgą, užgniaužti dar 
bininkų unijų rengtą streiką pro
testuoti atlyginimų, kainų ir pen
sijų užšaldymą.

Streikas neįvyko, nes budėjo 
30,000 kariuomenės, o visi darbi
ninkų vadai ir valdžios priemo- 
nėmą nepritarią žurnalistai bei 
politikai buvo sumesti už grotų. 
Šiandien iš neribotų atostogų 
atšauktas parlamentas, kad pa
tvirtintų vyriausybės ūkines prie 
mones infliacijai įveikti. 

Pradeda skilti dėl

Ike kandidatūros
WASHINGTONAS, saus. 11. 

— Pačiam Eisenhoweriui jau 
kiek prasitarus apie antrą termi
ną (jis pasakė, kad dar neapsi
sprendęs), respublikonų parti
jos vadai pradeda tuo reikalu su
skilti.

Ikšiol visi teigę, kad Eisenho- 
weris bus jų kandidatas antrą 
kartą, po Eisenhowerio pasikal
bėjimo Floridoje tuo reikalu su 
žurnaligtalib jau atsirado priešin
gų balsų. Aiškiausiai iš visų iš- 
siskiriąs yra New Yorko kongr. 
Cole balsas, į kongreso posėdžių 
užrašus įtrauktas tokia redakci
ja: „Aš smeritiu tuos, kurie ra
gins neaiškios sveikatos prezi
dentą būti kandidatu antram ter
minui. Negar binga apeliuoti į Ei- 
senhowcrio pareigos jausmą, 
spaudžiant jį vėl kandidatuoti; jo 
antrasis terminas krašto intere
sams nėra būtinai reikalingas. 
Todėl j s neturėtų kandidatuoti 
ir nekandidatuos“.

Iš šen. Knowland pusė3 eina 
gandas, kad senatorius pradės 
kovą už nominaciją, jei prezi
dentas Eisenhoweris iki sausio 
20 nepasakys, kad jis kandida
tas.

kad Bagdado
Vid. Rytų valstybes ir tuo būdu 
niekam nėra jokia apsaugos sie
na. Tai buvo užpylimas vandens 
ant ambicingų: Egipto vadų sva
jonių vadovauti visam arabų pa
sauliui.

Kai Tito pradėjo keliauti į už
sienius, Jugoslavijos užsienio po
litika pradėjo pamažu 'keistis.
Lemiantis posūkis įvyko po Sta
lino mirties.

Pirmas išvažiavimas nuvedė jį 
Anglijon. Jokio intereso vykti 
ten nebuvo, bet kadangi reikėjo 
sustiprinti jo antimaskvinę po
litiką, Anglija sutiko jį pakviesti 
oficialaus vizito, nes Amerikoje 
jo kelionei oras nebuvo palankus.
Tito Anglijoje būdamas tylėjo, 
nes ten jis buvo permažas.

Prieš vykstant Burmon, jau 
buvo stiprus „neutralios politi
kos“ mitas, todėl apie tai ir ten 
buvo patogu ir Titui (kalbėti. Bur 
ma ne pripuolamai 'kelionei buvo 
parinkta.

Egipto kelionėje pareiškimų Į 
termlinai pasikeitė. „Neutralu
mą“ pakeitė „nepriklausomu
mas“ ir prisidėjo „kariniai blo
kai“, kurie smerkiami.

Egipto komunikatai ir priva- 
tesne forma daryti Tito pareiš
kimai yra kategoriškai prie
šingi tiems Jugoslavijos veiks
mams, kurie buvo ne anksčiau 
kaip 1954 m. Juk tų metų kovo 
mėn. Tito viešai teigė, kad Eu
ropos Apsigynimo Bendruomenė 
yra grynai apsiginamoji organi
zacija, o jo ginklanešis Kardelj 
buvo pasiųstas kur reikiant pra
nešti, kad Jugoslavija dėsis prie 
Vakarų kolektyvinės apsaugos 
sistemos, kad sumažintų Mas
kvos norą rizikuoti karą.

Tito ir Nassero „karinių blo
kų1* smerkimai nesuderinami nė 
su Jugoslavijos priklausymu Bal 
kanų Santarvei nė su Egipto są
junga su Syrija ir Saudi Arabija, 
nes visų trijų karinės pajėgos 
yra sutelktos po viena vadovybe.

Kiekvieną veiksmą reikia pa
teisinti kokiu tariamai logišku amnezijoje, 
faktu. Jugoslavijos politikos pa
keitimą Tito remia įsitikinimu, 
kad po Stalino mirties Maskvos 
klikos politika tikrai pasikeitė 
ta prasme, kad ji nieko nebenori 
praryti, todėl nebėra karo grės
mės iš tos pusės, todėl neberei
kalingi „karo blokai“. Tuo buvęs!

Ir taip dalykams pakrypus vis 
dar tvirtinama, kad Tito nevei
kia su Maskva susitaręs. Bet kas 
galėtų tvirtinti, kad jis stiprina 
tuos, kurie jam padėjo ištraukti 
galvą iš Maskvos nasrų? 

Persija nori pinigų,

keičia ambasadorių
TEHERANAS, saus. 11.—Per 

sija prašo daugiau pinigų iš Wa- 
shingtono ir tuo tikslu keičia ten 
savo ambasadorių. Naujasis am
basadorius yra buv. finansų mi
nisteris, kuris padėjo JAV naf
tos firmoms gauti liūto dalį Per
sijos naftos gamyboje ir preky
boje.

Persija prašo ne paskolos, bet 
dovanos, bet Washingtonas ne
skubėjo duoti, duodamas supras
ti, kad klausimas bus lengviau 
sprendžiamas Persijai prisidėjus 
prie Bagdado pakto. Kai šitai jau 
padaryta, persai laukia atpildo.

Šachas šiais metais vyks Rusi
jon (jos kviečiamas), bet ši Per
sijai dovanų tikrai nežadės be 
pažado trauktis iš Bagdado pak
to. Bet gali ir kitaip būti, jei 
Washingtono piniginė dar nebus 
atidaryta prieš šacho kelionę 
Masvon.

Norvegijos sostine -

labai ramus kampas
OSLO, saus. 11. — Norvegijos 

sostinė greičiausiai yra ramiau
sias kampas pasaulyje, nes 1955 
m. ten nebuvo nė vienos žmog
žudystės ir tik 67 vagystės. Oslo 
turi 450,000 gyventojų. Palygi
nus su New Yorku ar Chicaga, 
tai yra tik didelis kaimas.

Didžiausias Oslo policijos va
do galvosūkis buvo sovietų am
basados apsauga, nes du kartu 
išdykėliai prie jos pamėtė men
kos vertės sprogstamų medžia
gą

• Pradėjo veikti piktas Me- 
rapsi vulkanas Javos saloje In-

Kalendorlus

Sausio 11 d.: šv. Teodozijus. 
Lietuviškas: Audris.

Oras Chicagoje

Apsiniaukus, temperatūra be 
žymesnio pasikeitimo.

Saulė teka 7:17, leidžiasi 4:40.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Prez. Eisenhowcris vakar atnaujino savaitines konferenci

jas su savo partijos kongresiniais vadais. Jie vakar jam papasa
kojo, kaip kongrese sutikti jo pasiūlymai ūkininkų pajamoms pa
didinti.

— Izraelis kategoriškai neigia žinias, kad traukia karines pa
jėgas prie Jordano sienos.

— Jordane tuo tarpu ramu po savaitgalio riaušių prieš Bagda
do paktą. Naujasis premjeras per radiją pareiškė, kad jo vyriausy
bė ne jungs krašto prie naujų sąjungų, bet laikysis draugiškos britų 
rankos.

— Lotynų Amerikoje vaikšto prieštaraują gandai apie Parag
vajų. Vieni šaltiniai teigia, kad prez. gen. Stroessner yra areštuo
tas, kiti mano, kad revoliucija nepasisekė. Stroessnerį bando iš
versti jo paties partijos kitas sparnas, bet vis, atrodo, be pasise
kimo.

— JAV ekspedicijos Antarktikon vadas adm. Byrd pereitą sek
madienį trečią kartą savo gyvenime perskrido pietų ašigalį ir nu
metė ten JAV vėliavą. Lėktuvas pakilo iš Mažosios Amerikos aero
dromo, įrengto prie McMurdo kanalo ant ašigalio ledinės kepurės.

— Sovietų ambasadorius Zorinas jau padarė pirmą vizitą V. 
Vokietijos kancleriui dr. Adenaueriui. Ta proga vienas laikraštis 
pranešė, kad Zorinas siūlęs Bulganino vizitą Bonnai. Žinią atšaukė 
Zorinas ir Adenaueris.
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Lietuvių skautų uniformos reikalu
Vyriausiojo Skautininko pa

vedimu yra sudaryta speciali 
komisija peržiūrėti skautų uni
formas ar paruošti naujus pro
jektus su būtinais pakeitimais. 
Komisija jau pradėjo ruošti uni 
formų projektus šioms skautų 
rūšims: skautininkams, skau
tams vyčiams, oro skautams, 
skautams ir vilkiukams.

Kaip kiekviename darbe, taip 
ir šiame, mes, komisijos nariai,

Dar taip neseniai pirmoji 
skautė buvo miela viešnia iškil
mingoje Pilėnų skautų tunto su
eigoje, kartu minėjo Lietuvos 
skautijos 37 m. sukaktį, pasa
kojo prisiminimus iš pirmųjų 
skautavlmo dienų Vilniuje ir ri
šo skautukams įžodžio kaklaraiš 
čius. Jos nuotraukos buvo at
spausdintos “Sk. Aide”, “M. Vy
tyje”. O keletai savaičių pra
slinkus nuliūdę pilėniečiai nešė

Religijos įtaka plačiose;

masėse j
Maskva — Sovietų Sąjungos 

Kultūros ministeris Koritsyn,, 
kal'rėdimas per radiją, karčiai,

j apgailestavo vis labiau pasireiš
kiančią religijos įtaką plačiose 
gyventojų masėse. Anot' sovie
tinio ministro, religija sunaiki
nanti geriausias žmogaus savy
bes, dėl to ir į religinių švenčių 
Šventimą nesą galima žiūrėti 
pro pirštus, nes jos priklaus in- 
čios pačioms tamsiausioms pra
eities liekanoms. Komunistų 
partija, — pabrėžė m'nisteris 
Koritsyn, — negali būti abe
jinga religijos atžvilgiu. Būtų 
naivu, galvoti, kad religija sa
vaime išnyksianti. Panaši nuo
mone būtų antimarksistinė ir 
priešinga komunistų partijai.

Babette Bain, 8 metų, nauja 
llollywood žvaigždė. (1NS)

prašome ir tikimės sulaukti gėles prie velionės karsto ir bu- 
tvirtos brolių paramos. Esame dėjo sargyboje. Prof. Pr. Skar- 
tikri, jog mūsų darbas bus tik- džiui ir dukrai Dal’ai pilėniečiai 
tai tada sėkmingas, jeigu atsi- taria nuoširdų užuojautos žodį.

rantuoja ir antireliginės propa
gandos laisvę.

Kalbos pabaigoje sovietinis 
Religinio tikėjimo amžius yra' kultūros ministras rag.no stip- 

ilgas — su apgailestavimu pri- Į rinti antireliginę propagandą, 
pažino sovietinis ministeris, — tvirtindamas, kad religija vi- 
religinis tikėjimas suteikia ne- Į Suomet sudaro kliūtį, siekiant 
paprastos jėgos, kuri gali dar komunizmo idealų. Ji pasilieka

klausime ko didesnio brolių, 
skaič'aus įvairiuose pasaulio 
kraštuose ir išklausysime jų pa 
stabas bei stengsimės patenkin
ti jų prašymus. Tad, brangūs
broliai, prašome prisiųsti jūsųas‘.',"įį'”liį“0,jk įįįį į" nu’. 
pastabas bei pageidavimus nei meriu ikiai užbai ė savo k 
veUau kaip ik. š;mkvasano^20|tuosius metUs Toronte Jame

atspausdintas redakcijos ir ad
ministracijos žodis skaityto- 

j jams, Liet. Skautų S-gos Pir- 
Šiuo metu yra gyvai diskutuo į mijOs pirm ir abiejų Vyriausių- 

jami šie klausimai, kuriais ir jų skautininkų kalėdiniai svei- 
norėtume pirmoj eilėj gauti pa- kin'maį ir linkėjimai naujie- 
sisakymų: siems 1956 metams. Turinys,

1. Skautininkų ir skautų vy-; kaip visada, gausiai iliustruotas
čių švarkai; panaikinti ar pa- į skautiškojo gyvenimo nuotrau- 
likti tiktai prie žieminės uni-: komis ir aktualus savo žiniomis, 
formos? ’ i Teka patirti, kad LSB Vadi-

2. Kas turėtų teisę nešioti užsienio sfcyritis Švenčių pro
tėvynės Ženklą? Davę skautų Sa Siuntinėjo anglų kalba svei
ar vilkiukų įžodį Lietuvoje, ar kinimU3 daušeli° krastl* skautl* 
tiktai išbuvę penkerius metus organizacijoms.
Skautų Sąjungoje? ! ...

3. Ar turėtų būti padaryti RYŠININKES PAREIGOSE
Tautinio ir Valstybinio Ženklo’ (sks) Chicagos Aušros Vartų 
projektai? Jei taip, tai kur jie i skaučių tuntininkė paskyrė pa-i 
būtų nešiojami? į sktn. O. Mendelevičiūtę ryšinin-

4. Kaip geriausiai atskirti ke su amerikietėmis skautėmis
skautininkų laipsnius? (Dabar , paįaįkyti. Chicagos pietinio dis- 
jie visi nešioja žalius kaklaraiš-! trūkto vedėja Mrs. E. Shufro su 
&us(- ! psktn. O. Mendelevičiūte aptarė

Visiems broliams linkime! būdus, kaip amerikietės skautės 
daug laimės bei džiaugsmo šiuo- gagėtų arčiau pažinti lietuvaites, 
se metuose ir liekame laukti Į lietuviškus papročius, meną ir 
jūsų laiškų! [ kultūrą.

Skautų Uniformos Komisijos i
vardu ps V. Pileika! SEKTINAS PAVYZDYS

t Chicagos lietuviai skautai 
IŠSISKYRĖ Iš MŪSŲ TARPO i prįe§ Kalėdų šventes įteikė $17 

(sks) Skaudi žinia apie pir- auką Lietuvos karo invalidams, 
mosios skautės a. a. Marijos1 pinigus surinkdami savo tarpe. 
Krigerytės . Skardžiuvienės tra- i V. Š.
gišką mirtį greitai pasklido Iš CLEVELANDO SKAUTŲ 
skautų tarpe. Štai LSB I ra- Pranešama, kad šio mėn. 8 
jono vadeiva savo aplinkraščiu d. naujai paskirtoji tuntininkė 
visiems vienetams pranešė šią Mirga Pažemėnienė perėmė Ne
liūdną žinią. Pirmasis JAV ra- ringos skaučių tuntą. Jos ad- 
jonas liūdi drauge su visa skau-1 resas — 1221 E. 61 Str., telef. 
tiška šeima ir reiškia gilios už-'uta 1-2821.
uojautos žodį velionės artimie-' Seserijos Vadijos įgaliotine 
siems, giminėms ir Skaučių Se-! Clcvclande nuo šio mėn. 7 d. pa- 
serijai. t skirta psktn. Albina Pctukaus-

UŽBAIGĖ PENKTUOSIUS 
METUS

(sks) Dail. T. Valiaus puoš
niu viršeliu pasipuošęs “Skautų

d. šiuo adresu: V. Pileika, 681'
Broadview Ter 
Conn., USA.

Hartford 10,

ANTANINAI VAIŠVILIENEI, po sun

kios operacijos gulinčiai Loretto Ligoninėje!, 

kamb. Nr. 516, linkime greitai pasveikti ir lai

mingai grįžti į namus.

E. ir K. Vaišvilai

IBS-

&

daugiau sustiprėti. Partijos na
riai tad turi prisiminti, kad so
vietinė konstitucija, garantuo
dama. sąžinės laisvę, drauge ga-

kien'ė. Jos adresas — 1234 E. 
89 Str., telef. Randolph 1-1435.

Sausio 14 — 15 dienomis Cle- 
velande lankysis Seserijos Vadi
jos garbės gynėja sktn. dr. J. 
Aglinskienė.

PASKHOLME SERVICE 
STATION

5000 W. Cermak Rd., Cicero, IlL 
Lietuviška gazolino stotis ir 
automobilių aptarnavimas 
William J. Grigelaitis, sav.

Jr

SINCLAIR Gazolino Stotis

"PAGALBA"
Tuivvne aiilotuobiliŲ motoru*. Lyginame įdaužlmus ir 

{IciikhmiM. Dažome Ir atliekame įvairius kilus patabymUH.
NEBRANGUS IR GARANTUOTAS DARBAS

Mašinai sugedus, pribflnamc su vilkiku į Kairias vietas. 
Parduodame akumlliatorius, padangas ir kt. automobilio dalis.

2641 West 71st St.(kampas Talman Avc.)
Tel. REpublic 7-9842. Namu tel. WAIbrook 5-5934

■ —. ■ -S- - ■—-Į-—— ~ ±a

Naudingas sapnas
žmona: Praeitą naktį sapna

vau, kad man nupirkai naują ke
puraitę.

Nudžiugęs vyras: — Tai pir
mas toks įvykis, man nieko ne
kainavęs ! j

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IK- CHIRURGAI 
2800 West 51st Street

Vai. pirm. ir antr. 10 iki 12 ryto, 
-iki 4 ir 6 iki 9 popiet; ketv. ir 
penkt. 2 iki 4 ir 6 iki 9 popiet. Šeš
tadieniais 10 iki 2 vai. popiet.

Ofiso tel.PRospect 0-1705 
Hez. tel. GRovehiil 6-5003

Tel. ofiso HE. 4-0009, rez. PR. 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Šeštadieniniu r.uo 1 Iki 4 vai. p. p. 
Išskyrus ketvirtai!, ir sekniad.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko ūkinius —

6822 So. Western Avenue
Vai.: kasdien 10-12 vai. ir 7-9 vai. 
vak. SeStadieniais 10-1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3220 
Rez. telef. VVAlbroolc 5-5070

kliūtimi, nors jos pasekėjai pa
prastai ir nepasirodo kaip vals
tybės priešai.

PADĖKA
Didžiausią padėką reiškiame Kun. 

J. Jusevičiui, padėjusiam man iv 
mano šeimai atvykti į Jungtines 
Amerikos Valstybes, sudarant at'fi- 
davitus bei apmokant kelionę iš Ko
lumbijos iki Omabos. Taip pat dėko
jame p. p. Odinams už suteiktą pa
stogę, parūpinimą darbo ir suteikta 
visakeriopą pagalbą atvykus į 
Omaha. Už parodytą mums krikščio
nišką ir lietuvišką širdį esame be
galo dėkingi ir laimingi.

Stasys Misiūnas

Skelbkitčs “Drauge”!

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

KCDIKl V IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTĖ

7156 South Westem Avenue
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Seštad. 11 
vai, ryto iki 3 vai. popiet.

Ofice tel. RE. 7-1108 
Res. tel. tVAlbrook 5-3705

tel. ofiso YA. 7-5557, rez. RE. 7-4066

DR. FRANK C. KWINN
(KV1ECINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:30 
Uždara treč. visa dieną, ir šeštad. vak.

Tel. ofiso GR. 0-5300, 1*R. 0-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPEC. CHIRURGINES LIGOS 

2423 West 63rd Street
(Kampas 63rd Ir Artesian) 

VAL. 2—4 p.p. ir nuo 6—8 v. vak. 
šeštad. 2—4 popiot 

Trečlad. ir sekmad. uždaryta

DR. VL BLAŽYS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4701 South Dam©n Avenue
(Kampas 47-tos ir Damtn Avė.) 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak. 

šeštad. 2—4 vai. vak. 
Trečiad. ir kitu laiku pagal sutart]. 

Telef. ofiso LAfayette 3-0048 
Rez.: AVAlbrook 5-3048

Tel. 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. 1-5, treč. ir šešt. pagal sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Western Avenue 
Chicago 29, UI. 

Pasimatymai pagal sutarties
Telefonas REpubllc 7-4000 

Rezidencija: GRovehiil 0-8101

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ltezid. telef. GltoveliUl 0-0017 
Valandos: 1-3 p. m. Ir 6-8 p. m. 

Penktad. tik po pietų. 
Trečlad. ir šeštad. pagal sutari]

Ofiso tel. CLiffside 4-2800 
Rezidencijos: LAfayette 3.1172
DR. P. STRIMAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 West 47th Street 

(Kampas 47th ir Hermitage)
Vai.: nuo 2 iki 4 ir 6 iki 9 v. vak. 

šeštad. nuo 2 iki 6 vai., išskyr. sek.

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5002 West 16th Street
Vai.: kasdien 5-8, šeštad. 1-3 

Telef. TOanliall 3-0050 
2534 West 68th Street

Vai.: tik iš anksto susitarus. 
Telef. HEmloek 4-7080, neutsakius

skambinti CEntral 0-2204.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:30 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet

Trečiadieniais pagal sutartį
Ofiso tel. Vlrginia 7-0030 

Rezidencijos tel. BEveriy 8-8244

DR. JULIJA M0NSTAVI6IUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

10748 South Michigan Avenue 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v., 
Išskirus trečiad. šeštadieniais nuo 1
iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PUUnuui 5-0760
Buto — ENglevvood 4-4970

Ofiso Ir buto tel. HEmloek 4-5815

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IK VIDAUS LIGOS 

6757 South Western Avenue
Valandos: pirmad., trečiad., kotvirt., 
penkt. 6:30—8:30 v. vak. Antrad. 
10—12 vai. ryto. Šeštad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pagal susitarimą.

BUDRIKO KRAUTUVĖJ SAUS. MSN.

IŠPARDAVIMAS
Krautuvės pavyzdžiai turi būti parduoti. 

Sutaupykite nuo 33% iki 60%

Naujas 7 kub. pėdų šaldytuvas ............. buvo $199, dabar $119
General Electric 8 kub. pėdų freczer. ... buvo $225, dabar $139 
General Electric 10 kub. pėdų šaldytuvas.. buvo $325, dabar $199 
General Electric 14 kub. pėdų maisto freezer

ir šaldytuvo kombinacija ............... buvo $549, dabar $388
General Electric 10 kub. pėdų freezer. .buvo $335, dabar $229 
Croslcy 12 kub. pėdų 2 durų šaldytuvas, .buvo $500, dabar $269
Frigidairc 6 kub. pėdų šaldytuvas .....................................už $139
Crosley 8 kub. pėdų šaldytuvas..............buvo $249, dabar $169
Pertaisyti šaldytuvai .......................................... ............. uį $25
Maytag skalbiama mašina ............................. 9............. už $98
General Electric automatinė skalbykla .......................... už $169
General Electric autom, indų plovykla ........... •................. už $175
Ptosyjimo mašina su pastatymu ir kėde ...................... už $22
General Electric prosyjimo mašina ................................. už $19
Automatišas toasteria ..................................................... už $19.06
Automatiški coffee perculators ............................-............ už $12
Elektriniai prosintuvai ........................................................ už $6.95

VĖSINTUVAI
Philco ’-i arklio jėgos ........................................................ už $ 89
General Electric ’/į arklio jėgos .................. ............... už $139
General Electric arklio jėgos ..................................... už $169

TELEVIZIJOS
21 colio stalo modelis ............................................................. $ 89
21 colio General Electric ......................................................... $119
24 colių Admiral TV ............................................... .............. $124
24 colių console ............................................................. $139
21 colio RCA Victor ronsole ..............i................................. $169
21 colio Dūmon t console ..................................................... $169
21 colio TV ir phonograph kombinacija.................... dabar $159
21 colio Admiral TV radio ir phonograph komh.

buvo $600, dabar $375 
21 colio Blonde kombinacija .................. Buvo $575, dabar $295

SUTAUPYKITE NUO 33% IKI 60% ART ŽAISLŲ, 
LILIU IR SALDŲ.

Jos. F. Sudrik Furniture
(INUORPOKATED)

3241 So. Halsted St. Tel. CAIumet 5-7237
Atdara piruiad. ir ketvirtad. vakarais iki 9:30 F. M Sekmadieių 10-5

Biiflriko Lietuviška Radio Valanda leidžiama kiekvieno ketvirta
dienio vakarą nuo 6:00 iki 7:00 vai. ift VVHFC radio stoties, 

1450 kilocyclcB, su žymiais dainininkais ir orkestru.

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

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(Spec. motery ligos ir akušerija) 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir Calilornia Avė. 

VAL.: 2—4 ir 6—8 v. p. p. 
šešt. 2—7 vai. p. p., 
išskyrus sekmadienius.

Ofiso telef. YArds 7-1100
Rezidencijos — STcwart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street
(kampas Halsted ir 35-ta gatvė) 

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

šeštadieniais 1—4 vai.

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St.

Kasdien 3—7 vai. vak. šeštad. nuo 
1—5 vai. vak.

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. VIctory 2-1484. Rtsid. 2437 
W. 62nd St., tel. Republlo 7-8818. 

Offco telefonas — Blsliop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie. ir Archer).
Vai. kasdien nuo 2 iki 9 vai. 

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpubllc, 7-2290
SPECIALYHft CHIRURGINES TR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2435 West 69th Street

Vai. kasdien 10—12 ir 5—8 vai. vak. 
išskyrus pirmad. tik nuo 5 iki 8 v.v. 
šeštad. 10-12 v. Kitu laiku susitarus.

DR. VYT. TAURAS- 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 
SPEC. MOTERŲ LIGOS 

Ofisas ir rezkl.: 2410 W. 51st St. 
rel. l’Rospeet 8-1223 arba WE 0-5577 

Ofiso vai. Pirm. 8-10 V. v. Antr., 
Trečiad. ir Penktad. 6-9 vai. vak. ir 

šeštadieniais 2-4 vai, popiet.

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

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurginės ligos
6255 South VVestem Avenue

VAL. kasdien 2—4 p. p. ir 7—9 vak. 
šeštad. 2—4 p. p. Trečiad. ir 

sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. VAUS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. ofiso PRospect 0-9400
ltezid. PRospect 0-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaške v lėlutė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

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

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Ct., Cicero
Kasdien 10-12 vai ryto ir 5-8 vai. 

vak. '■ šeštadieniais 10-2.
(/Iriso ir buto tel. OLynipic 2-1381

Dr. Antanas Rudokas, 0. D.
Tikrina akis; pritaiko akinius, 

keičia stiklus ir rėmus.
4455 So. California Avė., Chicago 

šaukite YArds 7-7381
Priima: vakarais 6 iki 9; šeštad. 

10 vai. ryto iki 4; trečiad. ir sekmad.
tik susitarus.

Ofice WAlbrook 5-2070.
Rea Hllltop 5-1 AM

Dr. Alexander J. Javais
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8IARQUETTE MEDICAL CENTER 

6132 South Kedzie Avenue 
Vai. 2—4 p. p. Ir nuo 7—9 v. vak. 

Trečlad. ir šeštad. pagal .utartj

Tel. ofiso PR. 6-3838. rez. RE. 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 Weat 63rd Street

VAI,, kasdien nuo 2 -4 p. p. ir 7:30 
Iki 9 vai. Trečlad. ir šeįt. uždaryta 

Telefonus GRovehiil 6-1595

DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE

PRITAIKO AKINIUS 
Valandos: H—12 ir 7—9 v. v. pagal 

susitarimą, išskvrus trečiadienius
2422 Weat Marąuette Rd.

Tel. ofiso CL. 4-0253, rez. GR.0-8870

DR. A. Z. ŠAULYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4645 So. Ashland Avė., Chicago
Pirmad., antr., ketv. ir penK. 

6:30—8:30 vai. vakare 
Šešt. nuo 2 iki 4 popiet.

Rez. 8053 S. CampbeU Avė. . -

Tel. ofiso YA 7-4787, rez. PR 6-1930

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 S. Ashland Avė. (kamb. 211)
Vai. nuo 2—4 ir 6—8: trečiad.. šeš
tad. ir sekmud. tik pagal sutart). 

Jeigu neatsilieps viršmlnėtl telefonai
šaukite M M n ay 3-0001

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas - Prote/.lstus 

Aparatai-Protezai, Mcd. ban
dažai. Spec. pagalba kojom

(Areh Supports) Ir Lt.
Vai.: 9-4 ir 6-8. Šeštadionials 9-1. 
ORTHOPEDUOS TECHNIKOS LAB. 

2850 W. 03ril St. Chicago 29, 111. 
Tol. PRospect 0-5084.

Telefonas P. Eliancc 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 West 59th Street

VAL 1—4 popiet, 0:30—8:30 vak. 
Trečlad. pagal sutart)

Skelbtis "DRAUGE” apsimoka, 
nen jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimų 
kaina yra prieinama visiems.

Tel. ofino Ir buto OlJfiuidc 2-1159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. I5th St. Cicero

Kasdien l 3 v. Ir 0—8 v. vakaro. 
Butas 1520 So. IDUi Ate. 
Šeštadieniuis 12 Ik^ 4 popiet

Ulliio lib f. LAfuyelt. 3 32l«i. jei 
neatsiliepia, šaukite KEdz.ie 3-2868
DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

4146 S. Afoher Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:3" v. 
\ak. pirm., antr.. ketvirt. 6-8:3u v.

Trečiadieni tik siisitaius

Skelbkitės *'Mc”

2334 S

Uutered u« Secou

Dr. Nina KRIAUCELIŪNAITE
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

MOTERŲ LIGŲ IR AKCAERMOH 
SPECIALISTE

2750 We8t 71st Street
(Kampas 7lst Ir Uallfornta)

Tel. ofiso ir rez. IlEpublIe 7-4118
s Vai. 11-2 ir 6-9 v. v. ŠeAL 1-4 p. p? 

i Kitu laiku pūgai auHilariuny

Tel. ofiso VIctory 2-1581
Rez. VIctory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 Westt 3Ist Street
Kamp. Halsted ir 31-mos gatvių) 

Priėmimo valandos: 2-4 p. p. ir nuo 
6-8 v. v. Šeštad. 2-4 vai. popiet■■■ --- ——«--------------

Tel. ofiso PR. 0-0446, rez. HE. 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marąuette Rd.
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 iki 8 vak.

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti 

Tel. ofiso CA 0-0257, rez. PR 0-0059

DR. P. Z. ZALATORIS
Tel. ofiso CA 0-0257, rez. PR 6-0059 

1821 So. Halsted Street
ltezid. 0000 S. Artesian Avė.

vĄ r11 v. r. iki 3 p. p.; -9 v. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1829 
Pritaiko akinius. 
Kreivas akis 

ištaiso.
Ofisas Ir akiniu dirbtume 
756 West 35th Street 

Vai. nuo 10 iki 2, nuo 6 iki 8. tro- 
čiud. nuo 10-12, penktadienj 10-2 Ir 
šeštadieniais 10-2 vai. popiet.

PLATINKITE “DRAUGĄ"
DRAUGAS

THE LITHLAMAN DAILY FR1END 
Dakle, Ate.. Chicago 8, UI. Tol. Vlrginia 7-0041 . 7-0042

•CIuum Matter Mani, si, J»16. at Chicago, llilnoia 
tildei the Ant of Mareli 3. 1879.
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ĮSPĖJIMAS VAKARAMS •
Iš visko atrodo, kad šie metai gali būti labai svarbūs, net 

lemiantieji, Jungtinių Amerikos Valstybių santykiuose su Arija.
Vakarų demokratijų, ypač Jaugtinių Amerikos Valstybių 

politikams plačiau pravėrė akis Chruščevo ir Bulganino misija 
kaikuriuose Azijos kraštuose. Jų kelionės ir padarytieji paža
dai labiau išryškino sovietų tikslus, kurių jie siekia Azijoje. To 
akivaizdoje vakariečiai diplomatai turi rimtesnį pagrindą ge
riau susiorientuoti ir naujai persvarstyti savo ligšiolinę politi
kos liniją Azijoje. Tik reikia saugotis, kad JAV politikai šiais 
rinkiminiais metais nepakreiptų tą liniją partiniais keliais, ši
toks žaidimas būtų pavojingas.

Sovietų Rusijos politika, kaip jau ne vieną kaitą buvo sa
kyta, esminiai nė kiek nėra pasikeitusi. Ji pasiliko tokia pat, 
kaip ir Stalino laikais. Tačiau ji yra kitaip vykdoma. Ji žymiai 
suefektyvinta.

Netenka abejoti, kad ir Stalinui labai rūpėjo daryti įtakas 
į arabų tautas. Bet jis tada nenumatė, kad jau yra atėjęs lai
kas aprūpinti arabus militariniais reikmenimis. Stalinas neiš
drįso ir tokių cirkinių kelionių daryti Azijon, kaip Chruščevas 
ii- Bulganinas padarė, kad palenktų savo pusėn Arijos žmonių 
opiniją.

Vakarai tikrai turėtų taip sau pro pirštus nepraleisti viso 
to, ko Kremliaus budeliai. siekia Azijoje.

Tiesa, kad sovietų pažadai teikti Azijai ekonominę paramą 
yra pats nidkis, palyginus ją su ta parama, kokią teikia Jung
tinės Amerikos Valstybės. Bet, nepaisant tų kolosalinio d.durno 
išleistų ir leidžiamų JAV sumų kaikuriems Azijos kraštams, psi

' ,' ' ' 1 /
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PRANCŪZŲ TAUTAI PASISAKIUS
(Parlamentinio režimo krizės paraštėje)

J. LANSKOItONSKIS, mūsų bcndradarb’s Prancūzijoj

Neimdamas dėmesin rinkimi
niais skaičiais išreikštų įvairių 
politinių tendencijų, pasitenk’n- 
siu tuo tarpu pabrėždamas, kad 
nežiūrint kraštutinio dešiniojo
sparno nelaukto didelio laimėji-j stovų 
mo, bendra politinė linkmė suka 
į kairę. Rinkimai be abejo paro
dė tautos nepasitenkinimą seno
jo parlamento bejėgiškumu. 
Kiekvienas ir visi mano ir tei
gia, kad tauta, tiek jos vidaus 
gyvenime, tiek jos tarptauti
niam svoryje, yra verta daugiau 
ka’p jos institucijos sugeba jai 
patiekti. Paleidžiant senąjį par
lamentą ir einant į naujus rin
kimus, kad Ir skirtingais meto
dais, politinių grupių buvo nuo
širdžiai ir g'liai tikimasi suda
ryti geresnes sąlygas tautos vi
sų reikalų tinkamesniam tvar
kymui. Ar partijos ir politikai

kurtą propotciniai sistemai vei- sistemos ne tik nepagerinę, bet 
kiant jų naudai, drauge su sa-į dažnai jos negeroves pasunki- 
vo satelitais "progresistais” lai-, nę, gobšiai tapo pakirsti tuo 
m i apie 50 atstovų. Tas negaty
vus valstybiniam darbe 150 at-

chologiniu atžvilgiu sovietai yra labai daug laimėję ir, bent kaip Peryertino rinkikų politinį sam-
dabar atrodo, mus bus ir pralenkę.

Jei Vakarai nekreips į tai bent kiek rimtesnio dėmesio, so
vietai savo blefais ir bombastine politika Azijos žmonių akyse 
gali pasidaryti savotiškais jų vilčių čempionais.

Nepaisant viso to, kiek daug bus pasiekusi sovietų propa
ganda, Vakarai neprivalo pulti panikon ar beviltiškumam Kad 
santykių politika ir būtų peržiūrėta iš pačių pagrindų, ligšiobnė 
Amerikos parama Arijos tautoms neturi būti nutraukta. Apie 
tai jau kalba kaikurie parlamentarai Wash:ngtone. Ir tog kalbos 
nėra sveikos.

Komunistams tikrai būtų daug pasitarnauta, jei šiuo laiku 
būtų nutraukta parama Azijai. Tuo būdu visa dirva būtų pa
likta komunistams, kurią jie savotiškai išakėtų ir greitai po to 
Vakarai ir kojos nebegalėtų įkelti į Aziją, žodžiu, iš to fronto 
Amerika jokiu būdu negali pasitraukti. Tai ir jos pačios saugu
mui sudarytų didesnių pavojų.

Tokia Indija ir taip pat Burma vis labiau pradeda abejoti, 
kokiais apskaičiavimais amerikiečiai remia Ariją. Reikia tai iš
ryškinti ir įtikinti tuos žmones, kad tos paramos užnugaryje 
Amerika nieko neturi, ji nieko sau nesiekia, ji nieko nenori už
grobti ir pavergti, kaip sovietai daro. Jungtinės Amerikos Vals
tybės neturi jokio kolonialinio ar imperialistinio tikslo. Toji pa
rama išeina iš žmoniškumo dėsnio ir noro apsaugoti laisvųjų 
tautų suverenitetą.

JAV vyriausybė turėtų siųsti Azijon specialiai misijai at
likti savo geriausius, gabiausius ir išmintingiausius diplomatus.

protį, ar jos nesugebėjo tiksliai 
spręstinų problemų rinkikams 
pristatyti, vistiek, bet rinkimų 
išdavomis nusivylimas krašte 
yra milžiniškas, išskyrus, žino
ma, du kraštutinius sparnus. Vi
si geidė naujybių, visi tikėjosi, 
kad balsavimas išryškins aiškią 
ir pakankamai gausią giminiš
kų partijų daugumą patvariai 
vyriausybei sudaryti ir valdžios 
autoritetui atstatyti. Kraštas 
geidė, kad gausesnieji suimtų 
vadžias į savo rankas ir imtųsi 
pagalios atsakomybės už vals
tybės vairavimą.

Nauja pabaisa

blokas,' pats .didžiausias, 
visu savo neigiamu svoriu guls 
ant naujojo parlamento. 3) Vi
sai nelauktas buvo, ir tai yra 
didžausia rinkimų staigmena, 
didelis laimėjimas pirmą kartą 
į rinkimus išėjusio U.p.C.A 
(Pužado) sąjūdžio, pra vedusio 
virš 50 atstovų, kuomet patys 
sąjūdžio vadai nesitikėjo jų tu
rėti daugiau 30. U.D.C.A. są
jūdis (union dės commercants 
et dės Artisans) pradiniai į vie
šumą išėjo gindamas savo eko
nominius ir profesinius reika
lus, maištaudamas prieš mokes
čių tariamai neteisingą paskirs
tymą, prieš vyriausybės neran
gumą, prieš parlamento nege
bėjimą tvirtai valdyti kraštą ir 
laiduoti valstybei “geriausių sū
nų krauju įkurtą imperiją”. Į 
politinę areną išėjo be jokios 
specifinės programos. Rinkimi
nėse proklamacijose ir šūkiuose 
nršriai skambėjo įvairios ir fa
šistinės ir komunistinės tezės, 
žiūrint kur kada ir į ką kreipia
mos.

Tas ekonominio pobūdžio są
jūdis greitai pavirto antiparla- 
mentiniu. Ilgai į jį nebuvo krei
piama dėmesio. Vieniems tai bu 
vo “fašistinis krautuvininkų kle 
gesys”, kitiems jau seniai atgy
venusių socialinių poz’cijų gyni
mas. Visi juos rikiuoja į kraš-

pačiu ginklu, kurį jie taip išdid- 
ž ai naudojo prieš anometinį par 
lamentą. I’i žadistai tuo ginklu 
naudojosi visu smarkumu, daž-
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Žymių sociologų žodis Kas jis per paukštis? 
komunizmui i r r

Vakarų Vokietijos įžymieji! Miela.-, kaikarn, ar nemielas, 
katalikų sociologai, at '.akydami Valerijan Zorin atvyko amba- 
*• spaudos iškeltus klaus mus, sadoriautl Bonnoje, Vokietljo- 
paskutiniu laiku dar kartą iš- je. Ligi šiol visi sovietų, amba- 
ryškino tuos motyvus, dėl ku- sadoriai Vokietijoje kažkaip 
riv. Bažnyčia negali pakeisti sa- neaiškia’, baigė savo karjeros 
vo laikysenos komun zmo at-1 dienas. Jų buvo šeši. Nikolai 
žvilgiu. lToi. llirschmann Krestinski sušaudytas 1938 m. 
tarj* kitko pabrėžia, kad "Baž- kaipo išdavikas. Leo Chinčuk, 
nyčia ryžtingai kovos prieš Į a. Merekalov ir Alenksandr 

dingo be žinios juos 
Paskutinysis, Vladi-

„ai su įtūžiu. Jų smūgiai patie-1 klekvieiIB- bandymų suskaldyti j gkvarcev 
tė kone visus sųraius. Jų dėka' ’ikmė.uosius savo Urpe, kad ji ■ atšaukus.
“santalkų” sistema beveik ne-'niekuomet neleis kurti priešta- mir Dekanozov, 1953 metais 
veikė ir proporcinė sistema at- avimus tarp tikinčiųjų ir po-i 
spindėjo visas krašto margas piežiaus, tarp tikinč ųjų ir ben-, 
sroves ir sroveles geriau kaip drojo Bažnyčios kūno. Visa tai: 
bet kada anksčiau. Pažaidę “san, jau savaime stato labai aiškias
talkas” jie sumažino nuosaikių
jų blokų atstovų skaičių, netie-

ribas beikokiam “modus viven- 
di”,betkokiai “koegzistencijai”

šiai padidino komunistų skaičių, ribas, kuriose tikroji kankinys- 
bet kas jiems svarbiau, pravedė tė pasilieka taisykle.”
daug savųjų.

Koks bus vaidmuo?

Kokį va'dmenį parlamento žai 
dynėse vaidins nauja partija, 
dar sunku numatyti. Nelengva 
spėlioti ir apie jos politinę dok
triną, kurios dar nėra. Savo iš-

Prof. Wallraff iš savo 
tvirtina, kad Bažnyčia visuo 
met turės pasilikti komunizmo 
priešu, nes ji niekuomet nega
lės sutikti su jo ideologiniais 
pagrindais. Jei dėl šventos ra
mybės Bažnyčia patvirtintų

buvo sušaudytas kartu su savo 
globėju Lavrentiju Berija.

Velta paminėti, kad Berlyno 
sovietų ambasadoje karo atsto
vu buvo lietuvis. Putna. Jo liki
mas taip pat baigėsi liūdnai. 
Putnr. buvę Sušaudytas 1938 
metais, kartu su “raudonuojuDUSCS Napoleonui**, gabiu maršalu 
Tucbčevskiu, įtartu rengiant 
perversmą. Toje suokalbinin
kų gi-upėje buvo nužudytas ir 
kitas lietuvis, generolas Ubare- 
viČius.

rinktuosius pužadistai vadina ne marksistų tvirtinimus, pagal
atstovais, bet “delegatais”. 
“Mes juos siuntėm, sako, ne po

kuriuos nesą jokios substancia- 
lios, neišdildomos pavienio žmo-

1 Ūkuoti, bet rūpintis, kad įvyk- gaus individualybės, o pavienis 
tų ‘luomų’ susirinkimas”. Ką individas esąs tik atsitiktinė 
jie vadina luomais nevisai aišku, dalelė istorinio vyksmo virpėji- 
Propagindiniuose šūkiuose miš- mų visumoje, tuo atveju Baž- 
riai buvo vardinamos profesinės nyčia pati save pasmerktų be- 
sąjungos, amatininkai, ūkinin- tarpiškam sunykimui, 
kai, kooperatyvai, gamybos sam ■
būriai ir p. Vargu ar turima gal muoju žvilgsniu atrodo tas nau- 
voje koks nors korporacinis jaj (j,Sgįnysis sparnas.
režimas. Prie to dar jų doktrina 
nėra priaugusi.

Tuo tarpu sakosi nedalyvau
sią jok'oj vyriausybėj kol luo-

Skaičiumi ir atstovų intelek
tualine verte daug silpnesnis už 
buvusius golistus, bet dinamiš- 

į kas, arogantiškas, pasinešęs At-

pabaisa,
tas. Daug rinkikų parodė savo 
apsivylimą veikiančia “politine 
sistema” masiniai balsuodami 
ui kraštutinę dešinę, bet visu
ma rinkikų, kad ir nepatenkinti 
senojo parlamento bejėgiškumu, 
nesugebėjo nė savo nepasitenki
nimo, nė pageidaujamų “naujy- 
b’ų” konkrečiai išreikšti. Bega
linis kandidatų sąrašų skaičius 
ir įvairių “atnaujinimo” recep
tų mišinys — ta didžioji dau
giapartinio režimo yda, neleido

INDIJOS PAGRINDAI nės galvų, anglų ekonomistų ir igryšknti aiškesnės rinkikų va- 
Montrealio “Star” atpasakoja prancūzų įmonių direktorių. Iš iios sutelkiant balsus į kurią 

mintis vieno ilgokai Indijoje gy-| mano pasikalbėjimų su jais man nora didesnę politinę tendenci- 
venusio kanadiečio. Jo nuomo-i pasirodė, jog jie namo vežasi į- ją Neteisingas ir labai kompli- 
ne, pažadais ir viliojimais rusai domių minčių. Jie tiki, kad biu- kuotas rinkimų įstatymas dar 

rokratijos letena, kuri yra ne- iabiau suypnė taip dldeU 
prašalinama dalis sovietinio so- tinį raizgyną

indų nepasigausią ir komunis
tais nepadarysią. Be to indai ge 
rai žino skirtumą tarp anglų irjcializmo rūšies, visada kliudys 
rusų. Juk jų parlamentinė vai- rusų pastangoms prisivyti Va-

t- ; j.- a1 tutinę dešine nora naeal iu so- mų asamblž3a nebus sušaukta. • stovų RūmUg “iššluoti”, jis var
Is urnų išlindo dar didesne, uunę aesm?» nors pagal jų so p-aiimas dalvkas kad mū- u u, u e , n.-,™,kaip buvęs parlamen- cialinę sudėti tokfl rikiavimas ?allmas naiykas, Raa gu bus gabus bet kūnai kury-

Tose stebėtojus ir pasaulį dez- 
karus ir jiems prilygti gamyba orientuojančių rinkimų išdavose 
bei darbininkų gyvenimo lygiu, pabrėžtini šie reiškiniai: 1) VI- 
Žinoma, jei Vakarai ir toliau pa- siškas sugriuvimas buvusios go- 
silaikys savo ekonominį dinamiz lįstų partijos. Pradiniai pati did- 
mą. Tačiau svečiai primena ir žiausia senajam parlamente par 
tai, kad pasaulis neganėtinai į- Uja (120 atstovų) ji ilgainiui 
vertina Sovietų Sąjungos pajė- suskilo į kelius tendencijų skai- 
gumą savo sistemą gerinti bei dinius, kurių nei vienas savo po- 
tobulinti ir pašokėti srityse, į zicijų per š’uos rinkimus neat
kurtas sumeta laikinai visą d'ė- laikė. 2) Komunistai nors ir 
mesį, kaip sunkioji pramonė ar praradę šiek tiek balsų, bet šį 
ginklai”. ____________________

ATAKA IR KONTRATAKA

Bostono "The Christian Scien
ce Monitor” korespondentas Z. 
Nagorski, Jr., rašo: \

“Spalio 20 d. režimas Varšu
voje sudarė draugiją Polonia, 
palaikyti nepolitinius ryšius su 
svetur gyvenančiais lenkais. 
Draugija, pvz., siūlo vadovėlių 
tėvams, norintiems vaikus mo
kyti lenkų kalbos, istorijos, ge
ografijos. Be to ji išsiuntinėjo

dymosi sistema, kanalai, keliai 
ir geležinkeliai, žemės nuosavy
bės tvarka, krašto apmišklni- 
mas ir sudraudimas tikybinio 
žmogžudžiavimo (kaip tugi ir 
suti — sudeginimas lauže miru
siojo vyro žmonos) — tai vis 
anglų valdymo laikų palikimas.

Indijoje, galima sakyti, vyrau 
ja dabar trys stulpai. Vienas 
tai pats Nehru. Žvėriškas komu 
nizmas jam priklus. Antras 
stulpas — tai naujoji indų ka
riuomenė. Įdomu, kad Chruš
čevo ir Bulganino karininkai ne
kvietė į jokius savitus banketus 
ar kariuomenės pramogas. Tre
čias stulpas — tai Indijos kai
mai. Jų esama apie 800,000 ir 
juose gyvena 300,000,000 žmo
nių. Maskvos juokdariai jiems 
pasiliko “Babu” (juokdariai).

SOVIETŲ PRAMONft
Speciali New Yorko “Tribū

ne” korespondentė Margarita kvietimą su 48 įžymių lenkų f>a- 
Higgins parašė savo laikraščiui rašais inteligentams grįžti ir 
visą eilę pranešimų iš Sovietų žadėjo juos aprūpinti darbu ir 
Sąjungos. Viename rašo: | vieta. Svetur gyveną lenkai kol

“Rustavi plieno kombinatas kas šaltai į šį kvietimą pasižiū 
Kaukaze yra naujausias ir jame rėjo, o Paryžiuje veikianti lenkų 
dirba 7,000 darbininkų, pagami- leidykla “Kultūra” pasiuntė 
narna 6,000,000 tonų plieno per kiekvienam pasirašiusiųjų kvie- 
metua. Komisaras Mikojanaa (imą atvykti Paryžiun jog kaš- 
šitoklomia naujomis dirbtuvė- tu ir čia atvirai pasitarti tėvy- 
mlg (k ai kurios net su automaci- nės reikalais su svetur gyvenan 
ja) labai didžiuojasi ir sako, jo- č ais lenkų rašytojais, veikėjais 
mis būsianti laimėta ekonominė ir mokslo vyrais. Kvietimo var
pe rgalė prieš kapitalizmą. Ta- šuviečiai kol kas dar nepriėmė, 
čiau, ar iš tikrųjų jie laimės? Atėjo žinių, kad kaikurie net ne-
Sovietų Sąjungą šiemet lankė ne 

mažas būrys Amerikos pramo-

žinojo, kad jų pavardės buvu-

Pats V. Zorinas, žinomas 
kaip Čekoslovakijos duobkasys, 
Iš užkulisių dirigavo pervers
mui Pragoję. Iki šiol jis buvo 
nežymus pareigūnas. Tik da
bar jis išstumiamas viešumon. 
Pirmąjį griovimo patyrimą jis 
gavo Kaune, stebėdamas Lietu
vos prievartavimą. Netenka 
abejoti, kad pamoka buvo pa
kankamai akivaizdi ir aiški. Po 
to jam jau nesunku buvo “dar
buotis” Pragoję. Patyrimas 
pravers ir Vokietijoje. Ar jo 
laukia toks pat galas, kaip ir 
jo šefo Dekanozovo, pranašau
ti neapsimoka, nors ir garan----- ..Y sudėtį toks rikiavimas . - - - v. --------

nežinia ar yra teisingas. Gimęs . e al.suai ai -'T * bak bet kenkt‘ 8ab labai daug. įU0Įį neatsargu. Paprastai, so- 
ekonom'niai atsilikusiose srity- kunų balsavi™l' ** ka3 žin0? Tai dar ’iarlamen
se, centre ir pietuose, krautuvi- «era galutmai iMu-b tinė mį,iė.
niūkų ir savarankių amatininkų Matys.me ytlisu. Toks pir- (Bus daugiau)

tarpe, jis greitai įsiskverbė vals
čiuose ir apėmė smulkius ūkinin 
kus ir šiaip nepatenkintųjų 
sluogsnius. Kas stebėtina, jis 
persimetė ir į didžiuosius miestų 
centrus, į Lyoną, Paryžių ir ki
tur, kur subūrė apie save nema
žai jaunimo ir inteligentų ir pra
vedė nemažai atstovų.

Pužadistai ir golistai 

Ir šiandien sąjūdig nėra vien 
nepatenkinimo išraiška, bet kar. 
tų rinkikai taip jau buvo opo
ka veikti. Nevisai aiški yra pu- 
žadistų balsų kilmė, bet jų iški
limas sutampa su gollstų balsų 
žuvimu.

Per 1951 m. rinkimus golis- 
tų rink'kai. Taip jau buvo opo
zicionieriai ne tik tuometinei dau 
vumai, bet ir tam politiniam re
žimui. kuris susikūrė iš 1946 m. 
konstituc'ios ir kurį de Golis 
Dašiepiančiai vadindavo “siste
ma” Žodis prigijo. Jau tada bu
vo išrinkti kovojant prieš “iš
einančius” ir prieš “sistemą”.
Savo ruožtu pav;rtę išeinan
čiais, į sistemą įsitraukę ir tos

vietuose karjera daroma pisto
letu. Juo ir baigiama.

KAI PERDAUG KVIEČIŲ..

Argrikultflros srkrotorius Ezra Taft Benson, valgydamas duonos kepalą, parodo būdą sumažinti kviečių 
jierteklii}. Jis AVashingtone tarėsi su kviečių gamintojų atstovais ir pareiškė jiems, jog “padėtis nėra 
entuziastiška*’. .Ils pažadėjo viską daryti, kad “padėtis būtų geresnė”. (INS)

Atsiminimai apie 1905 m. 
neramumus
V/NCAS LEVECKIS 

(Tęsinys)

Bočio vargai

Mums bevalgant atėjo ir Bočys, tai ir jį Paršaitis 
pakvietė ant kopūstų. Jis iš karto nepastebėjo, kad jo 
paties kopūstai. Jis atsisaikė, kad ir jis ką tik valgęs 
kopūstų su aliejumi. Bet antru kartu pažiūrėjęs pama
tė, kad tai jo bliūdas ir tuojau nubėgo pas gaspadinę, 
kuri jam paaiškino kaip buvo. Tada jis atėjęs mus 
pradėjo kolioti ir vagimis vadinti. O Gabrys jam pasa
kė, ar tu nežadėjai mums ne tik kopūstų su aliejumi, 
bet ir mėsą grąžinti? Bočys vis spardėsi ir pyko ant 
Gabrio. Bočiui išėjus ant kiemo, Gabrys suorganizavo 
visą kamerą, šiąnakt pavogti Bočio visą maistą. Jam 
esant kieme tuojau atsirado specialistų, kurie viską 
pavogė, dalį suvalgė, kitą išmetė į išvietę. Bočys, nera
dęs maisto, visai susinervino ir pradėjo keršyti visai 
kamerai. Davė sargams pinigų atnešti maisto. Bet kas 
liko nuo valgio, tai kitą naktį ir tą pavogė. Kokšai jo 
pažįstamas Bočiui pasakė: tu nekeik juos, bet nupirk 
dešros, duonos ir atsiprašyk, tai tau daugiau niekas

Gabrį už politiką, o Varkalą už rastą pas jį per kratą gubernatorius ir, gali būti, kad daugelį paleisiąs į lais- 
kardo nulaužto galą, kurį jis buvo pirkęs Kaune iš gele-į vę. Mes labai apsidžiaugėme, bet aiškaus nieko nežino- 
žų laužo, norėdamas pasidaryti drožtuką. Kai Gabrys ! jome. Apsivalėme kamerą ir dalį koridoriaus. 6 valan- 
turėjo duonos gabalėlį, o Varkala neturėjo nieko ir: dą išdavė mums pusryčius. Sargai užrakino kameras ir
abudu buvo alkani, tai Gabrys pamaitino alkaną Var
kalą nors sausa duona.

Juozas Būtys
Man jau gyvenant 15 kameroj, su manimi gyveno 

Juozas Būčys iš šilgai'ių kaimo Slavikų valsčiaus ir pa
rapijos — vyskupo Petro Bučio brolis. Jam pristaty
davo jo žmona maisto gana daug, bet jis niekada vienas 
nevalgydavo. Jis visada dalindavosi ypatingai su var- 
gingesniais žmonėmis. Atėjus vasarai ir daugelį pa
leidus, nes tardytojų buvo rasti nekalti, tai likome tik 
didesnieji prasikaltėliai, kurie buvo rengiami išsiųsti į 
Sibirą. Mat Suvalkijoj dėl neramių laikų buvo karo

pamokino, kaip atsakyti pąsveikinus generalguberna
toriui. Ir be to įsalkė, kad neliptume prie lango. Tas 
laukimas atrodė ilgesnis už visą pusės metų sėdėjimą.

Ilgos laukimo valandos
Nors buvo įsakyta nežiūrėti pro langą, bet mes pa

sistatėme taburetkę iš tolo ir žvalgėmės, nes širdys 
buvo neramios. Nes dar nežinojome, kad karo stovis 
nuimtas ir kad jau negali mus, svarbesnius kalinius, 
išsiųsti į Sibirą apsigyvenimui.

Laikas bėgo negreit. 'Jau buvo apie dešimta va
landa. Išgirdome suskambėjo didysis skambalas. Tada 
mes atydžiai užlipome ant taburetkės ir pamatėme, kad

stovis. Dėlto ir Grigaitis buvo karo lauko teismo tei-lper vartelius prie sargybos būdelės įeina keletas vyrų
si&mas.

Laukiame generalgubernatoriaus 
Policijai su kazokais spaudžiant visame krašte vis

kas aprimo. Kadangi karo stovio laiku valstybei viskas 
perdaug kainuoja, tai Suvalkijoj pagaliau buvo nuim
tas karo stovis. Prieš pat Šventą Petrą, birželio mėne
sio 28 dieną anksti rytą dar 5 valandą atrakino sargas 
mūsų kamerą ir liepė visiems keltis, nes esą būsiąs ge
neralgubernatorius. Normaliai mes keldavome 6 va
landą, o tą dieną net visą valandą anksčiau. Mums ne
siskubinant, tuojau atėjo mūsų vadovas Antanas Gar-

nevogs. Bočys taip ir padarė. Atsiprašė visos kameros mus, kuris pasakė, kad kalėjimo viršininkas gavo tele-
sios pavartotos režimui“. V. ir dar nupirko 5 svarus dešros ir tiek pat duonos ir iš-1 gramą, kad tik į kalėjimą atvažiuos laikinasis general-

kariškai apsirengusių, tarpe kurių buvo ir Kalvarijos 
apskrities viršininkas Gorielovas, kitkart buvęs Nau
miesčio apskrities policijos vadas, gana didelis rusų 
tautininkas ir lietuvių ėdikas. Jis mane buvo tardęs dėl 
Dr. V. Kudirkos paminklo. Tiems ponams įėjus į kalėji
mo raštinę ir jiems ten ilgai peržiūrinėjant kalinių do
kumentus, mums laikas bėgo metais.

Išgirdę, kad tas laukiamasis ponas jau priešais 
mus 14 kameroje, tai ir mūsų širdys pradėjo labiau 
plakti, nes vis nežinojome, kaip tas viskas baigsis, 
dalino visai kamerai. Paskui viskas buvo gerai.

Kitas atsitikimas buvo toks: kada policija areštavo 
(Bus daugiau)

*
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TREMTINIŲ DĖMESIUI
Specialus PJT pranešimas 

Centro ir Rytų Europos trem
tiniams informuoja apie įsigalio
jimą 1954 m. pasirašytos Gene- 
vos Tarptautinės Konvencijos.
Ją tada pasirašė: Australija,
Austrija, Belgija, Brazilija, Da
nija, Didžioji Britanija, Egiptas,
Graikija, Irakas, Italija, Izrae
lis, Jungtinės Amerikos Valsty
bės, Jugoslavija, Kanada, Ko
lumbija, Lichtenšteinas, Liuk
semburgas, Monako, Norvegija,

TORONTO LIETUVIŲ DARBAI
PKANYS ALsfiNAS, Toronto

sutvarkyta arba iki jis gaus ki 
to krašto leidimą apsigyventi.

Konvencija (lstr. 2 p.) apta
ria, kas yra laikytinas pabėgė
liu, būtent: 1) kas “dėl buvusių

... _ ... . ,.. prieš 1951. 1. 1 įvykių ir dėl pa-Olandua, Praneša Švedija, j 
Šveicarija, Turkija, Vakarų Vo

kietija. Iki 1955 m. spalio 25 d. 
konvenciją jau buvo ratifika-

ir atsidūręs kitame krašte as
muo, pats prisistatęs šio krašto
atitinkamoms įstaigoms negali Tarp 3 —>4 tūkstančių (ofi- sidedančią iš bažnyčios, vienuo-
būti dėl nelegalaus sienos per- cialios statistikos nėra) naujų- lyno ir salių. Pirmoji statybos I kejį “parama”' jle tūri'bentdu

ėjimo baudžiamas. Jo judėjimo !jų lietuvių ateivių į Toronto lie- dalis — labai kapitalinės ir pui-1 knygynus prie abiejų parapijų
laisvė tegali būti suvaržyta iki (tuvių kolonijos gyvenimą įsilie- kios salės — jau pastatytos ir kaip minėta — dvi (abiejųpa-
jo padėtis naujajame krašte bus jimas, sakyčiau, buvo tartum įrengtos. Didžioji salė lengvai Jų F

Prisikėlimo parapijos, vadovau- da pavadinta “Tėvynės Prisimi- 
jamą solisto Vacį. Verikaičio. ftimų” vardu ir jai visą laiką 

Vietos lietuviai turi bekylan- gražiai vadovauja torontietis vi- 
čią ir stiprėjančią ekonominio po suomeninkas J. R. Simanavi- 
būdžio įstaigą — savąjį ban- čius

P.&J.JOKUBKA
rv, DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI 

Parduvlinas Ir Taisymas 
4102 Archer Avė., a* Mozart 

Chicago 32, III. — Tet lA 3-8611

vusios Australija, Austrija, Bei- 
gija, Danija, Didžioji Britanija, 
Ekvadoras, Italija, Izraelis,

gera dozė kraujo gerokai nu 
kraujavus am žmogui.

Jeigu, ligi prisipildant toron
tiškei lietuvių kolonijai ligi nū- komos pamaldos ir vyksta kul- 
dienio skaičiaus žmonių, čia kul- tūriniai parengimai, 
tūrin s ir ekonominis lietuviška- Vietos Lietuvių Namai savo 
sis judėjimas dėl permiažo skai- dydž u buvo nepakankamai tal- 
čiaus anuometinių lietuvių vos pūs lietuvių reikalams, tačiau ir 
riedėjo į priekį, tai šiuo metu jie plečiami, tvarkomi ir graži- 
visokeriopa lietuvių veikla To- narni. Praplėtimo tikslu pasku- 
ronts virte verda. Į tinėje namo dalyje esančiam

Atklydę naujieji ateiviai To- priestatui pristatomas antras 
ronte rado nedidutę lietuvių pa- augštas. Statybos darbai jau 

kukliomis vykdomi, žodž'u sakant, Toron- 
ir dėl* augliu <*mtaėtv*'įvykiv Patalpomia: sena apleisto baž- to lietuvių kolonija skubiais
yra palikęs savo ankstesnio gy- nyt.ele ir. saį.uke P° baz P™, to, kad grei-

Tai |jUVO vietos tu laiku jau galutiniai bus pa

religijos, tautybės, socialinės pri 
klausomybės ar dėl savo poli
tinių pažiūrų yra palikęs savo 
pilietybės kraštą ir negali ar dėl 
minėtos baimės nenori savo pi-J

... , , ... lietybės krašto globa naudotis;, .. a.Liuksemburgas, Monako. Nor-,^ į iliet bės|rap.M su ypatinga,
vegija, Prancūzija, Švedija, Svei ' r „ n„4„i„
carija ir Vakarų Vokietija.

Pranešimas trumpai išdėsto

rapijų) vasarvietes ir tt. ir tt. 
Be to čia verkia šeštadieninė

• • u ■ * i • Maironio vardo pradžios mokyk-rija. Joje dabartiniu metu lai- iQ__ ,...i la> kurioje mokosi apie 250 lie
tuviukų, Augštesnieji Lituanis

gali konkuruoti su viena moder
niausių Toronte Eatono audito-

tiniai Kursai ir kt.
Jau penktus metus torontie- 

čiai baigia turėdami savo radijo 
valandą, kuri pirmiau buvo per
duodama iš St. Catherines radi
jo stoties, bet dabar — iš To
ronto. Lietuviškoji radijo valan.

venimo kraštą ir negali ar dėl nYcia rWje. Fa-
konvencijos nustatytas politinių baim-g nenQT ten c i lietuvių Šv. Jono Krikštytojo salintas savų patalpų badas kul-
pabėgėlių pagrindines teises. At; KopSvenci,a pabėgėliais laiko ParaPiJa- Ir tai buvo bene vis-i tūrinei bei visuomeninei veik- 
sižvelgiant į Europoje esančių1 . H t . - . ... TRn kas, ką vietiniai lietuviai turėjo, lai ir nebereiks prašinėti irvisus, kuriuos tokiais laiko IRO

ASSEMBLERS
OIKI.S — W0MEN

We have immediate openings 
in our assembly deparlment. 
Permanent work.
EXCEPTIONALLY LIGHT 

ASSEMBLY
ALL SHIFTS

5 day — Hours 8 a. m. to 
4:30 p. m.

INDUSTRIAL MOLDED 

PRODUCTS CO., INC. 

5201 N. AVONDALE 
ROdney 3-5700

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE Ui Iš TOUAU

K. EIDUKONIS
Turiu naujų dldclj sunkyedUmJ 

ir ąpdraudas
IUO 8. Takuan, Cblcago ]*, UI. 

TH GHo.ehlU 6-7OM
PADEKIME ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

Priimame žodžiu ir raštu pil
nai apmokėtus medžiagų, ava
lynės, maisto ir vaistų užsaky
mus, parinktus iš katalogų, iš
valome ir persiunčiame varto
tus drabužius į Lietuvą, SSSR 
teritorijas ir visą Europą. Tu-

Pažanga kultūrinėje plotmėje r’me ^delį patyrimą visame Į 
Amerikos žemyne. Garantuoja-

Pirkit Apsaugos Bonus!

sam-
pabėgėlių nerimą, kad dėl so- ko- Jt tuciia Dar daugiau Kon ^avaime aišku, tai buvo ir tai dyti sales pas kitataučius, išme
— 1, 1 - 11" — i — Il.-ll.vl " O * notvinvor 4“ I, v. 4.ir. virlr, n M. a r. ™ r,4~i_ i ■ 4 *1 W 4 4 n yy, —oil.fll,,, —. i , — i«tt 1.vietų nuolatinio spaudinio gali nemažas turtas, nes anuometinė . tant tam reikalui milžiniškas pi-, _a. A . . a . .. i vencija pabėgėliais laiko ir tuos, . ,. , , , .. ,būt. pavartota prievarta tremti- kuriems IRQ konstiturlJa buv0 Toronto lietuvių kolonija buvo mgų sumas 
mams grąžinti, PJT pranešimas _abė^lin „loba atsakiuai iei labai maza- Jl- galimas daiktas,cituoja konvencijos 33 str.. ku- į^XtakaV“n^ k°l0nU°S

status- T ' .. , . I Kas pasiekta kolonijai padidėjus

PJT pranešimas sykiu per-, 4.f .. . i ,• i . ■. . ... . , , Žiūrėkime, Toronto lietuviaispėja visus tremtinius, kad kon- ... . • . .,.• J.. . , , .... ..nūdien jau turi dvi parapijas:vencijos globa tremtiniui gali r- t- j

A. TVERAS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS

Pardavimas ir taisymas
2646 W. 691h St. REpublic 7-1941

ris tatai įsakmiai draudžia. Kon 
vencijos 33 str. sako: Nė viena 
susitar'ančių jų valstybių jokiu 
pavidalu netrems ir negrąžins 
per sieną pabėgėlio į tokias te
ritorijas, kuriose dėl jo rasės, 
religijos, tautybės, socialinės 
priklausomybės ar politinių į- 
sitiknrmų būtų grasoma jo gy
vybei ar laisvei.
■ Išgyvendinimas pabėgėlio ga
li būti svarstomas tik tokiais 
atvejais, kai gyvenamam krašte 
padarytas ypatingai sunkus nu
sikaltimas ar kai yra rimto pa
grindo pabėgėlio buvimą laiky
ti pavojingą krašto saugumui. 
Kiekvienu betgi atveju konven
cija (32 str.) numato pabėgė
liui išgyvendinti būtiną įstaty
minę procedūrą. Savo ruožtu 
konvencijos dalyvės valstybės, 
yra įsipareigojusios duoti atitini 
Ramo laiko pabėgėliui pasirūpin 
ti kito krašto sutikimą apsigy
venti.

Konvencija garantuoja, kad 
dėl grėsmės savo gyvybei ar 
laisvei nelegaliai perėjęs sieną

iŠ v. Jono ir Prisikėlimo, pakan- nutrukti, būtent tada, kai trem- , . , , , . .karnai patalpų savo dvasiniamstinys savo noru prisiima savo 
plietybės krašto globą, kai trem 
tinys atgauna savo pilietybę, 
kai jis savo noru grįžta į kraštą, 
iš kurio buvo išbėgęs arba kai 
išnyksta pačios sąlygos, dėl ku
rių jis buvo pripažintas trem-| 
tiniu.

PJT pranešimu konvencija į- „ tt
galina tremtinius teisėtai pasi
priešinti betkurioms tiesiogi
nėms ir netiesioginėms pastan
goms, pvz. dalyvauti “šviečia
muosiuose susirinkimuose”, pa-

ir kultūriniams reikalams, turi 
bene porą visuomeninio pobū
džio vasarviečių, kurias išlaiko 
ir administruoja abi lietuviškos 
parapijos.

Padidėjusi Toronto lietuvių 
kolonija tuojau pradėjo leisti 
savo laikraštį “Tėviškės Žibu
rius”, kuris iš savaitraščių gal 
yra vienas turiningiausių visa
me lietuvių iše'vių pasaulyje.

Torontiečiai lietuviai įsigijo 
savą spaustuvę “žiburių” var
du. Nūdien jie jau turi net tris 
chorus: pasaulietiškąjį “Varpo”

me 100%. Siuntinius išsiunčia
me kasdien. Liethviškas ir są
žiningas patarnavimas.

Dirbame 6 dienas savaitėje: 
8:30—6:30 vai.
FATKJA GIFT PARCEL CO. 

3741 W. 26th Street, 

CHICAGO, ILL.
Jei. CRawford 7-2126

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO

BENDROVĖ

4038 Archer Avenue T.l. U3-Ą719 

AUGUST SALDUKAS Prezidentas

Nuomonės ir pastabos

J vo Lietuvių Namus, visą eilę vi- 
jsuomeninių, ūkin:ų ir kultūrinių 

istitucijų ir tt.
Smulkesnio aptarimo siekiant 

Šv. Jono Krikštytojo lietu
vių parapija, kurios klebonu 
yra kun. P. Ažubalis, visiškai pa 

keisti jų nusistatymui. PJT, keitė savo veidą. Ir galima sa- 
taip pat pabrėžia, kad tol, kolkyti, jog nebegalima nė bažny- 

.Centro ir Rytų Europos sovietų čios, nė po bažnyeia—csančios 
pavergtuose kraštuose nebus at- j salės beatpažinti, lyginant .tų 
statyta valstybinė nepriklauso-patalpų stovį su pirmiau buvu-

.. ». . , . . , . chorą, vadovaujamą muziko St.Torontiečiai lietuviai turi sa- r, •, ,:x: . , .. ,T . t . i Gailev.ciaus, ir du parapijų cho
(rus: šv. Jono parapijos, vado 
vaujamą kun. B. Pacevičiaus ir

<H3

MOVI N G
.. BENIULIS atlieka įvairius 

perkraustymus ir pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BI. 7-7075 arba 

RE 7-9842

myb'ė ir asmens teisės, negali 
būti nė kalbos apie susidarymą 
tremtiniams grįžti sąlygų.

L. L. K.

“SĖSK, TAMSTA”
Gcrb. St. Alšėnas - Golšans- rėti tam re'kalui “nuolatines 

kis judina įdomųjį viešųjų su- komandas”. Ogi Goebelsas dc- 
sirinkimų tvarkos klausimą mokratinėje Vokietijoje tokių na 
(“Draugas” sausio 3 d.). Jo te- cių smogiamųjų komandų pagal-

siuoju. Bažnyčia, taip pat ir 
salė, pagrindiniai restauruotos, 
padidintos ir 'privestos prie vi
siškai modernaus stiliaus.

Be tos parapijos, nelabai se
niai Toronte įsikūrė kita lietu
viška parapijai Tėvų Pranciš
konų vardu Prisikėlimo parapi
jai vadovauja tėvas dr. Bern. 
Grauslys. Ši parapija turi supla 
navusi labai didelę statybą, su-

/v TAISYMAS
įnamuosedirbtuvėsej

—100% —

IZENITH,

fflinai
TELEVISION

Į(sav. inž. A. Semėnas)I 

3130S.Halsted-DA6-6887]

zės: 1) viešo pranešimo turinys 
ir susirinkimo tvarka rūpi vi
siems, atseit, ne tik rengėjams,
2) po viešo pranešimo apsiri
bojimas tik paklausimais — at
sakymais ir neleidimas diskusi
jų yra tolygu žodžio laisvės lau
žymui ir demokratinių tradici
jų iškreipimui, 3) klausytojas 
neprivalo tylėti dėl pranešėjo 
klaidinančių teigimų, nes vieši 
susirinkimai turi tarnauti tie
sai.

Aš nežinau Amerikos viešųjų 
susirinkimų tradicijų. Iš rinki
minės akcijos tačiau matyt, kad 
varžovės partijos vengia savo 
pranešimų toj pat vieloj tuo 
pat metu lygiagretumo. Demo
kratinėj Lietuvoj buvo taip, 
kaip gerb. St. Al. pageidauja.
Man pačiam teko dalyvauti II 
ir UI Lietuvos seimo rinkimo 
akcijoj :r patirti, ką praktiko
je reiškia tezė, kad susirinkimo 
tvarka ir pranešimo turinys rū
pi visiems, kad po pranešimo Į kliudyti. O jei kas k to laisvės 
vyksta bendros diskusijos, kad teisėtą naudojimą tuo ar kitu 
liesos vardan klausytojas nepri- į pretekstu kliudo, pats savo lais- 
valo tylėti... Nevienas viešas! vės naudojimo teisę praranda, 
nešimas dėl to baigdavosi Ar po viešo pranešimo paklausi 
triukšmu, o kartais ir mušty- 
mis. Rengėjas niekad negalėjo 
būti tikras dėl susirinkimo tvar
kos, nes varžovė partija nere
tai tyčia stengdavosi pasiųsti:
savo “klausytojų” “rūpint’s”’ ----------
pranešimo "turiniu- ir audrinki- i Raiytojaa mokytojaa, ' kul„. 
mo tvarka . Didesniuose mirs. gaa filosofas privalo giuti žmo-

ba savo metu terorizavo visų 
kitų partijų viešus susirinkimus 
ir pranešimus ir “užėmė” tuo kc 
liu net pačių komun:stų tvirto
vę — Berlyną. Gcrb. St. Al. - 
G. pageidaujama, tikrai savo mc 
tu demokratinėje Lietuvoje ir 
demokr. Vokietijoje praktikuota 
viešų pranešimų tvarka yra per 
daug palanki demagogijai ir ne
tvarkai. Ir Vokietijoje, ir Lie
tuvoje ji labai kenkė demokrati
jai. Todėl laikyti ją demokra
tine tradicija būtų neteisinga ir 
netikslinga. Nuoširdžiai l'nkč- 
čiau, kad tokia “tradicija” iš
laisvintoj demokratinėj Lietu
voj būtų nežinoma.

Man atrodo, kad žodžio de
mokratinės laisvės prasmė kaip 
tiktai yra ta, kad kiekvienas 
yra laisvas skelbti savo tiesą ar 
“tiesą” ir kiekvienas yra lais
vas to skelbimo klausyti arba 
neklausyti, bet neturi teisės su 
savo tiesa ar “tiesa" skelbėjui

NUO UŽSISENĖJUSIŲ 

SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

Tie, kurio kenčia nuo SENŲ AT
VIRU ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, 
negali ramiai sSilSti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenčjusios žaizdos 
niežti ir skauda. Kad pašaJinti tų 
iiiežSjimą ir skaud&Jtmų sent, atvi
rų Ir skaudžiu žaiztlų. uždėkite 
LEGDEO Ointment. Jos gydymo 
ypatybės palengvins jūsų skaudėji- 
ihų ir galėsite ramiai miegoti nak
tį- Vartokite Jų taipgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
niežėjimų ligos vadinamos l’SORIA- 
818. Taipgi pn.Aallna peršėjimų ligos 
vadinamos ATHEETE‘8 FOOT, su
stabdo džiovinimų odos ir perplyštnių 
tarpplršf-lų. Yra tinkamų vartoti nuo 
džIflstantUos, suskilusios odos dedir- 
vlnių, odos išbėrimų Ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
sirodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klų. Jl yra gera gyduolė nuo iš
viršinių odos ligų. Lo
gulo Olntment yra 
parduodama po 7f> 
et., $1.25, Ir $3.50.
Pirkite valstiofisęChl 
cagoj ir apylinkėse—
Miltvaukee, Wlsc..Ga 
ry. Ind.ir D*trolt. Ml- 
clilgan arba rašyki
te ir atsiųskite Mo- 
ney order |

STATYBAI IB NAMŲ 
PATAISYMAMS 
nUSTATPME 
VISOKIŲ ROSIU "
MEDŽIAGĄ

CARRMOODY 

LUMBER CO.X - •
STASYS LITWTNAS. Pres. 
3039 8<x HALSTBD ST.

Tel. Vlctory S-1S7S ”>*
APKAINAVIMĄ IR PREKIŲ PRI

STATYMĄ TEIKIAME 
NEMOKAMAI

RAšTINfi ATIDARYTA kasdien nui 
I vai. ryto Iki < vai. vakaro Ii 
šeštadieniais Iki S vai. vakaro

Pridėkit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

įstaigoje BRIGHTON SAVINGS and LOANI
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000.00

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

CHARLES ZEKAS, Sec’s

Ptrmad., antrad.. penktad. Ir 
Nešt. 8 ▼. ryto Iki 4:S0 p. p.

OFISO VALANDOS:
Trečlad. 8 ryto Iki 12 o 
Ketvirtad. 8 ral. Iki t vak.

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. U artimą ir 

tolimų Hiatancijų. Saukite sekančiai:
3415 S. LITUAN1CA AVIU CHICAGO, ILL.

ANTANAS . VILIMAS
Telefonas — FRontier 6-1883

Iš ARTI IR TOLI BALDŲ |

PERKRAUSTYMAS
Naujau K|M'cialus dideli* 

sunkvežimis su pilna ap- 
drauda, l'lgus Ir sųžinlngas 
paturnav imas.

R ŠERĖNAS
154b S. Woo<j St.. Chicago 8, 

Illinois, tel. VI 7-2972

TELEVIZIJOS
Ir Radie Aparatų Taisymas

Sąžiningas ir garantuotas darbas 
M- RIMKUS, 4517 S. Sawyer St 
Tel. VI 7-0087 — VI 7-3037

mai yra ar jų nėra, diskusijos 
yra ar jų nėra — tai tik pia- 
nešimo rengėjų, bet ne praneši
mo klausytojų dalykas.

Vyt. Vaitiekfinas I

tuose prieš Bcimo rinkimus di
džiosios partijos stengdavosi tu-

niškumą žmoguje.
V J. Budrikas

LEGULO, Department D.

618 W. Eddy St. Chicago 34. IU.

j 5 V '

Rūpestingai ir pigiai taisau
TELEVIZIJOS

aparatus
Garantuoja darbą ir dalia.

J. MIGLINAS 
| Telef. — HUmhold 6-1038
Sf t > ’TSsrt ’ SSTPJSTEiJSn?- 9=

MES PRISTATOME ANGLIS BEI] 
PEČIAUS ALIEJŲ

DIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS lį*

Christmas
7956

NOW...
laimingieji, kurie 1955 m. prisidėjo prie mūsų Kalėdų Klubo—Uhrtsl- 
inas Club. lapkričio luėnea} gavo čekius. Prisidėkite prie mūsų 1056 m. 
Christmas Club ŠIANDIEN! .keletą blo-'Mes taipgi perkraustome jūsų baldus saugiai - 

ar keliasdežimts mylių. Reikale laukite mus.
Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkitės pas' 

:mus. Turį daug metų patyrimo perkraustymo * darbe.

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne Avenue Tel. Vlrglnla 7-7097

Ikų

and Loan 
AtsociationUniversal Savings

1800 So. Halsted Street • Chicafco 8. 111. • HA ymarket.'1-2023
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

MŪSŲ KOLONIJOSE NORI ‘ ATVAŽIUOJI Į JAV

Chicag •! Voje.

IŠ KĘSTUČIO KLUBO 
PASTOGES

Nauja klubo valdyba

Sausio 1 d. 1 vai. p. p. Holly-

kaitė, p. p. J. ir M. Zaukų jau 
niausioji dukrelė, š. m. sausio 
7 d. šv. Petro ir Povilo parapi
jos bažnyčioje prįėmė Moterys 
tės sakramentą. Jų moterystės 
ryšį palaimino kun. J. Reikus. 
Šv. Mišių metu jaunojo tėvas,

Norinčių | Ameriką atvažiuoti 
asmenų, kuriems reikia 

parūpinti garantijas,
PAPILDOMAS SĄRAŠAS 

No. 8

wood salėje įvyko Kęstučio Pa- rocjęfordiečių mėgstamas solis 
salpinio Klubo metinis susirin-, tas, iabaį jautriai pagiedojo ke- 
kimas. Susirinkimą pradėjo ir lias giesmeg. Sutuoktuvių apei- 
jam vadovavo klubo pirm. An- g0S buvo tikrai įspūdingos ir

, je; 20a/ Buckenburg, Ulmenallec, 
M.S.0 Kasernep, Germany, a) Ra

sim. 1929.3.16. Munchen, VokieU- ^nia gim.
'joje. b) Lapeikis, Peter, g. 1947.J 10281®13 Tllz^e- Lietuvoje.
5.13. Maintebath b. Haag Vokie- ! 165. RASLANAITE, Marijona,

Į tijoje. c) Lapeikis, Heidemarie, g J gim. 1933.9.5. Panevėžyje, Lietu- 
il953.2.27. Raag. Vokietijoje. ivoje; 24b/ Rendsburg, Wrangel 
j 156. MATULIONIS, Bonifacas, Kaserne A/46, Germany.

143. BAJERS, Marija, gimusi1 gim. 19039.8. Liaudiškiuose, Lie- 166. RAUDIES, Erich, gim. 19-
1906. 6.9.. Skujene, Latvijoje; mo- [ tuvoje; Uhlerborn, 4204 LSCo, 03.2.4. Meišlaukiuose, Lietuvoje; 
kytoja; Pinneberg, Eggerstedter- Germany. prek. technikas; Hamburg-Rahl-
strasse 16/303, Germany. ) 157. MIKĖNAS, Mykolas, gim. stedt, Kamminestr. 17, Germany.

144. BALNYS, Kazys. gim. 19- 1920.8.15. Anykščiuose, Lietuvoje a) Raudies, Lilli, gim. 1917.2.25.
------- — - *" — ■------ — .. _ Biriuose, Lietuvoje; mokytoja, b)

Raudies, Bernardas, gim. 1912.2.8. 
Kaune, Lietuvoje, c) Raudies, 
Christel, gim. 1944.9.2. Yluva, Vo-

18.5.1. Putriškiuose, Trakų apsk., stalius; Ranau/Main, Buchbeig- 
Lietuvoje; Augustdorf b. Detmold,, strasse, 13, Germany, a) Mikėnas, 
VVohnstatte t. Auslander BĮ. 33/- Suzanne, gim. 1912.12.27. Nieder-

Tradicinis

INŽINIERIŲ BALIUS
Š. m sausio 21 d. (šeštadienį)

The KUVMENS CLUB BU1LDING, 4711 W. Madison St.
(ten pat, kur pernai) Marine, Ovai ir Oak salėse

tanas Valonis, dalyvaujant vi
siems klubo valdybos nariams.

Šių metų valdybą sudaro šie 
asmenys: Antanas Valonis — 
pirm., Pranas Jakavičius — vi- 
cepirm., Mečys Krasauskas — 
protokolų sekr., Bruno Shotas 
— finansų sekr., Pranas Mic
kus — ižd., Juozas Simanavi
čius — kontrolės sekr., Petras 
Ališauskas — iždo glob. ir Sta
sys Baranauskas — sergančių 
narių lankytojas.

Pradedant naujus metus klu
bo valdyba pasižadėjo nuošir
džiai dirbti klubo labui. Finan
sų sekr. pranešė, kad mirė pen
ki klubo nariai.

Atšauktas nutarimas
Atšauktas praėjusių metų 

sausio mėn. nutarimas, kuris su 
šių metų pradžia įpareigoja klu 
bo valdybą pakelti narystės mo-

grazios.
Vėliau vestuvių pulkas ir ar-

14, Germany, a) Balnys, Helena, 
gim. 1924.10.2. Zajodkovv/ Lenki
joje. b) Balnys, Miroslavas, gim. 
1946.9.30. Emstetten, Vokietijoje.

griendau, Vokietijoje.
158. NETZĘL, Artur, g. 1935.! kietijoje.

5.7. Eigeliškiuose, Sakių apskr.,1 167 RiEWE, Marta, gim. 1921.- 
Lietuvojej Neustadt/Holst. \ or- 7 2{j. JaČkonyse, Alytaus apskr.,

timieji šeimų svečiai lietuvių c) Balnys, Algirdas, gim. 1£>51.4- denviek 3/33, Germany. Lietuvoje- gailestingoji sesuo-
j! 7. Essen/Kray, Vokietijoje, d) 159. NETEL, Walter, gim. 1937. Salzgitter-Lebenstedt, Popenkampklubo na t aluose* buvo pavaišinti *’ Essen/Kray, Vokietijoje, d) kiuoo pątąipose Duvo pavaisinu BaJnyg Vytautas> gtm 1952.9.17.

pusryčiais, o 6 vai, p. p. ten pat 
buvo graži vestuvinė puota, 
jaunosios tėvelių p. p. Zaukų pa 
ruošta. Buvo didelis būrys roęk 
fordiečių ir čikagįečių svečių. 
Valgių įvairumas ir gausumas 
stebėtinas. Šokių mėgėjai turė
jo progos pasišokti, nes grojo 
puikus orkestras. Jaukios lie 
tuvių klubo patalpos vestuvinę 
puotą darė dar puošnesnę.

So. Boąton, Mass.

Augustdorf, Vokietijoje.
145. BENSCH, Georg, Hilmar, 

gim. 1935.7.22. Sachsen-Anhalt, 
Vokietijoje; Altenstadt/ob. Nr. 
H/39, Kr. Schopgau, Germany, a) 
Benseh, Gertrud, gim. 1935. 9. 27. 
\Vendshof, Vokietijoje.

146. DANULLIS, Siegfried 
Ernst, gim. 1925.2.22. Trakening- 
ken, Klaipėdos krašte; Landshut, 
Rosengasse 351, Germany, a) Da
nullis, Erna Emma. gim. 1921.10.- 
27. Piktuponen, Klaipėdos krašte, 
b) Dahullis, Hannelorė Gisėla, g.

Šnekutis! 1943.10.4. Tilžėje, .Lietuvoje, c)
* Į Dahullis, Ralf Siegfried, g. 1954.- 

9.13. Landshut, Vokietijoje.

10.7. Eigeliškiuose, Šakių apskr. ii, Germany.
Lietuvoje; Neųstadt/Holst., Vor- 1 — .....
dervviek 3/33, Germany. į
, 160. NEU, Julius, gim. 1901.7. 1 
1. Skaudvilėje, Tauragės apskr.,! .....
Lietuvoje; Kieferhorst-Franzen- Nuoširdžiai dėkoju mieliems piie- 
burg, Kr. Lend Hadeln, Germany. :teliaius.lr gaištamiems, lankiusiems

PADĖKA

a) Neu, Anna, g, 1902.10.31. Skir- 
viteliuose, Lietuvoje, b) Neu, Har- 
ry, gim. 1941.1.1. Kaune, Lietuvoj, 
c) Neu, Dietmar, gim. 1942.8 ?7. 
Skirviteliuose, Lietuvoje.

Studentų dailės paroda
Studentų dailės paroda, ren

giama studeptų sąntkriečių, Bos 
tone ątidkroffi'a s^įiąio 14 d., 

kestį. Atšaukus šį nutarimą, šeštadienį, 3 vai. popiet Taut. na 
narystės mokestis paliekamas muosė, 484 Ę. 4th §į., So. Bos-
senas, būtent — $11.50 visiems ton, Mass. Alįdąrypip pietų kai 
metams. j bės dail. Viktoj^s Viepia. Pa-

Nutarta pataisyti klubo įsta-1 
tus. Šiam darbui atlikti išrink-!

161. NOLIS, Augustas, gim. 19- 
15.1.22. Lukšiuose, Šakių apskr., 
Lietuvoje; Willich b. Krefela, Ma- 
rienstr. 13, Germany, a) Nolis, 
Christina, gim. 1929.12.22. Willich, 

tAT ‘ o . i- i Vokietijoje. b) Nolis, Irmgard, g.
147',on^o ^ropele, 11949.9.6. Willich, Vokietijoje, e)

gim._ 18973.25. Sedoje Lietuvoje; NollSi LeO, gim. 1954.5.24. Willich, 
siuvėja; Bachen-Forst, Freunder Vokietijoje.
WiT«GnnRRnvAT k r 161 PAK6TYS- Kazys, 8™. 19

148. DOĘROVALSKĮS, Karolis,
gim. 1921.8.13 Mosėdyje, Kretin

mane ligoninėje mano trumpos ligos
metu.

Labai ačiū visiems už gražias do
vanas.

Ypatingai esu dėkingas L. 6. S. 
tVisėonsiu’o Klubo Valdybai ir vi- 

'siema broliams-sesėms šauliams, T.M. 
D-jos Valdybai ir nariams už pui
kius gėlių vazonus.

Jūsų
V. Kažemėkaitis

PKOŲĮ RAMOJ E dalyvauja: solistai—Stasys Baranauskas 
ir Jina Variakojytė (iš Detroito), 
balerina — Violeta Karosaitė.
Akomp. muz. A. Kučiūnas.

ŠOKIAMS gros J. Akelio specialiai padidintas orkestras 
Pradžia 7 vai. 30 min.

STALIUKAI užsakomi telef. RE 7-2296, arba CR .7-7608, 
arba AL 2-0387.

JONAS GRAD1NSKAS
Televizijos, radijas, patefonai, lempos, antenos baterijos 

J. G. IELĘVISION COMPANY

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998
GARSIAKALBIŲ SISTEMA (Public Address System) išnuomavimui

Dnoną fr įvairias akonlngaa 
kepą16.3.2. Kaune, Lietuvoje; ūkinin

kas; Altenberg i.W. b. Munster, 
Td 33, Geri;os apskr., Lietuvoje; Schvvetzin- 

gen, 8591 ,LSCo, Germany.
149. ERSLOVAS, Balys, gimęs

1923.2.10. Obeliuose, Rokiškio ap., 
Lietuvoje; Audė eite 29, Winter- 
slag/Genk/, Belgium. a) Erslovas,

x xa. j. • Maria, gim. 1930.2.29. Jugoslavi- 
sęstadienį įoje. b) Erslovas, Eddy, gim. 19- 

50.3.8. Nardlan Winterslag, Bel
gijoje. c) Erslovas, Diana, g. 1952. 
8-31. Genk, Belgijoje.

150. GURSKIS, Kazys, gim. 19- 
19.1.27. Kaune, Lietuvoje; daili
dė; Ęalserslautern, Stemstr. 12, 
Germany, a) Gurskis, Ahrine, g. 
1927.7,18. Krickenbach, Vokieti
joje.

151. JUODSNUKIS, Rūta, gim. 
1938.10.4. Kaune, Lietuvoje; mo
kinė; Hnttenfeld b. Lampertheim, 
Viernheimer 59, Germany.

152. JURKUS, Klemenfina, gim.
1935.4.10. Lydoveąuose, Tauragės 
upskr., Lietuvoje; Lubeck, Vor- 
verkerstr. 103, Bar. 4/6, Germa-; 
ny.

153. KASPAREIT, Emil, gim. 
1927.50.29. Zakaimyje, Lietuvoje; 
šoferis; Schwinfurt/M., Feldgasse 
2, Germany, a) Kasparcit, Maria, 
g. 1929.3.23. Psary. b) Kasparcit, 
Erwyn, gim. 1950.3.17. Schwcin- 
furt. Vokietijoje.

154. KRIAUČIŪNAS, Balys, g. 
1916.1.30. Kaune, Lietuvoje; Bu- 
lenheim/Rhess, Heidcshcimer 47,

VYTAUTAS DAILIDĖ, Broniaus Germany, 
sūnus, yra iš toli pajieškemas ar- 155. LAPEIKIS, Petras, g. 1922. 
timos gaminės “Jadzės". Prašomas 1.10. Panevėžyje, Lietuvoje; Ma>- 
atsiliepti šiuo adresu: Gallery, 7?Penbeth b. Haag, Obb. Haus 12, 
Steamboat Rd., Great Neck, N.Y. Germany, a) Lapeįkis, Lieselotte,

rodą bus
3 — 8 yąl. ir s^kroądįępį 11

a

ta penkių asmenų komisija. J va^ Visuopiepė Rvįęęią.iria gau- 
, . , .... , !3iai atsilankyti. Pairojoje daly-L,etuv»s laisvumu, re,kata™ vauja deiimt daUinta.

Artėjant Lietuvos nepriklau- kų iš visos Ąmeriįos.' Dail. V.
K. Jonynas parodą charakteri
zavo, pareikšdamas, jog joje 
“yra ir tokių gerų dąrbų, ku
riuos visiškai dpąsįai galima bū
tų dėti į betkokią papodą”.

Iš Bostono studentų dailės pa 
rodą iškeliaus į Philadelphiją, 
Rochesterį ir Storrs, Conn.

somybės atgavimo sukakties mi 
nėjimui, Kęstučio klubas pasky
rė komisiją parinkti aukų Lie
tuvos išlaisvinimo reikalui per 
klubo susirinkimus. Surinkti 
pinigai bus įteikti Lietuvos ne- 
pr klausomybės minėjimo metu 
Marijos augštesn. mokyklos au
ditorijoje vasario 12 d.

J. Kondroska, klubo korcsp.

Rockfard, I1L
Į naują gyvenimą 

Du jauni žmonės, abu trem
tiniai, pasiryžo sukurti šeimą ir 
dalint's džiaugsmais ir vargais. 
Vytautas Salučka, vyresnysis p. 
p. M. ir J. Salučkų sūnus, nese
niai grįžęs iš Vokietijos atlikęs 
karinę prievolę, ir Sylvia Zau-

Raiieškojimai
Esant svarbiam reikalui, prašau 

atsiliepti Kęstutį-Alfonsą KIR
VAITĮ, arba žinantieji apie jo li
kimą rašykite P. Grigalauskui, P. 
0. Box 240, Marlboro, Mass.

Su pagarba
P. Grigalauskas

r?
JŪSŲ APDRAUSTI INDĖLIAI

Neš Didesnį Dividendą negu iki šiol
PAS

ST. ANTHONY SAVJNGS 
Pradedant 1956 metais Sausio 1 dieną

VELTUI... AUTOBUSU KELIONĖ
Visiems, kūne atvažiuos (netoliau 50 mylių) atidaryti naujų sąskaitų 

$50.00 arba didesnei sumai, bus apmokėta autobuso kelionė.

VELTUI . TERMOMETRAI» ’ • *
Su kiekvienu $50.00 ar didesniu indeliu!

Kad gavus mūsų padidintą dividendą, nereikia pinigus išlaikyti ilgą laiką 
Dividendas bus išmokamas kas šešis menesius... Pradėkite indėlius cUtar ir 
tapkite turtingesni 1956 metais.

ST. AXTHOXY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION ^

1447 S. 49th Ct., Cicero 50, III. - Tel. TOwnhall 3-8131 ir 8132
Atidarą kasdien. Uždara Uečiadiepiais ............... ............... JUOZAS GR1BAUSKAS, Vedėjas

______ . • • .<. •—

Westfefd 33, Germany, a) Pakš-i 
tys, Elizabeth, g. 1921.1.11. Schon 
waldau, Vokietijoje.

163. PETRIKEWITZ, Emma, g. 
1909.4.13. Mariampolėje, Lietuvo
je; Neustadtį/Holst., Vorderwiek 
8/27, Germany. a)’ Petrike- 
vvitz, Gertrud, gim. 1941.7.3. b) 
Petrikevvitz Dieberis, gim. 1946.6.- 
18.

164. RAMANAUSKAS, Jr.oeas, 
gim. 1922.1.7. Zarasuose. Lietuvo-

BRUNO’S KEPYKLA
3339 41 S. Lituanica Avė. 

T«L CLifside 4-6376..
Pristatome ) visas krautuves 
lr reatoranua, taip pat U- 
MunCla } visus artlmuoahia 

mlestua.

Prausias MOV INC

A T 1*1$ TOLI IR ARTI *'■3
NAUJI 0U>£U TBOKĄt-NAUJAUSI NMUSTrm (HAN/C/A! 

ttJUį M£TŲ PATYRIMAS-PI6US IRSĄŽIN/N6AS AATARNAMIAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 3$, ILL. Tcl. VAILook 5*9209

AR NERRIGIRDITE?
Jei taip, jums bu« malonu sužinoti kaip mes esame 

pagerinę, girdėjimą bei palengvinę nuo vaginančių gal
vos ūžimo kilusio nuo kataro galvoje, tūkstančiams 
žmonių (daugelis virš 70 m.), kurie vartojo mūsų pa 
prastą. Elnio Palliative Home Treatment per praėjusius 
1G metų. čia gali būti išklausvmas jūsų maldų. NIEKO 
NEKEIKIA NEŠIOTI.

štai keletą simptomų, kurie gali būti dėl priežasties 
apkurtlmo nuo kataro bei galvos ūžimo. Galva jaučiasi 
užsikimšusi nuo gleivių. Gleivės varva j galvą. Krenkš- 
čiate ir spjaudote. Nosyje, ir gerklėje gleivių kasdieną.
Blogiau prigirdite turėdami slogas. Girdite — bet ne- 
suprantato žodžių. Girdite geriau giedrom dienom. Blo
giau lietingom. Galvoj ūžia kaip svirpliai, varpai, švil
piai, taksi, šnypščia ir daugybė kitų garsų. _

Jei Jūsų padėtis yra dėl kataro galvoje, jums irgi gali būti galimybė 
pasigėrėti šiuo nuostabiu palengvinimu panašiai kaip ir kiti vra repor- 
tayę. RAŠYKITE ŠIANDIEN Dftb ĮRODYMŲ BEI SO DIENŲ IŠBAN- 
DY.MI’I PAKILIA MO. Prašome rašyti ANGLIŠKAI j
TflE ELMO COMPANY, Dept. F 45B DAVENPORT, IOWA

SEGHETTI TRAVEL BUREĄU
2451 So. Oakley Avenue Tol. YArds 7-3278

MES PARCPINAME KELIONES LĖKTUVAIS, GELZKELIAIS, 
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.

Sutvarkome dokumentus norintiems atvažiuoti į Ameriką. Pa
rūpiname dokumentus norintiems išvykti į užsienį. TURIME IR 
LIETUVIŲ Skyrių. Pildome afideivitus. Pasinaudokite.

Rootevelt Furniture Miegamo Rakandų Išpardavimas!
11 gabaįų — tiktai už $169.00 llSaSRli 1 1F

Į šį setą įeina lova. dreseris, ko
moda, springsai, matrasaa su vidu
jinėm spiruoklėm. 3 vanity stiliaus 
lempos, 2 miegamos pagalvės ir 
kilimas. Didelis pasirinkimas ir 
kitokių baidų. Galima užeiti vaka
rais. Parduodame Išmokėjimais.
Už 6 mėnesių išmokėjimus neima- 
me jokių nuošimčių. Prieš perkant 
baldus, užsukite j šią lietuvišką 
krautuvę, apžiūrėkite baldus ir pa
tirkite kainas.

ROOSEVELT FURNITURE CO-
2310 VVEST ROOSEVELT ROĄD Tel. HKelej 3 -4711

Eell* Raudonis, dar. Ir men&džerla

CRANE S A V I N G S
2555 WEST 471h STREET I.Atayette J.108S

B. R. Pietkiewicz, prez.; E. R. Pietkiewiez, sekr. ir advokatas
Mokame augštus dividendus. Kcšiuojame čekius. Parduodame ir 
išperkame valstybės bonus. Ta u py tojams patarnau vilnai veltui

1 ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ŠIANDIEN.—Apdrausta iki $10,000. 
Darbo valandos; pirmad- ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penkt. 9 iki 5; treč. uždaryta, o šešt. nuo 9 iki vidurdienio.

11 ———— —

B UIC K ’ AS

LIETUVIŠKAS

AUTOM OBILIS

NARIAI UETUVIV TAIP. IR SKOLINIMO
B-VIŲ LYGOS, KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki SI0,000.110 
I lt

Paskolos Duodamos Namų Įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

OHICAGO > SAVINGS A LOAN ASSN.
6234 S. Westem Avė. Chicago 36, ūl.

CRANE SAVINGS A LOAN ASSIL
2555 W. 47th St. Chicago 32, M.

DISTRICT SAVINGS A LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8, III

UNIVERSAL SAVINGS I LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St. Chicago 8, Iii.

-------------:------------------------ • ----------- u
i-r '

AUKOTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IR PELNINGI PATARNAVIMAI.
TAUTKUI TVIRTAI, APDRAINTO.I SKl.iMHi.UtHi ISTAIGO.li;. ATKARIAUSIAS. \AI .»Al PADIDINTAS DIV 1 DAs I l RAID l I’ I>V I.S'IMLN• 
TŲ SĄSKAITAS. KITI TAI PV MO SKYRIAI: OPCIONAI,. BONIS. KAI,F. DŲ tlt YAKACMt SKN ItlAI. GAMTl-. TAI PVTI III PUll LAIŠKI S. SI
TAI PYKITE IŠLAIDAS IšKI.IflANT ČEKU S IR APMOKANT VISOKIAUSIAS RII.AS, I EI.TI I PATARNAVIMAS NARIAMS. IšKEICIAM IR 
PAIlhlORAM VALDŽIOM BONIS. NAMI PASKOIX»s l’RI I ,IN AM I Al Si OM M,>I.AOOM. SI ŽINOT MfSV AIKŠTĖJ DIVIDENDU IR KITAS IN-

EORMACMAS PAŠAI K IT — GlIOII.HII.I,

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOGIATION, 6234 SOUTH WESTERN AVL
Vlipt 12 \ĄU —b VAU; AM1LU) IK PENKT. » Iki 4 VAU.; KET. 0 IKI b uU. Trw. LZDA1LVTA VISĄ bLbT. 9 IKI 2 TUP1ET

— • *SA

I
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DIENRASTO DRAUGAS, CmCAGG, ILLfNOlS trečiadienis, spnsia 11, 1553,

CIASSIFliD & HELP W ANTEO ADVERTISEM E NTS WANTED VYRAI

KKAL KSTATK

P. STANK0VI6IUS
REAL ĖST. h 1K8UR. BBOKSBZB 

ij stovių auditorija 
8133 8c. llahited Si.

Ph. DAunbe 8-1793
Pailfetla plrkltl . parduoti uainu. 
aktus, btinlaa. Parūpina paskol** 
draudimus tr daro vertimus. Tvark 
luilgittcljoH dokumentus. Ofisas atds 
r«» kasdien nuo 10—7.

Ncjiiilouto turto pirkintns-pardavi- 
ttuis, Anokių rūšių apdrauda, nota- 
rijatas. i . '

Pi LEONAS
KKAL ESTATK

>78* W. 7 lak. 8t. WAlbrook S-SUlt

Prie* pirkdami ar paninodan. 
namus, biinuta, sklypu ar Akio 
atlankykite mos.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURAN01 

2405 West 61 St. 
WAlbrook 6-6080

I’Ko-ipeet 8-357V (vok. Ir

Kas, perkant arba parduodant na 
mus. norit sąžiningo Ir lietuvUkai 
uuoSirdaus patarnavimo krelpkltSa )

VENTA REAL E8TATE

4409 S. Fairfield, teL LAf. 8-8881
Vai. Kasdien nuo 9—12 ir 4—7 va. 
van. SeAtad. nuo 9 v. r. iki 8 v. v 

Trefiladinelats uždaryta

Pardavimui namas ir maisto pro
duktų bei mėsos krautuvė. ELeiptis 
tel. REliance 5-6450 tarp 6 ir 8 v. v.

1>IL>KL1S 3-JŲ BITŲ BABGENAS 
4—4—3 kumb. rūsy. Autom, alyva, 
kui-ftlu vandeniu apšild. 2 autom, ga
ražas. Geriausioje vietoje, arti 30th 
ir Springl'iild. SVOBOOA, 3739 IV. 
2<i(.li St. LAuiukilc 1-7038.

Įvairūs Dalykai

11171'. APDRAVOV AUENTfRA
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notariatas. Valsty
bės patvirtintos kainos.

1‘rieį darydami apdrandas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
\VAlbrook 5-3671

INTERSTATE INSVRANCE AGENCY 
5900 S. Ashland Avė., Chicago 36, III.

ŠILDYMAS
A. Stančianskas Ir A. Lapkų

Instoliuoja visų geriausių Ameri
kos firmų gazu ir alyva kūrena
mus pečius (fumaces), visų dy
džių oro vėsintuvus Air condi- 
tioners) ir atlieka visus skardos 
darbus

1500 SOUTH. 50th COUKT 
ir 1505 SO. 51st COURT 

Cicero, Illinois 
Telefonai: OLympic 2-8782 

Ir OLvmplc 2-8492

BUILOtNG & REMODELING
NAMŲ STATYBA

| valrfls tu»i-ynuli Ir pardavimas
Jei norite pirkti ar užsakyti namą, 
kuris būtų gerai iAplannotas, pate 
gus. gražus ir pigus, pirkite ar užaa
h yklte pas

Susitarti Aaoktt REliance 8-8101
V. SIMKU8 

nuo 5 vai. p. p. kasdien tr 
sekmadieniais nuo 10—4 vai.

Adresas: 4645 So. Keating Avė.,
CHICAGO 82. ILL.

AMTARAS LUKAS ir SOHUS 
6450 So. Fairfield Avenue

BUILDING CONTRACTORS 
Stato naujus namus, atremontuo
ja senus Kreipkitės;

T.4. HEmlocb 4-5881

£iiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinmiiiiiiiiig
= IJETUV1Ų STATYBOS 

BENDROVE

MŪRAS
BOLDERS, INO.

Stato gyvenamuosius na
mus, ofisus ir krautuves pa
gal standartinius planus ar 
individualinius pageidavimus.

įvairūs patarimai staty
bos bei finansavimo reika
lais, skiciniai planai Ir na
mų Įkainavimas nemokamai.

S Statybos reikalais kreiptis 
S J reikalų vedėją šiuo adresu:
I JONAS STANKUS
s kasdien nuo 4 vai. popiet 
s TeL PRoepect 8-2018 arba 
S lJJdlotv 5-8580.
g 0800 80. CAMPBELL AVE^
E Chicago 29, Illtnots
EtlIHIlHIIHIIIUUIHIHHlIHIlininUIHIlll

AETOMOBILFJ4 — TRFCRH 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO KOŽICOS 
lletuvtAka gazolino stot U Ir auto 

talsyniaA
Atliekami motoro remontai, lyginimo 
dažymo darbai ir keičiamos dalys.

CALL-ME-MOTORS C0.
A7M S. WE8TF.RN AVĖ.. RE 7-15S8

Remkite dien. Draugą!

HELP WANTED — MOTERYS

C A S HI E R
With adding machine 

and c.ashiering experience

5 day week 
Group insurance 

Profit sharing plan

GENERAL 

FINANCE CORP.

G021 W. Onnak Koad 

OFPICE GIRL
Need giri evperieneed in billing 

and genernl offiee work.
• Good payittg
• Good transportation
• Oood aorking eonditions 

Pitone ALbany 2 2207

TYPIST. Nights
5 P.M. to 1:80 A.M.

BILLING CLERK
8:80 A.M. to 5 P.M.

CAROLINE MOTOR 
EKPRESS

2417 So. Paulina St.
Tel. CL 4-1000

CATHOLIC PERSONNEL — 
T0WNE

NO FEE
SECRETA&IES ............ $800-360
STĖNOS. LITE & EXP. $280-300
B1LL TYPISTS ........... $240-280
TYP1STS ................... $216-260

Eile clerks and page girls — Ojten 
in The New VVorld Bttilding.

109 N. Dearborn — Suite 702 
STate 2-7480

L A D 1 E S

Be an Avon representntive in your 
own neigltborhood. Earning avetage 
$2 to $3 per liour. No experience ne
eessary. For eomplete inl’ormation —

Call EU 6-9052

Skelbkitės “Drauge”

F1SHER BODY
NEEDS

PROCESS
ENGINEERS

To analyze body assembly drawings and establish sequence of as- 
.sembly operations, determine tooling and eųuipment reųuired and 
prepare methods time analysis.

FOR

BODY IN WHITE;

- WELDING AND METAL

FINISHING; PAINT; 

SEALING, GLASS, 

HARDWARE; TRIM AND 

FINAL ASSEMBLY.
Men with fbeture design experience or practical experience in the 
body assembly field wiil be considered.

54-hour Work Week
Idcal tvorking eonditions in new general officea.

Interviews Daily 
8 A. M. to 3:30 P. M.

Tuesday and Thursday Evenings 
6 P. M. to 9 P. M.

Saturdays
8 A. M. to 12 NOON 

Apply

SALARIED PERSONNEL 

30001 Van Dyko 

Contact Mr. R. M. Pinney

DETROIT/ MJCHIGAN

F1SHER BODY
Has Openlngs for

DESIGN
<9

ESTIMATORS

DESIGNERS
On

BODY ASSEMBLY 
FIXTURES
54-hour Work Week

Interviews Daily 
8 A. M. to 3:30 P. M.

Tuesday and Thursday Evenings 

6 P. M. to 9 P. M.

i

Saturdays

8 A. M. to 12 NOON

• Apply

SALARIED PERSONNEL

30001 Van Dyke 

Contact Mr. R. M. Pinney

D E T R 0 I T, M I C H I G A N

FISHER BODY
Has Immediate Openings for —

BOQY DRAFTSMEN 

SENIOR DESIGNERS

SENIOR CHECKERS

SENIOR LAYOUT

LAYOUT and ENGINEERING

ARTISTS

Automobile Body Experience not required.

INTERVIEWS DAILY 
8 A. M. TO 9 P. M.

TUESDAY AND THURSDAY EVENINGS 
6 P. M TO 9 P. M.

SATURDAYS 
8 A. M. to 12 NOON

— APPLY -

SALARIED PERSONNEL 

30001 Van Dyke 

Contact Mr. R. M. Pinney

DETROIT, M1CHIGAN

sssaoBox=s=saos9OE=sai

"DRAUGAS" AGENCY
65 East Washington Street 

TeL DEarborn 2-2484 

2884 Sounth Oakley Avenue 

Tel. Vlrginia 7-6640; 7-6641

HELP WANTKD MOTERYS

KVPMtlENCEI)

KEY PUNCH 
OPERATOR 
SERIES 024 MACHINE
8:15 a.m. to 4:45 p.m.

Modern offiee & eongenial 
People to wirk with 

Pd. Vacations & Ilolidays 
Cther Company Benefits

ILLINOIS 
TOOL W0RKS

2501 N. KEELER
(4200 West)

TYPIST

For Billing & Svvitcliboafrd

. . 5 day week. Permanent.. 
Good starting rate 

Insurance benefits
MULTI ELECTRIC MFG., 

INC.,

4223 West LAKE St. 

SAcramento 2-1900 

HOUSEWIVES
Work 15—25 hours per week in 

spare tiinc showing Steiling and 
Bavarian China. Car neeessary 
Age 25—45. Eam $75—$100 per wk.

Call UN 4-5863 or QR 5-4781

STENO - CLERK
Stenoeraphv ond General offiee tverk 
llotnelike working eonditions—5 day 

week. Good starting salary
NORMAN ENGINEERING Co.

2115 W. Marųuette Rd.

HE. 4-2300

PLATINKITE "DRAUGĄ"

YOUNG MAN
FOR

Conų><oiivt<T Service Lept. 
McctiAuicnlly lin-lineU

Ili-seh. grad. Neat appearanee. 
Honoratle dlseharge frotn artned 
forees, to s-rvlee. eaieuiatlng ma- 
ehlnis No prevlous exper. necess. 
t’aid vacations & holldnys, penatou 
Ai Instirnnoe proginiu.

APPLICANTS UTItli BE 1N- 
IIIIVIIAVED RITTVEEN 

IO A.M. to 2 P.M.
For et e. appointinent call SV. 7-9023 
FELT & TARRANT MFG. CO. 

Rm. 7136, Merchandise Mart

FABRIC OR PLASTIC CUTTERS
Cnlimited enmings, steady nork 

Good workiog eonditions
SOL MOfc PLASTIC COVERS, INO. 

190 N. Stato 
RA 6-0161

ĮSIGYKITE DABAR !

ALOYZAS BARONAS ‘
“SVIES* IR KELIAS" 1

Nesenai lAPJusi knyga
duodanti biografinių žinių 1A žymaus 
Amerikos lietuvių velkSJo

Prelato Igno Albavičiaus

gyvenimo ir pavaizduojanti Jo nueitą 
kelią, supažindina skaitytoją su {do
mia Amerikos lietuvių organizacijų 
bei veiklos istorija.

Kaina 91.00; gaunama:
“DRAUGAS”
2384 S. Oakley Avė.

CHICAGO 8. ILL.

STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardines
Tai gražiausia dovana mūsų 
mažiesiems skaitytojams. Meilė 

I tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ii 
{dail. VI. Stančikaitės gražios iliu 
Btracijos šią knygą padarė dau- 

! giausia mėgiama mažųjų skaity
tojų tarpe. Kaina $1.60.

; Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8, III.

NAUJŲ MAŠINŲ 
FONDAS

tk iTI. į m i i __

“D raugo“ Administracija 
nuoširdžiai dėkoja už aukas 
Naujų Mašinų Fondui. Aukojo 
šie asmenys:

Karas Thomas ir Gert

rūda ...............................................................$10.00

Sprainaitis J.................................. 7.00

Druktenis K..................................... 5.00

Sloger Peter .............................. 6.00

Kirkus Bronius ...................... 2.00

Poška Edward ...................... 2.00

Rakauskas Martynas . 2.00

Statkiene B...................................... 2.00

Tilvikas Domazas .... 2.00

Žalneriūnienė J........................... 2.00

, Vilutis Eduardas .... 2.00

Zeikus Liudas .......................... 2.00

Bagdonas Kazys .... 1.00

Barkauskas Juozas .. 1.00

Bartkus Jonas ...................... 1.00

Bartuška Vladas ..... 1.00

Cesnaknvičius VI.....................  1.00

Dagis Jose p h .......................... 1.00

Dabravolskis Domas . 1.00

GendrolienS K.............................. 1.00

Gilys Juozas ............................. 1.00

Grušaitis Bronė .................. 1.00

Jaknevičius D................................ 1.00

Jokūbaitis kun. P. ... 1.00

Krisčiukaitis Kazys .. 1.00

Mačiulis P. .1.00

Mankus B............................................. 1.00

Marčiukeviėiūtė Gea. . 1.00

Meškelė Vyt................................   1.00

Mikolaitis Josepli .... 1.00

Popelincka St............................... 1.00

Rimkus Stasys .'... 1.00

Rimkus Barbara ................. 1.00

Samaills Jonas ...................... 1-00

Schultz. J....................................  1.00

Skaisgirys K.................................. 1.00

Skapas Elvfyra ...................... 1.00

Kiek suvartoja amerikiečiai 
kavos

Iš spaudos ir statistinių duo
menų atrodo, jog amerikiečiai 
yra didžiausi' kavos suvartoto
jo! pasaulyje. Jie kiekvienais 
metais kavos įveža už 1,4 bilio- 
nų dolerių. Tokiu būdu vienam 
asmeniui tenka per metug po 
16,5 svarų pupelių kavos. Prieš 
kokią penkiolika metų už kavos 
svarą mokėdavo 30—33 et., da
bar gi mokama iki 95—97 et.

(ra.)

PADĖKA
Didžiai Gerbiamam Dr. R. 

Pautienių! už sėkmingai pada
rytą Magdalenai Motiejūnienei 
operaciją ir nuoširdžią prie
žiūrą ligos metu širdingas ačiū.

Motiejūnų šeima

PAJIEŠKOJIMAS

PajieSkomas MYKOLAS BAN- 
DŽIVKAS. Yra svarbi žinia. Atsi
liepti Šiuo adresu: Pr. Vilimas, 501 

E. 23rd St., Paterson 4, New Jersey.

J.GLIAtfDA

OftAPftO
NORIS

PftEMIJI/OTAS
HOMANAS

RADIO PROGRAMA
Liet K&dlo Programa IA atotlea 

WbMH. 1990 kll. aekioadieulala 12 — 
12:to vai. per pletua: liet. muzika, 
dalnoa, tr Magdutfis Pasaka. Biznio 
reikalais kreiptis J Steponų Minką. 
Baltic plorists, Gilių ir Dovanų Krau
tuvą, f02 E. Broadway, So. Boston 
17, Mass. Tai. So. 8-0449. Ten pat 
raunama lai k. „Draugas".

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllll
Gauta nauja siunta knygelli

KAIP PASIRUOŠTI 
JAV PILIETYBEI

Klausimai ir atsakymai anglų 
ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei
sėjas Alfonse P. Weli9. Kaina 
60 centų.

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

Pinigus su užsakymais siųsti: 

DRAUGAS”, 2884 S. Oakley avė.
Chicago 8, M.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllt

{domiausias romanas!

Gyva intriga ir šiurpūs 
{vykiai, išsamiai pavaizduo
tas bolševikinis gyvenimas 
Lietuvoje, dail. V. K. Jonyno 
16 originalių iliustracijų.

Abi dalys vienoje knygoje 
448 psL — tik $4.00

Užsakymus siųsti:

“DRAUGAS” 
2834 So. Oakley Avenue 

Chicago 8, Dlinois

4
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chicagos žinios (S ARTĮ IR TOLI uintelis pasirinkimas, kokį bol- VOKIETIJOJE

Parduotas Bismarck

viešbutis, Palace teatras
Arthur M. Wirtz, sporto var

žybų organizatorius ir nejudo- 
mos nuosavybės prekiautojas, 
nupirko ištisą bloką pastatų 
Chicagos centre: jis iš Eitel šei
mos atpirko Bismarcko viešbu
tį, turintį 550 kambarių, nupir
ko Palace teatrą, kuriame eina 
Cinerama, ir Metropolitan įstai
gų pastatą. Užmokėtoji kaina 
neskelbiama, tačiau žinoma, 
kad vien Bismarcko viešbutis 
galėjo kainuoti apie $10,000,- 
000. Tų pastatų žemė yra nuo
savybė Charles B. Melby, pirk
ta už $2,062,000.

Mirtis dėl muštynių
Nuo vidaus sužalojimų Cook 

apskrities ligoninėje mirė 17 m. 
jaunuolis Robert Hindahl, gy
venęs 2926 S. Wallace. Jis da
lyvavo jaunuolių baliuje, kurs 
įvyko vienos 15 m. mergaitės 
namuose, 2125 W. 57 str. Ten 
buvo šeši berniukai ir 8 mer
gaitės. Tarp berniukų kilo muš
tynės ir Hindahl parėjo į na
mus sužalotas. Tėvams nieko 
nesakęs atsigulė, bet motina, 
išgirdusi jo dejavimus, pašau
kė gydytoją, kurs pranešė po
licijai. Sužeistasis prieš mirtį 
pasakė, kad jį buvo sužalojęs 
jo draugas — Martin Deenihan, 
17 m. amžiaus.

Moteris kandidatuoja į 
teisėjus

Chicagos demokratai parinko 
savo keturis kandidatus į teisė
jus, jų tarpe ir moteris — Miss 
Katherine Nohelty, 54 m. am
žiaus,’ baigusi Loyolos teisių 
mokyklą ir dirbusi kaip refe
rentė prie Municipalinio teis
mo;- kiti. ncininuQtifiji,±andida- 
tai: W. J.’Kowalskp W. Barth 
ir D. J. McNamara. Jono Zurio 
sekančiam laikotarpiui demo
kratai nebenominavo.

100 nelaimių per valandą
Vakar Chicagoje buvo lijund

ra ir šalo. Buvo iš ryto taip sli
du, kad kas valandą mieste vi
dutiniškai įvyko po 100 auto
mobilių nelaimių. Indianos po
licija perspėjo, kad dėl gausiai 
iškritusio sniego yra pavojinga 
važiuoti keliu 49 nuo Chcster- 
tono iki Michigan miesto.

Pakėlė nuomą
Apie 4,500 šeimų, gyvenančių 

Chicagos Butų Tvarkymo ko
misijos pastatytuose namuose, 
gavo pranešimus, kad jų nuo
ma pakeliama maždaug po 
$4.70 mėnesiui.

Aprašys torturas Kinijoje

Amerikiečių išvaduotas iš 
komunistų kalėjimo Kinijoje 
kun. Harold W. Rigney, čika- 
giotis, kuris geležiniais pan
čiais sukaustytas praleido sun
kias tardymų dienas ir buvo 
pasmerktas mirti, savo šiurpius 
pergyvenimus surAšė ir ątidavė 
spausdinti laikraščiui “Chicago 
Sun-Times”. Tie atsiminimai 
bus pradėti spausdinti ateinan
tį sekmadienį.

Griežčiau baus seksualinius 
nusikaltimus

Pagal naujus nuostatus, jei
gu randama, kad koks seksua
linis nusikaltėlis yra pavojin
gas visuomenei, jisai gali būti 
uždarytas į atitinkamą valsty
bės instituciją. Šitaip gali būti 
padaryta su Harold Cook, 65 
m. amžiaus, kuris rastas nusi
kaltęs su 11 m. mergaite. Tei
sėjas jam taiko naujus, griež
tesnius nuostatus.

Laimėjo augščiausią 
chemiko garbę

Illinois universiteto Noyes 
cheminės laboratorijos profeso
rius dr. Carl Shipp Marvel lai
mėjo Amerikos Chemikų drau
gijos skiriamą augščiausią įver
tinimą — vadinamą Priestley 
medalį. Dr. Marvel pagerbtas 

i už savo atradimus sintetiniųI
I medžiagų gamyboje.

Automobilių parodą lankė 
. 200,000

į Automobilių paroda Chicago- 
. je kelia nemažo susidomčjji.mo: 
Iją jau aplankė apie 200,000 
žmonių. Ji įrengta International 
Amphitheatre, Halsted ir 42 
gatvė.

Iššoko mirtin
Dorothy Nash, 50 m. am

žiaus advokato žmona, atvežta 
į Mięhael Reese ligoninę gydy
ti nuo goiterio (kaklo liaukos 
išsiplėtimo), iššoko iš šešto 
augšto, mirtinai užsimušdama. 

$63 milionai iš skelbimų

Dienraštis “Chicago Daily 
Tribūne’’ per 1955 metus gavo 
skelbimų už $63 milionus. Tai 
didžiausia suma bet kada, bet 
kuriais metais gauta kurio nors 
laikraščio už skelbimus.

Kratos tavernose
Pirmadienį 42 federaliniai 

agentai padarė kratas 16-jc ta
vernų, esančių Chicagos prie
miesčiuose, ir konfiskavo 20 
gembliavimo mašinų.

J. A. VALSTYBĖSE
— J. Rugelis siūlo “tarptau

tinius recidivistus“ išmesti iš 
Jungtinių Tautų arba panaikin
ti veto teisę. Eilinis pilietis A- 
merikoje gali daug pasitarnau
ti tiesai, trumpais laiškučiais 
reaguodamas į įvairius viešojo. b°s Miami

ševikinių kraštų rinkikas turi
- yra balsuoti taip. Kas bal- Ba„,vl,,iaH:. w55 m diio 

suoja ne, gauna neapmokama 23 „ sindelfhlgp„ Wuerten- 
burgo provincijoje, Vokietijoje,

— Mirė Marijona Būčienė-

kelionę į Sibiro vergų
ias.”

Ar šios rūšies kova už tiesą 
neturėtų iŠ,Įvystyti į platų or- imona'/7ulau;'u‘į' 73"

stovyk-
mirė buvusio knygnešio ir vi
suomenės veikėjo Juozo Bučio

ganizuotą sąjūdį? (jk—)
— Amerikos Lietuvių Tary- 

Fla., skyriaus val
dyba. Miami lietuviai išrinko 
Amer. Lietuvių Tarybos valdy- metų
bą. Naują valdybą sudaro šie '------
asmenys: pirmininkė Adolfina 
Skudzhiskienė (1211 Pen. Avė.,
Miami Beach, Fla.), I vicepir
mininkas Bonifacas Bukauskas 
(7848 N. W. lst Avė., Miami,
Fla.), II vicepirm. Juozas Svol- 
kinas (1199 N. Federal Hwy., 
Hollywocd, Fla), iždininkas A.
D. Kaulakis (4763 S. W. 82 St.,
Miami 43, Fla.),. koresponden
tas K. Braze (4325 S. W. 13 st.,
Miami, Fla.). Amer. Liet. Ta
rybos Miami skyrius Vasario 
16 d. šventę paminėjo vasario 
15 d. 6 vai. vak. Lietuvių Pilie
čių klube. Skyrius visu kruopš-

gyvenimo įvykius, rašant val
džios pareigūnams arba spau
dai. Gaila, kad šia galybe ne
daug kas pasinaudoja. Tuo tar
pu gi raudonasis gaivalas, lenk
damas savo pusėn viešąją opi
niją, sugeba su įvairiais pasi
sakymais pralysti netgi anti
komunistinėje spaudoje.

Sektiną pavyzdį šia prasme 
duoda losangelietis, Los Ange
les, Calif., Liet. Bendruomenės 
apylinkės sekretorius J. Ruge
lis. Jis laikas nuo laiko tai vie
nu, tai kitu klausimu parašinė- 
ja amerikiečių laikraščiams.
Štai, praeitųjų metų gruodžio 
mėn. 17 d. numeryje didžiau
sias Pacifiko pakraščio dien
raštis L. A. Times atspausdino j tumu ruošiasi iškilmingai pa- 
jo straipsnelį Veto atouses, ku-j minėti Lietuvos nepriklausomy- 
riame pasmerkia Rusiją už bes atgavimo
veto teisės panaudojimą ir mū-

sukaktį.
Adolfina Skundzinskienė

žiaus. Ji gyveno pas savo žen
tą J. Valaitį ir dukterį Petro
nėlę. Jos vyras, vysk. Bučio 
brolis, yra miręs jau prieš 20

SOPHIE BARČUS 

RADI0 PROGRAMA
Iš WGES stoties — Banga 1390 

NUO PIKMAD. IKI PENKTAD. 
8:46 iki 9:30 vai. ryte 

gESTAD. 8:30 iki 9:30 ryte 
PIRMAD1ENNIO vak. nuo 7—8 v. 

SUKAI). 8:30—#:3O v. r. iš Kotli'l 
WOPA — 1490 kll.

Cbicago 29, Iii. HEmlock 4-2418 
7121 So. ROCKWELL ST.

CONRAD’AS FOTOGRAFAS
(LIETUVIS)

sv. vyriausybei siūlo imtis akci- vadovauja Miami, Fla., radijo 
jos tuos “tarptautinius recidi- pusvalandžiui, kuris pavadintas! gaj 
vietos” išmesti iš Jungtiniu “Lietuvos Aidai”. Jos sumanu tamaa darbaavistus” išmesti iš Jungtinių
Tautų arba išvis panaikinti ve- • mu ir finansais šis radijo pus-. 
to teisę.

1955 m. gruodžio mėn. 29 d. 
Rugelio laiškutį atsispausdino 
antras savo didumu dienraštis 
— Los Angeles Examiner. Čia 
jis pataiso senatorių Eastes 
Kefauver. Senatorius vienoje 
viešoje kalboje Los Angeles 
mieste pasakė, būk komunisti
niuose kraštuose balsuotojas 
neturįs pasirinkimo, nes balsa
vimo kortelėje esąs įrašytas tik 
vienas vardas. Tačiau jis turįs 
galimybę už patiektą 'kandidatą 
pasisakyti taip ar ne. Rugelis 
straipsnyje No choice tarp kit
ko sako: “Ten nėra jokio pasi
rinkimo tarp taip arba ne. Vie-

valandis buvo įvestas.
— Leit. A. R. Ostrauskas,

praėjusį pavasarį baigęs inži
nerijos studijas Marylando uni
versitete, šiomis dienomis iš
vyksta į Japoniją tęsti karinę 
prievolę Amerikos oro pajėgo
se.

(O ES OI 301
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TELEVIZIJOS FONOGRAFAI

Modemiškai įreng
ta vieta įvairioms 
nuotraukoms. Spe
cialybe — vestuvės 
Jaunavedžiams duo
dama puiki ir bran

414 West 63rd Street
TeL ENg. 4-5883 arba ENg. 4-5840

GU2AUSKŲ
BEVERLY HILLS GELINYCIA
Geriausios K<Uės dSl vestuvių, banke
tų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2113 \\ ĖST «SIII> STKEET 
Tel. I’Itospecl S-0H33 ir l’IL 8-0434

Vestuvių nuotraukos
Tik pas mus pirkdami gausit Augštds~ rūšies fotografijos 

Mūsų specialybė

Atidarant sąskaitą pirm 11-tos kiekvieno mėnesio 

dividentas mokamas nuo 1-mos. Dabar mokame 3%.

STANDARD stipriausia Taupymo Įstaiga visoje Amerikoje

Turtas virš.....................................$57,000,000.00

Atsargos Fondas........................ .. $4,500,000.00

CHARTERED AND SUPERVISED BY THE 
UNITED STATES GOVERNMENT

Member of Federal Savings and Loan Insurance Corporation 

JUSTIN MACKIEVVICH, President and Manager

Įstaigos valandos: Kasdien, įskaitant šeštad. nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. 
po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro.

Trečiadieniais visai neatidaroma.

STANDARD FEDERAL SAVINGS

iii

AND LOAN ASSOCiATION 
OF CHICAGO

4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 
PHONč: Vlrginfa 7-1141

L1UDĖSIO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIBKKTORIAI -

6845 S. Westem — 3 atskiros air-cond. koplyčios
BEpobUa 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta 

Tt«ma, kuri* gyvena kito** miesto dalys*; (ausim*
koplyčią arčiau jūsų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERM AVĖ. 1410 S0. 53ih AVĖ.
CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.
Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba

Tūwnhall 3-2109

KAS SUKELIA

VIDURIŲ RŪGŠTIS, 

IŠPŪTIMĄ
IR SUTRIKIMĄ?

Išpūsti viduriai, deginanti nevirškinimo 
.skausmą i. skrandžio sutrikimas, galvos 
skaudėjimo negalavimas. Gydytojus žino. 
kad šie simptomai gali būti nuo daug J vai 
rių priežasčių. Tikroji priežastis dažnai 
gali būti peristaltinis sulietėjimak nuo blo
go Jproeio ar dietos. Kino atveju “Goniosso” 
gali būti reikalingas. Kaip ir pagal recep
tų. gaunami vaistai. Dr. Peter’s “Goinozo” 
sustato yhv keletas mediciniškai užtvirtin
tų dalykų, kurie: 1) ramina ir Šildo su_ 
1 rikusĮ skrandi; 2) atleidžia vidurių išpū
timo skausmus; 3) suteikia neskubinanti 
palengvinimų nuo sukietėjusių vidurių, ku
rie yra priežastim aukSėiau išvardytų simp 
tomų. Švelnus. Gero skonio. Išparduota 
virš 20.000.099 bonkų. Šeimos dydžio bon- 
ka $1.65 vaistinėse. Bandykit© Dr. I’etcrs 
“Gomozo”... absoliutiškai niekas kitas taip 
nepagelbės.
Jei Jūsų vaistinė neturi, tnd pasiųskite $1 
už 11 oz. bonkų (su jūsų vardu ir adresu) 

.šiuo adresu: GOMOZO, Dcpt. <171-27 
1541 N. I<aveuswood Avc., l'liicago 40, III.

• Nemokamai 3-jų mėn. pilną, garam
♦iją — darbas ir,•dalys.

t Nemokamai vidaus anteną ir insta
liavimas.

• Iki $100.00 ir daugiau nuolaidos už 
jūsų seną televiziją.
Be to, visokiausi radijai, rekorda- 

vimo aparatai, lempos, baterijos, da
lys ir kitų firmų televizijos.

NUOŠIRDUS LIETUVIŠKAS 
PATARNAVIMAS

Frank’s TV and Radio
l’ARDAVIMAS IK TAISYMAS

3240 South Halsted Street
Telefonas CAIujnet 5-7252 

PRANAS KERŠIS IR
PAULIUS F. ENDZELIS

=30E3Ot===IOE3OE==3

Precin Photo studio
INO.

EDVARDAS ULIS, sav.

4068 Archer Avenue 
Telefonas VIrginia 7-2481

iDUDiiiiihiiiniiiniiiiiiiiiiiiiimiiiiiiii
Skelbtis “DRAUGE” apsimoka 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimu

kaina yra prieinama visiems.
uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiii i

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue

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

4330-34 South California Avenue
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

Mutual Federal Savings Rekordas...
• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.

• Nuo 1905 metų ši bendrovė pergyveno karus, ekonomines depresijas, pa
nikas ir krizes, ir savo taupytojams išmokėjo kiekvieną sutaupytą dolerį.f.. /

• Augštus dividendus išmokėjo visada be perstojimo.

• Partrauksim jūsų pinigus iš kitur, jei atnešite savo banko knygutę.

Mielai kolegei Dr. Aldonai Rugienei, jos 

mylimai motutei
A. f A.

ALEKSANDRAI KATILIENEI mirus, 

gilių užuojautų reiškia ir kartu liūdi

Dr. V. P. Tumasonis su šeima

i

PRADEKITE TAUPYTI ŠIANDIEN!

Gerb. ALDONAI ir JONUI RUGIAMS, 

jų mielai motinai ir uošvei mirus, nuoširdžią 

užuojautą reiškia

A. Kundrotas 
A Matuzevičius

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

mus.

Ambulansų patarna
vimas dieną ir nak
tį, Reikale šaukite

Mes turime koplyčias' 
visose Chicagos ir I 
Roselando dalyse Ir I 
tuojau patarnaujama |

JUufcaf 1

CHARtKREO AND SUPERVISED ?
B Y'THE UNITED STATES OOVBRNMKNT1'

FEDEPPL 
Sa/vuun

AND LOAN ASSOCIATION ^1

/

2202 W. Cermak Road, Chicago 8, III.
JOHN I. KAZANAUSKAS, pres.

Tel.: VIrginia 7-7747

ĮSTAIGOS VALANDOS: Kasdien nuo 9 ryto iki 5 valandos po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 va
landos ryto iki 8 valandos vakaro. Seštad. nuo 9 iki 1 v. p.p. Trečiadieniais visai neatidaroma.

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELSON

— SAVININKO -

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO- 

8014 West 11 Ith Street
Vienai blokas ano kapinių

Didilanniaa paminklam! plaaą 
paairinklmaa mieste.

Tolei. CEdarcrest 3-6335

ANTANAS M. PHILLIPS
į3S07 8. LITUANICA AVĖ. Tel. Y Arda 7-8401'

PETRAS P. GURSKIS
,859 West 18th STREET Tel. SEeley 8-5711

ALFREDAS VANCE
į 177 WOODSEDE Rd., Elverslde, UL TeL OLympic 2-5245

IPO VIL AS J. RIDI KAS
*1884 81 HArsTED STREET Telephone V Arda 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
,10821 8. MICHIGAN AVĖ. TeL COmmodora 4-2228

JURUIS F. RUDMIN
8819 8. LITUANICA AVĖ TeL Y Arda 7-1138-1139

PETRAS BIELIBKAS
k 4348 8. CALIFORNIA AVENUE TeL LAfayetto 3-3872

 

1446 South 50th AVĖ, CICERO, ILL. Tel. OLymple 2-1668'

ZIGMUND (ŽUDYK) 2UDYCKI
1646 V. 46th STREET Y Arda 7-6761

ST eponaFcT lackawicz
2424 W. 69th STREET REpublie 7-1213

12314 W. 23rd PLACE VIrginia 7-0672,

Skaitykite ir plalinkitc dienraštį “Draugą”. 

Perskaitę dienr. "Draugą ”, duokite jį kitiems.
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VAI, KODĖL ČIA NEPRITRŪKSTA 
DUONOS ?!

Pasikalbėjimas su Stase Norkute, pabėgusia iš Lietuvos 
j Daniją ir prieš keletą dienų atvykusią j Chicagą/ mus STASĖ SEMĖNIENĖ, Chicago, UI.

X 9-to Wardo IJettuvių De
mokratų kliitio valdybą sudaro 
šie asmenys: Juozas Skeivys — 
pirmininkas (9424 So. Burn- 
side Avė,), Jokimas Pivarūnas 
— I vicepirm. (10732 S. India
na Avė.), Bernice Winckus — 
11 vicepirm. 10611 S. Edbrooke 
Avė.), Juozas Lenkus — sekre
torė (20 W. 107 St.), Kazys 
Rubinas — kasininkas (10503 
So. Edbrooke Avė.), Albinas 
Laurutėnas — finansų sekre
torius (10530 S. Indiana Avė.), 
Adomas Draugelis — kasos 
globėjas, Anicetas Bubelis — 
kasos globėjas (10735 So. State 
St.), Elzbieta Dambro — 
trustee (2738 W. 60 St.), Vincas 
Rekaszi — trustee (16 E. 113 
PI.), Kazys Girulis — maršal
ka (10806 So. Wabash Avė.); 
Jokima3 Pivarūnas, Juozas

Prieš pusantrų metų Ameri
kos lietuvių laikraščiuose mir
gėjo žinutės apie drąsią lietuvę 
Stasę Norkutę, pabėgusią iš ru
sų laivo ir gydomą Danijos li
goninėje.

Šių metų sausio mėn. 4 d. šių 
laikų ryžtingoji lietuvaitė pa
siekė Amerikos krantus, o sau
sio 5 d. ji užbaigė savo odisėją, 
apsigyvendama Chicagoje pas 
tikrą dėdę — tėvo brolį Anta
ną Norkų, gyvenantį čia jau 43 
metus. Apie jos darbą Lietuvo
je, pabėgimą ir pergyvenimus 
Danijoje išsamiai nušvietė šio 
dienraščio puslapiuose “Drau
go” korespondentė S. Narkeliū- 
naitė.

Nuvykus į jos gyvenamą vie
tą 4520 So. Hermitage, radau 
jauną, nedidelio ūgio, 27 metų 
blondinę, pasipuošusią gintaro

esanti
bulvių

Skeivys ir Algirdas Laban (148 karoliais ant kaklo ir kalbančią 
tarmiška lietuvių kalba.

Pačioje pokalbio pradžioje 
Stasė pasidžiaugė savo laime, 
kad pabėgo, anot jos, nuo mir
ties. Pasipasakojo Chicagoje

E. 107 St.) — delegatai į Liet. 
Demokratų Lygą; Juozas Brak- 
nis (10511 So. Lafayette Avė.) 
ir Algirdas Laban sudaro kont
rolės komisiją.

9-to Wardo Lietuvių Demo
kratų klubo susirinkimai būna 
kas mėnesį trečiąjį antradienį 
7:30 vai. vak. Visų Šventųjų 
parapijos salėje, 10806 South 
VVabash Avė.

X Už “Draugo” kalendorių 

po vieną dolerį atsiuntė šie as
menys: A. Elvikienė iš Chica- 
gos, Vincas Benokraitis iš Cle- 
veland, Ohio, Alex Pecevic iš 
VVilsonville, III., Eugenijus Sin
kevičius iš VVorcester, Mass., 
Kanstancija Zeurienė iš Chica- 
gos, J. Mikulis iš Cicero, UI., 
Juozas Liaugaudas iš Cicero, 
UI., Petras Bardauskas iš Chi-

radusi’net ketvertą jaunų trem
tinių iš savo gimtojo kaimo — 
Biržų-laukas (mažasis), Šilalės 
valsč., Tauragės apskr., o su 
vienu iš jų net kartu mokėsi 
(Žvilių kaimo pradžios mokyk
loje). Kai Klaipėdoje ji buvo 
rusų priimta dirbti laive, įsto
jusios į partiją lietuvaitės re- 
menduota, klausiama, ar turin
ti Amerikoje giminių — nepri
sipažino, nors ir jų adresus ge
rai atsiminė.

Neprašoma ji pradėjo dalin
tis įspūdžiais šiame krašte.

“Kasdien čia valgau tokius 
skanumynus, apie kuriuos Lie
tuvoje net per didžiausias šven- 

caįc'Štas’ya’pakatimkas iš negalėjau nė svajoti", linka-
cero, Ilk; po 50 centų - E. Ke-I“>°s mėlynos akys pritarė pla-

baryje. kita džiaugiasi 
“aprūpinta”, turėdama 
Ir valgomo aliejaus. Ar Iš tik-1 
rųjų yra taip blogai?

— Malkas ir man pačiai teko i 
eiti į mišką pasirinkti: kokių 
nukritusių, supuvusių — gerų j 

neleidžia kirsti. Su vienaranki- į 
niu pjūklu pasipjaudavau sau Į 
šakų. Dėl valgio — džiaugia
mės gaudami nusipirkti prastų 
miltų. Kepdavaus vadinamus 
“lepioški” — tik su vandeniu 
sumaišytus. Kiek aš jų neval- 
gydavau — vis alkana ir alka
na. Kai gaudavau tikros duonos, 
niekad neriekdavau, tiesiog 
lauždavau ir valgydavau. Alka
nam nėra kada riektis.

— Koks yra tautinis lietuvių 

atsparumas?

— Krašte kovoja daugel par
tizanų. Š:lal ė s gatvėje trys par
tizanų lavonai gulėjo keletą die
nų, kad atbaidytų žmones ir 
kad surastų nužudytųjų gimi
nes. Viena kaimo moteris (pa
minėjo pavardę, St. S.) slaps
tė ir tvarstė sužeistą partizaną; 
rusams įtarus slėpimosi vietą 
— jis pats nusišovė, sužaloda
mas veidą. Senutės nešdavo į

MOOSEHEALT MIESTELIS SVEIKINA POL1JO VAIKA

Tomniy Woodwarel, 5 metų, iš Bnltiraorės, “1956 m. Mareli of Dimea 
reklaminis vaikas”, taip kitų vaikų. Mažieji davė jam dovanu Moose- 
heart miestelyje, III. •

gų — net išsigandau. Skelbė, 
kad bu?, koncertus. Pasirodo, 
tas pats degias dainavo rusiš
kai. Scenoje pranešė, kad tas 
•■graždaninaB” pabėgo iž Vaka
rų

Kadangi Pagėgiai skaitėsi ma 
no namais per dešimtį metų ir 
visas vietoves get ai paž nojau, 
paklausiau St. Norkutės, kokio
je salėje tas juodis dainavo. Sa
lės pavadinimo ji neatsiminė, bet 
popieriuje tiksliai nubraižė vie
tą, kurioje tikrai buvo salė, a- 

nais laikais vieno vokiečio nuo
savybėje.

į klausimus, ar teko girdėti 
kokias žinomų žmonių pavar
des, ar partizanų kapai Kaune 
nesunaikinti, ji negalėjo atsa
kyti.

Paba'goje St. Norkutė prašė 
padėkoti spaudoje Danijos kraš
to valdybos pirmininkui C. šlia

KAS, KĄ IR KUR
— šv. Kazimiero Seserų Rčinė- 

sio 15d. 2 v. po pietų šv. Ka2imie- 
15 d. 2 vai. po pietų šv. Kazimie
ro Seserų vienuoljTie. VHų rėmė
jų skynų prašome dalyvauti susi
rinkime. Bus valdybos rinkimas. 
Taip pat turime prisirengti prie 
metinės vakarienės, kuri įvyks va
sario 26 d.

Prašome visų nesivėluoti.
A. Nausėdienė, pirm.

— Moterų Sąjungos 21 kuopa
sausio 29 d. vakare ruošiamas va
karas Šv. Kryžiaus parapijos sa
lėje. Bus parodytas filmas, vaiz
duojąs Švč. P. Marijos Apsireiški
mą Fitimoje. Visi kviečiami į įdo
mų parengimą. Valdyba

—- Paskaita ir blogo. Sausio 15 
d. 7 vai. vak. šv. Kryžiaus para
pijos žemutinėje salėje kalbės Ki
nijos misionierius kun. P. L r bal
tis apie Kiniją ir Lietuvių Salezie
čių gimnaziją Italijoje. Taip pat 
bus ir bingo. Pelnas skiriamas vie
no našlaičio tremtinio išlaikymui

šinskui, daug jai padėjusiam Ii- į^biviškoje gimnazijoje Italijoje.
Visi kviečiami pasiklausyti įdo-

gavičiūtė iš Chicagos, Jonas K. 
Kučenas iš Urbanos, UI., ir Juo
zas Palevičius iš Nashua, N. H.

X Sophie Barčus radijo pro
gramos metiniame parengime- 
koncerte, kuris įvyks š. m. sau
sio 29 d. Lietuvių auditorijos 
salėje, buvo numatytos ir solis
tės Prudencijos Bičkienės prieš 
išvykstant į Europą studijoms 
atsisveikinimas. Bet reikalai 
taip susidėjo, kad Bičkienė tu
rėjo išvykti anksčiau negu bu
vo numatyta.

Sophie Barčus koncertinėje 
programos dalyje pasirodys so
listų įžymybės.

čiai besišypsančiam lūpom. 
Įspėjau dienraščio skaitytojų

norą — gauti kuo daugiau au
tentiškų žinių iš okupuotos Tė
vynės, o ypač per asmenį, vė
liausiai apleidusį jąją. todėl te
mą pakreipiau ta linkme:

— Kokias yra dabartinės gy

venimo sąlygos Lietuvoje? Lš 

gaunamų laiškų tenka sužinoti, 

jog mokytojai priseina slapta 

Imti malkas, kad nešaltų kam-

X Antanas Gustaitis Draugo 
literatūros vakare, skirtame 
Romano konkurso premijai 
įteikti, skaitys savo humoristi
nius eilėraščius, pavadintus “Iš

X Jacintos Sruoginis, seniau a“«stai * žemai"; Ts»>„^t >

gyvenęs Cicero, Iii., dabar gy- akaitya V“k“
J ir niekas . Moksleiviams fciletųvenąs Encinitas, Calif., gavo 

žinių iš Lietuves, kad jo brolis 
mirė 1953 m. lapkr. mėn., o ki
ti gyvi. Jacintas Sruoginis ir jo 
šeima pasirūpino, kad jo brolio

goninėje; Aldonai Bričkienei, 
Danijoje; ir pabėgusiam iš L’e- 
tuvos žvejui Kublickui, atgiun- 

00 ir
Apie Stalino mirtį sužino- laikrodėlis — 1200, skrybėlė 

jau, kai dh-bau laive ir mums 50, kojinės — 30 - 50 rublių, I tisiaV7a7VDanijąllO
plaukiant jūroje per radiją pra
nešė. Grįžus uostan buvo iškil
mingas Stalino laidotuvių minė
jimas su kalbom ir net insceni
zuotu karsto nešimu. Apie gau
namus siuntinius nieko negirdė
jau.'

— Ar prie krautuvių susida

ro eilės, kaip per pirmąją bolše

vikų okupaciją?

Vai, kas darosi prie duo 
miškus ginklus duonos kepa-’nos! žmonės stovi prie krautu- 
luose, taipgi kal'ėjiman suimtie-j vių nuo ankstaus ryto, o krau-
siem3 tokiu būdu įduodavo. Tik 
rusai išgudrėjo — labai tikrina.

— Ar girdimas Lietuvoje A- 

merikos Balsas ir ar žmonės 

turi progos jojo pasiklausyti?

— Dar dirbdama pašte vedė
ja, aš pati turėjau radijo apara
tą “Rodiną”. Slapta pasiklau
sydavau Amerikos Balso, rodos, 
buvo 3 kart dienoje (apie 4 vai. 
p.p., 1 vai. nakties). Girdėjau 
kunigo pamokslą ir kaip sykį 
buvo klausiama tremtinė ar grįž 
tų Lietuvon. Sakėsi, grįšianti, 
t'k ne dabartinėm

— Ar buvo grįžtančių iš Va

karų pabėgėlių? Koks jų liki

mas: ar daug jų atsirado, kaip 

jie traktuojami ir koks jų elge

sys?

— Man gyvenant Vilkiškiuo- 
se, Pagėgių rajone, grįžo ketu
rios šeimos iš Vokietijos. Vie
nas grįžusiųjų buvo batsiuvis, 
dar man batukus pataisė.

— Kokia, nuotaika vyrauja 

žmonėse — n u s i Vilimas ar vil

tis?

— Žmonės skaito laikraščius 
ir vis laukia karo. Tikisi, kad 
Amerika išlaisvns juos. Ir aš 
pati tikėjau į kaią, nes visi vy
rai nuo 19 metų paimti į kariuo 
menę. O pro Klaipėdą važiuo
davo traukiniai pilni pakrauti

tu vės teatsidaro 9 vai. Žmonės 
šąla. Ate’si vėliau — duonos ne
begausi, neliekti; kodėl čia žmo
nės duonos nesuvalgo ir jos nie
kad jiems nepritrūksta?! Dra
bužių krautuvėse pasirinkimo 
nėra. O kaip trūksta siūlų! Jei 
gauni kur turguje siuvinėjimui 
siūlų (tvistų), tai 3 — 5 rubliai, 
už kuriuos čia gal 5 c. temokė- 
tumėt, ir už tai policija baudžia 
— nevalia pardavinėti juodoje 
rinkoje. Kai pasirodo krautuvė
se — susidaro tokios eilės, kad 
net muštynės kyla. Duoda tik 
3 — 5 pluoštelius (motkelius) 
ir tai tik su nario knygele (na
rio knygelėje, ji paaiškino, yra 
tokios markutės, kurias reikia 
išsipirkti. St. S.). Mezgimo siū
lų kartais atveža į turgų ūki
ninkai — savo pačių avių. Net
gi Vilniuje nėra siūlų krautu
vėse, kaip Danijoje ar čia. Liuk
susinių pirkimų kartais galima 
gauti: ruda lapė — 2000 rublių,

mios saleziečio misionieriaus pa
skaitos. Rengėjai

bet sykį aš jas paprosijau, tai šiomis dienomis vėl davusiam 
ištirpo — po prosu nieko neli- jai kita tiek. 
ko* Stasė Norkutė kalbės plačiau

— Balio Pakšto kapela gros šo
kiams Lietuvių auditorijos patal
pose sausio 22 d. po “Buhalterijos 
klaidos” vaidinimo. Į “Buhalteri
jos klaidos” paskutinįjį spektaklį 

- n • .i biletų kainos nupigintos — suau-i atsakinės į klausimus sausio gusiems 1 dol. 75 centai, studen
22 d. Lietuvių Auditorijoje prieš 
“Buhalterijos klaidos” spektak-

tam:; ir moksleiviams tik 1 dol. 
Pasiliekantiems šokiuose atskiro 

u t • , . bileto nereikės. Vaidinimo pradžialį, statomą Amerikos Lietuvių j 4 vai. Pertraukų metu ir po vaidi
Bendruomenės rūpesčiu.

Minės Mozarto sukaktį

— Ar sunaikinti miestai at

statomi, kaip skelbia bolševi

kai? Pvz., jei teko būti Palan

goje,, ar iš tikrųjų kurortas gra

žinamas ir nioderninanias?

— Buvau Vilniuje. Po tru
putį švarina ir atstato karo su
naikintus pastatus. Tik mieste
pavojinga vaikščioti: įvairūs api Minint 200 metų sukaktį nuo 
plėšimai, net gatvėj nurėdymas Wolfgang Amadeus Mozarto 
— apsiausto atėmimas — kas- gimimo Chicagos miesto kny- 
dieninis reiškinys. , gynė sausio 21 d. 12 vai. 15

— Kaip vyksta kultūriniai pa- mim p. P- bus speciali progra- 
rengimai? Ar galima surengti ma- Dr. Leo Podolski, iš Sher- 
vakarus laisvai, ar yra kokie wood muzikos mokyklos, paro 
suvaržymai ?

nimo veiks baras.

— De Paul universiteto lietuvių 
klubas yra pakvietęs j savo sekan
tį susirinkimą profesorių Benning, 
kuris kalbės tema: Europos ir A- 
merikos universitetai. Tai įdomi 
tema ne tik klubo nariams, bet ir 
kitiems studentams. Susirinkimas 
bus sausio 15 d. (šį sekmadienį) 
2 vai. p.p. Tėvų Jėzuitų patalpose.

— Inžinierių susirinkimas. Š.m. 
sausio 15 d. 3 vai. p.p. (sekmad.) 
Hollywood svetainėje, 2419 W. 43 

na?amintus i St., šaukiamas Amerikos Liet. Inž. 
.. o 1 u • 1 -i F , -i. ' k Arch. S-gos Chicagos skyriaus

Vilkiškiuose tebuvo tik ki- Salzburge, ir laikys paskaitą• vis susirinkimas. Bus svarstomi 
apie tą didįjį muziką. Progra- svarbūs einamieji reikalai. Taip 
mą atidarant ir užbaigiant bus. ?«., fc„E,“kaita' Nari,f 

griežiami Mozarto kūriniai.

nas: rodydavo rusiškus filmus. 
1953 metais teko būti Pagegiuo 
se. Gatvėje pamačiau juodą žmo

BE

dys paveikslus,

vaviman būtinas.
ALIAS Chicagos sk. valdyba

S

Dailiojo Žodžio
KONCERTAS

Skirtas įteikti DRAUGO Romano Premijai
— ĮVYKSTA —

1956 m. sausio mėn. 15 d. (sekmadienį) - 4-la valandą po piety
Dalyvauja:

Dainį/ skrynele
Garsiojo Alice Stephens An

samblio plokštelė “Dainų Skry
nelė” yra platinama įvairiose 
vietose. Tai būtų tinkama do
vana kitataučiams ar muzikos 

ginklų: įvairiom “puškom” ir Į mėgėjams ypatingom, progom.
Plokštelė yra žinoma kaipo 

“hi-fi, long play” plokštelė, ant 
kurios yra 10 dainų ir ištraukų 
iš Lietuvos operų ir dar be to, 
yra 20 puslapių albumas su dai
nininkių paveikslais, choro ap
rašymu, ir dainų žodžiais (ang
lų ir lietuvių kalbomis). Tai al
bumas su plokštele už $5.95 yra 
tikras bargenas.

Plokšteles galima pirkti šio
se vietose pas —

Choro nares: 

p. Alice Stephens 410 S. Mlchi-
gan Avė. Tel. VVEbster 9-
9558;

p. E. Oželienė, 2527 W. 45th
Str., tel. LAfayette 3-4216; 

p. G. Mačytė, 6803 S. Rockvvell
Str., tel. GRovehill 6-6337; 

p. Rūta Lukoševičlfttė, 1124 W.
18th Str., tel. CAnal 6-7187. 

p. Bronė Urbonas, 4559 Str.,
Hermitage Avė.

p. Jonė Bohinas, 1530 S. 49th
Court., Cicero. t
Kitur pas:

p. Karvei), 3322 S. Halsted St.
Marginius, 2511 W. 69th St.
Str.

Audykla “Juosta” 1805 W.

t.t
— Ar žinomi pavieniai bei 

mas'niai išvežimai? Ar įmano
ma susisiekti su išvežtaisiais?

— Du kartu vežė daug žmo
nių. Iš Vilkiškių buvo išvežtas

kainos papigintos.
X Dr. G. Valančius sausio

13 jį. 7 vai. vak. Lietuvių audi
torijos trečiojo augšto salėje

duktė Anelė Stonkus, dabar paskaitą apie Karaliau- vaĮS£įaUg pirmininkas Tamulis
gyvenanti Cicero III., atvyktų iš čiaus uosto rell<šmę Ma ajai, su šeima Norėjau jiems įduoti 
tremties į Jungtines Amerikos Lietuvai. Paskaitą ruoš a Ma- 8totyje pieno — neprileido. Nie- 
Valstybes. Jos tėvelis mirė Lie- ^sios Lietuvos drau----------------— _

gija-tuvoje.
X Graudi jozlnls kaukių ba

lius Chicagoje šiemet įvyks pa
skutinį šeštadienį prieš gavė
nią, vasario 11 d. vakarą pui
kioje Keymen’s klubo salėje, 
4711 W. Madison st. Balių ir 
anksčiau buvusią tradiciją šiais 
metais vykdys Chicagos Lietu
vių Vyrų choras. Gausią Chi
cagos ir apylinkių lietuvių vi
suomenę Vyrų choras tą vaka
rą kviečia rezervuoti pabūti lie
tuviškoje nuotaikoje kartu su 
dainos žmonėmis.

X Stasė Norkutė, tik ką at
vykusi į Chicagą iš Danijos, 
pergyvenusi skaudžiausias die
nas bolševikų vergijoje, sausio 
22 d. 4 vai. p. p. kalbės Lietu
vių auditorijoje apie savo per
gyvenimus, prieš pradedant 
vaidinimą “Buhalterijos klai
da”,

Labanauskas, 

Nekalto Pra-
X Antanas

Svč. P. Marijos 
aidėjimo parapijos narys, ir 
Stasė Vanagaitė, Šv. Juozapo 
parapijos (Summit, III.) narė, 
ruošiasi susituokti.

X Am. Liet. Inž. ir Arch. 

S-gos Chicagos sk. valdyba 
Kultūros Fondui paaukojo 
$100, iš jų $75 prof. Mykolui 
Biržiškai. • .

X Jonas Gradinskas, televi
zijos krautuvės savininkas ir 
TV bei radijo specialistas, vėl 
pripildė savo patalpas naujais 
aparatais.

X J. Olšauskas iš Amster- 
dam, N. Y., už “Draugo” ka
lendorių atsiuntė 2 dolerius.

X Antanas ir Jonas Ventai 
nusipirko namą, 5700 So. Ash
land Avė. Namas turi 2 krau
tuves ir 8 šeimų butus.

ko negirdėjau dėl susirašinėji
mų su išvežtaisiais.

— Ar pagerėjo gyvenimas 

Lietuve v po Stalino mirties? Ar 

siunčiami stintiniai iŠ giminių 

Amerikoje ir kitur gaunami Lie 

tuvoje, kam skiriama?

IO*=n
LIETUVIS KUŠTU DIJŲ 

INSTITUTAS 
Išlaikomai,

Mokslinių Studijų Klubo
SEMESTRAS SOCIALINĖMS 

STUDIJOMS
Seselių Kazimieriečių Kolegijoje

MARYAVOOIl COM.KGE KXTEN8ION 
SiTiuiton, Pa.

Sausio 14 d. 2 vai. p. p. tėvas

Br. Krištanavičius, S. J. skaito 
tema: Katalikų Bažnyčios veik
la socialinėje srityje. Po pa
skaitos diskusijos.

Paskaita įvyksta Seselių Ką- 
zimieriečių senuose rūmuose. 
2601 W. Marąuette Rd. Prašo
ma nesivėlinti.
gonoc—■ 10001

45th St.

(Skelb.)

■KBHBSMi

Brazdžionis H. Kačinskas A. Gustaitis

DAILIOJO ŽODŽIO KONCERTO MENININKAI

SOKOL SALĖJE
2345 South Kedzie Avenue, Chicago, Illinois

$1,000.00 romano konkurso premijos įteikimo proga atvyksta į Chicagą trys gar
sieji gražiojo lietuviško žodžio menininkai: Brazdžionis, Kačinskas ir Gustaitis, kurie 
yra buvę Chicagoj nevieną sykį, ir jų atvykimas visada yra nepaprastas įvykis Chicagos 
kultūriniame gyvenime. Jie visada atvyksta su nauja, įdomia programa. Visada būna di
delis malonumas pasiklausyti jų poezijos, žymių dramų, ir humoro.

Tą popietį taip pat bus paskelbta kas laimi penktą tūkstantinę, kurią dienraštis 
DRAUGAS paskyrė geriausiam romanui, parašytam per šiuos metus.

Neapleiskite gražią progą pasiklausyti dailiojo žodžio koncerto ir tuo pačiu paremti 
romano konkurso premijų fondą sekantiems metams.

Po programos šokiai, grojant JONUŠO orkestrui. Veiks turtingas bufetas.
Įžanga $2.00. STUDENTAMS IR MOKSLEIVIAMS $1.00.

I


