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BRITANIJOS PREMJERAS A. EDENAS KRITO
Austrijoje stovyklose dar yra 
70 tūkstančių vengrų pabėgėlių

Filmas, iki gelmių sukrečiąs, iš vengrų laisvės kovų 
prieš pavergėjus

SALOMĖJA NARKĖLIŪNA1TĖ
Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose

JUNGTINĖS TAUTOS. — Dvidešimt penkių minučių ilgumo 
filmas, kurį praėjusį pirmadienį Kolonijų Tarybos salėje pamatė 
delegatai ir spauda, kalba vaizdžiau apie Vengrijos pabėgėlių pro
blemas nei ilgiausios ir gražiausios kalbos, pasakytos bet kurioje 
JT posėdžių patalpoje.

Tai buvo pirmasis rodymas ----- ----
filmo, kurį pagamino JT Infor- ėmimo, yra tik viena tokia pro- 
macijos skyrius ir kuris netru- blema iš dar tebesančių ir vis di- 
kus bus multiplikuotas ir rodo- dėjančių, nes į Austriją ir dabar 
mas visame laisvajame pasauly- Į kasdien vis atbėga nauji pabėgę- 
je, jieškant benamiam vengram liai ir, nėra abejojimo, kad jie

Dokumentas, liudijęs
lietuvių žmoniškumą

BONNA, Vokietija, sausio 9. 
— Dažnai apie lietuvius šiltai vo
kiečių spaudoj atsiliepiąs buv. 
vokietis kai-o belaisvis, ilgą laiką 
išlaikytas okup. Lietuvoje, mo
kytojas VVilly Gutting turi pa
ruošęs knygą „Iš žmogaus į žmo? 
gų“. Toje knygoje jis daug kur 
primena lietuvių nuoširdumą ir 
vokiečiams teiktąją pagalbą. Lie 
tuviai tada buvę vokiečiams tik
rasis Raud. Kryžius.

Tai bus dar vienas iš dokumen
tų, liudijančių didelį lietuvių tau 
tos žmoniškumą.

pastogės.
Filmas pradėtas sukti pasku

tinėmis lapkričio dienomis ir 
baigtas gruodžio pradžioje. Ja
me vaizduojamas vengrų bėgi-

bėgs, ligi bus galimybių.
Laukia savo eilės

Ta moteris, kuri pavadinta. 
Maria Varga, užsirašo emigruoti

mas į Austriją, jų priėmimas ir! į Ameriką ir laukia savo eilės.
globojimas viename iš devynias
dešimties pabėgėlių priėmimo 
centrų — Trainskirchen dar nuo 
II Pas. karo laikų apgriautose 
buv. karo akademijos patalpose.

Kai pagyvena lagerinėje 
nuotaikoje

Filmas pavadintas „Out“ var
du, kurio supratimas tolygio, be
slenkant paveikslams, kitėja.

Bet tada, kai ji atsirado Austri
joje, ji neturėjo supratimo, kur 
ji keliaus ir ką ji darys. Ją Ame 
rike n vykti prikalba jaunas ven
gras, kuris sakosi vykstąs pas 
brolį, gyvenantį Clevelande. Ji ir 
klausia jį: „Kaip gi tas Clevelan- 
das atrodo?“ „O, tai miestas su 
augštais namais ir šalimais dide
liu ežeru. Man brolis taip rašė“ 
— atsako jai jaunuolis, pridur- 

Pradžioje „Out“, rodos lyg reikš- damas, kad, gaila, jis dar nežinąs 
tų vengrų troškimą perbėgti šie-
ną ir patekti į laisvę, o jau pas-

Trūksta statybines
medžiagos ir lesų

MASKVA, sausio 9. — Vil
niaus Balttransstroi tresto mon- 
tažistas J. Andrijauskas „Prav- 
dos“ nr. 362 išspausdino straips
nelį, kuriame džiaugiamasi, kad 
Sovietų Sąjungos centro vadovy
bė nori padidinti butų statybą ir 
kasdienio gyvenimo reikmenų ga 
mybą. Iš savo pusės praneša, kad 
Vilniuje statomi vieni namai lie
tuviams geležinkeliečiams. Sta
tyba užsitęsusi, nes ir tam namui 
trūksta statybinės medžiagos ir 
lėšų.

Britanijos vyriausybes krize
LONDONAS, sausio 9. — Britanijos premjeras Anthony Eden 

šiandien sušaukė nepaprastą ministerių kabineto posėdį ir atsista
tydino iš premjero posto.
~---- .------- 59 metų amžiaus anglas aris

tokratas po dvidešimt vieno kri
zės mėnesio išėjo iš valstybės 
augščiausio ofiso.

Premjero Edeno atsistatydini
mo motyvas — nesveikata. Bet 
jis turbūt buvo priverstas pasi-

Lietuvos vokiečių
laikraštis kalba

REUTLINGENAS, Vokietija.
— Lietuvos vokiečių organas Vo
kieti joje „Heimatstimme“ 1957 i traukti iš Britanijos premjero kė 
m. pirmajame numeryje pradėjo dės ryšiumi su nepasisekusia po- 
spausdinti pastabas, kaip Lietu- litika Vidurio Rytuose.

kui, kai toje šalyje atsiranda, kai 
pagyvena lagerinėje nuotaikoje,

nė savo brolio adreso.
Gyvenimo vaizdas 

Filmas buvo suktas iš paties
jų širdys trokšta „Out“ iš lagerių gyvenimo ir parežisuotas tik 
į normalų gyvenimą. Būdinga, tiek, kiek lietė Maria Varga ir tą 
kad filme nieko nekalbama prieš jauną vengrą Petrą. Bet jie yra
komunistus ir nesakoma, kad tai 
dėl jų žmonės bėga. Bet, žinant 
Vengrijos įvykių įstoriją, viskas 
aišku.

Parodžius didžiumą pabėgėlių 
lagerinio gyvenimo momentų, su 
stojama prie pagrindinio klausi
mo: kada ir kur jie susiras sau 
nuolatinę pastogę ir jaukumą, 
kada jie galės palikti tuos augšta 
geležinių stiebiu tvora aptvertus 
kariuomenės lagerius. Baigmi
nis momentas gana jautriai pa
vaizduotas, kai jauna motina su 
dviem sūneliais pro tos tvoros 
virbalus žvelgia į lauką, mąsty
dama, kada ji turės pastogę sau 
ir savo vaikams, dėl kurių gero
vės ji paliko gimtąją šalį, kai te
nai kovoje prieš pavergėjus žuvo 
jos vyras ir tų vaikų tėvas.

Kreipiasi į laisvųjį pasaulį
Tas vaizdas — tai JT kreipi

masis į laisvąjį pasaulį ir prašy
mas priimti Vengrijos pabėgė
lius. Iš Austrijoje atsiradusių 
apie 160 tūkstančių pabėgėlių, 
dar tenai tebėra stovyklose arti ir... eilės prie skelbimų lentos, 
70 tūkstančių. Austrai sako, kad kur žmogus jieškai savo pavar- 
buvo laikotarpis, kai kas trylik- dės bene pakliuvęs į emigruojan- 
tas Austrijos gyventojas buvo čiuosius.
pabėgėlis. Filmas amerikiečių publikai

Ta jauna moteris, kurios dėl pirmą sykį viešai bus rodomas 
saugumo sumetimų nepaduoda- per televiziją sausio 13 d. 9 vai. 
ma nei tikros pavardės, nei užsi- vakare per American Broadcast-
_________________________ ing Company tinklą — „Omni-

bus“ programoje.

patys iš tų pabėgėlių tarpo tik 
tiek, kad jie, kaip charakterin- 
gesni tuo momentu buvo parinkti 
pasauliui kalbėti apie savo liki
mą, o tuo pačiu ir apie visų kitų, 
nes visų jų mintys ir nuotaikos 
kariuomenės lageriuose yra tos 
pačios. i

Daug dokumentinių vaizdų iš 
bėgimo per sieną, pabėgėlių pri
ėmimas ir paskui jų gyvenimas 
sukimštose patalpose, miegoji
mas dviaugštėse lovose, stovėji
mas eilėse, laukimas.

Sausio 13 dieną
Kiek vėliau teko girdėti, fil

mas palikęs žiūrovams gilų įspū
dį. O tam, kuris pats gyvenęs pa- 
bėgėliškuose barakuose, stovėjęs 
eilėse, ką jau ir bekalbėti, rodos, 
tai vėl atsivertusios stovyklinės 
dienos Rotenburgo, Diepholzo ar 
Hamburgo barakuose, ar kurioje 
kitoje eilinėje pereinamojoje emi 
gracinėje stovykloje, kur eilės 
prie maisto, eilės prie sveikatos

Egiptas nenori tartis
su britais-prancūzais

KAIRAS, Egiptas, sausio 9. — 
Egiptas nesutinka tiesioginiai ar 
netiesioginiai tartis su Britanija 
ir Prancūzija Suezo kanalo klau
simais.

Prezidentas Eisenhoweris paskyrė buv. kongresmaną James P. Ri- 
ehards (1)., S. C.) sau patarėju Vidurio Rytų klausimais. Richard.s 
(kairėje) turės ambasadoriaus teises. (IXS)

Amerika ir raud. Lenkija ant 
ekonominių derybų briaunos

WASHINGTONAS, sausio 9. — Jungtinės Amerikos Valsty
bės ir raudonoji Lenkija bando pagerinti savo santykius.

Valstybės, Komercijos ir Agri- . -i--:—r, - , , =
kultūros departamentų pareigū
nai vakar išsireiškę, kad greitai 
prasidėsiančios Amerikos — Len 
kijos prekybinės derybos, 

j Jungtinės Amerikos Valstybės 
. pasiruošusios parduoti medvilnės 
ir kitų ūkio gaminių Lenkijai.
Buvęs ambasadorius Amerikoje 

Josef Winiewicz, Lenkijos už
sienio reikalų viceministeris, pa
siruošęs atvykti į New Yorką va
dovauti Lenkijos delegacijai 
Jungtinėse Tautose. Galbūt jis 
atvyks ir į VVashingtoną tartisŠias mintis patiekė Egipto in , ,

formacijos direktorius Abdel Ka- su Jungtinėmis Amerikos Vals-
der Hatem.

Suezo kanalo ginčas vėl pateks 
į Jungtines Tautas, nes Egiptas 
nenori tartis su britais ir pran
cūzais už Juhgtinių Tautų durų.

Riaušes kalėjime
LONDONAS, sausio 9. — Lon 

dono laikraštis „Daily Express“ 
vakar pranešė, kad daugumas po 
litinių kalinių išsilaužė iš Bulga
rijos koncentracijos stovyklos. 
Toje stovykloje buvo uždaryti 
vengrų laisvės kovotojų simpati- 
kai bulgarai.

vos vokiečiai buvo repatrijuoti į 
Vokietiją. Kaip žinoma, ta proga 
pasinaudojo ir labai didelis skai
čius lietuvių, tik taip tegalėjusių 

| oficialiai ištrūkti iš raudonojo 
sriauto.

Įvadines pastabas paskelbė A. 
de la Croix, tarp kita ko primi
nęs: „Beveik neįmanoma apra-

Edenas vienas nuvažiavo pas 
Britanijos karalienę Elzbietą II 
ir įteikė atsistatydinimo raštą. 
Jo akyse bnvo veik matyti aša
ros. Karalienė priėmė jo atsista
tydinimą.

Dar neaišku, kas bus naujas 
Britanijos ministeris pirminin
kas. Minimi Britanijos iždo val- 

šyti tą jausmą, kuris mus laikė dytojo Harold Macmillan ir vals- 
užgulęs dieną ir naktį, kaip plėš- tybės antspaudo saugotojo lordo

r*

Gulf oi Aden <=

M E N'

oCMAMA« . -ę

Yemen atstovybė Būtinoje, Vak. 
Vokietijoje, pranešė, kad britų ka
rinės jėgos iš luitų Aden protekto
rato puolė Yemen valstybės, terito
rijų, Yemen vyriausybės šaltiniai 
teigia, kad britai nori užimti turtin
gą Yemen naftos pasienį. (INS)

Bandoma grįžti
į laisvę prekybą

VARŠUVA, Lenkija, sausio 9. 
— Iš Varšuvos šiandien gauta 
žinių, kad dabartinė Lenkijos vy
riausybė daro nuolaidų savo ūki
ninkams ir pakeitė žemės ūkio 
ministerį. Neva bandoma dalinai 
grįžti į laisvą prekybą.

Žemės ūkio ministerių paskir
tas Edward Ochab, vieton Nato- 
ni Kuligowski. Ochab yra buvęs 
Lenkijos komunistų partijos sek
retorius, kurį 1956 m. spalio 19 
d. pakeitė Gomulka.

rus laukinis žvėris, su mintimis: 
dabar tau teks galutinai apsi
spręsti, ar atsisakysi savo tėviš
kės, palikdamas ją savo likimui, 
tos tėviškės, kuri tave pagimdė, 
kuri užaugino, kuri tave maitino, 
žodžiu, kuri iš tavęs padarė žmo
gų, koks kad dabar esi... Ir pas
kum mintis: na, o kas, jei aš pa
liksiu? Kam bus iš to naudos? 
Už ką paaukosiu pats save, savo 
šeimą, savo vaikus?...“

R. A. Butler vardai.
Vyriausybės sluogsniuose ma

noma, kad keli ministeriai irgi 
bus pakeisti.

Britanijos karalienė Elzbieta 
II šį ketvirtadienį praneš, kas 
bus premjero Edeno įpėdinis.

Išsigelbėjo žvejai
BOSTON, sausio 9. — Septy

niolika žvejų išsigelbėjo iš skęs
tančio laivo Atlante.

tybėmis. Winiewicz prieš dvejus 
metus buvo Lenkijos ambasado
riumi JAV.

Gana palankiai žiūrima 
Antras Lenkijos misijos narys 

atrodo bus ekonomistas Tadeusz 
Lychowski, kuris jau beveik du 
mėnesius dirba su lenkų delega
cija Jungtinėse Tautose. Jis yra
užsieninės komercijos ekspertas, naudoti reikiamą skaičių laivų 

Lincoln White, Valstybės de- Suezo valymui>
partamento spaudos pareigūnas,. (^n. Wheeleriui Jungtinės Tau
pasakė, kad į Lenkijos siūlymą įog pave(jg rūpintis kanalo išva- 
atsiųsti ekonominę misiją į Wa- lymu. Egiptiečiai neleido dviem 

britų laivam valyti Suezo kanalo.shingtoną „gana palankiai žiūri
ma“.

Tūkstančių vengrų protestas 
prieš raudonąjį režimą

Egipt as lėtina
Suezo valymą

LONDONAS, sausio 9. — Gen. 
Raymond A. Wheeler šiandien 
pareiškė: Egiptas lėtina Suezo 
kanalo valymą, nes neleidžia pa

Spausdinta

į FBI rankas pateko
didele komunistinė žuvis

NEW YORKAS, sausio 9. — Irving Potash nešėsi slaptus įsa
kymus Jungtinių Amerikos Valstybių komunistų vadams, kai FBI 
pareigūnai areštavo jį, vakar pranešta.

Potash ir dar dešimt augštų 
komunistų 1949 metais buvo nu
teisti į kalėjimą, kad jie rausėsi 
po Jungtinių Amerikos Valsty
bių pamatais — bandė nuversti 
valdžią. Jis 1955 m. buvo depor
tuotas į Lenkiją ir vėl slapta grį
žo į šį kraštą.

The Federal Bureau of Inves- 
tigation pareigūnas praėjusį 
penktadienį areštavo Irving Po
tash, Kremliaus agentą, Bronx- 
ville (N. Y.) restorane.

Kremliaus vadai susirūpinę ne 
ramumais satelitinėse valstybėse

apšviestų JAV komunistus, ko
kios taktikos jie turi laikytis.

Potash aiškinasi ,kad jis į JAV 
atvykęs aplankyti savo šeimos.

• Stiprėja armijos vaidmuo. 
Sovietinio gyvenimo žinovai tei
gia, kad raud. armijoje vis silp
nėja politinių vadovų vaidmuo, o 
tvirtėjąs Žukovo ir kitų. Pirmą 
kartą sovietinės armijos istori
joje, išskyrus trumpą laikotarpį, 
kada jai vadovavo Frunzė, atsta
tytas armijos vieningumas. Tie-

ir Jungtinių Amerikos Valstybių sa, politinė ir policinė kontrolė 
raud. armijoje ir toliau tebepri-komunistų partija. Dėl to Krem-

propaganda Lietuvoje lius atsiuntė savo kurjerį, kad jis

MASKVA. — Pagal “Izvies- 
tijų” nr. 308, Lietuvoje šiuo me

• Varšuvos vyr. prokuratūra 
kelia bylas visai eilei augštų bu

tu yra 5,000 biliotekų, kurioms l vusių saugumo įstaigų pareigu 
VIENA, Austrija, sausio 9. — Dešimt tūkstančių vengrų va- ilniaus Per 1956 metus bu- nų. Suimtieji augšti saugumo

patikrinimo, eilės prie raštinės ( kar suruošė „ramią demonstraciją“ Budapešto sunkio je pramonėje 
Csepel saloje. Jie protestavo prieš paleidimą iš darbo 11,000 dar
bininkų.

Daugumas demonstrantų atvi- 
rai pareiškė, kad jie vyks į Va
karus, nes jie neturi vilties gauti 
darbo artimoje ateityje.

Lėlinis Janos Kadar režimas 
griebiasi visokių priemonių, kad 
tik užkirstų

Tito nori tartis
su Gomulka ir Chou

VIENA, Austrija, sausio 9. — 
kelią bėgantiems Vienos laikraštis „Nuer Kurier“ 

vengrams į Austriją, Austrijos šiandien rašo: Jugoslavijos mar-

vo
gų-

klauso komunistų partijos vado
vybei, ir iš oro pažiūrėti viskas 
eina senąja tėkme, tačiau iš tik
ro kova, kas tą kontrolę turi kon
krečiai vykdyti, yra pasibaigusi 
Žukovo pergale. Ta prasme ir 
raud. armijoje padaryta visa eilėišsiuntinėta 1,300,000 kny- ministerijos valdininkai kaltina

mi, kad neteisėtai pradėję bylas žymių pakitimų. Paskiausiu me 
ir kišę į kalėjimus daug žymių ir (tu iš 16 sovietinių karo apygar- 
paprastų Lenkijos piliečių, ku- dų tik 7-ae palikti senieji vadai, o 
riuos visaip kankindavo, išgau- 9 pakeisti.
darni neteisingus pareiškimus.

Antrą kartą
FREEPORT, III., sausio 9. — 

Savaitės laikotarpyje antrą kar
tą siautė ugnis Freeport mieste 
verslo apylinkėje. Vakar ugnis 
sunaikino du trijų augštų pasta
tus.

Kalendorl .g

Sausio 10 d.: šv. Vilius; lietu
viški: Ginvilis ir Jorigis.

Saulė teka 7:18, leidžiasi 4:39.
ORAS

Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir jos apylinkėje Šiandien — ap
siniaukę ir sniegas.

Vengrijos pasienyje sustiprinta 
komunistinė sargyba.

Saudo iš kulkosvydžių 
Sovietai ir Vengrijos komunis

tinė policija šaudo iš kulkosvy
džių į bėgančius vengrus į laisvę. 
Motina ir 2l/2 metų jos sūnus 
buvo sunkiai sužeisti, kai žengė 
per sieną.

Lėlinės vyriausybės premjeras 
Janos Kadar vakar paskelbė, kad 
tautinės policijos jėgos jau per
organizuotos.

„Nauja sujungta policija turės 
specialų skyrių, kuris gins vals
tybę... nuo išdavystės ir kontra- 
revoliucinių sąjūdžių“, — pasakė 
Janos Kadar, Maskvos ruporas.

šąląs Tito kreipėsi į Lenkijos ko
munistų vadą Gomulką ir raud. 
Kinijos premjerą Chou, kad jis 
norėtų pasitarti su jais Belgrade.

Senatorius William F. Knovd&nd,

9 pakeisti. Armijoje valymai ei
na ir toliau, tik nežymiai.

Pacientas nužudė

gydytoją, ir pats
PITTSBURGH, Pa., sausio 9.

— Pacientas nušovė žymų gydy
toją ofise ir paskui pats nusišo 
vė. Trys kulkos pervėrė dr. Fa- 
bian M. Mihelic, 44 metų. Polici
ja rado jį kraujuose paskendusį
ofise. Woo Bing, 44 metų, rūbų respublikonų vadas senate, pranešė

... . • i , , spaudos atstovams \\ aslungtonc,valyklos savininkas, nužudęs gy-; Jls 1958 m n<.kHn<ii(|ttt U(m į w. 
dytoją, mirė vežant į ligoninę. | natą. (INS)

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Senatorius Kenncdy (D., Mass.) išrinktas į senato užsienio 

reikalų komitetą, vieton šen. Kefauvcr (D., Tenn.).
— Sovietų Sąjungos komunistų organas „Pravda“ ir „Litera

tūros“ laikraštis nukreipė sunkiąją artileriją prieš,sovietų rašy
tojus, novelistą Konstantin Siminiovą ir jo laikraštį „Novi M ir“. 
Rašytojai kaltinami, kad jie neorganizuoja literatūrinių jėgų ginti 
komunizmą.

— Britanija 'pasiuntė griežtą protestą Yemen valstybės vy
riausybei, kad jos karinės jėgos puola britų protektoratą Aden.

— Maskva davė tuziną Mig-11 sprausminių kovos lėktuvų Si
rijai paskutinių trijų dieni laikotarpyje. Sirija pirmiau iš sovietų 
gavo ginklų, amunicijos ir tankų.

— B-29 bombonešis ir du T-33 sprausminiai lavybos lėktuvai 
vakar susidūrė netoli Panama City, Fla.

— Žemės drebėjimas vakar sukrėtė Japonijos sostinę — Tokio 
miestą.

— Sovietų spauda ir Maskvos radijas vakar smarkiai puolė 
prezidento Eisenhou'crio Vidurio Rytų planą, kuriuo norima .sulai
kyti komunistinę penetraciją V. Rytuose.
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AKADEMINĖJE DVASIOJE
Tėvų Jėzuitų namuose sausio 

6 d. įvyko Chicagos studentų at
eitininkų susirinkimas. Jo mot- 
to — “Krikščionio dalyvavimas 
visuomeninėje veikloje”. Ide
ologiniai, moraliniai, kultūriniai 
ir socialiniai šios temos aspek
tai buvo referuojami akademi
nėje dvasioje. N. Kapteinytė 
jieškojo harmonijos tarp Die
vo — Bažnyčios ir cezario — 
valstybės. Ateitininkas savo 
duoklę turi atiduoti sąmoningai 
tiek žemiškajai, tiek amžinajai 
savo tėvynei. D. Laukytė pa
brėžė, kad krikščioniškoji pašau 
težiūra turėtų būti taip sufor
muota pas jos skelbėjus, jog jų 
žodžiai būtų papildomi veiks
mais. E. Orentas pateikė visą 
eilę būdų ir priemonių krikščio
niškajai kultūrai įgyvendinti. J. 
Kučūnas pabrėžė, kad žmogus, 
kuris nėra socialus, dažniausiai

turi vieną sekančių neigiamy
bių: nepilną savęs vertinimą ar
ba savęs pervertinimą. Ateiti
ninkų studentų dvasios vadas 
J. Kidykas, SJ, papasakojo sa
vo įspūdžius iš rytinio pakraš
čio žiemos stovyklos. Pabaigoj 
buvo rodomas spalvotas filmas 
iš Kęstučio korporacijos baliaus. 
Ne vienas galėjo filme atpažin
ti save, pasigėrėti savo “artis
tiškais” sugebėjimais ir prisi
minti puikią nuotaiką.

Regina Peinkutė

AT-KŲ SENDRAUGIŲ 
SUSIRINKIMAS

Chicagos at-kų sendraugių 
valdyba kviečia skyriaus narius 
į susirinkimą ,kuris įvyks š. m. 
sausio 27 d. (sekmadienį) 3 vai. I 
p. p. Lietuvos Vyčių salėje, 2153 
W. 47th Str.

Tarp kitų programos punktų,

bus naujos valdybos rinkimai ir 
kiti klausimai.

At-kų Sendraugių Chicagos 
Skyriaus Valdyba

KUN. A. UPNICN9 KUOPOS į 
MERGAIČIŲ SUSIRINKIMAS

Kun. Alf. Lipniūno mokslei
vių at-kų kuopos mergaičių su
sirink mas įvyks sausio U d., 
penktadienį, 7 vai. vak. Starku 
bute, 7236 So. Rockvvell St. Da
lyvavimas būtinas. Valdyba

CHICAGOJti
Sugavo kyšininką

Chicagoje buvo sugautas be
imąs kyšius Parkų distrikto 
policininkas Wesley Norman. 
Jis sulaikė vieną automobilis
tą, grasindamas išrašyti pa
baudą. Automobilistas susita
rė, kad jam įmokės $10, bet 
dabar pinigų neturįs, atveš su
tartu laiku į jų policijos stotį. 
Sutartu laiku j šio mašiną įsė
do policijos inspektorius ir nu
važiavo pasislėpęs drauge su 
anuo automobilistu, vežančiu 
kyšį — $10 sužymėtą bankno
tą. Kai tik policininkas paėmė 
tvojau pasirodė inspektorius ir 
kyšininkas buvo suspenduotas 
iš pareigų.

Areštuoti narkotikų 
spekulantai

Federaliniai agentai įr Chi
cagos detektyvai areštavo tris 
vyrus, sugaut Uis spekuliuojant 
narkotikais. Du iš jų — Salva- 
tore Nugara, 29 m. amžiaus, 
2434 S. Princeton, ir Nathan 
Chicarelli, 33 m., 6339 S. Laf- 
lin — kaltinami vedę narkoti
kų urmo prekybą. Saivatorc 
Nugara jau daug kartų buvo 
areštuotas, kaltinant jį plėši
mu ir kitais nusikaltimias.
Per 18 merų nematė sūnaus

Tarp atvykusių į Chicagą 33 
vengrų pabėgėlių yra ir 23 me
tų amžiaus jaunuolis Joseph 
Belanski. Chicagoje jį sutiko 
tėvas, su kuriuo jau buvo ne
simatęs 18 metų. Sūnus buvo 
laisvės kovotojas ir kaip suve
nyrą • atsivežė „abalą metalo, 
atskeltą iš nugi vaitos Buda
pešte Stalino statulos.

Nubaudė plėšiką
Ovid Hotard, 46 m. amžiaus, 

gyvenąs 4242 Wa3hington blv„ 
Chicagoje, nubaustas nuo 5 iki 
15 metų kalėjimo už tris api
plėšimus paskolos bendrovių. 
Hotardas buvo peršautas kai 
bandė apiplėšti Sora Loan ben
drovę, 1008 Belmont avė.

GERIAUSIOS
net 88 ženklais rašai.įos mašinos su 
visada naujausiais patobulinimais. 
ttOYAL didžiausia firma pasauly. 
Jurt;:? pagamins kokiu tik norite rai
dynu Jūsų pasirinktu stilium.

Kaina $69.95 ir aukščiau.

4-i* šimtlnč baigiama siuntinėti 
užsisuKantienis. Pranešę adresų, dy
kai gausite smulkias informacijas ir 
paveikslus per:

T®| ofiso Ir huto OLymplc 3-116,9

DR P. KISIELIUS
r?'rDlrTOJA!' IR

1038 W. I5th Su Cicero
Kasdien 1—* v. Ir 6—8 v. vakare 

Išskyrus trečiadienius 
Hutas 1528 So. 4®Ui Avė. 
*«*tn.rileninis 1V liet 4 nnnls'

Klauskite informacijų —
J. L. GIEDRAITIS 

1632 Broad St., Tlarrord 6, Conn. 
kuris “Draugui" žinomas, kaif 
sąžiningas asmuo

»i;so telef. LAfayette 8-821 U, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 8-2888

DR. EMILY Y. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGO

4146 S. Archer Avė.
VAI. Kasdien popiet nuo 12-2:8. •
• pirm., "»Dtr. ketvlrt. 6-8:»

DR IRENA KŪRA?
(Gydytoja Ir Chlrurgfi, 

atmiKJV IR VAIKŲ LIGI
SPECIALlSTg 

UM South We«tern Avon*
MKDICAl BUILDING 

Pirmad., antrad. ketv Ir pensu 
* uuo /ai ryto 1 v p. p ir nu 

8 vai .akare Trečiai! nu 
-yt< 1 v p p Seštrr 

-y* i Iki 1 vai poi et 
Otiee te1 RE l-i 188

-c.-. ei V’"

uuo . I 
8 v 
11 vai

DR. J. I. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St 
Ofiso U-l. ItEliunce 6-4410 

Rezid. tūlei. GRovehlll 6-0817 
valandos: 1—S p. m. 6—8 p. m.

Penktad. tik po pietų. 
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Ofiso tel. CLlffslde 4-2888 
Rezidencijos: LAfayette 8-117S

DR. P. STRIMAITIS
iYDYTOJAS IR CHIRURGAI-

1724 West 47th Street 
t Kampas 47tb Ir Herniltuge, 

Val.: nuo 2 Iki 4 Ir 6 Iki 9 v. va» 
■•eštad nuo 2 iki 6 vai.. Išskyr. aet

Tel. ofiso HE 4-8b»i>, rez. '"R 8-7338

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield Blvu
V4L I—4 Ir 6—9 

• tu.”--niat» nui I iki 4 vai p p 
mkvrųn eetvtrtad ir sekmad

DR. ANNA GALIŪNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius - 

6322 So. Westt’j Avenue 
»ul.: kasdien 10-12 vai. ir 7-9 vai. 
vak. šeštadieniais 10 ± vai .Trečia
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso telefonas: P It 8-3229 
Res telef. \VAlbrook 5-507(1

---r............—
THUkSOAY . OAM. VO8F.M. |
«10AY............... 4 A M. TO 4 F.M?’ K

■.„-..VA*. 1

dalydami apdraustų, taupymo sąskaitą ir pastebėsite skirtu
mų. Chicago Savings saugiai ir pelningai aptarnavo Pietų ir 
Pietvakarių apylinkes taupymo Ir no.ni t j plikimo paskoloms 
virš 32 metų. Turtas dabur viršija $29,000,00(1.00.
Nuo Įsteigimo 1924 metais Cliiengo Knvtngn visuomet mokP.lo 
daugiau negu vidutinius dividendui. Taip kaip pagal laikro
di. kas C mšiiesius. taupytojai yra gavę didelį pelną už ją 
sutaupąs.

$r ftnft IN BEAUTIFUL 
O,UUU DOOR PRIZES
JANUARY 3rd TO JANUARY 19th 

The greatest event in Chicago 
Savings history! Join us in our 
gala GRAND OPENING betvveen 
January 3rd and January 19th. 
There wi!l be gifts for everyone 
visiting us during this celebra- 
tion. Special gifts for all savers, 
both old and new. Over 500 
door prizes wili be given away, 
amounting to more than $5,000. 
You will be pleased, as we are, 
with our new headquarters. 
Come in today and fili out a reg- 
istration card.YOU DO NOT HAVE 
TO BE PRESENT TO WIN—all win- 
ners’ narnės will be posted in 
our lobby and each winner will 
be notified by mail. Only adults 
vvill be eligible for door prizes.
ALL MONEY IN BY THE 19th OF 
JANUARY EARN5 DIVIDENDS 
AS OF THE Ist OF JANUARY.

Atvykite greitai, su savo šeima ir draugais, pamatyti Chicagos 
mieste gražiausius taupymo ii skolinimo Įstaigos pastatus.
PELNYKITE AUKŠČIAI**! DIVIDENDV IA SAVO SANT1 - 
l’As. Taupykite, ilgus metus išbandytoje, apdraustoje finan
sinėje įstaigoje. Pelnykite daugiau už savo santaupas, ir pusi- 
naudokltc gausiais pinigus taupančiais patarnavimais, sutei
kiamais l'hieago Savings nariams Dabar duodanti uepapiHS- 
II .IhIdeiidai už PAIIJ-I I* Investavimus. Išbandykite, a.tl-

SPECIALUS VALANDOS PER GRAND OPENING NUO SAUSIO 3-CIOS IK! 19-OS DIENOS:
Pirmadienį, Ketvirtadienį ir Penktadienį nuo f) vai. ryto iki 8 vai. popiet
Antradienį ir Trečiadienį nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. popiet. Seštdaienį nuo 9 vai. ryto iki 2 vai. popiet.

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

DR. PETER T, BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 West 7 Ist Street
Vai. Pirm., ketvir., pentet. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6, treč.ir iešt. pagal sutarties

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Street
Priima ligonis pagal susitarimą.

1 Del valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1795 nuo 2 iki 9 vai. 

! p. p. kasdian išskyrus trečiad. ir
I šeštad.

Res. tel. G Ko v .h UI 8-5(103

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 
4701 South Damen Avenue

(Kampas 47-tos ir Daman Avė.) 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak 

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

Telef. ofiso LAfayėtte 3-0048 
Rez.: \YAlbrook 5-3048

~~ dr. z. Danilevičius”
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Westem Avenue 
Chicago 28, III 

pasimatymai pagal sutarties 
telefonas REpublic 7-4800

Tel ofiso Pltuspeci o 2240
PRospeet 8-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI* 

-1’I.C. CHIRURGIJOS IvK^K 
17OO S Woo<l Stree.

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

DR. JULIJA MONSTAVIfcIUS
GYDYTOJA !B CRTRrUGT

Office: 10748 South Michigan Avė. 
Buto: 1853 W. 103 St.. Kev.-rlj Hllls 
Vai kasdien nuo 6 v. v iki 9 v v 
išskiriu trečiad šeštadieniai, nu 
Ik* ( -»l popte

"vi.: Ofise — 5'”Unru*» 6-67S 
Buto — BEverly 8-3944

Ofiso HEmlock 4-5818 
Rez, HEml. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIU IR VIDAUS UOO*

2745 W. 69 St
(priešais Sv. Kryžiaus ligoninę) 

Priima pagal susitarimą 
DANTISTAS

DR. J. A. PAUKŠTYS
4S63 S. Wliipple Str„l

(Arti Archer Avė.)
Valandos: nuo 10 Iki 12; 2—8; 7—9. 
šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta 

LAfayette 3-494®
Varnų — CEdarcrest 3-7 788

Tel. Ofico PA 5-1717
Rez. PA 5-1718

DR. J. J. POKAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6318 W. Irving Pk. Road
VAL.: Pirmad.. antrad., ketv., penkt. 
2-5 ir 7-8:30. šešt. 2-4 p. p.

DR. FL TALLAT-KELPŠJ
Ofisai: 20 North Wacker Drive 

(Clvlc Opera House, kamb 868
Vai. kasd. 12—4 

Tel. CEntral 6-2294 
6002 West lOth Str., Cicero
yal kasd. 6—8, šeštad. » 

Tel. TOwnhoU 3-0959
*ltu laiku ir trečiad susitari!- 

_____ Kesld tel. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURe 
TUPCIAUSKAS

ŪDYTOJAS IR CHIRURG' 
9ENDRA PRAKTIKA IP 

<PKC. MOTERŲ LIGOS 
Ofisas Ir eezid.; 2410 W. 51st s 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 6-567 

Ofiso vai Pirm 8-10 v v ant 
■^"•člad Ir Penktad 8-9 vai ra* 

*»*+<i.dleniai, 2-4 vai Dnn(e<
»l. ofiso He 4-2123, rez. PR 6-8.

’TR v. p. TUMASOMIC
CHIRURGAS 

South Westero Avmbb,
AL <as<11ee 2—« p. p. Ir T • ». 

•''••čladienlals, šeštadieniai.
s‘kmndlonįfi,.

Vai

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

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

r ra
D. 9

Rczldencia: Gltovebill 0-8181

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. VIrginin 7-0038.

' Rezidencijos tel. BEverly 8-8244i------------------------------- .-------
I Tel. ofiso VI 7-0800, rez. HE 7-8887

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir California Avė. 

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

Ofiso telef. YArds 7—1108
Rezidencijos — STeivart 3-4311

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

VAL 1—4 Ir 6:30—8:30 p. p. kas
dien IšsHVrus trečiadienius. Atidarą

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. \VAlbrook 5-2870
Res. Hllltop 5-1300

Dr. Alexander J. Javois
i JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Cente’
6132 South Kedzie Avenue

VAL. 2—4 p. p. ir nuo 7—9 v. vak.
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 West 63rd Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. Ir 7:30 
ilki 9 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta

Telefonas GRovehlll 6-1696
OR. ALDGNA A. JUŠKA
IRIŲ LIGŲ 8PECIALIST1

PRITAIKO AKINIUS
'’aiandos. 9—12 Ir 7—J » v. pagr.

•iisltarlma Išskyrus trečle-llenlua•42? W«it Maronelre Ud
Tel. REliance 5-1811

OR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 Weet 59th Street

VAL 1-—4 popiet, 6:80—8:16 vak 
Trečiad pagal sutartj

PLA3INKITE ”DRAUGĄ’\

DR. ALBINA PRUNSKIS
1 DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St. 

Kasdien i—7 ral. vak. šeštad
1—6 vai. vak.

: Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Reald. 2487 

6 2nd St., tel. RrpubUc 7-8818.

uo

W
Oflao teicfonaa — Klshop 7-8625

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie Ir Archer).
Vai. kasdien nuo 2 Iki 9 vai.

Trečiad. Ir eekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SI’EC. rimti-RGINftS IK 

ORTOPEDlNftS LIGOS 
2745 West 69th Street

Priešais šv. Kryžiaus ligoninę 
Tel. REpublic 7-2200

VAL.: Pirm., antr.. Ketv., penkt 
nuo 9 iki 11 ryte Ir nuo 6:00—8:00. 
šešt nuo 2:00 — 4:05. Trečiad ir 
kitu laiku susitarus telefonu

Or. Antanas Rudokas, 0. 0.
°tkrlna akla: pritaiko aklnlr 

keičia stiklus Ir rfmua
4455 So. California Avė., Ohicagi

šaukite YArtl!- 7-7381
rriima vakarais 6 iki 9; šeštai.
’ «’ -vto iki 4; trečiad •»»

tll< susitarus

Tel >fiao YA 1-4787, re*. P B ’ »

OR. STRIKOL
,YI)YTOJAS IR CHIRURGAS 

*645 S Ashland Avė (kamh 211 
Vai. nuo 2—4 ir 6—8. trečiad šeš 
‘ad Ir sekmad tik pagal sutari) 

iety oeatsilieps viršminStl telefom
šaukite Wldwai S-OOOi

VeL ofiso PRospect 8-9400
Rezid. PRospeet 6-94O*

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VaškevičlatS)

GYDYTOJA IR CHIRURG1 
6248 South Kedzie Avenue 

Vai. kasdien 1-8 p.p. ir nuo 8-8 vai 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečladlaalato 
Ir kitu laiku tik susitarus

Tel. ofiso Vlctory 2-1581
licz. Vlctory 9-«74»

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI

802 West Slrt Street
Kamp. Haisied Ir 81-mos gatvtą) 

Priėmimo valandos kasdien: 1-4 p a 
ir nuo 6-8 v.v. šeštad 1-4 vai pool«

■ Tel. ofiso I’K. 8-8446, rez. HE. 4-S1M

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marųuette Rd.
4 p. P-: 6 iki 8 vak 

_____________________ Dagai sutarti

TeL ofiso CA 6-0237, re*. PR 6-666T

DR. P. Z. ZALATORIS
1821 So. Halsted Street 

Tel. ofiso CA 6-0257, re*. PR 6-66*9 
Rezid. 6800 8. Artealan Ava.

VAL. 11 v. r. Iki 8 p. p.; 6—• ▼. «

VAL nuo 2 iki 
Trečiad. ir šeštad

OR. G. SERNER
LIETUVI H AKIU GYDYTOJA* 

Virš M metų patyrimo
Tel. YArds 7-18X9 
Pritaiko aklala* 

kreiva* aki’ 
litai*.

Ofisus ir akinių dirbtu*
756 Weet S5th Street

'ai nuo 10 iki 2, nuo 4 iki a, tfį
čiad. nuo 10-12, penktadlen) '• • ; 
eš’adieniais 18-2 vaJ popiet

Palengvinu aklų įtempimą, anr. 
yra priežastis galvos skaudRjimo be 
svaigimo ir skaudančių aklų karščtc 
Atlvaisau trumparegystę Ir tollregy* 
tę. Prirenku teisingai akinius VU 
egzaminavimai daromi *u elektriniai 
instrumentais, rodančia* mailaualu. 
trūkumus Speciali atyds <reipian 
i mokyklos valkus.

4712 South Ashland Avena* 
Tel. YArd* 7-1878 

Vai. 10:80 iki 7 v. vak šeštad. 10:6 
Iki 6 vai. Sekm Ir treč uidara.

DR. S. VA!TU6a, ur

P. ŠILEIKIS, 0. P
.irthoiM'da* - Protezlatas 

.paratal-Protezai, Med. bai. 
lalal. Hptso. pagalba kojon

(Areli Hupport*) Ir Lt
ai. • « Ir 6-8 šeštadieniai* 8-1 
KTHOPEHIJO8 ri.lHNdiOS LAI 

1860 W. 63rd Kt. Chicago 29. U) 
Tel. PKoapcxk 6-6084.

Remkite dien. Draugą!
DRAUGAS 

THE LITHUAN1AN DAILY FEIEM!)
2334 8. Oakley Avė., Chicago S, UI. Tel. Vlrginia 7-0041; 7-8642

Entered as Second-Class Matter March 31, 1918. at Chicago, Illinois
Undcv the Act of March 3, 1879.

Meikber of the Cathollc Press Ass'n 
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by the
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EISENHOWERIO STRATEGIJA BENDRUOMENINIAIS KLAUSIMAIS (5) f
Dolerinė Bendruomenės problema 

A. ERDVUMAS, Cleveland, Oliio
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Pats didysis Bendruomenės kiekvienas nepadarysime ste- 

veiklos stabdis dolerinėje Ame- buklo: sav0 Bendruomenę pra- 
rikoje yra, žinoma, doleris. Jo dėsime remti ne tik žodžiais, 
reikia, o tačiau jo nėra. LB vai-: bet ir doleriu. Jau nekalbant a- 
dyba šių metų pirmuosiuose “Ai pie tuos lietuvius, kurie už do-
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šią savaitę atitinkami kongresiniai komitetai svarsto prez. 
Eisenhowerio Doktrinos reikalą. Kai jie baigs savo darbą, ta
da klausimas bus perkeltas į Kongreso plenumą.

Kaip žinome prez. Eisenhoweris kreipėsi į Kongresą, pra
šydamas leisti panaudoti JAV karinę jėgą Artimųjų Rytų ap
saugai nuo sovietinės agresijos. Prezidento Eisenhowerio kreipi
masis į Kongresą yra įspėjimas, jog JAV kariautų dėl Artimųjų 
Ryty, jei sovietai bandytų ten įvesti sovietinę santvarką ir už
dėti komunistinę leteną, kaip yra uždėję pavergtiesiems Euro
pos ir Azijos kraštams.

Prezidento Eisenhowerio ryžtas yra didelis JAV įsipareigo
jimas. Jungtinėms Amerikos Valstybėms yra daroma daug prie- 
kaištų dėl jų neveiklumo 1914 ir 1939 metais. Jei 1914 m. JAV 

būtų įsp'ėjusios kaizerio Vokietiją, jog JAV“ neliks neutralios 

pasaulinio karo atveju, gal būtų nekilęs 1914 — 1918 m. ka
ras, lygiai kaip Hitleris gal būtų susilaikęs nuo pasaulinio karo 
avantiūros 1939 metais, jei JAV būtų tarusios aiškų žodį. Anuo
metinis JAV neapsisprendimas paskatino ir kaizerį Wilhelmą. 
ir Hitlerį. Praktiškai JAV dalyvavo abiejuose pasauliniuose 
karuose. 4 » WRi'

Eisenhoweris ryžtasi atitaisyti savo pirmtakūnų klaidas. 
Kariniu įspėjimu JAV gelbsti taiką, kol karas nėra pradėtas.

REIKIA VEIKTI ARABŲ KRAŠTUOSE

Strateginė Artimųjų Rylų kontrolė priklauso Anglijai ir 
Prancūzijai. Anglijos karinė ir ūkinė jėga dominavo arabų kraš
tus. Anglija su arabų kraštais buvo įsipareigojusi sutartimis 
ir turėjo savo bazes. Bet po II Pasaulinio karo Anglijos karinė 
jėga Artimuosiuose Rytuose krito. Anglijai ypač skaudūs bu
vo paskutinieji metai. Po nelaimingos Anglijos ir Prancūzijos 
invazijos j Egiptą Anglijos vardas arū.bų kraštuose visiškai kri
to. Jungtinės Amerikos Valstybės neparėmė Anglijos ir Pran
cūzijos planų atstatyti savo galią ginklo jėga. Strateginiuose 
Artimuose Rytuose liko tuštuma, kurią tuojau užpildyti ryžosi 
sovietai. Artimųjų Rytų netekimas sudaro mirtinį pavojų ne 
tik Anglijai ir Prancūzijai, bet ir Jungt. Amerikos Valstybėms. 
Artimųjų Rytų gelbėti ateina Jungtinės Amerikos Valstybės. 
Anglija ir Prancūzija pyksta ir pyks, kodėl JAV nepadėjo at
statyti jų kontrolę arabų kraštuose, bet rems JAV pastangas, 
nes kitos išeities nėra.

JAV neparėjo Anglijai ir Prancūzijai dėl dviejų priežasčių. 
Anglija ir Prancūzija negali karine jėga išlaikyti arabų kraštus 
sivo kontrolėje, jei ten įsiveltų sovietai. JAV įsikišimas būtų ne
išvengiamas. Anglija ir Prancūzija nėra pajėgios pakelti arabų 
kraštų gyvenimo lygį. Antra, Anglijos ir Prancūzijos grįžimas 
į Artimuosius Rytus turi kolonijinį atspalvį.

Jungtinių Amerikos Valstybių planas skirtingas. JAV ne
siekia kolonializmo. Jos tesiekia tik taikos ir ramybės. Sovietus 
bando atbaidyti karine jėga, o arabams nori įtikti milioninėmis 
pašalpomis ar paskolomis.

GINTI STRATEGINES MEDŽIAGAS

duose” šiuo klausimu taip pasi
sakė: “Iš 50,000 lietuvių, kas
met sudedančių į vieną bendrą 
bendruomeninį iždą nors po 1 
dol., jau susidarytų 50 tūks
tančių dolerių suma, kuri įga
lintų mus imtis visų didžiųjų 
tautinių mūsų darbų... Lietuvių 
Bendruomenės veikla iš karto į- 
gytų ir reikiamą svorį, ir nori
mą apimtį”. Panašiai Bendruo
menės pirmininkas pasisakė rug 
sėjo 29 d. “Drauge”: “Bendruo
menė nemažiau reikalinga ir ma 
terialinio rėmimo. Centro Val
dyba pvz. turi įsipareigojimų, 
kuriuos reikia tesėti: ji padeda 
Lietuvių Studentų Sąjungai leis 
ti biuletenį ‘Lituanus’, turi per
imti Pasaulio Lietuvių Archyvo 
išlaikymą, ‘Knygų Lentynos’ lei 
dimą, ji turėtų įsteigti vieną ki
tą stipendiją mūsų studentams, 
kurie ryžtasi studijuoti lituanis
tiką, pagaliau jai reikia lėšų 
Kultūros Fondo, Švietimo Tary
bos, informacinio biuro bei pa
čios savo darbui”.

Spalio 10 d. JAV LB biulete
nyje Nr. 3 matome ir konkre
čius skaičius. Ten rašoma: 
“...nuo 1955 m. rugsėjo 1 d. iki 
1956 m. rugsėjo 1 d. Centro Vai 
dyba turėjo $3513.50 pajamų, 
padarė $1690.73 išlaidų, ižde — 
$1832.77”. .

Klausimas kiekvienam Bend
ruomenės nariui ir visiems lie
tuviams, argi mes esame toki 
naivūs manydami, kad su 2000 
dolerių Bendruomenė gali atlik
ti jai užkrautus darbus. Juk iš 
tikrųjų Bendruomenei normaliai 
dirbant tos sumos teužtektų tik 
pašto ženklams! O kur vadovė-

Naujoji prez. Eisenhorverio politinė strategija remiasi pa- 
grindiniu taikiniu — ginti strategines medžiagas, šiuo atveju — -
arabiškąją naftą, kad ji nepatektų į sovietų kontrolę. Tik taip 
suprantamas JAV palyginti nedidelis veiklumas ir didelis atsar
gumas Vengrijos įvykiuose, bet jau visai kitoks reagavimas Ar
timuosiuose Rytuose, nors toji pati sovietinė ranka sunaikino ir 
sunaikina Vengriją irto paties siekia Art. Rytuose. St. Daunys

patys už save.
Atrodo, jog mes laukiame iš 

Bendruomenės stebuklo. Tačiau 
ji stebuklo nepadarys, kol mes

lerį yra pardavę savo lietuvišką 
širdį aukso veršiui ir todėl ne
priklauso organizuotai Bendruo
menei, tam tikros netvarkos 
esama ir organizuotose apylin
kėse. Visas jų būrys nemato 
reikalo atiduoti CV jai priklau
sančios nario mokesčio dalies. 
Kaikurios jų iš viso nesirūpina 
nario mokesčio rinkimu, gi CV 
nario mokestis yra vienintelis 
pajamų šaltinis. Finansinis mū 
sų apsileidimas matyti ir iš CV 
organizuoto “Lituanus” remti Į 
vajaus. 1956 m. sausio 28 d. 
CV kreipėsi į apylinkių valdy
bas, prašydama tam reikalui at
siųsti nuo kiekvieno balsavusio 
nario po 25 centus. Spalio 10 d. 
duomenimis tik 14 apylinkių 
bent kiek atsiuntė, visos kitos 
tyli — atrodo, jog mūsų darbš
čiųjų studentų dirbamas puikus 
darbas joms nerūpi.

Visą kaltę apylinkių valdy
boms suversti nemanome, nes 
didele dalimi kalti esame patys, 

(Tęsinys 4 pus.)
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M. KRUPAVIČIUS

Beldimasis į pasaulio 
sąžinę

Sovietų milžniškosios imperi
jos gyventojų nuolatinis tero
ras, Sibiro koncentracijos sto
vyklos, kuriose nuolat kankina
ma tarp 15 — 20 milionų žmo
nių, brutališkas Suomijos už
puolimas, slaptos sutartys su 
nacine Vokietija ir svetimų že
mių dalybos, Pabaltijo valsty
bių okupacija ir tų valstybių gy 
ventojų nrikinimas, Pravieniš- 
kiai, Rainiai, Panevėžys, Ukmer 
g'ė, Katvnas, kur raudonieji išžu 
dė 11 000 Lenkijos karininkų, 
Ukrainos kclchozinimo metu iš pabrėžia, jog tuomet per vieną 
marinti daužiau 10,000,000 gy-’j vienintelę naktį iš Pabaltijo 
ventojų — tai “seni” ir “užmirš valstybių buvo išvežta 40,000 
ti” dalykai... į gyventojų. Po to padaromas

Tok i i maždau-r yra Vakarų1 Pr°P°rcingas palyginimas, nuro- 
la'rvo'o pasaulin kraštų pažiūra ^an^’ ^as atsitiktų, jei sovietai 
j Kremliaus ligšiol įvykdytus ir °kupuotų Kanadą arba JAV. 
tebevykdomus nusikaltimus žmo F*er v’en^ naktį jie deportuotų 
n i jos atžvilgiu I *š Kanados 210,000 žmonių, o

rastis išspausdino to paties au
toriaus kitą ilgą ir stipriai mo
tyvuotą laišką, užvardintą “Gen 
ocide in the Baltic States”. Pir
miausia laiške aptariama geno
cido sąvoka, toliau riusakoma, 
kuriuose kraštuose sovietai vyk
do genocido veiksmus ir po to 
prieinama grynai prie Pabaltijo 
valstybių. Laiške nusakoma, 
kada Pabaltijy pradėti raudo
niju genocidiniai veiksmai, nu
rodant pradžią — 1941 m. bir
želio 13 ir 14 dienų deportacijas.

Smulkiai išaiškinęs brutališ- 
kųjų deportacijų eigą, autorius

Žinoma, Vengrijoje vykstan
tieji įvykiai dar nėra taip “pa
senę”, bet laikui bėgant “pa
sens” ir jie. Taigi surambėjusi 
Vakarų pasaulio sąžinė viską 
greitai užmirkta ir norint, kad 
ji nors retkarčiais tai atsimintų, 
reikia jai tai priminti.

Atrodo, kad Kanadoje gyve
nąs laikraštininkas Pr. Alšėnas 
užsibrėžęs parašyti kanadiškai 
spaudai visą ciklą laiškų, nušvie 
čiančių Pabaltijo kraštų trage
diją.

Vontrealyje leidžiamas dien
raštis “The Oazette” vedamųjų 
lape neseniai išspausd’no jo laiš
ką, kuriame išvedama lygiagre
tė tarp Pabaltijo valstybių ir 
dabartinės Vengrijos tragedijos. 
Gi gruodžio 20 d. tas pats dien-

iš JAV — net 2.400,000!
Toliau laiške sakoma, jog Pa

baltijo valstybėse žmonių depor 
tacijos niekumet galutiniai ne
buvo nutrauktos. Jos vyksta ir 
dabar jaunimo “savanoriu” pa
vidalu.

Be to sovietinis genocidas Pa
baltijy palietė tūkstančius lie
tuvių, latvių ir estų, kurie buvo 
išžudyti, šimtus tūkstančių įka
lintųjų, kurių egzistencija daž
niausiai būna neilga, o taip pat 
šimtus tūkstančių deportuotų j 
arktines Sibiro sritis. B. K.

1926 METŲ GRUODŽIO 17-TOjI 
Liūdna; 30 metų sukaktis

37 tęsinys •
Nenoriu iš to daryti išvados, kad jia buvo vagis, kaip 
buvo įprasta daryti Kaune. Kas tarnautojų pasista
tydina kad ir kuklų namelį — vagis. Jei jis mokėjo 
pinigą taupyti, tai pinigo galėjo susitaupyti gražaus, 
nes visą laiką turėjo augštas ir gerai apmokamas 
vietas. Prileidžiu, kad jis sutaupytą pinigą nelaikė 
užrištoj kojinėj ir sugebėjo taip susitvarkyti, kad pi
nigas pinigą vestų. Katalikų Bažnyčiai Purickis buvo 
jos kamieno nudžiūvusi šaka. Nieks jo nematė šv. 
Mišias belaikantį. Į bažnyčią žmonių pasakojimu tik 
tautinių švenčių metu ateidavo. Koks jo buvo vidinis 
santykis su Dievu, vienas Dievas tegalėtų pasakyti. 
Toks buvo Purickis ir tokia jo buvo pagarsėjusi 
byla.

Griniui už to klausimo iškėlimą negalima būtų 
nieko prikišti, jei jis būtų ją palietęs be agitacinių 
elementų ir neperd&jęs. Čia visa istorija. Keliomis 
eilutėmis jos neišpaaakosi. Lygiai ir aš jos visos ne
nupasakojau. Paliečiau tiek, kiek Griniaus pareiški
mai reikalavo paliest. Antra, dar daugiau objektyvu
mo Grinius būtų parodęs, jei greta Purickio bylos bū
tų pastatęs ir kitą daug įdomesnę ir sultingesnę vie
no augšto pareigūno bylą. Jis jos nelietė gal dėl to, 
kad jis buvo kaip pradėjo save vadint iš liberalų šei
mos. Aš suprantu, kur gi liesi savo skaudamąją vie
tą. Kito ir dar nemėgiamo ko čia gailėtis, kad ir ka- 
nabėku išvagok.

Kitas Griniaus puolamas asmuo — Vytautas 
Petrulis. Jis kairiųjų šeimos dezertyvas. Ją metęs 
perėjo į Ūkininkų Sąjungą. Dėl to kairiųjų buvo ge
rokai nemėgiamas. Petrulis buvo ir ministeriu ir mi- 
niisteriu pirmininku. Man teko būti jo kabineto na
riu.' Petrulis priklausė prie geriausių min. pirminin
kų. Buvo stiprios galvos, drąsus, greitos orientaci
jos ir greitų, bet tikslių ir vykusių sprendimų. Tai 
gera žymė. Jis nebuvo turtuolis, bet nebuvo ir uba
gas. Buvo nusipirkęs už Aleksoto pakrantėj apgriu
vusį, labai apleistą, su menkomis žemėmis dvaro cen- 
trelį. Su juo neprakišo. Pradėjo žemę pardavinėti 
sklypais. Už juos gaudavo gerą kainą ir netrukus jo 
žemėje išaugo naujas miesčiukas. Miliūnais jis nevar
tė. Savo tikslams valstybės pinigų nenaudojo. Jo by
los pagrindas buvo — gelbėjimas bankrutuojančio 
Prekybos - Pramonės banko. Išgelbėti jį nuo bankro-

Tėvynė ir Bažnyčia, tautinis 
ir religinis jausmas kitas kito 
toli gražu neišskiria, bet vienas 
kitą stiprina ir iškelia.
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TWO-DOR
REFRIGERATOR-FREEZER
MORE OF EVERYTHING for lesti True 91-lb. 
freezer, seporate Ideal-Humidity refrigerator, 
Frost-Awoy automotic defrosting, Aluminum 
shelves throughout, induding deep door shelves 
and Dairy-Stor for eggs, cheese, and butter. If 
you’ve wanted o genuine 2-door, thij it it. And 
ot a BIG savingl

LESS GIANT 
TRADE-IN ALLOWANCE

Arbet’s. Ine
1746-50 West 47th Street

to tam bankui jis paskolino nemažą (neprisimenu mųjų gynėjams pareikalavus pakviesti liudininkais 
kokią pinigų sumą) be nuošimčių. Banko subankru- Į minėti teisingumo, krašto apsaugos ministeriai ir
tavimas — ne tik banko akcininkų nelaimė, bet dau
gelio žmonių ir įstaigų bei įmonių. Dėl to visos val
stybės tokiais atvejais bankus paremia tokiomis ar 
kitokiomis sąlygomis. To reikalauja valstybės inte
resas. Padaryta tai ir pas mus ne tik su Prekybos ir 
Pramonės banku, bet ir su lietuvių amerikiečių Tarp
tautiniu banku, su susvyravusia amerikiečių lietuvių 
Drobės bendrove ir su visa eile kitų įmonių. Kiek 
•alstybės pinigais buvo remiami mūsų didieji koo-

peratyvai. To reikalauja sveika finansinė politika ir ! kas piktai sustaugė, tu kaltas -dėl to, kad aš esu iš- 
krašto gerovė. Petrulis, tiesa, buvo pasodintas į ka- , badėjęs ir ėst noriu. Dėl tokio ėriuko nusikaltimo vil- 
lėjimą. Teisingumo ministeris A. Žilinskas išleido į kas jį suėdė. Tie ponai ėst norėjo ir ėdė visus, kurie
Irakoniškas kalinių laikymo taisykles, gal caro lai
kais kalėjimai tokių taisyklių nėra matę. Pats buvau 
puėjęs pas Žilinską prašyt leidimo pasimatyti su Pet- 
-uliu, nes iš kalėjimo viršininko jo negavau, negavau 
ir iš prokuratūros. Negavau ir iš ministerio. Nega
vau leidimo jam bent pasiųsti maisto, net knygų
Tuomet paklausiau jį: “Pasakyk Kazimierai (jį pažį- niaus prikaišiota. Neapsieita kaip paprastai be ku 
stu iš jaunų dienų ir tada jis buvo Kaziukas ir tik po
nu virtęs pasidarė Aleksandru, gal norėjo Aleksand
ro Makedoniečio keliais nueit), o jeigu tu pakliūtum 
1 kalėjimą. Juk terbos ir tunuos niekad neatsižadėk, 
taip sako lietuviška išmintis. Be savo kaltės gali vir
sti ir ubagu ir kaliniu. Kaip gi pats pasijustum savo 
sutvarkytam kalėjime”. Atsakymas buvo trumpas:
“pats save prasikeikčiau”, bet vis tik leidimo ne
gavau.

Dar negražesnė buvo Ūkininkų Sąjungos byla, 
kurią Grinius ir gerokai stilizavo ir agitacinių laikų 
“argumentais” apramstė. Tiesa, tokia “lašinių byla” 
buvo. Tiesa, Ūkininkų Sąjungos valdybos žmonės bu
vo susodinti į kalėjimus dar prieš bylą. Tiesa, kad 
jie buvo nubausti ir visą savo turtą prarado. Dar 
viena tiesa, kad ryšium su ja buvo labai daugelio ge
riausia susipratusių, garbingų, veiklių ir sąmoningų 
tautiečių ir piliečių ūkiai išvaržyti ir su viena lazdele 
paleisti ubagais. Bet kodėl K. Grinius nepasakė, kad 
Ūkininkų Sąjunga svetur lašinius pirko tik tuo sezo
nu, kai pas mus jų paprastai ar visai nebuvo ar la
bai mažai buvo? Iš kur tad ta Griniaus teigiama ūki
ninkams skriauda galėjo būti? Kodėl jis nepasakė, 
kad tiems lašiniams pirkti davė leidimą ir krašto ap
saugos ministeris, su kuriuo lašinių pristatymo su
tartis buvo padaryta, ir valstybės kontrolierius? Ko
dėl jis nepridėjo to fakto, kad nors pagal nutarimą 
buvo trauktina atsakomybėn visa Vyriausioji Ūk. Są
jungos valdyba, o tačiau tos valdybos narys tauti
ninkų ministeris pirmininkas Stasys Šilingas nebuvo 
patrauktas? Kodėl jis nutylėjo tą faktą, kad kaltina-

Telephone VIrginia 7-3377
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valstybės kontrolierius, teismas atsakė jų reikalavi
mą patenkinti? Juk visi šie faktai parodo, ko siekia 
tomis bylomis ir visas jų veidas ir tikslas,. Ši ir kitų 
bylų eilė tai bolševikų vadinamos parodomosios by
los, kurių pilna visuose diktatūriniuose kraštuose. 
Jas kėlė Stalinas, kėlė Hitleris, kėlė Musolinis, jas 
kėlė jais pasekdami ir Smetona — Voldemaras. Tai 
Krilovo ir vilko istorija. Kai vilko kaltinamas ėriu
kas visus vilko kaltinimo argumentus sugriovė, vil-

tokiu ar kitokiu būdu stovėjo skersai jų kelio ir ant 
kurių dantį griežė. Tokia logika vaduojantis visos 
Stalino bylos taip pat reikėtų pateisint. Čia gėda ne 
suėstiems, bet suėdusiems. Bet tai pateisinama, nes 
apie priešą kad ir idėjinį nepriimta gerai kalbėti.

Daug dar kitokių kaltinimų krikščionims Gri-

nigų gąsdinimų, be kunigų valdymo, be priekaišto, 
kad ir nuovadų viršininkai ir’ mokytojai, ir kiti tar
nautojai priklausę nuo klebonų malonės ar nemalo
nės. Tai grynas prasimanymas. Jei buvo klebonų nu- 

| ^skundimų tuo ar kitu jo parapijos valstybės tar- 
j nautoju, tai jis pasinaudojo tik savo teise ir pareiga 
tai padarydamas. Juk tokios teisės turėjo kiekvienas 
pilietis. Bet tegu jis įrodo tokį atsitikimą, kad krikš
čionis demokratas masiniai būtų atleidęs ne savo pa
žiūros jau išprususius ir išmokusiu? savo darbą dirb
ti, o į jų vietą būtų pasikvietęs darbo analfabetus, 
bet savus žmones, kaip tai buvo padaręs tas ir kitas 
kairiųjų ministeris.

Pasipainiojo ir Blaivybės draugija. Pradėta ko
va su alkoholizmu. Bene Švedijoj k.arčiamos buvo pa
vestos tam tikslui siekti blaivybės draugijoms. Tą 
švediškąją sistemą pamėgino įvesti ir pas mus Lie
tuvoje. Tuo metu buvo tik viena katalikų Blaivybės 
'raugi ja, kurio je - dirbo ir kunigai. Gavus teisę steig

ti karčiamas ne vienoj vietoj, kunigas prižiūrėjo at- 
įskaitomybę ir tvarką. Galėjo atsitikti ir klaidų ir ne
taktų. Bet nesuprantama, kad dėl iš pavienių atsiti
kimų padaryta taisyklė. Juk tokie apibendrinimai — 
klaida. Tokie pasakymai, kad tuomi suartinta kar- 
čiama su bažnyčia, kad kunigai tiesiog iš bažnyčios 
bėgdavę į karčiamas nėra nė rimti, nė teisingi. Jie 
yra mitinginių kalbų tąsa. Gera dar, kad kaltintojas 
gale pasisako, kad "taip buvo kalbama ir daug anek
dotų” paleista šiuo reikalu. Bet juk rimtai kalbant 
ar norint teisingas išvadas daryti, reikalinga tas kal
bas patikrinti, antra gi, iš anekdotų istorija nerašo
ma.
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Bendruomenės
klausimu

(Atkelta iš 3 pusi.)

pasykštėdami savo Bendruome
nei dolerio.

Tokį mūsų finansinį subliuš- 
kimą laikome ne kuo kitu, tik 
lietuviško solidarumo išsigimi
mu, šykštumo pergale prieš pa
reigą savo tautai. Tuo klausi
mu praėjusių metų spalio “Ai
duose” rašydamas J. Alaušius 
pastebi, jog: “...ne tiek dėl to 
daromės abejingi lietuviškiems 
reikalams, kad būtume jau spė
ję nutautėti, bet paprasčiausiai 
dėl to, kad esame pagaunami 
naujakurinės šykštumo aistros. 
Mūsų šykštume slypi užuomaz
ga, nuvesianti (ir jau vedanti!) 
mūsų vaikus į nutautėjimą”. 
Teisingi, nors ir labai skaudūs, 
žodžiai.

Kas gi tad darytina mūsajam 
šykštumui nugalėti? Visų pir
miausia įsisąmonintinas visuo
tinumą principas — ne keli po 
daug, bet visi po mažai. Sva
jones apie kelių mecenatų su
krautą milioną dolerių reikia 
užmiršti ir visą energiją nu
kreipti į naujų būdų ir priemo
nių jieškojimą, nes, objektyviai 
kalbant, nevisuomet mūsų skur
dumo priežastis yra mūsų šykš
tumas Dažnai mes nemokame 
lėšas kaupti — neturime ame
rikietiško biznieriaus gudrumo.

Bendruomenei finansiniai stip 
rinti ir jos iždui turtinti čia ir 
pateikiame kelias sugestijas.

1. Prie LB CV įkurtina finan
sinė komisija finansiniams rei
kalams svarstyti ir pinigams 
telkti. Ji sudarytina iš bankinin
kų, prekybininkų ir piniginių va 
jų specialistų.

2. Finansinės ir prekybinės 
mūsų įstaigos bei pramoninės 
įmonės apdėtinos bendruomeni
niu mokesčiu. 200 tokių vienetų 
Bendruomenės iždą praturtintu 
bent 5000 dolerių.

3. Moraliai įpareigoti įvairių 
parengimų rengėjus nuo kiek
vieno pelną davusio parengimo 
Bendruomenei skirti 5 dol. 1000 
dolerių tuo būdu būtų lengvai 
surenkamas.

4. Praktikuotinas ketveriopas !

Jau gaunamas naujas

Anglų-lietuvių kalbų

ŽODYNAS
Apie 20,000 žodžių, su nuro

domą žodžių ištarimu, geogra
finių pavadinimų ir asmeninių 
vardų žodynėliais, gerame po
pieriuje, kietais viršeliais, 368 
psl., kaina tik $4.00. Visi Ter- 
ros klubo ir prof. J. Balčikonio 
Lietuvių kalbos žodyno prenu
meratoriai žodyną gauna už 
$3.00.

Žodynas paruoštas lizdų sis
tema, vartotojų pripažįstamas 
geriausiu šitokios apimties lie
tuvių-anglų kalbų žodynu, ly
giai geras angliškoje, lygiai ir 
lietuviškoje dalyje. Redagavo 
V. Baravykas, išleido knygų 
lpidykla Terra,

DINGO EGIPTE
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Švedų aktorė Kariu Cedcrluud ir 
jos 5 ra. duktė dingo Egipte apie 
lapkričio niėn. vidurį. Ji buvo ište
kėjusi už egiptiečio architekto. Dir
bo amerikiečių filmų kompanijoj 
Stockholrae. (INB)

d) asmeninis mokesčių rinki- 
| mas per butus. I

Būdai komplikuoti ir nelengvi 
bei susiję su tam tikromis išlai- 

' domis. Tačiau iš kitos pusės —1 
- realūs, nes laukti, kol kas nors 
sės į automobilį ir veš Bendruo
menės iždininkui nario mokestį 
neverta — to niekada nebus. Po 
tiek metų amerikinio gyvenimo 
mes turėtume tai žinoti.

Pabaigoj norim mesti šūkį sau 
ir savo broliams lietuviams: ne
būkime kiauliažmogiais. Nepar- 
duokime savo lietuviškos širdies 
už du dolerius. O jei mums tas 
biznis rodosi geru, bent papra
šykime aukso veršio dovanė
lės — paminklinės lentelės su 
užrašu: čia ilsisi nutautėjęs lie
tuvis.

sivogimu, nešiojimu ginklo be 
leidimo ir užpuolimu su gink
lu. Mergaitė apkaltino ir An- 
thony Barbericą, kad jis ją 
gruodžio 17 d. buvo užpuolęs. 
Policijai' ji pasisakė, kad jau 
treji metai, kaip jiedu draugau- 
jasi. Barberic buvo taipgi po
licijos areštuotas, bet išleistas 
už užstatą. Jis prisioaž/’ta, kad 
su ta mergina ilgokai drauga- 
vosi. Sako, kad mergina prieš

penkias savaites jam pasakiusi 
— arba jis turi ją vesti, arba 
pertraukti draugystę. Jis pasi
rinkęs paskutinį pasiūlymą.

Užsakymus ir 
kitę adresu:

pinigus siųs-

TERRA
3333 So. Halsted Street 

CHICAGO 8, ILL.

SKAITYKITE 
MĖNESINĮ KULTŪROS 

ŽURNALĄ
AIDUS

Prenumerata —- 6 dol. metams
Adresas: 680 Bushwick Avenue,

Brooklyn 21, N. Y.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIlllllllllllllllll 
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ADOMAS VAITKEVIČIUS 
ANGLIŲ IR ALYVOS 

PARDAVIMAS 
Visų rūšių namų apšildymo 
Mėtomos įvedimas, perdirbi

mas ir pataisymas 
Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas
ATLAS FUEL CO.

A I i I o v a s
<919 So. Paulina St 

PRospect 6-7960 
oiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiaiHiimmiimu

I bendruomenės mokesčių rinki
mo būdas:

I a) per Bendruomenės apylin
kių susirinkimus;

b) per visiems lietuviams kas 
metinių vokelių išsiuntinėjimą;

c) per lietuvių periodinę spau 
dą — kiekvienas laikraštis ir

i žurnalas vieną kartą metuose, 
siųsdamas savo skaitytojams ka 

i lendorius, raginimus, kvietimus, 
i sveikinimus, įdėtų kartu vokelį 
' su CV adresu, kuriuo nario mo- 
• kesčio neužsimokėjęs skaityto
jas galėtų pasinaudoti savo pa
reigai atlikti;

CHICAGOS ŽINIOS
Su revolveriu jieškojo vyro

Chicago Lawn vietovės po
licija areštavo 25 metų steno- 
grafę Daisy Solaye, kuri pri
sipažino iš savo ankstybesnio 
draugo kambario paėmusi re
volverį ir nuėjusi į namus avia
cijos fabriko tarnautojo An- 
thony Barbaric, 30 m., revol
veriu grasindama reikalavo, 
kad ją vestų. Ji taip baimėje 
apie 10 minučių laikė visą jų 
šeimą, kol užpuT 'io brolis ją 
nuginklavo. Vikar ji buvo pa
šaukta teirman, ’-Įtinant ap-

< -» if-r • {,

Saulėtoji Florida kviečia Jus į naująjį lietuviškų
THE NEW BOLIVAR HOTEL

740 Ocean Drive, Miami Beach, Florida
Telefonas — JEFFEBSON 6-8716

Skoningai lutisytas, naujas pasta
tas. prie pat okeano.

Iiiuksuslniai kambariai. pagal
kiekvieno pajamas, ideali vieto
vė arti krautuvių, teatrų ir pa
sauly garsios I.incoln Road. 

Žemos kainos, visi kambariai turi 
privačias vonias, duftus ir tele
fonus. keletas minučių atstume 
nuo restoranų, naujos auditori
jos ir meSkerlojimo krantinės. 

Dvelkimas iš okeano ateina tiesiai 
j Jūsų kambarj.

Hotelis turi centrinę Saldymo bei 
Šildymo sistemą. Atidaryta aps
kritus metus.

Yra pilnai Įtaisytas soliariumas 
(sun deck) moterims ir vyrams 
atskirai.

Visų kambarių langai iSeina į lau
ką. Yra liftas (elevator), kortų 
kambarys.

Maudymasis okeane tiesiai iŠ Jūsų 
kambario.

Pilnas judama v i mas paplūdimyje. 
Lietuviai savininkai.

Dėl rezervacijų prašome rašyti: Mr. J. Petrauskas, “The New 
Bolivar Hotel”, 740 Ocean Drive, Miami Beach, Florida, arba 
skambinti telefonu: JEfferson 8-8716, Miami Beach, Fla.
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Standard's Exdusive "Safety Features"
CONOENSEO STATEMENT 0F CONOITION 

Daccmbar 1,1958

ASSETS

Cash and United States
Government Bonds.......... $ 7,956,292.38

First Mortgage Loans
to Veterans....................... 34,533,060.33

Conventional First
Mortgage Loans............... 13,977,922.98

Other Assets..................... 1,126,837.54

LIABILITIES

Savings Accounts............. $47,601,068.60

Federal Home Loan
Bank.................................. 2,700,000.00

Other Liabiįjties............... 2,211,476.82

Office Building 
and Eguipment

Reserves and _
1.00 v Surplus................... ‘......... ......5,081,568.81 y

$57,594,114.23

MOVING
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus bei pervežimui 
iš tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BIshop 7-7075 arb» 
PRospect 8-9842

4 Our large portfolio of GI mertgages
I are partially guaranteed by the Vet

eranė Administration and are considered 
to be without risk. You find this "Safety 
Feature" anty at Standard.

2 The offlce building, vault and all 
eųuipment are valued at over

$57,594,114.23

k
$1,000,000.00 būt carried at $1.00; this Is 
another exdusive "Safety Feature".

3 Our outstanding Reserves and Sur

plus are known throughout America 
as a Standard ef safety for all to try to 

achieve. Every $100.00 of your savings is 
proteeted by $110.60.

SOSHIE BARČUS

RADIO PROGRAMA
IS WOER stotie*— Banga 1890 

.PIltMADIKNNIO vak. nuo 7—8 v 
NUO PIRMAI). IKI PENKTAI) 

»:4fi *1 »:80 vai. ryt*
ŠEŠTA t). 8:30ikl 9:30 ryla

k LIUKAI) ft:XO —V. P. IA atotlAa 
VVOI’A — 1400 kH.

7139 HO. MAPLEVfrOOt) AVĖ. i 
Chicago 29, 111. HEmloek 4-3411

r

Save by Mail Standard Federal Savingsboto waya

Biiįfįjii
AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
4192 ARCHER AVĖ,, CHICAGO 32 

lllll (Archer Avė. at Socramento) 
PHONC: Vlrghtta 7-1141

LIETUVI, TAUPYK 
SAVO BENROVEJ

* Mes nesigiriame, bet iš tik
rųjų mokame aukščiausią 
dividendą ant visų taupy
mo sąskaitų.

* Mūsų bendrovė yra Federal 
Home Loan Bank sistemos 
narys ir mūsų bendrovėje 
padėti pinigai yra apdraus
ti Federal Savings & Loan 
Insurance Corporation.

* Nebūk klaidinamas garsi
nimais apie kitų bendrovių 
didesnį saugumą, didumą ar 
tvirtumą. Federalinis drau
dimas visoms bendrovėms 
yra vienodas. Taupyk lietu
viškoje taupymo b-vėje.

Augustas Saldukas, Prez.

MIDLAND Savings 
and Loan Association
4038 ARCHER AVENUE 

Chicago, III. LA 3-C7I9

“A "ir.- - •*

1957 BUICKAS 
Tik

£2,595.00
Dynaflow, Radio, Apšildymas, Baltos Padangos

Lietuviškoje Prekyboje-MILDA BUICK,
907 W. 35th St., Chicago 9, III. LA 3-2022

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Iš artimų ir 

tolimų distancijų. Saukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
S415 S. L1TUANICA AVĖ., CHICAGO, HJL

Telefonas — FBontler 8-1882
Mtlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM Į VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldų perkraustymas as

menų turinčių ilgų patyrimų.
STASYS FABIJONAS

2146 So. Hoyne flve., Telet. Vlrginia 7-7097

JONAS GRAD1NSKAS
J. G. 1 ELE VISION OOMPANY

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

TV IŠPARDAVIMAS
NUOLAIDA IKI U3!

NARIAI LIETUVIU TAIP. IR SKOLINIMO
B-VIŲ LYGOS. KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos iki $10,000.00 
I R

Paskolos Duodamos Namų Įsigijimui 
Lengvomis Sųlygomis

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

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

DISTRICT SAVINGS A LOAN ASSN.
3430 S. Halsted St., Chicago 8, III.

ST. ANTHONY SAVINOS & LOAN ASSN.
1447 S. 49thCt., Cicero 50, III., tel. TO 3-8131-32

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

Skaitykite ir platinkite dienraštį “Draugą'.
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KILTUBOS KLUBO 

SUSIRINKIMAS

Sausio 13 d. 4 vai. p. p. Tarp
tautinio Instituto patalpose, 111 
Kirby Avė., priešais meno mu- 
zėjų, įvyks metinis Detroito Lie
tuvių Kultūros Klubo susirinki
mas.

Bus renkama nauja valdyba 
ir nustatomos gairės tolimesnei 
klubo veiklai. Visi klubo nariai 
prašomi būtinai dalyvauti, šia 
proga bus priimami ir nauji na
riai. Kviečiame lietuviškąją vi
suomenę atvykti ir įsijungti į 
bendrą kultūrinę veiklą. Meti
nis nario mokestis tekainuoja 
tik $1.

Kultūros klubo nariais prii
mami ir vienodai toleruojami vi
sų politinių srovių ir įvairių re
liginių įsitikinimų asmenys.

Atvykę pajusite jaukią lietu
viško bendradarbiavimo nudtai- 
ką ir naudingai praleisite^ lai
ką. Valdyba

i A
BALFO 76 SKYR. ŽINIOS 

Aukos Ralfui

1956 m., užsimokėdami nario 
mokestį ir kitomis progomis 
(neskaitant “Tag Day” aukų), 
Ralfui aukojo: A. Lelevičius — 
20 dol., A. ir A. Banėnai — 15 
dol. Po 5 dol. — V. Dryža, V. 
Kriučiūnas, J. Marčėnas, J. Moc 
kartis, M. Smailienė, J. šeputa, 
V. Saladžius, S. ir V. Urbonai. 
3 dol. — J. Mikaila. Kiti auko
jo po mažiau.
Visuotinis narių susirinkimas

Metinis Balfo 76 skyriaus vi
suotinis narių susirinkimas šau
kiamas 1957 m. sausio 13 d. 12 
vai. 15 min., tuojau po pamaldų, 
bu v. lietuvių namuose, II augšte 
Odidž. salėje). Balfo 715 Sk.’V-ba

VAKARAS VASARIO 16 
GIMNAZIJAI

r /
Aktyvus ir judrus DetrtJito 

Dramos Mėgėjų Sambūris, va
dovaujamas Z. Arlauskaitės • 
Mikšienės, ruošia naują pasta
tymą. Šiam pastatymui Sam
būris pasirinko Vytauto Al&n- 
to 3 veiksmų naują komediją 
"Šiapus uždangos”. Pastatyme

turi nuosavus namus ir netru
kus žada persikelti gyventi.

— J. Ruzgys, LRKSA 2651 
kuopos narys, Naujųjų Metų, 
proga, buvo nuvykęs į Newark, 
N. J., kur susitiko daug pažįs
tamų.

— DUOC delegacija Naujųjų 
Metų dieną buvo nuvykusi į 
Lansingą dalyvauti Michigano 
gubernatoriaus Mennne G. Wil-į 
liams inauguracijos iškilmėse ir 
ta proga kalbėjosi su guberna
toriumi. Delegaciją sudarė Elz 
bieta Paurazienė, inž. Jurgis Mi 
kaila, Ona Kasevičiūtė ir Bro
nius Polikaitis.

— Vasario 16 mnėjimas Det
roite šiemet įvyks vasario 17 d., 
sekmadienį, 3 vai. p. p. Westem 
Higl) Sčhool patalpose.

St. G-kas

SUSIDOMĖJIMAS KAUKIŲ 

BALIUMI •

Kunigaikštienės Birutės Ka
rių šeimų Moterų Draugijos ruo 
šiamas kaukių balius sukėlė di
džiausią susidomėjimą detroitie- 
čių tarpe. Moterys ir mergaitės 
suka galvas, kaip pasigaminti 
ko įdomesnes, charakteringes- 
nes kaukes; svarbiausia, kad 
niekas nepažintų — tai nemen
kas uždavinys.

Nuoširdžios rengėjos birutie- 
tės ir čia ateina pagalbon savo, 
balių kiek atidedamos, kad ko, 
daugiau laiko būtų kostiumams 
pasigaminti. Tuo būdu kaukių 
balius įvyks ne sausio 26 d., bet 
vasario 9 d. masonų salėse, Hub 
bard ir Bagley gatvių kampas. 
Pradžia — 7 vai. vak., pabaiga 
3 vai. ryto. Jau paskirtos trys 
vertingos premijos už geriau
sius, charakteringiausius kostiu 
mus. Numatyta ir kostiumams

DETROITITO BIZNIERIŲ 
IR PROFESIIONALAI

Jeigu norite pirkti arba parduoti 
namus, sklypus, Biergardenus —- 
alines, ūkius ar vasarvietes, kreip
kitės i

ELSEA REALTY & INVEST 
MENT COMPANY

atstovą
dalyvauja Irena Laurinavičienė, Y L A 0 Ą BARAUSKĄ
Danutė Raccvičiūtė - Jankienė, 
Birutė Rackaitė, Algis Jarasu- 
nas, V. Jocys, Algis Pesys ir 
Vincas Žebertavičius.

Vakaras įvyk3 1957 m. vasa
rio 2 d. 7 vai. vak. didžiojoje 
ukrainiečių salėje, Martin ir Mi- 
chigan gatvių kampas. Pelnas 
skiriamas Vasario 16 gimnazi
jai.

Vakaro metu veiks rūpestin
gai paruoštas bufetas, šokiams 
gros geras orkestras.

PAKVIESTAS “VAIDILA”

Š. m. kovo 9 d. į Detroitą at
vyks LB Clevelando apylinkės 
Vaidilos teatras su populariu ir 
daug kam žinomu veikalu “Bran

Telefonai: Įstaigos VA 2-9790, 
Residencijos — TA 6-4366 

Ši įmonė yra pati stambiausia Mi
chigano valstijoje. Detroite turi 4 
skyrius ir sėkmingiausiai patar
nauja savo klijentams.

M. MIšKIHlŠTMrūr
GYDYTOJA ir CHIRURGE 

X-RA1
398 Wetl Grand Boulevard

cor. Shady Lane Detroit 16. Michigaii 
Namų telef. VI 1-7970 

Pirm. antr. ktšv. ir penkt. 12-3 ir 6-8 vai 
Treč. ir (eit. 12-3 vai.

Telef. TA 6-0686--------------------- —— i.
VINCAS KIRŠINĄS 

11420 Steel Aveaue

Detroit 27, Michigan 
Tel. WE. 4-G16S 

GENEKAL CONTRAOTOR

Didžiajame New Yorke
— Naujuosius Metus newyor- 

kiečiai sutiko Brooklyno Grand 
Paradise salėse, sutiktuves ren
giant Šviesos Sambūriui, Liet. 
Sporto Klubui ir Studentų San
tarai. Buvo svečių ir iš kitų 
miestų.

— “Vienybė”, Broolyne išei
nąs seniausias lietuvių laikraš
tis Amerikoje, su N. Metais į- 
žengė į septyniadešimt pirmuo
sius savo gyvavimo metus. Se
nuosius metus redakcija užbai-| 
gė, išleisdama "Vienybės” su
kaktuvinį numerį. “Vienybė” pa 
sirodė Plymouth, Pa., 1886 m. 
vasario 10 d. Ją šiuo metu lei
džia ir redaguoja Juozas Tys- 
liava.

— Korp! Neo Lituania sausio 
12 d. minės savo trisdešimt ket
virtąsias metines. Ryte bus pa
maldos pranciškonų koplyčioje 
už mirusius narius, o vakare es 
tų namuose New Yorke — iš
kilminga sueiga.

— Alekso Mrozinsko pianino 
studijos mokiniai jau pradėjo 
ruoštis savo metiniam koncer
tui, kuris įvyks gegužės 18 d., 
šeštadienį, Apreiškimo parapi
jos salėje. Tai bus jau ketvir
tas studijos mokinių metinis pa 
sirodymas.

— Muz. Juozas Strolia, nese
niai sugrįžęs iš Brazilijos ir 
trumpam laikui sustojęs pas 
prof. J. Žilevičių Elizabethe, N. 
J., New Yorke aplankė savo bi-

vertinti komisija. Bus labai į- 
domi ir humoristinė programa. 
Apie ją ir kitką — sekantį kar
tą. K. Kodaticnė

čiulius ir rengiasi įsikurti Phi- 
ladelphijoje.

— Laimos knygynas, kurio 
savininkai yra Bronė ir Balys 
Jacikevičiai, 496 Grand" Str., 
Brooklyne po Naujų Metų bus 
atdaras paprastomis dienomis 
daugiausia nuo 6 vai. vakaro;! 
šeštadieniais bus atdaras visą 
dieną, o sekmadieniais nuo 12 
ligi 6 vai. vakaro. Pastaruoju 
laiku "Laima” netoliese įkūrė j 
spaustuvę ir įsigijo moderniškas 
mašinas. Atlieka įvairius spau
dos darbus ir lietuviams, bet 
daugiausia dirba amerikiečių 
rinkai, spausdindama jų komer-1 
cinei spaudai. Pačiame knygy
ne vis plečiamas dovanų sky-, 
rius, gaunant įvairių prekių iš 
Europos. Šalia lietuviškųjų kny i 
gų, visą laiką gaunama periodi-' 
nė liet. spauda ir Chicagos dien
raščiai.

— Pranas Vainauskas, Liet. 
Krikščionių Demokratų S-gos 
pirmininkas, gruodžio 30 d. lan 
kėši Bostone ir ten vietos S-gos

skyriaus susirinkime kalbėjo a* 
pie aktualiuosius lietuviškus rei
kalus.

i — Ne\v Yorko lietuvės, pada
riusios pelno dalyvaudamos ru
dens tarptautinėje parodoje, Vo 
kietijos lietuvių moterų klubui 
prieš Kalėdas pasiuntė 40 dol. 
Tai buvo Pabaltijo Moterų Ta
rybos Lietuvių Klubo ir Brook
lyno Moterų Vienybės bendrai 
skirta auka. Kiek vėliau mo
terų klubas dar papildomai pa
siuntė 50 dol. moterims Vokieti
joje ir 70 dol. paskyrė siunti
niams Sibiro lietuviams. Klubui 
vadovauja Vincė Jonuškaitė. 

(Nukelta į 7 psl.)

Broliui ANTANUI PRAPUOLENIUI 

ir sesei STASEI KAZLAUSKAITEI,
sukūrus skautišką šeimos židinį, laimingos ateities linki

Dr. Vinco Kudirkos 
Sk. Vyčiu Būrelis,

Worcester, Mass.

' ■iiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiii'iimiiniiim

STATYBAI 
IK NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
/lsokių Kušių 
MEDŽIAGĄ

Duoną Ir įvairia* skoninga* 
boikote* ki"»a

BRUNO’S KEPYKLA
8839-41 S. Lltuanlca Ava 

Tek Olifftide 4-6876
Pristatome J vlaa* krautuve* 
ir restoranu*, taip pat 1»- 
■lunfiia | visu* artimuosius 

miestu*.

BALYS
Radio - Television 

SALES — SERVICE
Rekordai — Dovanos — Filmos 

ir Elektriniai Prietaisai
2646 West 7lst Street

Tek PRospect 8-5374
Krautuvė atdara Pirm., Ketv. 9-9, 
Antr., Treč., fieftt. 9-G, Sckm. 9-2.

CRANE SAVINGS AN?SS“AN
2555 WEST 47th STREET LAfayette 8-1083

B. R. Pietkiewicz, prez.; E. R. Pietkienicz, sekr. ir advokatas 
Mokame augštus dividendus. Kešiuojame čekius. Parduodame ir 
išperkame valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ŠIANDIEN.—-Apdrausta iki $10,000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5: treč. uždaryta, o šešt. nuo 9 iki vidurdienio.

CARR MOODY 
LUMBER CO-

STASYS LITWiNAS, F re*.
3039 So. Halsted St.

Tek VIetory 2-1272
Apkaiuavimą ii Prekių Priataty 

mą Teikiame Nemokamai
Raštinė atidara kasdien nuo 

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

iiiiiiiiiilliiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiinimm^*M<

(Š ARTI IK TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas spedbt* dideli* 

•unkvržimlrt dr pilna ap
draudė. Pigos Ir aaitnlnga* 
pa tarna vlrnaa.

R ŠERĖNAS
♦64* 8. Wood 8t., Chlcago *, 

lUinota, teL VI 7-2972

Ar Jūs esate toks 
LINKSMAS? 
Jei ne, tai pradėkite
taupyti;
ŠIANDIEN!

Atlieka jvatrl'i* statybos. patalsy
dos atestatai" trinti voiUn. imo lr pertaisymo darbus — stallnta-aos atestatas . bifl trijų VOlMS- ky8te, cemento, martjtmo. elektros 
mų veikalas buvo suvaidintas pluuibtngo, dažymo ir dekoravimo 
įese m. spalio 21 d. Clevclandc ‘
ir praėjo dideliu pasisekimu. Z , ‘ ~
Veikalas yra idomus kiekvfe-1
nam ir, reikia tikėtis, susilaųits; Jums patarnaus
gausaus žiūrovų skaičiaus. VLADAS N* S E L E N I S

Vaidilos |eatrą kviečia Dtt- J narys United Northwestern 
roito Dramos Mėgėjų Sambūris j Realty Association
Vakaras Įvyks ukratoieiiy salAj.,

! arba atsilankykite į
TRUMPAI Į GUSTAFSON REALTY CO.

J. ir M. Saliniai Naujus Me-{ 13000 Schoolcraft kamp. Sorrcnto 
tus su savo artimaisiais sutiko 
jau savo naujuose namuote,
16244 Greenlawn. Juozas yra

DANTŲ GYDYTOJA

BRONĖ GRUZDIENĖ, D.D.S.
senosios kartos darbuotojas, ii- (3 w. j v«k. nuo Grveufifeld keli©)
ganietis LRKSA 171 kuopos 
sekretorius ir "Draugo" skaity
tojas.

— St. ir M Klipatai, gyv. 
Howcll, Mich., buvę artimi a.‘a. 
Pijaus Grybo draugai, jo nifr- 
ties metinių proga užprašė iš
kilmingas šv. mišias savo para
pijos bažnyčioje. >

— Jos. ir Josrph. SakaMs. 

Just. ir Julin Stankus drauge Iš
vyko į Miami, Fla, kur Sakajas

Detroit 28, Michigan
Priėmimo vai. pagal suaitariirti) 
Telef. Kabineto — LUzon 4 5121 
_______ N itin ų - LUzon 4-8961___

Klau.yklt*
UTHDflNIflN MELODiES

Ann Arbor — WPAG — 1050 kilo 
cyeloe

Bekmadieniaia 1:00 — 1:30 p. p 
Vedėja* — RALPH VALATKA

15750 Lesu re — Detroit 27,
Mh-.bican

NUO UŽSISENE JUSIU
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ -
Tie. kurie kenčia nuo SENT’ 

ATVIRŲ IK SKAUDŽIŲ ŽA<DU 
nagai i ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti nes jų užsisenėjusios žaiždos 
niežėjimą ir skaudėjimą senų atvi
ru ir skaudžių žaiždų uždėkite 
LEGULO Ointment Jos gydymo 
ypaifayea palengvins Jusu skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite ją tapgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
niežėjimą ligos vadinamos PSORIA- 
STS. Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE.S EOOT, su
stabdo džiovinimą odos ir perplyšimą 
tarppirščiu. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstančios suskilsios odos dedir- 
vinių, odos išbėrimų ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy
styklų. Ji yra gera gyduolė nuo iš
viršinių očo* ligų. Le
rui o Ointment jm 
parduodama po T S 
et., 11.26, Ir »I 60.
Pirkite val*tln«*eChl 
’agoj ir apyllnkSso—
K Uwauke«, Wlsc., Ga 
rj. Ind.tr Detroit. Ml- 
otaigan arba rašykl- 
.* ir atsiųskit* Mo- 
i*y ord*r I

LEGULO, Department D., 

3618 W. Eddy St., Chicago 34, III.

Atliekame dideliut r mažus automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas, Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalia.

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

2641 West 7lst Str. (Kampas Talman Avė.) 
Telef. PRospect 8-9842, Namu tek WAlbrook 5-5934

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

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN I4
Kiekvieno taupytojo indeliai apdrausti iki $10,000,00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius
OFISO VALANDOS:

Pirmad., antrad., penktad Ir 
Aeitad • »tu ryto Iki p.p.

Trąčlad. . • ryto iki 11 vai.. 
Ketvirtad. » vau. Iki B ved. vak.

——w .

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANKS TV & RADIO, INC.
3240 So. Halsted St. CAIumet 5-7252

TAUPYTOJAMS DOVANOS
NEMOKAMAI!

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

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

SU INDĖLIU $1,000.00 
AR DAUGIAU

imiiiililkiIltbtllIllNdlIllillIlilillIlllHlIlll!

FEDXRAL
end Loan Association

2202 W. Cermak Road 
Chicago 8, ILL.- 

Vlrginia 7-7747

Termometras ir Barometras
Pranešama būsiantis oras pasikeičiant 

špalvai. Gaunamas už $100.00 
ar daugiau indėlį.

Be gaunamų dovanų jūsų indėliai yra ap
saugoti. Kiekviena sąskaita yra apdrausta $10,- 
000.00 MOKAMI AlKšfIAlSl DIVIDENDAI 
be pertraukos nuo 1922 metų. Atidarykite tau
pymo sąskaitą 1957 met. sau ir savo šeimai.

Chartered and Supervisod by the U.S. Covernmertf

AukSlesniua dividendus mokčsune nuo 1957 m. 
sausio mėn. 1 dienos.

Partrauksime Jūsų pinigus iš kitur, jei atnešite 
• savo banko knygutę.

Pinigams padėti nereikia važinėti. Juos galite pa- 
l»aštu. Mes apmokėsime pašto išlaidas.

JOHN J. KAZANAUSKAS 
Prezidentas

JSTAIGOS VALANDOS: Kasdien nuo 9-tos ryto iki 5 vaL 
vakaro. Ketvirtadieniais nuo 9-tos ryto iki 8 vai. vakarą 
šeštadieniais nuo 9-tos vai. ryto iki 1 valandos po pietip 
Trečiadieniais visai neatidaroma

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

1447 So. 49th Ct., Cicero, III. 
Tol. TOvvnhall 3-8131 Cloted Wedne<day«

OPEN MONDAYS TO 8.00 P.M.-SATURDAY TO 1:00 F.M.

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

MOVIMO

r** IŠ TOU IR ARTI •'■3
NAUJI M>tU T^OKAI-NAUJAUJI KPAUSTmO INANKNU

ILGJJ Merų AATr/IIMAS- tusus INSĄilNIN6AS AATANNANtfAt

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 69 St CHICAGO 36, 11.1. Tel. WAIGm«k 3-9209

S
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CLASSIF1LD AND “HELP WANTED” ADS
REAL ESTATE BEAL ESTATE

UELP WANTED — VYRAI

VELTUI DOVANOS 
TAUPYTOJAMS!

Nekilnojamo turto pirkimas, 
pardavimas.

Income taksų pildymas

P LEONAS
BEAL ESTATB

2785 We»t 71st Street
VIsl telefonui: tVAlbrook 5-0015

Pirkdami sutaupysite 
Ir parduodami uždirb
site per šių įstaigų. 
AL. BUDRECKAS

B BALTY 
4081 Archer Avė. (prie 

Callfornijos g-vės)
LAfayette 3-3384

ELEKTRINIS SKUSTUVAS
... JEI ĮDEDATE $1,000.00 .. .

TERMOMETRAS
. . . JEI ĮDEDATE ? ICO. 00 ...

TO... S AU-U MAS
KIEKVIENA SĄSKAITA YRA FEDERALINIAI 
APDRAUSTA JOSŲ SAUGUMUI IKI ČIO.OOOoo

O BE TO... GAUSITE DIVIDENDĄ,
»

ant pilnos pinige sumos nuo padėtos dienos, kuris dabartiniu laiku yra 
be abejonės aukščiausias visoj Chicagoje. •. Mūsų rekordas rodo, kad 
nereikia pinigus išlaikyti mūsų bendrovėje ilgus metus, kad gavus augš- 

tus dividendus.

MŪSŲ REKORDAS RODO, KAD METAS 
NUO METO MŪSŲ TAUPYTOJAI GAU

NA PELNO UŽ SUTAUPĄS
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ DABAR SAU IR SAVO ŠEI
MAI ... IR PADEKITE PADIDINTI TAUPYTOJŲ SKAIČIŲ. 
PER SAUSIO MENESĮ, ŠIOJ STIPRIOJ LIETUVIŲ ĮSTAI

GOJ NUO 9,5Q0 IKI 10,000 SĄSKAITŲ.

AČIŲ UŽ JOSŲ PRIELANKUMĄ!

)

BERVVYN. išsikelia į Arizona, 
parduoda 4 butų spee. mūrini na
mų. A'pylinkėje Clarence ir 22nd St. 
2 po 4 k. ir 2 po 3 k. Karštu vand.- 
atokeriu apšild. 2 autom. mūr. ga
ražas. Pajamų $230. $39,500. SVO
BODA, 0013 Ceronnk 11*1. BLshop 2- 
2102._____________________________

ATDARAS APŽICRfiJIMVI SF.š- 
TA1». IR SEKMAI), nuo 11 iki 6 vai. 
Naujas 1 % augšto mūrinis 2-Jų bu
tų pagul užsakymų. pastatytas na
mas. Karštu vand. “Radiant" apšil
dymas. Keramikos koklių vonios ir 
tilo virtuvės. Ąžuoliniai papuošimai. 
Angliškas rūsys. Insuliuotos sie
nos. St. Mary Star of the Sea para
pijoje. $33.500. 0128 90. Ii.OI.JX
AVĖ. Tel. RE. 5-8033._______________

i 30,000 PILNA K-VINA. 2-Jų butų 
' mūrinis namas — 4 ir 4 kainb. Apy
linkėje 26th ir Spaulding. Mokesčiai 
tik $b5. Geram stoty, {mokėti
$2.500. SVOBODA, 3739 W. 20th >t. 
LAtvntlalo 1-7038.

MiSCELLANtOUb 
{vairūs Dalykai

. i irl'UAl 1)\,
Visų rūšių ap'lraudos autoiuvv 

k, 'inansavlmas Nutariam. Valst 
*» patvirtintos kainos

Prieš darydami apu rauna »,r
•'rt-’rauk'te pas n,u»

•ONAS K IK V Airi, 
tVAlhrook 5-5071

■ KUŠTATE INSVIIANOE AUL1V 
■UOS S. Ashland Ave_ Chlcago 86, Iii

< i I 1 > Y M 4 '
A. Stančiauskas instoliuoja n 

bu geriausių Amerikos firmų gazt 
ir alyva kūrenamus pečius (fur 
naces), visų dydžių oro vėsintu 
vus (Air conditioners) Ir atlieka 
visus skardos darbus.
1546 S 49tb OOURT, CICEK» 

jTeL OLympie 6-0775 nuo 8 vai 
I ryto ibi 5 vai. vakaro.
! Telefonas nno 5 vai. vakaro:

Oloje nejudomo turto pardavimo 
ištaigoje perkant ar parduodant. Jū
sų laukia greitas Ir teisingas patar
navimas.

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2000 W. 59th St. Tel. Prospect 8-5454

«w*xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**
Nejud. turtų pirkimas-pardavimas 

bei valdymas. Paskolų parūplnimaa
automobilių leidimų patarnavimas.

VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS 

“Varpas” Real Katate 
General Insurance, Notary Public 

5016 S. Westem Avė.
REp. 7-0886 arba RFm. 4-7085 

tXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX^XkčXafi
Priei pirkdami ar parduodami 

namus, biznius, sklypus ar ūkius 
atlankykite mus

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-tNSURANCF 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St 
WAIhrook" 5-50S0

PRnanect 8-3579 (vak Ir sekroad •

PIRKITE ir parduokite savo ne 
kilnojamų turtą per mano įstaigą. 
Naudokitės mane teisingu patama 
virau

E. KURŠIUS 
REAL ESTATE SA^ES 

REpublic 7-9400
Kas per mano įstaigą pirks 

ar parduos nekilnojamą turtą 
ekspertiškas income taksų pil
dymas vieniem metam nemoka
mai.

OLympie 2-6752

P LU M B I N G
Licensed, bonded plumbers

Joks darbas nėra didelis ar mažas 
Saukite dabar. Kalbame lietuviška

Tel. REpublic 7-0844 
WAlbrook 5-8451

PROGOS — OPPORTU?(ITIES

DELICATESSĖN - FOOD SHOP 
Long established. Modern Fix- 

tures. Doing good business. Buay
rooming house neighborhood. 

Priced Right by Owner 
410V2 W. 65th St. 
WEntworth 6-5866

BUILDING A REMODEUNG

VIKTORAS SIMAITIS 
General Gontractor

Stato rezidencinius Ir komerotultu 
namus; pasiūlo sklypus; rekomen
duoja planus; Išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-4223 
arba rez. tel. BI 7-8340. Kreiptis -

SIMAIČIAI 
Realty - Bulldera - InsoraaM 

9737 West 4Srd Street

Marųuctte Parke:
Mūr. 4 kamb.; pečiais šild., tuoj 

galima užimti, mažas {mokėjimas, 
tik $10,500, skubame parduoti.

Guge Parke:
Naujas mūr. 2 po 5 kamb., platus 

kamp. sklypas, modern. įrengimai, 
puikus, kaip svajonė.

Mūr.: taverna ir butas, geras biz
nis, skuba parduoti.

Brighton Parke:
Mūr. 2 po 5 kamb., centr. šild., 

garažas, tuoj galima užimti vienų bu
tų, kaina tik $22,500.

Mūr. 3 butai ir maisto krautuvė, 
centr. šild. garažas, šalia tuščias 
sklypas, {kainuotas skubiam pardavi
mui,

3 namai, 8 butai," 150 sklypas, 500 
paj. f mėnes), kaina tik 6 metų pa- 

, jamos. - <
Pirk Ir dirbk sau:

Maisto krautuvė su Jreng. labai pi
giai, teirautis tuoj. [

Taverna su visais {reng., puiktau- 
tije vietoje, ger. sąlygas.

Turime namų ir biznių visur. Pa
dedame gauti paskolas, notarizuoja- 
me kodumentus, pildome income tax, 
siunčiame pinigus į visų pasaulį pa
gal Amer. Exp. money order.

ŠIMAIČIAI
Realty. Bulldera Insurance 

2737 West 48 St 
CUffside 4-2390

IŠNUOMUOJAMA
Išnuom. kambarys — šviesus, šil

tas, su atskiru (ėjimu, teisė naudo
tis virtuve ir visais kitais patogu
mais. Vyrui. GRorehilI S-3069. 7143 
So. Tai man Avė.

HELP YVANTED MOTERYS

T urret Lathe 

Operator

Multiple Spindle 

Automatic Operator

Intemal and Extemal 
Grinders

SEE MR. LUCAS AT 
1557 East 27th Street 

CLEVELAND, OHIO

Mechanical Training 
Course

boys between 18 and 20 years... 
up to 23 years, if you have had 
military training. High School 
Education by a school in the 
Cleveland metropolitan arca re- 
quired. College courses provided 
with allied shop training. Four 

i years course. Hourly rate and 
profit sharing. — $3,000 bonus 
when you graduate.

See Mk MELCHRIET at

1557 East 27th Street 
CLEVELAND, OHIO

DRAFTSMEN
Some Experience 

STEET METAL 

LAY-OUT 

DE S IG N

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

Apply:

The Sanymetal Products 
Company, Ine.

1705 URBANA ROAD 
Call KE M600 

CLEVELAND, OHIO
NEEDED AT ONCE

BARBER
Steady. Chance to work in long 

established barter shop, 26 E. 113th 
St. PU1. 5-1428, J. Patz, prop.

HELP WANTED MOTERYS

IIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUIIIIIIR 
LIETUVIU STATYBOS 

BENDROVE

MORAS
Bnilders, Gen. Oontractorz S 
Atlieka planavimo ir staty S 

bos darbus gydytojų ofisų, gy • 
venamųjų ir viešųjų pastatų. Ž 

Namų įkainavimas ir {vairūs - 
patarimai nemokamai. -

Kreiptis šiuo adresu: C
i jone $ STOKUS 1
“ Kasdien nuo 8 vai. rvto iki s 

H va) p. p Kitu laiku susitarus « 
T"l PRoe-pec? o-tlHS r

. SO. CAMPBELL A Vii. S j
Uhlca^o 29. Mineli s

J. BREIVE and SON
OONSTRUCTION COMPANY

1442 S. 4Sth Ct., Cicero 50. UI 
Statome naujas namus ir garažas

Atliekame visokių trobesių ir patai 
pų Įvairius remonto darbui skabiai 
gerai ir pigiai.
šaukite DAnube A-27V3 no<> z tat 

ryto iki 7 vai. vakaro.
('ei. OLympie 2-6121 nuo 6 vai

vakaro iki 11 vai. vakaro.

TYPIST - CLERK
Small machinery sales Office 

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

General oHuservork. Younr; wo- 
man. 2 adults, giri 10 years. Plea-

WAITRESS NEEDED
Chance to work in eozy 

home-like restaurant.
No Sundays or Holidays 

7959 S. Ashland RA 3-9025
Mrs. D. Weaire, Mgr.

NEEDED AT ONCE 
EN‘VEIX)1’E MACHINE OPER. 

sant environment. Doctors home. Mušt be under 35 years. Expericnced 
Stay. Own Room bath. Ref. oGod preferred būt will consider bright
salarv Ahle tn Fncliol, beginner. I'uy and nite shifts. Excel-saiary. Aūle to_write English. lent st;,,tlnK „aiary. Hospit-.l bene- 

fits. Applv AMKKICAN ENVEIX>PE 
CO., 3100 \V. Gilinti Avė. M r. Eilioti.

Please, phone BUckinghain, 1- 
4977 or BUckinghain 1-4895.

Statoms 
NAMUS IR 
GARAŽUS

Ir atliekame visus statybos Ir per 
tvarkymo (remodellng) darbus.

MASTER BUILDFRS
General Contracttng Co.

(8av. V. Sodeika ir J. Skorubskas) 
i«00 S. 48TH CT.. CICERO 80. ILL 
Tel. OLymplo 2-7881j TO 3-42X6

IMMEDIATE OPENINGS FOR
5 TllRRET LATHE OPERATORS
2 ENGINE LATHE OPERATORS 

2 BORING BAR OPERATORS
First and aecond ehift. Ali mušt knnw set-tin Goo ’ 

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

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

Saturdays from 8—4

MILWAUKEE CRANE <& SERVICE 
COMPANY

3271 EASTVAN NORMAN TEL. SH 4-1171
Cudahy, Wisconsin

1
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I

(Atkelta iš 5-to psl.)
I>r. M. Alselkaitč - Gim- J. A. VALSTYBĖSE

butienė, iš Bostono skrisdama Kun. Leonas Praspalius.
su dukrele į Los Angeles daly- Daytono liet. parapijos klebo- 
vauti tarptautiniame archeologų nas- eidamas paledijusiu šali- 
kongrese, buvo sustojusi New į gatvių paslydo ir krisdamas 
Yorke ir pasitarė su Pabaltijo stipriai užsigavo galvą. Po ke- 
Moterų Tarybos lietuvių atsto- lių valandų neteko kalbo3, vė- 
vybės vadovybe Bostone veikian liau nugabentas ligoninėn ir 
čio skyriaus darbų reikalais. sekančią dieną padaryta sunki 

— I*1"- Vainauskas ir dr. VI. galvos operacija. Nors ligonis 
Viliamas iš lietuvių dalyvavo jau rodo lėtų pagerėjimo ženk- 
Centrinės ir Rytų Europos jų> tačiau jo sveikatos stovis 
Krikščionių Demokratų Sąjun- jar kurj laiką liks labai ran

gos Vykdomojo Komiteto posė- tas.
dyje, įvykusiame po N. Metų. 
Aptarta tarptautinė padėtis ry
šium su įvykiais Vengrijoje ir 
Lenkijoje ir nusistatytos gairės 
ateičiai.

— Liet Laisvės Komitetas

— Antanas Skirius, Lietuvių

— Kun- Renatas Ziggiottl, vy ną atvyko 1929 m. Paliko savo pirmininkas P. Kazirskis, 
riausiaa saleziečių rektorius ir vyrą Juozą Jurgelevičių, sūnų
didelis lietuvių bičiulis, aplankė 
gimnaziją ir džiaugėsi, kad dar 
sietuvoje saleziečiai irgi dirba. 
Taip pat lankėsi kun. P. Tiro
ne.

— Naujųjų Metų mokiniai su 
laukė drauge su gimnazijos di
rektorium, klausydamiesi plok
štelėse įdainuotų lietuviškų dai
nų.

ARGENTINOJE
— Aleksandras Petravičius

mirė gruodžio 31 d. Buenos Ai
res. Buvo veiklus kultūrininkas, 
visuomenininkas ir režisierius.

Dienų leidėjas, susilaukė sū- Velionis buvo gimęs Žemaičiuo- 
naus, kuriam duotas Vinco Ka- se, Kaltinėnuose, Raseinių ap- 
zimiero vardas. Įskrityje, 1920 m. balandžio 26

— Florence Korsak, žymi d. Pradžios mokslą ir gimnazi-
prieš N. Metus persikėlė į nau-: daininink®’ neseniai iš M ėjo Jurbarke, studijavo Vy
jas patalpas ir dabar jau yra 
įkūręs savo raštines naujoje vie 
toje — 70 Fifth Avenue, New 
York, N. Y. Telef. WA-4-5461. 
Kartu perkelti ir kiti du pabal- 
tiečių komitetai — latvių ir es
tų. Naujoji vieta yra netoli 
Union Square stoties. Anks
čiau Liet. Laisvės Komiteto raš
tinės buvo 280 Park Avenue, vi
siškai netoli nuo Grand Central 
stoties. Senosios patalpos netru

rytinių valstybių, sausio 27 d. j tauto Didžiojo universitete Kau 
Los Angeles parapijos salėje ne.
rengia dainų ir operų koncertą. 

— Stanislovas Barto, Grand
Rapids, Mich., šventes pralei
do Los Angeles, Calif., pas sa
vo dukrą Eleną, kuri čia nuo
lat gyvena.

ITALIJOJE
— Saleziečių gimnazija Cas- 

telnuovo gražiai atšventė Kū-

— Jadvyga Karceniauskaltč 

Jurgelevičienė sulaukusi 54 m. 
amžiaus mirė gruodžio 20 d. Ve 
lionė buvo gimusi Lietuvoje, Se 
meliškių miestelyje. Į Argenti

PAJIESKOJIMAI i
J i eik omą SOFŲ A ALE KN A VI- 

CIOTfi BAIKŠTIENE, d. Vladoj 
GyVeiio Kaune, Trakų g-vė Nr. 

kus bus pradėtos griauti ir jų čias. Dalyvavo daug angštų sve U, Lietuvoje. Išvyko 1944 m. Jleš- 
vietoje bu3 statomi kiti pasta- i čių kitų tautybių. Per piemenė-
tai.

— Dr. Vladas Viliamas, ne
seniai grįžęs iš Europos, kur 
lankėsi ryšium su praėjusių me
tų rudenį Paryžiuje vykusiu pa
sauliniu krikščionių demokratų 
kongresu, pateikė savo kelionės 
pranešimą Liet. Krikšč. Dem. 
S-gos New Yorko skyriaus na
rių susirinkime gruodžio 22 d. 
Baltic Free House patalpose, 

jp Tame pačiame susirinkime pasi
džiaugta Sąjungos įgaliotinio 
kun. V. Mincevičiaus pasiseki
mu italų Democrazia Cristiana 
kongrese, kuris pernai spalio 
14 — 18 dienomis vyko Trento 
mieste. Lietuvai kun. Mincevi
čius ten laimėjo daug palanku
mo. Ryšium 3u jo dalyvavimu 
kongrese, italų spauda ir radijas' 
daug rašė ir kalbėjo apie Lie
tuvą ir jos vargus sovietinėje 
okupacijoje.

St. Petersburgh, Fla.
Lietuvių klubo veikla

Amerikos Lietuvių Klubas tu
rėjo pusmetinį savo susirinkimą 
gruodžio 30 d. Neptun Villla, St. 
Petersburg Beach. Buvo išrink
ta Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimui rengti komisija, ku
rion įeina V. Galinis, J. Masko- 
lunae, E. Šeštokienė, F. Sinkie- 
nė, C. Marozas, F. J. šeštokas 
ir E. Parmalis. Klubo raštinin
kei S. Manozienei susirgus, jos 
vieton išrinkta E. Parmalis. Vi- 
cepirm. J. Maskolunas, maršal
ka C. Eliza. Visi kiti valdybos 
nariai pasiliko tie patys.

J klubą naujais nariais įstojo 
dr. Joseph Juozaitis, Ann Juo
zaitis ir Joseph R. Vish.

Serga lietuviai
San Antonio Nursing Home 

jau antri metai serga Anna Kro 
melienė, vaistininko Juozo Krū
melio žmona. Jau ketveri metai 
praslinko, kai St. Petersburgo 
lietuvių nebcarj’anko kun. Juo
zas Halaburda, 80 m. amžiaus. 
Jis dabar yra Saint Lco Abbey, 
St. Leo, Fla. Jie norėtų su lie
tuviais pasimatyti, todėl, kas 
galite, aplankykite juos. San 
Antonio ir St. Leo miesteliai 
yra apie 65 mylios į šiaurę nuo 
St. Petersburg, Fla.

Naujųjų Metų sutikimas
St. Petersburgo lietuviai iškil 

mingai sutiko Naujus Metus 
Neptun Vilią — šeštokų gražioj 
rezidencijoj. Daugiausia susi
rinko klubo naria..

— l- nuik J. Gregg, 69 metų. 
mirė sausio 2 d. Gyveno 5625 
29th Avė., So. St. Petersburg, 
Ha. Pirmiau gyveno W. Oran- 
ge, N. j. Neptūnas

lių mišias giedojo gimnazijos 
choras. Kalėdų švenčių proga 
žaidė stalinį futbolą, krrį paau
kojo chicagietė Pr. Poškienė.

ko Leokadija Aleknavičiūtė Jez- 
butienė, Antano, Baškio g-vė Nr. 
4, Šilutės Miestas, Lithuania.

Juozą ir dukrelę Eleonorą ir ke 
lėtą kitų artimųjų.

— Jonas Valenčius mirė gruo 
džio 24 d. nuo smegenų uždegi
mo, sulaukęs 50 m. amžiaus. 
Kilęs iš Šauklių k., Kalnujų pa
rapijos, Raseinių ap. Buvo neve 
dęs. Palaidotas Marijos ir Ig
naco Krisiūnų rūpesčiu Saran- 
di kapinėse.

— Liudvikas Petras Viskaitis 

baigė Buenos Aires universite
to ekonomijos fakultetą.

— Vyčių sąjunga sausio 20 
d. rengia gegužinę Buenos Ai
res Punta Lara mandyklėse.

VOKIETIJOJE
— Wehnen gruodžio mėn. bu 

vo visuotinio narių susirinkimo 
išrinkti L. B. apylinkės orga
nai. Išrinktoji apylinkės valdy
ba pasiskirstė pareigomis taip:

Vestuvių nuotraukas Ir
Migštos rūšies fotografijom 

mūsų speciatybi
Prccin Photo Studio

(larorporated) 

EDVARDAS VLIS. sav 

4058 Archei Avenue 
Telefonas Virginia 7-248.

pa-
'vad. J. Sedaitis, eekretorius T. 
Gružas, iždininkas J. Jakštas ir 
švietimo vadovas P. Valius.

Wehnene lietuvių kolonijoje, 
eidama 83 metus, mirė jos se
niausia gyventoja Karolina Ke- 
lerenė.

ĮVAIRIOS žinios
Invalidė laimėjo premiją
14 metų mergaitė, katalikų 

mokyklos auklėtinė Clevelande, 
Veronika Lee Shattuck laimėjo 
kovai su džiova draugijos pa
skelbtą konkursą paruošti rank
raštį televizijai tema “Televizi
ja žvelgia į tuberkuliozę” (TV 
Spots TB).

Katastrofinės nelaimės
JAV katastrofinės nelaimės, 

(kuriose žūsta bent 5 žmonės, 
per metus pareikalauja 20,000 
gyvybių. Dauigausia tokių ne
laimių būna dėl gaisrų, kuriuose 
žūsta apie 5,000 žmonių.

Daug turi akcijų
Daugiau negu 600,000 JAV 

vyrų ir moterų yra savininkai 
akcijų vienos kurios nors dides
nių JAV įmonių. 25% akcijų 
savininkų gyvena kaimuose, ū- 
kiuose ar miesteliuose, turin
čiuose mažiau negu 10,000 gy-

NAUJŲ MAŠINŲ 

FONDAS

t F"
i »■*

"DRAUGO” Administracija

Jieškomas Juozas šetkus (ir jo 
šeima), kilęs iš Pabudvyčių km., 
Sartininkų vals., Tauragės a pu kr., 
aukščiau gyv. Chicagoje. Atsiliepti 
šiuo adresu: Irkutskaja ObL, O. 
Žūna Lesozavod, ŲL 11 Oktiabria 
Nr. 5, šetkus Antanas.

Jieškomas STASYS KAMINEC- 
KAS, s. Jono, gimęs 1926 m. 1943 
m. buvo išvežtas į Vokietiją. At
siliepti ar apie jį pranešti prašo 
jo motinai: LIETUVA, Kaunas m. 
p/o. Garlava, Cvirkos g. Nr. 5, 
Šukiene, M.

Jieškomi: STASYS LEGUS, gy- 
nuoširdžiai dėkoja už aukas venęs ar gyvenantis Virginia vąl-
Naujų Mašinų Fondui. Aukojo g^^ALBlN^/'BARANAUSKAS 
šie asmenys: įlr JUOZAS BARANAUSKAS, s.

Antano, kitę iŠ .Kauno. J ieško se-
Vilimas, J.....................$11.00 ' šuo
Valonis, J...................... 10.00
Stoškus, VI..............  5.00
Deksnys, Ig................. 2.00
Eizona^, J.................... 2.00
Figoras, Ev................. 2.00
Kemeklis, J. ............ 2.00
Kisielius, K................. 2.00
Klimas, A.................... 2.00
Paliukas, Iz................. 2.00
Patašius, kun. J.........  2.00
Radžiūnas, A.............. 2.00
Tininis, J.................... 2.00
Zubrickas. V............... 2.00
Bakaitis, St................ 1.00
Baniulis, St................. 1.00
Bartkienė, B............... 1.00
Bernatavičius, St........ 1.00
Bielskis, J.................... 1.00
Cepela, D.................... 1.00
Chilinskas, J................ 1.00
Dabriskas, J................ 1.00
Jankauskaitė, Ad........  1.00
Jonikas, J.................... 1.00
Jurkšas, Ig................... 1.00
Karalius, Pr................ 1.00
Keršys, F..............  1.00
Kieza, J....................... 1.00
Kirkus, Br.................. 1.00

rington,

žįnantieji
Ojadrėau:

St./LTor-... ,

Jieškomas ADOLFAS SRIUBIŠ- 
KIS. Lietuvoje gyveno Rokiškio I 
apskr. Panelio Vals., Sriubiškių 
km. Atsiliepti adresu: KRASNO
JARSKU KRAJ, KAZAČINSKU 
R-on Počta Petkova m/ zavod Po- 
rog, Emilė Galvanauskaitė.

Jieškau savo tėvo ANUPRO 
BENIO, s. Kajetono, anksčiau gy
veno 810 Edward St. Kenoeha, 
Wis. taippat jieškau savo tetos 
ALEKSANDROS PALECKIENES. 
Atsiliepti šiuo adresu: A Ruginie- 
nė, Pagėgių g-vė Nr. 30, Sauliai, 
Lithuania.

A. A.
PETRONĖLĖ DOVEIKA

ŪSAITfi
Gyveno 5340 S. Marshfield Avė. Tei. WAlbrook 5-0242

Mirė sausio 7 d., 1057, 8:30 vai. vak., sulaukus senatvės. Gi
mė Lietuvoje. Amerikoje išgyvena 55 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Adeline Kolecki, žentas 
Isidere, 2 anūkai Edward ir Tonnny, švogeęy Stanislovas Dovei
ka, Kulisas žaly, Kun., brolio duktė Kristina itahkouski, jos vy
ras Mieliael ir jų šeimai (Kansas City, Kau.), kiti giminės, drau
gui ir i>ažjstami.

Priklausė Garsaus Vardo Lietuvaičių Draug., Šv. Elzbietos 
Draug., Šv. Monikos Našlių Draug., Moterų Sąjungai ir Apašta
lystės Mnld't* Draug. Buvo amžina narė: Šv. Kazimiero Akad. 
Rėmėjų Drgrf~Šv. 1 ’i-aneiškaus Vienuolyno Rėmėjų Drg. ir Lab
darių Sų-gos 1-os Kp.

Kūnas pašarvotas John F. Eudeikio kaplyčioje, 4605 South 
llermitage Avė.

l^aidotuvės įvyks jjonktadienj, sausio 1L d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta į Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingoj pamaldos už velionės siolų. Po pamaldų bus nu
lydėta j Šv. Kazimiero kapines.

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

‘ Nuliūdę: DUKTfi, ŽENTAS IR ANŪKAI.
Laidotūviu direktorius Jobu F. Eudeikis. Tel. YArds 7-1741.

&

Jieškomi: VINCENTAS &E- 
BELSKIS, s. Mykolo: ANTANAS 
6EBELSKIS, s. Mykolo; TEKLfi 
šEBELSKYTfi * URBONIENE; ir 
TEOFILE ŠEBELSKYTfi - U2U- 
MECKIĘNE, d. Mykolo. Atsiliepti 
šiuo adresu! KAZIMIERA ĖE- 
BELSKYTE, Dzeržinskio g-vė Nr. 
11, Raseiniai, Kauno sritis, Lithu
ania.

J ieškomos ELENA IR TERESE 
RACEVICOTES, dukros A. ir O. 
Racevlčių. Jicško tėvas ir seserys 
iš Lietuvos. Jų pačių, arba kas ži
notų, pranešti Juozui Racevičlui, 
1536 Hubbard St., Detroit, Mich.

SPECIALUS
BARGENAS
INVENTORIAUS
IŠPARDAVIMAS

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

Klevecka, Mrs. H........ 1.00
Kupčikevičius, A........  1.00 TTS ir LEONAS MARKflAITIS,
Lebežinskas, J............ 1.00 kūę iš Joniškio miesto,^iauhų apskričio, Lietuvoje- ifc

Jieškomi HENRIKAS MAUKS AI -

Luinis, St.................... 1.00
__ ___  Jle&ko motina

Lietuvoje, Joniškyje. Prašomo at-
1.00 atliepti Šiuo sdrsū: Kosta* Ramo

nas, 553 Oartler Avė. Sudbury,Lukascvicius, V.
Petrauskas, Zuz.
Pctroscvičienė, T.
Petruševičius, V........... 1.00 ’ Kuizinas Vladas, s.; < nn ko savo krikšto sūtoaus-brolvaiktolivanunas, J.............. 1.00 jų0Zo KUIZINO, s. Juozo, ir jo
Radvilas, J........... -. 1.00 sesers ULUOS KUIZINAITĖS. d.
Rimkus 
Slepakovas, V.

1.00
1.00
1.00

, Ont., Čanadt.

j.................... į.oo MAitU()
NOS kuizin 
jie gyveno

IfiS.

Špokas, Ed................. 1.00 šiuo adršu: Sf

Anksčiau 
Čikagoje. Atsiliepti 
SS R, Irkutskaja Obl.,

Vaškelis, A.
< nn Žiminskij 1 R-on Poc. Ctentr. Cha- 
1-W 'zan, Kultinas Vladas s. Prano.

Yuškus, Alb................ 1.00,
i ot ' Jieškomas JONAS KARRAUS- 

' KAS - KARBA ir jo žmona, kuriosz<ubkus, J.

GUZAUSKŲ
BEVERLY HII-TB flBLINYCLA 
lierlanaloa ^ets* dėt veMuvtu bauk« 
tų. laidotuvių Ir kitu paouoAlmų.

2445 W1JST «3ItU hlKl-Kr 
TeL HlUMipnot 8-0HS5 ir FK 8-08*4

PIGIAI IR SAPGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE III Iš TOLIAU

K. LIDUKONIS
Turiu naują didelį Bunttveiimį 

ir apdraudaa
UIS W. 91»t SL Chicago, 01 

T*l. PRMeott 9-87S1

ankstyvėshė pavardė buvo Rimku- 
vtenė, gyvenini Oregon valstybė
je. JiešJto brolis. Atsiliept! adre- 
bu: S.8.B.R., Lrkustkaja Obl. Zi* 
minaklj lWn, Ppc. Centr., Cha- 
tan, Karbauskas Povilas, s. PfaPp.
KMX>a««H>fiHMKSeWHOHCHCK^^

Lithuanian dietionary
Angliškai lietuviška* Lietuviš
kai angliškas žodynas Parašyta* 

H. H. Pėwtrc88 Ir T, Gėriko. 339 I 
psl. Kietais viršeliai*. Kaina $4.50. | 
Gaunama “Draugi, 2334 South 
lakley Are., Ghicago 8. BL 

joooo oooooooooooooooooaooo

darbininkų — 51%, savininkų ir
įmonių vedėjų —38%, perveži- 

JAV katalikų aukų dėka yra darbini,,k _ 461/ maSinų 
siunčiami maisto siuntiniai Peru , ' .
indėnams, kurie dėl didelių kait- operatorių 40%, ar min ų 
rų labai stokoja maisto. sumažės 11%. o ūkininkų

net 30%.

Peru valstybės vargšams

Pasikeitimai per 25 metus
Skelbiama, kad per 25 metus1 

JAV profesionalų skaičius pa-! 
augs 75%, raštinių ir krautuvių du galimumai iš miliono.

I EI.1* A. RAUDOMS, MjLl.lK BERTULIS, Sav.

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

Kratituvė at.ldur>ta aekniadlcniais nuo lt iki 4:30.

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

Unlveraal Savlngs and Loan Assoclation užtikrina saugu
mą Ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentflra lld 
$10,000 oo kiekvienam Indėliui Ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų t odė jų pastangos.

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškus. Boa grei
tas Ir draugiškas patarnavimas.

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės t

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCLATION 

1300 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois

Mažas procentas
Surasti austrėje perlą yra tik

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West Ulth Street

Vienas blokas nao kalinių.
Didžianslas Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste 1

Telef. — CEdarcrest 3-6335

LIODfiSIO VALANDOJ 
JS*akif«

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

$848 So. Western Ava. Air CondltJoned koplyčia 
BEpubUo 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vista

Ttsms, kurt* <yvens kitos* miesto dalys*; gauatsM 
koplyčią arčiau Jūsų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0 WESTERN AVĖ. 1410 S0. 50tti AVĖ. 
CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.

Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba
T0wnhafl 3-2J0&

JOHN r. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avenu*
Tel. Yfl 7-1741-2 ir Lfl 3-9851

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIU 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCL4CIJOS

Ambulansų patarna

vimas dieną ir nak- 
Itį, Reikale šaukite

(mus.

Mes turime koplyčias 

visose Chicagos ir 

Roselando dalyse ir 

tuojau patarnaujame

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

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

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

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

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

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

VASARIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, UI. Tel. OLymplc 2-1003

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpabUc 7-1213

2314 W. 23rd PLACE Virginia 7-6672

1124 S. bOtll AVĖ.
VANCE FUNERAL HOME

OLympic 2-5215 ir T0wnhail 8-9687

^ Skaitykite ir platinkite dicniašlį "lirattįįą".
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Solistės pasaulio paslaptys
JUOZAS PRUNSKIS

Jos jaunas balsas toks pajė- altų klasėje “Chicago Tribūne” 
gus ir uoliai lavinamas. Ji gy
vena Clevelande. šviesiuose me

lų 2onoje (Uchtėje), vėliau — 
prancūzų (Dettingene). Čia te
ko jsiiv.n»ti į Čiurlionio ansamb
lį, su kuriuo — jau 11 metų.

X Lietuvaitėms sekasi moks

le. Chicago Tribūne paskelbė 
savo dienraštyje įvairių augšt. 
mokyklų geriausių moksle bai
giančių mokyklą mokinių sąra
šą. Kelly augšt. mokyklos są
raše išvardinti 10 gabiausi mo
kiniai su geriausiais klasėje 
pažymiais; iš jų devynetas 
mergaičių ir tik vienas berniu
kas. Jų tarpe figūruoja dvi lie-

meno padangė praturtėja gra- sudraudė berniukus. — Paskui 
žia nauja žvaigžde”. 1 parašys į laikraštį, kad mama

Clevelando miesto bibliotekos dainuoja, o vaikai šaudo... 
direktorius už dalyvavimą kalė- r°dė sutuoktuvių fotografi- 

— Tai viens ansamblieti ir'dinėje nro^r'mojo atsiuntė laiš-' >13 ir aiškino, kad ją su Juozu 
sau j vvrns išrovėte? Į ką, dėkodama^: ‘‘JV>i dainavi- (kuris dabar yra lietuvių radi-

muzikos festivalyje. , — Pati nirmminka... Su an-1nias b”v" nuikiis. ir -.es žino- -1° programos vedėjas) sujungė
_  Tas arijas dainuosite ori- samblni patekau i Clevelandą. i kad visi, kurie de'vvavo,.kun. A. Sabaliauskas, tėvų drau

diniuose dviejų augštų namuo- ginaliomis — prancūzų ir ita-; Kviesdavosi Arr»»ibaHlon joms |dz,au"wi- kad Jūs pasirodėte j «»• dar Jurbarke. Paskiau juo- 
auuuoae aviejų auglių namuo « . .. F „ iSmokote na(tAinuotb Jaučiau kad nerž-> savo tautiniame Votume. Tai j kais dar pridėjo:

i tenka to. ka moku, ir tai nulėmė | P;dldino Programos isnūdį”. — Tik jau nesakysiu, kiek
Jurbarko mano n-sirvž'ma imtis lavintii Ant stalelio tnk0 sklaidyti iš-

gimnazijoje. [balsą’. Pirma ia mano mokvtoia! tisą albumą iškarnn kuriose
— Tai po Jurbarko pušynus buvo Lila Rob’nson. buvusi Met snauda tain šiltai atsil’epia anie

bešūkaudama turbūt ir balsą iš- rorolitan operos solistė 0 da- 
lavinote? bar — Carmella Cafarelli.

se, kolonijinio stiliaus, su bal
tomis kolonomis.

Pasibeldžiau iš verandos ir 
peržengęs slenkstį patekau į 
skoningai išpuoštą saloną. Prie 
lango — kalėdinė pušaitė, ap
kabinėta sidabro gijomis ir spal 
votais burbulais. Ant stalelio 
B. Grėbliūno skulptūra "Vil

Kurių — kalbomis, 
kalbų?

— Pradžia buvo

— Gimnazijoje dainuodavau, 
Savo gimnazijoje buvau laimė
jusi ir dainavimo konkursą, ta-

— Tai Jūs perimate ameri- 
k'ečiu ir italų dainavimo tech
niką ?

man metų. Sako, kad Ameriko- 
ie ir teisme moteriai galima am
žiaus nesakyti...

musu soliste, či” b’’vo ir Cle- Pasikalbėjimas ėjo prie pabai 
velando Motom Klubu Federa- ~°.S’ ka^ sa’ona į ėio V ikt. Ma- 
ciios Muzikos Skvriaus vedėjos r'dn9s- sav°_ eikliu Pontiacu pa
W. Thomas laiškas:

"Savo puikiu, turrin^u kontr-
niaus elgeta smuikininkas .Ant įįau taį jau į,uvo pirmosios bol-' __CSfarelli — amerikietė ita 1 a^° kaišu ir savo žavia išvaiz-

siruošęs vežti toliau. Jis. pra
bilo:

— Ar jau baigėte išpažintį?
tuviSkos pavardės Mary Ann k!t°,?t“le.1!? Bi‘kl0Jieramllta Sevikų okupacijos metu. Mano ]ė dainavimo mokslus baięusi '> klausytoms laikė suiavė- į. ''^gyvenimo. atsi-
Nagaitis ir Nijolė Semėnaitė l"Eg'C’ “lc“l • SlenT tėvas - mokytojas - buvo už- Milane. Jai nededant, noriu su •»” « u.a M>»». - O atga.la soliste, bus
Mary Ann Nagaitis, 3434 W..kab° ornan£ntais darytas į kalėjimą ir dėl to ma-, darvti renertuara kad būtu ga-
54th Pi., priklausė National "ęS lima koncertuoti lietuviams ir
Honor Society, Kelly Honor 
Society, mokinių tarybai ir mo
kyklos laikraštėlio redagavi
me. Nijolė Semėnaitė, 4255 S.

tis ir Vytautas jodinėja ties Tra 
kais. Tai Čiurlionio ansamblio 
dovana jiems — Stempužiams, 
įteikta 1948 metais vestuvių pro

jau nebeleido. Dabar tėvas yra 
ištremtas į Sibirą, į Krasnojars
ko apylinkes. Jei pasitaiko gau
ti honorarą už dainavimą, nuei-

. . ' £a. 0 čia, ant kitos sienos kabo ejna jam siuntiniais.
\vashtenaw Avė., kuriai pa- puošnus adresas su dviemis be-| 
rinktas garbės titulas, priklau- sibuč mojančiais balandžiais — 
sė National Honor So- irgi dovana vestuvių proga, su
c’ety, Kelly Honor Society, 
ispanų kalbos klubui, meno 
klubai; buvo klabės monitorė 
ir kapitonė krepšinio grupei.

M. Nagaitis yra šiame kraš
te gimusi lietuvaitė, gražiai 
kalbanti lietuviškai ir nors jos 
tėveliai jau irgi šiame karšte 
gimę lietuviai, lietuvių kalba 
vartojama jų namuose. Gi N. 
Semėnaitė yra naujųjų ateivių 
dukra. M. Nagaitis žada dirbti 
misijų darbą.

X Marijos Aukštesnėje mo
kykloje sausio mėn. 20 d. ren
giamas koncertas lietuvių ko
miteto, kuris rūpinasi pagalba 
emigrantų reikalams. Progra-

įrašu: ‘‘Aldona ir Juozai, Jūsų 
dieno3 pavasariu težydi, telydi 
laimė Jus bendram kely”.

Sloga solistę buvo trumpam 
laikui namų areštan uždariusi ir 
ji atsiduso:

— Dainininkui sloga yra di
džiausias priešas — nėra prie
monių prieš ją. Ačiū Dievui, 
jau praeir.r..

— Tai su kokiu dainų kraičiu 
atvažiuosite sausio 12 d. į Chi- 
gą? — paklausiau ją.

— Kiek galima, man vis no 
risi paruošti ką nors naujo, ma
žiau girdėto. Padainuosiu visiš-

ma bus sudaryta įdomi ir la- Tai tremtinys, jurbarkietis, ry- 
bai įvairi. Lietuviai muzikai VI.1 tuose bebaigiąs muzikos studi- 
Jakubėnas A. Kučiūnas ir K. daina moderniška ir
Steponavičius rūpinasi minėto miela- Pirmoji koncerto dalis 
koncerto pasisekimu ir progra-,bus’ sakytumei, iš mūsų klasi- 
mos sudarymu. ’ 'kų ~ šimkaus- Budriūno, Sas-

_ m - m c nausko. Antroji — daugiau moX Ona Toliušis, Town of , T ,T . . . , . .. dėmiųjų kūrėjų: Jakubeno,
Lake kolonijos gyventoja, Vy- Gruodžio> Banaiči. minėtojo La 
tauto vardinių proga dovanoms pinsko> Dainuosiu Gruodžio 
nupirko iŠ karto net 6 Nidos dainą> išleistą tik 1949 m , np. 
Knygų klubo Londone, Angli-
joje, išleistas knygas. Tikrai 
pasigėrėtinas pavyzdys. Būtų 
džiugu, kad jis plačiau prigy
tų mūsų lietuviškoje visuome
nėje ir praktikuojama įvairio
mis progomis dovanoms lietu
viška knyga.

X Vilniaus Krašto Lietuvių

sąjungos vajaus komitetas dr. 
A. Šapoko knygai išleisti ang
lų kalba jau savo darbą Chica- 
goje žada greitai užbaigti, to
dėl prašome grąžinti aukų ir 
prenumeratų lapus iki sausio 
mėn. 15 d. A. Siručiui, 2735 W. 
71 st., Chicago 29, III.

X Emilija Kaminskas, gyv. 
Cicero, III., džiaugėsi linksmo
mis Kalėdomis, kadangi buvo 
parvažiavusi jos dukrelė sesuo 
Marielda,

Aldona Stempužienė

Toliau solistė pasakojo, kaip 
jos svajonė buvo tapti daini- 

kai naują jauno kompozitoriaus ninke, kaip rengėsi į tą sritį pa- 
Dariaus Lapinsko Serenadą. sukti, baigusi gimnaziją, tačiau 

tik atvykus į Clevelandą pavy
ko gilesnėms muzikos studijoms

kitiems: paruošti įvairiu kom 
nozitorių dainų ciklą. Cafarelli 
kasmet pastato norą operų Cle
velande. Pernai teko dainuoti 
“Riv-^letto” onero’e su pakvies-j džio 16 d. viršelin jsidėio mūsų 
tais dainininkais iš New Yorko solistės Aldonos paveikslą.

Aš dabar dau? galvoju, —

insi. Aš pramatau, kad, jeigu 
šiai mergaitei bus duota proga,
daryti pažangą, išvvstant jai1 p°,skambla daina lietuvius Pa‘ 
visas galimybes, ii t’krai pa?i- lnksmintl- 
darys viena didžiųjų dainininkių
mūsų mieste”.

Žurnalas ‘‘Fine Music” gruo-

piligriminė kelionė į Chicagą sa-

Chicagoje.

seniai gautą iš Lietuvos 
čioji dalis bu.s dvi arijos: G 
Meyerbeer “Ah, mon fils” ir ki
ta — iš Donizetti operos “An- 
na Bolena”.

Mūsų solistė mėgsta tokius 
koncertuose nedainuojamus da
lykus, o už minėtą Donizetti a- 
riją ji laimėjo pirmą vietą kontr

Ir Italrios.
— Koki Jūsų tolimesni pla

nai?
— Aš galvoju, kad nereikia 

daug planuoti, o daug dirbti. 
Aš ir dainavimo studijas pra
dėjau mažai teplanuodama, o 
girdėdama daug atkalbinėjimu. 
Girdi, kam čia reikia leisti pi
nigus, geriau įsigvti šaunius kai 
linius. gerus baldus...

— Tai dabar taip ir dainuo
jate be kailinių?...

— Taip ir dainuoju... Gaunu 
daug patarimų eiti dainuoti į 
naktinius klubus, bet neinu. Čia, 
kaip čia pasakius yra kartu ir 
toks menas, kartu savęs parda 
vinėjimas. Tai labai pigu. Ta
me nerandu jokio džiaugsmo.

— O kur Jūs radote daugiau
sia džiaugsmo?

— Koncertiniame dainavime 
ir operoje. Tai du dalykai, kurieatsidėti.

Prisiminęs jos tėvą moktoją,1 solistą daugiausia džiugina. Bet
paklausiau:

Tai augote inteligentų šeimo
je?

koncertams nesijaučiu pakanka
mai pasiruošusi. Operoje daug

kalbėjo ji. Atsistojau prieš 
slenksti: jau išaugau iš menč
iu lygio tačiau priaugti į profe
sionalu torna ar jį pralenkti — 
reikia labai daug mokslo, o tam 
reikia lobai dug laiko ir lėšų. 
Dainavimo pamoka kainuoja 12 
dolerių. Bet jau toliau sieki mt, 
atrodo, reikėtų kur išvažiuoti. 
Nelabai linksma. Kai kasiausi 
pirmyn mėgėjų klasėje, buvau 
smagi; dabar — didelis rūpes
tis, ką toliau daryti.

— Koki kiti Jūsų pamėgti da 
lykai be muzikos?

— Godžiai klausau naujienas, 
mėgstu skaityti. Mėgstu ir puoš 
nesnį drabužį. Filmų nemėgstu 
ir į kinus neinu. Kartais mėgstu 
šeimininkauti.

— Kepti kugelį?
— Ne, kepti tortus.
— Riešutinius?
— Taip, riešutinius. Daugiau

sia mano gyvenime reiškia mu
zika, vaikai, virtuvė. Baliavoti

Apgrobė parduotuve
Iš naujos Carson Pirie Scott 

& Co. parduotuvės Hillside 
Prekybos centre plėšikai išne
šė $12,000 pinigais ir brangių 
kailių už $3,000. Plėšikai surišo 
sargą, neskubėdami išsirinko, 
ką numatę, ir paskiau pagrobę 
sargo mašiną, pabėgo. Spėja
ma, kad plėšikai buvo pasislė
pę parduotuvėje prieš ją užda
rant.

KAS KĄ IR KUR
BUDRIKO RADIJO VALANDA

šį vakarą Budriko radijo procm- 
niojc it stoties 1VTTFC, 1450 kil. 
lino fi iki 7 vai. girdėsite eražin lie- 
tnviškn dninn, kurias sudainuos vi
su mėgiama dainininkė Tzabelė Mo
tiekaitienė. Muzikine dali išpildys 
Budriko rndiin valandos naujas or
kestras. Taipgi bus pranešta anie 
rriislin konkurso piga. šias progra
mas duoda Juozo Budriko namu ra
kandu. tetevizi ins ir auksiniu daik
to krautuvė. 3241 So. ITnMed St. 
Klausykitės. — Pranešėjas

— Kom! “Šatrijos susirinkimas 
ivvks ši sekmadieni. sausio 13 d. 
11 vai. rvto Tėvu Jėzuito namuose. 
Bendni šv. m;Sin ši karta nebus. 
Visi nariai prašomi būtinai dnlv- 
vant.i, nes bus labai svarbus nnsita- 
rimas. — Valdyba

— Liet. Bendr. Towu of Lake
npvlinkės visuotinas metinis susi
rinkimas ivvl-sta sans’n 13 d. 11:30 
vai. V. Ančiuko šalčio. 1R°0 W. 
4fitk St.. f'biea"oie. Bus nnsvarstv- 
ta Knltūrrip Fondo įgaliotinio, žur
nalo Litnanns ir .kiti svarbūs mūsą 
organizaciniai reikalai, be to išrink
ta nauja valdyba ir kontrolės ko- 
misi ia.

LB Tou-n of Lake anvlinkės vnl- 
dvba kviečia i ši susirinkimą skait
lingai atsi’ankvti visus vietos ir 
apylinkės tautiečius.

— ALRK Tederamos Cbiea^o 
apskrities eilinis susirinkimas ivvks 
sausio 10 d. 8 vai. L. Vyčiu salėje.

Visu organizacijų, draugijų ir klu
bu atstovu ir besidominčiu prašome 
atvvkti ir tuo pačiu išgirsti įdomią 
neskaitę, kurią skaitys kum P. Pąt- 
laba. — Valdyba

Lojolos plaukikai
Lojolos universiteto plauki

kai nugalėjo Illinois universi
teto plaukikų komandą santy 
kiu 59-27. Rungtynės įvyko Lo
jolos universiteto plaukiojimo 
baseine.

Primityviųjų menas
Chicagos Gamtos Istorijos 

muzėjuje įvestas naujas sky
rius — primityviųjų menas. 
Tą skyrių tvarko Philip H. 
Lewis. Panašus skyrius esąs 
pirmas didžiuosiuose pasaulio 
gamtos istorijos muzėjuose.

/SE

Inteligentiškoj — galbūt, bet 
jau tikrai — dainininkų. Mama 
Jurbarke kartu mokėsi su ša- 
baniausku ir kartu dainuodavo. 

Tre- Ir tėvas buvo dainininkas. Daly
vaudavau tėvo ruošiamuose va
karuose, dainuodavau ten.

— Kur patraukėte iš Jūrbar-,
ko gimnazijos?

— Tremtin į Vokietiją. Bu
vau gimnaziją jau baigusi, bet 
toliau studijuoti galimybių ne
buvo. Vokietijoje teko būti ang-

kas tave dengia: orkestras, rū- jau nėra kada
bai, grimas, kostiumai, vaidyba, 
kiti solistai, o koncerte — išei
ni viena ir turi sudaryti meniš
ką nuotaiką viena. Kas vienas 
sugeba scenoje kurti meną. tai 
didelis menas, ir aš norėčiau 
tam ruoštis.

Ar Jūsų repertuare yra ir
religinių dalykų?

— Kur nuvažiuoju, panaudo
ju progą giedoti bažnyčioj. Gruo 
džio 20 d. Clevelando miesto 
aikštėje giedojau ‘‘Tyliąją nak
tį”. Lietuviškai. Visas miesto 
centras per garsiakalbius girdė
jo. Esu šv. Jurgio parapijos na
rė, bažnyčioje giedu solo ir su 
choru atliekame šventinę prog
ramą.

— Kaip jautėtės, kai 1955 m.

INŽINIERIAI KELIA TAURES
Penkiolikos orkestrui grojant

Viena geriausiai organizuotų tuviškųjų Kryžių” išleidimą. Da 
lietuvių profesinių organizacijų J bar tą uždavinį atlikti pasiėmė 
yra Amerikos Lietuvių Inžinie- LB Kultūros Fondas. Bet inži-1 Clevelande ” tarp moterų balsų 
rių ir Architektų Sąjunga. Tos'nieriai žada stambesne suma palaimėjote pirmąją vietą?

Jos salone stovi fonografas, 
ant kurio užtaisiusi “Trubadū
rų” plokšteles ji ir namų ruošą 
atlikdama dedasi į galvą melo
dijas operos, kurią dabar ruošia. 
Valgomajame yra pianinas, prie 
kurio atverstos gaidos. Ir prie 
stalo būdama, dar ji nugriebia 
minutėlę kokias gaidas įsidėmė
ti.

Mums besikalbant, atbėgo jos 
du berniukai — 3 ir 5 metų — 
įsižiūrėję į televiziją ir apsiren
gę kaubojais, bemojuo-'' ;ni “re
volveriais”.

— Nurimkite, — švelniai ji

KAS BUS NAUJAS “DRAUGO” 
ROMANO KONKURSO 

LAUREATAS?
1957 m. sausio 12 d., šeštadienį, 

7:30 vai. vakaro 
SOKOL SALĖJE

2345 South Kedzie Avenue, 
Chicago, Illinois

Amerikos visuomenė bus supažindinta 
su nauju laureatu.

*

nų
sąjungos Chicagos skyrius turi remti Kultūros Fondą ir tuo pa

greitinti minėtos knygos išlei
dimą. Inžinieriai taipgi skiria 
stipendiją ir studijuojantiems, 
išlaiko žurnalą “Technikos Žo
dis”. Todėl tie pinigai, kurie jų

daugiau šimto narių — inžinie
rių ir architektų, kurie savo pro 
fesiją ir talentą skiria šios ša- 

kazimierietė, esanti' lies technikinei pažangai ir ge- 
Minersville, Pa. Sesuo Marielda rovei. Bet pačios augščiau mi-
nebuvo apsilankiusi tris metus.1 nėtos sąjungos įkūrimas ir gy- baliuose taurėmis uždirbami, a 

X Kun. P. Patlaba skaitė pa-' vav*mas liudija, kad inžinieriai titenka lietuviškiems moksli- 
skaitą Federacija ir jos uždą- 'ir architektai nėra paskendę a- niams ar kultūriniams reika- 
viniai katalikų akcijoje gruo- merikiniuose vandenyse, kad jie lams.

sielojasi lietuviškos dvasios gy-, .. ....
vybe ir lietuviškais tautiniais ^ar v*en^ gražią tradiciją yra

Tada aš supratau, kad da
bar jau ne juokai. Nesijaučiau, 
kad jau esu laurų prisiskynusi, 
o tik, kad dabar reikės daug 
dirbti, kad galėčiau išlaikyti pa
siektą laimėjimą. Tai buvo tik 
įrodymas, kad galima šį tą pa
siekti.

— Ar po šio laimėjimo nega
vote kokių ypatingesnių laišku’

džio mėnesio Federacijos ap
skrities susirinkime, šio sausio 
10 d. 8 vai. tęs toliau pradėtą 
paskaitų ciklą L. Vyčių salėje. 
Kurie domitės, kviečiami daly
vauti.

X Kun. Vyt. Bagdanavičius,
MIC, šį penktadienį 7:30 vai. 
vak. Lietuviškų Studijų insti
tute skaito paskaitą tema: 
Poezijos likimas. Paska’ta 
įvyks Aušros Vartų parapijos 
mokykloj.

X Chicagos Jaunimo Litera

tūros būrelio susirinkimas šį 
šeštadienį, dėl Draugo rengia
mo koncerto, neįvyksta ir bus 
tik kitą šeštadienį.

X Justinui Astrauskui yra

laiškas iš Plungės. Atsiimti 
2501 W. 69 et.

X Kaziui šileikiui, 2506 West 
69 Street, tik už 4 dienas pra
leistas ligoninėje, Leonardas 
Jankauskas įteikė $149.10 čekį.

reikalais.
Inžinieriai ir architektai, kaiū 

ir daugelis kitų lietuvių, yra 
tradicijų žmonės. Nuo 1952 m. 
Chicagoje jie rengia tradicinius 
balius savo bičiuliams, pažįsta
miems ir platesniajai visuome
nei. štai ir šį šeštadienį Key- 
mens Club salėse, 4711 W. Ma- 
dison Str., įvyksta jų tradicinis 
koncertas — balius su menine 
programa, vaišėmis ir šokiais. 
Kaip šio koncerto — baliaus ren 
gim0 komisijos pirm. inž. Vikt. 
Naudžius pareiškė, baliaus tiks
las šis: susiburti inžinieriams ir 
architektams į krūvą, pabuvoti 
bičiulių ir pažįstamų tarpe, pa
silinksminti ir sudaryti lėšų į-

Solistė parodė muz. Vasyliū-
įvedĮ\nž^eriaTsa?o’’baHuJse"i^ atvirą, !^lšką’ ^spausdintą 
Būtent - jie suteikia progas pa! Darbininke kur rašoma: “Ne 
sirodyti naujoms vokalinėms jė- 1 konstatuoti,
goms. Jei pernai svečiai gėrėjo- kad__Tamstos asmenyje lietuvių 
si jaunosios Inos Varytės balsu, - ' ——
tai šiemet, šalia pažįstamo solis
to St. Citvaro. pasirodys ir Ele
na Blandytė. Šokiams gros Br.
Jonušo 15 žmonių kapela. Tokio 
sąstato dar nėra buvę Chicagos 
naujųjų ateivių baliuose ir pra-

LIETUVIŠKU STUDIJŲ 
INSTITUTAS

— Išlaikomas — 
MOKSLINIŲ STUDIJŲ KI.UBO

S KM KST KO TOM A:

miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

POP U LA R 
UTHUANIAN RECIPES

Surinko JTJZfi DAU2VARDTEN9

uepapraaia Knyg-a Viri 200 rt 
ceptų grynai ltetuvtftkų valgių gaml 
nlmul anglų kalboje. Ponia Daužvar 
dlenS, kuri dažnai pasakodavo aph 
HetuvlAkus valgius per Chicagos ra 
Ujo Ir televizijos stotis, surinko pa 
Sius {domiausius HetuvIAkų valgi’, 
receptus Ir DRA«fOAS Juos ISleldf 
labai parankioje formoje. Pirmą kar 
tą tokia knyga pasirodo knygų rln 
kojs.

Gera dovana kltatauCIams ar ang 
'lAkal skaitantiems lietuviams

Kaina — $2.00

nusakymus kartu su pinigais siųskite

“ D B A C O t 8”

2S34 So. Oakley Aveniu*.

CHICAGO 8. ILL.
HiuiiiiiiiiimiiihiiniiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiih

-

rnogose. Tas pats orkestras pa 
gros ir koncertinių — saloninių 
dalykų, primindamas Kauno ka
vinių atmosferą.

Toks tai didingas ir įdomus 
žada būti šiemetinis inžinierių 
koncertas — balius. Tiesa, inži- 
neriai į savo balių įsileis tik tiek

vairioms sąjur ,09 išlaidoms, ku žmoniU) kiek bug staliukų. To
rios yra daugiau karitatyvinės.' , , . . .. ,...... ... . .. dėl pakvietimus reikia iš ankstoInžinieriai mielai remia lietuviš- ...
kuoBius kultūrinius reikalus, B** pasakykit, kada gi
Vienas svarbiausių jų tikslų — svečių inžinieriams trūko? 
finansuoti dail, A Varno “Lis- A, Dr.

MODERNIŠKŲ KULTŪROS AP
RAIŠKŲ VERTINIMAS 

Penktadieni, sausio 11 dieną
Vilniaus Aušros Vartų mokyk
loje (virš bažnyčios), 2325 W. 
23rd PI. (šalia “Draugo”) kun. 
V. Bagdanavičius. MIC, skaito 
paskaitą tema: Poezijos liki
mą*.

Paskaitos pradžia 7 vai. 30 
min., nesivėlinant.

Visi, besidomintieji dvasinių 
mokslų pažanga, kviečiami da
lyvauti. &

ALDONA STEMPIJŽlENfi, konkursų laimėtoja

Lietuvių visuomenei tai yra svarbi diena, šiais metais 
7 rašytojai atsiuntė kūrinius norėdami laimėti $1,000, 
kuriuos kiekvienais metais parūpina dienraščio Draugo 
Bendradarbių klubas.

Paskelbus laureatą, įvyks koncertinė dalis. Dainuo
ja ALDONA STEMPL’ŽIENft, garsi Clevelando daini
ninkė.

Po koncerto bus šokiai, kuriems gros JUOZAS 

K O 2 I K A S.

Rezervuokite tą dieną DRAUGO romano konkurso 
šventei. Kiekvienais metais konkursas iškelia naujas 
ir įdomias asmenybes. Tikimės, kad ir šiais metais bus 
didelis surpryzas Amerikos visuomenei, kai bus paskelb

ta laureato pavardė.
jŽSI


