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JAV EKONOMINIS GYVENIMAS GĖRĖJA - IKE
Ir žymių komunistų vadų

vaikai nemėgsta komunizmo
BERLYNAS, Vokietija. — Ne vienas iš komunistų vadų nie

kaip negali įtikinti savo šeimų, o ypač savo vaikų, kad tik komu
nizmas atnešiąs žmonijai išganymą.

Su savo vaikais daug turi var- ....................... ......... - -.....
go ir žymieji vokiečių komunis-1 Santykiams SU užsienio ver^uoti naujų saugumo
tų vadai. Taip Grotewohliui Vo- ' i agentų ir bendrą jų skaičių pa-
kietijos rytinės zonos tarnyba kompartijom palaikyti ^elti ik* 30,000.
praneša, kad jo sūnų ji buvo pri- r J r / Praaidčine n<

BONNA, sausio 10. — Vieton 
oficialiai paeistojo kolninformo, 
prie Sovietų Sąjungos komunis
tų partijos vadovybės sudarytas 

ministerės“ sūnus, sukilo į ryšininkų štabas santykiams su
prieš savo motiną ir pareiškė, I užsienio kompartijomis palaiky-

versta dėl jo „darbų“ įtraukti į 
„nepatikimo elemento“ sąrašą.

Miša Benjamin, garsiosios Vo 
kietijos rytinės zonos „teisingu
mo

kad jis, nepaisydamas motinos 
draudimo, vis tiek studijuos Ox- 
fordo un-te, Anglijoj. Tada jis! blausias vaidmuo tenka Mitinui, 
buvo išsiųstas į Sov. Sąjungą, ir 1 Ponomariovui, o ryšiams su kitų 
apie jį daugiau nieko negirdėti, kraštų „broliškomis partijomis“ 

Ir Bertas Brecht turėjo savo vadovauja ck sekretoriai Suslov

Toje naujoje žinyboje svar-

ir Pospelov. Peručhin rūpinasi 
šiai žinybai reikalingų lėšų su
telkimu ir ūkine pasaulinio komu

Dabar vyrai nenori 

stoti į rytinės zonos

bolševikinį saugumą
BERLYNAS, sausio 10. — Vo- 

kietijos rytinės sovietų zonos 
saugumo viršininkas Wohlwebe- 
ris yra pasiryžęs iki 1958 m. už-

Komunistinis mokslas 
tamsybė

Prasidėjus neramumą Vengri
joje, Vokietijos rytinės zonos 
saugumas pasiuntė savo emisa
rus į Vengriją sekti įvykių. Ką 
tie grįžę papasakojo — dėl to at
sistojo plaukai net ir ištikimiau- 
siems Kremliaus agentams.

Pasirodo, sukilę vengrų darbo 
žmonės patys savo rankomis lik
vidavo apie 60 proc. Vengrijos 
komunistinio saugumo pareigū
nų, kurių gyventojai nepaprastai 
nekentė. Dėl to ir Vokietijos ry
tinėje sovietų zonoje dabar nie
kas nenori stoti į bolševikinį sau 
gumą, o kas gali — stengiasi vi
sokiais būdais „nubyrėti“.

sūnų pasiųsti į Sov. Sąjungą, ka 
dangi, tėvo manymu, sūnus Sor- 
bonos un-te „per daug užsikrėtė 
buržuazine dvasia“. Tačiau sū- nistų sąjūdžio koordinacija. Taip 
naus „perauklėjimas“ nedavė no- praktiškai kominformas pakeis- 
rimų vaisių: sūnus apsimetė pa- tas nauja organizacija.
sitaisęs, bet, pasitaikius progai, ------------- -
pabėgo iš bolševikų ir dabar į Vyrai po ginklu 
džiaugiasi laisve JAV-se.

BERLYNAS, sausio 10. — Vo 
kietijos sovietinėje zonoje stovi 
paruošti po ginklu apie 400,000 

‘sovietų dalinių. Be jų dar yra
Johannes R. Becheris niekaip 75 000 iki dantų ginkluotos, 

neįstengė priversti savo sūnaus, )>liaudies miiįcij0S 65,000 ryti- 
kad .grįžtų į Vokietijos rytinę
zoną ir joje pasiliktų. Dar dau
giau — sūnus toliau tebegyvena 
Londone ir viešame laikraštyje 
konstatavo, kad jo tėvo dirba
mas darbas prisidedąs prie „tam 
sybių pasaulyje skleidimo. Per
skaičius minimąjį jo pareiški
mą, partijos kontrolės komisija 
priėjo išvadą, kad sūnui nesą ga
lima leisti net Vokietijos rytinė
je zonoje įsikurti.

Eberto sūnus buvo kaip „agen 
tas“ nuteistas 25 metams.

Pasižymėjusio komunistų vei
kėjo S. Dahlemo sūnus dalyva
vo 1953 m. birželio mėnesio su
kilime. Bolševikų jis buvo suim
tas, bet galiausiai jam vis dėlto 
pavyko pasprukti į Vakarus.

Tėvas supyko, kad sūnus 
grįžo iš nelaisvės

Komunistų vado Reimano sū
nus užsitraukė tėvo pyktį, kam Bonnoje esančiai Sovietų Sąjun- 
grįžo iš rusų karo nelaisvės. Tė- gos ambasadai faktiškai vado
vas pasiuntė jį į liaudies milici- vauja Kudriavcev, „pasižymė- 
ją, bet jam pavyko iš Torgau jęs“ iš šnipų aferos Kanadoje, 
miesto pasprukti į Vakarus. Ma- Neabejojama, kad bolševikinė 
tyti, vėliau bolševikų saugumas veikla ateity Vokietijoj bus dar 
jį vėl pagrobė, nes jis buvo įkiš- sustiprinta.
tas į soviet. saugumo kalėjimą 
Berlyne — Hohenschoenhause- 
ne. Paskiausiomis žiniomis, jis 
gavo 15 metų ir buvo deportuo
tas į Sov. Sąjungą.

Pabėgo į laisvę
Betgi Hugo Reimanui, vienam 

iš vokiečių kp vado sūnų, pavyko' 
iš rytinės zonos pabėgti į Vak.
Vokietiją. Pabėgėlis pareiškė, 
kad jis ilgą laiką buvo sekamas 
ir buvo numatytas suimti. Prieš 
kiek laiko jis visai išsižadėjo sa
vo tėvo, kai sužinojo, kokį vaid
menį tėvas turėjo nuteisiant jo 
antrąjį sūnų, Josefą Reimaną,
15 metų sunkiųjų darbų kalėji
mo. Ir abi Maxo Reimano dukte
rys, gyvenančios Vak. Vokieti
joje, išsižadėjo savo tėvo.

(Elta)

Daugiau pabėgėlių
grąžins į Austriją

CAMP KILMER, N. J., sausio 
10. — Rep. Walter (D., Pa.) va
kar pasakė, kad dar daugiau ven 
grų pabėgėlių teks išsijoti ir grą 
žinti iš JAV į Austriją.

Dešimt vengrų pabėgėlių jau
nės zonos saugumo dalinių, 120,- grąžinta į Austriją. Aštuoni iš jų 
000 „nacionalinės liaudies armi- suteikė netikrų žinių apie save 
jos“, 100,000 partinių SĖD „ko- prieš išvykstant į JAV. Du ven- 
vos grupių“. 1 grai savu noru grįžo į Austriją.

Sovietų ambasados Bonnoje 
nepaprastai smarki propaganda

BONNA, Vokietija. — Iš Vakarų Vokietijos Zorinui grįžus į 
Maskvą, dabar svarbiausios instrukcijos įvairiais vokiečių reika- 

i lais davinėjamos Sovietų Sąjungos ambasadoriaus iš rytinio Ber
lyno.

Puškinui pirmoj eilėj padeda 1 ■■
Astavim, kuris palaiko labai 
glaudų sąlytį su SĖD Vakarų 
skyriumi, masinių organizacijų 
veiklai (profesinių sąjungų, jau 
nimo, Tautos fronto) prižiūrėti 
paskirtas Kočemasov, kultūros 
reikalams paskirtas Kitajev ir 
politiniams reikalams — Volkov.

Propagandinė spaudos 
artilerija

Sovietų amabasada Bonnoje 
varo nepaprastai smarkią propa
gandą, tariamai stengdamasi su

KALENDORIUS
Sausio 11 d.: šv. Hyginas; lie

tuviški: Audria ir Gintė.
Saulė teka 7:18, leidžiasi 4:39. 

ORAS
Oro biuras praneša: Chicagoje 

ir jos apylinkėje šiandien — sau
lėta su moderuota oro tempera
tūra.

Brt tani j os premjeras Anthony 
Eden, atsistatydinęs iš premje
ro pareigų. (IRS)

pažindinti vokiečius su „tarybi
niais laimėjimais visose gyveni
mo srityse“.

Tos rūšies propagandinės me
džiagos Sovietų Sąjungos amba- čiusi neskelbti naujų rinkimų, 
sada užsako ir išleidžia maždaug
30 kartų daugiau, negu propa
gandos medžiagos išdalija visų 
trijų Vakarų didžiųjų valstybių 
ambasados drauge suėmus.

Neįstengdama apsidirbti pati 
viena su sovietiniais užsakymais, 
didžioji Bonnos spaustuvė į pa
galbą pasikvietė 4 kitas mažes
nes spaustuves.

Vak. Vokietijos pramonės įmo 
nės tiesiog užverčiamos šia so
vietine propagandine medžiaga.
Paskiausiu metu prie siuntinių 
pridėtos nekalto pobūdžio anke- 
tėlės, kuriose klausiama, ar gau
tąja medžiaga adresatai yra pa
tenkinti ir ko pageidautų ateity
je. Tuo būdu stengiamasi suda
ryti vaizdas, lyg vėkiečiai nepa
prastai visa tuo domėtųsi...

Prezidentas Eisenhoweris prisegė už tarnybinius nuopelnus medalį ge
nerolui Alfredui M. Gruentheriui, buvusiam Šiaurės Atlanto Gvnvbos 
organizacijos (Nato) Europoje vyr. vądui. Viduryje yra gen. Gruen- 
therio žmona. Gen. Gruentheri's dabar yra Amerikos Raudonojo Kry- 
žiarts pirmininkas. ’ ' (l\S)

Britanijos iždo kancleris
paskirtas Britanijos premjeru

LONDONAS, sausio 10. — Karalienė Elzbieta šiandien pašau
kė Harold Macmillan ir paskyrė Britanijos premjeru, vieton An- 
thony Eden, kuris praėjusį trečiadienį pasitraukė iš premjero pa
reigų.

62 metų amžiaus Britanijos iž
do kancleris atvyko šiandien 
1:45 vai. p. p. (7:45 vai. ryto 
Chicagos laiku) į karalienės Elz
bietos palocių ir buvo paskirtas 
Britanijos premjeru.

Sir Winston Churchill ir 
lordo Salisbury žodis 

LONDONAS,«aS8ft 10. Bri
tani jos karalienė Elzbieta n šian 
dien pasišaukė du augštus kon
servatorius—Sir Winston Chur
chill ir lordą Salisbury,— pagel
bėti parinkti naują premjerą Bri 
tanijai. Salisbury yra konserva
torių vadas lordų rūmuose ir ka
ralienės šeimos senas draugas.

Winston Churchill ir lordas 
Salisbury žodis matyti nulėmė, 
ką parinkti Britanijos premjeru.
Politiniuose sluogsniuose buvo 
linksniuojama Richard Butler,
Valstybės antspaudo saugotojo, 
pavardė.

Darbo partija nori naujų vi
suotinių rinkimų Britanijoje, bet 
Konservatorių partija nusista-

Britas smarkiai
puolė JAV politiką

STRASBURGAS, Prancūzija, 
sausio 10. — Julian Amery, Bri
tanijos parlamento narys, vakar 
smarkiai puolė Jungtinių Ame
rikos Valstybių politiką Vidurio 
Rytuose ir kaltino Ameriką, kad 
dėl jos veiksmų rytinė Europa 
ir Kinija pateko į Sovietų Rusi
jos įtaką.

Amery siūlo naują Europos po 
litiką Vidurio Rytuose bendra
darbiaujant su Jungtinėmis Ame 
rikos Valstybėmis, jei galima „ir 
be jų, jei reikalinga“.

Amery kalbėjo 15 Europos 
valstybių tarybos posėdyje, kai 
buvo svarstomi užsienio politi
kos klausimai.

• JAV sostinėje — Washing- 
tone — ramiai sutiktas Britani- 

; jos premjero Edeno atsistatydi
nimas iš premjero posto.

Vengrijos darbininkų kova
prieš raudonąjį režimą

BUDAPE6TAS, Vengrija, sausio 10. — šešiolikos dirbtuvių 
darbininkų taryba Csepel saloje —didžiausiame Vengrijos pramo
nės centre — šiandien atsistatydino, protestuojant prieš Sovietų 
Rusijos vyriausybės politiką.

Taryba ragina visas darbinin-j —1
kų tarybas Budapešte pasekti 
jos pavyzdžiu. I
Csepel salos darbininkų taryba 
atsistatydino dėl to, kad premje
ro Janos Kadar komunistinė vy
riausybė pagrobė visas tarybų 
teises.

Janos Kadar raudonasis reži
mas prieš mėnesį buvo pažadėjęs 
darbininkų taryboms autonomi
ją ekonominėje srityje, ypač dirb 
tuvių tvarkyme.

siama už dalyvavimą „kontrare-! 
voliucinėje veikloje“.

Du iš jų yra žurnalistas Gyula 
Oberovsky ir rašytojas Joszef 
Gali. Jie kaltinami, kad jie spaus 
dino nelegalų laikraštį, kuriame 
tilpo straipsnių prieš Janos Ka
dar komunistinę vyriausybę ir 
Rusiją.

Prancūzija nenori

atiduoti Alžirijos
PARYŽIUS, sausio 10.—Pran

cūzijos premjeras Guy Mollet va
kar pareiškė, kad Prancūzija nie 
kada neatiduos Alžirijos, bet no
ri pravesti laisvus rinkimus trijų 
mėnesių laikotarpyje.

Sovietų komisaras valdo 
fabrikus

Darbininkai sako, kad Kadar 
režimas vėl paskyrė direktorius,

Scott reikalauja
atsistatydinti Dulles

WASHINGTONAS, sausio 10.
. , . j • j u- — Senatorius Scott (D., N. C.)kuriuos tarybos atleido ir darbi- , ... , ,. , . / .. , , , vakar pareikalavo, kad Valsty-ninku tarybos neturi balso dar
bininkų atleidime iš darbo. Da
bar įsakymus dirbtuvėms duoda 
Sovietų Rusijos vyriausias ko-

Prancūzijos premjeras kreipė- misaras, pareiškė Vengrijos dar 
si į Alžirijos sukilėlius, kad Jlą bininkai. 
sudarytų karo paliaubas su Pran
cūzija ir baigtų 26 mėnesių na 
cionalistines kovas prieš Pran 
cūzijos režimą. Tos kovos jau 
įkainavo 21,000 gyvybių.

Žurnalistas ir rašytojas
areštuoti

bės sekretorius Dulles pasitrauk 
tų iš valstybės sekretoriaus pa
reigų.

Scott taip pat tvirtino, savo 
kalboje senate, kad prezidento 
Eisenhowerio doktrina, nukreip
ta prieš komunistinę agresiją Vi 
dūrio Rytuose, su jėga, jei reika-

Vengrijoje vykdomi areštai, linga, yra „nedatuotas paskelbi- 
Dešimt asmenų tuojau bus tei- mas karo“.

Prezidentas Eisenhoweris patiekė 
pranešimą abiejų rūmų sesijoj

IVASHTNGTONAS, sausio 10. — Prezidentas Eisenhovveris 
šiandien patiekė Jungtinių Amerikos Valstybių konstitucijos rei
kalaujamą pranešimą apie valstybinę padėtį. Jis kalbėjo abiejtj 
rūmų sesijoje.

Prezidentas Eisenhovveris pa
brėžė, kad Jungtinių Amerikos 
Valstybių padėtis yra nepapras
tai gera, nes jos gyvena taikoje; 
ekonominis gyvenimas vis gerė
ja. Tačiau Jungtinių Amerikos 
Valstybių gyventojai turės ir to
liau nešti sunkias mokesčių, gy
nybos ir užsienio pagalbos išlai
dų naštas, nes komunizmo pavo
jus gresia pasauliui.

Valstybės galva palietė admi
nistracijos strategiją taikai ir 
Vakarų vienybei išlaikyti.
Mokyklų, statybos ir civilinių 

teisių įstatymų projektai
Prezidentas prašė kongreso pa 

didinti vengrų pabėgėlių kvotą į 
Jungtines Amerikos Valstybes.

Toliau Eisenhovveris siūlė su
švelnintus mokyklų, statybos ir 
civilinių teisių įstatymų projek
tus, kuriuos kongresas atmetė 
praėjusiais metais.

Jis taip pat prašė kongresą, 
kad būtų praplėstas atominės 
energijos gaminimas vidaus rei
kalams (namų ir pramonės apy
vokai ).

Prezidentas Eisenhovveris šian 
dien vėl priminė kongresui savo 
ekonominę - karinę pagalbos pro 
gramą Vidurio Rytams ir prašė 
ją paremti.

TRUMPAI Iš VISUR
• Izraelio norai. JAV atsisakė 

paremti Izraelį prieš Egiptą. Iz
raelis nori, kad jo laivai galėtų 
naudotis Suezo kanalu, kad Sinai 
pusiasalyje nebūtų egiptiečių fe- 
dajų (teroristų) ir kad į Gazą 
nebūtų leidžiama egiptiečių ka
riuomenė. Jungtinės Amerikos 
Valstybės reikalauja, kad Izrae
lis pasitrauktų be jokių sąlygų 
už 1949 metų paliaubų linijos.

• JAV žydai išpirko pernai 
bonų Izraeliui atstatyti už 54,- 
88,050 dol. Nuo 1951 m., kada 
tie bonai buvo išleisti, išpirko 
jau už 270,667,200 dol.

• Lenkijos studentų žodis. 
Lenkijos parlamente, kuris ren
kamas sausio 20 d., bus 459 at
stovai, o kandidatų yra 720. Stu
dentų susirinkimas siūlė balsuo
ti tik už patinkamus kandidatus, 
o kitas atstovų vietas palikti tuš 
čias, nes vieta lieka tuščia, jei 
kandidatas negauna 50 proc. bal
sų.

JAV ambasadorius Raymond A.
H are Egipte pašauktas atvykti į 
VVashingtoną pasitarti su preziden
tu Ei»enhoweriu Vidurio Rytų pla
no klausimais. (IRS)

• Jugoslavijos diktatorius Ti
to pakviestas (taip kalbama Wa- 
shingtone) į Jungtines Ameri
kos Valstybes prezidento Eisen- 
howerio oficialiu svečiu.

Pasiekusieji Vakarus 
pasakoja apie padėtį
okupuotoje Lietuvoje
REUTLINGENAS, Vokietija. 

— Prieš pat Kalėdų šventes iš 
okup. Lietuvos pas savo artimus 
gimines į Vokietiją atvyko pora 
vokiečių, kurie parvežė vertingų 
žinių apie padėtį pavergtoje tė
vynėje.

Keliolika Lietuvos vokiečių bu 
vo neseniai išleisti į sovietinę zo
ną, vad. „DDR“. Į rytinę Vokie
tijos zoną buvo taip pat paleisti 
Klaipėdos vokiečiai IVittenber- 
gai, kurie paskiau per vak. Ber
lyną pasirinko laisvę.

Leo Wittenbergas buvo kartu 
su Kuršo armijos likučiais pate
kęs bolševikams į nelaisvę. Vė
liau iš belaisvių stovyklos prie 
Leningrado pabėgo ir, pasiekęs 
Klaipėdos kraštą, Pleškučių kol
choze dirbo kalviu, kol galiausiai 
gavo leidimą išvykti į „DDR“.

Pasiekusieji Vakarus pasako
ja, kad kai kurie lietuviai už su
sirašinėjimą su giminėmis ar pa
žįstamais Vakaruose yra jau nu
kentėję: vienų šeimos išskirtos, 
kiti negali gauti darbo etc. (E.)

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Įspėjęs prieš infliacijos pavojus, prezidentas Eisenhoueris 

vakar pasiūlė kongresui sudaryti specialią komisiją, kuri nustaty
tų, ar dabartinė Amerikos finansinė sistema parūpina pakanka
mai kreditų tiems, kurie reikalingi. Prezidentas Eisenhoueris pra
šo verslo ir darbo atsargiai elgtis kainų ir atlyginimų pakėlime.

— Prancūzijos oficialūs sluogsniai su liūdesiu sutiko Edeno 
atsistatydinimą iš Britanijos premjero pareigų. Jie žiūrėjo į Ede
ną kaip „didelį Prancūzijos draugą“. Jie mano, kad po Edeno at
sistatydinimo Egipto prezidentas Nasseris bus dar labiau nesukal
bamas derybose su Britanija Ir Prancūzija Jungtinėse Tautose.

— Prezidentas Eisenhovveris planuoja pakviesti šiais metais 
užsienio valstybių vyrus aplankyti Jungtines Amerikos Valstybes. 
Jau pakviestas Saudi Arabijos karalius Saud, kuris sausio 80 d. 
lankys Jungtines Amerikos Valstybes.

— John Hou'ard Grifin, žymus JAV rašytojas, dešimt metų 
buvęs neregiu, staiga atgavo regėjimą. Jis gyvena savo tėvų ūky
je, Mansield, Tex.

— Jungtinių Amerikos Valstybių diplomatiniai sluogsniai pa
tenkinti, kad Harold Macmillan paskirtas Britanijos premjeru. 
Harold Macmillan yra senas prezidento Eiscnhowerio draugas.

— Jordano atstosiąs Abdul Monem Rifai Jungtinėse Tautose 
vakar pasakė JT generalinėje asamblėjoje, kad Izraelis telkia savo 
kariuomenę palei Izraelio — Jordano pasienį.

— Egipto vyriausybė vakar davė leidimą nusileisti britų ir 
i prancūzų keleiviniams lėktuvams Kairo aerodrome.
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Sportas ir politika 
P. GANVYTAS

“Sp. Apžv.” red. pastaba. Ypa
tingai šiais metais iškilo, ir nėra 
abejonės, jog vėl iškils, įvairiausi 
politiniai ir bendrai idėjiniai reiš
kiniai sportiniame gyvenime. Kaip 
visiems, taip ir mums, sportas, 
kaip priemonė auklėti savo fizines 
galias, kurios tarnautų dvasiai, at
rodo turėtų būti galbūt vienintelė 
sporto paskirtis. Tačiau, kaip ma
tome, gyvenime taip nėra ir tas 
įvairiausių politinių idėjų ir spor
tinio pasireiškimo santykiavimas 
iškvla visu rvškumu. Ypatingai tai 
išryškėjo Melbourne.

Kadangi problema yra svarbi ir 
įdomi, todėl šiame skyriuje mes į 
ją bandysime pažvelgti kiek dau
giau, pateikdami mūsų skaityto
jams problemos svarstymą įvai
riais atžvilgiais.

šiame numeryje šio klausimo 
svarstymą pradedame, paliesdami 
politinių įvykių įtaką olimpiniuose 
žaidimuose, ir šį tikslą tęsime ke
lių ateinančių savaičių bėgyje.

Politinė trintis ir ypatingai 
paskutinių mėnesių bėgyje išsi
vysčiusi politinė eiga XVI olim- 
p:n;uose žaidimuose vaidino itin 
svarbią rolę. Būdingesnius at-

vėjus čia ir norime trumpai ap
žvelgti.

Jau prieš pačius žaidimus pla
čiai nuaidėjo protesto banga. 
Šveicarai, norvegai, olandai ir 
kiti nutarė žaidimuose nedaly
vauti. Tuo jie norėjo pareikšti 
savo protestą prieš rusų inter
venciją ir žiaurumus Vengrijo
je. Tuo reikalu ypatingai Švei
carijoje kilo daug ginčų. Tarp
tautiniam olimpiniam komitetui 
priklausąs šveicaras Meyer pa
smerkė tokį savo valstybės spor 
to vadovybės žygį, ir prieš pa
čius žaidimus šveicarai norėjo 
savo sprendimą atšaukti, tačiau 
dėl transporto sunkumų nedaly
vavo žaidimuose (buvo kreipta
si net į amerikiečių valdžią? 
prašant paskirti lėktuvą, tačiau 
ši mandagiai atsisakė prašymą 
išpildyti).

Ir Suezo križė palietė sporti
ninkus. Egiptas ir dar keletas

kitų valstybių nedalyvavo žai-t 
dimuose, gi Izraelis nusiuntė tik 
simbolinę komandą; numatytas 
sportininkų skaičius buvo dras
tiškai sumažintas.

Ne vienu atveju šie grupiniaj 
protesto ženklai atsiliepė ir į pa 
skirus individus. Jų čia būtų 
galima daug suminėti, bet iliust 
racijai pakaks išryškinti faktą, 
kad penkiolikmetė plaukikė o- 
landė Tinekc Lagerberg tuoj po' 
olimpinių žaidimų pasiekė nau-' 
ją pasaulinį rekordą 200 m pe
teliškės stiliumi (butterfly). Nė 
ra abejonės, kad žaidimuose jos 
pavardė būtų figūravusi tarp 
pirmųjų šioj srity. Tačiau ši 
plaukikė žaidimus sekė spaudo
je ir per radiją.

“Prakeiktas fašitas”
Pirmieji kontakto neramumai 

kilo, kai sportininkai pradėjo 
rinktis į Melbourną. Ne kartą 
iškilo klausimas, kaip vengrai 
elgsis, kekią vėliavą jie iškels 
(laisvos Vengrijos ar sovietų do 
rninacijos metu priimtą vėliavą 
ir t.t.). Buvo ne vienas demons 
tncinio pobūdžio pasireiškimas, 
kai sportininkai atvyko į šeimi
ninkų žemę.

Rusų perdėtas laimėjimo troš 
kimas visu savo ryškumu buvo 
pastebimas žaidimų eigoje. Dar 
prieš pačią pradžią rusai bandė 
įvairiais būdais manipuliuoti sa

vo padėtį, štai amerikiečių sun
kaus kilnojimo komandos tre-! 
neri3 protestavo, kad teisėjų 
kolegija rusams leido Vėliausiai 
užregistruoti savo dalyvius. Kai 
visos kitos komandos iki tam 
tikro termino turėjo paduoti da-į 
lyvių sąrašus, rusai tai galėjo 
atlikti po to, kai jiems buvo 
proga sužinoti kitų kraštų daly-, 
vių sąstatus. Pasinaudodami ta 
proga, jie kaikuriose svorių kla
sėse (pvz. lengvojo svorio) iš
statė daugiau dalyvių, tuo tu-' 
rėdami progos surinkti didesnį 
taškų skaičių. Gi, kur vilčių' 
labai maža buvo, jie nė vieno 
dalyvio neskyrė.

Futbolo varžybose tas perdė
tas laimėjimo siekimas irgi bu
vo pastebimas. Rungtynėse 
prieš vokiečius mėgėjus teisėjas 
buvo priverstas tris kartus rung 
tynęs nutraukti ir žaidėjus įspė
ti korektiškiau elgtis. Gi baig
mėje irgi įvyko keletas negra
žių incidentų. Jaunas rusų cent
ras Strelzovv, žaisdamas prieš 
vokiečius, savo* priešininką daž
nai koliodavo, vadindamas jį 
prakeiktu fašistu (tai jis atli
ko vokiškai, šaukdamas “Ver- 
damter Faschist!”).

Vandensvydžio turnyro metu 
įvykusi kova irgi rodo rusų žiau 
rų kovingumą. Tiek patiems ru
sams, tiek vengrams sunku bu

vo suvaldyti savo jausmus, ta
čiau rusai savo elgesyje buvo 
daug žiauresni; kas plačioje 
spaudoje matė kruviną vengro 
veidą, ilgai to vaizdo neužmirš. 

(Tęsinys 4 pus.)

NAUJI 1957 M. MODELIAI
• Televizijos
• Radijui: importuoti Ir vietiniai,

AM/FM, nešiojami Ir kit.
• Fonografe' • Hi-’’ldelity
• įkalbėjimo aparatai
• Dulklasiurb.iai, skutimosi mašinė

lės, plaukų džiovintuvai, kavos 
virduliai, tosteriai, mixmasterial, 
automatiškos keptuvės Ir kt. na
mų apyvokos reikmenys

• Rašomos mašinėlės
• Elekt, laikrodžiai ir Įvairūs kito

kie daiktai.
Pigiausiai plrksito ir geriausią pa

tarnavimą gausite inž. A. Semėno 
įmonėje.

•Dflinfl.
TCLC Vision

Csales - Service)
Sav. Inž. A. SEMĖNAS 

3321 S. Halsted — CLlffsiile 4-5665
Atdara: kasdien 9—6, pirmadieniais 

ir ketvirtadieniais 9—9

rel. ofiso HE 4-ttbvV, rez. 'R 6-7333

OR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield BĮ v u
l'AL 1—4 ir 6—9 

tai'»-niati nuo I iki 4 vai p p
"Į- " Viriau , ■ Me U m h ,

DR. ANNA BILIŪNAS
vKTŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius - 

6322 So. Westtrj Avenoe

Tel. ofiso ir buto ORyniplo 2 'tue ,

CR P. KISIELIŲ?
TDYTOJAn IR

4933 W. 15th SU Cicero
K»wlen 1—3 v. ir 6—8 v. vakaro 

Išskyrus trečiadienius
Huuu 1326 Ko. 48th Ava, 
šoStsdlenlnlv 14 Iki 4 nnnU-

Ofiso teiet. LAfayette 8-831 u, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 8-2888

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IP. CHIRURG. 

4146 S. Archer Avė.
VAL Kasdien popiet nuo 12-2:SU « 
v -rf pirm.. sntr„ ketvlrt. 8-8:l» •

DR IRENA KURAS
I (Gydytoja Ir Chirurgė,

ACDIKli; ir VAIKŲ LIG V 
SPECIALISTU

Y1M South We«tem Avenn.
(MEV1CAL BUILDINO) 

eirmad., antrad., ketv. Ir penkta 
I nuo 11 vai, ryto — 1 v. p. p. Ir nu* 
# ▼. — 8 vai. vakare Trečlad. nu* 
11 vai. ryto — Iv p. p. 8eštari ’ 
vai ryto iki 8 vai. poj !et.

Oflce tel RE. 7-il68
•te- ei IVĄIhro,,)

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Naujas adresas: 4255 W. 68ril St 
Ofiso tel. ItEllance 5-4110 

Rezld. telef. GlLovehill C-0617 
valandos: 1—S p. m. 6—8 p. m 

Penktad tik po platų. 
Trečlad. ir šeštad. pagal sutarti

Ofiso tel. Cldirslde 4-2888 
Rezidencijos: LAfayette 8-1173

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI* 

1724 West 47th Street 
(Kampas 47th Ir Hermltsge)

Vai.; nuo 2 Iki 4 Ir 8.Iki 9 v. vak 
Šeštad nuo 2 Iki 6 va).. Ifiskyr. se>

OR. FL TALLA7-KELP8A
Ofisai: 20 North Wacker Drlve 

(Clvlo Opera House, kare b. 858) 
Vai. kasd. 12—4 

Tel. CEntral 6-2284 
6002 West 16th Str., Cicero 

Vai kasd. 5—8, šeštad. 1—9 
TeL lX)wuliall 3-6858 

Kitu laiku Ir trečlad. susitarus 
Rezld tel. HEmlock 4-7680

Tel. ofiso PRospeot. b 2240
PRospeot 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1PFA3. CHIRURGIJOS U«O» 
3700 S UimmI Street

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

DR. lULhA MONSTAVieiH*
)VTIYTC;a 'R 'riUHrvm 

Office 10748 South Michigan Avė 
liūto 1653 W 103 St Reverlj Hllb

Į m asdlen i>« 6 v v iki * v »

• »r
.-4-»

Huto — KEverly H-.184* ,

1 >flso HEmlock 4-58lf 
Rez HEmI 4-3751

OR. VYT. TAURA- 
TUPČIAUSKAS

'RYTOJAS IR CHIRURG- 
BENDRA PRAKTIKA DP 
4PEC MOTERŲ LIGOS

OflfMM Ir rezld.; 2410 W, 51si « 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 6-667 

Ofiso vai Pirm 8-10 v v Amtz 
-r-*člad Ir Penktad. 6-9 vai va*

v«štadienial. 2-4 ml

rel ofiso He 4-2123, rez PR. 6-8**
*>R v. p TUMASniiK

CHIRURGAS 
South 'Venteri' . ,

.sd- • ■ • v k.
taniais

l/rr,., 4leel„t *4.

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

OR. A. ALIS-LABO* s
4OTERŲ LIGŲ GYDYTOJ*-

JANUARY 3rd TO JANUARY 19»h

darydami apdraustą taupymo sąskaitą ir pastebėsite skirtu
mu. Chicago Savings saugiai Ir pelningai aptarnavo Pietų Ir 
Pietvakarių apylinkės taupymo ir namų pirkimo paskoloms 
virš 3 2 metų. Turtas dabar viršija $20,000.006.00.
Nuo įsteigimo 1924 metais. Chicago Savings visuomet mokėjo 
daugiau negu vidutinius dividendus. Taip kaip pagal laikro
dį, kas C mėnesius, taupytojai yra gavę didelį pelną už jų 
sutaupąs.

*5,080 DOOR PRIZES

The greatest event in Chicago 
Savings history! Join us in our 
galo GRAND OPENING between 
January 3rd and January 19th. 
There will be gifts for everyone 
visiting us during this celebra- 
tion. Special gifts for ail savers, 
both aid and new. Over 500 
door prizes will be given away, 
amounting to more than $5,000. 
You will be pleased, as we are, 
with our new headquarters. 
Come in todey 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 
will be eligible for door prizes.
ALL MONEY IN BY THE 19th OF 
JANUARY EARNS DIVIDENDS 
AS OF THE Ist OF JANUARY.

Atvykite greitai, su savo šeima ir draugais, pamatyti Chicagoi 
mieste gražiausius taupymo ir skolinimo įstaigos pastatus.
PELNYKITE Al RAČIAUSI l)IYII)EM)A I Z SAVO SAN’IU- 
PAS. Taupykite, ilgus metus išbandytoje, apdraustoje finan
sinėje įstaigoje. Pelnykite daugiau už savo santaupas, Ir pasi
naudokite gausiais pinigus taupančiais patarnavimais, šutei- 
kiemais Chicago Savings nariams. Dabar duodami nepapras
ti dividendai ui PAID-UP investavimu* Išbandykite, ati

SPECIALOS V ALANDOS PER GRAND OPENING NUO SAUSIO 3-ČIOS IKI 19-OS DIENOS:
Pirmadienį, Ketvirtadienį ir Penktadienį nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. popiet
Antradienį ir Trečiadienį nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. popiet. Seštdaicnį nuo 9 vai. ryto iki 2 vai. popiet.

• ai.: kasdien 10-12 ,al ir 7-9 vai. 
vak. šeštadieniais 16 ± vai .Trečia
dieniais uždaryta Kt. laiku susitarus 

Ofisu telefonas: PR 8-3228 
Res telef. \VAIbrook 5-5676

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

DR. PETER T, D.1AZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 West 7 lst Street
Vai. Pirm., ketvir., penKt. 1-4- Ir 7-9 
Antr 1-6, rreč.ir ešt pagal sutarties

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Street
į Priima ligonis pagal susitarimą.
I Dėl valandos skambinti telefon.u 
i Prospect 6-1795 nuo 2 iki 9 vai. 

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

Res. tel. GRovetiilI 6-51(03

OR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenue
(Kampas 47-tos Ir Daraan Avė.)

I Vai. kasdien nuo fi—8 vai. vak 
Šeštad. 2—4 vai. vak.

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti, i 
Telef. ofiso LAfayette 3-6048 i

Rez.: YVAlbrook 5-3048

OR. A. NABBUT5?
nATTfllŲ IR VIDAUh 

2745 W 69 St.
priešais Šv Kryžiaus ligonine 

°riin)a pagal susitarimą 

DANTISTAS
"R. J. A. PAUKŠTY"

*#53 S. Wliipple Str«r
(Arti Archer Avė.) - 

Valandos: nuo 10 iki 12; 2—6; 7—9 
Šeštad 10—12. Trečiad. oždarvta 

• LAfuyette 3-4948
Varną — CEdarcrest 3-7 78«

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

DR. J. J. PLIKAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

126-} South Halsted Strem
• iki 4 , p t» . i » 
Šeštadieniais *

‘>1 jftao PKospeci 6-W4O(i
Rezld. PRospeot fl-IM*

OR. ONA VAšKEVi*»v
(VaškevlčlūIS)

/ŪDYTOJA IR CHIRGHGi 
6248 South Kedzie A veno.

Vai. kasdien 1-3 p.p. ir nuo #-8 v» 
vak. šeštad 1-4 p p TrečiadUsds 
ir kitu laiku tik susitarus

Tel ofiso Vlctory 2-1581
Rez. Vlctory t

DR. V. VILEIŠU
4YDYTOJA.S IR CHIRURn*,

802 West Slrt Streri 
Kamp. Halsted Ir Il-mos gatvių)

Priėmimo valandos kasdien: 1-4 p., 
ir nuo 6-8 v.v. šeštad 1-4 vai pnplš*

Il

I

I

I

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS ir chirurgas . 

6317 South Westem Avenue
Chicago 20, III 

pasimatymai pagal sutartie*
telefonus REpublic 7-4804) 

Rczidencia: GRotchill C-8161

DR. ALBINA PRUNSK1S 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted Bt. 

Kasdien 3—7 vai. vak. šeštad. šuo 
1—6 vai. vak.

Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resid. 2487 
W. 62nd St., tel. Repuhlie 7-8818.

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. Vlrginlu 7-04)36. 

Rezidenci jos tel. BEverly 8-8244

Ofiso telefonas — BIshop 7-2696

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAB 

4S42 Archer Aveune 
(Kampas Kedzle Ir Archer). 
Vai. kasdien nuo 2 iki 9 vai. 

Trečlad. ir sekmad. tlk‘ susitarus

Tel. ofiso PR. 6-6446, rez. HE. 4-3164

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti 

Tel. ofiso CA 6-0257, rea. PR •-<«&.

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

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-««M 
Rezld. 6600 S. Arteslan Ava

VAL. 11 ▼. r. Iki 8 p. p.; «__» .

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

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—1166 
. Rezidencijos — STewart 3-4511

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 Išskyrus trečiadienius. Atidarą

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. YVAlbrook 5-2670
Res. Hllltop 5-1560

Dr. Alexander J. Javois
I J4JV AlŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marųuettfc Medical Cente*
6132 South Ketlzie 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 7:3“ 
iki 9 vai Trečiad Ir Aeftt uždaryta

i netolaus ORoveblli ii-IDJ.
IR. ALDONA 4. JUšKt
*KUI I.IGC SPECIAUST.

PRITAIKO AKINIUS i 
landos . tl Ir ? -t . v pac>,

sitartn?', Išskyrus trečls Meniu.
•’t'Y? W«rf MarqnetT4> UH

Tek REliancs 6-1811
OR. WALTER J. KIRSTUK

I GYnVTO.TAR TR CHTRUROAP 
(LIETUVIS OTbTTOJAfų 
2UT25 West 59th Street

VAL, 1—4 popiet, 8:80—S:te vak.
1 Trečlad. pagal sutarti

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRURGINĖS IR 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
2745 West 69th Street

Priešais šv. Kryžiaus ligoninę 
Tel. REpublic 7-2290

VAL.: Pirm., antr.. Ketv., penkt 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6<00—8:00. 
Šešt. nuo 2:00 — 4:03. Trečiad ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

Dr. Antanas Rudokas, 0. D.
TNltrlna akis: pritaiko akinius 

keičia stiklus Ir rėmus.
4465 So. California Avė., Ohiiagc 

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

to -ai ryto iki 4; trečlad ir ssk-nač 
tik susitarus

Tel ofiso YA 7-4787, res. PR e-IBS

DR.STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 S. Ashland Avc (kamh iii
/ai nue 2—4 ir 6—8 trečlad šeA
"ad ir sekmad tik pagal sutarti

■ ntv> neatsilieps viršininšti telefone
kaukiu Mldwa> S-4)041»

P. ŠILEIKIS U. F
irtlioĮM-das Proteslsta. 

paratai-Protezai, Med. bau 
ašai Ppec pagalba kojom

.Arėto Supports. H Ut 
• « u 6-t Šeštadieniais 9-i

ItniUl'EDIJOš TECHN4KO8 LiAI 
•*54) W «3rd 84. Chleagu 28 n 

rel PRospeot 4-6084

DR. G. SERNER
UETI VIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virt 26 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1828
”rltalko skl>4«* 
< -elvM aki.

ištals.
Ofisas Ir akinių dirbtu.'
756 West S5th Street

'čal. nuo 10 Iki J, nuo B Iki t, H» 
Had nuo 10-12, penktadieni !•-» ;• 

šeštadieniais 10-J vai ponio'

Skclbkitės “Drauge” 

Kemkite dien. Draugi
DRAUGAS 

*nr I.ITH7'AM14M mn v
2334 S. Oakley Avė., Chicago 8, UI. TeL Vlrglnla 7-6641; 7-4)649

Entered as Second-Class Matter March 31, 1916, at Chicago. Illinois
Undes the Act of March 3, 1879.

Men. ber of the Catholic Press Ass'n 8UB8CRIPT10N KATES
Publiahed dally, ezept Sundays, >8.00 per year outslde of Chicago

by the 89.00 per year in Chicago A Cloero
l-tthusnlan Catholic Press Soclety 88.00 per year in Canada

I'oretgn 811.00 pnr year.
PREN)'MERATA: Metams H metų 8 mėn. 1 mln

' Chicago! ir Clceroj 89.00 5.4)0 82.76 81.26
Kl‘ur JAV Ir Kanadoj 88.00 84 60 82.60 81.00
Užsienyje 811.00 16.60 88.00 81.16

Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių ne
saugo, juos grąžina tik Iš anksto susitarus. Redakcija už skelbimų turlaJ 
neatsako, Skelbimų kainos prisiunčiamos ga\us piašymą.
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EXIT SIR EDEN!
Didžioji Britanija turi naują ministerių kabineto galvą — , 

premjerą. Juo yra ligšiolinis valstybės finansų valdytojas Ha- i 
rold Macmillan, vienas žymiųjų konservatorių partijos . vadų. 
Jam šią vietą “užleido” Anthony Edenas, įteikęs savo atsista
tydinimą karalienei Elzbietai sausio 9 d. Atsistatydinimas, kaip! 
spauda rašo, buvo “mielai priimtas”. Atsistatydinusia savo žy
giui pagrindu nurodė fizišką sunegalėjimą. Žinoma, kad toks 
pagrindas yra gana rimtas. Tačiau nedaug kas yra linkęs tuo 
tikėti.

Mes manome, kad “The Chicago Tribūne” visai gerai Ede
no atsistatydinimą vertina, pasakydamas, kad “Anthony Eden 
Artimuosius Rytus rado gera vieta išsikasti sau pačiam politinį 
kapą”. Anot šio dienraščio, prakišęs spekuliaciją Sueze, Edenas 
prarado savo reputaciją. Po to jis neteko Didžiosios Britanijos 
premjero vietos. Savo žygiais Suezo kanalo žohoje jis pražudė 
pasitikėjimą ir tautoje, ir net savo partijoje.

Edeno atsistatydinimą daug kas laiko jo gyvenimo trage
dija, nes šauni karjera politikoj, jo iškilimas į pačias politikos 
gyvenimo viršūnes turėjo baigtis šitokiu būdu, privedus krašto 
užsienio ir vidaus reikalus prie gana pavojingos būklės.

Jau prieš keletą savaičių keli konservatorių dienraščiai 
(“Economist” ir “Observer”) patarė Edenui atsistatydinti. Net 
ir toks “London Times”, kuris pirmiau patarė Edenui elgtis la
bai griežtai su Nasseriu, vėliausiu laiku taip pat pasisakė už jo 
pasitraukimą. Daugumos krašto žmonių opinija buvo nusta
tyta prieš jį. i : Įf;

Kai kas mano, kad Edeno pasitraukimui pagrindo sudare 
Jnugtinių Amerikos Valstybių vyriausybės nepasitenkinimas 
Anglijos ir Prancūzijos kar0 žygiais Egiptan. Niekas neabejoja, 
kad prez. Ęisenhoweris ir jo vyriausybė norėjo (ir tebenori), 
kad Nasseris pasitrauktų iš Egipto vyriausybės ir Sueze būtų 
atstatyta tarptautinė kontrolė. Tai turėdamas galvoje, Edenas 
padarė savo žygį, Washingtono neatsiklausęs, tačiau giliausiai 
įsitikinęs, kad prez. Eisenhoweris jam pritars. Tačiau jis iššau
kė nepasitenkinimą. Jungtinės Amerikos Valstybės atvirai ne
pritarė ginkluotai agresijai. Jos veikė per Jungtines Tautas ir 
privertė anglus, prancūzus, taip pat ir Izraelį atitraukti kari
nes jėgas iš Egipto. Visi tie dalykai nuėjo aiškion Edeno ne
naudom

Naujasis premjeras Macmillan, aišku,' bandys taisyti Ede
no klaidas ir ypač stengsis atgauti JAV malonę Anglijai, nes 
be jų ekonominės pagalbos Anglija negali verstis. Be JAV pa
galbos Anglija yra bejėgė ir užsienio politikoje. Kaip tai pavyks 
p. Macmillanui, sunku dabar dar pasakyti.

Į politikos gyvenimo augštumas Edenas pradėjo kilti prieš 
33 metus. Savo pirmoj kalboj parlamente 1924 m. jis reikalavo 
stipresnės karo aviacijos ir geresnės karinių jėgų koordinacijos. 
Tada jis pasireiškė kaip savotiškas pranašas, nes, kai Hitleris 
užupolė Angliją, pradėjęs II Pasaulinį karą, anglai buvo užklupti 
nepasiruošę. Kitaip būtų buvę, jei būtų paklausyta tada jauno 
politiko Edeno. 1935 m. jis išpranašavo nacių ir komunistų su
sitarimą. Taip pat 1935 m. Edeno vardas pagarsėjo, kai jis la
bai griežtai Tautų Sąjungoje pasisakė prieš Italijos agresiją 
Etiopijoje. 1941 m. gegužės mėn. jis pranašavo, kad Hitleris ne
trukus užpuls Sovietų Sąjungą, kas po mėnesio ir įvyko.

Taigi Edenas, kaip užsienio reikalų vairuotojas, turėjo gana 
gerą uoslę ir nemažų sugebėjimų. Daug k0 buvo pasimokęs iš

i reikštų — nekišti nosies ten, j 
j kur JAV tvirtai ir aiškiai pasa
kys nelįsti. Tai tinka ir Vaka
rams — nekišti nosies, kur So
vietų Sąjunga tvirtai pasako ne 
sikišti. šitokios būklės vaisių 
matome Vengrijos tragedijoje.

Tačiau nereikėtų pasidaryti iš 
vados, kad karų pasaulyje jau 
nebebus. Jų gal bus, bet JAV 
ir Sovietų Sąjunga sieks jų ne
pradėti pasauliniu karu atomi
niais ginklais. Tačiau arabų pa
saulyje ir pietrytinėje Azijoje 
yra tiek sprogstamos medžia
gos, kad didžiųjų valstybių pa
stangos gali niekais nueiti ir ne 
besuvaldyti ambicijų bei įvy
kių”. V.

Matyt, buvo reikalo
Vis ntujos žinios patvirtina" 

praėjusį rudenį buvusius ir gal 
dar nesiliovusius neramumus 
daugelyje Rusijos pavergtųjų 
kraštų, maždaug tuo pačiu me
tu, kai prasidėjo sukilimas Ven
grijoje.

Vienu tokių liudininkų yra 
Lietuvoj leidžiamos “Tiesos” nr. 
276 (lapkričio 25 d.), paskelb
tas kan. J. Stankevičiaus vardu 
atsišaukimas, kuriame vadina
mos šmeižtu žinios, kad rusai 
deportuoja vengrus, ir kuriame 
Dievo vardu (net “Tiesa” nepa
rašė dievo) reikalaujama visus 
ginčus spręsti ne karu, o pasi
tarimais.

Savo laiku — 1947 metais — 
“Pravda”. paskelbė pasikalbėji
mą su arkiv. M. Reiniu. Arkiv. 
M. Reinys Vilniaus katedroje 
pareiškė, kad tokio pasikalbėji
mo jis su nieku neturėjo. Tas 
pareiškimas jam kainavo lais
vę ir gyvybę.

Pernai mes turėjome progą 
paaiškinti, kad kan. J. Stanke
vičiaus vardu paskelbtas komu
nistų laikraščiuose pareiškimas 
buvo ne jo, o bolševikų sufabri
kuotas.

Ir šis “Tiesos” nr. 276 tilpįs 
pareiškimas yra ne kan. J. Stan 
kevičiaus, o bolševikų. Jeigu 
prieš skelbdami jie būtų aną 
raštą kan. J. Stankevičiui pa- 

senojo vilko” Winstono Churchillio, nes jam esant premjeru, ! r°dę, J*3 būtų pataisęs jam 
Edenas buvo užsienio reikalų ministerių.

Raketų ekspertas Nickerson y- 
ra vienas iš tų, kurie apklausinė
jami, dėl raketų paslapčių dingi
mo iš Redstone arsenalo netoli 
Huntsville, Alk. (INS)

prirašytą titulą ir porą išsireiš
kimų.

Matyt, Kremlius tiki, kad Lie 
tuvos žmonėms vieno kunigo 
vardas daugiau reiškia, negu Vi
so Politbiuro, tad į žmones a- 
peliuoja ne savo, o kunigo var
du. Vysk. V. Brizgys

Spalio revoliucija ir sviestas
Viename laiške iš Lietuvos ra

šoma:
“Pas mus buvo didelės Spa

lio revoliucijos šventės, žinoma, 
šventei gerai pasiruošėme: nu
pirkau turguje riebią žąsį—su
mokėjau r-0 rublių, kilogramą 
sviesto už 30 rub., dešimtį kiau
šinių už 10 rublių. Krautuvėse 
šventei davė nusipirkti miltų ir 
cukraus. Nupirkau geros deš
ros 1 kg. už 30 rub. Žinoma, 
šventėje neapsieisi ir be degti
nės, nupirkau valdiškos pusę 
litro — sumokėjau 21 rublį. OI, 
ūžėm-baliavojom!..

Vyras šventei pirko kostiu
mui medžiagą, sumokėjo 1300 
rublių, už priedus 200 rub. ir 
pasiuvimas kainuos virš 200 rub 
lių, ir naujus batus už 200 rub.

Vyras man nupirko paltui me 
džiagą — sumokėjo * 700 rub. 
ir dar žadėjo nupirkti: batukus 
už 300 rub. ir vilnonę sukhelę 
už 300 rub.

Mudu abudu gerai uždirba
me: vyras mėnesiui 400 rublių, 
aš 300 rublių”.

M. KRUPAVIČIUS

GYVENIMAS VEIKIA 

DIKTATŪRĄ

Ryšium su pasikeitimais eko
nominėse viršūnėse Maskvoje, 
įdomus šis Bostono “C. S. Mo- 
nitor” korespondento praneši
mas iš Paryžiaus:

“Matyt, kad žemas darbo na
šumas Sovietų Sąjungos dikta
toriams pasidarė galvos skau
duliu nr. 1. Stalinas išgaudyda- 
davo vyrus iš kolchozų, palikda
mas moteris, tvarkė ištisas pra
monės šak's vergų darbu ir dar 
bingesnies savo fanatikus apdo
vanodavo kaip ‘stachanoviečius’ 
pinigais ir medaliais. Tačiau ši
tokia sistema pradėjo braškėti 
d r Stalinui gyvam esant. Vie
na, visur nradėjo stigti darbi
ninkų. ?ntra, ir darbininkai, ir 
įmonių vedėiai neįtempdavo vi
so savo pajėgumo, nes pradėjo 
nebematyti, kam tai reikalin
ga. N^rs iš kariuomenės paleis
ta 1,200 000 vyrų, o iš visokių 
biurų iškrapštyta kiti 750,000 
darbininkų, vistiek visur trūks
ta. O siekiama bent pusę milio- 
no jaunimo nugrūsti dirbti Si
biro tyrlaukius prieš 1961 m. 
Sakoma, kad Donbasas jau at
silikęs nuo normos 2,500,000 to
nų anglies. Įdomu, kad darbin
gumas mažėja ir kitur. Sakoma, 
kad Lenkija neiškasė trijų mi- 
lionų tonų eksportui skirtos ang 
lies, o Čekoslovakijoje, kur ga
lima būtų iškasti 63 mil., teiš- 
kasta tik 40 mil. tonų.

Gyvenimas pamokė, kad ga
mybos našumui pakelti reikia ki 
tokios organizacijos ir atlygini
mų. Pramonės vedėjams reikia 
daugiau lanksčios atsakomybės, 
o darbininkams — didesnių ūž

tuose reikia didesnių politinių 
laisvių. Sakoma, kad Chrušče- 
vas tą visą suprantąs; taip sa
ko Paryžiun sugrįžęs ekonomi
nių studijų SEDEI organizaci
jos vedėjas Andre Philip, kuris 
lankė Sovietų Sąjungą ir kalbė
josi su Chruščevu. Didesnių po
litinių laisvių reikalą siūlo ir 
Europos ekonominė komisija sa

1926 METŲ GRUODŽIO 17-TOjI
Liūdna 30 metų sukaktis

38 tęsinys

Anekdotai ir rimtų žmonių vartojami, bet jie 
•'artojami tik prie stikliuko ir linksmoj draugijoj pa- 
*ilinksminti. Bet nemanyčiau, kad tiktų anekdotiš
kais argumentais remti kaltinimus ir rimtas išvadas 
iš jų daryti.

Paliesiu dar kelis K. Griniaus teigimus. Jis tei
gia, kad “krikščionims demokratams kažkaip nesise
kė įsigilinti į tikruosius demokratijos principus”. 
Antra, “pagal konkordatą Vilniaus vyskupija buvo

vo raporte, je inorima pakelti1 Pri»kirta Lenkijai... krikščionių demokratų valdžia
Rytų Europos kraštų darbo na
šumą”.

ATOMINIŲ GINKLŲ ĮTAKA 

DIPLOMATIJAI

Anglų diplomatas Richard 
Scott per valstybinį radiją pa
sakė kalbą apie atominės bom
bos įtaką diplomatijai. Ją at
spausdino žurnalas “The List- 
ener”. Tarp kitko jis sakęs:

“Karas būdavo paskutiniu dip

nedrįso reaguoti į šį konkordatą”. Trečia, “ligi 1926 
metų rinkimų Lietuvoj nebuvo prošvaistės, kada žmo
nės būtų galėję atsikvėpti be karo stovio ar be su
stiprintos apsiausties. Vigą laiką veikė karo cenzū
ros, buvo varžomos žodžio ir sąžinės laisvės”. Nau
joji III Seimo “vyriausybė nusistatė pirmoj eilėj pa
laikyti karo stovį”.

Dėl mūsų demokratiškumo rodos aiškintis ne
tektų. Ligi Griniaus liečiamo laikotarpio, t. y. ligi UI 
Seimo rinkimų krikščionys demokratai ne mitinguo
se žodžiais tą demokratiškumą klostė, bet savo dar
bais įrodė — čia konstitucija, čia žemės reforma, čis

lomatijos žodžiu. Ko nebuvo ga i h^rū8 darbininkų klausimais įstatymai ir t.t. Ir vi
sa tai pagrįsta tikriausiais demokratybės dėsniais. 
Žinoma, demokratybės supratimų yra, deja, daug 
Juk bolševikai save dabar vadina demokratais, ir mū
sų tautininkai kur reikėjo to žodžio nuo savęs ne- 
stūmė ir įrodinėjo save demokratais esant. Mūsų kai
riųjų supratimu ir daugeliu atvejų pareiškimu, kas 
pripažįsta religiją ir jai reikalauja viešajame gyve
nime prideramos vietos, tas ne demokratas nes tiky
ba esanti reakcijos dalykas, ji varžanti netikinčiojo 
sąžinės laisvę. Tokių ir panašių pareiškimų randama 
daug Seimų stenogramose. Bet tokios pažiūros yra 
klaidingos ir krikščionių demokratų demokratišku
mo nesumenkina. Pagaliau duosiu žodį dabartiniam 
liaudininkų pirmininkui dr. J. Pajaujui tuo klausi
mu. Jis konstatuoja, kad dėl bendrųjų konstitucinių 
valstybės tvarkymo principų liaudininkai ir krikščio
nys demokratai sutarė (Varpas, 2 nr. 34 pusi.). Kon
stitucijoj gi sukrauti visi demokratybės pagrindai. 
Jo teisingu tad teigimu šiame klausime tarp vienų Ir 
kitų skirtumo iš esmės nėra. Abi tos partijos -yra

Įima gauti derybomis, buvo gau
nama karu. Karai darėsi bai
sesni ir kruvinesni, bet visgi bu
vo galima rizikuoti ir kai ką lai
mėti. Bet atominės bombos gra
sina visiškai sunaikinti tautas 
ir kariaujančias valstybes. Iš 
karo atominiais ginklais nieko 
kito negalima tikėtis, tik pagrin 
dinio kariaujančių pusių sunai
kinimo. Tokiu būdu jau nebe
galima turėti vilčių ką nors ka
ru laimėti. Dėl to sunyko Ir ko
munizmo dogma, pagal kurią 
kapitalizmas dėl savo nepagy
domų negalavimų neišvengia
mai kurs vieną imperialistinį ka 
rą po kito, iki nugalės komuniz
mas. Todėl leistina spėlioti, kad 
atominių bombų buvimas ir so
vietų vadus verčia nejieškoti pa
saulinio karo. Praktikoje tai

TWO-DOR
$53995
LESS GIANT 
TRADEIN ALLOWANCE

RIPRIOBRATOR-PREIZER
MORE OF EVERYTHING for leu! True 91-lb. 
freezer, teporafe Ideal-Humidity refrigerafor, 
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at a BIG saving I
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vienodai demokratinės. Kitas žymus liaudininkas H. 
Blazas tame pačiame Varpe rašo: “...liaudiškieji ir 
demokratiškieji pradai krikščionių demokratui parti
joje nugalėjo"*... “Varpininkai ir liaudininkai ir iš 
liaudies kilę krikščionys demokratai sugebėjo vie
ningai dirbti ir Lietuvai nepriklausomybę atgavus 
nuvesti ją iki Steigiamojo Seimo ir pravesti rinkimus 
į sekančius seimus. Bendroje koalicijoje šios dvi sro
vės atliko pačius didžiuosius darbus, pradedant val
stybės konstitucija ir žemės reformos įstatymu, bai
giant valstybės ir jos visų institucijų suorganizavi
mu”... Socialdemokratų veikėjų garbingus vardus 
mes matome šalia varpininkų liaudininkų ir krikščio
nių demokratų — Lietuvos valstybės kūrėjų, valsty
bės atstatytojų, jos laisvės gynėjų, kultūrininkų, or
ganizatorių eilėse ir visuose valstybės gynimo ir ko
vos už laisvę frontuose.” Blazas dar vieną teisybę 
pasakė, kurios nenorėjo ar nesugebėjo pasakyti kiti 
jo vienminčiai, būtent — “Kleras, ypač tas, kuris iš 
mautos kamieno — žemdirbių yra kilęs spėjo sųlen- 
kėjimui atsispirti ir tuo būdu Bažnyčios autoritetą 

’.etuvių tautoje išlaikyti. Tad Lietuvai nepriklauso
mybę atgaunant tebuvo du autoritetai: pačios Ketū
nų tautos, kuri reiškėsi per jos iš liaudies kilusią 

^viešuomenę, ir Bažnyčios, kuris reiškėsi per jos iš 
liaudies kilusius dvasiškius. Ir vieni ir antri buvo 
liaudiški demokratiški...” (pusi. 44—46). Jis gal pir
mas kairiųjų tarpe išskyrė lietuvius kunigus nuo len
kų. Ligi šiol priimta visas lenkų kunigų kaltes versti 
ir lietuviams kunigams ir net krikščionims demokra
tams. Aš manau, kad paminėtieji du liaudininkai pa
kankamai išlygino K. Griniaus paskelbtą klaidą ir 
atitaisė krikščionims demokratams padarytą prie
kaištą.

Vatikanas, Bažnyčia mūsų kairiesiems — rakš
tis akyje. Net didžiausios valstybės, net nekatalikiš
kos ir nekrikščioniškos Vatikanui pripažįsta didelį 
autoritetą ir stengiasi su juo mėgsti glaudų santykį. 
Mūsiškiams kairiesiems Vatikanas — baubas ir kaž- 
koks išsapnuotas pavojus. Kas pamėgina Lietuvoje 
su juo palaikyti tokius ryšius, kokie reikalingi ne tik 
Bažnyčiai, bet ir valstybei, kyla triukšmas ir taip 
manančius savo ekskomunikomis laido. Pasitenkin
siu savo teigimą patvirtinti tik žymaus valstybinin
ko liaudininkų vado Sleževičiaus žodžiais.

Svarstant II Seime Petrulio kabineto deklaraci
ją, jis pasisakydamas prieš ją. tarp kitų motyvų pri
deda ir šį: krikščionių demokratų “blokas rūpinasi 
ne Lietuvos respublikos, bet Romos Vatikano politi
ka.” Vadinasi — kas su Vatikanu, tas prieš Lietuvą, 
lyg Vatikanas neštų Lietuvai pragaišties ar bendrai

jis į jos politiką kištųsi. Ir Grinius priekaištauja Ir 
kaltina krikščionis demokratus, kodėl jie nesiėmė jo
kių žygių prieš Lenkijos sudarytą konkordatą su Va
tikanu, kuriuo Vilniaus vyskupija priskiriama Len
kijai. Grynas nesusipratimas ir nesupratimas nė kon
kordato reikšmės, nė Vatikano vaidmens valstybių 
sienų nustatyme. Vatikanas niekur niekad valsty
bėms sienų nestato. Jis laiko tai ne savo kompeten
cija, bet valstybių, kurios to darbo imasi. Jis tik su
daro valstybei su jau nustatytomis sienomis bažny
tinę provinciją, suskirsto ją į vyskupijas ir skiria 
joms vyskupus numatyta konkordate tvarka. Jei ku
ri valstybė dar konkordato neturi, tai pagal susitari
mą su to krašto vyriausybe, kaip buvo nepriklauso
moj Lietuvoj pasiekta. Tai žino visas pasaulis. Jei 
su kokiais protestais būtume tuo klausimu išėję, pa
tys save būtumėm sukompromitavę, kaip nežiną to
kio paprasto politikoj elementarinio dalyko. Paga
liau, jei kairiesiems tas dalykas taip rūpėjo, kodėl 
jie jo neparengė. Juk turėjo galimybės. Tada jie ir 
pasiūlymo jokio nedarė valdžiai ar Seimui. Tą pro
testą sukėlė jiems palankios minios su tautininkais 
kartu, išdaužydami Vatikano atstovui arkivyskupui 
Cekiniui langus. Tokiu protestu galėjo pasidžiaugt’ 
tik patys daužytojai, bet Lietuvai jis garbės nepa
darė.

Lenkai išsikovojo iš Gomulkos vyriausybės Baž
nyčios būklės pagerinimo. Kard. Višinskis grąžintas 
iš internavimo pradėjo eiti savo — Lenkijos primo ir 
vyskupo pareigas. Vienas jo atliktų darbų — pasky
rimas 5 naujų vyskupų generaliniais vikarais į tuos 
plotus, kurie pateko po karo Lenkijai. Jis nepaskyrė 
į tas penkias vyskupijas vyskupais ordinarais, bet 
tik kaip minėjau generaliniais vikarais. Generalinis 
vikaras tai administracinis provizoriumas. Jo admi
nistruojamas plotas vyskupijos ribose vadinasi apaš
tališkomis administracijomis, kurios pavaduoja vys
kupijas. Apaštališkos administracijos virs vyskupi
jomis, kada kompetentingų veiksnių bus nustatytos 
tarp Lenkijos ir Vokietijos sienos. Vatikano metraš
tis žymi Lenkijos vyskupijas tokias, kokios jos buvo 
prieš 1939 m. Lygiai taip yra ir cu Vokietija. Pats 
Vatikanas ir šiame atvejy politinių siekimų nenusta
to. Lenkai ir vokiečiai tai labai gerai žino ir dėl to
kio Vatikano elgesio Lenkijoj jokio prieštaraujančio 
balso nekelia, kaip daro Grinius ir kiti kairieji. Jei 
taikos kongresas Lietuvai priskirs Vilnių, Vatikanas 
jame, kaip lietuviškoje teritorijoje sutvarkys ir baž- 
įytinę administraciją.

(Bus daugiau)
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Sportas ir politika
(Atkelta iš 2 psi.l vyko į Ameriką, vienas kitas 

nuvažiavo į Kanadą, gi Euro
pos kraštai irgi priglaudė pa
skirus sportininkus. Įdomu šia 
proga pastebėti, kad proporcin
gai daugiau medalius laimėjusių 
vengrų sportininkų liko tremty
je, negu grįžo į savo tėvynę. 
Dažnai girdimas argumentas, 
kad patys geriausi sportininkai 
už geležinės uždangos labai ger
biami ir vertinami, ir todėl iš 
jų beveik niekas nebėgo į Vaka
rus, šių faktų akivaizdoje ne
tenka savo vertės.

Ne vieni vengrai pasirinko 
tremties kelią. Į Ameriką at
vyko ir vienas čekoalovakas bei 
keturi rumunai. Išeivijos gy
venimą pasirinkusiųjų skaičius 
yra dar didesnis: kitur apsigy
veno dar keletas rumunų (jų 
iš viso rodos 8 negrįžo) du ju
goslavai ir vienas lenkas.

•
šališkumas h- žiūrovai

Paliesdami politinių įvykių j- 
taką žaidimuose, negalime pra
leisti ir airių. 160 km dviračių 
lenktynes bepradedant, buvo pa 
stebėti keli neužregistruoti ai
riai. Jie buvo paprašyti apleis
ti starto vietą, tačiau atsisakė 
tai atlikti. Tada policijos pagal
ba jie buvo pašalinti. Viso šio 
incidento priežastimi tenka lai
kyti airių norą išsivaduoti iš 
britų globos. Kai šie neregist
ruoti sportininkai buvo šalina

Tendencingi sprendimai
Negailestinga taškų medžiok

lė irgi laikytina nelaiminga po
litinių trinčių ir nesveiko pobū
džio tautinių ambicijų pasekme. 
Pirminė kaltė čia turbūt tektų 
amerikiečių žurnalistams, kurie 
anksčiau šią sistemą bandė į- 
vesti, nuolat taip vertindami at
skirų kraštų atstovų bendrą pa
sirodymą. Gi šį kartą rusai vi
sais galimais būdais siekė tą 
neoficialų laimėjimą išsikovoti, 
ir jiems tai pavyko. Ir visur j 
tai buvo atkreipta tiek daug dė
mesio, nors pagrindinė olimpi
nių žaidimų mintis yra juose da 
lyvauti ir rungtis; laimėjimas 
nėra tiek svarbus, kiek pats da
lyvavimas.

Įdomu pastebėti, kad rusams 
sekėsi ypatingai ten, kur laimė
jimas nusprendžiamas ne objek
tyviu kiekybiniu būdu, bet pa
gal paskirų individų (t. y. teisė
jų) asmeninius sprendimus. Kur 
reikėjo laikrodžio, kur buvo pa
sinaudota matavimo priemonė
mis. rusų dominavimas buvo ne
ryškus. Tačiau jau kur kas ryš
kesnis buvo jų pirmavimas to
se šakose, kuriose teisėjai, ste
bėdami atliekamą veiksmą, už 
jį skiria taškus. Ir ne vienu at
veju teisėjai buvo šališki. Ru
sų ir vengrų teisėjai ypatingai 
pasižymėjo savo vienpusišku
mu, gi amerikiečiai dalyviai dėl 
to turėjo nukentėti. Ryškiausiu 
atveju čia tektų paminėti vyrų 
vandens šuolius. Dėka tenden
cingo amerikiečių skriaudimo, 
pirmą vietą laimė jęs meksikietis 
Capilla pats pareiškė, kad ši 
sportinė šaka pasidariusi kovos 
lauku tarp teisėjų. Nėra abe
jonės, kad ir jis pats suprato, 
jog amerikietis už jį buvo ge
resnis, ir tik dėl ruso tenden
cingumo jam atiteko laimėji
mas. Tas teisėjų tendencingu-' 
mas nebuvo individaulus — jis į 
pasireiškė pas rusus bendrai. Į 
Ne vien vyrų varžybose, bet ir į 
moterų konkurencijoje iškilo tie 
patys reiškiniai. Gi savotiškiau- 
siu kuriozu tenka laikyti faktą? 
kad Vengrijos nardymo treneris 
D. Papp kaip teisėjas dalyvavo 
sprendimuose ir jo tendencingi 
sprendimai ne vienu atveju vien 
šališkai nukreipė vertinimų ei
gą-

Vengrai sportininką.!
Be abejo skaudžiausiai šį vi

są laikotarpį išgyveno vengrų 
sportininkai. Apie 150 šio kraš
to atstovų visą laiką gyveno tik
rame įtempime. Tėvynėje vyko 
kautynės, apie artimuosius ne
buvo jokių žinių, todėl nenuo
stabu, kad šio krašto atletai ne 
taip gerai pasirodė, kaip iš jų 
buvo tikėtasi. Ir tai supranta
ma, nes sportininkui pasiekti sa
vo geriausią formą galima tik 
rel-atyviai ramioj vidinėj būk
lėj. Nepavyko vengrui I. Rosza- 
volgyi gerai pasirodyti 1,500 m 
bėgime, nors jis yra vienas ge
riausių pasaulyje šioje šakoje. 
Ir tokių pavardžių būtų galima 
ne vieną įvardinti.

Mums, kurie visa tai esame, 
išgyvenę, nesunku įsivaizduoti 
vengrų vidinę kančią, svars-1 
tant klausimą, ar likti užsieny
je, ar grįžti į savo pavergtą tė
vynę. Ir, kai atėjo galutinio ap
sisprendimo momentas, arti treČ 
dalie vengrų liko tremtyje ir iš
sisklaidė po visą pasaulį. Vieni 
apsigyveno Australijoje,’ 35 at

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

Tel. BIshop 7-7075 arb» 

PRoapect 8-9842

SOPHIE BARČUS 
RRD10 PROGRAMA

I» W<JES stoties — Banga 1100 
.PIRMADIENNTO vak. nuo 7—1* 
NUO PIRM AP. IKI PKNKTAAJ,

8:45 Iki 0:30 vai. r>te 
ftE6T.it>. B:RO1R1 » »0 ryt* k ,1

8:Bo -4:80 V. r. U StoUee 
WOPA — ll»O Ml.

7160 SQ. MAPI.EVTOOD AVĖ. 
Cbluago 90, 111. UUmlock 4-241*'.

mi iš starto vietos, jie pasklei
dė visą eilę pamfletų, kuriuose 
buvo dėstomos patirtos skriau
dos. Jiems tą propagandos la
pelį dalinti padėjo dar apie 200 
kitų airių, kurie tuo žygiu tikė
josi atkreipti pasaulio dėmesį į 
faktą, kad Airijai neleista da- 

i lyvauti kaip laisvai tautai šiuose 
žaidimuose (tai kiek prasilenkia 
su tiesa — faktiškai reikalas ei
na apie tą Airijos dalį, kurią da
bar valdo britai).

1 •
Žiūrovų šališkumas yra įpras

tas reiškinys. Tačiau olimpinių 
žaidimų metu tai buvo taip ryš
ku, kad teisėjai fechtavimo var
žybų metu tiesiog prašė žiūro
vus nebūti tiek tendencingais. 
Šis kreipimasis buvo pateisina
mas tuo, kad sportinė mintis 
stovi augščiau visų tautinių am
bicijų ir aspiracijų ir todėl rei
kėtų parodyti daugiau objekty
vumo. Tačiau šis prašymas į 
žiūrovus turėjo tik dalinės nau
dos; nors po to retkarčiais ir 
buvo paplota rusams, žiūrovų 
simpatijos vistiek buvo vengrų 
pusėje.

CinCAGOS FUTBOLO KLUBO 
SUSIRINKIMAS

Gausiai pripildytoje Vyčių sa. 
Įėję gruodžio 16 d. įvyko Ch'.- 
cagos Lietuvių Futbolo Klubo 
susirinkimas, kurį pradėjo nau
jos valdybos pirm. Vacys Num- 
giudas, pakviesdamas pirminin
kauti Joną Plerį o sekretoriau

X U* « a. -/ -t

««A

Standard's Exdusive "Safety Features"
CONDENSED STATEMENT 0F CONOITION 

Dacamber 1,1951

ASSETS LIABILITIES

Coih and United States Savings Account*.............$47,601,068.60
Government Bends...........$ 7,956,292.38

First Mortgage Loan* . Federal Home Loan
to Veteran*....................... 34,533,060.33 V ............................ 2,700,000.00

Conventional First
Mortgage Loan*............... 13,977,922.98 Qther L,ab„itjw................ 2,211,476.82

OtherAssets.................... 1,126,837.54

Office Building Re*erve* and *
and Equipment................. ...................... 1.00 V Surplus..............   5,081,568.81 V

$57,594,114.23 $57,594,114.23

G Our large portfolio of GI mortgage* $1,000,000.00 būt carried at $1.00; thi* i*
I are partially guaranteed by the Vet- another exc1u«ive "Safety Feature".

eran's Administration and are considered A
b. wMwut rtak. Y.u flnd thi. "Saf.ty 2 °"d Su”

F«hn. " .„ty o. Standod. J ore kn0Wn 'h™“«ho“'Amer,eo
a* a Standard of safety fe* all to try to

2
 The offlce building, vault and all ochieve. Every $100.00 of your savings is 

eąuipment are valued at over prbtected by $110.60.

r

Save by Mali
Standard Federal SavingsWa pat Htfet* tartk

It-,,.
įSįii^iiO

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32
(Archer Avė n» Sor’omen-to) 

PHONF: Vlrgfriic T- IF4 I

ti —' Martą Česnaitį ir V. Šim
kų. |

Senos klubo valdybos vardu 
kalbėjęs Jonas Perkūnas nupa- Į 
šakojo klubo persiorganizavimo 
reikalą ir prie to privedusias 
priežastis. Susirinkusieji buvo 
supažindinti su nauja klubo val
dyba, kurią sudaro pirm. Vacys 
Numgaudast vicepirm. ir futbo
lo vadovas Vytautas Miceika, 
sek r. Jonas Kaunas, kasininkas 
ir atstovas į futbolo lygą Romas 
Koženiauslras, reikalų vedėjas 
|r atstovas į futbolo lygą Edvar
das Sadauskas ir moterų sek
cijos vadovė Regina Radvilavi-
čiūtė.•«. >

V. Šimkus savo kalboje kvie
tė klubo rėmėjus, sportininkus 
ir visus šio klubo veikla susido
mėjusius ryžtingai ir ištvermin
gai dirbti.

Iš keturių susirinkimo metu 
pasiūlytų vardų, balsų daugu
ma ChicagOB Lietuvių Futbolo 
Klubui buvo išrinktas “Lituani- 
ca” vardas.

Revizijos komisijon buvo iš
rinkti V. Šimkus, J. Gaidelis ir 
Kavaliauskas. Vyt, M.

KĄ SAKO KITI APIE
KREPŠINI OLIMPIADOJE

Ukrainiečių spauda Kanadoje 
dedi plačius aprašymus iš olim 
piados Melbourne. Vieno kores
pondento pranešime aprašomos

PIGIAI IK SAUGIAI

PERK R AUSI AU
BALDUS
VIETOJE III 1$ TOLIAU

K. LIDLJKONIS
T'uriu naują didelį sunavežiinj 

tr apdraudaa
<818 W. Vist BL Chicago, QL 

Tai. PRescott 9-8781

krepšinio varžybos. Reportaže 
pažymėta, kad geresnių krepši
ninkų už amerikiečius nėra, ta
čiau Vokietijoje buvę lietuviai 
ir latviai krepšininkai lengvai 
būtų nugalėję visas kitas var
žybose dalyvavusias komandas, 
įskaitant ir rusų komandą. Ma
tyt, 3°g reporteris yra daug kar 
tų yra matęs lietuvių komandų 
žaidimus Vokietijoje ir tik to
dėl daro visai teisingas išvadas.

Savo reportaže reporteriB pa
žymi, kad rusams laimėjimą iš
kovojo ne kas kitas, kaip kitų 
tautybių sportininkai.

RADIO PROGRAMA
... Radio Programa U stotie*
*HM8. 1OV0 kll. eektaadlenl&le II— 

vai per pietų-- Mot. muzika 
dalBoe. Ir Magdutfe Pasaka Biznio 
reikalai* kreiptis f Steponą Minko.
Baltlo Flortata. OSlių ir Dovanų Kran- 
luvp, F02 TC. ftroadway 80. BoetOD 
27, Maan Tai. 80. 8-046S. Ten pa)■ « Ijit,

Penktadienis, sausio 11, 1957

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 Savinas 
and Loan Association
4038 ARCHER AVENUE 
Chicago, III. LA 3-6719

t

1957 BUICKAS 
Tik

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

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

JONAS GRADINSKAS
J. G. '1ELEVLSION OOMPANY

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

TV IŠPARDAVIMAS
NUOLAIDA IKI 13!

NARIAI LIETUVIO TAUP. IR SKOLINIMO
B-VIŲ LYGOS. KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos iki $10,000.00 
I R

Paskolos Duodamos Namų Įsigijimui 
Lengvomis Stygomis

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

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

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

ST. ANTHONY SAVINGS & LOAN ASSN.
1447 S. 49th Ct., Cicero 50, HL, tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS & LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St., Chicago 8, UI.

Skaitykite ir platinkite dienrašti “Draugu.

HiHiiHinniiiHiHiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiKiiiiiimiiiinKTmiiiiimtifniiiinNiiiini: u 

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

tolimų distancijų. Saukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
8415 8. LTTUAN1CA AVTL, CHICAGO, HJL,

Telefonas — FRontler 8-1882 HH'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimniHiiiiiiiiuiuiuiMiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiimii
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., Telef. Vlrginia 7-7091

ftE6T.it
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Į KURI MALONIAI KVIEČIA VISUS ATSILANKYTI.
Programoje dalyvauja telktai: STASYS C1TVARAS ir ELENA BLAN- 

DYTft. .Įkomponuoja Pro/. VLADAS JOKUBENAS. šokiame. groja padi
dintas 15 asmenų BR. JONUŠO ORKESTRAS.

SSgBgftį

Amerikos Lietuviu Inžinierių ir Architektu Sujungs Čhicagoju rengia 1957 mat* sausio mėnesio 12 tę dienu, šeštadienį, 8-tę vai. 
vakare KEVMEN’S CLUB salėse, 4711 We»t Madison Street, Chicago, Illinois

Tradicinį Inžinierių Koncertą-Balių
Pak\ lėtiniai gaunami ir staliukai įsigyjami iš anksto: “MARGINIUOSE”, 

2511 W. 69th St., tel. PR 8-4585; J4 KARVELIO KNYGYNE, 3322 S. Halsted 
St., tel. YArds 7-0677. Pageidaujama, kad vyrai būtų tamsiais kostiumais.

VERIKAKIO KVARTETAS 

CLEVELANDAN

— Apylinkės valdyba nori pa
demonstruoti lietuviškas vestu
ves scenoje. Sumanymas yra' KTJie®koi?a A99,TA, . t . „ 4: NE, d. Juozo, kilusi iš Tauragėssvarbus ir remtinas. Jaunoji apskrapie 60 m ^į, turi 8gū. 
karta lietuviškų vestuvių gražių nų Antaną. 1937 m. gyvena Chi- 

' papročių nežino, o senesnieji cagoje. J ieško sesuo Anele Stumb-

PAJIESKOJIMAI iiiiiiiiiieililiiileeilliiillllnil'llllllllllllht

bus labai sujaudinti, pamatę 
scenoje mūsų protėvių kūrybą.

— Akad. Skautų Sąjūdis š. 

m. vasario 23 d. rengia vaka
rą — pobūvį.

— LB apylinkės valdyba š.
kovo 17 d. 11-20 vai. viršu-IŠ ATEITININKŲ VEIKLOS

Ateities Klubo susirinkime a- 
pie Japoniją ir Korėją kalbėjo

................. ...  ............ ~ A)g- J. Kasulaitis. Valdybos pra rių susirinkamą
kuris jau yra koncertavęs Ck>! n*šim;* apį* Atei^J®ink'* Federa darbotvarkė bus paskelbta vė-
velande, vasario 3 d. Clevelan- Cg°8 Taryb°8 rmkimus ir lutus liau. LB inf.

einamuosius reikalus pateikė vi-

m

Popularusi3 Amerikos lietu
vių solistas Vaclovas Verikaitis,

dan atvyksta su savo kvartetu 
ir pirmą kartą duos gražų kon
certą Šv. Jurgio parapijos salė
je 6 vai. va k. Kvartetą kviečia 
moksleiviai ateitininkai. Biletų 
jau šį sekmadienį bus galima į- 
sigyti Spaudos kioske.

KALĖDŲ EGLUTES 

VAIKAMS

k
Gruodžio 30 d. lituanistinė 

mokykla surengė vaikams eg
lutę Šv. Jurgio parapijos salėje. 
Dalyvaujant dideliam skaičiui 
vaikų, buvo parodyta įvairi pro
grama, paruošta mokt. V. Tarnu 
lionienės. Kalėdų senelis (V. 
Raulinaitis) apdovanojo vaiku
čius dovanėlėmis. Vėliau jauni
mas smagiai pasilinksmino.

Gražią programą stebėjo Šv. 
Jurgio parapijos seselės, kun. A. 

Goldikovskis ir vaikų tėvai.

feepirm. V. Palūnas. šiuo metu 
Clevelande yra 27 jaunučiai, 46 
moksleiviai, 29 studentai ir 100 
sendraugių. Moksleiviams at- 
kams vadovauja dr. A. Darnu
sis ir A. J. Kasulaitis, o mergai
tėms at-kėms — I. Stankaitienė 

Klubas apsiėmė globoti Cleve
lando vyrų tinklinio komandą. 
Susirinkimui pirmininkavo Juo
zas Žilionis. S. G.

LB APYLINKES ŽINIOS

— LB Clevelando apylinkės

informacinis susirinkimas šau
kiamas sausio 13 d. 11:30 vai. 
viršutinėje lietuvių salėje. Apy
linkės valdyba kviečia visus gau 
šiai susirinkime dalyvauti.

— Naujų Metų sutikimą ren-

tinėje lietuvių salėje šaukia me
tinį visuotinį LB apylinkės na- 

Susirinkimo

IŠ LIETUVIŲ BUDŽIŲ 

VEIKLOS

Lapkričio pradžioje plaukioji
mo ir buriavimo sezonas baig
tas. Laivas "Palanga” iš vasa
ros plaukiojimo uosto Lake Side 
Yacht Club perkeltas į žiemos 
uostą — Cleveland Boat Servi
ce — ir išskeltas į krantą.

Po plaukiojimo sezono su jau
nučių sekcija padarytos dvi žie
mos iškylos į Metropolitan Park.

I
Prieš šventes budžiai savo su

eigoje paruošė ir išsiuntė siunti
nį Vasario 16 gimnazijai. Kad 
tremtyje jaunų mokinių tarpe 
būtų paskatintas tėvynės paži
nimas ir geras lietuvių kalbos 
mokėjimas, gimnazijos direkto
rius paprašytas perduoti siunti-gė apylinkės valdyba. Į šį jaukų

pobūvį atsilankė daugiau 200 as nį žemiausios klasės mokiniui, 
menų, bet, turint galvoje, kad kurįs turj geriausius pažymius 

Lituanistinę vvsK F .V^n- lietuviškas Qeyelandas tokių po lietuvių kalbos mokjėjime. 
iaus mokykla šią gražią tnadi- budžio sutikimą rengė tik vieną,

publikos galėjo būti daugiau.
Apylinkės pirm. J. Virbalis ta
rė žodį.

—- Apjl. valdyba kreipiasi į

čiaus
ciją tęsia jau keleri metai. Ir 
šiemetinė eglutė vaikams sutei
kė nemaža džiaugsmo. Už tai 
tėvai bei vaikai yra dėkingi li
tuanistinės mokyklos vedėjui A. 
Tamulięniui ir tėvų komitetui, 
vadovaujamam Ant. Uarkos.

Praėjusį sekmadienį skautai 
surengė antrą eglutę lietuvių sa 
Įėję. Puiki organizacija, pa
traukli programa, dovanos ir 
vaišės vaikams ir dalyviams pa
liko labai gerą įspūdį.

RUOŠIAMASI TAUTINIŲ 

ŠOKIŲ ŠVENTEI

Clevdande jau sudaryta šo
kėjų grupė tautininių šokių šver. 
tei, įvykstančiai Chicagoje. Gru 
pėn įeina skautų, ateitininkų ir 
studentų organizacijų šokėjai.

Šokėjus šventei rengia Aldo
na Laurinaitienė, M. Aukštuolis 
ir Liudas Sagys. Pirmasis susi 
tikimas įvyks sausio 1, d. 7 vai 
lietuvių salėje. Visi raginami 
toje repeticijoje dalyvauti.

Visas jaunimas yra kviečia
mas ko gausiausiai įsijungti j 
šokėjų grupę. Prašoma kreiptis 
į Liudą Sagį, 1620 Curry Dr.,

visus Bendruomenės narius 
seniūnus, kad surinktų solida
rumo mokestį ir su valdybos iž-j 
diiiinku atsiskaityti iki š- m.' 
vasario 15 d., nc3 kovo 17 d. 
šaukiamas susirinkimas, kuriam 
vaidyba turi parengti ir pateikti 
apyskaitas. Laukiame visų nuo
širdaus bendradarbiavimo.

— Vaidilos teatras su "Bran
do atestatu” š. m. vasario 9 d. 
vyks į Rochestenį, o kovo 9 d. 
į Detroitą. Yra ir daugiau kvie
timų, bet dar tariamasi dėl lai
ko. Vaidinimas vertas dėmesio.

NUO UŽSISENfiJUSIŲ
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRU O1X« LIGŲ -
Tie. kurte kenčia ;.ao SENI’ 

ATVIRŲ SKA1D2-Ų ZAiOU
nugali rftruial eėdSti ir naktimis 
miegoti nes Jų užslsenčjusios žaltdos 
niežėjimą Ir skaudėjimą Benų atvi
ro Ir skaudžių žaitdų uždėkite ; 
LEGULO Olntment Jos gydymo 
ypaibyea palengvins Jusu skaudėjl- j 
hią Ir galėsite ramiai miegoti nak 
U Vartokite Jų tapgl nuo skau 
4Sly nudegimų. Ji taipgi pabalina

rienė iš Sibiro. Atsiliepti ar žinan 
tieji apie ją pranešti šiuo adresu: 
Salomėja Docun, 3244 So. Morgan 
St., Chicago 8, UI.

Jieškomi PRANAS RAMONAU- 
SKAS ir ANTANAS -RAMONAU 
SKAS, sūnūs Felikso, atvykę į 
Chicago 1912 ar ’lSrmetais. Jieš- 
ko sesuo Elena Ramonauskaitė - 
Dulkienė. Rašyti — Darbėnų m., 
Kretingos rajonas, Lithuania. '

Jieškomas LIUDVIKAS MON- 
GINAS, gimęs 1892 m. į Ameriką 
atvažiavo 1912 m. ir gyv. Detroi
to mieste. Jieško brolis Adolfas iš

STATYBAI 
(B NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATO!* 
visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS UT.Ji.VAS, Pm

3038 So. Halsted St.
TeL Vlctorj 2-1Z7Z 

Apkainavimą ii Prekių Pristaty 
mą Teikiame Nemokamai 

Raštini atidara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro b 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.

DIDIS ŽIEMINIS 
IŠPARDAVIMAS

Svarbus pranešimas visiems
mūsų klientams i

Ką tik dabar gavome didelį kiekį žieminių 
drabužių moterims, vyrams ir vaikams.

Turime didelį storų apatinių, mėgstinių, lo
voms uždangalų, pagalvių ir visokių kitokių žie
minių reikmenų pasirinkimą.

Kviečiame atsilankyti — būsite patenkinti mū
sų kainomis ir patarnavimu.

Joseph’s I>ry Goods Store
3218 So. Halsted Street, Chicago, III.

Zubeliškių kaimo, Kėdainių apskr.
Jį patį ar apie jį žinančius prašau iiliiflllllllllllillililliliiiiiiiiiiiiiLiitiiiiim 
atsiliepti šiuo adresu: M. Ulozae-
nė. 1438 S. 49th Avė., Cicero 50,
Illinois.

BALYS
Radio - TeleVision 

SALES — SERVICE
Rekordai - Dovanos — Filmos 

ir Elektriniai Prietaisai
2646 West lįst Street

Tel. PRospect 8-5374
.Krautuvė atdara Pirm.. Kctv. 9-9,
| Antr., Treč., šešt. 9-6, Sekm. 9-2.

Jieškomas JUOZAS KAMINS
KAS, s. Antano, Tartupio km., 
Balbieriškio vals., Marijampolės 
apskr. Rašyti: V. Ignaitis, R.R. 3, 
Rodney, Ont., Canada.

Jieškomas KAZYS KEBLYS, s. 
Antano, iš Kretingos apskr., Pet- 
rikaičių kaimo. Jieško sesuo Zosė 
Keblytė. Rašyti: S. Grigaliūnas, 6 
Crown Court, Toronto 14, Ont., 
Canada.

Ar Marija apsireiškė Lietuvoje 
Atsakymą rasite J. Budzeikos knj 
gutėje

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE

end Loan Association

Chartored and Supervitod by the U.S. Govemmart
Plrniad., aotrad., peokta.4 tr 
AeStad • »aJ. ryto Iki «:B8 p.p

Lietuviai budžiai ,-«ivo narį V. 
Kilikevičių išlydėjo į kariuome
nę. Jis įstojo savanoriu į avia
ciją.

-niežėjimu Ilgos vadinamos P8OR1A. 
T 04 m.: * , t t»t Taipgi padalina perėjima ligosbyndhurst 24, Ohio, telef. HI- vadinamos athx.Ete.s voot. «u-
2-8674.

VAIAftS GIESMININKAMS

Baigiantis Kalėdų sezonui, 
Trijų Karalių dieną, Šv. Jurgio 
parapijos klebonas ir vikarai 
jau treti metai iš eilės surengi* 
puikias vaišes uoliesiems šv. 
.Jurgio parapijos choristams. 
Praėjusį sekmadienį šv. Jurgio 
parapijos salėje choristai buvo 
pakviesti vaišių, kurių metu pa
rapijos kunigus atstovavęs kun.- 
A. Goldikovskis pasveikino kle
bono vardu ir padėkojo choritj-, 
tams už kilnų ir nuoširdų dar
bą, dalyvaujant bažnytiniame 
chore. Vargonininkas Pr. Amb- 
razas padėkojo klebonui ir kuni
gams už tinkamą dėmesį chorui, 
ir choristai sugiedojo "Ilgiausių 
metų”. Vaišių metu Radijo Ktu, 
lxi vedėjas J. Stcmpužis iš juos
telių pademonstravo choro įgie-- 

dėtas kaiėdines gięHnies, ku
rių dalis buvo transliuojama ka.j 
iėdinės radijo programos metu.

stabdo džiovininoft odOB tfpęrplySimą 
tarpplrSėiu. Yra tinkama vartoti nuo 
dllūstančiou uuukllaloe . odos dedir- 
vinių, odoa Iftbėrinių • ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams. kada 
pasirodo skaudus išbėrimas nlio vy
styklų. Ji yra gera gyduolė nuo iS- 
rlrtlnlų odoa ilgų. be
gulo Olntment J ra 
parduodam* po 78 
A. 81-38, Ir 88 80.
Pirkite raišti nėeeChl 
«g»J V npyltnkėaa—
UUaraukea, Wlec.,Oa 
rjr. lnd.tr Detrolt, Ml- 
iMgan arba ralykl- 
•» Ir atsiųskite Mo- 
•I ordar |

LEGULO, Department D., 
5818 W. Eddy St., CUc»c<> >*• Ut

(A ARTI A TOIJ BALDŲ

PUKRAUSTYMAS
Naajaa aporialis 

iBnktrtbnl" n pila* ap- 
drauda. Pigna B

N * E R C N 8 3
«S4« a. wood ib. cbfc*«D a, 
uitooK ui. VI 7-2973

AukSicaniua dividendus mokėsime nuo 1957 m. 
sausio man. 1 dienos.

Partrauksime Jūsų pinigus iš kitur. Jei atnešite 
. savo banko knygutę. ,

Pinigams padėti nereikia važinėti. Juos galite pa- 
UUJ(i paštu. Mes apmokėsime pašto išlaidas.

JOHN J. KAZANAUSKAS 
Prezidentas

ĮSTAIGOS VALANDOS: Kasdien nuo fl-tos ryto iki 3 vaL 
vakaro. Ketvirtadieniais nuo 9-tos ryto iki 8 vai. vakarą 
šeštadieniais nuo 9-tos vai. ryto iki 1 valandos po piett^ 
Trečiadieniais visai neatidaroma

VACLOVO DŪKŠTOS
(Buv. Urbelio)

Duonos Kepykla
1800 W. 46th Street, Chicago

TELEFONAS - LAFAYETTE 3-1510
Kiekvieną dieną vis daugiau yra reikalaujama V. Dūkštos duo

nos, kuri yra netik labai skani, bet ir ilgai nesensta. Kepama be 
jokių chemikalų, iš grynų grūdų. Ypatingai turi didelį pasisekimą 
duona, kepama mažuose kepaliukuose iš rupių ir smulkių miltų. 
Šeštadieniais V. Dūkštas ypatingai palengvina šeimininkėms, iš
kepdamas pyragus su razinkomis, varške, aguonomis, obuoliais ir 
uogomis.

Jeigu negaunate V. Dūkštos kepyklos gaminių artimiausioje 
maisto krautuvėje, tai telefonuokite į keplyklą telefonu LAfayet- 
te 3-1510.

Prie kepyklos esančioje krautuvėje galima gauti pienas, svies
tas, sūris, varškė, kiaušiniai ir importuota iš Europos salami, deš
ra, grybai, žuvų konservai, šokoladas ir kt. gaminiai,

..........  »■ w — ■■ --------

CRANE SAVINGS
2555 WEST 47th STREET LAfayette 3-1083

B. R. Pietkiewicz, prez.; E. R. Plefkietvicz, sekr. Ir advokatas 
Mokame augštus dividendas. Ketiuojame čekius. Parduodame Ir 
išperkamo valstybės bonus. Taupytojoms patarnavimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ŠIANDIEN.—Apdrausta iki $10,000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvtrtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5: treė. uždaryta, o Aeftt. nuo 9 iki vidurdienio

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

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

2641 West 7lst Str. (Kampas Talman Avė.)
Telef. PRospect 8-9842, Namų tel. WJUbrook 5-5934

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

įetuigaje — BRIGHTON 31VINGS AND LOAN I
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

I *

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Trsėtad. • ryto tkl II vai.. 
Satvtrtad. S vai. uu 8 veu. vaa.

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • YOKIŠRI RADIJAI 

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOMA

FRANKS TV A RADIO, INC.
3240 So. Halsted St. CAIumet 8-7252

Skaitykite ir platinkite dienraštį “Draugu



X

DIBNftASTTS DRAUGAS, CRTCAGO, ILLINOIS

LIETUVIŠKŲ STUDIJŲ 
INSTITUTAS

— Išlaikomas —
MOKSLINIŲ STUDIJŲ KI I BO

SEMESTRO TEMA:

MODERNIŠKŲ KULTŪROS AP
RAIŠKŲ VERTINIMAS 

Penktadienį, 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
mas.

Paskaitos pradžia 7 vai. 30 
min., nesivėlinant.

Visi, besidomintieji dvasinių 
mokslų pažanga, kviečiami da
lyvauti.

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

TERMOMETRAS

PAJIEŠKOJIMAS
Jieškomi: Buvę Palangos pradžios 

mokyklos kapelicuai: Kun. Dr. K. 
Rnibys, Kun. A. Valiuška, Kun. Dr. 
Tadarauskas. Buvęs Palangos gy
ventojas ats. mnj. Zabulionis. Žiną 
jų adresus, malonėkite pranešti: K. 
Kiemaitis, buvęs Palangos pr. mok. 
vedėjas, 15 Cbambers' St., Water- 
bury, Conn.

Illlllillllhi'llllllilllllllltllllhilllllliilllllll
PER PASAULI KELIAUJA 

ŽMOGUS
Bernardo Brazdžionio poezijom 

rinkinys. Nedidelis skaičius šioe 
knygos gautas šiomis dienomis 
‘Drauge”, 2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8, ILL. Knygos kalno 
kietais viršeliais S2
ulllllllllllllIlIlIlIlIlIHllllllllIlIlliillKlllh

O BE TO... SAUGUMAS REAL ESTATE

KIEKVIENA SĄSKAITA YRA FEDERALINIAI 

APDRAUSTA JOSŲ SAUGUMUI IKI $10,000.oo

O BE TO... GAUSITE DIVIDENDĄ, ,
ant pilnos pinigų sumos nuo padėtos dienos, kuris dabartiniu laiku yra 

be abejones 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 DAUGIAU 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 9,500 IKI 10,000 SĄSKAITŲ.

AČIŲ UŽ JŪSŲ PRIELANKUMĄ!

Nekilnojamo turto pirkimas, 
pardavimas.

Income taksų pildymas

P L E 0 K A S
REAL ESTATE

2785 West 71st Street 
Visi telefonai: WAlbrook 5-0015

! ATDARAS APŽJCREJl.MLI ŠEŠ-
TAD. IR SEKMAD. nuo 11 iki 5 vai. 
Naujas 1 % augšto mūrinis 2-jų bu
tų pagal užsakymą pastatytas na
mas. Karštu vand. “Itadiant” apšil
dymas. Keramikos koklių vonios ir 
tile virtuvės. Ąžuoliniai papuošimai. 
Angliškas r ū s y s. Jnsuliuotos sie
nos. Št. Mary Star of tho Sca para
pijoje. $33,500. 61Ž8 SO. KOLIN

AVĖ. Tel. RE. 5-8933.

MISCELLANEOUS 

Įvairūs Dalykai

LIET. APDRAUDŲ AGE7VTORA
Visų rūšių apdr&udoe. Automotoi

(lų finansavimas. Notarlatas. Valsty 
b5e patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdrandas kita 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITI*. 
WAlbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AOENOi 
610S S. Ashland Avė. Chlcago 36, IB

ŠILDYMAS
A. Stančianskas instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air conditioners) ir atlieka 
visus skardos darbus.
1546 8 4itth COURT. CICERi 
Tel. OLymplc 6-0775 nuo 8 vai 

ryto iki 5 vai. vakaro. 
Telefonas nno 5 vai. vakaro 

OLymplc 2-6752

;zu«ir ot 
tom u«m«

INSURED

BUILDING & REMODELING

VIKTORAS SIMAITI1- 
General Contracto-

'tau -ezldnnctnlus Ir kom«rv.u.
.mue pasiūlo sklypus; rekomei 
uojs planus; išrūpina statybos kr
itus Skambinti vak. VI 7-499

-•/ tol BĮ 7-83 40 Kreiptu

SIMAIČIAI 
<ltj Buildera Insiiri.

4737 WeHt 43r»l Street

Anthony
AND LOAN ASSOCIATION

1447 So. 49th Court Cicero 50, Illinois
Telefonai: T0wnhall 3-8131 irBIshop 2-1397

Atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. po pietų; pirmad. vakarais iki 8 vai.; šešta
dieniais iki 1 vai. po pietų; trečiadieniais uždara.

JUOZAS GRIBAUSKAS, Vedėjas Patarnautojos kalba lietuviškai.

/

•HIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIo
«w»rrTVi> 4TATvm>

MORAS
Hullders. Gen. Contraften ; 
Atlieka planavimo Ir staty E 

bos darbus gydytojų ofisų, gy a 
venamųjų Ir viešųjų pastatų. S 

Namų įkainavimas Ir tvalrfl, a 
patarimai nemokamai. ;

Kreiptis šiuo adresu:

I0N4S STIUKUS i
Kasdien nuo 8 vai. ryto iki S 

8 vai. p. p^ Kitu laiku susitarus g
TeL PRoftDect 8-2018 
0800 80. CAMPBELL A VE. = 

Chlcago 29. Illinois 
iiiiiiiiiiiiniiiiiiniiiiuiiuiiiiiiiiiiuiiiiiF 

J. BREIVE and SON
OONSTRUCTION COMPANY 

1442 8. 48th Ct., Cicero 50, IU 
Statome naujau namas Ir garažas 

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų Įvairios remonto darbai, skabiai, 
gerai ir pigiai.
Maukite OAniihe 6-3798 nuo • vai 

ryto Iki 7 vai. vakaro.
Tel. OLymplc 9-5121 nuo 6 vaL 

vakaro Utį 11 vai. vakaro.

Penktadienis, sausio 11 1957ĮĮ^ms^BeSSSkĮBOĮ—SM—SS——B—S—S—SWI^———————B _ , — -------

CLASSIFIED AND “HELP WANTED” ADS
SEAL ESTATE

Pirkdami sutaupysite 
Ir parduodami uždirb
site per šią Įstaigą. 
AL- BUDKECKAS

B■ ALTY 
4081 Archer Avė. (prie 

Californijos g-vės) 
LAfayetto 3-3384

Šioje nejudomo turto pardavimo 
Įstaigoje perkant ar parduodant. Jū
sų laukia greitas Ir teisingas patar
navimas.

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2600 W. 59th St. Tel. Prospect 8-5454

Nejud. turtų plrkimaa-pardavirnaa 
bei valdymas. Paskolų parūpinimaa 
automobilių leidimų, patarnavimas.

VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI
J. B ACE Vidu 8 

“Varpas” Real Estate 
General Insurance. Notary Publlr 

5916 S. W estėm Avė.
REp 7-6886 arba HEm. 4-7085

Prieš pirkdami ar parduodami 
į namus, biznius, sklvpus ar ūkius 
' atlankvkite mus

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCF 

NOTARY PUBLIC 
2405 W«,t 51 St 
WAlhrook 5-5030

PRnapect 8-3579 (vak. Ir sabmad. i

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

E. KURŠIUS 

REAL ESTATE SALES 

REpublic 7-9400

Kas per mano įstaigą pirks 

ar parduos nekilnojamą turtą 

ekspertiškas income taksų pil

dymas vieniem metam nemoka

mai.

Marųuctte Parke:
MOr. 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. (rengimai, 
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 vieną, bu
tą, 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. ( mėnesį, kaina tik 6 metų pa- 

i jamos. ■ *
Pirk Ir dirbk sau:

Maisto krautuvė su (reng. labai pi
giai, teirautis tuoj.

Taverna su visais Jreng., puiktau- 
tije vietoje, ger. sąlygas.

Turime namų Ir biznių visur. Pa
dedame gauti paskolas, notarizuoja- 
me kodumentus, pildome income tax, 
siunčiame pinigus Į visą pasauli pa
gal Amer. 13x0. money order.

ŠIMAIČIAI
Realtv Bnilders. Tneurantv

2737 West 43 St 
CUffslde 4-2390________

’°Tš^OMUfMAMA

Išnuom. kambnrvs — šviesus, šil
tas, su atskiru (ėjimu, teisė naudo
tis virtuve ir visais kitais patogu
mais. Vyrui. GRoveliill 0-3069. 7143 
so. Tnlman Avė,

PROGOS — OPPORTUNITIES

DEIJCATESSEN - FOOD SHOP
Long established. Modern Fix-j 

turės. Doing good business. Busy 
rooming house neighborhood.

Priced Right by Owner 
410i/2 W. 65th St.

______ VVEntuorth 6-5866 j

Parduodama mėsos ir kitų mai
sto produktų krautuvė su namu 
ar be namo. 4 kambarių butas už
pakalyje. Aplinkui nėra maisto 
krautuvių. Nebrangi nuoma. Su
žinoti telef. BI 7-1203.

PLATINKITE “DRAUGĄ’'

—---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A

IMMEDIATE OPENINGS FOR
5 TURRET LATHE OPERATORS

2 ENGINE LATHE OPERATORS 

2 BORING BAR OPERATORS
First and second ehift. Ali mušt know set-un. Good 

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

Route No. 66. bus stops i/, 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, Wisconsm

HELP WANTED — VYRAI

Turret Lathe 

Operator

Multiple Spindle 

Automatic Operator

Intemal and Extemal 

Grinders

SEE MR. LUCflS AT

1557 East 27th Street 

CLEVELAND, 0HI0

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 area re- 
quired. College courses provided 
with allied shop training. Four 
years course. Hourly rate and 
profit sharing. — $3,000 bonus 
when you graduate.

See MR. MELCHRIET at
1557 East 27th Street 

CLEVELAND, ORIO 

DRAFTSMEN
Some Experience

STEET METAL

LAY-OUT

D E SIG 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 1-1600

CLEVELAND, 0H10
NEEDED AT ONCE

BARBER
Steady. Clianee to work in long 

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

HELP WANTED MOTERYS

TYPIST - CLERK
Small machinery sales office 

NEEDS AT ONCE giri or wom*n 
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 Housetvork. Young wo- 
man. 2 adults, giri 10 years. Plea- 
sant environment. Doctors home. 
Stay. Own Room, bath. Rcf. Good 
salary. Able to write English. 
Please, phone BUckinghain, 1- 
4977 or BUckingham 1-4895.



z

Penktadienis, gausio 11, 1957 DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, TIJLINOIS

SO. BOSTONO ŽINIOS tariamus jo užrašus, kurių ver- Mes gerai suprantame, kad tiek kitų vadinamų sovietinių satelitų lutinei laisvės pergalei prieš So-I ti laisvajame pasaulyje, šio tikė
si jos labai skirtingos. Pvz., tuo ->aV metų nematydami okupanto ta prasme, kad Baltijos valstybės vietų tironijos tamsųjį negandą. I j‘mo vedami mes linkime ir Jums

Jaunimas vaidino svetimas 
plunksnas

Bostono oro skautų Lituanica 
II būrelis š. m. sausio 6 d. pa
rapijos salėje po bažnyčia su
rengė gražiai praėjusį vaidini
mą. Tai buvo lyg ir įžanga į vai
dinimų sezoną, nes savaitę po 
to vyks didžiulis V. Kudirkos 
pastatymas. Vaidino J. Adomė-

ta pati valdyba su St. Jakučiu 
priešaky.
Kard. Mindszenty "užrašai"

Austrijos katalikų savaitraš
tis “Furche” skelbia:

“Vienos dienraštis paskelbė kurnu pasitikėti, 
spausdinsiąs kard. Mindszenty 
užrašus, kuriuos būk tai jis dik
tavęs vengrui kunigui J. Vec- 
sey. Pranešime pažymėta, kad

nnėin loikn Ancli-ina dvieiunae Primestos padėties pasikeitimo žen turi nusimesti ne tik sovietų in- pačiu laiku Anglijos dviejuose klų JŪ8 širdy8e iSgyvenate terveneinės okupacijos, bet ir So-
dienraščiuose Ine Daily sunkią nuotaiką. Šio mūsų pasvei- vietų Sąjungos smurtu bei klasta vos išsivadavimo pastangas reikš- New Yorkas, 1957 m. sausio 3d
Mail” ir ‘The Daily Express” kinimo tikslas ir yra nunešti neteisėtai joms užkartą vadinamų---- --- --------- —----- ------—.■ ■■-■_------ ■ ■ ----

hnvn naskelbtos dvi tariamu Jums 1,61,1 kiek Pragiedrubų, ga- sovietinių respublikų jungą. Viso-— buvo paskelbtos dvi tariamų Unįių guatiprinti jūsų viltį geres. kiu atve]u Sąjungos sa-1 . ......... ......................... ......... .................................................
užrašų versijos, kurios pačios ne ateitum. itelitų didėjąs savarankiškumas
liudija, kiek galima jų autentiš-, Geresn^8 ateįtieB fenklaį| geresnes ateities ženklas yra vis X?™ Maskvą ir Baltijos vaįsty- 

j. k- kyląs laisvojo pasaulio dėmesys ir daT?u "e °
----------------- - susirūpinimas Sovietų pavergtųjų varanIASu“2’ bet PollUlU(> sa'

kraštų likimu. Dar niekada lig šiol \ u. * ,,PADĖKA Sovietų pavergtųjų kraštų klau- Gere3nes ateities ženklas yra
simai nebuvo taip užėmę Jungti
nių. Tautos darbotvarkės, kaip

Šio tikėjimo vedami, mes su ne- pavergtieji broliai ir sesės, kantry 
svj’ruojančiu ryžtu tęsime Lietu- bes, ištvermės ir vilties.

no 3 v. komediją Svetimos plun' užrašų autentiškumą patikri- 
ksnos. Iš pastatymo dalyvių dau no *r Patvirtino Vatikanas ir A- 
giausia buvo pats jaunimas, A- merikos vyriausybe. Hath- 
niceto Šiurkos, šunadvokačio Press- pasirėmęs autoritetingai?
rolėj įdomus buvo A. Vileniškis, 
laikęsis labai nitūraliai, davęs 
įtikinantį tipą. Jo sūnaus Pra
no rolėj buvo Alg. Gustaitis, 
burmistro dukters Paulės — D. 
Adamkaitytė, tetos — Vida Ma- 
lišauskaitė, J. Tamonio — L. 
Venckus, T. Grinkut'ės — Va- 
lent. Vakauzaitė, K. Burbulo — 
Vyt. Strolia, O. Grinkutės — L. 
Katauskaitė. Vis tai labai jau
ni aktoriau tačiau širdingai įsi
gyvenę į savo vaidmenis davė 
spektaklį geresnį, kaip buvo ga
lima tikėtis. Ypatingai D. Adam 
kaitytė Paulės vaidmeny buvo 
įtikinanti, nors ir visais kitais 
galima tik pasidžiaugti. Rež. A. 
Gustaitienė atliko tikrai gerą 
darbą, parengdama šį jaunimo 
pasirodymą. Publikoj ta’p pat 
vyravo pats jaunimas. Vyresnių 
matėsi mažokai. Jaunimo pas-

šaltiniais, praneša, kad šis pra-1 Karaliaus 
nešimas, kiek tai liečia Vatika
ną, nesutinka su faktais. Vati
kanas nieko nežino apie tuos 
taip vadinamus kard. Mindszen
ty užrašus. Tokiu būdu negali 
būti klausimo apie patikrinimą 
ir patvirtinimą’’.

Iš Vienos pranešama, kad ten 
Bažnyčios vadai skeptiškai žiū
ri į tariamą šių atsiminimų au
tentiškumą, nors jie skelbiami

ne tik laisvajam pasaulyje esan-
ALRK Federacijos Chicagos nieką- ^si LaisvinimoPRovaf vadovauti" or*-

apskrities mėnesinis susirinki- ja iį/^įol UisvojoJ pasaulio vals- ganų , y1®1““®“, bendradarbiavi- 
mas, įvykę. 1956 metų gruodžių atstovaį W ir ir
men. 13 dienų, išklausęs prane- ^etų S?Sa atstaSfJiulau^ brendamų vientauSių glaudas tar- 
Šimo apie taip gražų Kristaus įytą teisę užgrobtuose kraštuose. bendradarbiavimas ir

šventės minėjimą Ir dar niekada lig šiol laisvojo pa- anaVX£t°iHn’’ hF
1956 metų spalio mėn. 28 dieną JįuHo visuomenės ^u- £augų of^įzacSos
Šv. Antano lietuvių parapijos tų Sąjungos kolonistinei ekspan- at?klruo®« . kraštuose, telkiančios 
bažnyčioje ir saižje Cicero UI s?W ?r kla.aai.l,„ei vergus? SMvS S-
nutarė padėkoti visiems bet kuo Geresnes ateities ženklas yra ir kultūrininkus moksliniu-
prisidėjusiems prie tos Šventės kaikurių vadinamų Sovietų Sąjun- kus. ’
f . J . r , . gos satelitų, kaip Lenkija, Vengri- Padaliau geresnės ateiticd žen-taip gražaus pasisekimo: , ja ir kt., padėties tam tikra evo- ki£krL £ pS“ SorieJųSąjX

Prel. Ignui Albavičiui, Šv. Ali liucija į valstybinį savarankišku- goję bręstančios laisvės jėgos, 
tann lietuviu nftrnniioa kleho-, mJb i kultūrinės kūrybos bei reli-tano lietuvių paraj įjos kieno į gijQg pjategnę iaįsvę jr j ūkinę ne- Pavergtieji broliai ir sesės. Pro 
nui, už leidimą pasinaudoti baz- priklausomybę. Jau pastaruosiuo- laisvojo pasaulio Naujųjų Metų

“Švęstas
IŠ TOLI IR ARTI *^*3

NAUJI DIDELI TE O KAI- NAUJAUSI KMUSTTKIO (RANK/A! 
IL&U KIETU PATTEIKIAS-PIGUS !ESĄŽININGAS PATARNAVIMAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. V/Albmok 5-9209

MOVIMO

nyčia ir sale, Tėvui V. Rimše- 
liui, MIC., už pamokslą bažny-

įvairiuose pasaulio kraštuose, čioje, Tėvui J. Kidykui, S. J.,
Kartu ten pabrėžiamas Vengri
jos Episkopato pažymėjimas, 
kad niekas, esąs už Vengrijos 
sienų, nėra įgaliotas kalbėti 
kard. Mindszenty vardu.

Iš tikrųjų, įvairiuose laikraš
čiuose paskelbtos atsiminimų 
ištraukos nesutinka tarp savęs. 
Vienur skelbiama, kad kard. 
Mindszenty nebuvę duodama jo-

stangas turime išmokti geriau į uuodų, kitur — priešingai,
įvertinti.

LRKSusivienijimas perrinko 
valdybą

94 jaunimo k įopos susirinki
me sausio 6 d. Įterrinkta ta pati 
valdyba, tik vietoj mirusio a. a. 
Pr. .Razvadausko pirmininku iš
rinktas A. Neviera. Po to buvu
siame apskrities susirinkime iš-

kad jam buvę duota mescalin 
Britų parlamente katalikas

atstovas Grant-Ferris pareiškė.
“Lapkričio 3 d. kardinolas, 

prieš prašydamas globos ameri
kiečių ambasadoje, pasakė reikš 
mingą kalbą per radiją... Tos 
kalbos metu jis pasakė: “Aš, 
sutinkamai su mano užimamąja

klausyti pranešimai ir perrinkta I vie^a> stoviu už partijų ir sto- 
, vėsiu virš partijų. Šiuo aš per

spėju kiekvieną nejieškoti ncbū 
1 to skilimo po spalio dienų pavy-z 
dingos vienybės. Mes norime be- 

J klasės visuomenės ir valstybės,

NAUJŲ MAŠINŲ 

FONDaS
kur viešpatautų teisė...“

Gaila, kad neatsakingi žurna
listai išnaudoja kard. Mindszen
ty dabartinę padėtį ir skelbia

už paskaitą salėje, A.L.R.K. Fe
deracijos centro valdybos pirm. 
inž. A. J. Rudžiui už išdalinimą 
garbės diplomų, šv. Antano lie
tuvių parapijos chorui ir jo va
dovui Adolfui Mondeikai ir Ma
rijai Mondeikaitei, palydėjusiai 
vargonais, Cicero Lietuvių cho
rui ir jo vadovui J. Kreivėnui,’ 
Vysk. M. Valančiaus Moksleivių 
ateitininkų kuooai už vėliavą, 
deklamatoriams moksleiviams 
ateitininkams Vyteniui Babraus 
kui, Aldonai Bendikaitei, Aure 
Ii jai Jakštaitei ir Indrei Palio
ką itei.

Ypatingą padėką susirinki
mas nutarė išreikštei prel. Ignui 
Albavičiui, kurio moralinėj va
dovybėje praėjo visas Kristaus 
Karaliaus šventės minėjimas ir 
Šv. Antano lietuvių parapijos 
chorui bei jo vadovui Adolfui 
Mondeikai ir Marijai Mondei
kaitei, kurie; negailėdami nei 
laiko, nei energijos, .paruošė ir 
atliko tikrai gražų bažnytinės 
pakilios murikos koncertą.

Chicagos Apskritis 

A.L.R.E. Federacijos

se Jungtinių Tautų posėdžiuose džiaugsmo ir pasitenkinimo kle- 
Lenkijos delegacija reiškė savo gėsį mes jaučiame Jūsų. kančias, 
nusistatymą savarankiškiau, ųne rūpesčius ir sielvartus, mes jau- 
taip vergiška, kaip seniau, tik pa- čiame pavergtosios tėvynės lais- 
gal Maskvos linija. Vadinamų so- vės troškimą. Ir mes tikime, kad 
vietinių satelitų savarankiškumo laisvojo pasaulio išmintis įžvelgs 
didėjimas tiesiogiai ir netiesiogiai laisvės nedalumo tikrovę, įžvelgs, 
turės atsispindėti ir Baltijos vals- kad pasaulis negali pasiekti tai- 
tybių padėtyje. Stalino ir jo iš- kos, būdamas pusiau laisvas ir pu 
tikimųjų viešpatavimas turės baig siau pavergtas, įžvelgs Sovietų pa 
tis ir Lietuvoje. vergtųjų kraštų likimo grėsmingą

Tiesa, Baltijos valstybių tarp- įspėjimą ir tiems kraštams, kurie 
tautinė padėtis yra sunkesnė kaip tebėra laisvi. Mes tikime, kad So-

n... .......... .............................— vietų pavergtųjų tautų kančios ir
aukos turi apsaugoti pasaulį ųuo 
visuoti.Jo sunaikinimo, turi paža
dinti žmonijos gerąsias jėgas ga-

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

8AV1NINE0

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

VIsbm blokas nao kalnią.

Didžiausias Paminklams Planą 

Pasirinkimas mieste t

Telef — CEdarcrest 3-6335

“DRAUGO“ Administracija 
nuoširdžiai dėkoja už aukas' 
Naujų Mašinų Fondui. Aukojo j 
šie asmenys: .

Brazauskas, P................$2.00 1
Gikis, F....................... 2.00
Freidankas. Gus.........  2.00
Jušys, J........................ 2.00
Lankutis, J.................... 2.00
Lukauskas Pr. ....... 2.00
Petraitis, kun. A.........  2.00
Ruokis, kun. J............. 2.00
Tarvydas, J................. 2.00
Vedeckas, L................ 2.00
Žukauskienė, M............. 2.00
Antanavičius, Pr......... 1.00
Baronas, K.................... 1.00
Bartašiu?, K. ..........   1.00 !
Baziliauskas, Pr..........  . 1.00
Biliūnas, L.................... 1.00
Brencius, A........ . ......... 1.90
Bruožis, V.................... 1.00
Druktcnicnė, J............. 1.00
Folius, A.................... 1.00
Gasiūnas, L................. 1.00
•Girdzijauskas, Iz......... 1.00
Jaukša, A.................... 1.00
Juodis, J. ............. 1.00
Jurkonis, P................. 1.00
Kavalauskas, Petronėlė 1.00
Kavaliauskas, Olga .... 1.00
Kegavičiūtė, Elz.........  1.00
Kučiauskas, J................ 1.00
Kuzmickas, Alf............. 1.00
Laurušonis, V................ 1.00
Macikas, V.................... 1.00
Manstis, J........................ 1.00
Matonis, J.................... 1.00
Maskvitis, A........... .  1.00’,
Miklas, K. ................. 1.00

1.00 
1.00 

. 1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00

O.

SVEIKINIMAS PAVERGTĄJAI 
LIETUVAI

Lietuvos Laisvės Komitetas 
1957 metų angoje iš tolimos A- 
merikos siunčia Jums savo nuo
širdžiausius sveikinimus, savo tvir 
tą tikėjimą Lietuvos laisvės bei 
nepriklausomybės atstatymu ir 
laisvojo pasaulio lietuvių nuolati
nį ilgesį susijungti su Jumis.

su kitų Sovietų pavergtų Euro
pos valstybių, būtent, su Albani
jos, Bulgarijos, Čekoslovakijos, Es 
tijos, Latvijos, Lenkijos, Rumuni
jos ir Vengrijos atstovais nuo 
1954 metų rudens yra sudaręs 
bendrą Sovietų pavergtųjų tautų 
seimą. Jis jungtinėmis jėgomis

Galėdamas atvirai Lietuvon rei- j organizuoja ir vykdo politinę, dip 
kalais pasisakyti ir Lietuvos lais- k'matinę ir informacinę akciją šo

JVt MJT. M.T.2F. M .T. *v* ;
Jau gaunamas naujas 

Anglų-lietuviu kalbų

ŽO D Y N A S
Apie 20,000 žodžių, su nuro

domų žodžių ištarimu, geogra
finių pavadinimų ir asmeninių 
vardų žodynėliais, gerame po
pieriuje, kietais viršeliais, 363 
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 šitokibfe ‘apimties lie
tuvių-anglų kalbų žodynu, ly
giai geras angliškoje, lygiai ir 
lietuviškoje dalyje. Redagavo 
V. Baravykas, išleido knygų Į 
leidykla Terra.' '

Užsakymus ir pinigus siųs
kite adresu:

TERRA
3333 So. Halsted Street 

CHICAGO 8, ILL.

w -a--a- -gj jee GAUSUI

GUŽAUSKŲ
HEVERLV HDLDš aMJNYCL•„«)<-,» v«Rt,iviu bank.
tų, laidotuvių Ir kitų paouollmų.

U I.S'I enKD s'rKKJET
ei PRoapert a-OHSlt tr PR 8-08»^

K>O<H>O<H>CKKHlCKKHXhWHKKKH««H |

Lithuanian dictionary
Angliškai lietuviškas Lietuviš
kai angliškas žodynas Parašytas 
H. H. Pewtress ir T. Lreriko. 333 
psl. Kietais viršeliais. Kaina $4.50 
Gaunama “Drauge', 2334 South 
lakley Avė., Ohicago 8. BĮ
,<><>rK>000<><>0<>00<>00<>00<><><>00<>

Vestuvių nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

Prccin Photo Studio
(Incorporated) 

EDVARDAS -LIS, sav, 

4058 Archer Avenue
i Telefonas Vlrginia 7-248 j

vininio bylą viešai kelti, Lietuvos 
Laisvės Komitetas nepraleidžia jo
kios progos, kad neprimintų lais
vajam pasauliui ir tarptautinėms 
institucijoms Sovietų Sąjungos

vietiniam okupantui iš pavergtų 
jų kraštų pašalinti ir šių kraštų, 
taigi ir mūsų brangiosios Lietu
vos, laisvei ir nepriklausomybei 
atstatyti. Šioje akcijoje dalyvauja

klastingos agresijos padarinių mū visi Lietuvos Laisvės Komiteto 
sų tėvynėje. • nariai, čia kaip Lietuvos atstovai

Laisvės kovos sėkmingumui Lic-1 atitinkamose komisijose, čia kaip 
tuvos Laisvės Komitetas drauge ! atitinkamų klausimų pranešėjai.

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

■ ■i

TAUPYTOJAMS DOVANOS

NEMOKAMAI!
Nieko ypatingo... Tik kad prisimintumėte mus 
Mūsų padėka jums už rėmimų.

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

SU INDELIU S 1,000.00 
AR DAUGIAU

VE»ix A. KALVOMS, KELIUK BERTLMS, Sar.

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

Krautuvė attdarjta sekmadieniais nuo lt iki 4:30.

f

Mitkus, V.........
Naumanas, Mrs.
Paulauskai?, Pr.
Prackaila, L.
Rimkus. J 
Rutkauskas, Aug 
Rumbauskas, Ig.
Šapkira, N..................... 1.00
Sinkevičius, Eug.........  1.00
Skaisgirys, K.............. 1.00
Skrup_kelaitė, Eni. 1.00
Stončius, F.................. 1.00
Stoškus, J 1.00
Tehčėnas, A .............. 1.00

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOC/ApON

1447 So. 49th Ct., Cicero. M- 
T«|. TOwnhall 3-8131 Clpsad Wadnas<laya

OPEN MONDAYS TO 8.00 P.M.-SATURDAV TO 1:00 P.M.
....................................... I .1 . I "

SAVI BY MAIl - A$K FO8 OUR SAVl-BY-MAH. KIT

LIŪDESIO VALANDOJ 
Aiakltt

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

8845 8o. Westera Ava. Air Condltioned koplyšta 
BEpubllo 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vista 

Tl.ms, kuri* ry.«n* kltoee miesto dalyse; rtinrisss 
koplyčių arčiau Jūsų namų.

\NTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 $0 (VESTERN AVĖ. 1410 S0. SOth AVĖ. 
CHICAGO, ILL. CICERO, ILL

Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba 
T0wnhall 3-2109

JOHN F. EIJDEIK1S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avenuo 
TeL YA 7‘1741~2 ir M 3-9851

4330 34 South California Avenuo 
Telefonas LA 3-0440 ii LA 3-9852

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LMDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna
vimas dieną ir nak- 

I tį, Reikale šaukite
Imufl.

Mes turime koplyčias 
visose Chicagos ir ’ 
Roselando dalyse ir ’ 
tuojau patarnaujame I

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

Termometras ir Barometras
Pranešama būsiantis oras pasikeičiant 

spalvai. Gaunamas už $100.00 
ar daugiau indėlį.

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

UI!. I' 1 ■ ’

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

Unlversal Savings and Loan Assodatlon užtikrina saugu
mą Ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytą Valstybių valdžios agentūra lld 

$10,000 00 kiekvienam Indėliui Ir reikalingi rezervai, o pelną — 

patyrusių Ir sąžiningų vodėjų pastangos.

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

Ddį paskolų Ir visais finansiniais reikalais kreipldtta:

j

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

PETRAS P. GURSKIS
659 West 18th STREEET Tol. 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
8319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. SOth AVĖ., CICERO, UI. TeL OLympic 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK)
1646 W. 46th STREET

ZUDYCKI
YArds 7-0781

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, lllnois •

, ■ r -■ ' V

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

2314 W 23rd PLACE Vlrginia 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
2-5215 ir TOvvckall 2-9687



dienras'MS draugas, chicago, iLLiNora
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X Juozas Gribauskas, St. 
Anthony Savings and Loan As- 
sociation, 1447 S. 49th Ct., Ci
cero, III., vedėjas, Naujųjų Me
tų proga įteikė Balfui asmeni
nę 100 dolerių auką Sibire 
esantiems lietuviams šelpti. Šv, 
Kryžiaus ligoninė, 2700 W. 69 
St., Chicagoje tam pačiam tiks
lui įteikė Balfo Chicagos apskr. 
valdybai 25 dolerių auką.

X Biletai į Draugo romano 
konkurso premijos įteikimo va 
karą-koncertą jau gaunami 
Drauge, darbo valandomis. Va
karas įvyksta šeštadienį, 7:30 
vai. Sokolų salėje, 2345 South 
Kedzie avė. Studentams ir 
moksleiviams įėjimas kainuoja 
1 dol.

Penktadienis, sausio 11, 1957

CHICAGOS ŽINIOS
Priimtas mokyklų 

biudžetas
Chicagos švietimo taryba 

oficialiai priėmė biudžetą 1957 
metais. Jis siekia $214,773,000 
Tarybos nariai buvo visi vie
ningos nuomonės, kad reikia 
padidinti švietimo reikalams 
mokestį, imamą iš piliečių. Bus 
prašoma mokesčius pakelti 
18% cento nuo kiekvieno $100 
nuosavybės kainos. Mokytojų

„utji ryt°J buS pakelt°3 Procen‘
. to. Stambi dalis naujų pajamų

*.......■' ' . - —-....... ■ bus sunaudojama nudarymui
sąlygų 15,000 naujų mokleivių, 
kurie paprastai kasmet prisi-

Tikrins miesto tarnautojus
M

Chicagos mė'as Dalcy panam-1 
dė J. L. Jacobs lirmą, kad ji 
patikrintų, ar miesto tarnauto-į 
jai tinkamai dirba, kiek už‘jų! 
atlyginimą išpultų. Ta firma 
palygins jų darbo našumą auĮ 
privačių panašių ištaigų darbo, 
našumu ir sudarys darbo pla^ 
ną naujai penkių a menų komi-Į 
sijai, kuri tikrins finansines1 
miesto įstaigų operacijas. Už 
darbą firmai reikės mokėti 
$50,000.

X Ini. l'a mosi tinas, L. B.
Brighton Park apylinkės pirm., 
sukvietė valdybos posėdį, ku
riame dalyvavo visi valdybos 
nariai ir revizijos kom. pirm. 
gen. Dirmantas. Nutarta sau
sio mėn. 27 dieną parapijos sa
lėje kviesti apylinkės narių su
sirinkimas ir sudaryta dieno
tvarkė. Be to, Vasario 16 die
nos minėjimą nutarta ruošti š. 
m. vasario mėn. 24 d. (sekma
dienį) 3 vai. naujoje parapijos1 x Pranas Cicėnai
Sa^ję- Kun. J. Vyšniauskas jįgįįoi jar aktyviai reiškia- 
minėjimo dieną pažadėjo at-1 gį lietuviškoje veikloje. Anks- 
laikyti už Lietuvą pamaldas. Į £įau geneta energingai dirbo 
Dr. VI. Šimaitis įgaliotas tar- Town of Lake Balfo skyriuje 
tis su parapijos lituanistinės ir už taį buvo pagerbta Balfo 
klasės vedėja mokytoja Jony- veikgjų pobūvyje. Šiuo laiku 
niene, kad su klasės vaikučiais jie ^^1 savo giminių sun-
pasiruoštų dalyvauti Lietuvos 
nepriklausomybės šventės pa
minėjime.

X Kun. Ant.
ir kun. V. Duffy, 
saleziečiai, lanko visas lietuviu 
mokyklas Chicagoje, Wauke- 
gane, Indiana Harbor ir Gary. 
Jieškoma kandidatų berniukų 
lietuvių saleziečių mokyklai 
Cedar Lake. Mokykla pradės 
veikti nuo rugsėjo mėnesio 
Savo pasikalbėjimuose su 7 ir 
8 skyriaus berniukais tėvai sa
leziečiai rodo ekrane spalvotus 
paveikslus, aiškina apie sale-

kia buitimi Lietuvoje,
X E. Samienė, 3442 S. Union 

avė., rašo: “Prel. M. Krupavi
čiaus atsiminimai Drauge, 1926 

abudu tėvai! m. gruodžio 17-toji, .mielai skai
tomi. Daug kas net išsikirpę 
pasilaiko ateičiai. Girdisi pa
geidavimų, kad būtų gerai, jei

Sabaliauskas

2,351,707 aplankė muzėjų
Per 1956 metus Mokslo ir 

Pramonės muzėjų Chicagoje 
aplankė 2,251.707 žmonės, at
vykę iš 39 šio krašto valstybių 
ir beveik iš visų laisvųjų pa
saulio kraštų. Tokio lankytojų 
skaičiaus bus Chicagoje susi
laukusios tik didžiosios futbolo 
rungtynės, sudėtos draugėn.

Statybų už $329,607,704
Per 1956 metus Chicagoje 

buvo statybų už $329,607,704 
Ta suma gaunama apskaičia
vus gautus miesto įstaigose 
prašymus statyboms vykdyti 
Taigi, statybom, palyginus su 
1955 metais, paaugo $43 milio- 
nais arba 15.4 yc.

Mirė buvusi vergė
Chicagoje, sanatorijoje 2735 

S. Prairie, mirė Annie Diggs 
Williams. Spėjama, kad ji tu
rėjo 125 metus amžiaus. Ji 
yra buvusi vergė,, gimusi šiau
rės Caorlinoj 1832 m.

Chicagą tik New Yorkas 
pralenkė

Chicaga šiemet yra numa
čiusi atstatyti ir ne u jai sutvar
kyti 100 akrų plotą miesto ra
jone. Savo atstatymo progra
moje Chicagą tepralenkia tik 
New Yorkas.

IŠ ARU IR TOLI
DIDŽ. BRITANIJOJ

— Graži šeima. Rochdalės 
lietuviai Feliksas ir Seimą Ja
nusai gruodžio 21 d. susilaukė 
trečio vaikučio. Lig išol jiedu 
augino du gūvius berniukus, o 
dabar gimė dukrelė, kuri gruo
džio 30 d. buvo pakrikštyta 
Agnietės Bernadetos vardu. P<i 
krikšto p. Janušų namuose bu
vo surengtos vaišės, kuriose 
dalyvavo būrelis artimųjų ir iš 
Bradfordo atvažiavęs kun. ka
pelionas. P. Janusai yra pavyz
dingi Rochdalės lietuviai, ku
rie visa širdimi rūpinasi lietu
viškais ir katalikiškais reika
lais.

— Įstrigo Lietuvoje. Vienas 
Anglijos lietuvis gavo iš Kėdai
nių laišką, kuriame iškeliamas 
Amerikos piliečio Doloros Sil- 
va likimas. Doloros Silva, kaip 
laiške rašoma, Džano- sūnus 
gimęs Chicagoje 1889 m. Po 
motinos vardas ir, atrodo, pa
vardė — Anna Stiffens. Mini
mas Silva prieš paskutinį kai£ 
dirbęs Karaliaučiuje Stomoto- 
loginėj poliklinikoj prie stomo- 
logo Zaugies. Vėliau savo pro
fesinį darbą dirbęs Hamburge. 
Kaip Tarpt. Raudonojo Kry
žiaus misijos narys D. Silva 
1942 m. liepos 16 d. atvykęs t 
Lietuvą, kur ligi šiol gyvena 
įstrigęs. Kurį laiką buvo iš
tremtas, dabar vėl grįžęs ir 

, gerokai vargstąs, ne3 neturi jo- 
į kių giminių. Blogiausia, kad jis 
i neturi jokių asmens dokumen
tų. Jo adresas: Invalidų Namai, 

| Kėdainiai, Lietuva.

Du stambūs piešiniai
Jaunas 22 m. Chicagos tapy

tojas Richard Schmid, gyvenąs 
5707 N. Sacramento, nupiešė 
du stambiu paveikslu naujoje 
mūsų' miesto bazilikoje — Mo
tinos Sopulingosios bažnyčioje 
Vienas paveikslas vaizduoja Pi
jų XII lyg vainikuojantį tą ba
ziliką, o kitas — kardinolą 
Stritch besimeldžiantį inaugu
racijos iškilmėse.

X Gauta žinia,, kad š. m. 
sausio mėn. 5 d. Lietuvoje mi-. _! . « ». 1 deda miesto mokyklose,re Kazimieras Lietuvninkas.

Už jo sielą bus aukojamus 
Šv. Mišios š. m. sausio mėn. 19
d. 8 vai. ryto Gimimo Panelės ...... , ...
švč. parapijos bažnyčioje, 6812 v,ai 1»1'neJ0 mokslapmigms sa-
So. Washtenaw Avė., Chicago- vo studijoms. Sti-
. pendtjos sieks nuo $100 iki

$2;200 ir net daugiau per me- 
X Janė ir Vytautas Motieko- tus, pagal reikalą. Kolegijos, 

niai švenčių proga iš Toronto, kuriose jie studijuos, taipgi 
Kanados, buvo atvykę į Chica- gaus po $2,000 papildomą su- 
gą pas savo gimines J. ir A. mą. iš lietuvių tarp, laimėtojų (
Lekecinskus. Jie aplankė ir ki- randamas G. Guzaitis. Iš viso Chicagos policija areštavo 
tus savo buvusius senų laikų visose JAV buvo paskirstyta Į13 jaunų teroristų gaujos na- 
pažįstamus. 7,500 stipendijų baigiantiems rįų( kurie apmušdavo ir api-

X Jonas Stanaitis, generolo šiemet aštuntą skyrių. Stipen- plėšdavo kitus berniukus, gąs- 
Juozo Stanaičio brolis, mirė dijos susidarė iš to $20,500,000 dindavo mergaites. Jie siautė-

Laimėjo mokslapinigius
Net 123 Chicagos mokslei-

Suėmė jaunus mušeikas

prelatas išleistų savo atsimini-1 Lietuvoje prieš penkis metus. f°ndo> kurį sukūrė Fordo ir 
mų knygą, nes jo veikla ir įvai- j Bolševikų iš ūkio buvo išvary- Carnegie bendrovių auka 
rūs pergyvenimai turėtų būti i tas įr. iaįką skurdo. Palai-
labai įdomūs.”

X Airis Rūkas ilgesniame 
Draugui atsiųstame staripsny- 
je skundžiasi, kad lietuviuose 
perdaug paplitę apkalbinėjimai

ziečių darbus, kalbina mokslei- beį šmeižtaį. Tokie apkalbinėji 
vius dalyvauti lietuvių vasarosi mai ir nebūtų dalykų pasako-
stovykloje pas saleziečius ir 
dalyvauti moksleivių rekolek- 
.cijose savaitgaliais. Uždaros 
rekolekcijos moksleiviams sale
ziečių vienuolyne prie Cedar 
Lake prasidės tuoj po Velykų

X Sophie Barčus radijo pro
gramos metinis parengimas 
įvyks vasario 3 d. Lietuvių au
ditorijos patalpose ir užims vi
sas 4 sales. Šio parengimo kon
certo programa bus įvairi, įdo
mi ir meniškai augšto lygio. 
Ji užtruks, kaip paprastai, tik 
dvi valandas. Jau kelinti me
tai, kai Sophie Barčus radijo 
programos parengimai, tiek 
piknikai, tiek koncertai, su
traukia senosios ir naujosios 
kartos ateivius lietuvius, kur 
jie turi progos drauge susitikę 
gražiai pabendrauti ir maloniai 
praleisti laiką.

jimai labai kenkia geresniam 
tarpusavio sugyvenimui, o ap
šmeižtam jautresniam žmogui 
net ir sveikatai.

X A. a. prof. Igno šlapelio 
paminklui statyti komitetas 
jau parengė taisykles paminklo 
konkursui, kurios šiomis dieno
mis bus viešai paiskelbtos. Tai
syklės numato paminklo pro 
jekto aprašymą ir sąlygas, 
jury komisijos sudėtį ir t. t.

X Dr. Jonas Adomavičius, 
LB Roselando apyl. valdybos 
kviečiamas, sutiko pasakyti 
kalbą Lietuvos Nepriklausomy
bės minėjimo metu vasario 24 
d. 11 vai. Iškilmingas minėji
mas bus pradėtas pamaldomis 
10 vai. Visų Šventųjų parap. 
bažnyčioje.

X Perduos į Lietuvą. Iš Wa- 
shingtono į Chicagą penktadie
nio vakare atskrenda Ameri-

dotas kaimynų sudėtomis lėšo
mis.

X šv. Vardo dr-jos vyrai, 
Šv. Jurgio parapijos, turi mi
šias su bendra komunija 9 vai. 
ryto. Po mišių parapijos salė
je pusryčiai ir susirinkimas, 
kuriame renkama nauja valdy
ba.

X Gerda Stanevičiūtė, nau
ja ateivė, gyv. Chicagoje, Ka-

Vagiui pavojingi 
detonatoriai

Perlipęs 7 pėdų tvorą vagis 
iš Zenith Radio Corp. fabriko, 
1500 N. Kostner, Chicagoje, iš
nešė 2,250 detonatorių, kurie 
yra pieštuko trintuvo didumo,

kūno elektros. Jų sprogimo jė
ga nėra didelė, bet vistiek gali 

ledų švenčių metu susižiedavo : pridaryti nemažai nemalonu- 
su Jurgiu Leskausku, gyv. To- Į mų. Tie detonatpriai yra var- 
ronto, Canada. Sužiedotuvių tojami armijos.
vaišes suruošė jo brolio šeima,
gyv. Melrose Park, UI.

X šv. Šeimos viloje (Labda-

jo Russell aikštės apylinkėse, 
ties 83 gatve ir Houston. Sau
sio 24 d. bus jų teismas. Iki 
teismo jie paleisti tėvų prie
žiūrom

Labiausiai vartojamas 
telefonas

Labiausiai per 1956 metus 
vartojamas telefono numeris

H OKUPUOTOS LIETUVOS
— Kaune gastroliavo Peki- 

i no, kam. Kinijos, Šanchajaus 
Į vardo teatro kolektyvas. Te- 
i atrą priėmė Kauno miesto vyk
domo komt. pirmininkas J. Pi
ligrimas. šis muzikinės dra
mos teatras davė Kauno teat
re spektaklį.

užtaisyti paraku ir jie gali' Chicagoje buvo WE 4-1212. Šis 
sprogti prinešųs arčiau elekt- j numeris turėjo 20,304,298 pa
ros srovės ar net nuo žmogaus šaukimus. Jį pašaukus sužino-

Planuoja dangoraižį
Ateinančiais metais La Šalie

rių ūkyje esančioje senelių ir Jackson gatvių sankryžoje 
prieglaudoje) 40 valandų atlai-|bus pastatytas naujas 39 augš- 
dai prasidės sausio 13 d. ir tų dangoraižis, kuris kainuos
baigsis sausio 15 d. apie 20,000,000. Tai bus pir-

,mas spėjimas — koks bus oras. 
Šis numeris vidutiniška; pa
šaukiamas 55,000 kartų per 
parą, tačiau balandžio 3 d., ka
da temperatūra netikėtai pa
siekė rekordinį 81 laipsnį šili
mos, šiuo numeriu pašaukimų 
buvo 165,114.

Dirbtinis ežeras
Pietinėje Chicagos dalyje, 

ties 142 gatve ir Brainerd ave.:
mas toks didelis pastatas La yra kasamas dirbtinis ežerėlis, 

, ’ r . ° straipsnyje gatVėje statomas per pa- kurs užims 30 akrų plotą. Jis
Bendracmemma.s klau»’ma‘s .kutini pusšimti metų. Jį sta-
3 oa.Ug: ’Ž ,4' to National PronertiM, Ine.
........ .............................. bendrove ir tame kursis dau
žodžiais akcijos,uz užmokei- finansinė. įstaigos. Že
mą turėtų būt. "akcijos ui metams išnuo.
užsimojimus”.

X Chicagos oro skautai ren
gia vakarą Lietuvių auditori
joje gegužės mėn. 18 d. Šio va
karo pelna«3 bus paskirtas įgi
jimui sklandytuvo. Prašome vi

mos iš Northwestem universi
teto.

X LB Chicagos apygardos 
pirmininkas dr. J. Bajerčius
sušaukė visus apylinkių pirmi- kos Balso atstovas, kuris įre- 
ninku® pasitarimui sausio mėn. j korduos Draugo romano pre-
6 d Lietuvių aucutorijoje ak- ^kitas Isuomenę ir visas organizacijas žmonės atrado tiek sniego gat-
tualiais reikalais. Jisai ta pro- ( J perduos i Lie-1šią rezervuoti- včee- kad sunku buvo kaiku‘ga painformavo pirmininkus programos aans perduos j rae
apie tolimesnius darbus lietu-; tuvą. I X Irena Jakušovaitė ir Rie
vių bendruomenės vardu vyk- j x Eglutė Žemgulytė, kuri mas 'J'lrK®la, abu Dainavos an- 
domus Chicagos apygardoje.' praėjusiais metais baigė pirmą- sam?h° nariai, Kūčių vakare 
Tarp kitko buvo nutarta šie- ją gailestingųjų seserų mokyk- į SU81Z3e avo-
met surengti visų apylinkių ]ą ir buvo išrinkta “Nurse of' * Z- ir R. Gliožeriai įteikė
vardu gegužinę rugpjūčio mė- the year”, savo darbu ligoni- Balfui $5 vietoje kalėdinių 
nesį. nėję labai gerai užsirekomen- sveikinimų.

X Br. Shoto, Ateities šokių davo ir paskirta atsakominges-

Šalus ir sniegas
Ketvirtadieni Chicagoje bu

vo gerokai šalčiau ir iš ryto

riems ir išvažiuoti. Kaikurie 
nakčia paliko mašinas įstrigu
sias sniege ir susidariusiame 
sbdume. Miesto valytuvai, dir
bę per naktį, nukasė sniegą 
nuo svarbesnio susisiekimo ar
terijų. Sniego prikrito apie 8 
colių danga.

3E
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 visuomene bus supažindinta 

su nauju laureatu.

8

vadovo ir Tautinių šokių festi-j niam darbui, 
valio komiteto pirmininko, bu- X Bufeto pajamos, gautos
te, 7140 S. Califomia Avė., 
sausio mėn. 5 d. buvo susirin
kę dalis komiteto narių aptarti 
ir pagreitinti šokių šventės! dui, rožių valso pelnas eis Va- 
rengimo reikalą. Buvo išspręs
ta daug reikalų ir pavesta su-

inžinierių baliaus metu, bus 
atiduotos Lituanistinės mokyk
los inventoriaus užpirkimo fon-
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BOKIME IŠTIKIMI LIET. 
KNYGAI!

Padidės mokesčiai nuo 
pirkinių

Dabar prasidedančioje nau
joje Illinois parlamento sesijo

bus ties Burnham miškais. Ka
simą atlieka Arcole-Midwest 
bendrovė (Skokie) ir ji Miškų 
Globos distriktui užmokės 100,- 
000 dol. už tai, kad jai atiduos 
iškasamą juodžemį.

Rado 2,106 grybus
Didelis grybautojas Alexan- 

der Fisher, 32 m. amžiaus, lan 
džiodamas miške, 4600 West 
Bryn Mawr, Chicagos apylin
kėse, sekmadienį rado 2,106 
grybus. Jais džiaugdamasis, sa
ko, apdalysiąs savo gimines. 
Gerai, kad grybautojas pasi
skubino, kol dar viskas sniegu 
nebuvo apdrėbta.

Kyla gazolino kainos
Indianos Standard bendrovė 

savo parduodamo gazolino ur
mo kainą pakėlė vienu centu 
už galioną, pradedant ketvirta
dieniu. Kaina pakelta taipgi ir 
už žibalą; skystąjį kurą ir ar-

daryti papildomų komisijų, 
kaip technikinės, priėmimo,

» spaudos anglų kalba, nakvynių 
ir banketo. Šventė įvyksta bir
želio 30 d. «

X Naują Draugo romano 
konkurso laureatą ir tūkstan
tinės laimėtoją pamatysite šį 
šeštadienį, sausio 12 d. 7:30 v. 
Sokolų salėje. Bus proga iš- 

* girsti sol. Stempužienę, akt. V. 
Valiuką ir susitikti šimtus se
nų pažįstamų.

X M. Saudargienė, gyv. 6611 
S. California Avė., užsisakė 
Draugo amžiną prenumeratą.

Įstodami j Liet. Knygų Klubą ii 
_ įmokėdami 5 dol. metinio mokesčio 

sario 16 d. gimnazijai. Stalių-1 nies- ’Kaliname per vienerius metus I vieno dolerio, išleidžiamo pir- 
kus dar galima užalsakyti Jeigu Sia nuostata.
Marginiuose ir pas J. Karvelį, uždirbame 2.50 dol., nes knygų pa praeitų, Ui Chicagos gyvento- 

w sirenkame už 7.50 dol.
X Vytenis Stasiškis, diplo

muotas teisininkas ir žinomas 
skautų vadovas Adelaidėje, 1. 2 
d. iš Australijos atvyko į Chi- 
cagą. kur ruošiasi apsigyventi.
Drauge su juo atvyko žmona 
Sofija, Uip pat žinoma skauti- 
ninkė, jų sūnus, duktė ir tėvu
kai.

Lietuviškos Knygos Klubo na
riais — lietuvybės kalviais gali būti 
visi, pasiuntę 5 dol. Šiuo adresu:

LIET. KNYGOS KLUBAS
(Lith. Book Olub)

2334 So. uakley Ava.,
Chicago 8, Illinois

X Ester Honora Hyberg, 

amerikietė rašytoja, gyvenanti Skelbtis “DRAUGE” apsimoka

Washingtone, Knygų klube už- n®« ji® yra plačiausiai skaitomas 
sisakė knygų apie Lietuvą, ku- lietuvių dienraštis, o skelbimų 
rios jai reikalingos kaip me-
džiaga naujai rašomai knygai---------

je bus svarstoma vienu centu timus produktus, kaip Dieselio 
padidinti mokesčius nuo kiek- kurą. Numatoma, kad ir kitos 

bendrovės gali kainas pakelti.

jams tektų mokėti po 4 cen
tus mokesčių nuo kiekvieno 
dolerio, įmokamo už pirkinius.

Atidaroma Orchestra Hali•
Orchestra Hali, kuri dėl sie

nos slinkimo buvo nuo gruodžio 
5 d. uždaryta, vėl atidaroma 
Uždaryta buvo dėl sienos slin

TĖVAS PIJUS
istorijoje yra pirmasis kunigas 
kuris turi Kristaus žaizdas. Tė
vas Pijus yra garsus nepapra
stais darbais ir Dievo malonė 
mis. Knygoje aprašoma pra
našysčių dovana, nuostabūs iš
gijimai, ekstatiniai persikėlimai

kimo žemyn, kai kaimyniniame lr ‘ L“ ™v0 Pijau" ,?yTan"n< 
sklype buvo išfcsti pamatai ;ra'detl 32 pave,k‘“*1- K*ln“ 

naujai statybai. Dabar išlygi *
narni susidarę plyšeliai ir, pa
vojui praėjus, salė vėl bus nau
dojama pradedant ateinančic 
antradienio koncertu.

Galima gauti “DRAUGO*

Administracijoje 
MM So. Otklej Aveniu 

CHICAGO 8, ILLINOIS

ALDONA STEMPUŽIENfi, konkursų laimėtoja

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

Paskelbus laureatą, įvyks koncertinė dalis. Dainuo
ja ALDONA STEMPUŽIENfi, garsi Clevelando daini
ninkė.

Po koncerto bus šokiai, kuriems gros JUOZAS 
K O Ž I K A S.

Rezervuokite tą dieną DRAUGO romano konkurso 
šventei. Kiekvienais metais konkursai) iškelia' naujas 
ir įdomias asmenybes. Tikimės, kad ir šiais metais bus 
didelis surpryzae Amerikos visuomenei, kai bus paskelb
ta laureato pavardė.
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