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OPOZICIJA KYLA WA ŪHE TITO VIZITU
Didžiausia Lietuvos švente -

Vasario 16-ji — jau netoli
Tik, tik Chruščev 

neiškrito iš partijos 
sekretoriaus kėdes

PARYŽIUS, sausio 17. — Pa-' 
ryžiaus „France - Soir“ dienraš
čio, turinčio milioninį tiražą, ko

Didžiausia mūsų tautos šventė — Vasario 16-ji — jau netoli.
Nedaug laiko beliko iki 39-sios Lietuvos nepriklausomybės paskel
bimo sukakties, kurios negali laisvai minėti mūsų broliai Lietuvo
je, bet kuri įpareigoja kiekvieną lietuvį, nežiūrint, kokiame krašte respondentas iš Varšuvos rašo: 
jis begyventų, susimąstyti ties savo tautos reikalais ir atsiklausti j „Iš gerai painformuotų šaltinių 
sąžinės, ar jis užtenkamai tautai darbuojasi. Į patiriama, kad paskutiniame So-

vietų Sąjungos komunistų parti
jos centro komiteto suvažiavime 
Chruščev vos neiškrito iš pirmų
jų partijos sekretorių. Varšuvi- 
niai komunistų šaltiniai tvirtina,

Jau dabar ruoškimės ir dėkime visas pastangas, kad 39-sios 
nepriklausomybės paskelbimo sukakties minėjimai būtų deramai 
pravesti visose lietuvių išeivijos kolonijose. Parenkime atitinka
mas programas. Kalbėtojais kvieskime kongresmanus, senatorius 
ir kitokius valdžios pareigūnus. Kreipkimės į atskirų valstybių
gubernatorius ir reikalaukime, kad jie vasario mėnesio eigoje pa-į kad pirmame centro komiteto po 
skelbtų „Lietuvių Dienas“. Eikime į angliškąją spaudą ir joje sėdyje į Chruščevo vietą buvęs 
garsinkime Lietuvą. 'pasiūlytas Malenkov, tačiau bal-

Kaip kiekvienais metais, taip ir šiemet, Lietuvos nepriklauso- j suojant Chruščev nežymia balsų
mybės sukaktis bus iškilmingai paminėta JAV-bių kongrese. Lie 
tuviai dvasiškiai atliks invokacijas. Dešimtys atstovų rūmų ir se
nato narių pasakys Lietuvos reikalu kalbas, kurios bus įtrauktos 
į specialų kongreso leidinį.

Brangūs Tautiečiai!
Amerikos Lietuvių Tarybos pastangų dėka, Lietuvos reikalai 

per eilę metų JAV valdžioje ir visuomenėje susilaukė nepaprastai 
didelio popularumo. Š. m. sausio 5 d. prezidentas Eisenhoweris, 
kalbėdamas jungtinėje atstovų rūmų ir senato sesijoje, Lietuvą 
paminėjo, kaip būdingiausią sovietų agresijos auką. Kiekvienais 
metais vis daugiau ir daugiau Lietuvos nelaimė akcentuojama žy
miausių Amerikos vyrų kalbose.

Šiemetiniais Lietuvos nepriklausomybės sukakties minėjimais 
dar labiau sudominkime amerikiečius. Dar labiau išgarsinkime 
Lietuvą. Dar daugiau sudėkime aukų, kad Lietuvos laisvinimo 
darbas, kurio prasmingumą patvirtina praėjusių metų įvykiai Ry
tų Europoje, būtų tęsiamas toliau.

Amerikos Lietuvių Taryba 
Vykdomasis Komitetas

1957 m. sausio 18 d.

Maskvos imperialistų garbintojai 
nori gauti keiksmų premiją

OKUPUOTA LIETUVA. — Vilniaus radijas 1957. I. 2 vėl 
biauriausiai išplūdo vengrų laisvės kovotojus ir pabėgėlius nuo 
bolševikinio teroro, vadindamas juos be išimčių „Vengrijos fašistų 
pasekėjais, profesionalais žudikais, Muencheno stovyklose išugdy
tais SS-ininkais iš Vokietijos, galvažudžiais ir kriminaliniais nusi
kaltėliais, kurie buvo, yra ir bus aršiausi Vengrijos darbo žmonių 
priešais“.

Panašiais terminais bolševikai 
plūsta ir toliau. JAV viceprezi
dento Nixono kelionė pavaizduo
ta kaip „blogai užmaskuota hu
maniškais tikslais mėginimas pa

Karaliai susitiko
AMMAN, Jordanas, sausio 17. 

— Jordano karalius Hussein va
kar išvyko į Saudi Arabiją, kur 
jis tarsis su karaliumi Saud Vi
durio Rytų klausimais.

Nehru negalėjęs
rasti dienos žinių

CALCUTTA, Indija, sausio 17. 
— Indijos premjeras Nehru pa
klaustas Indijos reporterių, kokį 
įspūdį jam padarę Jungtinių 
Amerikos Valstybių laikraščiai 
besilankant Washingtone.

„Well“, — jis atsakė, „kiek
vienas laikraštis turi daugiau

dauguma buvęs patvirtintas vėl 
sekretoriumi“.

Tas pats korespondentas iš tų 
pačių šaltinių dar praneša: Mo
lotovo reikšmė ir įtaka sumenkė
jo, Bulganino vieton ateisiąs Ma
lenkov, o Bulganin pakeisiąs Vo- 
rošilovą vyriausio prezidiumo 
pirmininko kėdėje.

Prancūzų spauda 
dideliu palankumu
sutiko Macmilaną

PARYŽIUS, sausio 17.—Pran
cūzų spauda didele simpatija ir 
palankumu sutiko naująjį Brita
nijos ministerį pirmininką Mac- 
millaną, kuris prancūzų politi
kams gerai pažįstamas dar iš ka
ro metų. Macmillan Šiaurės Af
rikoje buvo ryšininku tarp anglų 
vyriausybės ir sąjungininkų vy
riausios karo vadovybės.

Prancūzų spauda Macmillaną 
taip pat laiko karštu Europos ap 
jungimo šalininku, nes jis yra 
autorius sumanymo, kad Anglija 
glaudžiai bendradarbiautų su da
bar gyvai svarstomu projektu, 
kuris netrukus turi tapti Bend
ros Europos rinkos kūnu.

Komunistų rankose
WASHINGTONAS, sausio 17. 

— Komunistinės Vengrijos vy-
remti ir suaktyvinti Vengrijos riausybė pranešė Jungtinėms 

Amerikos Valstybėms, kad ji 
teis Mrs. Georgette Meyer Cha-

kontrarevoliucijos pogrindį“. 
Entuziastiškai sutiktas 

Kaip žinoma, Nixonas buvo pelle, amerikietę fotografę, kad 
ji be vizos įžengė į Vengriją.

nuvykęs į patį Vengrijos pasienį Mrs <3^^ Meyer Chapelle 
ir pats šnekėjosi su ką tik atbė- dabar Budapešto kaiėjime, 
gūsiais iš Vengrijos nuo bolševi
kų pabėgėliais. Visur jis buvo 
entuziastiškai sutiktas. Dabar 
jis bolševikų biauriausiai plūsta
mas.

Vengrijoje.

Bando užtušuoti
Kai Vakarai priima vengrų pa 

bėgėlius ir jais rūpinasi, tai oku-
kaip 100 puslapių ir ten tiek panta.i tą jais rūpinimąsi mėgina 
daug skyrių. Dėl to aš negalėjau įaip užtušuoti: girdi, užsienio 
rasti dienos žinių“. monopolijos į vengrų pabėgėlius

— 7 žiūri kaip į pigiąją darbo jėgą,
Nauja Viltis jos trokšta ir vengrų pabėgėlių

FALLRIVER, Mass., sausio kraui°“- Es^ šiaurės Atlanto 
17. - Darbo kolumnistas Victor Gynyho* organizacijos (Nato) 
Riešei, valkatų apakintas rūgšti- vadas norėtM turėti taiP Pat ven‘ 
mi 1956 m. balandžio mėn., Va- kovos daliniu8’bri&ad* arba 
kar pareiškė, kad Anglijos gydy- dį^Uotą netoli nu°
tojas manąs, kad jis galės šiek
tiek matyti dešine akimi. Reikės

Pakistanas reikalauja
saugoti Kašmirą

NEW YORKAS, sausio 17. — 
Pakistanas šiandien pareikalavo, 
kad Jungtinių Tautų policijos jė
gos būtų pasiųstos taiką palai
kyti Kašmire, dėl kurio Pakista
nas ir Indija ginčijasi nuo 1948 
metų.

kelių operacijų.

Du arabai krito
TEL AVIV, Izraelis, sausio 17. 

— Izraelio armijos pranešėjas 
pasakė, kad du arabų įsibrovėliai 
užpraėjusią naktį nužudyti pie
tinėje Negcb tyrumoje.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicagoje 

ir jo3 apylinkėje šiandien — ga
limas sniegas. •

Vengrijos sienos.
Vakarai — žmoniškumo gynėjai

Taigi, Maskvos imperialistų 
garbintojai norėtų, kad ir pabė
gusieji nuo žvėriško raudonųjų 
teroro vengrai būtų laisvųjų Va
karų traktuojami lygiai taip, 
kaip juos traktuoja sovietai ir jų 
kvislingai. Atseit, kad ir jie ven
grus pabėgėlius dergtų ir žudy
tų, o tie net šaudomi, kaip bolše
vikų teismuose surežisuojama,

Dar yra 73,000
VIENA, Austrija, sausio 17.— 

Jau 100,000 vengrų pabėgėlių iš
vyko į kitus kraštus. Austrijoje 
pabėgėlių stovyklose dar yra 
73,000 vengrų pabėgėlių.

Kun. Petras Cinikas, MIC, Tėvų Marijonų spaudos direktorius, įteikia 
premiją. — $1,000 — “Draugo” romano konkurso laimėtojui Pauliui 
Jurkui. Iškilmės buvo sausio 12 d. Chicagoje. P. Jurkaus romanas 
“Smilgaiėių Akvarelė”, laimėjęs premiją, dabar spausdinamas mūši} 
dienraščio atkarpoje.

Administracija suskilo dėl
Tito atvykimo į Ameriką

IVASHINGTONAS, sausio 17. — Kongresiniai šaltiniai šian- 
dien paskelbė, kad Valstybės departamentas suskilo dėl pasiūlymo 
pakviesti Jugoslavijos diktatorių Tito į Jungtines Amerikos Vals
tybes.

Sovietų vadai planuoja naują 
komunistinį internacionalą

PARYŽIUS, sausio 17. — Sovietų vadai planuoja naują tarp
tautinį štabą vieton neva panaikinto komintemo ir kominformo. 

Informuoti šaltiniai vakar pra
nešė, kad sovietų satelitinių kraš 
tų komunistų partijų ir Vakarų 
Europos raudonųjų organizacijų 
vadai vasario mėn. dalyvaus su
sirinkime Maskvoje.

Satelitinių kraštų komunistų 
partijų ir Vak. Europos raudo
nųjų organizacijų vadus į Mas
kvą pakvietė sovietų komunistų 
bosas Nikita Chruščev.

Įtakingi kongresmanai pasa
kė: kai kurie Valstybės departa
mento pareigūnai reikalauja vals 
tybės sekretorių Dulles, kad jis 
patartų prezidentui nekviesti Ti
to į JAV.

Tačiau Dulles jau išsireiškė, 
jog Tito vizitas turėtų patarnau
ti Jungtinių Amerikos Valstybių 
interesams.

Washingtone manoma, kad Ju 
goslavijos komunistinis diktato
rius Tito balandžio mėn. atvyks į 
Jungtines Amerikos Vastybes. 
Kai kas abejoja, ar Tito priims 
pakvietimą, bet daugumas mano
— jis norėtų atvykti į JAV.

Opozicija Tito vizitui kilo at
stovų rūmuose ir senate; ir vals
tybės departamentas dėl to susi
rūpino.

Jei Jugoslavijos diktatorius 
Tito bus pakviestas į JAV, jo vi
zitas galbūt bus atidėtas po kon
greso išsiskirstymo — liepos ar 
rugpjūčio mėn.

O’Konski pasitrauks 
iš atstovų rūmų, jei
Tito atvyks į JAV

WASHINGTONAS, sausio 17.
— Rep. O’Konski (R., Wis.) va
kar pasakė atstovų rūmuose, kad 
jis pasitrauks iš kongreso, jei Ju 
goslavijos diktatorius Tito at
vyks į Jungtines Amerikos Vals
tybes kaip oficialus svečias.

„Jei pakvietimas bus pasiųs
tas ir jei jis atvyks į šį kraštą“,

— pasakė O’Konski, — „aš pasi
trauksiu iš atstovų rūmų tą pa
čią dieną, kai pranešimas bus 
paskelbtas“.

Į anglies kasyklas
LONDONAS, sausio 17. — 

Dar 150 vengrų pabėgėių šian
dien atvyko iš Vienos dirbti bri
tų anglies kasyklose.

Daugiau kaip 2,000 vengrų pa
bėgėlių atgabenta į Angliją dirb
ti anglies kasyklose. Apie 900 jų 
yra anglies kasyklų specialis
tai.

TRUMPAI IS VISUR
• Vakarų Vokietija. Lt. gcn. 

Hans Speidel vadovaus Jungti
nių Amerikos Valstybių, Brita
nijos ir Prancūzijos karines jė
gas Vokietijoj. Vyriausybės šal
tiniai sako, kad Speidel pakeis 
Prancūzijos gen. Marcei Carpen- 
tier kaip Atlanto pakto pėstinin
kų vadą centrinėje Europoje. Vo 
kietijoa pareigūnai sako, kad 
JA V, 'Britanija ir Prancūzija pri
taria Speidelio vadovavimui pės
tininkams centrinėje Europoje, 

j bet dar nėra formalaus patvirti- 
!nimo. Gen. Speidel naujas parei
gas pradės balandžio 1 d.

, • JAV kongreso 1/0 atstovų pa
sirašė peticiją prezidentui Eisen- 

jhoweriui, kad JAV atšauktų dip- 
ilomatinį pripažinimą komunisti- 
Inei Vengrijos vyriausybei.

Penki areštuoti
VARŠUVA, sausio 17. — Len

kų vyrų būrys akmenimis apmė
tė policijos stotį Balstogėje. Pen
ki areštuoti. Lenkų raudonieji 
tuos vyrus pavadino „chuliga
nais“.

KALENDORIUS
Sausio 18 d.: šv. Petro sugrįži- 

keiktų patys save ir iš anksto mag Romon, šv. Priska; lietuviš-
dėkotų už jų likvidavimą.. ki: Dari jis ir Ragnytė.

(Elta) I Saulė teka 7:15, leidžiasi 4:48.

Gal pasipriešins
Paryžiaus laikraštis „France - 

Soir“ mano, kad kai kurių kraš
tų komunistų vadai taktiniais 
sumetimais pasipriešins Mas
kvos planui.

Prancūzijos komunistų parti
jos bosas Maurice Thorez įsitiki
nęs, kad dar neatėjęs laikas vie
šai atgaivinti tokią organizaciją, 
nes Chruščev prieš kiek laiko pa
reiškė, jog yra „daug kelių į so
cializmą“.

Po bolševikų revoliucijos
Komintemas (komunistinis in 

temacionalas) buvo sudarytas 
Maskvoje po bolševikų revoliuci
jos pasaulinei revoliucijai šukei-

. I

Stalinas 1943 m. pranešė, kad 
komintemas panaikinamas, nes 
tada jam reikėjo su Vakarų są
jungininkais bendradarbiauti II 
Pasauliniame kare. Kominfor- 
mas (komunistinis informacijų 
biuras) buvo įsteigtas kaip ko
mintemo įpėdinis 1948 m. Komin 
formas išmetė Tito ir Jugoslavi
jos komunistus iš Maskvos šei
mos, kai diktatorius Tito nepa
kluso Kremliaus įsakymams vi
sose srityse.

Tik 1956 m. balandžio mėn.

komunistai pranešė, kad panai
kinamas kominformas, kuris ve
dė Europos ir satelitų partijas į 
Kremlių.

Vėl bando
Maskva vėl bando po Lenkijos 

ir Vengrijos įvykių susiskaldžiu
sius komunistus suburti po besą
lyginio paklusnumo vėliava 
Kremliaus vadams.

Palangoje atidalyti
dailininkų namai

OKUP. LIETUVA. — 1957. I. 
6 Palangoje atidaryti „Tarybų 
Sąjungos dailininkų namai“. Vil
niaus radijo pranešimu, į atida
rymą suvažiavę bolševikiniai dai 
lininkai iš Maskvos, Leningrado, 
Kubiševo, Rygos, Talino, net at
vykę iš tolimųjų Totorijos, Kir- 
kizijos, Kazakijos. Namuose šiuo 
metu „poilsiauja ir dirba“ vie
nuolika Lietuvos dailininkų.

Pirmosios dailininkų grupės 
darbams vadovauja A. Žmuidzi
navičius. Pirmoji grupė susideda 
iš 40 žmonių.

Vilniaus radijo pranešime skel 
biama, kad „atvykę dailininkai, 
gyvendami puikiame Baltijos pa
jūryje, kurs naujus paveikslus, o 
kai kurie baigs atsivežtas jau 
pradėtas drobes“.

Per iškilmingą vakarą Lietu
vos sovietinių dailininkų sąjun
gos pirmininkas V. Mackevičius 
pasakė kalbą, palinkėdamas dai
lininkams kūrybinės sėkmės. Už 
linkėjimus padėliojo prof? A. 
Žmuidzinavičius. (E.)

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Vakarų Berlyno laikraštis „Spandauer Volksblat“ praneša: 

Pabaltijo valstybių pusę gyventojų dalyvauja partizaninėje kovoje 
prieš okupantus sovietus. Laikraštis rašo, kad šimtai raudonosios 
armijos karininkų prisijungė prie sukilėlių Latvijoje, Estijoje ir 
Lietuvoje. Taip pat pranešama, kad partizanai puola mažus rau
donosios armijos vienetus ir Sovietų Sąjungos armijos maisto ir 
amunicijos transportus.

— Prezidentas Eisenhouieris neketina vykti į Indiją, jei prem
jeras Nehru jį pakviestų. Ike pasakė savo štabui, kad jis galįs 
įžeisti kitas Azijos valstybes, jei jis aplankytų tik Indiją, ir jis ne
turįs laiko nei energijos kelionei į pietryčių Aziją.

— Indijos premjeras Nehru šiek tiek nepatenkintas preziden
tu Eisenhoweriu, kad jis nieko nepasakęs jam Baltųjų Rūmų kon
ferencijoj (kai Nehru lankėsi JAV) dėl naujo Amerikos plano Vi
durio Rytuose. Amerikos ambasada bandė išaiškinti, kad nauja po
litika dar nebuvusi paruošta, kai Nehru lankėsi JAV, bet Nehru 
nenori priimti tokį paaiškinimą.

— Indonezijos prezidentas Sukamo vakar pasakė, kad Indo
nezijos 11-kos metų eksperimentas su Vakarų parlamentarine de
mokratija nepasisekė. Jis galvoja sudaryti „patariamąją tarybą“, 
kad išrištų politinę krizę, kuri atsirado praėjusį mėnesį, kai Su
matroje armija sukilo. Sukamo spaudos atstovams pasakė, kad 
patariamoji taryba neves į diktatūrą.

— Azijos ir Afrikos delegacijos vakar pasiūlė, kad Jungtinių 
Tautų generalinė asamblėja duotų Izraeliui penkių dienų terminą 
ištraukti visas jo jėgas iš Egipto ir Suezo kanalo.

— Britanijos premjeras Macmillan šiandien gynė Edeno poli
tiką Suezo kanale.

— Užsienio diplomatai Maskvoje išsireiškė, kad Kremlius bijo 
prezidento Eisenhoicerio Vidurio Rytų programos ir desperatiškai 
įieško būdų sudaryti ten savo programą.

— Atstovų rūmų pirmininkas (spikeris) Rayburn (Tcx.) va
kar pasakė, kad jis pilnai palaiko prezidento Eisenhoicerio Vidu
rio Rytų planą, kuriuo reikaldujama karinių ir ekonominių jėgų 
užkirsti kelią komunistinei grėsmei V. Rytuose.

— Egipto prezidentas Gamai Abdul Nasscris turi didelių po
litinių sunkenybių su kai kuriais savo vyriausybės kraštutiniais 
nariais. Nasseris bando eiti vidurio keliu ir stovėti ant tvoros au
gančiose Rytų — Vakarų rungtynėse, kad laimėtų Arabų tautų 
draugystę ir paramą. „Chieago Daily News“ korespondentas Da- 
vid M. Niehol praneša iš Beiruto, Lcbano sostinės, kad Egipto vi
daus reikalų ministeris Zakaria Mohciddin, kontroliuojąs Egipto 
policiją ir saugumo jėgas, nori daugiau tiesioginio ir artimesnio 
bendradarbiavimo su S mietų Sąjunga. Jam pritaria ir kai kurie 

I kiti žymūs vyrai.

I
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Redaguoja J. sOLICNAS, 1207 W. Clark Str., Urbana, III. 

Medžiagą siųsti: VA.CL. KLEIZA, 808 Nevada Str., Urbana, Illinois

Sportas ir politika (2) 
J. ŠOLIŪNAS

Praėjusią savaitę šio skyriaus 
skiltyse buvo pradėtos nagrinėti I 
įvairiausios įtakos sportui iš ide 
ologinių bei politinių sąjūdžių, i 
pirmiausia prisimenant įtakas, 
vyravusias paskutinės olimpia
dos metu Melbourne. Nėra abe
jonės, kad visi tie politiniai reiš, 
kiniai smarkiai aptemdė tą kil- j 
nųjį olimpinių žaidimų idealą ir 
daugeliu atvejų sportas virta 
paprasta paskirų sambūrių bei 
valstybių propagandos priemo
ne.

Šiandien trumpai žvilgterėki
me į lietuviškąjį sporto gyveni
mą ir bent trumpai pasvarsty
kime, kokią įtaka ir kada mūsų 
sportinei veiklai turėjo politika.

Sportas valstybės globoje
Žvelgdami į savąjį sportinį gv 

venimą, dėl aiškumo pirmiausia 
prisiminkime savo nepriklauso

darydami apdraustą taupymo sąskaitą Ir pastebėsite skirtu
mą. Chicago Savings saugiai Ir pelningai aptarnavo Piety Ir 
Pietvakarių apylinkės taupymo ir namų pirkimo' paskolom* 
virš 32 metų. Turtas dabar viršija $20,00(1,000.00.
Nuo ,steigimo 1924 metais. Chicago Savings visuomet mokėjo 
daugiau negu vidutinius dividendus Taip kaip pagal laikro
di. kas 6 m 3 nesiūs, taupytojai yra gavę dldelĮ .pelną už Jų 
Hul.au pas.

JANUARY 3rd TO JANUARY 19th
The greatest event in Chicago 
Savings history! Join us in our 
gala GRAND OPENING between 
January 3rd and January 19th. 
There will be gifts for everyone 
visiting us during this celebra- 
tion. Special gifts for all savers, 
both old 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. 
Como in today and fili out a reg- 
istration card.YOU DO NOT HAVE 
TO BE PRESENT TO WIN—all win- 
ners’ name* 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 lst OF JANUARY.

Atvykite greitai, su suvo šeima Ir draugai*, pamatyti Chlcagos 
mieste giažiauislus taupymo Ir skolinimo Įstaigos pastatus.
PELNYKITE Al liščlAl Sf linilliAPi IZ SAVO SANTl -
PAS. Taupykite, ilgu* metus išbandytoje. updrnii.toje finan- 
Hlnėje įstaigoje. Pelnykite, dauginu už savo santaupas. Ir pasi
naudokite gilusiai. pinigus taupančiais patarnavimai*, nutei
kiamai* Chicago Sminga nariam* Dabar duodami nepapras
ti dividendai už -PAID-UP inveetavilnim. Išbandykite, ati

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

AND LOAN ASSOCIATION \
6 2 4 S - S. W E S T E R N A Y.LN U. E- - J

“ t*

kurie dirbo tik iš meilės ir pasi
aukojimo, o dabar visa tai išny
ko, nes trūksta meilės darbui.

Kai galvoju apie šitokį argu
mentavimą, tai man visuomet 
prisimena anas nuotykis, įvy
kęs sporto šventės metu Chica- 
goje. Atsimenu, teko pačiam 
padėti šventės ruošime. Ir koks 
buvo mano nustebimas, kai su 
manimi dirbę šventės rengime 
asmenys vėliau buvo atlygina
mi, o dar vėliau pasitraukė iš 
sportinės veiklos, nes niekas nė- 
begalėjo jiems toliau už jų pa
ramą atlyginti. Tai tik viena? 
pavyzdys.

Norėdamas pasitikrinti, ai 
jau taip iš tikrųjų mūsų sporti
nėje veikloje dalyvavę žmonėo 
nebuvo niekeno remiami, klau
siau kelis asmenis, kurie savo 
veikla gal geriau Lietuvoje bu
vo žinomi, negu dabartiniai triū- 
bočiai apie kristalinę veiklą. Jie 
teigia, jog valstybė sportinę 
veiklą rėmė įvairiais būdais.

Mes šitokią valstybės paramą 
sportui randame ir kitose tau
tose, o ypatingai Europoje. Ži
noma, kad taip darydama kiek* 
viena tauta siekia, jog jos spor 
tininkai keltų josios vardą kitų 
tautų tarpe. Šituo bandoma pa
ryškinti vadinamąjį reprezenta
cinį sporto aspektą, kuris itin

mo gyvenimo laikotarpį, o pas
kiau stabtelėkime ir prie sporti
nio gyvenimo aktualijų, kurios 
iškilo Amerikoje.

K3i kieno keliamas ir smar- i 
kiai ginamas argumentas, jog 
mūsų nepriklausomo gyvenime i 
metu Lietuvoje visa sportinė j 
veikla nieko bendro neturėjo nei 
su politika, nei iš to pagaliau 
išplaukiančiomis tam tikromis 
valstybės teikiamomis paramo
mis sportui. Laikau, kad tai yra 
noras užginčyti buvusią tikro
vę ir nusiplauti pilotiškai ran
kas, tariant: “Viskas, ką aš da
riau tenai, buvo tiktai iš didžios 
meilės sportiniam idealui”.

Kaip ir daugelis deklaracijų, 
taip ir šitoji skelbiamoji buvo 
ne kas kita, kaip tik farizėjiš- 
kas noras pasakyti, jog pir
miau Lietuvoje buvo idealistų.

svarbus kiekvienos tautos gy
venime.

i Jeigu kultūringosios tautos, 
norėdamos, kad jų sportininkai 
būtų laikomi mėgėjais pilna to 
žodžio prasme, tą rėmimą vyk
dydavo už uždarų durų, tai nū- 

, dieninėje didžiųjų ideologijų ko- 
! voje komunizmas tai daro be
veik viešai, ką patvirtina pa-į 
vergtųjų tautų sportininkai. Ir 
neseniai pabėgusio vengro spor
tininko Laszlo Tabori pareški- 
mas, jog jis Vengrijoje gavo ge 
resnę paramą, negu jam buvo 
suteikta atvykus į Ameriką, tai 
tik paryškina.

Tam tikri šaltiniai skelbia, 
kad ir pavergtosios Lietuvos 
sportininkai šiuo metu gau-' 
na paramą iš “plačiosios tėvy-į 
nes” viešųjų a. ’.odų.

Iš Lietuvos į ranešama, kad , 
žinomasis mūsų krepšininkas, 
Kūlikai s’as buvo pašalintas iš Į 
Rusijos krepšinio komandos va
dovo pareigų ne dėl to, kad jis 
neturėjo sugebėjimų, bet dėl 
politinių priežasčių.

Tie patys šaltiniai sako, kad 
neseniai iš šachtų Sibire grąžin
ti Lietuvon mūsų garsieji spor
tininkai Leščinskas ir Šočkus. 
Pirmasis dėl senyvo amžiaus yra 
išvykęs į provinciją ir ten mo
kytojauja.

Gandai, jog Lietuvon grįžo ži
nomi LGSF sportininkai Žemai
čiai, Proscevičius (?) ir Pime- 
novas, nepasitvirtino.

Mūsų korespondentas Austra
lijoje Ant. Laukaitis rašė, kad 
Rusijos olimpinėje komandoje 
dalyvavę lietuviai buvo labai 
stropiai prižiūrimi ir jiems ne
buvo leista vykti į lietuvių ruo
šiamą koncertą.

Žodžiu, kaip matome, rusai 
pavergtuosius sportininkus nau
doja politiniams tikslams. Ne
tenka abejoti, kad visas kelio
nės ir kitas išlaidas Rusijos o- 
limpinei komandai padengė vals
tybinis iždas. Ir tai buvo pada
ryta tikrai ne iš meilės sportui. 
Arba vėl įvairiausias rusų vado

VIKTORO KUZI O r 
lietuviška gazolino stotis Ir aute 

taisymas
.tllekaml motoro remontai, lyglnlm, 
lafymo darbai Ir keičiamos dalys

CALL-ME-MOTORS CO.
'759 S. HKSTERV AVĖ. PR 8-9(18.’

Tel. ofiso HE 4-6699. rez. PR 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. GarfielC Klvd.
VAL: 1—4 ir e t 

Šeštadieniais nuo 1 iki « vai. p. p. 
tšakvru* ketvirtad. Ir sekmad

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
— Pritaiko akiniuz —

6322 South Western Avenue 
vai.: kasdien 10-12 vai. i. 7-9 vai. 
vak. šeštadieniais 10-x vai .Trečia
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso telefonas: Plt 8-3220 
Re* telef. WAIbrook 5-5O7B

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest 7 lst Street
Vai. Pirm., ketvir., penat. 1-4 ir 7-9 

į Antr. 1-6. rreč.ir ; ešt. pagal sutarties

DR. J. ir K. AGLINSKĄ?
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Street
Priima ligom*.,,, pagal susitarimą. 

Dėl valandos skambrAti telefonu 
I Prospect 6-1795 nuo 2 iki 9 vai. 
j p. p. kasdian išskyrus trečiad. Ir 
šeštad.

Res. tel. GRovchill 6-5603

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenue
(Kampas 47-tos ir Daman Avė.) 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak 

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

Telef. ofiso LAfayette 3-6048 
Rez.: VVAIbrook 5-3048

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South VVestem Avenue 
Chicago 29, III 

pasimatymai pagal sutarties 
telefonas REpublic 7-4900 

Rezidencla: Gftovchill 2-8461

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. Vlrginia 7-0036. 

Rezidend Uos tel. BEverly 8-8244

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. Y'Ard* 7—1106 
. Rezidencijos — STevvart 3-4511.

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

šeštadieniais 1—4 vai.

TeL VVAIbrook 5-2670
Res. niiltop 5-1560

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Uarąuette Medical Center
6132 South Kedzie Avenue 

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 VVest 63 r d Street

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

Telefonas GRnvehlll 6-15PK
DR. ALDONA YUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

e KITAIP. G AKINIUS
Valandos: 9 —12 ir 7 — 9 * ▼. pag»tp*>yru. trečle Mentus

2422 VV. Msrcpiette Road 

Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER j. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ‘ 

>f.TETTTVIfl rtTDTTnJAPn 
3925 VVest 59th Street

VAL. z—« popiet, o.30—yak 
Trečiad. pagal nutarti

Penktadienis, sausio 18, 1957

vų multiplikacijo3 bemedžiojant 
taškus olimpiadoje irgi įrodė 
ne meilę sportui, bet meilę no
rui iškelti komunizmo idėją per 
sportą.

(Nukelta į 7 psl.)

DR. J. j. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ltozkl. telef. UltovclUll .0-6617
Valandos: 1-3 p. m., 6-8 p. m.

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

Ofiso tel. CLiffsido 4-2866 
Rezidencijos: IjAfayctte 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 YV’est 47th Street 
(Kamilas 47th ir Hermitagc)

Vai.; nuo 2 iki 4 ir 6 iki 9 v. vak. 
šeštad. nuo 2 iki 6 vai., išskyr. sek.

Tel. ofiso Ir buto Oliyniplc 2-4130

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4988 W. 15th St., Cicero
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 3-28G8

DR. EMILY Y. KRUKAS «
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
VAL,. Kasdien popiet nuo 12-2:30 v. 
Vak. pirm. antr., ketvirt 6-8:30 v. 

Trečiad. tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IK VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7156 South YVestera Avenue 
(MEDICAL BUILDING)

Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vąl. ryto iki 1 vai. p.p. ir nuo 
6 v.—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
li vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad. 11 
vai. ryto iki 3 vai. popiet

Office tel. RE 7-1168 
Res. tel. ,VVAIbrook 5-3765

"ei. ofiso FRospect 6-2240
l’Rospect 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIKUIGI.IOS EIGOS 
5706 So. \Vood Street

Priėmimo vai. nuo 2—4 vai. kasdien 
ir nuo 6 iki 8 vai. pirmad. ir penkt. 
Trečiad. ir sek. uždaryta.

DR. JULIJA MONSTAVlėlUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: 10748 South Michigun Avė.
Buto 1653 VV. 103 St., Beverly Hills

Vai.: ka#diehĮlnuo 6 v. v.'Jkj S v- v’.) 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v„ 
išskirus trečiad. Šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PUilman 5-6766
Buto — BEverly 8-3946

Ofiso HEmlock 4-5815 
Itez. HEmlock. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PIjAHčIV ’R VIDAIS LIGOS 

2745 West 69th Street
(priešais Šv. Kryžiaus ligoninę) 

Priima pagal susitarimu

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS
4253 So. VVhipple Street

(Arti Archer Avė.)
Valandos: nuo 10 iki 12; 2—6; 7-9.

'Šeštad. 10—12. Trečiad. uždarytai
IiAlay ette 3-4940.

Namų — CEdarcrcst 3-7786 i Tel. ofiso PR. 6-6446, rez. HE.4-3150

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAI llt < HIIUKGAl
3259 South Halsted Street

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Victory 2-1 4į> 1. Resid. 2437
W. 62nd St., tel. Kepublie 7-8818..

Ofiso telefonas — Blsbop 7-2525

UR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie ir Areher)

VAI,. kasdien nuo 2:00 iki 9:00 v. 
Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIR1 RGINftS IK 

OIlTOPEDINfiS Llt.OS 
2745 VVest 69th Street

Priešais šv. Kryžiaus ligoninę 
Telef. REpublic 7-2290 

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

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

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

šaukite — YA. 7-7381
Priima: vakarais 6 Iki 9, šeštad. 
10 ryto Iki 4; trečiad. Ir sekmad. 

_____________ tik susitarus

Tel. ofiso VA. 7-1787, rez. PR. 6-1930 |

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 S. Ashland Avė. (kamh. 211)
VAL. nuo 2—4 Ir 6—8; trečiad., šeš- ' 
»»<l ir sekmad. tik pagal sutartį.
Jei neatsilieps viršmlnėtl telefonai.1

šaukite MIdvvny 3-0001 <4V1H0
P. ŠILEIKIS, 0. P.

Ortho,>edas - Protezlstas$
Aparata i-Protezai, Med. bau 1 dažai. Špee. pagalba kojon

(Arch Supportot tr LL
VAL 9- 4 Ir 6—8, šeštad. 9—t

OltTHOPF.DIJOS TECHNIKOS LAB.
2850 VV. 63rd St., Chicago 29, Iii. 

Tel. Pltoepevt. 6-5081

DRAUGAS
THE I.ITHI AMA.N DAILY FRIEM)

233i So. Oakley Yve., Chicago 8, IJUnois, Tel. Vlrginia 7-6641-7-6642

Entered aa Second-Class Matter Mareh »1, 1916, at Chlcaco, Illlnota 
UiUior (Jie Act of Mareh 3, 1879.

i Meaher of the Cathollc Press Asa'n 
kubliahed dali y, ezspt Sundays,

by the
)4thua««lan Cathollc Press Society 
FkHNN'MERATA: M'ta m s
Chlcagoi ir ClceroJ |9.00
Kl'ur JAV Ir Kanadoj 88.00
Užsienyje >11.00

Kod»\clja straipsniu, taiso savo nuožiūra. Ne.unaudotų straipsnių na- 
sau'ro, Jgrąžina tik Iš anksto susitarus. Redakcija už skelbimų turini 
nesisuko, škelbiuiu kainos prisiunčiamos gavus pisjžyma.

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North \Vackcr Drive 
(Civic Opera Housc, kamb. 858)

Vai. kasd. 12—4 
Tel. CEntral 6-2294

5002 VVest loth Str., Cicero 
Vai. kasdien 5-8, šeštad. 1-2 vai.

Tel. TOvvnliall 3-0950 
Kitu laiku ir trečiad. susitarus

Itezid. tel. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS*
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

SPEC. MOTERŲ LIGOS 
Ofisas ir rezid.: 2410 VV. 51st St. 
Tel. PRospeet 8-1223 ar.VVE.6-5577 

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

šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

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

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6255 South Westem Avenue
VAL. kasdien 2—4 p. p. ir 7—9 vak. 

Trečiadieniais, šeštadieniais ir 
sekmadieniais uždaryta

' Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. ofiso PRospeet 6-9400
Rezid. PRospeet 6-9402

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Paškevičiūtė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Ked/Je Avenue

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

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

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West 31st Street
Kamp. Halsted .ir 31-mos gatvių 

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

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marųuette Rd.
į Vai. nuo 2 iki 4 p. p.: fi iki 8 vak. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Stree*
rel. ofiso CA. 6-0257, rez. PR. 6-6659 

Itezid. 6600 S. Artesian Avė.
VAL 11 v. v. iki 3 p. p.; C—9 v. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ CYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-182*

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

Ištaiso
Ofl as ir ūkinių dirbtuvė
756 VVest 35th Street

Vai. nuo 10 iki 3, 
člad. nuo 10-12, 
šeštadieniais nuo

nuo 6 iki 8, tre- 
penktad. 10-2 ir 

lo iki 2 vai. P p.

Remkite dien. Draugai 

Skclbkitės “Drauge”

H t B8CRIPTION RATEfl 
$8.00 per year outotde of Cht<*<o 
$9.00 per year in Chicago & Cloero 
$8.00 per yoar in Canada 
Foreign $11.00 per year.
H metų 8 m#n. j mGn

L00 $3.76 $1.36
$4.60 $3.60 It.DO
$6.60 , $1.00 11.11



Penktadienis, sausio 18, 1957 dienkastis draugas, chicaoo, Illinois

LENKIJOS RINKIMAI PAREIŠKIMAS
Kiekvieneriais metais vasario

Darbininkų sukilimas praėjusią vasarą ir jaunimo sąjūdžiai 16 dieną švenčiame Lietuvos Ne 
prieš komunistini režimą privertė daug ką pakeisti Lenkijoje, priklausomybės šventę. " 
Pirmoj eilėj pažymėtina, kad jos vyriausybė persitvarkė “tau
tinio komunizmo’’ pagrindais, grąžinant valdžion Gomulką, “su- 
tautinta” kariuomenė, grąžinta bent dalis teisių Bažnyčiai, pa
leidžiant iš kalėjimo kardinolą Wiszynskį ir leidžiant jam per
imti savo pareigas. Vyriausybė buvo priversta paskelbti ir nau
jus rinkimus. Tie seimo (parlamento) rinkimai bus sausio 20 d.

Surinkus žinias ne iš vieno, bet daugelio šaltinių, galima 
drąsiai pasakyti, kad ir busimieji rinkimai nebus toki, kokių 
laukė Lenkijos piliečiai. Jie nebus nė demokratiški, nė laisvi.
Tai matome iš kandidatų parinkimo. Nekomunistinėms politi
nėms partijoms neduoti pasireikšti, o jei ir įtrauktas vienas ki
tas į kandidatų sąrašą, įtrauktas tik toks, kuris yra vienos ar 
kitos rūšies komunistas, ar visai bespalvis režimo pataikūnas.
Todėl, kaip vakar mūsų bendradarbio iš Anglijos buvo pranešta, 
lenkų jaunimas, matydamas, kad iš busimųjų rinkimų nieko 
gero negalima laukti, skatina piliečius visai neiti balsuoti, rin
kimus visai boikotuojant ir verčiant režimą pravesti laisvus ir 
demokratiškus rinkimus.

Galima suprasti, kad Lenkijos “tautinio komunizmo” vadų 
padėtis nėra lengva. Juk Maskva dar neatšaukė savo kariuo
menės iš Lenkijos. Lenkijos vadai buvo pašaukti į Kremlių, kur 
vyko pasitarimai ir jų pasekmės buvo tokios, kad Lenkijos “ap
saugojimui” nuo “Vakarų imperializmo” jos teritorijoje turi būti 
rusų kariuomenė ir Lenkija turinti pasilikti Sovietų Sąjungos 
kontrolėje bei savo užsienio politiką derinti prie Sovietų Sąjun
gos, o ne prie Vakarų politikos. Mes neabejojame, kad Krem
liuje buvo padiktuota Gomulkai, kaip pravesti rinkimus, kad Len
kija nepaspruktų ir Rusijos bolševikų kontrolės.

Lengva suprasti, kodėl ir Kinijos diktatorius Chou En-lai 
lankėsi Varšuvoje. Jis irgi dar*ė įtakos į režimą, kad nedrįstų 
atšlyti nuo komunistinio fronto. Jis ir pažadų negailėjo. Kinijos 
komunistai duosią ir paskolų, ir kitokiais būdais paremsią Len
kijos komunistinį režimą. Net ir Tito mažiau padarė įtakos į 
Gomulką, negu Maskva ir Peipingas. Tai grūmojimų įtaka: da
rykite taip, kaip sakome, nes kitaip... Aišku, jog tie grūmoji
mai turėjo įtakos ir rinkiminės sistemos nustatymui ir kandi
datų į seimą parinkimui.

Tiesa, šį kartą rinkimams yra išstatyta 720 kandidatų, bet 
ne tiek, kiek reikia išrinkti (459), kaip seniau būdavo. Bet tai 
skirtumo nesudaro. Sąraše yra ir nekomunistų, tačiau komunis
tinių viršūnių jie buvo tiek “išsijoti”, kad, jei kuris ir patektų į 
seimą, jis jokio pavojaus komunistiniam režimui nesudarytų.

Yra ir tokių pranašavimų, kad šiuose rinkimuose “tautinis 
komunizmas” galįs pralaimėti. Tai išeitų Gomulkos nenaudai.
Tuo atveju Lenkijos komunistinėn diktatūron sugrįžtų stalinis- 
tai, kurie vėl atimtų tas laisves, kurios buvo iškovotos darbinin
kų streikais ir jaunimo sąjūdžiais.

Prlsi
mename Lietuvos Tarybos, kaip

Svarbu ir tai, kad mūsų visuo 
menė minėjimuose gausiai daly- į 
vautų ir p .rodytų savo solida
rumą aukomis VI ko vadovau-

vienintelės lietuvių tautos atsto-, lamam Lietuvos laisvinimo dar- 
vybės, 1918 m. vasario 16 d. bui.
nutarimą, kuriuo buvo paskelb-, Todėl Clevelando Lietuvių Dė
ta Lietuvos valstybės Nepri- nokratinės Grupės prašo: 
klausomybė. 1- prašo visus lietuvius š. m.

Bet atgautoji mūsų valstybės vasario 16 dieną, minint Lietu-
Nepriklausomybė svetimos jė- vos Nepriklausomybės paskelb 
gos vėl mums išplėšta. Todėl • mo 39-rių metų sukaktį, prisi 
ir jos paskelbimo minėjimas minti taip pat ir v’iko 1944 m.
šiandien gali būti pilnai pras
mingas tik surištas su paminė
jimu ir pabrėžimu mūsų tautos 
pasiryžimą tą mums išplėštąją 
Nepriklausomybę sujungtomis 
jėgomis vėl atgauti.

O tas mūsų visų pasiryžimas 
yra išreikštas ir pabrėžtas Vil
ko, kaip vieningos lietuvių tau
tos politinės vadovybės, 1944 
m. vasario 16 d. deklaracijoje. 
Tikslinga, kad toji deklaracija 
būtų irgi prisimenama Lietuvos 
Nepriklausomybės šventės die
ną. Tuo būtų prisimintas ir vi
sų mūsų solidarumas Lietuvos 
laisvinimo darbuose ir kovose, 
viešpatavęs mūsų tarpe Vliko 
deklaracijos paskelbimo dieną. 
Prisiminę gražią praeitį, turėtu
me atitinkamai nusiteikti ir ben
driesiems ateities darbams.

vasario 16 d. deki? nacijos pas
kelbimo 13-kos metų sukaktį;

2. pasiryžta ir prašo visas ki
tas lietuvių politines grupes ge- j 
ra valia jieškoti šiandien mums 
taip reikalingos vienybės ir su 
tarimo Lietuvos laisvinimo dar
be minėtosios Vliko deklaraci 
jos pagrindais;

3. taip pat lietuvius minėji
muose gausiai dalyvauti ir soli
dariai savo aukomis paremti 
mūsų bendrą Lietuvos laisvini
mo darbą.

Čia pridedama ir Vliko 1944 
m. vasario 16 d. deklaracija.
Clevelando Lietuvių Detn. Grup 

Prezidiumas

C1 e v e 1 a n d, 1957 m. sausio 
mėn. 5 d.

Į LIETUVIŲ TAUTĄ!
VLIKO ATSIŠAUKIMAS 1944 M. VASARIO 16 D.

LAISVES KOVA IR 

POLITIKA

Mūsų jaunas, talentingas stu- 
diozas ir visuomenininkas Vytau 
tas Vardys . Žvirzdys naujau
siame “Lietuvių Dienų” nume
ryje šia tema rašo vedamąjį. La 
bai teisingai autorius atkreipia 
dėmesį į reikalą ugdyti ir mūsų 
jaunojoje kartoje herojinę lais
vės kovos dvasią. Tačiau, ver
tindamas dabartinę politinę lais
vės kovą, autorius ar tik ne per 
drąsiai taria:

— Kovos darbas daugumoje 
paliktas politinių, dažnai dirbti
nai sudarytų grupių vadovams 
ir jų biurokratijai. Ir jinai su
kasi apgaulingame labirinte, 
j ieškodama šviesos, bet nenorė
dama rasti žiburio iš tamsos iš
eiti. —

Tolimesni sakiniai tuos pačius 
žmones išvadina “partiniais biu
rokratiniais politikais, kurie te
žiūri savo biurokratijų išlaiky
mo ir pasisekimo”, kad jie yra 
palaikomi “oligarchinių kolek
tyvų”.

Jaunam žmogui skelbti tokį 
sprendimą ir įvertinimą mūsų 
poPtinių vadovų, be atodairos ir 
išskyrimo juos išvadinant biu
rokratais ir oligarchinių kolek
tyvų padarais, laikytume per- 
drąsu. Politinės laisvės kovai 
visdėlto nepasitarnauja. Galima 
rasti daug pozityvesnį kelią 
jungtis į politinį laisvės kovų 
lauką, negu piktais žodžiais iš
vadinant tuos, kurie metų metus 
jį ligšiol dirbo.

PASTOVIOS TAIKOS IR 

LAISVES SIEKIANT

Mūsų poetas Jonas Aistis be
turįs ir valstybininko galvą. 
“L’etuvių Dienos” tęsia jo pras
mingus samprotavimus apie pa
stovios taikos sąlygas.

Ji3 stipriai užikcentuoja lais
vės momentą, tardamas:

— Visi ir visų laikų žmoni
jos, kuri tiek daug pasiekusi ir

Lietuvių tauta, siekdama iš
laisvinti Lietuvą iš okupacijos 
ir atstatyti Lietuvos valstybės 
suvereninių organų svetimos jė
gos laikinai sutrukdytą veikimą, 
yra reikalinga vieningos politi
nės vadovybės. Tam tikslui po-

i litinės lietuvių grupės, kaip tau-. mas 
i tos politinės minties reiškėjos 1940 
| ir vykdytojos, nutarė sujungti 
' visas savo jėgos bendram dar
bui ir sudarė Vyriausiąjį Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetą-Vlik.

Vyriausiasis Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas, pradėdamas 
savo darbą, skelbia:

1 1. Lietuvių tautos laisve ir
Lietuvos valstybės nepriklauso
mybė yra tautos egzistencijos

10 Atsakymų Kodėl Apsimoka Taupyti 
Standard Federal Taupymo B-vėje

h Stipriausia Taupymo Bendrovė Chicagoje.
z* Turt*s ....................................... .................. $58,000,000.00
3. Atsargos Fondas virš .................................. $5,000,000.00
4. Standard Namas ir visi įrengimai vert. virš $1,000,000.00, 

bet knygose rodoma už $1.00.
5. Pakėlėme dividendą 1/4% visoms taupymo sąskaitoms.
6. Visados išmokėjome Taupytojams pagal pareikalavimą 

depresijos ir karo laikais.
7. Visi Taupytojų pinigai investuoti į United States Govern

ment garantuotus morgičius ir bonus.
8. Teisingas patarnavimas visuose skyriuose.
9. Visi Direktoriai lietuviai.

10. Narys Federal Savings & Loan Insurance Corporation ir 
Federal Home Loan Bank Sistemos.

Pinigai įdėti prieš I l-tą dieną, neša dividendą už visą mėnesį.

CHARTERED AND SUPERVISED BY 
THE UNITED STATES GOVERNMENT

JUSTIN MACKIEWICH, President 

JUSTIN MACKIEWICH, Jr., Vice-President

DARBO VALANDOS: Kasdien, įskaitant šeštad. nuo 9 vai. ryto iki 4 
vai. po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro. 
Trečiadieniais visai neatidaroma.

Standard Federal Savings

iš to, kad ji didžiausią savo e- 
nergijos dalį skiria ne žemės su 
visais jos turtais ir paslaptimis 
užvaldymui, bet žmogaus paver
gimui. —

t
Autorius išryškina kiekvieno 

žmogaus asmenišką atsakomybę 
kuriant gėrį žemėje, “nes būtų 
stabmeldybė prašyti dievybės 
to, ką mes patys galime ir tu
rime pasidaryti. Pavyzdžiui, bū
tų neprotinga melstis, kad die
vybė mus fiziškai maitintų ir 
rengtų bei statytų mums pasto
gę, nes ji, leisdama žemėn, mus 
aprūpino įstanga tai patiems pa 
sidaryti. Dievas padarė žmogų
į save panašų kūrėją ir I rejjęaiuose. Dr. J. Daugailis 
jis laimina mūsų darbus tik ta- ———————————————=-====
da, kada mes tęsiame jo kuri-
nį”. --------------------------------------

Paklaustas patarimo lietu
viams ir kitiems pabaltiečiams, 
vysk. Rancans skatino:

— Pirmiausia — likti ištiki
mais savo tautoms. Išlaikyti sa
vo kalbą, papročius bei tradici
jas ir tikėjimą. Specialiai lie
tuviams patarčiau atsiminti jų 
dainiaus Maironio pasakymą 
“Per skausmus į garbę”. —

Vysk. Rancans buvo II, III ir 
IV Latvijos seimo .vicepirminin
kas ir, rusams ištrėmus Latvijos 
prezidentą bei seimo pirminin
ką, pagal konstituciją turi atsa
kingą balsą Latvijos valstybės

ir jo3 visokeriopos gerovės bū
tinoji sąlyga.

2. Suvereninė Lietuvos vals
tybė nei dėl Tarybų Sąjungos, 
nei dėl dabartinės Reicho oku
pacijos nėra išnykusi, tik suve-: 
reninių valstybės organų veiki-'

y r#. laikinai sutrukdytas. ! 
m. birželio 15 d. Tarybų

Sąjungos okupacijos ir tos oku
pacijos prievartoje padarytų ki
tų jėgos ir klastos aktų per
trauktas Lietuvos valstybės su
vereninių orgasfų veikimas 1941 
m. birželio 23 d. Tautos sukili
mu ir Laikinosios Vyriausybės 
veikimu buvo laikinai atstaty
tas .

3. Lietuvą iš okupacijos išlais 
vinus ir toliau veikia 1938 m. 
Lietuvos Konstitucija, kol ji tei
sėtu keliu bus atitinkamai pa
keista.

4. Respublikos Vyriausybė, 
laikui atėjus, bus sudaryta Vy
riausiame Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitete koaliciniu pagrindu po 
litinių grupių susitarimu.

5. Demokratinė Lietuvos vals 
tybės santvarka bus suderinta 
su plačiųjų tautos sluogsnių in
teresais ir bendromis pokario 
sąlygomis.

6. Respublikos Prezidento ir 
Seimo rinkimų įstatymai bus

y

t"

TO

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32
(Archer Avė. at Sacramenio) 

PHONE: Vlrginin 1 - ! I 4 I

7. Vyriausiasis Lietuvos Iš- mitetas visokeriopai rems Lietu 
laisvinimo Komitetas, vadovau- vos kariuomenės atkūrimą,
damas Tautos kovoms ir dar
bams Lietuvai išlaisvinti, Lietu
vos valstybės suvereninių orga
nų veikimui atstatyti, demokra
tinei Lietuvos santvarkai atkur
ti ir kraštui nuo bolševizmo ir 
kitų jo gyvenimą ardančių veiks 
nių apginti, vykdys kuo plačiau
sią visuomenės konsolidaciją, ly 
gins politinių grupių savitarpio 
nesusipratimus.

8. Didžiai vertindama j tauti- 
reformuoti pagal demokratinius I nių karo pajėgų reikšmę kovoje
rinkimų principus. dėl Lietuvos išlaisvinimo, Ko-

9. Komitetas palaikys glau
džius ryšius su Lietuvos pasiun
tinybėmis ir konsulatais ir ben
dradarbiaus su užsienių, ypačiai

ūkiui, socialiniam gyvenimui, tei 
singumo ir švietimo darbui tvar
kyti.

Vyriausiasis Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas, skelbdamas 
Lietuvių Tautai šia savo dekla-

Amerikos, lietuviais ir su viso-i racijf), kviečia visų politinių nu 
mis tautų apsisprendimo laisvę sistatymų geros valio3 lietuvius
ir Lietuvos nepriklausomybę pri 
pažįstančiomis tautomis.

10. Kultūrinei ir ūkinei tau
tos pažangai paspartinti ir vals
tybės gyvenimui veikiau į nor
malų kelią grąžinti Komitetas 
rinks ii ruoš medžiagą išlaisvin
tosios Lietuvos administracijai,

nusiteikti tarpusavio bendradar 
biavimo ir vienybės dvasia kovo 
je dėl Lietuvos.

Vardan tos Lietuvos vienybė 
težydi!
VYR. LIETUVOS IŠLAISV-MO 

KOMITETAS

Vilnius, 1944 m. vasario 16 d.

LATVIŲ VYSKUPAS APIE 
LIETUVIUS

Latvių vyskupas Jaseps Ran
cans neseniai atšventė 70 m. 
amžiaus sukaktį. Ta proga nau
jausiame “Lietuvių Dienų” nu
meryje įdėtas jo pasikalbėjimas 
su V. Braziuliu. Vysk. Rancans 
kalba lietuviškai, maloniai prisi
mena savo buvusį profesorių 
Maironį; papasakojo, kad latvių 
vysk. Sloskans dabar yra Belgi
joje ir tvarko latvių studentų 
reikalus, o lietuvių kilmės vysk. 
Urbšas gyvena Montserate, Is
panijoje. Apie lietuvius vysk. 
Rancans sako;

— Su lietuviais mane riša 
tamprūs ryšiai iš jaunystės me
tų. Su lietuviais susipažinau ir 
susibičiuliavau kunigų seminari
joj ir Peterburgo Dvasinėj Aka
demijoj studentavimo laikais. — 

Tada mūsiškiai jį mokė lie
tuvių kalbos.

Apie Pabaltijo išlaisyibimą 
vysk. Rancans tarė:

— Aš nei vienai akimirkai ne
abejoju, kad Rusijos komunis
tų pavergtos tautos amžinai ne
liks vergijoje. Aš tvirtai tikiu, 
kad ateis diena, kada pavergtos 
Rytų Europos tautos, jų tarpe

taip toli savo pačios pastango- Latvija, Lietuva ir Estija, nusi- 
mis pažengusi, blogumai plaukia kratys komunistų vergiją. —

PAULIUS JURKUS

SMILGAIČIŲ AKVARELĖ
PREMIJUOTAS ROMANAS

4 tęsinys
— Mes neparagavom krupniko.
— Ak, tokios kartybės ir rūpesčiai užgulė mus,— 

klebonas išgeria stikliuką ir atsistojęs pasiima skry
bėlę, botagą. — Tiesa, tu visdėlto pasaugok Samanę, 
gal kaa lydi. Reikėtų tikresnių įrodymų. Iš savo pu
sės tvarkysiuos. Tokie rūpesčiai, Kleopai, tokie rūpes
čiai, kad vienas kitą veja...

Klebonas užsideda skrybėlę ir atsisveikina.
2

KIEK KARTŲ važiavo iš Gimbuto sodybos! Dvi 
beržų eilės, lyg Napoleono kareiviai, užsimaukšlinę ža
lias kepures, pasitinka prie vartų. Seniausias jų, su
grūdęs baltas kelnes į ruoplėtus sunkius batus, sušla
ma lyg koks perkaręs viršila ir praneša žinią — važž- 
žiuoja klebooonasss ... Jo balsą pasigauna pirmasis ir 
perduoda kitam. Taip suošia visa beržų eilė ir lydi pro 
daržus, krūmokšnius, dirvas, kol baigiasi Gimbuto že
mė. Ten sustoja, pasupa šakas, tuos žalius akselban- 
tus, ir atsisveikina.

Dabar klebonas nemato beržų, nesigėri tvirtais 
liemenimis, iš kurių išeitų daugybė stalų, kėdžių; sėdi 
jis sukritęs, dideles kojas atspyręs į gardeles.

Gimbutas! Dieve, duok daugiau tokių ūkininkų, 
tuoj Smilgaičiai išgarsėtų visoj Lietuvoj. Kokia tvar
ka, koks sudėjimas! Kiek bekonų žvygina kasmet sto-

tin, pieninėn ežerus suvežą. Ir iš bičių — tu sugalvok 
.’ tokį dalyką — išspaudžia ne tik vašką, bet ir pi
gą. Juk centneriais medų pardavinėja. Tai Gimbutas! 

Ir brevioriaus lapuose jis įdėtas kaip rinktinis pa
veikslas — garbingas parapietis. Kai liedino varpus, 
ar ne jis prilopė pinigų — du storiausius ąžuolus at- 
girgdžino staklėm. Štai, ir tvartus, kuriuos dabar
stato...

Klebonas atsimena, kad nebaigė reikalų dėl tų 
rąstų. Atsisuka pažiūrėti. Tiesa, troba senoka, ligi 
stiklų užsimaukšlinusi šiaudinį stogą, bet koks didu
mas: gali polkas šokti, ratelius išeiti per visus kam
barius. Langinės — nieko nepadarysi — baltos, su 
žvaigždėm, mėnuliais.

Suskauda kunigui širdį: tokį ūkį nuleisti, ir 
dėl ko?

— Rytoj bažnyčioj priminsiu rąstus, — taria bal
su ir suka botagą

Kairėje baigiasi krūmokšniai, ir tarp beržų su
sikūprina kalvos. Pora arklių išsiręžę traukia maši
ną. Ji mostiguoja geležinėm rankom. Kelia jas augš- 
tyn, staiga lyg įniršusi meta žemyn, griebia pluoštą 
avižų ir nustumia į šalį. Aplinkui spiečiasi žmonės, 
riša pėdus, meta skubėdami. Tada ateina kiti, kurie 
rikiuoja suglauston eilėn.

Darbininkų būrys pamato Samanę. Tokia turtuo
lė galėjo pasipuošti šviesia languota suknele, plaukus, 
tą tamsią gniūkštį, surišti balta skarele. Dabar ji ne
siskiria iš kitų darbininkų, kurie, papilkę, apkibę šiau
dais, suprakaitavę, skuba ežiomis. Klebonas tačiau 
ją iš tolo mato. Samanė maža, lyg kanapių pėdas! To
kią mergaitę, rodos, įsidėtum j pirštinę, ir ji dingtų. 
Bet, va, ką užtaisė!

— Taip negali būti! Ne, ne! — klebonas pradeda 
balsu ginčytis pats su savim.

Tuo metu priešais atlekia dviratis. Ir kai kunigas 
užsimoja, kažkas kriste nukrinta žemėn,,

Hi hi, hi, — susijuokia pritūpęs žmogus. — 
Klebone už ką? — nutęsia klausimą, žvelgdamas pro 
dviračio rėmus. — Manęs vistiek nepasieksi!

Kunigas Senkus vietoj sulaiko arklį ir dirsteli ša- 
likelin. Ten Justinas Linkus, bankelio valdybos narys, 
mažo ūkio žmogus, truputį išlenktom kojom, lyg būtų 
tarnavęs kavalerijoje.

— Tu? — kunigas lyg nustemba; lyg susigėdęs 
pasuka botagą. — Kur tave neša aitvarai ?

Linkus išlenda iš po dviračio, purtosi dulkes nuo 
kelnių, neskubėdamas pasiaiškina.

— Hi, klebone, ir aš prie valdžios! Jau antrą 
savaitę seniūnas esu. Tai ir lakstau kaip bimbalas su 
smilga, nešdamas raštelius, reikaliukus. Rytoj ban
kelio valdybos posėdis; ir ten, kaip žinote, savo petį 
esu prirėmęs. — Pasitaiso priplotą kepuraitę ir nusi
juokia: — Klebone, rytoj bus lietaus!

— Ką tu, žmogaus, rytoj atlaidai, negali lyti!
— Todėl ir bus lietaus, kad klebonas važiuoja 

vienas ir su savim šnekasi. Jau iš tolo mačiau, kad rė- 
žiat pamokslą iš vežimo... Žinot, pentarda prieš lietų 
užlekia į medžius ir pradeda giedoti. Taip ir dabar: 
jei klebonas vežime sako pamokslą, tai ne prieš ge
ra, prieš audrą ir lietų.

— Jei šitaip, tai lietaus nebus! — atkerta juok
damasis kunigas Senkus.—Rengiuos pamokslui. At
laidai !

— O verta, verta čia pasakyti didelį pamokslą, 
sugausti triūbom. Koks tas mūsų miestelis?! Mažas, 
rodos, kepure apvožtum, bet kaip jis prirūgęs, lyg ko
pūstų bačka; oras, atsiprašant, neponiškas.

Klebonas dinsteli į žmogelį. Ir ką jis ma
lą? Visur jodinėja dviračiu. Gal ir jo akys užkliuvo 
už ...

— Tvarka bus, Justinai! — kunigas timteli va
deles.

(Bus daugiau)
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VAIDILOS TEATRO VEIKLA

Š. m. sausio 12 d. įvyko Vai
dilos teatro narių susirinkimas, 
kurį trumpu žodžiu pradėjo ad
ministratorius Z. Dučmanas, pa 
kviesdamas į prezidiumą Zk Pec- 
kų ir A. Balčiūnaitę. Nueito ke
lio ir atliktų darbų vaizdą davė 
Z. Dučmanas. Administratoriaus 
pranešimą papildė ir naujų min
čių bei sumanymų pateikė meno 
vadovas P. Maželis. Kalbėtojai 
šiltais žodžiais prisiminė, kad te 
atras, būdamas LB apylinkės ži
nioje, gali drąsiais žingsniais ei
ti į platesnius veiklos laukus.
Apylinkės valdybos pirm. Jonas 
Virbalis skatinančiu žodžiu pa
sveikino vaidiliečius, priminda
mas mūsų sunkią likiminę kovą 
su įvairiomis negerovėmis. Iš
rinkta nauja valdyba: Z. Pec- 
kus, Ig. Gatautis ir A. Balčiū
naitė, kandidatais liko N. Bal
čiūnaitė ir J. Citavičius.

M. Venclauskas Vaidilos teat
rui padovanojo 4 veiksmų jauni
mui pasaką "Užburtoji dūdelė”, j Atidėkime visus darbelius į 

'šalį ir š. m. vasario 17 d., minė
dami Nepriklausomybės šventę, 
visi dalyvaukime proteste prieš

WHK salėje (5000 Euclid Avė.) 
bus tęsiamas iškilmingas šven
tės minėjimas. Į minėjimą pa
kviesti arkivysk. Edward F. Ho- 
ban, Ohio gubernatorius ir se
natoriai, Clevelando meras ir 
kiti valdžios pareigūnai. Taip 
pat Latvijos, Estijos, Vengrijos 
ir kitų pavergtų tautų atstovai. 
Meninę dalį atliks Čiurlionio an-

karų Europos didmiesčiuose 
Be to orkestras yra numatęs ir 
koncertinę iškylą į Prahą, bet 
ši iškyla priklausys nuo to, ko
kia bus tuo metu politinė būklė 
už geležinės uždangos. Pažymė
tina, kad šiame orkestre jau dvy 
liktus metus dirba čiagimis mū
sų tautietis Vytautas Kušleika.

V. A. BRAZIULIS NESRKMES

Žinomas spaudos darbininkas 
Vytautas A. Braziulis, praėju
siais metais dirbdamas Cleve- 
land Frog and Crossing Co. ge
ležinkelių pervažų bei jiešmų 
įrengimų dirbtuvėje, buvo sun
kiai susižeidęs vieną dešinės ir 
du kairės rankų pirštus. Ka
dangi sužeidimai buvo su kaulų 
lūžiais, V. A. Braziulis tūlą lai
ką buvo nedarbingas ir dr. Da-

samblis, vadovaujamas muz. Al- i nieliaus Degėsio priežiūroje gy- 
fonso Mikulskio. Dalyvaus so dėsi namie. Prieš pat Kalėdų 
listai Aldona Stempužienė, Juzė šventes V. A. Braziuliui buvo 
Krištolaitytė ir A. Bakūnas. padarytos lengvo pobūdžio o- 

Ta dieną visi atsilankykime į dos ~ veido įtariose vietose
bažnyčias šv. mišių išklausyti ir desmes rankos vienoJe viet°- 
ir pasimelsti, o vakare į WHK|Je “ operacijos, kurias sėkmin- 
salę iškilmingam minėjimui, ku- Sai atllko dr- D- DeSesys, paša- 
riame pareikšime protestą dėl | hndamas S3l,mos odos Hšos 
mūsų tėvynės Lietuvos paver-J Pradmenis- Nebodamas visu ne- 
gimo. Tik* gausus mūsų atsilan-1sėkmi^ VKT A- Braziulis su sa
kymas parodys mūsų nepamir- vo zmona Nora suruosė savo be*

tinė apyskaita, renkami vykdo
mieji bei kontrolės organai ir 
svarstomi tolimesnieji radijo iš
laikymo reikalai. Nariai ir besi
dominti visuomenė turėtų gau
siai šiame susirinkime daly
vauti.

— Balfo skyrių valdybos pra

šo visus rinkėjus aukų lapus 
grąžinti šį sekmadienį Spaudos 
kioskan.

— Tautinių šokių šokėjai pra • 
ėjusį sekmadienį turėjo savo re
peticiją pasiruošimui tautinių šo 
kių šventei Chicagoje. Kelios 
dešimtys šokėjų — mergaičių ir 
berniukų — šokių vedėjo Liudo 
Sagio buvo supaž'ndinami su šo
kių šventės šokiais. Jaunimas 
yra maloniai kviečiamas ko gau
siausiai dalyvauti šios šventės 
pasirodyme. Visais reikalais pra 
soma kreiptis į t. Sagį.

— Kęstas Paulauskas,, priim
damas JAV pUietybę, savo pa
vardę sutrumpino i Kostą Pau
lių, o Vaclovas Rocevičius — į 
Vacį Rociūną.

— Spaudos kioske galima " 2- 
sisakyti visus lietuviškus laik
raščius arba pratęsti jų prenu
meratas. S. G.

Niekas nėra tiek turtingas, 
kad nieko nestokotų, niekas nė
ra toks vargšas, kad kitam ne
galėtų padėti. Leonas XIII

NAUJI 1957 M. MODELIAI
• Televizijos
• Radijai: Importuoti Ir vietiniai,

AM/FM, nešiojami Ir kit.
• Fonografe' • Hl-’"ldellty
• (kalbėjimo apuratai
• Dulkiasiurbliai, skutimosi mašinė

lės, plaukų džiovintuvai, kavos 
virduliai, tosteriai, inlxma8terial, 
automatiškos keptuvės ir kt. na
mų apyvokos reikmenys

• Rašomos mušInėlSs
• Riekt, laikrodžiui ir (vairūs kito

kie daiktai.
Piginusiai pirkaite Ir geriausi* pa

tarnavimą gausite inž. A. Semėno 
įmonėje.

DflinA-

TCLEVISIOn
Csales- Service)

Sav. Inž. A. SKMCNAb 
3321 S. Halsted —- CLJffsiile 4-5065
Atdara: kasdien 9—6, pirmadieniais 

ir ketvirtadieniais 9—9

iii

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

šimą pavergtosios tėvynės Lie
tuvos ir už geležinės uždangos 
likusių lietuvių ir privers lais
vąjį pasaulį reaguoti į mūsų pa
reikštą protestą.

LB APYL. SUSIRINKIMAS

Apylinkės informacinis susi
rinkimas įvyko š. m. sausio 13 
d. Susirinkimas atsistojimu pa
gerbė žuvusius Klaipėdos kraš-į 
tą vaduojant. Prezidiuman iš- į 
rinkti A. Mikoliūnas, F. Saukė-, 
vičius ir VI. Matulionis. Susi-į 
rinkime paminėta Klaipėdos Į 
krašto atvadavimo 34 metų su-l

pavergimą mūsų tėvynės Lietu- 
! vos.

Alto Clevelando Skyriaus 
h Valdyba

“RIGOLETTO” LANKYS 

CLEVELANDĄ

Chicagos muzikų ir daininin-
. . .. .. n i , , x • ku sambūris, vadovaujamas mukaktas. Šiuo reikalu keletą min-i .7 ... , ’ .... . ... ■ .... . , . “ , Lzikų Vlado Baltrušaičio ir Ančių pareieke atvadavimo drfly- į
vis Feliksas Eidimtas.

BALYS
Radio - Televisien 

SALES — SERVICE
Rekordai - Dovanos — Filmos 

ir Elektriniai Prietaisai
2646 West 7lst Street

Tel. PRospect 8-5374
Krautuvė atdara Pirm.. Ketv. 9-9, 
Antr.. Treč., šefit. 9-C. Sekm. 9-2.

šelmiams bičiuliams jaukią Kū
čių vakarienę, kurios metu J. 
Dunduras parodė įdomų kelio
nių filmą.

ItAMOVENŲ METINIS 

SUSIRINKIMAS

1957 m. sausio 27 d. 11:30, 
vai. (sekmadienį, po sumos) L. 
V. S. Ramovės Clevelando sky
riaus valdyba šaukia metinį na
rių susirinkimą. Visi ramovė- 
nai kviečiami susirinkime daly
vauti.

Darbotvarkėj — valdytos pra 
Į nešimas apie metinę veiklą, re
vizijos komisijos pranešimas, 
diskusijos dėl valdybos veiklos, j 
naujos valdybos ir revizijos ko
misijos rinkimai ir kiti įvairūs 
pranešimai bei sumanymai.

Ramovėnai, nepamirškite š.i 
m. sausio 27 d. 11:30 vai. atsi-i 
lankyti į metinį susirinkimą, į- 
vyksiantį lietuvių salėje.

Skyriaus Valdyba ,

Vestuvių nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybė

Prccin Photo Studio
(lacorporated)

EDVARDAS JUS, »▼,

4058 Archer Avenue 
Telefonas Vlrginia 7-2481

tano Kučiūno, šiuo metu vykdo 
baigminius C. Verdi operos “Ri- 
goletto” atkūrimo darbus. 'Ope
ros premjera įvyks Chicagoje. 
bet vadovai stengiasi, kad šią 
operą galėtų pamatyti ir kitos 
JAV didžiosios lietuvių koloni
jos. Tuo reikalu jie tariasi ir 

sekė gyvos diskusijos. Daug su lb Clevelando apylinkės val- 
kliuvo tiems, kurie nelanko jo- dyba, kuri buvo sukvietusi, nie
kių pobūvių, susirinkimų ir t.t no kuitūros darbuotojų bei rė- 

Su kasos stoviu supažindino j mgjų pasitarimą šiuo svarbiu 
apylinkės valdybos ižd. Juozas rcįkaiu. Clevelando kultūrinin- 
Zemaitaitis. kai vienbalsiai pritarė šiam svar

Pasistenkime atlikti savo pa- biam sumanymui, bet suabejojo, , . • o • o * • •
reigą, kurie dar neatlikome, su- dgl paeidauiamo atlyginimo dy-1 nare Sojųa Smetoniene,
mokėkime solidarumo mokestį dsįo nes nPt serįausįa- navvkes Pro-’ram^ atliks sol. Diciute - 
už 1956 metus; neatsisakoma ir
ir nuo šių metų mokesčio. duos tiek pajamų. Vispusiškai i Brazaitiene. Baliaus pra-

. J , dzia 7 vai. vak. Pelnas skiria-, aptarus Chicagos lietuvių mu- ‘ T . . . . .- ,
LIETUVIU NAMŲ POBCVIS zikų vertin pasWlymą. nutar-' L,et“v°s '*?*• '"T“

Lietuvių Namų (Lithuanian ta prašyti Juozą Stcmpužj to-1 lldaras lr Slblro llctuvlams «>P- 
Home Co.) vadovybe sausio 13,ijau eiškintis “Rigoletto” operos
d. savose patalpose surengė vai- viešnagės Clevelandc reikalu, 
šes direkcijai ir tarnautojams.
Į vaišes buvo pakviesti ir didės- VYKS | EUROP.Ji
nių (pagrindinių) organizacijų Clevelando simfoninis orkest- 
atstovai, kas padaryta pirmą ras> vienas žymiausių JAV sim-1 
kartą. Lietuvių Namų pirminin- foninės muzikos sambūrių, mū-' 
ku yra J. Baltrus. Be esančių Sų turimomis žiniomis, numato 
garbės narių (J. Saukevičius, F. gjų metų vasaros metu atlikti'
Saukevičius, F. Baranauskas ir šešių savaičių koncertinę kelio-j 
J. Urbšaitis), suteiktas garbss nę po Europos kraštus. Clcve- 
nario vardas A. Baniui ir A. lando simfoninis orkestras nu-t

Apylinkės valdybos pirm. J. 
Virbalis painformavo apie vyk
domus darbus.

JAV LB Centro’ Valdybos vi- 
cepirm. dr. A. Nasvytis supažin
dino su atliktais darbais. Po to

SOPHIE BARČUS
RADIO PROGRAMA

Iš WGES stoties— Banga 1390 
F1RMADIENN1O vak. nuo 7—8 v 
NUO riilMAI). IKI PENKTAD 

8:45 iki 9il0. vai. ryte 
8EŠTAD. 8:30ikl 9:30 ryto

SEKMAD. 8:30 --0:30 v. r. iš stoties 
WOI’A -f 14W kil.

7159 80. MAPLEWOOD AVĖ.
Chicago 29, III. HEmlock 4-2413

M O V I N G
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus bei pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BIshop 7-7075 arb» 

PRospect 8-9842

JOHN 1. ZURiS
LAWYKR AM) ("DVN'SELLOK 

11 SO. L.A SALI .E STREET 
Koom 1415

Pilone: RAndolpli <>-4425 
Home pilone: lAfayette 3-9177

Ivinskui. Žodį tarė J. Gražulis 
(salės vadovybės vardu), nau
jas garbės narys A. Banys; to-

TRUMPAI 

— DLK Birutės Draugijos

Clevelando skyrius sausio 19 d. 
Ccuntry Clubo patalpose rengia 
žiemos bolių, į kurį kviečia mie 
luošius clcvelandiečius atsilan- 

j kyti. Balių globoja draugijos

|ti.
— Lietuvių Radijo Klubo me

tinis susirinkimas įvyks šį sek
madienį, sausio 20 d., 11:30 vai. 
lietuv.ų salėje. Bus pateikta me

r;

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

FEDXRAL
2202 W. Cermcfc Road 

Chicago 8, ILL. Z
Vlrginia 7-7747

mato koncertuoti Lisabonoj, Ma 
dride. Berne, Vienoje, Berlyne, H 
Stockholmc, Amsterdame, Pa-!

(S ARTI IR TOU BAJLDŲ
PERKR4USTYM4S
AauJom specialu dideli, 

.unkveiunlfl mi pilna ap
draudė. Pigiu U aasUnlogaa 
pa tarna rtanaa.

R Š L R E N A $
Wood 8t., Utelcago t, 

uunou, mu. VI 7-2972

Chartered and Suparvised by the U.S. Government

- ». ••
1957 BUICKAS 

Tik

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

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

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiniiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimmimiiiisiiiti

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

tolimų distancijų. Šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
8415 8. LITCANICA AVĖ., CHICAGO, ILL.

Telefonas — FRontier 6-1882
iiiii'iiiimiiiHiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiimiiimiiiiiimiiimmimiiiiiiM

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM | VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldu perkraustymas as

meny turinčių ilgą patyrimą.
STASYS FABIJONAS

2146 So. Hoyne Avė., Telef. Vlrginia 7-7097

JONAS G KAS
J. O. TELEV1SI0N OOMPANY

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

TV IŠPARDAVIMAS
NUOLAIDA IKI V3!

liau keletą minčių pareiškė apyl. ryžiuje i rkituose žymiuose Va- 
valdybos pirm. Jonas Virbalis, 
radijo klubo vedėjas Juozas 
Ktcmpužis, Kazys Karpius, F. |
Eidimtas, M. Trainauskaitė (vy
čių vardu), jaun. vyčių vardu 
F’.. Brazis, F. Baranauskas, Z. i 
Dučmanas, A. Buknis, reikalų 
vedėjas P. .sukis.

J. Gražulis par nlė filmą, vaiz 
duojantį namų remonto darbus 
ir kitą veiklą.

Paskui vyko šokiai. Nepa
mirštas ir Ralfas, kuriam su
rinkta $41. j. a. v.

VASARŲ) 16 MINĖJIMAS

S. m, vasario 17 d. Clevelando 
lietuvių parapijų bažnyčiose 10 
vai. šv. mišios bus atnašauja
mos už pavergtąją Lietuvą. Tą 
pačią dieną 11 vai. Clevelando 
katedroje arkivyskupas Edvvard 
F. Hoban atnašaus šv. mišias 
(sumą) už pavergtąją Lietuvą.

Tą pačią dieną G vai. vak.

end Loan Association

Attk&fcsnitis diviitendu. niokėsune nuo 1957 m. 
sausio mėn. I dionm.

l'arlrauksima Jūsų pitii«i» i* kitur. j«a atnešit* 
savo banko knygutę.

Pinigams padėti nereikia vaJinėti. Juo* galite pa- 
sittRli paSlu. Mes apmokėsime ((akto iMsidua

JOHN J. KAZANAUSKAS, 
Prezidentas

ĮSTAIGOS VAlSVtMJS Kasdien nuo 9to« 
vakaro. Ketvirtadieniai' nuo 6toa ryto iki ........
AeiUdieniaia ano atr* vai ryto iki 1 valandos po piet^ 
Trečiedieniaų visai n oa U dar omą.

•L
vai vakaro.7 to iki *

VACLOVO DŪKŠTOS
(Buv. Urbelio)

Duonos Kepykla
1800 W. 46th Street, Chicago
TELEFONAS — UFAYETTE 3-1610

Kiekvieną dieną vis daugiau yra reikalaujama V Dūkštos duo- 
uos, kuri yra netik labai skani, bet ir ilgai nesensta. Kepama be 
jokių chemikalų, iš gTynų grūdų. Ypatingai turi didelį pasisekimą 
duona, kepama, mažuose kepaliukuose iš rūpių ir smulkių miltų, 
šeštadieniais V. Dūkštas ypatingai palengvina šeimininkėms, iš
kepdamas pyragus su razinkomis, varške, aguonomis, obuoliais ir 
uogomis.

Jeigu negaunate V. Dūkštos kepyklos g įminiu artimiausioje 
muisto krautuvėje, tai telefonuokite j keplyklą telefonu LAfayet- 
te 3-1510.

Prie kepyklos eaiutetoje krautuvėje galima gauti pienas, svies
tas, ^ūris. varškė, kiaušiniai ir importuota iš Europos salumi, deš
ra, grybai. žily’) konservai, šokolą^as ir kt. gaminiai.

SPECIALUS
BARGENAS
INVENTORIAUS
IŠPARDAVIMAS

4 gabalų miegamojo setas, 
l rėmai su spyruoklėmis, 
spyruoklinis matracas,
3 vanity lempos, 2 pagalvės 
lovai ir 1 mažas kilimėlis Si 69-95

rei.II A. 1LMDO.MS, M.LI.IE HEItTI LIS. Su v.

ROOSEVELT FURNITURE Co.
2310 W. Roosovolt Road Tolof. SEoley 3-4711

Krautuvė a Ii dury ta aekiuatlleulais nuo II iki 4:80.

.NARIAI LIETUVIU TAIP. IR SKOLINIMO
B-VI0 LYGOS. KURIOSE

Kiekviena Santaupos Apdraustos iki S 10,000.00 
I R

Paskolos Duodamos Namų įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

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

CRANE SAVINGS t LOAN ASSN.
2555 W. 47th St., Chicago 32, Iii.

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

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

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

‘Skaitykite ir itlalinkile dienraštį "Drau^”.
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MŪSŲ KOLONIJOSE
Philadelphio, Pa.

Rengiamasi Vasario 16 

minėjimui

Lietuvos N e priklausomybės 
šventei Philadelphijos lietuviai, 
vadovaujami LB apylinkės val
dybos, parengiamuosius darbus 
pradėjo jau senokai: lapkričio 
21 d. buvo sušaukti visų kultū
rinių bei politinių organizacijų 
atstovai, aptartas minėjimo pla
nas ir sudarytos keturios pa
grindinės komisijos. Šios komi
sijos, vadovaujamos LB apylin
kės valdybos, sėkmingai įvyk- 
džiusios parengiamuosius Vasa
rio 16 minėjimo darbus, pasku
tiniam bendram posėdžiui buvo 
sušauktos sausio 12 d. Šio po
sėdžio tikslas — pervertinti at
liktuosius darbus ir darbą sude
rinti taip, kad į minėjimą būtų 
renkamasi visai gerai pasiren
gus. Pasitarime paaiškėjo, kad 
tiek organizacinė, tiek meno bei 
programos, tiek propagandos ko 
misijos savo uždavinius yra sėk 
mingai bevykdančios. Darbo 
dar nepradėjo finansų komisija, 
kuriai vadovauti buvo įsiparei 
gojęs LB apylinkės valdybos iž
dininkas, kuris, kaip paaiškėjo,1 
prieš keletą dienų iš valdybos 
pasitraukė. Tą dalyką svars
tant, buvo akcentuota, kad au
kų telkimo reikalas yra pagrin
dinis uždavinys Lietuvos laisvi
nimo byloje, ir Amerikos Lietu
vių Taryba, vadovaujanti Ameri 
kos lietuvių pastangoms dėl Lie
tuvos nepriklausomybės atsta
tymo, yra reikalinga didesnės 
finansinės paramos, todėl Phila
delphijos lietuvių piniginis įna
šas ir šiemet turėtų būti ne 
tik tolygus praėjusių metų su
aukotoms sumoms, bet jas tu
rėtų gal net prašokti. Šis rei
kalas buvo tinkamai suprastas, 
ir finansų komisija .papildyta 
naujais asmenimis. Dabar fi
nansų komisiją sudaro K. Čiko- 
tas, A. Bachas, E. Binkis, B. 
Dirmėnas, V. Norkus, A. Roma- 
nauskas, J. Malonis ir B. Žu
kauskas.

Susirinkime nutarta Vasario 
16 proga išleisti atsišaukimą į 
Philadelphijos lietuvius, juos 
kviečiant gausiai dalyvauti pa
čiame Vasario 16 minėjime, Lic 
tuvos laisvinimo reikalui atiduo
ti galimai stambesnę auką ir vi
somis prieinamomis priemonė
mis prisidėti, kad šis minėjimas 
būtų gražesnis ir prasmingesnis.

Susirinkusieji tarė paskutinį 
žodį ir dėl paties minėjimo prog 
ramos projekto, kurį parengė 
programos bei meno komisija. 
Minėjimo pagrindiniais kalbėto
jais bus kongrcsmanas Kathe- 
ryn E. Granaham ir, greičiausia, 
.JAV LB Centro Valdybos pirm. 
St. Barzdukas. Meninės progra
mos pagrindiniu atlikėju bus o- 
peros solistas St. Liepas.

Numatytos dvi delegacijos — 
pas Philadelphijos burmistrą ir 
Philadelphijos arkivyskupą.

Minėjimas įvyk3 vasario 17 d. 
Lietuvių Muzikos svetainėje, Al-

»• i

legene Avė. Reikia tikėti, kad 
Philadelphijos lietuviai ir šiais 
metais labai gausiai dalyvaus 
šios didžios ir reikšmingos die
nos minėjime.

— Ralfo pirm. kan. J. Končius
sausio 13 d. Balfo reikalais lan
kėsi Philadelphijoje.

— J. Melnikas, LB vietos apy
linkės iždininkas, nuo sausio 4 i 
d. pasitraukė iš valdybos.

— B. ir B. Valių, gyv. River- 
side, dukrelė Danutė čiuožykloje 
nelaimingai krisdama nusilaužė 
koją.

— J. Melnikas, gyv. Thomp
son Avė., sausio 6 d. sunkokai 
susižeidė auto katastrofoje.

— L. Fronto Bičiulių sky
riaus susirinkimas buvo sausio 
6 dieną.

— Naujieji ateiviai X. Gruz
dys ir A. Jankauskas, bvvę Mu
zikos Klubo valdyboje, iš savo 
pareigų pasitraukė.

— Bendruomenės Balsas iš 
rengto Naujų Metų sutikimo ga
vo ne $280, kaip buvo skelbta, 
bet $315 pelno.

So. Boston, Mass.
— Pabaltiečių ameri kiečių 

Draugijos susirinkimas įvyks 
sekmadienį, sausio 20 d., 3 vai. 
p. p. International instituto pa
talpose. Bus tariamasi ir dėl 
V. Verikaičio koncerto, kuris į- 
vyks Jordan Hali š. m. vasario 
8 d. Parodykime dėmesį!

— J. Vaičaitis, lituanistinės 
mokyklos vedėjas, kalbėjo tau
tinio auklėjimo klausimais per 
“Laisvės Varpo” radiją. *

— Latvių spaudos balius į- 
vyks vanagų namuose sausio 
10 d.

— Prof. dr. J. Puzinas yra at
vykęs į Bostoną ir čia pasiliks, 
kol suredaguos savo rengiamą 
Lietuvių Enciklopedijos tomą — 
K raidės pirmą dalį.

— Lituan. mokyklos pobūvis

rengiamas So. Bostono Lietuvių 
Piliečių Draugijos salėje š. m. 
kovo 3 d.

— Minkų talentų popietė ren
giama So. Bostono Liet. Pil. Dr- 
jos salėje š. m. kovo 10 d. Jau
nimas kviečiamas dalyvauti. 
Laukiami ir vyresnieji.

— Alto Bostono skyriaus po
sėdis kviečiamas šeštadienį, sau 
šio 19 d. 8 vai. vak. So. Bosto
no Lietuvių Pil. Dr-jos patalpo
se. Bus svarstomi Vasario 16 
minėjimo reikalai.

— Bostono vyrų choro banke
tas įvyks sausio ''7 d. 6 vai. vak. 
So. Bostono Liet. Pil. Dr-jos 
salėje. Programoje — choro 
dainos, solistė D. Mongirdaitė, 
“linksmieji broliai” ir vyrų cho
ro kvartetas.

— Latvių iniciatyva sureng
tose krepšinio rungtynėse Ma
ry Curley High School lietuviai 
laimėjo prieš latvius 56:37. Lie
tuviams taškus laimėjo V. Moc- į 

kus — 15, Z. Leonavičius — 14 
R. Žičkus — 9, J. Leonavi
čius — 7, A. Adamkaitis — 6 ir 
R. Vizgirda — 5.

Pagal savo kišenę
Vienam Anglijos kriminali

nių nusikaltimų inspektoriui iš 
Plymoutho mušė į galvą mintis 
palengvinti žmonėm pasityčioti 
iš savo pažįstamų, draugų ir 
priešų. Jisai sudarė žodynėlį iš 
tokių žodžių, kuriais galima ki
tą įžeisti, pažeminti, pasijuokti, 
pasityčioti. Prie kiekvieno žo
džio nurodyta teismo bauda pi
nigais. Taigi, gali iš anksto pa
sirinkti “stiprų žodį” pagal sa
vo kišenę.

LIETUVOS 111 K IT V VALSTYBIŲ 
1’AfiTO ŽENKLUS

Kalima įsigyti pigiomis kainomis pas:
KK'HAKI) EKTKA.

2045 VVest 71st St.. Chicago. Illinois.
Kaiijcraščiai prisiunčiami nemo

kamai.
..31

Pradėkit Tanpyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti lieja lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN I
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS: 
Flrmad., antrad.. penktad. Ir Trečlad.
•••tad. • rod. ryto iki A: AG p.p.

• ryto Iki 11 vai.. 
Katvlrtad. • vai. Iki • vaL vak.

— a
TELEVIZIJA • RADIJAS

HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI 
DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOMU

FRANK’S TV & RADIO, INC.
3240 So. Halsted Si. CAIumet 5-7252

VELTUI DOVANOS 
TAU RYTOJAMS!

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

TERMOMETRAS
... JEI ĮDEDATE #100.00 ...

O BE TO s.. SAUGUMAS
KIEKVIENA SĄSKAITA YRA FEDERALINIAI 
APDRAUSTA JŪSŲ SAUGUMUI IKI #1O,OOOoo

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

be abejonės aukščiausias visoj Chicagoje . • . Mūsų rekordas rodo, kad 

nereikia pinigus išlaikyti mūsų bendrovėje ilgus metus, kad gavus augš- 

tus dividendus.

MŪSŲ REKORDAS RODO, KAD METAS 
NUO METO MŪSŲ TAUPYTOJAI GAU 
NA 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!

NUO U2SISENE JUSIU
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ -
Tie. kurie kenčia '.,.<0 SENU 

ATVIRŲ IR SKALDZ.Ų ZA«Dl 
nagali ramiai Hšd&ti ir naktimi! 
miegoti ms Jų užsisenAjusion iati<lo« 
niežėjimų ir »kau’5Jii,ių Senų atvi
ru ir akaudžių žalždų iižri&kite 
I.EGUI.O Olntment .los gydymo 
ypoibyea palengvins Jusli skatidSji- 
inų Ir galGstte ramiai miegoti nak
tį Vartokite Ją tapgi nuo skau
džių nudegimų. JI taipgi pabalina 
niežėjimų llgoa vadinamos PSORIA- 
SIS. Taipgi pašalina porSSJimų ligos 
vadinamos ATRT.ETE.S EOOT. su
stabdo džiovinimų odos Ir perplyMtnia 
tarppirftčiu. Yra tinkama vartoti nuo 
džlflstančlos sunkusios odos dedlr- 
vlnių, odos tSMSrlinų Ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams. kada 
pasirodo skaudus išbėrimus nuo vy
styklų. JI yra gera gyduolG nuo Ift- 
viratnlų odos Ilgų. L*
gulo Olntm.nt yra 
parduodama po T S 
et, tr SABO.
Pirkit* valstl aGseCht 
oagoj tr apyllnkla.—
MUwauke«. Wlao„ Oa 
ry. Ind.lr Detrolt, 1C1- 
nhlgan arba rašyki
te ir atsiųskite Mo- 
ney ardac |

Atliekame didelitn '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. PRospėct 8-9842. Namų tel. WAlbrook 5-5934

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

* Unlversal Savings and Loaa Aseodatlon užtikrina saugu
mą Ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentflra Iki 
(10,000.00 kiekvienam Indėliui Ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių Ir sąžiningų v ūdiju pastangos.

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

DA1 pankoly Ir visais finansiniais reikalais krelpldtist

LEGULA), Department D., 

GG18 W. Eddy Ht., Chicago 31. III.

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois

=*=

.W

INSURED

.......■ .........
-«■

St.|Anthony Savings
* AND LOAN ASSOCIATION

1447 So. 49th Court Cicero 50, Illinois
Telefonai: T0wnhell 3-8131 ir Blshop 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 lietuviikai.
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PAJIESKOJIMAI
Jieškomi: URŠULE ČESNAVI- 

ČIENE iš Būdežerių km. KATRE
LE GRAUDU6IENE iš Būdežerių 
km. JONAS GRIGAITIS iš Būd
eierių km. — jieškomi Petro Ma
čiulio iš Sibiro. MOTIEJUS UTA- 
RA iš Maskabūdžių km., Ketur
valakių vai., jieškomas Jono šle
kio iš Sibiro. MEŠKAUSKAI JO
NAS ir ANICETAS, sūnūs Kazio, 
kilę iš Anykščių vai., Pagraužiu 
km., jieškomi Meškauskaites Juli
jos gyvenančios Sibire. Prašomi 
atsiliepti šiuo adresu: Anna Po- 
džiūnas, 205 Watkins St., Phila- 
delphia 48, Pa.

Jieško iš Lietuvos ANTANO 
LINAFTO ar jo šeimos, gyvenu
sio Vizbūtuose, prie Tauragės. Pra 
Sau atsiliepti šiuo adresu: Jurais 
Uksas, 335 Parke St., Pasadena, 
California.

Jieškomas ANTANAS .TAN-J 
KAUSKAS. s. Igno. iš Pešiškių 
km.. Aluntos vals.. Utenos aoskr,. I 
Jieško brolis Jankauskas. Žinantie
ji anie ši asmeni prašomi maloniai 
pranešti Sbio adresu: Stasvs Mel- 
sbakna. 1359 Ė. 91 St., Cleveland 
6, Ohio.

Jieškomas GEDEMINAS STA
SYS MIGONIS, s. Juozo iš Kybar
tu. K°ro metu gvvenes Lubeck’e. 
žinantieji aDie ši asmeni vra ma
loniai Drašomi Dranešti šiuo ad
resu: Stasvs Melsbakas. 1359, E. 
91st St., Cleveland 6, Ohio .

Jieškomas STASYS KARPAVI
ČIUS, s. Vinco, iš Kybartu. Karo 
metu gyvenęs Italijoje, žinantieji 
apie ši asmeni maloniai prašomi 
pranešti šiuo adresu: Stasys Mels
bakas, 1359 E. 91st St., Cleveland 
6, Ohio.

Jieškomi: PETRAS MARCIN
KUS. s. Mykolo, ir PRANCIŠKUS 
VARGONAS. Jieško Petro Mar
cinkaus sesuo — Teklė Pūrienė, 
d. Mvkolo, Pergalės g-vė Nr. 89, 
Kelmės miestas ir paštas, Lithua- 
ania.

Jieškau savo tetos ONOS SON- 
GAILAITES BURKE, ištekėjusios 
1914 m., anksčiau gyvenusi New 
Yorke; ir pusbr. VINCO, JONO ir 
GENOVAITĖS BURKE. Atsiliepti 
šiuo adresu: Danutė Siliūnait#, 
Kolūkis “Verpena”, Kelmės rajo
nas, Lithuania.

Jieškomi PETRONĖLE PRIŽ- 
GINTIENE ir VACLOVAS PRA
GINTAS. Jieško sesuo. Rašyti B. 
Nainys, 3827 Hemlock St., East 
Chicago, Indiana.

Jieškomi — ONA SIMOKYTE 
KLUMBIENE, duktė Jono, kilusi 
iš Jurbarko vals., Kosenų kaimo. 
JURGIS KAVALIAUSKAS, sūnus 
Stasio ar Antano, kilęs iš Jurbar
ko vals., Aleksandravo dvaro, Kli
šių km. Jis turėjo du sūnūs ku
nigus. Atsiliepti šiuo adresu: Ago
ta Ševelytė Tamašauskienė, d. Juo 
zo. Margtės g-vė Nr. 11, būt. 1, 
Vilnius, Lithuania.

LIETUVOS GENERALINIO
KONSULATO NEW YORKE
PAIEŠKOMI ASMENYS:
AUGAITYTE - TRANELIENE, 

Anelė ir vyras Tranelis, Juozas, 
gyvenę Chieagoje, S Aberdeen St.

BAGU2EVIČIUS, Stasys, iš Gu
diškės k., Luokės vai., Telšių apu

BARONAS - MAČIUKEVIČIUS, 
Antanas, Pranas ir Tomas.

BELIAUSKAS, Vaclovas Ir Vy- 
tflllt-ftS.

BERNOTĄ VIČIOTE - BUTKIE
NE, Pranė, iš Vagerių.

BOLECKIS, Vadimas ir OPAI
TE - BOLECKIENE, Gražina.

BOREIŠA, Vaclovas.
BUTKIENE - BERNOTĄVIČIO 

TE. Pranė, iš Vagerių.
GEČAS, Justinas, s. Povilo, iš 

Plungės vai.
GEČAS. Zenonas, s. Prano.
GREIVIENfi - MOCKAITE, Ie- 

Vft.
JANKAUSKAS. Rapolas ir Ma

rija. gvvene Kūboje.
JAšINSKAS, Vytautas, s. Kos

tą.
JONATVTS, Petras, s. An*°no.
KAIRYTE - UNGURAITIENE, 

Aleksandra.
KANIS. Juozas, sūnus Antano.
KINDERIS. Juozas, iš Žygaičių 

vai., Tauragės ap., ir duktė Ade
lė. srvvenę Bavonne, N.J.

KIZALA, Baltrus, Jurgis ir Pet
ras. kPe nuo Punios.

MARCINKEVIČIUS KaroHs.
MOCKAITE - GREIVIENE, Ie

va.
ONAITYTE - STANKIENE, Ju

lė.
OPAITE - BOLECKIENE, Gra

žina. ir BOLCKtS, Vadimas.
OPAS. Pranas, s. Andriaus.
PALUOBIS, Jeronimas, ir jo 

duktė Ona.
RADAVTČTTTS ZIGMAS.
STANKEVIČIUS - MOGILA, 

kilęs nuo Šiaulių.
STANKIENE - ONAITYTE, Ju

lė.
SURVILA, Jonas ir jo sūnus 

Antanas.
TRANELIENE - AUGAITYTE, 

Anelė, ir vyras Tranelis, Juozas, 
gyvenę Chinaeoie. S. Aberdeen St.

UNGURAITIENE - KAIRYTE, 
Aleksandra.

VALYS, Juozapas, iš Jonuškų 
k., Deltuvos vai.

ŽEMAITIS, Juozas, sūnus Pi
jaus.

ŽILINSKAS. Jonas, iš Kulių.
ZINKEVIČIUS, Juozas, apie 39 

m. amžiaus.
Jieškomieji arba apie juos žinan

tieji maloniai prašomi atsiliepti:
OONSULATĖ GENERAL 

OF LITHUANIA

41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

STANISLOVAS, VACLOVAS ir 
MAGDE JANKAUSKAI. Stanislo
vas prieš karą dirbo vaistinėje; jieš
ko sesers Leokadijos vaikai. Atsi
liepti šiuo adresu: Veronika Smo- 
linskienė, K. Požėlos g-vė Nr. 14/6, 
Vilnius Lithuania.

Jieškomi broliai AGANAUS- 
KAI — ANTANAS, VACLOVAS, 
IGNAS ir DOMINIKAS, sūnūs 
Igno. Vaclovas ir Ignas 1914 m.’ 
gyv. Herkimer, N.Y.? Antanas ir 
Dominikas 1914 m. gyv. Bostone. 
Atsiliepti arba apie juos pranešti 
prašo jų brolis — Juozas Aga- 
nauskas, s. Igno, Pušyno g-vė Nr. 
23, Alytaus miestas, Lithuania.

Jieškomi PRANAS BAČENSKAS, 
s. Mateušo, vra jam žinių iš Lietu
vos. JURGIS RAKUZINAS _ jieš
ko jo sesuo. KAZYS PUIDOKAS, s. 
Antano, — yra jam žinių iš Lietu
vos. Kreiptis adresu: A. Stankus, 
13614 Stoepel Avė., Detroit 38, Mi- 
chigaa.

Jieškoma BUKAUSKAITE, Mi
ko ir Pranės duktė. Ją pačią ar
ba jos likimą žinančius labai pra
šo parašyti: Marė Bukauskaitė 
Masionienė, Lietuva, Lazdijų rajo
nas, Seirijų paštas, Oktos kaimas.

Jieškomas PRANAS VALONIS, 
Prano aūn., gimęs 1908 m. spalių 4 
d. Panevėžio apsk., Naumiesčio vals. 
Vilkelių km. Yra žinių iš Lietuvos. 
Rašyti: JONUI BARANAUSKUI, 
1255 E. 87th St., Cleveland 8, Ohio.

Jieškomi — PETRAS GRAŽYS, 
s. Kosto, JONAS GRAŽYS, s. Kos
to, TEOFILIJA GRAŽYTE, d. Kos
to. Jieško giminės iš Sibiro. Rašyti:
J. Rimkūnas. 3919 Evergreen St.. 
East Chicago, Indiana.

Iš Lietuvos jieško Vincas Varna 
savo motinos brolio — dėdės JERO
NIMO ČEPULIO, c. Mykolo, kilu
sio nuo Dūkšto, į Ameriką atvyku 
šio apie 1910—1911 m. Gyvenęs Chi
eagoje, turėjęs vištų ūkį. Tas pats 
Vincas Varna jieško savo tėvo bro
lio — dėdės PRANO VORONEC- 
KO, s. Vinco, kilusio nuo Dūkšte ir 
į Ameriką atvykusio apie 1911 — 
1912 m. Gyvenęs Chieagoje. Prašo
ma atsiliepti arba apie juos žinan
čius pranešti adresu: Juozas Dilys, 
11 Erle St., St. Catharines, Ontario, 
Canada.

Atradome dideles prigimties 
paslaptis, bet užmiršome amži
nus dorinio gyvenimo įstaty
mus. T. Toth

LINKSMIAU
Dėl dviejų priežasčių

Vienas paprastas žmogus no- ?■-— - 1 -
[nriaP±OkU ga.*'SU ................. ...................... ....... .
kuris buvo įpratęs kalbėti vie- „

P 0 P U L A R

Įėjai būti gunkcsnėj negu vienas 
litro talpumo butelis, — atker
ta pirmasis.

CLASSIFIED AND “HELP WANTED“ ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE

Prašau pranešti apie mano brolio 
ANTANO DAUTARO (DAUTER), 
s., Juceapo, mirtį. Gimęs Lietuvoje 
1884 m. Lomių kaime, Batakių vals., 
Tauragės apskr. Amerikon atvyko 
1912 m., gyv. Chieagoje (Wood St., 
buvo vedęs, įpėdinių — vaikų netu
rėjo. Prašau žinių apie jo likusį tur
tą. Rašyti adresu: Irkutskaja obl., 
Tajiedskij R-on, Poč. Sueticha, Žil- 
gorodok No. 7, Dautaras Juozas, 
Juozo.

Join MARCH OF
Ižemcmbcr

Jieškomi — ANDRIUS NAUJO
KAS, VIKTORAS VIZOATTIS ir 
MARIJA VIZGAITIENE, kilę iš 
Kauno ai*k. Kačerginės km., Zapiš- 
kio vai. JieSka Felė Vizgaitytė. 
DOMININKAS VILKAS, s. Anta
no, jieško Kazimiera Vilkaitė Pieta
rienė. JUOZAS LAPINSKAS, AN
TANINA LAPINSKAITE ir ELZ- 
BITA VARATTNSK AITE, jieškomi 
ONOS LAPINSKAITĖS B ELE VI- 
ČIENES. Atsiliepti adresu: B. Ba
cevičius, 26415 Osmun Avė., Madi- , 
son Heights, Miohigan. .

LITHUANIAN RECIPES
Bariuko JUZE DAU2VARDIEK4

Tai uepapruBta knyga V Ir* 2uv o 
-eptų grynai lietuviškų valgių garnį 
nimui anglų kalboje. Ponia Daužvar 
dienš, kuri dažnai pasakodavo aplf 
lietuviškus valgius per Chicagos ra 
dijo Ir televizijos stotis, surinko pa 
člus įdomiausius lietuviškų valgių 
receptus Ir DRANGAS Juos Išleido 
labai parankioje formoje. Pirmą kar 
tą tokia knyga pasirodo knygų rln 
kojs.

Gera dovana kitataučiams ar ang 
Itškal skaitantiems lietuviams.

Kaina — $2.00

Užsakymus kartu su pinigais siųskite 

“DRAUGAS"
J* 2334 So. Oakley Avenue, 

CHICAGO 8. ILL.
uiiiiniiiiiinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiii

M arų ucl te Parke:
Mūr. 4 kamb.; pečiais šlld., tuoj 

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

tiage Parke:
Naujas mūr. 2 po 5 kam b., platus 

kam p. sklypas, modern. įrengimai, 
puikus, kaip svajonė.

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

ltrighton Parke:
Mūr. 2 po 5 karai)., centr. šlld., 

garažas, tuoj galima užimti vieną bu
tą, kaina tik $22,500.

Mūr. 3 butai Ir maisto krautuvė, 
centr. šlld. garažas, šalia tuščias 
sklypas, įkainuotas skubiam pardavi
mui,

3 namai, 8 butai, 150 sklypas, 500 
paj, į mėnesį, kaina tik 6 metų pa- 
iamoa

Pirk tr dirbk sau:
Maisto krautuvė su įreng. labai pi

giai, teirautis tuoj.
Taverna ąu visais įreng., pulkiau- 

ttje vietoje, ger. sąlygas.
Turime namų Ir biznių visur. Pa

dedame gauti paskolas, notarizuoja- 
me kodumentus, pildome lncome tax, 
siunčiame pinigus 1 visą pasauli pa
gal Amer. Exp. money order.

SIMAIČIAI
Realtv Bullders. Insurancv 

2737 West 48 St
CLiffside 4-2390

Plrkdam* sutaupysite 
Ir pat duodami uždirb
site per šią Įstaigą. 
AL. BUDRECKAS

R VALTY 
4081 Archer Avė. (prie 

Caltfornljos g-vės)
LAfayette 3-3384

HELP WANTED MOTERYS

NEEDED AT ONCE
STENOGRAPHER

Diversified work. Employee bene- 
fits. Good starting salary. Near 
Northvreatem and Unicn Depot*

Call FR 2-8104 or appt.

HELP VVANTED — VYRAI

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

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2800 W. 59th St. Tcl. Prospect 8-5454

Nejud. turtų pirkimas-pardavimas 
bei valdymas. Paskolų parūpinimas. 
automobilių leidimų patarnavimas.

VISŲ ROSIU APDRAUDIMAI
t. BACEVIČIUS 

•‘Varpas*’ Kcal Estate 
■ leneral Insurance, Sotary Public 

5916 S. \Vestern Avė.
REp. 1-6886 arba HEin. 4-7085

• CIVIL
• MECHANICAL
• ELECTRICAL
• ARCHITECTURAL

DESIGNERS
and

DRAFTSMEN 
PACE ASSOCIATES 

53 W. Jackson 
WAbash 2-6140

nas. Kartą jo paklausė:
— Sakyk man, kodėl pats kal

bi vienas su savimi? Ar tai da
rai dėl juoko, ar iš tikrųjų?

— Iš tikrųjų, — atsakė pro
fesorius. — Ik tai darau dėl 
dviejų gerų priežasčių. Pirma, 
nian patinka išgirsti žodį iš pro
tingo žmogaus lūpų, antra — su 
protingu žmogum malonu ir ko
kį žodelį pasikeisti.

Biznierių sąžiningumai.
Maisto reikmenų pardavėjas 

pasiskelbė, kad pas jį pigiausi 
kiaušiniai. Pirkėja pasiėmė tuzi
ną, o grįžusi namo terado tik 
11. Sugręžusi pradėjo pulti:

— Tai toks pigumas! Po 11 
tūžme?

Pardavėjas, kaip ir pridera, 
švelniai šyptelėjo ir tarė:

— Matote, tai priklauso nuo j 
mūsų gero patarnavimo. Jūsų 
tuzine buvo vienas supuvęs kiau 
šinis, aš jį ir išmečiau. Kitaip,! 
galėjot susirgti.

Nesusipratimas
Įbėgusi krautuvėn moterėlė 

pradėjo:
— Sukčiai, vagys! Ką tik su

grįžo čia pirkęs mano vaikas 
vyšnių. Mokėjo ui du svaru, o 
sugrįžus tyčia pasvėriau, pusant 
ro tebuvo.

— Galimas daiktas, — atsa
kė pardavėjas, — bet ar tams
telė pasvėrei savo vaiką, gal 
ten pusvaris priaugo.

Vengrai juokiasi
Vengrai, nežiūrint kraujo ir 

ašarų, nepraranda humoro jaus
mo. Daugiausia anekdotų pasa
kojama apie jaunimą.

Du berniukai diskutuoja Bu
dapešto gatvėse. Vienas jų sa
ko:

— Aš kovojau lengvojoj arti
lerijoj.

— O aš buvau sunkiojoj, — 
sako antrasis.

— Nieko panašaus! Tu nega-

Pasinaudokite “Draugo" flassified skyriumi

<sv>hQ|4

JK&>
AR JAU ĮSIGIJOTE 

KNYGELĘ EGZAMINAMS

KAIP PASIRUdšTI 
IAV PILIETYBEI

Pagal šią knygelę daugelis tapo 
JAV-vių piliečiais. Siūlome kiek
vienam ateivių ją įsigyti, kas pa
lengvins išlaikyti egzaminus.

Klausimai ir atsakymai anglų 
ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei
gėjas Alfonse F. Wells. Kaina 
60 centų.

Pasiskubinkite įsigyti reikalin
gą knygelę, kuri tikrai palengvina 
Įsigyti JAV pilietybę.

Pinigus su užsakymais siusti 
DRAUGAS”, 2334 S. Oakley ava

Chicago 8. UI.

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

c R A N E SAVINGS
2555 WEST 47th STREET LAfayette 3-1083

B. R. Pietkiesvlcz, prez.; E. R. Pletkievrlcz, sekr. ir advokatas
Mokame aukštus dividendus. Keičiame čekius. Parduodame Ir perkame 

valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai nemokamai. j

Pradėkite taupyti atidarydami sąskaitą šiandien. Apdrausta iki 9(0,000.

Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad nuo 9 Iki 8 vai. vakaro 
antr. ir penk. 9 Iki 5; treč. uždaryta, o šešt. nuo 9 Iki vidurdienio 

» 
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KNYGA.
Kokios pasirodo tik retais laikotar 
piais.

. PREMIJUOTASIS DRAUGO 
ROMANAS

Didelė Lietuviškos buities knyga, 
išrinkta iš daugelio kūrinių Jurj 
Komisijos ir nepaprastai palankiai 
sutikta skaitančios visuomenės.

Aplankas dail. J. Paukštienės 
Lietuviškos Knygos Klubą leidinys 
434 psl. Kaina $4.00.

Užsakymus ir pinigus siųskite 
DRAUGAS 

2334 So. Oakley Avė., . 
Chlmgo 8, IK.

........................

Nekilnojamo turto pirkimas, 
pardavimas, 

lncome taksų pildymas

P LEONAS
REAL ESTATB 

2785 West 71st Street
Visi telefonai: WAlbrook 5-8015

CICEROJE BARGENAS — ARTI 
ŠV. ANTANO BAŽNYČIOS. MŪ
RINIS 2-jų butų—5 ir 6 k. PLA
TUS SKLYPAS. AUTOMATIŠ
KAI APŠILD., AUTOMATIŠKAI 
ŠILTAS V AND. Kreiptis į Levic
ką, 5542 W. Cerntak Rd., OLympic 
6-0666.

Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar ūkius 
atlankykite mus

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-ENSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St 
WAlbrook 5-5030 

PRospect 8-8579 (vak. ir aakmad.)

$13,500 PILNA KAINA — 2-jų 
butų mūrinis namas — 4 ir 4 km. 
Gazu apšild. Apylinkėje 26th ir 
Lawndale Banko. Garažas. 35 pė
dų sklypas. Uždari porčiai. Įmo
kėti $2,500. SVOBODA, 3739 IV. 
26th St. LAwndale 1-7038.

BERWYN. 5 kamb. medinis na
mas su rūsiu ir pastoge. 30 pėdų 
sklypas. 1 blokas nuo 22nd St. 
$13,500. Mokesčiai $70. SVOBO
DA, 6013 Cermak Rd-, BIshop 2- 
2162,

ATDARAS APMCRfiJIMUI SEŠ- 
TAD. IR SEKMAD, nuo 11 iki 5 vai. 
Naujas 1% augSto mūrinis 2-jų bu
tų pagal užsakymą pastatytas na
mas. Karstu vand. “Radlant” apšM- 
dymas. Keramikos koklių vonios Ir 
tlle virtuvės. Ąžuoliniai papuošimai. 
Angliškas rūsys. Insuliuotos sie
nos. St. Mary Star of the Sea para
pijoje. $33.500. 6128 80. KOLIN
AVĖ. Tel. RE. 5-8933.

CICERO. $12,500 pilna kaina. 2-jų 
butų namas. Apylinkėje 31st Ir 50th 
Avė. 4 ir 4 kamb. Centrinis apšil
dymas gazu. Įmokėti $3,500. BIshop 
2-2102.

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.

ACCOUNTANT
Young Man with knovvledge of 
Accounting. — Many company 
benefits.

Phone MR. SEMYCK 
LAayette 3-1,743

ĮSIGYKITE DABAR !

Ar Marija apsireiškė Lietuvoje 
Atsakymą rasite J. Budzeikos kny
gutėje

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE

Kaina 40 centų
Ją galite gauti

‘‘D R A U G E’1 
'2334 So. Oakley Avė

CHICAGO 8. £LL

CICERO. 2-jų butų medinis na
mas — 5 Ir 5 kamb. Gazu apšildo
mas. Apylinkėje 16th ir 49th Avė. 
$14,500. BIshop 2-2162..

IŠNUOMUOJAMA

Išnuom. kąmbarys — šviesus, šil
tas, su atskiru įėjimu, virtuve ir vi
sais kitais patogumais. Vyrui. 7143 
S. Talman Avė. GRovehiŪ 6-3069.

Išnuom. kambarys moteriai.
VIrginia 7-5648

iiiimiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiimiiiiiimiiimi
STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardines
Tai gražiausia dovana mūsų 
mažiesiems skaitytojams. Meilė 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ii 
dali VI. Stančikaitės gražios iliu
stracijos šią knygą padarė dai» 
giausia mėgiama mažųjų skaity 
tojų tarpe. Kaina $1.50.
Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8. UI.
iimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiin

MISCELLANE0U8 
įvairūs Dalykai

LIS7T APDRAUDU AGEITrCRA
Visų rflftli) apdraudė®. Automobi 

ttų finansavimas. N o ta ristas Valstr 
bis patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdrandas kitu 
pasiteiraukite pas mus

TONAS KTRVAITW. 
AVAlbroob 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENO 
6108 8. Ashland Avė- Cblcasn 36. n»

BUn.DING * REMODEUNG

VIKTORAS SIMAITI?
General Contraeto-

dluU -esldnnclnlua Ir komnruiu 
namus pasiūlo sklypus; rekomei 
duoja planus: Išrūpina statybos kr« 
dltus Skambinti vak.: VI 7-492’ 
nrhs ras. tel. BI 7-3340. Kreiptis

ATMAICTAI 
«alty - BuUders - Insuran 

9787 Wpst 48rd Street

iiiiiiiilliiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniih
• IETIJVIU STATYK***

RE TIROVa

MORAS
Hoilders. Gen. Oontraeton 
Atlieka planavimo Ir staty Š

ooa darbus gydytojų ofisų, gy 5 
venamųjų ir viešųjų pastatų. S

Namų Įkainavimas Ir Jvalrfla S 
patarimai nemokamai. x

Kreiptis šiuo adresu: =
I0N AS STANKUS |

Kasdien nuo 8 vai. ryto Iki S
8 vai p. p. Kitu laiku susitarus S
TeL PRosDect 8-2019 =

0800 SO. CAMPBELL AVĖ. S 
Chicago 29, Dllnoh

ffiimiiimiliililiilllllliiiiuiiiiiiiiiiiiiim

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 

1442 S. 48th Ct., Cicero 50, III 
Statome naujus namus Ir garažus 

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai,
gerai ir pigiai.
Aauklte DAnube 6-97S3 nuo • vai. 

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

vakaro Iki 11 vai. vakaro.

PUTINKITE “DRAUGI*

NEW
HIGHER

RATES
TOOLMAKERS, DIEMAKERS

To construct and maintain all types of punches or dies, 
molding dies, jigs, fixtures and gagės.

MACHINISTS
To repair and maintain Standard and epecial machinery. 
Central tool rooms are air conditioned with finest equip- 
ment and best, safest working conditions.
Wage progession and merit inereases.
10% nįght bonus. — Overtime.
Excellent pension plan, paid vacation and holidays, and 
many other benefits at no cost to employee.

WESTERN ELECTRIC
APPLY

CICERO AVĖ. & 23D PLACE
Employment Office open Monday thru Saturday.

SS

bseaute taving livet i» thit 
timple: You send $1 to 
CARE. That dollar sends 
22 Ibs. of food overseas — 
bei pa feed this little boy 
and his family for one 
whole month.

SEND ’1 TO CARE, N.Y.
or your locol CARE office

pleetse 
care...
fcecause 

hunger hurts!
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Penktadienis, sausio 18, 1957

SPORTAS
(Atkelta iš 2 psi.5 

Kova prieš milžinus

sportinei dvasiai, kurią visas 
pasaulis “turi”, yra nei daugiau, 
nei mažiau, kaip tik nenoras į- 
vertinti esančios padėties. Tik 
stručiai pajutę pavojų kiša gal
vas į smėlį. Mums nebeapsimo
ka. (Gavau utilitaristinės filo
sofijos įtaką!'...).

Laikau, kad, jeigu didžiosios 
tautos jau taip žiauriai suteršė 
sportinį idealą, mūsų pasinau
dojimas sportu, kaip priemone 
lietuviškam vaikui išlaikyti, ne-( 
bus perdidelis nusikaltimas. Mes 
sau tokią išimtį galime pada

Ačiū Dievui, pasaulyje yra 
dar tikrųjų idealistų, kurie su
pranta tikrąjį sporto tikslą, kaip 
jis turėtų būti suprastas. Jie 
ginasi nuo įvairiausių įtakų, ku
rios žudo tą kilnųjį sportinį ide
alą. štai šveicarai nesutiko da
lyvauti olimpiadoje ir olandai at 
sisakė, nes jie manė, kad bent 
taip elgdamiesi atkreips dėme
sį į jų protestavimą prieš įvai- ryti 
raiusias politines kombinacijas 
olimpiniuose žaidimuose. Ar pa- 
sisekė jiems tai padaryti — jau 
kitas klausimas.

Antai, amerikiečiai dalyvavo 
olimpiniuose žaidimuose, nega
vę jokios valstybines paramos.
Jie vis dar yra įsitikinę, jog

18th Str.) prezidentas, džiau 
giasi, kad bendrovės turtas jau 
siekia 15,000,000 dolerių, o tau-

NAUJA VALDYBA

Detroito Lietuvių Sporto Klu
bo Kovo visuotiniame susirinki
me, įvykusiame š. m. sausio 6 
d., 1957 metams išrinktoji klubo 
valdyba pasiskirstė pareigomis: 

betkokia valstybinė parama' Piym. Petras Petruitis, vicepir- 
sportui kartu atneša ir tam tik-I miflinkai Kostas Zalnieraitis ir 
rus įsipareigojimus valstybei, j Gasparas Kazlauskas, ižd. Anta- 
Jų galvojimas yra teisingas, bet'nas Valkauskas ir sekr. Algiman 
naivus, nes manding yra jau'tas Bražėnas.
nedaug pasaulyje tautų, kurios 
neberemtų savo sportininkų, 
vykstančių reprezentuoti savo 
tautines spalvas.

O vėl gi, ar ne amerikiečiai pa 
tys pakenkė sportui, sugalvoda
mi tą nevykusią taškų sistemą, 
pagal kurią norėjo “įvertinti” 
savo tautos sportininkų prana
šumą? Argi ne jų idėja buvo 
tuo įrodyti, jog Amerika gerai 
gyvena ir todėl jos sportininkai 
yra pranašesni?

Čia ir tinka jiems tas posakis, 
jog “kaip 
liepia”.

Visus klubą liečiančius raštus 
prašome siųsti klubo sekretoriui!toks sti?rus bendrovės augimas
adresu: 1473 Junction Str., Det- 
roit 9, Mich. Lig. Bražėnas

LIETUVIAI — MEISTERIAI !

Illinois universitete Urbanoje( 
studijuoją lietuviai vėl dalyvavo i 
Intramural tinklinio pirmenybė : 
se ir pakartotinai laimėjo meis-i 
terio vardą. Pastiprinę Lituani- 
cos komandą vienu latviu — 
Valdis Tums — jie praėjusią sa-; 
vaitę baigmėje lengvai nugalėjo 

rinktinę 1šauki, taip ir atsi-; ukrainiečių studentų 
2:0 (15:5; 15:4).

Usnys ar kviečiai?
Viens, du, ir mes vėl savo dar 

že. Anot vieno rašeivos, sau ir 
beravėjame lysveles. Nei rekor
dai, nei pažanga neberūpi Kur 
tau! Man patinka ir rekordai, 
ir pažanga, tik va, kartais aš ir 
suabejoju, ar mes, gyvendami 
nenormaliose emigrantinėse są
lygose (o labai įdomi studija bū
tų kada nors peržvelgti, nagri
nėjant sporto problemas), gali
me ir turime taip jau muštis 
dėl tų rekordų. C be to toks jau 
kaikieno garsus deklaravimas, 
jog manasis sportą nori pavers
ti tik lysvelių ravinėjimu, dar 
nebūtinai įrodo ano rašeivos ar
gumento teisingumą, ypač, kad

Lituanicą pirmenybėse atsto-' 
vavo Germanas, Tums, Dirvens-' 
kis, Sodeika, Stankus, Marcher-! 
tas, Avižienis ir šoliūnas.

Tomas Remeikis, Illinois un- 
to futbolo rinktinės žaidėjas, ir ; 
šiemet buvo išrinktas į “Mid- j 

west All-Star Soccer” rinktinę. 
Remeikis yra žinomas savo veik] 
la taip pat ir visuomeniniame lie 
tuvių studentų gyvenime. Pa-! 
žymėtina, kad jis buvo vieninte- į 

lis Illinois un-to žaidėjas, pate-! 
kęs į tą rinktinę. š..j

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRALJSTAU
BALDUS
VIETOJE LR IŠ TOLIAU

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį sunkvežimi 

ir apdraudaa \
UIS W. Mrt 8t Chicago, DI 

Tel. PReecott 9-2781

GUŽAUSKŲ
---------------- I BEVRRLY HILUS GFLINYCIA

__ - • ■ , • 1 Jerlausioe gėlSe dSl veetuvlų, bankeJaponų geroves mmisteri-į tų, iaidotu»tu ir kitu papuoiimu. 
ja, norėdama padėti vargšams,
įsteigė 190 naujų lombardų.

S44S WKf*T NSRD HTKFFT 
fe*. PBoepeot R-0HS3 Ir PB A-OS*<

ŽODYNAS

pieriuje, kietais viršeliais, 368 
psl., kaina tik $4.00. Visi Ter- 

ros klubo ir prof. J. Balčikonio 
Lietuvių kalbos žodyno prenu
meratoriai žodyną gauna už

jis nebepatiekia jokių konkrečių ,
pasiūlymų, kaip tuos rekordus j £^*****-****‘***3*:**=#****^*# 
pasiekti. Jau gaunamas naujas

Taigi ir paklauskime savęs, į . f p • i <i 
ar mūsų emigrantų gyvenime j AflglŲ-lietUVlŲ kai Dll 

sportinė vaikla siejasi kur su
betkokia politika ar ideologine
grupe? Apie 20,000 žodžių, su nuro-

Mano nuomone, atsakymas domų žodžių ištarimu, geogra- 
yra — ne. Deja, atsižvelg.ant įi fjnjų pavadinimų ir asmeninius 
mūsų sąlygas, turiu pripažinti, vardų žodynėliais, gerame po 
kad, priešingai visiems kilnie
siems sportinio idealo siekiams, 
mūsų sportinis veikim?s turėtų 
būti siejamas su ideologinėmis 
grupėmis. Ir tai sakau todėl, 
jog tebėra vienas kelias belikęs:JO r m o
arba mūsų sportinė veikla pa-!,p' 
sikliaus organizacijomis, arba ji 
žus.

Faktas, jog mes per šešerius 
veiklos metus Amerikoje nesv.-

Žodynas paruoštas lizdų sis
tema, vartotojų pripažįstamas 
geriausiu šitokios apimties lie
tuvių-anglų kalbų žodynu, ly- 

gebėjome r.ieko realaus suorga-1 giai geras angliškoje, lygiai ir 
nizuoti sportinėje veiklos plot-'lietuviškoje dalyje. Redagavo Į PRISTATOM

>;?///>

kitę adresu:

mėje, yra lyg»3i toks pat ryš-iV. Baravykas, 
kus, kaip ir pasakymas, kad leidykla Terra. 
Klaipėda yra Lietuvos uostas. Užsakymus ir
Vadinas, jeigu nesugebėjome to
atlikti, tai jieškokime naujų ke
lių. Stovėjimas vietoje yra ly
gus savižudybei

Šauksmas, jog, taip daryda
mi, mes nusikalstame tikrajai

TERRA
3333 So. Halsted Street 

CHICAGO 8, ILL.

išleido knygų

pinigus siųs-

STATYBAI 
(B NAMŲ 
PATAISYMUI

Visokių Rfišln 

MEDŽIAGA

GAR R MOODY 
LUMBER CO.

STASYS UT.ViNaS, Pro*.
3039 So. Halsted St.

TeL VIctory 2-1272
Apkain&vimą ir Prekių Priataty- 

mą Teikiame Nemokamai
R&ttlnl atldara kasdien nuo 

8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro Ir 

Uštadieniab Ud 8 vai vakaro.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIUIIIHMIII

DIDIS ŽIEMINIS
IŠPARDAVIMAS

Svarbus pranešimas visiems
mūsų klientams !

Ką tik dalia r gavome didelį kiekj žieirt.nių 
drabužių moterims, vyrams ir vaikams.

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

Kviečiame atsilankyti — būsite patenkinti mū-jį 
sų kainomis ir patarnavimu.

J»scph’s Dry (iouds Store
3218 So. Halsted Street, Chicago, III

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAOO, ILLINOIS

Peoples Federal Savings 
išmokėjo $344,428.73

yra žinoma, kaip ‘‘Specialized gesnį nei pernai, Mercury pen-i džiasi, kad nebetelpa garažuo- 
Service Centerkur vienoje erdj į jais, Chevrolet dviem ar pus-j se, o ir su pastatymu aikštėse 
vioje patalpoje suteikiama daugį trečioj Daugelis savininkų skun | sunkiau.
naujų finansinių patarnavimų, t -----

į Už 1956 metų antrą pusmetį 
, buvo išmokėta $167,979.52 divi- 
I dendų taupytojams, o viso per 

Stanley W. Ropa, Peoples Sav Į 1956 metvrJ buvo išmokėta divi- 
ings and Loan bendrovės (1618 dendų $344,428.73. Bendrovės

A. I).1

Stanley W. Ropa

pytojų skaičius jau prašoko 10,- 
000.

St. W. Ropa pažymėjo, kad

yra todėl, jog gerai patarnauja- 
jama ir didėja taupytojų skai
čius.

SKAITYKITE 
MĖNESINĮ KULTŪROS 

ŽURNALU
AIDUS

Prenumerata — 6 dol. metams 
Adresas: 680 Bushvvick Avenue,

Brooklyn 21, N. Y.

prezidentas S. W, Ropa pareiš
kė, kad ir ateityje taupytojams 
bus mokami augščiausi dividen
dai.

Peoples Federal Savings ben-

A. A.

JBNNIE BEVERSIS 
KOSMIN'SKAlTft

Gyveno 4119 S. Artesiun Avė.

Mirė sausio 16 d.. 195 7, 9:10 
vai. vak., sulaukusi 4 2 m. am
žiaus. Gimė Chicago, IIL

Pasiliko dideliame nuliūdi
me vyras William, tSvelis Jo
nas Kosminskas, sesuo Anne 
Haupt, ftvogeris Henry, kiti gi
minūs, draugai ir pažįstanti.

John F. 
4330 So.

Kūnas pašarvotas 
Kudeikio koplyčioje. 
California Avė.

iaildotuvės įvyks Seštadien), 
sausio 19 d., iš koplyčios 9 v. 
ryto bus nulydėta į Sv. Kazi
miero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, tėvas ir kiti 
giminės.

Tziidotuvii) direktorius John 
P. Eudeikis. Tol. LAf. 3-0440.

Automobilistų bėdos
Šiemetinė mada automobilių • 

gamyboje — daryti juos ilges- 
Fordai šešiais coliais il-

PETRAS BANAITIS
Gyv. 13 47 S. 50 Avė., Cicero, iii.

Mirė sausio 16 d., 1957, 12 v. 
dieną, sulaukęs 8 2 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje; kilo iš Ramy
galos parap., Papiškių km.

Amerikoje išgyveno 55 m.
Pasiliko dideliame nuliūdi

me sesuo Kotryna žvibas ir 
jos 2 sunūs: (krikšto sūnus) Juo
zapas 2vibas ir Mykolas Žvi
bas ir jų šeimos, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami. Lietuvo
je liko 2 broliai Antanas ir 
Rapolas.

Priklausė Liet. Kareivių 
Draugijai.

Kūnas pašarvotas Vanče 
koplyčioje, 1424 S. 50th Avė., 
Cicero, Iii.

Laidotuvės įvj ks šeštadienį, 
sausio 19 d., iš koplyčios 9:30 
vai. ryto bus atlydėtas į .šv. 
Antano parapijos bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sesuo ir kiti gimi
nės.

I-aidotuvių direktorius Alfred 
Vance. Tel. OLympic 2-5245.

llltlllltllllllllllllllltlir PIIIHHIIIIIIIIIIII 
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ADOMAS VAITKEVIČIUS 

ANGLIŲ IR ALYVOS 

PARDAVIMAS 

Visų rūšių namų apšildymo 

sistemos Įvedimas, perdirbi

mas ir pataisymas 

Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas

ATI.AS FUEL CO.
Uitom

4919 So. Paulina St 

PRospect 6-7960

....

* A. f A

SOFIJA VIŠINSKIENĖ
*** (VASILIAUSKAITE)

Gyveno 1841 S. Maple Avė., Berwyn, I1L TeL STanley 8-8279
Anksčiau gyv. 2229 W. 23rd Plaee, Chicago, III.

Mirė sausįo 17 <1., 1957 , 5 vai. ryto,'sulaukus pusės atnž. Gi
mė Lietuvoje; kilo iš Telšių apskr., šašaičiu sodos.

Ainerikeijej išgyveno 43 m.
Pasiliko dideliame nuliihlimc 2 sūnūs: ,ltS1iiW Aki viekas, mar

ti Bertlia; ir AYalter Visins, marti Ijoretta. duktė Bertha Predan, 
žentas,Felix, 2 seserys: Bessie Stcčkus ir Ona Stumbrio su šeima, 
brolis Steve AVasilauskas, 7 anūkai ir 1 pronnūkas, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami. Lietuvoje liko 3 dukterys: Bronislava, Emi
lija, ir Pranciška ir jų šeimos.

Kūnas pašarvotas Lackawiez koplyčioje, 2314 \V. 23rd Plaee.
Laidotu4ąį> įvyks pirmad., sausio 21 d., iš koplyčios 8:30 vai. 

ryto bus atlydėta j Aušros Vartų parapijos bažnyčių, kurioje 
įvyks gedulingos 'pamaldas už velionės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnūs, duktė, marčios, žentas, anūkai ir proanūkas

Laidotuvių direkt. Steponas Latkatviez. Tel. VIrginia 7-6672

Dr. S. Sviderską ir jo šeimą, mylimam broliui 
A. f A.

PETRUI SVIDERSKUI mirus,
nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

Z. B. Dapkai ir Petravičių šeima

lUHtiiiiiiiiiiMiMiiiiuiiiiniMlIllilininiir

A. A.

ANTANAS AMBRAZIEJUS
GYVENO 1120 8. iūth AVĖ., CICERO, ILL.

Mirė saus.o 15 d., 1957, 2:25 vai. ryto, sulaukęs 39 ui. amž. 
Gimė Lietuvoje; kilo iŠ Marijampolės apskr. ir parap., Puskelnių 
kaimo. Amerikoje iigyveno 5 ui.

Pasiliki, dideliame nuliūdime žmona Marija (Bitkerjtč), 2 
dukterys, Irena ir Angclika, sūnus Raimundas, pusseserė Albina 
Lukušėvičius su šeima, gyv. Chieugoje, ir Albina Lukasevičius su 
šeima, gyv. I’hilndelpliiu, Pa., pusbrolis Alfonsas .lonuitis su šei
ma iš l»ojlesinu ti, Pa., kiti giminės, drungni ir pažįstami. Lietu 
v oje liko motina Elzbieta, brolis Jaius su šeima, sesuo Mugdu- 
lenu Grinius su šeimų, 2 tetos su šeimom.

Kfituis |iušur\olu» Vasailia-Bulktis koplyčioje, 1446 S. oOtii 
A'c., Cicero, III.

Laidotuves įvyks kostudieuj, sausio 19 o., u koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Antano parapijos bažnyčių, kilnojo 
įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus at
lydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nutširdžiui kviečiame visus gimines, draugus ir paž.jstunius 
dūly v auti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: ŽMONA, DUKTERYS IR BONUS

Laidotuvių diroktorius \ asuilis-Butkus. Tel. OLymptę 2-1063. ,

M0VIMC

NAUJI Oiaeu TROKAI-NAUJAUSI KRAUSTrMO (RANK/AJ 
Ilsų Merų PATYRIMAS-P/SUS IRSĄt/NtKSASPATARNAVIMAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 V. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. WAIU>ok 5-9209

PBRKITE DABAR TIESIOG MUO
MR. HELSOH,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Vienai bloku nao kalinių.
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

Telef — CEdarcrest 3-6335

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0 WESTERH AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ. 
CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.

Telefonai — GRovehili 6-2345 arba 
T0wnhall 3-2109

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYCIOb

4605 07 South Hermitage Avenue
Tel. YA 7-1741-1 ir LA 3-9851

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

LlODftSlO VALANDOJ 
leekife

MAŽEIKA » EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 8o. We?tem Avė. Air CondMJoned koplyfla 
BEpnblie 7-8600 — 7-8601 Automobiliams viste 

Tlema, kurt* gyvena kitose mleats dalyas; g* "tieiT 
koplyčią arčiau Jūsų namų.

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCLACIJOS

Ambulansų patarna- ^e3 turime koplyčias1
vimas dieną ir nak- JSj visose Chicagos ir1

1 tį, Reikale šaukite j Roselando dalyse bJ
1 mus. tuojau patarnaujame I

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

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

PETRAS P. GURSKIS
659 West I8th STREEET Tel. SEeley 3-5711

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

LEOHARDAS 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. 50th AVĖ., CICERO, UI. Tel. OLympic 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK) ZU0YCKI
1646 W. 46th STREET YArds 7-0781

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

2814 W. 28rd PLACE VIrginia 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
,1124 8. ftOth AVĖ. OLympic 2-5245 ir T0wnhall 3-9687
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X A. L. Mokytojų s-ga, pa
gal prieš porą metų padarytą 
visuotinio susirinkimo nutari
mą, pradeda savo veiklos nau
jus metus vasario 18-tą dieną, 
todėl vasario 3 dieną 3 vai. po 
pietų Vyčių salėje įvyks meti
nis susirinkimas su arbatėle. 
Programoje numatyta praeitų
jų metų veiklos apžvalga, nau
jos valdybos rinkimai ir įdomus 
pačių mokytojų atliekamas me-

T, x , ninis šiupinys. Laukiami sve-Kęstutis Urbu- čiaį

X LB Town of Lake apylin
kės susirinkimas, įvykęs sau
sio 13 d., buvo negausus. Dau
gelis į jį neatsilankė dėl pasi
taikiusio blogo oro. Susirinkime 
tik buvo pasitarta organizaci
niais reikalais. Visuotinas su
sirinkimas numatytas sušaukti 
balandžio 7 d., kuriame bus1 
išrinkta valdyba ir kontrolės 
komisija.

/ mus
X Talentų konkursas įvyko 

sausio 13 d. Marijos Aaugštes- 
niosios mokyklos salėje. Iš 
daugiau 20 asmenų buvo iš
rinkti aštuoni
tis, klarnetistas, Arvydas Va- 
saitis, pianistas, Virginija Vy- 
kusevičiūtė, šokėja, Birutė Ba- 
rasevičiūtė, šokėja, Vita Vali- 
kcnytė, sopranas, Lorreta 
Cooper, mez. sopranas, Prau- 
rimė Krasauskaitė, sopranas, 
ir Manigirdas Motekaitis, pia
nistas. Teisėjais buvo muz. Al.
Račiūnas, VI. Jakubėnas ir K.
Steponavičius. Laimėjusieji da
lyvaus programoj sausio 20 d.
3 vai. p. p. Marijos Augšt. mo
kyklos salėje, šią programą 
rengia Immigrants’ Protective 
League, kurios lietuviškam 
skyriui vadovauja lietuvė advo
katė panelė Jerry. Programoj
taip pat dalyvaus solistai A. alumnų d ija kovo j ar 2 „ 
Peskys, O. Stephens, M. Knp- ^y^ buvo pad a ta iei 
kauskiene ir Chicagos lietuvių1
choras Pirmyn.

PO PREMIJOS ĮTEIKIMO

Draugo romano konkurso laimėtojas Pnulins Jurkus su konkurso jury 
komisija ir kitais spaudos žmonėmis. Iš kairės į dešinę: kun. A. Su- 
šinskas, mok. P.*Balčiūnas, Draugo bendradarbių klubo pirm. kun. dr. 
A. Juška, Vikt. Maiiūnas, Rašyt. Draugijos pirm. B. Babrauskas ir 
Draugo red. L. šimutis. Sėdi P. Jurkus.

X Emilie Prose (Prose vi- i 
čius) ir Dolore Paulikas yra į 

vedėjos pavaduotojos koncerte,1 
kurį planuoja surengti Mari
jos Augštesniosios mokyklos

IŠ ARTI IR TOLI

CHICAGOS ŽINIOS
Latvių laikraštis į Išardė nemoralų lizdą

Chicagoje latviui kitalikai' Chicagos policija areštavo1
pradeda lei ti ravo laikraštį keturias merginas ir keturius 
"Gz’mtenes Balas”. Jo vyriau- vyrus šiaurinėje miesto dalyje.; 
sas redaktorius yra kun. Nor- Buvo susekta, kad tai nus:kal-' 
bertas Trepša. jam, padeda timų lizdas. Areštuotos mergi-j 
kun. Boleslovas Baginskis. Į nos ne tik už nemoralų elgesį, 
Anksčiau latvių kataliku laik-Į bet taipgi ten rasta kailinių ir 
rastis buvo leidžiamas Švedijo-' pinigų, dėl kurių yra įtarimas, 
je, dabar jis p?rke’iamas į Chi-jkad tie dalykai vogti. Tas pa- 
cagą ir bus spausdinamas dugnių lizdas veikė labai atsar- 
“Draugo” spaustuvėje. Išeis giai. Buvo vartojamas didžiau- 
kartą į mėnesį, 32 Puslap'ų. sias atsargumas naudojant te- 

. Chicagoje yra apie 400 lat- Jefoną ir net buvo naudojami 
vių katalikų, o visame laisva- tam tikri sutarti ženklai. Slap- 
jame pasaulyje yra latvių ka- J toji policija merginas areštavo, 
talikų daugiau kaip 10,000. kai jos sutiko su nemoraliais 
Daugiausiai jų yra JAV-se. pasiūlymai^ ir paėmė pinigus. 
Australijoje, Kanadoje, Angli
joje. Latviai katalikai savo pa
maldas Chicagoje turi lietuvių 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčioje Brighton Parke.

X Stasys P i e ž a, Chicago 
American redakcijos narys, ne
seniai grįžęs iš Europos, kur 
lankėsi keliolikoj valstybių, bu
vo priimtas karalių, prezi-

kiek laiko West Suburban li
goninėje operacija ir tikimasi 
greit pasveiks.

X Jonui Lukošiui, kilusiam 
iš Vainuto valsč., Kivylių km., 
Antanui Barauskui iš Žygaičių

dentų ir Šv. Tėvo audiencijoj, i valsč. ir V. Kastauskui, yra 
ateinantį antradienį, sausio 22 i svarbių žinių iš Lietuvos. Pra- 
d., Vyčių salėj darys pranešimą šom atsiliepti šiuo adresu: 
iš savo kelionės. Kalba bus Balfo 57 skyr. v-ba, 10841 So.
iliustruojama pagamintu filmu. 
Visi kviečiami atsilankyti į įdo
mų vakarą. Pradžia lygiai 8 v. 
Įėjimas nemokamas.

Indiana Avė., Chicago 28, III.

X Jonas Kerulis, 2421 West 
45 st., yra apie keturiolikos 
vienuolynų ir organizacijų rė
mėjas. Jo nuotrauką su apra
šymu įsidėjo Italijoj saleziečiu 
leidžiamas žurnalas Saleziečių 
balsas.

X Motinų klubas, kuriam 
pirmininkauja Bernice Glebaus- 
ka3, sausio 20 d. nuo 8 vai. li
gi 4:30 vai. Gimimo Panelės 
Švč. parapijos salėje vaišins
svečius blynais ir dešromif. x Vytauto ir Konstancijos 

Gautas pelnas bus panaudotas (Rarzdukaitės) Čepų sūnus pa- 
naujos bažnyčios vitražui įgy ; krikštytas vardais Arūnas duo
ti. Klubo vedėja yra Jean Seng- zas pragjusį sekmadienį šv. 
toch ir vedėjos padėjėja Janice I Kryžiaus bažnyčioje. Krikšto 
McCarron. Visi kviečiami pa- tėvai _ Juozas Indriulis ir 
sivaišinti skaniais moterų klu-! Aušra Barzdukaitė. 
bo keptais blynais.

X Lietuvių Kareivių draugi- X klubo susirinki-
gija Cicero, III., kurios pirmi- mas ^*U8 šeštadienį (sausio
ninkas yra K. Šimkus, šiais me-i19 d) 7:30 vaL vakare Kazio 
tais mini 45 m. sukaktį. Pirmų- Povilaičio * Jono Sakevičiaus 
jų draugijos tvėrėjų jau nė vie- ^ute’ ^538 So. Westem Avė. 
no nebėra gyvųjų tarpe. Drau- ^imas iš kiemo. Vytautininkų 
gija ruošiasi įsivesti uniformą, į dalyvavimas susirinkime būti- 
kuriai paruošti yra sudaryta 'nas‘
komisija iš A. Gailiaus, A. Vir- Į x p,. Pptras Klsie,ius ir a,, 

kučio ir J. Elvikio. Anksčiau Lufag Eitmanavičiūtė bus vysk. 
uniformas draugijos nariai tu- M Valančiaus moksleivių atei- 
rėjo. Vieną jų parvežė dr. A.Įtininkų kuopoa Cicero vgliavos 
Račkus į Vytauto Didžiojo kūmaia. vėliava bua gventina.
muzėjų Kaune.

X A. Budreckas, real estate 
brokeris, su žmona gavo iš Wa- 
shingtono pakvietimą dalyvau
ti prezidento D. Eisenhowerio 
inauguracijos iškilmėse. Pažy
mėtina, kad A. Budreckas akty 
viai dalyvavo praeitų metų rin
kiminėj kompanijoj.

X Linksmas suba.tvaka.ris 

įvyks sausio mėn. 26 d., Lietu
vių Auditorijos didžiojoje salė
je, 8 vai. vakare. Šokiams gros 
B. Pakšto kapela. Visus gau
siai atsilankyti kviečia Čikagos 
Akademikai Skautai.

X Už a. a. Juozapo Janu
šausko sielą, vienerių metų 
mirties sukaktuvių proga, sau
sio 18 d. bus atlaikytos 2 šv. 
mišios Tėvų Marijonų vienuo
lyne Chicagoje.

X Jonas Maliorius. Lietuvių 
auditorijos šeimininkas, su
prasdamas sporto reikšmę mū
sų jaunimo auklėjimui, Chica-I 
gos Litus nicos klubui padova
nojo teniso stalą.

X Paul Aureliai yra laiškas 
iš sesers Albinos. Atsiimti O. 
Švirmickaa, 2512 W. 69 st., 
Chicago 29. III

ma vasario 10 d.

X Cicero Tautinių šokių šo
kėjų grupė atliks programą 
sausio 27 d. Lietuvių auditori
joj, Lietuvių draugijos ruošia
mam vakare.

X Juozas Vareika, 1510 So. 
49 avė., Cicero, Iii., įsigijo nau
ją specialybę. Jis valo, simoni- 
zuoja ir poliruoja medinius, 
metalinius ir odinius apsidėvė- 
jusius baldus arba sienas.

X Liet. Gailest. Sės. S-ga 

vieno studento mediko šeimai 
į Sibirą pasiuntė $80 vertės 
siuntinį.

X Zarasiškių klubas ruošia 
vakarą sausio 19 d. Hollywood 
•svetainėje, 2417 W. 43 st.

X Norintieji užsirašyti i r 
jau užsirašę į mechaninės brai
žybos kursus kviečiami šį šeš
tadienį, t. y. sausio 19 d., 7 vai. 
vak. susirinkti Hollyvvood Inn 
(2417 W. 43 St.) svetainės ma
žojoje salėje, kartu atsinešant 
$20 įstojamam mokesčiui ir as- 
meniniems braižybos įrankiams 
apmokėti.

ALIAS Chicagos Skyriaus 

Mechanikos Sekcija

J. A. VALSTYBĖSE
— Waterburio Lietuvių Stu

dentų skyrius rengia studentų 
koncertą ir šokius 103 Green 
Street salėje, Waterbury, Con- 
necticut, vasario 23 d. Daly
vaus sol. Audronė Gaigalaitė, 
Darius Lapinskas — kompozi
torius ir pianistas, Herkules 
Strolia — smuikininkas.

— Prez. Eisenhowerio antro
sios kadencijos inauguracijos 
iškilmių rengimo komiteto pir
mininkas telefonu per Baltimo- 
rės lietuviškųjų organizacijų 
tarybos pirm. T. Gray (Gra
jauską) pakvietė Baltimorės 
tautinių šokių grupę dalyvauti į 

iškilmingoje banketo progra
moje Statler viešbutyje, Va
šingtone. Tuo reikalu smulkiau 
painformavo lietuvių atstovas 
nacionaliniam respublikonų ko
mitete W. Kvetkus. Šokių gru
pė kvietimą priėmė ir energin
gai ruošiasi pasirodymui. Gru
pei dabar vadovauja B. Bra
zauskas ir D. Dulytė.

Baltimorės tautiniai šokiai 
jau 3 kartus yra laimėję pir
mąją vietą tautinių grupių fes
tivaliuose Baltimorėje.

KANADOJ
— Ridout, viena didžiausių 

Kanados namų pirkimo ir par
davimo bendrovė, bankrutavo. 
Šioje įstaigoje dirbo nemažas 
skaičius lietuvių, kurie pereina 
į kitas bendroves.

— Toronto liet. choras Var
pas sausio 15 d. Toronto uni
versiteto salėje davė puikų 
koncertą, kurio pelnas skiria
mas vengrų pabėgėlių šelpimui. 
Atskiras solo partijas giedojo 
sol. Vac. Verikaitis. Koncertą 
globojo Kanados raudonasis 
kryžius.

— Vyties sporto klubas To
ronte su dideliu pasisekimu žai
dė su įvairiomis kanadiečių 
futbolo grupėmis, laimėdamas 
Toronto dienraščio Daily Star 
gražią taurę. Klubas Vytis lie
tuvių kolonijoje turi didelį pa
sisekimą ir visuomenės simpa
tijas.

—- Skautų Aido ligšiolinis re
daktorius, Step. Kairys, pasi
traukė iš vyriausiojo redakto
riaus pareigų. Naujuoju skau
tų žurnalo redaktoriumi pa
kviestas Vaclovas S.nkevičius.

DID2. BRITANIJOJ
—Atžalyno choras veikia 

Bradforde jau keleri metai 
Jam vadovauja Teof. Burokas. 
Choras jau kelis kartus pasi
rodė vietos lietuviams ir buvo 
aplankęs Manch&3terio koloni
ją. Kalėdų metu choras pada
rė didelę staigmeną, sugiedoda
mas lietuvių pamaldų metu 
gražių kalėdinių giesmių. Solo 
giedojo Jonas Kasparavičius. 
Netrukus Atžalynas rengia dai
nų ir muzikos vakarą, kad pa 
rodytų, ko išmoko ilgais ru 
dens ir žiemos vakarais.

— Corby mieste jau susidarė 
tradicija, kad didesnių švenčių 
metu, suorganizavus lietuviš
kas pamaldas, surengiamas 
koks nors minėjimas. Kalėdų į 

antrąją dieną čia taipgi buvo 
surengtos pamaldos, kurių me
tu giedojo vaikų chorelis. Po 
pietų buvo surengta vaikų eg
lutė. Pirmiausia lietuvių vargo 
mokyklos mokiniai suvaidino 
“Kalėdų nakties” vaizdelį. Ma
žieji A. Gervelis, R. Perminaitė, 
G. Kukanauskas, B. Paulaus
kaitė, A. Pumputytė, A. Dau- 
kintaitė ir R. Čerbauskas gra
žiai vaidino. Paskui atkeliavo 
Kalėdų senelis (Garisonas), ku
riam vaikai .pasakė eilėraščių, 
padainavo, o jis juos apdova
nojo įvairiomis dovanomis. Ar
batėlės metu Kukanauskas pa
sakė padėkos kalbą mokyt 
Perminienei, kuri taip atsida
vusi ir be jokios pertrauko.? 
dirba su mažaisiais. Visus pa
sveikino ir kun. Pr. Dauknys 
MIC.

— Glasgovo lietuvių choras, 
kuriam sėkmingai vadovauja J. 
Serafinaitė, šių Kalėdų švenčių 
metu daugelio džiaugsmui atsi
minė senelius ir Blaivybės sa
lėje jiems surengė vaišes su už
kandžiais ir alučiu. Pasiryžo se 
nelius palinksminti ir pats cho
ras, pradžiuginęs juos giesmė
mis ir dainomis. Pačių senelių 
daugiausia buvo iš Glasgovo, 
bet netrūko jų ir iš platesnių 
apylinkių. Visų nuotaika buvo 
gera. Ypačiai seneliai buvo dė
kingi Lietuvos ministeriui B. K. 
Balučiui, kuris, sveikindamas 
Škotijos lietuvius, jiems dovą- 
nojo 5 svarus. Atsidėkodami už 
atminimą, jie sustoję užtraukė 
jam Ilgiausių metų. Šv. Kazi
miero draugijos pirmininkaą J. 
Kriščiūnas padėkojo Glasgovo 
chorui ir jo dirigentei už ištiki
mą tarnybą lietuvių bendruome 
nei. Gražių prisiminimų apie 
Škotijos lietuvių chorus papa
sakojo Juozas Gečionis. Jis iš
kėlė nuopelnus A. Bancevičiaus, 
V. Rupeikos, E. Serafino, J. Se
rafiną itės ir A. Vamaitytės - 
Mullen, kurie negailėjo nei lai
ko nei jėgų, kad tik choras veik 
tų ir džiugintų žmones. Pabai
goje visiems padėkojo kun. J. 
Gutauskas, kuriam taipgi tą 
dieną buvo proga įstoti į Škoti
jos senųjų lietuvių eiles.

— Marija, Danulaitienė iš Lic
tuvos pajėško Aleksandros 
(Olės) Šveiderytės, gimusios 
1923 m. Rupikių km., Šimkaičių 
valsč., Raseinių apskr. Ji su 
tėvais ir broliu Jonu 1940 m. 
pavasarį per Smalininkus įva
žiavo į Smalininkus. Spėjama, 
kad ji jau yra ištekėjus’. Pra
šoma kreiptis adr.: Re v. J. Kuz 
mickis, 21 Ann Place, Bradfort 
5, England.

Pabrangs vanduo
Chicagos Miesto tarybos Fi

nansų komitetas patvirtino pla-

Skiepija nuo polijo

Šiaurinėje Chicagos dalyje 
susitarusi grupė organizuotų 
žmonių eina po namus, ragin
dami piliečius skiepytis nuo po
lijo. Taipgi primenama, kad 
vaikai nuo 6 mėnesių ir jauni
mas iki 20 metų amžiaus bei

ną, kad vandens, gaunamo iš kūdikio laukiančios motinof
miesto vandentiekio, kainą var
totojams reikia pakelti trečda
liu. Tam planui pritarė daugu
ma komiteto narių, nepaisant 
protesto kaikurių kitų, kurie 
tuo reikalu siūlo pirma padary
ti viešą piliečių apklausinėji-

gaus skiepus nemokamai.

Nauja meno paroda
Ketvirtadienį Meno institute 

Chicagoje atidaryta nauja me
no paroda. Jau paskirstytos ir 
premijos. Pirmą premiją už ta

rną. Numatoma, kad galutinį pyfcą _ $1,000 gavo New Yor- 
sprendimą padarys Miesto ta- ko dailininkas James Brooks.
ryba apie sausio mėn. 25 d. Pirmą premiją skulptūroje
Matė dingusias mergaites ton. Abudu kūriniai absraktūs.

Džiaugiasi čiuožėjai
Chicagoje jau kelinta diena 

matė abidvi Grimes seseris, ku- yra smarkus šaltis, po keletą 
rios dingo prieš tris savaites ir laipsnių žemiau nulio. Miesto 
kurių jieško daugiau kaip šim- parkų lagūnai yra kietai įšalę, 
tas policininkų Chicagoje. Nėr nėra jokio pavojaus čiuožėjams

Pearle Neville, 54 m. am
žiaus, tvirtina policijai, kad ji 
sausio 9d. Nashvillėje, Tenn.,

ville pasakoja, kad ji buvo au
tobusų stoty, prausykloje, kai 
ten įėjo abidvi Grimes seserys, 
pervargosios, nešvarios.

Bankininkai pramato gerus 
metus

Chicagoje trečiadienį pasi
baigė JAV bankininkų suvažia
vimas, užsitęsęs tris dienas, 
vykęs Conrad Hilton viešbuty. 
Dauguma kalbėtojų buvo opti
mistai dėl 1957 metų, nors su 
santūrumu ir atsargumu. Nu
matomi geri darbai, augštesni 
atlyginimai ir gamybos padau
gėjimas.

Modernizuoja parduotuvę
Chicagos miesto centre esan

ti Kresge universalinė krautu
vė pagrindiniai pataisoma, su
moderninama, tam reikalui nu
mačius išleisti $750,000.

įlūžti ir jie tuo labai džiaugiasi. 
Šiltesnio oro jie nei nenori.

Daugiau gaus mūrininkai
Chicagos mūrininkų unijos 

į 21-mas vienetas susitarė su 
darbdavių atstovais, kad nuo 
birželio 1 d. bus pakeltas jų 
atlyginimas ir tada jie gaus po 
$3.821/2 centų per valandą. Tas 
susitarimas galios dvejus me
tus.

Skaučių biudžetas — 
$467,095

Chicagos mieste gražiai išsi
plėtusi skaučių organizacija. 
Jų naujas metinis biudžetas 
bus $467,095; be to — dar $80,- 
000 bus panaudota plėtimui 
stovyklavietės ties Valparaiso, 
Ind. Iš viso Chicagoje yra 30,- 
349 skautės.

186 susitaikymai

Chicagos teismuose buvo su
organizuotos stipresnės pastan
gos sutaikyti besibylinėjančias 
šalis. Pasisekė sutaikinti 186 
atvejais, tačiau 600 bylų turės 
būti tęsiamos teisme, o 94 by
los dar bandomos išspręsti ša
lių susitaikymu.

Moksleivių dovana 
vengrams

Foreman Augštesniosios mo
kyklos auklėtiniai Chicagoje 
vengrų šalpai paaukojo $100. 
Tą sumą jie sukėlė suorganiza
vę šokius. Pinigus persiuntė 
Raudonajam Kryžiui.
50 tonu drabužiu venorams

Chicagos valyklos vengrų 
šelpimui padovanojo 50 tonų 
drabužių, kurie buvo užsilikę 
valyklose neatsiimant jų savi
ninkams. Tarp dovanotų dra
bužių yra apsiaustų, kostiumu, 
moteriškų suknelių.

Mirė važiuodamas 
automobiliu

Chicagoj, važiuodamas Roose- 
velt rd. ties Clarence gatve,

' James Kolbek, 52 m. amžiaus, 
gavo širdies smūgį ir mirė. Ne
kontroliuojama jo mašina tren
kė į automobilį >Jono Šankaus, 
kuris dirba Hines Veteranų li
goninėje.

Nuotrauka paroda
Mokslo ir Pramonės muzėju- 

je yra išstatyta 50 geriausių 
laikraščiams darytų nuotrau
kų. Paroda tęsis iki vasario 7 
dienos.

Automobilistai sudėjo 
$2,412,835

Per 1956 metus Chicagos 
automobilistai į parkinimo au
tomatus sudėjo $2,412,835. Iš 
viso tų automatų miesto ir par
kų gatvėse Chicagoje yra 28,- 
909.

Kalėjimas už įsigėrimą
Susisiekimo teismas trečia

dienį tris vairuotojus nuteisė 
kalėti nuo 3 iki 6 dienų už tai, 
kad važiavo automobili. 1 įsz- 
kaušę.

MALDA KNYGE

JAUNIMU' MALDOS”
Kurią oaruoAA 

Kun. P. Kirvelaitis 

Kalną: $1.50 Dr $x, 50

feabrmns nrtresnnltlt*
D B A U G A S 

2334 South Oakley Avenue

^HTCAGO R TIJ,

— Coventry, St. Eliz3both 
bažnyčioje kun. Pr. Dauknys, 
MIC., pakrikštijo naują vietos 
lietuvių kolonijos narę Reginą 
Veroniką Danguolę Starkevi-

čiūtę, gimusią lapkričio 27 d. 
Tai pirmgimė Jono ir Birutės 
Starkevičių dukrelė. Krikšto tė
vais buvo Jonas Lukšys ir Ka- 
thy Cables.

— Bronius Kavaliauskas ir 
Izabelė Vilčinskaitė priėmė .mo
terystės sakramentą. Ypač 

1 staigmena buvo jaunojo mamy 
tei, kai jaunoji pora po apeigų 
bažnyčioje nuvyko į Law ligo
ninę ją aplankyti.

— Anglijos žiema šiais me
tais palyginti švelni. Nėra nei 
šalčių nei sniego. Pe-iodiškai 
pakyla audros, kartkartėmis pa 
sirodo miglos, dūmais persigė- 
rę rūkai.

Lithuanian dictiotiary
Angliškai lietuviškas ‘ Lietuvi* 
kai angliškas žodynas Parašytai 
H. H. Pewtress ir T. Gėriko. 33? 
ogi. Kietais viršeliais. Kaina $4.50 
launama “Drauge ’, 25„4, South
•akley Ava., Chicago 8. 11

000000
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PER PASAULI KELIAUJI 
ŽMOGUS

Bernardo Brazdžionio poenjo 
inkinya. Nedidelis skaičius lior 

knygos gautas šiomis dienomis 
‘Drauge“, 2334 So. Oakley Avė 
CHICAGO 8, ILL. Knygos kaliu- 
kietais viršeliais $2.
111111111111111111111111111111111111111111111111111*

LIETUVIŠKŲ STUDIJŲ 
INSTITUTAS

— Išlaikomas — 
MOKSLINIŲ STUDIJŲ KLUBO

SEMESTRO TEMA:

MODERNIŠKŲ KULTŪROS AP
RAIŠKŲ VERTINIMAS

Penktadienį, sausio 18 dieną 
Vilniaus Aušros Vartų mokyk
loje (virš bažnyčios), 2325 W. 
23rd PI. (šalia “Draugo”) kun. 
Dr. P. CeJlešius skaito tema: 
Demokratizmo ribos.

Paskaitos nadžia 7 vai. 30 
min., nesivėlinant.

Visi, besidomintieji dvasinių 
mokslų pažanga, kviečiami da
lyvauti.
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U2 LIETUVOS 
LAISVĘ KOVOT
dar nepervčlu. Agituot ir 
reikalaut, kad maskoliai 
kraustytus lauk iš Lietuvos 
—tai visų gerų lietuvių pa 
reiga.

Rašant laiškus visad var 
tokite antikomunistinius vo 
kus.

40 įvairių vokų $1.00

Užsakymus ir pinigus siūs 
kitę:
DRAUGAS

2334 So. Oakley Avė. 
Chicago 8, Illinois
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BŪKIME IŠTIKIMI LIET. 
KNYGAI!

Įstodami j Liet. Knygų Klubą ii 
įmokėdami 5 dcž metinio mokesčio 
mes įgaliname per vienerius metus 
pasirodyti kelioms naujoms gerai pa
rinktoms liet. knygoms ir tuo pačiu 
uždirbame 2.50 dol., nes knygų pa
sirenkame už 7.50 dol.

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

LIET. KNYGOS KLUBAS 

(Lith. 3ook Olub)

2334 So. Oakley Avė.,
Ohicago 8, Ullnola


