
Midvvett Intef-Lib/ary Ccitcr, CLixęo
5 7-1
C.ii J

' • ' S T ' T I4 J J i • *
T 1

D R A U O A S
Leldlla Lietuvių Katalikų Spaudoa 

Draugija
1534 So. OakJey Awe., Chlcago A. Illtiiott 

Telephone — Vlrginia 7-0640-41

Vlenlntčll® tautinės ir tikybinės minties 

lietuvių dienraštis pasaulyje

DPA U C A S
Nr. 21 Price 5 cents

UTHUANIAN DAILY’ FRIEND

DRAUGAS
The I-JlhusnUfl Dallj FtImmI

J^jblished by ths Ltthuantan Catholte 
Press So»l*-ty

SS34 So, Oakley Avė., Gtilcago A. Illinois 
Telephone —• V Il giniu 7-0040-41

Ths mnst Influential Lithuantan Daily 
in America

T-*-
PENKTADIENIS, SAUSIO (JANUARY) 25, 1957 Kaina 5 centai Vol. XI4

AMERIKA TURI PASILIKTI STIPRI-SAKO IK
Pasaulio liberalų vado pamoka 

Jungtinėms Tautoms
Pasaulio liberalų vadas Salvador de Madariaga šveicarų 

„Neue Zuercher Zeitung” dienrašty nr. 5/1957 visai teisingai pa
žymi, kad Jungtinės Tautos, o ypač jų generalinis sekretorius, ro
dosi liūtais vykdydami JT nutarimus prie Suezo kanalo, bet toli 
gražu tokio aktyvumo neparodo, kai reikia vykdyti tų pačių Jung
tinių Tautų nutarimus Vengrijos reikalu.

Kaip pažymi Madariaga, JT 
geri. sekretorius pvz. galėjo nor
maliai Dunojaus laivu nuplaukti 
iš Vienos į Budapeštą, palydėtas 
televizijos ir filmų operatorių, 
žurnalistų bei radijo pranešėjų.
Ir kas būtų išdrįsęs jų neįsileis
ti? Šiuo būdu galėtų net ir Jung
tinės Tautos vandens keliu nu
plaukti į Vengriją ir Budapešte 
turėti savo sesiją. Teigimas, jog 
toks žygis reikštų trečio pasau
linio karo pradžią, yra ne kas 
kitas, kaip didžiausias absurdas.
Pagaliau, lyg kas tiki, kad Veng
rija buvo palikta baisiam liki-

Ukrainiečių veikla

Vakarų Vokietijoje
MUENCHENAS, Vokietija, 

sausio 24. — Neseniai Muenche- 
ne posėdžiavo Vokietijoje gyve
nančių ukrainiečių delegatai, at
stovavę per 17,000 Vokietijos 
ukrainiečių. •

Iš pranešimų paaiškėjo, koks 
gyvas ukrainiečių kultūrinis gy
venimas. Jie turi Muenchene sa
vo universitetą ir apie 110 savų 
mokyklų ar vaikų darželių. Lei-

mui tik dėl trečiojo karo grės-! ūžiama ukrainiečių enciklopedi- Naujas lėktuvas. Nuotraukoje rodomi du vaizdai naujo Conv air F-102 A 
lėktuvo, kurį šiomis dienesnis pradėjo naudoti JAV’ oro jėgų vadovy
be. Viršuje — lėktuvai kyla; apačioje — lėktuvas nusileidžia para
šiuto pagalba. (1NS)

laip šlykščiai 

meluoti gali nebent

tik bolševikai
BONNA, Vokietija, sausio 24. 

— Prieš kiek laiko vokiečių žur
nalas „Der Spiegei” paskelbė vi 
są eilę nuotraukų, kaip Vengri
joje sužvėrėję raudonieji bude
liai išžudė daug nekaltų žmonių. 
Michailovo laikraštpalaikis, at- 
sispaudęs dalį tų nuotraukų, da
bar jas vaizduoja, kad tai esąs 
„fašistinių chuliganų darbas,” 
nes jie taip žvėriškai žudę veng 
rų moteris ir vaikus. Girdi, nak
tį iš spalio 30 d. iš Vak. Vokie
tijos į Vengrijos teritoriją buvę 
pasiųsti per Austriją „vengrų 
fašistinių emigrantų daliniai,” 
kurie apsirengę vengrų armijos 
uniforma, ginkluoti amerikoniš
kais ginklais, ir kėlę panašios 
rūšies skerdynes. Taip šlykščiai 
meluoti gai nebent tik bolševi
kai.

Didelis Ike uždavinys — sudaryti 
patikimas sutartis su Rusija

VVASHINGTONAS, sausio 24. — Prezidentas Eisenhoweris 
vakar spaudos konferencijoje pareiškė, kad vienas pagrindinių jo 
antrojo termino uždavinių yra sudaryti patikimas taikos sutartis 
su Sovietų Sąjunga.

Prezidentas taip pat pasakė, ■ .......... . -.. —
kad Jungtinės Amerikos Valkty- nutarimas priklauso pačiam pre 
bės turi palaikyti savo dideles zidentui, o ne Saugumo tarybai, 
apsigynimo jėgas, kol nebus aiš-! kuri tėra tik patariamasis orga- 
kiai susitarta nusiginklavimo nas.

J klausimais su Sovietų Sąjunga.
! „Nieko bendro neturės”Neturi naujų planų

, Prezidentas Eisenhovveris to-E1Senhowens spaudos atato-^ ,iau jsk4 j jis ieko 
as irg. pranese, kad jis dar neturėa>. 3U raudonąja

netun naujų planų tartis su so->Kinija kol jos vadai araerikie_ 
vietais. Toliau jis pasakė, kad

vams

mės? Juk ar nepaskelbė tas pats 
Washingtonas, kad jei būtų už
pultas Berlynas arba Austrija, 
tai toks užpuolimas reikštų ka
rą? Pagaliau ar Eisenhoweris 
nėra pasiruošęs pradėti karo 
veiksmus, jeigu reiktų ginti ku
rią nors Vidurinių Rytų valsty
bę?

Tuščiavidurė politika
«. u-—Saaro krašto įsijungimą į Vo-

mą, jog čia greičiau esama tentoriją, ,vykus, be
tokios politikos. Europa buvo yPatlnW naconalBtuuų sukav.- 
padalyta Jaltoje, Teherane ir

ja, kurios išėjo keli tomai. Uk
rainiečių pirmininku išrinktas 
dr. J. Studynskyj.

Bonnoje sutarta 
vokiečių rytinių

sienų klausimu
BONNA, Vokietija, sausio 24.

Bolševikai skelbia išleisią visą 
eilę naujų leidinių

mų ir demonstracijų, kaip tai bū 
davo nacių laikais, vokiečiai lai
ko pavyzdžiu, kaip turėsiančios

OKUPUOTA LIETUVA. — 
Šiais metais bolševikai skelbia 
išleisią visą eilę naujų leidinių. 
Tarp jų minimi apie 800 psl. 
iliuostruotas rinkinys, kuris tu
rės “nušviesti Lietuvos darbo 
žmonių revoliucinio judėjimo iš

būti atgautos taikiomis priemo- j toriją.” J. Jurginio brošiūra a- 
pie 1905-1907 m.m. revoliucijos 
įvykius Vilniuje, apie 1863 m.

nėmis ir kitos jų žemės Rytuose. 
Bonnoje galutinai sutarta,

valstiečių sukilimą Lietuvoje, 
apie Suvalkų krašto ūkininkų 
judėjimą 1935-1936 m. Pradeda
mi leisti lietuvių literatūrinės

Potsdame, kaip savo laiku jung
tinę Lenkijos ir Lietuvos valsty
bę pasidalijo Prūsija, Rusija ir 
Austrija. Taip ir čia, atrodo, Ei- 
senhoweris nenori 'išeiti už tų
ribų, kurios jam buvo paskirtos j kaip reikia žymėti vokiečių ryti- 
— net ir tuo atveju, kur reikia į nes sritis, šiuo metu valdomos 
gelbėti laisvę ir kur ji daugiau- svetimųjų. Ateityje jos bus žy- 
sia yra gelbėtina. Tačiau šios mimos kaip Vokietijos Reicho 
rūšies politika su visomis savo 1937 m. gruodžio 31 d. sienų sri- kalbos tėvo J. Jablonskio raš-
sąvokomis ir maštabais yra tys, laikinai valdomos lenkų ir tai. Šiemet išeis pirmasis tomas. | 
tuščiavidurė, reiškia nuomonę sovietų. Visur akcentuojamos

pavadintas “Žemaitė gyvenime 
ir kūryboje”. Leidinį apipavida
lino dail. Kučas. Albume foto 
nuotraukomis, istorine dokumen 
tinę medžiaga, memorialine lite
ratūra pagal bolševikinę kon
cepciją stengiamasi perduoti ra
šytojos gyvenimo ir kūrybos 
kelias, jos kova už šviesesnį lie
tuvių liaudies rytojų.

Nehru neutralumas
netinka Azijai

MANILA, sausio 24. — Pili- 
pinų prezidentas Magsaysay va
kar pasakė: Indijos premjero 
Nehru neutrali politika „nėra ge
ra Azijai.”

„Būti neutraliu — duoti rau
doniesiems galimybę nuversti 
vyriausybę. Tu pabundi ir tavo 
vyriausybės nebėra,” — pasakė 
prezidentas.

nežinąs kaip įvertinti vėliausius 
sovietų vadų pareiškimus, ir ne
galįs pasakyti, ar jie -vėl „sukie
tėjo” užsienio politikoje. Sovie
tų vadų mintys neatspėjamos ir 
jų beveik negalima išaiškinti 
amerikiečiams.

Prezidentas Eisenhoweris pa
sakė:

Smulkūs atominiai ginklai da
bar kasdienis dalykas Jungtinių 
Amerikos Valstybių karinėje sri 
tyje; atominiai ginklai galbūt 
bus naudojami karo atveju.

Jis nei patvirtino, nei panei
gė buv. prezidentinio kandidato 
Adlai Stevensono tvirtinimą, kad 
JAV Saugumo taryba praėjusį 
rudenį nutarė sustabdyti vande
nilio bombos bandymus. Toks

TRUMPAI IŠ VISUR
• Prancūzija. Pasak Paryžiaus ( • Izraelis vakar atsisakė iš-

pranešimų, prancūzų dolerio re-į traukti savo karines jėgas iš 
zervai išsiseks šešių mėnesių lai- ■ strateginio Gazos ruožo ir Aga-

čius belaisvius neteisėtai laikys 
uždarytus kalėjime, kad privers 
tų Jungtines Amerikos Valsty
bes sutikti su komunistų užgai
domis.

Toliau JAV prezidentas pasa
kė, kad jis tikisi, jog „gana 
daug” kitų kraštų vadų sekan
čiais mėnesiais svarbiems pasi
tarimams atvyks į Washingto- 
ną. Jis nepasakė, ar tarp jų bus 
Britanijos premjeras Macmillan 
ir Jugoslavijos maršalas Tito.

Nenumato paKelttmų
Eisenhoweris nenumato pkei- 

timų savo ministerių kabinete. 
Jis toliau visa jėga kovos už sa
vo politinę filosofiją Respubliko 
nų partijoje. - . ., ..

Prezidentas nemano, kad veng 
rai komunistai, prisidengę pabė
gėlių skraiste, būtų labai pavo
jingi Amerikai, nes jų veidą tuo 
jau atidengtų kiti pabėgėliai.

Madariaga.
Panašių pasisakymų, spirian- 

čių Jungt. Tautų gen. sekretorių 
imtis konkrečių žygių Vengrijos 
reikalu, pasirodė taip pat vokie
čių ir olandų spaudoje.

1937 m. sienos.

• Lenkija pradėjo derybas su 
Japonija, kad baigtų karo stovį 
tarp abiejų kraštų ir atnaujintų 

1 diplomatinius santykius.

“Baltų kalbų garsai ir formos”, 
“Pirmoji lietuvių kalbos grama
tika” ir kt. šiemet suprojektuo
ta išleisti A. Medonio brošiūra 
“Trakai”, V. Uždavinio — “po 
Vilniaus apylinkes,” J. Sadausko 
ir L. Kiauleikio “Palanga,” pla
tus gausiai iliustruotas vadovas

Pabaltijo kraštų klausimaisVilnlų ir kt

Okup. Lietuvoje išleista mono 
grafija apie Vilnių. Leidinį pa- 

j ruošė J. Jurginis ir Vilniaus 
miesto architektas V. Mikučia- 
nis. Leidinys turi apie 200 pus-

Numatytas išleisti A. Lalgo- lapių. Skyriuje “Žvilgsnis į atei- 
naitės “Dabartinės lietuvių kal->tį” pateikta medžiaga apie toli- 
bos kirčiavimas,” Endzelyno mesnius Vilniaus miesto rekons

trukcijos planus. (E)

kotarpyje.
• Sovietų divizijos. Dar dau

giau sovietų divizijų atvyksta į 
Vengriją.

• Švedija. Neutralios Švedijos 
civilinis atominis fabrikas bus 
pradėtas statyti 1960 metais. 
Paskui švedai pradės gaminti 
atominius ginklus.

bos įlankos apylinkių, nebent 
būtų užtikrinta, kad ateityje tos 
vietos nebebus egiptiečių kari
niais punktais.

• Švedija domisi Pabaltijo 
valstybėmis. Pastaruoju metu 
Švedijoje domėjimasis Pabalti
jo valstybėmis ir jų reikalais ne
paprastai padidėjo. Beveik kiek 

1 vieną dieną švedų spauda skel-
• Raud. Kinijos premjeras'. bia daugiau ar mažiau žinių apie 

Chou En-lai ir Sovietų Sąjungos tuose kraštuose vykstančius 
■' apsaugos ministeris Georgi Žu-Į priešsovietinius ar prieš rusiš- 
kov vakar atvyko į Indiją. ' kus pasireiškimus.

Vokiečių radiofonų informacija

REUTLINGENAS, Vokietija. — Pastaruoju metu visa eilė 
vokiečių radiofonų, daugiausia pasiremdami iš pabaltiečių gau
tomis duomenimis, paskelbė išsamių informacijų apie padėtį Pa
baltijo kraštuose.

Nurodyta, kaip iš Pabaltijo ----------- -----  ----- ------
kraštų buvo vykdomos masinės giau dėmesio iš laisvojo pasau- 
deportacijos, kaip tie kraštai so lio pusės. Sovietai Pabaltijo kraš 
vietinami ir rusinami ir kaip, ne tuose stengiasi išnaikinti pačius 
paisant didžiausių sovietų perse- esminguosius tautinius branduo 
kiojimų, jie ligi šiol tebesilaiko liūs.
nepalūžę sovietinei ekspansijai.! ..... ... ...v. Apskritai, reikia pasakyti, jog

Tačiau drauge ir statomas. pagtaruoju metu tiek per vokie.
klausimas: o kas bus po 10 ar čjų radijug tiek ir spaudoje 
daugiau metų, jei sovietinė oku-lgaugėjo pranešimų apie Pabalti. 
pači ja ligi to laiko nepasibaigs ?, jo tautų laisvės kovą Informa.

cijos, be vienos kitos smulkme
nos, dažnai esti objektyvios ir

Iš monografijų apie dailinin
kus minimos V. Drėmos “P. 
Smilgevičius”, T. Adomonio 
“Vincas Grybas”, P. Gudyno “J. 
Luarinkus”, V. Mikštaitės “Kip
ras Petrauskas”, J. Umbraso 
knyga apie akademinio dramos 
teatro darbą. Numatyti rusiškai 
išleisti V. Putino “Altorių šešė
ly”, Tilvyčio “Kelionė aplink 
stalą”, B. Sruogos “Dievų miš
kas” ir kt.

Pasaulis mato vengrų tragediją 
ir stengiasi kuo galėdamas 
jiems padėti. Apie Vengriją ra
šoma daug. Bet tas pats laisva
sis
“pirmosios Vengrijos” — pa-l 
grobtų ir prievarta Sov. Sąjun-į 
gą inkorporuotų Pabaltijo kraš
tų, kur aukų skaičius nuo bolše
vikinio teroro yra nemažesnis 
negu Vengrijoje.

Laisvasis pasaulis įspėtas
Drauge laisvasis pasaulis įspė

tas, jog daugiau dėmesio kreip
tų į pavergtąsias Pabaltijo tau-

išsamios. Mielai bendradarbiau- 
, ,jama ir su pabaltiečiais, kurie

f^U?\^,PTSteb!i0 i Prašomi suteikti reikalingų in- 
formacijų. (E.)

KALENDORIIJS

Sausio 25 d.: Šv. Povilo atsi
vertimas; lietuviški: Rimgaila ir 
Mylė.

Saulė teka 7:11, leidžiasi 4:56 
ORAS

Oro biuras praneša: Chicagoje
tas, kietai kovojančias už savo ir jos apylinkėje šiandien — ga- 
laisvę ir turinčias susilaukti dau limas sniegas.

Žemaitė gyvenime ir kūryboje
Apie lietuvių liaudies rašyto

ją Juliją Žemaitę okup. Lietuve- lais;ė; 
je išleistas leidinys — albumas,

Naujas humoras 
Vengrijoje

BUDAPEŠTAS, Vengrija. — 
Vengrijoje plinta naujas humo
ras. Kai tik pabėgėlių skaičius iš 
Vengrijos persirito 100,000, Bu- 
depešto gatvėmis pasileido bėg
ti laikraščius pardavinėjąs ber
niukas, visa gerkle šaukdamas: 
„Nep Szabadsag”... partijos or
ganas... atspausdintas pilnas są
rašas visų, kurie yra dar palikę 
Vengrijoje...”

Budapešto namų sienose gali
ma rasti kreida išrašytų ir to
kių posakių: „Drebėk, Žukovai, 
dabar ateisime mes jau ir iš vai
kų darželio.” Tuo norimas atžy- 
mėt nepaprastai didelis skaičius 
vengrų jaunimo, kuris dalyvavo

Lenkų vyriausybe 
leido paskelbti

sovietų nusikaltimus*.
VARŠUVA, Lenkija, sausio

Daugiau laisves
VARŠUVA, Lenkija, sausio 

24. — Varšuvoje ir toliau teikia
ma daugiau laisvių. Varšuvos 
vyriausybė Vakarų turnalis- 
tms hudro vis daugiau progų su- 

n gipažinti su padėtimi krašte irV,iCn, \Vyna.U8y^ A1*”™ t“ M”i« perduoti i Va- 
paskelbti, kad sovietai išžudė ne jjarUg
tik 15,000 lenkų karininkų, bet,__________
taip pat Ukrainoje likvidavo a-
pie 100,000 lenkų karo belaisvių.

Lenkų publicistė Edą Werfel 
apkaltino sovietinės zonos bol
ševikinę spaudą, kad ta iškrai
panti faktus ir klastojanti tie
są.

Lėktuvas nukrito
MANAGUA, Nicaragua, sau

sio 24. — Keleivinis lėktuvas, su 
13 keleivių ir trimis įgulos na
riais, vakar nukrito prie Con- 
cepcion ugniakalnio.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
—Rytinėje Vengrijoje partizanai vėl kovoja prieš Janos Ka- 

dar komunistinį režimą.
—Kai kurie Vengrijos teisėjai pasitraukia iš teisėjų pareigų 

protestuodami prieš lėtinio premjero Janos Kadar karo teismus, 
kuriuose teisiami sukilėliai.

—Vengrijos komunistai vakar areštavo septynis žinomus veng
rus likrštininkus. Areštuojami ir kiti vengrai patriotai.

—Britanijos vyriausybė įsakė Vengrijos kariniam atstovui pulk. 
Belą Nagy dvidešimt keturių valandų laikotarpyje išvykti iš Bri
tanijos. Tai yra politinis atsimokėjimas Vengrijos vyriausybei dėl 
Britanijos karinio atstovo pulk. James Cowley išvarymo iš Buda
pešto.

—Prancūzijos parlamento nariai, atstovaują nepriklausomus 
ir kaimiečius, siūlo uždrausti Prancūzijoje komunistų partiją, kaip 
užsienio diriguojamą organizaciją, kuri siekia visuotinės dikta
tūros.

—Saudi Arabijos karalius Saud, pakeliui į Jungtines Amerikos 
Valstybes, priėmė gen. Franco atstovus Constitucion laive prie 
Algeciro. Vėliau karalius Saud, grįždamas iš JAV, aplankys Ispa
niją. Saudi Arabijos karalius Saud sausio S0 d. tarsis su preziden
tu Eisenhoiceriu.

—Trys Japonijos mokslininkai šiandien išvyksta į Jungtines 
Amerikos Valstybes, kur jie studijuos atominės energijos panau
dojimą naminiams reikalams.

—Vakarų Vokietijos apsaugos ministerija pasakė, kad Vakarų 
Vokietija metų pabaigoje užsakys daugiau kaip bilioną dolerių 
vertės ginklų užsienio valstybėse — daugiausia Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse ir Britanijoje.

—Lenkijos ekonominė delegacija dviejų savaičių laikotarpyje 
atvyks į Jungtines Amerikos Valstybes. Lenkija nori gauti ilga
laikę paskolą iš Amerikos.

—Septynisdcšimt kongreso demokratų narių vakar prašė Vals
tybės sekretorių Duttes įtikinti Egipto prezidentą Nasserį, kad 
jis pagelbėtų išspręsti Vidurio Rytų krizę.

Dabar prašo tiesiog

kruvinomis ašaromis
SAO PAULO, Brazilija, sau

sio 24. — Brazilų dienraštis „O 
Estado de Sao Paulo” yra ga
vęs iš Kauno laišką, kurį portu
gališkai paskelbė nuvykę su grį
žusiais „į tėviškę" lietuviais jų 
vaikai „brazilai”. Šie brazilai 
dabar prašo tisiog kruvinomis 
ašaromis juos gelbėti. Jie sako, 
kad jų tėvai, suklaidinti propa
gandos, juos drauge į ten atsive
žė. Kadangi jie yra gimę Brazi
lijoje, tai yra Brazilijos pilie
čiai — todėl ir prašoma jiems 
padėti „grįžti iš rojaus.”

O kiek jau buvo skelbta spau
doje daugiau panašių pasisaky
mų, kaip „puikiai” suviliotie
siems sekasi pavergtoje Lietu- 

1 voje.

Pineau vadovaus
PARYŽIUS, sausio 25.—Pran

cūzijos užsienio reikalų ministe
ris Pineau šiandien išvyksta į 
New Yorką, kur vadovaus Pran
cūzijos delegacijai svarstant Al- 
žirijos klausimus Jungtinėse 
Tautose.

Okupuotoje Lietuvoje
• Studenčių meninių darbelių 

paroda. Vilniaus universiteto 
aktų salėje buvo suorganizuota 
studenčių meninių darbelių pa
roda. Eksponatus parodai įteikė 
apie 400 įvairių universiteto fa
kulteto studenčių. Sėkminges- 
niam studenčių darbui meninių 
darbelių srityje įsteigti specia
lūs kursai.

• Dail. K. Kalpokas šiuo metu 
dirba prie aliejinės statybos kū
rinio “Rudens arimas.” Baigė 
artisto J. Lauciaus portretą ir 
peisažą “Pavasario rytas.”
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statytus metus, kol jie galės įsi- suprantama, kad abi pusės tu- 10,000 vengrų pabėgėlių gali ru-
jungti į kitus klubus. Savaime 
aišku, kad turima laikytis tvar-

Tel. REliance 5-1811

Sportas ir politika
P. GANVYTAS

«

Politikos įtaka sporte yra Paragrafų įtaka

įvairiaspalvė ir palčiašakė; no- Tiesa, yra ir nemažai asme- 
rint jos visumą apimti, tektų nų, kurie tvirtina, kad ir šia- 
daug ką paliesti. Tam klausi- me krašte vyrauja profesiona- 
mui būtų galima pašvęsti visąjlinis mėgėjo tipas. Šitą sroble- 
knygą, pravesti išsamią studi- mą esmiškai svarstyti jau būtų

ri svarių (ypač formalia pras-Įsams daug nemalonumų parengi DR. WALTER J. K S PiSTU K 
me) argumentų, tačiau jau pats 

ikos, bet labai skaudu, kad sa-jfakta®, kad ne paskiri sportiniu 
vo gyvybę ir laisvę gelbėdamas, kai, ret ištisa komanda taip 

'politinis bėglys sportininkas tam elgiasi, turėtų būti pakankamu 
pa tokių paragrafų auka, kad to motyvu į šį klausimą pažiūrėt' 
nesupranta ir į tai atitinkamai iš esmės. Stipri visgi politinė į- 

i neatsižvelgia tarptautinė sporto taka sporte, kad ir tik per šal- ° 
vadovybė. tus paragrafus atsiekiama.

(Nukelta į 7 psl.) GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
'T/ETTTVIS OYUYTOJASj 

3925 VYešt 59th Street

NAUJI 1957 M. MODELIAI
VAL* 1—4 popiet, t: *0—8:19 

Treėiad pagal sutart’
vak

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. G3rd St. 
Ofiso tel. REliance 5-4410 

ltezld. telef. GHovehlll.6-0617
Valandos: 1-3 p. m., 6-8 p. m.

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

Ofiso tel. CLiffside 4-2886 
Rezidencijos: LAfayetto 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 47th Street 
(KninĮkas 47th ir Hennitagc)

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

Tvl. ofiso Ir buto OLymplc 2-4158

DR. Pa KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th St., Cicero
Kasdien 1-3 vai. ir ti-S vai. vak., 

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Televlzljos
Radijai: importuoti Ir vietiniai, 
AM/FM, nešiojami ir kit.

• Fonografai • HI-’Tdellty
• ]kalbčjinio aparatai
• Dulkiasiurb.iai, skutimosi mašinė

lės, plaukų džiovint- •ai, kavos j 
virduliai, tosteriai, i. anasterial, I 
automatiškos keptuvč-. ir kt. na
mų apyvokos reikmenys

• Rašomos niašinčlčs
• Elekt. laikrodžiai ir {vairūs kito- 

kie daiktai.
, Puriausiai pirksite ir geriausią pa-jpiniuose žaidimuose, lUO įsreis- 1 larnav imu gausite inž. A. Sėmeno j 

kiant savo protestą prieš poli- bnoneje.

Paragrafų įtaka tuo nesibai
gia. Vengrai, kurie išvykdami 
iš savo tėvynės turėjo leidimą 
iki kovo 31 d. gastroliuoti, išvy
ka į Pietų Ameriką, nors pas
kutiniu metu (komunistams vėl 
paėmus dominavimą į rankas) 
jiems buvo uždrausta ta kelio
nė. Šito konflikto išvadoje į 
problemos pasekmes tapo įvel
ti ir šeimininkai. Mat brazilų 
Flamengo komandai Brazilijos 
futbolo "adovybė (kuri vadova-

Protesty banga

Pabaigai pažvelkime dar į po
litinio protesto ženklus, kurie 
pasireiškia per sportą. Kelių 
valstybių nedalyvavimas olim-

ją. Tačiau tai nėra šių straips
nių tikslas. Čia tik trumpai no
rima atkreipti skaitytojų dėme

visiškai kitas klausimas, tačiau 
čia tik tektų trumpai pastebėti, 
kad valstybėje dominuojąs spor 

sį į dažniau pasitaikančius reiš- tinęs vadovybės vienetas nesi- 
kinius. Pasitenkinsime šio ra- baido drastiškų žygių, kaip an- vosi taiptautinės sąjungos pa
sinio rėmuose beveik išimtinai tai W. Santee diskvalifikacija, tvarkymu) uždraudė žaisti 
netolimos praeities faktais. ! Galime drąsiai tvirtinti, kad aiš-i prieš vengrus. Tačiau klubas 

i kiai rodomos pastangos objek- j šio draudimo nepaklausė ir nu 
galėjo svečius vengrus 6:4. Da-

lAiDflinfl.
HTELEVISIOn
[sales- Service)

K«». Inž. A. SEMCNAS 
3321 S. Halsted — CLiffshle 4-5665
Atdaru: kasdien 9—6, pirmadieniais

ir ketvirtadieniais 9-
2,009 rublių mėnesiui

Pirmiausia vertėtų paliesti
sportą, kaip propagandos įran
kį valstybės arba politinės par
tijos siekimams. Kai buvo baig
ti olimpiniai žaidimai, oficialu-

tyvumą išlaikyti ir jo siekti. 
Pažvelkime dabar į politinės

įtakos stiprumą sporte, kuri 
reiškiasi per paragrafus. Šios 
srities išryškinimui geriausiai 
tinka vengrų futbolo žaidėjų 

sis rusų sporto organas paskel-, tragika Kai Vengrija trumpą 
bė, kad rusų laimėjimas (min-1 jaįką galėjo alsuoti laisve, dvi 
tyje turėtas neoficialus koman- garsios to krašto futbolo ko_ 
d ims laimėjimas) yra nuobel- man(jos išvyko į laisvą pasaulį 
nas komunistų partijos, kuri mo Į gastrolėnis. Tačiau įvykiai grei lutbol° SąjUng0S 
tinišku rūpestingumu globoji, įaį pasikeitė įr svetimoje žemė- 
s3vo_ sportininkus. Gi, kaip L je yįgįį žaidėjai atsidūrė labai 
laimėjimo buvo siekta, visi ge-Į žiaurioj būklėj. Jų kraštas vėl 
rai žinome. Sportininkai buvo( buvo pavergtas, dau^lio žaia'ė- 
globojami valstybės, jiems bu- jų šeimos buvo jau Vakarų pa- 
vo suteikiamos ko puikiausios sauų pasiekusios, gi į sportinin- 
trenirav.m.osi sąlygot vyko or_;kus buvo daromas milžiniškas: 
ganizuotas, sistemingas valsty-1 spaudimas grįžti į tėvynę. Dau- Į 
bės kišimasis ir į sportinius I bg žaidėju paprašė savo vadovy 
reiškinius, ir į jų reguliavimus. į bgs leisti jiems pa3ilikti užsie.|
Nenuostabu, kad rišame pašau-nyje ir pasirašyti .sutartis su 
lyje jau prieš žaidimus kilo klubais, kurie garsiesiems veng-i 

nepasitenkinimo ženklų, į j-ų žaidėjams užtikrino tvirtos 
materialinės egzistencijos pa
grindus. Tačiau vengrų sporti
nė vadovybė, motyvuodama vi
siems gerai suprantamomis po 
litinėmis priežastimis, at3isaKė 
jiems tokį leidimą duoti, lai su 
prantama, tačiau ckaudu, kad; 
ir tarptautinės futbolo sąjungos j 
vadovybė pritaria komunistų 
vengrų nusistatymui. Iki šioi Į 
tame organe vyravo nuomonė, į 
kad vengrai turis palaukti mi

tinius veiksmus, kurie morališ
kai nepateisinami, mums vi
siems žinomas. Tačiau tuo ne
sibaigė ta protestų banga. Ryš
kiausiai šioje srityje pasižymė
jo šveicarai. Drastiškai jie pa
sielgė 2 žiemos sporto varžybų 
atžvilgiu. Vienu atveju rusams, j 
kurie pareiškė norą tose var-,
žybose dalyvauti, buvo aiškiai i €3 

bar tam brazilų klubui gresia pasakyta, kad jiems dalyvauti 
1 — 2 metų suspendavimas l neleidžiama, nes rusai prasizen- 
Jaučiama, kad komunistinės prie fair-play ir laisvės as

piracijas Vengrijoje. Antru at
veju rusų “ski" federacijai -pra- 
nešta, ,kad jiems patariama iš 

.(numatytų varžybų pasitraukti, 
Šveicarijoje apgyvendinti

tarptautinės 
FiFos elgse

na turės parodyti, ar jie yra

Vengrijos, sportinė vadovybė vi- 
sokiais >-būcįftiš’ spaudžief FiFą. 
kad ši priverstų atitinkamus1 
sluogsnius tą suspendavimą į- 
vesti; neigiamu atveju vengrai1 nes 

išstoti iš

JOHN 1. ZURiS
UAWYER AND COUNSEL.LOR 

11 SO. LA SALLE STREET 
Rimui) 1415

Flione: KAndolph 6-1425 
Home pilone; LAfayetto 3-0477

VIKTORO K O X I OP 
LtetavMka gaaollno stoti* Ir antn

paragrafo vergai, ar gali atsi-Į wllekaml mot^Xntal. tinimo 

Žvelgti į problemos esmę ir ne-; dažymo darbai Ir keičiamo, daly. 
varžyti laisvės jieškančio spor-į
tininko pasirriškimų. Savaime CALL-ME-MOTORS C0.

5759 H. WESTERN AVĖ. PR 8-95S1

SKAITYKITE 
MĖNESINĮ KULTŪROS 

ŽURNALU
AIDUS

16 ARTI m TOLI BALDŲ

PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus dideli, 

sunkvežimis su pilna ap- 
d rauda. Pigiu ir s*žlnlnga. 
patarnavimas.

R S E R E N A S
4546 S. Wood St., Chicago 8,

Illinois. įeL VI 7-2072

Tel. ofiso HE 4-6689, rez. PR 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield tllvd.
VAL: 1—4 Ir e- ( 

S-iAtadieniaiF nuo 1 Iki « vai. p. p. 
t&nkvrue ketvirtai! !r nekmad

Ofiso telef. I.Afayette 3-3210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 3-2863

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Treėiad. tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTĖ

715(1 Suutli VVestern Av enue 
(MEDICAL BUILDING) 

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

Office tel. RE 7-1168
Kės. tel. VVAlbrook 5-3765

Tel. ofiso l’Rospeet 6-2240
l’Rospeet 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHlKt RG1.IOS I.1GOS 
5700 So. YVimmI Street 

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

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 N'orth YVaeker Drive 
(Civlc Opera House, kamb. 858)

Vai. kasd. 12—4 
Tel. CEntral 6-2284

5002 \Vcst lOtli Str.. Cicero 
Vai. kasdien G-8, šeštad. 1-2 vai. 

Tel. TOuuliiill 3-0059 
Kitu laiku ir treėiad. susitarus 

Rezid. tel. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS- 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

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

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

šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

dau6
daug kas tvirtino, kad rusai es
mėje yra profesionalai. Iliust
racijai čia .:orisi paminėti ne
seniai Stockhrimo “Expressen” 
dienraštyje atspausdintą faktą.
To laikraščio korespondentas H.
Wattrang, lankęsis Rusijoje, vie 
nos laivo ekskursijos metu. plau 
kiant Juodąja jūra, susitiko su 
Pietų Rusijoje pasižymėjusiu 
futbolo žaidėju. Šis jam papa
sakojo apie futbolo žaidėjams
skiriamus atlyginimus. Anot to ___
armėno, Rusijoje esančios trys,
klasės. Meisterių klasės daly-i i.„

, • onnn w • i Jau gaunamas naujasviams skriama 2,000 rublių me- ’ 1
nėšiui, gi I ir II klasės žaidėjai; 
gauna atitinkamai mažesnį at-1 
lyginimą. Tas pats sportininkas 
pasididžiuodamas rodė švedų į 
žurnalistui savo algos kortelę, j 
Ir šitaip besitvarkančio krašto domų žodžių ištarimu, geogra- 
rinktinė laimi aukso medalį olim finil* pavadinimų ir asmeninių 
piniuose žaidimuose, kuriuose vai’dų žodynėliais, gerame po- 
dalyvio teisė suteikiama tik mė- pieriuje, kietais viršeliais, 368 
gėjams! Tai nėra izoliuotas reiš' kaina tik $4.00. Visi Ter- 
kinys. Daugelyje kraštų už ge- klubo ir prof. J. Balčikonio, 
ležinės uždangos tokia tvark j Lietuvių kalbos žodyno prcnu-Į 
yra savaime suprantama. Vcn- meratoriai žodyną gauna už 
grų futbolo žaidėjai daugumoje $3.00.
priklausė armijai, tačiau m5žai; Žodynas paruoštas lizdų sis-j 
karinių pareigų ėjo. Neseniai. tema, vartotojų pripažįstamas, 
šio krašto spaudoje paplitęs ven( geriausiu šitokios apimties lic-, 
gi o pabėgėlio Tabori pareiškiu tuvių-anglų kalbų žodynu, ly-j 

giai geras angliškoje, lygiai ir

Prenumerata
Adresas: 680

— 6 dol. metams
Bushwick Avenue,

Brooklyn 21, N. Y.

VACLOVO DŪKŠTOS
(Buv. Urbelio)

Duonos Kepykla
1800 W. 46th Street, Chicago

URBELIO

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GFRKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

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

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Res telef. WAIhr<M>k 5-5076

"ji. ofiso HE.4-5849. rez. HE.4-2324

DR. PETER T, BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 Mest 71st Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, treė.ir iešt. pagal sutarties

DR. J. ir K. AGLINSKaT
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

Dėl valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1795 nuo 2 iki 9 vai.' 
p. p. kasdian išskyrus treėiad. iri 
šeštad.

Res. tel. GRovehlll 6-5603

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: 10748 South Michigan Avė.
Buto 1653 W. 103 St., Beverly Hills

Vak: kasdien;Inuo G v. v.'Jki 9 v. v'.y 
Vai,,: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v., 

išskirus treėiad. šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

Tel,t Ofiso — Pl'llman 5-6760
Buto — BEverly 8-3946

Ofiso HEmlock 4-5815 
Rez. HEmlock. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
1’LALCIŲ IR VIDAIS LIGOS 

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

Priima pagal susitarimą

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

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

Šeštad. 10—J 2. Treėiad. uždaryta
LAfayetto 3-4849.

Namų — CEdnrcrcst 3-7786

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

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6255 South Western 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. 

šeštadieniais 1 —
ir 6—8 v. vak. 
4 v. p. p.

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

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevlėiūtė)

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
6248 South Kedzie 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 Vletory 2-1381
Rez. Vletory 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.

Anglų-lietuvių kalbų

2 O D Y N A S
Apie 20,000 žodžių, su nuro-

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

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

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

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

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

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

Telef. ofiso LAfayetto 3-6048 
Rez.: UAlhrook 5-3048

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Westem Avenue 
Chicago 29, III

pasimatymai pagal sutartiem 
telefonas REpuhlic 7-1900

Rezldencia- GRovehlll C-R161

*1

nas. kad jam Vengrijoje buvo 
nuteiktos daug geresnės išlai
kymo sąlygos, tik patvirtint 
bendrą tvirtinimą, kad komu
nistų dominaeijoje esą kraštai 
iš mėgėjo padari politinės pro
pagandos ginklą. Gi visa trage
dija yra tame, kad mėgėjo sta
tusą nustato ne kuris nors tarp 
tautinis sportinis komitetas, bet 
to krašto olimpinis komitetas.

lietuviškoje dalyje. Redagavai 
V. Baravykas, išleido knygų 
leidykla Terra.

Užsakymus ir pinigus siųs
kite adresu:

TERRA
3333 So, Halsted Street 

CHICAGO 8, ILL.

«R«***3WNW*)»b»!jIS**** Nf »*«***)«*•

TAUPYTOJAMS DOVANOS
NEMOKAMAI!

Nieko ypatingo... Tik kad prisimintumėte mus.'.. 
Mūsų padėka Jums už rėmimą.

ELEKTRINIS SKUSTUVAS
Sausam skutimuisi. A. C 
srovė. Moterims arba vy> 
rans.

SU INDELIU $1,000.00 
AR DAUGIAU

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
OfLso tel. Vlrglnla 7-0036. 

Rezidenel .Jos tel. BEverly 8-8244

iniiisii lizimiiai

</2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

GRANE S A V I N G S
2555 WEST 47th STREET LAfaystU 8-1083

B. B. Pletkleivloz, pr«.; E. B. ptetklmvlc*, sehr. Ir advokatas

ftlufcanic Buksnih lUvMcadua. Relėlame takiu*. Parduodame Ir perkame 
v aluty IjCs bonus. Tau py tojams patarnavimai nemokamai.

Pradėkite laupyti attdarydami m)-kaltų šiandien. Apdrausta Iki DIO.OOO.

Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 Iki 5; treč. uidniyta. o AeAt. nuo 9 iki vidurdienio.

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

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer Ir Californla Ava. 

VAL.: 2—4 Ir 6—8 v. p. p. 
šešt. 2—7 vai. p. p„
Išskyrus sekmadienius

Ofiso tele(x Y Arda 7—1166 
. Rezidencijos — STewart 3-4511.

DR. 1. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

VAL. I—4 ir 6:30—8:30 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius. Atidarą

šeštadieniais 1—4 vai.

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS
GYI)VTG.,AI IR eilini KGAI 
3259 South Halsted Street

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

Treėiad. ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vletory 2-1484. Resid. 2437
\V. 62nd St., tei. Repuhliv 7-8818. 

Ofiso telefonas — Itlshop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4312 Archer Avenue
(Kampas Kedzio ir Archer)

VAL. kasdien nuo 2:00 iki 9:00 v. 
Treėiad. ir sektnad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
hl’EC. CHlRl KLIMtS III 

ORTOPEDINES I.K.OS 
2745 VVest 69th Street •

Priešais šv. Kryžiaus ligoninę 
Telef. REpuhlic 7-2290 

VAI.,: Pirm., antr., Kcvt.. penkt. 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6:00—8:00. 
šeši. nuo 2:00—4:00. Treėiad. ir
kitu laiku susitarus telefonu.

■ »

Dr. Antanas Rudokas, 0. D.
Tikrina ūkis; pritaiko aAtlnlua, 

keičia stiklus Ir rėmus.
4455 S. (alifornia Avė., Chicago 

šaukite — VA. 7-7381
Priimu: vakarais 6 iki 9, šeštad. 
10 ryto iki 4; treėiad. Ir sektnad.

___________ tik susitarus

Tel. ofiso l’R. 6-6446, rez. HE.4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marųuette Rd.
Vai. nuo 2 iki 4 p. p.: 6 iki 8 vak. 

Treėiad. ir šeštad. pagal sutarti

UR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURCAS 

1821 So. Halsted Street 
lel. ofiso C A. 6-0257, rez, PR. 6-6659 

Rezid. 6600 S. Artcsian Avė.
VA r. ll y. v. iki 3 p. p.; 6—9 v. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS 

Virš 25 metų piityrinio
Tel. VArds 7-1829 

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

ištaiso
Ofl«as Ir akinių dirbtino 
756 West 35th Street

Vai. nuo 10 tkt 2. nuo 6 iki 8, tre
čia,I. nuo 10-12, penktad. 10-2 ir 
šeštadieniais nuo 10 Iki 2 vai. p.p.

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

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4645 S. Ashland Avė. (kamb. 211)
VAL. nuo 2—4 ir 6 — o; treėiad, šeš- 
• ail, Ir sekmad. tik pagal sutarti.
Jei neatsilieps viršnilnčti telefonai,

šaukite Mliluay 3-00UI <4V1R«*

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCfATfON

1447 So. 49th Ct., Cicero. III. 
Tol. TOwnholl 3-8131 Closed Wednetdayt

OPEN MONDAYS TO 8:00 P.M.-SATURDAY TO 1:00 P.M.

SAVE BY MAIL - ASK FO8 OUR SAVE-BY-MAIl KIT

Termometras ir Barometras
Pranešama būsiantis oras pasikeičiant 

spalvai. Gaunamas už $100.00 
ar daugiau indėlį.

Be gaunamų do\anų jūsų indėliai yra ap
saugoti. Riekt iena sąskaita yra apdrausta $10,- 
000.00 MOKAMI AUKACIAUKI DIVIDENDAI 
he pertraukos nuo 1022 metų. Atidarykite tau
pymo sąskaitą 1957 nie+. sau ir sa\o šeiniai.

Tel. WAII>rook 6-2670
Res. Hllltop 5-1560

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marquette Medical Center
6132 South Kedzie Avenue

VAL. 2—4 p. p. Ir nuo 7—9 v. vak.
Treėiad. ji- šeštad, pagal su tarti 

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

DR. «. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS*

(F.IETŲV1S GYDYTOJAS)
2500 West 63rd Street

J VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. Ir 7:30 
'tkl 9 vhI. Treėiad Ir šešt. uždaryta

Telefonas GRov»hllt 6-1696

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ KPEC1AUSTE 

PRITAIKO AKINIUS
Valnndna: 9—12 Ir 7—f » v. pagal 

matavimo Wr*yrus tmčl* Hen’oa
2422 W. 51urquel(e K-oad

¥
P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortlin,ledus ProtezLstas

Aparatai-Protezai, Med. ban
dažai. S,M-e. pagalbia kojom 

(Areli SupporlM) Ir I. I. 
Vai.: 9 4 Ir 6-8. šeštadieniais 91.
OHTHOPIĮDUOK TEtJIMkOS LAK.
2850 W. «3rd St.. Chicago 29, III. 

Pltonpc<’t. 6-5081

Skelbkitės “Drauge♦ »

lel.
Rcmkite dien. Draugi

DRAUGAS
THE IJTHUAMAN DAILY FRJKKD 

2334 Su. (lakley Avė., Chicago 8. Illtnoia, Tel. A'lrginia 7»6641-7-6642
Knteted aa Secoud t'lasa Matter March SI, 1#I6, at Chicago. Itlinola 

Utlder the Act of March 3. 1879,

Menrher of the Cathotio Presą Aas'n 
Publiahed dally. exept Bundaya, 

by the
pithuanlan Catholle Piom Sodely 
PRENVMERATA: Metama
Chlcagol Ir ClceroJ ?9.00
Kl»ur JAV Ir Kanadoj »š.00
ŲRalenyJa *11.00

Hf'BBCRlPTION KATES 
*8.00 per year outalda of Chicago 
*9.00 per year In Chicago A Cloero 
*8.00 per year tn Canada 
Forelgn *11.00 per year.
H metų

fi.00
$4.50
*5.60

I mšn. 
*2.76 
*2.60
*1.09

1 m* n 
*1.36 
*1.00
II.It

Redukcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Neaunaudotų at.ralpanlu n»- 
•anro, Ju»s gražina tik Iš anksto suattarua. Redakcija už skelbtinų turtai 
ueataako. Hkalbliuų kai uos pi Uiuuėluiuua gavus prakyma.
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KAIP PRIARTINTI IŠLAISVINIMĄ
MŪSŲ ĮTAKA JAV POLITIKAI

Artėjanti Vasario 16 šventę įpareigoja mus jieškoti labiau 
efektingų laisvinimo kelių.

Mes nežinome, kuriuo būdu bolševizmas subyrės. Ar suki
limų, panašių į tuos, kurie iki šiol įvyko, koks buvo 1943 m. Rytų 
Vokietijoje, mūsų dienomis Lenkijoj ir Vengrijoj. Ar jis subyrės 
dėl kitų priežasčių, bet mums visiems aišku, kad griežtesnė JAV 
politika bolševizmo atžvilgiu pagreitins jo suklupimą. JAV yra 
vienintelė galybė, kuri gali būti pastatyta prieš bolševikų im
periją. Todėl šios vergų imperijos tironai nieko taip nebijo, kaip 
Jungtinių Amerikos Valstybių griežtesnio, negu iki šiol, ir veik
lesnio pavergtųjų laisvinimo atžvilgiu nusistatymo. Dėl to mes 
tik tiek galėsime realiai prisidėti prie pavergtųjų laisvinimo, kiek 
galėsime turėti įtakos JAV užsienio politikai, šį klausimą aš 
šiame straipsnyje ir paliesiu.

Jungtinėse Amerikos Valstybėse gyvena daug kilusių iš pa
vergtųjų Rytų bei Vidurio Europos kraštų tautinių grupių. Jos 
sudaro bent 16 milionų šio krašto gyventojų. Jų amerikietiš
kas patriotizmas derinasi tačiau su jų meile savo senoms tėvy
nėms ir tik todėl jos ir grupuojasi čia Amerikoje savo tautinė
mis organizacijomis. Jie daugiau, negu kiti JAV piliečiai, seka, 
kas vyksta už geležinės uždangos ir labai yra jautrūs savo se
noms tėvynėms daromai skriaudai. Bendroje suderintoje ir or
ganizuotoje veikloje jie galėtų turėti lemiančios reikšmės JAV 
užsienio politikai, kuri svyruoja tarp baimės užrūstinti Rytų 
tironus ir noro griežtai pasipriešinti jų užmačioms.

TERITORINIAI GINČAI

ILLINOIS

RYTAI IR VAKARAI TAISO 

STOGUS

Bostono “C. S. Monitor” ko-i 
respondentų biuro vedėjas Wa-! 
shingtone rašo:

“Vakarai ir Rytai darbuojasi,! kraštuose degantį pasireiškusi 
kad ištiesintų savo pašlijusias laisvės troškimą’’. V.
užsienines pozicijas. Jie tartum 
sėja žiemkenčius, tikėdamiesi 
gražaus sudygimo pavasarį. Ei- 
senhowerio žodžiai Kongresui

ARABU PASAULYJE

“New York Times” redakto- 
rit’s kariškais klausimais H. i 

paskatino JAV visuomenę, spau Baldwin neseniai aplankė arabų Į 
pasaulį ir parašė tris straips
nius savo dienraščiui. Viename 
jų sako:

dą ir politikos atstovus atkreip
ti didesnį dėmesį arabų pasau
liui. Čia siekiama sukurti nau
ją, tvirtą politinę liniją, kurios, 
sakoma, Washingtone pirmiau 
neturėta.

Anglijoje vairą paėmė ties- 
smukas, gerą žodį numesti mo-

dienraštis draugas, cmęAGo,

“Arabų pasaulyje didžiausias 
klaustukas yra, kas bus vadu 
spręsti arabiškojo pasaulio gal
vosūkius: JT, JAV ar Sovietų 

kąs, Oksforde universiteto auk-Į Sąjunga? Tame pasaulyje lieps 
lėtinis Harold Macmillan, kuris J noja siaubingas arabų naciona- 
matyti, sieks pradėti nelengvą, lizmas, kunį valdo ne šalti vals 
daug kantrybės pareikalausian- tybės vyrų apsisvarstymai, bet 

j tj žygį — padaryti Angliją vėl, minių susibūrimai gatvėse. Mi- g 
stipriu, patikėtinu ir draugingu Į ni°s iškelia ir nuverčia ministe
JAV talkininku. .Manoma, kad 
jis mokės neprarasti -dar išli
kusių anglų pozicijų arabų pa
saulyje. Visdėlto Anglija yra 
didžiausias pirkėjas to pasaulio

Kalbamų tautinių grupių akcija, kaip pastovus nesvyruojąs 
veiksnys tikrai galėtų išvystyti jėgą, kuri galėtų pakreipti JAV 
politiką tinkamu keliu. Bet tų grupių susiorganizavimą ir su
tarimą trukdo ginčai dėl jų senų tėvynių teritorijų. Iš čia kilusi 
tarpusavio neapykanta neleidžia joms suderintomis jėgomis siek- 
ti didelio, joms visoms bendro, jų senų tėvynių išlaisvinimo ir ! .na U ..V" e A° sa oma.’ 
grąžinimo krikščioniškai kultūrai Įtempti jų santykiai galėtų a acmi an nesisa inąs neiartimesnių prekybos, pramonės 

ir muitų santykių su Vakarų 
Europa, kad būtų galima sukur
ti stipresnį ir vieningesnį demo
kratinį vienetą.

Tuo pačiu laiku diktatoriai už 
geležinės uždangos pasikvietė 
net iš Kinijos premjerą Chou 
En-lai mūrininku užmūryti ko
munizmo monolitinėje sienoje 
atsiradusius plyšius. Vengrija 
smarkiau prismaugta, o len
kams Chou En-lai įkalęs gal
von laikytis ‘maoizmo’ kuris vi
daus reikalais duodąs paverg
tiesiems kraštams šiek tiek lais 
vės, bet užsienio politikoje lie-

būti sušvelninti, sprendžiant teritorinius ginčus kultūringu ir 
krikščionišku būdu. Visų pirma reikia pripažinti teisę abiems 
to ar kito ginčo šalims remti savo pretenzijas ir jas ginti tam 
tikrais argumentais. Imdamiesi iniciatyvos organizuoti kilusias 
iš pavergtųjų tautų JAV tautines grupes antikomunistinei veik
lai, turėtume duoti teritorinių ginčų sutarimo pavyzdį, vadinas — 
sutarti tuo atžvilgiu su vokiečiais dėl Klaipėdos ir su lenkais dėl 
Vilniaus. Nemanau, kad mūsų kaimynai vokiečiai ir lenkai, ku
rie yra skaudžiai nukentėję nuo stipresniojo prievartos, pasisa
kytų už sprendimą teritorinių ginčų prievartos būdu. Greičiau
siai neatsiras šiose tautose nė vienos demokratinės reikšmingos 
politinės srovės, kuri drįstų už tokį ginčų sprendimą viešai pa
sisakyti. Gi praktika rodo, kad laisvas teritoriniais klausimais 
susitarimas užtrunka be gali ilgai. O kiekvienas susitariamas ne
būna nuoširdus ir greitai stipresnio yra pažeidžiamas, jei jis 
yra primetamas susidariusios tam tikros politinės situacijos.. Pa
prastai abi ginčo šalys laiko savo pretenzijas pagrįstomis ir ne
nori užleisti nė vienos pėdos teritorijos, kuri jų manymu teisin
gai joms priklauso. Nepamirškime, kad net su Europos suvieni
jimu, kuriam dabar jau dedami pagrindai ir kuris, bolševizmui 
žlungant, be abejo bus įvykdytas, sudarant Europos suvienytų 
autonominių valstybių federaciją, teritoriniai ginčai nenutils.

IŠJUNGTI NEAPYKANTĄ

Sunku prileisti, kad atskiros autonominės šios federacijos 
sritys susidarytų betkuriuo kitokiu. o ne tautiniu principu. Ne-! įj visuomene, ir apie^^ 

tenka atrodo ne abejoti, kad jos susidarys tautiniu principu. O
tokiu atveju atskirų provincijų teritorijų klausimas bus reikalin
gas sprendimo. Laisvas pasaulis negalės leisti, kad atskirų pro
vincijų teritoriniai ginčai būtų sprendžiami chaotišku tarpusa- 
vio susikirtimo keliu. Jis negalės taip pat leiati, kad bandymai koP'M“Si, p££
įsspręsti panašius ginčūs laisvo susitarimo keliu neribotai ilgai Lanskoronskis, kuris, Vliko prezi- šaus darbo besiimanččiam.
tęstųsi. Europos federacijos organizavimas nepakęs tos kliūties, : diumo pavedimu, Amerikoje buvo Prieš išvykdamas į Paryžių,
iuo labiau kad nebūtu nė mažiausios vilties visus tos rūšies o-in- 1 užsimojęs sudaryti naują Vykdo- kur jis nuolatis gyvena, pulk. Lanjuo jaDiau, xaa neDutų ne mažiausios vilties visus tos rūšies gm- , maia Tarvba Ta npnn- simmnskis su anauda nasidnJitr
cus išspręsti tuo keliu. Taigi turės būti sudarytas tarptautinis
teritoriniams ginčams išspręsti tribunolas, kuris darys griežtus

PULK. J. LANSKORONSKIS DEL SAVO 
MISIJOS

Padėties taktai, kuriais ii s vadovavosi, imdamasis suda
ryti naują Vykdomąją Tarybą. Jo nuomonė apie Vii? 
ką ir kitus veiksnius, ju tarpusavio santykius, santykius

lingumą
SALOMĖJA NARKELIfNAITE

i mąją Tarybą. Ta misija jo nepa- skoronskis su spauda pasidalijo 
vyko ir jis išvyko ir čia šiek tiek savo mintimis ryšium su jo buvu- 
nusivilęs ,bet nenusiminęs dėl sa- šia misija ir bendrai dėl laisvini- SS

ir greitus sprendimus. Aišku, kad tokį ar kitokį sprendimą ja
me nulems tik argumentai, kuriuos šalys sugebės patiekti. Spren
dimui neturės jokios reikšmės šalių tarpusavio ginčai ir neapy
kantos kiekis. Mums ir mūsų oponentams tai supratus, paaiš
kės, kad tarpusavio neapykanta bylos laimėjimo nelems, tada 
mūsų santykiai galės būti sušvelninti ir galėsime suderintai kon
centruotis mūsų tėvynių išlaisvinimo akcijai. Tarptautinio teis
mo idėją, jo reikalingumą teritoriniams ginčams spręsti turime 
propaguoti ir kitose, iš pavergtųjų Europos tautų kilusiose JAV 
tautinėse grupėse, kurios turi tarpusavio teritorinius ginčus. 
Šiuo pagrindu ir jų tarpusavio santykiai turės sušvelnėti ir jos 
galės įsijungti j bendrą antikomunistinį frontą.

PALAIKYTI REZISTENTUS

šis frontas su centriniu komitetu priešakyje stengsis, da
ryti tinkamą įtaką JAV užsienio politikai. Tam tikslui jis veiks 
per spaudą ir atitinkamai organizuotus savo skyrius. Jo spau
dos organas kels JAV užsienio politikos klaidas. Jis ugdys JAV 
visuomenėje teisingą pažiūrą į kitų tautų laisvę. Jis parodys, 
kad, kiek kartų buvo paniekinta kitų tautų laisvė, nesipriešinant 
jų sovietiniam pavergimui, tiek kartų buvo suteiktas sunkus 
smūgis JAV įtakai ir moraliniam prestižui ne tik pavergtųjų, 
bet ir laisvųjų tautų tarpe, ir tiek kartų buvo patarnauta so
vietų prestižui ugdyti. Siekdamas, kad JAV palaikytų rezisten
cinius sąjūdžius už geležinės uždangos, kaip sovietai palaiko ko
munizmą demokratiniuose kraštuose, centrinis komitetas turės 
per savo skyrius organizuoti peticijas su gausiais parašais, rei
kalaudamas iš Kongreso tvirtos antikomunistinės politikos. Pa
našiai jis palaikys tuos veikėjus, kurie reikalaus šiuo atžvilgiu 
griežtumo. Savo spaudos organą centrinis komitetas siuntinės 
žymesniems politikams, mokslo žmonėms, universitetams, o per 
savo skyrius stengsis platinti ir plačioje visuomenėje.

Pagelbėti pavergtiesiems mūsų broliams ir seserims, organi- 
zuojjnt tokią veiklą yra mūsų, naujai atvykusių į JAV imigran
tų, šventa krikščioniška pareiga. Šitokios iniciatyvos pastangos 
turi būti atkaklios ir nenuilstančios, iki duos teigiamą rezultatą. 
Nes, jei pailsime, jei rezignuosime, jei atsisakysime šių pastan
gų, nebūsime verti laisvės.

PAULIUS JURKUS

SMILGAIČIŲ AKVARELE
PREMIJUOTAS ROMANAS

10 tęsinys
Ties klebonijos durim vaikšto augštas lieknas 

vikaras. Žingsniai neramūs, kairė ranka paskendusi 
kišinėje. Klebonas pirmas šūkteli:

— Kunige Jonai, kur užsimanei išlėkti tokiu 
laiku ?

— Svarbūs, labai svarbūs reikalai.!
— Svečiai jau renkasi. Tuoj mišparai. Priimk 

žmones. Man prie statybos reikia. Vienas nesuspėju. 
Pažiūrėk, ar tvarkoje bažnyčia.

— Rytoj vakarėlis! — vikaras žiūri nustebęs.
— Rytoj ir atlaidai! Reikėjo vaidinimus pavesti 

Juliui Rumšui, būtum dabar laisvas. Prašau pasilikti. 
Tos vakaruškos nesugrius!

Klebonas ūmai moja lazda ir su meistru nueina 
prie statybos. Vikaras plesteli rankom: kodėl?

SODO vakarinėj pusėj žvelki pro kriaušę į galinį 
kambarį ir lange pamatysi pypkės dūmus. Kyla jie 
ramiai ir driekiasi. Gimbutas sėdi prie didelio rašo
mojo stalo. Nejuda.

šeštadienio vakaras. Jau sugrįžo iš laukų tarškė
damos mašinos, jau bernai ir samdiniai pavalgę išsi
skirstė. Rodos, atversk laikraštį ir skaityk, bet jis — 
privirintas prie kėdės. Žvilgsnis kabo stiklinėje kny
gų spintoje. Nebėga nugarėlėmis, nesidžiaugia var-

Julius Gravrogkas dais. Ten storuose tomuose suslėgta agronomija, že-

n

mo veiksnių. štai bendrieji bruo- tos valiai išreikšti. Negi galima visada atsilikdavo, nė vienas iš jų
za,: buvo organą sukurti kurių neturėjo ir dabar neturi nei savo

nors laivų rinkimų pagrindu. Lie- atskiros, nei visų bendros "laisvi-
tuvoje nei jo teisėtumo, ^nei jonimo koncepcijos”, nei tolesnės 
pirmumo lietuvių patriotine viBuo- persepktyvas numatančio• plano, 

mauti ir vadovauti iš tautos ilsi- mene ir neginčijo. | Bendrame darbe atsirado daug
raidinęs visuomenės prado oi gi- Toks pradžioje buvo Vilkas ir paralelizmo, daug nedarnumo. Se
nas. Jis tun būti vadovaujantis tremty atsidūręs. Jį pripažino vi- ni ir nauji veiksniai, kad ir vieno

pia pūsti Maskvos dūdą, nes, tarp visų veiksnių. Toks ir buvo sa emigracija, jį žinojo visa pa- tikslo siekdami, kantais išvaro jei
girdi visi komunistai teturi vie- susikūrę- Lietuvoje kovo- vergta Lietuva. Jis turėjo visas ne priešingomis, tai bent skirtin-

’ . . i rp i- junt prieš nacizmą, paglemžu -į moralines teises kalbėti lietuvių gomis kriptimis. Darosi įspūdis lvg
ną priešą — vakarus. I aciau Lietuvos nepriklausomybę* ir su ia tautos vardu Lietuvoje jis turėjo nesveikų varžybų: kas ką pralenks 
nevisi čia nori tikėti, k d Mao, susijusias laisves. Vlikas tada ne- didelį vardą ir žadino didžias vii daugiau padarydamas, kas iš ko
ir Chou užges us pavergtuose ‘ buvo ,aif' sau geros valio" susi‘ tist Jis galC‘io būti Paremtua lais* paverš pirmumą, kas ir kieno bus 
, .4 _ , „ 4. 1 ; motušių piliečių sambūris, bet jis vajame pasauly išlikusios diplomu- pripažintas "vadovu”. Dar blogiau

........ . '.. . .......... apėmė \1są politiniai organizuotą tijos. . . . 'kai tokias variybas smerkia ne
visuomenę ir visas susikūrusias Gyvenimas eina pirmyn ir poli- vjen gaVieji, bet j jas įsimaišo sve- 
veiksmingos kovos organizacijas tinės realybės greitai kinta tiek timieji Be svetimų gausios mora- 
bei jų grupes. Lietuvoje tada ne- Lietuvoje, tiek laisvajame pašau- - . mpdžiaErin5s nnrnmo«, aun. 
buvo ir buvusiose sąlygose vargu luie. Mūsų visi, be išimties, lais- g * P
galėjo būti tinkamesnis būdas tau- rrnimt "veiksniai” nuo gyvenimoI (tęsinys 4 p-s,)

Df:I. VLIKO KAIP TOKIO
Visada laikiausi nuomonės, kad, 

kovoje ui tautos laisve, turi pir-

rių kabinetus. Tai tikras potvy
nis. Jame banguoja: politinė ir i 
ekonominė revoliucija, kultūri
nis arabų atgimimas, aštrios 
nuotaikos prieš mažiausią kolo-!l 
nijizmo žmę bei prieš Vakarus 
bendrai ir noras apsijungti j JĮ 
vieną tautą.

‘Tame pasaulyje buvusi stip
ri anglų ir prancūzų į? aka su
smuko. Lenda rusai, kurie sa
vo komunizmo diktatūrą dangs
to arabų nacionalizmo skraiste 
ir lengvai randa medžiagos Va
karų padarytose klaidose. Gai
la, kad arabų troškimas pasi
imti naftos šaltinius ir Suezo 
kanalą rankas sutampa su ru
sų noru išvaryti Vakarus iš naf 
tos šaltinių, sudarančių du treč
dalius pasaulio atsargų, zbet ku
rių Sovietų Sąjunga negali var
toti, nes pas «ave neturi rin
kų”. V.

lOAtsakymų Kodėl Apsimoka Taupyti
Standard Federal Taupymo B-vBje

f. Stipriausia Taupymo Bendrovė Chicagoje.
2. Turtas .......................................................... $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 i -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
AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 

(Archer Avė. at Sacramento) 

PHONE: Vlrginia 7-1141

mės ūkis, bitynas. Už jų miega karaliai, karo vadai. Tos raidės madagiai kviečia į bankelio valdybos 
Gili, apkerėjusi senovė, kurią Gimbutas praskleidžia posėdį rytoj, po sumos, pirmą valandą.
šeštadieniais, sekmadieniais. Lietuvos istorija — jo 
didžioji pramoga.

Bet jo negundo kryžiuočių žygiai į Žemaičių že
mę, netraukia prirašyti sąsiuviniai. Jis naujų laikų 
ūkininkas stambuolis. Sąsiuviniai, pieštukas jam lei
džia išlaikyti tvarką, tiksliai lyg banke apskaičiuoti. 
Knygose surašyti karvių, kiaulių, avių, žąsų dienraš
čiai, susverti rugiai, kviečiai, išmatuotas pasėlis, su
minėtos darbo rankos. Vienuose puslapiuose lyg vora
tinkliu driekiasi skaičiai, vardai, kituose — tik di
delis brūkšnis ir “nepelninga”.

Per radiją, spaudą nuolat seka žinias, kokie bus 
metai, iš kur daugiau pinigo išbirs. Kai pradėjo pie
ninės organizuotis, kai kiti šnairavo, jis karvėm ap
statė tvartus. Paskui atėjo bekonų gadynė, taip išau
go atskiros kiaulydės.

Iš šio kambario jis valdo ūkį. Pats nieko nedirba, 
tik jodinėja, vaikšto po laukus ir grįžęs daro spren
dimus. Bet šį vakarą nebylūs jo didieji patarėjai. Ne
rasi nei sodininkystės, nei bitininkystės knygoje pa
rašyta, kas daryti su dukra. Gal istorijos puslapiai 
bylotų, ak, bet tie istorikai įsikimba į karus, karalių 
gimines, žemės reformas ir užmiršta, kad ir seniau 
žmonės mylėjo, kentėjo.

Bereikalo taip nusileido! Žinoma, klebonas šoks 
pirmiau gelbėti savo vikaro, ne jo dukters. Taip už
maišė, supynė tas statytojas, kad jo plane nematai, 
kur durys, kur sienos. Reikėjo užsikirsti, vikariuką 
išdulkinti iš čia. Tada Samanę būtum užglostęs.

Pypkės dūmai sujuda. Gimbutas kilsteri.
— Jei tarėm šitą dainiušką dviese sudėti, tai nėra 

ko gaišti. Reikia veikti.
Atitraukia vidurinį stalčių ir pamato kvietimą į 

bankelio valdybos posėdį. Paties buhalterio ranka su
rašytos raidės. Stiprūs pabraukimai, išraitymai, uo

degytės. Gražu. Puošnu.

— Pažiūrėsim, gal ir geras klebono receptas. — 
Pūsteli dūmą ir kvietimą kiša giliai, užkloja popie
riais. Užstūmęs stalčių, išeina virtuvėn. Tuščia. 
Žvelgia pro langą. Taip, stovi ji kieme. Pasiėmusi dvi
ratį, rengiasi važiuoti. Žino jis, ko ten lekia. Šalia 
motina kažką sako. Jis praveria langą ir prideda:

— Kur tu ? Dar anksti!
— Šį vakarą repeticija, mišparai. — Samanė ne

pakelia akių į tėvą.
— Neužtruk ilgai. Tiesa, rodos, rašė bankelis, 

kad turi būti posėdis. Neatsimenu gerai. Užeik ir pa
ties buhalterio paklausk: bus, ar ne.

— Juk bus uždaryta, — įsiterpia motina, mažkuo 
didesnė už dukrą, apskritutė, gražiais pražilusiais 
plaukais.

— Buhalteris tuos pačiuos namuos gyvena. Pa- 
sibelsk į vienas duris, į kitas, surasi.

— Gerai, tėve, užeisiu. — Atsako Samanė ir no
ri važiuoti.

— Palauk! — Gimbutas dar sulaiko. Greit žengia 
į miegamąjį ir iš komodos ištraukia baltą megztuką 
su skarele. Grįžęs virtuvėn, sustoja lange.

— Vakaras vėsus, būtinai pasiimk nertinuką. — 
Nori mesti tiesiai į kiemą, bet sugalvoja — bus ge
riau padavus į rankas. Išeina pro duris.

Gimbutienė rankom įsiremia šonus.
— Kam to reikia, tėvai. Ko neatnešei kailinių, 

vilnonių pirštinių?! Kam tas baltas megztukas?
— Tinka juk prie juodo. Kito greitosiom nera

dau. Vakarai vėsūs.
Samanė, žvilgsnio nepakeldama, nepadėkojusi, 

užsivelka megztuką, skarelę suriša prie dviračio 
vairo.

— Tiesa, rytoj neišbėk anksti, pranešk buhalte
rio žinias, kada posėdis.

— Gerai, tėve! — Samanė nuvažiuoja.
(Bu* daugiau)
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Bufetas - Baras - Staliukai
sausio mėnesio 26-tę dien$, 8-tą vai. vakare įvyksta i

I LINKSMAS SUBATVAKARIS 1z Visus maloniai kviečia atsilankyti, Čikagos Akademikai Skautai

LANSKORONSKIO PASISAKYMAS
(Atkelta iš 3 pusi.) i Kiek mano nuomonė svėrė, ir

ku būtų veikti ir ką nors konkre-1'^ta *, ^SV. Ar vj®šai pareiškęs, aš 
taus nudirbti. Didelė tačiau nege- visada iaiktaust ir laikausi nuomo- 
rovė atsirastų, kada besivaržą! ”, ®’ . a(* .l°kiais titulais, lokiais
veiksniai tos paramos jieškotų! .a1^ rpmiantis negalima savintis 
kiekvienas sau ir skirtingais ke-l ” UI?^ nors valstybes galvos 
liais, o gal ir jieško. Daugiau apie p erogatyvų, nei suvereninės tau

tos teisių.
Titulas gi “Diplomatijos šefo” 

neginčytinas: U. R. ministras pa
vojaus valandą panašų pavedimą 
galėjo duoti be jokio valstybės 
galvos ar vyriausybės įsakymo, 
jei tokio nebūtų buvę, vien savo 
iniciatyva. Diplomatinių postu ti- 
tuliarai patys geriau supranta, ką 

iuid bendras toks titulas reiškia diplomatijos 
nedarnumas toliau negali eiti. Kad derinimo darbe.
reikalingas vienas vietintelis vi-j Tain nelemtai prasidėjęs ginčas 
suomeninio prado vadovaujanti^! dėl funk'-iių, prerogatyvų ir tei- 
organas. Visiems taipgi aišku, kad šių berždžias ginčas ilgainiui iš- 
ikraštui veiksmingai talkininkausi-j krypo į diskusijas dėl subordina- 
me, atsiremdami ne kokiais vadis-Į ciios, pirmumo, principų, įvairių 
tiniais, siaurai partiniais ar smul-, abipusių “punktu”, kompetencijos 
kių grupelių principais, bet tik per' 'r Pan Visi mėginimai rasti bend- 
visų politiniai susiorganizavusių r3 kalba, tariantis prie bendro 
jėgų sutarimą ir susiklausimą. sta’o visada pasinerdavo tuose 

Tą politiniai suorganizuotų iė-! “principuose". Iš visų ta tema 
gų branduolį šiandien sudaro Vii-! s^plbtll protingu ir neprotingi) 
kas ,nct ir siauras, toks, koks iis.rašiniu susidarytu didžiulis tomas, 
yra. Jis atspindi visas pagrindi-Į iš kurio nieks išminties nepasi- 
nes sroves, kurios turi atitinkme- sems.
nis laisvose demokratijose ir ku-' Diskusijos persimetė i viešus 
rios. be abejo, turės atitinkmenis susirinkimus ir į minią, kur dis- 
laisvoj demokratinėj Lietuvos., kredituoiamas. kartais tiesiog įžei 
nors tų srovių dabar gal ten nė- dinėjimas, ties Vlikas. tiek Diplo-

tai vengsiu pasisakyti.
KOKIA TUO ATVEJU VLIKO 

PADĖTIS?
Neliesiu visiems gerokai žinomų 

priežasčių, jo moralinio autoriteto 
silpnėjimo, jo veiksmingumo kri
timo bei jo struktūros bazės siau- 
rėjimo. Neminėsiu ir jo klaidų. 
Visiems tačiau aišku, kad bendras

RADO VIETĄ POILSIUI

Kardinolas Siii. Geucvos arkivys
kupus, laikė mišias Genevoj, Itali
joj, cirko pers iialui. \ ienas iš daug

_ ten skraidžiusių balandžių nusileido
ra ir ateity jos kitaip vadinsis, mafijos Šefas. Ar ne Pats laikas ,kandinolui ant raudonos kepuraitės, 

srovės tačiau gali vai- užversti lana ant panašių “aka-1

tame svarbiausią realybę - kraš- • Pagalba tremtiniams 
tą. Sakome ir kartojame, kad ne- ’
valia galvoti normomis 1939 m.. Katalikų, protestantų ir zy- 
kad laisvos Lietuvos atkūrimas dų organizacijos Europoj ir ki-!
remsis dabar ten esama tikrove,. t esantiems tremtiniams per 
bet irtos tikrovės pažinimui mu-. .
siį jėgos išblaškytos ir mūsų gau-- praeitus metus sudėjo vaistais, 
narnos informacijos nesukoncent-i drabužiais ir pinigais apie 300! 
ruotos. Iš jų ir išvados ne visų milionų dolerių.
vienodos. Kaip tas išvadas panau- ,
doti ne tautai verkšlenančios užuo • 1
jautos reiškimu, bet realiu dar-1 Needhan, N. J., daržininkų
-pamokŠlals^Urime' /SS? p“ klubas P“*)"’5 >>rcmiM tam 

mokslus įdėti ir dabartinėse sąlv- kas išaugins dedžiausią piktžo- 
gose reikiamo turinio. Kokias idė- Ję Premiją laimėjo daržinin- 
jas mokame ar galime jai suges- ...
tijuonuoti? Ar gerai spėjome jos kas, išauginęs laukinę salotą 15 
kovos metodus ir kaip mums prie ėd augščio. 
tos kovos prisidėti, kokj kraiti jai r °
rengiame, ką atsinešdami? ! • ..... ....... - - - - — ~

Gerai, kad visi mūsų veiksniai j 
j daro viską, kad laisvojo pasaulio 
[ politinė pagalba būtų patikrinta., 
t Gerai, kad visi rūpinasi, kad Lie- 
j tuves klausimas nebūtų pamirštas 
' ir nebūtų išbrauktas iš tarptauti- 
, nių problemų. Bet jeigu taip atsi- 
I tiktų? Tauta vistiek kovos už sa- 
! vo egzistenciją ir už laisvę. Ar. 
mes, užsienio lietuviai, tada nu-i 
stosime jai talkinę?

Ir iš viso to peršasi vis ta pati 
į išvada: visiems mums, su visu 
prieš tautą atsakingumo įsijauti^ 
mu reikia eiti vienu keliu ir rasti I 

į hūdų sukurti vieną vadovaujanti i 
lietuvių ko. os organe. Pasimesda

"S#** PEfm^aia
r>W 15 TOLI IR ARTI

NAUJI OIDELI TROKAt-NAUJAUSI KRAUSTTMO (RANK/At
HJ&U METU PATYRIMAS-P/SUS IR SAŽININ6AS PATARNAVIMAS

JUOZAS NAUJOKAiTIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. VdAIlmok 5-9209

Politinės
dinti vaidmenį tik tada, kai eis deminių” diskusijų ir surasti ki- 
kartu su gyvenimu, lygiuosis su itus bendradarbiavimo metodus, 
kitų kraštų panašių partijų evo- laikantis visiems realybės faktų?
liucija ir žvelgs į dabartine Lietu
vos tikrovę ne pasenusiomis nuor- 
momis, o įneš i tą tikrovę nau
jus kūrybinius elementus.

Peržvelgdamos ir pergalvoda- 
mos savo doktrininius pagrindu^, 
ios savo programas turi labiau su- 
konkretizuoti pagal dabartinę tik

KOKIA REALYBĖ?

1 MIDLAND F

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
B A L DU S
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį sunitveiinv 

Ir apdraudaa
2313 W. Birt St. Chicago, UI. 

Tai. PRescott 0-27R1

ini, eidami įvairiais keliais, tikslo!
_________________ ________________  nepasieksime, o tas tikslas visų!

' vienas: padėti tautai atgauti ne-' STATYBAI 
Lietuvos Laisvės Komitetas, kuris priklausomybę. ® NAMU
atsirado ir diplomatams ir Vlikui 
remiant, bet kuris ilgainiui pavir
to visiškai savarankišku veiksniu,
visiškai nepriklausomu nuo bet 
kurių lietuviškų veiksn’u. LLK tu
ri ypatingai neblogas sąlygas: pa-

Jei laikui bėgant Vliko pejėgu- 
mas ir tuo pačiu metu jo veiks
mingumas silpnėjo, dilo ir jo au
toritetas mažėjo, tai tuo pat metu j talpas, technikinį personalą, ap
temo ir diplomatų sr »eoĮ- st ųjų į mokamus bendradarbius, ryšius.

. tarpe, siaurėjo jų galimybes pas- Panašiose sąlygose LLK žmo-
rovę. Bet vistiek Vlikas yra! Jis reikšti tarptautine plotme, krito nės gal galėjo ir daugiau nuveik
tum girsų vardą ir užsieniuose ir ir tebekrenta jų vaidmuo ir svoris ti. bet visgi daug padaryta. Tas 
Lietuvoje iis turi nemaža aktyvą, : net ir institucijose valstybių, prie komitetas, glaudžiai bendradar- 
jis išreiškia žymios visuomenė- kurių diplomatai buvo ar tebėra biaudamas su Pav. Europos Tau- 
daugumos opinija. Klaida būtų akredituoti. Jie baigs pavirsti fik- tų asamblėja, kurion jis įeina, tos 
pasekti jo griovikus, kurie, siek-' cija, lygiai kaip ir Vlikas, jei tie 'asamblėjos rėmuose su-pėja ir sū
danti ii suniekinti, iei ne sunaikin- į abu pagrindir.iai veiksniai, valsty- geba -reikiama prasme reaguoti į 
tl. taria: 111 n Kinkiau tnn aranan ! Epi ir- fantai iainaroioniirnn roTnun. vicnc tarntan* ivvlrins ir Iri p L'

k
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ti, taria: juo blogiau, tuo geriau, i bei ir tautai įsipareigojimų rėmuo- visus tarptautinius įvykius ir, kiek 
asamblėjos tribūna vaidina tam 
tikrą tarptautinį vaidmenį, suge
ba išlaikyti lietuvių reikalus po
litinio aktualumo paviršiuje.

priežasties ir neorgan'zuota visuo-1 LLK tačiau jokiu būdu negali 
menė darosi abejinga ir suskilusi. , vaidinti lietuviškųjų jėgų vadovo | 
Yra faktas, kad diplomatijos še- vaidmens. Tuo klausimu plačiau i 

jos taipgi turi sukrusti ir imtis fas rizikuoja vis daugiau pasida- j pasisakyti šį kartą susilaikysiu, 
skubiu ir veiksmingų iniciatyvu į ryti iš Vliko išėjusios vien vie-! ūkauti
tiek ‘veiksnių”, tiek visuomenės i nos grupės eksperimentu, neabe- rAinutss^Ainr, ivk.a.sij
glaudesnio apjungimo dirvoje: už- joju, kad prieš savo paties norą. Tų visokių emigracinių faktų' 
verčiant lapa ant savitarpio “rie- Yra faktas, kad Vliką apleidusios faktelių akivaizdoje mes pamirš-
tenų”, ant įvykusių nesusiprati- grupės, be destruktyvinės kriti- —..... - ■ ■ —
mų su Dinlomatiios Šefu, p^sital- 1 kos, nėra nieko pozityvaus nuvei- - - —■ ■ ■    .. ......................i
kinant iš Vliko išstojusias grupes, kurios, nei mažiausio konkretaus
švelninant visur, kur reikia, a.~me- įnašo mūsų bylai ralengvinti nėra 
nines ambicijas. sugebėjusios padaryti. Jos, be abe-

Kiek mano, kaip VT pirmininko. 1 jo, vien savo “kromeliu” (dažnai 
nuomonė, pareigos ir vaidmuo bū- taip kitos srovės vadinamos) ru-i 
tų svėrusios, aš būčiau ėies tuo pindamosios, turi daug lengvesnį! 
keliu. įtaiguodamas kiek galint vi- darbą ir gal to kromelio vertė 
Sus “partnerius” ta linkme. Part-j jų akimis žiūrint, auga, bet, ar 
nariais vadinu ir įstaigas ir vado-Į toks separatizmas yra naudingas? 
vaujančiur asmenis.

DĖL DIPLOMATINIO 
SEKTORIAUS

ant jo griuvėsių bus langviau su- se nebejieškos ir neras santaros, 
kurti naują organą. Kažin? Ar Yra faktas, kad Vliko nebere- 
neatsiras naujų iš kitų kampų mia visa politiniai organizuota vi- 
griovikų ? suomenė, yra faktas, kad dėl tos

Visa organizuotoji visuomenė
turėtu spiestis ir burtis apie Vil
ką, bet pats Vlikas ir jo instituci-

Vestuvių nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybe

Prccin Photo Studio
(lacorporated)

EDVAKOĄS »▼.
4058 Archer Avenue

PATAISYMUI 
PRISTATOM 
visokių Rūšin 
MEDŽIAGĄ*

GARR MOODY 
LUMBER CO
STASYS UT.Vx.VAS, Prez.
3039 Se. Halsfed St.

TeL VIctory 2-1272 
Apkainaviraą i: Prekių Priataty 

mą Teikiame Nemokamai 
_ . , ... . . n j o Raštini atidara kasdien nuo
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B A L Y n
Radio Tele vision

4038 Archer Aveaue t,i. laj-6719 

AUGUST SA L DŪKAS Prezidento

1957 BUICKAS 

Tik

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

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

Tie faktai visiems žinomi, bet 
! kažin koks užsispyrimas, sudrum- 
1 stose pozicijose kariavimas, vienų I 

kitiems priekaištavimas, savo “di- , 
jr dybių” vienų kitiems palenkti bi- ■ 
ir jojimas, srovinių tendencijų per- 1 

pats jų šefas, man rodos, vra pa- didelis užakcentavimas ir partijų 
darę pagrindinių klaidų, iš kurių savitarpio persilpnas sutarimas, 
ir sekė visi tolimesni nesuaiprati- asmeniškos ambicijos ir savitar- 
mai. Kad ir kaip pagrįstas buvo Pi° varžytinės neleidžia sukaupti į 
Vliko egzistencijos teisėtumas, vjeną vietą visų jėgų ir sutarti
kad ir kokias teises jis turėjo pra- vienos minties, vieno plano, ku- 
bilti pavergto?, tautos vardu, kad riuo turėtų vaduotis visi veiksniai, 
ir kaip jis jautėsi moraliai stip- kokie jie bebūtų.
rus vykdyti tautos uždėtus įsipa- Gi eta pagrindinių veiksnių yra 
reigojimus, kovojant visomis jma- tar[)iniai veiksniui. Primintinas 
nomomis priemonėmis už neprik-

F’ačioje pradžioje ir Vlikas 
diplomatijos ponto tituliaru

- - SERVICE
Dovanos — Filmos 

ir Elektriniai Prietaisai
2646 Wsst 7lst Street

Tel. PRospect 8-5374
Krautuve atdara Pirm.. Kctv. 9-9, 
Antr., Trcč., ftefit. 9-G. Sekto. 9-2.

SALEi
Rekordai -

lauBomybės atstatymą, užsieniuo
se tas Vilkas, ypač anų laikų po
litinio sujaukimo metu, be.o nie
kur ir niekam nežinomas.

Vokietijos padėtis, be to, buvo

NUO UŽSlSENEJUSIŲ 

SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
IR ATVIRU ODOS LIGŲ

tokia, kad Vliko žmonės ilgiau iš atvihų'' iii k sk'ai;dz.ų ža«/jU 
jos ir niekur pajudėti negalėjo nagali ramiai sfidfiti ir naktimis 
\ ietoje pasidžiaugęs diplomatijos miegoti n*-s jų uzntsen?jiislos žaiždos 
egzistencija, ir taręsis su ja, kaip i niežėjimų ir nkau-'’jimą senų atvl- 
,ji įvesdinti j tarptautinio gyveni- [ ™ tr rkaudžlų žuiidų uždekite 

-oi. L.RGL bO Olntment Jos gydymomo ratą ir institucijas, vietoję Į yp.,,oyp„ palengvins Jusu skaudėti- 
pra«ęs jj priHualydinti vyriansy- ni*>. tr galenite ramiai miegoti nak- 
hemą, kur tai galima, ar b< nt pra-(t) Vartokite Jų tapgl nuo skau- 
Sęa padaryti pareiškimų apie jo džlų nudegliffų. Ji taipgi pasalina 
buvimą, bazę, struk'tfirą ir smlėtį uiežejimų ilgos vadinamos PHORTA 
Vlik.a« greitai, nors ir aiškiai ne
prisipažindamas, pradėjo žaisti 
nerimtas parlamento ir vyriausy
bės vaidmens žaidynes. Tokios 
funkcijos hcišplaukia iš jo pri
gimties.

Man nežinoma, ar patys diplo- j 
matai ėmėsi nors iniciatyvos kur 
nors Vliką pristMydinti ir, iš vi
so, ar ta prasme buvo kas nors 
daroma, bet savaime aišku, i»e 
negalėjo jo pristatyti kokios nors 
vyTisusyfjės pavidalu.

Antra vertus, atsirado ir iš ki
tos pusės nepragalvotas vadinamo j wuc
“tęstinumo” žaidimas. Čia g.il ne
tiek kalti patys diplomatai ir jų 
šefas, kiek pasišovę tai sąvokai 
patarnauti neatsakingi paskaiti
ninkai, pasišovę “veikėjai”, žur- 
listal ir įvairūs teisės "mokovai", 
susiedindami tą “tęstinumą” su 
vyriausybėmis bei suvereninėmis| Chicago 84. IllJ L
tautos teisėmis. i i v

SIS. Taipgi pasalina prrMjlma Ilgas : 
vadinam™ ATULETE.S KOOT, hii-I 
stabdo dfclo\ tniiiuj. odoa ir pcrplyftlma | 
tarpplrftčiu. Yra, tinkama vartoti nuo i 
džIOatanCtOM nuaklintos oilon dedtr- ! 
vinių, odos HbBrlmų Ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikuėianin, kada 
pasirodo skaudus iftbSriman nuo vy
styklų. JI yra gera gyduolS nuo IS- 
vlrStnnj odos ligų. be
gulo Olntment yra 
parduodama po T5 
ot.. 91.16. Ir |«6A.
Pirkite Talstlnes >Chl 
nagoj Ir apyilnkgM—

ry. Ind.lr Dntrolt, 1CI- 
ohlgan arba ratykl- 
te Ir atsiųskite Uo- 
ney ordev |

LEI.LLO, Ihų'urtmeut IX,

INSURED
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DIDIS ŽIEMINIS
I S PA R DAVI M AS

Svarbus pranešimas visiems
mūsų klientams !

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

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

Kviečiame atsilankyti — būsite patenkinti mū
sų kainomis ir patarnavimu.

Joscph’s Dry Gooils Store
3218 So. Halsfed Street, Chicago, Iii.

C’lmrtere.1 A Rnperrtaerl 
by tlie II. h. G<><'''rnment

MUTUAL FEOERAL SAVINGS REKORDAS...

• (steigta Chicr^oje 1905 metais.

• Nuo 1905 metų ši bendrovė pergyveno karus, 
ekonomines depresijas, panikas Ir krizes ir 
savo taupytojams išmokėjo kiekvieną sutau
pytą dolerį.

• Augštus dividendus išmokėjo visada be per
sto jim o.

• Tartrauksime jūsų pinigus iš kitur, jei atne
šite savo banko knygutę.

• Pinigams padėti nereikia važinėti.

Juos galite pasiųsti paštu.
Mes apmokėsime pašto išlaidas.

PRADEKITE TAUPYTI ŠIANDIEN i

2202 W. Cermak Rd., Chicago 8, III. 
Pilone VI 7-7747

JOHH J. KAZANAUSKAA, Pm.

OharUrad tr Baperriaed hy tha Uoitod Statea Oortnunra*

įnlaiguo VA LAN BOS. Ksadieg nno 9-Lo« ryto iki 6 vai. po pietų. Ketvirtadieuiais ano 9-tos valandos 
ryto iki H t*|. vakaro, šeštadieninis nno B vai. ryto iki 1 vai. po pietų. Trešiadiaoiais visai aeetidaroma

- -B3I
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PERKRAUSTYMAI — MO VING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Iš artimų Ir 

tolimų distancijų Saukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
8415 S. LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ELL. 

Telefoną* — FRontier 8-1882

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM J VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldei perkraustymas as

meny turinčiu ilgę patyrimą.

STASYS FABIJONAS
2146 Sa, Hoyns flte„Telet. Vlrginia 7-7097

JON -aKlJffiLEI L 9 • S ' Ji ■ 1 i
J. G. TELEVISION COMPANY

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

TV IŠPARDAVIMAS
NUOLAIDA IKI Ui'.

NARIAI LltTliVa I UT. IR SkOUMMO
B-VIŲ LYGOS. KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos iki 310,000.00
I R

Paskolos Duodamos Namu įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

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

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

DISTRICT SAVINGS & LOAN ASSN.

3430 S. Haisted St., Chicago 8, III.

ST. ANTHONY SAVINGS & LOAN ASSN.

1447 S. 49th Ct., Cicero 50, Iii., tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS & LOAN ASSN.

1800 S. Haisted St., Chicago 8, III.
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VELTUI DOVANOS 
TAUPYTOJAMS!

ELEKTRINIS SKUSTUVAS
.. . JEI ĮDEDATE #1,000.00

TERMOMETRAS
... JEI ĮDEDATE #100.00 L .

O BE TO... SAUGUMAS
KIEKVIENA SĄSKAITA YRA FEDERALINIAI 
APDRAUSTA JŪSŲ SAUGUMUI IKI #10,000.oo

* -,a ■

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 augs- 

tus dividendus.

MŪSŲ REKORDAS RODO, KAD METAS 
NUO METO MŪSŲ TAUPYTOJAI GAU 
NA DAUGIAU PELNO UŽ SUTAUPĄS!

ATIDARYKITE SĄSKAITĄ DABAR SAU IR SAVO SEI

MAI ... IR PADĖKITE PADIDINTI TAUPYTOJŲ SKAIČIŲ. 

PER SAUSIO MĖNESĮ, ŠIOJ STIPRIOJ LIETUVIŲ ĮSTAI

GOJ NUO 9,500 IKI 10,000 SĄSKAITŲ.

AČIŲ UŽ JŪSŲ PRIELANKUMĄ

/V/SAHU0F . 
YOHt SAVIMGS

INSURED
>10,000.

*

St. Anthony Savings
AND LOAN ASSOCIATION

1447 So. 49th Court Cicero 50, Illinois
Telefonai; T0wnhall 3 8131 ir Blshop 2U397

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

JUOZAS GRIBAUSKAS, Vedėjas Patarnautojos kalba lietuviškai.

T lt t M I* A 1
—Radijo Klubo metiniame su 

sirinkime, įvykusiame praėju
sį sekmadienį, dalyvavo tik apie 
30 asm. Valdybos nariai patei
kė pranešimus, perskaitytas re
vizijos komisijos aktas ir pasi
sakyta kitais aktualiais klausi
mais. Dėka energingos valdy
bos, vadovaujamos J. Stempu- 
žio, Radijo Klubas praėjusius 
metus užbaigė su 2,000 dol. li
kučiu, iš kurio, susirinkimui įga 
liojus, bus perkamas magnet. 
juostoms įrašyti aparatas, maž
daug 500 dol. vertės. Visuome
nininkas inž. P. Žiūrys pakeltas 
klubo garbės nariu. Naujon vai 
dybon išrinkti Juozas Stempu
žis, Pijus Žiūrys, Alfonsas Mi
kulskis, L. Gailiušicnė ir L. 
Dunduraitė. Revizijos komisi- 
jon — Misčikas, Žiedonis ir Va- 
riakojis. Lietuviškosios radijo 
transliacijos vis labiau popula- 
rėja clevelandiečių tarpe ir su
silaukia didesnės paramos. Vien 
per vajaus laikotarpį buvo su
rinkta 1,130 dol. Klubo rengia
mi vakarai yra gausiai lietuvių j 
lankomi. Tik tokiu būdu Radi-: 
jo Klubas gali tvirtai stovėti fi-' 
nansiniu atžvilgiu. Vien iš skel
bimų rafijas negalėtų išsivers
ti. Juozas Stempužis, kuris pra 
ėjusiafi3 metais buvo klubo pir- . 
mininku, reikalų vedėju ir prog 
ramos vedėju, parodė gražų su- 
gebčjimą ši klubą tvarkyti.

— Pabaltieči” jaunimo vaka-1 
ras, kurį rengia estų, latvių ir 
lietuvių studentų sąjungų Cle- 
velando skyriai, įvyks vasario 
2d. lietuvių salėje. Programoje 
numatyta koncertinė dalis ir 
tautiniai šokiai. Po programos 
bus šokiai. Tai bus gera proga 
susipažinti su mūsų kaimynais 
ir tuo sustiprinti vieningumą pa 
baltiečių tarpe. Lietuvių Stud. 
S-gos skyriaus valdyba nuošir
džiai kviečia lietuvių visuomenę, 
o ypač jaunimą, į ši vakarą at
silankyti.

— Cr. Adolf. Darnusis, LB 
Clevclando apylinkės kviečia-' 
mas, vasario 10 d. 11:30 vai/ 
skaitys pask?itą “Atominė re
voliucija’’, į kurią visi kviečia
mi atsilankyti. j

— LB apylinkės valdyba pra 
šo j atlikti savo garbingą parei
gą ir sumokėti solidarumo mo
kestį iki š. m. vasario 15 d.

— Skaučių Neringos tuntas 
kovo 3 d. lietuvių salėje rengia, 
Kaziuko mugę.

— I)r. A. J. Kazlauskas, 52j
metų, popularus gydytojas tiek1 
lietuvių, tiek amerikiečių tarpe, 
staiga mirė praėjusį penktadie
nį ir palaidotas ši antradienį.1 
Gydytojo praktika vertėsi 25 
metus.

— Gruodžio 20 <1. lietuviai bu 
džiai turėjo savo sueigą — po
būvį, kuiiamc pirm. inž. Pantie- 
nius pateikė veiklos apžvalgą, 
teis. Rutkauskas kalbėjo apie 
lictnvyb".-; išhikymą išeivijoje,' 
Vytenis Gatautis paskaitė A. 
Vaičiulaičio "Dievo karvytę", 
Birulė ir Mindaugas PauDmiai 
paskambin,, pianinu keletą kū
rinėlių, G. .Iiiodėnas, A ir Br.

Rutkauskai pagrojo kelis kūri
nėlius akordeonu. Sueiga baig
ta vaišėmis.

— Stud Algis Tallat - Kelpša,
studijuojąs Wcstcrn Reserve 
universitete ir kartu dalyvaująs i 
RTOC kurse, buvo pakeltas į 
antrojo leitenanto laipsnį. Jo 
pakėlimą paminėjo ir Clevelan- 
d>o didžioji amerikiečių spauda. 
Algis yra Lietuvos generolo K. 
Tallat - Kelpšos sūnus. S. G.

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

Tel. Blshop 7-7075 arb» 
PRospect 8-9842
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RADIO PROGRAMA
14 W(IEH stoties tin-igu 13'Hi 

.PIKMAJMENNIO vak. nuo 7- 8 v 
NUO PIRMAI*. IKI PENKTA IJ

S:4r> iki 9:80 viii. ryte
ŠEŠTA D. 8:3«lkl 9:30 ryto

SEKMAI). M:1M) —v. r. Iš aLotle» 
VVOI’A — I48O kll.

7169 80. MAPLEVVOOD AVĖ.
Chlcusu 29. UI. UEutluek 4 2411

AUSTRALIJOJE
— Adelaidės L. B. apylinkės 

valdyba per pirmininką St. Či
birą atsiuntė Lietuvos Raud. 
Kryžiui DM 1,132.27, kaip au
ką ligoniams ir į vargą pateku
siems Vokiet’jos lietuviams 
šelpti.

ARGENTINOJE
— N. M. Itedanskaitė dirba 

Argentinos respublikos prezi
dento biure. Netekusi tėvų, ji 
atsidūrė prieglaudoje, bet, baig 
dama šešių skyrių mokyklą, lai 
mėjo pavyzdingiausios mokinės 
diplomą, kurį jai iškilmingai 
įteikė pats švietimo ministeris. 
Ir dabar ji pasižymi darbštu
mu. (E)

A. Razminskas, nuvykęs 
į Argentinos Chaeo sritį, nuga
lėjo Įvairias klūtis ir šiandien 
yra laikomas vienu turtingiau
sių tos srities ūkininkų, kurie 
turto vertė skaičiuojama milio- 
nais.

— Lietuvos pasiuntinybė Rio
de Janeiro mieste, gavusi pak
vietimą dalyvauti pirmoje tarp
tautinėje vaikų knygos parodo
je, pasiuntė į ją savo . ispona- 
tus. (E)

SPECIALUS 
SARGE NAS
INVENTORIAUS
IŠPARDAVIMAS

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

11J IX A. RAIDOMS, \ ELI.IK BERTU I.IS, Sav.

ROOSEVELT FURN1TURE Co.
2310 W. Rdosevelt Road Telef. SEeley 3-4711

Krautuvė atidaryta sckmadtouiaia nuo 11 iki 4:30.

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

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN !
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:

Pirmad.. antrad.. penktad. ir Trečlad. I ryto Iki 11 vai., 
•••tad. I vai. ryto Iki «:•• p.p. Katvlrtad. • vaL Iki • vai. rak.

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANK’S TV & RADIO, INC.
3240 So. Haisted St. CAIumet 5-7252

Atliekame dideliu; 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 71 st Sfr. (Kampas Tai man Avė.)
Telef. PRospect 8-9842, Namu tel. WAlbrook 5-5934

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

Universal Savings and Loan Assoelatlon užtikrina saugu
mą Ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentflra lld 
$10.0001)0 kiekvienam Indėliui Ir reikalingi rezervai, n pelną — 
patyrusių Ir sąžiningų vedėjų pastangos.

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

Dėl paskolų ir viaais finansiniais reikalais krelpIdMo:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Haisted Street, Chicago 8, Illnois
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ŠACHMATŲ ŽINIOS
— Vaitonis — ketvirtas Ka

nadoje. “Canadian Chess Rat
inga” įvardina 679 Kanados 
šachmatininkus. Pirmuoju stovi 
Kanados meisteris F. Anderson, 
Toronto, su 2,468 taškais, II — 
D. Yanofski, Winnipeg, — 2,- 
468, III — dr. Bohatyrčuk, Ot- 
tawa, — 2,375, IV — Povilas 
Vaitonis, Hamilton, — 2,374 ir 
V — L. Joyncr, Montreal, — 
2,327 tšk.

— Ignas Žalys veda “Present 
Leaders” sąraše 1952-3 Golden 
Knights koresp. turnyre. Ža
lys yra pirmas su 45.7 tšk. (iš 
galimų 46.2). XXI — Petras 
Kontautas su 30.5 ir XXVI 
Karalaitis su 28.9 tšk., kaip 
skelbia sausio mėn. ‘‘Chess Re- 
view”. Turnyre dalyvavo dau
giau 1,000 dayvių, tad būti pir
muoju — nepaprasta pasekmė!

— Povilaus Tautvaiša, 1951, 
1955 ir 1956 metų Chicagos mei 
steris, dalyvaus šių metų Chica
gos miesto pirmenybėse vasario 
16 — 17 ir 23 — 24 dienomis.

Tartakoverio turnyrą ir Kana
dos meisterius.

— P. Šalkauskas — Vakarų 
Australijos pirmenybėse aštun
tas su 5Vs taško. Laimėtojai 
Leonhardt ir Lindley surinko 
po 8V» taško. Šalkauskas du
kart buvo ketvirtuoju Vakarų 
Australijos pirmenybėse (1951 
ir 1952 m.). K. Merkis

Buvusiems Lietuvos
geležinkelininkams
Bėga metai po metų. Jau 

daug mūsų, kurie drauge sielo- 
jomės bendrais geležinkeliečių 
reikalais, išsiskyrė ir nukeliavo 
amžinybėn, o mums vis gilesnėf 
ir gilesnės raukšlės įspaudžia
mos veiduose.

Gražiosios Lietuvos geležinke 
lininkų šeimos nariams tylos 
niekas nesudrumsėia. Neberašo 
naujų problemų mūsų ek-onomis 
tai, nebeprojektuoja inžinieriai, 
nebeskaičiuoja buhalteriai.

Greta jo dalyvaus ir kiti iškilieji Gal dar nevienam teks savo 
Chicagos lietuviai šachmatinin- ^ių bagažą pakratyti ir bus
kai Kazys Jakštas, A. Zujus ir 
kiti.

— Bostono lietuviai sužaidė 
lygiomis prieš Bostono meiste
rį — Boylston klubą — 2^:- 
2H>. Gediminas Šveikauskas ir 
Petras Kontautas pelnė po taš
ką, o Keturakis — pusę. Kitose 
rungtynėse lietuviai suklupo 
prieš Cambridge “Y” 1^:3^. 
Tašką laimėjo Ged. Šveikaus
kas ir pustaškį — Kazys Mer
kis. Sėkmingiausiu lietuvių ko
mandos taškų rinkėju yra sep
tyniolikmetis Gediminas Švei
kauskas; po ketverių rungtynių 
jis turi 3^:^. K. Merkis ir 
P. Kontautas — po 2V2 taško.

— Dvylikmečio Ged. Kuodžio 
partiją, laimėtą prieš Harvardo 
universiteto žaidėją Cole, įdėjo 
‘‘Boston Sunday Globė”, pabrėž 
damas, kad šis jaunojo lietuvio 
laimėjimas drauge iškelia Kazio

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAOO, ILLINOIS

kai pabrėžtų eilę gražių atsimi
nimų iš gražiosios geležinkeli
ninkų praeities. O plunksnos 
darbininkų mes turime čia ne
mažai.

Ar nesijaustame smagiau, jei 
mūsų kadras įsijungtų į lietu
viškąją spaudą? Daugelis mū
šy yra įsijungę į vietines orga
nizacijas — rašinėja, korespon
duoja, bet noriu priminti, kad 
juo daugiau kalbėsime savo šei
mos — geležinkelininkų — rei
kalais, pamatysime, jog mus ir 
vėl riša bendra seimą, bendri 
dalykai.

Taigi visi buv. Lietuvos gele
žinkelininkai teišeina aktyviau į 
lietuvišką spaudą, paberdami 
laikraščiuose įvairiausių minčių.

J. MehTus

Sapnas išsipildė
Vienas universiteto profeso

rius sapnavo, kad jis moko kla
sėje. Pabudęs įsitikino, kad jis 
tikrai dėsto klasėj.

gaila, kai jis bus tuščias, nes 
būsime viską išmetę. O surink
ti bus jau sunkiau.

Aš manau, kad daugelis mū
sų su dideliu atsidėjimu skaity
tų mintis tų, kurie čia dirba ge
ležinkelių srityse, arba, jei ne
dirba, domisi šio krašto gele
žinkelių eiga ir turi apsčiai me-! 
džiagos surinkę. Taip pat mie
lai skaitytume svarstomas atei
ties problemas Lietuvos geležin
keliams tvarkyti, ir miela bū
tų, jei mūsų plunksnos darbinin

PAJIEŠKOJIMAl
Iš Lietuvos jieško ADOLFO BLA- 

ŽICNO, s. Petro. Prašom atsiliep
ti šiuc. adresu: P. Leonas, 2735 W. 
71st St., Chicago 29, m.

Giminės iš Lietuvos jieško: JU
LIAUS PAULfiNO ir jo žm. LIU
DOS JASEYICIŪTfiS PAULENIE 

,, , . ..... , . . , NfiS. Pranešti: Kazė Povydis, 229Merkio atliktą darbą, mokant Tremont St., Somerville, Mass. 
jo klubo jaunuosius. - -1----------

— “Canadian Chess Chat“ ' AJįe!koTi:T GALINSK^^
... .... , ŽANA, d. Jono ir RAMONAS,gruodžio nr. įdėjo Vlado Mikė- PETRAS, s. Jono. Jų jieško sesuo 

no nepaprastai aštriai sužaistą JAGMINIENfi PETRONEL®, d.
partiją, kurią jis laimėjo iš so
vietinio didmeisterio Kotovo 
1949 m. pirmenybėse. Partiją 
pakartojo “Darbininkas” sausio 
18 d.

— Henrikas žižys yra Sud- 
bury and District Chess Club 
matininkais, laimėdamas 13, 
(Kanadoje) pirmininku. Jis žai 
dė simultaną su Sudburio šach- 
pralaimėdamas 2 ir 2 partijas 
baigdamas lygiomis.

— Montreaiio lygos rungty
nėse lietuviai dalyvavo B klasė
je. Jie liko aštuntoj vietoj su 
8 — 20 taškų.

— “Chess Life“ 20 numeris, 
galima sakyti, skirtas lietu
viams. Tautvaišos, Jakšto, Zu- 
jaus, Škėmos ir Vaitonio var
dais išmarginti visi puslapiai, 
aprašant North Central pirme
nybes, Chicagos pirmenybes,

AUKOS Už KALENDORIŲ
Ui “Brango” kalendorių atsiunti 
šie asmenys:

.. $100B. Natkevičienė

r?

Jono, gyv. Kaltinėnų m., Varnių 
rajone. Jie patys, arba žinantieji 
apie juos prašome rašyti: Sophie 
Brąžionis, 4358 So. Campbell Avė., 
Chicago, Iii.

Jieškomas AUGUSTINAS POŠ- 
KONIS, kilęs iš Davainių kaimo, 
Dusetų vals. Jieško brolis Motie
jus iš Sibiro. Jį pati ar kas žino 
jo adresą, rašyti: J. Petronis, 2114 
Green St., Philadelphia 30, Pa.

Jieškoma AGOTA PRUZINS- 
KIENfi, kilusi nuo Kuršėnų, gyve
nanti Elizabeth’e. Jieško jos se
sers sūnus iš Lietuvos. Žinantieji 
praneša šiuo adresu: E. Jazbutie- 
ne, 2548 W. 71st St., Chicago 29, 
III.

Jieškau savo giminių Amerikoje: 
KLEVINSKŲ, kilusių iš Veliuo
nos parapijos. Gyvenu Prancūzijo
je, prašau atsiliepti artimus ir to
limesnius gimines šiuo adresu: 
Marei joną Klevinskaitė, Soeur Ma
ris St. Louis de Gonzague, 145 
Marseiile Boulevard, Baille 145, 
Bouhes de Rhone, Francia.

Jieškomas VLADAS BUBLIAU- 
KAS, s. Alberto, gimęs Ameriko
je. Lietuvoje gyv. Kretingos aps., 
Skuodo vata., Kaukolikų km. Iš 
Liet. išvykęs apie 1929; jieško mo- 
tina Domicėlė Senkaitė - Bubliau- 
skienė, kuri taippat jieško savo

K. Dulevičius ............. 1.00 seserų Jievos ir Antaninos, Norei-

i Penktadienis sausio 25,1957

*’ /

Dr. J. Petrikas.......... 1.00
Jos Blauzdis ............. 2.00
Rev. A. Steponaitis .. 1.00
S. Lauraitis ............ 1.00
V. Maciukas ............ 1.00
B. Kruopis ................ 1.00
A. Ivanauskas.............. 1.00
J. Klikūnas ............... 1.00
St. Razgaitis ............. 1.00
J. Konstaitis ............. 1.00
K. Kubaitis ...’........... 1.00
Eva Donyla ............. 2.00
Ačiū geradariams.

“Draugo” administracija

kienės ir Martinkienės, gyvenu
sios Brighton, Mass. Atsiliepti ad
resu: B. Sriubiskis, 59 Marion St., 
Toronto, Ont., Canada.

Jieškomi giminių iš Sibiro JO
NAS VALATKA, s. Juozo, Užpel
kių kaimo, Palangos valsč. Taip
pat jieškomi VIKTORAS LIS- 
NAUSKIS ir MILDA LISNAUS- , 
KIEN®, 1942-4 metais gyvene ' 
Palangoje ir buvę mokytojai. Jieš 
komi arba apie juos žinantieji at-; 
siliepti: B. čepauskienė, 38 Mount 
view Avė., Toronto, Ont,, Canada, 
Tel. ROger 2-5020. t

į PARAMA “DRAUGUI”
“Draugo” spaudos reikalams at- 
siuntė šia asmenys:

Z. Girdvainis ............. 1.00
*— D. Jurkus ................. 100•a*

Ačiū spaudos bičiuliams. 

“Draugo“ administracija

Jieškomas PRANAS MIKLO- 
VAS, gimęs Kretingon apsk., Kar
tenos vals., A bakų kaime, gyv. 
Chleagoje. Turi tris sūnus: Pra
ną, Adolfą ir, /odon, Joną. Jieško 
kun. Juozas Miklovas. Atsiliepti 
adresu: M. Blotter, Box 10, Pat- 
tenburg, New Jersey.

Jieškomi: MARIJA KUPRIE- 
Nfi, d. Martyno, gvv. Canadoje. 
SIMONAS VYSNIAUSKAS, sūn. 
Martyno, gyv. Chleagoje ar New 
Yorke. Jieško giminės, iš Lietuvon. 
Rašyti: M. Tamošiūnas, 37 Bonny- 
viem Dr., Toronto 14, Onit., Cana
da.

Elektra Amerikoje
Pusė milijono elektros skui- 

tiklių JAV veikia jau 40 metų, 
o daugelis milijonų — 30 metų. 
Elektros pareikalavimas per tą 
laiką butuose išaugo, atsiradus 
radio, šaldytuvams, dulkių siurb 
liams ir oro vėsintuvams. Da-< 
bar 92% namų turi šaldytuvus i 
ir 27% elektros virtuves. Todėl 
didelis skaičius skaitiklių yra 
perkrautas ir nebetinka varto
jimui. Apskaičiuota, kad 15 mi-! 
lijonų skaitiklių arba 30'r nuo Į 
viso skaičiaus nebetinka varto-1 
jimui, 11 milijonų — 22% pil-Į 
no apkrovimo riboje ir 25 mi
lijonai — 48% tinka vartojimui.

Deimantai pramonei
Kasmet visame pasaulyje dei

mantų iškasama apie 2l/2 tonos; 
90% to skaičiaus importuoja 
JAV už 50 milijonų iol. Dau
giausia deimantai vartojami pra 
monės tikslams: pjovimui, grę
žimui ir šlifavimui.

B U D R I KO
SAUSIO MENESIO IŠPARDAVIMAS: 
Televizijos, Šaldytuvai, Skalbiamos Masinos, 

Dulkių Valytuvai, Gesiniai Pečiai, Kaurai. 
IŠSIMOKĖ JIMAIS 

Sutaupysite nuo 33% iki 75%

97 Kroehler Miegamoji Sofa, sumažinta iki.. $58. ir aukšč. 
77 Kroehler 2 gab. Seklyčios Setai, tik atėjo,.

dėl vietos stokos, išparduodame ... $97. ir aukšč.
201 Apmuštos Lounge kėdės. Atėjo pervėlai.

Turime parduoti už ...........  ............................. $24. ir aukšč.
307 Miegamo kambario daiktai, geriausios

amerikietiškos išdirbystės, nupiginta iki.. $77, ir aukšč.
už 3 gabalus

402 Innerspring Matracai......................................... $|7f ir aukšč.
Rubber Foam — buvo $169 už matracą ir

Box Spring. Parduodama vienetas už .... $88.
Medinės lovos buvo $38. Nupiginta iki ........... $ | f
End Tables, Cocktail Staliukai buvo $39, dabar $| |
215—5 gab. Dinette Setai .................................... $27/ ir aukšč.

17 in. Televizijos setas, naujas .... $69. ir aukšč.
207 T. V. Visų išdirbysčių, sumažinta už mūsų kaštus

Piano Akordeonai 120 basų už ................... $59, ir aukšč.
Uždarome visus Columbia, Decca, Victor, Capitol, Mercury

fonografų rekordus 78 RPM, nauji.
Buvo 89c vienas, dabar .................................. .. | vienas
550 Rankinių laikrodėlių 17 akmenų. Garantuoti,

$39.00 vertės po $18.
7 akmenų laikrodėliai atpiginti iki ..................................... $8,95
Pačios geriausios Televizijos vertės $395, .........:•......... už $225

JOS. F. BIDRIK FURNITURE, INC.
3241 South Halsted Street

Atidarą pirmadienio ir ketvirtadienio vakarais iki 9:30; 
sekmadienį 10—5

Programa
Prie progos nepamirškite Budj-iko Radio valandos su gerais dai
nininkais ir orkestrą. Ketvirtadieniais nuo 6-tos iki 7-tos valan
dos vakare iš stoties W. H. F. C., 1450 kil.

STAIGMENA!
Maloniai kviečiame Jus ir Jūsų draugus-es atsilankyti 

į naujai steigiamo MEDŽIOTOJŲ IR 2UVAUTOJŲ klubo 
pasilinksminimą —

ŠOKIŲ VAKARĄ
kuris įvyks sausio mėn. 26 deiną šeštadienį, 7:30 vai. va
kare, Stepo Gobio svetainėje, 1500 South 49th Avenue, Ci
cero, Illinois.

Kiškiena ir fazanais bus vaišinami svečiai nemokamai. 
Šokiams gros Juozo Kožiko orkestras.

Klubo Organizatoriai

ALGIRDAS LANDSBERGIS

KELIONĖ
V. Adamkevičlsus apianka 

VaMlryn>u» «u rlnlaala alųaktt*

nuAraaa. sas4 s onkir* a« 
a, m.

CLASSIFIED AND “HELP WANTED” ADS
REAL ESTATE KEAL ESTATE

Mnrąuette Parke:
M(Ir. 4 lwimb.; pečiais filld.. tuoj 

kalima užlnitl, mažas (mokėjimas, 
tik (10,500, skubame parduoti.

Guge Parke:
Naujas mftr. 2 po 6 kamb., platus 

kamp. sklypas, modern. (rengimai, 
puikus, kaip svajonė.

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

Brighton Parke:
MOr. 2 po 5 kamb., eentr. šlld,, 

garažas, tuoj galima užimti vieną, bu
tą. kaina tik $22.500.

M(1 r. 3 butai Ir maisto krautuvė, 
eentr. ftlld. garažus. Salia tuSčlns 
sklypas, (kalnuotas skubiam pardavi
mui,

3 namai, 8 butai, 150 sklypas, 500 
paj, ( rnėnesj, kaina tik 6 metų pa
jamos.

Pirk Ir dirbk sau:
Maisto krautuvė su Įreng. labai pi

giai, teirautis tuoj.
Taverna su visais (reng., pulklau- 

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

dedame gauti. paskolas, notarlzuoja- 
me kodumentus. pildome lncome ta*, 
siunčiame pinigus ( visą pasauli pa
gal Amer. Exp. money order.

ŠIMAIČIAI
Realty, Bulldera. Insurance

2737 West 48 St 
CLiffside 4-2390

Nekilnojamo turto pirkimas, 
pardavimas, 

lncome taksų pildymas

P LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 71st Street
Visi telefonai: WAlbrook 5-0015

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

LIET. APDRAUDĘ AGENTCBA
Visų rūšių aparaudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlatas. Valsty 
bis patvirtintos kainos.

Prie# darydami apdraudas kitu? 
nasltelrauklte pas mus.

JONAS KIRVAITIS.
____ WAlbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGF.NC 
0108 S. Ashland Avė- Chicago SA, Ib

CICERO — PARKHOLME. šv.
Antano parap. MŪRINIS 2-jų butų 
— 5 ir 5 ir 3 kamb. MODERNIŠ
KOS vonios ir virtuvės. Alyva ap
šild., ATSKIRI “ boileriai ”. 2 au
tom. garažas. LABAI ŠVARUS NA
MAS. Pajamos 10% kainos. 5542 W. 
Cermak Rd. OLympic 6-0666.

ROOMING HOUSE. $200 pajamų 
į mėnesį, plius 6 kamb. butas. Karš
tu vand. apšilti. $16,900. Apylinkėje 
22nd ir Pulaski Rd. Įmokėti $5,000.
SVOBODA, 3739 W. 26th St. Lawn- 
dale 1-7038.

P L U M B I N G
menBed bonded plumbei

Joks darban nėra didelis ar maža 
ženkite dabar. Kalbame lietuviška 

TeL REpublic 7-0844 
W41broob 5-3451

BUILDING A REMOPEUNO

VIKTORAS SIMAITIS 
General Gontractor

Stato rezidencinius Ir komercinių* 
namus; pasiūlo sklypus; rekomen 
dtioja planus: išrūpina statybos kre 
dltus. Skambinti vak.: VI 7-4SM 
arba rez. tel. BI 7-8340. Kreiptis -

ŠIMAIČIAI 
Realty - BnUdera - Insnraaes

8787 West 48rd Street

įlos nucntabloa Ir nepapramoa kur 
<o« p«,raona<ua M tai p (vertina ra 
lytojM Ollanda: **...We1aaa — pa 
niekinta* niekintojas, bet tnrja 
•avyje Fra Angellco angelų varsų 
sama, Tatjana—n esu p rantanti ale 
los sąvokos, bet mylinti skalsėti, 
meile Pasaliau Jnllna pastllsi* 
ekalstnmn Ir nesuvokiąs lt tsmle
lrąsue be drąsos e esu pranta* •• 
vojaue beprutSJImo procese*’

Pirkdami sutaupysite
ir pai duodami uždlrb- Nlght School graduate wlth legible 
»tte per Šią Jstalgą. handtvritlng, Interested In training 
41. BUDBECKAS U8 Ward Clerk for Hospital.

' Tel. IjA 1-1710, Mre. Geiger

»OX1 Archer Avė. (prie ... . _ _ _ _ .. ~
CallfornIJos g-vės) IŠNUOMUOJAMA
LAfayette 3-3384

HELP WANTED MOTERYS

WORI< NEAR HOME'
Immediate opening for
MATUKE PERSON

Šioje nejudomo turto pardavimo 
ištaigoje perkant ar parduodant. Jū
sų laukia greitas Ir teisingas patar 
navimaa.NORVILĄ

REAL ESTATE SALES 
2A00 W. 59th St. Tel. Prospect 8-5454

Išnuom. kambarys. — šviesus, .šil
tas, su atskiru įėjimu, virtuve ir 
visais patogumais. Vyrui. 7143 So. 
Talman Avė., GRovehill 6-3069.

ĮSIGYKITE DABAR !
«*XXXXXXXXXXXXXXXXX1[XXXXXX

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

VISŲ RŪSIŲ APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS 

“Varpas” Real Estate 
General Insurance, N’otary Public 

5V16 S. U'estern Avė.
REp. 7-68X6 arba HEm. 4-7085

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

KUTRA-NORKUS REALTY
SEAL ESTATE-ENSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St. 
WAlbrook 5-5030 

PBoepect 8-3579 (vak. Ir sefanad.)

PIRKITE ir parduokite savo ne
kilnojamą turtą per mano įstaigą. 
Nandokitės mano 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.

BERWYN SOUTH. Įmokėti $2.900 
Naujas 6 kamb. bungalow, 3 mieg. 
kamb. Alyva apšild. Rūsys ir pa
stogė. $17,500. SVOBODA, 6013 
Cermak Rd. BIshop 2-2162.

PIETVAKARIŲ miesto dalyje. 
ĮMOKĖTI $2,000. 4 kamb. namas, 
galima įrengti dar 2 kamb. Alyva 
apšijd. Sklypas 50x135. Mokykla, 
autobusas ir kraut, apie 3 blokai. 
$12,500; arba duokite pasiūlymą. 
Išsimokėjimui apie $80 į mėn. PRes- 
cott 9-0872.

ATDARAS APŽIŪRĖJIMUI ŠEŠ- 
TAD. IR SEKMAD. nuo 11 iki 5 vai. 
Naujas 1% augSto mūrinis 2-jų bu
tų pagal užsakymą pastatytas na
mas. Karštu vand. “Radlant” apšil
dymas. Keramikos koklių vonios Ir 
tlle virtuvės. Ąžuoliniai papuošimai. 
Angliškas rūsys. Insuliuotos sie
nos. St. Mary Star of tbe Sea para
pijoje. $33,500. 6128 SO. KOIJN
AVĖ. Tel. RE. 5-8933.

44
MALDAKNYGE

JAUNVOMV MAIDOS”
Kurią paruošė 

Knn. P. Kirvelaitis 

Kaina: $1.50 ir $2.50
Ulsakymtu iMlr«*»nofclie

DRAUGAS
2334 South Oakley Avenue 

CHICAGO 8, ILL.

«XXXXXXXXXXXXXXX4P*neXXX*XX*

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’

2834 So. Oakley Avė. 
CHICAGO 8. ILL

Illlllllillllliilllllllllllllhlllilhbdli illill

PER PASAULI KELIAUJA 
ŽMOGUS

j Bernardo Brazdžionio poezljor 
rinkinys Nedidelis skaičius šio» 
knygos gautas šiomis dienomis 
/‘Drauge" 2334 So. Oakley Avė., 
CHICAGO 8. H«L. Knygos kaina 

i kietais viršeliais $2
Į'iiilllllllllilllillliiiiiiiiiiiiiililiimuiiiiih

HJO-a-0-0-0-0-0-0<H3-C>0 CHJiKHltHKKKKH

IJthuanian dietionarv
Angliškai lietuviškas Lietuviš
kai angliškas žodynas Parašytas 
H. H. Pewtress ir T. Gėriko. 333 

ipjl. Kietais viršeliais Kaina $4.50. 
Ga narna “Drauge ’. 2JL4 South 
'aklev Avė Chicago P H

iy2 augšto mūrinis namas, 6 m. 
senumo. 5 k. pirmame augšte, 4 
k. antrame. 2 autom, garažas. A- 
lumin. žieminiai langai ir sieteliai. 
Labai švarus namas. 7149 S. Al- 
bany Avenue.

Parduodamas 4 kamb. mūrinis 
bungalow; 2 kamb. rūsy; ir me
dinis priestatas 3 kambarių. Šiltu 
oru apšild. Priekis naujai atremon 
tuotas. Kreiptis šiokiom dienom po 
6 vai. vak., sekm. ir šeštad. visą 
dieną. 3613 S. Union Tel. YArds 
7-3473.

iiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiii)
LIETUVIU STATYBOS 

BEHDROVB

MORAS
BnUdera, Gen. Oontractors
Atlieka planavimo Ir staty

bos darbus gydytojų ofisų, gy
venamųjų Ir vlefiųjų pastatų.

Namų įkainavimas Ir (vairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis lluo adreso:

I0NAS STANKUS
Kasdien nuo 8 vai. ryto Iki 

• vai. p. p. Kitu laiku susitarus 
Tek PRoeoect 8-2013 

0800 SO. CAMPBELL AVIU
Chleago 20, Illinois =■ 

HlllllllllllllllllllllllllllllUlllllllllllllllli^

PROGOS — OPPORTUNITIES

Savininkas parduoda OROSERNĘ. 
Moderniška, seniai (steigia. Gerai ei
nąs biznis; labai geroj vietoje. Turi 
tuojau parduoti dėl ligos. Čia yra 
gera vertybė! ATVYKITE IR PIR
KITE. 2734 W. 5»tli St. Skambinti 
I’Rospcet 6-5006 po 6 vai. vak., visą 
dieną sekntad.

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION OOMPANY

1442 8. 48th a., Cicero 50, D1
Statomą naujus namus Ir garažus

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų Įvairius remonto darbus, skubiai 
gerai ir pigiaL
Aauklte DAnube 6-27*8 mo • vai 

ryto Iki 7 vai. vakaro,
Tel. Ol.ymplc 2-K121 nuo 6 vaL 

vakaro Iki lt vai. vakaro.

led turite parduot) ar Išnuom* 
1. pasiskelbkite smulkių akelblmt 
įkyrioje Skelbimą galite perdno* 
riefonu: VTrgbala 7*6840

Remkite dien. Draugą!

TĖVAS PIJUS
istorijoje yra pirmasis kunigas 
kuris turi Kristaus žaizdas. Tė* 
vas Pijus yra garsus nepapra
stais darbais ir Dievo malonė
mis. Knygoje aprašoma pra
našysčių dovana, nuostabūs iš* 
gijimai, ekstatiniai persikėlimai 
ir t.t. Iš Tėvo Pijaus gyvenimo 
vra įdėti 32 paveiksmi. Kaina 
$2.00.

Galima gauti “D°AUGO”
Administracijcje 

2334 So. Oakley Avenue 
CHICAGO 8, ILLINOIS

NEW
HIGHER

KATES
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 vvorking conditions.
Wage progreseion and merit increase3.

10% night 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
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ŠVIESOS SPINDULYS TAMSOJE
Jau ketvirti metai, kai Chica- kviečiama įvairių organizacijų j matomos pravesti š. m. balan 

goję veikia Tautinis Moksleivių parengimuose atlikti programų I džio m'ėn. pabaigoje. Tiksli žai- 
ir tuo yra tapusi labai popu-! dynių data, vieta, vykdytojai ir 
laria. Kanklininkai sausio 20 d. j programa bus paskelbta po sau- 
Marijos augštesn. mokyklos sa- šio 25 d.

ansamblis. Jame yra net tik 5 
metų amžiaus meno mėgėjų.

Be tradicinių ansamblio Mo
tinos dienos ir Kalėdų eglutės 
parengimų, šis vienetas dažnai 
pasirodo ir kitomis progomis. 
Ansamblis lietuvius atstovavo 
respublikonų ir demokratų pa
rengimuose. A m erikietiškuosc 
Chicagos laikraščiuose tilpo an
sambliečių nuotrauka su Illi
nois gubernatoriumi Strattonu. 
Demokratų partijos surengtame 
parade mažieji ansambliečiai pa 
sinode su gyvu paveikslu. An
samblis tame parade lietuvius 
reprezentavo nepaprastai įspū
dingai. Taip pat pasisekė re- 
prezentavimas ir Chicagos Sol- 
dier’s Field įvykusiame bendra
me tautų pasirodyme.

varžybos (krepšinis, tinklinis, bos pabaltiečių krepšinio ir tink, roms organizacijoms ir veikėjams 
stalo tenisas ir šachmatai) nu-, Halo 1957 m. pirmenybės, ku-1 ai. pasidarbavimą ir visiems auko-

Siekiant atgaivinti pabaltiečių 
sportinį bendravimą ir jį gali
mai plačiau išvystyti, susitarus 
su latvių ir estų sportinėmis va
dovybėmis, nutarta pradėti vyk 
dyti įvairių sporto šakų pirme
nybes pabaltiečiams.

Pirmutinės šios rūšies varžy-

rios numatomos įvykdyti gegu
žės mėn. (planuojama gegužės 
18 — 19 d. Clevelande). Pabal
tiečių lengvosios atletikos pirme
nybės numatomos pravesti rug
pjūčio mėn. pradžioje Clevelan
de.

Yra tariamasi suruošti ir kitų 
sporto šakų pirmenybes.

Naujas Fasko adresas: Algir

das Biebikus, 12700 Speedvvay- 

Overlook 12, Ohio. Telef. Li

berty 1-4612.

tojams už aukas.
—ALT Vykd. Komitetas

1956 METŲ ALT VAJAUS PAJAMOS

Keistokas klausimas

Vagis, pakliuvęs į teismą, 
pasisamdė advokatą, kuris pr:eš 
bylos sprendimą paklausė sa
vo klijentą:

— Pasakyk man tiesą, ar tu Į 
tikrai apiplėšei banką?

— Visai beprasmis klausi- 
' mas. Kaip gi galėčiau tamstai 
apmokėti visas bylos vedimo iš
laidas, — sako kaltininkas.

Mirus mielam prieteliui 
A. į" A.

PETRUI NAVICKUI, 

jo žmonai, dukrelėms ir žentams gilią užuo

jautą reiškiame.
Krikščiūnu šeima

ILLINOIS:
Chicago aukojo $9,000.00, Chi- 

cago (per centrą) 649..00, Rock- 
ford 649.25, Melroee Park 300.00, 
East St. Louis 202.50, Waukegan 
120.00, Roseland 102.00, Spring- 
ficld 101.25, Kankakee 25.00.

CONNECTICUT:
Waterbury aukojo $2,500.00, 

Hartford 360.00, New Haven 150.- 
00, Ansonia 200.00, New Britain 
117.50, Bridgeport 100.00, Man- 
chester 100.00 ir Stamford 55.00.

MASSACHUSETTS:
Boston aukojo $2,200.00, Wor- 

cestcr 1,154.00, Brookton 812.85, 
Lawrence 210.00, Norwood 175.00, 
Westfield 50.00 ir Haverhill 55.00. 

MICHIGAN:
Detroit aukojo $3,200.00 ir 

Biežis, P. Jurjonas, J. F. Bud- i Grand Rapids 80.00.
kius, chorus ir kanklininkų ei- i ”k’ A_ Yal°ms’ ^r' haidukas, j RochesteV^idto^ ’ $1,200.00, ) 
les. Kai jie visa savo vaikiška ndreika, St. Balzekas, New York 1,282.78, Amsterdam
energija ir miklumu šoka Sukti-1 Fr.ank’s TV & Radi° ir 3 doL iK
nj ar Malūną, kai dainuoja “Kur ' . as' YPatinSa Pade Dodgeville 20.00 ir Flushing 25.00.
bėga Šešupė” ar “Partizanų dai-' ka prlkauS° buvusiam Pat PENNSYL VANIA •
ną”, kai kankliuoja “Vaidilos ansa™bl10 įkūrimo iki 19o6 m. Philadelphia aukojo $1,597.06, 
giesme” ar “Kloniu aidus” i gruodžio mėn. tėvų komiteto i Pittsb-’rgli 700.00, Wilkes Barre
Si 7kra, salima tikėtu pirm- J- R- Valaičiui ir jo šei-j 140.00, Pittston 35.00, Shenan-
tai tikrai galima tikėtis, kad Ansambliečiu tėvu suteik- doah 53 00’ Chester 50 00’jiems, augantiems nelietuviškoje. , AnsamD11ecių tėvų suteik- Mawr ir Scranton 75.00.
žemėje, gal ir lietuviškumo ugJ Valkčiai paaukojo OfflO;
nelė širdyje taip greitai neišblės. ansambbo reikalams. Daug nu- cieveland aukojo $2,200.00, Ak- 

Tautinis Moksleivių ansamb- 3ipelnęs , saV0‘. dai*bu įlgametia fon 300.00 Dayį?a d102^n C°‘ 
lis kiekvienu savo pasirodymu pirminlnkas tevų komitetui at' lumbus 3000 Ir ToIedo ^0Q-„

Įėję suruoštame Immigrant’s 
Protective League talentų var
žybose laimėjo antrą vietą ir 
yra pakviesti pasirodyti televi
zijos programoje.

Nuoširdūs rėmėjai

Mūsų mažieji parodo savo uo 
lauš darbo vaisius dėka pasi
aukojančių meno vadovų — mo 
kytojų ir savo lietuvišką parei
gą gerai supratusių tėvelių. Bet 
visuomet tam tikru liūdesiu rei
kia priminti faktą, kad didesnė 
dalis mūsų visuomenės nevisuo- 
met parodo supratimą ir dėkin
gumą tiems, kurie yra kartais 
tos pačios visuonįonės pasidi- 

■ džiavimu. Paskutinę kalėdinę
Pagrindinis tikslas „ | eglutę ansambliečių tėvų komi-

Tačiau pagrindinis Tautinio tetas finansiškai buvo beveil< ne’ 
Moksleivių ansamblio tikslas'bepajėgus surengti- Buvo pa
yra tautinis auklėjimas. Ugdo- prasyta romėnės aukų. Po 
ma atžalyno sąmonėse ir širdy-, dol. aukojo inž. ir ponia Ant. 
se meilė lietuviškai dainai, Š0J Rudžiai, J. Pakel, Furniture Cen 
kiui ir muzikai. Tai atliekama1 ^nc > per J- Lieponį; po 10 
ne paskaitomis ar įkyriais ra- 0 ' dr* Valis - Labokas ir, 
ginimais, bet juos pačius akty-l J' Kazanauskas; po 5 dol. _ dr 
viai įjungiant į tautinius šo

meniniu atžvilgiu pamažu tobu- siųstame laiške rašo “Tautinio

NEW JERSEY
Peterson aukojo $721.00, Lin- 

den 274.75, Beyonne 75.00 ir E- 
lizabeth 275.45.

WISC0NSIN:
Racine aukojo $500.00, Keno- 

sha 363.00 ir Mfltvaukee 72.65. 
FLORIDA:

Miami aukojo $700.00, St. Pe- 
tersburg 250.00 ir Tampa 225.00. 

CALIFORNIA:
Los Angeles aukojo $800.00. 

INDIANA:
Gary-East Chicago aukojo — 

“3622.50.
MARYLAND:

Baltimore aukojo $610.00. 
RHODE ISLAND:

Providence aukojo $339.00. 
I0WA:

Sioux City aukojo $111.00 
NEW HAMPSHIRE:

Nashua aukojo $16.00. 
MISSOURI:

St. Louis aukojo $25.00. 
TEXAS:

Cleburn aukojo $60.00.
MAINE:

Greene aukojo $35.00.
DISTRICT OF COLUMBIA:

Washington aukojo: $47.00. 
OREGON:

Portland aukojo $50.00. 
t Asmenys iš įvairių vietų auko- 
'jo $346.00. ’ j y.

Nuoširdžiai dė. jame ALT sky
riams. draugijų sąryšiams, paski-

f
A. A.

KONSTANTAS GADEIKIS
Gyveno St. Ko uis, Mo.

Mirė sausio 21 d., 1967, 9 v. 
vak., sulaukęs 4S m. amžiaus.

Gimė Chicago, III.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Stanislava (Matulaitė), 
motina Marijona, .hj-suo Ona 
Kazūnas, Svogeris Jonas, pus
seserė I’hyllis Pavlovic, pus
brolis Juozapas Balvočius, švo- 
gerka Bcrnice Kgan, jos vyras 
Koy ir jų šeima, Svogeris John 
Martin, jo žmona Ann, kiti gi
minės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Lackatvicz 
koplyčioje, 23 14 W. 23rd Place.

laidotuvės Įvyks šešt., saus. 
26 d.. Iš koplyčios 8:30 vai. ry
to bus atlydėtas į Aušros Var
tų parapijos bažnyčią, kurioje 
Įvyks gedulingos pamaldos už 
velionles sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į gv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiamo visus: 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: žmona, motina, se
suo ir kiti giminės.

l.aidotuvių direktorius Ste
ponas I.akasvicz. Tel. Vlrglnia 
7-6672.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
?914 West lllth Street

Vinnaa blokas mo kalinių.
Didžiausias Paminklams Plaut) 

Pasirinkimas mieste 1

telef — CEdarcrest 3-6335

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0 VVESTERN AVĖ. 1410 SO. 50th AVĖ.
CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.

Telefonai — GRavehilI 6-2345 arba
T0wnhall 3-2109

lėja. Bendrasis mažųjų choras Mokslei™ ansan,bno i«aiky-| V™eGALAVMA1 
bręsta muzikaline prasme į rtipį sventa Par?‘Sa'. ,, „u-
rų vienetą. Kanklininkų grupė, Jls yra svles08 sPlndullu 1 '"H mu-ta. kai puitoueu. kad jie jau ** V e> t l+iimrhs<» ; 51 o i i nebegali nei dirbti, nei gėrėtis savo

darbu, kaip anksčiau, vien dėl to.

Ansamblis, pradėdamas nau-Į
“vyresnio umžiaus negalavimas” ir 
beviltiSkai sako: “Na, tai Jau tur būt 
eenatvė”. Nepasiduokite taip leng
vai. šitoks tingus jausmas gali būti 
dėl BĮ, B2, Niacinamido ar Geležies

pradėjusi nesudėtingesniaūs da
lykėliais, savo tobulėjimą įrodo 
jau repertuaran įsirašiusi sūdė-1, jus savo gyvavimo metus tikisi 
tingesnius ir sunkesnius daly- - ir toliau likti šviesos spinduliu 
kus, kaip muz. Švedo “Klonių ; bei šviesti vis daugiau ir dides-

Bičiulei Juraitei Navickaitei, jos seserims ir 

motinai, mylimam tėvui ir vyrui
A. + A.

aidų” rapsodiją ir pan. Kankli- niame mūsų lietuvybės išlaiky- trūkumo. Tuo atveju jūs tikrai ga 
ninku grupė yra labai dažnai1 mo plote. V. G.

SPORTO KRONIKA FASKO PRANEŠIMAS Nr. 3I
(Atkelta iš 2 psi.i ' Faskas nutarė patvirtinti nau 

I ją Kanados sporto apygardos 
ti, už kuriuos šveicarai nesiima komitetą, šios sudėties: Jonas 
atsakomybės. Gustainis — apygardos vado-

Švcicarai taip pat iškėlė pa-( vas, Vytautas štuikys — sek- 
siūlymą tarptautinės šaudymo rotorius, Danielius Laurinavi
federacijos posėdyje, kad atim
tas anksčiau rusams suteiktas 
leidimas surengti pasaulines šau 
dymo pirmenybes 1958 metais. 
Tarptautinis organas šį pasiūly
mą atmetė, tačiau jis buvo ne
mažai debatuotas ir svarstytas.

Neatsiliko ir norvegai. Jie at
šaukė visas numatytas tarptau
tines greitojo čiuožimo varžy
bas su rusais. Tiesa, jie nepa
skelbė oficialios tokio sprendi
mo priežasties, tačiau visiems 
aišku, kad tai padaryta protes
to ženklan. Olandų olimpinis ko-

čius — iždininkas, Pranas Gvil
dys — sporto vadovas ir Anta
nas Supronas — narys.

Naujasis komitetas oficialiai 
savo pareigas pradėjo eiti 1957 
m. sausio 1 d.

Kanados sporto apygardos o- 
ficialus adresas: J. Gustainis, 

262 Gardei Avė., Toronto, Dnt., 
Canada.

Ligšioliniam Kanados sporto 
apygardos vadovui Antanui Su 
pronui, jo paties pageidavimu 
iš šių pareigų pasitraukusiam, 
ir kitiems komiteto nariams

lite sau pagelbėti. Išbandykite for
mulę vadinamą TYNOL, kuri turi 
gydančius kiekius tų brangių ener
giją teikiančių elementų, lengvai 
priimamų tablečių formoje. Imkite 1 
jas reguliariai, po vieną po kiekvie
no valgio, per vieną mėnesį, ir pa
matysite kaip toli pažengsite papil
dydami šiuos trūkumus.

Specialus susitarimas su TYNOL 
CO. duoda šio laikraščio skaityto
jams galimybę įslgjti šias stebėti, 
nos formulės tabletes vienam mėne. 
siui vien tik pasiuntus šį pranešimą 
šiuo adresu: TYNOL CO„ Uept. 9, 
Box 321, CROTON ON HL’DSON. 
N. Y. Ir jums nereikia siųsti pini-' 
gų. Tiktai sumokėkite paštininkui 
$4.48 kai jums pristatys siuntinį. Bet 
būtinai aiškiai užrašykite jūsų var
dą ir adresą spausdintom raidėm 
antroje voko pusėje, tada galėsite 
būti tikri, kad gausite jūsų užsaky
mą be jokio atidėliojimo.

PETRUI NAVICKUI 
mirus, gilią užuojautą reiškią

Lietuvių Fronto Bičiulių Chicagos apygardos 
valdyba ir nariai

JOHN F. ECDEIK1S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605 07 South Mermitage Avenue

Tek Yfl 7-1741-2 ii LR 3-9851
4330 34 South California Avenue

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

Mieliems Birutei ir Stasiui Šenferams, mirus

brangiam tėveliui ir uošviui 
A. j* A.

PETRUI NAVICKUI

reiškiame giliausiu užuojautą
Regiha ir Vladas Andrijauskai

LlODfiSIO VALANDOJ

MAŽEIKA a EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. Westera Ava Air Coudltfoned koplyOn 
BEpnbUn 7-8600 — 7-8601 Automobiliam, vtote

Tiems, kurte ryvena kitose miesto dalyse; tansfme 
koplyčia arčiau jūsų namų.

mitetas patarė savo krašto spor Fa8kas rciškia padėką u- 
tunams vienetams vengti susi- vyzdjngą parpigų ėjimą 
tikimų su rusų sportininkais, vn Siaurėg Amcrikos Lietu. 
nes rusų veiksmai Vengrijoje vių Spartinių žaidynių j rato 
nėra morališkai pateisinami. n.

Protestų bangą netiesioginiai 
rusai pajuto ir kitu atžvilgiu.
Šiemet jie rengia pasaulines le
do rutulio pirmenybes. Buvo ga
lima registruotis iki sausio 1 d.,
Inčiiu iki tos datos tik suomiai, 
lenkai, japonai, čekoslovakai ir 
vokiečiai (Vak. Vok.) užsirašė.
Šiaip jau šis turnyras būdavo 
kur kas gausesnis dalyvių at-' 

žvilgiu. Rusai buvo priversti re 
gistraeijos laiką pratęsti iki va
sario 1 d. Turint mintyje, kad 
pirmenybės bus pradėtos vasa
rio 24 d., šis pratęsimas yra aiš 
kus desperacijos žygis. Tokiu 
būdu rusai daugeliu atžvilgių 
pijuto, kad jų politiniai veiks
niai ir sportinėje arenoje atran
da neigiamą įvertinimą.

“cužaūskv"
DCVEltLT HILIA aftUNYflU 
G«rl*ual<M gelta <181 veatUTlų, bank» 
tų, leldotuTlų ir kitu papiiotlinų.

9448 RSRO KTKEkTr
Tel. PRoepect 8-0888 l» PB 8-4(884

A. f A.

PETRUI NAVICKUI mirus, 
giliausiu užuojautą reiškiame žmonai Adelei, 

dukterims Birutei, Daliai, Jūratei ir žentui 

Stasiui.
A. Trinka ir šeima

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulanaų patama- Mes turime koplyčias’
vimas dieną ir nak- visose Chicagos ir

'tį, Reikale šaukite tssSSt 8 ^03elan^° dalyse ir’
Imus. tuojau patarnaujame!

CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASS0CIAT10N
nuoširdžiai kviečia Tamstą atlankyti mūsų bendrovės naują namą - vieną gražiausiai ir moderniu- 
kiaušiai įrengtą visoje Illinois valstybėje.

CHICAGO SAVINGS per paskutinius 32 metus — nuo joHiuBejsikūrimo 1924 metų iki šios dienos 
— be pertraukos kas 6 mėnesiai išmokėdavo ir išmoka savo laupytojams augštesnj dividendą negu 
dauguma kitų šios rūšies įstaigų. Tatai liudija, kad CHICAGO SAVINGS valdyba ir direktoriai visą 
laiką bendrovės reikalus tvarko ne kelių asmenų, bet visų taupytojų naudai.

Tamsta, pasidėjęs taupomus pinigus pas mus, gausi ne tiktai apdraustą saugumą, augštą divi
dendą. bet veltui gausi dar daug kitų patarnavimų, už kuriuos kitose įstaigose turėsi mokėti.

Mūsų turtas virš $20,000,000.00.

CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
6245 So. Western Avenue GRovehill 6-7575 Chicago, Illinois
ATDARA: pirmadienį nuo 12 iki 3. antradienį ir penktadienį nut 9 iki 4, keUirhuMenj nuo 0 iki 8, trečiadienį 

uMary ta \Lą diena, o ėeėtadicmį nuo 9 iki 2 vai. po pietų. "3

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

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

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

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

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

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

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, III. Tel. OLympic 2-1003

ZICMUND (ŽUDYK) 2UDYCKI
1646 W. 46th STREET YArds 7-0781

STEPONAS C. LAOKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpabUe 7-1213

2314 W. 23rd PLACE Vlrglnia 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1424 8. hOth AVĖ. OLympic 2-5245 ir T0wnfc>U 3-9087
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/ mus
X Lithuanian Chamber of

Commercc of Illinois Direkto
rių taryba išrinko Stanley P. 
Balzeką rūmų pirmininku 1957 
metams. Stanley Balzeka3 yra 
automobilių prekybos Balzekas 
Motor Sales, Ine., prezidentas. 
Jis yra senas Lietuvių Preky
bos rūmų darbuotojas, 1946-50 
metais buvęs pirmininkas. Pir
muoju vice-pirmininku išrink
tas Jtilius Kuzas. mėsos urmo 
prekybos savininkas. Antruoju i 
vicepirmininku — Felix A. Rau
donis, Roosevelt Fumiture Co.!

■ 1$ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE — Kun. J. Korsakas, kuri3

žuvo auto katastrofoj ir buvo 
— Kun. Juozas Halaburda palaidotas Chicagoje sausio 23 

š. m. sausio mėn. 15 d. sulaukė d., Grand Rapids vyskupijos 
87 amžiaus metus. Jis gyvena kunigų taip pat buvo gražiai 
Floridoje, Saint Leo abatijoje, palydėtas. Gedulingose pamal-Į 
Jis buvo persekiotas caristinės dose dalyvavo vysk. Rancans 
rusų valdžios, kai jis 1884 m. jr kunigai Panavas, Lengvinas, 
iš Amerikos buvo grįžęs Lietu- Statkus, Neis. Sikorski ir Mar- 
von. Gimęs jis yra Lietuvoje, ' £iuijoniw.
bet kunigu jsišventęs Baltimo-
reje, nors priklausė Trentono., — J- Vaitiekus Kalėdose bu-
N. J., vyskupijai. Halaburda vo paguldytas į VVhite Plains, Į 
padėjo seselėms Kazimierie- N. Y., ligoninę smarkaus šir- 
tėms nusipirkti ūkį prie New-1 dies priepuolio. Dvi savaites
ton, kur dabar yra statoma 
nauja augšt mokykla mergai
tėms.

Kun. Halaburda yra “Drau
go” skaitytojas. Savo laiške 
rašytame “Draugo” redakcijai

... . .........................,kun. Halaburda sako niekadsavininkas ir trečiuoju vicepir- .... . . . ,
t t,_._ • neužmirsiąs savo gimtosios že

melės Lietuvos. “Lietuvos gro
žybės pasiliks mano širdyje iki 

I grabo lentos.” Savo maldose 
Prekybos rūmų iždininkas senelis kunigas nuolat kreipia

mininku — William J. Kareiva, 
likerio parduotuvės Bill K’s sa
vininkas.

kvėpavo dirbtiniu oru. Dabar 
sveiksta, taisosi ir tikisi po tri
jų savaičių iš ligoninės išeiti.

— Marcelė Janulevičlėnė, 6£ 

m. amžiaus, atvykusi iš Pitts- 
burgh, Pa., į Los Angeles pas 
savo dukterį atostogų, sausio 
11 d., eidama į bažnyčią, buvo 
mirtinai automobilio suvažinė
ta. Laidoti išvežta į Pittsburgh.

KARAS IK DKAŲGYSTfi

Žydai su arabais Egipte ne visi mušėsi, bet kaikurie ir gražiai 
sugyveno. Nuotraukoj matome atsisveikinančius ir atsibučiuojančius 
žydų karius su vietos tarnautojai? ir gyventojais arabais EI Arish 
vietovėje, netoli Sinajaus. (INS)

Girtuoklis vairavo 
autobusą . ..

VV.linini Dolan, 59 m. am-

Paskutines dienos 
registruotis

Immigracijos ir Pilietybės 
įstaiga primena, kad tiemsziaus, t amai. jas vienoje depar-, T... i, , . .... JAV-se esantiems asmenims,, lament.ne įe parduotuvėje, gir-Į, . . . ... .i, . . . ' , . . .. kurie dar neturi pilietybes, b.-i tas būdamas pradėjo važiuoti ... ... ...praui-jf

! aut ?bu:;u, kurio jisai anksčiau i • i i .i irekada nuvairavo, ir trenkė į J 
du automobiliu, išmušė dili

liko tik kelios dienos užsire
gistruoti. Registravimosi ter
minas baigiasi su sausio mėne-

, , . , , , . , .siu ir tos pareigos neatlikuskrai tuvių langus ir nulenkė du i .. .... ... .
......  Sah butl vt‘hau nemalonumų.

Registracijos blankai gaunami 
pašto įstaigoje.

p.irk.nimo automatus. Praslin-j! 
kus keletui valandų teisėjas jau J 
jam paskyrė mėnesį laiko ka
lėjimo. Jis buvo areštuotas ties 
A i3tin bulvaru ir Chicago avė. 
ir prisipažino buvęs girtas. Jis 
buvo vienintelis keleivis auto- )a> veikianti prie Šv. Nazareto 
base kai mašina baigė savo Į Mari jos ligoninės Chicagoje, su- 

Šoferis išėjo pašaukti; silaukė įvertinimo ir ji jau yra 
policijos, kad iškraustytų tą akredituota JAV Slaugymo są- 
girtuoslį, o jisai pradėjo va-j jungoje. Tai yra ąugščiausias 
žinoti tuo autobusu ir nuvažia-, pripažinimas tos rūšies mokyk- 
vo... į kalėjimą. ■ lai Iš 1125 gaįi. seserų mokyk-
Nerami žmogžudės sąžinė lų ,JAV’se tik 2’2',į tok> pri’ 

pažinimą yra gavusios.
Į Joliet policijos stotį atvy-

Įvertino gail. seserų
mokyklą

Gailestingųjų Seserų mokyk-

Turtai ir mokesččiai
Cook Apskrities asesorius 

Frank Kęenan pranešė, kad 
Cook apskrityje esančioji nuo
savybė yra įvertinta $9,123,- 
854.501 ir kad mokesčių iš jos 
bus surinkta apie $480,000,000.

kusi 45 metų amžiaus moteris 
Frances Cuesto prisipažino 
1943 metais nužudžiusi Mariją 
Gonzalez, 40 m. amžiaus, kirs- 

cių temperatūrą chi je dama jai metalo vamzdžiu j gal- 
Nužudytosios Barboros Grime. Y’ 'r '°s lavon’ lst.Cmp:

— Kun. Pijus Juraitis, Šv.

f Viesįu'kla^čtomi'kaip’ Pranciškaus Uotu™, parapjoa 
klebonas. Athol, Mass. 
švenčia 50 m. jubilėjų.

Anton J. Valonis ir sekreto- ai { ,
rius Adolfas Baliūnas vienbal- ilgai Lietuvoje pasilikę žmonės klebonas^^ Athol,JĮJass., 

bus maskoliaus tirono valdžiošiai perrinkti 1957 metams.
Vasario 13 d. Dariaus ir Gi

rėno svetainėje įvyks pirmas 
šiais metais Lithuanian Cham
ber of Ccmmerce of Illinois 
susirinkimas, kuriame bus pa
minėta Lietuvos nepriklauso
mybės šventė.

X Lietuviai saleziečiai Ce- 
dar Lake, Ind., šalia jaunuome
nės stovyklavietės pastatų jun-

je?
Kitas rūpestis, kuris vargi

na kun. Halaburdos galvą, yra 
tai, kad yra atžagareivių, kurie

ITALIJOJ
___  Iš patikimų šaltinių teko

sužinoti, kad vienas asmuo yra 
rei

CHICAGOS ŽINIOS
Ką parodė nužudytųjų 

skrodimas?-
Patologijos specialistai per 5 

valandas skrodė lavonus dviejų
viduriuose rasta maisto likučių, 
kas rodo, kad ji 3—6 vai. prieš

nužudytųjų Grimes sesučių ir i mirtį dar valgė, 
visdėlto nepavyko nustatyti,niekina viską, 'kas lietuviška: i protestavęs Italijos užsienio

jos papročius ir jos kalbą.Tai ^alų ministerijoje, kam italai be kaip jos buvo nužudytos. Iš
yra pasigailėjimo verti žmo-. įj^og yra pripažinę teisę pa- skrodimo paaiškėjo, kad jos per kaikurį laiką buvo uždary- 
nės, kurie nežino, ką darą. Lie- sįOVįaį Italijoje gyvenantiems nebuvo užpultos seksualiniu at-
tuvos žemelė yra pasak jo auk- masų piliečiams naudotis lietu- žvilgiu. Jos nemirė užsmaugtos

__  ______  r____, so °bu°lys ir r°žių vainikas. vį§kais pasais ir suteikę lygias ar angliarūkščiu apnuodytos
ginio, turi 10 akrų gražaus kal-l^un‘ Halaburda yra įsitikinęs, iengvatas, kaip ir kitų kraštų (pvz. dujomis, išmetamomis
voto ąžuolyno. Jame tėvai sa- ^a<^_ Augščiausiojo galybė su- uįsjenįo pasams, vizų reikalu. I automobilio). Jų lavonuose ne-
leziečiai sutinka leisti pastatyti j triuškins bedievystės galybę. 'rasta išorinių sužeidimų, kurie
būdingą lietuviško stiliaus so- Tolimesnės galimybės plėstis - Lietuvių bičiulis būtų buvę mirties priežastimi,
džiaus sodybą, kurioje galėtų' Lcdie-vyfcei yra užkirstos mūsų Nonis, uns išrūpino musų ma-j percĮarįmaį Patrici-
būti įruoštas liet. sodžiaus mu- Prezidento Eisenhovverio. įsų ! jos krūtinėje, padaryti ledams |vai> svarstydami geriausius bū-

Kun. Halaburdos sukaktuves irtas ambasadorium į' ^a ar Pana®’u įrankiu, tė- j dus, kaip šią žmogžudystę iš-
gražiai paminėjo ir vietinis n pi B krašto ra ne?ilesni kaiP trys ketvir- i aiškinti. Net 200 policininkų

“ P ™raKio wuirpw “‘e*' t
VurinnaA iŠ lie- mirtiea pnezasumi. . buvo rasti lavonai, bet nerado

tuvių pusės dalyvavo vysk. V. . Mergai^ kQlJai ™do- kad jokių tikrų ženklų, kurie nuro-
Padolskis ir žymesnieji lietuvių J.°S per dg*S"! . J bu™ dl;!dytU- kas galėjo būti žudikai. 

.... . desmame šaltyje. Specialistai, Įtariamas Kranz trečiu kartu
veikėjai. reikalą toliau tirs, gavę iš'

zėjus. Statybinės medžiagos— 
rąstų yra pakankamai toje pat 
vietoje, tik būtų reikalinga, kad 
lietuviškoji visuomenė tuo su- 
susidomėtų ir bendromis jėgo
mis padėtų įvykdyti projektą.

ir vietinis 
angliškas laikraštis, įsidėdamas 
jo fotografiją.

— Šv. Kazimiero minėjimą

kovo 3 d. rengia Los Angeles 
X gv. Kazimiero seserų rė- lietuvių parapija. Bus iškilmin- 

mėjų 8 skyrius sausio 27 d. , gos pamaldos, pietūs ir koncer-
rengia kepinių pardavimą, ku
ris prasidės po septintos va
landos šv. mišių Gimimo Pane
lės Šv. parapijos salėje. Narės 
prašomos apsilankyti į šią pra
mogą su namie keptais gami
niais. Parapiečiai atsilankyda
mi į šį parengimą turės progos 
nusipirkti namie keptos duo
nos, tortų bei kitų skanumy
nų ir tuo pačiu paremti seseles 
vienuoles.

tas, kuriame dalyvauja sol. 
Aldona Stempužienė ir parapi
jos choras, vedamas muz. Br. 
Budriūno. Paskaitai skaityti 
yra pakviestas gen. St. Rašti
kis. Laukiame daug svečių ir 
publikos. Po minėjimo bus pa
skutinis priešgavėninis pasi
linksminimas, grojant Krafto

— Romoje kažkas yra įtei- oro biuro smulkų pranešimą 
kęs Italijos užsienio reikalų mi;aP* paskutinių trejetos savai- 
nisterijai lietuviškų laikraščių j =
iškarpas, kupiose nuvertinamas 
italų vyriausybės patvarkymas 
lietuviškųjų užs. pasų reikalu. 
Kun. Mincevičiui Vliko vardu 
teko atitaisyti tą neigiamą įs
pūdį, kurį toks pasielgimas ga
lėjo italų oficialiuose sluogs-

BRAZILIJOJE

Tie visi atradimai sudarė 
įspūdį policijai, kad mergaitės

dama į šalutinę gatvelę. Ji tai 
padariusi, kadangi Gonzalez 
įžeidusi jos motiną.

Moterų paskaita Drake 
viešbutyje

Sausio 26 d. 3 vai. p. p. Ka-

KAS KĄ IR KUR
— Lietuvių Auditorijos šerini n-

kų metinis susirinkimas įvyks 
penktadienį, sausio 25-tą dieną. 
Chicagos Lietuvių auditorijoj, 
3133 So. Halsted St. 8 vai. vakaro.

talikių Alumnių Tarptautinės l Taigi kas turite Šerus Chicago Li- 
federacijos Chicagos skyriaus | TTSjįfif' Bus
nariai ir bičiuliai renkasi į išduotas finansinis raportas ir 

taip pat bus rinkimas 3 direkto
rių, kurių terminas yra pasibai
gęs

A. Kaulakis rast.

tos kokiose nekūrenamose pa
talpose, kol jos pagaliau mirė 
nuo šalčio. Kūnuose rasta daug
laukinių graužikų įkandimų. o .. , , , ... Drake viešbuti, kur sesuo MaSpėjama, kad lavonai lauke gu- .. ,■ n -.n ->• rija Magdalena, Mundelein koĮėjo nuo sausio 9—10 dienos, i, .. . „ .. . ,legijos informacijų ir žurnalis- 

Šerifo ofise posėdžiavo aš- tikos departamento vedėja, lai- 
tuonių valdinių įstaigų atsto- kys paskaitą apie katalikų mo-

LIETUVIŠKU STUDIJŲ 
INSTITUTAS

— Išlaikomas —
MOKSLINIŲ STUDIJŲ KLUBO 

SEMESTRO TEMA: 
MODERNIŠKŲ KULTŪROS AP

RAIŠKŲ VERTINIMAS

Penktadienį, sausio 25 dieną

Vilniaus Aušros Vartų mokyk
loje (virš bažnyčios), 2325 W.

dradarbių ir paskiau buvo rastas -^rci Place fšalia ‘ Draugo ) 
muzikas Leonardas Šimutis Jr. 
skaito paskaitą tema: Nuo sim
fonijos iki džazo. Paskaita bus 

: iliuostruojama muzikos kūri- 
-; niais.

terų mokyklų ryšių palaikymą 
su įvairiais asmenimis ir spau
da. Po paskaitos — diskusijos. 
Prie šios paskaitos organizavi
mo prisideda lietuvaitės Dolo- 
res Paulikas ir Emilie Prose.

Susiuvo širdį
buvo tardomas, panaudojant gv juozapo ligoninėje buvo 
melų detektorių. Tas įtaisas gusįūta širdis Irvingo Kaliciak, 
virpėjo tik tada, kai_ jo buvo! 30 m amž;aus. jįsaį buvo susi- 
klausta, ar jisai matė lavonus gįnįįjęg Su vienu iš savo ben-

orkestrui. , -
niuose sudaryti, ir užtikrinti, 

— Tė\ ų Pranciškonų spaus- lietuvių tauta didžiai verti-
tuvė Brooklyne išspausdino Fr. na" &. įtalų vyriausybės palanku 

, u Lavinsko paruoštą istorinės«mQ iškima (E)
ko lietuvių bendr. apylinkes reikšmės veikalą: Amerikos lie-

įgaliotas tuvių laikraščiai 1897—1955 m.
Knyga didelio formato, 190 pus
lapių, iliustruota. Autorius gy
vena 4141 46 st., Long Island,
N. Y.

X A. Sirutis, Brighton Par-

valdybos narys, yra 
ir rūpinasi šiais meta’s Vasa- 

*rio 16 dienos šventėje, kuri 
Brighton Parke įvyks vasario 
mėn. 24 dieną, suorganizuoti 
parapijos salėje vaidinimą. Vei
kalą žada statyti Cicero apy
linkės Lietuvių Bendruomenės 
vaidintojų grupė.

X 'Konsulas P. Daužvardis 

įteiks medalius Lituanicos fut
bolo klubo sportininkams. Me
dalius paskyrė Chicagos fut
bolo vadovybė, Lituanicos klu
bui praeitais metais laimėjus

— Šv. Petro ir Povilo para
pijos klebonas, Grand Rapids, 
Mich., prel. Juozas A. Lipkus 
išvyko į Mercy ligoninę, Ma
niške, Mich., sveikatos patai
symui.

X Dr. K. Pemkus, inž. Vikt. 

Naudžius ir Irena Lozaitytė

1-mą vietą l-.moj divizijoj. Me- > sudaro Lietuvių Fronto bičiu- 
dalių įteikimo banketas įvyks-', lįų Chicagos apygardos valdy
ta sausio 26 d. 7 vai. v. Vyčių
salėje.

— Kun. A. Lubickas, baigęs 
Angelicum teologinius mokslus, 
išvyko dirbti į Balsamao mari
jonų vienuolyną Portugalijoje.

" DIDŽ. BRITANIJOJ
— Mossendo Lietuvių Insti

tuto salėje vietos ir apylinkės 
vaikams buVo surengta Kalėdų 
eglaitė. Tos eglaitės surengimu 
nuoširdžiai rūpinosi Instituto

po nužudymo. Kai buvo klau-
— Lietuvos vicekonsulas s'amas> ar 3'sa' nuz1^d® mer»ai‘j nualpęs, su perdurta širdimi. 

New Yorke A. Simutis Brarili-,tes, detektorius rodė kad jisai p d t mechanišku pieštu- 
joa spaudos atstovams nušvMė! šmdamasis kaloejo tiesą.
dabartinę Lietuvos padėtį ir Reno Voldiš Echols, taksio
kovą prieš okupantus. Keli dien šoferis, pranešė policijai, kad. (

jisai tas mergaites matė prieš, ******i*****i*^**!*i***!«**i»«*i«»

KU.

raščiai paskum išsamiai apra
šė tikrąją padėtį Lietuvoje, pa
žymėdami, jog Sniečkus neturi 
jokios teisės kalbėti Lietuvos

tris savaites Minnie Duros res- \fauteSLS 1'cstainetltas 

torane, 1340 Madison str. Josi
buvusios su dviemis vyrais, o

vardu. Lietuviai su okupantais Paskiau su vienu iš jų išėjusios.
Restorano savininkė, parodžius 
mergaičių paveikslą, jas atpa
žino ir pasakė, kad tas vyras 
tai buvęs jų lėkščių mazgoto
jas, vardu Benny. Dabar polici
ja jo jieško.

Vieta, kur rasti lavonai, vėl

kovoja jau nuo pat 1940 m. Ak
tyvioji kova buvo pasiekusi aug 
ščiausią laipsnį, kai Sovietai pa 
siuntė prieš aktyviąją rezisten
ciją 3 šarvuotas divizijas ir ka
ro lėktuvus. Carlos Locerdo 
dienrašty Tribūna da Imprensa 
paskelbė komunikatą, pavadin
tą Lietuviai kovoja. Pažymėta, 
jog Sovietai yra neįveikę lietu
vių tautos. Tai patvirtina ir pa 
skiausi Sniečkaus pareiškimai

Šventas Rašta*

Verte liet vlų ^allkn. JiJOZAPAi 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivye 
kūpąs Metropolitas. IV laida. Iš 
eido "LUX” 1947 m. Rtutgarb 
’2O pusi Kaina $1.50. Ga:uranu

•‘DRAUGE*’ 
2334 So. Oakley Avė. 

Chicaae 8. IUiBois

Paskaitos piadžia 7 vai. 30 
min., nesivėlinant.

Visi, besidomintieji dvasinių 
mokslų pažanga, kviečiami da
lyvauti.

valdyba, Šv. Juozapo sąjunga Įjar nesenjaį per Vilniaus radi- 
ir Šv. Cecilijos choras, įdėdami kaip skelbiama dienraštyje,

uždengta specialiu popieriumi '
ir pastatyta sargyba, kad nie-,________________
kas ten nevaikščiotų. Jieškoma
nužudytųjų drabužių. Šimtai 
smalsuolių atvažiavo pažiūrėti 
tos vietos, kur rasti lavonai.

Motina labai pergyvena įvy-.
daug darbo ir nesigailėdami lė-, buvo kreiptasi į pogrindžio ko- kį. Ji su savo 17 m. dukterimi

iiiHiiiiiiiillilllliiiiljiillIliiiiiilniiiiiiiiii

P 0 P U L A R 
LITHUANIAN RECIPES

! Surinko .TUZ1! DAUŽVARDIEN®

Ta; nepaprasta knyga Virt aot re 
:eptų grynai lietuviškų valgių gami
nimui anglų kalboje. Ponia Daužvar- 
dtenB, kurt dažnai pasakodavo apie 
lietuviškus valgius per Chicagos ra
dijo Ir televizijos stotis, surinko pa
čius {domiausius lietuviškų valgių 
receptus Ir DRA1JOA8 Juos Išleido 
labai parankioje foimoje. Pirmų kar
tų tokia knyga pasirodo knygų rin
koj*.

Gera dovana: kitataučiams ar ang

rraj sra,’
Kokia 3-ji Falimos 

paslaptis?
Ar Rusija bus atversta?
Šiuos Ir kitus aktualius klausi

mus kun. J. Kuzmickis svarstow m u iv lšų dovanėlėms. Vaikų susinn-, yotojus, žadant jiems amnesti- ir dviemis sūnumis 11—14 me-į knygoje

ko palyginti gausiai, nors die-, ją Tačiau kreipimasis palikęs tų amžiaus buvo išėjusi apsi- 
na buvo šalta. Kartu su vaikais į balsas, šaukiąs tyruose. Tegrį-, pirkti. Pakeliui buvo sustojusi 

bai rinkti komisiją. Valdyba j ^ly^vo jr jų tėvai. Ypačiai j %o mj§ko tik 5 asmenys, tuo pasimelsti bažnyčioje. Mergai- 
bus renkama korespondenciniu ^§^0 vaikų akys, kai salėje tarpU j kovotojų eiles miške nu čių tėvas yra pa metęs šeimą, 

pasirodė Kalėdų senelis (P. Ge- gjęa naujas šimtas. Jie palikę bet ir jis, o taipgi ištekėjusibūdu.X Vytautas Ramanauskas 
ir Jonas Pretkelig iš Venecue- 
los atvyko mokytis į saleziečių ' studijuojąs inžineriją, neseniai 
gimnaziją USA. Būdami augš- j susižiedavo su stud. Gražina 
tesnių gimnazijos klasių kiek 1 Sabaliūnaite.

X Algirdas Krikštolaitis,

pasimokę anglų kalbos prie 
Cedar Lake, Ind., vyks tęsti 
mokslą į West Havestrovv, N. 
Y.

X Kun. Baras, Draugo red., 

praeitą šeštadienį ateitininkų

X Prel. Damazas Mozeris

čionis).
— šv. Cecilijos choro daini

ninkei Onutei GeČicnytei sausio 
5 d. sukako 14 metų ir tėvai jai 
surengė gimtadienio vaišes

gimtuosius namus ir prisijungę duktė, praleido dieną su motl- 
prie tų, kurie jau 15 metų pir- na. Geradariai .motinai surinko 
mosiose linijose kovoja su so- daugiau kaip $2.000, kad jos

liet. saleziečiams paaukojo Svč. įMoasend lietuvių salėje. Vaišė- 
Jėzaus širdies statulą ir para- se dalyvavo visas Šv. Cecilijos 
pijos bažnyčios bokšte buvusį choras, kun. J. Gutauskas, gi-
varpą, o laidotuvių direktoriai minės ir artimieji. 
Mažeika & Evans — didejius — Londono šv. Kazimiero 

lietuvių bažnyčios kunigai sau-

vietiniu imperializmu.
URUGVAJUJ

— Maskvai ištikimi agentai

sunkią dalią nors kiek paleng
vintų. Kaimynų atstovai vakar 
buvo susirinkę šv. Mauricijaus 
mokyklos patalpose aptarti,

Vytauto klubo nariam skaitė pliušinius kilimus sienai.
paskaitą, apžvelgdamas pasku-j y R Skipitis ateinantį sek- »’o 23 d. pradėjo metinį para 
tinių politinių įvykių vaizdą. SHma(jienį, sausio mėn. 27 d., Iii piečių lankymą — kalėdojimą, 
met Vytauto klubas mini 30 'į Brįghton Parko parapijos Nors lietuviai čia gyvena gero- 
m. sukakti gegužes mėnesį. J gaiėje darys pranešimą apie kai išsisklaidę, tačiau jie lau- 

X M. Zaleskaitei yra Drau-į paskutinius politinius įvykius kia savo kunigų, kad nors ret- 
ge laiškas iš Lietuvos. Adre- Lietuvių Bendruomenės narių karčiais su jais artimiau išsi-J atsikėlė iš JAV į Montevideo, 
■uotas yra į Lituanica avė. Isusirinkime įkalbėtų. į Uiugvajaus, dirbti su lietuviais.

birželio mėn. numato suruošti kaip būtų galima daugiau pa- 
iš Urugvajaus “antrą ekskursi- galbos sukelti tai nukentėjusiai 
ją į Lietuvą”. Prie jos organi- šeimai. •
žavimo, kaip skelbia ALB, pri- Kelly mokykloje, kurią lankė
sideda viena ponia, kuri seniau Barbora 
yra sekretoriavusi 
Pasaulio Lietuviams Remti, sudaryta tylos minutė, kurioje 
draugijoje, — mat. iš ten gau- jie pasimelstų už nužudytąsias.

Grimes,

FATIMA IR MES
Kadangi autorius pats lankėsi 

apsireiškimų aplinkoje, todėl, jam 
kalbant, skaitytojas pasijunta tar
si jo bendrakeleivis. Pasakojimas 
nuoširdus, giedras, paprastas, kaip 
tų piemenėlių regėtojų gyveni
mas. Bendrai: svarstymai psicho
logiški, įtikinami, atsargūs, išva
dos taiklios, žodžiai, sakiniai vaiz
dingi” (S. Matulis. MIC).

F,ATIMA IR MES — gausiai 
iliustruota, įrišta kietais viršeliais, 
255 psl. knyga. Jos kaina nuo šių 
metų pabaigos sumažinta iki $2.

Kita to paties autoriaus kny
ga —

Marija mums kalba

Joje aprašomi Svč. Marijos ap- 
moksleiviai sireiškimai Lietuvoje ir Europo-

. x lzio uura quvu.uk* n iututuvimii» rui

buvusioje j išprašė vadovybės, kad būtų Ja,a kaina $2.00.’ •kftltant,em" "•tuviams.

davo lėšų. (E)
Tėvas L. Zaremba, S. J.,

Šv. Mauricijaus mokykloje, ku
rią lankė jaunesnioji mergaitė, 
moksleiviai kalbėjo už nužudy
tąsias rožančių ir kitas maldas.

v Kaina — $2.09Reikalaukite knygynuose srba 
siųskite užsakymus su pinigais į: ; 1 žu dymus kartu su pinigais siųskite-.
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