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DIDELI POTVYNIAI KETURIOSE VALSTYBĖSE
Lenkijos seimo rinkimų

atgarsiai prancūzų spaudoje
Mūsų specialaus korespondento pranešimas iš Paryžiaus I
PARYŽIUS. — Prancūzų visuomenė ir spauda labai atidžiai 

sekė Lenkijos seimo rinkimus. Nemažas skaičius dienraščių buvo 
nusiuntę į Varšuvą savo specialius korespondentus rinkimų sekti.

Visi tie korespondentai sako, ........................... ........ ...........
kad rinkimai vyko laisvai ta pras pripažinti, kad jis savo laimėji- j 
me, jog nebuvę jokio išorinio ar mą didele dalimi yra skolingas 
policinio spaudimo. Rinkikas, no kardinolui Višinskiui, dvasiniam 
rėjęs pasinaudoti teise išbraukti krašto vadui, kuris savo lojaliu 
kaikuriuos nepatinkamus kandi- nusistatymu išgavo masyvinį ka- 
datus, galėjo tatai padaryti. Rin- talikų pritarimą naujai politikai, 
kimų rezultatai daugelyje vietų kuri laikoma vieninteliai galima 
tatai parodė, nes kandidatų sąra- šiomis tarptautinėmis aplinkybė
se įrašyti pirmais atsidūrė penk
toj ar šeštoj vietoj gautų balsų 
skaičiumi.

Atremia lenkų komunistų 
vadovybės argumentus

Vyriausybinės socialistų par
tijos dienraštis „Le Populaire de! 
Paris“ straipsny, pavadintame:! 
„Gomulkos laimėjimas ir kas to-, 
liau“ ?, pažymėjęs, kad „svarbiau i 
sias gyvenamojo momento uždą- , 
vinys yra įrodyti sovietams ir! 
pasauliui, jog spalio mėnesį įvy-Į 
kę pasikeitimai yra visos lenkui 
tautos nusistatymas ir jog tuo 
būdu laimėtųjų padarinių išlai
kymas yra pirmos reikšmės klau 
simas tolimesniam tautinių ir 
demokratinių laisvių išplėtoji
mui“, pastebi, kad tuos balsavi
mus greičiau galima lyginti su 
plebiscitu, negu laikyti normali
niais rinkimais į parlamentą.

Toliau dienraštis atremia len
kų komunistų vadovybės argu
mentus, kad dabartiniu momen
tu nesą galima toliau eiti laisvės 
keliu, nes, esą, tatai sudarytų 
pavojų socializmui, vadindamas 
tokį argumentavimą nenuošir
džiu ir hipokritimu, siekiančiu 
tiktai išlaikyti komunistų parti
jos monopolį politiniame gyveni
me.

Progresyvistų s a v a i t rastis 
,,France - Observateur“ straips
nyje: „Ką darys Gomulka su sa
vo laimėjimu?“ pastebi, kad „lai
mėjusiam Gomulkai prasideda 
sunkumai“. Analizuodamas rinr 
kimų duomenis, savaitraštis 
konstatuoja, kad „lenkai, kurie 
pasinaudojo teise slaptai balsuo
ti, ne visi buvę priešingi režimui 
ar prieškomunistai. Tiktai kan
didatai pagarsėję stalinistai ta
po jų pieštuko aukomis“.

Du didieji laimėtojai

mis .
Toliau laikraštis pastebi, kad 

„Gomulkos laimėjimas buvo gy
vu pasitenkinimu sutiktas Va
karuose ir net Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse“.

Ledu audra

apd auže Missouri
KENNETT, Mo„ sausio 31. — 

Šios savaitės pradžioje ledų aud
ra apdaužė Missouri kulnies apy
linkę. Telefoninė ir elektrinė tar
nyba tebėra nutraukta. Vakar 
naktį ledų audra vėl smogė į tą 
pačią apylinkę.

Daugiau kaip už vieną milioną 
dolerių nuostolių padaryta kul
nies apylinkėje ir gretimose Ar- 
kansas apylinkėse Beveik 1,000 
darbininkų atstato esmines gy
venimo tarnybas.

Dar pajėgus
BOSTONAS, Mass. — Peter 

Conomos, 93 metų, dar tebevalo 
batus savo Park Sąuare įmonėje. 
Kai kuriomis dienomis jam pa
gelbsti jo brolis James, 97 metų.

Trys gatvės
SAN JUAN, Puerto Rico. — 

San Juan miestas turi dvi trum
pas gretimas gatves: Atlantic PI. 
ir Pacific PI. Bloko tarpas jas 
skiria. Kelias, jungiąs tas dvi I 
gatves, pavadintas — Panama, 
iCanal. .

Viešai pasirodys
MONTE CARLO, Monaco, sau

sio 31. — Monaco princesė Grace 
pirmą kartą viešai pasirodys po 
jos dukrelės gimimo, kai ji va
sario 9 d. dalyvaus padėkos mi
šiose Monaco katedroje.

„Du didieji šių rinkimų laimė
tojai yra Gomulka ir Katalikų 
Bažnyčia“, rašo toliau savaitraš
tis, nes tarp veiksnių nulėmusių . 
rinkimų išdavas jis randa „lenkų 
vykkupų nutarimą patarti kata
likams balsuoti“, o tatai reiškė 
„vieno sąrašo sistemoje jiems pa 
sakyti, kad balsuotų už Gomul- 
ką“. Todėl, pabrėžia savaitraš
tis, „ne komunistų partija, bet 
Gomulka, paremtas Lenkijos Baž 
nyčios, laimėjo rinkimus“. To
liau atžymimi įvairūs ūkiniai ir 
politiniai sunkumai, kurie laukia 
laimėtoją.

„France - Observateur“ baigia 
pastaba, k>3 pačioje lenkų komu 
nistų partijoje yra net keturios 
srovės, kurių kiekviena tempia į 
savo pusę, o srovė, kurią atsto
vauja pats Gomulka, yra mažu
moje. Nuo savęs pridursime, kad 
virš viso ko yra Maskva, kuri 
budria ir pikta akimi seka Len
kijos raidą...

Lenkų spalio revoliucija 
ratifikuota

Britanijos apsaugos ministeris Duncan Sandys (kairėj*) sveikinamas 
JAV apsaugos sekretoriaus Charles E. tVilosno Washi«gtone. Sandys 
tariasi su. JAV kariniais vadais. (INŠ)

Prieškomunistinės nuotaikos
auga visoje Vengrijoje

VIENA, Austrija, sausio 31. — Vengrijos lėlinis premjeras 
Janos Kadar šiandien pripažino, kad prieškomunistinės nuotaikos 
auga Vengrijoje.

Jis įspėjo, kad „kova dėl vy
riausybės“ rytinės Europos sate
lite dar nebaigta.

Vakarų stebėtojai bijo Kadaro 
pastabų, kurios dvelkia teroriz
mu. Vengrijos komunistinis reži
mas sustiprino slaptąją policiją, 

kuri prievartauja žmones.
Budapešto radijas patiekė Ka

daro kalbos, pasakytos Vengri
jos komunistų partijos Budapeš
to skyriaus susirinkime, ištrau
kas.

Premjeras, kuris sovietų gin
klų buvo primestas Vengrijos 
žmonėms, pasakė: vengrų sukili
mas prieš Maskvą buvo „kova 
dėl vyriausybės Vengrijoje ir to
ji kova tebevyksta“.

Kadar pareiškė: stalinisto Ma- 
tyas Rakosi režimas padarė 
„daug klaidų“.

Bet jis prašo vengrų neklausy
ti „priešų, kurie bando save pa
daryti didesniais negu jie buvo“.

Kadar atvirai pripažino, kad 
„visoje Vengrijoje yra priešiškas 
nusiteikimas prieš komunistus“ 
ir ragino komunistus tvirtai lai
kytis savo pozicijose.

Maskva siūlo
ATĖNAI, Graikija, sausio 31. 

— Sovietų Rusija prašo Graikiją 
palaikyti jos priašamerikietišką 
politiką Vidurio Rytuose ir už 
tai Maskva žada remti graikų 
kipriečių apeliaciją Jungtinėse 
Tautose.

Paskola Hondurui
TEGUCIGALPA, Hondūras, 

sausio 31. — Jungtinių Amerikos 
Valstybių ambasadorius Whiting 
Willauer pasakė: Hondūro vy
riausybė gavo $1,650,000 iš Ex- 
port — Import banko paskolą 
pagerinti Inter - American plen
tą- /

Naujas pirmininkas
NEW YORKAS, sausio 31. — 

Jungtinių Tautų Vaikų fondo pir 
mininku išrinktas Manmood Sha 
folat, Pakistano atstovas.

JAV administracija t—i ± v-. • v • « -
\ , ,J Tūkstančiai žmonių pabeao

daug vilčių deda * 1

nuo potvynio 4-riose valstybėse
Skubi pagalba vakar pasiųsta į keturias valstybes — Ken- 

tucky, West Virginia, Virginia ir Tennessee — kuriose tūkstan- 
nėsAmerikos’ Valstybė’s’’yra! čįai. žmonh* liko benamiais, kai nepaprastos liūtys virto potvy-

į Saudi Arabijos karalių
VVASHINGTONAS, sausio 31. 

— Prezidentas Eisenhoweris as
meniškai užtikrino, kad Jungti

mais.
Mažiausia vienuolika asmenų 

jau žuvo potvynyje. Nuostoliai
draugiškos Saudi Arabijai.

Prezidentas Eisenhoweris ir 
sekretorius Dulles užmezgė po
litines kalbas su Saudi Arabijos 
karaliumi Saud.

Administracija tikisi karaliaus 
Saud pagalba Egiptą ištraukti iš 
sovietinio lauko. Jei tas nepasi- ~ .
sektų, Dulles bandys išvilioti! į Plentą Eisenhowerį ir pra 
Saudi Arabiją iš jos sąjungos,

Kalba taikos
klausimais, bet...

POONA, Indija, sausio 31. — 
Rusijos apsaugos ministeris mar 
salas Georgi Žukov vakar paša-Į 
kė: jei Indija ir Rusija stovės 
kartu, tai nebus karo. Žukov pa
sakė, kad Indijos ir Rusijos tiks
las — išsaugoti taiką ir užkirsti Į 
kelią agresijai, žodžiai palieka 
žodžiais, o darbai rodo, kad Žu
kov vykdo komunistų agresinius 
planus, pvz. Vengrijoje ir kituo
se satelitiniuose kraštuose.

• Sovietų Sąjunga praėjusiais 
metais pagamino 314 mil. porų 
batų — l’/„ poros asmeniui.

Egipto ir Izraelio reikalai
NEW YORKAS, sausio 31. — Jungtinės Amerikos Valstybės 

ir Kanada šiandien paspaudė Izraelį ir Egiptą, kad tos valstybės 
priimtų dviejų skyrių planą.

Pasiūlymas, kuris galbūt šian- — 1 
dien bus patiektas Jungtinių rinta, kad Egiptas nebeatnaujins
Tautų generalinei asamblėjai, 
prašo:

1. Izraelis tuojau Ištraukia vi
sas savo karineą jėgas iš Agabos 
uosto ir Gazos ruožo;

2. Jungtinių Tautų policijos 
vienetai pastatomi abejose Iz
raelio — Egipto paliaubų linijos 
pusėse, įskaitant Gazos ruožą ir 
palei Egipto Agabos įlankos pa
krantę, kol taika stabilizuosis. 
Šiam žygiui reikia Izraelio ir 
Egipto pritarimo.

Nei Izraelis nei Egiptas nė ma
žiausios vilties nedavė, kad su
tiks su tuo planu.

Kairo laikraštis, remiamas pre

blokados prieš Izraelio laivus 
vandens kelyje, kuris jungia Iz
raelio pietinį Eilat uostą su Rau
donąja jūra. Izraelis taip pat siū
lo, kad Gazos ruožas būtų Jung
tinių Tautų priežiūroje.

Sirija mažiau

KALENDORIUS

Vasario 1 d.: šv. Ignotas, vys
kupas; šv. Brigita; lietuviški: 
Gytis ir Tulegedis.

Saulė teka 7:05, leidžiasi 5:05.

ORAS

gavo už naftą
DAMASKAS, Sirija, sausio 

31. — Irako naftos kompanija 
vakar pranešė, kad ji sumokėjo 
Sirijai $13,400,000 už praleidimą 
Irano naftos skersi Sirijos teri
toriją 1956 m. laikotarpyje. At
lyginimas buvo mažesnis, nes Si- 

zidento Nasserio vyriausybės, rija lapkričio mėn. pradėjo sabo- 
pasakė: Egiptas niekada „nesu-1 tu°h vamzdžių linijas. Linijomis
tiks, kad jo teritorija būtų oku
puota paskiros valstybės, valsty
bių grupės ar net pačių Jungti
nių Tautų“.

Egiptas reikalauja, kad Izrae-

teka daug naftos iš Irako skersai 
Siriją į Viduržemio jūros stotis.

• 2,389,7.92 tarnautojai. Sena 
torius Byrd (D., Va.) vakar pa

Dienraštis „Le Monde“ veda- Oro biuras praneša: Chicagoje 
majame „Spalio revoliucija rati- ir jos apylinkėje šiandien — lie- 
fikuota“ rašo: „Gomulka privalo tus ar sniegas.

milioniniai. Minėtų valstybių šio Į TRUMPAI IŠ VISUR 
šimtmečio istorijoje dar tokių _ . .. . . T, , ,
potvynių nėra buvę. i , * Ammkos Valsty

Kentucky ir West Virginia' Ws nepatenkina Europos naftos
valstybių gubernatoriai kreipėsi Par«k^™no. Europa tikėjos!

gauti kasdien po 500,000 stati
nių, o ligi šiol JAV tepajėgė pri
statyti tik truputį daugiau kaip 
pusę to. Vyriausybė paragino pa
didinti naftos gamybą.

šė skubios pagalbos
Kariuomenės daliniai iš Ft. 

Knox jau pasiųsti su medicinine 
ir kitokia pagalba į vandens ap
semtas apylinkes. Kariniai heli
kopteriai nuleido vaistus, mais
tą ir rūbų į potvynio izoliuotas 
vietas.

Dar neapsemtų apylinkių gy
ventojai įspėti, kad tuojau keltų
si į augštesnes vietas, nes išsilie
jusių upių vandens srovės gre
sia.

Oro pranešėjai įspėja, kad sa- 
• Brooklyno diecezijos savait- naujos liūtys gali gąs-
«i» „The MkT Jugoslavijos dlntl l3tlkta3 »Pyl-nkes.

sudarytos su Egiptu ir Sirija. 
Karalius Saud ir jo šeima turi

360 milionų dolerių metinių pa
jamų, o Saudi Arabijos 90 proc. 
žmonių gyvena labai skurdžiai. 
Karalius turi 1,000 automobilių.

Izraelis kaltina
JERUZALĖ, sausio 31. — Iz

raelio vyriausybės pareigūnas 
vakar kaltino, kad Egipto parti
zanai bandė įsibrauti į Izraelį.

ra
Tito taip apibūdina: „Jis yra 
Amerikos ir religijos priešas... 
Mes nenorime, kad jis atvykda
mas suteptų mūsų žemę... Tai 
būtų apgailėtinas dalykas mūsų 
respublikai, mūsų tautai, mūsų 
konstitucijai, mūsų tradicijoms 
ir mūsų kritusiems kovotojams*..

• Plienas ir geležis. Maskva 
praneša: Sovietų Sąjunga praėju 
siais metais pagamino 35.8 mil. 
tonų geležies ir 48.6 mil. tonų 
plieno.

• Izraelis grąžino Egiptui 
5,850 belaisvių, o Egiptas grąži
no Izraeliui 4 belaisvius.

Prancūzijos parlamentas bendros 
europines rinkos klausimu

PARYŽIUS, sausio 31. — Prancūzijos parlamentas, po 9 po
sėdžių, 322 balsais prieš 207, pritarė vyriausybės politikai bendros 
europinės rinkos laipsniško organizavimo klausimu.

Tačiau parlamentas baigiamo- —— .  ------
je rezoliucijoje pastatęs tris pa-
grindines sąlygas:

Prancū^įja, kurios socialinė
įstatymdavystė yra gana toli pa
žengusi, ir socialinio darbininkų 
apdraudimo iškaščiai sudaro 
stambų pramonės gaminių kai
nos nuošimtį, reikalavo, kad ir

myn“, rašo: „Labiau negu bal
savimų aritmetika mūsų partne
rius domino rezoliucijos redaga
vimo sąlygos. Jie įvertino tą ap
linkybę, kad diskusijos buvo iš
samios...“

Dienraštis toliau sako: „Atro-
kitų bendrosios rinkos sutarčių kad įtarties ratifikacijos 
dalyvių socialinės išlaidos pri- bus gallrna Paslekt1' Jel vynau- 
lygtų jos išlaidoms. Mat tik tuo
būdu prancūzų pramonės gami
niai sugebės atlaikyti konkuren
ciją su kitų kraštų gaminiais.
Turimais duomenimis atrodo, 
kad tas klausimas sunkumų ne- 
besukels, nes kiti būsimos sutar
ties partneriai yra sutikę su 
Prancūzijos pažiūra tuo klausi
mu.

Antroji sąlyga liečia žemės 
ūkio gaminius. Prancūzija reika
lauja, kad žemės ūkio gaminiai 
būtų išskirti iš bendrojo pramo-

lis be sąlygų pasitrauktų iš abie- sakė: JAV federalinėse įstaigose 
jų apylinkių. buvo 2,389,792 civiliniai tarnau-

Izraelis sutinka pasitraukti iš tojai praėjusių metų gruodžio 
Agabos apylinkės, jei bus užtik-'mėnesį.

• Pagalba Lenkijai. Preziden
tas Eisenhoweris pareiškė: Jung 
tinės Amerikos Valstybės duos 
Lenkijai žemės ūkio produktų ir 
mašinų.

Okupuotoje Lietuvoje
• Likėnų kurorte, okup. Lie

tuvoje, kaip skelbiama, 1956 m. 
gydėsi ir ilsėjosi daugiau 1,000 
žmonių. Kurortas-gydykla dir
ba ir žiemą. Šiemet į jį at
siųsti toki pirmieji poilsiauto
jai: Novosibirsko garvežių de
po elektromechanikas Kozako- 
vas, Dniepropetrovsko garvežių 
depo mašinistas Paškovskis ir 
kiti. Niekur kitur jie negali taip 
puikiai poilsiauti, kaip lietuviš
kuose Likėnuose... Pagal planą 
šiemet Likėnuose turės polisiau- 
ti daugiau 150 atostogininkų, 
kaip pernai.

• Vokiečių dienraštis "Bay- 
reuther Tagesblatt“ 1957.1.8 ra
šo apie stiprėjantį tautiškumo 
jausmą Pabaltijy.

kuriame bus atsižvelgta į minė
tus tris pageidavimus“.

Išskyrus komunistų ir jiems 
artimų progresyvistų spaudą, vi
sa kita spauda labai palankiai 
įvertino parlamento balsavimus 
ir teigiamai pasisakė dėl pasta
tytųjų sąlygų, kurios visiems at
rodo protingos ir reikalingos,

sybė, po kelių savaičių, pateiks kad išvengtų nesusipratimų ir 
parlamentui sutarties projektą, nusivylimų ateityje.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Valstybės sekretorius Dulles vakar pranešė, kad Saudi 

Arabijos karalius pritaria prezidento Eisenhowcrio Vidurio Rytų 
doktrinai, kuri nukreipta prieš komunistinę agresiją.

— Daugiau kaip JfOO musulmonų krautuvininkų atidarė duris 
Alžiro mieste ir atrodo, kad arabų visuotinis streikas, turėjęs tęs
tis savaitę, jau gęsta. Streikas buvo paskelbtas, kad Jungtinėms 
Tautoms pagelbėtų spręsti Alžirijos sukilėlių klausimą, pet debatai 
JT atidėti iki pirmadienio.

— Argentinos sostinėje prie vyriausybės rūmų susikirto ko-
nės gaminių režimo ir kad jiems munistai ir prieškomunistai. Keli asmenys sužeisti. Kumščių kova 
butų įvesta taip vadinama „ap- prasidėjo, kai Sovietų Sąjungos naujas ambasadorius Mikail A. 
saugos klauzulė“, kas reiškia, Kostylev, įteikęs savo vyriausybės paskyrimo raštą prezidentui 
kad, kainoms nukritus ligi tam Pedro Aramburo, važiavo į sovietų ambasadą. Prieškomunistai 
tikrp minimumo, Prancūzija pa- susirinko pareikšti protestą prieš sovietų įsibrovimą į Vengriją. 
silieka sau teisę suvaržyti kity — Margaret Dean, 22 metų, vakar rasta negyva prie savo 
susitariančių kraštų žemės ūkio ^„^^ario New Ogden viešbutyje, 1533 H7. Madison St., Chieago, 
gaminių įvežimą. Ir šiuo klausi- m Lavonas nuogas. Kelias valandas anksčiau tame pačiame vieš- 
mu atrodo bus galima pasiekti butyje rastas negyvas Antonio Mussato, 55 metų.

— Policija jieško dviejų jūrininkų, kurie draugavo su Grimrs 
seserimis. Grimes seserų — Barboros, 15 metų, ir Patricijos, 13 
metų — lavonai rasti sausio 22 d. Willow Springs apylinkėje, III., 
netoli Chieagos. Manoma, kad tie jūrininkai galėtų įnešti daugiau 

bemTrą Europos rinką.'’ K^gi-**** ’ObartMje paslaptyje.
šiuo klausimu ekspertai nėra pa-Į Japonijos premjeras Ishibashi, 72 metų, susirgo. Dvi sa-
siekę susitarimo, todėl prancūzų 4’aifes negalės atlikti premjero pareigų.
vyriausybė galvoja, kad geriau-1 — Priverstinos rusų kalbos pamokos vėl įvestos į Vengrijos 
šia išeitis sunkumams šiuo klau- mokyklas. Priverstinos rusų kalbos pamokos irgi buvo viena iš 
Simu nugalėti bus 6-ių vyriausy- priežasčių, kad studentai praėjusių metų spalio mėn. sukilo prieš 
bių pirmininkų susivažiavimas, j komunistinį režimą.

Dienraštis „Le Monde", ver- —Prezidentas Eisenhou'eris vakar pasiuntė į kongresą pasui- 
tindamas parlamento balaavi- lymą, kad būtų praplėsta Vengrijos pabėgėlių programa ir sušvel- 
mus, straipsnyje „Žingsnis pir- nintas imigracijos įstatymas.

susitarimo.
Trečias klausimas, pats pai

niausias, liečia vadinamųjų „už
jūrio teritorijų“, kurių Prancūzi
ja dar turi visą eilę, įjungimą į
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Penktadienis, vasario 1, 1957

Redaguoja J. SOLICNAS, 518 E. Green Str., Cliampaign, III.

ar sportinėje arenoje leistinas leidžia ir kitų laisvės bei gyvy- nio despotizmo dominuojamuo-
konkretus protesto ženklas bes teisę pažeidžiančio krašto 
prieš tokį sportininką. Ir savai- sportininkams dalyvauti, neat- 
me suprantama, kad atsakymai sižvelgdama į teisingumą), ar

se kraštuose; kitais žodžiais ta
riant, jo dalyvavimas jokiu bū
du nereiškia, kad jis sutinka si,

bus dvejopi. Vieni paneigs to- teisingai klausimą sprendžia Į tomis neigiamomis politinėmis
kio protesto galimybę, nes to- tie, kurie pirmoj eilėj esmiškai 
kiu protestu įnešamas naujas, dalyką svarsto ir to svarstymo 
nors ir t:esa paremtas, politinis išvadoje žaidimuose nedalyvau- 

! momentas. Kiti betgi tvirtins, ja. Žaidimuose dalyvaująs daž- 
kad moralinis momentas juos nai motyvuoja, kad jis savo 
įp.reigoja protestu reaguoti, tauriu veiksmu kaip tik akcen-i 

P. GAN VYTAS Juk jie nesikėsina į jų gyvybę tuoja moralinį elementą. Savo = —
Anksčiau šiose skiltyse at- vaizdavimui tiktų vokiečių tar- ar sportinių pasireiškimų plot- mintyse jis priešingai ir jokiu'

spausdintuose rašiniuose sumi- ( pe po II Pasaulinio karo smar-;rnf — atsisakomu bend- būdu nesitinka t tomis tenden NAUJI 1957 M.
nėjome visą eilę konkrečių reiš- kiai diskutuotas klausimas, ar;™11? kaltę nešančiais individais cijomis, kurios pasitaiko potiti-
kinių, iš kurių lengvai galima' eilinis vokietis turi nešti bend- bendrauti sportinėje arenoje,
spręsti apie politinių siekimų bei rą atsakomybę už krašto veiks- šie atstovauja morališkai 
įtakų reikšmę ir pasekmes spor mus nacių laikais, ar jis nekal- neleistino režimo kraštą, 
te. Šiandien gi bent labai trum- tas. Vieni tvirtino, kad visi vo-t Asmenybė ir sportinė arena 

kiečiai kalti, nes jie buvo pa- i

Sportas ir politika (4)

tendencijomis, jeigu jis ir su 
to krašto sportininkais rungia
si. Anaiptol n-' ;s kaip tik to
kiu bendravimu t -kyla augščiau' 

(Tęsinys 4 pus,.)

Tol. REliance 5-1811
DR. W£LTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ*

'LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 Mest 59th Street

V Al* 1—4 popiet, 6:JO—8.II rak 
ii&grn I m i tart*

Tcl. ofiso ir buto OEympic 2*4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th St., Cicero
Kasdien 1-3 vai. ir 6-S vai. valt., 

• išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

ELIAI

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 M’. G3rd St 
Ofisu tel. REliance 5-1413 

Kvaili. telef. tiRovvhlll. 6-0617
Valandos: 1-3 p. m., 6-8 p. m.

Penktad. tik |>o pietų.
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

pai norime šiuos klausimus su 
bendrinti ir iškelti su tais reiš
kiniais susijusias problemas. 
Nebandysime šio rašinio rėmuo
se skaitytojui patiekti teisingo 
atsakymo į problemą, nes tai 
kiekvienas gali atlikti individua
liai, tačiau norime tik pačius 
klausimus iškelti.

Dažnai ir daug kur girdime, 
kad sportas yra ar bent turi

syvus ir prieš blogį nesiprie
šino. Kitiems atrodė, kad kalti 
tik vadovaują asmenys, gi pa
prastas pilietis jokiu būdu ne
gali būti kaltinamas ir jame ne
gali būti taikoma bendrinė at
sakomybė. Perkėlę šį klausimą 
į sportinę areną, turime savęs 
paklausti, ai' rusas sportininkas 
(ypač partijai priklausąs indi-

, .... . , , . . vidas) neneša dalinės atsako-buti visiškai atskirtas nuo po- * -i t • ..į/nybes už veiksnaus Lietuvoje litinio gyvenimo ir jo įtakų. Kar v •• • <, • i-'s J * 4 ar Vengrijoje? Vieni tvirtinsi-

S 0 P H I E B A r; o u s 
RADIO PROGRAMA1

Kai į Melbourno stadioną j?v- is wges stoties — Banga 1390 
giavo sportininkai iš visų p^-1 ad’kni n v?£r "penkta
šaulio kraštų, ne vieno širdyj?

Ofiso telef. LAIayette 3-3210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 3-2S68

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

4146 S. Archer Avė.

Ofisu tel. Cl.iffside 4-2896 
Rezidencijos: IiAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 Mest 47th Street 
(kumpas 47th ir Hcrmitugc)

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

kurie šią tezę atątovaują eks- me, kad jis nekaltas, nes jis re-tremistai tvirtina, kad tokių pro-' žlmo auka Jr ,jis „„ sjekia 
blemų. kurios šiandien mus var arenoje £nd.

N.’O PI HM A D. IKI PENKTAD.
8:45 Iki 9:30 vai. ryte

kilo jausminė problema. Ar tik- sekS'b-j^-9:30 v/r.° lF stoties i tarnavimų

• Televizijos
v Radijai: importuoti Ir vietiniai,

AM/FM, nešiojami Ir kit.
• Fonografe’ • Hl-Fidellty
• ]kalbėjimo aparatai
• Dulkiasiurbliai, skutimosi mašinė- ' ' AL. Kasdien popiet nuo 12-2:30 v.

lės, plaukų džiovint" "ai. kavos i Vak. pirm. antr., ketviit 6-8:30 v. 
virduliai, tosteriai, t. .-masterial, 
automatiškos keptuvė- Ir kt. na
mų apyvokos reikmenys

• Rašomos mašinėlės
• Elekt. laikrodžiai ir {vairūs kito

kie daiktai.
Pigiausiai pirkaite ir geriausią pa

gausite inž. A. Semėno

Trečiad. tik susitarus.

DR. IRENA KURAS

DR. FL. TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North M'ockcr Drive 
(Clvic Opera House, kamb. 858)

Vai. kasd. 12—4 
Tel. CEntral 6-2294

5002 Mest liitli Str., Cicero 
Vai. kasdien 5-8, šeštad. 1-2 vai. 

Tel. TOnnliull 3-0939 
Kitu laiku ir trečiad. susitarus 

Reziil. tel. HEmiock 4-7080

rai teisingai elgiasi tie, kurie mopa — uou kii.
•j J - n • e ,. . . , 7159 So. MAP1.EM7OOD AVĖ.pasiduoda saitai, formaliai įsta Chi(.ago 29, 111. HEmiock 4-2413 

tų ir patvarkymų eigai (kur.

jmoneje.

DR. VYT. TAURAS- 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

SPEC. MOTERŲ LIGOS 
į 6 v.-—8 vai. vakare. Trečiad. nuo Ofisas ir rezid.: 2110 W. 51st St.

(Gydytoja ir Chirurge) 
KŪDIKIŲ IK VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE
7136 South Western Ai euue

(MED1CAL BHLD1NG) 
l’irmad., antrad., k et v. ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto iki 1 vai. p.p. ir nuoitiDflinft

ILllTCLEVISIOn
Csates- Service)

11 vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad. 
vai. ryto iki 3 vai. popiet

Office tel. RE 7-1108 
Res. tel. M'Albrook 3-3703

11 |Tel. l’Rosjiect 8-1223 ar.M'E.6-5377
Ofiso vai. Pirm. S-10 v. v. Antr., 

Trečiad. ii- Penktad. C-9 vai. vak. ir
šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

; n. «
gina nebūtų, jeigu sportinin
kams būtų leista reikalus tvar
kyti. šio tvirtinimo naivumas 
aiškus visiems; o kam tas ne
aišku, tegul pasižiūri į daugelį 
sportinių konfliktų. Štai Ame
rikoje pavyzdžiu norėčiau nuro
dyti garsaus krepšinio trenerio M O V I N G
P. Allen ir krepšinio sąjungosl A BENIULIS atlieka įvairius t-, , . .. . C1 KJ *•
pareigūnų tarpusavio ginčą. Ar-j perkrauatymua bei p(Ježimu, Televizijos, Šaldytuvai, Skalbiamos Masinos, 
na pažvelkime į musų pačių kie-! •.

ravimu palyginti savo pajėgu
mą su kitais. Kitiems atrodys, 
kad jis kaitas. Ir tokią pažiūrą 
atstovaują turės sau atsakyti

SUDRIKO
SAUSIO MENESIO IŠPARDAVIMAS:

iš tolimų ir artimų atstumų.

— kiek daug intrygų jame.1
Kežimo ir tautiečio nusikaltimas 

Su mintimi, kad sportas iš po 
litinės Įtakos turi būti atpalai
duotas, daug kas sutiks. Bet ar 
galimas visiškas šių reiškinių
atskyrimas? Jei toks atskyri- TELEVIZIJOS 
mas būtinas ir galimas, tai švei ir Radio Aparatų Taisymas , 

carų, norvegų ir kitų protesto M. RIMKUS, 4517 S. Sawyer] 

ženklai, pareikšti per sportą, nė Sąžiningas ir garantuotas darbas 
ra leistinos priemonės kovoti už' Tel. Vlrginia 7-0087
tiesą ir teisingumą. Kas svar-

tar(sportin's(bcndrav1-' NUO UŽSISENEJUSIŲ

aas tarptautinėje plotmėje, ne-j SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ

atsižvelgiant j to krašto poli- IR ATVIRU ODOS LIGŲ - 

tunus motyvus (kuriems gal ir Tir. kuriu kenčia nuo SENĮ,'.
sportas tarnauti turi), 2) ar AIVI1U' nt SKA'J,,ŽU’ ŽAAZI,I-. . . •» 7’ ' nagaiI randai sėdėti ir naktimis
pirminis dėmesys tiesai ir tei- miegoti nes jų užsisenėjusios žaiždoa
Bingumui ir ii to išplaukiąs "ASS
Sistatymas bendravimui? LEGULO Ointnient Jos gydymo

r, . , • , , ypaibyes palengvins jusu skaudėjl-1 rotesto ginklą tarptautinėje ' mų, ir galėsite randai miegoti nak- 

arenoje panaudoję žmonės tvir-;M*P,£PB"“USK 
tina, kad pirmoje eilėje mes tu- niežėjimą. ligos vadinamos psoria- rimo oioli,.-].-,: • i- SIS. Taipgi pašalina peršėjimą ligosrime atsižvelgti į moralinę pa- vadinamos athlete.s foot, su-j
dėtį ir toi perspektvvoi suręsti Btabd° džiovinimų odos ir perplyšlmųi 

J 1 ,■ X. J , v tarppirščiu. Yra tinkama vartoti nuo!Klausimus, reguliuoti savo bend- džlūstančlos suskllslos odos dedir-
ravimą su kitais Iš kitos nusės vinlų- °<lo!’ *Ab6rlm’J ,r 1 1 taipgi i . ; “Į. 18 . Puses> j tinkama vartoti vaikučiams, kada1
UZ platų, beribį sportininkų ben pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy-
dradarbiavimą pasisaką dažnai 8tyklų- J1 yrtt KCra *>dU0!I.DU0 !
___ ... , , , ' viršinių odos ligų. l.e

. . °Ja’ kad patys sporti- gulo Ointnient yra 
ninkai nėra kalti bei atsakingi parduodama po "5 
už jų krašto vykdomus politi- ct- $1-25- lr *::-50-

Tel. BIshop 7-7075 arb» 

PKospect 8-9842

mus veiksmus; esą sportininkai 
nesikiša į politinius veiksmus 
ir neturi įtakos. Todėl ir negali
ma tų sportininkų kaltinti; rei
kia su jais bendrauti ir jiems 
parodyti savo taurumą. Bet čia 
tuoj pat visu ryškumu iškyla 
klausimas, ar sportininkui ne
taikytina bendrinė kaltė? Pa

pilkite vaistlnėseChi- 
ragoj ir apylinkėse 
Jlilivaukec, M'lsc., tla- 
ry.lnd. ir Pctruit, Mi- 
Chigun arba rašyki
te i i- atsiųskite Mu
ile)- order į

O

LEGULO, Department D., 

5618 W. Eddy St., Chicago 34, III.

Dulkių Valytuvai, Gesiniai Pečiai, Kaurai. 
IŠSIMOKĖ JIMAIS 

Sutaupysite nuo 33% iki 75%

97 Krochler 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.. 577. ir aukšč.
už 3 gabalus

402 Inncrspring Matracai..................................... M 7. ’r au^šč.
Rubber Foam — buvo $169 už matracą ir

Box Spring. Parduodama vienetas už .... $88.
Medinės lovos buvo $38. Nupiginta iki .......... $11.
End Tables, Cocktail Staliukai buvo $39, dabar $ | |,
215—5 gab. Dinettc 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 ..... ........ Ą>9. ir aukšč.
Uždarome visus Columbia. Deeca. Victor, Capitol, Mcrcury 

fonografų rekordus 78 RPM, nauji.
Buvo 89c vienas, dabar ...................................... |9C 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. BUDRIK FURNITURE, INC.
3241 South Halsted Street

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

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

Sav. Inž. A. SEMENA&
3321 S. Halsted — CUffalde 4-5605
Atdara: kasdien 9—6, pirmadieniais 

ir ketvirtadieniais 9—9

Tcl. ofiso HE 4-(>(i9». re/.. PK (>-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield !J(vd-
V AL: 1—4 Ir e ■) 

Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p. 
I&fikvrus ketvirta d. ir sekmad

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
— Pritaiko akinius —

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

Ofiso telefonas: I’R 8-3229 
Res telef. WAIbronk 5-5076

PeL ofiso PRospect 6-2240 ofiso He. 4-2123, rez.PR.6-8484
PKospect 6-4732

DR. V. P. TUMASONISDR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CliIRI ltGI.IOS LIGOS 
5700 So. tt'ood Street

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

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

VaK: kajsdiendnuo 0 v. v.'jki 9 v. v'.> 
Vai,: kasdien nuo 0 v. v. iki 9 v. v.;

išskirus trečiad. šeštadieniais nuo 1
i iki 4 vai. popiet.

Tcl,: Ofiso — PVIIntan 5-0766
Buto —BEverly 8-3946

•"jl. ofiso HE.4-5849. rez. HE.4-2324

DR. PETER T, BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 lr 7-9 
Antr. 1-6, treč.ir : ešt. pagal sutarties

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Street
Priima ligonis pagal susitarimą, 

i Dėl valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1795 nuo 2 iki 9 vai. i 
p. p. kasdiau išskyrus trečiad. Ir
šeštad.

Res. tel. GRovchlli 6-5603

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

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

Telef. ofiso T.Afayctte 3-6048 
Kcz.: M'Albrook 5-3048

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Western Avenue 
Chicago 29, III 

pasimatymai pagal sutartie* 
telefonas REpuhlic 7-4900 

Rezidencini Gltovchlil C-8161

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
Oftso tcl. Vlrginia 7-0036. 

Rezidencijos tcl. BEvcrly 8-8241

TeL ofiso VI 7-0600, rez. It E 7-6867

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir Californla Avė.

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

CHICAGO SAVINOS AND LOAN ASSOCIATION
nuoširdžiai kviečia ? amatą atlankyti mūsų bendrovės naują namą — vieną gražiausiai ir moderniš
kiausiai įrengtą visoje Illinois valstybėje.

CHICAGO SAVINOS per paskutinius 32 metus — nuo josios įsikūrimo 1924 metų iki šios dienos 
- te pertraukos kas 6 mėnesiai išmokėdavo ir išmoka savo taupytojams augštesnj dividendą negu 

dauguma kitų šios rūšies įstaigų. Tatai liudija, kad CHICAGO SAVINOS valdyba ir direktoriai visą 
laiką bendrovės reikalus tvarko ne kelių asmenų, bet visų taupytojų naudai.

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

Mūsų turtas virš $20,000,000 00.

CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
6245 So. Wcstern Avenue GRovehill 6-7575 Chicago, Illinois
ATB.UIA: piruuuileiiį nuo 12 iki 3, antradienį lr penlitadieu) uu< 9 ild 4, keti irtacttea) nuo 9 iki 8, trečiadienį 

uždarjU tisą dieną, o šeštadienį nuo 9 iki 2 \al. po piety.

Ofiso t<ief. VArds 7—1166 
Rezidencijos — KTcwart 3-4511.

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 M'est 35th Street
(kampas Halsted lr 35-ta gatvS)

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

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. M AIIirook 5-2670
Ilea. Hllltop 5-1560

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAI)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marųuette Medical Center
6132 Nouth Kedzie Avenue

VAL. 2—4 p. p. lr nuo 7—9 v. vak. 
Trečiad. Ir šeštad. pagal aptarti

Ofiso HEmiock. 4-5815 
Rez. HEmiock. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
P1.AI ėll. IR VIDAI S LIGOS 

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

Priima pagal .susitarimą

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

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

Šeštad. 10 — 12. Trečiad. uždaryta
LAfuyethi 3-4919.

Namų — CKiIarcrcst 3-7786

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS
G5 DVI'O..Ai IR <1111(1 IlGAI 
3259 South Halsted Street

Kasdien 3 7 vai. vak šeštad. nuo
I 5 vai. vak.

Trečiad. ii kilu laiku pagili sutarimą 
Ofiso tel. Vietory 2-1 484. Resid. 2437
M. 62nd St., tcl. Repiiblie 7-8818.

Ofiso telefonas — Itlsbop 7-2527.

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie ir Archer) 

VAI,, kasdien nuo 2:00 iki 9:00 v. 
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Vai. kasdien 1-3 p. p. ir nuo 6-8 vai. 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniai 
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4455 S. C'alifornia Avė., Chicago 

šaukite — VA. 7-7381
Priima: vakarais 6 iki 9, šeštad.
10 ryto iki 4; trečiad. ir sekmad. , 
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Penktadienis, vasario 1, 1957

VASARIO 16 IR VIENYBĖ
Šiemet prieš Vasario 16 iškelta eilė gražių ir teisingų min

čių mūsų spaudoje. Vis jieškoma būdų, kuriais būtų galima 
tą mūsų valstybinės nepriklausomybės atgavimo šventę panau
doti didiesiems tautos tikslams. Norima ir siekiama Vasario 
16 minėjimus suderinti su šio meto reikalavimais, padaryti juos 
prasmingesnius ir praktiškesnius.

Tais klausimais pasisakė mūsų spaudos darbuotojai, Lie
tuvos laisvinimo institucijos, ypač Altas, taip pat ir šiuo metu 
jau savo metinių laukiantis, gražiai veikiantis Clevelando Lietu
vių Demokratinių Grupių apsijungimas. Šis iškėlė mintį, kad 
Vasario 16 sustiprintume mūsų politinę vienybę, ypač Lietuvos 
laisvinimo darbe.

Tuo reikalu mūsų spaudoje, kaip žinome, paskelbtas Cleve
lando Lietuvių Demokratinių Grupių Prezidiumo pareiškimas.

Pagrindinės to pareiškimo mintys yra šios:
1) šiandien, kada 1918 m. vasario 16 d. paskelbtoji Lietu

vos nepriklausomybė svetimos jėgos vėl mums išplėšta, tos ne
priklausomybės atgavimo minėjimas gali būti pilnai prasmingas 
tik sujungtas su paminėjimu ir pabrėžimu mūsų tautos pasiry
žimo mums išplėštą nepriklausomybę sujungtomis jėgomis vėl 
atgauti. į ,

2) Kadangi tas visų mūsų pasiryžimas yra išreikštas ir pa
brėžtas Vliko, kaip vieningos lietuvių tautos politinės vadovy
bės, 1944 metų vasario 16 d. deklaracijoje, tai tikslinga šiemet, 
minint Lietuvos nepriklausomybės atgavimo 39 metų sukaktį, 
prisiminti ir minėtos Vliko deklaracijos paskelbimo 13 m. sukaktį.

3) Prisiminus Vliko deklaraciją ir visų mūsų solidarumą 
Liet. laisvinime, viešpatavusį tarp mūsų deklaracijos paskelbimo 
dieną, būtina mums atitinkamai nusiteikti ir mūsų bendriesiems 
ateities darbams. Dėl to Clevelando Lietuvių Demokratinės Gru
pės pačios pasiryžta ir visas kitas lietuvių politines grupes kvie
čia gera valia jieškoti šiandien mums taip reikalingos vienybės 
ir sutarimo Lietuvos laisvinimo darbe minėtosios Vliko dekla
racijos pagrindais.

Dabar pažiūrėkime, kiek šios Clevelando LDG iškeltos min- į 
tys yra logiškos, teisingos ir tikslingos.

Kodėl Vasario 16 proga reikia atnaujinti pasiryžimą mums 

išplėštą nepriklausomybę sujungtomis jėgomis vėl atgauti?

1) Kad be to pasiryžimo mūsų Vasario 16 minėjimai būtų 
tik sielvartingas prarastosios laisvės (išplėštosios nepriklauso
mybės) prisiminimas.

2) Kad tas vienas sielvartas tik stumtų mus į juodą pesi
mizmą ir pakirstų mūsų pasipriešinimo jėgas, taip reikalingas 
mums išsilaisvinimo kovoje.

3) Kad, neatnaujinę pasiryžimo sujungtomis jėgomis (pabrė- j
žiu: sujungtomis jėgomis!) tęsti laisvinimo darbą ir kovą, liktume 
ir toliau susiskaldę, kovoją ne su bendru mūsų tautos priešu, o 
patys tarp savęs, kaip darome šiandien, praradę atsakomy
bės jausmą. *

Kodėl Vasario 16 proga prisimintina Vliko 1944 m. vasa

rio 16 d. deklaracija?

1) Kad joje, kaip pastebėta Clevelando LDG atsišaukime, 
yra išreikštas ir pabrėžtas visos tautos pasiryžimas sujungto- ■ 
mis jėgomis atgauti faktiškai prarastą Lietuvos nepriklausomybę. '

2) Kad ta deklaracija yra ne tik moralinio, bet kartu ir 
teisinio mūsų politinių grupių įsipareigojimo dokumentas, rei
kalaująs, kad visos tos grupės ir šiandien vieningai dirbtų dar
bą jų sudarytame Vlike.

3) Kad ta deklaracija yra ir visos tautos priimta, nes ji 
buvo tautai paskelbta ir anksčiau niekeno neužginčyta.

Kodėl visos lietuvių politinės grupės turi jieškoti vienybės 

ir sutarimo Lietuvos laisvinimo darbe tos Vliko deklaracijos pa

grindais? ' ' 'p**

1) Kad šiandien mūsų politinės grupės kelia ginčus ir ne
sutaria kaip tik dėl dalykų, kurie Vliko 1944 m. vasario 16 dekla
racijoje yra aiškiai išspręsti.

2) Kad šie išsprendimai visoms deklaraciją pasirašiusioms 
politinėms grupėms privalomi ir šiandien.

3) Kad minėta Vliko deklaracija yra visų mūsų politinių
grupių kūrinys, jų visų vieningos valios pareiškimas, dėl ko 
jos pagrindais atnaujintoji politinė vienybė iš tikrųjų gali būti 
ilgam laikui tas grupes rišanti ir patvari. P Stravinskas

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

JAV POLITIKA

“New York Times” bendra
darbis W. Russel rašo:

“Einseh-nwerio p a s i ū lymai 
Kongresui dėl arabij pasaulio nė 
ra visai nauji dalykai, bet vys
to Tmmano nustatytą pagrindi
ne liniją — laisvajame pasauly
je sukurti tokį apjungtą pajė
gumą kad diktatoriai Maskvo
je nedrįstų imtis pavojingų žy
gių laisvojon zonon. Ta linija 
sukūrė Nato, Bagdado paktą ir 
Pietryčių Azijos talką. Eisen
hovveris dabar siekia užtaisyti 
atsiradusį plyšį arabų pasauly.

Plačiai žiūrint, JAV politika 
Maskvą puola trimis frontais: 
politikos, ekonomijos ir psicho
logijos. Washingtone remiama
si šiais apskaičiavimais:

Manoma, kad Maskva abejo
ja, ar JAV iš tikrųjų imsis 
griežtų žygių arabų pasauly, to
dėl ji lenda vildamasi juos už
valdyti. Staliną nuvainikavus, 
diktatūra kiek pašlijo, o pašli
jusi diktatūra yra pavojinges
nė, negu ta, kuri jaučiasi saugi 
Tačiau Staliną vėl atvertinti 
vargu begalima. JAV ir Sovie 
tų Sąjungos veiklą saisto atomi
niai ginklai. Todėl įvykius Ry

AŠTRl'S ŠALTIS

Tropinį kaktusą Los Angeles, 
pusantros valandos nutirpo.

Calif., užkrito sniegas,

Įima didesnį skaičių čia gimu-. užsimojimą sužinojo maždaug nors vieną nuolatinį žmogų, to. 
šių lietuvių. Gal didžiausias dė-J apie porą savaičių prieš tam; kie dalykai nevyktų, 
mesys ir turėtų būti koncentruo^ vajui prasidedant, gi katalogai
jamas ta linkme. Juk Amerikos! pasiekė apylinkes tpvz., Los An 
Lietuvių Bendruomenė nėra tik gėlės apylinkę)' vajaus mene- 
Lietuvoje gimusiųjų amerikiečių siui baigiantis. Tokiam ir kiek-

Daugiau Iniciatyvos iš Centro 
Organų ir Vyriausios Valdybos 

narių
org. nizaeija!

Bendruomenės idėjos 
popularinituo būdai

Vyriausioji Taryba ir ’ Visi 
centriniai organai turėtų dėti vi. 
sas pastangas, kad Bendruome
nės reikalas būtų dažniau kelia
mas lietuviškoje spaudoje. Kuo 
mažiau įvairių atsišaukimų įvai 
rių sukakčių proga, o daugiau 
pačių Bendruomenės problemų 
nagrinėjimo, veiklos planų dis-

vienam didesniam užsimojimui 
reikia pradėti ruoštis bent porą 
ar trejetą mėnesių iš anksto, jei 
norima gauti geresnių rezultatų.

Stoka ryšio su padaliniais
Lietuvių Bendruomenė iki šiol 

neturi nė vieno asmens, kuris 
visą ar dalį laiko skirtų ryšių 
palaikymui su apylinkėmis ir 
kitais mažesniais daliniais. Ben 
druomenė turėtų eiti prie to, jei 
nori sulaukti geresnių vaisių.

kutavimo. Angliškai skaitan- Centras turėtų turėti bent vieną 
tiems neturime daug laikraščių apmokamą tarnautoją, kuris 
bei žurnalų, paminėtini: “Vytis”j bent kelioliką valandų skirtų
(Lietuvos Vyčių organizacijos 
oficialus organas), “The Ma<- 

rian”, “Lietuvių Dienos” (dide
lė dalis straipsnių duodama an
gliškai). Tai būtų maždaug ir 
viskas. Per tuos leidinius galima 
pasiekti gražų būrį čia gimusių 
lietuvių. Visų tų žurnalų redak
toriai tikrai palankūs Bendruo- 

Labai maža ryšio tarp centro ir periferijų. — Trūksta menės idėjai, iniciatyva, be abe- 
iš Bendruomenės

kuris per 
(INS)

SUSTINGIMAS LIET. BENDRUOMENĖJ

bendrų direktyvų vienetų veiklai. — Neskiriama dūmesio 
čia gimusiems lietuviams. — Nepopularinama Bendruo
menes mintis platesnėse Amerikos lietuvių masėse. —- 
Visiškas literatūros badas apie Bendruomenę lietuvių ir 
anglų kalbomis. — Bendruomenės stipimimo darban 

neįsijungia efektingai Vyriausios Tarybos nariai.
L. VALIUKAS, Los Angeles, Calif.

jo, turi išeiti 
vadovybės.

Centriniai organai turėtų kas 1 
met išleisti keliasdešimt tūks
tančių tiražu kelių puslapių kny 
gučių ar lapelių angliškai ir lie
tuviškai apie Bendruomenę, jos 
tikslus bei siekius, centrinių or
ganų vadovybės sudėtį su ad
resais ir pan. Tokių lapelių tu
rėtų nuolat turėti visų apylin
kių ir smulkesnių vienetų vado
vybės. Gyvai organizacijai tai 
būtinas dalykas. Visa tai tikrai 
daug nekainuotų. Antra, jei cen 
triniai organai stovėtų silpniau

kas savaitę susirašinėjimui su 
apylinkių vadovybėmis ir šiaip 
pavieniais lietuviais.

Žinau vieną vietovę, kur Ben-1 
druomenės skyrius veikė kurį 
laiką visai nepalaikydamas ry
šio su Centru. Centras nedėjo 
pastangų užmegsti santykius su 
tuo vienetu, o pats vienetas grei 
čiausiai nežinojo nė vieno centri 
nio organo nario adreso. Ne
seniai kreipėsi į mane LB vie
no nedidelio vieneto pirminin
kas, prašydamas bent vieno cen 
trinio organo nario adreso. Jau 
kuris laikas norįs pasiųsti Cent
rui pinigų, negaunąs iš niekur 
jo adreso. Jei Centras turėtų

Jei Centras judresnis, juda 
labiau ir daliniai. Priešingu at
veju, periferijos visiškai užsnūs 
ta. Atvirai sakant, iniciatyvos 
iš Centro daug nesimato. Jie 
paposėdžiauja, ir viskas beveik 
tuo baigiasi. Dejuoja, kad didės 
niems užsimojimams reikia 
daug kapitalo. Atsiranda ir pi
nigų, jei tik kas imąsi didesnio 
plano įgyvendinimo. Leidžiama 
Lietuvių Enciklopedija; leidžia
mos knygos ir žurnalai; leidžia
mi dienraščiai ir žurnalai; išsi
laiko radijo programos. Visiem.3 
tiems darbams daugumoje va
dovauja pavieniai asmenys ar 
mažos grupelės.

Dažnai vienas ar pora asme- 
(Nukelta į 4 psl.)

BALYS
Radio-Television

t

SALES—SERVICE
Rekordai — Dovanos — Filmos 

ir Elektriniai Prietaisai
2646 West 7lst Street
Tel. PRospect 8-5374

Krautuvė atdara pirm., ketvir. 9—
Antr., treč., SeStad. 9-6. Šokui. 9-i

9.

Nepaprastai sunki buvo p ra-! dės didele sparta į priekį, kad 
džia Lietuviu Bendruomenei šia į visą veiklą bus įtraukta tūks- 
me krašte. Bent kelerius metus tančiai lietuvių, naujų jėgų. Bet 
laikinasis organizacųiis komite-' toli gražu, taip neįvyko. Jei tik 
tas ruošė laikinuosius įstatus ir tokiu žingsniu bus einama ir to
pam Visas reikalas, gal ir ne liau, Lietuvių Bendruomenė dar 
iš blogos valios, buvo kažkaip I ilgai, ilgai negalės stipriau įleis-
marinamas, slopinamas. Daugu-' ti šaknų Amerikos lietuvių tar- finansiniai, galėtų surasti tam 
mas lietuvių, kiek yra tekę pa- pe ir vadintis visus lietuvius ap-, reikalui mecenatų. Prisimename,
tirti, kuriems Lietuvių Bendruo 
menės reikalas buvo ir yra arti 
prie širdies, tikėjosi, kad, išrin
kus pastovius organus — vy
riausiąją tarybą, visa tai paju-

gumo pasiūlymais, o inteligen
tui, kurie sudaro valdininkijos 
daugumą, pinigų be atskaitomy
bės pasiūlymais. Eisenhovveris 
nori gauti pinigų ir žmonių 
prieš tai veikti.

Tikslas sveikas. Tačiau Pa

jungiančia organizacija.
Daugelis lietuvių nieko nežino 

apie Lietuvių Bendruomenę

Viena iš gana svarbių priešas 
čių, kad Lietuvių Bendruomenei 
yra taip sunku leisti šaknis šia
me krašte, yra trūkumas pačios 
idėjos -popularinimo. Tie, kurie 
dar moka lietuviškai, gauna 
šiek tiek žinių iš lietuviškos 
spaudos. Bet ir ten maža tegali
ma užtikti apie Bendruomenę 
Lietuviškai menkiau bemokan-

kad LB laikinuosius įstatus bu
vo išleidęs J. Bačiūnas. Manau, 
kad tikrai sutiktų ir visa eilė 
kitų lietuvių verslininkų, pramo 
nininkų, bankininkų ir kit. iš
leisti savo lėšomis tokiu leidi
nėlių, jei tik būtų į juos tinka
mai kreipiamasi.

Reikalingas metinis veiklos 

planas

Žinoma, daug iniciatyvos pa
liktina atskiriems daliniams: a- 
pylinkėm3, seniūnijoms ir pan.

zidentas jį įsupo į tokią retori-J tieji, esu tikras, nieko nežino Tačiau daliniai kasmet lauktų 
1 konkretesnių direktyvų dėl visut 
metų veiklos plano. Tame plane 
galėtų^ būti akcentuotina tik 
pora ar trejetas dalykų, visa ki
ta paliktina planuoti ir įvykdyti 
patiems daliniams.

I
ką, kad pasunkino arabams jį, 3pie Bendruomenę. Ir iš kur jie 
priimti be aiškaus pasvirimo žinos?! Nei Laikinasis Organi- 
mūsų pusėn šaltajame kare. A- zacinis Komitetas, nei dabarti- 
rabai labiausiai čia nori būti niai organai nėra išleidę nė vie- 
neutralūs. Mes irgi to paties iš no lapelio angliškai apie pačią 
jų norime, nes nenorime, kad Bendruomenę, jos tikslus ir sie- 
jie pasvirtų Sovietų Sąjungos kius. Juk svarbu išlaikyti lietu- 
pusėn. Tačiau turėsime gero-! vių eilėse ne tik seniau atvyku- 
kai sušilti, kol arabus įtikinsi-Į sius iš Lietuvos ar naujuosius 
me, kad neprašome jų pasvir- ateivius, bet taip pat įtraukti
ti mūsų pusėn V. į Bendruomenės gretas kiek ga-
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įdomiausias romanas!

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

Svarbesniam reikalui reiktų 
ruoštis iš anksto. Turiu galvoje, 
praėjusiais mėnesiais skelbtą lie 
tuviškos spaudos platinimo mė
nesį. Apylinkės apie šį Centro

Abi dalys vienoje knygoje

J.GLIALfoA psl - “■ t4 0°

ORAPftO 
NOfelS

Užsakymus siųsti

“DRAUGAS’1

PREMIJUOTAS
ROMANAS

2334 So. Oakley Avenue
Chicago 8, Illinois

tų Europoje JAV atsiliepė stip
rindamos Nato ir pareiškimais, 
kad neturi provokacinių norų; 
be to, nors sunkiai pažadėdama 
ekonominiai padėti Lenkijai. 
Psichologiniu frontu daroma vis 
ką, kad žmonijoje būtų sukel
tas pasibaisėjimas rusų žygiais 
Vengrijoje. Gi arabų pasauliui 
siūloma apsauga bei ekonominė 
parama, kas pakirstų norą jieš
koti ko nors pas rusus.

Laikas ir tolimesni įvykiai 
bus teisėjais, ar Eisenhowerio 
ir Dulles plėtojama Trumano li
nija užsitarnaus aukso medalį”.

APSIGYNIMO SĄJUNGOS 

ARABAMS?

"Montrealio (Kanadoje) “Ga- 
zette” žinomas komentatorius 
Walter Lippmann rašo:

“Iš Eisenhowerio kalbos Kon 
gresui darau išvaęlą, kad mūsų 
vyriausybė nori gauti Kongreso 
pritarimą, kuris padėtų derybose 
su arabų valstybėmis sudaryti 
apsigynimo sutartis. Sovietų 
Sąjunga siekia paimti savo įta
kon Egiptą, Siriją ir galbūt Ira
ką, veikdama jaunesnius kari- 

į ninkus ginklų ir karinio pajė-

SMILGAIČIŲ AKVARELE
PREMIJUOTAS ROMANAS

16 tęsinys
Patenkinti jo žingsniai nueina į miegamąjį. Už

gesina radiją ir tvarko knygas. Kelias sudeda prie 
lovos. Tai vakarinė lektūra. Neskaitysi, broli, neva
žiuosi. Knyga tepalas inteligentui. O kelionė, štai, di
delė prasimato. Samanė! Kokiu kampu užsiausi, ką 
šnekėti, kaip skverbsies į jos jautrią, vienuolišką sie
lą, kaip imponuosi? Tai klausimai, į kuriuos atsakys 
knygos, štai, Sweet Orest Marden koks iškalbus “Gy
venimo mokykloje”. Paskaitysi puslapį ir kažką pa
gausi plazdant. Dar pamąstysi, sunėręs rankas vir
šum galvos, ir ateis geriausias planas. Tada belieka 
veikti.

Ak, rytoj Julius kelsis į žygį, į didelę kelionę, į 
Samanę...

Išgirsto tylų beldimą į duris.
— Vaikai, — pagalvoja. — Kaimyno padaužos! 

Žino, kad turiu saldainių, tai ir ateina tyčia erzelio- 
tis, klegesio sukelti. — Jis mėgsta vaikus, su jais iš
dykauja ir siaučia, šiandien jų priimti negalima. Kas 
liks iš gražios raštinės, blizgančių kambarių? Sąšla 
vynas!

Sugalvoja išgąsdinti.
Pirštų galais prisėlina prie raštinės durų ir stai

ga atplėšia šaukdamas:
— Vaikai, vanagai, kame ...
Taip ir suakmenėja nebaigęs. Mergaitė, gal mo

kytojo siųsta. Viešpatie, kas gi čia? Ar jis nesap
nuoja!

— Panele, atsiprašau, labai atsiprašau, maniau, 
kad vaikai! — Julius nežmoniškai parausta.

Panelė stovi priešais sumišus. Tie žodžiai, vaikų 
priminimas ją nusmelkia.

— Aš tik ... — sukioja megztuką.
— Ne, ne, panele, labai prašau! f
— Aš tik su reikalu. *
— Prašau įeiti vidun! Būtinai! Kitaip mane pa

darysit nelaimingą. Panele, prašau! — jis giliai nu
silenkia.

Samanė varžydamasi, nedrąsiai peržengia slenkstį.
— Prašau sėsti, aš tik valandėlę ...
— Pone buhalteri, aš su reikalu.
— Panelę, tik vieną minutę. Suprantate, aš tvar

kiausi. Atleiskite man ... — vikriai šoka į miegamą
jį ir uždaro duris.

Dreba rankos, kojos, šito nesitikėjo! Tikriausia 
klebonas, ak tas klebonas! dėl statybos vėlai jam pra
nešė. Ir, štai, kas gauta: atėjo! Jis neapsivilkęs pačio 
geriausio kostiumo, nesusitvarkęs. Kur apgalvota 
taktika? Pradžioje net vienas ^odis gali reikalą su
gadinti. Ir dar tokiu atveju, kai mergina veržiasi į 
vienuolyną. Kur, pagaliau, komplimentai, tas liuksu
sinis padažas, kuriuo reikia kiekvieną patepti! Kur 
kaklaraištis ?!

Negalima ilgai gaišti. Dar pamanys, kad nesuin
teresuotas. Reikia skubėti. Užsimeta švarką, čiumpa 
pirmą kaklaraištį ir šiaip taip užtempia ant marški
nių. Subraukia plaukus.

Grįžta į raštinę. Samanė stovi prie durų truputį 
išsigandus, bijodama svetimos aplinkos. Atrodo ji vi
sai dailiai. Na, ūgis?! Juk yra ir telefono stulpų, bet 
kas iš to — piemenys akmenimis apmėto. Veideliai 
tamsūs, lyg čigoniški. Plaukai beveik juodi. Irgi pri
tinka. Tai ne linas, kuris saulėje visai sušlamštėja. 
O akys? Žinoma, — kaštanas, rudas kaštanas! Ne
drąsios kiek. Iš kur bus drąsios, jei kiauras dienas 
veizi j šventus daiktus. Tiesa, lūpos? Viršutinė kiek

siauroka, bet apatinė — lyg prinokusi žirnių ankštis. 
Visai nieko. Maloni, simpatinga. Subrendusi.

— Panele, atleiskite už tokį sutikuną. Prašau 
sėsti.

Samanė svyruoja, bet buhalteris taip vikriai pa
stato kėdę, grakščiai linkčioja, kad ji net šypteli ir 
atsisėda.

Julius bematant iš stalčiaus ištraukia saldainių 
dėžę ir pasiūlo.

— Ačiū! — paima vieną. — Aš su reikalu: tė
velis klausia, ar bus rytoj bankelio valdybos posėdis?

— Žinoma, buvau jam laišką parašęs.
Juliui pasidaro įtartina: Gimbutas pamiršo! Jis 

toks rūpestingas. Kiekvieną popiergalį saugo mėne
siais. Aišku, čia kažkokia kombinacija. Bet kieno? 
Gal pati Samanė surado tokį pretekstą užeiti. Tai bū
tų padūkusiai gerai. Koks drąsumas! Jei Gimbutas 
sumanė, tai kur kas geriau! Tėvas tai titnagas; kol 

j jį jkirsi, pats nagus nusiskelsi. Taigi, laimėti tėvą 
šitoje istorijoje reiškia nueiti pusę kelio. Samanėlę, 
tą mergaitę, įveikti — tai lengvas vasarinis sportas.

— Tėvelis bus pamiršęs, — teisina ji. — Bet ry
toj atlaidai, mūsų dėdės vardinės, ar suspės?

— Iki tol bus viskas baigta. Vardinėse būsite 
ir jūs?

— Būtinai, nors trumpam.
— Kodėl ? nesutariate su dėde ?
— O ne, priešingai, ypač su Algiu draugaujame. 

Bet rytoj mūsų vakaras. Jūs būsite?
Julius neramiai sujuda, štai, ką reiškia nesupla

nuota kalba. Kuriems kelmams reikėjo klausti apie 
tas vardines. Juk tiek gražių temų aplink. Dabar, štai, 
kas atsitiko: privedė prie vaidinimų, kurių nenorejc 
liesti. Ir atsakymas tegali būti teigiamas.

— Žinoma, pasistengsiu, nors trumpam.
— Kodėl? — Samanė žvelgia drąsiai.
— Turiu svečių, suprantate, posėdis.

(Bus daugiau)



SPORTAS
1

(Atkelta iš 2 psi..
tų politinių tendencijų. Gi pro
testo ženklą išreiškiąs sportiniu 
kas tvirtina, kad nepakanka sa
vo širdyje nepritarti tokiems ne 
leistiniems politiniams veiks
mams; reikia aktyviu žingsniu 
savo nusistatymą pareikšti. Rei 
kalui esant, ir sportinė arena 
turi tapti priemone šio protesto 
išreiškimui, nes esmėje juk ir 
sportas yra tik priemonė tau-1 
resnės asmenybės ugdymui. O 
taurią asmenybę ugdydamas 
žmogus turi kiekvieną savo veik 
smą paremti giliu moraliniu1 
motyvu, atsižvelgdamas j tiesą' 
ir teisingumą. I

Skaitytojas save be abejonės 
identifikuos su viena ar kita pa-i 
žiūra; nėra abejonės, kad šį 
klausimą galima pavaizduoti į- 
vairiose formose ir jį įvairiai 
spręsti. Mūsų tikslas šiuo at- • 
veju buvo nuteikti skaitytoją 
bent trumpam šiuo klausimu:

GERAS LAIKAS

DIENRA8TTS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Penktadienis, vasario 1, 195?

SKAUTYBĖS
KELIU

— .Ja.’ :!ėjinė j pasaulio skau-

visada visus brolius lietuvius NAUJU MAJINU 
skautus savo širdyje. Tegyvuo- ' J * V
ja laisvoji Lietuva! Tegyvuoja
laisva Vengrija! Visad budim!”

J tu Džhmburėje, Sutton Park.i 
j Warwickshire, Anglijoje, Lietu- 
i vių Skautų Broliją šią vasarą 
rugpjūčio 1 — 12 dienomis at- . . , .
stovuas dvi mūsų skiltys-vie-;VCS SUSinnkimas ivyks sck' 
na iš Vokietijos ir kita iš Ang
lijos.

PRANEŠLMAS

Chicagos stud. at-kų draugo- 
is susirinkimas

madienį, vasario 3 d., 10 vai.
Tėvų Jėzuitų namuose. Progra- 

.... .... m«je —šv. mišios, agapė ir pa-
- tAV.sltt,? ‘Y, tauh,Lė> įskaita. Kviečiami dalyvauti abi 
ziam^oreje, a ey orle. turientai ir vyresnieji mokslei- 

!«l)os l2- 18 dienomis Brol,-,vial Draugovės narism3 daly. 
ją atstovaus skiltis sudaryta is vaviraas ,,riva]omas Val«lyba
Bostono ir VVorcesterio skautų _________________________
vienetų. Jau pradėti pasiruoši- 37 3 Z7.
mo darbai, kuriems vadovauja Lietuvių Dendruometiej 
psktn. V. Bliumfeldas ir vyr.
skltn. Č. Kiliulis.

(Atkelta iš 3 pusi.)

FONDAS
Atliekame dideliu, r mažus automobilių remontus. Lyginimas, da

žymas, Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalia.
Sinclair gazolino stotis “PAGAI BA”

Sinclair gazolino stotis “PAGALBA” — A. Stanevičius., Sav.
254J Wes! Tlst S'h GLanm Talmin Avė.) 

Telef. PRospect 8-9842. Karau‘tel. WAlbrook 5-5934

— Įžengus į 1957 — pasaulio 
skautijos jubilėjaus — metus, L. 
S. B. I JAV rajono vadeiva ap
linkraščiu Nr. 41 primena skau
tų vadovams sukaktuvinių metų 
svarbą. Mūsų skautai, būdami 
didžiosios pasaulių skautų šei
mos nariais, džiaugiasi galėda-

11U Įgyvenama didžiulius pla
nus. Lietuvių Bendruomenės va 
dovybėje turime eilę asmenų Vy 
riausioje Tarytoje ir kituose 
organuose. Iš jų turi lietis nau
jos idėjos, planai visoki projek
tai. Kur trūksta kapitalo, ten 
irgi jie turėtų ateiti į talką. 
Dauguma jų įtakingi lietuvių

pagalvoti ir sau pačiam tą pro-j George King, Nęw Yorko atle- mi tarnauti kilniems skautybės tarpe lengvai gTlT prieitT prie 
blemą išpręsti, paremiant savo tikos klubo narys, Philadelphijoj tikslams ir širdingai sveikina, tu lietnvbi k„T-if ninio.,,
snrendima svariausiais argu- perbėgo 1 V^li£*rE.er 4 minutes ir visus brolius ir seses visame na-& 10.1 sekundžių. Chicagiškis moky- , *‘ s v,Sdmc Pa kankamai ir kūne mielai paau-

1 tojas Coleman, buvo antrasis, ku- šauly. Vadeiva ragina šiuos me- kctų ir Bendruomenei jei tik
pr^leisti : tų lietuvių tam tikri 'asmenys,

ketą jaraų atsilikęs. (LNb) darbščiai ir sėkmingai. Jis ska- paprašytų
______________ tina taip pat kiekviena proga

i nepamiršti, jog skautai yra ir Kiekvienas vyriausios tary- 
si Paske registruoti apygardosmūsų teriojamos tėvynės gar- tos narYs turėtų pasiimti glo- 
sporto vienetai. Neregistruoti f bės ambasadoriai. Vasario mė-! boti bent vieną didesnę lietu- 

nrn kad matinė snortininku re- sPorto vienetai, norį šiose pir- nesį x rajone norima p.,leisti vill koloniją, kur Bendruomenė 
eistr’"iios prievolė privalo būti menybese dalyvauti, pr.valo įgalimai iškilmingiau ir prasmių-į r;s nepajėgia Įleisti šaknų. Vie- 
atlikta iki s m kovo 15 d kreiPtls 'i apygardos komitetą ir giau. Vasario 22 d. sukanka 100, n4 ar kitą kartą ten nuvykti,

L ’ susitvarkyti savo registracijos metų nuo lordo Roberto Baden sueiti 1 santykius su tos vieto-

sprendimą 
mentais.

METINE SPORTININKŲ 
REGISTRACIJA

Visiems Šiaurės Amerikos lie 
tuvių sporto vienetams bei pa
skiriems sportininkams praneša

“DRAUGO” Administracija 
nuoširdžiai dėkoja už aukas 
Naujų Mašinų Fondui. Aukoje 
šie asmenys:

Geraltauskas, J......... $11.00
Meškauskas, Dr. Petraj-40.091
Rimkus, K ................. 5.00
Ančerys, M.................. 5.00
Slabis, J.......................... 5.00
Gustaitis, Pr................. 2.00
Vaitkevičius, Mrs. A. . . 2.00
Adomaitis. A................. 2.0C,
Poskus A.................... 2.00
Bulkaitis, V.................. 2.00 į
Čižikas, S.............:.... 2.00
Baranauskas, J............. 2.001
Mingėla, A..................... 2.00
Beiner, Emma ............. 2.00 j
Čepukas, J...................... 2.00 j,
Tarvydas, A.................. 2.00 Į
Vienažindis, V...........  2.00 (j
Tarutis, Z..................?. 2.00; ‘
Antanavičius, B.........  2.00 =
Bružas, M.............. . 2.00
Končius, A..................... 2.00
Tijūnėlis, J.................. 2.00
Savickas, L.................. 2.00
Šalčiunas, V.................. 2.00
Čepaitis, 0........................2.00
Plečkaitis, J. 2.00

Registraciją vykdo sporto a- formalumus.
pygardos per sav; ribose esam Dalyvių regi.--acija atlieka-! I rajono vadips nariams yra Jiems “įpiršti” Bendruomenės
čius sporto klubus pagal Fasko

Povvellio gimimo. vės lietuvių veikėjais, mėginti

_ ma užpildant atitinkamus re- pavesti aplankyti įvairias vie- idėją. Esu tikras, kad tokios
nustatytų tvarką. Registracijos gistracijos ia[KS iki 3 m kovoltoveų ir skautiškuos.js vieno- pastangos tikrai duotų gerų vai 
instrukcijos yra issiuntinetos vi 2 d siu0 adrcsu. A. Biel3ku3, j tus, surinkti metams pasibai- šių.
s,tas Faske registruotiems S. 1270c Speedway.0verlook Str. gus reikalingus duomenis ir su-' Vla vi„ . ...
Amerikos lietuvių sporto vene- Cleveland 12 ohi, j3ipažinti 3u veikla. t aktyvių a-
+,,ms. „ „ . . „ .. . . . ....... ; pylinkių. feics apylinkes, jei tik

Registracijos prievole yra kartu su reglst; prašomos pasirinkti sau vardus; £ krelpt,)s • **-
privaloma visiems sportam- , išsiuntinėtos i ir iki sausio pabaigos prista- r,

~ visiems Faskey reigstruotiems i tyti juos tvirtinti vadeivai. |

apygardos sporto klubams. Pareigose patvirtinti: Hart-
V. V. S. A.: forde — vietininkijos adjutantu 

•mink; pirmenybe ^„^“s ?£ £ ™
Vidurio Vakarų sporto apy- levičius; New Yorke — vilkiu 

gardas prieauglio kl’sių krepši- kų draugovės draugininku vyr. Reikia tikėtis, kad dabarti- 
. nio ir tinklinio 1957 m. pirme- skltn. A. Bobelis. j niai Centro organai iki savo ka-

sporto vienetai bei sparto klu- nybėg jvyks - m ,.ovo 23 24' — Buenos Aires įsteigta Lie- I dcncijcs galo išugdys Lietuvių
bams nepriklausą paskiri spor- dięnomis Detroite. jtuviškųjų Organizacijų Taryba.! Bendruomenę
tininkai registracijos atlikimui , , , .. , ,. j<0 M /Y y. t - '-f e, ve. I z-* r-’ 1 . z-a . 4- 4- v cy » r y-s yl i '

jantiems, tiek registraciją pra 
tęsiantiems bei atnaujinan
tiems. Registracijos neatlikęs 
sportininkas automatiškai nu
stoja būti lietuvių sportinės or
ganizacijos nariu.

Faske neregistruoti lietuvių

Apygardos komiteto pavedi- 
j mu pirmenybes vykdo Detroitoreikalingas instrukcijas gali 

gauti kiekviename Faske regint dI-’“ *"‘7 
ruotame sporto klube arba tie
sioginiai atitinkamos apygar
dos sekretoriate.. , . ciams, tinklinis 'auniamsVykdomųjų organų adresai: .. ... . 
tp 1 • <7-3 1 4 tinklinis mergaites s.Fasko ir Vid. Vakarų sporto

Bendruomenės vienetus, kurių 
tų apylinkių lietuvių kolonijose j 
dar nėra. O tekių vietovių, kur |

tikrai didžiulę
Tarybos prezidiuman II sekr. ; ir pajėgią, visus geros valios 
yra skautų atstovas vyr. skltn. j lictuv:us 
S. Babronis. Skautų atstovą’ apjungiančią, organi-

Pirmenybių programoje: krep , dalyvavo Arį,?ntinon atostogų 
šinis jauniams, krepšinis jaunu- atvykusio vicekonsulo A. Simu- 

tinklinis 'auniams ir čio sutikime ir pagerbime.

zaciją.

Argentinoje vengrai į
. . , i97nn Jsun-’-i i” mergaičių gimimo , lai atsakė mūsų skautams į pa-1 taisymas

iipygjrr os— . ->ie d jus, _. U d&tog rjba 1Q3g sarsio starųjų raštą Vengrijos sukili- Atliekami motoro remontai, lygi- 
Speedivay-Overlook Str Kast Jaunučių gimimo datos ri- mo proga: “Su giliu susijaudini- m™-, dažymo darto, ,r keičiamos
Cleeeland 12- Ch.o Rytų spor- _ ]M, m°Bausio d. gavo „ Jūsų užl-ojauto3 lr
to apygardos — A. Vakselis, 85- 
09, 88th Str., Wocdhavcn 21, 
N. Y. Kanados sporto apygar
dos —- J. Gustainis, 262 Gardcr. 
Avė., Toronto, Ont. S’askas

SKOBTINI Ų Ž AI J t Y NIŲ 
PIRMASIS RATAS

Faskui pavedus, VII. 8. Ame
rikos Lietuvių Sportinių žaidy
nių I rato varžybas vykdo Ka
nados sporto apygardos komi
tetas š. m. balandžio 27 — 28
dienomis Toronte. T, .. a-o ,.... , , Bražėnas, 14 <3 Junetionžaidynių prograira: a) krep- D(,tro.( „ Mich

dalys
, m , ‘S, n k • , CALL-ME-MOTORS CO.Pirmenybe :e gali dalyvauti vi solidarumo laišką. Darbai, ku- 575g g yyESTERN AVĖ. PR 8-9533 

si Faske registruoti apygardos rie mus šiuo metu užgriuvo yra
sporto klube. Faske neregist- toki gausūs, dėl to taip ilgai HXKXH>«w>o<KXK>ad>ooacH5^^ 
ruoti sporto vienetai, norį šiose užtrukome nepadėkoję Jums už r
pirmenybėse dalyvauti, privalo Jūsų garbingą broliškumo ges- ^MTluanian dlCUOnary 
per pirmenybių vykdytojus ar- tą. Tikimės, kad Jūs niokėsito . Lietuvi*
ba tiesioginiai kreiptis į apy-į mums atleisti, o Jūsų brolišku-!įj h. ^eudreas ii ?. Gėriko.5^ 
gardus komitetą registracijos1 mo gestas niekad nebus užmirš-i p j. Kietais viišeliaa. Kaina S4.50 
formalumams sutvarkyti. 'tas. Laisvoji Vengrija laikys Ga narna “Drauge’, 2CŪ4 South

Da’ vių registracija atlieka- ft- ____ *kley Avė., Chicago & U

ma užpildant atitinkamus re
gistre cijos lapus iki s. m. kovo 
16 d. šiuo adresu: Algimantas 

Str.,

x>oooooooooooooooo<k. 000000

"Rausias ™
15 TOLI i R ARTI

NAUJI OIDEU TUCKAt-N/iUJAUS! NffAUSTYf'IO {VtNK/AI 
H&(į METU PATTft/MAS - PtEUS SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

JUOZAS M/^OJOKAITIS

©

- ..

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA 
taupymo

BENDROVl

4038 Archer Avenue t»i. ia3-67ip 

AUGUST SALDUKAS Praildentot

šinis vyrams, moterims ir jau
nama; b) tinklinis vyrams ir 
moterims; c) stalo tenisas vy
rams ir moterims — komandi
nės ir individaulinės varžybos; 
jauniams ir mergaitėms — tik 
individualinės vienetų varžy
bos; d) šachmatai — komandi
nės varžybos ant 5 lentų.

Smulkesnės informacijos yra 
išsiuntinėjamos visiems Faske j

Smulkios informacijos ir inst 
rikcijos kartu su dalyvių regist 
ra ijns lapais yra išsiunėja- 
mos visiems Faske reigstruo- 
tiems apygardos sporto klu
bams. ’ V. V. V. S. A.

Ir mama nepasakė
Onutė,

ĮKVĖPIMŲ KNYGA
Jurgio Gliaudoa

Raidžių Pase 1 i a f

Romanu

ė, antro skyriaus moki-1 mcratoriai žodyną gaUna u5 
modama parašyti visur. qq

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

Vidurio V»k»ru uporio apy.. S"‘M “"S1“1*- 'Vf“' “
gardi*• vyrų ir moterų krepSi- " "•“U- , hetuvrakoje dalyje Redagavę

Išdižkino 'V- Bal'avvkat- ’aleido knygų
(leidykla Terra.

I’etrai, pasakyk rnan, kas yra , 1'žsakyinu.i ir pinigus siųs-

registruotiems sporto klubams ne, norėdama parašyt 
ir bus paskelbtos spaudoje vė- jau žinomus naminius gyvulius, 
liau. I’askas | sustoja, ir nežinodama kaip to-

' liau rašyti, bėga pas mamą 
KREPŠINIO IR TI?^KLIMO klaustis patarimo:

PIRMENYBES

Jau gaunamas rauįas 

Anglų-lietuvių kalbų

ŽODYNAS
Apie 20,000 žodžių, su nuro

domų žodžių ištarimu, geogra
finių pavadinimų ir asmeninių
vardų žodynėliais, gerame P<> yra |kv6Pim„
pieriuie, kietais viršeliais, 368 ,kn>'&«. pnnkatinanti tim« tvirtai lai.

, , . ,1 a-j A/v 17- • rr 1 ky’1 lietuvlSI(% iodj. JI yra pulki do-psi., kaina tik $4.00. Visi Tcr- vana jaunimui, 
ros klubo ir prof. J. Balčikonio I4etuU-kos Knv<tw K1llb<, ,eld,nya

1 Lietuvių W<albos Žodyno prcnU-'S'l p*l., Broniaus Mūrino vtrftella 
J r 'kalnais.00.

TJrtuylAknfl IlterntflrcM uicdynuu 
yra vHu misIpratuMlų lietuviu <1arhaa 
(Jfaakymus au pinigais aKskite:

“DRAUGAS” 
2334 8o. Oakley Avenoe

CHICAGO 8. ILL.

Atkočiūnas, V.............. 2.00
Urbonas, W................. 2.00
Obelienius, M.............. 2.00
Viskantienė, G............. 2.00
Jasevičius, Br................. 2.00
Martišauskas, S....... 2.00
Krasauskas, M............. 2.00
Masilionis, P.................. 1.00
Grybinas, Z.................. 1.00
Dubickas, J. . :......... 1.00
Kimutis, M.................. 1.00
Salučka, J..................... 1.00
Kasulaitis, J.................. 1.00
Pušinskis, A.................. 1.00
Acas, V...............................1.00
Idzelis, A. . ............  1.00
Kaunas, A..................  1.00
Daučiunas, J.................. 1.00
Jeselskienė. 0.............. 1.00
Srubas, J...................... 1.00
Valaitis, 0...................... 1.00 !'
Gerulis, Kun. J............. 1.00
Dielminkaitis, V.......... 1.00
Bačkauskas. J. .......... 1.00
Valaitis, F. ......... 1.00
Mickevičius, A............. 1.00
Aukštaitis, J.................. 1.00
Varaneckas, J..........  1.00
Bubnys, J....................... 1.00
Baranauskas, S............. 1.00
Kundrotas, K.............. 1.00
Suminąs, Kun. V.........  1.00
Meškuotis, A.............. 1.00
Vaičėnas, VI..................  1.00
Slapauskas, L................ 1.00
Eringis, P........................ 1.00 i
Vaitkus. Vac................... 1.00 ■
Čcsonienė, A.................... 1.00 į
Bcinarauskas, Vyt. . . 1.00
Jasinskas, VI................... 1.00 ,
Derus, J.......... •............... 1.00
Malusauskas, M................1.00
Matijošaitis A................ 1.00
Čenkus, J........................ 1.00
Jucenas, Br............ .......... 1.00
Bareika, J........................ 1.00
Bružas, K........................ 1.00
Kcblcris, J....................... 1.00
Churas, Mrs. P............... 1.09
Gudžiūnas, P.................  1.00
Žukauskas, P................... 1.00
Ziniauskas, Br................ 1.00
Ručas, A............................ 1.00 !
Bagdanaviėius. Z.........  1.00*
Balaišis, K.......... 1.00
Grybauskas, J................ 1.00
Garunkštis, J................. 1.001
Brokas, V........................ 1.00 i
Arlauskas, V...................  1.00

SS

1957 BUICKAS 
• Tik

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

Lietuviškoje Prekybojs-gVlILDA BUBCK, Ine. 
907 W. 35fh Sf., Chicago 9, Iii. LA 3-2022

UIIIIIIIIIUIIilIlIlIlIlIlilIl'IIiiilIlIhlIBIUir'i unniKlihii~<inilillll»HIKIII!ll!M!.-, ji..
IĮ PERK,KAUSTYMAI — MOVING

Pijaus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Tš artimų ir 
tolimų distancijų Saukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
SU5 S. Ll’ITJANJCA AVĖ., CHICAGO, HJL 

’feFfoniu — LRontier «-J3»2

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PniSTATOM I VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baidų perkrausimas as

menų turinčiu ilga patvrimą.
STASYS FABIJONAS

2148 So. Keyne fivs., Telef. Vlrginia 7-7097

Jl M
pI. u. 'JlELEVISION COMPANY

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

TV IŠPARDAVIMAS
NUOLAIDA IKI 13!

NARIAI LililtVII I U I’. III SKOLINIMO
m

B-VIŲ LYGOS. KURIOSE
Kiekvieno Santaupos Apdraustos iki $10,000.00 

I R
Paskolos Duodamos Namu Įsigijimui 

Lengvomis Sąlygomis

chIčaco savinos & loanIššnT
6245 S. V/estcrn Avė., Chicago 35, III.

Pirkit Apsaugos Bonus!
CRAHE SAViNGS & LOAN ASSH.

2555 W. 47th St., Chicago 32, III.
DiSTHIGT STVINGS &~LOAN ASSN.

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

tuo ir tinklinio pirmenybėK į- 
vyks š. m. kovo 9 -- 10 dieno
mis Clevclande. Pirmenybesmis vievuanut . iimc.yo M gu ni£)C|( Antan.,; jis v;sada tu.; 
praveda Vidurio Vakarų sporto' n{.^.} apji;UKtą ir pui. ad,(-’r
apygardos komitetas (šiuo m- R. .R),vb(,lę ,)<>1 visuonict nu. į f
•u jo pareigas laikinu eina ken-. bri' į.,s kdnę8?
:as, talkininkaujant Clevclando

a 
t
kas
LSK Žaibui. ! -• l’riežas‘:s paprasta : dra-I

Pirin.nybtbe gali dalyvauti vi' buzmej nivkan kelnių nepalieka.'

£ R R a
3333 So. Ilahted Street

CHICAGO 8. ILL.

PRANAS SALEMONAVIČIUS
• Paruošia paprastas ir sudėtingas (nuosa

vybių savininkų) mokesčių blankas.
• Paruošia algų lapus • Atlieka knygvedybą.
• Sutvarko užsilikusias knygas. 

į? 501 West 33rd Street (netoli NoiiuaI Avenue).
Susitarimui tol.: VIetory 2-3480 

kasdien nitu Ii \al. vakaro iki 10 vai. vak., Sesta*], ir sckin. 
ryto iki 9 y. \ak. 20 METŲ PATYRIMAS—ŽEMOS KAINOS

ST. ANTtfOHY SAVfHGS & LOAN ASSN.
1447 S. 45th Cl., Cicero 50, III., tel. TO 3-8131-32

UNiVEtTSAL SAViKGS £ LCAN ASSN.
1800 S. Halsted St., Chicago 8, III.



1

Penktadienis, vasario 1, 1957 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHTCAGO, ILLINOIS

VERIKAIČIO KVARTETAS 
CLEVELANDE

Š. m. vasario 3 d. 6 vai. vak. 
Šv. Jurgio parapijos al.'mjin

i raą klubo tinklininkų koman- 
; dai užregistruoti ęievelando 
' miesto tinklinio pirmenybėse, ir 

' ! LAS Clevelando skyriui, apmo-
, . ,.. . i*.,, kejusiam klubo jaunių krepsi-toje saleje pirmą karta '..leve- . , . , J , .., , i i 'ninku komandos registracijoslandė koncertuos vienas ge- j , °. . - r ♦ v i v • mokesty $23 Clevelando miestoriaušių musų solistų Vacį. Veri ■ ‘
kaitis ir jo kvartetas. Kvartetą 
sudaro Herbertas Rozaitis, Vy
tautas Bigauskas, Alfredas Bra 
zys ir Justinas Zubrickas. Kon
certo programoje bus daugiau
sia naujos dainos, tarp jų “Prie 
Baltijos jūros” (iš latvių filmo), 
“Gerk, gerk” (iš “Student Prin-

krepšinio lygos pirmenybėms.

VISUOTINIS LSK ŽAIBO 
SUSIRINKIMAS

Vasario 10 d. 4 vai. p. p. lie
tuvių svetainės apatinėje salėje 
įvyks metinis LSK Žaibo narių 
susirinkimas. Darbotvarkėje —

Sol. V. Verikaičio vedamas kvartetas

rūpinasi Alto skyrius, ypač Šv. vadavimui reikalai, turėtų būti 
Kazimiero parapijos klebonas pirmiau susikaupta ir sugiedo-

( kun. I. Vichuras. Į minėjimą pa 
kviesti abiejų miestų majorai ir

I daug kitų garbingų svečių. Pa
grindiniu kalbėtoju yra kviečia 
mas Bronius Nainys.

ta Tautos Himnas, ir ne taip

ATVYKO
Šveicarų mokyklos laikrodi-

ce”), “Baltos Kalėdos” (Berlin) Į naujos klubo valdybos rinki- Buffalo N. Y. 
ir kt. Solo V. Verikaitis dai- mai, nusipelniusiųjų sportininkų 
nuos Tosti ir Danza kūrinių. Po i atžymėjimas, klubo sportinės
kcncerto ten pat bus šokiai ir 
vaišės. Biletai gaunami spau
dos kioske (po pamaldų sekma-

veiklos ir kiti ggyvybiniai rei 
kalai.

Visiems klubo nai 
ils.

LAIŠKAS REDAKCIJAI
Didžiai Gerbiamas 
Pone Redaktoriau!

Labai nemalonu gaišinti laiką 
Tamstai ir skaitytojams, bet 
turiu pasisakyti dėl koresponden 

! ei jos iš Waterbury, Conn.,Į 
į (DRAUGAS, 1957 m. sausio 
į 26 d.).

Labai gaila, ,ad Jūsų kores
pondentas nesuprato minties:, 
! savo žodyje tik trumpai palie-! 
čiau praeitį, o plačiau apibūdi
nau šių dienų aktualijas — įvy
kius Vengrijoje, Lenkijoje ir 
Mažojoje Azijoje.

sau, o įsigilinus į kiekvieną žo- ninkas, kuris sutaiso visokius 
dį. Tas suteiks rimties ir geros laikrodžius. Iš seno padaro be- 
valios svarstyti kiekvieną kiausi veik naują. Reguliavimą ir tik
iną patriotiniai, vardan tos Lie- rinimą su specialiomis mašino- 
tuvos, o ne egoistinei savo, ar mis atlieka nekomamai. Įsiti- 
savo srovių naudai. i kinkite, kad tai yra teisybė. J.

Minėjimas buvo pradėtas gra Į Karvelis, 3322 So. Halsted, 
žia ir turininga kunigo malda, Chicago 8, III. Tek YA. 7-0677. 
taip, pav., pradedant VLIKo se-j
siją, turėtų būti sugiedotas Him Į P- S. Taip pat sutaisomi foto 
nas. Tas nepaneigia maldos ir, aparatai ir kiti precyziniai ins- 
gaila, kad taip buvo suprasta, j trumentai.

Reiškiu pagarbą
Jonas Budrys

ir Ivnlnu skonliųpM 
boikote*

Ti iau pasakiau, kad šiandie
ninis minėjimas, kuris, atrodo, į 

, netrukdo nei vienos srovės, iro-1
' Aušrio 1P d ndnėKnm ■ ’ Vaka™3 PaVl Lj- Rad yienybg vįsur įmanoma.

Vasario 16 d. m nejmias dalu. Vakarienės metu bus me- tik j<)S siekiant( reikia tinkamai!
| * Lietuvos nepriklausomybes Į ninė programą, kurią išpildys prieiti> Tie metodai, kurie gali- 
sventes o9-tų metimų pamineji- - įetos parapijos choras, pra- ' mi savo valstybėje, čia netinka ! 

anams daly- mą Buffalo mieste ruošia Buf- džios mokyklos vaikučiai ir Šv ir mūsų veik. nių pasitarimuose

vakare. Minėjimas bus praves-

IŠ ARTI TOLI B D U
PERKRAUSTYMbS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap- 
drauda. Pigus ir sąžiningas 
patarnavimas.

R. ŠERĖNAS
4546 S. Wood St., Chicago 
9, Illinois, tel. VI 7-2972

BRUNO’S KEPYKLA
3339-41 S. Lituanlca Ava 

Tel. Oliffcde 1-6376 
Pristatome 1 visas krautuves 
ir restoranus, taip pat 1*- 
elunčla | visus artimuosius 

miestus.

dienį) ir prie įėjimo. Koncerto j vavimas privalomas. Kviečiami falo Lietuvių klubas š. m. vasa-, Pranciškaus parapijos mišrus kur svarstomi svarbūs tautai ir
rengėjai yra Clevelando moksle!; atvykti ir visi besidomintieji lie.no 10 d.
viai ateitininkai, susibūrę Mai 
ronio kuopon. Jie kviečia visą

Minėjimo tvarka yra ši: 12Ituviškojo sporto reikalais.
i Po susirinkimo įvyks šeimy-lval. pamaldos St. Louis bažny- 

lietuviškąją visuomenę pasinau-Jniško pobūdžio vaišės ir pasi-čioje (kampas Main ir Edward 
doti šia reta proga dalyvauti, linksminimas. Klubo Valdyba ! gatvių). 3 vai. po pietų minėji- 
puikioje lietuviškosios dainos I
šventėje. , SKAUTŲ TĖVŲ

i SUSIRINKIMAS

oktetas, vadovaujamas muz. F. 
Strolios. Minėjimo sėkmingumu AUKOS UŽ KALEP40RIŲ

kalendorių atsiuntėUi
šie

“Draugo”
asmenys:

LB APYLINKĖS ŽINIOS į
j Sekmadienį, vasario 3 d. 11: 

— Apylinkės valdyba kovo 30 vak (įKJ pamaldų) “Dirvos”

mo aktas ir koncertas Interna
tional Institute patalpose —' 
1260 Delaware Avė.

Kalbės Vytautas Vaitiekūnas, 
narys Lietuvos Laisvini m Ko-

NAUJI LIETUVIŠKI 

REKORDAI
PC $1.50 VIENAS

17 d. šaukia metinį visuotinį namuose, 1272 E. 71st Str., (Ij'miteto’ New York, N. Y. Kon-. Laimutė ir Palvis. Solo ir Polka su 
LB apylinkės narių susirinkimą. au«šte) įvyks Clevelando skau-1 certan£ programos dalį išpildys' daina.____  a-_ ,• • _____ i_n_ & 1 J o-i.:_ i ___ ii.: 1dainininkė E. Šakienė smuiki- Veže mane iš Namų ir Klumpės.

Budnuno kvartetas.Dalyvaus Čiurlionio ansamblis tų Pilėno tunto tėvų susirinki- 
bus pagerbti mirę lietuviai, vai-, mas. Visi skautų tėvai maloniai n*n^as Hajcš as ir pianistas L. šauksmas ir Alutis 
dyba pateiks veiklos apyskaitą,1 prašOmi dalyvauti.
bus renkami nauji valdomieji i
organai. Rinkimų pravedimui TRUMPAI
sudaryta komisija (sąstatas 
bus paskelbtas vėliau). Jau ga — Step. Matas - Matusevičius '
įima siūlyti kandidatus į apylin šiomis dienomis “eum Įaudė iš 

egzaminus mlaikė magistro

CLUB ALDONA
2259 South Westem Avenue

Ruošia gimtadienio pobūvį A. Onai Martinkienei, šeštadienį, 
vasario 2 d. Svečiai bus vaišinami skaniais užkandžiais. 
Šokiams linksma muzika. Bus įvairių gėrimų. Kviečiame 
visus atsilankyti.

St. Stumbras ................$1.00
St. Petrauskas ............ 1.00
M. Balkūnaitė ............... 1.00
V. Chesnakas ............... 1.00
H. Yonkus ................... 1.00
P. Mačiulis .................. 1.00 ■
P. Jurgutavičius .......... 1.00'
C. Johnson ................... 1.00 Į
E. Suopys .................. 1.00.
J. Dauda ..................... 0.50!
J. Osuchas ................. 1.00 į
A. Bentnorius .............. 1.00'
J. Sadauskas .............. 1.00]
F. Vaškas ....................... 1.00 j
A. Lelevičius ............... 1.00
St. Petrauskas .............. 1.00
J. Šaikūnas ................... 1.00
J. A. Vaichunas ...........  1.09
M. Ambrozaitis .......... 1.00
V. Adomaitis .............. 1-00
Kun. A. Sušinskas .... 1.00
J. Strimaitis ............ 1.00
S. Čižikas............ .1.00
P. Kalvynas .................. 1.00
K. Petkus .................... 1.00
P. Eringis .................... 1.00
A. Mcškuotis ............. 1.00
J. Dutickas ................. 1.00
V. Ačas ....................... 1.00
A. Kaunas .................... 1.00
J. Sutkus ..............  1.00
V. Krisčiunevičius . 100
L. Vilūnas .................. 1.00
J. Salučka .................... 1.00
M. Jakusovas ........... 1.00
L. Savickas .................. 1.00
A. Minclga ...........  1.00
J. Bareika ................■ L00
P. Zaronskis ........ 1.00
A. Budrys .....................  0.50
Pr. Kačionis ................. 0.65
A. Olbikas ..................... 1.00
J. Ruokis ....................... 100
St. Pivoriūnaitė ............ 100
N. Jcsutis ....................... 1-00
R. Donauskas ................ 100 j
J. Karalius .................. 10.00J
Ačiū geradariams.

Draugo” administracija

A. Norbert Martinkus. sav.

SPECIALUS 
BARGENAS
INVENTORIAUS
IŠPARDAVIMAS

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

Budriūno-
kvartetas.

Gyvenimo Aidu ir O, Dalele. Bud- 
.... ,. , . .... riūno kvartetas.
Visų lietuvių pareiga mincji-j Subatos Vakarėli ir Tėvynei. Bud- 

riūno kvartetas.
Valcas ir Žvakė ir Plaštakė. Bud- 

riūno kvartetas.
i Žvaigždelės ir Temsta Dienelė. Mo

terų balsų duetą

Galanffy, tik ką atbėgęs iš Ven
grijos

ime dalyvauti.

.1 I
TRUMPAI 

— Praeitų metų lapkričio;kės valdybą ir revizijos komisi ,
ją. Rimtai susirūpinkime vai- talurgijoje. Baigęs Case Insti- 
domaisias organais. Susirinki- tu te of Technology, Steponas 
mas įvyks lietuvių salėje 11 vai. studijas gilino tame pačiame in- 
toujau po pamaldų. istitute kartu dirbdamas kaip

— Apylinkės vahlyba kviečia “Research Assistant and Spc-
visus atsilankyti į dr. Ad. Da- eial Lccturcr . Jaunasis magist 
mūšio paskaitą “Atominė revo- ras> t>c savo tiesioginio darbo,
liucija”, kuri įvyks š. m. vasa- atranda laiko aktyviai dirbti su pasiuntė per Balfą Sibire esan- 
t io 10 d. 11:30 vai. žemutinėje, skautais vyčiais ir lietuviais in-| tįcms tremtiniams 100 dol. 
lietuvių salėje. žinieriais. Clevelandicčiai lietu- — ■

— Vaidilom teatro vadovybė viai džiaugiasi sulaukę naujo in 
taip pasiskirstė pareigomis: ad-,žinieriaus su mokslo laipsniu 
ministr. Ign. Gatautis, pavad. Praėjusį pavasarį tame pačiame 
ir ūkio ved. Zigm. Pcckus, sek- institute elektros inžinerijoje 
retorė A. Balčiūnaitė. Nauja va magistro laipsnį gavo Jonas 
dovybė, remdamasi statutu, me Puškorius.
r.o vadovu pakvietė akt. P. M a- Gailiušienė, 1249 E. 82
želį (buvo ir anksčiau), o dra- Str., telef. RA 1-8191, energin- 
maturgais — rašytojus M. Venc j =a* platina Moters žurnalą. Ji 

Šiuo jau greitai pasieks 100 naujų

mėn. vėl atgaivinta Buffalo mi? Nokturnas ir Čigonės. Moterų bal-
ste šeštadieninė lietuvių mokyk D ,sy Cj-eta3c ,, Barkarole ir Sutemo. Moterų bailele. Mokytoja yra New York, slJ duetas.
Valstybinės mokytojų kolegijos Tyliąją Naktį ir Linksmą Giesmę.' 
studentė Aldona Miškinytė iš _ , Motckaitienė. •
Amstcrdam, N. Y. i Solo MotekaitienS.

Buffalo Lietuviu Klubas v|EN lS;
Ramu čia &yventi ir Šlama Šilko 

Vėjas. Rūtos kvartetas. 
Klub’sSi Pakirsiu Berželį ir žygis į Vilnių.

Aidų Orkestras. <
Linksmų laikų Polka ir Koja, Ko-, 

ja Polka. Orkestras.
Dariau Lyseles, ir Jonelio Polka. Į 

Solo Šaukevičius.
Kai aš turėjau ir Kam šeri žirge

lį? Duetai —- Vanagaitis ir 
Olšauskas.

Tu, Lietuva ir Dru-Lia. Pupų Dė-

I'KI.IV A. KAI DOMS VELI.IK III IIH I.IS, Sav.

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

Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:30.

— Buffalo Lietuvių
kovo 2 d. ruošia Niagara Falls 
lietuvių parapijos salėje, 1910 
E. Falls St. Niagara Falls, N. 
Y., metinį šokių vakarą.

Visi Buffalo apylinkės ir kai
myninių kolonijų lietuviai kvie
čiami atsilankyti

Pradėtit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite laupyti šioje lietuviškoje 

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

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius 
OFISO VALANDOS:

Ptrinad., antrad., penktad. tr Trečia.d. » ryto Ud 13 tvU., 
Aettad. • vai. ryto iki «:!• p.p. Ketrlrtad. • t»L Iki S rak rak.

Maloniai prašomos kaimyni- GriovLių' Gėfelė^ir Našlaitės Ka
pas. Pupų Dėdė ir Dėdienė. ; 

Klubo valdyba Tykiai Nemunėlis Teka ir Visur!
Tyla. Solo Babravičius.

Rekordus siunčiame ir paštu į 
kitus Amerikos miestus ir į kitas 
pasaulio šalis. Amerikoje pašto ir 
supakavimo išlaidoms sių.-kite eks
tra $1.50, Kanadon —- $2.50. Į ki
tas pasaulio valstybes atitinkamai 
daugiau. Siųskami rekordų užsa
kymus, siųskite Money orderį kar-

nes kolonijos tą dieną jokių pra 
mogų neruošti.Inuską ir E. Skujenieką.

metu Vaidilos teatras susirūpi- prenumeratorių, šv. Jurgio pa- 
nęs išvykomis su “Brandos ates rapijos 7 ir 8 skyrių mergaitės 
tatu”, o toliau numato pastatyti savo mokyklos vedėjos seselės 
“Užburtąją dūdelę”. vardinių proga užsikė “Motc-

— Tautinių šokių festivaliui, rį’’. "Moters” žurnalą galima 
kuris įvyks birželio pabaigoje užsisakyti pas J. Damušienę,
Chicagojc rengiamasi visu ryž- 1429 E. 93 Str., telef. CE 1- 
tumu. Šokių pamokos vyksta 4971 ir sekmadieniais Spaudos 
sekmadieniais Šv. Jurgio para- kioske.
pijus salėje ir antradieniais lie- — Parcel Trading Uo. sav. 
tuvių salėje. Šokių mokytoj.1!— Juodvalkienė, 1165 E. 71 Str.,J taikyta.s nepriklausomybės šven 
L. Sagys (vadovas), Raulinai- praneša, kad jos įstaiga veiks tgs minėjimas įvyks šių metų 
tienė ir M. Aukštuolis. Tauti-Jr toliau, t. y. po vasario 1 d., vasario 10 d. 4 v, 1. po pietų 
nių šokių parengimu ir kitais į tik ji nebebus savaranki agen- Aušros Vartų parapijos salėje 
reikalais rūpinasi apylinkės vai- tūra, o bendrovės Globus Scrvi- su labai turininga ir gražia mc- 
dyba. ce skyrius. Ji ir toliau tokiomis njnc programa, kurią , atliks

— Apylinkės valdyba kreipia- Pa^ sąlygomis patarnaus lietu- Worccsterio Meno Mėgėjų ra- 
viams, norintiems padėti savo tc]įSi moksleiviai ateitininkai ir

Philadelphia, Pa.
Lieluvos nepriklausomybės 

šventės minėjimas
VVorcesterio lietuviai praeity

je Nepriklausomybės šventės 
minėjimus rengdavo dvejose tu. COD rekordų nesiunčiame 
vielose. Viei. ą iš tų, labiausiai 
plačiajai lietuvių visuomenei pri i JOS. F. BUDRIK 

FURNITliRE. INC.
3241 S. HALSTED ST. 

Chicago 8, Illinois

si į jaunimą, kad tvirtesnėmis 
gretomis jungtųsi į sportininkų 
eiles ir savo laimėjimais garsin
ių lietuvio vardą. Būtų džiugu, 
kad mūsų visuomenė atkreiptų 
dar rimtesnį dėmesį į sportuo
jantį jaunimą ir sportą. Tėvai, 
auklėtojai turėtų iii raginti jau
nuolius stoti į lietuviškus spor
to klubus, o visuomenė turėtų 
paremti kitais galiniais būdais.

— LB apylinkės seniūnai pra 
.-omi galimai greitesnių laiku iš
rinkti tautinio solidarumo mo
kestį ir iki vasario 15 d. atsi-

artimiesiems 
bire.

Lietuvoje ir Si- skautai. Tą didingą minėjimą 
rengia: Amerikos Lietuvių Ben

— Petras Bartkus, kurio žmo^ tjruonqPnį Worccstcryje, Aušros
na ir du sūnūs ištremti į Sibirą,, Vartų parapija, VVorcesterio 
deda daug vilčių, kaij) nors at- moksleiviai ir sendraugiai atei- 
sigabenti savo šeimą į Ameriką.' tirtinka.1, Skautų-skaučių vieti- 
Jo pastangos buvo plačiai ir ninkijos, Karių Veteranų sąjun- 
gražiai aprašytos "Clevcland ga — Ramovė ir Meno Mėgėjų 
Press” dienraštyje. ratelis. Tikimasi, jog minėjime

— Alg. Taliai - Kelpša šio- dalyvaus miesto valdžios ir kon 
mis dienomis baigė eksporto ir grC8O atstovai.
iinjtorto skyrių Western Rcscr-Į

,r gavo baka- q t J
lauro laipsnį. Neseniai A. Kelp-I J •
Ve univet dfete

skaityti su valdybos iždininku ša buvo pakeltas į “2nd lieute-
ar finansinių reikalų vadovu. 
Mokestį taip pat priima ir visi 
apylinkės valdybos nariai.

LB iuf.

— Clevelando IJSK Žaibas dė
koja Clevelando Ateities Klubui, 
suteikusiam $20 piniginę para-

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOMU

FRANK’S TV & RADIO, INC.
3240 Se. Halsted St. CAIumet 6-7252

Licluvos NpprikkuittoinytM's 
minė jinias

Basi Chicagos ir Gary mies
to lietuviai rengia Liteuvos nc-

nant” laipsnį
— š', Jurgio bažnyčioj' šį 

Kcknndicnį bus renkamos uU- 
kos Vatikano lietuviškai radijo 
programai joalaikyti. Vatikano1 priklausomybės paskelbimo mi- 
programa yra gerai girdima Lie nėjimą šv. Kazimiero lietuvių 
tuvoje. Paremkime savo auka. parapijos salėje, Gary, Ind., va 1 

S. G.’Bario mėnesio 17 dieną 6:00 vai.,

SEND ’l TO CARE, N.Y.
or your local CARE office

please
care...
becavce 

hunger hurts!
b.caui. sav mg livrt it Ihit 
niniplr: You setui $1 to 
CARE. Th«t dollar Meiidn 
22 Ibs. of food overspa.— 
hdps feed Ona little boy 
«nd hia family for one 
whole montli

1

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

Unlvenal Savtngs aud Loaa Amtoclatlon užtikrina saugu
mą Ir gražų pehią.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra iki 
110,000 00 kiekvienam Indėliui ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangoa.

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per iaiAkns. Boa grei
ta* ir draugiškas patarnavimas.

0*1 paskolų Ir visais finansiniais reikalais kreipldttet

Si:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Penktadienis vasario 1

LINKSMIAU
Ir taip pasitaiko

Gydytojas rūpestingai apžiū
rėjo ligonį, nustatė ligos prie
žastį ir užrašė ligoniui vaistų. 
Staiga ligonis kreipėsi į gydyto
ją ir klausia?

— Ponas daktare, turiu na
mie šunelį, kuris šiandien na- i 
mie netikėtai susirgo. Pas ve- 
terinorių gydytoją nenorėčiau j 
jo siųsti, tad ar tamsta nega
lėtum jį išgydyti? Juk galop 
vis tas pat, ar tas ar kitas dak 
taras.

Gydytojas pyktelėjęs sako:
— Tamstos šuniukas tegul 

naudojasi tais pačiais vaistais, 
kuriuos jums užrašiau. Juk vis 
tas pat, liga ar liga...

Užsiėmimas

— Kaip jūs suskirstote savo 
darbo valandas?

Iki 6 vai. esu namuose su sa
vo žmona, o laisvą laiką pralei
džiu tarnyboje.

Žemės amžius
— Vaikai, pasakykite, kaip 

sena yra jnūsų žemė, — klausia 
mokytojas mokinių.

— Niekas tai negali žinoti, — 
drąsiai atsakė vienas mokinys.

— Dėlko ? — klausia mokyto
jas?

— Dėlto, kad žemė priklauso 
moteriškai giminei.

NIXONAS NAUJUOSE NAMUOSE

Viršui matyti JAV viceprezidento namai ir Nixonai gyveno 
namuose kurie buvo verti 80,000 dol., dabar persikels į kitus namus 
vertus 40,000 doL (1NS)

«(>*i»fw***’«****»**w**’rw**i*»
Ar Marija apsireiškė Lietuvoje 

Atsakymą rasite J. Budzeikut* kn> 
gutėje

MARIJOS APSIREIŠKIMAI
ŠILUVOJE

Kaina 40 centą

Ją galite gauti

‘D R A C O E’ ‘
'334 So. Oakley Avė. 

"HTCAGO 8. ELI-

VARDAI VANDENIMS 
DIENOMS

Tokiu pavadinimu tl* Šiomis <jl< 
jotnls Išėjo iš spaudos Jurgio Bičkui 
ėlo eilėraščių knyga. Autorių pažįsta 
me, kaip vieną gabiausių ir veikliau 
šiųjų mūsų teatralų, čia JJ matom* 

■ aug žadančiu poetu Knygos kaitl.&o
Užsakymus Ir pinigus siųskite
DRAUGAS. 2834 S. Oakley Avė., 

Ghlcago 8, IU.

CLASS1FIED AND HELP W A N T E D ADS
REAL ESTATE

Mūr. 2 po 5, centr. šild., tuoj gali
ma. užimti vtenq. butą, kaina tik
$23,000,

Mūr. 5 kamb. 
Sild., garažas.

Ir taverna, centr.

nėriausi pirkiniui šią savnltę: 
Naujas mūr. 2 po 6, centr. šlld.

klekv. butui atskirai, dld. ir Šviesūs 
kamb., tuoj galima užimti abu bu
tus, statytas kaip sau.

Mūr. 4 kamb. pečiais šild., 
$10,500, tuoj galima užimti.

tik F

REAL ESTATE HELP W4NTED VYRAI
Pirkdami sutaupysite 

Ir pat duodami uždirb
ate per šią Įstaigą 
AL. BUDRECKAS

R E A L T Y
4081 Arehei Avė.
(prie California g.)
LAfayette 8-3384

PAJIESKOJIMAI
Balfo centras yra prašomas pa- 

jieškoti sekančių asmen:
Kazimieras Matukaitis, kilęs iš 

Marijampolės, buv. viršila.
Adolp Konsmonas, gyv. Chica- 

go, Melrose Park.
Kungys, Stasys ir
Kungytė bronė, gyv. Telšių aps. 

Varnių Vals. išvyko i JAV 1913 
metais.

Sudienė Teresė, išvyko iš Lietu
vos 1927-28 m. į Argentiną.

Kastancija Sakalauskienė, gyv. 
Amsterdam.

Vizgirdienė Tekle, d. Stasio g. 
1902 m. ir jos šeima.

Petras Birbalas, pajieško savo 
tetų Motijaus Birbalo dukterų ir 
Petro Birbalo seserų.

Patys jieškomieji arba apie juos 
žinantieji, prašoma atsiliepti šiuo 
adresu:

BALPas, 105 Grand Street, 
Bro.Bdyn 11, N.Y.

Plepalai ir Sokratas
Pas graikų filosofą Sokratą, 

kuris gyveno ketvirtame amžiu
je prieš Kristų, atėjo susirūpi
nęs jo mokinys ir kreipiasi:

— Mokytojau, ar žinai, ką 
apie tave žmonės kalba?

— Nežinau, — atsakė Sokra
tas, — bet sakyk, jei tai yra 
tiesa ?

— Aš nežinau, ar tai yra tie
sa, aš tik girdėjau, kad žmonės 
kalba...

— Palauk, jei nepasitikrinai, 
ar tai yra tiesa, tai gal žinai, ar 
tose kalbose yra bent truputis 
gero?

— Ne, mokytojau, priešingai 
žmonės šneka...

— Lukterk dar ir nesakyk!
Jei tose kalbose nerandi nieko
gero, tai gal žinai, ar tai bus <xx>oooo<kkk>oooo<x>ooo<x>o<k>{ 
naudinga.

►ooooooooooooooooooooooooo
LTTHUANIA, (Paveiksluose, $6.00 

Fotografavo V. Augustinas

POPULAR LITHUANIAN
RECIPES.............................. $2.00

Redagavo J. DauivardienS

LTTHUANIA THROUGH
THE AGES ...................... $3.50

Parašė Dr. A. Šapokas

THE STORY OP ART 
and JUOZAS PAUTIENIUS, $5.00 

Parašė Ig. šlapelis

LITHUANIAN SELF-
TAUGHT .............................. $1.2t

Išleido Marlborough

LITHUANIAN-ENGLISH and 
ENGLISH-LITHUANIAN
DICTIONARY ...................... $4.50

Išleido Marlborough 

Šias knygas galima gauti dien
raščio DRAUGO knygų kioske — 

2334 South Oakley Avenue, 
Chicago 8. Illinois

knyga, kuri visada įdomi 
CR NES KNOT A 

Tai Juo«o stalėto

Šioje knygoje gražios mūsų žmonių 
pasakos, su paveikslais. Jas miela 
skaito Ir suaugę Ir jaunieji. Labai .
tinka lietuvių kalbos pamokoms. I* tofu j baž.. m 

tobusų. Tuojauviso 73 pasakos. Kaina $2.60. Pla
tintojams didelš nuolaida.

Užsakymus kartu su pinigais siųskite

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Avė.

Chicago 8, Illinois

Mūr. 3 butai ir maisto krautuvė, 
labai gera vieta, labai geros sąlygos.

ŠIMAITIS REALTY,
INCOME TAX

2737 W. 43rd St.,CL 4-2390
Nekilnojamo turto pirkimas, 

pardavimas.
Income taksų pildymas

P LEONAS
REAL ESTATB 

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

82,800 JMOKRT1. Modern. 2-jų 
butų — 5 ir 6 kamb. Rūsys. Cent- 
ralinls apšild. 2 autom, garažas. 2 
blokai į rytus nuo VVesteru Electric. 
$16,900, SVOBODA, 3738 W. 26lb 

i St. liAvvndnle 1-7038.

GERAS MŪRINIS NAMAS — 2
butai po 4 kamb. Arti 25th ir Sawyer 
Avė. Gazu apšild. 2 autom, garažas. 
Mokesčiai tik $96. $12,900: $3,500
įmokėti. SVOBODA, 3739 W. 20th 
St. LAwndale 1-7038.

SAVININKAS PARDUODA 2 butų 
mūr. namą su garažu. Arti 59th ir 
Rockvvell. Viršuj 6 k. su modern. 
spintom ir tile virtuve ir vonia. Apa
čioj 5 k. Abiem butam uždari, insu- 
lluoti mieg. porčiai; viršutinis apšild. 
Alyva karštu vand. apšildymas. Pa

mokyk., krautuves^ au- 
užimti. Apžiūrėti su-

šloje nejudomo turto pardaviau 
įstaigoje perkant ar parduodant, jū 
aų laukia greita, ir teisingas patar 

>» vimaa

NORVILĄ
REAT ESTATE SALES 

4000 W 5»th St. Tel. Prospect 8-545.

Nejud. turtų pirkimas-pardavimas 
bei valdymas. Paskolų parūpinimaa.

Pildome Inoome Taksus 
VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS

“Varpas” Real Estate 
General Insurance, Notary Public

5916 S°- Western Avė.
REp. 7-6886 arba HEm. 4-7085

WE NEED 3 YOUNG MEN 
TO LEARN A GOOD TRADE, 
With An Excellent Future
Steady year around work with 
all Company Benefits. Will train 
beginners. This is an unusuil 
oppontunity for ambitious young 
men.

SEE MR. ELLIOTT
AMERICAN ENVELOPE C0.

3100 W. Grand Avė.
Tel. VA 6-5001

AUTO MECHANIC
All around. Mušt be good. 

Top pay.
General Auto Senice 

1150 No. Clark

sitarus.
i 6-7587.

Kaina $26,900. GRovehlll

— Ne, mokytojau, tai nėra 
nei naudinga, nes žmonės pasa
koja...

— Palauk ir nieko nesakyk! 
Jei tai nėra nei tikra, nei gera, 
nei naudinga, tai užmiršk, ką 
žmonės p/iie mane kalba. Ma
nęs tai nejaudina ir tavęs netu
rėtų jaudinti. Kalbėkime tik tai, 
kas yra teisinga, gera ir nau
dinga .

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
Perskaitę 

kitiems!

‘Draugą”, duokite

Parduodamas 4 karnb. mūrinis 
■ bungalow; 2 kamb. rūsy; ir medinis 
t priestatas 3 kambarių, šiltu oru 
į apšild. Priekis naujai atremontuo
tas. Kreiptis šiokiom dienom pc. 6 
vai. vak., šeštad. ir sekm. visą die
na. 3613 S. Union. Tel. YArds 7- 
3473.

MISCELLANEOU8 
Įvairūs Dalykai

Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar ūkius 
atlankykite mus.
KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St. 
WAlbrook 5-5030

PRoppect 8-3579 (vak. ir semad.)

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

E. KURŠIUS 

REAL ESTATE SALES 

REpublic 7-9400

Kas per mano įstaigą pirks 

ar parduos nekilnojamą turtą 

ekspertiškas income taksų pil

dymas vieniem metam nemoka

mai.

CICERO — PARKHOLME. Šv.
Antano para p. MŪRINIS 2-jų bu
tų — 5 ir 5 k. ir 3 k. MODERNIŠ
KOS vonios ir virtuves. Alyva ap
šild., ATSKIRI “boileriai”. 2 au
tom. garažas. LABAI ŠVARUS 
NAMAS. Pajamos 10% kainos. 
5542 W. CERMAK RD. OLympic 
6-0666.

VINCĄ BIGELĮ ir IGNĄ IDI- 
KĄ, jieško Magdalena Alkevičie- 
nė, BOLESLAVŲ RUMSZEWICZ, 
įieško Ričardas Čerbauskas; JUO
ZĄ MICKEVIČIŲ, jieško St. Mic
kevičius; Dr. FRANZ MICKE- 
WTTZSCH, jieško F. A. Medwede- 
ma; ANNĄ PETRAITIS, jieško 
Bernardas Shum; EMILIJĄ ST- 
RUMSKIENE, jieško Iosif Strum-
skis, PRANĄ VASILYAUSKĄ, vas Pijus yra garsus nepapr; 
jieško Vatslavas Vasilyauskas. At- gtais darbais ir Dievo malon

TĖVAS PIJUS
istorijoje via pirmasis kunigą* 
kuris turi Kristaus žaizdas. T<

siliepti šiuo adresu: THE AME
RICAN RED CROSS, Foreign In- 
quiry Service Dept., 529 S. Wa- 
bash Avė., Chicago 5, III. Tel. WA- 
bash 2-7850, extension 292.

Jieškcmi: Dr. Jonas Mačiulis, s. 
Jurgio; ir Jonas Kirkus, s. Vinco; 
ir Edvardas Kirkus, s. Jono. Atsi
liepti adresu: H. Banevicz, 1026 W. 
13th Avė., Bary, Indiana.

Petrė Matulaitytė jieško savo dė
dės Dr. Juozo Botyriaus, gyvenusio 
Virbalyje; ir Salintos Kriščiūnaitės, 
gyvenusios Barzduose. Rašyti: Pet
rė Vosylienė, Majauskio g-vė Nr. 
11, Kaunas, Lithnania.

mis. Knygoje aprašoma pr 
našysčių dovana, nuostabūs iš 
gijimai, ekstatiniai persikėlim; 
ir t.t. Iš Tėvo Pijaus gyvenim 
vra įdėti 32 paveikslai Kain 
<2.00

Galima gauti ‘D°AUG* 

^dministraciji je

$334 So Oakley Avenu* 
IHICAOO 8 TLLINOD

Maloniai kviečiu visus draugus ir pažjtsamus atsilankyti i

ŠOKIŲ VAKARĄ
kuris įvyks šeštadienį, vasario 2 dieną.. 7:30 valandą vak. 

Tikiuose praleisti linksmai su jumis laiką, taip kaip ir 
visada.

ALEKSAS BRINAS 

4342 S. Hermitage Avė.

LIET. APDRAUDOS AGENTŪRA
Visų rūfilų apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notariatas. Valsty
bės patvirtinos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur, 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
UAlbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
6108 S. Asliland Avė., Chicago 36, 111.

ŠILDYMAS

PROGOS — OPPORTUN1TIES

Lietuvių rajone parduodama
MAISTO PRODUKTŲ 

KRAUTUVE

Savininkč susirgo, todėl krautuvė 
parduodama už prieinamų kainų. 
Prie krautuvės yra atremontuotas 4 
kambarių butas. Skambinti telefonu 
po 4 vai. p. p. CL- 4-6656.Ai- - - - - - - —- -T7-T. --------------- 'T

)a rV'ieiįalLi etų’/iltimonė
A- Stančiauskas instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu
Savininkas parduoda GROSERNŲ.

« __________ _ ____ _______ Moderniška, seniai Įsteigta. Gerai ei-
Tr nlvvtT“ kūrenamus nečiug °fur-1nii3 blznis= labai ^eroj vietoje. Turi ir alyva Kūrenamus pečius įur tuojau parduotl d51 ligos. čia yra 
naces) visų dydžių oro vesntu->era g, ATVYKITE IR piR.
vus (Air oondiuoners) ir atlieka KITE 27JJ4 w 5#th Rt Skamblntl 
visus skardos darbus. PRospect 6-5006 po 6 vai. vak., visų

1546 S. 49th Court, Cicero dien^ sekmad-____________
Tel. OLympic 6-0775 nuo 8 vai. 

ryto iki 5 vai. vakaro.
Telefonas nuo 5 vai. vakaro:

ISNUOMUOdAMA

OLymplo 2-6752

Nėra gražesnių pasakų visam 
pasaulyje kaip,

Andersono pasakos,
taip sako vaikų literatūros žino
vai ir pedagogai. Jos patraukia 
vaikų dėmesį, praturtina vaizduo
tę ir veikia auklėjančiai.. Jau nė
ra pasaulyje kultūringos tautos, 
kuri nebūtų išsivertusi šių pasa
kų į gimtąją kalbą.

Lietuvių kalbon šias pasakas 
išvertė žymus kalbininkas J. Bal
čikonis. Gera proga jaunimui tuo 
pačiu pasimokyti ir lietuvių kal-

Anderson Pasakos I tomas, 208 
pusi., kaina $2.00 Andersono Pa
sakos II tomas, 204 pusi., kaina 
$2.00.

Reikalaukite knygynuose, 
platintojus arba užsakymus 
resuokite:

USkakymu* «u pinigai* liųikite

DRAUGAS 

2834 So. Oakley Avenue
Chicago 8, HL

pas
ad-

Kokia 3-ii Fatimos 
paslaptis?

Ar Rusiia bus atversta?
Šiuos ir kitus aktualius klausi

mus kun. J. Kuzmickis svarsto 
knygoje i

FATIMA IR MES į
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-1 
logiški, įtikinami, atsargūs, išva
dos taiklios, žodžiai, sakiniai vaiz
dingi" (S. Matulis, MIC).

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

Kita to paties autoriaus kny-

Marija mums kalba
Joje aprašomi Švč. Marijos ap

sireiškimai Lietuvoje ir Europo
je. Knyga iliustruota; įrišta kie-Į 
tais viršeliais ir jos kaina $2.00. :

Reikalaukite knygynuose arba 
siųskite užsakymus su pinigais į:

DRAUGAS 
2834 S. Oakley Avė.

CHICAGO 3, ILL.

Naujoji Lietuvių Baldų Prekyba — MAJOR FURN1TURE, Ine., 
3207 So. HaJsted St. Chicago atidaroma š-m. vasario mėn. 1 d. 

ši B?vė nupirko daugelį metų Bridgeporte veikusią Major
Home Utilities baldų prekybą su visetais prekėmis. Kad pada
ryti vietos naujoms prekėms, kurios jau užsakytos ir pradeda
mos pristatinėti, esame priversti perimtas prekes kuo skubiau
siai išparduoti. Per šį išpardavimą Jūs pirksite ne su 30 ar 
50% nuolaidomis, bet žemiau fabriko lotinų.

3 dalių ąžuolinį miegamo kambario setą šviesios ar riešuto 
spalvos visur parduodamą po $190.50, per Šį išpardavimą gau
site tik už .............................................................................. $129.50

Už dviejų dalių svečių kambario baldus (sofą ir fotelį) į- 
valrių spalvų vertės $239.50 mokėsite tik ........................ $149.50

Vilnonius kilimus 9x12 dydžio vertės po $89.50 dabar pirk
aite tik už ........... ’................................. ........................................... $49.50

8 dalių svečių kambario setą kur sefa nakčiai padaroma į 
lovą rasite už ................................................................ .................. $99.50

Springsiniai matracai vertės $39.50 parduodam tik už $19.50

15 metų garantuoti geriausių Amerikos firmų Seley ar Šer
ta matracai fabriko pagaminti parduoti po $59.95 išparduoda
mi po ..................................................................................... ............. $34.50

Be čia išvardytų rasite daugybę kitų prekių, kaip virimui 
krosnių, šaldytuvų, skalbimui mašinų, televizijos aparatų Ir t.t.

Ir viską per šį išpardavimą pirksite daug pigiau, negu bet 
kur kitur. Pastnauduokite šie išpardavimo proga ir visus rei
kalingus baldus pirkite Naujojoj Lietuvių Baldų Prekyboj —

Major Furnitūra, Ine.
3207 SO. HALSTED STREET 

Tel. - CAIumet 5-3207
Krautuvė atidaryta kaa dien nuo 9—6 vai. 

Pirmadieniais ir Ketvirt. nuo 9—9 vai.
Sekmadieniais nuo 11—5 vai.

Vedėjas K. Rudaitis

Nepirkite jokių baldų prieš tai nepatikrinę mūsų kainų. Tas 
Jums tikrai apsimokės.

BUILJHNG & REMOPELING

'TKTORAS SIMAITI

General Contractm

<ia.u -eiidenctnlua tr komsruiu. 
omus pasiūlo sklypus; rekomet, 

luoja planus; išrūpina statybos kre 
litus Skamblntl vak.: VI 7-42ū» 
-ha res. tel. BI 7-33 40. Kreiptis

ŠIMAIČIAI 
<«alty - Bullders - Insuran 

1737 Weet 43rd Street

Marųnette Parke išimom. 3-jų di
delių kamb. butas.
 PRospect 6-2191

Pigiai išnuom. kambarys, šviesus, 
šiltas, su atskiru iėiimu. virtuve ir 
visais kitais patogumais. Vvrui..
GRovehill 6-3069. 7143 S. Talman
Avė.

Pirkit Apsaugos Bonus!

LIETUVIŲ STATYBOS 
. BENDROVE 
MORAS

Riillders G<m. Oontractors
Atlieka planavimo Ir staty

bos darbus gydytojų ofisų, gy
venamųjų ir viešųjų pastatų.

Namų Įkainavimas Ir Įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Kasdien nuo 8 vai. ryto Iki 6 
vai. p. p. Kitu laiku susitarus.

Tel. PRospect 8-2013 
6800 SO CAMPBELL AVĖ. 

Chicagc 29, Iii.

J. BREIVE and SON
CONSTRI ( TION COMPANY 

1442 8. 48th Ct, Cicero 60, m 
Btatoma nanjua namo* ir garašua 

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai, 
gerai ir pigiai.
Maukite DAnube 6-2703 nuo • vai. 

ryto Iki 7 vai. vakaro.
Tel. OI<ymple 3-5131 nuo S vai. 

vakaro Iki 11 vai. vakaro.

Skclbkites “Draufe” i

TAILOR—SALESMAN
Excellent meney making opportun- 
ity for tailor able to sėli. Well 
establisbed mens clothing store, 
ldeal tvorking eouditions. Company 
benefits.

HARVEY BROS.
11124 S. Michigan 

PU 5-3180
H. GLUTH, Mgr.

DRAFTSMAN 
TOOL DESIGNER

EXPERIENCED 
Excellent opportunity

Scully-Jones Company

1901 So. Rockvvell

CLERK
Jan. Graduate for General Office 
Duties. No Experience Necessary. 
Modern Offices. Campany Be
nefits. Apply
DUPLI-COLOR PRODUCTS CO. 
____ 2440 So. Michigan Avė.

HELP WANTED MOTERYS

REGISTRUOTOS SESERYS,
norinčios gauti skyriaus vyresniosios 
darbų bet kurioje šiftoje, prašom 
kreiptis į

LOUISE BURG HOSPITAL 
255 W. Cermak Rd.

B. VaiiuLaitis, Directress of Nurs»-s

ĮSIGYKITE DABAR

AR JAU ĮSIGIJOTE 
KNYGELĘ EGZAMINAMS

KAIP PASIRUOŠTI 
JAV PILIETYBE!

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

nuaustai*! u atsaavina. -ingių 
ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei
sėjas Alfonse F VVells Kaina 
60 centų

°asiakubinkit. ^sigy’ rnkalin 
knygelę, kuri tikra’ u«icn <->nn-

iaievtt TA V pilietybe
Pinieue su užsakym siunti 

nKAilGAS”. 2334 S. Oakley avė
Chicaeo 8. Ui

NEW
HIGHER

RATES
TOOLMAKERS, DIEMAKERS

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

MACHINISTS
To repair and maintain Standard and epecial maebinery. 
Central tool rooms are air conditioned with finest equip- 
ment and best, safest working conditions.
Wage progresision and merit inereases.

night bonus. — Overtime.
Excellent pension plan, paid vacation and holidays, and 
many other benefite at no cost to employee.

WESTERN ELECTRIC
APPLY

CICERO AVĖ. & 23D PLACE
Employment office open Monday thni Saturday.

10%
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Penktadienis, vasario 1, 1957 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO. ILLINOIS

Nuomones ir pastabos

Paaiškinimai dėl gen. K. Musteikio pastabiu

Racine, Wis.
Vasario 16-tus minėjimas

Lietuvos nepriklausomybės 
At.-akyme man (“Drauge" sau- jtėmės laimingi po pasikalbėj;mo paskelbimo i minėjimas šiais me-

s & issf&žs? ...........uis ■»««» *>->»«* «

nurodęs savo konfliktų su (auti- dą Lietuvai. Bet juk__ ___
nmkų režimu. Štai jis: Kaip Moks- ką pradėjote, mus dar čia megin- vakare parapijos svetainėje
leivių Ateitininkų S-gos, tautinin-, darni pakaltinti pirmykščiame sa- skaitą skaityti ta proga yra pa-

vo pareiškime tiesioginiai, o atsa- kviestas nrof Valaitis hnv Viikyme man netiesioginiai. Argi gi- KViestas Pro1, vasalus, buv. VU

parapija paliko skolinga tik vien 
savo parapiečiams, kurie patys 
vieni mažiau kiti daugiau para
pijai reikalingą sumą paskolino.

Pasistačius naują kleboniją, 
atremontavvs pačią bažnyčią

Kun. klebonui pastoraciniame f 
darbe šiuo metu padeda kun.
J. Klebauskas, MIC. Koresp.

Baisiausias Jių laikų nepritek 
liūs yra šventųjų stoka. Ilgaigenerole aoelinoiate i tikriau --------- J J J 1--------------------- 1 Į ®»cuvųjų bluai

Imtuvai. Bet jukJJūsltai vri- tadieni> vasario 18 d. 6.30 vai.| bei svetainę buvo atliktas didelis į jau kenčia pasaulis dėl negau- 
darbas. Šv. Kazimiero

kų režimo tada persekiotos, pir
mininkas Kauno komendanto įsa
kymu 1931
buvau
nacijos stovyklą šešiems mene- | gi nedaugiau to0 skriaudos elūdi + • ’ i v . ... "*
siams. 1932 metais vasarą po Ma- ten, kur yra maginama partiją tynm° laboratonjoje Madison,, 
rijampoles pavasarininkų kongre- suplakti su valstybe. Lietuvai tik- Wisoonsin. Minėjime sutiko da

rai bus bent ateityje daugiau nau- lyvauti ir tarti žodį vietos mies-
1° “SėjaS gerb- H°Ward J' D“ 

A. šovai esu pasiūlęs tam ir pro-1 R°cher.
cedūrą. šio klausimo nuodugniam Rengėjai, Amerikos Lietuvių i 
nagrinėjime paaiškės tiksliau ir rp„„ , -d : , • , •
tos mums taikytos “protekcijos”, į yaryb°s Racino skyrius, kvie- 
kurias Jūs savo pastabose mini- čia visus Racino bei apylinkės

1J31 m. vakario mėn. 15 d. nimasis nuo neteisingų Jūsų kai- niaus u-to miškų fakulteto de- 
* Ya»™ių koncen-l tinimų yra skriauda Lietuvai? Ar- kanas, šiuo metu di. ąs miškų

> stovykla. sesiems mene- f pH nori o i i trio i i tno ei/rinnziy-in . . _ _

Pa i darbas. Sv. Kazimiero parapija j saus šventųjų skaičiaus. Išgel 
dabar yra pilnateisė parapija Į bėti tai, ką dar galima išgelbėti 
tarp kitų Racino n-:c3tv ..ata-' būtų reikalinga šventųjų kariuo 
likiškų parapijų. menė. G. Papim

ALGIRDAS LANDSBERGIS

KELIONĖ-
V. Ad&mkcvičlaus apianka

Giaakymua «u [Inlgala alųaklt» 
259 paL, kaina |2.64>

DRAUGAS, 23*4 8. Oakley 
B. Ut

Stos nuostabios Ir nepaprastos any- 
gos personažus šitaip Įvertina ra
šytojas Gliaudą: “...Welaaa — pa
niekintas niekintojas, bet turis 
savyje Fra Angolleu angelų varsų 
gair a, Tatjana—nesuprantanti sie
los sąvokos, bet mylint) skalsėta 
meile. Pagaliau Julius... ųaslUges 
skaistumo Ir nesuvokiąs Jc esn-ls,
drąsus be drąsos, nesuprantąs pa
vojaus beproitjlmo procesą”

so buvau vėl administraciniai nu
baustas, kaip to kongreso pirmi
ninkas, kartu su prof. Pr. Dovy
daičiu, prof. J. Eretu ir dr. J. Lei- 
monu.

Mūsų pasikalbėjime su Jumis tai 
ir buvo motyvai, dėl kurių nebu
vau įleistas į Karo mokyklą. Klau
simas, kuris mano pirmame parei
škime ir dabar yra keliamas, yra 
šis — ar tai ištikimybės valsty* 
bei ar ištikimybės režimui reika
las. Jūs, replikuodamas į p. Ko
jelio pasikalbėjimą su gen. St. 
Raštikiu tvirtinote, kad priimant 
į Karo mokyklą tebuvo reikalau-

te.
Adolfas Darnusis

Cleveland. O.
1957 m. sausio mėn. 16 d.

Ar tikrai nebūti dalykai?
Gen. Kazys Musteikis rašo, kad j 

ištikimybės pažymėjimai režimui, ]

] lietuvius šiame minėjime daly- į 
j vauti. Kaip ir kiekvienais me-: 
. tais, taip ir šiais, Vasario 16] 
I tebūnie visų mūsų suartėjimo! 
, šventė bendram mūsų tėvynės ] 
Lietuvos išlaisvinime darbui. '

Š. m. sausio 18 d. mirė Floridoj, USA, didi Ateitininkų rėmėju, 
Vytauto Klubo vėliavos kūma, moterų organizacijos veikėja

A. f A.

ALEKSANDRA VAILOKAITIENĖ
Drauge budėdami, nuoširdžią užuojautą reiškiame dukterims — 

Danutei .Jasinskienei, Birutei MeCluin, Ramutei Backer ir sūnui 

Jonui, jų šeimoms ir giminėms.
VYTAUTO KLUBAS

J0IINF.EUDE1KIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

fRY S MODERNIOS KOPLYČIOS
4605 07 South Hermitage Avenue 

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

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

jama ištikimybės valstybei pažy
mėjimo. Su tuo aš nesutikau ir stojant į Karo Mokyklą yra ne- 
dabar tvirtinu, kad Jūs paskelbė-] būti dalykai.
ite klaidingą pažiūrą. Daug asme-j Kadangi aš esu vienas iš nedau- 
nų ir aš jų tarpe buvome nepriim- gelio, o gal būt ir vienintelis, ku- 
ti į Karo mokyklą dėl neištikimy- riam pavyko dėl Karo Mokyklos 
bes režimui. Atsakyme man Jūs pareigūnų neapdairumo gauti į 
jau žodį “valstybei" išleidžiate, mi- rankas ištikimybes pažymėjimą, 
nite tiktai ištikimybės pažymėji- tai manau ištikymybes pažymėji-i Plečkaitis

Naujasis parapijos komitetas

Praeitą sekmadienį Šv. Kazi
miero parapija turėjo savo me
tinį susirinkimą, kuriame buvo 
išrinktas naujas parapijos ko
mitetas sekančios sudėties: J.

- sekretorius. S.
mą, bet vis dar dengiate viską 1 mo turinys įneš kiek šviesos j gin- 
biurokratiniu formaliniu komisi- ] čijamą objektą. 1932 m. nuvykęs 
jos sprendimu. Kokios komisijos: stoti į Karo Mokyklą po pirmo ap-
Karo mokyklos ar apskrities ka- žiūrėjimo (buvo tikrinama doku-; Gaitens, L. Pliura, J. Sinsinas 
riškių ar saugumiečių partijos rei- 
kalams?

Visiems mums, kurio nebuvome 
priimti į Karo mokykla dėl tau-

Budrys — kasininkas ir nariai: 
W. Andrews, B. Dirkintis, C.

ADELEI REPŠIENEI mirus,
liūdesy pasilikusiam jos vyrui ats. vyr. ltn. Repšiui ir duk
relėms nuoširdžiausią užuojautą reiškiame.

s DIONYZAS MEIŽYS IR ŠEIMA
mentai, ūgis, svoris ir bendra iš-1 E. Sowicky, L. Stankus, A. Va- 
vaizda), buvau Ėmimo Komisijos, siliauskas P. Vindašiua ir A 
vadovaujamos gen. Jackaus, at- ’ -
mestas. Nuėjęs į raštinę atsiimti] *»idmar. 

tininkų partijos politine* padėties dokumentų su visais dokumentais Parapija, kuriai jau treti me- 
piktnaudojimo, išaiškinti ištiki-] gavau ir ištikimybės pažymėjimą vadovauia enerorin°ras kie
kybės pažymėjimų esmę yra prin- (paprastai jie nebuvo grąžinami) iai vaaovauJa enerein3as Kie

iniiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiHHiiiiiiHiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiimiiimiii

UŽ LIETUVOS
cipims ir garbės klausimas. Juk 
negarbinga yra leisti, kad kokia

bonas kun. V. Andriuška, MIC, 
Kazys' Yra baigusi savo numatytą sta-

Jis skambėjo taip:
Šiuo pažymima, kad pll. „

tai atsakomybės nejautusi komisi- Gasparas, sūnus Antano, gimęs1 tybą. Išm<?''.eju 
ja naikintų skirtumą tarp ištiki-] 1912 m. saUsio mėn. 30 d„ gyve- 
mybės valstybei ir ištikimybės re-] nąS Panevėžyje, Plukių vienk., ne- 1 ■ ————-
zimul- w j buvo baustas ir neturi jam Teismo

Antra Jūsų spėliojimas dėl ma-Į iškeltų bylų. Turimomis agentū-į ištikimybės pažymėjimas valsty- 
no skundo įteikto Preziu ntūeai] rinėmis žiniomis Kazys Gasparas] bei. Kas taip nemano—tai tas pa 
svarstymo ar nesvarstymo yra ne-! buvo aktyvus moksleivis ateitinin- j žymėjimą s yra ištikimybės pažy

visas sąskaitas

tikslus, nes gavau oficialų atsa
kymą raštu iš Prezidentūros kan
celiarijos viršininko .-u aiškia re
zoliucija, kad p. Respublikos Pre
zidentas nerado galima skundą 
pe tenkinti.

kas. Uždarius minėtą organizaciją 
veikė slaptai, dalyvaudamas slap
tuose, nelegaliuose susirinkimuo
se.

Kadangi prašymas buvo anks-

mejimas režimui.
Žinoma, norint ginčytis, galima

ir toliau, bet manau, sapienti sat.
Kazys Gasparėnas 

Redakcijos prierašas. Suintere-
klausimu prašome! čiau paduotas ir į aspirantus, tamsuotųjų šiuo .____ __ . r__ __ -

Keliate klausimą, kodėl p. Ka- nors ir nebuvo vilties patekti, sto- daugiau apie jį mums neberašyti, 
riuomenės Vadas “nedavė parėdy-Į jaii ,r V®1 buvau atmestas, bet bu-Į Pakaks. Atrodo, kad jau užtekti- 
mo priimti p. Damušį į aspiran- vau rastas _ tinkamu į pulką. nai gerai išsiaiškinta.
tus”. To tada nesvarsčiau. Anuo1 Kas manė ir tebemano, kad atei-j — 

tininkų organizacija priešvalsty-1 
binė — tai tas pažymėjimas yra]

nesvarsčiau, 
metu mus patenkino principini? 
pripažinimas mums tei-ės būti Ka
ro mokyklos aspirantais. Mums 
tas buvo svarbiausia ir ries jau-

1
A A.

JURGIS MIKALAJŪNAS
Gyveno 1223 K. Maplc Avė, 

UERVVVN, ILL.
Tol. GI' 4-6774

Mirė sausio 30 d., 1057. 10
vai. vak.. sulaukę* 70 m. aniž. 
Gimė Lietuvoje: kilo iš Šiaulių 
apskr., Rozalimo miesto.

Amerikoje išgyveno 50 m.
RUsiliko dideliame nuliūdi

me sūnus Jusepli, marti Ber- 
nice, 2 dukterys: Helen Wic.h- 
man, žentas \Villiam, ir Ange
line Krcjci, žentas Krank, 3 
anūkės: Marjorie, Jeanette ir 
l’atricia. pusbrolis Charles 
Petrulaltis su šeima, pusseserė 
Catherine Greg su šeima, kiti 
giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė š.. Antano Gi-jai 
ir šv. Vardo Prang. Cieeroje.

Kūnas pašarvotus Petkaus 
koplyčioj'-. 1410 S. 5Ūth Avė., 
Cicero, iii.

laidotuvės j.yks pirmadieni, 
vasario 4 d., iš koplyčios S: 30 
vai. ryto bus atlydėtas j šv. 
Antano parapijos bažnyčių, ku
rioje Jvyks gedulingas pamal
dos už velionies sielų, l’o pa
maldų bus nulydėtas j šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame y isus 
gimines, draugus ir pužjstainus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: s ū n u s. dukterys, 
nuirti, žentai ir anūkus.

laidotuvių direkt. A. Petkus. 
Tel. TOunlitlll 3-2I0S.

A. A.
ELEANOR

D0N1KAUSKIENE
Gy \. 10829 S. Ridgcvvay Avc.

Tcl. I’Rescott 9-0945 
Anksčiau gyvenusi VVest Sidėj.

Mirė sausio 30 d., 1957, su
laukus senatvės. Gimė. Lietu
voje: kilo iš Telšių apskr., Tve
rų pu ra p.

Amerikoje išgyveno 60 m.
Pasiliko dideliame nuliūdi

me .lakto Ona Dobroivalskie- 
nė. anūkai Eleanor Ttibulak ir 
Aleksandras Dobnoyvalskis, ki
ti giminės, draugai ir pažįstami 
mi.

Priklausė l.RKŠ Kp. 100, 
Tretininkų Dr-jai. Buvo amži
na narė TT. .Marijonų Rėmėjų 
Draugijos.

Kūnas pašarvotus Lucku \viez 
koplyčioje, 2314 \V. 28rd PI.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
vasario 2 d., iš koplyčios 9 v. 
ryto bus atlydėta į Aušros 
Vartų purap. bažnyčių, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos fiž 
velionės sielų. Po pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nullūilę: Duktė ir anūkai
Luidotuvių direktorius Ste

ponas Luckauicz. Tcl. VJrginia 
7-6672.

J?SST3-!^SST3-S?3f3

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GfcLlNYCIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banke
tų, laidolmių Ir kitų papuošimų.

2443 W«af 63rd Street 
Tcl. P»to-pc<-| 8-0833 ir Pll 8-0834.

l/2% PADIDINA

DIVIDENDĄ

C R A N E SAVINGS "*&«J**
2555 ĮVEST 47tb STREET LAUyette 3-10M

B. R. Pietkleulcz, prez_; R. R. Pletldetvlcz, nekr. ir advokatas
Mokam'- aukštui, ,11,idendti*. kelelarne čekius. Parduodame Ir perkame 

laistytais Išmuš. Taupytojams patarna, linai nemokamai.

Pradekite taupyti utldurydarni sunkuliu šiandien. Aislruusta Iki 810,000.

Darbo valanti:a: pirtnad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 Iki 5; treč. uždaryta, o ieftt. nuo 9 iki vidurdienio.

LlODĖSIO VALANDOJ 
Sunkite

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. H’estern Avė. Air Conditioned koplyčia 
REpublic 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

Tiems, kurie gyvena kitose miesto dalyse; gausime 
koplyčių arčiau jūsų namų.

C7333

LAISVĘ KOVOT
Agituot ii 

maskoliai 
iš Lietuvos 
lietuvių pa

dar nepervėlu. 
reikalaut, kad 
kraustytus lauk 
—tai visų gerų 
reiga.

Rašant laiškus visad var 
tokite antikomunistinius vo 
kus.

40 įvairių vokų $1.00

Užsakymus ir pinigus siūt 
kitę:
DRAUGAS

2334 So. Oakley Avė. 
Chicago 8, Illinois

liiimiiuiiiiiiiiiiii...... .  ]

S-S

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Vieną t bloku aao kalinių.
Didžiausias Paminklams Planj 

Pasirinkimas mieste!

Teist — CEdarcrest 3-6335

10 Atsakymų Kodėl Apsimoka Taupyti 
Standard Federal Taupymo B-vėje

I. Stipriausia Taupymo Bendrovė Chicagoje.
Turtas .................. .. .......................................... $58,000,000.00
Atsargos Fondas virš ..................................... $5,000,000.00
Standard Namas ir visi įrengimai vert. virš $1,000,000.00, 
bet knygose rodoma už $1.00.

5. Pakėlėme dividendą 1/4^° visoms taupymo sąskaitoms.
6. Visados išmokėjome Taupytojams pagal pareikalavimą 

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

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

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

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

CHARTERED AND SUPERVISED BY 

THE UNITED STATES GOVERNMENT
JUSTIN MACKIEWICH, Prcsidcnt 

JUSTIN MACKIEUICII, Jr., Vicc-President

DARBO VALANDOS: Kasdien, įskaitant šeštad. nuo 9 vai. ryto iki 1 
vai. po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro. 
Trečiadieniais visai neatidaroma.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 SO WESTERN AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ. 

CHICAGO, !LL. CICERO, ILL.

Telefonai — GRdvehilI 6-2345 arba 

T0wnhali 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CIIICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

' Ambulansų patarna- Mes turime koplyčias'
' vimas dieną ir nak- jJįvJ visose Chicagos ir
I tį, Reikale šaukite Roselando dalyse ir'
Iniua. tuojau patarnaujame I

Standard Federal Savings

nfanlsnHJK

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

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

PHONE: Vlrginia 7-1141

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

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

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

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

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

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

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

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1616 W. 46tk STREET YArds 7-0781

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

2314 W. 23rtl Pt.ACE Vlrginia 7-0672

vancFfuneralhome
1424 S. f)Oth AVĖ. OLyiupic 2-5245 ir TOtvnhaii 3-9687

tl Draugi" Classificd skyriumi
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DIENRAŠTIS draugas, chicago, illtnois Penktadienis, vasario 1 1957

X Sopliie Barčus radijo pro
gramos metinis parengimas, 
kuris, kaip paprastai, sutrau
kia daug čikagiečių, tiek naujų
jų, tiek senųjų ateivių, o taip 
pat daug lietuvių iš artimesnių 
'bei tolimesnių apylinkių, įvyks
ta šį sekmadienį, vasario 3 d., 
Lietuvių auditorijos patalpose.

Programa susidės iš dviejų 
dalių. Koncertinėje girdėsime 
mūsų žymiąją solistę Pruden- 
ciją Bičkienę, kuri specialiai 
ruošėsi šiai programai ir pa
dainuos naujų dainų. Mokslei
vių Tautinis ansamblis, vado
vaujamas buv. Vilniaus artis
tės Anelės Kirvaitytės, išpil

X Kini. B. Suginto naujai 
sudarytam 29 Vasario 16 gim
nazijai remti būreliui priklauso
J. Stasiūnaitis, J. Janulaitis, 
A. Kasperavičius, R. Ožekaus- 
kienė, A. Manonis, J. Visčius,
K. Snobaitis, M. Bliudžiuvienė, 
VI. Aneevičius. A. Naglius, V. 
Zmud, J. Išganaitis, J. Mase- 
lis, Pr. Gaigalas, K. Perlikas, 
Gr. Repeikienė, A. Grybaus
kas, K. Kupreišis, K. Brazdytė 
ir Brazdytė.

X Regina Pemkutė baigė 
Roosevelt universitetą bakalau- 
rato laipsniu Biochemijos sri
tyje. Studijuodama aktyviai 
reiškėsi studentų ateitininkų 
veikloje. Yra viena iš Krikščio
niškosios demokratijos studijų 
klubo steigėjų ir pirmutinė jo 
sekretorė.

X Chicagos moksleivija, tė
vai, o taip pat ir visa plačioji 
Chicagos visuomenė yra prašo
ma ruoštis dalyvauti Mokslei-

—-
SESERŲ LAIDOTU VftS Perpildyta Apskrities 

ligoninė
Cook apskrities įstaigų supo-

Kiek vokiečiai išleidžia 
knygų

Per 1955 metus Vakarų Vo
kietijoje buvo išleista 16,660 pa 
vadinimų knygų, taigi — net

Atstatė policininką dėl 
mokytojo mirties

Policininkas W E. Dawes, 
rintcndenta? di. K. A. Meyer kuris 1955 m. birž. 24 * mirti- 
paakelbė, I ad Cook Apskrities na: peršovė mokytoją Eugene

.ligoninė Chicaįoj? yra kibai Veseeky, kilus tarp jų dviejų 420 knygų daugiau, kaip 1954 
, perpildyta. Joje viet.is yra dėl ginčui dėl susisiekimo taisyklių metais. Apie trys ketvirtadaliai 
2,500 ligonių, o dabar ten yra vykdymo dabar yra atstaty- naujos, gi ketvirtadalis
‘Ugrūsta 3,200 ligon ų. Praei- tas nuo b * nybo->. naujos laidos ankstybesnių h i-

tais metais toje ligoninėje gi-' - v .
mė 15,000 kūdikių,,nors įtaisy-į Areštavę nedorą mokytoją 
mai tėra paruošti dėl 6,000 gi- VVaukegane areštuotas luo
minių per metus. Planuojama kytojas Robert E. Girten, 40 
birželio mėnesio balsavimuose m. amžiaus, kuris rastas turė- 
duoti piliečiams pasisakyti už jęs nusikaltimų su, berniukais 
užtraukimą $30,000,000 pasko- ir mergaitėmis. Mokytojas iš 
los ligoninės plėtimui ir remon- 3avo pareigų atsisakė, 

i tavimui.
Į Ligoninėn — įtartą 

Is kelnių iškrito revolveris nužudyme

Kai Roy Vollkomner, 28 m. VValter Kranz, 53 m. am-
. Grimes seserų šeima laidotuvėse. Kairėje stovi jų brolis James, amžiaus, ėjo ties Clark ir Van žiaUs vvras kur:s buvn nirmas 

tėvas Joseph, sesuo Terese, mergaičių motina ir mergaičių tėvo bro- . . .. vyid-»- kui.s uuvo prnnas
lis. (INS) Burcn sankryža, Chicagoje, iš įtariamasis Grimes mergaičių

.. ' • —— - kelnių išslydo ir nukrito ant nužudyme, uždarytas į psicho-
šaligatvio revolveris. Tai pašte-, patinę ligoninę sveikatos ištyri-IŠ ARTI IR TOLI bė;jo policija ir ji sulaikė. Jis muk

J. A. VALSTYBĖSE pijos, East Chicago, 1956 me- 
— Smuikininkas Izidorius; tų apyvartoje paskelbta, kad 

Vasyliūnas vasario 2 dieną, 8 tais metais turėta vi3o $28,

dy3 gražų, tėviškę primenantį jat-kų ruošiamame meno 
muzikinį montažą, be to, padai- į vakare-baliuje, kuris įvyks Lie- 
nuos keletą dainų, pritariant tuvių auditorijoje šeštadienį, 
kanklių muzikai. [vasario mėnesio 23 dieną. Pro-

Solistei akompanuos pianistė’gramą.išPildyti Pakviesti vai.“vakare, MethuenMemorial| 979.42 pajamų ir $25,220.20 iš-
Aleksiūnaitė. Kitoje programos 
dalyje turėsime progos pasige
rėti gražia filmą, rodoma Balio

jaunieji menininkai Music Hali salėje, Lawrence, j laidų. 
Mass.. rengia viešą smuiko kon-

pasiaiškino, kad revolverį lai 
kąs apsaugai Jonės Employ-j 99 SUVdZldvimdi 
ment agentūros, esančios 10 Vasario mėnesį Chicagoje 
W. Van Buren, kur jisai dirba. Įvyks 99 suvažiavimai, kurie 
Ginklą jis nešiojąs su savim — sutrauks apie 126,000 delegatų

dinių.
Daugiausiai išleista dailiosios 

literatūros kūrinių: 2,714, kas 
sudaro 16,3*7. Po to seka mo
kyklos reikalui knygos — jų 
2,051, kas sudaro 12,3%. Tre
čioje vietoje — knygos jauni
mui, kurių išleista 1,359 (8,2 
%). Religinių veikalų išleista 
1,016 (6,1%). Maždaug kas vie
nuolikta knyga buvo vertimas 
iš kitos kalbos.

Vokietijoje veikia net 1935 
leidyklos. Daugiausiai knygų iš
leista šiuose miestuose: Stutt- 
garte — 2,131, Muenchene — 
2,110, Berlyne (Vakarų) — 1, 
378, Hamburge — 1,116 ir 
Frankfurte 944. Šiuose miestuo
se išleista 46% visų 1955 me
tais Vakarų Vokietijoje pasiro
džiusių knygų.

X Grafikas Paulius Augius

šiandien Vilniaus Aušros Var-, certą. Programą sudaro ketu- 
Brazdžionio. Tai gražūs vasa- tų parapijos mokyklos salėje J rios Mozarto sonatos: Sonata 
ros vaizdai iš paskutiniojo So- 7:30 vai. vak., skaito paskaitą A dur, K. 305, Sonata E moli,

apie Modernųjį meną. Paskai
tas ruošia Lietuviškų Studijų 
institutas, išlaikomas Moksli-

phie Barčus radijo programos 
pikniko, į kurį, kaip prisimena
me. buvo suplaukę labai daug 
žmonių. Žurn. Vytautas Kas- nių Studijų klubo, 
niūnas paskaitys trumpą iš
trauką iš “Tėviškės vaizdų’’.

Po programos, viršutinėje Valančiaus moksleivių ateiti-

K. 304, Sonata A dur, K. 402 
ir sonata Es dur, K. 380. For- 
tepionu palydi smuikininko sū
nus Vytenis Marijus Vasyliū-

, nas. Lawrence ir artimesnių
, ,, vietovių lietuvių visuomeneiškilmingam posediui vysk. M. .. ........ ,

silankymu paremti savo smui
kininko pastangas. Koncerto 
salė randasi 28 kelyje, 220

salėje grojant padidintam Ba- njnkų kuopos penkmečio minė- 
lio Pakšto orkestrui, o apatinė-1 jime> kurig įvyks vasarįo lQ 
se - žemaiSių muzikantams, | d. tuoj , val. pamaldų 
vyks šokiai. Visi dalyviai busi* t naraniios salėie Cice- Broadway’ Mettiuen, Mass., 
pavaišinti skaniais lietuvaičių'_ T„ ! tarp Union ir Osgood gatvių.
virėjų pagamintais valgiais.

iro, III.
i — P. Jura Dubinskaitė-Kau-

, X Albertas A. Tubinas, 6837 Į nienė, Dės Moines, Iowa, susir-1 
X šakių Apskrities klubas g Campbell avė., Illinois uni- go ir teks išgulėti keletą savai-

savo metiniame susirinkime 
sausio 19 d. vienbalsiai pasky-

versiteto architektūros studen
tas, buvo atžymėtas už projek- 

rė po 5 dol.: Amerikos Lietuvių Įą bažnyčios bendruomenės Pranciškaus parapijos klebo 
Tarybai, BALFui, Tėvų Jėzui- centras, National Instituto to- nas, išvyko porai savaičių į

čių lovoje.

— Pfel. K. Bičkauskas, Šv.

tų namų statybai, Lietuvių tuiėjimo reikalams įstaigos.
Kultūros Fondui, Draugui,)
Naujienoms ir Tėvams Salezie-' x Genis, 1611 S. 49 et., Ci- 
čiams. Viso paskirta 35dol.[cer0’ I1L’ Pradžjo nesveikuoti Pranciškaus parapijos chorve-
Aukos netrukus bus įteiktos. ir daktarų patariamas nu-'3- ........................
Šakių apskr. klubas per visą sPrendė pakeisti klimatą, to-
savo veiklos dvidešimtmeti ak- dėl išvyko į Floridą, Saint Pe- 
tyviai rėmė ir teberemia mūsų' tersburg, ir apsistojo pas šeš- 
labdarybės, religijos, kultūros tokus. Pasveikęs vėl grįš at- 
ir visuomeninės veiklos insti-, Sak
tucijas. Visiems zanavykams/ x šaulių klubo centro val- 
čia esantiems Chicagoje ir jos dybos bendradarbių spaudos 
apylinkėse, susibūrusį klubo komisija sudaryta Chicagoje, 
narių eiles būtų galima atlikti kurįon įeina Antanas Gintneris 
dar žymiai didesni ir kilnesni — pirmininkas ir nariai —

Floridą pailsėti ir sustiprėti.
— Muz. Faustas Strolia, Šv.

dis, vadovauja parapijos cho
rui, vaikų chorui ir intensyviai

darbai. dail. Aleksandra Koverienė,
X Chicagos šaulių klubas Zelma Žemaitytė ir Kastytis 

buvo įsteigtas 1954 m. rugpjū-i Juškėnas.
čio mėn. 15 d., kurio pirmieji x Zenonui Kasparavičiui yra 
steigėjai buvo Ign. Serapinas,į laiškas jš Lietuvos (Viekšnių) 
E. Grigaliūnienė, A. Kybartie-Į pas Ieva Lukas. Prašoma atsi- 
nė, A. Markuzienė, K. Dudėnas,! liepti tiktai raštu; Miss Eve A. 
A. Suopis, V. Vaidevutis-Man- ’Lukag> 7011 g Artesian Avė., 

Chicago 29, III.
X Chicagos skautams remti

tautas, M. Kalmantas, Alf. Va 
latkaitis ir Jz. Dambrauskas.
Dabar Chicagos Šaulių klubui 
priklauso keli šimtai narių, j draugija balandžio mėn. 14 d. 
kaip vyrų, taip ir moterų. Jau-1 ? p. p. Marijos Augit n,o- 
nimas
eiles.

Kultūrinė ekskursija
Dėka aukotojų ir rėmėjų iš 

JAV ir Kanados, sekmadienį, 
sausio mėn. 20 d., mokytojas 
Skėrys suruošė su evangelikais 
mokiniais labai gražią ir įdomią 
ekskursiją į Frankfurtą. 8 vai. 
30 min. iš lietuvių Vasario 16 
gimnazijos kiemo išvažiavo di-

einant į darbą ir grįžtant.

Nuotraukų paroda
Gamtos nuotraukų paroda šį 

šeštadienį atidaroma Gamtos

ir numatoma, kad jie čia išleis 
apie $21000,000.

Stipendijos vengrėms
Roosevelto universitete Chi-

Skclbkitės “Drauge”

Istorijos muzėjuje (Roosevelt! caS°Je Yra paskirtos devynios 
gatvė, prie ežero) ir tęsis iki, stipendijos pabėgėliams veng-j 
vasario 24 dienos. Nuotraukas rams studentams.
bus galima matyti kasdien nuo
9 vai. ryto iki 4 vai. v., o vasa
rio 10 ir 17 dienomis 2 vai. 30

delis puikus autobusas su 64 ke min. po pietų to muzėjaus te- 
leiviais, jų tarpe 6 mokytojais. I atre bus rodomi spalvoti neju-

Iš Frankfurto aerodromo vi- darnieji paveikslai.

LIETUVIŠKU STUDIJŲ 
INSTITUTAS

— Telaikomas —
MOKSLINIŲ STUDIJŲ KLUBO 

SEMESTRO TEMA: 

MODERNIŠKŲ KULTŪROS AP
RAIŠKŲ VERT’NIMAS

Penktadienį, vasario 1 dieną 

Vilniaus Aušros Vartų mokyk-

Seniausias žmogus pasauly
Medikai neseniai pabaigė pa

grindinai egzaminuoti Kolumbi
jos indėną, zenų giminės, pavar 
de Javier Pereira, kuris, sako
ma, turįs 167 metus amžiaus ir loje (virš bažnyčios), 2325 W. 
yra seniausias žmogus pasauly-l23rd Piace (šalia “Draugo") 
je. Gydytojai neturi metodo tiks | Dailininkas Paulius Augius

si važiavo į raketų parodą tarp 
tautinės mugės halėse. Dešim
ties minučių filmą parodė ra
ketų veikimą ir jų lėkimą į stra 
tosferą. Fizikus pamokose mo-i fizikas F. C. Paddison pranešė gak bUr^ti 150 metų c" daugiau 
kiniai savo įspūdžius pasidalinoį policijai, kad Illinois Central j0 sveikata pagal jo amžių — 
su mokytoju Antanaičiu. [stotyje jam bekalbant telefonu puiki, jo atmintis gera, smege-

Vėliau viena mokinių grupė buvo pavogtas jo portfelis su nų pasenimo žymių nerasta. Jis 
aplankė pasaulinio masto zoolo slaptais JAV dokumentais apie nebeturi dantų. Aklas kaire aki- 
gijos sodą, įsteigtą 1858 metais, atominės energijos itaisus. mi ir dešine nepilnai temato. Y- 

ra sukalkėjimo žymių ausų bub- 
neliuose. Oda maždaug tokia, 
kaip 70 m. amžiaus žmogaus. 
Rankose yra arthritis žymių, 
bet jos dar labai pajėgios. Jo 
muskulai maži, bet stiprūs. Ji? 
gali nueiti tris blokus ir užlipti 
du augštu, nenustodamas kva
po. Neturi jokių žymių širdies 
ligos. Kraujo spaudimas norma
lus. Gyslų sukalkėjimo nerasta. 
Išskyrus anemiją, jo kraujas 
sveikas. Pagal jo amžių, jo svei
kata ypatingff gera, nors jis 
kenčia nuo vidurių kirminų.

sinaudoti napiginimu bet ku-V A- -A- -AT -A- -A- -A.» »A.» -A? «A? -A? -A- »-*■* ‘Af --A? 1
riomis valandomis. Korteles

Pagrobė slaptus 
dokumentus

T , tt i • -v • . nustatyti žmogaus amžių, skaito apie Modernųjį meną.John _Hopkins uniVersiteto ta£jau jų duomenimis Pereira
Paskaitos nadžia 7 vai. 30 

min., nesivėlinant.
s

Visi, besidemintieji dvasinių 
mokslų pažang' kviečiami da
lyvauti.

Per paskutinį karą jis buvo vi- Smulkmenų, kokie tie dokumen- 
sas sunaikintas ir tik 1945 me- tai, neskelbiama, tačiau tai bu
tais vėl atstatytas. Neteko pa-1 vę svarbūs popieriai ir nuotrau- 
matyti tigrų, nes 8 liūtai buvo. kos.

.v.., . —..............,— įsilaužę į tigrų narvą ir juos su m v i • • ■ «
dirba su mišriu oktetu, rengda- draskė. 1956 metais Kūčių va-' luOKSleiViams papiginta

masis pasirodyti Lietuvos Ne- karą Frankfurto zoologijos so
priklausomybės minėjime, ku
ris įvyks šių metų vasario 17 
dieną Gary, Ind., Švento Kazi
miero parapijos salėje.

— East Chicago, Ind., Lietu
vių Bendruomenės valdybon 
šiems .metams išrinkti Stepas 
Karvelis, Viktoras Makiejus, 
Faustas Strolia, Benas Paka- 
lenka ir Janina Petraitienė.

— švento Pranciškaus para

de raganose pagimdė ragano- 
siuką. Tai pirmas įvykis Euro
poje. Vaikai pamatė įvairiausių 
gyvulių ir paukščių iš viso pa
saulio. Per gamtos pamokas vi
si galėjo daug papasakoti.

Vėliau mokiniai matė ameri
kiečių labai augšto lygio ledo 
baleto ansamblį su geriausiais 
pasaulyje ledo čiuožimo meiste
riais.

važma
Chicagoje artimiausiomis die

nomis bus paskleista 125.090 
kortelių, duodančių teisę moks
leiviams važiuoti autobusais ir 
kitomis miesto susisiekimo 
priemonėmis puse kainos. Tas 
korteles turėdami jie galės pa-

iiiiimmmiiiiimiiiimiiiiiiiiiiihimmm,

STASYS DŽIUGAS 
Kiškučio Vardinės

fui gražiausia dovana mūsų 
mažiesiems skaitytojams Meile 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ii 
lail. VI. Stančikaitės gražios iliu
stracijos šią knygą padarė dau
giausia mėgiama mažųjų skaity
tojų tarpe. Kaina $1.50.

Sakymui) kurtu su pinigais siuskite:

‘DRAUGAS” 

4334 So. Oakley Avė.

Chicago 8. HL
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CHICAGOS ŽINIOS
Bedwell atšaukė 

prisipažinimą nužudyme
Edward L. Bedvvell, beraštis 

20 m. amžiaus valkatų rajono 
gyventojas, kuris pirma buvo

irgi noriai stoja į šaulių dldeI' [prisipažinęs, kad jisai užmušė J?* teatro- .kuriame
aVantn nnaimHvmn »/-<_•___ .. . . tęs buvo, ir jų namų.

X LB Town of Lakė apylin

kės rengiamas Vasario 16 d. 
minėjimas įvyksta vasario 16 
d. vakare V. Ančiulio salėje, 
1820 W. 46th St., Chicagoje.

skautų pasirodymą.
X Ona Olbikienė, gyv. Cice

ro, Ilk, po operacijos sveiksta 
Loretos ligoninėje, dr. J. Sto-

kainuos po $1. Jos bus duoda
mos tik moksleiviams, kurie tu
rės atitinkamą mokyklos vado
vybės paliudymą.

Naujasis Testamentas 

Šventas Raštas

Pabrangs nuoma
Vertė Uci ,lų Kalbin. JUOZAPAI 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivyp 
kūpąs Metropolitas. IV laida. Ii 

. | leido “LUX” 1947 m. Stutgart- 
wam>

nančios namo. Tų berniukų Nejudamos nuosavybės pre-1 Le^° 1947 m. Stu
vardai- Earl Zastrruv ir PH , • 820 Pusl Kaina $1.50. Garvaraai. n,an z.astrow ir Ea-| kybinlnkal Chicagoje prana-' 
ward Lorden, abudu iš artimos Sauja, kad ši pavasarį nuomos 
kaimynystės. Dabar vėl tyrinę- pakil3 nuo 4 iki 10%. Tam 
jimai pradėti tarp Brighton priežastis '— padidėję mokes-

"DRJD G 5" 
2334 So, Oakley Avė

Chicacro 8, Illinois

Grimes mergaites, dabar savo 
prisipažinimą atšaukė, tvirtin
damas, kad jis buvo policijos 
mušamas, spardomas ir kitaip'

čiai, pabrangusi namų priežiū- 
ra ir užlaikymas bei nemaža

i stoka butų.
Areštavo įtariamą berniuku .... ,.

žudyme $120 bilionų bankuose

nio priežiūroje.
I to išvengti jisai prisipažinęs. Jo

... , . .. x Oydyttjų dr-jos;advokatas p E Bradshaw
Minėjimo ™re„g,mo komiu,jon tradicinis Kartūnų 9oli.' kad paž:nllJ„

danzuojant Vyrą chorui, nu-, buvo išgautas gązdinimu.

varginamas ir norėdamas viso Sangamon apskrities proku
roras pavedė prisiekusiems tei
sėjams ištirti seksualinių nusi
kaltėlių ir degeneratų gaują.

Kasperavičius, J. Kareiva ir P. 
Menkeliūnas. Laukiama gau
saus vietos lietuvių atsilanky
mo.

X Patria Gift Parcel Co.,

3741 W. 26th St., Chicago, Ilk 
praneša, kad nuo vasario 1 d. 
nebepriiminės atneštų siunti
nių. Toliau priims tik užsaky
mus per Švediją ir Angliją.

X Vytas Aukštuolis sutiko 
vadovauti ir paruošti East Chi
cagos Lietuvių Bendruomenės 
jaunimo Lietuvių Tautinių šo
kių grupę Tautinių Šokių Fes
tivaliui, kuris įvyks sekančią 
vasarą Chicagoje.

keliamas į gegužės .mėn. 4 d.

KAS KĄ IR KUR
— A.S.Sąjūdžio nariams. Chica-

Šerifas tai girdėdamas pa
reiškė, kad Bedwell meluoja — 
jisai niekada nebuvo mušamas. 
Anot šerifo, jisai dabar me-

— nariam*, vmca- , ■ R bausmės užgos skyriaus A.S.S. sueiga įvyks luoja’ Kad oausmes uz
vasarii 3 d. 3 vai. p.p. Don Varno nužudymą. Šerifas tvirtina, kad 
posto patalpose 6818 S. Western Bedwell vis dar pasilieka pir- 
Ave. įvairi pragrama ir po to pa-1 ... .... , ,
silinksminimas. Visi A.S.S. nariai mos p“e8 įtartinas nužudyme, 
kviečiami gausiai dalyvautu j pu augštesniosios mokyklos

----- ------ berniukai policijai pareiškė.
kad gruodžio 28 d. apie 11 vai. 
30 min. nakties jie matė abi
dvi Grimes mergaites ties 35 
gatve ir Seeley. Berniukai jas 
pažinę Jos tada tebuvusios du

Skelbtis “ DRAUGE" snaimoica 
nes jis yra plačiausiai skaitomai 
'letuvlų dienraštis o skelbime 

kaina yra prieinama visiem*.

Ta investigacija palies ir čika- 
gietį W. R. Brooke, įtariamą 
dalyvavusį nužudyme trijų ber
niukų. Jisai anksčiau dirbo ne
toli Robinscn Woods, kur buvo 
rasti nužudytų berniukų lavo
nai. Dirbo tada jisai metalo 
dirbtuvėje. Paskiau buvo išvy
kęs darbams į Iraną, bet darb
daviai jį grąžino i JAV, o čia, 
New Yorke, išlipusį iš lėktuvo 
jį tuojau areštavo policija. Tarp 
jo daiktų" rasta daug nepadorių

Bankuose yra tiek daug in
dėlių, kad tik 300-se didžiųjų 
JAV bankų piliečiai laiko $120 
bilionų santaupų. Chicagos 
First National bankas tarp tų 
didžiųjų užima šeštą vietą.

Gerina susisiekimą
Chicago & North We3tern 

geležinkelis planuoja įtaisyti | 
naujus vagonus ir naujas sto-llt 
tis vietos .susisiekimui ir ryšiui! 
su -priemiesčiais. Atskiruose Į 
vagonuose bus specialūs vėdini 
mai.

Pirmauja pramonės augime
Jau dveji metai, kaip Chica- 

ga pralenkia kitus JAV mies-
nuotraukų ir aprašymas trijų1 tus pramonės augime. Per 1956

blokai nuo namų ir buvo beci- iš laikraščio.
berniukų nužudymo, iškirptas m. Chicagoje tam reikalui buvo 

išleista $lvį biliono.

llllllllllllllll'llllllllllllIShiOIlNII! illll.

PER PASAULI KELIAUJA 
ŽMOGUS

Bernardo Brazdžionio poezija 
'inkinys Nedidelis skaičius šio 
knygos gautas šiomis dienom* 
'Drauge'1 2334 So Oakley Av> 

CHICAGO 8 n-L. Knygos kait
ri etai s viršeliais $2

hiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiniimiiiii

POP U LA R 

LITHUANIAN RECIPES
Surinko JUZE DAUŽVARDIEN1

Tu uep&praaia Knyga Virs £00 re
ceptų grynai lletuvISkų valgių gami
nimui anglų kalboje. Ponia Daužvar- 
dlent, kuri dažnai pasakodavo apie 
lletuvlAkus valgius per Chicagos ra
dijo Ir televizijos stotis, surinko pa
čius {domiausius lletuvISkų valgių 
receptus Ir DRAi’OAS Juos išleido 
labai parankioje formoje. Pirmų kar- 
t<t tokia knyga pasirodo knygų rin
koj*.

Gera dovana kitataučiams ar ang 
nikai skaitantiems lietuviams.

Kaina — $2.00
(Ijsukynius kartu su pinigais siųskite-.

“DRAUGAS”

2334 So. Oakley Avenue,
CHICAGO 8. ILL.

MALDAKNYGE

niw<wr mauki v
Kuri* oamoAS 

Knn. P Klrvelalth 

Raina $i 50 ir SL. 50

"fanli -mil. ui n -annk

DRAUGAS 

2334 South Oakley Avenuc

CHICAGO 8. tLL


