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ANTRO LIAUDIES FRONTO BANDYMO NEBUS
Atoslūgis po darbymečio

SALOMĖJA NARKĖLIŪNAITĖ 
Mūsų korespondentė Neu> Yorke

JUNGTINĖS TAUTOS. — Pasibaigus Generalinės Asamblė
jos sesijai, didžiuma nuolatinių korespondentų išvyko atostogų 
beveik tais pačiais laivais ir lėktuvais, kuriais naudojosi ir jų šalių 
diplomatai.

Todėl šiuo metu JT būstinėje 
tematyti vos negausūs nuolati
nių didžiųjų laikraščių štabo na
riai, kuriems reikia būti, nežiū
rint ar čia posėdžiai vyksta kiek
vienoje salėje, ar iš viso teposė
džiauja vos vienas kuris nors 
vienetas.

Mandagiai atsisveikino
Vos Generalinei Asamblėjai už 

baigus savo darbus, spaudai kon
ferencijas surengė sesijos pir
mininkas čilietis Jose Maža, o 
po jo ir Gen. Sekretorius Dag 
Hammarskjoldas.

Tiek pirmasis, tiek ir antrasis 
dėkojo spaudai už glaudų ben
dradarbiavimą, aiškindami, kad 
be korespondentų žmonės pasau
lyje nežinotų tiek daug apie JT 
darbus.

Ne tik šie pagrindiniai parei
gūnai, bet ir sesijos metu įvyku
sių priešpiečių metu delegacijų 
vedėjai korespondentams daž
nai pabrėždavo spaudos, radijo 
ir TV reikšmę JT darbuose. Su 
delegacijomis kontaktą palaikė 
korespondentų sąjunga, kurios 
vadovybė surasdavo atitinkamą 
momentą pakviesti delegacijų ve 
dėjus tradicinių priešpiečių.

Savo svečiais pereitos sesijos 
metu korespondentai yra turėję 
JAV, Prancūzijos, D. Britanijos, 
Sov. Sąjungos, Izraelio, Egipto, 
Jugoslavijos ir kt. šalių delega
cijų vedėjus.

Būdinga, kad Sov. Sąjungos 
atstovas, kuriuo buvo V. V. Kuz- 
necovas, piimą sykį tokių prieš
piečių istorijoje prabilo angliš
kai. Ligi šiolei visi jų kalbėdavo 
rusiškai ir todėl susidarydavo 
nepatogumų, nes dvigubai už
trukdavo, kadangi pusė laiko nu
eidavo vertimui.

Kad ir kaip mandagūs rusai, 
prancūzai, britai ar amerikiečiai, 
jie vistiek laikosi savo užimtų 
pozicijų, ir jokie klausimai, nors 
ir kaip lanksčiai statomi, jų iš 
kelio neišmuša, nors kartais tai 
ir juoko padaro. Štai, vieną sykį 
Kuznecovą korespondentas ir 
klausia, ar būtų, jo manymu, pra 
sižengta su Ženevos dvasia, jei 
dabar Vakarai savo kraštuose 
imtų uždarinėti komunistų par
tijas?

— Tai grynai jų vidaus reika
las, — atsako Kuznecovas, bet 
visi skaniai juokiasi.

Ženevos auksas
Korespondentų sąjunga, kuri 

čia įsikūrė JT pradėjus veikti, 
pereitais metais gerokai pratur
tėjo. Ir tai visiškai netikėtai. 
Apie dvidešimt šeši tūkstančiai 
dol. teko pasidalinti newyorkie- 
čiaans su Ženevoje prie Europos 
JT būstinės dirbančiais kores
pondentų sąjungos nariais. Tai 
pinigai, kurie nuo II Pas. karo 
pradžios žinomi kaip „Ženevos 
auksas“.

Pati istorija prasidėjo 1930 m. 
rugsėjo mėn., kai Tautų Sąjun
gos tuometinis pirmininkas Ni- 
colas Titulesco, Rumunijos užs. 
reik. ministras, Tautų Sąjungai 
pasiūlė sudaryti tarptautinį žur 
nalistų fondą, iš kurio akredituo
tieji korespondentai galėtų įsi
gyti patalpas netoli Tautų Są
jungos būstinės.

Tada Kanada, Kinija, Čekija, 
Prancūzija, Vokietija, Italija, Ja 
ponija, Olandija, Rumunija, Is
panija, Siamas, D. Britanija, Ve- 
nezuela ir Jugoslavija sudėjo po

penkis tūkstančius frankų. Tiek 
pat pridėjus ir žurnalistams, su
sidarė fondas, už kurį 1939 m. 
(karui prasidėjus) buvo nupli kta 
727 uncijos aukso, kuris buvo de
ponuotas Lloydo banke Londone. 
Vėliau jis buvo perkeltas į Ka
nadą, bet po karo vėl atsirado 
Londone ir doleriais skaitant jau 
sudarė apie dvidešimt šešis 
tūkstančius.

Ilgokai užtruko, ligi išsiaiškin
ta ir sutarta, kad tas auksas turi 
būti perleistas dabartinėm dviem 
JT korespondentų sąjungom. Bet 
kaadngi Tautų Sąjunga yra lai
koma Jungtinių Tautų pirm ta
ktine, tai ir korespondentų oi-ga- 
nizacijos išeitų identiškos dabar
tinėms. Sutartį išdiskutavo new- 
yorkiškės sąjungos pirmininkas 
šveicaras dr. Max Beer. Laimin
gu sutapimu pasitaikė, kad tuo 
metu ir europinės žurnalistų są
jungos pirmininku buvo dr. Beer 
bendradarbis iš to patiem laik
raščio (Neue Zuercher Zeitung). 
Todėl ilgų kalbų ir nebuvo. Da
bar auksas atšaldytas .išimtas iš 
globėjų ir bus panaudotas abiejų 
sąjungų klubui ir kitoms poilsio 
patalpoms įrengti.

Mūsų draugai

Ne visi prie JT akredituoti ko
respondentai priimami nariais į 
tą sąjungą. Yra visokių reikala
vimų. Net daugelis amerikiečių 
žurnalistų tėra tik associate 
members. Jūsų korespondentė 
turėjo garbės tapti tikra sąjun
gos nare. Tai įvyko, žinoma, re
miant geriems pažįstamiems, tos 
sąjungbs jau ilgamečiams na
riams. Tas pats dr. Beer bene 
buvo pirmasis, kuris atėjęs iš 
valdybos posėdžio tuojau pasvei
kino ir pranešė, kad esu priim
ta į tikruosius narius. O Indijos 
laikraštininkas Balaraman, prieš 
dr. Beer buvęs sąjungos pirmi
ninku, po kelių minučių, kai jau 
dr. Beer tą žinią pranešė, per 
visą salę šaukė, kad esu priim
ta nare. Ir taip tada susidarė 
proga už lietuviškąją spaudą iš
kelti tostą kartu su Reuterio ko
respondentu Hefferman, Asso
ciated Press atstovu ir nauju są
jungos pirmininku Max Harrel- 
8on ir tuo pačiu dr. Beer bei ki
tais.

Su daugeliu iš jų, ypač iš ra
šančiųjų, teko naujai susipažin
ti ar jau senąsias pažintis pagi
linti. Vienu tokių bičiulių ir pa
vergtųjų tautų reikalą supran
tančių yra Associated Press at
stovas William Oatis. Tai tas 
pats amerikietis žurnalistas, ku
rį čekai išlaikė 12 mėnesių kalėji
me ir kurį JAV valdž.a pagaliau 
po didelių pastangų išlaisvino

Kartu panašų informacijos 
darbą dirbant, nors rašant ir 
priešingomis kryptimis, nevisa 
da galima buvo ir su sovietinic 
bloko žurnalistais bartis. Vienai; 
jų, sovietų ambasados spaudos 
atache Fisunovas, net ir lietu
viškų degtukų buvo atvežęs. 
„Skridau iš Maskvos ir lėktuvas 
sustojo Vilniaus aerodrome, tai 
ir nupirkau cigarečių su degtu
kais, kad tikrai matytum, jog 
per Lietuvą skridau“ — sakė jis. 
Degtukus jis įdavė, bet cigarečių 
taip ir nepavyko gauti, nes su
pyko, kai vienoje kompanijoje 
„sovietiniu agentu“ jis buvo pa
vadintas.

Monaco princas Rainier III su saovo sužadėtine fili 
te, kur jaunosios tėvai gyvena.

mą artiste Grace Kelly ir jos tėvais Philadelphijos mies-
1 . (IXS)

Prancūzijos socialistai tokios 
atsakomybės nebenori imtis

Čilė turi ūkinę

ir politinę krizę
SANTJAGO, saus. 7. — Čilės 

parlamentas paleistas atostogų, 
kariškiams atšauktos atostogos 
ir beveik visame krašte paskelb
tas išimties stovis, kas reiškia, 
jog draudžiami vieši susirinki
mai, cenzūiuojamos spaudos ir 
radijo žinios, galima daryti kra
tas ir areštuoti be teismo leidi
mo.

Visa tai padalyta norint iš
vengti netikėtumų tuo atveju, jei 
sausio 9 d. tikrai prasidės visuo
tinis streikas protestuoti vyriau
sybės nutarimą užšaldyti atlygi
nimus, kainas ir pensijas kaip 
priemonę kovojant infliacines 
tendencijas.

Sostinės gyventojai išėjo į gat 
ves nutarimo protestuoti, o dar
bininkų unijų vadovybė mano, 
kad tokia politika daug kam at 
neš badą. Todėl ir skelbiamas vi
suotinis streikas, bandant pri
versti vyriausybę nutarimą at
šaukti ir reikalą kitaip tvarkyti. 
Darbininkų vadai jau areštuoja
mi.
Padarė kiek mažesnį

atominį šovinį
WASHINGTONAS, saus. 7. — 

JAV armijos ginklų projektuo
tojams pasisekę įkišti atominę 
bombą į 8 inčių kapsulę (3 in- 
čiais mažesnė už senąją).

Tai reiškia, kad reikės mažes
nių pabūklų joms laidyti į prie
šo taikinius. Tai taipgi reiškia, 
kad tiems šoviniams laidyti pa
trankos jau turimos. Mažesni 
atominiai šoviniai leis padaryti 
judresnius armijos artilerijos da
linius. Naujos patrankos mon
tuojamos ant tankų platformų.

Metmenys britų plano Vid. Rytų 
erdves reikalams tvarkyti

LONDONĄ.S, saus. 7. Britų diplomatai Vid. Rytų erdvėje zidentas Coly tikriausiai parink- 
ir vyriausybė sutarė veikimo programą tai pasaulio daliai nuo ko- tų premjeru Mollet, bet ne Men- 
munistų invazijos apsaugoti.

kartu dabar nepateks. Ikšiol ii- 
nomas tik vienas kitas jos bruo-

vaitę dvi dienas, vyriausybė 
tiems klausimams paskyrė du 
posėdžius. Sugestijas pritarimui 
gauti atveš Edįėnas į Washing- 
toną šio mėnesio gale.

Visi sutarę, kad JAV ir Angli
ja turi stipriau veikti Vid. Rytų 
erdvėje, nes jų vietą gali užimti 
Sov. Rusija. Tai labai nepatogu 
ūkiškai, nekalbant apie kitus pa
vojus, nes Anglijai ir V. Euro
pai reikalingi naftos gaminiai 
dabar ateina iš Vid. Rytų erd
vės. Todėl šita erdvė bus labai 
kritiška taikos ir karo metu. Ka
dangi arabuose stiprus mažaver- 
tiškumo pajautinjas, todėl veiki
mo rezultatai tik tada bus geri, 
kada nebus medžiagos tam psi
chiniam kompleksui maintinti.

Sudaryta programa esanti pla
ti ir smulki, bet spaudon ji visa

Selwyn Lioyd, naujasis britų už
sienio reikalų ministeris.

PARYŽIUS, saus. 7. — Belaukiant naujojo parlamento susi
rinkimo, žymesniųjų prancūzų grupių vadai visaip bando rekla
muotis busimojo premjero vietai užimti.

Tos vietos labai norėtų Men-. 
dės - France, bet sunku jam ją 
gauti todėl, kad yra tik antras 
nuo galo turimų atstovų skaičiu
mi: tik Poujade turi 5 atstovais 
už jį mažiau.

Šitai žinodamas, Mendes ma
nevruoja kartu su socialistais, su 
kuriais buvo sudaręs ir rinkimi
nę sąjungą balsams pasidalinti.
Mendes ir socialistų vadas Mol
let po pasitarimo paskelbė, kad 
jų blokui priklauso teisė sudary
ti vyriausybę, kas reiškia, kad 
vienam judviejų reikia pavesti 
sudaryti vyriausybę.

Juodu atmetė baigiančio ka
denciją premjero Faure pasiūly
mą sudaryti tautinės vienybės 
vyriausybę, iš kurios būtų išskir
ti tik komunistai ir Poujade gru
pė.

Jei taip reikalai pakryptų, pre

žas. f
’ 1. Arabų — Izraelio taika būti

nai gęeit pasiektina. Didžiausias 
kliuvinys yra iš Palestinos pa
bėgę arabai. Izraelis įtikintinas 
leisti norintiems grįžti ir visiems 
atlyginti už prarastą turtą. Esa
ma įsitikinimo, kad beveik nie
kas grįžti nenorės, visi paims at
lyginimą.

2. Arabams ir Izraeliui duoti- 
ni ginklai, kad arabų kariškiai 
nespaustų politikų jų jieškoti so
vietų bloke.

S. Daugiau dėmesio arabų pro
jektams, kurie pagerins tų kraš
tų ūkinę ir kultūrinę padėtį. Čia 
elgtis taip, kad nebūtų įžeistos 
ambicijos pinigus dalinant.

If. Daugiau dėmesio arabų eks
porto prekėms. Ikšiol būta dide
lių klaidų. Tik pereitais metais 
Egiptas turėjo didelių nuostolių 
vien todėl, kad JAV nepajėgė ap
sispręsti dėl medvilnės prekybos 
politikos. Tai esanti svarbiausia 
priežastis, ikad Egiptas pasuko 
komunistų pusėn civilinių ir ka
rinių prekių jieškoti.

5. Tvirta ranka Izraeliui. JAV 
ir Anglija yra Izraelio tėvai, to
dėl savo vaiką turi paspausti, 
kad su ginklais nežaistų ir bent 
kiek pataisytus Jungt. Tautų nu
tarimus įvykdytų (Amerikai rin
kiminiais metais bus sunku šį 
punktą paremti).

dės - France, kuris turi daug as
meniškų priešų dėl savo įkyraus 
ir išdidaus elgesio.

Liaudies fronto su komunis
tais Mandes - France nepasiseks 
sudaryti, nes jo ir komunistų 
balsų nepakanka vyriausybei pa
remti, o socialistų vadas Mollet 
aiškiai tokios kombinacijos ne
nori — oficialiai jau pranešta, 
kad socialištai nedalyvaus tokio
je vyriausybėje, kurioje būtų ir 
komunistai.

[domūs siūlymai
imigracijos reikalu

WASHINGTONAS, saus. 7. — 
Prezidento pranešime kongresui 
apie valstybės reikalų padėtį yra 
prašymas pataisyti imigracijos 
įstatymus ta prasme, kad dau
giau imigrantų galėtų apsigyven
ti Amerikoje.

Imigrantų kvotos dabar nusta
tytos pagal 1920 m. gyventojų 
surašymą, bet Ike siūlo jas nu
statyti pagal 1950 m. surašymą.

Dar svarbesnis pasiūlymas 
leisti tų valstybių kvotas, kurios 
jų neišnaudoja, paskirti toms, iš 
kurių yra daug imigrantų.

Ike jau parengė savo

žemės ūkio programą

Naikintuvus ginkluos
atorūinėmis raketomis
WASHINGTONAS, saus. 7. — 

Patikimai infoimuojama, kad 
saugumo taryba principe leidusi 
apginkluoti Amerikos sprausmi- 
nius naikintuvus tam tikslui pri
taikintais atominiais ginklais 
(raketos su atominiais šovi
niais) .

Prieš tai buvę padaryti rimti 
bandymai, kad patirtų, ar ato
miniai ginklai automatiškai pra 
dės veikti lėktuvui pasiekus že
mę avarijos atveju. Patirta, kad 
ne. Tas faktas paskatino pada
ryti augščiau minėtą sprendi
mą.
Nuo sovietų laivo pabėgusi 

lietuvaitė jau Chicagoje
Nuo sovietų laivo Danijoje nu

šokusi lietuvaitė Stasė Norkutė 
jau vakar atsirado Chicagoje. 
Pirmadienio „Draugo“ laidoje 
bus S. Narkėliūnaitės reportažas 
apie tuos įvykius.

Susitepę žurnalistai
WASHINGTONAS, saus. 7. — 

Dar visa eilė esamų ar buvusių 
New Yorko laikraščių bendra
darbių atsisakė vakar pasakyti 
senato komisijai apie savo san
tykius su kompartija. Kiti pasi
sakė dabar nesą, bet tylėjo apie 
praeitį, tuo aiškiai pasakydami, 
kad yra priklausę kompartijai.

New Yorko Daily News vakar 
pašalino savo reporterį Price, ku 
ris demonstravo V-jo konstituci
jos priedo komunistą.

Komisija tuo tarpu nutraukia 
informacijos tarnybos žmonių 
apklausinėjimą ir skelbia, kad 
ikšiol neradusi įrodymų, jog ko
munistai diriguotų JAV spaudos 
politiką.
Kolumbijos teroristus

pasirengta tramdyti
BOGOTA, saus. 7. — Kolum

bijos Tolimos provincijoje vadi
namų partizanų veiksmai esą su
stabdyti, bet kad po tylos vėl 
audra nekiltų, vyriausybė parti
zanų veikimo sritis valdyti pa
vedė kariškiams.

Tie partizanai - banditai gimi- 
niuojasi su opozicine partija, ku
ri sostinėje tačiau bendradarbiau 
ja su vyriausybe. Tai seno poli
tinio ginčo nemaloni liekana. 

Sukilėliams ginklai

einą per Lybi ją
ALŽYRAS, saus. 6. — Pran

cūzai tebetvirtina, kad Alžyro 
sukilėliai ginklus nuolat gauna 
per Lybi ją. Jie yra įvairūs, su
rinkti į jau seniai apleistus san
dėlius Afrikoje karą baigus. Gin
klus ten išmėtė anglai, vokiečiai 
ir amerikiečiai.

Taipgi sakoma, kad sukilėliai 
stengiasi rodytis JAV karių uni
formomis, kurių daug būta Tu
nise. Sukilėliai kariškai apmoko
mi Egipte trijose stovyklose. Jų 
vadas ten yra garsiojo Rifų val
dovo Abd ei Krimo brolis Moh. 
ei Kettabi.

Maskva gavo sąskaitą
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA

— Per Peipingo radiją vėl pradėta reikalauti Foster 
Duiles ir Chou En - lai pasitarimo Formozos klausimui iš
spręsti.

— Valstybės sekretorius Duiles vakar darė pranešimą senato 
užsienio komisijai uždarame posėdyje. Jis dėstė užsienio politikos . 
gaires ir gynė nusistatymą skirti daugiau pinigų sąjungininkams ^ ias °® ran ų H aU
remti. >

— Prez. EisenKovceris apsisprendė vakar siųsti kongresui spe
cialų pranešimą ir mokyklų statybos rėmimo reikalu. Programa 
esanti suplanuota penkiems metams ir sekanti tuos patarimus, ku
riuos suformulavo neseniai vykusi švietimo darbuotojų konfe
rencija.

— Iš Formozos vakar išvykęs adm. Radfordas vakar pareiškė, 
kad padidėjęs Chiang Kai - sheko salų apšaudymas nereiškia padė
ties pablogėjimo Formozos sąsiaury je, nes panaši dabartinei padė
tis yra visada buvusi. <

— Jugoslavija pradėjo reguliarų jūrinį susisiekimą su kom. 
Kinijos Šanchajaus uostu.

— JAV ambasadorius Egipte sugrįžo namo &u gana nemalo
niu Egipto premjero laišku dėl pasiūlytos užtvankai statyti pagal
bos sąlygų. Egiptas nori pasilikti pats savo ūkio šeimininku ir 
nori gauti tikrą pažadą, kad gaus visą pagalbą užtvankai pastatyti, 
kai duos sutikimą pagalbos kitur ne jieškoti.

KEY WEST, saus. 7. — Vakar 
prez. Eisenhoweris su žemės 
ūkio sekretoriumi parengė kon
gresui specialų pranešimą apie 
priemones žemės ūkio gamintojų 
pajamoms padidinti, nes žemės

UZ pašautą lėktuvą ūkis yra vienintelė krašto ūkio 
šaka, kuri nuskriausta dalinantis 
tautos pajamas.

Taip yra todėl, jog ūkininkų 
gamybinės išlaidos padidėjo, bet 
jų pajamos už gaminius sumažė
jo dėl kainų kritimo dideliam 

JAV laivyno žvalgybinį leztuvą. . to pasiQlymai 3iekią suma-

WASHINGTONAS, saus. 7. — 
Vakar sovietų ambasadai Wa- 
shingtone įteiktas reikalavimas 
sumokėti 725,000 dol. už pereitą 
vasarą ant Beringo sąsiaurio

Žmonių aukų nebuvo.
Įvykis buvo J. Tautoms šven

čiant dešimtmetį prie Pacifiko 
krantų. Foster Duiles tuojau su
sitiko su Molotovu, kuris atrodė 
susijaudinęs ir greit pažadėjo at
lyginti pusę nuostolių, nors ne
norėjo prisipažinti, kad sovietiš
ki lakūnai šaudė tarpt, erdvėje. 

Kalendorius
Sausio 7 d.: šv. Lucijus. Lietu

viškas: Rūtenis ir Raudvilė.
Oras Chicagoje

Ateina kita šalčio banga. 
Saulė teka 7:18, leidžiasi 4:36.

žiriti žemės ūkio produktų ga
mybą, ateis į kongresą ateinantį 
pirmadienį.

Nors Eisenhoweris norėtų, kad 
tos problemos būtų išimtos iš 
partinių kovų, tačiau šiais rinki
miniais metais to tikrai nebus. 
Demokratai ir respublikonai var
žysis dosnumu, kad galėtų tuo 
būdu patraukti savo pusėn kuo- 
daugiausiai ūkininkų balsų. Tuo 
tarpu tik aišku, kad kongresas 
veiks greit — iki vasario galo 
kongreso nutarimai tuo reikalu 
jau bus parengti prezidentui pa
sirašyti.

• Pijus XII pradėjęs mokytis 
rusų kalbą. Jis kalba gerai vo
kiškai, angliškai, prancūziškai, 
ispaniškai ir portugališkai. Ži
noma, ir itališkai.
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Gyvybes židinys

Vysk. V. BKIZGYS

Nazareto Šventoji Šeima bu-

Kaip išdava anos mūs laiko 
ydos, o dažnai tik dėl natūralių 
pareigų nepaisymo ir laisvojo 
pasaulio krikščioniškąją visuo
menę palietė kita nelaimė —
tėvų nerūpestingumas savo vai- . „w..u ■ .< -: , . ... ' . choro valdybos nirm A. Rauli- J mumstmes pa:kų auklėjimu. Yra net katali- Šv. Kazimiero parapijos cho- namg " | gu. Mūsų lietuvaitė mokosi Ra- tralaus vardo organizacijos, kaip
kų tėvų, kurie nežino ir nesi- ro organizuotas Naujųjų Metų . . . , . * cine Domininkonių kolegijoje ir “Tarptautinė draugija vaikui glo-
rupma, kokiom jų vaikai pn- ^kiniasblai.,Ka^iero klebonas! £a..B?ta Kappa Chl studentl» junga”, “Pasaulinė Profesini!, Są-

MŪSŲ KOLONIJOSE
Los Angeles, Calii.

Graž'r.i sutikti 1950 metai

gražių lietuviškų dainų. Liko ir Td pati komunistinė kaukėj 
gražaus pelno.

Kominternas,' kominformas, "Pa 
šaulio taikos taryba"' — tai vis 
ta pati komunistinė kaukė, skir- 

, „. . ... — Marija Ona Liutkutė susi- ta Sovietų užsienio poiitikai rem-tvarką salėje gražiai pravedė! .. . „ , , ti. Visuose kraštuose esančios ko--v ----- -v 8 • . F 1 medavo su Dovydu V. Schoenm- munistįnė.s partijos ir įvairios neu

j sakaitė ir daugelis kitų.
Sutikiną organizavo ir visą

Trumpai

klauso organizacijom, klubam, 
kur ir kaip praleidžia savo 
liuosą laiką. Tokia jaunimo 
“laisvė” virsta mados dalyku. 
Tiesa, kad daugelio organizaci-

vo šventa savais ypatingais 
būdais: asmenų sąstatu ir jų
savybėmis. Tos rūšies šventu-,. , , , ................ ......... , . . jų, mokyklų privati iniciatyvamas negali būti pakartotas jo- .......... yra verta didelio pagyrimo, takioje kitoje šeimoje. ... , , ’ .ciau nelaime yra ta, kad pasali- 

Tačiau kiekviena šeima yra niai asmens ir pašalinė iniciaty- 
natūraliai šventa savu būdu. va vaikų geru kartais rūpinasi 
Šventa yra savo kilme, savo daugiau negu tėvai, kartais ta 
tikslu, turi būti šventa gyveni- gera pašalinė iniciatyva neiš- 
mu. Krikščionių šeima yra dar laiko reikiamo kontakto su tė-
šventa ypatingu sakramentiniu 
charakteriu. Tą žmonijos gy
vybės palaikymo židinį visatos

vais, o jaunimą traktuoja tarsi 
niekam nepriklausantį asmenį.

Nors tie, kuriems rūpi sava
Kūrėjas pažymėjo ypatingu šeima, o tuo labiau tie, kuriems 
šventumu, kurio negali būti jo- rūpi kas nors daugiau — visuo- 
kiame kitame gyvenimo būde. menės krikščioniškumas, savo 
Nėra reikalo kartoti visus tuos tautos ir jos sąmoningumo iš-
aiškius ir žinomus dalykus, kad 
jokia žmonių sukurta instituci
ja daugeliu atžvilgiu negali ly-

vioje ii lietuviškoje nuotaikoje.!. T .. ... F 
i<«« min„^kun- J. Kučingis. J. R. draugijos narė. , jungų konferencija" ete, visokios

. parodos, milionai tonų komunisti-
— Kleanora Zaleckiutė sau-! nes ir prokomunistinės propagan- 

i šio mėn. pabaigoje žengs į mo-!t*os literatūros — visa ta masė
Aifi__ ; T.-1 turi remtis sovietine užsienio poli-■terystes luomą Miami, Florido-• tika gios organizacijos ir ko^u. 

je. Į vestuves vyksta jos abu nistine literatūra turi paremti So-

IV.RADiosurrl
Į (lempos-DALYS-BATERIJOS) l

~ TAISYMAS^
įnamuosedirbtuvėsej 

—-100% — 
GARANTO A

Pirmosios 1956 mefl| minutės 
gausios publikos buvo sutiktos,
ryžtingais Tautos himno gar-į Vv Cl t©f DU.rY, GsOHll*
sais. Vėliau prie turtingų vai-, ' « « . . . ..... . . ... . ® i hiueipe nukentėjusius

f’ia-lvS a u, S- am • m • a I per notvvni nukent5iuaius tėvai» kurie aktyviai dalyvauja vietU suktai vedamą “šventąjį ka tuviskos dainos ir smagiai pa- Fer potvynj nukentėjusius, .. v .../ y J ,ą”, kurį komunistai nuo pačiosI 1 1 nei n C1 Ir. T-A Iv, U di dUJIUS V t. A IV. III1 C . _ _ •    I • 1 “ V   1 ■    .Raudonasis Kryžius sušelpė ir, Parapijos veikime
.________ ____ reikšmę nukentėjusieji nusipirko namus.: _ Stasys Budrevičius yra

Los Angeles lietuvių kultūrinia-j J°has Valys irgi gavo namo nu-į chemikas Racine miesto savival 
me gyvenime, nors buvo ir dau- s^P'rkimui 3,300 dol. Taip pat dyb'ės tarnyboje. Jo žmona taip 
giau Naujųjų Metų sutikimų, j nuP^o Raudona“a Kry“ua,ir pat užima atsakingas pareigas 

Racine miesto knygyne.

sišokta danų salėje 
Įvertindami choro

pirmosios savo įsigalėjimo dienos 
veda prieš laisvąjį pasaulį.

ZENITH [Ge;

□omo
TELEVISION

ICsav. inž. A.Semėnas)
!3130S.Halsted-DA6-6887

laikymas, turėtų visada prisi
minti tiesą, kad tie dalykai yra
pasiekiami tik per šeimą. Viso- i J. Kojelis, skautų ir skaučių va- 

gintis su šeima, kuri ir kol ne- Į kia kita iniciatyva gali būti ge-1 dovai — D. Pulkauninkaitė ir 
St. Makarevičius, LRKSA sk. 
pirm. inž. J. Kiškis, parapijos 
komiteto pirm. F. Žukauskas, 
Moterų S-gos sk. pirm. S. Žu
kauskienė, lietuvių radijo valan
dėlės direktorius ir ALTS bei 
Rezistencinės Santarvės vietos 
sk. pirm. Br. Gediminas, Lit. 
Studijų Instituto ir Ateitininkų

paniekina savo natūralaus ! ra šeimos talkininkė, bet ji šei- 
šventumo. Į,mos niekad neatstos ir jos pa-

Tiesa, kad lietuvių tarpe šei-, reigų neatliks.
myninio gyvenimo tyrumas ir 
grožis mūsų laikais yra pažei
džiamas dažniau negu seniau.
Tiesa tačiau ir tai, kad ir lietu
vių ir kitų tarpe yra daug gra
žių šeimyninio gyvenimo pa
vyzdžių. Apie tuos teigiamus 
pavyzdžius kalbėti yra naudin
ga, tačiau yra negera ir pa
vojinga nematyti ir neįvertinti 
trūkumų. Jeigu jų ląiku nepa
matyti ir nereaguoti, tai iš šei
mos — gyvybės židinio — gali 
likti tik griuvėsiai.

Šių Kalėdų naktį ir Šventasis kartą. 
Tėvas negalėjo pasitenkinti tik ; 
džiaugsmo ir paguodos žo
džiais, nes yra dalykų, kurie i 
tamsina visos žmonijos džiaugs , 
mą.

Nesmerkdami ir neniekinda
mi pelningo darbo, technikos 
duodamų patogumų ir įdomu
mų, tų dalykų tačiau peraugš- 
tai nevertinkime. Už juos par

čia atsilankė žymesnieji vietos;namų apyvokos daiktus: šaldy- 
lietuvių veikėjai ir jų šeimos: tuvą’. baldus ir kt tuojau P° P<>- 
poetas Bernardas Brazdžionis, ^ynio. Už visą gerą Valys pa- 
naujasis “Lietuvių Dienų” vyr. ?iuntė padėką Raudonajam Kry 
redaktorius su redakciniu kolek raatu- Už šitą Val.o gestą
tyvu JAV LB apygardos ir vie- Pateko net P°r{* kart^ i spau-l Pat ligoninėje yra ir P. Simonai-
tos Balfo skyriaus pirmininkas'^' Vietinis ^ikraštis Naujųjų tiene 
adv. A. Dabšys, LB Los Ange- Metų .^vakarėse pirmam pusla- 
les apyl'nkės pirm. ir choro diri- i id^J° Valio su žmona fo- 
gentas komp. Br. Budrumas, pa^ašė stfaipsnį:
ALRKF Los Angeles sk. pirm.

— Viktoras Kazemėkaitis iš

vyko į Švč. Marijos ligoninę, 
kur jam padarys operaciją. Taip

JUST LIKĘ LIVINO 1N THE 
COUNTRY

Duokite savo mylimiesiems tokių, 
priežiūrų, kokių .jio užsipelnė

THE EAMSHAW RETIREMENT 
HOMES

duoti šeimos židinio jaukumą , Sambūrio pirm. J. Tininis, “Lie- 
būtų nusikaltimas prieš šeimos i tuvių Dienų” anglų k. dalies
natūralę ir socialinę paskirtį. 
Visi tie dalykai yra tiek neblo
gi, kiek jie nekenkia šeimos ži
dinio tvirtumui ir jaukumui. Iš 
šeimos židinio turi spindėti dva
sia, žadanti tautoms ir žmoni
jai gražesnę ir kilnesnę ateities

Mados ir nelaimės
Spauda kelia balsą, kad dau- 

Tarpe kitų klaus'.mų jis gelis nelaim ngų atsitikimų su 
kalbėjo ir apie šių dienų šeimą, moterimis įvyksta dėl dabarti- 
Jis apgailestavo šį kartą ne aną nių jų madų: moterys nešioja' 
bedieviškojo komunizmo sauva- persiaurus drabužius, kurie 
lės prievarta ardomą ir niekina- joms kliudo įlipti ar išlipti iš 
mą, o apie laisvojo krikščioniš
kojo pasaulio šeimą. Jos gyve
nime šiandien yra labai juodų 
dėmių.

Šventasis Tėvas priminė, kad 
ir krikščioniškas pasaulis per
manai supranta ir vertina pop. 
Leono XIII ir Pijaus XI įspėji-' 
mą, kaip netikusi socialinė j 
santvarka ir nemokėjimas nau
dotis gyvenimo gerbūviu ardo 
šeimą. Anuodu popiežiai įspėjo 
žmoniją prieš tokį gyvenimą, 
kuriame iš šeimos židinio lieka 
šeimos nariams tik nakvynei 
užeiga, be šeimyninio gyvenimo 
dvasios ir jaukumo. Tai įvyksta 
tokioje santvarkoje ar gyveni
mo būde, kai visą laiką pralei
džia tėvas sau, motina sau, vai
kai sau, o namo pareina tik iš
simiegoti ir kartais pavalgyti. 
Šiandien ta nelaimė yra palie-Į 
tusi, gal Amerikoje daugiau ne-! 
gu kitur, ir katalikiškas šeimas1 
žabai pavojingame laipsnyje. I 
Tokia tendencija yra daugelio į 
ir didelių blogybių pradžia ne 
tik tai šeimai, o plačiai visuo
menei. Iš tokio gyvenimo pir
moje eilėje nyksta savumo jaus 
mas ir ryšys šeimos narių tar
pe, o ilgainiui visuomenėje su
sikuria visokio pairimo nuotai
kos.

tramvajų, autobusų ir jos par
krinta, nusidaužo kelius ar į- 
vyksta net didesnių nelaimių. 
Kaikurių drabužių medžiaga 
yra slidi, ir autobusui sukantis 
pasitaiko, kad moterys nuslys
ta nuo suolo.

Užsisakykite:
KARYS 
AIDAI 
EGLUTE
LIETUVIŲ DIENOS

metams 5 dol. 
” 6 dol.

3 dol. 
5 dol.

TAISAU VISŲ MODELIŲ 
RADIO, TELEVIZIJOS IR 
ELEKTROS APARATUS

BALYS BRAZDŽIONIS 
4040 So. Francisco Avė

Tel. LA. 3-7685

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Nauja.* specialus dideli- 

Minkvettmis su pilna itp- 
d rauda. Pigus ir sų/.iningus 
imtumui imas.

R ŠERĖNAS
1310 S. \Yood SI.. Clihniro 9.

Illinois, tel. VI 7-2M2

Skclbkitės “Drauge”
DRAUGAS 

Tllfc LITHUANIAN DAILY FRIKND
iliUH S. Oaklt'T Avė.. Glilcago N, IH. Tel. Ylrgiula 7IKUI; 7-H81Z

Enl. rcl iia Secoiid-i’labM Mall< r Mineli St, ISIS, ut. Cliii ago, lllinoia 
Liulvl tlio Act of Mūreli S, 1S7!».

Meinber of the Catliolie Proaa Ahm'ii 
Jubllahed dally, ixept Smiliuj#, 

by tlic
Lilhuuntan Cutliulb
PKENL.MEHATA:
’ Jili ugoj Ir ClceroJ 
Kitur JAV ir Kanudojc 
Užsienyje

1’ii'hb Hoelety 
Mi tams 

»9.«0

Hl.’IlHGltll’TION KATES 
SS.00 per yeur oiitside of ('liougo 
l'J.OO per ycuv In Cliieugo fė Cicero 
IS.oo per year In Cunada
Eoreigii 11 1.00 per ycar.
H

oo
$11.00

metų
5.00
$4.50
$5.50

3 mėn.
$2.75
$2.50
$3.00

1 mėn. 
$1.25 
$ t .00 
$1.35

Dedukcija stnilpsntus taiso savo nuožiūra. Nenuuuudotų straipsnių ne
saugo. juos grųžina tik iŠ anksto susitarus. Redakcija už skelbimų turin) 
uualuako. Skelbimu kuluas prutiupčiuinoft gavua pražyiug

Naujųjų Metų dieną straipsnį 
dar pakartojo, aprašytas Valių 
gyvenimas, kaip jie turėjo, bėg
dami nuo bolševikų, palikti sa
vo kraštą ir savo turtą ir kaip 
gražiai jaučiasi Amerikoje. P. 

Racine, Wis.
Pavyko choro parengimas

Šv. Kazimiero parapijos cho
ras surengė Naujųjų Metų suti
kimą. Puikiai pavyko. Buvo 
svečių net iš kitų lietuvių kolo
nijų. Kalbėjo kun. dr. Vincas 
Andriuška, MIC. Lietuviškai ir 

nė, prof. dr. P. V. Raulinaitis, i angliškai jis pasveikino visus su 
dr. P. Pamataitis, dail. Ada Kor i sirinkusius. Choras padainavo

vyr. red. M. Starkus, tautinių 
šokių grupės vadovė L. Zaikie-

Vyrams ir moterims
l 611—631 North Sixth. Tel. 6788

SPRINGFIELD, ILL.
«1,. i'ii. v. j ] Nursing Home, kur asmenys rūpes-
AlglS ir Vitas Kapočiui) tingai prižiūrimi ir užjaučiami, pui- 

parvyko atostogų pas tėvus. A- kiausi patogumai, namų atmosfera ir 
f , , • ur- • • 1 dideli kiemai.
budu studijuoja Wisconsin uni-' 2i valandų “nfrsing” 
versitete. Be jų dar ten yra ir patarnavimas
kiti studentai iš mūsų lietuvių'
kolonijos.

BUDRIKO KRAUTUVĖJ SAUS. MEN.

IŠPARDAVIMAS
Krautuvės pavyzdžiai turi būti parduoti.

Sutaupykite nuo 33% iki 60%

Naujas 7 kub. pėdų šaldytuvas ............... buvo $199. dabar $119
General Electric 8 kub. pėdų freezer. . . . buto $225, dabar $139 
General Electric 10 kub. pėdų šaldytuvas, .buvo $325, dabar $199 
General Electric 14 kub. pėdų maisto freezer

ir šaldytuvo kombinacija ............... buvo $549, dabar $388
General Electric 10 kub. pėdų freezer.. buvo $335, dabar $229 
Crosley 12 kub. pėdų 2 durų šaldytuvas, buvo $500, dabar $269 
Frigidaire 6 kub. pėdų šaldytuvas ........................................už $139
Crosley 8 kub. pėdų šaldytuvas...............bu
Pertaisyti šaldytuvai ..................................
Maytag skalbiama mašina ..........................
GeneraJ Electric automatinė skalbykla 
General Electric autom, indų plovykla . .. 
Prosyjimo mašina su pastatymu ir kėde
General Electric prosyjimo masina .........
Automatišas toasteris ....................................
Automatiški coffce perculators .................
Elektriniai prosintuvai ...................................

VFkSINTUVAl

Philco G arklio jėgos ..................................
General Electric >/s arklio jėgos ...............
General Electric i arklio jėgos ...v....

o $249, dabar $169
............... už $25
............... už $98
............. už $169
........ už $175
............ už $22
............... už $19
......... už $19.06
. . ........... už $12
............. už $6.95

už $ 89 
už $139 
už $169

A

TELEVIZIJOS
21 colio stalo modelis ................................................................. $ 89
21 colio General Electric ....................... ............ ......................... $119
24 colių AdmiraI TV ..................................................... ............ $124
24 eolių console .............................................................................. $139
21 colio RCA Victor console ..................................................... $169
21 colio Dumont console ............................................................. $169
21 colio TV ir phonograph kombinacija .................. dabar $159
21 colio AdmiraI TV’ radio ir pbonograph komb.

buvo $600, dabar $375
21 colio Blonde kombinacija .................... Buvo $575, dabai $295

SUTAUPYKITE NUO 33% IKI 60% ANT ŽAISLŲ, 
LĖLIŲ IR BALDŲ.

Jos. F. Budrik Furniture
(INCORPOBAI’ED) x

3241 So. Halsted St. Tel. CAIumet 5-7237
Atdara pinuad. ir kclvirtad. vakarais iki 9:30 P. M Sekuiadien) 10-5

Budriko Lietuviška Radio Valanda leidžiama kiekvieno ketvirta
dienio vakarą nuo 6:00 iki 7:00 vai. iš WHKC radio stoties, 

1450 kilųcycles, su įvmial-, dainininkais ir orkestru.

— Aleksas Kraujalis turi at
sakingas pareigas “USA Intern- 
al Revenue” pašto centre Raci
ne vidurmiestyje.

— Tebegyvena mūsų parapi

joje lietuviai, kurie padėjo nu
pirkti seną bažnytėlę. Š^pi jie: 
Ona Daukšienė, Teofilius Gali- 
žansk.:s ir kiti. Šie abu jau dau
giau 40 metų yra lietuvių para
pijos nariai.

— “Draugo” prenumeratas

galima atnaujinti Šv. Kazimie
ro parapijos klebonijoje, 815 
Park Avė. Jau laikas naujus 
metus gerai pradėti.

— Kleb. kun. V. F. Andriuška
paskelbė, kad parapijos mokes
čiai šia s metais bus $12 šeimai, 
o paskiri asmenys mokės $9.

V. RASLAVIČIUS, M. D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFFICE — 11UI1 DIVEKSEY AVĖ.
Tel. WE 5-8120

Vai.: 2-5 ir 6-8, išskiriant trečiadie
nius ir šventadienius.

OFFICE — 5025 V), PAt'EINA 
Bothuny Methodist ligoninėje 

Tik itagul susitarimą tel. Alt 1-I403

Featuring the 
New Trends In 

Styled Hair Cuts

HELENE CURTIS
PERMANENT WAVES 
Including HAIR CUT 
and HAIR STYLING

Hair Coloring 
for Your New Coiffure

Is Our Specialty

C 0 T T A G E 
BEAUTY SALGN

4094 Archer VI 7-0553
This is a Lith’n Beauty Salon.

P. Žemaitis -i '.™

SIN G LA IR Gazolino Stotis

"PAGALBA"
Taisome automobilių .motorus. Lyginame įdaužimus ir

įlenkimus. Dažėme ir atliekame įvairius kitus pataisymus.
NEBRANGUS IR GARANTUOTAS DARBAS

Mašinai sugedus, prihūname «u vilkiku į įvairias vietas. 
Parduodame akuniilialorius, padangas ir kt. automobilių dalis.

2641 West 71st St. (kampas Talman Avė.) 
Tel. REpubiie 7-9842, Namą Įsi. WAIbmk 5-5934

NUO SAUSIO 1 D., 1956 M.
MŪSŲ TAUPYTOJAI GAUS

AUKŠTESNi0S
District investment taupo

mos sąskaitos gali jums pelnyti 
iki 20' augėlesnius dividendus 
negu paprastos. Mūsų naujieji 
iš anksto apmokami eertifi- 
cates teikia ilgalaikį didesnį pel
ną.

Saugus, be svyravimų inves
tavimas Agency of the Federal 
Government apdraustas nuo 
bet kokių nuostolių.

Galite atidaryti investavimo 
taup. sąskaitą įnešant $100 ar
ba daugiau indėlių po $100. Di
videndų čekiai siunčiami kas 
šeši mėnesiai.

Iš anksto apmokami eertili- 
eatas yra parduodami blokais 
—10 po $75 už c e r t i f i c a t e. 
Kiekvienas $75 investavimas 
pasieks pilną eertifieate nomi
nalinę $100 vertę po 98 mėn.

DUIBKT SAVING

&

and LOAN ASSOCIATION

3430 South Halsted Street 
CL iffside 4-0104

JOSEPH M. MOZERIS Sccr.lary

/h

I
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JAV DARBŲ PROGRAMA
Praėjusį ketvirtadienį prezidentas Ęiaenhowerbi pateikė

Jungtinių Amerikos Valstybių Kongresui 1956 metų darbų pro
gramą. Mūsų dienraštyje permaža vietos, kad ją visą būtų ga
limą atspausdinti. Pasitenkiname trumpomis pastabomis.

šią programą pateikdamas Prezidentas labiausiai pabrėžė .. . ,, ,
krašto gerbūvį, taikos ir žemės ūkio reikalus, kurie šiuo metu ®umu* meiuą ipoma įjos 

karo lauke kaip Dovydas Goli- 
jotą. Tokyo tuo tarpu didėja 
nepasitenkinimas j>er dideliu 
Hatoyamos susirišimu su JAV 
ir santykių neatstatymu su ko
munistiniu bloku. Taip kaip 
prieš Yošydos nuvertimą pasi
girsta balsai reikalaują naujos 
vyriausybės.

Sunku būtų pasakyti kas to-

QUO VADIS JAPONIJA?
GABRIELIS GEDVILĄ, Cicero, ŪL

būna ir tokių scenų

Tris kartus per tris dienas ir nepasijuto Japoiūja kaip kilimą suorganizavęs. Jo var- 
užvetavo Rusija Japonijos pri- lauktoji laisvė buvo grąžinta, das: Ichiro llatoyama. Jo tė- 
ėmimą į Jungtines Tautas ir Į Dabar ji galėjo daryti ką uorė-'vai troško sūnaus diplomato.

jo ir ui tuos veiksmus atsaky-, Toks didelis buvęs jų noras, kad 
ti. Yošyda via dar stovėjo prie nėščia Hatoyamos mot na skai- 
valstybės vairo pasiruošęs sau-'tė sunkius politinius veikalus, 
goti tautą audringuose politi-Įtuo bandydama savo būsimą 
ko3 vandenyse. Bet daug kliu-Į sūnų paveikti. Jų norai išsipil
iau stovėjo prieky; valstybės dė. Prieš karą llatoyama sto- 
atstatymas ir ekonominė stabi-ljo padėti militarisiams, bet po 
lizacija turėjo būti tęsiami su- Pearl Harbor ryšius su jais nu

traukė. Okupacijos metu 
SCAP jj paskelbė nepatikimu.

mažintu biudžetu.
Sunkūs laikai

yra aktualūs ir dėl kurių vedami ginčai tiek spaudoje, tiek su
sirinkimuose. Dėl jų, suprantama, stipriai ginčysis ir senatoriai 
bei Atstovų Rūmų nariai.

Savo ilgame pranešime Prezidentas visai pagrįstai didžiuo
jasi krašto ekonominiu ir finansiniu būviu, kokio šio krašto is
torijoj dar nėsą buvę. Rekordinis darbininkų skaičius dirba, pra
monė ir prekyba vedama plačiu mastu, įvairių gaminių ir maisto 
produktų perteklius, gyvenimo lygis šiuo metu pats augščiausias.

Tai nebuvo tuščias pasigyrimas, bet tikrų faktų konsta
tavimas. šitokię gerbūvio ir augšto gyveninio lygio t standarto)
niekur kitur pasaulyje nėra buvę ir nėra. Atrodo, kad tai buvo bau įvyks, tačiau dabar laikas 
gera proga Prezidentui asmeniškai pasigirti ir savo partiją geriau susipažinti su japonais 
Ukel|i, kad toki dalykai vyksta jam prezidentaujant. Tačiau ir jų valstybe, 
jis to nedarė. Nors šie metai yra ir prezidentinių rinkimų me
tai, jis vistik nedavė suprasti, ar jisai kandidatuos antram ter
minui, ar ne. O to laukė jo draugai, laukė ir demokratų vadai.
Bet p. Eisenhoweris šiuo, kaip ir daugeliu kitų, atveju vals
tybę pastatė augščiau savo asmens ir partinių reikalų, šia sa
vo laikysena, tokiu valstybingumu jisai pelno visos visuomenės 
pagarbą ir pasitikėjimą.

Jei Prezidentas būtų turėjęs galvoje ir savo, ir savo partijos 
interesus, jis tikrai būtų nepasisakęs prieš valstybinių mokes
čių mažinimą. Tokia jo taktika nepatiks grynai partiniams vei
kėjams, bet patiks visiems tiems, kurie rimtai žiūri į krašto at
eitį ir bus patenkinti jo pareiškimu: turint šitokį augštą ger
būvį taikos metu,, būtų nepateisinama didinti valstybinę skolą, 
mažinant sau mokesčius savo vaikų sąskaita.

Finansų dalykų žinovai pripažins, kad Prezidento ekono
minė politika yra gera. Būtų neišmintinga mažinti mokesčius, 
nepajėgiant subalansuoti valstybinio biudžeto.

Politika

Prezidentas siūlo ir toliau tęsti pagalbą užsieniui, žinoma, 
draugingosioms valstybėms. Jis matė reikalą pasakyti, kad, 
nors komunistai pakeitė savo veiklos taktiką santykiuose su lais
vomis pasaulio tautomis, jų tikslai pasilieka toki pat. “Mes pri
valome būti pasiruošę atremti dabartinę taktiką, kuri yra pavo
jinga, nors ne taip aiškiai grėsminga”, sakė Prezidentas.

Kadangi komunistai kiekvienu atveju lenda į tuos kraštus, 
kur skurdas ir iš jo kylą neramumai siautėja, todėl jiems reikia 
teikti paramą, kuria jie galėtų stabilizuoti savo ekonominį gy
venimą ir apsaugoti savo laisvę ir nepriklausomybę nuo tarp
tautinio komunizmo pasikėsinimų.

Prezidento pranešime yra vietų, kurios ir Kongrese kels 
ginčus ir taip pat bus panaudotos rinkiminėje programoje. To
kių tarpe yra naujų vieškelių tiesimo planas, sveikatos apdrau- 
da, imigracijos reikalas ir ypač žemės ūkio problemos.

Prezidento patiektoji metinė darbų programa yra svarus 
jo ir jo administracijos laimėjimų dokumentas. Žinoma, tikrai 
smulkiai ją analizuodami, surastume ir silpnesnių vietų, bet jos 
pasidaro gana neryškiomis, kuomet turimi galvoje patys didieji 
valstybės reikalai.

1946-ais metais įvyko pirmie
ji rinkimai. Su jais prasidėjo 
naujos problemos, niekad neiš
vengiamos demokratijoje, su 
kuriomis naujoji valstybė turė
jo kautis. Liberalai laimėję 
146 balsus atstovų rūmuose su
sijungė su progresyviais suda
rydami dominuojančią koalici
ją premiero Shigeru Yošydos 
rankose. Vos tik naujai kons
titucijai pasirodžius, prasidėjo 
partiniai kivirčai.

Stipri konkurencija pasirodė 
ir iš socialistų pusės. Kivirčiai 
smarkiai pradėjo augti karui 
pasibaigus. Nors ir nelaimėję 
rinkimų, jie turėjo užtektinai 
jėgos gauti balsą koalicijos ka
binete ir tuopat užbaigė intra- 
partinę santarvę, kada dalis to
kiai koalicijai pasipriešino ir 
protestuodami atskilo; partijos 
augimas buvo sustabdytas.

Konkuravo ir komunistai.

Religijos vaidmuo
Didžiausias pasaulyje savaiti

nis žurnalas “Life” kalėdinį nu
merį išleido dvigubą, skirtą 
krikščionybei pavaizduoti, žur
nalas pateikia krikščionybės is
toriją ir formuluoja jos dėsnius. 
Jis parodo, kad Amerikos san
tvarkos pagrindai visada rėmėsi 
ir tebesi remia religija. Jis pa
duoda kelias prez. Eisenhowerio 
kalbų citatas, kuriose pavaiz
duoja Prezidento pažiūras į gy
venimą ir religiją, kurią vadina 
pasaulio problemoms spręsti 
raktu.

Prezidentas yra pasakęs, kad 
tikėjimas yra mūsų didžiausia 
stiprybė, mūsų pajėgumo šalti
nis. Krikščionybės principų tai
kymas kasdieniniame gyvenime, 
anot Prezidento, yra vienintelė 
pasaulio viltis. Tas taikymas su 
teiks jėgų tarptautinėms pa
stangoms sukurti tvirtą ir pa
stovią taiką, kuri remiasi visų 
žmonių brolybės ir Dievo, kaip 
visų tėvo, pripažinimu.

Prezidentas Eisenhoweris yra 
pasakęs, jog mūsų protėviai yra 
įrodę, kad tik žmonės, kurie pri
pažįsta Dievą, yra pakankamai 
pajėgūs kovoti ir nugalėti tiro
niją ir patys tapti laisvi. Mūsų 
šių dienų uždavinys, sakė Pre
zidentas, yra parodyti, kad mū
sų tikėjimas yra geriausias at
sakymas į šių dienų tironijos 
pastangas.

Apžvelgęs krikščionybės isto
riją, žurnalas pastebi, kad krikš 
čionlškos bažnyčios laisvajame 
pasaulyje darbar gyvena savo 
vaisingiausio intelektualinio ly
gio laikotarpį. Nuo 1891 metų, 
kada popiežius Leonas XIII pa
skelbė savo garsiąją encikliką 
“Rerum Novanun", iki mūsų

i laikų bažnyčios giliau žvelgia ir 
uoliau kovoja su socialinėmis 
blogybėmis, negu tai jos darė se 
niau, po feodalinės santvarkos 
žlugimo.

Žurnalo nuomone, nors apie 
krikščioniškų bažnyčių ateitį ne 
galima kalbėti su neribotu op
timizmu, tačiau ir pesimizmui 
nėra pagrindo. Žurnalas paste
bi, kad bent Amerikoje visose 
bažnyčiose jaučiama ligšiol ne
buvęs religinis atgimimas ir 
p r a k t i k uojančių krikščionių 
skaičius nuolat didėja.

Žurnalo “Life” kalėdinių 
straipsnių santrauka buvo per
duota per “Amerikos Balsą” 
žmonėms už geležinės uždan 
gos. Taip pat ir Lietuvai.

Laikai buvo sunkūs. Nors de
ficitas ir buvo sumažintas nuo 
193-jų milionų dolerių iki 99-ių 
railionų, sustabdant infliaciją ir 
sukeliant defliaciją, tač.au su 
nedideliu biudžetu buvo sunku 
bet kokias problemas spręsti. 
Biznių banki’Utai galvosūkį di
dino. Derliui nepavykus Yošy
da nutarė vykti Amerikon gau
ti 400-ų milionų dolerių vertės 
maisto savo tautiečiams, kuris 
būtų parduotas minimumo kai
nomis, o gauti pinigai eitų į 
valstybinę kasą krašto pageri
nimams. Taip pat norėjo jis, 
kad Amerika persvarstytų ke
turių šimtų karo kriminalistų 
bylas. Visa tai turėjo pakelti jo 
krintantį prestyžą.

Nepasisekė Yošydos misija. 
Jokių pažadų dėl karo nusikal
tėlių nepavyko išgauti, o mais
to pasiūlyta tik už šimtą milio
nų, iš kurių trisdešimt procentų 
grįžtų atgal Amerikon. Prie ne
laimių dar prisidėjo skandalas, 
kada keletas augštų pareigūnų 
buvo areštuoti už kyšių ėmimą 
nuo laivų statytojų, bandžiusių

Net iki 1950-ų metų jų parti- gauti kontraktus Japonijos lai- 
ja su savo pažadais ir špionažu vyno atstatymui. Reakcija 
grasino Japonijos egzistencijai, prieš Yošydą kilo. Daugiau ir 
Staiga tais metais partijos na- daugiau balsų pasigirsdavo rei- 
rių skaičius pasiekęs maksimu- kalaujančių kabineto galvų, ir 
mą, 108,000 pradėjo kristi, nes pagaliau Pearl Harbor sukak- 
per neapgalvojimą Maskva ap- tuvėse išmušė krizės valanda, 
kaltino imperatorių vedus bak- Įžengė senelis premieras į ats- 
teriologinį karą ir jam purei- lovų rūmus. Priešai susiorgani- 
kalavo karo teismo. Vietinė ko- ■ zav?» draugai jį apleidę ir su 
munistų partija tuojau priėmė į nuleista galva išklausė sprendi- 
naują liniją pritardama Mask-im°: “...atstovų Rūmai nepasiti* 
vai. Supyko imperatorių mylin- į ki Yošydos kabinetu, šis gyva- 
ti tauta pamačius komunistus vo be jokių planų, blogai admi- 
Stalino vasalais, o eilės prade-į Astravo okupaciją; šis prakti- 
jo retėti kol pagaliau SCAPjkavo slaptą diplomatiją; šis 
(Amerikos karinis organas) i klaidžiojo ekonominėje politi- 
galutinai uždraudė komunistų i koje namie... ir balsai reikalau- 
partiją. ja pakeitirrfb”. Galutinis bal-

Mac Arthur turėjo kovoti su savimas: 120 konservatorių, 
Šiomis dviem partijom ir jas 135 socialistai prieš, 185 libera-
saugoti. Korėjos karas, ginčai, 
naujos problemos, “reformuo
jąs šogunas” atleistas iš parei
gų, taikos sutartis, okupacijos 
galas. Pasaulio ateitį keičią įvy
kiai greit pralėkė viens po kito

lai už.
Nauja valdžia

Prasidėjo nauja era užbai
gianti visus okupaciją prime
nančius ženklus, šviesoje pasi
rodė naujas žmogus visą tą su-

Taip išskiriąs jis negalėjo tu
rėti jokios atsakomingos vietos 
ir todėl turėjo veikti netiesiogi
niai. Savo draugą Yošydą jis 
iškėlė į liberalų pirmininkus ir 
dalinai į premierus galvoda
mas Yošydą būsiant paklusniu 
klapčiuku. Yošydai tapus sa- 
vystoviam jų draugystė baigė
si.

Ir taip naujos problemos iš
kyla naujoje eroje, šiandien 
Hatoyama dar valdo Japoniją 
ir ją bando įmanevruoti į pa
saulinę jėgą. Jo demokratai ne
turi daugumos, o piiešininkai 
socialistai kasdien stiprėja. Jų 
suskilimas išgydytas; unijos 
įgauna daugiau jėgos, o socia
listai yra stiprūs unijistai. Po 
Rusijos veto Hatoyamos pres- 
tyžas smarkiai krito kas duo
da socialistams idėjų apie jo 
nuvertimą. Jei toks pasikeiti
mas įvyktų, Amerika daugiau
siai nukentėtų, nes dėl Japoni
joje vyraujančios opinijos, kad 
tik konservatyvi vyriausybė ga
li gauti pagalbą iš Amerikos, o 
socialistai skaitomi radikalais, 
socialistai yra ištumiami į opo
ziciją Amerikai. Jie reikalauja 
artimesnių santykių su Rusija 
ir Kom. Kinija, kas galėtų kada 
nors būti Japonijos laidotuvė
mis.

Kita potenciali jėga Japoni
joje yra militaristai.

Penki kabineto nariai buvo 
amerikiečių okupacijos pa
skelbti nepriimtinais; visi penki 
buvo militaristais. Saugumo 
departamentas prie naujos kon
stitucijos yra mažiau pavojin
gas, bet senieji centralizacijos 
ženklai, pavojingas ginklas to- 
talitaristų rankose, vėl pradeda 
rodytis. Prieškarinės biznio 
kompanijos vėl kontroliuoja 
industriją ir susidėjus palan
kioms sąlygoms, sukeltomis 
kokios demagoginės grupės, ga
li vėl būti priversta jungtis į ką Nors Yošydos defliacinė politi- 
nors panašaus kaip Meji koali- ka sustabdė infliaciją, tačiau 
cija, Japoniją į savižudybišką nei toks mostas nesukėlė užtek- 
karą įvedusią. Japonija yra Kitas elementas, neleidęs ka- 
pralaimėtojas. Vargingesnė ne- pitalui tekėti norimon pusėn, 
gu prieš karą ir turinti mažiau buvo anti-amerikietinis senti-

Gaisrininkai pakėlę aukštyn kopėčias gesina ugnį 
Calif. Gaisros palietė Šešias krautuves.

Firestone Parke, 
(INSj

prarasti. Ar tokios sąlygos ne- mentus. Yomiuri, svarbus
ponų laikraštis, puikiai išreiškė 
šį jausmą viename straipsnyje; 
“Japonija yra mėlynakių sve
timtaučių malonėje... Japoniją 
sumušė ne General Mac Arthur, 
bet General Electric”. Blogėją 
santykiai tari) japonų vyriausy
bės ir amerikiečių kompanijų, 
toliau įrodo kylančią nesantai
ką. Jei dabar Japonijos ateitis 
priklauso nuo užsienietiško ka
pitalo, kokia didelė nelaimė iš
tiktų jos industriją, jei mokes
čių palengvinimai užsieniečiams 
būtų užbaigti ir daugelis užsie
niečių galutinai ištrauktų užsi- 
likusį kapitalą.

Japonijon supilti doleriai ir 
pačių japonų yenai sukėlė už
tektinai industrinio atsigavimo, 
kad pakeltų produkcijos kiekį. 
Todėl net didesnė problema yra 
rinkų klausimas. Prieš karą 
daugiausiai prekybos buvo ve
dama su Rusija, Kinija ir ja
poniškomis teritorijomis. Po

priverstų valstybę traukti radi
kaliais keliais? Kas atsitiko, ka 
ga Hitleris atsirado Vokietijo
je?

Vien politinės srovės Japoni
jos ateities nustatyti negali.
Prie jos politikos reikalinga 
pridėti kitus elementus, įsipy
nusius taip savęs.

Ekonomija
Ekonomija visuomet buvo 

svarbus elementas valstybių 
linkmėje, nes žmonės dažnai 
paseka savo pilvus, o ne galvas.
Japonijos per didelis gyventojų 
skaičius padarė ekonominius 
klausimus svarbesniais negu 
vakarų pasaulyje; nuo jų iš
sprendimo priklauso Japonijos 
išsilaikymas.

Japoniją visuomet sekė užka
riavimo ir industrializacijcs 
politiką. Praloštas karas ir su
naikinta ginklų industrija nelei
džia teritorinio išsiplėtimo. To
dėl ji turi koncentruotis indus
trializacijoje, kad pakeltų savo karo viskas buvo prarasta. Iki 
gyvenimo standartą nuo 80% šio1 rinkū netekimas nebuvo 
iki pilno prieškarinio ar augš- jaučiamas, nes nuo 1945 metų 
čiau. Su industrializacija turi nebuvo užtektinai prekių par- 
kartu eiti metodų ir mašinų davimui, o veik visas pagamina- 
modernizavimas, kad Japonija mas prekes supirkdavo Ameri- 
galėtų rungtis pasaulinėje r n- ka- Korėjos karui pasibaigus 
koj, ko ligi šiol ji negalėjo da- 750-ies milionų dolerių į metus 
ryti, nes prekių kainos buvo JT kariuomenės užsakymai bu- 
per daug pakeltos virš pasauli- vo sumažinti 48-iais procentais, 
nio lygio. Japonų vadai nore- Rinkų problema pasidarė aktu- 
jo išdirbti sistemą, kurioje ame , alesnė kai Amerikos sukurtas
rikiečių kapitalas — japonų 
darbas gamintų japoniškus 

produktus, tačiau investavimas 
buvo per mažas industrijos rei
kalavimams. Infliacijos baimė 
ir politinis nepastovumas už
blokavo amerikietišką kapitalą.

dirbtinas klestėjimas pradėjo 
smukti. Su kylančia industrine 
produkcija ir mažėjančiu ūki
niu pajėgumu japonai pradėjo 
žvelgti į pasaulį jieškodami pir
kėjų. Šis negalėdamas priimti 
brangių japoniškų produktų ne
išsprendė krizės.

Iš tikrųjų, mes pažįstame pa
saulį tik kai mes pažįstame sa
ve pačius. — V. J. Budrikas

Pažadėjo laisvę, uždarė 
kalėjiman

Vokiečių prelatą Aloyzą Mar- 
quart ir dar vieną jo palydovą 
kunigą sovietų generolas kvietė 
vykti iš Ermlando diecezijos į 
Maskvą trumpiems pasitari
mams, garbės žodžiu pažadėda
mas, kad jie galės grįžti po 10 
dienų. Tačiau kai nuvyko, juos 
nuteisė 15 metų kalėjiman. Tik 
dabar jiems, labai išvargusiems, 
pavyko išeiti į laisvę ir pasiekti 
vakarinį Berlyną, išleistiems su 
kitais vokiečių belaisviais — ka
liniais. Dabar jie gydomi ligo
ninėje.

Mirė Berlyno skulptorius
Religinėmis apeigomis palai

dotas Berlyne miręs vokiečių 
skulptorius Josef Limburg, 82 
metų amžiaus. Jis pagarsėjo 
savo gerai atliktais biustais tri
jų paskutinių popiežių ir kelių 
kardinolų.

Atsiminimai apie 1905 m. 
neramumus
VINCAS LEVECKIS 

(Tęsinys)

Katorgininkai ir kriminalistai

Virėjai daugiausiai būdavo katorgininkai. Mano 
sėdėjimo laiku buvo Kalvarijos kalėjime 48 katorginin
kai iš visokių kraštų. Jie džiaugdavosi, nes kitur Ru
sijoj, kaip jie pasakodavo, buvo daug blogiau. Sakyda
vo, kur parašyta kalėjimas, tai visukuo būdavo blogiau. 
O čia tik liaudies pataisos namai, tai viskas geriau. Ka
torgininkai nevisi simpatizuodavo politiniams kali
niams, o tik mažuma. Mes bijodavome, kad katorginin
kai neužpultų politinių kalinių, nes jie nuo medinių lovų 
turėdavo nuplėšę geležinių Stangučių ir jas vadindavo 
brauningais. Katorgininkai būdavo išsigimę žmonės, 
be gailesčio ir širdies, jie veik visada būdavo surakin
tomis kojomis, o tie retežiai per vidurį prikabinti iš 
pryšakio prie diržo.

Politinių kalinių tuo laiku buvo apie 300 žmonių. 
Kiek buvo kriminalistų sunku pasakyti, nes jie nuolat 
mainydavosi. Su didesnėmis bausmėmis išsiųsdavo į 
kitus sunkesnius kalėjimus, o mažiukai kaltininkai, kaip 
juos vadindavo, paukštinukai, atsėdėdavo čia. Už gerą 
laikymąsi jiems būdavo numušamos bausmės.

Kalėjimo tvarka

Politiniai kaliniai buvo laikomi blogesniais, tai 
jiems buvo paskirta vaikščioti tik šiaurinėje kalėjimo 
pusėje, o kriminalistai su katorgininkais pietinėje pu

sėje, kur daug smagiau. Kiekviena kamera kasdien tu
rėdavo pasiskirti du vyrus tvarkdariais. Jie turėdavo 
atnešti duoną, ryte išnešti naktinį baraboną, jį išpilti ir 
po pliumpu išplauti ir padėti, kad iki vakarui išdžiūtų. 
Kamerose oras būdavo nepaprastai sunkus ir dvokian
tis, nes nebuvo jokios ventiliacijos. Po patikrinimo va
kare kaip užgesindavome spinksintį žiburėlį ir sugul-

tada jie perbėgo pro keletą kamerų liepdami giedoti 
laisvės giesmę ir visas kalėjimas pradėjo gausti. Sar
gybiniai išsigando, nes visi ėmė mušti duris, sienas ir 
ant riksmo buvo pakviesti: apskrities viršininkas, dak
taras ir net miesto policija. Kada Janauską nuėmė nuo 
augšto, tai dar buvo jaučiama širdies plakimas. Dak
taras stovėjo šalia apskrities viršininko, o keli kaliniai

davome, tai pirmiausiai padainuodavome „Daug žuvo aprėkė daktarą ir jam vienas kirto per veidą.
mūs brolių už laisvę kovoj“ ir dar kitokių dainų, o kai 
kada atsitikdavo, kad ir marceliezą pakriokdavo. O 
paskui imdavo ką nors diskutuoti.

Mūsų kameroje sėdėjo gimnazistas Gabrys iš Gar
liavos miestelio. Kai turi užsiėmimą, tai laikas grei
čiau prabėga. Iš eilės turėdavome pasakoti, kas kokių 
pasakų mokėdavo. Vakarais valgyti negaudavome, o 
tik po pietų karšto vandenio. Tai įsitaisėme tokius ar- 
batininkus iš skardos ir nusipirkdavome arbatžolių ir 
žiupsniūką įmesdavome į tą arbatininką ir pasidaryda
vo truputį rusvas vanduo, tai prieš gulant išgerdavome 
„ponišką“ arbatą su kokiu nors užkandžiu. Salia mūsų 
kameros buvo ligoninė, kur gulėdavo sunkiau sergan
tieji.

t • Janausko mirtis
Vieną kartą toksai J an aus kas ėjo nubausti už kokį 

tai šnipinėjimą vokietį Gliaubičių, bet tas vokietis jį 
pirma nubaudė paleisdamas šūvį ir jį areštavo kaipo 
pasikėsinto ją ant Gliaubičio gyvybės. Policija Janaus
ką areštuotą atvežė į kalėjimo ligoninę. Janauskas 
ilgoką laiką gulėjo, nes žaizda buvusi nepavojinga mir
čiai, bet daktarui neprižiūrint, žaizda pasidarė pavo
jinga ir Janauskas mirė. Apskrities daktaras buvo vo
kietis Kriūzė. Mes sužinojome, kad sargai dar pusgyvį 
Janauską užnešė į lavoninę ant penkto augšto. Tuo lai
ku vienos kameros vyrai buvo išleisti į klozetą. Jie nu
bėgo į lavoninę, apžiūrėjo, kad velionio dar širdis plaka,

Janausko laidotuvės
Apskrities viršininkas tik klausė, ką jūs norite da

ryti su mirusiu. O mes pasitarę pareikalavome, kad 
mes patys jį pašarvosime koplyčioje, pagiedosime ir 
nuo 11 valandos tegu užrakina sargybiniai, o mes eisi
me gulti. Viršininkas sutiko ir mes patys viską tvar
kėme. Trečią dieną atėjo kunigas, atlaikė šv. Mišias, 
o meS"gausiai dalyvavome, o kada reikėjo lydėti, tai 
nenorėjo leisti, kad politiniai kaliniai eitų ant kapų, o 
tik kriminalistai. Mes užprotestavome ir išsinešę ant 
kiemo lavoną apstojome ir garsiai giedojome šventas 
giesmes. Kunigas, matydamas, kad leidimas ant kapų 
nesiseka gauti, tai palikęs kalėjimą nuėjo namo, o mes 
giedojome iki gavome leidimą politiniams kaliniams 
lydėti. Viso 10 žmonių. Aš tada ant kapų nebuvau, bet 
buvusieji pasakojo, kad apskrities viršininkas leido po
litiniams kaliniams lydėti, kad nebūtų kalbų ir nesu
keltų panikos. Palaidojimas išėjo be panikos, nes ne
buvo kalbų.

Varkala ir Ruseckas
Kameroje pirmiausiai susipažinome su artimiau

siais šalia gulinčiais kaimynais. Iš vienos pusės gulėjo 
Varkala nuo Garliavos ir iš antros pusės Ruseckas, 
rodos tas, kuris išleido dvi knygas „Knygnešiai“. Gale 
kameros gulėdavo gimnazistas Gabrys, kuriam aš dary
davau cigaretes.

(Bus daugiau)
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“DRAUGAS” AGENCY
55 East Washington Street 

Tel. DEarborn 2-2434

2334 Souuth Oakley Avenue 
Tel. VIrginia 7-6640 ; 7-6641

REAL ESTATE REAL ESTATE

REAL ESTATE

Daugiausia sutaupysite pinigų 
pirkdami mūsų įstaigoj namus, 
biznius, nes čia RASITE TIKRAI 
LABAI VERTINGŲ BARGENŲ 
visoj Chicagoj. Patikrinkite!
AL G. BUDRECKAS 

REALTY
1839 W. 47 St Tel. LAf. 3-33^1 

(Ir sekmadieniais)

P. STANKOVIČIUS
REAL ĖST. ir INSUR. BROKERI*

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
3133 So. Halsted St.

Ph. DAnnbe 6-2793 
Padeda plrkltl - parduoti namui 
ūkius, biznius. Parūpina paskolas 
draudimus Ir daro vertimu*. Tvarki 
imigracijos dokumentus. Ofisas atda
ras kasdien nuo 10—7.

Naujas mūrinis “ranch” namas 
su rūsiu. 6 kamb. Arti Archer — 
5232 S. Major Avė. $23,000.

WAlbropk 5-1088

Mūrinis bunaglow — 6 kamb., 2 
vonios, garažas. Alyva apšildymas. 
Arti 72ud ir Talinan Avc. $19,800.

WAlbrook 5-1088.

3-Jų butų namas — 3 ir 4 kum b. 
Arti 25th ir Kedzie Avė. Tiktui 
$6,900. SVOUODA, 3738 W. 26th St 
LAundale 1-7038.

PARDAVIMUI vasarnamis 
BALTA RESORT, Beverly Shores, 
Indiana. Su baldais. Dėl pilnesnių 
informacijų kreiptis pas —

PETER BALTA, 
REpubUc 7-8493

t,<»<x)ooooocxxx><«’(xxxxx>ooų'

Hm Nori namų, (arrnų ir biznių 
pirkti b**l parduoti, kas nori gauti 
poskoluH — niorgidus, apdraudimu* 
— InšuranuuH, kas nori biznių kny 
gus suvetiti Ir Jums nuoširdžiai pa 
tarnaus ir pagelbės.

JUOZAS STANAITIS
9016 S. Cottage Grove Ave« 

t'tileago
COOK COUNTY BUSINESS 

BROKEKS 
Telef. Hl dsoo 8-7828

Namų U-l. PRospect 8-2530

0<XXX><XX>00<X>00 000-0 <XHXXXK>-

CICERO. 311,866 pilna kaina. 5
kamb. "sliingle” namas. Oazu apšild. 
45 pėdų sklypas. Įmokėti $3,000.
Blsliop 2-2162.

*

CASHIER
With adding machine 

and cashiering experience
5 day week 

Group insurance
Profit sharing plan

GENERAL 
FINANCE CORP.

6021 W. Cermak Road

HELP WANTED MOTERYS

Reikalinga moterių prižiūrėti 2 
mokyklinio amž. vaikus. Gyventi 
vietoje arba ateiti. Apylinkėje 66th 
St. ir Bishop. Skambinti šeštad. 
ir sekmad. tel. PRospect 8-0952.

Reikalinga moterų — patyrusių 
skirstyti senas vilnones medžiagas 
bei skudurus. Geros darbo sąlgos.

AMERICAN WASTE FIBERS 
COMPANY

2600 West 19th Street

Sunkėja padėtis Egipte
Egipto vyirausybė kaskart la

biau sunkina religinių bendruo
menių veikimą: kliudoma dirbti 
bažnytiniams teismams; suvals
tybinamos privatinės mokyklos.

Jeigu ieškote pirkti namų, biznių 
sklypų, ūkių, arba norit ką par
duoti, atsiminkit, jog mielai ir są 
žiningai patarnauja

P. LEONAS
REAL ESTATE

17M W. 71st. St. WAlbrook B-Mlt

Prieš pirkdami ar parduodam 
namus, biznais, sklypus ai ūkiai 
atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-IN8UKANOB 

2405 West 51 St. 
WAlbrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak. ir

TIK PAMANYKITE. — $16,500,
geltonų plytų S-jų butų namus. 5 ir 
6 kamb. ir 3 kamb. rūsy 2 autom, 
garažas. Koklių vonia. Karštu van
deniu apšild. Apylinkėje 2 4th ir 
Hamlin. Pajamų $137, plius butas, 
įmokėti $5,000. SVOBODA, 3739 W. 
26th st. lAwndalo 1-7038.

Pardavimui namas ir maisto pro
duktų bei mėsos krautuvė. Kreiptis 
tel. REliance 5-6450 tarp 6 ir 8 v. v.

BEBVWN. Octagon priekiu, 2-jų 
butų—6 ir 6 kamb. Karštu vandeniu 
apšild. Apylinkėje 22nd ir Scoville. 
Mūro garažas. $33,900 arba geriau
sias pasiūlymas. SVOBODA, 6013 
Ccimak Kd. Blshop 2-2162,

KPEC1AL 2-jų butų mūrinis. Arti 
30th ir Savvyer. 5 ir 4 kamb. Gara
žus. Bargcnas — $ 10,300; įmokėti 
$3,000. l.Awndale 1-7038.

MOKINIS 2-jų butų—4 ir 5 kamb. 
ir atremontuota krautuve. 4 autom, 
garažas išnuom. už $30 Į mSn. Paja
mų $170 į niėn. Rūsys. Apylinkėje 
25th ir Homan. $10,900; įmokėti 
$2,800. LAwndtdu 1-7038.

TIK PAMANYKITE — 2-jų butų 
geltonų plytų namas — 5 ir 6 kamb., 
ir 3 kamb. rūsy. Karštu vandeniu ap
šildymas. Pajamų $137 į mSn., plūs 
butas. $16,500. LAundale 1-7038.

HELP WANTED MOTERYS

OFFICE GIRL
Noed giri cxperienoed in billing 

and general offico work.
• Good paying
• Good transportation
• Good working conditions 

Phone ALbany 2-2207

Secretary
Dictaphone operator

Mail derk
FOR SORTING AND 
DISTRIBUTING MAIL 

5 day week
THE CREAMERY PACKAGE 

MANUFAUTURING CO. 

1243 W. VVashington 

Gali Mrs. Barber HA 1-4222

HELP WANTED — VYRAI

Kas, perkant arba parduodant na 
mus, norit sąžiningo ir lietuvišluu 
nuoširdaus patarnavimo kreipkitės |

VENTA REAL ESTATE
4409 S. Fairfield, tel. LAf.* 3-3881
Vai. Kasdien nuo 9—12 Ir 4—7 vai 
vak. Seštad. nuo 9 v. r. iki 8 v. V

Trečiadineials uždaryta j

3-jų augštų moderniškas mūrinis.
2 autom, garažas; krautuvė 1-įname 
augšte; 6 apstatyti butai po 2 kamb. 
ir vienas 4 kamb. butas. Gerdm-e sto
vy. Pajamų $9,500 metams. Teisin
gai įkainuotas įmokėti $20,000; par
davėjas duos morgičių likusiai sko
lai. 2621 W. Ogden Avė. Susitarimui 
skambinkite Cltawford 7-5572.

7 KAMB. namas; 2-jų augšlų; 
didelis sklypas; 2 autom. gar. Turi 
būt parduotas, apleidžia miestų. 3414 
W. Marąuette Rd. PRospect 6-6521.

Savininkas parduoda 10 kamb. mū
rinę rezidencijų. 5 mieg. kamb. Kok
lių vonia ir virtuvė. Židinys. 2-ji 
laiptai. Naujas autom, alyva apšil
dymas Naujas gazinis vandens šildy
tuvas. Turi būti parduotas — už ge
riausių pasiūlymų. Tuojau galima už
imti. KKdzle 3-4686.

MEB1NIS 2 po 4 k. Brigliton Par
ke. Gražūs butai, nemaži mieg. 
kam. Neaugšta kaina. Tuojau galima 
užimti.

MEDINIS 5 ir 4 kamb. 59-os ir 
Keeler Avc. apylinkėje. 1-am augštui 
eentr. šildymas. 2-as augštas naujas. 

.Graži apylinkė Tuoj galima užimti.
ŠIMAIČIAI

Kealty-Builders-Insurance 
2737 W. 43ld. St.

(l.iffslde 4-2386

LY0NS-CHARM HOME. 5 metų 
f senumo, 4 kamb., “radiant” apšilti, 

alyva, “ f irę place” — židinys, ga
ražus. $17,900. SVOBODA, 6013 Cer-
mak Rd. Blshop 2-2162.

Bl'JtAVYN. 6 kamb. buugalow. Arti 
22ud SI $19.200 arba duokite pasiū
lėm,į. Savininkas apleidžia miestų.
___________ Blshop 2-2162._______ ____

CICERO. 2-jų butų pajainif na
mas, mūrinis. Arti 16th ir 60th Avė. 
6 kamb. ir 3 kamb. rūsy. $75 mėne
sinių pajamų Centrinis apšild. Gara
žas. Tik $14,900 Ol.ympic 2-6710.

Cicero —• labai geroje vietoje di
delis kampinis mūro pastatas, taver
na, self-service krautuvė, grožio sa
liomis ir 5 apartmentai. Naujas sto
gas, nauji elektros dvigubi įrengi
niai, “overhead seyvers”. Karštu van
deniu ir alyva šildomas. Metinių pa
jamų apie $8,000. Kaina $51,500. 
įmokėti tik $15,000. Exclusive. Z. 
VMBHAŽONAS. PO 7-2009.

CICERO, SPECIALU 2-jų butų 
mūrinis, 5 ir 5 kamb. Arti 50th ir 
22nd St. Karštu vandeniu apšild. 2 
autom. garažas. $22,900; įmokėti 
$7,000. Blsliop 2-2162.

3043 S. EMERALD AVĖ.
6 kamb. Georgian stiliaus mūro na
mas. 2 mieg. gamb. Pilnas rūsys, 
eentr apšild. gazu. Spintos virtuvėje, 
koklių vonia, daug priedų. Arti mo
kyklos ir bažnyčios. Puikioj vietoje. 
2 autom, garažas. Statytas 1950. Pri
einamai įkainota. Sav.

DAnubę 6-1016
.1 ieškau pirkti vaitotų pijaninų. 

Skambinti |>o 8 vai. vak.
GRovehiU 6-2625.

HOUSEWIVES
\York 15—25 liours per wcck in 

spare tinie sliotving Sterling and 
Bavarian China. Car necessary 
Age 25—45. Earn $75—$100 per wk.

Call UN 4-5863 or GR 5-4781

REIKALINGA MOTERIS NAMU 
RUOŠOS DARBUI

5 DIENAS SAVAITĖJE 
Rekomendacijos reikalingos. Pa
geidaujama kad nors kiek kalbė
tų angliškai.

FOrest 9-8379

GENERAL OFFICE AND
SECRETARIAL WORK
Ccnnak & Austin location
J’leasant tvorking conditions 

Kuli Company Bencfits 
Phone for intervievv

BISHOP 2-1873

OFFICE
POSITIONS

Wc liave a few openings in our 
olfice, wliich offer exellent oppor- 
tunities. Included are:

A DM INI STRATIVE SECRETARY
SECKETĄRY-STENO
CLERK-TYPIST
ACCOUNTING CLERK 

i Modom air conditioned bldg.,
Company Cafeteria and 
many eiaployec benefits

PANELLITINC.
7401 N. HAMLIN

• SKOKIE
COrnelia 7-8300 

Orchard 5-2500

VYRAI
Išmokite pelningą amatą

• Precision Surface Grįnders
• Body & Fender Mechanics
• Sand Molders
• Helpera

Išmokysime vyrus iki 40 m. am
žiaus. Dieninės ir naktinės pa
mainos.

• Darbo rūbai nemokamai
• Draudimas nemokamai 

Nuo devyniasdešimt vieno iki 
devyniasdešimt septynių dole
rių į savaitę pradžiai.

Darbai su ateitim!
Reikalinga suprasti angliškai

NATIONAL 
LEAD CO.

1710 S, Peoria St.
MR. WALTERS

Employment Office atdaras 
iki 12 vai. šeštad.

HELP VVANTED MEN

for A & P meat warehouse 
night seleetors,

5 day week
Sunday night thru Thursday 

night
Good starting salary 

Apply
A. & P. MĘAT WAREHOUSE 

4350 W. 44th St.

FISHER BODY
HEEDS

PROCESS
ENGINEERS

HELP WANTEP VYRAI

YOUNG MAN
FOR

Comptometer Scrviue Dept. 
Mcohnnlcitlly Incllned

Hi-sch. grad. Neat appearuncc.
Honorable dtachargc from arined 
forces, to service calculating nia- 
chlnes. No previoua ezper. neccss. 
Pald vacations & holidays, pension 
& Insurance program.

APPUCANTS W1LIj BE IN- 
TERVIEM’ED BETWKi:N 

10 A.M. to 2 P.M.
For evc. apimlntmcnt call SC. 7-8625 
FELT & TARRANT MFG. CO. 

Rm. 7136, Merchandise Mart

Katalikų universitetai gavo 
$57.315,389

Finansinės Pagalbos Mokyk
loms Taryba apskaičiuoja, kad 
per 1955 metus įvairūs aukoto
jai JAV augštosioms mokyk
loms suaukojo apie $507,000,- 
000. Iš tos sumos katalikų ko
legijos ir universitetai gavo a- 
pie $57,315,389.

PROGOS — OPPORTUNITIES

REIKALINGAS patyręs auto 
mechanikas. Kreiptis:

M. CESAS 
1934 W. 59th St 

Tel. GRovehill 6-9136

FABRIC OR PLASTIC CUTTERS
Uūlimited eamings, steady work 

Good working conditions
SOL MOR PLASTIC COVERS, INC. 

190 N. Stote 
RA 6-0161

EMERALD FOOD MART

{sigyvenęs biznis — parduo
damas su visais įrengimais ir 
prekėmis.

3001 S. EMERALD AVĖ.

CLEANER & TflILOR STORE 
FOR SALE

33 years in šame location. 
Living quarters in rear.

6714 So. Halsted Street
“Self-service” maisto produktų ir 
mėsos krautuve. Apšildomos gy
venimui patalpos. Per daug me
tų įsigyvenęs biznis. 3930 So. Al- 
bany Avenue.

Skubiai parduodama likerio krau
tuvė su baru.

Skambinti —
COmmodore 4-9166

SIBLEY MACHINE & FOUNDRY CORP.
Has immedįate openings for:

MOLDERS
Interviews daily 8 A. M. to 3:30 P. M. 
Saturday 8 A. M. to 3:30 P. M.

40 houi work week. Paid holidays and vacations. 
Paid heąlth, accident and lite insur. Top wages. 

Apply in person, write or wire.

Sibley Machine & Fouudry Corp.
206 E. Tutt St. South Bend, Ind.

JOSEPH TOROK. Personnel

FISHER BODY

MISCELLANROU8 
įvairūs Dalykai

Llirr. APDRAVDV AGENTCRA
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių linansavimas. Notariatas. Valsty- 
bėH patvirtintos kainos.

Prieš darydami updrauda.s kitur 
vriHiteiraukito pun mus.

.IGNAS KIRVAITIS, 
tVAIbiMNik 5-5671

INTEllHTATE 1NHVRANCE AGEN4A 
5866 S. AshlniHl Avė.. Clilcngo 36, III.

ŠILDYMAS
A. Stančiauskan Ir A. Lapkna 

instoliuoja visų geriausių Ameri
kos firmų gazu ir alyva kūrena
mus pečiua (fumaces), visų dy
džių oro vČHintuvuH Air condi- 
♦ ioneriD ir atlieka visus skardoj 
darbus.

1500 SOUTH. 501h OOURT 
Ir 1505 SO. 51st COURT 

Cicero, lUInoia 
Telefonai: OLympic 2-6752 

Ir OLvmpic 2-8492

P LU M B I N G I
Llccnfted, bonded plumbcrR

Joks darbas nėra didelis ar mažas, 
šaukite dabar. Kalbame lietuviškai :

Tel. REpulūic 7-0844 
WAlbrook 5-3451

To analyze body assembly drawings and establish seąuence of as- 
sembly operations, determine tooling and eąuipment reųuired and 
prepare methods time analysis.

FOR

BODY IN WHITE; 

WELDING AND METAL

FINISHING; PAINT; 

SEALING, GLASS,

HARDWARE; TRIM AND 

FINAL ASSEMBLY.
Men with fixturc design experience or practical experience in thc 
body assembly field will be considered.

54-hour Work Week
Ideal vrorking conditions in new gencral officefl.

Inteiviews Daily 
8 A. M. to 3:30 P M.

z
Tuesday and Thursday Evenings 

6 P. M. to 9 P. M,.

Saturdays
8 A. M. to 12 NOON 

Apply

SALAAIED PEASONNEL 

30001 Yan Dyke

Contact MR. R. M. Pinney

DETROIT. MICHIGAN

Has Openings for

DESIGN
ESTIMATORS

DESIGNERS
0a

BODY ASSEMBLY 
FIXTURES

54rhour Work Week

Interviews Daily 

8 A. M. to 3:30 P. M.

Tuesday and Thursday Evenings 

S P, M. to 9 P. M/

Saturdays

8 A. M. to 12 NOON

■Apply

SALARIED PEASONNEL

30001 Van Dyke 

Contact MR. R. M. Pinney 

DETROIT. MICHIGAN

Has Immediate Openings for —

BODY DRAFTSMEN

SENIOR DESIGNERS
i '

SENIOR CHECKERS

SENIOR LAYOUT

LAYOUT and ENGINEERING
f ‘ ■

artists

Automobile Body Experience not reąuired.

1

INTERVIEWS DAILY 

8 A. M. TO 9 P. M.

•a

TUESDAY AND THURSDAY EVENINGS 

6 P. M TO 9. E M.

I ■

• SATURDAYS 

8 A. M. to 12 NOON

— APPLY —

SALARIED PERSONNEL 

30001 Van Dyke

Contact MR. R. M. PINNEY

DETROIT, MICHIGAN
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, Atviras laiškas ,
Chicagos visuomenei

Chicagos Lietuvių Taryba, 
pradėdama Naujuosius 1955 
Metus, nuoširdžiai sveikina vi
sas patriotines lietuvių organi
zacijas, klubus, draugijas, poli
tinius, ekonominius, sporto ir 
visus kitokius organizacinius 
vienetus, kurie visą laiką ne
pertraukiamai bendradarbiauja 
su Chicagos Lietuvių Taryba ir 
remia jos darbus bei tikslus 
materiališkai ir morališkai.

Dėkoja už teikiamą paramą, 
linki geriausios sėkmės organi
zaciniame gyvenime ir prašo bei 
tikisi glaudaus tolimesnio ben
dradarbiavimo.

Ta proga praneša, kad di
džioji lietuvių šventė, Lietuvos 
nepriklausomybės atgavimo pa
minėjimas, įvyks š. m. vasario 
12 d. Marijos Augštesniosios' 
mokyklos salėje.

Organizacijų valdybos bei

Chicagos Lietuvių 

Tarybos posėdis
Pastangom tinkam nusiai 

paminėti Lietuvoj 
nepriklausomybes atgavimą

1955 m. gruodžio 30 d. vaka- 
3351 W. Davison (arti Dexter) re Dariaus-Girėno salėje įvyko

DETROITO GYVENTOJAI Chicagos Lietuvių Tarybos po-
Mes persiunčiame siuntinius jū- . „ . , „ ,1 - sėdįs. Dalyvavo 18 narių: prel.

Ig. Albavičlus, T. Blinstrubas, 
dr. K. Drangelis, W. Duoba, P. 
Grybienė, J. Kondrcška, D. Ku
raitis, V. Mankus, J. Pakalka, 
S. Rauckinas, E. Samienė, M. 
Šimkus, J. Strazdas, J. Talalas, 
B. Tūbelis, V. Uznys, A. Valo- 
nis, V. Žemaitis.

Posėdį atidarė ir jam pirmi
ninkavo tarycos pirmininkas 
Dan Kuraitis, sekretoriavo 
E. Samienė.

Pirmininkas Dan Kuraitis 
pranešė, kad jo pastangomis 
buvo padaryta 1955 m. gruo
džio 13 d. Chicagos lietuviams 
prekybininkams ir pramoninin-

PAJIEŠKUJIMAS
Pujlefekoma: MAGDALENA KR1AV- LEOPOLDAS BALSIS, sūnus Uos- 
CTCNIENE. d. Petro. Gyveno Chica- 'to, pnei Antra Pas. Karą studijavęs
Roję. JONAS. BRONIUS ir MARYTE 
ANDRIULIAI, Petro. Jiems yra žinių 
iš Lietuvos. Atsiliepti šiuo adresu: 
M. Venckevtčieuč, UI Douglua St., 
Kutlbury, Ont., Caiuula.

IfcNUOMUOJAMA

IftNI'OM. ŠVIESUS KAMIl. prie 
2-Ju ramių žmonių. Galima naudotis 
virtuve.
39K| s. Cainphcll Avė. 3-čiu.s augst.

IšNl'MO.IAMAS 5 kainb. luitas, 
2-me augšte — suaugusiems. 5349 S. 
Campbell. Tel. GRovehiU 6-5054.

Išnuom. 4 kainb. apšildomas butas
2-nic augšte. Šiltas vanduo. Pagei
daujama be mažų vaikų. Šeiminin
kas 1-me augšto; užpakalinės durys.
3958 S. RockweU St.

Išnuom. 2 kainb. belsinente su ši
lima ir karštu vandeniu ir kitais pa
togumais. Kreiptis —

0813 S. Ttihnan Avė.

Išimom kambarys vienam asine- 
niui arba vedusių porai. Galima nau
dotis virtuve. 7020 S. Mupleuootl. 
Avė., HEmlock 4-3508.

Išnuom. krautuvei patalpa. 004U S. 
Mozart St. Mažam bizniui ar ofisui.

Tel.: WAlb. 5-9390

IŠNUOM. 4 kam. butus. Guzu ap
šildomas.

5521 S. Laflin St.
PRospect 8-0654

IŠNUOM. 6 kamb. butas su šili
ma. 1-as augštas.

1216 S. 57th Court, Cicero

Marąuette Parke išnuom. kamba
rys vyrui. Gaminamas valgis.

' Tel. WAlbrook 5-7396_______

Išnuom. 3 kamb. su apšild. ir kar
štu vandeniu.

2435 W 46th Str

AUTOMOBIDES — TItl'CKS 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO K O Z I C O S 
lietuviška gazolino stotis ir auto

, taisymas
Atliekami motoro remontai, lyginimo, 
dažymo darbai ir keičianaats dalys.

CALL-ME-MOTORS C0.
5759 S. WESTERN AVĖ.. RE 7-9533

B UI L DIN G & REMODELING 
NAMU STATYBA

(vairūs • įtaisymai Ir pardavimas 
Jei norite' pirkti ar UžsaKyti nwuę 
kuris būtų gerai Ifiplanuotaa, pate 
gus,'gražus ir pigus, pirkite ar užsa
kykite pas

Susitarti ianklt REUancc 5-8203 

V. ŠIMKUS
nuo 6 vai. p. p. kasdien Ir 

sekmadieniais nuo 10—4 vai.
Adresas: 4645 So. Keatine Avė., 

CHICAGO »2. ILK.

laivų statybą Berlyne, prašomus atsi
liepti arba apie jj žinantieji prašomi 
pranešti: K. sidabras, 3730 lliodar 
st., Eust Chicago, lnd. Yni svarbių 
Žinių. I

It E L I A H L E P A C K A G E' 
SERVICE

sų giminėms Lietuvoje, Latvijoje, 
Rusijoje, ii- t.t.

Skubus ir tikslus patarnavimas! 
Dėl informacijų šaukite:

TO 8-4(558

♦'H- ».

SCANDINAVIAN
BUILDERS

Speeialists in Acoustic Tilt* 
Com plėtė Building Service 
Alterations—Acoustic Tile 
Remodeling—Porch Repair 

We Do :Our Own Work 
NO MIDDLEMAN! 

RELIABLE M’ORKMEN 
ENGLEYVCOD 4-2534

Attention, property ovvners 
BIG DRIVE ON

FOR WINTER WORK
We are taking on work at rock 

bottom prices to keep our skilled 
men busy thru the vvinter months.

R. G. MOORE
Berkshire 7-7587

ANTANAS LUKAS ir SONUS 
6450 So. Fairfield Avenue

BUILDING CONTRACTORS
Stato naujus namus, atremontuo
ja senus. Kreipkitės:

Tel. HEmlock 4-5881

£jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmifiiimimiiiiiiiu^s
= LIETUVIU STATYBOS |
| BENDROVE =

i MŪRAS I
f BUILDERS, INO. =
~ Stato gyvenamuosius na- 5 
~ mus, ofisus ir krautuves pa- £ 
S gal standartinius planus ar s 
“ individualinius pageidavimus, ~ 
u Jvairūs patarimai staty- 5 

— bos bei finansavimo reika- g 

5 lais, skiciniai planai ir na- s 
E mų įkainavimas nemokamai. 5 
~ Statybos reikalais kreiptis g 

S į reikalų vedėją šiuo adresu: s
|JONAS STANKUS |
~ kasdien nuo 4 vai. popiet, g
5 Tel. PRospect 8-2013 arba = 
E- LUdlow 5-3580. £
~ 0800 SO. CAMPBELL AVĖ., 5 

Chicago 29, Illinois
^illllllllllllllllllllllllllllliuilllllllllllllll

• tijvs įr Austrijos teatruose, 
j Detroito Lietuvių teatro pasta
tymas yra susilaukęs labai gra
žaus visos lietuviškosios visuo
menės ir spaudos įvertinimo, 
lodei reikia manyti, kad Cleve- 
lando lietuviai nepraleis pro
gos šį veikalą pamatyti.

Po vaidinimo bus šokiai, gro
jant vienai geresniųjų šokių 
kapelų, bufetas ir kitos įvaire
nybės.

Tad dar sykį maloniai kvie
čiame visus Clevelando lietu
vius gausiai atsilankyti į Alto

kams vakarienė, kurios metu 
•buvo aptarta lėšų telkimas Ta- ’>astar0310s konferencijos dele- 

galai labai prašomi paremti 
mūsų pastangas rengiant vi
siems lietuviams tą reikšmingą

Kildare 5-8370

DOYLE SALVAGE
Papers Rags — Metals 

Stovės — Old Iron 
Usable furniture, Plumbing 
-ARmitage 6-2576 cr 6-5959

1 rybos reikalams. Aptarta ir pa
sisakyta tuo klausimu ir tada 
susirinkę jau sudėjo 1,200 dol.

T. Blinstrubas supažindino, . 
tarybos narius su numatoma™8 1)are'g\ <Wvauti bei 
Vasario 16 d. minėjimo progra-(8udSt' Eav° auką kovai dėl he‘ 
ma. Ji dar nėra galutinai išdirb-

paminėjimą ir priminti savo na-

ta, nes ne aišku kaikurių asme
nų galėjimas dalyvauti. Po ga
lutino išdirbimo bus paskelbta 
visuomenei.
Aptarti įvairūs kiti reikalai 

ryšium su Vasario 16 d. minėji
mu. Išrinkta programos spaus
dinimo komisija, kurios pirmi
ninkas bus S. Rauckinas ir na
riai K. Ramanauskas ir J. Ta-
lalas į SUVAIDINTA KOMEDIJA

Vidaus tvarkos rūpin'.mosi “GLUŠAS”
komisija išrinkta buvo ankš-Į Pirmasis šiais metais vaka- 
čiau. Dabar tik išrinktas jos į ras-balius bus šį šeštadienį,

tuvybės išlaikymo ir mūsų tau
tos laisvės atstatymo.

Kokiu budu bus išidisvinti liūno reikalas- neiškeliamas i I 
pavergtieji? (numoję. Neabejotinai joje ran-

WashL»gvoii, D. C.—(LAIC) dame dau~ gražių žodžių, kuo
— Senatorius IVilliam F. Know pasiz/mi vis-s plati ormoa. 
land vėl pasisakė apie išlaisvi
nimą pavergtųjų. Viename pa
skelbtame straipsnyje senato
rius Knovvland prisimena 1952 
metų republikonų platformą, 
kurioje kalbama apie paverg
tuosius. n -i v“ ■ vSaugo vaikus važiuojančių 

Baltimorės Morning Sun,. rekolekcijoms
p r i s įmindamas senatoriaus!
Knovvland straipsnį, sako, kadS Philadelphijoje seserys do- 
kiekvienas iš mūsų tiki, kadįmininkonėe turi vadinamą

Tačiau tai nėra pakankama 
šiais laikais. Tikrumoje šian
dien kyla klausimas, kaip ii- ke
kių būdu bus išlaisvintos pa 
vergtos tautos.

tradicinį metinį vakarą ir links- lenkai, čekai, lietuviai, latviai,i Eaton Smith rezidenciją — ben 
estai ir kiti pavergtieji atgaus i drabuM moterims, tarnaujan- 
savo laisvę, tačiau laikraštis I čioms įstaigose. Šios tarnauto- 
primindamas republikonų plat- j ->os mielai PasauS° ir paglobo- 
formoį duotą pažadą pastebi, j Ja vaikus tų tėvų, kurie išva- 
kad skaitant tą platformą da-!žmoja atlikti saviitgalio užda- 
fcar, randame, kad joje išlaisvi- rų rekolekcijų.

mai geroje . nuotaikoje pradėti 
šių metų lietuviškųjų susibuvi
mų bei kultūrinių parengimų 
sezoną.

Vakaro pradžia 7 vai. punk
tualiai.

Biletų kainos 1.00, 1.50 ir
2.00 doleriai. Juos iš anksto 
įsigyti galima “Dirvos” redak
cijoje ir vakaro dieną nuo 5:30 
vai. prie įėjimo.

Alto skyriaus valdyba

Mūsų tėvų kraštas — Lietu
va — dabar pavergta, tad ne- • 
gailėkime nei lėšų nei darbo1 
ant tėvynės laisvinimo kovos • 
aukuro.

Chicagos Lietuvių Taryba

Cleveland, OhioSiuntiniai j Lietuvę
Lietuvių bendrovė Overscas 

Cargo Co. siunčia į Lietuvą ir 
kitus Europos kraštus siun
tinius su angliška medžiaga kos
tiumams, maistu, avalyne, vais
tais ir kt. su pilna 100% pirmininkas Br. Tūbelis, 
garantija. Visi mokesčiai sumo- Vasario 16 d., Lietuvos ne- 
kami čia — gavėjas nieko ne- priklausomybės atgavimo mi- 
moka. Siuntiniai siunčiami iš nėjimas įvyks š. m. vasario 12 
Europos sandėlių — tad greitas^ Marijos- Augst.- mokyklos 
pristatymas. Prašykite mus siun auditorijoje.

Visuomenė kviečiama ir lau
kiama gausiai atsilankyti.

J. Talalas.

tinių sąrašų. Overscas Cargo 
Co., 4426 So. Rockvvell, Chicago 
32, Ui.. Tel. YArds 7-4337.

t

VIENERIŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVES

EVA STRAZDAUSKIENE 
(pagal tėvus Sti-ipiuis)

Gyveno 3237 South Gi-ven Str.

Mirė 1 955 metų sausio mėli. 
S-tą dit-ną.

Gimė Lietuvoje, Mažeikių 
apskr. Ylakių parap., Stripi- 
mų kaime.

Palaidota sausio 12. 
šv. Kazimiero kapinėse.

19 55,

l.(
ir

A. A.
MARIJONA

ADAMAVI6IENŽ
katauskaitė

(Pagal pirmą vyrą Builvidas) 
Gyveno 2229 W. 23rd Plaee

Mirė šalinio G d., 1950, su
laukus pusės amžiaus.

Gimė Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 45 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

duktė Marijona Stibio, žentas 
Emil, 2 anūkai: Mary Ann ir 
John. brolis Joseph Katauskas 
su šeima, kiti giminės, draugai 
ir pažįstami.

Priklausė Apaštalystės Mal
dos Draugijai.

Kūnas pašarvotas Laekavviez 
koplyčioje, 2314 W. 2 3rd Plaee.

laidotuvės įvyks antrad., 
sausio 1h d., iš koplyčios S:39 
vai. ryto bus atlydėta į Aušros 
Vartų parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į šv. Kazi
miero kupinės.

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

Nuliūdę; Duktė, žentu* ir 
anūkui.

Ijuldotuvių direktorius Ste
ponus Lai-ka wiez. Tel. Virginlu 
7-GG72.

LINKSMIAU
Muzikos žinovas

Liudvikas nueina į svečius. Šei
mininkė nustato radiją ir pasipi
la pianino garsai.

— Tai Šopenas, — pastebi šei
mininkė.

Liudvikas meta žvigsnį į apa
ratą.

— O man rodos, tamsta klystat. 
Juk tai Buffalo...

sausio m. 7 d. lietuvių salėje. 
Ši vakarą rengia Amerikos Lie
tuvių Tarybos Clevelando sky
rius. Vakaro metu Detroito 

: Lietuvių teatras, vadovaujamas 
režisorės Z. Arlauskaitės-Mik- 
šienės, suvaidins įdomią K. Ful- 
do komediją “Glušas”. Ši kome
dija savo gyvenimišku aktualu
mu ir geru sceniniu paruošimu 
buvo labai mėgiama ne tik Lie
tuvoje, bet taip pat ir dideliu 
pasisekimu ėjo didžiuose Vokie-

Paliko nuliūdę: sūnus Kay- 
inond, marti Marion; 2 dukte
rys: Stella Prosek, žentas Jo- 
seph, Bernice Straple, žentas 
Bernard; 5 anūkai: sesuo Ona 
Andrijauskienė, švoget-is Kazi
mieras ir kiti giminės.

Už jos sielą mes užprašėme 
trejas gedulingas šv. Mišias 
sausio rnėn. 9 dieną 7:45 vai. 
ryto. šv. Jurgiu parapijos baž
nyčioje

Maloniai kviečiame visus gi
mines, draugus, kaimynus ir 
pažįstamus šiose pamaldose 
-dalyvautą, ir kartu su mumis 
pasimelsti už a. a. Kvos Ktraz- 
(lauskicncs sielų.

Mes Tavęs Mūsų Brangioji, 
niekuomet. neužmiršime Tu 
pas mus jau nebesugrįši, bet 
mes anksčiau ar vėliau pas 
Tave nueisime. Tebūna Tau 
lengva ši žemelė.

.Nuliūdę liuku Sūnus, dukte
rys, anūkai, sesuo ■ ir giminės

PADĖKA
Prisimindamos visus dalyvavusius a. a. Seselės M. Editos 

laidotuvėse ir patyrusios visų mūsų prietelių gilią užuojautą, 
reiškiame nuoširdų dėkingumą.

Už išreikštą didelę pagarbą ir užuojautos dvasią dalyvau
jant šermenyse ir laidotuvių apeigose esame giliai dėkingos 
Jo Ekscelencijai'Vyskupui V. Vrizgiui; Jų Prakilnybėms pre
latams: I. Albavičiui, A. P. Foley, F. J. Grady, D. Mozeriui, 
B. Urbai; Jo Prakilnybei kanauninkui J. Paškauskui; Tėvų 
Jėzuitų Provincijolui didžiai serb. kun. J. Egan, SJ. ir Jėzui
tui kun. R. Jančauskui; gerb. kapelionams kun. R. Calek, 
kun. J. Malin. kun. J. Stankevičiui: gerb. Tėvams Marijo
nams kun. S. Sapliui, kun. M. Urbonavičiui, gerb. klebonams: 
kun. S. Bartkui, kun. P. G^riūnui, kun. P. N. Byrnes, E. Cof- 
fey, E. Connors, W. Devereux,>R. Doyle, D. Fullmer, J. Gil- 
man. O.S.A., J. Kuzinskui, M. Madoj, J. Makarui, V. Mikolai 
čiui, S. Katauskui, gerb. kun.: E. Abromaičiui, A. Bendžiūnui, 
L. Petrauskui, L. Uuišiui, C.S.V., S. Šantarui, W. Urbui, L. 
Vaišvilai, A. Vilkaičiui ir A. Zakarauskui.

Dėkingos esame taip pat gerb. Marijonų Broliukams ir 
Segelėms įvairių Kongregacijų, Marijos Augštesniosios Mo
kyklos mokinėms ir Mokyklos Motinų Draugijos narėms.

Už paskutinį suteiktą \elionei patarnavimą dėkojame 
grabnešiams: M. J. Blanford, J. Butkui, J. Kaikariui, V. Ka- 
sui, J. Mikolainiui, J. Nodui, P. Novinskiui, J. Pellgrini, C. 
Raudoniui, S. Raudoniui ir R. Zelniui.

Taip pat dėkojame už nuoširdų patarnavimą laidotuvių 
direktoriui gerb. p. Antanui M. Phillips.

Visiems už šventų Mišių aukas, maldas, už dalyvavimą 
laidotuvėse ir užuojautą_ pareiškusiems mums liūdesio valan
doje, prašome priimti mūsų gilų ir nuoširdų ačiū. Visų mūsų 
prietelių geraširdingumą atsiminsime prie gailestingojo 
Viešpaties. ŠVENTO KAZIMIERO SESERYS

ir GAUCIŲ ŠEIMA

Tai angelas
Kad tu žinotum, kiek man 

reikia privargti, kol įsiūlau žmo
nai nors kiek pinigų.

— Tai angelas tavoji, ne žmo
na:

Oho! Ji norėtų visus paimti. 
------ o——

Ne viską
— Kaip sekasi, ponia?
•— Koks čia sekimasi. Mūsų te

ta sunkiai serga.
— Girdėjau. Atrodo, kad turi

te būti viskam pasiruošę...
— O ne! Mes paveldėsime tik

pusę...

LIETUVIŲ TEISININKŲ DRAUGIJOS NARIUI

Prof. VACLOVUI BIRŽIŠKAI minis,

jo broliamn prof. Mykolui ir Viktorui Biržiškame, visiems 

giminėms bei artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia

LIETUVIŲ TEISININKŲ DRAUGIJA

OIFT SELECT1ONS OF FINE FIDRIDA 
ORANGE8 A GRAPEFBUIT

’l K MULES and GRAPEFRUIT 
Tl-M 90-lb. Bnx $0.50 T42M 42-lb. Box 3.50 
T2-M 55-lb. Box 4.50 T3-M 30-lb Box 2.85 
Vour cholee Ihis moiilli: Temples and Grape- 
fruit. J'Hiiuy Gili Packagc. Red Tatig> lo R)>ec.
Mid-season Oranges. GrapefiTiil The Old 
Favorite Red Tangclo Jun|or Our Pritle.
Senti For Colorful Brochure; W. S. BELL, Merrit Įsi and — 
Indui u Riter Citros Fruits. Siu r Rle. North Cocoa, Florida.

A. f. A.

Muzikui ALEKSANDRUI PIEŠINAI
mirus, jo žmonai VALEI ir sūnums reiškiame gilią užuojau
tą ir kartu liūdime.

ARMINŲ IR MIKALAUSKŲ 
ŠEIMOS

Netekus lietuvių bibliografijos Kūrėjo, didžiausio lietuviškos 
knygos žinovo, Lietuvių Rašytojų Dr-joa Garbės Nario

Prof. VACLOVO BIRŽIŠKOS,

kartu su jo broliais gedi

LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ DR-JA

JONAS STANKEVIČIUS
Gyveno 4148 N. Masou Avė.

Mirė sausio 5 d., 1956, 7 vai. ryto, sulaukęs 75 in. amžiaus.
Giuio Lietuvoje. Kilo iš Mažeikiu apskričio, Židikų parapijos.
Amerikoje išgyveno 49 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Uršulė (Gečaitė), sūnus 

kun. Jonas Stankevičius, brolis Kazimieras Stankevičius, švoge- 
ris Juozas Litvinas su šeima, sesers sūnus Juozas Getneris su šei
ma, kiti girnius, draugai ir pažįstami.

Priklausė Šv. Vardo Draugijai, Ciecroje.
Kūnas pašarvotas Antano Petkaus koplyčioje, 141(1 S. 50tli 

Avė., Cicero, 111.
Laidotuvtisiįvyks pinnad., sausio 9 d., iš koplyčios 9:30 vai. 

ryto bus atlydėtas į Šv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas į Šv. Kazimiero kapines.

Pagal velionies pageidavimą, prašome gėlių nesiųsti.
Nuliūdę Žmona ir sūnus.
Laidotuvių direktorius Antanas Petkus. Tel. TOunhall 3-2109

RENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVES

VISI JŪSŲ APDRAUSTI INDĖLIAI NES l/2% 

DIDESNĮ DIVIDENDĄ KAIP IKI ŠIOL
KAD GAVUS ŠĮ MŪSŲ PADIDINTĄ DIVIDENDĄ NEREIKIA PINIGUS IŠLAIKYTI ILGĄ 
LAIKĄ BET BUS IŠMOKAMAS DU KARTUS f METUS... BIRŽELIO 30 tą ir GRUODŽIO 3l-mą!

ATIDARYKITE SĄSKAITA DABAR SU MUMIS IR TAPKITE TURTINGESNI

ST. ANTHONY SAVINOS
AND LOAN ASSOCIATION

1447 S. 49th Ct., Cicero 50, III. - Tel. TOwnhall 1-801 ir 802
Atidarą kasdien; Uždara trečiadieniais ... JUOZAS GRIBAUSKAS, Vedėjap

r, tti------- aassa.- ■ rr ė====--A-.. ■ ■ ag;aar-mĮ-----------s==

A. A.

A. a. KONSTANTINAS JANUSHAUSKAS (JAMUSN)
OYVENO 2137 WEKT 69th STREET

Gimęa Lietuvoj, kilęs iš Telšių apskr.. Medinginų parap., 
Sendvarių kaimo. Jau sukako penkeri metai, kai negailestinga 
mirtis atskyrė iš mūsų ta.rpo mylimą vyrą ir brolį. Paliko di
deliame nuliūdime žmona Agota (Kalnikaitė), se»uo Janu- 
ahauskas ir Stella Millcr ir jų šeimos, trys pusbroliai: Paul, 
VValter* ir, Joseph Rekašius: pusseserė Barbora AleJtandravi- 
čienė su šeima. Lietuvoje liko trys broliai. Vladislovas, Juo
zapas ir Alfonsas, giminės, draugai ir pažįstami.

Netekau savo mylimo sausio 8 d.. 1951 m. Nors laikas fę 
siasi, bet aš jo niekados negalėsiu užmiršti. Lai gailestingas 
Dievas suteikia jam amžiną atilsį. Aš, atmindama jo liūdną 
pasitraukimą iš mūsų tarpo, užprašiau dvejai gedulingas šv. 
Mišias (su egzekvijomis) sausio 8 d., 1956) b 9 vai. ryto 
ir sausio 9 d., 7 30 vai. ryto Gimimo Panelės Švč. parapijos 
bažnyčioje.

Kviečiu visus gimines, <lraugus, kaimynus ir pažįstamus da
lyvauti šiose pamaldose ir kartu su numini pasimelsti už a. a. 
Konstantino Jahusbaiisko sielą.

Nuliūdusi: ŽMONA
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X Melrose Purk lietuviai pa

gerbs Antaną Jončą Antanas 
Jonča jau 40 metų varo barą 
po baio visuomeniniame gyve
nime, Dėl to Melrose Park lie
tuviai jam rengia jo 40 metų 
visuomeninio darbo sukakčiai 
paminėti banketą. Ta proga bus 
atšvęstas ir jo gimtadienis. 
Banketas bus sausio 21 d. 7 vai. 
vak. Veteraną Park salėje, Mel
rose Park, 111. Antano Jončos 
pagerbluvių komitetą sudaro 
šie asmenys: Stasys Malinaus-

h

IŠ ARTI IR TOLI
A. VALSTYBĖSE

kas, Petras Metrikis, Antanas i dėmesio

— Lietuviai Indijoje. Kasmet 

gruodžio mėnesj Purdue uni
versitete Latayette, Indiana, 
yra rengiama kalėdinė paroda, 
kurioj įvairių tautybių studen
tai supažindina ž.ūrovus su sa
vo krašto liaudies menu ir ka
lėdiniais papročiais. Šios paro
dos Lafayette mieste ir pačiam 

i universitete susilaukia nemaža

X Kun. Vincenta? Kamarau
skas rytoj 10 vai. ryto atnašaus 
šv. Mišias šv. Kryžiaus parapi
jos bažnyčioje. Primicijų ban
ketas bus tą pačią dieną 7 vai. 
vak. šv. Kryžiaus parapijos sa
lėje. Jo tėvai yra uolūs Šv. Kry-^ 
žiaus parapijos nariai, sesutė 
Patricija daug laiko pašvenčia 
Sodaliečių ir L. Vyčių veikime, 
kita sesutė yra vienuolė kazi- 
mierietė.

Kun. V. Kamarauskas baigė 
Šv. Cirilijaus ir Metodijaus se
minariją, Orchard Lake, Mich., 
1955 m. gruodžio mėn. Kuni
gystės sakramentą jam suteikė 
1955 m. gruodžio 27 d. Grand 
Rapids, Mich., vyskupas Allen 
J.Babcock. Naujas kunigas pa- 
staracinį darbą dirbs Grand 
Rapids vyskupijoje.

X Kun. A. Valančių, Šv. My
kolo parapijos kleboną, pasvei
kino parapijos choras. Gražią 
kalbą pasakė varg. J. Kulys, o 
choras pagiedojo “Ilgiausių Me
tų’’. Klebonas choristus,-es ir 
bažnytinio komiteto narius ska
niai pavaišino šv. Mykolo pa
rapijos svetainėje. Vaišių me
tu chorą ir jo vadovą sveikino 
ir dėkojo už gražias giesmes 
choro valdybos pirm. A. Pauža, 
Bažnytinio komiteto atstovas 
A.. Griškėnas, Liet. Bendr. 
Bkyr. pirm. L. Pračkaila, para
pijos senas veikėjas V. Strio
ga, J. Lebežinskas ir kt.

X Julius Volodka, 14 metų, 
7216 Woodlawn St., St. Law- 
rence parapijos .mokyklos mo
kinys, laimėjo Chicago Daily 
News Spelling Bee Monday 
konkursą Chicagos pietryčių 
katalikiškųjų mokyklų sekto
riuje. Chicago Daily News dien
raštis, rašydamas apie šį gabų 
lietuvį, pažymi, kad Julius vos 
prieš 6 metus atvykęs iš trem
ties į Ameriką nemokėjo angliš
kai nei skaityti, nei rašyti, nei 
kalbėti, o sugebėjo tokiu trum
pu laiku išsiskirti iš daugelio 
Bavo draugų ir laimėti šį kon
kursą.

X Kun. A. C. Martinkul, Die
vo Apvaizdos parapijos klebo
nui, visos parapijos organizaci
jos, vadovaujamos Motinų klu
bo, rengia pagerbtuvinį banke
tą. Banketas bus sausio 29 d. 
5 vai. vak. Dievo Apvaizdos pa
rapijos salėje. Pakvietimai gau
nami parapijos raštinėje ir pas 
organizacijų valdybų narius.

X Prof. Mykolui Biržiškai
paremti paaukojo senieji mūsų 
ateiviai, gyveną Ciceroje: Anta
nas Petkus $5 ir Vincentas 
Kazlauskas $2. Patys jau pagy
venę, maždaug Biržiškos am
žiaus, bet lietuviškus reikalus 
gyvai atjaučia. Jadvyga Griga- 
laitė aukojo $1. Kultūros Fon
das ir Rašytojų Dr-ja aukoto
jams reiškia nuoširdžią padėką.

X Albina Strimavičienė iš 
Stamford, Conn., “Draugo” 
spaudos reikalams paaukojo 5 
dolerius.

Markauskas, dr. Edvardas Prai- 
sa, Antanas Butą, Antanina Ja- 
rienė ir Valteris Silkaitis. Ko
misija kviečia visus lietuvius 
gausiai dalyvauti bankete. Be 
to komisija prašo visus, kurie 
dalyvaus bankete, užsiregist
ruoti iki sausio 15 d. pas komi
sijos narius. Kam patogu, gali
ma užsirašyti pas komisijos 
vicepirmininką Petrą Metrikį, 
152 Broadway, Melrose Park. 
III. (tel. Flimor 4-0754) nuo 9 
vai. ryto iki 6 vai. vak., arba 
pas komisijos sekretorių Anta
ną Markauską, 818 N. 14th 
Avė., Melrose Park, III. (telef. 
Flimor 4-7581) nuo 5 iki 9 vai. 
vakaro.

X Sophie Barčus radijo pro
gramos metinis parengimas- 
koncertas bus šių metų sausio 
29 d. 4 vai. po pietų Lietuvių 
auditorijoje. Koncerto progra
ma susidės iš 3-jų dalių ir už
truks tik 2 vai. Kaip paprastai, 
taip ir šiais metais programa 
bus įdomi ir meniškai vertinga, 
žymių meno pajėgų išpildoma. 
Eilė organizacijų jau iš anksto 
užsisakė savo nariams biletus. 
Sophie Barčus radijo programa 
yra labai mėgiama, noriai lietu
vių klausoma ir verslininkų re
miama.

X Mrs. VVilliain B. Sebastian 
lėktuvu išvyko į Pietų Ameri
ką. Aplankys Limą, Peru vals
tybėje; Buenos Aires, Argenti
noje; Montevideo, Urugvajuje;

keleto tūkstančių

tautybių laikraštis atskirai pa 
minėjo tik keturias, tenka ma 
nyti, kad lietuvių skyrius pa
darė ypat.ngai gerą įspūdį ir 
lankytojam.". ir organizato
riams.

Parodą rengiant daugiausiai 
darbi- įdėjo vieton Įdėt. Stud. 
Sąj. skyriaus pirmininkas K. 
Viskanta h lt. Dymša. Ypatin
ga padėka tenka eksponatus 
paskolinusiems asmenims, o 
taip pat ir talkon atvykusioms 
Chicagos studentėms.

— Operetės Choras, vedamas 
Juozo Stankūno, sausio 8 d. 
švabų salėje Brooklyne stato 
3 v. operetę “Joninės”. Tai bus 
naujas lietuvių liaudies dair.ų, 
šokių bei papročių montažas.

— Prei. M. Krupavičius, nau
jasis Tautos Fondo valdytojas, 
sausio 10 d. po kelionės dides
nėse Amerikos lietuvių koloni
jose, vėl sugrįžta į Nevv Yorką.

pas prel. J. Balkūną. 
Išvykęs iš New Yorko gruodžio 
mėn., jis lankėsi Philadelphijo- 
je, Clevelande, Chicagoje, Bos
tone, Waterbury. Iš Nevv Yorko 
prelatas vyks į Europą.

— Alenai Devemenei, Vykdo
mosios Tarybos pirmininkei, 
kuri sausio 11 d. rengiasi išvyk
ti į Europą pradėti eiti savo pa 
reigų, sausio 8 d. Free Baltic 
House patalpose rengiamos iš
leistuvės. Išleistuves rengia 
Balfas, Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje ir Am. Liet. Taut. 
Sandaros Nevv Yorko kuopos. 
Devenienė, kaip žinia, yra buvu 
si ilgametė Balfo vicepirminin 
kė, SLA iždo globėja ir ALTS 
veikėja.

Hoilywood Čiuožikai

Chicagoje kasdien iki sausio 
10 d. jiintinai savo programą 
demonstruoja Hollyvvoodo čiuo- 
žikai. Programa vyknta Chica
go Stadium, 1836 W. Madison, 
patalpose, BJetai gaunami prie 
įėjimo ir Borui krautuvėje 
(State ir Jacksou), kaina $1 iki 
$4. Programoje dalyvauja fi
gūrinio čiuožimo pasaulinė 
čempionė vokietė Gundi Busch, 
pasaulinio garso čiuožikė And- 
ra McLaughlin ir Amerikoje 
garsėjanti Margio Lee. Iš vyrų 
gražiai pasižymi olimpinis čiuo- 
žikas Jimmy Grogan, komikas 
Freddie Trenkler, Skippy Bus
ter.

Programoje — nemažai pori
nio ir grupinio čiuožimo. Pa
vaizduojamas Paryžius, piratų 
laivas, šokiai prieš tris dešimt
mečius, aukso sapnai, Pelenė, 
Venecijos karna valas, Pietų A- 
merikos paradas, didysis pasi
rodymas. Sklandžiai įmaišomi 
komiškojo čiuožimo numeriai. 
Publika programa patenkinta.

Didelis judėjimas 
aerodrome

Nors dalis komercinės avia
cijos buvo nukreipta į O’Hare 
aerodromą, vistiek Chicagos 
Midway aerodrome yra didžiau
sias pasaulyje judėjimas: per 
1955 m. nutūpė ir išskrido 304,- 
276 lėktuvai, net 15.5% dau
giau kaip pernai. Per 1955 m. 
šiuo aerodromu pasinaudojo 
8,751,906 keleiviai.

Nubaudė 291 automobilistą
Illinois Valstybės sekreto

riaus Carpentier įstaiga prane
ša, kad vėl nubausta arti trijų 
šimtų automobilistų: 225-kiems 
atimti leidimai vairuoti mašiną, 
o 66-iems šoferio leidimas su
spenduotas. Daugiausiai nu
baustųjų — net 182 — už vai
ravimą įsikaušus.

Augštos pareigos 
su $21,000

Chicagos meras nauju vadi
namu korporacijos patarėju pa
skyrė Joną C. Melaniphy, 61 m. 
amžiaus. Jo metinis atlygini
mas $21,000, jis vadovaus 200 
asmenų štabui ir tvarkys įvai
rias gausias miesto teisines 
problemas.

Naujas žudikų jieškotojų 
vadas

Vieton Įeit. P. J. Deeley, kurs 
tapo detektyvų vadas Chicago
je viršininku 47-nių vyrų dali
nio, kurs jieško trijų berniukų 
žudiko, paskirtas policijos ser
žantas M. A. Spiotto.

Penkių dienų berniukas 
su dančlu

Joseph E. G’Connor, penkių 
dienų berniukas, ganęs šv. Bei- 
nardo ligoninėje, jau turi vieną 
dantuką. Jis jau turi ir nema
žus plaukus. Jo tėvas — 42 me
tų, motina — 39; jie gyvena 
8204 S. Perry ir augina dar tris 
sūnus.

Pabrangs goflas
Užmiesčio parkų — Forest 

Preserve — distrikto biudžetas 
šiems metams sumažintas 
$34,C00 ir dabar siekia $2,524,- 
000. J ieškant naujų pajamų, 
numatoma imti po $1.50 už gol
fo lauko naudojimą dienai ir 
po 50 et. už naudojimąsi plau
kymo baseinu.

Pirks Aurora*Elgin 
geležinkelį?

Chicagos Tranzito taryba 
svarsto planą nupirkti Auro- 
ros-Elgin geležinkelio liniją. 
Savininkai prašo dešimties mir 
lionų dolerių.

Areštavo čikagietį
Tampos mieste, Floridoje, 

areštavo čikagietį Robertą 
Milės, Kubat, 20 m., kurs pa
bėgęs iš kariuomenės įvykdė 
šešius apiplėšimus.

Moksleivių vakarai?
De La Šalie Augšt. mokykla, 

kurią lanko ir daugelis lietuvių, 
ruošia įvairumų vakarą — “At
mintini momentai”, kurs įvyks 
sausio 14 ir 15 d. 8 v. v. Lina- 
blom auditorijoje, 6100 S. Wol- 
cott.

Mirė architektas
New Yorke, gavęs širdies 

ataką, mirė garsus Chicagos 
architektas Joseph Zeno Bur- 
gee, 58 m. amžiaus.

Krepšinio sezonas
Chicago Katalikų Sporto są

jungos krepšininkai vakar,' 
penktadienį, pradėjo savo spor
to sezoną.

KAS, KĄ IR KUR
— Chaiuber of C'onuneree me

tinis susirinkimas. Sausio mėn. 11 
d. 8 vai. 30 min. vakare Dariaus 
ir Girėno svetainėje, 4416 South 
VVestern Avė. įvyksta metinis Li- 
thuanian Chamber of Oomjnerce 
of Illinois narių susirinkimas. Rū
mų valdyba ir direktoriai patieks 
metinę veiklos apyskaitą. Bus ap
tarti svarbūs rūmų reikalai. Taip 
pat bus renkami 5 direktoriai tri
jų metų terminui. Labai svarbus 
susirinkimas, todėl visi Chamber 
of Comanerce nariai prašomi būti
nai dalyvauti. Pagal Chamber of 
Commerce įstatus metiniame susi
rinkime dalyvaują nariai turi bū
ti sumokėję nario mokestį. Nariai, 
kurie dar nėra sumokėję mokesčio 
už 1956 metus — prašomi tai at
likti prieš susirinkimą. Kadangi 
šis susirinkimas yra skirtas tik 
rūmų organizaciniams reikalams 
—dalyvauti gali tik nariai be sve
čių. • A.B.

— Sv. Kazimiero Seserų Rėmė
jų 6-to skyriaus (Brighton Park) 
mętinis susirinkimas bus sausio 8 
d. švč. P. Marijos Gimimo para
pijos mokyklos kambaryje. Visi 
nariai kviečiami į susirinkimą.

J.R.
— TMB 35 skyriaus susirinki

mas. Sausio 8 d. 1:30 po pietų 
šaukiamas Tėvų Marijonų Bend
radarbių 35 skyriaus susirinki
mas. Susirinkimas bus Brighton 
Parko švč. Marijos Nekalto Pra
sidėjimo par. patalpose. Prašome 
vis ils narius dalyvauti. Valdyba

— East Chicagos, Ind., LB su
sirinkimas šaukiamas sausio 15 d., 
sekmadienį, 4 vai. po pietų, lietu
vių parapijos salėje. Dienotvarkė 
naujos apylinkės valdybos rinki
mas ir pasitarimas Vasario 16 d. 
minėjimo reikalu.

lankytojų.
Šiais metais gruodžio 18 d. 

įvykusioj kalėdinėj parodoj da
lyvavo ir Purdue universitete 
studijuoją lietuviai studentai.
Iš parodos rengėjų buvo gau
tas atskilas kambarys, kuriame 
buvo sumaniai išdėstyti iš kona.
Daužvardžio, p. Karvelio ir G.
Prieglauskaitės gauti ekpona- 
tai: lietuviški medžio drožiniai, 
juostos, staltiesės, audiniai, 
gintaro papuošalai ir kit. Kam- . 
pe stovėjo lietuviškais omą-1 ^sls 09 
mentais papuošta Kalėdų eglu
tė, susilaukusi ypatingo lanky
tojų dėmesio. Ant atskiro sta
lo buvo sudėti angliški leidiniai 
apie lietuvių meną, liaudies dai
nas ir politinę Lietuvos padėtį.
Patraukliai atrodė ir R. Dym- 
šos pieštas iliustruotas Lietu
vos žemėlapis su trumpais už
rašais apie lietuvių kalbos kil
mę ir dabartinę padėtį sovietų 
okupacijoje. Po žemėlapiu bu
vo atskleisti V. Augustino Lie
tuvos vaizdų albumai.

Lankytojus stebino ir lietu
viški tautiniai rūbai, kuriuos 
demonstravo Liet. Stud. Sąj.
Chicagos skyriaus narės R.
Kllorytė, G. Lapatinskaltė, E.
Liškūnaitė ir L. Paulifitė. Paro
dos gale buvo sudainuota kele
tas lietuviškų liaudies dainų, 
kurios taip pat sudomino lan
kytojus.

Iš parodą mačiusių lietuviai Artinantig rinkimų metui įr 
studentai susilaukė daug palan- lietuviaį derrK>kratai uoliai vei, 
kaus įvertinimo. Ir patys paro- Rg> R&d tiRrai vienas iš mūsų 

tautybės būtų įtrauktas į de
mokratų kandidatų sąrašus.

Viso3 žymėg šiuo laiku paro
do, kad vienas iš mūsų nenuils
tančių ir veiklių lietuvių demo
kratų politikos veikėjų bus pri
pažintas.

Prieš dvidešimt metų teisėjas 
Zuris buvo išrinktas Municipal 
teismo teisėju. Čikagos lietu
viai rėmė jo kandidatūrą. Jam 
buvo malonu padėti jiems jų 
asmeniškose reikaluose ir vi-> 
suotiname lietuviškame veiki-

NAUJŲ MAŠINŲ 
FONDAS

Sao Paulo, Brazilijoje, kur pra- dog rengėjai, į§ kart kiek abe- 
leis savaitę pas savo giminaitį, jįngaį žiūrėję į pirmą kartą da- 
Joną Šiaulį ir jo šeimą. Iš ten lyvaujančius lietuvius, buvo la
vyks į Rio de Janeiro, Brazili
joj; San Juaną, Puerto Rico; 
Veraderą, Kuboje.

X Moksleivių Tautinis an
samblis po Kalėdų atostogų 
pradeda darbą. Pirmoji kankli
ninkų,-kių repeticija įvyks ant
radienį, sausio 10 d., 6:30 vai. 
vak. Kitų grupių repeticijos 
prasidės sausio 17 d. Kanklinin
kai,-kės yra pakviesti atlikti 
meninės programos dalį įvairių 
tautų pasirodyme Chicagoje.

bai patenkinti ir lietuviams stu
dentams išreiškė savo nuošir
džią padėką. Purdue universite
to dienraštis, trumpai aprašy
damas visą parodą, daug vie
tos skyrė ir lietuviams. Kadan
gi iš dvidešimties dalyvavusių.

X Jonas Burba prašo pra
nešti, kad rašiusieji laiškus ad
resu: Jonas Burba (o ne Urba 
kaip vakar buvo paskelbta “Ap
link mus”), P. O. Box 63,

X Amer. Liet. R. Kat Lab- Į Bridgeville, Pa., ir dėl pašto 
darių direktoriatą sudaro šie klaidos gavusieji laiškus atgal, 
asmenys: pirmininkas kun. S,
Adominas, vicepirmininkai K. 
Sriubienė ir A. Valonis, sekre
torius V. Luckus, dvasios va
das kun. A. Linkus, korespon-

CHICAGOJE
LIETUVIŲ, DEMOKRATŲ 

VEIKLA

“D r a u g o” Administracija 
nuoširdžiai dėkoja už aukas 
Naujų Mašinų Fondui. Aukojo 
šie asmenys:

Vidutinio amžiaus ir išsilavini
mo, nevedęs lietuvis

VARGONININKAS 
lietuvių parapijoj jieško vietos, 
kur galėtų vesti ar suorganizuoti 
chorą. Informacijai ir susitarimui 
rašyti:
P. O. Box 63, Bridgeville, Pa.

Vilimas Joseph $10.00
N. N..........'................ 7.00
Levvis Anna ............. 5.00
Mikulis Juozas ......... 5.00
Soržiskai M. ir K......... 5.00
Taksas Peter............. 5.00
Bardauskaitė P........... 2.00
Burba Ona ............... 2.00
Genčitls Romualdas . . 2.00
Girskis Stepas ......... 2.00
Janušauskas Jonas 2.00
J odelis Kazys........... 2.00
Kisielius Kazys ......... 2.00
I^embertas Pranas . . . 2.00
Pacifinas Antanas . . . 2.00
Ramonaitienė Anelė 2.00
Svagždis Petras ....... 2.00
Bagdanavičius Z.......... . 1.00
Briedis Joseph ......... 1.00
Dabrila Antanas ....... 1.00
Polius Antanas ......... 1.00
Gužaitis Jonas ......... 1.00
Jankauskas Petronėlė. 1.00
Jovaiša Kazys ........... 1.00
Kailavinskas Nik......... 1.00
Kiaunė Petras ........... 1.00
Kislauskas Juozas ... 1.00
Kiumplys Jonas ....... 1.00
Kilkus. Matas ........... 1.00
Kulbokas A. ............. 1.00
Kulikauskas V........... 1.00
Kuprenienė Jadvyga . 1.00
Llorenčai A. J............ 1.00
Liudzius A. ............... 1.00
Mikalauskas P............. 1.00
Motuzas A. ............... 1.00
Paulikas Pranas .... 1.00
Paukštis F................... 1.00
Petkus Antanas ....... 1.00
Ruigys A..................... 1.00
Sinkevičius Eugenijus 1.00

Dainų skrynele
Garsiojo Alice Stephens An

samblio plokštelė “Dainų Skry
nelė” yra platinama įvairiose 
vietose. Tai būtų tinkama do
vana kitataučiams ar muzikos 
mėgėjams ypatingom progom.

Plokštelė yra žinoma kaipo 
“hi-fi, long play” plokštelė, ant 
kurios yra 10 dainų ir ištraukų 
iš Lietuvos operų ir dar be to, 
yra 20 puslapių albumas su dai
nininkių paveikslais, choro ap
rašymu, ir dainų žodžiais (ang
lų ir lietuvių kalbomis). Tai al
bumas su plokštele už $5.95 yra 
tikras bargenas.

Plokšteles galima pirkti šio
se vietose pas —

Choro nares: 
p. Alice Stephens 410 S. Michi-

gan Avė. Tel. WEbster 9-
9558;

p. E. Oželienė, 2527 W. 45th
Str., tel. LAfayette 3-4216; 

p. G. Mačytė, 6803 S. Rockwell
Str., tel. GRovehill 6-6337; 

p. Rūta Lukoševičiūtė, 1124 W.
18th Str., te£ CAnal 6-7187. 

p. Bronė Urbonas, 4559 Str.,

Hermitage Avė,
p. Jonė Robinas, 1530 S. 49th

Court., Cicero.
Kitur pas:

p. KarvelJ, 3322 S. Halsted St.
Marginius, 2511 W. 69th St.
Str.

Audykla “Juosta” 1805 W.
45th St.

(Skelb.)

tesikreipia dar kartą tuo pačiu 
adresu.

X Inž. Vytautas Kazlauskas, 
(bet ne Ign. Kazlauskas (kaip 
buvo skelbta), išrinktas į LF

dentai B. Cicenienė, kun. A. Chicagos apygardos valdybą. 
Stašys ir B. Kazlauskas (foto- Inž Vytautas Kazlauskas tik 

I praėjusį pavasarį baigė augš-gratas).
X Stepas Pranėnas, augštai 

vertinamas mūsų jauniausiųjų 
dainininkų, kanklininkų ir tau
tinių šokių išpildytojų gražius 
pasirodymus, Moksleivių Tauti- 
niahi ansambliui atsiuntė auką 
$5.

X Bernardas Nenartonis, il
gametis lietuvių labdarybės 
veikėjas, testamentu paliko 
$1,300, kad jo vardu būtų įtai
syta koplyčiai reikmenų.

tuosius mokslus.
X Kotryna Ir Matas Srubai,

Cicero veikėjai ir stambūs ge
rų darbų rėmėjai, daug įdėjo 
triūso, kad pasisektų Labdarių

aocaoi 301

3,500 sveikinimų mergaitei
Penkerių metų mergytė He- 

len Wilson, gyvenanti 3929 
Plainfield avė., gavo 3,500 ka
lėdinių kortelių ir 100 siuntinu
kų. Mergytė serga nepagydoma 
leukemija, jos gyvenimas trum
pas ir norėta padaryti bent pa
skutines dienas laimingesnes. 
Apie tai buvo paskelbta laik
raščiuose ir atsiliepė labai daug 
geraširdžių žmonių.

me.
Šiuo jis nori dėkoti visiems, 

kurie bet kokiu būdu prisidėjo 
prie palaikymo jojo kandidatū
ros. Teisėjas Jonas T. Zuris no
ri užleisti savo vietą jaunes
niam kandidatui, ir jisai priža
da suteikti jam visakeriopą pa
ramą. — S.

Iš mažiausio kūdikio — 
stambi mergaitė

Chicagoje gyvena gražiai su
augusi 20 metų mergaitė Jac- 
ųueline Benson, sverianti 112 
svarų. Kai ji gimė prieš 20 me
tų, buvo mažiausias bet kada 
gyvenęs kūdikis, tesvėrė 12 un-

3-čios kuopos vakaras Ciceroje. | cįjų. Keturius su pusė mėnesių 
K. M. Srubai daug veikia draų- išgyveno inkubatoriuje,
gijose ir Šv. Antano parapijos duodama deguonį ir matina- 
gyVenime. ' į ma specialiai sudaryta maisto

X Elena Ir Rapolas Fedner formule. Dabar Ji, yra studentė 
nusipirko gražų rezidenc.nį na
mą, 645 E. 90th PI., ir ten per
sikėlė gyventi. Kartu su jais 
gyvena Elenos mamytė Uršulė 
Mažeikienė. Elena Fedner yra 
veikėjos A. Snarskienės sesutė.

X Mirė ' kun. Petras Ulickas.
Gautomis žiniomis iš Lietuvos,
1951 m. mirė kun. Petras Ulic
kas, buvęs Dambavos klebonas.

X Sofija Mickūnienč, Šv. Ka- į 
zimiero Seserų Rėmėjų 1 skyr 
vicepirra., jau baigia sveikti.

VVright Junior kolegijoje

Mokytojų padėjėjai
Svarstant kaip pašalinti mo

kytojų trūkumą Chicagoje, iš
keltas planas — samdyti mo
kytojų padėjėjus. Jie neturėtų 
mokytojo kvalifikacijų, nedės
tytų pamokų, bet atliktų antri
nes pareigas, kaip vestų rašti
nę, surinktų pinigus už pusry
čius, padėtų vaikams nusireng
ti, nuvalytų lentas, šie darbai 
mokytojams atima apie 26%
jų darbo laiko. Panašūs moky- 

X Elena Gedvilienė, Town of tojų padėjėjai jau samdomi 
Lake kolonijos veikėja, serga. I Bay City, Mich.

LIETUVIŠKŲ STUDIJŲ 
INSTITUTAS 

Išlaikomas
Mokslinių Studijų Klubo

SEMESTRAS SOCIALINĖMS 
STUDIJOMS

Seselių Kazimieriečių Kolegijoje 
MARVWOOD OOLLEGE EXTENSION 

Scranton, Pa.

Sausio 7 d. 2 vai. p. p. kun. V. 
Bagdanavičius, MIC, skaito te
ma: liberalizmo, socializmo ir 
krikščionybės socialinių klausi
mų sprendžiamoji linija. Po pa
skaitos diskusijos.

Paskaita įvyksta Seselių Ka
zimieriečių senuose rūmuose, 
2601 W. Marąuette Rd. Prašo
ma nesivėlinti.

STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardinės
Tai gražiausia dovana mūsų 
mažiesiems skaitytojams. Meili 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai lt 
dali. VI. Stančikaitės gražios lliu 
stracijos iią knygą padarė dau
giausia mėgiama mažųjų skaity
tojų tarpe. Kaina $1.60.
TTžaakymus kartu au plnlfala alyaktta-

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8, III.

Naujasis Testamentas - 
šventas Raštas

Vertė lietuvių kalBon JUOZAPAS 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivys
kupas Metropolitą*. IV laida. Ii 
leido “LUX” 1947 m. Štutgarte. 
620 pusi. Kaina $1.60. Gaunama

“DRIUfiE” 
2384 So. Oakley Avė.

Chicago 8, Illinois


