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ATVYKSTI
Iš dr. Karvelio pareiškimo

AZIJOS MARSHA PLANU
•J*- > .

a
Iš J A V ir Kanados grįžęs URT valdytojas dr. P. Karvelis yra 

padaręs per Eltą pareiškimą, iš kurio yra paimtas ir žemiau sekan
tis tekstas.

— Kokie yra Jūsų kelionės 
įspūdžiai ?

JAV-se ir Kanadoje teko būti 
pirmą kartą. Labai didelį įspūdį 
man padarė visos JAV-bių tau
tos nepaprastas įsijungimas dar
bu į gamybinį procesą. Akivaiz
džiai pamačius, kiek daug ir kaip 
įtemptai Amerikoje dirbama vi
sų, kas tik gali dirbti, darosi aiš
ku, kodėl tenai yra tokia didelė 
gerovė. Labai didelį įspūdį pa
darė ir ta laisvė, kurią ten kiek
vienas turi.

Kiekviename didesniame miesj 
te sutikdamas nemažus lietuviui 
būrius, pasijusdavau, tartum 
būčiau patekęs į antrąją mūsų 
tėvynę. Tik dėl mūsų senųjų iš
eivių kartos pasišventimo šian
dien galima atlikti tuos didelius 
lietuvybės išlaikymo ir mūsų 
tautiečių vienijimo uždavinius, 
kurie Amerikoje atsidūrusiems 
lietuviams tenka atlikti.

— Ką galite pasakyti apie Lie
tuvos laisvinimo bylos padėtį ?

— Visam pasauliui yra žino
ma, kad prieš visokią teisę ir tei
singumą lietuvių tautai ir kaimy
ninėms Pabaltijo valstybėms So
vietų Sąjunga yra išplėšusi lais
vę ir nepriklausomybę. Ši didžiu
lė skriauda iki šiai dienai nėra 

- atitaisyta.
Jau daugiau kaip dešimtį me

tų kovodami su sovietiniu paver
gėju, esame patyrę, kad turime 
reikalą su nepaprastai atkakliu 
ir suktu priešu. Nors mūsų pas
tangos neatnešė dar mūsų kraš
tams laisvės, tačiau ir Sovietams 
nepavyko gauti jų įvykdyto smur 
to ir agresijos žygio pripažini
mo. Mūsų reikalas šiandien yra 
atviras ir sprendžiasi tose žūtbū
tinėse grumtynėse, kurios vyks
ta tarp bolševikinio ir laisvojo 
pasaulio.

Atsakingi laisvojo pasaulio po
litikos vairuotojai Antrojo Pa
saulinio karo eigoje yra padarę 
visą eilę fatališkų klaidų, kurios 
leido Sovietams klasta, jėga ir 
apgaule įsigalėti ir paversti dalį 
Europos Maskvos kolonializmo 
auka. Lig šiol nesurandama bū
dų, kaip šį Sovietų įsiviešpatavi-

sudaro didelę jėgą, kurios paskir
tis yra suduoti bolševizmui mir
tini smūgį ir galutinai išsklaidyti 
tą mitą, kad bolševizmas kuria 
darbo žmonių gerovę ir neša 
jiems laisvę. Mūsų tremtiniai, 
nugalėję pirmuosius įsikūrimo 
sunkumus, pasiekę gana žymios 
materialinės gei-ovės, būdami 
daugiausia intelektualai, turi bū
ti susirūpinę, kokiu būdu jie gali 
grąžinti skolą pavergtai tėvynei, 
kuri davė jiems mokslą ir kurioje 
būdami jie naudojosi gerove. Ta
pę piliečiais tų kraštų, kuriuose 
yra įsikūrę, tremtiniai turi pasi
statyti sau uždeviniu įsijungti į 
politinį gyvenimą.

— Kuriais būdais ir kokie žy
giai, Jūsų nuomone, turėtų būti 
šiuo metu athekami laisvinimo 
veikloje ?

— Mūsų tautiečiai, kartu su 
kitais Pabaltijo kaimynais, turė
tų imtis iniciatyvos visur ap
jungti pavergtųjų kraštų kilmės 
žmones ir imtis žygių, kad jų gy
venamojo krašto vyriausybė 
grumtynėse su bolševizmu užim
tų aiškias pozicijas.

Viskas turi būti padarytą, kad 
visuose tarptautiniuose forunuo 
se iš Sovietų Sąjungos būtų rei
kalaujama atitaisyti tas skriau
das, kurios, sulaužant tarptauti
nes sutartis, yra padarytos Lie
tuvai ir kitiems Sovietų paverg
tiems kraštams. Pasauliui šiuo 
metu gresia du didžiausi pavo
jai: vienas — karinis, jėga būti 
pavergtiems iš sovietinio agre
soriaus pusės, antras — leisti 
save užliūliuoti netikro saugu
mo pažadais

Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas yra pasiryžęs 
1956 m. padaryti visą eilę žygių, 
pirma Europoje, o paskui ir vi
sose kitose valstybėse, kurios 
priklauso Jungtinėms Tautoms, 
kad vyriausybių politika ir vie
šoji opinija visokeriopai remtų 
pavergtųjų išlaisvinimą ir nesi
duotų sūklaidinama koegzisten
cijos piršimais. Kartu su kitais 
mūsų veiksniais numatoma ty-
rinėti ir panaudoti visas galimy- 

mą ir jų užgrobimus atitaisyti, bes kelti mūsų bylą tarptauti- 
Karas atkrinta — akivaizdoje
grėsmės, kad visas pasaulis gali 
būti sunaikintas. Turint galvoje 
Lietuvos geografinę padėtį, karo 
atveju, panaudojus atominius 
ginklus, grėstų pavojus, kad vi
sa mūsų tauta būtų sunaikinta 
iš pagrindų, todėl mums tenka 
džiaugtis, jei karo būtų išveng
ta. Iš kitos pusės, laisvojo pasau
lio galvojimas, kad derybų keliu 
su Sovietais galima pasiekti tei
singo pasaulio taikai gresiančių 
reikalų sutvarkymo pasirodė be
vaisis. Mes stovime akivaizdoje 
pasaulio, kuris yra pasidalinęs į 
du didžiulius blokus, tarp kurių 
ir toliau vyksta visoks rungty
niavimas. Sovietinis blokas rodo 
aiškų norą įsiviešpatauti visame 
pasaulyje. Nuo šios pasauliniu 
mastu vykstančios kovos išdavų 
priklauso ir mūsų tėvynės liki
mas.

Šiomis sąlygomis tenka numa 
tyti, kad mūsų laisvinimo kova 
gali ilgiau užtrukti ir kad ji bus 
labai ir labai nelengva. Kad ši 
kova būtų vaisinga ir vestų į lai
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Išaiškintas brangiausias Amerikos istorijoje apiplėštoj as. — Tai yra 1950 m. sausio 17 d. įvykęs Brink Express Co. Bostono skyriaus pinigų 
surinkimo centro apiplėšimas. FBI teigia, kad apiplėšimą vykdė 11 asmenų, iš kurių 8 yra jau policijos rankose, vienas miręs natūralia 
mirtimi, du žinomi, bet nesurasti. Plėšikai tada pagrobė 1,218.211 dol. pinigais ir 1,557,183 dol. čekiais ir kitokiais piniginiais dokumentais. 
Grobis neatgautas. šis vaizdas rodo plėšikų kelią, ir jau policijos žinioje esančius plėšikus. (INS)

niuose forumuose ir išgauti lais
vojo pasaulio valstybių aiškius 
pasisakymus dėl mūsų laisvės ir 
nepriklausomybės grąžinimo.

— Grįžęs iš užjūrio, Jūs nese
niai lankėtės Bonnoje. Ar nete
ko patirti, kad vokiečių nusista
tymas tremtinių ir jų veiklos at
žvilgiu būtų pasikeitęs mūsų ne
naudai ?

— Vienas iš pagrindinių mano 
kelionės į Bonną tikslų ir buvo 
pasitikrinti, ar V. Vokietijos nu
sistatymas, ryšium su diploma
tinių santykių su Sovietais už
mezgimu, Pabaltijo valstybių at
žvilgiu nesikeičia. Iš pasikalbė
jimų Užsienio Reikalų Ministeri
joje ir kitose kompetentingose 
įstaigose įsitikinau, kad V. Vo
kietijos vyriausybės pažiūros lie- jūdį.

Rusijos-Kinijos pinigu
kovos prieš Ameriką
TOKIO, saus. 14. — Japonijo

je yra sudaryta kairiųjų elemen
tų taryba 'kovai už atominių iv 
vandenilio bombų panaikinimą 
vesti. Jos gen. sekretorius yra 
Hosei universiteto prof. Iku - 
"Yasui, kuris vakar pranešė, jog 
visaip bus veikiama Amerika, 
kad atšauktų vandenilio bombų 
bandymą Pacifike.

Ta pačia proga pranešta, kad 
propagandai vesti taryba yra ga
vusi 40,000 dol. auką iš Sov. Ru
sijos ir kom. Kinijos. 

Lėktuvą susprogdino
Formozos agentas

HONG KONGAS, saus. 14. — 
Britų įstaigos čia pripažino, kad 
Formozos agento papirktas 
Hong Kongo kinas padėjo bom
bą į lėktuvą, kuris Hong Konge 
buvo sustojęs pereitų metų ba
landžio mėn. su kom. Kinijos pa 
reigūnais ir laikraštininkais, 
skrendančiais į Bandungo konfe 
renciją. Žuvo 15 asmenų.

Formozos įstaigos neigia bri
tų kaltinimą, taipgi ir tvirtini
mą, kad minimas nusikaltėlis 
yra slepiamas Formozoje.

Prancūzų socialistai
nori premjero posto

PARYŽIUS, saus. 14. — So
cialistų vadas Guy Mollet pareiš
kė, kad jam turėtų priklausyti 
teisė sudaryti pirmąją Prancū
zijos vyriausybę naujo parlamen 
to kadenciją pradedant, nes po 
komunistų socialistai yra di
džiausia skaičiumi grupė parla
mente (94 atstovai).

Jei jis taps premjeru, tai vėl 
pajudins Europos vienijimo są-

Amerikos 
skraido

padangėje kasdien 
su atominėm bombom

Pužadas audromis

Edenas atsivežęs

Colombo penkmetį
LONDONAS, saus. 14. — Be 

kitų dalykų Anglijos premjeras 
atsivejąs į Washingtoną ir nau
ją penkmetį apimantį Azijos 
Marshallo planą, kuris jau vei
kia nuo 1950 m. Colombo plano 
vardu.

Tai yra britų imperijos Mar
shallo planas, prie kurio finan
savimo prisideda ir Amerika. Jis 
apima 15 įvairios teisinės padė
ties kraštų nuo Pakistano vaka
ruose iki Filipinų rytuose.

Per penkius praėjusius metus 
toje erdvėje įvykdyta ar jau vyk
doma įvairių projektų už 9 bil. 
dol., iš kurių apie ll/2 bil. dol. 
atėjo iš JAV, apie bilionas dol. 
iš Anglijos, 135 mil. dol. iš Ka
nados, 100 mil. dol. iš Australi
jos, kiti iš pačių Azijos kraštų.

Finansuojami įvairiausi pro
jektai : dirbamos žemės parengi
mas nusausinimu, drėkinimu ar 
brūzgynų pašalinimu, kelių ir ge 
ležinkelių išvedimas, šulinių ka
simas, mokyklų, ligoninių, elek
tros jėgainių statymas ir t. t 
JAV pagalba Colombo plano 
kraštams eina ne per kokią cen
trinę įstaigą (tokios nėra), bet 
tiesiog kiekvienam kraštui ūki
nės ir techniškos pagalbos var-

ir streiku grasina du- A „
° Edeno atvežamas naujo penik-

WASHINGTONAS, saus. 14. — Kaikurie spaudos žmonės iš
Pentagono informatorių sužinojo, kad kasdien Amerikos padan
gėje yra vienas kitas bombonešis su tikra atomine bomba.

Tie lėktuvai su bombomis yra . . , 7 ; ; ;
nuolatinėse pratybose paden- ne Part‘J°“n3'

bet atstovaus ūkines grupes, kaip 
antai žemės ūkį, prekybą, pra
monę, amatus, laisvąsias profe-

giant tokius nuotolius, kurie yra 
tarp lėktuvo bazės ir to taikinio 
Rusijoje ar- Kinijoje, kuris yra 
numatytų pulti taikinių tarpe, 
jei Amerika būtų netikėtai už
pulta. Lėktuvai skraido maždaug 
ir tokiose sąlygose, kurios bus 
tikr-ąją misiją atliekant. Tų są
lygų tarpe yra ir kuro paėmimas 
ant žemės nenusileidžiant.

Pratybų tikslas — būti pasi
rengus smogti priešui atgal už 
kelių minučių priešo veiksmams 
prieš kraštą prasidėjus ar suži
nojus, kad priešas skrenda Ame
rikos link.

Bet informatorius pabrėžė du 
dalykus: palyginus nedaug lėk
tuvų skraido su tikromis atomi
nėmis bombomis, o vbombos yra 
atjungtos nuo jas veikti palei
džiančių aparatų, todėl nėra pa
vojaus joms sprogti, jei lėktuvas 
kristų žemėn avarijai ištikus. 

Egipto konstitucija
įtvirtins revoliuciją

KAIRAS, saus. 14. — Ateinan
tį pirmadienį Egipto premjeras 
Nasser, kuris kartu eina ir vals
tybės galvos pareigas, paskelb
siąs naują konstituciją revoliu
ciniam režimui įtvirtinti ir jo 
struktūrai išbaigti.

Revoliucinė taryba ir kabine
tas konstituciją vakar galutinai 
patvirtinę. Numatytas rinktas 
parlamentas, bet politinių parti
jų krašte nebus. Parlamento na-

ka, kaip buvusios. Kaip žinoma,
V. Vokietijos vyriausybė jau turi bet ko iš jų reikalauti. Todėl yra įsikūrusios V. Vokietijos te-
prieš penketą metų išryškino sa-,ir apie kokius nors Lietuvos pi- Įritorijoje. Ligi šiol savo veikloje
vo nusistatymą, kad ji Lietuvą liečiu kvietimus pasisakyti dėl 
ir kitas Pabaltijo valstybes lai- į grįžimo ar pasilikimo negali bū 
ko nepriklausomomis, kurios yra ti jokios kalbos.
tik kariškai Sovietų okupuotos.
Lietuvos pilietybė V. Vokietijoje Užsienio 

mėjimą, reikia, kad kiekvienas pilnai pripažįstama ir Lietuvos gavusi formalų užtikrinimą raš 
laisvajame pasaulyje esąs lietu-; pasas yra galiojąs dokumentas tu iš Austrijos kanclerio Raabo,

šia proga turiu pastebėti, kad 
Reikalų Tarnyba yra

vis pajustų tą atsakingumą, ku- asmens tapatybei įrodyti ir ke- 
ris ir jam šiose rungtynėse tarp lįonėms atlikti.
dviejų pasaulių tenka.

Mūsų tautiečiai, kartu su kitų
pavergtųjų kraštų žmonėmis iš
sisklaidę po visą laisvąjį pasaulį,

Visi Lietuvos piliečiai, gyve
nantieji V. Vokietijos teritorijoj, 
yra tik Lietuvos piliečiai, ir So
vietų Sąjunga jokių teisių ne-

kad ir Austrijoje gyvenančių Lie 
tuvos piliečių jokie pasižadėjimai 
dėl Sovietų Sąjungos piliečių ne
liečia.

Kaip žinoma, mūsų laisvinimo 
įstaigos nuo pat karo pabaigos

jos naudojasi visiška laisve. Iš 
oficialių vokiečių įstaigų gautas 
patikinimas, kad ir ateityje mū
sų laisvinimo įstaigos galės veik 
ti, kaip veikusios.

Tuo būdu Bonncje iš įvairių 
šaltinių galėjau įsitikinti, kad 
Sovietų ambasadoriaus atvyki
mas nieko mūsų atžvilgiu nekei
čia ir kad mūsų tautiečiams nė
ra jokio pagrindo būkštauti. Lie
tuvos pilietybė apsaugoja kiek
vieną.

PARYŽIUS, saus. 14. — Pou- 
jade vadovaujamas Prancūzijos 
smulkių prekybininkų ir amati
ninkų sąjūdis šį savaitgalį turės 
visuotinį suvažiavimą minimum 
programai priimti. Rinkiminės 
agitacijos metu pužadistai savo 
programos nedėstė — tik prašė 
už juos balsuoti, kad jie galėtų 
Prancūzijoje tvarką padaryti. 
Svarbiausias jų priekaištas — 
neteisingai padalintos naštos.

Poujade vakar spaudai pareiš 
kė, kad jo 52 atstovai parlamente 
bus įgalioti remti vyriausybę, jei 
bus gauta patikimų garantijų 
remti pužadistų minimum pro
gramą. Jei kitos politinės parti
jos mėgins jo sąjūdį užgniaužti, 
nes jis sukelsiąs mokesčių nemo
kėjimo streiką.
tai Prancūzijoje ramybės nebus,

Pagunda, kuri įveikia

ir komunistus
VIENA, saus. 14. — Vengri

sijas. Tui'ės atstovus ir religinės 
bendruomenės. Kaip atrodo, 
daug minčių paimta iš Mussoli- 
nio režimo paskutinės stadijos.

Ambasadorius išvyko,

pagalba paskelbta
NEW DELHI, sausio 14. —

JAV ambasadorius Cooper su
grįžta Washingtonan JAV — In
dijos santykių aptarti.

Prieš jam išvykstant paskelb
ta, kad 1956 m. Indija gaus 50 
mil. dol. ūkinės pagalbos, tai yra 
visą sumą, kurią kongresas buvo 
paskyręs (10 mil. buvo • neseniai jos pasienio sargybiniai dažnai 
riukirpta, bet vėl atstatyta). Be įeiną į Austrijos teritoriją, kas
to, Indija gau3 dar 10 mil. dol 
vadinamos techniškos pagalbos 
vardu.

JAV pagalba bus įjungta į an
trąjį Indijos penkmečio planą, 
kuris prasideda bal. 1 d. Pinigai 
bus panaudoti įsigyti plieno ge
ležinkeliams, trąšų, DDT kovai 
su maliarija ir javų sandėliavimo 
priemonėms įrengti.

Nuo 1947 m. iki 1956 m. vidu
rio JAV iždas bus davęs Indijai 
537,930,000 dol. (pusė dovana, 
pusė paskolos). Iš privačių šalti
nių per tą laiką Indijon yra nu
keliavę 48,289,000 dol.

laikoma smerktinu veiksmu. 
Vengrijos pareigūnas buvo iš
kviestas pasiaiškinti ir patiekė 
nesugriaunamą pasiteisinimą — 
Vengrijos vyrus nuviliojančios 
upėje besimaudančios Austrijos 
moterys. Toks pasiaiškinimas ge 
ras vasaros metu, bet kaip su 
žiema? Vengras kito paaiškini
mo nesurado.

mečio planas numatąa įvykdyti 
įvairių projektų už 15 bil. dol., iš 
kurių patys remiamieji kraštai 
parūpins 10 bil., Anglija apie bi
lioną, Kanada, Australija ir N. 
Zelandija dar bilioną, o 3 bil. doi- 
turėtų ateiti iš Amerikos, bet iš 
čia ne visa pagalba būtų pinigai 
— žymi dalis būtų kviečiai, med
vilnė ir kiti žemės ūkio gaminiai, 
kurių Amerikoje didelis pertek
lius. Pardavus vietoje tuos ga
minius, vietine valiuta gautos su 
mos būtų naudojamos sutartiems 
projektams finansuoti.

JAV duodami pinigai bus nau
dojami reikalingoms importuoti 
mašinoms nupirkti ir specialis
tams apmokyti, nes dabar yra 
tokia padėtis, kad Colombo pla
no kraštuose yra pakankamai 
pinigų įvairiems planams finan
suoti, bet labai trūksta vietinių 
specialistų planams įvykdyti ir 
įvykdytiems operuoti. Šią sritį 
sutvarkyti Edenas prašysiąs ypa 
tingos JAV pagalbos.

Šis planas yra viena dalis tos 
socialinės ir ūkinės ofenzyvos, 
kuri turės žymėti naująją šalto
jo karo fazę. Maskva tą karą pa
suko tekia kryptimi, pradėdama 
siūlyti savo ūkinę ir technišką 
pagalbą toms vietoms, kur tiki
si politinės naudos.

Kalendorius

Sausio 14 d.: šv. Hilarijus. 
Lietuviškas: laimutis ir Daba.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Amazonės džiunglėse Ekv>adore, kur laikosi Auca giminės 

labai laukiniai indėnai, jau surasti prieš kelias dienas jų nužudytų 
keturių amerikiečių misionierių lavonai. Penktojo misionieriaus 
likimas dar nežinomas. Jie buvo nusileidę lėktuvu, bandydami su 
lais laukiniais užmegzti ryšį.

— Vokietijos lėktuvų konstruktorius ir statytojas Messer- 
schmittas praneša, kad šiemet vėl pradės lėktuvų gamybą.

— Anglijos darbo partijos Bevano sparnas ragina visus darbi
ninkus kelti didelį protesto balsą prieš JAV vandenilio bombų 
sprogdinimą.

— Jordane vakar vėl pultos amerikiečių įstaigos. S į kartą 
viename mieste sudeginta baptistų išlaikoma ligoninė.

— Vienas iš Brink įstaigą apiplėšusių vakar papasakojo jury
Airijos respublikai nepriklau- teismui apiplėšimo planavimą. Plėšikai buvo pasidarę visus raktus. 

co dabar 6 apskričiai, kurie yra į — Nežiūrint iš daugelio šaltinių atėjusių prašvnąų ir pa- 
britų kontrolėje, bet turi plačią raginimų sulaikyti atominių ginklų bandymą, Atominės 
savivaldą (savo parlamentą ir Energijos Komis!ja su prez. Eisenhowcrio žinia pranešė, kad 
vyriausybę). Tų 6 apskričių gy- šį pavasarį Pacifike vėl bus serija atominių ginklų bandy- 
ventojų dauguma kelis kartus mų.

Bet pranešant paneigti gandai, kad šių metų bombos bus di
desnės ui 1954 m. kovo 1 d. susprogdintą.

Airijos suvienijimas

Amerikos senate
VVASHINGTONAS, saus. 14. 

— Šen. Dirksen rūpinasi, kad 
JAV senatas pasisakytų už Airi
jos sujungimo, leidžiant tą klau
simą išryškinti gyventojų plebis
citu.

yra aiškiai pasakiusi, kad prie 
Airijos jungtis nenori
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Pavergtoje Lietuvoje

KULTOROS PAMINKLŲ LIKIMAS
Pavergėjų taikintojai nuolat' Taip šiandien kalba apie Lie- 

teigia, kad jie globoją kultūros j tuvos kultūros paminklų nai- 
paminklus. Bet “Literatūros ir
Meno” 1955. 7-me numeryje bu
vo

kūlimą tie, kurie nuolat gyrėsi 
tuos paminklus globoją. Taigi, 

atspausdintas straipsnis, j paminklų apsauga apverktina, 
vaizduojąs visai kitokį kultu- Jei nugriautas Dionizo Poškos 
ros paminklų likimą. Jame bu- namas, apgriauta Julijos Že- 
vo rašoma: "Vilniaus... pilies maitės pastogė ir apleista Jono 
teritorija nesutvarkyta, nepri-, Biliūno .gimtinė, tai ką jau be
žiūrima, užteršta; kalno šlaitai i kalbėti apie bažnyčias. Į jas par 
žalojami, augmenija trypiama, tiniai žiūri kaip į buvusios “re-t 
Šalia atrestauruoto pilies bokš- akcijos,” židinius. Net ir bol- 
to stūkso be priežiūros palikti ševika’ nusiskundžia, kad už 
senosios pilies gyvenamųjų rū- paminklų nepriiiūrėjimą nė 
mų griuvėsiai... Likimo valiai j viena įstaiga nebuvo “sudraus- 
paliktas ne vien tik šis istorinis minta”. Panašių nusiskundimų 
architektūros paminklas. Dėl bolševikinėj spaudoj ir “sieni- 
įstaigų bei organizacijų abcjin- niuose laikraščiuose” paskelbta 
gos pažiūros kartais prieinama į ir daugiau.
prie tiesioginio istorinių pa
minklų naikinimo”.

LAIKRAŠTININKAI KLAUSIA

Aktorė Grace Kelly, susižiedavusi su Mounco princu Kailinei- III, laik

raštininku klausiama apie vedybinius planus, jai atvykus į Pasadeuą, 
Galit-.Bolševikų pareiškimai

Tik dabar visai neseniai Vil
niaus radijas pranešė: “respub- 
likinėE restauracinės dirbtu-I_ . . .... . ves skelbia esant šiuo metuO koks tasai naikinimas, ma- . ,a........  . , vykdomą Kauno, Trakų, Vitenų įtyti iš šių tame pačiame straipsi. r,... ... ... , niuJ ir Biržų pilių griuvėsių restau-. Ų

Į — A. Gricius lapkričio 13 d. 
Tiesoje rašo, jog Vilniaus teat
rui sukako 15 metų “tarybinės” 
veiklos sukaktis. Per tą laiką 
buvę teatre pastatyti 14 lietu
viškų veikalų, neskaitant viso 
kito rusiško repertuaro.

— Liet. Valstybinis Dramos 
i Teatras ministerių tarybos ak
tu pavadintas "Akademiniu”. 
Esą, už nuopelnus vystant Lie- 

I tuvos teatro meną.
— Kauno Trakų gatvė dabar 

pavadinta Petro Cvirkos gatve. 
Putvinskio gatvė pavadinta Sa-

j lomėjos Neries vardu.I
— Petrui. Olekai, valstybinės 

konservatorijos dėstytojui, su
teiktas “nusipelnusio meno vei
kėjo garbės vardas”. *

— Panevėžio Dramos Teatro 
direktorius yra J. Didžiarickis. 
Teatras lapkričio 19 d. apdova
notas Augšč. tarybos prezidiu
mo garbės raštu.

Lietuvių Prekybos Namai

Trūksta druskos ir stati- —Hidroelektrinė jėgainė An-
___ &___________ _____ __ žuvims sudėti. “Tiesa” į talieptėj. Antalieptėj prie Šven-

nyje pareiškimų: 1) Netoli Vii-. rac-nidžiąnai darbai esą atl- skundžiasi, kad šiais metais tosios, statoma stambiausia
niaus esančioje Medininkų ; Trakų pilyje, kur “jau su- ; Klaipėdos žvejai pagavo žymiai kaimo hidroelektrinė Pabaltijy,
je “Jaunosios Gvardijos” kol- restauruotos sįenos padaryti mažiau žuvies- Klaipėdos žve-.Pirmiausiastatomadvlejųkilo- 
chozas įrengė patalpas ūkiniam : perdeng.mat sudėtos gundys, 3ai turi 3au “skolos” valstybei i metrų (D/į mylios) derivacinis
naudojimui, žalojamos pilies gutvarj{ytį kunigaikščio rūmai. 83,000 centnerių žuvies už 189 kanalas, baigiamas statyti gelž-
sienos. 2) Be priežiūros.palikti len artimiausiu metu numato-įmiL rublių... Nesvarbu, kad betoninis įrengimas vandeniui 
Gelgaudų, Biržų ir Liškiavos įrengti kraštotyros muzė- žveJai laiku negavo tinklų, kad nuleisti prie Jūžinto ežero. Tą 
pilies griuvėsiai. 3) Vilniaus gįemet □įrmą kartą esą žvejų artelėm nuolat trūksta i projektą įvykdyti reikėsią apie 
Bazilionių bažnyčia paversta i prad-ti restauruotį įr Biržuose druskos ir statinių žuvim sūdė-120,000,000 rublių. Toje vietoje
vyno sandėliais; nuo drėgmės! griuvėsiai. Ten
permirko tinkas .rsta g.psatn- vyMoin, moksliniaj tyrtoS}i_
ros. 4) Ei ės i niaus are i e , [naį, sudaromi pilies planai, 
tūrinių paminklų padėtis V^a i restauruojama

ti. Spalio vidury gauta telegra 
ma iš Klaipėdos žvejų laivyno 
šiaurės Atlante, kad arti 40

Šventosios vagoje yra didelis 
vandens kritimas, be to — abie
jose upės pusėse — vietomis

— Vilniaus universiteto bib
liotekos direktorius yra L. Vla- 
dimirovas.

— Pjesių konkurse A. Griciui 
teko 25,000 rublių už dramą 
“Karšta vasara”. A. Bieliaus
kas, J. Grušas ir A. Liobytė ga
vo po 10,000 rublių.

—’ Poznanės universiteto 
prof. J. Ostremskis, lituanistas, 
lapkričio mėn. lankėsi Vilniuje.

pietinė siena.
imui

žvejų kuterių stovi ant inkaro,! labai augšti krantai, vieta pa
neš neturi druskos. Kai “sku- į togi hidroelektrinei jėgainei irapverktina. 5) Uždarytoje Vii- Radvjlų restauravi___ , ._

niaus katedroje stūgauja vejas,! vien ,.aįg metaig buyo “įšsįęįr_, biai” buvo išsiųsta druskos į apie tai jau seniau buvo pla- 
ir čia norima įrengti muzė jų. j 300000 rublių”. Bekasinė- (skubiai reiškė, kad laivas su‘nuojauta, dar nepriklausomybės 
6) Bukantiškių kaime pusiau ( Kauno įUeg griuvė3ius bu-durska išplaukė pas žvejus po laikais, tik karas sukliudė, 
nugriautas rašytojos Žemaitės 1 . . ..
gimtasis namas. 7) Su rašytojo

Sausio men.

IŠPARDAVIMAS
NUOLAIDOS VISOMS PREKĖMS 

NUO 25% IKI 50% !

SVEČIŲ KAMBARIO BALDAI

Sofos puikiausių spalvų ir medžiagų, reg. $59.00 dabar $39.00

Sofos 4 dal., nakčiai puikus miegamasis, reg. $169, dabar $119.00
Sofos ir Foteliai Nylon Foam rubber naujausių stilių ir

spalvų, reg. $250, dabar $149.00

Sofos garantuotos 10 metų Naujausio Stilių. Nylon ar
vilnos viršumi, parduodami $500, dabar ' $350.00

Oro srove vieton durų

National Association of Food 
Chains planuoja savo krautuves 
įrengti be priešakinių durų, kad 
pirkėjams būtų patogiau išeiti 
su rišuliais. Vieton durų toje an
goje bus Oro srovė, dirbtinai vė-

vęs rastas “iki šiol nežinomas devynių dienų nuo telegramos . • T • *-
medžia- gavimo!), paaiškėjo, kad žve- i -Kaip jie saugoja Lietuvos 

sieną. Lietuvos siena nuo Len-
kijos saugojama net trimis; gos, kad gatvėa temperatūra ne

rūsys”. Daug naujos
Dionizo Poškos gyvenimu susi- j ragta restauruo-Ja™ pritrūko ir statinių. Ru- --J—| ginama ar apšildoma ir ji apsau-

nnnovinio trvv namas nil-,b r 1 i : i : _a_a:____ i_______  ----- —a ajęs senovinis gyv. namas nu-; yitėnų ir kitag pilįs gvar. Į Sai vadovai statines buvo užsa 
griautas, ir iš šio įdomaus ar-; biog medžiagos apie Lietuvos kę Astrachanėje, Ui jos nespė- 
chitektūrine kompozicija pa- pilis rasta Leningrado “kariš-; 3° ateiti, nors Klaipėdos įmo- 
minklo pastatyta vištidė. . kai istoriniame archyve”...

LIETUVOS RAŠYTOJŲ TRAGEDIJA

spygliuotomis vielų užtvaromis, t turės įtakos į vidaus temperatū- 
Užtvaros siekia beveik iki 3 m.! rą. 

jnėse jų užsakyti buvo galima,' auSščio- Jomis taip pat leidžia-' - - 
kiek nori. Okai Astrachanės ma auSštos itamP0S elektros T1_
statinės atėjo, tai “Tiesos” ko-įsrovė- Iš vienos ir kitos PU-| JO1N THE LEAGUE
respondentas patyrė, kad jo3 
silkėm netinka.

sės eina vad. mirties zona”, ku-, 
ri išarta ir išakėta: jei kas ei-

Lietuvos Tarybinių Rašytojų Šiame Radaičio straipsnyje , tų — tuoj būtų matyti pėdos.
Sąjungos savaitraštyje "Litera- galima išskaityti visą pavergtų- j žvejytą tvarko Lietuvoje ru- Pasienis saugojamas su šuni-
tūra ir Menas” draugas Radai- jų Lietuvos rašytojų tragediją.! saį mis, kulkosvaidžiais, prožekto-
tis neseniai paskelbė savo įspū- Jie raginami rašyti apie ‘ tary- j riais, automatine signalizacija
džius iš visasąjunginio literatų binio gyvenimo herojus”, kurie Pjesių konkursą buvo P*' etc.
pasiUrimo kolūkine tema. Iš tikrumoje yra lietuvių tautos skelbusi kultūros ministerija su
jų matyti, kad neveltui jis buvo l išdavikai ir didžiausi nusikaltę-, rašytojų sąjunga. I premija —, — Vilniaus teatre yra tokių
į tą pasitarimą pasiųstas. Su- liai; verčiami “vaizduoti kovą 25,000 rublių paskirta A. Gri- "laipsnių” 'aktorių: J. Siparis
grįžęs Radaitis nori į Lietuvos už komunistinę ateitį”, kai tuo ckd dramą Karšta vasara . — “TSRS liaudies artistas”, K.
rašytojų galvas įkalti Komu- tarpu geriausi tautos vaikai Trys premijos po 10,000 rublių Kymantaitė ir J. Rudzinskas —
nistų Partijos Centro komiteto į yra kankinami kalėjimuose ir paskirtos. A. Bieliauskui už "LTSR "liaudies artistai”, G.
šūkius: sukurti augštos vertės marinami Sibiro ištrėmime; PJesę Egzaminas , J. Grušui Jackevičiūtė, E. Grikevičiūtė,
kūrinius apie nūdienius tarybi- • skatinami kurti apie “kolūkinį; komediją Dūmai ii A. Lio- O. Juodytė, L. Kupstaitė, A. 
nio gyvenimo herojus, pavaiz-1 kaimą”, kai tuo tarpu reiktų 11Yte* I’J08? ' pasaką Kupriu- Leimonaitė, T. Vaičiūnienė, N. 
duoti jų kovą už komunistinę. apraudoti kolchozinėn vergijon, kas muzikantas . Sesios paska- Vosyliūnaitė, V. Derkintis, S. 
ateitį, atskleisti naujo kovą suį patekusio lietuviško kaimo tra- tinamosios premijos po 3,000 Jukna, J. Kavaliauskas, A. Ker- 
senu • 1 gėdiją 'rublių Paskirtos J- Chlivickiui nagis, b. Lukošius, N. Nakas,

Toliau Radaitis neužmiršta' ' .. r .. ...... už PW “Žmogus nori gyven-( y. Tamaliūnas, P. Zulonas ir
ir rusams pasigerinti: jis iške- Apie siandienm* hetuviską • tl.. M Jūraitei-Dolnikaitei už kiti _ „LTSR nusipelnę artis- 
lia rusų rašytojų pavyzdį ir; kaimą ir jam sukurtą kolcho-, pjesę “Draugo ranka”J. Mac- tai”.
priekaištauja lietuviams už jų zinę baudžiavą šiandien rašyti: koniui už Pjese Įkvėpimas ; _ . ,
F J J R. Narečioniui už komediją — Žemes ūkio akademijos

0F ST. DYMPHNA
The League of St. Dymphna 

seeks to care for the spiritual 
needs of thosc suffering fiom ner- 
vous disorders.

Either living or deceased per
sona may be enrollcd in this chari- 
table organization. Ali members 
share in a Mass each week. Be- 
sides, four High Masscs are of- 
fered each year for the repose of 
the souls of all deceased mem- 
bers.

Annual duos for each member, 
vvhether living or deceased, is $1.00 
per year. Sond application for 
membership, as well as request for 
prayers and medals, and novena 
booklets to:
LEAGE 0F ST. DYMPHNA

Rev. Kichard Maremdt, O.F.M.
Dept. A.F.

LONGVIE4V HOSPITAL, 
Cincinnati 16. Ohio

MIEGAMŲJŲ KAMBARIŲ BALDAI

Matracai visų dydžių vatiniai $12.00
Matracai visų spalvų ir didžių felt $18.00

Matracai springsiniai puikiausių firmų, reg. $39.00. dabar $19.00

Matracai springsiniai Simmons ir kitų, reg. $59.00, dabar $39.00

Puikūs Dreseriai ir lovos, reg. $130.00/ dabar ■ • $89.00
3 dal. miegamieji ąžuolo ar riešuto medž. reg. $200. dabar $149.00
6 dalių miegamieji 56 metų stiliaus, (nematyto gražumo)

reg. $600.00, dabar - $400.00

ŠALDYTUVAI IR PORCELANO PEČIAI

6 Cub. Pėdų Šaldytuvai. We>tinghouse, Admiral, Norgc,
ir kitų, regul. $200.00, dabar $149.00

8 Cub. Pėdų šaldytuvai puikiausių ’56 metų modelių,
reg. $250.00, dabar $189.00

Poreelano virimui pečiai Crown, Universal ir kitų
geriausių firmų, reg. $120.00, dabar $89.00

Porc-clano pečiai liuksusiniai, reg. $20.00, dabar $139.00

vėsumą kolūkiams. Anot Ra-; sąžiningi Lietuvos rašytojai ne-! <4_ T . , .... .. „ .
„T “Nuostabus bičiulis’ ; B. Sivic-S ir vwXVkaX meiX g ■ “ J,C Pa8akytU i »iui už pjesę -Nereikalingi žmo

ra/pastaraisiais metais nemažai?6' Pav6‘ ™tU "6tUV'° uk,mn-i »ės" ir L. Stemkovskiui už pje- 
dėmesio parodė praeities kaimo k° tra«ed'W komunistinėje ; sę -G.numo diena".
vaizdavimui", tačiau kolūkinio PriesPuudoje, jų vieta butų ka-: _ skalK|vi(6B „jom, įajai.
kaimo temos jiems vis dar esą; Įėjime ar Sibiro priverčiamųjų ■ tonių kolūkio pirm. V. Gedvi- 
svetimos. —- . a , darbų stovyklose. ]as buvo apskųstas vogęs kol-

> ūkio turtą ir teismo nubaustas 
10 metų kalėti. Iš jo, esą, be to 
išjieškota “kolūkio naudai 13,- 

! 000 rublių”. Kartu su Gedvilu
IR GALVOJE NET NETELPA...

KAIP ATRODO BOLŠEVIKIN® “GEOGRAFIJA”

Bolševikinių geografijos moks
lų kandidatas doc. St. Tarvydas 
Švyturio žurnale negali atsidžiaug 
ti, kad dabar "stačiai neatpažįsta
mai” kinta Lietuvos veidas. Esą, 
pav. "Mūsų žvejai” Kuršių mario
se. Baltijos jūroj ir Atlante “per 
mėnesį sugauna daugia žuvies, 
negu buržuazinėje Lietuvoje per 
metus... Žymiai Klapedojc ir Šven
tojoje praplėstas žvejų uostas. Da 
bar Klaipėdoje veikia daugiau 
kaip 100 įvairių pramonės įmo
nių. čia yra didžiausias vi.-oje re
spublikoje ąeliuliijzas iropieriaus 
kombinatas, faneros fabrikas, ke
letas audinių fabrikų, žuvies mė
sos apdirbimo kombinatai, ketaus 
liejykla ir daug kitų įmonių... O- 
peros mėgėjai greitu laiku matys 
ją naujuosiuose rūmuose. Televi 
zijos mėgėjai naudosis televizijos 
centro patarnavimais, kino mėgė
jai žiūrės naujos kino studijos me
nines lietuviškas filmas.

Framonės darbininkų skaičius 
pokariniais metais išaugo 1.0 kur

to. Greitu laiku T. Lietui oje ant .... 
mažų ir vidutinių upių veiks 337 . dzillfl 
hidroelektinės, iš jų — 6 ant Ne
ries, o 9 ant Nemuno. Ryšium su 
tuo pagerės laivybos sąlygos, Kau 
nas taps apsaugota^, nuo potvy
nių. Nemuno panaudojimas ener
getikai palengvins vandene kelio, 
jungiančio Nemuną su Dniepru, į- 
rengimą. Ta3 vandens kelias jungs 
Ukrainos, Baltarusijos ir Lietu
vos TSR su Baltijos ir Juodąja 
jūromis. Garlaviai iš Ohcrsono 
juo pasieks Klaipėdą... kasmet a p 
sodinami po 19,000 ha. miško, o 
viso per pokarini laikot u r pj jau 
pasodintu 150.000 ha.

Po 15 20 metų miškai sudarys 
apie 24Ų viso respublikos ploto, 
j»asikeis ir fauna. Miškuose mato
me bebrus, dėmėtuosius elnius, 
audines, Sibiro voveraites ir pa
našiai... Štai naujoji Akmenė. Jos 
jokiuose ankstyvesniuose žemėla
piuose nerasi. Ji rodo: čia mūsų 
dienomis išaugo naujai miestas, 
naujas pramones centras.

lapkričio Žemės ūkio specialis
tas 27 nr. buvęs akademijos 
politruko Laukeviči3us konfis-

PADEKIME ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE
Priimame žodžiu ir raštu pil

nai apmokėtus medžiagų, ava
lynės, maisto ir vaistų užsaky-

FORMICA VIRŠUMI STALAI

5 dalių chromo formica puikūs stalai, reg. $69, dabar $39.00 
5 dalių dideli formica stalai, parduodami po $99, dabar $69.00 
7 dalių chromo stalai '56 metų modelio, reg. $130, dabar $89.00

kuolas, nes redakcija "ne tuo m“’- Pa™kt«« » katalogų, iš- 
„ .. . . ... , valome ir persiunčiame vartotom’ parašiusi apie politruko

draugus, 
269 nr.

pranešama Tiesos

... Žemėt. Ckio Akodemijof
partinės organizacijos sekreto
rius yra Laukcvičius.

— Ž. (j. Akademija leidžia
nubausti A. Norkus ir J. Gir-j laikraštį “Žemės ūkio specialis

tą:;”.

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA
Didžiausias lituanistikos židinys, lietuvių kultūros paminklas

Iš suprojektuotų 20 21 luino septyni jmi išspiuiHdiuti. kili renginiui.

Ii’ciluktorini visą l,i-. ruošimo tliirlii; pngnl iitskirns raides pnaiskiistę 

iki gulo.

Laikas įsigyti, nes nuo VIII tomo 1,1, bus s|tHn,viinanin lik pr«nu 
metatoriania. ' ....

Lonsvon sąlygos: iiuolo.iu-mins liėnt u/ viens tomą, tįsi išėjusia,i 
loiiini MiiiieiHini iš kurto. Likusios sumos mokėjimus išdėstomas u/.sisu 

kiimiKin priimtiiioinis dalimis. Vieno tomo kniim J.A.Y. $7.75, tisui 
kitur $K.00.

1 . /.sukt nuli siųstini šiuo adresu:

J. KAPOČIUS, LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA,
265 C Street, South Boston 27, Mass.

PASKUBĖKITE ATSARGOS RIBOTOS!

tus drabužius į Lietuvą, SSSR i 
teritorijas ir visą Europą. Tu-' 
rime. didelį patyrimą visame 
Amerikos žemyne. Garantuoja
me 100G. Siuntinius išsiunčia
me kasdien. Lietuviškas ir są
žiningas patarnavimas.

Dirbame 6 dienas savaitėje: 
8:30-6:30 vai.
PATKIA UIFT PARCEL CO. 

3741 W. 26th Street,
CHICAGO, ILL.

Tel. CKawf»rd 7-2126

VIMITIMM 
MSfAIMAMTM«u>r

FIESTA DIN NERS 
ALI. YOl FA N 

EAT FllK FI.00
eina A» omiy 

MM. MAtCMITTI 
C A M. OON’T

TMI OIILDMN 
BMMHIM 74*11

faiTki
ISHUTrMIŲTM

OhAUD AV£

AIR CONDlTTONKn

KILIMAI

Vilnoniai Kilimai 27x51, reg. $10.00, dabar $3.00
Vilnoniai Kilimai 9xJ2 įvairiausių spalvų, reg. $69, dabar $49.00 

9x12 vilnoniai, Bigelow, Magee, Allsmith, reg. $99, dabar $69.00 
9&12 Linoleum didžiulis pasirinkimas, reg. $8, dabar $5.50

$99.00 

$149.00 • 

$199.00

TELEVIZIJOS APARATAI

16 inčių aparatai: Dumont, RCA, Admiral 
21 inčių TV visų firmų, spalvų, '56 metų 
21 inčių TV Floro modeliai, ’56 metų mod.

Perkantiems svečių kambario baldus, miegamuosius. Tele
vizijos aparatus — duodama 56 dalių parcelano servizai dovanai.

Pirkite Sausio mėnesį mokėkite pusę kainos ir džiaukite 
naujausio stiliaus baldais!

FURNITIM ITOTER, INC.
Įmonės Vedėjau JUSTAS LIEPON1S 

3222—24—26 South Halstcd Street
TEL. — VICTOBY 2-4220 

ĮMONE ATIDARYTA:
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Vakar šioje vietoje rašėme apie pavergtųjų tautų (Cap- 
tive Nations) delegaęijų vizitą JAV užsienio reikalų departa
mente, ka«l padėkotų prezidentui Eisęnhęvveriui ir valst. sekr. 
John foster Dulles už labai gerus prieškalėdinius pareiškimus, 
ir kad iškeltų kaikuriag pavergtųjų laisvinimo problemas. Prie 
šio reikalo dar grįžtame, nęs, kaip pastebėjome, ir “The New 
York Times" tam vizitui ypatingos reikšmės yra pridavęs.

Pats faktas, kad sekr. Dulles priėmė pavergtųjų tautų de
legacijas, yrą svarbus ir reikšmingas. Juk, jei JAV vyriausybė 
sąvo darbų plane ar užsienio reikalų politikos programoje ne
turėtų įjungusi komunistų pagrobtų ir pavergtų tautų išlais
vinimo, jos atstovai, ypač Valstybės Sekretorius, tikrai nesi
kalbėtų su jų veikėjais. Tuo tarpu p. Dulles ne tik priėmė de
vynių pagrobtų valstybių veikėjus, bet ir dideliu susidomėjimu 
išklausė jų pareiškimus, nepabėgdamas net ir sugestijų.

Prie sugestijų reikėtų priskirti lietuvio (p. V. Sidzikausko) 
pastabas, kai jis, prisimindamas Rytų — Vakarų kontaktus ir 
prekybą, pabrėžė, kad normalių ryšių negalės būti, kol nebus 
sugrąžinta ląisvė ir nepriklausomybė pavergtiesiems, likviduo
jant komunistinius režimus. Anot jo, ir kultūriniai pasikeitimai 
turėtų reikštis visiškos abipusės lygybės pagrindais. Tai ne
turėtų būti laisvinimo pakaitalas ir amerikiečių apsipratimas 
su pavergimu. Galvojant apie prekybą tarp Rytų ir Vakarų, 
reikia žinoti, kad sovietų prekės žymia dalimi bus pavergtųjų 
kraštų kolonialinio išnaudojimo ir vergų darbo padaras. Pri
mintą ir tai, kad sovietai Pabaltijo kraštuose tikrai ko nors 
siekia, nes juos laiko specialiai rezervuota zona.

Išklausęs visų pranešimų, p. Dulles priminęs, kad jis, dar 
nebūdamas valstybės sekretorium, jau tvirtinęs, kad taika ne
bus įmanoma be tų kraštų išlaisvinimo.
nėra pasikeitusi. Todėl jis ir pasakė, kad tie klausimai yra 
svarstomi visu rimtumu ir nieko nebus daroma, kas galėtų pa. 
kenkti pavergtųjų išlaisvinimui. Kaip jau vakar minėjome, p. 
Dulles dar pridėjo ir tai, kad su sovietais JAV neis į kompro
misus.

“The New York Times" savo editoriale (š. m. sausio 11 d. 
laidoj) sako, kad sovietų kolonializmo pavergtųjų tautų taikin
gas išlaisvinimas įgauna daugiau jėgos. (The campaign of the 
peaceful liberation of nations Bubjugated by Soviet colonialism 
has gained a new and more positive impetus as a result of 
statements issued recently by President Eisenhower and Sec- 
retary Dulles). Anot šio įtakingo dienraščio, p. Dulles pareiš
kimas pavergtųjų tautų delegacijoms stipriau pabrėžia JAV 
nusistatymą nepripažinti sovietų užgrobimų, neiti į kompro
misus su sovietais, kurie galėtų pakenkti išlaisvinimo pastangoms.

“New York Times” primena ir tą faktą, kad prez. Eisen- 
howeris ir savo metiniame pranešime Kongresui taip pat ne
užmiršo pavergtųjų, pareikšdamas, kad į tą problemą bus krei
piamas rimtas dėmesys. Pagaliau savo vedamąjį “N. Y. T.” bai
gia priminimu, kad JAV siekia ne ginklų jėga, bet savo prin
cipais ir idėjomis, įjungtais į istorines tradicijas, kurios iškelia 
Ameriką kaip kovotoją už žmogaus laisvę. Konstatuojamas ir 
tas faktas, kad “pavergtųjų tautų taikingas laisvinimas yra abie
jų politinių partijų užgirtas”. Todėl visi šitie pasižadėjimai pa
drąsina pavergtuosius žmones “išlaikyti laisvės švyturius de
gančiais net ir toje tamsoje, kuri juos dabar supa".

Ir negali būti jokios abejonės, kad kalėdiniai ir kiti JAV 
vyriausybės viršūnių pareiškimai sustiprina pavergtųjų tautų, 
žinoma, ir Lietuvos viltis atkovoti savo laisvą ir nepriklausomą 
gyvenimą.

DRAUGO ROMANŲ KONKURSŲ PENKMETIS
DR ANTANAS JUŠKA, Chirogo, Ulijiois

Prieš penkerius metus buvau išsireiškė: jei tai padarysi, savo įr svarūs. Vienas toks faktas 
išrinktas “Draugo" Bendradar- vardą įamžinsi. Tačiau jis ptr-1 aiškiai parodo, kad lietuvio kū- 
bių Klubo pirmininku. Klubas, masis pasistengė savo vardą į*: rytinis talentas nerūdyja, kaii 
kaip toks, buvo įsteigtas kur amžinti, paklodamas visą tūks- jjs moka ir sunkiausiose aąly-
kas anksčiau. Jam ilgus metus 
vadovavo Ig. Sakalas, vienas 
dienrašč'o redaktorių. Jis tada

tantį ištisai premijai. j gose kurti, nors rankos nuo dar-
Dar ne viskas. Galutinį žo-bo sut nusios, nors širdis dėl

dį turi tarti kun. A. Miciūnas, j tėvynės kančių ir sugelta. Kal-
buvo vadinamas “Draugo" Ko-Į tuometinis "Draugo" administ-! bėkime atvirai — aukso šalyje
respondentų Klubu. “Draugo" i ratorius. Jis nemėgo atomiškai tūkstantinės iš dangaus nekrin-
vadovybė nutarė jį pagyvinti ir galvoti — nė priėmė, nė atine- 
praplėsti, pavadinant jį “Drau-tė. Pasitaisiąs su redaktoriais, 

o man patarė pasitarti su klu
bo valdyba. Už tokį sumanymą 
vienas Benediktas Babrauskas, 
klubo vicepirmininkas, gali iš
tisą dieną ir be jokios pertrau
kos kalbėti. Tiesą pasakius, jis 
vienas su abejojančiais ir ko
vojo, visus nugalėjo. Po kelių 
dienų susitikau ir kun. A. Miciū- 
ną, MIC, ir tiek jis man tepa
sakė: “Antanai, redakcija ir ad-

go” Bendradarbių Klubu, išren
kant ir jo naują valdybą. Klu
bas "Draugui” yra tik pataria
masis organas, kurio žodis ne
turi lemiančios reikšmės, kurio 
valdyba eina vien garbės parei
gas, už atliktą darbą nieko ne
prašydama ir nieko negaudama. 
Klubo nariais laikomi visi tie, 
kurie rašinėja į “Draugą”. Na- 
r'ai renka valdybą slaptu bal
savimu. Savaime aišku, kad tiek

ta. Jei nebūtų buvę tos kasme
tinės tūkstantinės, nebūti) pa
rašyti 45 romanai.

Stagimenir po staigmenos

Šie konkursai sukelia nuosta
bių staigmenų. Jury komisijos 
kasmet sudaromos skirtingose 
vietose, į jas kviečiami vietos 
žymiausia rašytojai, kritikai, vi- 
suomenės atstovai. Konkursas 
slaptas, autorių pavardės užda
rytuose vokuose. Kai pris'ųstus

JT siūlo rezoliuciją 
iSlaisvinti pavergtuosius
Voited Nations — (I.AIC)—

Politiniame ir Saugumo Komi*
, tęte diskutavo priemones toli- 
į mesniam sumažinimui tarptąu- 
tinio įtempimo ir išvystymui 

' tarptautinio bendradarbiavimo. 
Vėl Al-Jamali, Irako atsto
vas, didelis pavergtųjų teisių 
gynėjas iškėlė Lietuvos ir kitų 

į Pabalti jos kraštų išlaisvinimo
j reikalus.

Plačiai išdėstęs Vidurinių Ry- 
! tų būklę Al-Jamali pareiškė, 
i kad JT gali daug padėti ragin- 
: damos savo narius taikingu ke
liu prisidėti prie išlaisvinimo, ar 
tai Lietuvos, Estijos, Latvijos 
ar kitų kraštų.

Bould MolUr ii Detroit (prieSa- PritarJ<“"»’ )T komisijų pa- 
kyje), pasisavinęs armijos $17,104 stangoms nusiginklavimo srity- 
čekį, atgabentas i.4 Danijos į Fiunk-j je, Al-Jamali priminė, kad sie- 

D°nftld ^į’s^lkiant nusiginklavimo reikalin-po ilgo jieįkojimo.
______ ______ ____________ ministracija aprobuoja, mūsų pa ......
nariai, tiek valdyba yra lietuviš-1 rama užtikrinta, tačiau koncer- r°nĮanuą v‘sa Jury komisija per- 
kos katalikiškos spaudos atsto- to surengimu tesirūpina klubo 8 11 . e P°8^10 komisijos
vai ; valdyba". nariai nuJaufla. kuns romanas

Ir Alf. Mikulskio atsakymasTektų pažymėti, kad toks ben ... TTx
dradarbiavimas penkerių metų elSlamas- P . uosius

Jo nuomonė .r dabar buvo paUankamal namus nėra lengva o y-
artimas nežiūrint vieno kitu ne- P*“?**1 tolnal klubo /aldybat.
susipratimo. Bet kur rasi na- k“noa nana'.1.nrt“" dap, J°k,° 
muB be dūmų! Klubas sudaro lm“' miląniėkoa išlaidos,
moralinį vienetą. Juo daugiau 
jis turės narių, juo nariai glau
džiau bus surišti su dienraščiu, 
juo pačiam “Draugui” bus ge
riau, nes pats laikraštis morali
ne prasme priklauso visiems lie
tuviams katalikams. Tokios tai

o kas bus, jei sulysi į skylę. 
Daug posėdžiavome, planavome, 
rūpinom’ėsi. Koncertas pavyko. 
Visos vietos užpildytos. Tūks
tantinė įteikiama, o ir pačiam 
ansambliui kelionei įdedama 
1,300 dolerių. Didž’ausias ho-

Dievas žmonių vestuvėse 
(Sausio 14-tai d. — II Sekimui. po Trijų Karalių) 

t VYSK. V. BRIZGYS

Žmonės kurdami legendas nė 
vienas nedrįso vaizduotėje siekti 
taip toli, kaip šventam Rašte 
minimi faktai — kad Dievas ma 
tomu būdu dalyvautų žmonių 
vestuvėse.

Pirmu tokiu faktu reikia lai
kyti pirmųjų dviejų žmonių su
vedimą ir palaiminimą bendram 
gyvenimui. Genezės knygos ant
rame skyriuje pasakojama, kaip 
Adomui užmigus Dievas išėmė 
vieną jo kaulą, davė jam kūną, 
gyvybę ir taip sutvėręs moterį 
davė ją Adomui už draugę. A- 
domas ją pamatęs tarė:

— Tai kaulas iš mano kaulų 
ir kūnas iš mano kūno.

Dievas juodu palaimino bend
ram gyvenimui. Kas juodu turė
jo būti vienas antram, aišku iš 
žodžių, skirtų sekančioms kar
toms:

— Dėl to žmogus paliks savo 
motiną ir susiriš su savo žmo
na ir bus du viename kūne.

Tokios buvo pirmosios vestu
vės ir taip kilo pirmoji moterys
tė žmonių tarpe. Jų matomas 
dalyvis ir laimintojas buvo pats 
Dievas. Tautos, kurios žmogaus 
kilmės nepamiršo, iš giliausios 
senovės ir lig mūsų laikų santuo 
ką ir moterystę laiko šventu 
dalyku.

Antras įvykis, kada Dievas 
matomu būdu dalyvavo žmonių

vestuvėse, buvo Kristaus viešo 
gyvenimo ir Naujo Testamento

mintys, kiek aš dabar atsimenu, j n°raras- džiaugėsi jie tada. Di- 
buvo iškeltos ir pirmame atgai- j desnl° 2k! tada įle “ebu™

vinto klubo susirinkime. Jos pa f-,la al UX° 1 aa??
čai klubo valdybai, kuri kasmet tukstantl'lė3 premijo. pradais, 
su mažomis išimtimis buvo per
renkama, sudarė ateities darbo 
gaires. Kiekvienoje organizaci
joje viskuo rūpinasi valdyba, 
kurios didžiaus:a darbų naštos 
dalis atitenka pačiam pirminin
kui.

Padėti “Draugui” — ilgai tą 
mintį savo širdyje nešiojau.
Tamsią ir lietingą vieną lapkri
čio dieną po stiprių pietų ir ge
ros kavos savo mažučiame kam 
barelyje (tokį tada teturėjau — 
vienas langas, ir tas į fabrikus 
nugręžtas) apgriuvusioje kėdė
je snaudžiau. Mintis vijo mintį.
Naujasis klubas turi imtis inicia 
tyvos suorganizuoti tūkstantį 
dolerių metinę premiją už ge
riausią lietuvišką romaną. Kaip 
tai atlikti? Juk klubo nariai jo
kio mokesčio nemoka, juk pats 
“Draugas" vos pajėgia galą su 
galu metų pabaigoje suvesti.

Sponsorių tenka jieškoti, ir 
čia nukrypo akys į Čiurlionio 
ansamblį. Jį kviesti koncertuo
ti, jam užtikrinti visų išlaidų at
lyginimą, propagandos pravedi- 
mą, iš gautų pinigų jis palieka 
tūkstantį dolerių romanui premi-

. j.. • m • v a. i juoti, tapdamas jo mecenatu, opat pradžioje. Tai buvo vestu- ; ,, . kas lieka nuo visų kitų išlaidųvės neturtingų jaunuolių Gali
lėjos Kanoje, į kurias atsilan
kė Kristus su pirmaisiais savo 
mokiniais ir motina. Šv. Jono 
žodžiais tariant, čia Kristus da-

Gal ir teisingas posakis: gera 
pradžia — pusė darbo.

Gera sėkla — gausi pjūtis
Sėkla, subrendusi tūlose lie

tuviškose širdyse, pataikė į ge
rą žemę. Vaisiai šimteriopi. Šis 
premijos įteikimas yra penkta
sis iš eilės. Penkioms jury ko
misijoms buvo patiekti 45 ro
manai. Didelė dalis jų ir stori,

laimės — specialistams nesunku 
atskirti pelus nuo grūdų. Jie 
tar'asi ir žiną, kas to romano 
autorius, dažniausiai sustodami 
ties žinomais rašytojais. Ati
darius voką — nė vienos jury 
komisijos nė vienas narys neat
spėjo tikro autoriaus. Jiems, 
kaip ir ska’tytojams didelė staig 
mena. Iš kitos pusės staigmena 
ir pačiam autoriui. Visi laurea
tai jauni, pirmos ir didelės pre
mijos ir jie nestikėjo. Paskam
binus, d’džiu susijaudinimu su
šunka: argi tai tiesa? Jei au
torių pavardės būtų žinomos, 
argi nebūtų pagundos betku- 
riam jury komisijos nariui su
abejoti? Literatūriniuose spren 
dimuose daugiau negu kur kitur 
pas;kliaunama autoritetais. Jau
nam autoriui iki Parnaso pakilti 
yra be galo sunku.

Ir šiais metais, švenčiant 
penktą tūkstantinėg premijos į- 
teikimo iškilmes, visiems daly
viams Sokolų salėje bus nauja 
staigmena.

O kaip gi pas mus?

Tas pats ir pas mus. Pradžio
je griov'mo darbas lėtai tepasi - 
reiškė. Buvo tenkintasi tik esan
čių organizacijų ir jų vadų 
šmeižimu. Vėliau tam tikra 
žmonių grupė pradėjo smarkiau 
veikti. Prasidėjo griovimo ir 
skaldymo darbas. Dabartiniu 
metu priviso įvairių santarvių, 
santarų, sąjungų, sambūrių, są
jūdžių, frontų, talkų, šalia aiš
kaus Tautos Fondo steigiamas 
kažkoks “N e p r i klausomybės 
Fondas”. Ar ne perdaug?

ga sukurti sąlygas pasaulio tai
kai ir imtis praktinių priemo
nių pasaulio įtempimui suma
žinti.

Konkrečiai Al-Jamali siūlė, 
kad JT priimtų rezoliuciją, ku
ria būtų išlaisvinti žmonės, ar 
jie būtų Vakarų kolonializme 
ar Sovietų dominuojami. Turi 
būti apibrėžtas laikas išlaisvi
nimui visų pavergtų žmonių. 
Generalinė Asamblėja turi pa
reikšti, kad dienos kada vienas 
žmogus gali pavergti kitą yra 
baigtos. Antru punktu Al-Ja
mali reikalavo, kad komunisti
nis įsiliejimas ir užvaldymai pa
galiau turi būti baigti. Komin- 
formo aštuntojo veikla ne ko
munistiniuose kraštuose turi

Pažvelkime į mūsų tam tikrą 
spaudą. Ją skaitant gaunamas 
įspūdis, kad mūsų tautos prie- ,
šas Nr. 1 yra Krupavičius arba 8U3totl- Ir trečias “ Gelezme 
Grigaitis, žiūrint į redaktoriaus Uždanga ir Bambukų Uždanga 
ar autoriaus “didesnes simpati- ^ur' būti nuimtos.

paliekama jam kaip honoraras. 
Tokį dar visai šiltą sumanymą 
patiekiu redaktoriams L. šimu
čiui ir kun. dr. J. Prunskiui. Ap-

JUODOJI RANKA
K. ŽUKAS, Clevaland, Ohio

1946 metų ankstyvą pavasarį vietą. Valdyboje turi sutverti 
teko man skaityti rusų emigran- opoziciją, kuriai vadovaujant tu 
tų la'kraštyje atspausdintą slap ri vesti prie organizacijos skili- 
tą NKVD instrukciją savo a-'mo. Bolševikų agentai turi vi

Kalbėdamas apie komunisti
nį internacionalą, Al-Jamali 
priminė, kad kiekvieno žmo
gaus pagrindinės ypatybės yra 
jo veržimasis laisvai pasirinkti 
savo visuomeninį gyvenimą. 
Bet koks pakeitimas, jeigu jis 
turi būti, turi išplaukti iš laisvo 
pasirinkimo. Tarptautinis ko
munizmas, tačiau, paneigia tas 
teises.

Visoje savo kalboje ir pasta
bose Al-Jamali nurodė į komu-

gentams užsienyje. Ši instruk
cija buvo išleista po to, kai bol
ševikų vyriausybė įsitikino, jog 
pabėgėlių prievarta grąžinti ne
pavyks. Palikti emigrantus ra
mybėje, tai reiškia leisti jiems 
visą laiką garsinti laisvajam pa
sauliui apie kruvinojo bolševikų 
teroro metodus, kliudyti jiems 
laisvąjį pasaulį mulkinti. Tas 
bolševikams buvo nenaudinga.

Minėta NKVD intrukcija, ku
ri vėliau buvo ir mūsų spaudoje 
sutrumpintai paskelbta, reika
lavo iš savo agentų Vakarų Eu
ropoje visokiais būdais skverb
tis į emigrantų visuomenines,

vė pradžią savo stebuklam.. M.|roba°i‘- PastarMia net saldžiai kultūrines, šalpos ir net tiky
darydamas pirmąjį neturtingų 
jaunavedžių reikalui.

Po daug tūkstančių metų nuo 
žmonijos pradžios, Kristus savo 
pasielgimu parodė, kad nuo to 
savo kūrinio — moterystės ir 
šeimos gyvenimo Dievas niekad 
neatsitraukė. Į visokius jo laikų 
žmonių samprotavimus, ginčus, 
papročius, liečiančius moterys
tę, Kristus trumpai atsakė:

— Ką Dievas sujungė, žmo
gus teneperskiria.

O į visus priekaištus ir išve
džiojimus paaiškino, kad tam 
Dievo žodž'ui priešingi papro
čiai — išskirti vedusius — yra 
kilę iš žmonių širdies kietumo, 
ir pridėjo:

— Pradžioje taip nebuvo. Tai
gi aš jums sakau: kas tik palei
džia savo žmoną, jei ne dėl sve
timoterystės, ir kitą veda, sve
timoteriauja; ir kas paleistą ve
da, svetimoteriauja (Mat. 19, 
6...),

Sunku mums dabar įsivaiz
duoti, kaip pirmoji žmonių mo-

tina — Jieva gerbė savo vyrą, 
žinodama, kad jos kūnas yra 
jos vyro kūno dalis, ir kaip A- 
domas gerbė savo moterį, ku
rią jis gavo iš Dievo, kilusią ne 
iš kur kitur, o čia pat Dievo su
tvertą.

Jegu Kanos jaunavedžiai ves 
tuvių metu ar nors vėliau su
prato, kas buvo jų vestuvių sve
čias ir laimintojas, taip pat sun
ku įsivaizduoti, kaip juodu ver
tino tą savo gyvenimo pradžios 
šventę ir vienš antrą.

Dievo motinai padaryti daly
kai mums tik )>atvirtina tai, 
kas vyksta nematomai. Kur šei
mose dažnai prisimenama, kad 
žmonės viens kitam yra duoti 
Dievo, kad Dievas buvo jų tar
pe bendrą gyvenimą kuriant, 
kad jų gyvenimą ir toliau sau
go, ten išvengiama daug nerei
kalingų nemalonumų, nesusipra Dr. Juacellno Kubitschek, ilrink- 
t’mų ir skaudžių tragedijų ku- Brazilijos prezidentu, bučiuoja 7
rins kartai* ištinka anie tai ne-|met’! C’ Correftt P»ralyfisns suką, rios Kanais įs.inita apie tai ne- ,lsnkaut JoM! Bonifacio paminklą 
galvojančius asmenis. lKcw Yorkc, (IN8)

bines organizacijas. Neva pilnu 
tų organizacijų idėjų pritarimu 
ir savo “be priekaištų" elgesiu 
agentai turi stengtis patekti į 
valdybas, bet ne į pirmininko

kiais būdais skleisti neapykantą 
vienų organizacijų prieš kitas, 
niekinti jas, moraliai naikinti vi 
sų organizacijų vadus, bet svar
biausia, tai viską skaldyti.

— Na, pamaniau, — tas mus, 
lietuvius, mažai tepalies, nes mū 
sų bėgimo tikslas visų buvo tas 
pats ir į mūsų organizacijas bol 
ševikų agentams bus sunku pra
siskverbti.

“Pirmoji kregždė"

Praslinko pusė metų, gal kiek 
ir daugiau, ir štai pasirodė “pir
moji kregždė". Iki tol žinojome, 
kad mūsų visuomeninį ir politi
nį gyven'mą tremtyje rikiuoja 
Vlikas, o čia staiga atsirado 
kažkoks Vlakas, kurio veikimo 
pobūdis buvo visai neaiškus.

— Ar ne NKVD instrukcijos 
veikimas pasireiškia, — pagal
vojau.

Praslinko 10 metų. NKVD 
instrukcija neblogai vykdoma. 
Emigracinių organizacijų kova 
vienų prieš kitas eina pilnu tem
pu. Skaldymas ko stropiausiai 
vykdomas. Rusų emigrantai jau 
suskilo į keliasdešimt partijų, 
grupių ir srovių, kurių kiekvie
na nenuilstamai kovoja su ki
tomis ir visokiais būdais nieki
na savo “priešus”. Tas pats ir 
pas lenkus. Tenai buvo visa ei
lė politinių skandalų ir provo
kacijų, bet būd’ngiausiag daly
kas įvyko pastaruoju laiku, kuo 
met aiškus NKVD instrukcijos 
vykdytojas Hankė užsitarnavo 
tokį savo tautiečių pasitikėjimą, 
kad buvo išrinktas egzilinės vy
riausybės ministeriu pirminin
ku, bet po dviejų savaičių... pa
bėgo pas cavo "darbdavius". Jis 
savo “pareigą” puikiai atliko.

jas” vienam jų. Veltui toje spau 
doje jūs jieškosite straipsnio 
apie mūsų krašto pavergėją, 
kuris tikrai turi būti pirmutinis 
ir paskutinis priešas. Jo tenai 
beveik nerasite.

Stebėtina, kad šmeižtas ir 
skaldymas nenurimsta, bet vis į didėja. Jau ta ipasidarė lyg ko
kiu sportu. Turime tam charak
teringą pavyzdį: prieš Krupavi
čių varoma akcija pasiekė savo
tikslą — Vlike Krupavičiaus jau ... . . , .. . . , .
nebėra. Jo vieton išrinktas ka-1 P»vojv imomja, oa la13-
nadietis Matulionis. Dar ji. aa- Vems. ° talp pa kcle ,Wa,s',m'- 
vo pareigų neperėmė, dar nieku ”
nepasireiškė, o jau prieš jį sė
jama nepastikėjimo sėkla. Jau

pasaulinės taikos sąlygą.

Tarptautine ir visuotinė 
abejojama, ar jis savo vietai paroda Belgijoje

Kuriuo tiksiu tas viskas daro-1 Sv- Sostas sutiko dalyvauti 
ma? Ar tik ne juodoji bolševi- Tarptautinėje ir Visuotinėje 
kų ranka Čia savo darbą atiie-j parodoje, kuri įvyks 1958 metų 
ka? Ar t’k ne ji diriguoja'kovo — spalio mėnesiais Briu- 
smeižto, neapykantos ir skaldy-[ sėly je, Belgijoje. Generalin'U 
mo darbams? Jeigu ši šiurpi Šv. Sosto komisaru parodos rei- 
prielaida ir nepasitvirtintų, tai kalantis buvo paskirtas buvęs 
visokiais atvejais mūsų minėta Belgijos ministeris, tarptauti- 
"veikla” yra pilnai suderinta su nės labdaros organizacijos pir-
bolševikų tikslais ir instrukci
jomis. Dabar bolševikams ten-

mininkas Heymans. Šv. Sosto 
skyriuje parodoje bus pavaiz-

ka tik džiaugtis savo tinkamai į duotos šios temos: biblinis pa- 
pradėtu darbu. Retkarčiais į šaulio sutvėrimas, Kristaus gi-
neapykantos, šmeižto ir skaldy
mo ugnį jiems telieka t’k įpilti 
alyvos, kad ta ugnis dar smar-

mimas, jo misija, gyvenimas ir 
mirtis, apaštališkosios katalikų 
Bažnyčios įsteigimas, visų lai
kų ir visų kraštų šventieji, Baž-kiau liepsnotų.

Mes, lietuviai, turime atsipei-' nyčios veikla praeityje, jos plė- 
kėti ir pagalvoti, kad savo ne-jtimasis ir įtaka šių laikų pasau- 
apykanta vienų kitiems padeda- lyje. Kituose parodos skyriuo- 
me mŪBų tautos priešui, daug sc bus pavaizduoti Bažnyčios
naudos jam suteikiame. Norė
dami, kad priešas ko mažiausiai 
triumfuotų, turime atsiriboti 
nuo tų, kurie skaldo mūsų vi
suomenę, skleidžia mūsų tarpe 
neapykantą, griauna mūsų tau
tos laisvinimo institucijas, šalia 
jų organizuoja visokias “tal
kas” ir "fondus" tiems patiems 
tikslams vykdyti.

Lietuvi! Pasiklausk savo są
žinės, ką darai ir kur eini?

Auga katalikai Anglijoje
Naujai paskelbtomis statis

tinėmis žiniomis Anglijoje ir 
Vali joje per metus laiko katali
kų skaičius paaugo 138,100. 
Dabar ten yra katalikų 3,148,- 
500. Per praeitus metus net 

11,920 suaugusių atsivertė J 
katalikybę.

santykiai su menu, literatūra, 
su mokslu, socialinio Bažnyčios 
mokslo įtaka, Bažnyčios veikla 
tarptautinės taikos išlaikymui 
ir stiprinimui, katalikų įtaka į 
moderniąsias komunikacijos 
priemones, ypač kino, radijo, 
televizijos ir spaudos srityje.

Atstatys katedrą
Phifipfinų sostinėje Maniloje 

bus atstatyta karo metu japo
nų apnaikinta katedra. Specia
lioje miesto dalyje apie kated
rą, kur yra išlikusių daugiau 
religinių paminklų, numatoma 
pravesti kanalizaciją ir remon
tams paskirti $800,000.

Kovojant su nepilnamečių 
nusikaltimais Maniloje Kolum
bo Vyčių yra įsteigtas jaunimo 
centras.
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€ LA S SI F1ED & HELP W ANTED AD VE RT ISEM E N T S
HEAL, 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. 3-3384 

(Ir sekmadieniais)

P. STANKOVI6IUS
REAL ĖST. ir INSUR. BROKERI!

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
3133 So. Halsted St.

Ph. DAnnbe 6-3793 
Padeda plrkltl - parduoti įminu, 
ūkius, biznius. Parūpina paskolas 
draudimus Ir daro vertimus. Tvarki 
imigracijos dokumentus. Ofisas atds 
ras kasdien nuo 10—T.

Nejud. turto pirkimas-pardavimas, 
visokių rūšių apdrauda, Notarijatas 

INCOME TAKSŲ PILDYMAS 
P. LEONAS

REAL ESTATE 
2735 W, 71st St. — WA1. 5-6015

Prieš pirkdami ar parduodam 
namus, biznais, sklypus ar Akiui 
atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
SEAL ESTATE-INSUKANOB 

8405 West 51 St.
WAlbrook 6-5080

PRoepeet 8-8579 (vak. Ir sekmad.)

MŪRINIS. 2-jų butų. 4 Ir 5 kamb. 
ir atremontuota krautuvė. 4 autom, 
garažas — $30 j tnėn. Pajamų *170. 
Rūsys. Apylinkėje 2 5th ir HToman. 
$10.900; Įmokėti $2,800. LAvvndale 
1-7038. t

CICERO. 2 butų pajamų namas. 
•'Shingled". lBtli Ir BOth Avė. B kamb. 
ir 3 kamb. rūsy, $7B mėn. pajamų. 
Centrinis apšilti. Garažas. Tik 
$14,900. BIsliop 2-2102.

Kas, perkant arba parduodant na 
mus, norit sąžiningo ir lietuviškai 
nuoširdaus patarnavimo krelpkltla 1

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

Trcėladineials uždaryta

CICERO — 811,900 pilna kaina. 3
kamb. "shingle” namas. Gazu apšilti, 
45 pėdų sklypas. Įmokėti *3,000.

BIsliop 2-2102

^OOOOOOOOOOOOOOT/OOOOOOOOdl
Ras Nori namų, farmų ir biznių 

pirkti bei parduoti, kas nori gaut) 
paskolas — morgiėius. apdraudimus 
— inšuransus, kas nori biznių kny 
K:w suvesti ir Jums nuoširdžiai pa
tarnaus ir pagelbės.

JUOZAS STANAITIS
9016 S. Cottage Grove Ava, 

Chicago
COOK COUNTY BUSINESS 

BKOKERS 
Telef. HITdson 3-7828

Namų tel. PRnspect 8-2330
-tX>000<H>0<>00<KX>00000<}00000<

CICERO— ŠTAI PROGA. *50,000 
metinių pajamų. Grocery. delikatesų, 
vaistų krautuvė. Kampinis 2-Jų butų 
mūrinis namas. 5 ir 4 kamb.—Paja
mų $80 Į mėn. Jokios konkurencijos 
Karštu vandeniu alyva apšild. Įmo
kėti $10.000. BIsliop 2-2102.

-1 butai po 4 k. Geras medinis na
mas. 4527 So. Wood Street. Kaina 
$10,800.

YArds 7-3895
UERTV'YN. Geltonu plytų bunga- 

low su pajamom. Arti 26th ir Onk' 
Park. B kamb. ir 4 kamb. pastogėje. 
Automatiškai alyva apšild. 2 autom, 
garažas. $25,900. SVOBODA, 0013 
t enlink Itd. BIsliop 2-2182.

ARTI 71st IR LOOMIS
Kampinis 10 butų mūrinis namas. 
Pilnas rūsys. Butai po 4 kamb., 
visi pečiais apšild. Ąžuolo grindys 
ir papuošimai. Mr. Chandler, IIEni- 
lock4-4300.

CICERO. 2-jų butų bungalovv. Ar
ti 16th ir BOth Avė. 4 ir 2 kamb. Pa
jamų »3o j mėnesį. Naujas centrinis 
apšild. Tik $14,200. SVOBODA, 0013 
temink Rd. BIsliop 2-2102.

MARQt'ETTE PARKE
BUTŲ MODERNIŠKAS MŪRINIS 

NAMAS. 2-Jų autom, garažas. 2 bu
tai po B kam. ir 4 po 4 ka tn. Gazu a p- 
šiblvmas. siokeris. Liga verėla. par
duoti. Apžiūrėjimui skambinkite

VVF.ntwnrt.li 0-4837 
GEO. R ASIAI 

»11 W. 59th 81.

BRIDGEPORTE 2-jų butų po 4
kamb. 1 butas gazu apšild. Vonios.
Uždari porčiai. Garažas. FRontier
6 6930._________________________

MŪRINIS — r, butai po 4 kamb 
Arli 22nd ir Celllornia Avė Garu 
alyva apšdd. Pajamų $200 | mėn
$18,900, įmokėti »G.ooo SVOBODA. 
3739 R. 2«th St. LAvvndale 1-7038

CICERO — GERIAUSIAS PIR
KINYS Arti 50th ir 22nd. 8t. 2-jų 
butų namas — 5 ir 5 kemb. Karš
iu vandeniu apšild Naujas plum 
Kingas. $22.900. jmokėti $6.000 
SVOBODA, 6013 C«?r.mak Rd. BI- 
shop 2-2162.

MOllt.NIARAK 2-.lt: BUTU BI N- 
I.AliOVV. Kaip naujas. Apylinkėje 
25th Ir l<awndale. B ir 2 kanib. Au
tomatiškai gazu apšild 2 autom, gn 
ražas. Pietus sklypas Tik *15.Be” 
imckfti $£ 600 SVOBODA R’29 V., 
20C, į*. LiAMKudaUe 1-7038.

REAL ESTATE

Gražioje Marųuette Parko apylin
kėje parduodama maisto produktų 
krautuvė su namu, daranti puikų biz
ni* GRovehill 6-2025

TIK PAMANYKITE! 2-jų butų 
geltonų plytų namas — 5 Ir 6 kamh. 
ir 3 kanib. rūsy. Karštu vandeniu ap
šildymas. Pajunių $157 j mln., plius 
butas. $16,500. LAwnttalc 1-7038.__

SPF.CIAL — 2-Jų butų mūrinis na
mas arti 30th Ir Sawyer. 5 Ir 4 kam. 
15aražas. Bargenas. *10,300; jmokėti 
*2.800. LAwp<lale 1-7038.

Atitarus n|>žl(lrėjimui sekimui. nuo 1 
Iki 5 vai. Mūrinis — 2-jų butų — 1 
ir 4 kamb.

2842 W. 28rd Ptace

BRIGHTOJi PARKE Mūrinis su 
rūsiu — 5 Ir 6 kanib, Centralinis šil
dymas — lmc augšte. Kaina $13,000.

MEDINIS su rūsiu—3 po 4 kamb. 
Gražūs butai. Tlle ivonlos Ir virtuvės. 
Nebrangiai. Mūrinis su rūsiu Ir centr 
šildymu — 4 po 6 kamb. Kaina 
$28,000.

VENTA KKAL ESTATE 
4409 S. Fairfield Avė.

LAfayette 8-3881

HEli WANTED — MOTERYS

REIKALINGA ŠEIMININKE. Rei
kės šiek tiek virti. Atskiras kanib., 
radio, televizija. Reikia kalbėti ang
liškai. Maža šeima. Geras atlygini
mas. JTJniper 8-3616._________

EXPERIENCED 
N. C. R.

SAVINGS & LOAN TELLER

Up to 45 years. Good pay 

Apply to

PEOPL.ES fedkral 
SAVINGS

1618 W. 18th St., Chicago 

HAymarket 1-5500

CLERK-TYPIST
Hotirs 8 a. m. to 5 p. m. 

Truck line experienced 
Būt vvill consider otlier experiencc

Phone
T0WNHALL 3-4200

Ask for Mr. Willianis
Reikalinga moterų — patyrusių 

skirstyti senas vilnones medžiagas 
bei skudurus. Geros darbo sąlygos.

AMERICAN WASTE EIBERS 
COMPANY

2600 West 19th Street

FISHER BODY
NEEDS

PROCESS
ENGINEERS

To analyze body assembly drawings and establish sequencc of as- 
sembly eperations, determine toųling and eųuipmcnt required and 
prepare methods time analysis.

FOR

BODY IN WHITE; 

WELDING AND METAL 

FINISHING; PAINT; 

SEALING, GLASS, 

HARDWARE; TRIM AND 

FINAL ASSEMBLY.
Men with fbtture design cxpcrience or practical cxperience in the 
body assembly field will be consldered.

54-hour Work Week
Idcal working conditions in w genėtai offices.

<
lnterview8 Daily 

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

Tuesday and Thursday Eveningg 
6 P. M. to 9 P. M.

Saturdays
8 A. N. to 12 NOON 

Apply

SALARIED PCRSONNCL 

30001 Vau Dyke

Contact Mr. R. M. Piimey 

DETROIT, M1CH1GAN

FISHER BODY
Has Openings for

DESIGN

ESTIMATORS

DESIGNERS
0n

BODY ASSEMBLY 
FKTURES
54-hour Work Week

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

Tuesday and Thursday Evenings 

6 P. M. to 9 P. M.
I

Saturdays

8 A. M. to 12 NOON

' Apply

SALARIED PERSONNEL

30001 Van Dyke 

Contact Mr. R. M. Pinney

D E T R 0 1 T, M 1 C H IG A N

HELP WA.\TED MOTERYS

EAPERIENCED

KEY PUNCH
OPERATOR 
SERIES 024 MACHINE
8:15 a.m. to, 4:45 p.m.

Modern office & congenial 
People to wirk with 

Pd. Vacations & Holidays 
Other Company Benefits

ILLINOIS 
TOOL W0RKS

2501 N. KEELER
(4200 West)

STENO - CLERK
Stenography and General Office vvork 
Homelike vvorklng condltlone—5 day 

vveek. Good starting salary
NORMAN ENGINEERING Co. 

2115 W. Marųuette Rd.
HE. 4-2300

WANTED SALESGIRLS
STEADY WORK 
Mušt bo energetie 

Apply
GRAYSON’S 8H0P 

1126 Lake St.
OAK PARK

TELLER-TYPIST 
YOUNG LADY

Permancnt position 
6650 W. Cermak Rd., Benvyn

GI) 4-7600

TYPIST - Nights
5 PJH. to 1:30 A.M.

BILLING CLERK
8:30 A.M. to 5 P.M.

GšROUNE MOTOR 
EIPRESS

2417 So. Paulina SI. 
Tel. CL 4-1000

PLATINKITE "DRŠUG*"

“DRAUGAS” AGENCY
55 East YVashington Street 

TeL DEarborn 2-2434 
2334 Sounth Oakley Avenue 
Tel. Vlrginia 7-6640; 7-6641

HELP WANTED MOTERYS”

SECRETARY in new terminai
Pleasant vvorklng conditions. — Per- 
inancnt. Prlvate tranaportatlon from 
Archer dfc Ashland or Blue Island & 
Ashland. *285 per month.

NAVAJO FREIGHT
2400 S. R'OOD ST.

SALESWOMAN
.To sėli natlonally known produet to 
women ln th© home.
You need car & good appearanco. 

Work from leads or by appointment 
Wc traln you 

EXCELLENT EARNING8
FOR R1GHT WOMAN 

EUCLID 0-0773 for appointnieut
Mr. Wesley

HOUSEWIVES
Work 15—25 hours per week in 

sparo tiinc sliowing Stoiling and 
Bavariau China. Car necessary 
Age 25—45. Eara $75—$100 per wk.

CaU UN 4-5863 or OR 5-4781

HELP WANTED VYRAI

LABORATORY
TECHNICIANS

Opening in laboratory for 
youngmen with following quali- 
fications: Ohe year of high 
school chemistry or one year of 
college chemištry, or persona 
with previous laboratory ex- 
perience to work in paint labo
ratory in Chicago Heights area.

Address —

DRAUGAS, Box B874 

2334 So. Oakley Avenue
\VORK CIAJSE TO HOME 
AND SAVE $104 A YEAR

Service Station Attendant 
And Handy Greaser 

Ezeellent aorking condltions 
MIDWES1 

SERVICE STATION 
2335 So. Western

HELP WANTED VYRAI UNIJOM (JOJAMA

ŠILK SCREEN MAN 
ALSO LABORER
Full or part time

6240 S. Prlnceton 
YVE 6-3478

AUTO
LUBRICATION

MAN
EXPERIENCED

HAMER MOTORS 
7000 W. Ogden 

CABINET MAKERS
Experieneed on high class custoin 

mudu furnitūrų and reproduetions.
Top ivagcs and steady work. 

Apply
WILLIAM J. QUIGLBY 

117 E. Delaware

VYRAI IR MOTERYS

GENERAL OFFICE 
We have opening in all

departments for beginners 
IBM Proof Mach. operatore. 
NCR Proof operatore.
NCR 2000 Book. Mach. opr.

5 day, 40 hour week 
Applicants see

Mr. D. J. Djkorista or 
Mr. Zwiers

DROVERS BANK 
Ashland at 47th St.

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI 4 KAMB. BA7.DAJ
ir kiti namų reikmenys. Apleidžiama 
miestų.

2531 W. 68th St.
(t-jis augštas Iš priekio).

Remkitc dien. Draugi!

18NCOM. ŠYIESLB KAMB. prie 
2-jų rainių imunlų. Galima naudotis 
virtuve.
3901 S. CampbeU Avė. 3-čtae augšt.

“ 1 1 R -1'-" ■ '■■■ .... ■
IINVUOM. BUTAS 4 kamb. su vo- 

na 1-me augšte.
4507 8. Talmnn Avė.

HMIOIL BUTAS — savininkas 
gyvens kartu.

Tel. L,Udlow 5-1903.

Butas nuomai. B kamb. 2-me augš
te. Suaugusiems.

5349 S. Campbell Avė. 
GRovehUl 0-5054.

PROGOS — OPPORTUNITIES

Parduodama VALGYKLA priešais 
ftv. Kryžiųus ligoninės. Liet. apylin
kė- Arti mokyklos Ir parkas.

2741 W. 09tli 8t.

Parduodama taverna lietuvių 
apylinkėje. Kreiptis tel. LAfa- 
yette 3-9847 nuo 6 iki 10 vaL 
vak.

AR NEPABODO ŠAPOS DARBAS. 
Kodėl nepabandyti būti sau bosu? 
Brlghton Parke skubiai dėl ligos 
parduodama maisto ir mėsos krau
tuvė su 3 kamb. butu. Centrinis šil
dymas. Gerai Išvystytas biznis. Prieš 
šešerius metus savininkas mokėjo 
$5,800, dabar parduoda už $3,800. 
Nepraleiskite progos.

KUTRA-NORKUS 
IVAlbrook 5-5030

Pirkit Apsaugos Bonus! PIRKITE APSAUGOS BONUS.

STENOGRAPHER
CLERK-TYPIST

Pleasant surroundings. Many Company benefits 
Come in and let us ccnvince you DANLY iš a good

placc to work
APPLY

DANLY
Machine Specialties, Ine.

EMPLOYMENT OFFICE, 2123 S. LARAMIE AVĖ. 
CICERO 50, ILL.

Hours 8 a. m. to 5 p. m. Saturdays 8 a. m. to 12 noon

FISHER BODY
Has Immediate Openings ior —

BODY DRAFTSMEN

SENIOR DESIGNERS

SENIOR CHECKERS

SENIOR LAYOUT

LAYOUT and ENGINEERING

ARTISTS

Automobile Body Experience not reąuired.
*

INTERVIEWS DAILY 
8 A. M. TO 9 P. M.

TUESDAY AND THURSDAY EVENINGS 
6 P. M TO 9 P. M.

SATURDAYS 
8 A. M. to 12 NOON

— APPLY —

SALARIED PERSONNEL 

30001 Van Dyke
ar

Contact Mr. R. M. Pinney 

D E T R 0 l T, M I C H I G A N

ME9CELLANBOU8 
Įvairūs Dalykai

LIET. APDRAUDU AGENTŪRA 
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notariataa. Valsty
bės patvirtintos kainos.

Frleš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mua

JONAM KIRVAITIS,
U Albnaik 5-5071

INTERSTATE INSURANCE AOENCV 
59»»(l 8. Ashlaml Avė., Chicago 80, III.

ŠILDYMAS
A. Stanči&uskM Ir A. Lapkus

instoliuoja visų geriausių Amen 
kos firmų gazu ir alyva kūrena
mu* pečius (furnacea), vįsų dy
džių oro vėsintuvus Air condi- 
tionere) ir atlieka visus skardos 
darbus.

1600 SOUTH. 50th OOURT 
Ir 1506 SO. 51st COURT 

Cicero, Illinois 
Telefonai: OLympic 2-6752 

ir OLympic 2-8492

Superkame Lauža
(JUNK)

Mokame augščiausias kainas už 
vario, švino, misingio ir geležies 
laužą, skudurus ir popierių.

HURON PAPER STOCK 
COMPANY

2534 W. Nuron St.
Tel. DIckens 2-1030

PEOPL.ES


r
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Dabriskas Joseph ................. 1.00

G art i gar, Albertas .... 1.00

Gečas II i gena s............................. 1.00

Giedra Bronius ......................... 1.00

Giniotis Antanas ................. 1.00

Grigaitis J.............................................. 1.00

Grigaliūnas P.........................................1.00

NAUJŲ MAŠINŲ 
FONDAS

“D raugo” Administracija 
nuoširdžiai dėkoja už aukas 

Naujų Mašinų Fondui. Aukojo 

šie asmenys:
Antanavičius Bronius . $2.00

Bakanas Liudas ...........................2.00

llanisevičius 0.................................... 2.00

Ploplys Vai................... .......................... 2.00

Sak&tnas Jonas ......................... 2.00

Slepakovas Vacį...............................2.00

Talusas Juozas ......................... 2.00

Urbelis August ...............................2.00

Vaitkevičius Ad. .... 2.00

Vitkus Juozapas ...........................2.00

Acalinas Bronius ................. 1.00

Alekna Pr.....................................................1.00

Baukys Matas ............................. 1.00

Butrimienė Janina .... 1.00 

Churas Mr. Mrs. Peter. 1.00

MŪSŲ KOLONIJOSE
New York N. Y.. — Darbai mūsų kolonijoje kol

kas gerai vyksta. Tiktai viena
me odos išdirbimo fabrike kilęs 
nesusipratimas. Fabrikas nori

„ išsikelti iš Racine; o tas palies- Baltuos Laisves Namuose Eu , . , . . ... _
Jak„bau»kasVikt................. 1.00 r0[IŪB Tremtinių Moterų Tary-!^ ™^’

Į.00|ba (Council of European 
1-00 €n in Exile) ir vėl surengė jau 

Kainas Ks.................... 1.00 tradicija tapusį kalėdinį vaka-
Kavaliauskas Mrs. P. . . 1.00 rą. Buvo susirinkęs gražus bū- * — Lietuviai šioje kolonijoje,

Knepa Justinas ......................... 1.00 rys, daugiau šimto įvairių tau-
Maskoliūnas Jonas................ 1.00) tų žmonių, trys ketvirtadaliai

EIROPOS TREMTINES 

MOTERYS

BUILDING A REMODEULNG 
NAM V STATYBA

tės”, “Liet. Dienų” ir kt. lietu
viškų laikraščių prenumeratos.

— Nedidelė žydų bendruome
nė Rochesteryje lapkričio mėn.!«ykiu

(valrūjų įtaisymai Ir pardavimas
Jei norite* pirkti ar užsakyti nam*. 
kurie bQtų gerai ISplanuotas, pato
gus, gražus Ir pigus, pirkite ar užsa-

D š M G 8 I O t

Janušonis Juozas 

Kalaina John ...

pastatę kleboniją, sutvarkę baž
nyčią ir ištaisę salę, jau ren-

Mockus Titas................................ 1.00 moterų. Buvo girdimos įvairios giasi skolų išmokėjimui. Tam
Mumgavdis Vladas .... 1.00

N. N.......................................   1.00

Navickas Stasys ..................... 1.00

Petraitis T............................................ 1.00

Planchūųas A.............................. 1.00

Rugienius J......................................... 1.00

Ruokis Juozas............................. 1.00

Satraitis Albinas ...... 1.00

Snabaitis Antanas .... 1.00

$ DREAMER S
Wake up and come to us for 
your new position. Get out of 
your present rut, choose your 
location and plan your future 
with us.

PAGE PERSONNEL
3149 72 N. Central

PEnsacola 6-2163 (my) 
MRS. tVHITE

Susitarti iauklt REUamee fc-SJUZ
V. ŠIMKUS 

nuo 5 vai. p. p. kaadlen Ir 
•ekmadlenluta nuo 10—4 vai.

Ydresas: 4645 So. Keatiiur Avė.,
CHICAGO tt. ILL.

ANTANAS LUKAS ir SŪNUS
6450 So. Fairfield Avenue

BUILDING CONTRACTORS 
Stato naujus namus, atremontuo
ja senus Kreipkitės:

T-l. HEmlock 4-5881

žydų šalpos reikalams surinko! 
706,597 dol., kiek daugiau, kaip i 
1954 metais. (1954 m. surinko! 
691,000 dol.). Šiai akcijai va
dovavo vyriausias Rochesterio 
žydų rabinas F. Bernstein, ku
ris yra žydų sionistų organiza
cijos viešųjų reikalų skyriaus 
pirmininkas.

— Pragyvenimas Rochestery’ 

per 1955 metus pakilo 1.6%. Sb.

VVindsor, Ont.
Linksmavakaris

Windsoro ateitininkai šešta
dienį (sausio 21 d.) rengia links- 
mą šokių vakarą. Bus turtingas 
bufetas ir laimėjimai. Maloni 
aplinka ir gera vokiečių muzika 
kiekvieną atsilankiusį gerai nu
teiks ir atitrauks nuo kasdieni
nių rūpesčių.

P L U M B I N G
Licensed, bonded plumbers 

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

Tel. REpublic 7-0844 

WAlbrook 5-3451

tikslui ruošiamas didelis paren 
girnas. O skolos yra arti $60,- 
000. P. Žemaitis

Utica, N. Y.
STASYS KLIMAITIS

Stasys Klimaitis, senas “Drau 
go” skaitytojas, žinomas lietu
viškų organizacijų steigėjas ir 
veikėjas, neseniai išėjo pensijon. 

1.00 su Ponia> kur‘ yra lietuvių at-j jjs 1916 metais Rochestery su- 
stovybės Taryboje pirmininkė.; organįzavo pašalpinę Lietuvos 

Vakarą pradėjo rumune Te-j Sūnų ir Dukterų Draugystę ir 
odoru. Fasakiusi kelis įveda- 1919 metais Gudyno Postą ir

kalbos: albanų, bulgarų, čekų, 
estų, latvių, lietuvių, lenkų, ru
munų, vengrų. Buvo ir ameri
kiečių svečių. Gausiai atstovau
tas “Free Europe Committee”: 
komiteto viceprezidentas Mr. 
Bernard Yarrow, Mr, J. Huston, 
Mr. John Leich, Mr. Ernest Ac- 
ker. Lietuvių visuomenę atsto- 

. vavo generalin. konsulas J. Bud
Urbšaitis Kazys........................ 1.00, rys su ponia, p. V. Sidzikauskas
Vasilus Mrs. A.

Venckus Martha..................... 1.00
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Mūsų bankas buvo saugi vieta taupyti praeityje, mes norime 
Jums pagelbėti ir dabar. Ar norite taupyti, ar atidaryti einamąją 
sąskaitą (checking account), ar gauti paskolą, mes visa tai galime 
Jums sutvarkyti gerai ir greitai.

METROPOLITAIN STATE BANKAS yra atsižymėjęs savo 
stipria ir pavyzdinga laikysena. Jis pergyveno abu pasaulinius ka
rus ir depresiją ir indėlininkams išmokėjo pinigu., pagal parei
kalavimus.

METROPOLITAN STATE BANKAS yra pirmasis ir vienin
telis LIETUVIUKAS Valstybės bankas visoje Amerikoje.
Visi indėliai iki $16,000.00 apdrausti Federal Deposit Insurance 

Corporation, VVashington, D. C.
Kviečiame ir Jus atvykti tuojaus pat į mūsų banką ir pasi

naudoti jo patarnavimais, kurie palengvins Jūsų rūpesčius.

METROPOLITAN STATE 
BANK

2201 West Certnak Road
Chicago 3, Illinois Tel.: Vlrginia 7 - 6430

ALEKSANDRA NAUJOKIENĖ
SAVO GIMTADIENIO PROGA

SAUSIO 14 D.
draugus, pažįstamus ir kostumerius pavaišins namie 

gamintomis dešromis, kopūstais ir kugeliu.
Visi kviečiami atsilankyti.

MONARCH LIQUORS
Aleksandra ir Justinas Naujokai, savininkai 

3529 SOUTH HALSTKD ST., CHICAGO

F U E L O i L
RANGE & FURNACE OIL 

’Call any time 

CALUMET 5-6475 or ^479

muosius žodžius, ji pristatė 
Tremtinių Europos Moterų Ta-

tais pačiais metais šiai lietuvių 
amerikiečių karių organizacijai

rybos pirmininkę čekę ponią Į pirmininkavo, 1923 m. Uticoj su 
Jan Papanek. Ponia Papanek Į organizavo Teatrališką Draugi- 
jautriais žodžiais paminėjo Ka
lėdų nuotaiką, už geležinės už
dangos likusius artimuosius, ku
rie galbūt negalės švęsti Kalė
dų, ir tokių tarptautinių subu
vimų reikšmę, skelbiant “taikos 
ir geros valios” dvasią. Po jos 
kalbėjo Free Europe viceprezi
dentas Bernard Yarrow. Pa
sveikinęs susirinkusius ir pasi
džiaugęs gražia iniciatyva, jis 
tarp kitko pabrėžė, kad komu
nistai viškip stengiasi įsiskverb
ti į Amerikos moterų organiza
cijas ir, prisidengdami viso
kiais viliojančiais šūkiais, pvz. 
“kova už taiką” ir kt., dirba ten 
subversyvų darbą. Daug naivių 
žmonių patenka ant jų meške
rės. Egzilių moterų uždavinys 
būtų išeiti iš savo tarpo ir bend- 

. rauti Su'Amerikos moterų orga- 
n zacijomis, kurioms labai nau- 

1 dingą būtų sužinoti apie eg
zilių moterų patyrimą.

S LIETUVIŲ STATYBOS 1 
B BENDROVE =

MŪRAS I ĮSIGYKITE d a b a b i
BU1LDERS, INO.

= Stato gyvenamuosius na- 5 DARBO TEISBt ŽODYNĖLIS 
i mus, ofisus ir .krautuves pa- 5 Spaudai paršuošė Pr. Šulaitis
55 r»« 1 .■» n .4-1 rM t.o rdnnilG c «• JJ* j *•1 = ANGLIŠKŲ žodžių BEI I6SIKEIS-

KIMŲ PAAIŠKINIMAIindividualinius pageidavimus, s 
Įvairūs patarimai staty- s

s bos bei finansavimo reika- S 
Šokiai įvyks naujoje vokiečių S lais. skiciniai planai ir na- g
■ • — • . — ■ b —mm— — — , 1. ' m V T , O —. I J- . ■“Teutonia” salėje, pasiekiama 

važiuojant Howard Avė. iki Ed- 
inbourgh Str. ir pasukus į deši
nę vieną bloką.

Pradžia 6 vai. vak. Laukia
me visų atsilankant. Br. B.

ją, kuri parengė nemažai lietu
viškų vaidinimų ir 1924 m. —
Lietuvių Piliečių Klubą. Taip
pat uticoj buvo suorganizavęs IV Kanados Lietuvių Dienai 
Viin ui Vaduoti Sąjungos skyrių Ruošti Komiteto pranešimas 
ir Lietuvių Savišalpos Fondą,
kuris ir dabar sėkmingai veikia. 
Jo žmona prieš 4 metus mirė. 
Sūnus Robertas praėjusiais me
tais baigė Georgetown, Wash- 
ington, D.C., universitetą ir šiuo;

Windsoro lietuvių pasiūlymu 
ir KLB Krašto Tarybos nuta
rimu, IV Kanados Lietuvių Die
na ruošiama Windsore. Jos su
organizavimui bei pravedimui 
sudarytas ir pradėjo pirmuosius

s mų įkainavimas nemokamai, g 
5 Statybos reikalais kreiptis g 
E j reikalų vedėją šiuo adresu: g
Į JONAS STANKUS Į
g kasdien nuo 4 vai. popiet, s1 
s Tel. PRospect 8-2018 arba s 
= LUdlow 5-8580. =
= 6800 SO. CAMPBELL AVĖ., = 
s Chicago 29, Illinois ~ 
SiiiiiuiiiimiimniiiiuiiHuiumuHiiiug

IEŠKOKIA VlRKTl" "

Siame ŽODYNĖLYJE telpa tt“ 
anglų kalba žodžiai bei išsirelfkiniai 
kurio yra įgavę specialinę reikšmę; 
kai kurię pairuti iš veikiančių įsta
tymų. Spausdinami žodžiai anglų 
kalba ir patiekti platūs paaiškinimai 
lietuvių kalba.

Leidinys 116 pusi. Kaina $1.00.
Pinigus su užsakymais siųsti:

“DRAUGAS”
3SS-1 S. Oakley Avė.,

Chicago 8. UI.

- |;PIRKSIU 2-jų ar 3-jų butų mū 
rinį namą tiesiog iš savininko 
Brighton Parke ar Gage Parke. 
Skambinti nuo 10 A.M. iki 6 P.M. 
Vlrginia 7-2607.

Remkitu dien. Draugą!

metu kaip leitenantas atlieka kai . . . , ,. , „. T_.. ... organizavimo darbus komite-rinę prievolę. Stasys Klimaitis . T- .... , . „T „„ . , , , , . ... tas. Komitetui vadovauja KLBRochestery buvo labai veiklus
AUTOMOBILES — TRUCKS 

Automobilini — Sunkvežimiai

BLLJEFIRE OILS

Windsoro apylinkės pirmininkas
Vyt. Barisas. V I K T O R O K O ž I C O S

I lietuvišku gazolino motis ir auto 
Pirmuose savo nutarimuose: taisymas

komitetas nusprendė prisilaiky-l *,,ickanii motoro remontai, lyginimo. 
... j- • . , h- i • dažymo darbai ir keičiamos dalys,ti tradicines Kanados lietuviui

Ralaį ir

VViudapry š. m. ru g--J0 1 — 3
d enomis. Komitetas nuošir-! Visi perka ir skaito Liudo Zelkau*

organ'zatorius Šv. Jurgio lietu
vių parapijos ir bažnyčios sta
tybos.

Ir šiuo metu Stasys Klimaitis 
sielojasi visais *lietuviškais rei-

prie jų.
Stasyg Htimaitia sako, kad 

dabar išsipildžiusios jo svajo
nės. Turėdamas kiek daugiau 
laiko, daug skaito ir vėl gyviau

„ . ... ... pradeda dalyvauti vietos lietu-Po to seke trumpa menine da-, ... . __ . . .„ , . viskame gyvenime. Neseniai uzlis. Buvo paskambinta arfa vi
sų dalyvaujančių tautų kalėdi
nių giesmių. Vincė Jonuškaitė 
padainavo lietuviškas kalėdines 
giesmes: “Tyliąją Naktį” ir
“Sveikas Jėzau Gimusis”.

Po meninės dalies buvo jau-'
kios vaišės. Buvo galima para-' RocheSteT, N» Y<

1 gauti įvairių tautiškų namie ga-1 
mintų pyragaičių.

sisakė lietuviškų knygų artimesniųjų lietuvių kolonijų or1
St. Klimaitis yra gimęs Lie- San,zaciJas nedaryti jokių pa-j

tuvoje, Vaidlonių kaime, Troš-I renSlmM ir minėjimų.

džiai prašo visus lietuvius jsį. POmani* 
jungti į šventės sąjūdį ir minė-1 LAIPTAI Į TOLUMAS 
tomis dienomis Toronto, Hamil-j 242 pu8, Ra)na |2 &() j
tono, o taip pat Detroito ir kitų

Užsakymus kartu su pinigais siųskite

“DRAUGAS”,
2334 So. Oakley Avė.,

Chicago 8, III.

Užtikrink savo ateitį . išmoka geriausią amatą JAV. Vasario 
mėnesio klasėms Registruokitės dabar.

MECHANICAL DRAFTING & DESIGMIHG 
TOOL MAKIMG & 0IE MAKING

Taippal gulimi mokytis liaunuose korpsponetenciniu buriu. 
Klasės vakarais ir savaitgaliais.

LASKI INSTITUTE, 
INTERNATIONAL TRADE SCHOOL

1232 Milwaukee Avenue Dlokens 2-5653

Skaitykite ir platinkite dienraštį hraiiįįa".

kūnų parapijoje, Panevėžio ap
skrity. Amerikon atvyko 1911 
metais. Sb.

Racine, Wis.
Trumpai

— Kun. Jonas Klebauskas,

MIC, atlikęs savo misijų darbą, 
atvyko pasisvečiuoti ir susipa
žinti su mūsų lietuvių kolonijos 
gyvenimu.

Trumpai

— Naujų Metų sutikimą ren
gė LB Rochesterio apylinkės 
valdyba. Daug svečių buvo ma
tyti iš Toronto ir kitų Kanados 
vietų.

— Ant. Liepa po sunkios o- 
peracij03 grįžo namo ir jau vaik 
što. Taip pat po operacijų gc-

, rai jaučiasi agr. Ona Pupinin- žingsnius, prašo tiek paskirus

Jei paskutinėje Kanados Lie- j <>o<x><>oo<>o<><>oo<kk>o<xx><x>o<><>i 
tuvių Dienoje Montrealyje buvo į = ■
atžymėti senosios kartos lietu
viai — paminėta jų 50 metų įsi
kūrimo Kanadoje sukaktis, tai 
šioj -bus iškelta mūsų jaunuo
menė. Ta proga leidžiamame 
leid nyje bus eilė mūsų žinomų 
kultūrininkų — pedagogų straip 
snių, skirtų jaunuomenei. Be to 
bus ruošiamos sporto žaidynės, 
surengta dailės paroda ir kon
certas.

IV Kanados Lietuvių Dienai 
Ruošti Komitetas, pradėdamas 
savo pirmuosius organizavimo

help your
HEART FUND^ 

h e! p your HEART

Perskaitę 

kitiems!

‘Draugą”, duokite

STANISLOVAS YUSKEMCE
Gyveno 3025 W. 41st St.

Tel. Vlrginia 7-5023

Mirč sausio 13 d.. 1956, 9:50 
vai. ryto, sulaukęs 7 2 m. atnž.

GiniS Lietuvoje. Kilo iš Tau
ragės apskr., Šilalės parapijos. 
Kamščių kaimo.

Amerikoje išgyveno 48 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Veronika (Jocaitė), 2 
sūnūs: Stanislovas, marti Ona, 
anūkai \Villiam ir Susan; ir 
Alfonsas, pusbroliai: Stanislo
vas Kastantinaviėius, jo žmo
na Marijona, Kazimiras Kuš- 
leikis su šeima (gyv. Omaha,- 
Nebr.), Stanislovas Kušleikis 
su šeima, 2 pusseserės: Agota 
Turkuvienė su šėmiu ir Luko
ševičienė su šeima, giminaitis 
Antanas Giedraitis, ir jo žmo
na, gyv. Kanadoje, kiti gimi
nės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Wceslak 
koplyčioje, 4256 S. Mozart St.

Laidotuvės įvyks antrad., 
saus. 17 d.. Iš koplyčios 8:30 v. 
ryto bus atlydėtas j Nekalto 
Prasidėjimo Panelės švenč. pa
rapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio- 
nies sielų. Po pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: žmona, sūnūs, mar
ti ir anūkai.

laidotuvių direktorius Anta
nas M. Phillips. Tel. YAards 
7-3401.

P. Ona Daukšienė šventė Į kienė ir Vladas Saunoris. Serga
savo gimtadienį sausio 8 d. Ta 
proga jos duktė ir žentas L. ir 
L. Stankai surengė pobūvį. Da
lyvavo daug svečių. O mūsų 
garbinga sukaktuvininkė ir pa
rapijos veikėja sulaukė gražių 
dovanų.

— Juozas Petkūnas buvo at
vykęs iš Kanados pas savo žmo
ną Evą. kuri gyvena Racine, 
Wis. Juozas jau baigia tvar
kyti savo popierius, kad galėtų 
pastoviai apsigyventi JAV.

— Sv. Kazimiero Draugija 

perrinko savo seną valdybą nau
jiems metams. Draugija, nors 
gerokai sumažėjusi savo narių 
skaičiumi, visdėlto veikia. Pa- 
rapijni paskolino 1,000 dolerių, 
o kasoje dar tebėra keletas tūks 
tsnčių.

P. Kazys Jurgaitis, būda- 

niHs miesto taryboje, išprašė 
6v. Kazimiero parapijai pianiną. 
Tai buvo reikalinga, nes turi
masis jau yra atgyvenęs savo 
amžių.

— Marija Durnas eina atsa
kingas pareigas “Journal Ti
mes” laikrašty. Kiekviena pro
ga ji stengiasi garsinti lietuvių

- vardą tome laikraštyje.

EI. Ščiukienė.
— Lietuvos nepriklausomybės

minėjimas rengiamas vasario 
12 d., sekmadienį, parapijos sa
lėje. Šventėn su pranešimu at
vyksta Mikas Vaidyla, “Sanda
ros” redaktorius, žinomas se
nosios lietuvių kartos veikėjas, 
Alto Centro Komiteto iždinin
kas.

— fcv. Jurgio liet. parapijos 

pradžios mokykla Lietuvos ne
priklausomybės minėjimą ren
gia vasario 16 dieną. Progra
moje: tautiniai šokiai, pasako
jimai apie Lietuvą ir kt. Mo
kyklai vadovauja seselės lietu
vės pranciškietės.

— 1955 m. Alto skyriaus vai 
dyba Lietuvo:: vadavimo reika
lams Alto Onlnii pasiuntė 
1,200 dol.. i,- Ralfo* skyriaus 
valdyba šalpos reikalams per 
Balfo Centrą pasiuntė 500 dol. 
J šią sumą neįeina parama Va
sario 16 ir Saleziečių lietuvių 
gimnazijoms ir kt., kas taip pat 
yra siunčiama per Balfo Centrą.

Lietuvių h|num1os kioske

priimama “Draugo”, “Darbiniu, 
į ku”, "Aidų”, “Ateities- 'Eglu-

asmenis, tiek organizacijas pri 
sidėti prie jo darbų sėkmingo 
paruošimo ir atlikimo.

Komiteto adresas: 1421 Pelis- 
sier Str., VVindsor, Ont., telef. 
CL 6-3049.

IV Kanados Lietuvių Dienai 

Ruošti Komitetas

THE TRUE FLENIBLE

FIREPLACE CURTAIN
Mčdern Home ... Modera Hearth

Modern Flejtacreen — capturing 
nll ilif burnltiG lovelinfss of your 
hearlli. I inprlHoning all dangeroun 
sparks. i nlpiill šlhiea lt open lus
tą iii Iv. Kaslly. -FIcMcreen — Tlif 
true flc.\lblc fircplacc eurtahi ls on 
dlsplny now.

NCARTN & HOME
210 Edrvards St. binibanl, III. 

Tel. Lombnnl 4fl«>

PADĖKA
A. f A.

JONAS STANKEVIČIUS
Mūsų mylimas vyras ir tėvas. Jonas Stankevičius, mirė 

1956 m. sausio men. 5 d. ir palaidotas sausio mėn. 9 d. Šv. 
Kazimiero kapinėse,

Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jam paskuti
nį patarnavimą ir palydėjo j jo poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame didž. gerb. kunigams: Kun. S. Bart
kui, kun. S. Gaučiui, kun. T. Holbrook, kun. J. Griniui, kun. 
S. Petrauskui, kun. V. Paruliui, MIC, kurie atlaikė gedulin
gas pamaldas už jo sielą. Dėkojame kun. J. Vyšniauskui, ku
ris pasakė pritaikintą pamokslą.

Dėkojame didž. gerb. kleb. prelatui I. Albavičiui ir prel. 
D. Mozeriui, Jo Ekscelencijai vyskupui V. Brizgiui, kurie ka
pinėje suteikė paskutinį palaiminimą. Dėkojame visiems ku
nigams, kurie dalyvavo šermenyse ir laidotuvėse.

Dėkojame Seserims Kazimierietėms, Motinai Teophilai, 
Motinai Juozefai, Seselėms iš šv. Kryžiaus ir Lorctto ligoninių.

Taip širdingai dėkojame šv. Vardo Draugystei šv. An
tano parapijoje, šv. Vardo Draugystei ir Šv. Teresės Drau
gystei ir Mokyklos Motinų Draugystei, Brighton Parke, K. 
of C. Cardinal Mundclein Council.

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jo 
sielą. Dėkojame vaigoninkui Adolfui Mond> ikai, Steponui So
deikai, Kostui Gaubiui, Bobb.v Saboniui. Juozapui Kreivėnui 
ir Dr Antanui Stulgai. Taipgi dėkojame Algirdui Braziui už 
giedojimą.

Dėkojame grabnešiams ir visiems, kurie pareiškė mums 
toje liūdesio valandoje užuojautą

Dėkojame laidotuvių direktoriui A. Petkui, kuris malo
niu patarnavimu atėmė mums rūpesčius tose liūdesio ir skaus
mo valandose.

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems at
skirai neturime galimybės padėkoti. Visiems, visiems nuošir
dus dėkui.

Žmona Uršulė ir sūnus kun. Jonus Stankevlėbv*,.
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Ryt baigiasi automobilių

pmRĄgns p^aloas. chxaqo.
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X Bernardas Brazdžionis

Dailiojo žodžio koncerte skai
tys "Negrįžusio jūrininko bala
dę’’. Antroje programos dalyje 
skaitys poeziją, pavadintą “Mi
rusiųjų adresai“. Moksleiviams 
įėjimo biletai yra nupiginti pu
siau.

x Petras ir Ona Smitai, ku
rie turi “Draugo“ platinimo 
agentūrą ii- maisto krautuvę 
901 W. 33 str., priedais Šv. Jur
gio bažnyčią, įsigijo du biletu 
po $25 ir dalyvaus Draugo sta
tybos bankete kovo mėn. 18 d. 
Iš Bridgeporto kolonijos, be 
anksčiau minėtų, naujai įsire
gistravo bankete dalyvauti vi
suomenininke ir mūsų dienraš
čio bendradarbe Ona Aiellūnie- 
ne.

X A. PtvariOnas Ir p. Zogas
išrinkti naujais direktoriais 
Lietuvių Prekybos rūmų direk- 
toriatan. A. Baliūnas, St. Bal- 
zekas, A. Valonis ir J. Ruzas 
naujai buvo perrinkti. Metinis 
šios organizacijos susirinkimas 
įvyko praėjusį trečiadienį Da
riaus-Girėno salėj. Susirinkimui 
pirmininkavo inž. Ant. Rudis, 
Liet. Pi*ek. rūmų pirmininkas.

X Jonas J. Simanavičius, 
4337 So. Talman Avė., Chica- 
goje sudarė dokumentus Povi
lui Sirgedui su šeima, kad jis 
galėtų atvažiuoti iš Australi
jos Amerikon. Sydnejaus uoste 
sausio 27 d. Sirgedų šeima sėda 
į laivą ir jau 16 d. vasario tiki
si būti San Francisco uoste. 
Malonu yra pažymėti, kad p. J. 
Simanavičius visai nepažinda
mas p. Sirgedų tuos dokumen
tus sudarė, norėdamas jam pa
gelbėti atvykti į skaitlingiau
siai lietuvių apgyventą Čikagą.

X “Moterų Dirvos” naujam 
viršeliui konkursas pratęstas 
iki vasario 15 d. Kiekvienas 
asmuo turi progą konkurse da
lyvauti. Piešiniai turi būti at
likti juodu rašalu (India ink) 
ir nemažesni kaip 61/2x10”. 
Konkursininkai savo tikrą var
dą ir adresą prisiunčia atskira
me uždarame voke: ant pieši
nio nepasirašo. Pirma premija 
$25; antroji — $15. Visi pieši
niai siunčiami šiuo adresu: MO
TERŲ DIRVA, 4233 S. Mozart 
St., Chicago 32, III.

X Pov ilas Abelkis, 349 W. 
108 pi., Ro3elande, naujų istori
nių romanų “Žemaičių Krikš
tas” ir “Atlaidų Pavėsy“ auto
rius, š. m. sausio 14 d. švenčia 
savo dvigubas šventes — var
dines ir gimimo dieną. Tą die
ną jo moderniai pasistatytame 
gražiame namely susirinks jo 
bičiuliai ir kiti pažįstamieji jo 
pasveikinti ir palinkėti jam iš
tvermės, daug laimės ir ilgiau
sių metų jo vienišame bei kūry
biniame kely.

X Chicagos Lietuvių Tary

ba š. m. vasario 12 d. 1 v. 30 
min. p. p. Marijos Augštesnio- 
sioa mokyklos salėje, 6727 So. 
Califomia Avė., ruošia Lietu
vos nepriklausomybės paskelbi
mo iškilmingą paminėjimą. 
Laukiama visuomenės gausiai 
dalyvaujant.

X Kaukių paradas sudarys 

vieną programos dalį vasario 11 
d. vakare, kurio metu įvyks di
džiulis kaukių balius Keymen’s 
klubo didžiojoje salėje, 4711 W. 
Madison St. Be parado bus ir 
kita linksmai nuotaikai pritai
kyta programa.

X Kazys Daugvydas, detro- 
itietis, gražiai parėmė lietuviš
ką spaudą užsisakydamas 
“Draugo“ administracijoje įvai
rių knygų ui $20.

CHICAGOS ŽINIOS
1 >•

šiandien ir rytoj — paskuti
nės dienos automobilii) parodos 
Chicagoje. Paroda vyksta In
ternational Ainphitheatro pa
talpose, Halsted ir 41 gatvė. 
Panaudojamos naujai pristaty
tos patalpos, erdvės labai daug. 
Tai jau 48-ji metinė automobi
lių paroda ir ją suorganizavo 
Chicagos Automobilių Preky
bos sąjunga.

Paroda apima 290,000 kvadr 
pėdų plotą, viskas pirmame 
augšte, daugybė keleivinių ma
šinų, įvairaus dydžio sunkveži
mių, mašinų dalių, čia galima 
pamatyti Fordo “Mystere“ au
tomobilį su stiklo stogu, kurį 
prilaiko siauras metalo rėmas. 
Prie automobilių — madingo
mis sukniomis šmaikščios aiš
kintojos, kaikurios išsipuošu
sios net žebenkščių kailiais.

Paroda atdara iki 11 vai. v. 
Yra scena su 15,000 vietų žiū
rovams. Čia 3 vai. 30 min. p. p. 
ir 9 v. v. būna programa su 
dainininkėmis, balerinomis, ma
šinų demonstravimu. Įspūdin
ga, kai tokiais “snieginiais” 
drabužiais apsirengusios “eski- 
mės” išeina į sceną su žvangu- 
liais ant kojų ir diržų. Kiekvie
nos žvaguliai skirtingo tono ir 
jos atitinkamai šokinėdamos, 
drauge su orkestru, groja ke
letą melodijų, tačiau pora nu
merių programoje yra ir visiš
kai menkaverčių vaipymųsi, šū
kavimų — be jokio kultūringu
mo.

Parodoje išstatytos naujau
sios mašinos Buick, Cadillac, 
Chevrolet, Chrysler, Clipper, 
Continental, De Soto, Dodge, 
Ford, Hudson, Imperial, Lin
coln, Mercury, Nash, Oldsmo- 
bile, Packard, Plymouth, Pon- 
tiac, Rambler, Studebaker, o 
taipgi lengvieji vokiečių Volks- 
wagen, prancūzų Citroen ir kt.

Už įėjimą į parodą reikia mo
kėti po $1 (vaikams jaunes
niems kaip 12 m. — 50 et.). 
Galima pamatyti automobiliuo
se įtaisomą televiziją, atideng
tus motorus su atviromis jų vi
daus dalimis, stebėti naujausių 
stabdžių veikimą ir t.t. Paroda 
įrengta pagal G. P. Johnson 
Co., Detroit, Mich., planą. Jos 
vertė — $10,000,000.

Širdies smūgis gesinant 
gaisrą

Highland Parko ugniagesys 
lt. Frank E. Freberg, 48 m. am
žiaus, begesindamas gaisrą ga
vo širdies smūgį ir nuo to mirė.

X Popular Lithuanian Be-

cipes, p-ios Juzės Daužvardie- 
i nės paruošta lietuviška virimo 
knyga anglų kalba ypatingai 
perkama ir kitataučių. DRAU
GO administracija gauna ne
mažai užsakymų iš didžiųjų 
knygynų ir pavienių asmenų. 
Gautas prieš porą dienų užsa
kymas iš vienos chicagietė3 bo- 
hemes Ann Griglak, kuriame 
pažymima, kad ji pamėgusi lie
tuvių draugių gaminamus val
gius ir sužinojusi apie lietuviš
ką virėją anglų kalba ją užsisa
ko, kad galėtų pati pasigaminti 
lietuviškų skanėsių.

Lietuviai kie’Kviena proga tu
rėtų šią knygą dovanoti ir rek
lamuoti kitataučių tarpe, nes 
tai yra vienas geriausių būdų 
išpopuliarinti lietuvių vardą.

X Dr. Petras Kisielius, turįs 
medicinos kabinetą Cicero su 
labai didele praktika, neseniai 
gavo teisę guldyti ligonius Lor- 
retos ligoninėje, kuriai vado
vauja lietuvės seselės kazimie- 
rietės. Be šios ligoninės dakta
ras naudoja savo pacientams 
dar porą ligoninių kitose Chica
gos miesto dalyse.

Banditas perpjovė gerklę
Patricia Selbach, 34 tn. am

žiaus moteris, apsipirkusi krau
tuvėse t'.es C3 gatve ir Halsted, 
grįžo prie savo mašinos ties 
6000 ir Peona gatve. Čia ją 
griebė du banditai. Vienas lai
kė peilį prie gerklės, kitas atė
mė rankinuką su $15. Nors ji 
nesipriešino, bet banditai per
pjovė jos gerklę. Išsigandusi 
moteris to nei nejuto, bet- sėdo 
į automobilį, ėmė važiuoti ir 
sulaikė pravažiuojančią polici
jos mašiną. Policija, pamačiusi 
kruviną jos bliuskutę, nugabe
no į Englewood ligoninę, kur 
žaizda buvo susiūta keturiais 
siuvimais.

9 dienas be valgio
Chicagos lakūnas Įeit. Donald 

Bengston, tarnaująs amerikie
čių daliniuose D. Britanijoje, iš
buvo 9 dienas ant negyvenamos 
salelės, bei reikiamo valgio, sa
vu noru sutikdamas dalyvauti 
aviacijos moksliniuose tyrimuo
se — kaip ilgai lakūnas nelai
mėje gali išlikti gyvas. Lakū
nai buvo išleisti pakrantės van
denyje, išplaukė į tuščią uolotą 
salą, teturėdami tik po 7 gaba
liukus saldainių, tris pokelius 
kavos, tris gabalėlius kramto
mos gumos, 15 cigarečių, pake
lį degtukų ir piliulių vandeniui 
dezinfekuoti. Jie apsigyveno iš 
parašiutų padarytose palapinė
se, savo saldainius maišė su žo
lėmis ir šaknimis, sugavo keletą 
žuvų. Visi bandymus gerai išgy
veno.

Teisėjas pasiuntė 
į bažnyčią

Teisėjas Robinson keturiems 
berniukams, 13—14 m. amž., 
gyvenantiems Auroroje ir su
gautiems bevagiant iš krautu
vės, įsakė kas sekmadienį lan
kyti bažnyčią ir kas šeštadienį 
ateiti į teismo rūmus su perra
šytais 25 puslapiais šv. Rašto. 
Ta proga teisėjas pasakė, kad 
jis yra įsitikinęs, jog tikėjimas 
yra stipri apsauga nuo pakly
dimų ir nusikaltimų. Jis neno
rėjęs berniukų nubausti, jis tik 
norėjęs jiems pagelbėti.

Susišaudė su banditais
Policininkai Earl Foumier ir 

John Harberkom susišaudė 
Chicagoje su banditais, suimda
mi jų gaują, įvykdžiusią 25 plė
šimus. Policija jau anksčiau 
patyrė apie jų veikimą, išstudi
javo jų metodus ir buvo pasi
rengę. Juos surado plėšiant 
krautuvę 1228 N. AVestera. Įvy
ko susišuadymas ir policijai pa
sidavė 4 jauni banditai 16—18 
metų amžiaus.

Byla prieš 19 viešbučių
Chicagos miestas teisme iš

kėlė bylą, reikalaudamas, kad 
19 blogai tvarkomų viešbučių 
būtų paimti iš savininkų kon
trolės, atiduoti parinktiems glo
bėjams, kurie gaunamas paja
mas panaudotų jų taisymui.

4 metai raudonajam 
pragare

Šitokia antrašte dienraštyje 
“Sunday Sun-Times" bus pra
dėti spausdinti kun. Harold W. 
Rigney atsiminimai apie jo per
gyvenimus raudonosios Kinijos 
kalėjimuose.

Tribūne apyvarta — 
prašoka biliono

Dienraščio “Chicago Daily 
Tribūne" 1955 m. apyvarta pra
šoko $250,000,000. Apie tai pra
neša to dienraščio leidėjų bend
rovės prezidentas C. Campbell.

Miestas pirko už $89 
milionus

Chicagos m estas per 1955 
metus įvairių pirkimų padarė 
už $89,232,574. Tiek pinigų su
mokėta už įvairias medžiagas 
ir ekstra darbus.

Patvirtino bausmę Illinois 
komunistų vadui

JAV apeliacinis teismas pat
virtino bausmę Illinoij komu
nistų partijos sekretoriui 
Claude M. Lightfoot, Jis nu
baustas penkeriems metams 
kalėjimo, ir $5,000 pinigine pa
bauda ui tai, kad žinodamas, 
jog komunistų partija ruoš asi 
jėga nuversti vyriausybę, daly
vavo raudonųjų veikimo. Light
foot sakosi jis bylą tęs iki 
Augščiausio JAV teismo.

Nušautas vaikinas 
mergaitės namuose

Chicagoje, 2117 N. Westein 
avė., 13 m. mergaitės Mary F. 
Butler miegajame rastas nušau
tas 17 m. jaunuolis Raymond 
Majevvski. Mergaitė policijai 
aiškina, kad jis per neatsargu
mą nusišovęs pats. Jaunuoliai 
tuo metu buvo vieni namuose, 
šautuvas buvo pirktas mergai
tėj? namiškių, kadangi prieš kiek 
laiko kažkokie banditai juos iš
gąsdino. Mergaitė paimta į ne
pilnamečių namus ir tardoma 
toliau.

Perka poeto knygyną
Illinois Universiteto fondo di

rektoriai nutarė nupirkti poeto 
Carl Sandburg privatų knygyną 
ir jį perkelti į Champain-Urba- 
na universiteto patalpas. Teks 
sumokė'.i $30,000 už tūkstan
čius knygų, laiškų, paveikslų, 
rankraščių, rekordų ir rinkinį 
Linkolną liečiančios medžiagos.

Atvyks Eisenhowerio , 
daktaras

Į Chicagą atvyks prezidento 
Eisenhowerio daktaras Paul 
Duddley White. Tas širdies ligų 
specialistas buvo ii Bostono iš
kviestas gydyti kritiškoje padė
tyje atsidūrusio prezidento. Dr. 
vė pradžią savo stebuklams, pa- 
pasakys kalbą pradedant vajų 
draugijos Kovai su širdies ligo
mis.

Atominiai pasitarimai
Vadovaujantieji verslo, ka

riuomenės, mokslo, švietimo, 
civilinių ir kitų sričių atstovai 
vasario 9 ir 10 d. šaukia suva
žiavimą Chicagoje. Tai būsianti 
svarbiausia konferencija aktu
aliems atominės energijos klau
simams aptarti.

Didelis priemiesčių 
augimas

Northwestem universiteto 
pravestieji tyrimai rodo, kad 
Chicagos priemiesčiai ir toliau 
taip sparčiai augs, kaip jie au
go nuo 1950 m. Dabar priemies
čiuose gyvena apie 1,167,000 
žmonių, o 1960 m. gyvens apie 
1,445,000.

Pereikalavo $210,000 
užstatą

Teisme atsidūrė banditų gau
ja, susidedanti iš 5 vyrų ir 2 
moterų, įvykdžiusi 20 apiplėši
mų. Visi jauni 17—24 metų. Jie 
galės iki bylos pradžios išeiti 
laisvėn tik palikę $210,000 už
stato.

Nugriovė 90 namų
Chicagoje ■ 1955 metais buvo 

nugriauta 90 namų, kurie bu
vo rasti nebesaugūs gyventi. 
Nugriauta įsakius Statybos ko- 
misionieriui.
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LIETUVIŠKŲ STUDIJŲ 
INSTITUTAS 

Išlaikomas
Mokslinių Studijų Klubo

SEMESTRAS SOCIALINĖMS 
STUDIJOMS

Seselių Kazimieriečių Kolegijoje 
MARVMOOD OOLLEGE E.TTENSION 

Scranton, Pa.

Sausio 14 d. 2 vai. p. p. tėvas 
Br. Krištanavičius, S. J. skaito 
tema: Katalikų Bažnyčios veik
la socialinėje srityje. Po pa
skaitos diskusijos.

Paskaita įvyksta Seselių Ka- 
zhnieriečjų senuose rūmuose, 

2601 W. Marąuette Rd. Prašo

ma nesivėlinti.

obobbssi

Pagerinimai miesto 

centre
Sudarytas Chicagos Centro 

komitetas, kur; planuos kokius 
pagerinimus galima įvesti mies
to centre, esančiame tarp Mi- 
chigar. ežero, Roosevelt Rd. ir 
Chicagos upės

Premijuota kompozicija
Loyolus universitete sausio 

15 d., šį sekmadienį, ruošiama
me koncerte bus išpildyta Paul 
Bevkhelm kompozicija, laimė
jusi konkurse $1,000 premiją.

Šuo įkando 5 vaikus
Grabam pradžios mokyklos 

kieme, 4436 S. Union str., šuo 
įkando penkis vaikus. Pirma 
pagalba suteikta ligoninėj.

Didžiosios savaitės apeigos
Velykų šv. Savaitės naujos 

liturgijos įstatymai užglria ir 

palieka atskirti kraštų ir tautų

pridedamuosius maldingus 

papročius

Apeigų šventosios Kongrega
cijos instrukcija, paaiškinanti 
Šventosios Savaitės liturgiją, 
ketvirtame skyriuje, 23 straips
nyje sako:

“Kadangi įvairių vietų ir įvai
rių tautų tradicija palaiko daug 
papročių, surištų su Šventosios 
Savaitės šventimu, Vietų Ordi
narai ir kunigai atsakingi pas
toracijoje tepasistengia išmin
tingai suderinti su nauja šven
tosios Savaitės tvarka tuos pa
pročius, kurie prisideda prie 
žmonių pamaldumo. Tačiau ti
kinčiuosius reika pamokyti apie 
didžiausią reikšmę šventosios li
turgijos, kuri toli viršija, visa
da, o ypatingai tomis dienomis, 
visus kitus kad ir geriausius pa
pročius ir visokios rūšies pa
maldumą“.

©

Dailiojo Žodžio
KONCERTAS

Skirtas įteikti DRAUGO Romano Premijai
— ĮVYKSTA —

1956 m. sausio mėn. 15 d. (sekmadienį) - 4-tą valandą po pietą
Dalyvauja:

4
B. Brazdžionis H. Kačinskas A. Gustaitis

DAILIOJO ŽODŽIO KONCERTO MENININKAI

SOKOL SALĖJE
2345 South Kedzie Avenue, Chicago, Illinois

$1,000.00 romano konkurso premijos įteikimo proga atvyksta į Chicagą trys gar
sieji gražiojo lietuviško žodžio menininkai: Brazdžionis, Kačinskas ir Gustaitis, kurie 
yra buvę Chicagoj nevieną sykį, ir jų atvykimas visada yra nepaprastas įvykis Chicagos 
kultūriniame gyvenime. Jie visada atvyksta su nauja, įdomia programa. Visada būna di
delis malonumas pasiklausyti jų poezijos, žymių dramų, ir humoro.

Tą popietį taip pat bus paskelbta kas laimi penktą tūkstantinę, kurią dienraštis 
DRAUGAS paskyrė geriausiam romanui, parašytam praeitais metais.

Neapleiskite gražią progą pasiklausyti dailiojo žodžio koncerto ir tuo pačiu paremti 
romano konkurso premijų fondą šiems metams.

Po programos šokiai, grojant JONUŠO orkestrui. Veiks turtingas bufetas 
Įžanga $2.00. STUDENTAMS IR MOKSLEIVIAMS $1.00.

SoJtąiionis. sausio Ii ■*''?5G

STATYBOS FONDO YLIAUS KAMPELIS
Chicagoje prie 63-čioa ir Kil- 

’ buurn gatvių vyksta dideli da-' 
lykai: kyla augštyn du namai, 

j Vienas jau laukia stogo, antras 
gi — kad mūrininkai pradėtų 

1 mūryti sienas.
Tame skiype bus TT. Marijo

nų vienuolynas ir naujosios 
dienraščio DRAUGO spaustu
vės, administracijos ir redakci
jos patalpos, šiomis dienomis 
bus uždėtas vienuolyno stogas 
ir prasidės vidaus darbai, o mū
rininkai pradės mūryti DRAU
GO sienas. Darbas greitai eina 
pirmyn.

Šiuo laiku ir Statybos Fondo 
vajaus komitetas greitai dirba

Estijos ir Latvijos 
prezidentai negrąžinti

Estų ir latvių laikraščiai pakar- 
tonai rašo, kad pranešimai apie 
tariamą latvių ir estų prezidentų 
Ulmanio ir Patso paleidimą į tė
vynę nėra tikri. Tai žiniai patik
rinti buvo imtasi visokių priemo
nių — deja, ji nebuvo patvirtin
ta. "Baltische Briefe” pažymi, kad 
latvių atstovai Stockholme šne
kėjo bu Izraelio delegacijos na
riais, dalyvavusiais Tarptautinėje 
Parlamentarų Unijos konferenci
joje Helsinkio mieste. Nurokas pa
sisakė, kad šnekėjęs net su pačiu 
Paleckiu, tat jam taip pat niekas 
nė žodžiu neužsiminė apie tai, kad 
abu buv. prezidentai būtų grįžę. 
Grečiau bolševikai, reaguodami į 
pabaltiečių parlamentūrų memo
randumą, kuriuo jie Tarppariamen 
tinę Uniją prašė išaiškinti 100 es
tų ir 30 latvių buv. parlamentų at 
stovų likimą, tarp jų Ulmanio ir 
Patso, ir paleido tą “antį”. Abu 
prezidentai sirgo širdimi, todėl 
tremties sąlygų negalėjo ištverti 

j —ir netenka abejoti, kad galėtų 
būti dar iš viso gyvi, pastebima 
spaudoje.

ŠIAULIŲ DIDELIS VAKARAS į-
vyks Lietuvių Auditorijoje, sausio 
21 d., 7 vai. vakare. Įeinant suau
gusieji aukoja $1.50, studentai ir 
moksleiviai tik 75 centus.

platindamas biletus kovo 18 d. 
Shennan viešbutyje įvykstan
čio banketo

Banketo biletij kainos yra 
$25 asmeniui. Tai išrodo gan 
brangu, bet reikia neužmiršti, 
kad vieno bileto nupirkimas 
bus didele auka pačiam staty
bos vajui, štai puiki proga pa
siturintiems ir biznieriams pa
daryti gražią auką katalikiškos 
spaudos ir katalikybės reika
lams.

Pirkite banketo biletus iš ko
miteto narių arba kreipkitės 
tiesiai į statybos vajaus centrą: 
kun. V. Panilis, MIC, 2334 So. 
Oakley Avc., Chicago, III.

KAS, KA IR KUR
— Lietuvos Vyčių sendraugių 

Tarybos (valdybos) ir nominacijų 
komisijos bendras susirinkimas į- 
vyks pirmadienio, sausio 16 d., va
kare, 8 valandą, Lietuvos Vyčių 
salėje. Susirinkime bus patiekti 
pranešimai iš buvusių sukaktuvi
nių vakarų ir svarstomi nauji su
manymai šių metų veikimui. Visi 
nariai prašomi atsilankyti.

lgn. Sakalas, 
Sendraugių pirm.

— Marąuette Parko TT. Marijo
nų Rėmėjų, V-as skyrius turės 
metinį susirinkimą sekmad. sausio 
15 d., 3:30 vai. popiet, švenč. Pa
nelės Gimimo parapijos salėje.

P. ’DubinskienS, piim.

— ALRK. Vargonininkų Są-ga
šeštadieni, sausio 14, Dariaus-Gi
rėno salėje (4416 So. Vestern) 
rengia šokių vakarą. Groja M. Sul- 
livan orkestras. Gera proga pašok
ti. Veiks bufetas. Kviečiame visus. 
Pradžia 8:30 vakare.

Jei turite parduoti ar išnuomo

ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų 

skyriuje. Skelbimą galite perduoti 

telefonu: VIrginia 7-6640.

as


