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VAKARU EUROPOJE STIPRĖJA VALIA GINTIS
Maskviniam okupantui nesiseka 

užslopinti lietuvio dvasios
Izraelis prašo JAV 

pagalbos sustabdyti

pasienio puolimus
WASHINGTONAS, gr. 27.OKUPUOTA LIETUVA. — 1956. XII. 18 maskvinių okupantų 

lietuviškai leidžiama „Tiesa“ paskelbė vedamąjį „Partijos jėgos Izraelis prašo Jungtinių Ameri- 
pagrindas“, parašytą šūkiu „Viena partija — viena tiesa“. Tačiau kos Valstybių, kad jos pagelbėtų 
ir patys komunistai, kaip paaiški iš vedamojo, nusiskundžia visa sustabdyti arabų komandų, va-
eile negerovių.

„Tiesa“ pripažįsta, jog „gyve
nime dar vis pasitaiko tokių ko
munistų, kurie visada pasiruošę 
pasakyti net didžiausią kalbą 
apie biurokratizmo ir administra 
vimo žalingumą, tačiau... prak
tiniame darbe niekaip nepajėgia 
atsisakyti netikusio vadovavimo 
metodo.“

Bolševikai įspėja kritikus
Toliau „Tiesa“ pastebi, kad 

„partijos kova prieš asmenybės 
kultą ir jų liekanas sužadina 
darbo žmonių kūrybinę iniciaty
vą. Komunistai ir nepartiniai da
bar drąsiau kelia trūkumus ideo 
loginiame ir organizaciniame dar 
be“. Tačiau kartu bolševikai kri
tikus ir įspėja, kad nebūtų „per
daug drąsūs“. „Tiesos“ pareiški
mu, atsirandą žmonių, kurie, pri
sidengdami asmenybės kulto kri
tiką, „nuslysta nuo marksistinio 
mokslo“ — ir kelia abejojimus 
dėl komunistų partijos politikos, 
„kreivame veidrodyje vaizduoja 
partijos politiką“.

Reikalauja
Ir pati „Tiesa“ toliau pripažįs

ta, kad „kapitalizmo atgyvenos 
dar yra giliai įleidusios šaknis į 
žmonių sąmones. Tarptautinės 
reakcijos siautėjimas, jų skaliji
mai dar kartais suranda tam tik-s
rą atgarsį mažiau sąmoningų 
žmonių tarpe ir juos klaidina“... 
Todėl visiems tiems užsienio ra
dijų klausytojams ir bolševikams 
žalingų žinių skleidėjams reika
lauja duoti „griežtą atkirtį“...

dovaujamų ekiptiečių, priešiškus 
veiksmus palei Izraelio pasienį.

Izraelio ambasada Washingto- 
ne Valstybės departamentui įtei
kė notą, kurioje nusiskundžiama,

gyvenimo ratus kad arabų komandos nuo gruo-

Judina ekonominio

Raudonoji armija tik laukia
progos užimti visą pasaulį

Vėju pamušti taip pat paskiausi sovietų siūlymai 
nusiginkluoti

BONNA, Vokietija. — Nors Europoje įtampa ir sumažėjusi, 
bet visiškai dar nėra dingusi. Kas apsaugojo Vakarų Europą nuo 
panašių skerdynių kaip Vengrijoje ?

Į šį klausimą atsakymą duoda

BUDAPEŠTAS, Vengrija, gr. 
27. — Vengrijos žmonės šventė 
antrą Kalėdų dieną, o komunisti
nės Janos Kadar vyriausybės na
riai griebiasi visokių priemonių, 
kad ekonominio gyvenimo ratai 
vėl judėtų.

Informuoti asmenys įsitikinę, 
jog vyriausybė paskelbs progra
mą prieš Naujus Metus. Mano
ma, kad Janos Kadar režimas 
bandysiąs įtraukti nekomunisti
nes partijas į Vengrijos vyriau
sybę.

Priešingas Amerikos

kontrolei Okinavoje
NAHA, Okinawa, gruodž. 27. 

— Kamejiro Senaga, 48 metų, 
vadovaująs Okinawos liaudies 
partijai, užvakar išrinktas Naha 
miesto meru. Naha yra didžiau
sias miestas Okinawoje, kur yra 
JAV karių bazė. Okinavvos liau
dies partiją komunistai kontro
liuoja.

Senaga pasakė, jog jis neko- 
munistas, bet jis yra priešingas 
JAV kontrolei Okinawoje ir re
kvizavimui žemių oro bazėms.

• Maskvos radijas tvirtina, 
jog rusai išrado „televizinę akį, 
kuri gali surasti vėžio ligos užuo
mazgą“.

džio 3 d. iki 24 d. 19 kartų puolė 
izraelitus.

Izraelis sako, jog šie užpuoli
mai pažeidžia Jungtinių Tautų 
lapkričio 2 d. rezoliuciją, kuria 
buvo baigta Izraelio — Egipto 
kariniai veiksmai ir įsakyta ne
bepulti kaimyninių teritorijų.

Didžiulis gaisras

turtingoje kolonijoje
MALIBU, Calif., gruodž. 27.— 

Stiprus vėjas šiandien dar labiau 
išplėtė gaisrą turtingoje „movie“ 
kolonijoje, kuri yra 25 mylios 
nuo Hollywood.

Juozas Grušas parašė naują 
tragediją "Herkus Mantas"

OKUPUOTA LIETUVA. — J. Grušo naujai parašytoji trage
dija „Herkus Mantas“ buvo neseniai svarstyta okup. Lietuvos dra
maturgų sekcijos biuro išplėstiniame posėdyje.

Per diskusijas pasisakė Bal
tušis, Lankutis, V. Miliūnas, V. 
Ragaitis, A. Liobytė, Kauno mu
zikinio dramos teatro vyr. reži
sierius H. Vancevičius, Kultūros 
ministerijos vyr. meno reikalų 
valdybos darbuotojai J. Lozorai
tis, L. Kalvelis, P. Dzikaras ir kt.

Kalbėjusiųjų buvo vieningai 
pažymėta, kad naujasis Grušo 
veikalas „Harkus Mantas“ esąs 
neeilinis reiškinys lietuvių dra
maturgijoje. Tragedija sukurta 
remiantis geriausiomis žymiau
sių lietuvių istorinės dramatur
gijos kūrėjų tradicijomis.

Autorius, pasinaudojęs istori
ne senovės prūsų kovos su kry
žiuočiais medžiaga, atskleidė gi
lią, humanišką Manto asmenybę, 
Manto konfliktą su prūsų tauta. 
Kalbėjusių nuomone, tragedija 
pasižymi ryškiais charakteriais, 
tobula kompozicija, didele veiks
mo įtampa, gražia kalba, sceniš- 
kumu. Ypač esą pavykę Herkaus

Rusai stiprina

Piliavos uostą
BONNA, Vokietija, gruodž. 26. 

— Ištrūkęs į laisvę vienas vokie
tis pabėgėlis papasakojo, kaip 
šiandien atrodo Piliavos miestas, 
bolševikų pavadintas Baltiskiu. 
Jis išimtinai skirtas Sovietų Są
jungas karo laivyno reikalams. 
Sovietų laivynas šiuo metu lai
komas antruoju pagal galingumą 
pasaulyje — ir tai matyti taip 
pat Piliavoje. Ten visą laiką esti 
du ar 3 sunkieji kreiseriai, tarp 
jų ir „Ordžonikizdė“, kuriuo Bul- 
ganinas su Chruščevu buvo nuvy 
kę į Londoną. Be jų, nuolatos ten 
budi visa eilė Sorky tipo naikin
tuvų.

Kaip karo uostas ir įgulos 
miestas, Piliava visais atžvilgiais 
gerai aprūpinama. Nebent tik

si su Vakarų Vokietijos kancle. 
riu Konradu Adenaueriu.

Vakarų Vokietija padeda In-
Gaisras prasidėjo anksti tre- diJai; vykdyti naują penkerių me- 

čiadienį apylinkėje tarp Pacifiko Plan4 pramonės ir ūkio srity- 
okeano ir Santa Monica kalnų.
Toji apylinkė labai sausa, nes ke 
lis mėnesius nebuvo ten lietaus.

Vienas vyras žuvo ugnyje.
Gaisras sunaikino 50 namų. Šim
tas asmenų ugnis išvijo iš namų.

Gaisrininkai abejoja, ar gali
ma bus sustabdyti gaisrą trijų ar 
keturių dienų laikotarpyje.

Los Angeles apskrities gaisri
ninkų viršininkas sutelkė 1,100 
vyrų kovai prieš ugnį Latigo 
apylinkėje, kur ugnis skverbiasi 
prie 50 namų.

Ugnis apsiautė 20,000 akerių 
žemės.

Lietuvos studentai

deportuojami į Rusiją
PARYŽIUS, gruodž. 27. — Pla 

čiai skaitomas iliustruotas sa
vaitraštis „Jours de France“ š. 
m. gruodžio 22 d. (Nr. 110) lai
doje rašo, jog sovietai okupuoto
je Lietuvoje areštuoja studentus 
ir juos deportuoja į Rusiją.

„Jours de France“ savaitraš
tis leidžiamas Paryžiuje ir turi 
350,000 tiražo.

Prezidentas Eisenhoweris klausosi viceprezidento Xixono pranešimo 
vengrų pabėgėlių klausimais. Xixonas, neseniai gi-įžęs iš užsienio, siūlo 
dnr daugiau įsileisti pabėgėlių į Jungtines Amerikos Valstybes. (IXS)

V. Vokietija padeda Indijai
vykdyti ekonominį planą

LONDONAS, gruodž. 27. — Indijos ministeris pirmininkas 
Javvaharlal Nehru, aplankęs Jungtines Amerikos Valstybes ir Ka
nadą, šiandien iš Londono atvyko į Vokietiją.

Indijos premjeras Nehru tarė- ) ■■ -

se.
Suezo kanalo užblokavimas su 

davė didelį smūgį šiam ekonomi
niam planui ir Indijos ekonomi

surišta su daug didesnėmis išlai
domis.

Iš trijų plieno fabrikų dabar 
statomų Indijoje vieną pastatė 
Vakarų Vokietija ir Vakarų Vo
kietijos laivininkystės centruose 
yra statomi prekybiniai laivai In 
dijai.

700 Indijos technikų lavinasi
jai visuotinai, kai visi laivai su Į Vakarų Vokietijos fabrikuose ir 
reikmenimis įš Europos uostų laboratorijose, 
reikėjo pakreipti į Indiją per Ge- Nehru iš Vokietijos grįžta na- 
ros Vilties iškyšulį. Ilga kelionė mo.

Egiptas sutiko, kad JT pradėtų 
valyti pietinę Suezo kanalo dalį

KAIRAS, Egiptas, gruodž. 27. — Generolas Raymond A. 
Wheeler šiandien pranešė: Egipto vyriausybė sutiko, kad Jungti
nių Tautų laivai tuojau pradėtų valyti pietinę Suezo kanalo dalį. 
Wheeler mano, jog šiandien bus pradėti valymo darbai.

Wheeler, JAV armijos atsar- ■■■■
gos generolas, vadovauja Suezo ris Fawzi ir Jungt. Tautų gen.

prie mėsos gaminių krautuvių su Mant0 ,r j0 suiad4tinės Kristi.
sidaro žmonių eilės.

Rusai ir toliau stiprina Pilia
vos uostą. Su Klaipėda vyksta 
gyvas prekybos laivų susisieki
mas.

nos charakteriai.

• Maskvos įrankis. Subversi- 
nės veiklos kontrolinė įstaiga vėl 
pripažino, jog Jungtinių Ameri
kos Valstybių komunistų partija 
tebėra Maskvos įrankis.

kanalo valymo darbams pagal 
Jungtinių Tautų projektą.

Kairo laikraštis paskelbė, jog 
egiptiečiai jau valo Suezą Ismai- 
lijoje, kuri yra kanalo vidurkely
je. Bet egiptiečiai dar tik graibs
to minas iš Suezo kanalo.

Britų laivas ir du prancūzų lai
veliai taip pat tęsia valymo dar
bus Port Saide, šiaurinėje Suezo 
kanalo dalyje.

Autoritetingas egiptiečių infor 
muotojas anksčiau pranešė, kad 
Egipto užsienio reikalų ministe-

sekretorius Hammarskjold prin
cipe susitarė New Yorke dėl Sue
zo kanalo valymo.

savo vedamajame Vakarų Vokie
tijos kanclerio Adenaerio neofi
cialus organas „Rheinischer 
Merkur“ nr. 37 1956.

„Rheinischer Merkur“ pareiš
kimu, Vokietijos sovietinėje zo
noje stovi paruošti kautynėms 
6,000 sovietų šarvuočių, sudary
dami priešakinius saugus milži
niškai sovietų pajėgai iš 175 di
vizijų, daugiau kaip 4 mil karių, 
20,000 kovos lėktuvų, ginkluotai 
atominiais ginklais, vandenilio 
bombomis ir toli svaidomosiomis 
raketomis, be to, nesuskaitomu 
kiekiu visokių rūšių pabūklų. 
Taigi, kas sulaikė marš. Žukovą 
pasiųsti „savanorius“ į Egiptą 
ar Siriją ir sudaryti ten antrąją 
Korėją ?

Reali amerikiečių kalba
Laikraštis, nurodęs moralinę 

pasaulio jėgą ir Jungtines Tau
tas, pažymi, jog ne gražūs žo
džiai ir JT delegatų kalbos su
laikė bolševikus smogti, be: reali 
amerikiečių kalba, kurią tik to
kią Kremlius tepripažįsta. Bū
tent — amerikiečiai lemiamosio
mis valandomis lapkričio pra
džioj visai aiškiai pasakė, jog bet 
koks raud. armijos puolimas bus 
atremtas visų rūšių ginklais. 
Amerikiečių armijai buvo įsaky
ta budėti, numatytuose aviacijos 
pulkuose buvo parengti uždavi
niui lėktuvai ir pasiruošta vi
siems galimiems atvejams. Gen. 
Gruentherio, Eisenhowerio pati
kėtinio, įspėjamieji žodžiai pra
bilo tokia kalba, kurią bolševi
kai kaip reikiant suprato.

Pagaliau, visur Vakarų Euro-

sant niekas nesukliudytų milži
niškai rusų armijai visur žygiuo
ti.

Visi sovietų kėslai dabar aiškiai 
įžvelgiami

Vėju pamušti taip pat paskiau 
si sovietų siūlymai nusiginkluo
ti : jie tesileidžia apžvelgti kariš
kai netenkančią reikšmę Rytų 
Europą, kai tuo tarpu tikroji Ru
sija, iš kur turi žygiuoti raud. ar
mija ir kur paruošti visi jos ar
senalai, turi ir toliau Vakarams 
pasilikti nepasiekiama. Visi šie 
Sovietų kėslai dabar jau visai 
aiškiai įžvelgiami.

Dabar net ir iliuzijų šalininkai 
mato: raudonoji armija tik lau
kia, pasiruošusi progos, kada ga
lėtų, atėjus tinkamam momentui, 
užimti visą pasaulį. „Nuo jos 
tigro šuolio šį kartą mus išgel
bėjo tik ryžtingas mūsų sąjungi
ninkų laikymasis...“ — sampro
tauja „Rheinischer Merkur“.

• Klaipėdos uostas. Bolševikai 
skelbia, kad Klaipėdos uostas 
ligi š. m. gruodžio pradžios ap
tarnavęs daugiau kaip 300 laivų 
iš įvairių pasaulio kraštų...

KALENDORIUS

Gruodžio 28 d.: Nekalti Ber
neliai; lietuviški: Rymas ir Per
mė.

Saulė teka 7:17, leidžiasi 4:27.
ORAS

Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir jos apylinkėje šiandien — da
linai apsiniaukę.

Generolas Raymond A. Wheeler (JAV armijos generolas, išėjęs at- 
aargon), Jungtinių Tautų paskirtas vadovauti Suezo kanalo valymui, 
kalbasi su savo pagalbininku Jaek Connors (dešinėje) Egipto terito
rijoje. Užpakalyje — valymo laivai. Užblokuotas Suezo kanalns jau 
valomas. (INS)

Pasaulinis bankas 

neduos paskolos

raudonajam režimui
WASHINGTONAS, gr. 27. — 

Eugene R. Black, Pasaulinio ban 
ko prezidentas, deda į stalčių 
betkokią idėją, kad dabartiniam 
Vengrijos režimui būtų suteikta 
paskola.

Vengrijos raudonasis režimas 
nori gauti 100 milionų dolerių 
paskolą iš Pasaulinio banko. 
Black pasakė, jog raudonoji Ven
grija negaus paskolos, nes ji nė
ra banko narė. O jei ir būtų ban
ko narė, vistiek dabartiniam Ven 
grijos režimui neduotų paskolos.

Tarptautinis bankas įsteigtas 
po II Pasaulinio karo ir yra 60 
valstybių įstaiga, kaip Jungtinių 
Tautų skyrius.

Keli tūkstančiai
VATIKANAS, gruodž. 27. — 

Popiežius Pijus XII vakar priėmė 
audiencijoje keletą tūkstančių 
asmenų. Popiežius prabilo kelio
mis kalbomis į susirinkusius mal 
dininkus, turistus ir romėnus.

• Saugumo zona palei Turki
jos ir Sirijos pasienio. Turkija 
pasiryžo sudaryti saugumo zoną 
palei Turkijos ir Sirijos pasienį, 
kad užkirstų kelią šmugeliui. 
Daugiau kaip už 14 mil. dolerių 
gyvulių ir kitų dalykų per metus 
slapta išgabenama iš Turkijos į 
Siriją.

TRUMPAI Iš VISUR

• Drąsūs Leipzigo mokiniai. 
Leipzige, rytų Vokietijoje, vie
noje gimnazijoje visos klasės vie 
ną rytą pasirodė apsitaisę gedu
lo drabužiais Vengrijos laisvės 
kovotojams pagerbti. Komunis
tiniame parlamente dėl to buvo 
neramu, nes tai esanti Vakarų 
agitacijos įtaka.

• Sovietų kareiviai apiplėšė 
Turkijos atstovybę Budapešte, 
Vengrijos sostinėje. Po protestų

poje sustiprėjo valia gintis. Vė- Maskvoje, Turkijos atstovybei 
jas iš Rytų žiauriai išblaškė vi
sus iliuzijomis pamuštus kortų 
namelius, kuriuos buvo pavykę
sovietinio „taikaus sambūv o“ ša

buvo atlyginta už nuostolius 
dviem senais radijo aparatais.

• Socialdemokratai už neutra
lumą. Vokietijos socialdemokra-

lininkams kai kur pastatyti. Da- pasįsakė už Vokietijos neu-
bar jau net ir akliausiems darosi 
aišku, kodėl Maskva taip rūpina
si atominių ginklų uždraudimu: 
kad Vakarai netektų paskutinių 
atgrasinamųjų ginklų, kurių ne-

tralumą. Kancleris Adenaueris 
ligi šiol palaiko mintį, kad ir su
jungta Vokietija turi būti Siau
rės Atlanto Gynybos organizaci
jos (Nato) ribose.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Rep. Burleson (D. Tex.) vakar pasakė, jog jis prieštaraus 

įstatymui, kuriuo bus norima įsileisti daugiau vengrų pabėgėlių į 
Jungtines Amerikos Valstybes. Bet rep. Burdick (R., N. D.) pa
reiškė, kad jis palaikys įstatymą, kuriuo bus siūloma padidinti 
vengrų pabėgėlių kvotą (dabar numatyta įsileisti 21,500 vengrų 
pabėgėlių) į JAV.

— Viceprezidentas Nūconas vakar išskrido į New Yorką pasi
kalbėti vengrų pabėgėlių klausimais su buv. prezidentu Hooveriu, 
kuris turididelį patyrimą pabėgėlių reikaluose. Ypač Hoover yra 
susidomėjęs Vengrijos problema.

— Vengrijos komunistinė vyriausybė mobilizuoja kaimiečius 
ir siunčia į anglies kasyklas dirbti.

— Lenkijos kardinolas Višinskis 1957 metų pradžioje vyks 
pas popiežių Pijų XII.

— Sovietų Sąjunga turi daugiau kaip vieną milioną karo be
laisvių priverčiamojo darbo stovyklose Kolimo apylinkėje, šiaurės 
rytų Sibire, vakar pasakė trys japonai belaisviai, grįžę į Japoniją 
iš Rusijos. Daugumai belaisvių — ukrainiečiams, lenkams, vokie
čiams ir vengrams ir kaikuriems japonams — nėra vilties grįžti į 
laisvę.

— Indonezijoje revoliucija plečiasi. Sukilusi armija paėmė į 
savo rankas pietinę Sumatrą. Pietinė Sumatra prisijungė prie cen
trinės ir šiaurinės Sumatros sukilėlių, kurie kovoja prieš centrinę 
vyriausybę.

— Japonijis universiteto grupė studentų, protestuodami prieš 
sovietų priespaudą Vengrijoje, pradėjo keturių dienų bado streiką 
priešakyje Sovietų Sąjungos ambasados Tokio mieste. Studentai 
pasistatė palapinę tuščiame sklype prieš ambasadą ir pasižadėjo 
nevalgyti keturias dienas.



Redaguoja J. ŠOLICNAS, 1207 W. Clark Str., Lrbana, UI.

DIENRAŠTIS.DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Penktadienis, gruodžio 28, 1956

Pastebėtinas ir tas faktas, kad 
šį kartą amerikiečiai kiek silp
niau pasirodė (vietoj 1952 m. 40 
aukso medalių, laimėtos 32 pir- 
mosios vietos) ir tas netiesiogi-1

Futbolas ir ledo rutulys

Futbolo turnyro vis? i nusišyp 
sojo laimė rusams. Sunkiai jiem 

Indonezijos rinktinės

i pirmąsias vietas Melbourne.
j Kur susilpnėjo amerikiečiai?

i Kokiose šakose gi susilpnėjo 
i amerikiečiai? Ryškiausiomis sri 

XVI olimpiniai žaidimai jau bu, nes jie išsikovojo 37 aukso,' timis, kuriose pastebėtas rela- 
baigti ir dalyviai bei žiūrovai 29 sidabro ir 33 bronzos meda- Į tyvus regresas, buvo boksas ir 
šiandien gyvena tik prisimini- liūs, gi amerikiečiai laimėjo 32 j plaukimas. Jei 1952 metais ame 
mais. Sportininkai jau grįžo į aukso, 25 sidabro ir 17 bronzos j rikiečiams boksininkams pavy-

PO OLIMPINIŲ ŽAIDIMŲ
P. GANVYTAS

savus namus; kaikurie buvo itin 
pagarbiai sutikti, nes jie pelnė 
augščiausią sportinį laimėji
mą — olimpinį medalį. Tiesa, 
ne visi grįžo į savo tėviškes. Ke
letas rumunų ir visa eilė vengrų 
pasirinko tremties laisvę vietoj 
vergijos savoje tėvynėje. Iš vi
so per žaidimus buvo jaučiama 
politinė įtampa, kurios įtaką pla 
čiau apžvelgsime kitą kartą.

Kuo aiškintinas rusų 
dominavimas?

Kaip jau visiems žinoma, ne
oficialus komandinis vertinimas 
parodė, kad rusai pirmavo šiose 
žaidynėse. Pagal amerikiečių 
žurnalistų propaguojamą taškų 
sistemą (už I, II, m, IV, V ir 
VI vietas po 10, 5, 4, 3, 2, ir 1 
taškus) rusai surinko 722, gi a- 
merikiečiams teko 593 taškai. Ir 
europiečių pamėgtą sistemą pa
naudojant (ji nuo amerikiečių 
vartojamos skiriasi tuo, kad už 
pirmą vietoj 10 taškų skaitomi

medalių. Kuo gi aiškintinas 
toks rusų dominavimas? Atsa
kymas šiuo atžvilgiu turi būti 
plačiašakis. Pirmiausia, rusai 
naudojosi taškų medžiojimo ga
limybėmis ta prasme, kad ie 
beveik kiekvienose varžybose iš
statė kandidatus. Net tokiose 
dviračių lenktynėse, kuriose iki 
šiol jų pasekmės buvo menkos,

. .... • i pokštas privertė juos dar kartąmai prisidėjo prie neoficialaus .... • . . .. .7\ / F . , . „ - į žaisti prieš šio mažo krašto rinki rusų triumfo, kurie vietoj Hel- .. . , . .. ....
latakio 22 medalių išsikovojo 37 tlnę:. P^baigmeje j.e balga-

ko laimėti 5 aukso medalius, tai 
šiais metais pasitenkinta tik 2 
pirmomis vietomis. Gi plaukime 
be jokios abejonės dominavo 
australai, kurių Heinricks Rose, 
Fraser ir Crapp šiandien neturi 
sau lygių pasaulyje. Tačiau ame 
rikiečiai gali didžiuotis tuo, kad 
olimpinių žaidimų karalienės

rus įveikė tik po pratęsimo pa
sekme 2:1, bet gi baigmėje pa 
vyko revanšas prieš jugoslavus. 
Pastarieji prieš 4 metU3 rusams 
buvo pastoję kelią, juos nugalė
dami ir tuo pačiu iš tolimesnių 
varžybų išjungdami (o tuomet 
viso pasaulio dėmesys buvo skir 
tas rusų rinktinei, nes buvo ti
kėtasi stiprios komandos). Šį 
kartą rusai laimėjo 1:0, tačiau 
faktiškai aikštėje dominavo ju
goslavai, tik jiems nepavyko pa
siekti įvarčių. Tiesa, jie vieną 
kartą buvo nugalėję rusų varti
ninką, tačiau teisėjas to įvarčio 
neužskaitė. Bendrai gi rungty
nės pasižymėjo žiaurumais ir ne

jie sugebėjo išsikovoti vieną ki
tą tašką. Be to jie šį kartą dar j lai rodo, kad amerikiečiai šios 
stipriau pasireiškė gimnastikoj, ' dominacijos nepraras, 
šaudyme, kanu (canoe) bei bok- ge jau praėjusią savaitę mi-

lengvosios atletikos — varžybo- Į sportišku elgesiu, nes keletas 
se jie visur pirmavo ir visi ženk jugoslavų griebėsi net kumščių

se ir tuo daugiau taškų laimėjo. 
Ta proga verta pastebėti, kad

nėtų ryškesnių veidų šiuose žai
dimuose, dar tenka atskirai iš-

nėse jie irgi parodė daug pažan
gos, nėra tiksli, nes tiek Suomi
joje, tiek Australijoje laimėti G 
aukso medaliai. Iš kitos pusės, 
rusai nusivylę, nes visą laiką 
Vakarų spauda akcentavo jų pa 
žangumą, ir tikėtasi individauli- 
nėje plotmėje (ypač lengvojoje 
atletikoje) geresnių pasekmių: 

7), rusai pirmauja. Nenuosta- tačiau jų susilaukti nepavyko

plačiai paplitusi nuomonė, jog išeitį amerikietę Pat McCormick, 
graikų — romėnų stiliaus imty-t jęUrį įr gįuose žaidimuose laimė

jo abejas varžybas šuoliuose ir 
tuo pačiu tampa pirmąja sporti
ninke, kuri tos šakos abejose 
varžybose du kartus iš eilės lai
mi aukso medalius. Plaukime 
pirminis dėmesys priklauso jau
najam australui M. Rose, kuris 
laimėjo 400 m bei 500 m distan
cijas bei savo rinktinei padėjo 
laimėti 800 metrų estafetę.

pagalbos. Trečia vieta atiteko 
bulgarams.

Komandinėse varžybose šio
kiu tokiu netikėtumu tenka lai
kyti 1:0 baigmės pasekmę, ku
ria indai nugalėjo pakistaniečius 
ir tuo jie laimėjo pirmą vietą 
ledo rutulio (hockey) varžybose. 
Indų dominavimo šioj srityj nie
kas nedrįso kve3tijonuoti, nes 
nuo pat šios šakos įvedimo į 
olimpinius žaidimus indų koman 
da laimi aukso medalį, tačiau 
augščiau minėta pasekmė gi ro
do, kad jau bagiama pasivyti 
ir tariamai nenugalimus inous.

Antrinio pobūdžio sportas
Po žaidimų, kai visu ryškumu 

buvo suvokta antrinio pobūdžio 
sporto šakų svarba olimpinių 
žaidimų pasirodyme, visa eilė oa 
reigūnų iškėlė įvairiausių pasiū
lymų, kaip reikia pertvarkyti 
žaidimų vertinimą. Vieni siūlė 
komandiniams žaidėjams duot: 
po medalį (vietoj vieno visai ko 
mandai), kiti įžvelgia skriaudą 
dešimtkovininkui, kuris gauna 
tik vieną medalį, kai tuo tarpu 
gimnastikos dalyviai gali laimė
ti atskirų šakų medalius bei da
lyvauti visų varžybų įvertinime. 
Nenuostabu, kad šie pasiūlymai 
iškilo (juk reikėjo rasti būdus 
savo nepasitenkinimui išreikšti

(Nukelta į 7 psl.)
rel. ofiso BE 4-6b»o. rez. PR 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield Blvu.
VAL: 1—4 Ir 6—9

Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p 
-Mht/rur retvtrfad tr sekma<l

Ofiso telef. I-Afayette 3-*210, jei 
neatsiliepia, kaukite KEdzle 3-2868

0R. EMILY Y. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĄ 

<146 S. Archer Avė.
VAL Kasdien popiet nuo 12-2:30 v 
Vak- pirm., antr., ketvlrt. 3-1:3* e

Ur* Mlr eueltern*

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 So. Weslera Avenue 
vai.: kahdien 10-12 vai. Ir 7-9 vai. 
vak. Šeštadieniais 10-x vai .Trečia
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Res telef. VVAlbrook 5-5076

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St, 
Ofiso U-L ltKliance 5-4410

Rezid. telef. Gitovelrlll 6-0617 
valandos: 1—8 p. m. 6—8 p. m.

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

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja ir Chirurgč) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTO

71M South Western Aram
(MEDICAL BUILDINO) 

i'lnnaa., antrad., ketv. Ir penkta 
nuo 11 vai. ryto — 1 ▼. p. p. Ir nu, 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nu< 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. tefttad i 
vai. ryto Iki S vai. poi ‘et.

Ofloe tel. RE. 7-1138 
tel WAlbrook 6-873*

•*4 ofiso 14. 7-5567, res. RE. 7-493
0R. FRANK C. KWINN

(KVIECINSKAS) 
•VDYTOJAS IR CHIRURGĄ 6

1U1 Wtst 47th
LIGONIUS PRIIMA. Kasdien nuo 
vai iki 4 v. popiet. Nuo 1 i lki 8:3

vtwi diena Ir 5a3tad vak

Tol. ofiso PRospeot 6-2240
PRospeot 6-4782

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

-PKC. CHIRURGIJOS LIGOS 
5700 8. Wood Street

Priėmimo vai. pirmad Ir penktad nuo 
2—4 ir 6—8; antrad., ketvirt., šešt. 
2—4; treč. ir sekmad. uždaryta.

0R. JULIJA MONSTAVICIUS
GYDYTOJA EB CHIBUBG1 

Office: 10748 South Michigan Avė. 
Buto: 1653 W. 103 St., Beverly Kilia 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v 
'šsklrus trečiad. Šeštadieniais nno 
iki 4 vai. popiet

Tel.: Ofiso — PUllmaa 6-673> 
Buto — BEverly 8-3943

Oflao teL CLiffside 4-2898 
Rezidencijos: LAfayette 3-1171

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ?

1724 West 471 h Street 
(Kampas 47tb ir Hennitagv, 

Vai.: nuo 2 Iki 4 Ir 6 iki 9 ▼. vak 
Reštad. nuo 2 Iki 6 vai., lšskyr. ae>

DR. FL TALLAT-KELPši
Ofisai: 20 North Waoker Drive 

(Clvlo Opera House, kamb. 868
Vai. kasd. 12—4 

Tel. CEntral 6-2294
3002 Uen I6th Str., Cicero 

Vai. kasd. 6—8, šeštad. 1 -3
TeL TOwnball 3-0959 

Kitu laiku Ir trečiad. susitariu
Rezid tel. HEmlock 4-7OHO

«R. VYT. TAUR* 
TUPČIAUSKAS

"ŪDYTOJAS IR CHIRURG’ 
BENDRA PRAKTIKA IP

<LPEC MOTERŲ LIGOS 
Ofisas Ir rezid.: 2410 W. 51si - 
Tel. PRospeot 8-1223 arba WE 6-66*’ 
Ofiso vai Pirm. 8-10 v v antr 

'•''■•člad. Ir Penktad. 6-9 vai va>
teštadlenlale 2-4 vai onn’e4

rel. ofiso He. 4-2123, rez. PR. 8-84*

DR. V. P. TUMASOHIS
CHIRURGAS

4255 South Western Avsaa.
V AL. kasdien 2—4 p. p. ir 7—9 v» 

Trečiadieniais, šeštadieniais ••
•ekmadienlalr uždaryta

MES PERSIKĖLĖM 
I NAUJĄ VIETA

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West Slst Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

D61 valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1795 nuo 2 iki 9 vai. 
P. p. kasdian išskyrus trečiad. ir 
šeštad.

Res. tel. GRovelilll 6-5603

Ofiso HEmlock 4-5815 
Rez. HEml. 4-3761

DR. A. NARDUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGONI 

2745 W. 69 St.
(priešais šv. Kryžiaus ligoninę) 

Priima pagal susitarimą

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

0R. A. VALIS-LAB0KA1
MOTERŲ UGŲ GYDYTOJAI 

8267 South Halsted Street
Vai. 1 iki 4 v. p. p. ir 6—8 v. va, 

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

GRUODŽIO

17 d.,

1956
Mes persikėlėme į naująjį savo namą. Pradedant 
gruodžio 17 diena visi Chicago Savings & Loan 
Association nariai, taupytojai, draugai ir įvairius 
reikalus su mūsų įstaiga turintieji prašomi jau 
vykti į 6245 SO. WESTERN AVENUE, Chicago, 
Illinois. Vėliau pranešime oficialaus atidarymo 
(Grand Opening) dieną.
Nuo josios įsteigimo 1924 m. Chicago Savings 
visada, be jokios pertraukos, kas 6 mėnesiai iš
mokėjo ir išmoka aukštus dividendus, kaip tai 
daro didžiausios tos rūšies įstaigos. Saugumo ir 
pelningumo atžvilgiais Chicago Savings stovi

greta tų taupymo bendrovių, kurios visada savo 
reikalus teisingai ir ekonomiškai tvarko, kad 
taupytojams būtų naudos.
Šiandien, persikeldami į savo naująjį namą, ku
ris yra vienas gražiausių visoje Chicagoje ir 
turi pačius vėliausius įrengimus bei pagerinimus, 
tariame širdingą ačiū visiems, kurie kokiu nors 
būdu esate padėję Chicago Savings & Loan As
sociation išaugti į $20,000,000.00 viršijančią 
bendrovę. Kviečiame ir toliau mus remti, pasi
dėdami pinigus į šią tvirtą ir sąžiningai tvarko
mą finansinę įstaigą.

LOAN ASSOCIATION

SOUTH WESTIRN AVĖ 

CHICAGO 36, ILLINOIS

•y/

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

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

Telef. ofiso LArayette 3-0048 
Rez.: VVAlbrook 5-3048

DR. Z. DANILEVIAIUS-
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Westem Avenue
Chicago 29, 111 

pasimatymai pagal sutartie*
telefonas REpublic 7-4900 

Rczidcnciu: GltovehiU 6-8161

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

4853 S. Whipple Stzvrt
(Arti Archer Avė.)

Valandos: nuo 10 Iki 12; 2—8; 7—9 
i Seštad. 10—12. Trečiad. uždaryta.

LAfayette 3-4943 
Namų — CEdarcrest 3-7783

Tel. Ofico PA 5-1717
Rez. PA 5-1718

DR. J. J. PLIKAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6318 W. Irving Pk. Road
VAI..: Pirmad., antrad., ketv., penkt. 
2-5 ir 7-8:30. šešt. 2-4 p. p.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:30 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. Vlrglnia 7-0036. 

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
8259 South Haistsd St. 

Kasdien 8—7 vai. vak. Beštad. auo
1—6 vai. vak.

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarimų 
Ofiso tel. VIctory 2-1484. Resld. 2437

62nd St., tel. RepubUo 7-8818.

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

DR. DR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir California Avė. 

V AL.: 2—4 ir 6—8 v. p. p. 
šešt. 2—7 vai. p. p..
išskyrus sekmadienius

Ofiso telef. YArds 7—1166 
. Rezidencijos — STcuart 3-4511.

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street 
(kampan Halsted ir 35-ta gatvfi) 

VAU 1—4 Ir 6:30—8:30 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. WAIbrook 5-2670
Res. Hllltop 5-1560

Dr. Alezander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marųuette Medical Center
6132 South Kedzie Avenue

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

Tel. ofiso PR. 6-3888, rez. RE. 7-9199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 West 63rd Street

VAU kasdien nuo 2—4 p. p. Ir 7:3° 
Iki 9 vai. Trečiad. Ir šešt. uždaryta

Telefonas ORovehlll 8-1595
OR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTO

PRITAIKO AKINIUS 
Valandos: 9—1 2 Ir 7—» v. v. pagal 

susitarime liek yrus trečiadienius 
2422 Wert Marųnette Rd

Tel. REUance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
8925 Wert 59th Street 

VAU. 1—8 popiet, 8:30—1:83 vak 
Trečiad pagal autartl

ofiso tr buto ouymple 9-4153
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15tb St. Cicero 

Kasdien 1—3 v. ir 8—3 v. vakare. 
Išskyrus trečiadieniu.

Botas 1523 So. 480, Ava. 
leftladlenlols II Iki 8 poplrt

Ofiso telefonas — Blshop 7-1

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Aveniu
(Kampas Kedzie Ir Archer). 
Vai. kasdien nuo 2 Iki B vai. 

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRURGINfiS IR 

OKTOPEDINfiS IAGOS 
2745 West 69th Street

Priešais šv. Kryžiaus ligoninę 
Tel. REpublic 7-2290

VAL.: Pirm., antr- Ketv., penkt. 
nuo 9 iki 11 ryte Ir nuo 6:00—8:00. 
Šešt. nuo 2:00 — 4:03. Trečiad Ir 
kitu taiku susitarus telefonu.

Dr. Antanas Rudokas, 0. D.
Tikrins akla: pritaiko akialaa 

keičia stiklus ir rtmos.
446A So. O&lifomia Avė.. Chicago 

šaukite YArds 7-7381 
Priima: vakarais 6 iki 9; Aežtad. 

10 -a) ryto Iki 4; trečiad Ir sekmad
tik susitarus

TeL ofiso YA 7-4787, res. PR 3-195,

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4646 8. Aahland Avė. (kamfc. 811)
nuo 2—4 Ir 6—8, trečiad., šeA

Ir sekmad tik pagal sutarti 
neatsilieps vlršmlnNtl telefuna 
Raukite Mldwa» S-OOOI

Vai.
tad.teigi

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortbopedas - ProlcadMas 

&paratal-Protezal, Med. ban 
tatai. t>peo. pagalba kojom

(Areb Supporta) Ir 8.8.
Vai.. 9-8 Ir 6-8 šeštadieniais 8-1. 
IRTHOPEDIJO8 TECHNIKOS UAB 

3850 W. 63r<l NU < hieag“ 29, IU 
TeL PRospeot 8-6084.

TeL ofiso PRospect 6-9400
Rezid. PRospeot 6-944M

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
( Vaške vičtflte)

GYDYTOJA IR CHIRURG8 
6248 South Kedzie Avenue 

Vai. kasdien 1-8 p.p. ir nuo 6-8 vaL 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečladleslato
Ir kitu laiku tik susitarus.

TaL ofiso Vieton 2-1581
Rez. VIctory 3-3783

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI

802 West Slst Street
Kamp. Halsted Ir 81-mos gatvių) 

PriBmimo valandos kasdien: 1-4 p p 
Ir nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. popiet

Tel. ofiso PR. 6-6446, rez. HE. 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marųuette Rd.
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 Iki 8 vak 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso CA 8-0257, rea. PR 6-3658

DR. P. Z. ZALATORIS
1821 So. Halsted Street 

TeL ofiso CA 6-0257, res. PR 6-8858 
Rezid. 6600 8. Arteslan Ava

VAL. 11 v. r. Iki 8 p. p.; 6__ 9 v •

DR. G. SERNER
UETUVI8 AKIŲ GYDYTOJAI 

YIrž 26 metų patyrimu
Tel. YArds 7-1829 
Pritaiko aklatn, 
Kreivas aki* 

tštals.
Ofisas ir akinių dirbto*
756 VVest 85th Street

Vai nuo 10 Iki 3, nuo 6 Iki 8. tts 
člad. nuo 10-12, penktadieni «e • , 
leA’ndieniais lš-2 vai ponis*

-X* - - O

Pirkil Apsaugos Bonus! 
ftemkite iiien. Draugą!

DRAUGAS 
THE UTHUAN1AN DAILY FRIFMP

2334 8. Oakley Avė., Chicago 8, UI. Tel. Vlrglnia 7-66II 7-6012

Entered as Second-Class Matter Mareli 31, 1916. at Chicago, Illinois 
Unde. tbe Act of March 3, 1879.

Mernber of the Cathollc Presą Ans'n 
V'ublished daily, exrpt Kundays, 

by the
pithuanlan Cathollc Press Soclety 
PRENUMERATA: M'-tuiiis
Cbtcagoj Ir ClceroJ |9.oo
KlMir JAV Ir KauadoJ 18.un
Užsienyje 111.00

8UB8CRIPTION KATES
$8.00 per year outslde of Chicago 
$9.00 per year ln Chicago & Cicero 
$8.00 per year ln Canada 
Forclgn $11.00 per year.
Vį metų 1 inOii. 1 iu6n.

6.00 $2.75 $1.26
$4.60 $2.60 $1.00
$6.60 $3.00 $1.16

Redakcija straipsnius takso savo nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių ne- 
eauro. 1uoe grąžina tik Iš anksto susitarus. Redakcija už •keitimų turint 
uealaako. tikclbimų kalaus piLbiuuėlaurus gu\us prašymų.
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SPRENDIMO BELAUKIANT
Maskvos imperijoje neramumai plečiasi. Raudonieji impe

ratoriai stengiasi juos sulaikyti. Pavergtieji kraštai stato drą
sesnius reikalavimus savo savistovumui. XX komunistų parti
jos suvažiavime ChrušČevas ir Mikojanas pradėjo nustalininimo 
kampaniją. Pripažinus ir prisipažinus, kad Stalinas pridarė daug 
klaidų, negerovių ir nusikaltimų, komunistų partijos sluogsniai 
tapo sudemoralizuoti.

Šiandien atsirado trys varžovai: kolektyvistai, “sena gvar
dija” (stalinistai) ir nuosaikieji. Didelį ir gal lemiantį vaid
menį vaidina raudonosios armijos generolai ir maršalai. Atrodo, 
kad kolka3 jie stovi nuošaliau. Suprantama — seka pirmųjų 
grumtynes. Jei pirmiesiems vadovauja Bulganinas ir ChrušČe
vas, antriesiems — Molotovas ir Kaganovičius, tai tretiesiems — 
Malenkovas.

Vengrijos įvykiai rodytų, kad laimėjimas svyra stalinistų 
pusėn. Vengrijoje pakartoti Stalino metodai ir priemonės, nai
kinant laisvės kovotojus. Tačiau Lenkija duoda kitą versiją. 
Pagaliau Maskvos ir kitų vietų moksleivių ir studentų balsai, 
reikalaują liberališkesnės valdymo formos, sako, kad laimėji
mo ar pakrypimo neturi nė vienas. Ukrainiečių kilmės karių 
“sukilimas” įvarė galvos skausmą armijai ir jos vadams.

Šiuo metu grumtynės vyksta lengvesnėje formoje. Jau pa
aiškėjo, kad nė pavergtųjų kraštų kariai, nė satelitinės armi- 
jo rimtesniam reikalui esant, nėra patikimos.

Pavergtojo ar satelitinės valstybės jaunuolio nusistatymas 
savistovumui yra toks stiprus ir tėvynės meilė taip gili, kad ne
kelia abejonės. Jaunuolis šiandien eina į kovą, lieja kraują, iš
kenčia kankinimus, bet nepasiduoda ir savo nusistatymo ne
keičia. Jų krūtinėse tėvynės meilė yra tokia galinga, kad jie 
net tėvus, kurie tarnauja Maskvai, vadina išdavikais. Melas 
gali būti paslepiamas laikinai. ,

Nors komunistai jaunuoliams, moksleiviams ir studentams 
nuo pat mažų dienų skiepijo komunistinės ideologijos dvasią, 
niekino ir klastojo praeitį, bet subrendęs jaunuolis pats įsitiki
no, padarė savo išvadas ir davė komunizmui atsakymą.

1956 metai baigiami su viltimi, kad pavergtieji kraštai at
gaus laisvę savomis jėgomis. Tos jėgos yra jaunimas ir moks
leivija. Tos jėgos yra galingesnės už atomines bombas ir pa
trankas.

Šiandien Kremliaus imperatoriai be savitarpinių grumtynių 
turi galvosūkį ir naujai kylančiu sąjūdžiu — jaunuomenės ko
va už geresnį ir teisingumu bei savistovumu paremtą gyvenimą.

Jei 1956 metų pabaiga parodė nedrąsią pradžią, tai 1957 
metų eiga tą drąsą pakels, sustiprins ir iššauks Kremliaus im
peratorius neatidėliojant daryti apsisprendimą. Tas apsispren
dimas turės būti daromas ne pagal imperatorių norą, bet pagal 
jaunimo reikalavimus. “Tautinis” komunizmas bus tik laikinos 
formos. Per jį ateis teisingumu paremta laisvė. Ją iškovos pa
vergtasis ar satelitinis jaunuolis, darbininkas ar tarnautojas — 
visos tautos remiamas.

Ir Lietuvos studentas, moksleivis ar jaunuolis šiandien jau 
drąsiau reikalauja savo kraštui laisvės. Jo tėvynės meilės ko
munizmas nesunaikino per 16 metų. Niekas negali nustatyti

nacijų komisijos pirmininku A 
Rudi, kuris nebuvo nė delegatas.

laiko; tai priklausys nuo naujojo sąjūdžio kantrybės ribos, ap- Kon^us.. parašė ir siūlė priimti „
t _ s,- „ «.• Z v i- , • • •» i - • rezoliucijas. Jei kas išreikšdavo : vusių direktorių daugiau nepalinkybių ir eigos. Laisvėje esantiems belieka visomis išgalėmis kitokią nuomonę, tai jisai šaukė geidauja. Ypač nepatiko jam St.

remti, padėti ir patiems jungtis į stipriausią vienybę, tokią ma- 
singą uolą, kurios nepajudintų joki savitarpiniai ginčai ir skal
dymai. Kremliaus imperatoriai yra spaudžiami daryti apsi
sprendimą. Jei padarys priešinga kryptimi, susilauks tokios 
stiprios audros, kuri juos nušluos, kaip caro imperiją 1917 me
tais. K. T-kus

TOLIMESNIS MASKVOS KELIAS
DR. V. LITERSKIS, Vokietija

Maskvos politikos aktyvą su-' padidinimas, kainų pakėlimas že
daro dideli laimėjimai už impe
rijos ribų: įsibrovimas į Arti
muosius Rytus ginklų prekyba, 
instruktoriais ir agitatoriais; Iz
raelio ir arabų sukiršinimas; 
plyšio sudarymas tarp NATO; 
pagilinimas nesutarimo tarp 
JAV iš vienos pusės ir Anglijos

mės ūkio gaminiams ir t.t 
šitie punktai buvo nukrypimasJ no 
nuo Stalino linijos.

O kas dabar? Tolimesnis šito 
kurso palaikymas yra pavojin-

bei Prancūzijos iš kitos pusės, j pavojingas: tarp Kremliaus val- 
Bet Kremliaus ponams galvas dovų gali susidaryti konfliktų, 
suka vidiniai įvykiai, kurių eiga Tada iškils Stalino įpėdinio klau 
turi labai nemalonią kryptį.

27 tęsinys
Jokio pažado negavom. Jie skundėsi tokie silpni nu jo deklaraciją Valstybės Tarybai Vilniuje. Nieko 

. - . . ... Dabar atrodo, kad Maskva'esą, kad lenkai, norėdami pulti Vokietiją, per vieną realaus jis nepasakė. Tai buvo vizija, kaip Lietuva
! Pradės laviravimo kelią. Minkš- dieną galėtų užimti Berlyną. Ten mums papasakojo 'atrodys gal po šimto metų savo nepriklausomo gy-

simas.

so tautiniai komunistinis lenkų , • , ..... , . * tas kursas prieš Pekmgą, kie-
sukuimas, kruvinas smurtas i .. • , .. x . ... ..... tas prieš Vengriją, pusiau kie-pneš Vengriją, satelitų išsilais-, . „ 5„ ”. , x. . . -■. . . j... ,, ... tas ir pusiau minkštas prieš Ti-vinimo judėjimas, pablogėjimas ir Gomu|k mink.^ sava. 
santykių tarp Kremliaus ir Tito, me kraS,e mlnksta3 prjei JAV

kol tarp JAV ir Rusijos yra 
bendra politika Egipto atžvil
giu, kietas Vokietijos žemių su
vienijimo klausime, — šitaip at
rodys Maskvos laviravimo ke-

Pekingo savarankiškumo didėji
mas. Dabar atrodo, kad Tito 
stovi už vengrų Nagy, Gomulka 
už Tito, Mao už Gomulkos. Ši
tas suirimas Kremliui kelia 
daug rūpesčių. Labai smarkiai 
numuštas Kremliaus prestižas: 
šypsenų politikos laimėjimai iš 
karto sutirpo. Kremlius atmes
tas į 1953 metų padėtį, kuri su
sidarė po Stalino mirties.

apie Voldemaro lankymąsi Berlyne sutarties reikalu. 
Pirmiausia paklausė, kas tas jūsų Voldemaras. Ne
gu pasakosi svetimiems savo naminius kivirčus ir 
negalias. Atsakymas trumpas — Lietuvos ministeris 
pirmininkas. — Bet jis taip neįprastai elgėsi. Buvo 
surengtas jam iškilmingas priėmimas. Priėmimo me
tu jis pasakė labai ilgą kalbą (kaip įprasta Voldema
rui), gale išsitraukė iš kišenės popierėlį ir perskaitė, 
ką Lietuva gali duoti Vokietijai. Jis mums sudarė di- 

liu. Dvidešimt divizijų Rytų valalyb“ ger, dėdę, kuris nuvargintai Vokie-
Vokietijoje įstengs nuslopinti I į?“ atvežS ,br»nSi'' lauktuvių Ir nepaklausęs ką 
betkokį gyventoju judėjimą. Vokietija gali duoti mainais Lietuvai, atsisėdo. -- 

tikrai voldemariškai.
Tai

Bet politika turi savo logiką. 
Tam tikrais atvejais gyvenimas
eina prieš despotų v.lią. Rusų 

Koks dabar bus tolimesnis politikos kursas turės keistis.
Maskvos kelias? Kieta kumštis 
buvo Stalino politikos stiprybė. 
Jo pasekėjų stiprybę sudarė 
vieningumas minkštesniame kur 
se. Susitaikymas su Tito, “Ge- 
nevos dvasios” sukūrimas šyp
senų pagalba, draugiškumo ke
lionės po įvairius Vakarų kraš
tus, nusistalininimas, kasdieni-

— Jau yra žadintuvas laikro
dis, kuris skambina du kartus: 
jei neatsikeli, skambina antrą 

nio vartojimo prekių gamybos kartą po 10 minučių.

DlfcNRAStTS DRAUGAS, CftlCACO IVLTNOTS

PIGIOMIS KAINOMIS
• Tclcvizijoti
• Itiulijal: importuoti ir vietiniai,

AM/FM, nt'Aloinml Ir Uit.
• Fonografui • ili-I'iJ. lit>
• Jknllit jimo a imi alui
• lhilkinsitirbliai, skutimosi rnaftlnfi- •

l?s. plauk u džiovintuvai, kavos , 
virduliui, tosturiai. niiMiinsti riti), , 
antoniatiAVos keptuvas ir kt. na- j 
mo apyvokos i oll-iihuh s

• Rašomos iiinšinėlPa
• Kloki. laikrodžiai Ir Jvuiiiis kito- ‘

k iv daiktai. —
I*l|tlnil-iui pirksit)- Ir gerinusi* pa- r 

tni-nnvinu) gausit)' inž. A. Simfino i iy' 
įmonėje.
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I.UMIM AMERIKINIO sEIMt

Popiežius Pijus XII laimina amerikiečio šeimą privačioj audi
encijoj. kur priėmė 51 amerikietį kunigą ir jų gimines

(1NS)

komisija, 
Boley, o

BALFO DIKTATŪRA IR PERVERSMAS 

SEIME i
A. GINTNER1S, Chicago, UI.

Paskutinių dviejų savaičių lai- greitai ir gerai buvo sudaryta sei- 
kotarpyje rašo spauda, kalbama mo administracija, kuris savo pa- 
per radijo ir asmeniškai komen- reigas atliko gerai. Končius jokių, 
tuojama įvykiai, kurie pasireiškė pirmininkų neskyrė, tai padarė! 
Detroite. Trumpai suglaudus, tai pačios komisijos. Inž. A. Rudis tu' 
kalbama ,a,pie apie seime buvusią rėjo įgaliojimą ir gavo delegato j 
diktatūrą ir Ralfo perversmą... ženklelį. Rezoliucijas rašė re- 
Tačiau visi tie pranešimai ir straip zeliucijų
sneliai nepasirašyti tikrąja pavar- kaujant 
de, todėl dažnai nežinome, kas to- - -- r! 
kias žinias paduoda ir jas plati
na, bet jei redakcijos įdeda, tai 
reikalinga šitą klausimą viešai pa
nagrinėti ir susipažinti. Mat, žmo
gui nepriklausančiam jokiom par
tijom ir dirbančiam tiktai šalpos 
darbą, šitas reikalas darosi visai 
nenuprantamas. Pasirodo, kad tuš 
čios ambicijos ir įkyrioji mūsų vi
daus politika jau stipriai palietė 
ir pačią šalpos organizaciją—Bal- 
fą. Tai matyti iš mėžiau pacituo
tų str. ištraukų ir mano pastabų.

Spaudos puslapius pavarčius 
Balfo seimas Detroite Naujienų

Nr. 279 parašyta, kad turėjo pra-' ir nominacijų komisijas. Toliau 
stą nuotaiką, nes atvyko nedaug pažymėta, kad pagal Balfo nuo- 
delegatų. Pirmininkas kan. Kon- status keturios grupės, sudaran
čius elgėsi smarkiau negu kituose, čios tą organizaciją, patiekia po 
seimuose. Jisai padiktavo prezi- i penkis kandidatus, o seimas juos 
diumo sąstatą, paskyrė ir nomi- , užtvirtina arba atmeta, nepažei

džiant lygybės principo. Priešin
gai, kan. Končius jau iš anksto

pirmimn- ' 
ne Kon

čius. Jisai ištarė žodį “rezignuo-l 
ju” tiktai tuomet, kai vienas as-i 
muo pasakė, jog Balfas turi bū-i 
ti politinių grupių arba partijų j 
tvarkomas. Netiesa, kad Končius! 
pareikalavo pašalinti du direkto-l 
rius — Olį ir Gegužį. Tokio rei-i 
kalavimo niekas negirdėjo, nes jo 
nebuvo padaryta.

Balfo seime jokio sauvaliavimo 
nebuvo ir vyravo darbinga nuo
taika posėdžių metu.

Ką rašo “Santara” Nr. 48 į
Tenai tarp kitko paminėta, kad( 

kan. Končius paskyrė seimo prezi 
diumą, taip, rezoliucijų, mandatų

įspėjo, jog kaikurių iki šiol bu-

Gegužis ir A. Olis,
Seimo protokole užrašyta: Bal

fo pirmininkui dr. J. K. Končiui 
pasiūlius, seimas išrinko prezidiu-

rezignuoju .
Balfo seime buvo pakeistas di

rekcijos sąstatas, neatsižvelgiant į 
srovių sutartą lygybės principą.
Kan. Končius pareikalavo, kad iš: mą> sekretoriatą ir komisijas šios i 
Balfo direktorių būtų pašalinti A. I sudėties: prezidiumas — M. Ka,-| 
Olis ir St. Gegužis. Jų vieton ji-! sevičienė, L. Jurkienė ir A. Gint- j 
sai pasiūlė kitus asmenis, katali-1 neris; sekretoriatas: K. Kodatie-' 
kų srovės. Sako užsispyrimas pir- nė, A. Keturakis ir Pr. Viščinis; . 
mininko nugalėjo, bet daugelis rezoliucijų: kun. Br. Dailidė, J. 
delegatų piktinosi jo sauvaliavi- Boley ir Jieva Trečiokienė; man-! 
mu. Seimo banketas irgi praėjo <ja,tų: B. Keblaitienė ir M. Kasė- | 
nelinksmoje nuotaikoje. Svečių bu vičiene: finansų: St. Bredes, E.

‘Molienė ir C. šadeika; nominaci
jų: A. Rudis, V. Kutkus, A. Ba
chas ir F. Lelis.

Reprez^ntatai ar darbininkai? 
Šitą klauesimą palietė prel. J. 

Balkūnas duodamas savo veiklos 
apyskaitą. Jisai pažymėjo, kad jei 
srovės ir toliau duos tiktai repre
zentantus, o ne darbininkus, tai

vo apie šimtas. (V.A.)
Kas matyta ir eirdėta 

Balfo seime Detroite dalyvavo
delegatų ir direktorių 39 asmens,
neskaitant svečių: 26 dėl. ir 13 
dir., o bankete apie 150. Pirm. 
Končius nepadiktavo, bet tik pa
siūlė prezidiumą, ir mandatų, re-
zoliucijų, finansų ir nominaciją -^į tu pinigų, kuriuos išleidžia- komisijas iš Įvairių žmonių. Se - £ 9 P K uKomisijas is Įvairu* zn.ouių. ov - kelionėms. Tuo reikalu pa-
mo atstovai plojimu tai patvirti- iTpRinv<j 4 )— Niekas prieš tai nekalbėjo: (Tęsinys 4 puS.J

M. KRUPAVIČIUS
gas. Pagrindiniai atramos tas- mcTTl /^DI 17 TO U damas visada pasiimdavęs lagaminėlį su baltiniais,
kai turi būti peržiūrėti. Grįži- 1V2O IMtS 1 Ų (jKUVJUZJU niekad nebuvęs tikras ar jis grįš į prezidentūrą,
mas prie stalinizmo yra labai

Liūdna 30 metų sukaktis

Geriausia Voldemaro būdą vaizduoja jo santy-

venlmo. Tai aš aprašiau savo redaguojamam laikraš
ty Vilniuje. Lietuva buvo Voldemarui vieta savo ne
ribotam ambicijoms patenkinti. Ir Lietuva ir Lietu
vos gyventojai jam buvo tik įrankis savo tikslams 
pasiekti. Lietuvą jis pavertė savo šešmargiu. Kažkas 
suskaičiavo, kad Smetonos — Voldemaro laikais bu
vę net 11 perversmų. Tuo atžvilgiu Lietuva paėmė 
rekordą. Ji nukonkuravo net perversmų žemę—Pie
tų Ameriką. O kas bus su Lietuva tokio perversmų 
amaro pasėkoj — kas jiems galvoj. Štai dėl ko aš dė
jau pastangų Voldemaro neįleisti į ministerio pirmi
ninko sostą.

Suprantama, pasakyti tikras priežastis, dėl ko 
aš nesutinku su Voldemaro kandidatūra į ministerius

Tarp Kremliaus valdovų vyksta 
sunki kova. Sunku dabar pasa
kyti, kaip viskas baigsis. Pa
gyvensim — pamatysim.

kiai su jo geriausiu senu draugu Smetona. Tarp jų j pirmininkus — aiškus pralaimėjimas. Todėl stvėriau- 
abiejų laimėjus perversmo keliu valdžią, netrukus ki- si gudragalviavimo. Aš pradėjau įrodinėti, kad Vol- 
lo labai smarkūs ginčai ir tarpusavį kova. Apie tai demarui reikalinga augštesnė ir svarbesnė vieta, ne- 
man pasakojo su širdgėla pats Smetona. Jo pasako- gu ministerio pirmininko. Atvaizdavęs Lietuvos pa
jiniu, jis prezidentą norėjęs laikyti uždarytą rūmuo- dėtį, kurioj ji atsidūrė po perversmo, įrodinėjau, kad 
se ir skyrė tik teisę pasirašinėt aktus, kuriuos Vol- šaulių Sąjunga esanti ta jėga, kuri galinti suvaidinti 
demaras jam atneš jau pagamintus Pirmas susikir- j šiuo laikotarpiu lemiamą vaidmenį. Todėl jos prieša- 
timas buvęs dėl kariuomenės paradų priėmimo. Pre- ky reikalinga pastatyti labai įtakingą ir išmintingą 
zidentui Voldemaras tą teisę paneigęs, nons preziden- žmogų. Tokis žmogus yra Voldemaras. Taip man 
Us pagal konstituciją buvo visu ginkluotų pajėgų klausimą pastačius, pradžioj mano taktikos nesu- 
viršininkas. Ta teisė pagal Voldemarą turėjusi pri- prato ir krikščionių demokratų bloko žmonės. Bet

n

MOVIMO

IŠ TOLI IR ARTI
NAUJI OIDSLI TAUKAI-NAUJAUSI KRAUSTYK*) įHANK/AI 

HSU KIŠTŲ AArrA/KIAS-PIGUS IRSĄŽININGAS MTARNAM1AS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St CHICAGO 36, ILL. Tel. U/AlLook 5-9209

MARQUETTE
RADIO & TV SERVICE

2419 West 67th Street 

Kasdien ir sekmad. nuo 9 iki 9 valandos vakaro

JUOZAS RAKŠTYS Tel. PRospect 6-5216

Ar Jūs esate toks 
LINKSMAS? 
Jei ne, tai pradėkite 
TAUPYTU 
ŠIANDIEN!
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FEDXRAL
end Loan Association

2202 W. Cermak Road 
Chicago 8, ILL.- 

Vlrginia 7-7747

Chartered and Supervised by the U.5. Government

Aukštesnius dividendus mokėsime nuo 1957 m. 
sausio mčn. 1 dienos.

Partrauksime Jūsų pinigus iš kitur, jei atnešite 
j savo banko knygutę.

Pinigams padėti nereikia važinėti. Juos galite pa- 
-^Įųsti paštu. Mes apmokėsime pašto išlaidas.

JOHN J. KAZANAUSKAS 
Prezidentas

ĮSTAIGOS VALANDOS: Kasdien nuo 9-tos ryto iki 5 vaL 
vakaro. Ketvirtadieniais nuo 9-tos ryto iki 8 vai. vakaro. 
Šeštadieniais nuo 9-tos vai. ryto iki 1 valandos po pietų. 
Trečiadieniais visai neatidaroma

klausyti ministeriui pirmininkui. Tie jųdviejų kivir- jie tylėjo. Smarkiai prieštaravo tautininkai. Jų 
čai vėliau taip paaštrėjo, kad Smetona betkur važiuo- prieštaravimui kiek apraminti tuoj iškišau gal vy- 

mdavęs lagaminėlį su baltiniais,
nes niekad nebuvęs
ar Voldemaro agentų bus nugabentas į kalėjimą.

Voldemaras nebuvo realus politikas. Jis buvo 
daugiau vizionistas, svajotojas. Labai gerai prisime

riausio perversmo rengėjo A. Merkio kandidatūrą į 
ministerius pirmininkus. Tas mano ėjimas kiek pa
stebėjau ne daug tepadėjo. Ginčai užsitęsė gana il
gai. Išsiskirstėm jau temstant. Padariau dar vieną 
ėjimą, būtent — kai pavojai praeis ir stabili
zuosis Lietuvos padėtis, galima bus į ministerio pir
mininko vietą pakviesti ir Voldemarą. Galų gale lai
mėjau. Visi sutiko Voldemarą skirti Šaulių Sąjungos 
pirmininku, o Merkį ministeriu pirmininku. Tik gai
la, kad tas mano laimėjimas buvo labai trumpam 
laikui.

Ryt dienos ankstyvą rytą mano šeimininkė grįž
dama iš bažnyčios pasiskaitę išklijuotą ant stulpų 
mažą raudoną skelbimėlį, kuriame buvo išvardintas 
naujo ministeriu kabineto sąstatas. Savo žinias tuoj 
perdavė man. Skelbimuose ministeriu pirmininku pa
skelbtas Voldemaras. Še tau ir laimėjimas. Apie 10 
vai. ryto pavyko susisiekti su Smetona. Jam pada
riau kietų priekaištų dėl nevykdymo susitarimo ir 
pareiškiau abejojimų ar mūsų bendradarbiavimas 
bus įmanomas, jei pačioj pradžioj taip elgiamasi. 
Smetona jautėsi nusikaltęs. Koalicijos nutraukt ma
tyti nenorėjo. Turėjo kokių išrokavimų. Jis man taip 
teisinosi — Voldemaras jo geriausias draugas ir prie- 
telius. Su juo jis taip esąs apsipratęs, kad be žodžių 
akimis galįs susikalbėti. Su kitu jam būtų žymiai 
sunkiau dirbti. Todėl mums išėjus ir štabe pasilikus 
jam, Voldemarui, Žilinskui, Bulotai, Nagevičiui ir 
dar kažkam, klausimas buvęs persvarstytas ir mini
steriu pirmininku buvęs pakviestas Voldemaras. Jis 
atsiprašė, kad tai yra padarę be mūsų. Baigiau pa
sikalbėjimą labai nepatenkintas.

(0w daofUa)
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Balfo diktatūra...

(Atkelta iš 3 pusi.)
sisakė ir daugiau skyrių delega
tų. Nusiskundė, kad daugelis di
rektorių nešioja tiktai titulą, o 
prie Balfo šalpos darbo nieko ne
prisideda : darbu, auka ar
bent moraline parama. Aštuonių 
direktorių nebuvo ir šiame Balfo 
seime Detroite. Apie tai, kad pir- j 
mininkas Končius įspėjo, kad ji
sai nepageidauja ypač A. Olio ir| 
St. Gegužio, niekas negirdėjo, o 
perskaičius Balfo nuostatus pa-! 
aiškėjo, kad Balfo organizacija y-į 
ra nepartinė, o tiktai šalpos lie
tuvių reikalams sudaryta. Niekur 
nerasta ir “slaptojo” susitarimo 
protokolo, kad Balfą sudaro ke
lios politinės grupės. Seimo dele
gatai pageidavo direktorių darbi
ninkų, o ne tiktai reprezentantų, 
nes Balfo darbai žymiai didėja ir 
plečiasi.

Baflo čarteris ir perversmas

Apie tai rašo “Santara” Nr. 49, 
kad įvykus perversmui, Balfas ne
tenka legalaus pagrindo ir čarte- 
rio. Vadinasi, sugriauta Balfo kon 
stitucija ir paleistas seimas, to
dėl reikalinga sudaryti naują kon
stituciją, kad, Balfas galėtų lega
lizuotai veikti. Toliau rašoma, kad 
Chicagaje, vienoje rezidencijoje, 
dalyvaujant Detroito seimo daly
viams, vietiniams didžiūnams ir 
pačiam Balfo prezidentui kan. Kon 
čiui, iškimingai buvo užgirtas De
troito Balfo seimas ir jo nutari
mai. Kitoje vietoje idėjo 44 eil. ei
lėraštį skirtą Balfo Vedams, o tre 
čioje — skyriuje per mano 
koštuvą — priminė Balfo viršinin
kui: “Ką reikštų užvaldymas vi
so svieto, jeigu siekdamas to, pra
rastum savo dūšią ir garbę” ... I

Pasirodo, kad jokio perversmo 
nebuvo ir čarteris veikia tvarkin
gai. Atskirų žmonių nuomonė par 
dėties nekeičia. Balfo veikloje vi
sokia politika yra labai žalinga ir 
nereikalinga. Čarteris kalba tik
tai apie šalpą, o ne politiką, tai 
ir viskas.

Balfo veikėjai, kurie dirba šal
pos darbus nieko nenori girdėti 
apie tuščias ambicijas ir politi
kas. Posėdis, kuris įvyko vienoje

rezidencijoje, buvo Balfo Chiea- 
gos apskrities vadovybės ir komi
teto, nieko esminio nenutarė ir 
nepakeitė, o tiktai aptarė tolimes
nius Balfo šalpos reikalus ir išsi
aiškino kitus aktualiuosius klausi
mus. Sunku suprasti, kodėl taip 
šaipomasi iš Balfo veikėjų ir jie 
patys yra pajuokiami.
Končiaus botagas subambėjusiems 

veikėjams
Štai “Vienybėje” 47 Nr. rašo, 

kad Detroito seimo dalyviai skun
džiasi, jog pirmininkas su jais ..e- 
siskaitęs. Girdi, jis “išmetė” St. 
Gegužį ir A. Olį. Pirmuosius du 
kad nedirbo, o trečiąjį, ad dirbo 
Balfo centre. Kai dėl ulio, savo 
laiku organizavusį patį Balfą, tai 
vargiai ar jį būtų galima kaltin
ti dėl neveiklumo šalpos darbe. 
Amerikos politikoje Olis yra lai
mėjęs daugiau, negu bet kas iš 
lietuvių amerikiečių visoje jų veik 
los istorijoje. Bet Končiui šalpos 
darbe, kaip Oliui politikoje, pri
klauso tas pats komplimentas. To
dėl ir botagas, kurį Balfo pirmi
ninkas vartoja surambėjusiems 
veikėjams pavydėti, iš dalies pa- 
teisiamas. Tuo labiau, kad šalpos 
darbe jam visi lygūs — kunigai 
ir ubagai. Nenuostabu, kad ir ku
nigai dažnai pajunta Končiaus bo
tagą su mazgu. Neveltui Balfo 
ižd. Trečiokas savo pirmininko 
pavardę neištaria kitaip, kaip 
Rančius .. .
Partiniai demagogai ir programa

Tuo reikalu pasisako ir “Lais
voji Lietuva” Nr. 34. Tenai J. { 
Žvainys rašo, kad Balfas klyst ke-į 
liuose. Seimo eiga, rodo, kad par-į 
tiniai demagogai Balfe sau lizdą 
pradėjo .sukti. Kivirčius seime su
kėlęs pats pirmininkas J. Končius, 
pareikšdamas, kad jisai kaikurių 
direktorių nenorįs matyti ateity-1 
je, o ypač Olio ir Gegužio. Šiuo 
kartu Končius pats kandidatus pa
rinko, tuo sulaužydamas pagrin
dinius bendradarbiavimo dėsnius.

To centras atsnausdinn apimn n J" Sravimo de- Sunku pasakyti, apie kokį ui- rodo, jog šitas miestą-, turi 11 ta šiemet yra istorine visoje jo
<bnma aiLl ira ^knvr.dp Um-i ;1 ‘v?" h./Lr, ? v Suvažiavimas timatumą kalba spauda, neturint Balfo skyrių ir duoda daugiausiai veikloje,
vo idėtas skolhimn« ’k t KeifbU iH" Perke*t,as i.salę. Pra- ALTS rašto prieš akis, nes būnant Baliui aukų. Juk čia gimė ir pir-i
nrin^inn r fktnvt t ? d B v «ldeJ° naujos diskusijos. Kalbėjo Balfo seime Detroite apie tokius masis Balfo skyrius JAV. L ,AŠ ae8u vien.os ar kitos grupes
pripažino Lietuvą, Latviją ir Es- daugelis atstovų ir reiškė savo “ultimatumus” nieko neteko eir- , . 'šalininkas ar simpitikas, bet žiū-
tiją scvietų šalimis, kalbant apie nuomones. Joms ilgai užsitęsus ir dėti. Ir visa tai pasidarė tiktai sa,ul ambicijos — tegyvuoja » riu rimtai į šalpos darbą, kuris
siuntinių persiuntimą. Įdomu gir- nesusitarus, prezidiumo pirminin- sugrįžus į namus ir pradėjus ko- vienybė! kas metai didėja ir plečiasi. Kas
dėti, kad tokią programą gavus kas jas nutraukė ir pasiūlė bal- mentuoti seimo įvykius ir nutari- Balfas reikalingas reformos, dabar rašoma viešai spaudoje ir
pats ir ja turiu ant stalo pasidė- suoti du pasiūlymu: nuominacijų mus, o vienas laikraštis Chicago- Kas buvo prieš 12 metų nevisai daugelyje vietų tendencingai, tai 
jęs, bet joje nieko panašaus nėra komisijos ir senąjį sąrašą. je net parašė, kad Detroite buvo tinka šių dienų sąlygoms ir tra- žiūrint darosi labai skaudu,
parašyta. Atrodo, kad redakcijai; Dauguma balsų 13 už (8 prieš tikras pragaras... Žinoma, žmo- dicijai. Organizacija turi būti Kuomet mūsų broliai ir seserys 
sutemta Klaidinga informacija, | įr 3 susilaikė), pasisakė už nuo- gui tenai nebuvusiam ir kito laik- skaitlingesnė ir gyvesnė. Milžimš- kenčia ištremti Sibire ar pasili- 
Kiin maldina ir skaitytojus. Is minacijų komisijos patiektą kan- raščio neskaitančiam gali atrodv- ki darbai prieš akis. Kasdien ga- likę Lietuvoje, o mes atsiradę lais- 

didatų sąrašą. Vieton pasitrauku- ti, kad Balfo veikėjai pavirto "vėl- U būti naujų politinių įvykių pa- vės šalyje pamirštame jų kanšias 
šio M. Vaidylos buvo pasiūlyta niais” ir tokiems duoti pinigų ne- šaulyje, kurie pareikalaus tvirtos ir kovojame su vėjo malūnais dėl 
kandidatai: A. Olis, M. Zujus ir reikalinga! Tikrai, tai juokas pro ir energingos lietuvių veiklos šal- tuščios garbės, direktoriaus titu- 
St. Gegužis. Balsų dauguma 18 iš- ašaras! pos darbe. Milioninė Balfo sąma- lo ir savo ambicijų.

Olis

adatos skaldomas vežimas!
Faktai apie direktorių 

nominaciją
Niekas npp-ali nntii-HH b- a j- 'je6uzls. rsaisų dauj 

rektorius išrinko Končius. Tai pa- gTvo^lO^r^St ^Ge^Ųi ° 2^'hYsT Adv‘ A O,is Pa«erbtos Chicago je ~
darė nominacijų komisija, kurią Toki balsavimo r-zultalai vra\iž- Jisai su kitais 50 asmenų gruo-i
ES£S raSy“ .raSn 2 d Anu<1,tori;:
AutmiMja šiemet pakeitė 4 direk- troite. I joje buvo pagerbtas, kaip buvęs il{
tonus, o ne du, kaip spaudoje ra-1 | gametis Balfo veikėjas Chicago je'
soma: M. Zujų, St. Gegužį, A. Olį; Tautininkai išėjo iš valdybos ir jam įteiktas atitinkamas raš- 
įf ♦ riT° •' kroviniai kalbant, du Taip rašo ‘Naujienos” 287 Nr.Jtas, nors patsai bankete nedalyva- 
Kiatalikus ir du tautinės krypties kad Amerikos Lietuvių Tautinė i vo. Tą dieną Lietuvių Auditorijo- 
direktorius, o vietoje jų įrašė: M. Sąjunga atšaukė iš Balfo centrinės'je atsilankė apie 500 žmonių, ku- 
vaidyią ir A. Bachą — kaip tau- valdybos savo atstovus — ižd. ris išklausė apie Balfo nuveiktus j 
tinęs, ir V. Kutkų bei P. Minkū- Trečioką ir direktorius J. Ginkų darbus per 12 metų ir ateities lie-Į 

ir J. Valaitį. Į tuvių šelpimą Sibire ir Lietuvoje,
ALTS valdyba savo pareiškime vietoje sudėjo aukų virš $1500.00, 

f m * • -s- ~ «— Pasakė, kad šitokio žingsnio ėmė- neskaitant gautų pajamų už par-
tymų.1 uomet vienas iš direkto-lsi, reaguodama į, Balfo pirmininko duotus banketo pakvietimus. Lie- 
nų, būtent A. Trečiokas, pareiškė kan. Končiaus ultimatumą advo- tuviai Chicagoje moka ir sugeba 
viešai saleje, kad jo atst. grupė katui Oliui pasitraukti iš Balfo vieningai ir sutartinai dirbti šal- 
sugnaus Balfą. Pasidarė įtemp-1 direktorių. pos srityje, nes Balfo kartoteka

ONOS IR BALIO MULIOLIŲ SVETAINĖJE

R O C KWE L L CLUB
3957 S. Rock.vell St. Tel. VIrginia 7-8413

RENGIAMAS

ną, kitų. Atsisakius M. Vaidylai 
būti nominuotam, prasidėjo kal
bos ii aiškinimai tradicijų ir įsta-

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS
Prašom visus bičiulius ir kostumerius aplankyti mus. Bus 

vaišinama nemokamai šampanais ir skaniais užkandžiais. 
Pasilinksminimui grea muzika. Ona ir Balys Muliolis

J?

GERIAUSIOS ATEINANČIŲ ŠVENČIŲ DOVANOS !
LIETUV. ENCIKLOPEDIJA
Išspausdinti 9 tomai, 

bus 21-22.
Vienas tomas JAV $7.75, 

visur kitur $8.00

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS
Sulankstomas, knygelės 

formos $3.50 

sieninis $4.50

V. KRĖVĖS RAŠTAI
Viena knyga $5.50 

Penumeruojant visą 

kompl., 6 tomai $25.00

BALYS RADIO & TELEVISION
SALES AND SERVICE

Elektriški prietaisai, dovanoms prekės, plokštelės, fonografai, 
sveikinimų kortelės, foto aparatai, filmos, TV ir radio lempos.

Auto radio ir elektriškų prietaisų taisymas.
Atdara: Kasdien 9—6, pirm. ir ketvirt 9—9, aekm, 9—2

2646 West 7lst Street Tel. PRospect 8-5374
Chicago 29, Illinois Sav. B. & J. Brazdžionis

Gaunama Lietuvių Enciklopedijos Leidykloje 
255 C Siresf, So. Boston 27, Massachusetts ir pas knygų platintojus

J

MOVI N G
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus bei pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BIshop 7-7075 arba- 
PRospect 8-9842

SOPHIE BARČUS
RADIO PROGRAMA

i S WGE8 stoties — Banga 1390 
PIKMADIENNIO vak. nuo 7—8 v 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD.

8:45 iki 9:30 vai. ryte 
ŠEŠTAI). 8:30iki 9:30 ryte

SEKMAI). 8:30 --9:30 v. r. iš stoties 
WOrA — 1490 kil.

7169 SO. MAPLEVVOOD AVĖ. 
Chicago 29, III. HEmlock 4-2412

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

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN 1
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

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

CHARL.ES ZEKUS, Sekretorius

Vestuvių nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy speciatybė

Prccin Photo Studio
(Incorporated) 

EDVARDAS LŪS, sav, 
4058 Archei Avenue

Telefonas VIrginia 7-248,

rtšU»cLr rciiass
ALUMINUM

STORM WINDOW5
$15.95

Conabination Aluminum
STORM DOORS

$39.95
Instalation Extra

NO MONEY DOWN

KRIDE COMPANY
2719 W. 71st SL.HE 4-91P

OPEN SUNDAY 
Lietuviai Savininkai

BRŪNO'S KEPYKLA
8389-41 S. Lrtuanlca Ava 

Tek Oliffaid* 4-6879 
Pristatome J visas krautuves 
h* restoranus, taip pat ii- 
•iuncia ) visus artimuosius 

misstus.

Pirkit Apsaugos Bonus!

Standard's Exdusive "Safety Features
CŪNDENSED STATEMENT OF CONDITION

Detember 1,1956

u

OFISO VALANDOS:
Plrmaa., antrai., penktai Ir 
taitad S vai. ryto Iki A: SS p.p

TrnClad. S ryto Iki II vai.. 
Katvirtad I vai. iki S vai. vak.

=as= =«E=

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM Į VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldu perkraustymas as

menų turinčių ilgą patyrimą.
STASYS FABIJONAS

2146 So. Hovne AvėM Telef. VIrginia 7-7097
‘IIIIIIIIIIlhilIilIlIlIlIilllliiillilillllllllilIiiUiHhilIlIlIlinilIUIIIlitiUlllllimiiKiHim...

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Iš artimų Ir 

tolimų distancijų. Saukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
S415 8. LITUANICA AVĖ., CHICAGO, BLL, 

Telefonas — FRontler 6-1882
ASSETS

Cash and United States
Government Bonds........... $ 7,956,292.38

First Mortgage Loans
to Veterans......................... 34,533,060.33

Conventional First
Mortgage Loans................ 13,977,922.98

Other Assets....................... 1,126,837.54

Office Building
and Equipment.................... 1^-00

$57,594,114.23

IOur large portfoiio of GI mortgages 

are partially guaranteed bythe Vet
eran'* Administration and are considered 
to be without risk. You find ibis “Safety

' Feature" only at Standard.

The office building, vault and all 
eguipment are valued at over

LIABILITIES

Savings Accounts..............$47,601,063.60

Federal Home Loan
Bank..................... .. ............. 2,700,000.03

Other Liabilities................ 2,211,476.82

Reserves and
Surplus................................. 5,031,568 81

$57,594,114.23

$1,000,000.00 būt carried at $1.00; this is 
another exclusive "Safety Feature“.

3 0ur outstanding Reserves and Sur

plus are known throughout America 
as a Standard of safety for all to try to 
achieve. Every $100.00 of your savings is 
proteeted by $110.60.

1957 BUICKAS 
Tik

£2,595.00
Dynaflov/, Radio, Apšildymas, Baltos Padangos

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

Save by Mail
W« pay pastigs both wags Standard Federal Savings

. ■■ V • 4 • . . L J? ' •' : i

AND LOAM ASSOCIATION
g . Of CHICAGO.

4,92 ARCHER AVE.Z CHICAGO- J2- BBUll/nffitlAvė. ai,Šaęramento)

. . 1

VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų žino.
ka<l taupyti apdraustose Taupymo Ir Skolinimo Bendrovėse yra 
saugu Ir pelninga. I

Unlversal Karinga and Loan Asnoclatlon užtikrina saugu
mą ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių Valdžios agentūra Iki 
$10.000 00 kiekvienom indėliui ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

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

I)ėi paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halstcd Street, Chicago 8, Illnois
U

CHARL.ES


t /
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WESTERN BALLROOM salėje, 3504 S,
Westeroi Avė., įvyks Lietuviy Tautinio 

Akademinio Sambūrio Čikagoje ruošia*
mas

TRADICINIS NAUJŲJŲ METU SUTIKIMO
ALIU T

Veiks puikus baras ir turtingas bufetas, šo
kiams gros žinomas Jurgio Akelio orkestras. 

Įėjimas 4 dol.&
Staliukus iš anksto užsakyti ir pakvietimus 

gauti galima sekančiose vietose: J. Karvelio 
krautuvėje, 3322 So. Haksted St., telef. Y A. 
7-0677; "Marginių” krautuvėje, 2511 W. 69 St.; 
Br. Siliūno miasto krautuvėje, 4600 So. Fair- 
field Avė., tel. LA. 3-3689; Stangenbergų mais
to krautuvėj, Cioero, prieš šv. Antano Bažnyčią

Čikagos lietuvių visuomenę maloniai kviečiame dalyvauti N. Metų sutikimo bauliuje gražioje saleje ir linksmoje nuotaikoje!

DETROITO’O BIZNIERIŲ 
IR PROFESIJONALAI

Jeigu norite pirkti arba parduoti 
namus, sklypus, Biergardenus — 
alines, ūkius ar vasarvietes, kreip
kitės j

ELSEA REALTY & INVEST- 
MENT COMPANY

atstovą
VLADA BARAUSKU
Telefonai: Įstaigos VA 2-9790,

Residencijos — TA 6-4366 a
Si įmonė yra pati stambiausia Mi- gruodžio 29 d. (šeštadienį) 6 
chigano valstijoje. Detroite turi 4 vai. vak. Hispanos Unidos salč-

f

Albertas Mi-KA LEDINIS VAKARAS
Detroito šeštadieninė ir litua- 

. rust. mokyklos ruošia pirmą va
karą po advento — KALĖDINĮ 
VAKARĄ, kuris įvyks š. m.

skyrius ir sėkmingiausiai patar
nauja savo klijentams.

M. MIŠKINIS, M. D.
GYDYTOJA ir CHIRURGE 

X-RA\
393 VVrst Grand Boulevard

je, kampas Vernor ir 25 gatvių. 
Visa Detroito lietuviškoji visuo
menė kviečiama į šį vakarą gau
siai atsilankyti, smagiai pralcis-

riaus padėjėjas 
siūnas.

Kaip kasmet, taip ir šiemet 
Kalėdų senelis atveš visiems ge
riems Detroito lietuviukams 
daug dovanų ir jas išdalins prie 
kalėdinės eglutės. Tėveliai šiuo 
reikalu gali iš anksto susižinoti 
su “Neringos” knygynu, 1906 
25th Str., telef. TA-6-7134 arba 
tą pačią dieną dar prieš vaid'ni-

ti laiką ir tuo pačiu paremti mū Į mą susitarti su atitinkamais pa
sų lietuviškumo židinius, nes vi-' reigūnais salės rūsyje. Senelis

cor. Shady Lane Detroit 16. Michigao sas vakaro pelnas skiriamas1 ypač mėgsta tuos vaikučius, ku-
Namą telef. VI* 1-7970 1

Pirm. antr. ketv. ir penkt. 12-3 ir 6-8 vai
Treč. ir šėlt. 12-3 vai. » „ ... ... - ,

Telef TA 6-0686 Vakaro programą atliks sės- nas norintis vaikas, tik iš anks-
—........... - . . ...... — tadieninės ir lituanistinės mo-; to reikia susitarti su šeštadieni-

kyklų mokiniai drauge su Petru nes mokyklos vedėju Albertu 
Deveikiu. Jie suvaidins V. Ge

augščiau minėtoms mokykloms rie jam padeklamuoja eilėraš
paremti. čius. Tai galės padaryti kiekvie-

pavestas pareigas, už k, iš anks gehill. ER-1-3067 _ Cleveland jas jau buvo pasiryžęs daryti 
[ Hights — University Heights.

VINCAS KIRŠINĄS 
11420 Steel Avenue 
Detroit 27, Michigan

Tel. WE. 4-6165 
GENERAL OONTRACTOR

Atlieka Jvalrl'ifl statybos, pataisy 
mo Ir pertaisymo darbus — stalinln- 
kystfis cemento, mūrijimo, elektros, 
plumbingo, dažymo ir dekoravimo 
Atskirų kambarių bei butų jrengima* 
pastogėse ir skiepuose.

Dėmesio, Detroito lietuviai! 
Artėjančių švenčių dovanomis apsi
rūpinkite pas VIT.Jk U. Zl'BHK'lv.y,

560tt W. Fort Str. Tel. VI 32236

VITO JEWELER
deimantų, laikrodžių ir visokių bran
genybių krautuvėje.

Praktiški dalykai sali,’ dovanos 
artimiesiems, čia arba sietuvoje pa
silikusioms.

Taisomi laikrodžiai. Valymo kai
na — 4.50 dol. Nauji laikrodžiai ga
rantuojami 5 metams.

Atneškite senų laikrodį ir primo
kėję gausite naujų.

Visiems lietuviams duodamos nuo
laidos.

Misiūnu, 1985 Scotten Avė., te- 
liuno trijų paveikslų su prologu1 lef. TA-5-0303. 
vaidinimą “Drebulėlė”, kur š<.-j Po programos bus linksmi šo- 
lia Eglės, žalčių karalienės, pa- kiai ir veiks turtingas bufetas, 
matysime ir Kalėdų senelį. Fa- Tad visi šį šeštadienį atsilanky- 
statymas ir režisūra — Justo kime mūsų mokyklų ruošiama- 
Pusdešrio. Muzikinę dalį tvar-: me KALĖDINIAME VAKARE! 
ko Albertas Mateika, o režiso-' V. Kutkus

DANTŲ GYDYTOJA
BRONĖ GRUZDIENĖ, D.D.S.

15807 W. Waren
(3 bl. į vak. nuo Greenfield kelio)

Detroit 28, Michigan
Priėmimo vai. pagal susitarimą.
Telef. Kabineto — LUzon 4 5121 mis meno puotomis. Vasario 3

V. VERIKAK 19 KVARTETAS 
CLEVELANDE

Clevelando moksleivių ateiti
ninkų kuopa jau ne pirmą karta,, 
clevelandiečius vaišina šaunio-

Nainu LUzon 4-8961

Perkant ar parduodant namus 
ir apdraudžiant turtą 

Jums patarnaus

d. jie Vėl ruošia tokią puotą, 
; pasikvietę j talką solistą Veri- 
! kaitį ir jo vadovaujamą puikų
jį kvartetą. Koncertas įvyks

L. Sagį, M. Aukštuolį ir Rauli- 
naitienę. Laiko nedaug, repeti- 
cinis darbas bus pradėtas atei
nančių metų sausio 6 d., tad bu
simieji šokėjai raginami sukrus
ti ir užsiregistruoti.

CLEVELANDAS — VĖL 
MECENATAS

to dėkoju
Seniūnų ir seniūnijų sąrašas
1. Besperaitis Robertas, 1888 

Grasmere, MU-1-2919, seniūni
jos ribos — E. Cleveland iki St.' 
Clair ir London;

2. Bielinis Petras, 7521 Lawn- 
view, UT-1-3582 — E. 79 — E. 
55 ir Hough — Wade Park;

3. Blinstrubas Vladas, 6513 
Wade Park, EN.-1-2718 — E. 
79 — E. 55 ir Wade Park — 
Superior;

4. Darnusis Juozas, 9513 Šilk 
Avė., AT-1-1361, — Cleveland 
ir West Side;

5. Degutis Viktoras, 18318 
Windard, IV-1-4909, — E. 152 
iki E. 185 ir N. Y. C. gelež. — 
Erie ež.;

6. Dobrovolskis Jonas, 13813 
Ottelo, MU-1-9143 — Eddy Rd. 
iki E. 133 ir St. Clair — Erie 
ežero;

7. Gailiušis Antanas — E. 
79 — Ansel Rd. ir Kosciuszko 
iki Erie ežero);

8. Gruodis Petras, 12600 
Speedway, Overlook, PO-1-65- 
08 — Ansel Rd. — E. 133 ir 
Superior — St. Clair;

9. Karklius Benediktas, 585 
E. 250, RE-2-7476 — E. 185 — 

•East Lake ir VVilloughby, Euc- 
lid;

10. Lazdinis Stasys, 1192 E. 
87, CE-1-8714 _ E. 79 — An-, 
sel Rd. ir Superior — Kosciusz-i

I ko;
11. Lūžas Adolfas, 17933 

Neff, KE 1-7016 — E. 55 — E.
179 ir Superior — Erie ež.;

12. Matulionis Kęstutis, 1340 
E. 82, GA-1-4820, E. 79 — An
sel Rd. ir Superior — W2de P. ; 1

13. Praškevičius A. M., 134, 
E. 114, PO-1-0920 — E. 105 - i 
Eddy Rd. ir St. Clair — Erie 1 
ež.;

14. Žilinskas Petras, 3100 Ed-!

Petras Gruodis,

VLADAS N. S E L E N I S 1957 m. vasario 3 d. 6 vai. vak.
Šv. Jurgio lietuvių parapijos sa
lėje. Po koncerto bus įprasti
niai priedai
puikiam orkestrui, užkandžiai,!

narys United Northwestern 
Realty Association 
šaukite telefonais 

ofiso: WK 3-7000: res.: WE 4-6621 
arba atsilankykite į 

GUSTAFSON REALTY CO. 
13000 Schoolcraft kamp. Korrcnto

Gražiausias ir praktiškiausias 
“Kalėdų Senelio" dovanas turi
GAIVA

LB Clevalando apylinkė vė! 
pasiėmė malonią finansinę naštą' 
ir paskelbė dramos veikalų kon- 

. , . . . . , kursą. Laimėjusiam autoriui
S° ialLk^r°įan bus išmokėtas 1,000 dolerių. Preį 

mijos organizuotoju ir vykdyto-1

REFRESHMENTS & GIFTS , ,
3570 W. Vernor Detroit 16. Mich.j bllclus badytojai bus painfor

muoti vėliau siosc skiltyse.

SUTIKIME NAUJUS METUS

gaiviną gėrimai. Dainos meną . T T, ™, ju yra LB Clevelando apylinkesmylintieji ir visi kiti, kurie tik ,___,...
nenori praleisti progos išgyventi 
lietuviškos dainos puotą, ragina
mi tą va kaną rezervuoti sol. Vc- 
rikaičiui ir jo kvartetui. Apie

Telefonas TA—59783
Čia yra patogiausia vieta žemomis 

kainomis įsigyti dovanas:
Saldainiai, parfumerija, žaislai, .„ i-,,,,, ,,,.,..., , ..
Liet. knygos ir atvirukai, medžio BENDRUOMENIŠKAI

drožiniai bei audiniai. Naujų Metų sutikimas — tai
i linksmybių, pokštų ir padorių 
[linksmybių metas. Clevelandic- 
čiams šaunų Naujųjų Metų su-

Klausykite 
LITHUANIAN MELODIES

Ann Arbor — WPAG — 1050 klio- 
cyclcs

Sekmadieniais 1:00 — 1:30 p. p 
Vedėjas — RALPH VALATKA 

15756 Lesure — Detroit 27, 
Michigan

Naujasis Testamentas 

šventas Raštas

Vertė liet. vlų salboti JUOZAPAI 
RKVTRECKAS — Kauno Arkivys 
kūpąs Metropolitą*. IV laida. U 
MHn “T J TV" 1947 m. Štutgarte 
620 pual. Kaina $1.50. Gaunama 

‘‘DRAUGE1’ 
2334 So. Oakley Ave. 

Chicaqo 8, Ulinoii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiir

tikimą šiemet rengia JAV LB 
Clevelando apylinkė. Sutikimo 
puota vyks momentui pritaikin
tomis dekoracijomis lietuvių sa
lėje ir bus pradėta 8 vai. Bus 

; Bus linksma meninė programa 
seniesiems metams palydėti ir 
naujiesiems pradėtai.

11 ESI O LIETU VISKI KJI
ŠOKĖJAI!

kultūrinių reikalų komisija, ku
rią šiuo metu sudaro P. Balčiu-J 
nas, B. Auginąs, V. Ignas, J. Ka | 

iženas, V. Mariūnas, P. Maželis1 
ir J. Žilionis. Premijos suma 
yra sudaroma iš vietos apylin-1 
kės valdybos ir narių rėmėjų au 
kų. Smulkesnės konkurso infor
macijos yra paskelbtos atskira
me pranešime. Šiuo tik norime 
sveikinti savąją apylinkę ir kul- 

| tūrinių reikalų komisiją, verčian 
čias lietuviškos kultūros dirvo
nuose naują gražią vagą. j. v.

CTEVEUANIJO LIETUVIŲ 
VISUOMENES ŽINIAI

Dėl nuolatinio vietos lietuvių 
visuomenės (ypač tremtinių) 
kilnojimosi iš vienos miesto da
lies į kitą yra labai apsunkintas 
tautinio solidarumo įnašų rinki
mas ir glaudesnis bendradarbia
vimą.;. Tam palengvinti patu-

Kaip ir vises lietuviškos kolo- kiu vietos visuomenei seniūnų ir 
ui jos, Cleveland js rūpinasi ki- jų žinioje esančių seniūnijų są- 
tais metais Chicagoje įvyksian- rašą, tikėdamasis, kad geros Va
cių tautinių šokių festivaliu. LB lios lietuviai bus tiek malonūs 
vietos apylinkės švietimo ir kul-'ir vienokiu'ar kitokiu būdu su
tūrimų reikalų vadovas buvo su sižinos su savo gyvenamosios 
šaukęs tuo reikalu posėdį, ku- vietos artimiausiu seniūnu, pu
riame kalbėtasi tais reikalais ir tieks savo adresą ir atliks tauti- 
padaryti reikalingi nutarimai, nę pareigą — sumokės tautinio 
Tad šia proga, vis įgalintieji ir solidarumo įnašą; savo patari- 
norintic’i šokti kviečiemi regisi inais bei darbais padės C’levelan- 
ruotis ' as šiuos šokių vadovus; jdo apylinkės valdybai atlikti jai

HXH>oQ-a-a<>obobOiua-o<Koa-a-a-a-ocH>t

Lithuanian dictionary
Angliškai lietuviškas ir Lietuviš
kai angliškas žodynas. Parašytas 
H. H. Pewtres8 ir T. Gėriko. 333 
psl. Kietais viršeliais. Kaina $4.50. 

rai pradūrė. Gydytojas liko ak- 'Gaunama “Draug-F, 2334 South 
; las viena akimi, o mergaitė pa- i ,akley Ave- Chlcago nL 
1 rėjo namo sveika. -n<Kxjr^xx><xx>o<x>o<>o<Hxxxxxx>

illllllllllllllllllllilllllllllllll'lllllllnilllllr

ai operaciją, bet norėjo dar kar
tą pažiūrėti į jos gerklę. Jam

LB Clevelando Apylinkės beUriąnt gerklės vidų, vinis ū-
Finansinių Reikalų Vad.

Daktaras apako, ligonis 
pasveiko

Prieš keliolika metų Suomijoj 
viena maža mergaitė buvo pra
rijusi vinį. Ligoninėje gydyto-

Apsirūpinkite laiku 
apšildyti savo butą.

mai išlėkė iš ten ir pataikė gy
dytojui tiesiai į akį, kurią kiau-

GERIAUSIŲ FIRMŲ 
PEČIAI,

pradedant nuo $2S.0C 
pas
Roosevelt Furniture 

Company
(LIETUVIŲ KRAUTUVE) 
2310 West Roosevelt Road 

Tel. SEeley 3-4711 
KeUie Ilertulis ir F<-llx Raudonis, 

savininkai
Krautuve atidaryta kasdien iki 6 
vai. vak. Pirinad. ir Ketvtrtad. iki 
9 vai. vak. ir Sekmai! nuo 11 vai. 
ryto iki 4:30 vai. po pietų.

TAUPYTOJAMS DOVANOS 

NEMOKAMAI!

Nieko ypatingo... Tik kad prisimintumėte mus... 
Mūšy padėka jums už rėmimą.

ELEKTRINIS SKUSTUVAS

Sausam skutimuisi. A. C. 
srovė. Moterims arba vy
rams.

SU INDĖLIU SI.000.00 
AR DAUGIAU

Termometras ir Barometras

Pranešama būsiantis oras pasikeičiant 
spalvai. Gaunamas už $100.00 

ar daugiau indėlį.
Be gaunamų dovanų jūsų indėliai yra ap

saugoti. Kiekviena sąskaita yra apdrausta $10,- 
000.00 MOKAMI AUKŠČIAUSI DIVIDENDAI 
be pertraukos nuo 1922 metų. Atidarykite tau
pymo sąskaitą 1957 met. sau ir savo šeimai.

PADĖKA
STATYBAITėvams Jėzuitams pryšakyje su 

j tėvu provinciolu- Krištanavičium ir ® NAMŲ 
; io uoliu talkininku tėvu Barevi- j PATAISYMUI 
čium už Profesorių Draugijos po- i PRISTATOM 
būviui suteikti patalpą, parodytą vjgokiu Rnšin 
viscikeriuopą paramą ir gerą šir-
d). Valdybos nariui prof. Rukuižai 
už pobūvio suorganizavimą, padė
tą triūsą ir pavyzdingą šeiminin
kavimą, vyriausiai šeimininkei po
niai Musteikienei už jos parodytą 
kulinarinį meną ir didelį atliktą 
darbą, ponioms Garmuvienei. Ja- 
sukaitienei ir Rukuižienei už ių 
uolu talkininkavimą, panelėms Ni
jolei Lipčiutei ir Gražinai Mustei
kytei už malonų svečių aptarna
vimą prie vaišių sitalų ir pagelba 
virtuvėje, o taip pat visiems sve
čiams, malonėjusiems savo atsi- ' 
lankymu prisidėti prie pobūvio pa- I 
sisekimo, — reiškia gilią padėką

Lietuvių Profesorių ~--------------------------------------------

MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO

STASYS UTWlNaS, Prez.
3039 So. Halsted St

Tel. Vletory 2-1272 
Apkainavimą ij Prekių Pristaty

mą Teikiame Nemokamai 
Raštinė atidara kasdien n no 

8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro Ir 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.

Draugijos Valdyba

3C
PLATINKITE “DRAUGĄ’

STEPHENS Ll

Choro vedėjas
lt. Steponas Ičius, 

savininkas

4134-36 Archer Avenue
(Kampas Franciseo gatvės)

ŠAMPANO — NAUJŲ 

METŲ SUTIKIMUI 

1 9 5 6 - 1 9 5 7

CALIFORNIA CHAMPAGNE 
AMERIC AN CH AM PAG N E

Qt.
Qt-

$-|.95
$2-59

ST. ANTHONY SAVINOS
AND LOAN ASSOCIATION

1447 So. 49th Ct, Cicero. III. 
Tel. TOwnhall 3-8131 Closed Wedne»doys

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

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

ALGIRDAS LANDSBERGIS

km ONĖ'
V. Adamkcvičiaus apianka

(liBakymus au itnlgata alyaklta: 
IMU kaina 82.60

DRAUGAP. 91*4 š. Oakler l*e, 
Chlcaco 1, m.

dioa ni A-rnh'on Ir nopHpraatoa any- 
<oa p«r«ona4ua Anaip įvertina ra- 
.yinjaa OI,• ūda' “...W>laaa —• pa 
nleklntae nloklntojaa. brt t u r Ja
•Avyje Kra. Angelluo ang-lų varsų 

Tatjana—nesuprantanti aiž
ios tfcvokoa. bet n,vilkti «kalač.!u 
meile Pagaliau Julius.. «aa,i>an» 
skalai urnų Ir nesuvokiąs Jt samia. 
Ąrijau. be iVasna. sea,,pranO|S P* 
tolaus btprktSlInio prooeaa“.

FRANCUZIJOS IMPORTAI
PRINCE EUGENE Qt
PIERRE FIKS Bl’RGUNDY Qt.
JACQUES CARTIEII 1919 m. Qt.
maru; antoinette Qt.
MOET CHANDON BKUT Qt.
PIPEIt HEIDSICK — MUMMS BKU T Qt.

ITALIŠKI — VOKIŠKI
PORAZZI — ASTI SPI MANTE . 
Bl’RGEFF BRUT 1945 m.

(iKAIN ALCOIIO1. I»(l Prool
SKAIDRIOJI 
KRUPNIKAS 
Zl BROH KA

Qt.
(Įt.

5tli

5th
5lh
5th

Imi jrlu», as —- MUNCilNER IIOFBKAU 
Alus. paprastai pa'duodamas už $8 3'), 
DABAR dėžė 21 b.,

$2-98
$3-29
$3-95
$3-49
$3-95
$4,.59

$3J9
$3.95

$4.^
$3-29
$349
$3-79

$6-79
LIETUVIAIS ESAME MES GIM$

LIETUVIAIS NORIME IR BŪTI!!K
Atliekame dideliu: r mažus automobilių remontus. Lyginimas, da

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

Sinclair gazolino stotis “PAGALBA" — A. Stanevičius. Sav.
2641 West 7lst Str. (Kampas Talman Ave.)

Tnlet. PRospect 8-9842, Namu tel. WAlbrook 5-5934

V

^1

rtR <0 MITU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

TILNINGIAUSIA
Taupymo

HNDROvI

4838 ArAer Amui Tai. U3-4/I* 

AUGUSI SALDOKAS P>a<l0«,4pi
4*
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LIETUVIŲ BENDR. REZOLIUCIJOS
LB Chicagos apygardos atsto

vų suvažiavimo, įvykusio 1956 
m. gruodžio 16 d., rezoliucijų ko 
misija pasiūlė sekančias rezoliu
cijas, kurias suvažiavimas vi* 
sais balsiais priėmė:

1. Lietuvybei mūsų jaunojoj 
kartoj palaikyti, suvažiavimas 
prašo visuomenę —

a) dėti visas pastangas, kad 
šeima būtų lietuvybės išlaikymo 
židiniu, tėvai prašomi leisti ir 
skatinti savo vaikus lankyti li
tuanistikos mokyklas, jaunimo 
ansamblius, vasaros stovyklas, 
lietuviškus parengimus, iškylas 
ir priklausyti jaunimo organiza
cijoms;

b) šeimoje tėvai su vaikais 
kalba tik lietuviškai; vaikai ska 
tinami pamilti lietuvišką knygą 
ir laikraščius; jiems užsakomi 
vaikų laikraštėliai ar švenčių 
proga padovanojama lietuviška 
knyga;

c) stengtis, kad parapinėse 
mokyklose vaikai būtų kateki- 
zuojami tik lietuviškai, ir pa
maldų moksleiviams metu būtų 
giedama ir pamokslas sakomas 
lietuvių kalba;

saugokime savo lietuviškas pa
vardes;

d) lietuviška visuomenė yra 
kviečiama remti I JAV ir Ka
nados Lietuvių Tautinių šokių 
šventę ir Jaunimo kongresą, 
kad tie dideli įvykiai praeitų gra 
žiu pasisekimu;

e) Chicagoje lietuvių teatras 
yra būtinas; suvažiavimas dė
koja teatralams už jų atliktus 
darbus praeityje, bet kartu pra
šo, turint galvoje augščiausią 
tikslą — lietuvybės išlaikymą — 
ir ateityje nuoširdžiai bendradar 
biauti;

f) remti Lietuvių Studentų 
šalpos Eondą ir žurnalo “Litua- 
nus” leidimą;

g) lietuviai, kurie dar nėra 
organizuotais Lietuvių feendruo- 1 
menės nariais, yra raginami to
kiais būti;

h) Lietuvių Bendruomenės na 
riai raginami rinkti istorinę me
džiagą.

3. Švietimo srityje pasigenda
ma centralizacijos ir glaudesnio 
bendradarbiavimo tarp LB cen-' 
tro ir jos padalinių. Kartu pa
geidautina, kad švietimo darbą 
derinant paliktų ir vietiniams

d) visomis išgalėmis remti organams daugiau laisvės ir ini-
pradžios ir augštesnes lituanisti
kos mokyklas, Vasario 16 gim
naziją Vokietijoje ir Saleziečių 
gimnaziją Italijoje.

2. Lietuvybei ir lietuviškosios 
kultūros veiklai atgaivinti —

a) spausdintas žodis yra ga
lingas ginklas lietuvybės ir lais
vės išlaikymo kovoje; suvažia
vimas dėkoja Chicagos spaudai 
už nuoširdų talkininkavimą ir 
Lietuvių Bendruomenės reikalų 
supratimą ir kartu prašo teisin-

ciatyvos.
4. Suvažiavimas, atsižvelgda

mas į dabartinę mūsų valstybės 
padėtį ir rimtą tautos padėtį, 
prašo mūsų politinius veiksnius, 
kultūrininkus ir visuomenę prie 
vieningo darbo.

5. Suvažiavimas įpareigoja LB 
Chicagos apygardos valdybą stu 
dijuoti galimybes kultūros na
mams įsigyti.

6. Suvažiavimas siūlo LB Chi
cagos apygardos valdybai rūpin-

go objektyvumo ir paramos at- tis išstudijuoti didesnes lėšų tel-
eičiai;

b) lietuviška knyga, chorai, 
ansambliai, koncertai, kultūri
niai pasirodymai — yra lietuviš
kosios dvasios kėlėjai ir palai
kytojai, todėl kreipiamės į lietu
viškąją visuomenę, prašydami, 
kad ji paremtų savo atsilanky
mu tų vienetų veiklą, o lietuviš
ka knyga sulauktų daugiau skai 
tytojų;

c) priimdami JAV pilietybę,

kimo galimybes, tariantis šiuo 
reikalu su ekonomistais ir orga
nizacijomis, kad būtų surasti bū 
dai pinigus ne tik rinkti ir leis
ti, bet ir juos didinti investavi
mais įmonėse. Tai labiausiai tu
rėtų rūpėti Kultūros Fondui. 
Kartu reikalinga atitinkamai 
pertvarkyti ir teisinius nuosta
tus.

LB Chicagos Apygardos 
Suvažiavimo Prezidiumas

Chicagoje
BALFO VADOVYBĖ 

PRIMENA

Visų mūsų vieningas darbas, 
pastangos ir aukos įgalino Bal- 
fą nuveikti milžinišką šalpos 
darbą. Praėjusią vasarą Balfui 
atsivėrė nauji, dideli ir skubios 
pagalbos besišaukią darbo plo
tai — platusis Sibiras su bro
liais lietuviais kankiniais. Šim
tai jau surinkta Sibire, kurie ne
turi jokios pagalbos, nes jie ne
turi savo giminių užsienyje. Bal- 
fas turi tokiems ištiesti pagal
bos ranką.

Balfo vadovybė tikisi atsilie
pimo į mūsų laiškus. Nepamirš- 
kiti Sibiro lietuvių fondo. Užten
ka ir kuklios vieno dolerio au
kos, bet tik aukokime visi, duo
kime nuoširdžiai ir greitai. Juk 
Sibiro lietuviai vargsta ir šala 
bei nesveikuoja, todėl jiems rei
kalinga visokeriopa pagalba — 
vaistais, rūbais ir avalyne. Tai 
būtų didelis Kalėdų ir Naujųjų- 
jų Metų džiaugsmas jums ir ar
timo meile žėruojančios lietuvių 
tautos vaikams, išblaškytiems 
po viso pasaulio kraštus.

Blafas sveikina ir primena
Nauji Metai neša žmonėms' 

laimę ir naują gyvybę. Pasiti
kėkime ateitimi ir būkime pasi
ruošę dideliems šalpos darbams, 
kurie gali ateityje pasirodyti. 
Laikas dirba mūsų vilčių išsipil
dymui. Balfo darbai didžja ir 
plečiasi, kuomet jau atrodė, kad 
Balfas turėtų likviduotis. Todėl 
padėkite jam darbu, patarimu 
ir auka. Kiekvienas darbas ir 
auka šluosto vargstančiam aša
rą.

Aukas siųskite: Relief Fund 
of America, Ine., BALF, c/o 
Standard Federal Saving and 
Loan Assn. of Chicago, 4192 
Archer Avė., Chicago 32, III.

Kun. St. ftantaras,
Balfo Chicagos Apskr. Pirm.

Worcester, Mass.

LB APYLINKĖS METINIS 
SUSIRINKIMAS

Gruodžio 16 d. apylinkės val
dybos buvo sušauktas metinis 
LB apylinkės narių susirinki
mas, kuriam pirmininkavo J. 
Pipiras, sekretoriavo A. Gra
žulis.

Iš apylinkės valdybos pirmi
ninko V. Mačio pranešimo ma
tyti, kad valdybos pastangomis 
buvo surengtas vietos jaunimo 
meninių jėgų pasirodymo kon
certas, Meno Mėgėjų Ratelio ir 
Bostono vyrų choro koncertas, 
Birželio įvykių paminėjimas, vai 
dyba aktyviai prisidėjo prie Va
sario 16 šventės parengimo, 
pravestas mokinių lietuvybės 
klausimu rašinėlių konkursas. 
Be to surengtos kelios pramo
gos — naujai įrengtų patalpų 
atidarymas, rudens sezono ati
darymas, gegužinė Vytauto par
ke, tradicinė vakarienė ir trys 
jaunimo pasilinksminimai savo
se aptalpose. Daug darbo įdėta 
ir laiko sugaišta savųjų patalpų 
įsirengimui, kuriose jaunimo or
ganizacijos — ateitininkai ir 
skautai daro susirinkimus ir re
peticijas, mokosi Meno Mėgėjų 
Ratelio choras, jaunimas vaka
rais turi progą kultūringai pra
leisti laiką prie stalo teniso ar 
šachmatų. Taip pat veikia ir 
skaitykla; tik labai gaila, kad 
mažai kas nuadojasi ta skai
tykla. Norima įsteigti ir bib
lioteką, tik lėšų stoka dar ne
leidžia to įvykdyti. Yra paau
kotų knygų, bet jų dauguma tin
ka daugiau archyvui, o ne pasi
skaitymui.

Aušros Vartų parapijoje prel. 
K. Vasio paramos dėka veikia 
šeštadieninė lituanistikos mo
kykla, kurią lanko daugiau 60 
mokinių. Be to ten pat veikia 
čia gimusiems lietuviams litua
nistikos kursai.

Valdybos pirmininkas pasi
džiaugė jaunimo organizacijų — 
ateitininkų ir skautų — gražia 
lietuviška veikla.

Worcesterio lietuvių visuome
nė informuojama apie vietos lie
tuvių gyvenimą LB apylinkės 
leidžiamu dvisavaitiniu biulete
niu “Worcesterio Lietuvių Ži
nios”. Nuolatinių užsimokėjusių 
skaitytojų yra apie 200. Čia 
tenka pastebėti, kad tą biulete-, 
niį redaguoja, administruoja iri 
ekspedijuoja apylinkės valdybos Į 
pirm. V. Mačys. i

Baigdamas pranešimą, valdy
bos pirmininkas padėkojo vi
siems apylinkės nariams, prisi- 
dėjusiems prie valdybos vykdy
tų darbų.

Valdybos iždininkas pranešė, 
kad metų bėgyje apylinkės val
dybos kasa turėjusi apie 1,100 
dol. pajamų, pridėjus biuletenio 
pajamas, iš viso pajamų buvo 
1,700 dol. Visos pajamos ir iš
leistos. Daugiausia išlaidų pa
daryta patalpų įsirengimui ir 
jų nuomai bei biuletenio leidi
mui. Vien patalpų įsitaisymas 
atsiėjęs daugiau 300 dol. Įsi
gyta biuleteniui spausdinti mi- 
miografas ir salėje muzikos į- 
rengimai.

Revizijos komisijos praneši-1 
mą pateikė L.. Kačinskas ir siūlė 
apyskaitą patvirtinti, ką susi
rinkimas ir padarė.

A. Giedraičio pranešimas
Ką tik atvyįęs iš Vokietijos 

A. Giedraitis pateikė pranešimą 
apie lietuvių padėtį Vokietijoje.

Lietuviai gyvena didesnėmis 
kolonijomis Luebecke, Vehnene, 
Hannoveryje, Diepholze (iš čia 
lietuviai jau iškeliami, nes karei
vinės užimamos kariuomenės), 
Stuttgarte, Muenchene ir Mem- 
mingene. Iš viso buvo apie 8,- 
000 lietuvių. Daliai išemigra
vus, liko apie 7,000. Tik Weh- 
nene ir Hannoveryje yra išliku
sios stovyklos, o kitur lietuviai 
užmiestyje pastatytuose butuo
se.

Dėl stokos teisinės informaci
jos daugelis lietuvių yra ekono
miškai nukentėję. Buvo laikas, 
kada buvo galima gauti iš vo
kiečių valdžios iki 700 DM na
mų reikmenų įsigijimui, bet jų 
negavo vien tik dėl nežinojimo: 
vadovaujantieji organai nepain
formavo žmones. Tas pats ir su 
emigracijos kelionės išlaidų nuo 
gyvenamos vietos iki uosto pa
dengimu. Kas žinojo, kuri rei
kia reikalauti, tas gavo, o, kas 
ne — tas negavo.

Kas dirba ir turi gerą pasto
vų darbą, tas gyvena gerai, bet 
kas nedirba ir turi gyventi iš 
bedarbio pašalpos, sunkiai ver
čiasi.

Kultūrinį lietuvių gyvenimą 
palaiko vargo mokyklos ir Va
sario 16 gimnazija. Vargo mo
kyklos sunkiai verčiasi, daug 
kur trūksta patyrusių mokytojų.

Jaunimo nutautėjimas spar
čiai vyksta. Vaikai, lankydami 
vokiečių vaikų darželius ir pra
džios mokyklas, nutautėja. Da
lis jų atvyksta į Vasario 16 gim 
naziją visai silpnai mokėdami 
lietuviškai, bet čia dar atsigau
na; bet tie, kurie neatvyksta, 
jiems yra daug didesnis pavo
jus atkristi nuo savo tautos.

Bendruomenės patalpų 
išlaikymas

Gyvas diskusijas sukėlė bend
ruomenės patalpų išlaikymas. 
Valdybos pirmininkas apgailes
tavo, kad lietuvybės išlaikymui 
lėšas tenka telkti per girtuok
liavimą (rengimą pramogų su 
išgėrimais), bet ir ta priemonė 
kaskart vis labiau silpsta, nes 
viešus parengimus nustelbia jau 
šeimyniniai pobūviai. Ypatingai 
jautriai pasisakė L. Kačinskas 
ir jis čia pat pasižadėjo patalpų 
reikalui skirti 30 dol. metams. 
Šurkus tam pačiam tikslui pa
aukojo 10 dol. Susirinkimas pri
ėmė pageidavimą, kad visi na
riai bent 3 — 5 doleriais metams 
prisidėtų prie patalpų išlaiky
mo. Patalpos yra aiškiai rei
kalingos ir dėl to negali būti jo
kių ginčų, todėl, kam brangi lie
tuvybė, turi jausti pareigą jas 
palaikyti.
savo, bet ir visos Lietuvos ka
talikų vardu.

PAJIEŠKOJIMAI
Jieškomi: VIKTORIJA OORS- 

KYTĖ - KAUKIENĖ, VALENTI
NAS GOKSKIS ir PRANAS GOR- 
SKIS, kilę Lš Anykščių miesto. 
Jieško giminės iš IJetuvoa. Atsi
liepti šiuo adresu: Ona Budnikas, 
183 Clark Plac*, Elizabeth, New 
Jersey.

Jieškomas SIMONAS ISICNAS, 
atvykęs iš Rygos miesto į Ameri
ką maždaug prieš 47 metus. Ki
lęs iš Stebeikių km., Vadoklių pa- 
rap., Ramygalos vašlč., Panevė
žio apskr. Jieško jo sesers Nasta
zijos sūnus Vladas Bražionls, g. 

1946 So. Racine Avė., Chicago 8, 
III. Jis pats arba kas apie jį žino
prašau atsiliepti.

Jieškoma AUGELĖ PL1OPLIE- 
NĖ, d. Kazio. 1948 ar 1949 Lš Vo
kietijos atvykusi į Ameriką. Jieš
ko motina. Atsiliepti adresu: Mar
celė Uluškkmė, l.auckainiio km., 
Juodupėoų apyl. Naumiesčio ra j. 
lJthuauia.

Ješkomi: VERONIKA PALU- 
KEVICICTĖ KASACICNIENĖ ir 
jos vaikai JONAS, VLADAS, JA
DZĖ, ZOSĖ ir ADELĖ KASACIC- 
NAL Jieško sesers sūnus Juozas, 
Krūminas iš Lietuvos. Jie patys 
arba apie juos žinantys prašomi ra: 
šyti: P. J. Kazlauskas, 373 Bour- 
get St., V.J.C., MontreaJ, Que., Į 
Canada.

Jieškomas JURGIS KVIKLYS, j 
apie 35 m. amž. Jieško motina iš ■ 
Lietuvos. Buvo repatriavęs į Vo
kietiją. Pranešti: E. Strikienei, 
4420 So. Washtenaw Avė., Chica
go 32, HL

Jieškomi: VINCAS ir ANTA
NAS ŠURKAJ, kilę iš Sabalauskių 
km. Žinantieji arba juos žinančius 
prašau atsiliepti adresu: C. Kru- 
min, 468 E. 124 St., Clevelaud 8, 
Ohio.

Jieškomi ANTANINA TAMU- 
LIONIENĖ, ir jos vaikai: ANTA
NAS, ADOLFAS, JUOZAS ir SI
MAS. Atsiliepti: Krasno jarski j 
Kraj, Mansk. raj. M. Ungut Ži
linskas Alfonsas.

Jieškomas S. KUPRESCENKO, 
s. Savelijo, gyv. Chicagoje. Jieško
motina Ana Kupresčenko Liolių 
m., Kelmės raj., Lithuania.

Jieškoma URŠULĖ CIRV1ENĖ, 
d. Andriaus, kuri prieš karą gy
veno Kybartuose. Žinantieji pra
šomi atsiliepti. šiuo adresu: Juo
zas Ripkevičiuš, Alvito paštas, Al
vito karnas, Kybartų rajonas, Li
thuania.
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STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardines
fal gražiausia dovana mūsų 
mažiesiems skaitytojams. Meilt 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ii 
dali. VI. Stančikaitės gražios iliu 
stracijos šią knygą padarė dau 
giausia mėgiama mažųjų skaity 

, tojų tarpe. Kaina $1.50.
Cžaakymus kartu su pinigais siųskite

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8. DL
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VARDAI VANDENIMS M 
DIENOMS

Tokiu pavadinimu tik šiomis die
nomis Išėjo iš spaudos Jurgio Blokai 
čio eilėraščių knyga. Autorių pažįsta 
me, kaip vieną gabiausių Ir veikliau
siųjų mūsų teatralų, čia JJ matome 
daug žadančiu poetu. Knygos kabai 
— |1.BU.

Užsakymus Ir pinigus siųskite,
DRAUGAS, 2334 S. Oakley Avė., 

Chicago 8, I1L
.Ta

Jei turite parduoti ar ižnuomo 
U, pasiskelbkite smulkių skelbimų 
skyriuje. Skelbimą galite perduot 
telefonu: Virgiui* 7-6640.

CLASSIFIED AND HELP W ANTKD APS
REAL ESTATE

CICERO. Mūrinis 2-jų butų bar- 
genas. 5 ir 6 kamb. Pilnas rūsys. 
Karštu vand. stokeriu upšild. Apy 
linkėję 16th ir 48tb Court. $20 - 
500; įmokėti $5,000. KVOBODA. 
6018 Cennak Rtl. Blshop 2-2102.

BERWVN. Arti 16th ir Clinton 
— 2-jų butų mūrinis namas. S’/z 
ir 5’/2 kamb. Karštu vand. alyva 
apšild. 2 autom, garažas. $32,900.
SVOBODA, 6013 Urmak Rd. Bl
shop 2-2162.

ĮSIGYKITE DABAR !
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VAIKO DIEVAS IR RELIGIJA
Rellglnla valko auklSJlmas rySlum 

su Jo dvasine raida
I dalia: Vaiko kelias Į paaaulĮ 

II dalis: Valko kelias J Dievą
Ir religiją

III dalis: Vaiko religinis auklSJlmas 
VI dalis:Ypatingieji religinio

auklėjimo uždaviniai
328 psl. Kaina $3

Užsakymus su pinigais siuskite:

DRAUGAS 

2334 So. Oakley Avė.
CHICAGO 8. IDL.
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Ar Marija apsireiškė Lietuvoje 
Atsakymą rasite J. Budzeikos kny
gutėje

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE

Kaina 40 centų
Ją galite gauti

“D R A C G E”
2S34 So. Oakley Avė.

CHICAGO 8. DLL.

AR JAU ĮSIGIJOTE 
KNYGELĘ EGZAMINAMS

KAIP PASIRUOŠTI 
IA V PILIETYBEI

REAL ESTATE

Pirkdami sutaupysite 
ir pui duodami uždirb
ate per šią Įstaigą.
Ik BUDKKCKAS

R I ALTY
•omi Archer Avė. (prie

Callfornljos g-vSs)
LAfayitte 3-3384

Šioje nejudorno turto pardavimo 
Įstaigoje perkant ar parduodant, J0- 
•»ų laukia greitas Ir teisingas patar 
ravimas

NORVILĄ
REAI, ESTATE SALE8 

2600 W. 59th St. Tel. Prospect 8-5434

«^*****?ME*«*«*»»V*V-**SOR«f
Nejud. turtų pirkimas-pardavimas 

bei valdymas. Paskolų parūplnimas. 
automobilių leidimų patarnavimas.

VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS 

“Varpas” Ileal I Įstate 
General Insurance, Notary Public 

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

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St 
VVAlbrook 5-5030 

PRospect 8-3579 (vak. Ir mlnn.il )

HELP WANTEH - VYRAI

TOOL AND 

DIE MAKERS 

LATHE HAND

GRINDER HANDS

I. D. a.nd 0. D.

DIE SETTERS 

WATERBURY FARFEL
Smail Precislon \Vorks

Aged 40—50 is No Handicap

APPLY IN PERSON

WRITE OR WIRE

Advance Stamping Co.

Brighton Div.
815 N. Second St. 
BRIGHTON, MICH.

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

E. KURŠIUS 
REAL ESTATE SALES 

REpublic 7-9400
Kas per mano įstaigą pirks 

ar parduos nekilnojamą turtą 
ekspertiškas income taksų pil
dymas vieniem metam nemoka
mai.

BUILDING & REMODELING

VIKTORAS ŠIMAITIS 
General Contractor

Stato rezidencinius Ir komercinius 
namus: pasiūlo sklypus; rekomen
duoja planus; Išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VT 7-4220 
arba rez. tel. BI 7-3310. Kreiptis —

ŠIMAIČIAI 
Realty - Builders - Insurance 

2737 West 43rd Street

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

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

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

Pinigus su užsakymais siųsti:

DRAUGAS”, 2334 S. Oakley avė 
Chicago 8, UI.

MALDAKNYGE

“JAUNUOLIŲ MALDOS”
Kurią peruoM 

Kun. P. Kirvelaitis 
Kaina: $1.50 ir $2.50(Tieakymas adremoUteDRAUGAS

2334 South Oakley Avenne 

CHICAGO 8. ILL.

becaute taving livts is this 
simple: You send $1 to 
CARE. That dollar sends 
22 lbs. of food overseas — 
helps feed this little boy 
and his family for one 
whole month.

please
care...
becavse hvnger hurts!

SEND TO CARE, N.Y.
er you r locol CARE office

MARQUETTE PARKE:
Mūr. 4 kamb., du mieg., pečiais 

šlld., geroje vietoje, tik $10,600.
GAGE PARKE:

Med. 2 po 5. centr. šlld., garažas, 
tik $16,000.

Naujas mūr. 2 po 5, ant didelio 
sklypo, modern. Įrengtas, tuoj gali
ma kraustytis.

BRIGHTON PARKE:
Med. 5 ir skiepe 3 kamb., gara

žas, centr. šildymas karštu vandeniu 
alyva. $11,650.

Turime daug ir Įvairių namų, pa
dedame gauti paskolas, esame lietu
vių apylinkių centre Brighton Parke.

SIMAIČIAI
Realty, Builders. Insurance 

2737 West 43 SL 
CLiffside 4-2390

Pajamų bungalow. 2 butai (2 
mieg. kamb.). Automatiškai alyva 
apšild. Modemiškos vonios ir virtu
vės. 2 autom, garažas. Prieinama 
kaina — $16,900 Kreiptis telefonu 
LAwndale 1-4752.

IŠNUOMUOJAMA

Tšnuom. apšild. mieg. kambarys 
vyrui. Su valgiu ar be valgio.

4320 S. Fairfield Avė.

DĖMESIO!

Iš ARTI IR TOLI BALDŲ

PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap- 
drauda. Pigus Ir sąžiningas 
patamavtmaa.

R ŠĖRĖMIS
4546 S. Wood St., Cblcago •, 

lUlnota. tel. VI 7-2972

J.GLIAL/DA

OPA PRO 
NOBIS

PREMIJUOTAS 
ROMA |QA S
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I LIETUVIŲ STATYBOS 

BENDROVĖ

MŪRAS !

ŠIOM SS STIUKUS = ■■
S Kasdien nuo 8 vai. ryto iki S 
S 6 vai. p. p. Kitu laiku susitarus s
E Tel. PRospect 8-2013 ž
E «M0 SO. CAMPBELL AVffi, = 
t Chicago 29. IHlnols - 
5imiilillllliillllllillliimiliiiiiiiiiniiiii'Š

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 

1442 S. 48th Ct., Cicero 50, III.
Statomo naujus namus ir garažus. 

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairins remonto darbus, skubiai, 
gerai ir pigiai.
Šaukite DAnube 6-2703 nno • vai. 

ryto iki 7 vai. vakaro.
Tel. Ol.ytnple 2-5121 nuo 6 vak 

vakaro iki 11 vai. takam.

MISCELLANE0U9 
Įvairūs Dalykai

LIET APD RAUDU AGENITRA
Visų rūšių apflraudos automobl 

(lų finansavimas. Notarlatas Valsty 
bšs patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdrandas kitu 
nasttelrauk’te pas mus

JONAS RIRVAITIS 
VVAlbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGEKC1 
6108 S. Ashland Are. Chicago 36, IH

ŠILDYMAS
A. Stančianskas instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air conditioners) ir atlieka 
visus skardos darbus.
1546 8. 49th COURT, CICERO 
Tel. OLymplc 6-0775 nuo 8 vai 

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

OLymplc 2-6752

IMa ilsias romanas!

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

Abi dalys vienoje knygoje 
448 pgl. _ tik $4.00

Užsakymus siųsti:

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Aveniu

Chicago 8, Illinoii

Skaitykite ir platinkite dienraštį “hrau^".

mlnn.il


Penktadienis, gruodžio 28, 1956 DIENRAftTTS DRAUGAS. UHTCAGO. TLLTNOTS

SO. BOSTONO ŽINIOS Los Angeles, Calif.

Matysime “Vincų, Kudirkų’’
Bostono Liet. Dramos sambū

ris šįmet švenčia savo veiklos 
5 metų sukaktį. Per tą laiką y- 
ra pastatęs eilę rimtų veikalų 
ir tuos veikalus vaidinęs ne tik 
Bostone, bet ir daugelyje vietų 
šiame krašte ir Kanadoje. Savo 
veiklos sukakčiai atžymėti sam
būris pasirinko žinomą veikalą 
“Vincas Kudirka” .Tame veika
le vaizduojamas mūsų tautos 
atgimimo kovotojas idealistas 
daktaras Vincas Kudirka, Lietu
vos himno autorius. Veikalo pir 
masis autorius yra Kazys Inčiū- 
ra. Tą veikalą naujai atkūrė ra
šytojas Antanas Gustaitis. Vei
kale yra daug veikėjų, todėl or ■ 
ganizatoriams reikėjo padėti 
daug pastangų, kol tie veikėjai 
buvo surasti. Sambūrio vadovė 
Aleksandra Gustaitienė, režisa
vusi daugumą pastatymų, šį 
kartą atsikvietė neseniai į šį 
kraštą atvykusį žinomą Lietu
vos teatrų režisierių Ipolitą tvir

kos rolę atliks bostoniškiams na 
žįstamas aktorius Henrikas Ka
činskas. Pastatyme dalyvauja: 
Ona Girulienė, Jadvyga Gražu- 
lienė, Laima Katauskaitė, Vida 
Mališauskaitė, Elona Marijošiū- 
tė, Aldona Mongirdienė, Irena 
Nikolskytė, Regina Norvaišaitė, 
Liuda Šmitaitė, Aldona Vasaity- 
tė, Zita Zarankaitė, Pranas Aver 
ka, Petras Bliumas, Jonas Grin
kevičius, Algimantas Gustaitis,

George Str., Los Angeles 27. 
i Vyčiams paskaitą skaityti pa- 

Iškilmingi Lietuvos Vyčių pietūs kviestas Lietuvos konsulas ir
Lietuvos Vyčių vietos kuopos1 

naujoji valdyba perėmė “val
džią” iš senosios valdybos iškil
mingų ,pietų metu, kurie buvo 
š. m. gruodžio 16 d. 5 vai. p. p. 
“The Corsican” restorane. Pie
tų metu po trumpą žodį tarė 
buvęs kuopos pirm. P. Barkaus
kas ir naujasis kuopos pirm. L. 
Valiukas. Pietų dalyviai taip 
pat pasikeitė kalėdinėmis dova
nomis. Po iškilmingų pietų nau-

buvęs Lietuvos 
Valdybos pirm. 
Bielskis.

Vyčių Centro 
dr. Julius J.

/

Tam galimybių yra. Los Ange- ir Charles Darches. Organizuo- j mas įvyks tuoj po N. Metų. Vy
les vyčiai pilnai tikisi, kad jų jama ir jaunieji vyčiai. Jaunųjų čiai yra dėkingi lietuviškai spau 
pastangos duos gražių vaisių.

K. ?

Antanas Gustaitis, Uogintas Ku , joji kuopos valdyba ten pat tu- 
bilius, Jurgis Jašinskas, Valte-jrėjo pasitarimą dėl ateinančių 
ris Lendraitis, Kipras Mališaus- metų veiklos. Naujoji valdyba 
kas, Mykolas Manomaitis, Bro-jyra šios sudėties: pirm. L. Va
rnus Mickevičius, Stasys Sant- liukas; vicepirmininkai — A
varas, Petras Viščinis, Antanas Skirius ir J. Zivich; sekr. Lor-
Vileniškis. Orkestrantai: Julius raine Samolis; fin. sekr. Laura
Špakevičius, Vladas Eikinas, 
Herkulis Strolia, Vytautas Stro
lia, vaikai: Giedrė Karosaitė, 
Gintaras Karosas, Kęstutis Mic 

■ kevičius.
Biletsi iš anksto gaunami Ivaš 

kų baldų krautuvėje, Minkų gė-
, . ,. .... . A .. ilių krautuvėje ir “Keleivyje”,butą, o pat. pasiliko asistentes Pastatyma3 bus 1957 m sausio
pareigose. Jau keletas mėnesių 
sambūris repetuoja ir tam dau
giausia naudojasi Ivaškų namų 
patalpomis. Veikale yra ir mu
zikinė dalis, kurią tvarko jaunas 
muzikas Vytautas Strolia. Deko 
racijos gaminamos kolektyviniu 
būdu. Pagrindinę Vinco Kudir-

SPORTAS
(Atkelta iš 2 psl.) 

ir jį pateisinti), tačiau ar tos 
reformos bus rimtai svarsto
mos, jau visai kitas klausimas.

13 d.
— I RK Susivienijimo 94 kuo

pos susirinkimas kviečiamas sek 
madienį, sausio 6 d., 11 vai. pa
rapijos salėje po bažnyčia. Bus 
renkama nauja valdyba. Nariai 
kviečiami gausiai dalyvauti.

— LRK Susivienijimo Mass 
apskrities susirinkimas (meti
nis) kviečiamas 1957 m. sausio 
6 d. 12 vai. parapijos salėje E. 
7th St.

— BALF Bostono skyriaus 
metinis susirinkimas kviečiamas 
sausio 16 d. 7 vai. vak. taut.

Yucius; kasininkė Ann Laurinai 
tis; “Vyčio” koresp. Helen Nash 
lenas. Religinei komisijai vado
vaus E. Bartkus, Lietuvių kultu 
ro3 komisijai — Žibutė Balsytė, 
Ritualo komisijai — Laura Yu
cius, Lietuvos reikalų komisi
jai — L. Valiukas. Lietuvos Vy 
čių visuotiniam suvažiavimui 
rengti komiteto ir kartu valdy
bos kitas pasitarimas įvyksta 
1957 m. sausio 3 d. 7 vai. vak. 
pa3 Žibutę Balsytę, gi sausio 
mėn. kuopos susirinkimas šau
kiamas 1957 m. sausio 7 d., 
pirmadienį, 7:30 vai. Šv. Kazi
miero parapijos salėje, 2716 St.

Naujoji kuopos valdyba yra 
pasiryžusi išplėsti kuopos veik
lu, ją pagyvinti ir paįvairinti. 
Be to numatyta suorganizuoti 
sendraugių kuopą ir taip pat 
jaunių kuopą. Sendraugių kuo
pos organ:zavimui iniciatyvą i- 
masi A. Skirius. Taip pat kuo
pa dės visas pastangas, kad Va
karų Amerikoje atsirastų dau
giau Lietuvos Vyčių kuopų.

Newark, N. J.
Vyčių veikla

Nevvarko Lietuvos Vyčiai 
gruodžio 18 d. buvo sušaukę su
sirinkimą. Į naują valdybą iš
rinkti: J. Sakevich, pirm., Char
les Duches, vicepirm., June 
Youch, finansų sekr., Joan Yan- 
kauskas, sekr., Peter Podgalsky

GU2T1JSKŲ
<FVERLY H J II.S GftUKYCV
‘-siaustos gėlės dėl vestuvių banke 

’aldotuvlų Ir kitų papuošimų

S44S W1ST MRD STRl'ET 
ei PRospeot H-OHSS tr PR R-O8S

j vyčių pirm. yra J. Sakevich, dai už jų veiklos aprašymą lie- 
,! A. Malakas ir D. Laukžemis. tuviškiem laikraščiam: Draugui, 

i Vyčiams gražiai padeda prel. Darbininkui, Garsui. Visiems
J. Kelmelis. Siūloma organizuoti 
jaunųjų vyčių kuopas JAV ir

skaitytojams, leidėjams ir bi
čiuliams linki </ug laimės Nau-

Kanadoje. Sekantis susirinki- jų Metų proga.

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANKS TV & RADIO, INC-
3240 So. Halsted Si. CASumel 5-7252

M

NUO UŽSISENEJUSIŲ
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ

IR ATVIRU ODOS LIGŲ -
Tie. kurie kenčia nuo SENŲ 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIDU 
naguti ramiai eėd&tl Ir naktimis 
miegoti nes jų užsisenėjusioa žaiždos 
niežėjimų ir skaudėjimą, senų atvi- 

. - v. , ru ir skaudžių žaiždų uždėkite
susirūpinimą antrinio pobūdžio Detroite. Pranešimus darys, legulo ointment Jos gydymo
šakomis. Jei jankiai ir toms ša-) centro direktoriai M. Michelso-h^l“r8ga?5anegramiaiUmiegotiUnak- 

nienė, P. Viščinis ir skyriaus tj vartokite ją tapgi nuo skau-

Sveikintinu reiškiniu betgi ten 
ka laikyti kaikurių amerikiečių; namuose. Bus pranešimai iš sei-

koms skirs tinkamą dėmesį, ru
sų dominacija bus trumpa. 

Amerikiečiai, rusai ir lietuviai 
Šias eilutes rašančiam teko 

proga pasitikti pačius pirmuo
sius grįžtančius amerikiečių 
sportininkus Los Angeles aero
drome ir su jais pasikalbėti. Bu
vo ryškiai jaučiamas nepasiten
kinimas rusų komandiniu atsie- 
kimu ir apie antrinio pobūdžio

delegatas seime A. Keturakis. 
Bus renkama nauja valdyba. Po 
susirinkimo bus arbatėlė.

— So. Bostono Liet. Piliečių 
draugija gruodžio 20 d. vykdė 
rinkimus į valdybą. Didesnių rin 
kiminių kovų nebūta ir į valdy
bą perrinkti daugumoj tie patys 
asmenys.

— Kultūros klubo susirinki-

eižių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
niežėjimą ligos vadinamos PSORIA- 
S1S Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE.S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos ir perplyšimą 
tarppirščiu. Yra tinkama vartoti nuo 
džlūstančlos suskilsios odos dedir- 
viniij. odos Išbėrimų ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams. kada 
pasirodo skaudu* išbėrimas nuo 'vy
styklų. Ji yra gera gyduolė nuo iš- 

1 virtinių odos Ilgų. L*
I gulo Ointment J r* 

parduodam* po 75 
et., 11.26, Ir fl.BO.

A. A.
ONA RUDMINIENŽ

(Szakurskyt?)
Gyveno 6938 S. Campbell Avė. 

Tel. VVAterfall 8-7532
Mirė gruod. 24. 1956, 1:25 v. 

vak.. sulaukus 67 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tau

ragės apskr., Vainuto parapi
jos, Girininkų kaimo.

Amerikoje išgyveno 47 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

brolis Jonas Szakurskis, brolio 
vaikai: Liliian MichRo, Elzbie
ta Savich. Jonas, Juozapas. 
Stasys, Antanas ir Robertas, 
kiti giminės, draugai ir pažįs
tami.

Kūnas pašarvotas Petkaus 
koplyčioje, 6812 S. Weatern 
Avė.

laidotuvės įvyks šeštad.. 
gruodž. 29 d., iš koplyčios 8:3n 
vai. rvto bus atlydėta Į švenč. 
Panelės Gimimo parapijos baž
nyčią. kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Brolis su šeima.
Laidotuvių djp'ktorius A. 

Petkus.Tel. GRovefiill 6-2345.

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR IS TOIJAU

K. EIDUKONIS
"tiriu naują dideli sunKvežūr 

Ir apdraudaa
«18 W. 91at St Chicago. W 

Tel ■PPeseett U-9781

P.&J. JOKUBKA
TV. DEIMANTAI IR I.AIKRADŽIAI

Pardavimas ir Taisymas
4077 So. Archer Avc.

Chicago 32, III. — Tel. LA 3-8617

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West Ulth Street

Viena* blokas nuo kajlnią.

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas mieste I

Telef. — CEdarcrest 3-6335

J-

šakas gana ironiškai atsiliepta. IRas> turėjęs įvykti sausio 6 d., Pirkite vatstinėseChi
dėl to pat metu vykstančio vai-! ca«ol ,r apylinkėse 
dinimo Svetimoms plunksnoms,j 
yra atšaukiamas. Sausio mėn. 3big*n arba raiyki- 
kult. klubo susirinkimo visai ne-' te ir atatųaut* go
bus. Susirinkimas bus vasario! ąvr orAwt *

Garsusis krepšininkas B. Rus- 
sell ir kiti didžiavosi savo tau
tiečių laimėjimais lengvoje at
letikoje, gi rusų atžvilgiu buvo 
gana neigiamai nusiteikę. Bend
rai jie iš Australijos parsivežė 2 d. Tame susirinkime paskaitą 
ko geriausią nuomonę; visur jie' aP*e Lietuvos teatrą skaitys St. 
buvo maloniai sutikti ir puikiai Santvaras 
priimti.

LEGULO, Department D., 
5618 W. Eddy St., Chicago 34, III.

DIDELIS ATIDARYMO 
IŠPARDAVIMAS

Urmo ir detalė prekyba. — Pilnas 
pasirinkimas Kalėdinių žaislų; mo
terims Nylon kojinių I-os rūšies 60 
gauge 15 denier 3 ]>oros už $2.00. 

L E O N ’ S 
Hosiery & Novelty Store 

1301 W. 52st St. DR 3-6278

LIODČSIO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

8845 So. Western Avė. Air ConditJoned koplyčia 
BEpublic 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

Tiem*, kurie ryvena kitose miesto dalyse; sausima 
koplyčią arčiau jūsų namų.

H"IJ l'imtTSBSK—S—

NARIAI UETUVID TAUP. IR SKOLINIMO
B-VIŲ LYGOS. KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos iki $10,000.00 
I R

(Paskolos Duodamos Mamų Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

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

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0 VVESTERN AVĖ. 1410 S0. 50ih AVĖ. 
CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.

Telefonai — GRovahiSI 6-2345 arba 
T0wnhall 3-2109

Jei praėjusį kartą išvardino
me paskirų lietuvių pasiektas 
pasekmes, tai dabar bent trum
pai palyginkime mūsų tautiečių 
relatyvų pasirodymą su kitais 
sportininkais. Kiek iš nepilnų 
duomenų galima patirti, žaidi
muose dalyvavo bent 8 lietuviai. 
Laimėti du sidabriniai medaliai 
(Mikėnas ir krepšininkai), pa-Į 
siektos lygiosios III ir IV vietos 
(reikia manyti, kad Murauskas1 
būtų laimėjęs Iii vietą, jei dėl 
jos būtų buvę pravestos varžy-i 
bos). Tokiu būdu surinkta bent i 
13i/> tiško. Nors ir turime su
tikti, kad krepšininkų antros 
vietos pasisavinimas kiek netiks 
lūs, galime betgi pasidžiaugti 
tuo faktu, kad brazilai, austrai, 
belgai, indai, urugvajiečiai, por
tugalai ir visa eilė kitų nesuge
bėjo surinkti nė tiek taškų. 
Trūksta duomenų nustatyti taš
kų proporciją, tačiau reikia ma
nyti, kad lietuvių santykis 
(13.5:8) būtų vienas geresnių. 
Tik visus šiuos džiuginančius 
faktus nuslopina žiaurioji realy
bė, kad mūsų tautiečiai kovojo 
už svetimų spalvų garbę. Gal 
Romoje, kur už keturių metų 
vėl rinksis sportininkų elitas, 
mūsų sportininkai kovos jau už j 
savo trispalvę?...

NEKILS SPORTO KLUBO 
SUSIRINKIMAS

K. m. gruodžio 30 d. 2 vai. p 
p. Lietuvių auditorijoje įvyks S. ’ 
K. Neris susirinkimas. Progra- . 
moję - naujos valdybos rinki- Į 
mai ir bus rodomas filmas iš VI į 
siaurės Amerikos liet. sporto 
žaidynių. Kviečiame ir visuo
menę atvykti į ssuirinkimą ir 
pasižiūrėti filmo. Klubo V-ba

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

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

ST. ANTHONY SAVINGS & LOAN ASSN.
1447 S. 49thCt., Cicero 50, III., tel. TO 3-8131-32

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

JOHN F. EUDEIRIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605 07 South Hermitage Avenue

Tel. Yfl 7-1741-2 ir Lfl 3-9851
4330 34 South California Avenuo

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

JONAS GRA KAS

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna
vimas dieną ir nak- 

1 tį, Reikale šaukite
1 mus.

Mes turime koplyčias, 
visose Chicagos ir 
Roselando dalyse ir' 
tuojau patarnaujame’

J. G. T ELE VISION OOMPANY
2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998

PARDAVIMAS IR TAISYMAS
TV APARATAI: paprasti ir spalvoti, automatiški, \nldoml nuo tolo. ne
šiojami. Jungiami prie automobilio. PATEFONAI: vietiniai ir užsieniniai, 
paprasti, nešiojami, automatiški. lll-FI. baterijiniai. RADIJAI: vietiniai 
ir vokiški. AM. FM. trumpos bangos, keligarsia kalbiai, staliniai, kabine
tiniai, nešiojami, tranzistoriniai, kišeniniai — \ takus

ŠVENČIŲ DOVANOMS

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

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

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

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

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

SPECIALIAI ŠVENČIŲ 
PROGA!

J. JANUŠAIČIO ir 1. MAŽEIKOS
Midwest Maisto - Likerio 

Krautuvėje
2515 W. 69th St., Tel. PR 8-9259 

★

Specialios kainos gruodžio mėn. 28, 29 ir 30 d.d.
Jerome Grain Alkohol 190 proof 
BISQLIT
HENNESY 3 STARS 
MARTEL, prancūziškas konjakas 
ISPANIŠKA BRENDY 10 metų senumo 
KIJAFA VYNAS

CONTREAU likeriai
CONTREAU BRENDY
M U 11 M pranc. šampanas
Bordcaux vynas raudonas ir Imltas

Vynas galionais

Ir daug kitų gėrimų specialiomis kainomis
(.numinti lleltnlėkl ir .Mamytės sūriai. Importuoti grybai, 

iinglonč, lli-tmiška |\nrl duona Ir kiti gaminiai kaip Metiniai, taip 
Ir ImiMirtiioli Iš užsienių.

šteirariški šokoladai įvairiose dėžėse dovanoms. Guminės di
delės lėlės su iiuįuruliais plaukius lik $5.98. Taip pat vaikščio- 
jaiirių lėlių tiukauėių dovanoms luip put tik $5.98.

Perkant dideliais kiekiais specialios nuolaidos.
KJIALTLVE ATDARA KASDIEN NUO 7 V. RYTO Iki 10 V. V:

HT±
CRANE SAVI NG S AND LOAN

ASS’N
2655 VVEST 47th STREET LAfayette 8-1083

B. R. Pletkieulcz, prez.; E. R. Pletkieulcz, sekr. Ir advokatas 
Mokame augalus dividendus. Kešiuojajne čekius. Parduodame ir 
Išperka m e valstybės bonus. Tau pyto j a ms patarnavimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ŠIANDIEN.—Apdrausta Iki $10.000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki S vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 Iki 5: treč. uždaryta, o šeit. nuo 9 iki vidurdienio.

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

VASAIT1S — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, Iii. Tel. OLympic 2-1003

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 IV. 60th STREET REpublic 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Vlrglnia 7-0672
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X šv. Kazimiero seserų vie

nuolyno rėmėjų centro susirin
kimas įvyko gruodžio 16 d. vie
nuolyno patalpose. Į šį susirin

IŠ ARTI
j. A. VALSTYBĖSE i

— Birutė ir Viktoras Vesel

kos, detroitieėiai, tik ką susi
laukė naujagimės dukrelės Da-j 
nutės-Marijos. Jie augina ir ki-Į 
tą dukterį Laimutę-Karoliną. 
Inž. V. Veselka yra žinomas 
savo tautodailės išdirbiniais — 
medžio raižiniais, kurių labai 
daug yra įsigiję tautiečiai, o

IR TOLI

kimą delegačių suvažiavo dau- *r v*sa svetimųjų
giau negu paprastai. Mat šia- ryškesniųjų veidų, 
me susirinkime turėjo būti per-į Užsienio filmų kritikų
renkama valdyba ir padaryta draugija savo metiniame suai- 
keletas svarbių nutarimų. Su-|r*n^^e’ įvykusiame gruodžio 
virinkime dalyvavo ir vienuoly
no kapelionas kun. S. Zaka
rauskas, taipg’ Motina M. Teo
filė. Esamoji valdyba palikta ir 
sekantiems metams. Galutinai 
nutaria vajaus vakarienę turė
ti sekmadienį, vas. 24, 1957, o 
seimą gegužės 5 d. Visos dele
gatės buvo gerai nusiteikusios 
ir rodė pasiryžimą uoliai dar
buotis ir toliau. Susirinkimui

14. New Yorke, išrinko 1957 
metams valdybą: pirm. dr. T. 
Weber, vengras, vicepirm. dr. 
R. Dyck, vokietis, sekr. A. 
Krasna, jugoslave, ižd. L. Obie- 
rek, lenkas. Direktoriais išrink
ti: dr. N. Svverdlin, A. Valu- 
chek, dr. A. Chaurize, kun. B. 
Mikalauskai ir V. Borzecki.

— New Yorko miesto majo
ras R. Wagner, gruodžio 20 d.

• -- "."T"2 Waldorf Astoria viešbutyje su-vadovavo pirm. A. Nausediene, v. ........... , ..., .. ~ , ... „ ruošė pnespiecius Indijos mi-raštinmkavo V. Galnaite. Po . . . . , _ J , , ,nistro pirmininko Jawaharlal 
Nehru garbei. Dalyvavo ir Lie
tuvos gen. konsulas.

— Japonijos užs. reik. mi

nistras Mamoru Shigemitsu, 
(Japonijos priėmimo į Jungtinių 
Tautų narius proga, gruodžio 
19 d., Jungtinių Tautų delegatų 
restorane suruošė puošnų pri-

susirinkimo visos delegatės bu
vo pakviestos į didžiąją salę, 
kur įvyko pagerbtuvės ir vai
šės. Augštesnės mokyklos auk
lėtinės išpildė gražią progra
mėlę. Visos rėmėjos buvo nu
fotografuotos.

X Bridgeporto lietuvių kolo-

iii;a, viena iš seniausių dalių ėmimą kitų tautų delegacijų 
Chicagoje, susilauks daug gy- nariams ir generaliniams kon- 
vumo. kaip aiškina Juozas Mo- šulams. Buvo pakviesti ir da- 
zeris, District Savings and lyvavo Lietuvos gen. konsulas 
Loan kompanijos vedėjas. Juo- ir p. Budrienė.
zui teko matyti finansavimą — Rūta Urbonaitė (14 metų 
naujos statybos toje koloni- amžiaus), North Reading, 
joje, kur daug žmonių manė, Mass., High Shool 9 klasė3 mo- 
kad nebereikia statyti, nes ko- kine. parašė kalėdinį vaizdelį 
lonija yra sena. Mozeris ma- “Siurprizas”, kuris laimėjo pir- 
no, kad nereikėtų apleisti to- mą vietą mokykloje. Kūrinėlio 
kių apylinkių, nes visos pa- vaidinimas buvo įrekorduotas 
grindinės įstaigos yra išvysty- ir kartojamas mokinių pobūvy- 
tos ir gražiai tarnauja visuo- je Kalėdų švenčių metu. 
menei. Kai žmonės persikelia
į Chicagcs apylinkes, tai rei
kia vėl visas įstaigas nauiai 
kurti ir vystyti.

X Archer—Brighton Parko

visuomenės veikėjai bei preky
bininkai yra įsteigę organizaci
ją, kuri rūpinasi išsaugoti se
nąjį tos kolonijos veidą, nes 
rengiantis vesti per tą vietą 
autostradą nukentėtų visos žy
mesnės įstaigos. Tame komite
te randame ir šias lietuvių pa
vardes: prel. D. A. Mozeris, H. 
C. Lepinske, Justinas Macke
vičius, Stanley Balzekas. John 
Shulmistras.

X Moterų Sąjungos 20 kuo
pa Brighton Parke švenčia 40 
m. sukaktį gruodžio 30 d. 6 v. 
vakaro. Banketas ir gera pro
grama įvyks Lietuvos Vyčių 
salėje. Komisiją sudaro ir šir
dingai joj darbuojasi H. Šir- 
vinskienė, M. Paukštienė, J. 
Klapatauskienė, L. Valantinie- 
nė. Visų

— Ekonomistas dr. S. K. Ba

lys iš Grand Rapids, Michigan, 
kompanijos siunčiamas, po Ka
lėdų išskrido kelioms dienoms 
į Clevelandą dalyvauti Ameri
kos ekonomistų sąjungos kon
ferencijoje.

— Marytė ir Vytautas Pet

ruliai, taip pat gyveną Det
roite, džiaugiasi neseniai gi
musiu antruoju sūneliu.

VOKIETIJOJE
— Prof. dr. Oberlaender, vo

kiečių ministeris tremtinių rei
kalams, gruodžio mėn. 16 d. 
aplankė Vasario 16 gimnaziją. 
Augštą svečią gimnazijos kie
me pasitiko gimnazijos direk
torius dr. V. Literskis, PLB

Vokietijos Krašto valdybos 
pirm. J. Bulaitis, gimnazijos 
mokytojai ir mokiniai. Ponas 
ministeris susipažino su Vasa
rio 16 gimnazijos finansine 
būkle, aplankė klases ir dalį 
bendrabučio. Po to svečias bu
vo priimtas gimnazijos salėje. 
Mokiniai ir mokytojai jį sutiko 
audringu rankų plojimu. Po
nas ministeris pasakė trumpą 
kalbą, palinkėjo sėkmingai 
ruoštis tėvynės atstatymui ir 
neprarasti vilties. Tautinių šo
kių grupė, vadovaujama mkt. 
L. Skeivelienės. gražiai pašoko 
keletą tautinių šokių, kurie mi- 
nisteriui padarė gero įspūdžio. 
Išvykdamas ministeris atsisvei
kino su gimnazijos vadovybe, 
Krašto valdybos atstovais, mo
kytojais. Tautiniais drabužiais 
apsirengę mokiniai šokėjai iš
vykstančiam ministeriui sudarė 
špalerius. Ministeris padavė 
ranką kiekvienam šokėjui. Iš
lydėtas didelėm ovacijom. Mi
nisteris mūsų gimnazijai paro
dė didelio palankumo ir supra
timo.

ARGENTINOJE
— Aleksandras Runkauskas,

64 m. amžiaus tautietis, mirė 
gruodžio 11 d. Velionis buvo 
gimęs Žagarės miestelyje. Į Ar- 

į gentiną atvyko 1927 m. ir be
veik visą laiką dirbo kepyklo
se. Paskutiniu laiku dirbo Tem- 
perley. Palaidotas Lemas de 
Zamora kapinėse gruodžio 13 
d. Laidojimo apeigas atliko 
naujai įšventintas kunigas Juo
zas Stasiulevičius.

— Kun. J. Margiui, MIC, bu
vo padaryta operacija Avella- 
nedos sanatorijoje. Ligonis pa
mažu sveiksta.

— Juozas Stasiulevičius Auš
ros Vartų liet. bažnyčioje laikė 
primicijas gruodžio 9 d. Primi- 

Įcijose dalyvavo kun. Juozo tė
veliai : Agnietė Aleksandravi
čiūtė ir Juozas Stasiulevičiai, 
sesutė Marytė, artimieji ir 
daug lietuviškos visuomenės. 
Primicijantui ėiakonavo kun. 
Vyt. Palubinskas, MIC, iš Ro- 
sario. Pamokslą pasakė kun. 
K. černauskas, MIC. Vaišes 
rengė Aušros Vartų liet. para
pija. Pietų metu sveikino Auš
ros Vartų liet. parapijos klebo
nas kun. P. Garšva, MIC, Tem- 
perley liet. kolonijos kapelionas 
kun. A. Kleiva, MIC, Aušros 
choro vadovas Ig. Valantinavi- 
čius, primicijanto tėvelis Juo
zas Stasiulevičius.

KALNIEČIAI KOMO II

Kalniečiai pagal seną paprotį atvyksta Kalėdų metu į Romą ir 
gatvėse vaikščiodami pučia dūdas ir groja kitais instrumentais. INS

CHICAGOS ŽINIOS

NAUJŲ MAŠINŲ 

FONDAS
X Juozas Ališauskas, gyv. 

Cicero, III., Eugenija Veidman, 
10512 S. Indiana Avė., švenčių 
proga gavo telegramas iš Lie
tuvos su sveikinimais. Tokių 
sveikinimų Chicagoje gauta ir

kuopų sąjungietės ' daugiau.
kviečiamos dalyvauti. X Chicagos Lietuvių Futbo-

X Juozas Gamckas Kūčiosc ,o klubas visuotiname narių ir 
susižiedavo su Silvija Pranai- narių rėmėjų susirinkime, iš 
tyte. Vestuvės — gegužės mė- keturių pasiūlytų vardų, pra- 
nesyje. Palmyra Barch, baigų- vedus balsavimus, balsų dau- 
si Marijos Augšt. mokyklą, &uma išrinko klubui Lituanica 
veikli Šv. Jurgio parapijos so- vardą. Susirinkimo metu buvo 
dalietė, Kalėdų dieną susižie- išrinkta revizijos komisija, Ru
davo su Teodoru Zvveig. Ves- rią sudaro V. Šimkus, J. Gai- 
tuvės numatytos rugpjūčio delis, z Kavaliauskas ir na-
mėnesį. j riai J* Pleirys ir v- Cemarka.

J X Adelė (Laureckytė) ir 

X Chicagos Balfo apskritis į agronom Antanas Baltrušaitis,

centrinį Balfo sandėlį New §įuo meĮu dirbąs Chicago Ex- 
Yorke išsiuntė 13000 (?) rūbų truded Metai įmonės laborato- 
ir avalynės. Daug prisidėjo prie rijoj, susilaukė sūnaus. Anks- 
rūbų pakavimo ir išvežimo £jau jje aUgjno jau vjeną gūnų.

darbuotoja3j x Algis Dumbrys dainuos 
Studentų ateitininkų ruošia
mam Naujų Metų sutikimo ba-

nuoširdus Balfo 
Jonas Kesulis.

X Tėviškėlės takais yra nau

ja Balės Vaivorytės knyga ^L,je per per šokius, pritariant 
jaunimui. Tai trumpa, eiliuota muz. Br. Jonušo orkestrui. 
Lietuvos istorija. Knygelė ilius- X Tūkstantis dolerių bus 
truota. Išleido Sūduvos lei-, įnikta naujam Draugo roma

no konkurso laureatui sausiodykla.
X Stefa (Alvikytė) ir dr.

12 d. 7:30 vai. v. Sokolų salėj. 
X Dail. A. Varnas ir šeima,

Petras Kisieliai prieš Kalėdas vietoj sveikinimų švenčių pro- 
susilaukė sūnaus Vytenio Pet- ga aukoja stud. šalpos fondui 
ro, o dukrelė Jolita broliuko. ' 10 dol.

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

Šv. Onos Moterų ir Mergaičių
Dr-ja, Waukegan, III. $15.00Į
Dimgaila, St................ 10.00
Kindys, Eva ............. 5.00
Aleksa, kun. P............. 2.00
Bacvinakas, Simonas . . 2.00
Balčiūnas. P................ 2.00
Blaškevič'.us, Simonas 2.00
Brenčius, K................. 2.00
Burba, Ona ................  2.00
Černiauskas, J. ...... 2 00
Kikilas, Alf. ............. 2.03
Kleinotas, P................ 2.00
Shimkus, A................. 2.00
Stankauskns, V............. 2.00
Stempužis, J................  2.00
Zakarewich, J............. 2.00
Baras, Br.................... 1.00
Brazys, Vincas ......... 1.00
Butkus, A.................... 1.00
Cejauskas, Ben............. 1.00
Cerba, Ona ................ 1.00
Čiapas, G..................... 1.00
Grigalius. J.................... 1.00
Keženius, L.................................... ■'..00

Liaudinskas, S..........  1.00
Mačėnas, J.................... 1.00

Kietesnių bausmių už 
narkotikus!

JAV prokuroro R. Tieken 
įstaigoje įvyko federalinių Illi
nois valstybės ir Cook apskri
ties atstovų pasitarimas, kurio 
metu nusistatyta prašyti, kad 
Illinois valstybėje būtų išleisti 
griežtesni įstatymai prieš nar
kotikų spekuliantus. Norima, 
kad Illinois įstatymais nustaty
tasis bausmės minimumas pri
lygtų federaliniais įstatymais 
naujai nustatytam bausmės mi
nimumui, pagal kurį (įsigalio
jusį tik nuo praeitois vasaros) 
sugautas pirmu kartu nusikal
tęs baudžiamas 10 .metų kalėji
mo, o antru ir trečiu kartu — 
20 metų.

Miręs vaikas išgelbės 
kitą?

Šv. Elzbietos ligoninėje mirė 
trejų metų berniukas Gilbert 
Case, gyvenęs 3322 N. Sacra- 
mento; mirė po sunkaus sužei
dimo automobilio nelaimėje. Jo 
tėvai sutiko, kad tuoj po jo 
mirties būtų jo odos dalelės 
panaudotos gelbėti nuo mirties 
trejų metų mergaitę Cindy 
Evans, iš Decatur, III., kuri 
smarkiai apdegė, užsidegus 
suknelei. Berniuko tėvai paro
dė didelį kilnaširdiškumą, su
pratę, kad jų sutikimas panau
doti jų sūnelio odos daleles ga
li išgelbėti gyvastį mažosios 
apdegėlės.

Sužaista reikalauja t 
$250,000

Lillian Hanley, 80 m. am
žiaus siuvėja, iškėlė bylą prieš 
Chicagos Miesto Susisiekimo 
vadovybę, reikalaudama ket
virčio miliono dolerių kompen
sacijos už apdegimus laike iš
keltojo traukinėlio gaisro Evan- 
stone, įvykusio gruodžio 7 d. 
Byloje susisiekimo vadovybė 
kaltinama apsileidimu, nes nau
dojo vagoną, turintį žymių trū
kumų.

Dūdų orkestro koncertas
Šiandien, penktadienį, Prisi

kėlimo parapijos salėje, 5060 
W. Jackson, Chicagoje, 8 vai. 
vak. įvyks katalikų jaunimo or- 
gnizacijos CYO dūdų orkestro 
23-čias metinis koncertas.

Meras už uždarymą
sekmadieniais

Chicagoa meras I'aley pri
taria priėmimui nuostato, kad 
sekmadieniais būtų uždarytos 
parduotuvės. Jisai tikisi, kad 
toksai nuostatas Miesto tary
bos bus priimtas.

Elektroniniai įtaisai banke

Hyde Parko Nacionaliniame 
banke, Chicagoje, įrengti mo- 
derniškiausi įtaisai tiems, ku
rie automobiliais atveža savo 
indėlius: artėjąs prie langelio 
automobilis mato raudoną ar 
žalią šviesą, pagal tai ar jam 
reikia sustoti ar važiuoti. Kai 
mašina prisiartina prie milži
niško pasukamo disko, elektro- 

1 ninė akis parodo signalą — lė
čiau. Kai mašina pasiekia rei
kiamą vietą, pasirodo raudona 

' šviesa, sustabdanti automobilį. 
|Tas diskas pradeda suktis ir 
'mašiną atgręžia prie langelio 
Kai mašina ruo to disko slen
ka prie vieno iš trijų banko 
langelių, žalia šviesa parodo 
sekančiam, kad jau gali važiuo
ti. Šviesos virš galvos parodo, 
prie kurio langelio važiuoti. Ka
sininkas su atvykusiu kalba 
specialiu garsiakalbiu. Indėli
ninko parašas perduodamas 
per televizijos aparatą į vidų, 
kur patikrinama, palyginus su 
anksčiau duotuoju bankui pa
rašu.

Vieton dukters parvežė 
lavoną

Fenger mokyklą baigusi 
Georgeann Kartzke, 18 m. am
žiaus, buvo laukiama tėvų na
muose Chicagoje. Tačiau Cle- 

Ivelando autobusų stotyje pa- 
;kvaišęs vyras ją pradėjo užpul
dinėti, ir kai šoferis jį sudrau- 
įdė, tasai nušovė mergaitę, o 
i paskiau ir šoferį; bebėgdamas 
dar sužeidė penkis žmones. Už 
kelių blokų jį nušovė policija. 
Chicagoje, mergaitės namuose, 
tuojau buvo nutrauktos vaišės 
ir pradėtos planuoti laidotuvės.

Sugauna bankų vagis
Illinois valstybėje per 1956 

metus buvo apiplėšta 11 bankų 
Apiplėšime dalyvavo 30 pikta 
darių, iš kurių didžioji pusė 
— 17 jau yra sugauti. Iš išneš
tų $77,890 atgauta $24,433.

100 dienų kalėjimo . 
už butelį

Pastebėta, kad daugelis mir
tinų nelaimių Chicagoje per 
Kalėdų laikotarpį i.’yko todėl, 
kad vairuotojai buvo girti. Dėl 
to teisinas kaskart griežčiau 
griebia įsikaušusius vairuoto
jus. Vieną jų, IVilliam Lofton 
29 m. amžiaus, kuris jau nebe 
pirmu kartu pakliuvo į polici
jos rankas už vairavimą esant' 
neblaiviam, nubaudė teismas 
100 dienų kalėjimo.

Girtus vairuotojus policija 
tikrina su specialiu įtaisu, va
dinamu breathalyzer. Praeitą 
penktadienį tvo aparatu buvo' 
patikrintas net 60-ties vairuo-1 
tojų kvapas, nes jie buvo įtarti t 
esant perdaug įsikaušus.

15,000 gaus didesnes 
algas

Westem Electric bendrovės 
fabrike Havvthorne Works su
sitarta su darbininkų unija, 
kad bus pakeltas atlyginimas 
nuo 7 iki 11 centų per valandą, 
o dirbantieji akordiniu būdu 
gaus bonus po 12.1 centų per 

. valandą. Darbininkams specia- 
į listams atlyginimas padidina
mas iki 16 centų per valandą

Pavogė pašto ženklų 
rinkinį

• Iš Lcuis L. Penner bute 
4900 N. Marine drv., Chicago 
je, vagys išnešė pašto ženklų 
kolekciją, rinktą per 30 metų, 
ir įvertinama $20 000, o taipgi 
išnešė kailių ir brangenybių už 
$15,000. Savininkams nesant 
namie vagys įėjo per užpakali
nes duris.

H

Martinkus, L.................... 1.00
Petravich, J...................... 1.00
Serelis, Irena ............. 100
Totulis, V......................... 1.00

LIETUVIŠKU STUDIJŲ 
INSTITUTAS

— Išlaikomas —

MOKSLINIŲ STUDIJŲ KLUBO 
SEMESTRO TEMA:

MODERNIŠKŲ KULTŪROS AP
RAIŠKŲ VERTINIMAS

Penktadienį, gruodžio 28 d. 
Vilniaus Aušros Vartų mokyk
loje (virš bažnyčios), 2325 W. 
23rd PI. (šalia “Draugo”) kun. 
dr. Andrius Baltinis skaito pas
kaitą tema: Modernus žmogus 
ir literatūra.

Paskaitos pradžia 7 vai. 30 
min., nesivėlinant.

Visi, besidomintieji dvasinių 
mokslų pažanga, kviečiami da
lyvauti.

Cook apskrities 
biudžetas

Naujau 1957 metų Cook ap
skrities biudžeto projektas nu
mato $57,9211.71 pajamų ir iš
laidų. Numatytas atlyginimo 
padidinimas net 8,000 iš 13,000 
Cook apskrities tarnautojų. Šis 
biudžeto projektas toliau svar
stomas ir numatoma, kad iki 
eausio 7 d. bus priimtas.

KAS KĄ IR KUR
Pakvietimai ir staliukai j stu

dentų ateitininkų ruošiamą tradi
cinį Naujų Metų Sutikimo Balių 
rezervuojami:

A. Valavičiaus Krautuvėj, 4359 
S. Campbell, BIshop 7-9475, A. Šle
žo krautuvė, 2543 West 69th St., 
WAlbrook 5-9691, Minigirdas 
Motekaitis, 714 W. 30th St., VIo- 
tory 2-4324. Giedrė Kazlauskaitė, 
1437 S. 48th Court, Cicero, OL- 
ympic 2-9335, Povilas Kilius, 3915 
Euclid, Ea.st Chicago, Tel. East 
Chicago 3998R

Balius įvyks gruod. 31 d., 9 vai. 
vak., Kevmen’s Klubo balių salė
je, 4711-21 W. Madiscn St.

DĖMESIO!

BŪKIME IŠTIKIMI LIET. 
KNYGAI!

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

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

LIET. KNYGOS KLUBAS
(Lith. Book Club)

2334 So. Oakley Avė.,
Chicago 8, Illinois

3Z ---- c
KAS BUS NAUJAS “DRAUGO” 

ROMANO KONKURSO

LAUREATAS?

1957 m. sausio 12 d., šeštadienį,
7:30 vai. vakaro 

SOKOL SALĖJE
2345 South Kedzie Avenue, 

Chicago, Illinois
Amerikos visuomenė bus supažindinta 

su nauju laureatu.

-M

ALDONA STEMI’UŽIENft, konkursų laimėtoja

Lietuvių visuomenei tai yra svarbi diena. Šiais metais 
7 rašytojai atsiuntė kūrinius norėdami laimėti $1,000, 
kuriuos kiekvienais metais parūpina dienraščio Draugo 
Bendradarbių klubas.

Paskelbus laureatą, įvyks koncertinė dalis. Dainuo
ja ALDONA STEMPl'ŽIENfi, garsi Clevelando daini
ninkė.

Rezervuokite tą dieną DRAUGO romano konkurso 
šventei. Kiekvienais metais konkursas iškelia naujas 
ir įdomias asmenybes. Tikimės, kad ir šiais metais bus 
didelis surpryzaa Amerikos visuomenei, kai bus paskelb
ta laureato pavardė.

__ r,,


