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JAU PASKIRTA PREMIJA NAUJAM ROMANUI
Draugo premija - $1,000 - bus 

įteikta ateinantį šeštadienį
, DR. JUOZAS PRUNSKIS
Didžiąja romanų premija jau šeštą kartą vainikuotas nau

jas kūrinys: jury komisija, sausio 2 d. posėdžiavusi Clevelande, 
rado, kad iš visų atsiųstųjų veikalų geriausias yra romanas 
“Smilgaičių akvarelė” ir jo autoriui (ar autorei, apie tai sužino
sime sausio 12 d. Chicagoje) paskirta $1,000 premija.

Komisijos sprendimas buvo

Vengrijos sukilėliai vis dar 
kovoja prieš sovietų kariuomenę

VIENA, Austrija, sausio 4. — Erno Geroe, nekenčiamas stali- 
nistas, kuris pakvietė sovietų tankus triuškinti Vengrijos sukilėlių, 
jau išspirtas iš Vengrijos prezidentinės tarybos.

Budapešto radijas ketvirtadie- - —■ - - 1 —
nį paskelbė, kad Geroe, buvęs Granata Daleido 
Vengrijos komunistų partijos va- ‘ r

labai vieningas — be svyravimų 
visi penki už tą (tūrinį atidavė 
savo balsus.

Jury komisija

Jury komisija buvo šiuo kar
tu sudaryta iš Clevelande gyve
nančių mūsų literatūros puose
lėtojų. Jai pirmininkavo Petras 
Balčiūnas, literatūros studijas 
išėjęs Vyt. Didžiojo universite
te, dėstęs literatūrą Kražių, Tel 
šių ir Panevėžio gimnazijose, 
buvęs lietuvių gimnazijos direk
torius tremtyje. Jury komisijos 
sekretorius buvo Viktoras Ma- 
riūnas, Juozo Keliuočio moki
nys, literatūrą studijavęs Kau
ne, mėgstąs literatūros proble
mas, periodinėje spaudoje pasi
rodęs su giliomis recenzijomis.
Jury komisijos nariai buvo: 1.
Aldona Augustinavičienė, lietu
vių ir prancūzų literatūrą stu
dijavusi augštosiose mokyklose
ir čia pat Clevelande gavusi tos. .
šakos magistrės laipsnį; dauge- Laiškai pabrangs?
Ii stebinusi savo gobtomis pas- \VASHINGTONAS, sausio 4. 
kaitomis apie literatūrą; 2) My- _ PaSt0 d artamcnUs sviratc, 
kolas Venclauskas, dramatur- „ . ,aiskama
gas ir poetas, Kaune ėjęs lite- tQ ženklus nuo 3 iki 5 centų. Paš-
ra uros s u įjas, ypač gi mę-Į tQ generaiįnjs viršininkas Sum-
sis 1 slavų literatūrą; taikliai merfield tuo klausimu jau kalbi- 
vertina naujus kurinius; 3) „„ „ • •... o L. , . . josi su kongreso nariais.Kun. Alfa Susmskas — jaunimo
pamėgtas autorius, daugelį ža
vi savo Jaunystės maršu, nau
jai pasirodžiusiu JAV knygų 
rinkoje.

Alsuoja šviežumu

Konstrukcija vientisa. Intry- 
ga gili ir sumaniai mezgama. 
Stilius sodrus. Vaizdavimo prie
monės originalios. Žodyje su
gestyvi jėga. Charakteriai tei
giami ir įtikinami. Autorius ne 
tik gabus pinti vyksmą, bet ir 
išgauti vaizduojamų charakte
rių sielos niuansus. Tematika 
alsuoja šviežumu. Autorius tu
ri nuovoką — kiek užsimoja, 
tiek išveža. Tiesa, veikalas ne
pretenduoja į gilesnių proble
mų sprendimą ar idėjų išryški
nimą, bet tai yra nepamaino
mas tokio pramoginio pasiskai
tymo pavyzdys, kokių reta mū
sų literatūroje. Autorius ne tik 
turtingas intryga, bet taiklus 
palyginimais, pasisakymais, ap
rašymais .

(Nukelta į 3 psl )

Viceprezidentas Richard Nixon sveikinasi su naujais senato nariais. Grupėje su viceprezidentu (iš kairės 
i dešinę) yra šen. Thruston Morton (R., Ky.), šen. John S. Cooper (R., Ky.), šen. Frank J. Lausche 
(D., Ohio), šen. Frank Church (D., Idaho) ir šen. Jc^eph S. Clark (D., Pa.)

Atsiųstu 7 rankraščiai

Šie kvalifikuoti literatūros 
mylėtojai turėjo išrinkti geriau-1 
šią kūrinį iš atsiųstų septynių:! 
1) Architekto KrAnio atvejis 
(pasirašytas slapyvardžiu Jo
nas Kanapinis), 2) Balandžiai 
audroje (Vytautas* Benjami
nas), 3) Broniaus Bargailos gy
venimas (Žvangutis), 4) Juodo
ji gulbė (Laura), 5) Smilgai
čių akvarelė (Viktoras Tilvi
kas), 6) .Vynas, moterys ir dai
na (Margaret Brent) ir 7) Vys
tančios šakes (Nepaisą).

Jury komisija vienbalsiai pa
sisekė už Smilgaičių akvarelę, 
dviejų dalių romaną, turintį iš 
viso rankraščio (mašinėle) 532 
puslapiu.

Premijuotasis
Romanas vaizduoja Lietuvos 

provincijos miestelio gyvenimą, Į 
kur yra glaudi sąsaja su kai
mu. Čia aptinkama ir judri ūki
ninkaitė, ir gyvas siuvėjos ti
pas, ir ryškiai pavaizduotas se
niūnas, ir kombinuojąs buhalte
ris, šviesus ūkininkas, idealis
tas vikaras ir ūkio rūpesčiuose! 
beskendįs klebonas. Lietuva čia 
bent dviračiais ir motociklais 
motorizuota, ryškus krašto ga
jumas kilti. Veikale vyrauja op
timizmas, bet jis neįkyrus, be 
jokios tendencijos; skaitytoją 
pagauna, intryga jo nepaleidžia, 
ir daro geresnį. Kūrinys, kokio 
ligi šio neturėjome. Tai naujas 
savo žar/e. Rašytojas kuria 
degdamas Lietuvos meilės ir il
gesio iliuzijomis. Aiškus savo 
principuose, nors jų niekur ne
bando prakišti. Autorius gilus 
estetas. Sugeba beletristiškai 
prieiti prie asmenų ir įvykių.

Žeme drebėjo
TOKIO, Japonija, sausio 4. — 

Žemės drebėjimas ketvirtadienį 
sukrėtė Tokio priemiesčio pasta
tus.

NaujIi rūpesčiai
PARYŽIUS, sausio 4. — Pran

cūzijos policija šiandien pradėjo 
kovą prieš tuos asmenis, kurie 
gavo gazoliną esminiams tiks
lams, o naudojasi šiaip sau pasi
važinėjimui.

Darbo reikalams
WASHINGTONAS, sausio 4. 

— Prezidentas Eisenhoweris pa
rinko James A. O’Connell iš Up- 
per Montclair, N. J., darbo sekre
toriaus pagelbininku. O’Connell, 
50 metų amžiaus, yra respubli
konas ir The Public Shirt korpo
racijos New Yorke vicepreziden
tas.

Milionai dolerių
WASHINGTONAS, sausio 4. 

— Atstovų rūmų tarptautiniams 
reikalams pakomitetis vakar pra 
nešė, kad Jungtinių Amerikos 
Valstybių milionai dolerių, ski
riami Iranui, netinkamai admi
nistruojami. ,

Pakomitetis prašo kongresą 
ištirti užsieninės pagalbos nau
dojimą.

Pabaltijo valstybių jaunimas 
deportuojamas į Rusijos gilumą

STOCKHOLMAS, Švedija. — Pabaltijo valstybėse kyla ne
pasitenkinimai. Kokios priežastys kelia ypač lietuvių, estų ir lat
vių jaunimo nepasitenkinimą, 1956. XII. 20 spaudos atstovus 
Stockholme painformavo Estų Tautinės Tarybos Švedijoje pirmi
ninkas A. Rei, o iš lietuvių pusės — ministeris Ignas Šeinius.

Savo išvadas informatoriai —/ t 
grindė, kaip skelbia švedų ir kitų Ministerio Igno Šeiniaus 
spauda, o ypač platų pranešimą informacija
įsidėjęs šveicarų „NeueZuercher. >r;_ MZeitung", bolševiką paeisaky- Semiu.,plačiau numetė

maia per spaudą .r radijus, be to, Ljetuvoj m į*
pačių gautais patikimais šalti- paalteUdnimą okupantais, be be- 
maiS' I tuvių, taip pat rodo ir kitų tau-

A. Rei pabrėžė, kad kaip taria- tybių studentai, pirmoj eilėj — 
mus savanorius okupantai jau lenkų. Likę Lietuvoj lenkai da- 
yra į Sov. Sąjungą po lapkričio bar ieško kelių, kaip galėtų per- 
28 d. išsiuntę daugiau kaip 2,000 sikelti nuolatos gyventi į Lenki- 
jaunų estų. Sovietai yra supla- ją, kurioj visdėlto rusų spaudi- 
navę, kaip tat yra prasitaręs ir ( mas nejaučiamas toks smarkus, 
pats Chruščevas, iki 1957 m. pa- Tačiau bet koks kontakto tarp 
baigos iš Estijos deportuoti „sa- Lietuvos ir Lenkijos palaikymas 

paskiausiu metu pasidaręs žy
miai sunkesnis, nei buvo seniau.

Pakvietė Piety
Korėjos atstovę

NEW YORKAS, sausio 4. — 
Jungtinių Tautų generalinės 
asamblėjos politinis komitetas 
pakvietė Pietų Korėjos atstovą 
dalyvauti diskusijose svarstanti 
Korėjos klausimą.

Šiaurės Korėja nepakviesta. 
Indija, Ceilonas ir sovietinis blo
kas reikalavo pakviesti ir šiau
rės. Korėją.

Pietų Korėjos atstovas atsisė
do prie konferencijos stalo.

das, jau nėra tarybos nariu. Iš 
prezidentinės tarybos taip pat 
pašalinti stalinistai: Ersebeth 
Andic ir Istvan Kovacs. Kovacs 
yra Budapešto komunistų parti
jos generalinis sekretorius.

Šiais valymais komunistai no
ri įsiteikti vengrams, kurie yra 

'nusistatę prieš Janos Kacar re
žimą ir sovietų buvimą Vengri
joje.

Patikimi šaltiniai iš Budapešto 
ketvirtadieenį pranešė, kad įvai
riose Vengrijos vietovėse sukilė
liai vis dar susikerta su sovietų 
kareiviais.

Kulkų išakėti automobiliai
Kulkų išakėti ąutombiliai ir 

sunkvežimiai atvežami pataisyti 
į Budapeštą iš Miskolc apylinkės, 
kuri yra sukilėlių rankose.

Kovos tebevyksta Miskolc, 
Pecs ir Balatone, šventėse įsitem 
pimas buvo sumažėjęs Vengrijo
je, bet dabar vėl pakilo.

Vengrijos fabrikų vadovybė 
neklauso Janos Kadar vyriausy
bės įsakymo, kad būtų pašalinti 
iš įmonių nedirbantieji darbinin 
kai dėl anglies stokos.

j autobusę
ALŽIRAS, Alžirija, sausio 4. 

— Nacionalistas įmetė granatą į 
autobusą. Vienas asmuo žuvo ir 
dvylika buvo sužeista, įskaitant 
moteris ir vaikus.

šešiolika asmenų buvo sužeis
ta kituose užpuolimuose Alžire 
ir du asmenys krito nuo nacio
nalistų kulkų Constantine.

Alžirijos nacionalistai užvakar 
šaudė iš kulkosvydžio į traukinį 
Orane. šeši asmenys krito negy
vi, trys iš jų europiečiai.

Keleriems metams
TEL AVIV, Izraelis, sausio 4. 

— Izraelio premjeras Ben - Gu- 
rion tiki, kad Izraelis laimėjo 
„karines paliaubas galbūt kele
riems metams“, kaip pasekmę Si
nai kampanijos.

Iš Tolimųjų Rytų
SEATTLE, sausio 4. — Gen. 

M. M. Patrick laivas šį šeštadien* 
atveža 1,388 keleivių iš Tolimųjų 
Rytų į Jungtines Amerikos Vals 
tybes. Daugumas iš jų yra karei
viai.

KALENDORIUS

Sausio 5 d.: šv. Eduardas, šv. 
Simonas ir šv. Telesforas; lietu
viški: Vytautas ir Švitria.

Sausio 6 d.: Trys Karaliai; lie
tuviški: Arūnas ir Garspė.

Saulė teka 7:18, leidžiasi 4:34. 
ORAS

Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir jos apylinkėje šiandien — šil
čiau.

vanoriais“ apie 20,000 estų jau
nimo, o iš visų 3 Pabaltijo vals
tybių — į „pirmūnų darbus“ apie 
100,000 jaunuolių ir merginų, Gyvenimas gali 
nors darbo jėgos didelė stoka jau &
čiama jų pačių tėvynėse. Tuo 
tarpu į jų vietą į Pabaltijo vals
tybes atgabenami kitų tautybių 
darbininkai. Dėl tokios sovietų 
sistemingos genocidinės politi-
kos Estų Tautinė Taryba pareiš- raj Bulganinui ir kitlems Krem. 
ke griežtą protestą Jungtinėms ,iaus vadam3 kad _ mfisų drau. 
au oras. , gy^ yra tvirta ir negali būti su-

Pasyvus pasipriešinimas
Tokiomis užmaskuotomis de

portacijomis okupantai nori nu
slėpti kasdien vis didėjantį nepa
sitenkinimą okupantais ir jų pri
mestu svetimu pabaltiečiams re
žimu. Toji opozicija negali, kaip 
.Vengrijoje, pasireikšti atviru pa
sipriešinimu, nes tie kraštai ne
turi savos kariuomenės, be to, 
visokios demonstracijos būtų 
žiauriausiai nuslopintos. Užtat 
jaučiamas juo didesnis pasyvus 
pasipriešinimas, teigė informato
riai.

Nors priklausymas prie kom
jaunimo susijęs su didelėmis pri
vilegijomis, tačiau pvz. paskuti- 
niaia metais Talino un-te pasku
tinį semestrą iš 3,700 studentų 
tik 32 įstojo į komjaunimo eiles, 
žemės ūkio akademijoje su 2,000 
studentų — vos 7, o Tartu poli
technikos institute iš 2,250 klau
sytojų — 8.

Estų komjaunimo narių skai-

parodyti kę kitę
MASKVA, sausio 3. — Ryti

nės Vokietijos komunistinis 
premjeras Otto Grotewohl vakar 
pasakė Sovietų Sąjungos premje-

purtyta tokių įvykių, kokie išti
ko Vengriją“.

Grotewohl vadovauja Rytų Vo 
kietijos delegacijai, kuri atvyko 
į Maskvą tartis su sovietų parei
gūnais politiniais ir ekonomi
niais klausimais.

TRUMPAI Iš VISUR

• Suomių spauda paskiausiu 
metu didelėmis antraštėmis skel
bia gaunamas iš Lietuvos žinias 
apie studentuose ir inteligentuo
se vykstantį okupantais nepasi
tenkinimą. Nepasitenkinimas yra 
apėmęs, kaip skelbia laikraščiai, 
taip pat Latviją ir Estiją.

• Pasžymėjęs liberalų dienraš
tis „Neue Zuercher Zeitung", lai
komas „pasaulio sąžinės balsu“, 
1956. XII. 17 paskelbė ilgesnį 
straipsnį apie Lietuvoje pasireiš
kiančią okupantams opoziciją.

• Norvegijoje panaikintas įs
tatymas, kuriuo buvo draudžia
ma veikti Norvegijoje jėzuitams. 
Buvo draudžiama nuo 1814 m. 
Panaikintas konstitucijoje drau
dimas ryšiumi su Jungtinių Tau
tų priimtos žmogaus teisių dek
laracijos ratifikavimu.

• Lenkija panaikino siųstuvus 
— trukdytojus, kurie anksčiau 
kliudydavo klausytis pranešimų 
iš Vikarų radijo stočių. Tuo ji 
sutaupo 70 mil. zlotų (apie 16 mi 
lionų dolerių) per poetus.

• Vokietijoje leidžiama ,JLat- 
vija“ atžymėjo 10 metų sukaktį. 
Be kitų sveikinimų, paskelbti lie 
tuviškai atsiųsti Vliko, Eltos ir

Bolševikiniai radijai dažniau puola
Lietuvos laisvinimo veiksnius
OKUPUOTA LIETUVA. — Pastaruoju metu per bolševiki

nius radijus ir spaudą padažnėjo Lietuvos laisvinimo veiksnių ir 
laisvėje gyvenančių žymesniųjų mūsų veikėjų dergimas.

Laisvę pasirinkę ir už ją kovo-
ją mūsų tautiečiai buvo biauriai duondaviais ir okupantų parei- Vokietijos Lietuvių Bendruome- 
išplūsti ir apšmeižti Sniečkaus, gūnais tokiu atveju dar kartą nės sveikinimai. „Latvijos“ vyr. 
Paleckio, Naujelio, Matulio ir kt. taip bėgtų iš tėvynės Lietuvos, redaktorius — Pavils Klans, lei-
1956. XII. 16 okupantų lietuviš
kai leidžiamos „Tiesos“ Nr. 293 
paskelbtos kvislinginių Maskvos 
agentų pastabos „Trumpa atmin
tis“, kuriomis lietuviai veikėjai 
stengiamasi visaip suniekinti, 
prikišant, kad, girdi, jiems „esan 
čios visos priemonės geros: ir 
karas, ir maras, ir badas“, kad 
jie tik „pasiilgę savo dvarelių,

kaip jau yra bėgę per buvusį su- dėjas — Latvių Bendruomenė Vo
sidūrimą. (E.) kieti joje.

Specialistai grįžta
į Vidurio Rytus bankų ir fabrikų“, kad „šuo ant

WASHINGTONAS, sausio 4. 
— Jungtinės Amerikos Valsty
bės greitai įsakys 185 Amerikos 
užsieninės pagalbos specialistam 
grįžti į Egiptą, Jordaną ir Izrae
lį. Tai pirmas žingsnis į atnauji
nimą toms trims valstybėms eko 
nominės pagalbos,
nutraukęs karas.

uodegos nunešė visas Kerstono 
komisijos pastangas“ etc. Visi 
jie tikį „Vakarų ir Rytų susidū
rimu“. Girdi, „norkaičiaams, ple- 
chavičiams, vailokaičiams, kru- 
pavičiams ir kitiems, iš to pačio 
kelmo spirtiems, patys niekai —

kuria buvo dar kartą atiduoti Lietuvą nai- 
I kinti karo liepsnoms“.

Bolševikiškas plūdimas baig-
Suezo reikalams >8 rdni«u ■ be?e5'"u’tie"wI prieglobsčio Šamo užantyje: įdo- 

NEW YORKAS, sausio 4. — mu kur priglaustumėte savo kau- 
Jungtinės Amerikos Valstybės iš lūs po kito jūsų taip trokštamo 
anksto pasiūlė 5 milionus dole- ir laukiamo „susidūrimo tarp Va 
rių Jungtinėms Tautoms, kad bū karų ir Rytų“, jei jis įvyktų?“

čius iš 66,000 1954 m. dabar su- tų užtikrintas apmokėjimas iš- Netenka abejoti, jog Visi pana- 
mažėjo į 60,000, o ir tų pačių tik laidų, kurios susidarys Suezo ka- šus „pastabų“ rašytojai su savo 
kokia šeštoji dalis tėra aktyvūs. nają valant
Tuo nusiskundžia estų kom. spau 
da ir įvairūs pareigūnai. Pasku
tiniai estų karių tariamo „tauti-

Ir Saaro krašte• Anglai ir rusai yra dideli ar- j
batos mėgėjai, bet yra ir juos BONNA, Vokietija, sausio 4. 

nio junginio“ likučiai po Pozna- pralenkiančiųjų. Tai Tibeto gy- — Jungtinių Amerikos Valsty- 
nės neramumų buvo išformuoti ventojai. Tibete kiekvienas gy- bių konsulatas Frankfurte taip 
ir perkelti į Rusiją. Ir toliau jie ventojae vidutiniškai kasdien iš- pat rūpinsis amerikiečių reika- 
„tebevalomi“. geria 30 puodelių arbatos. (lais ir Saaro kraite.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Prezidentas Eisenhoiperis šiandien patieks naują planą Vi

durio Rytų politikos klausimais abiejų rūmų sesijoje.
— Eisenhowerio administracija sutinka, kad būtų parduoda

ma JAV ūkio gaminiai komunistinei Lenkijai.
— Europa šalta dėl Eisenhowerio — Dullcs programos Vidu

rio Rytuose, praneša Associated Press News analistas J. M. Ro
bertą.

— Darbo kolumnistas Victor Riešei, kuris praėjusiais metais 
buvo apakintas rūgštimi Ncw Yorko mieste, planuoja vykti į Lon
doną pas akių specialistą.

— Prancūzijos karinis štabas vakar pranešė, kad prancūzai 
kariai užmušė 63 Alžirijos nacionalistus ir paėmė daug ginklų ne
toli Akbou, Alžirijoje.

— Jungtinių Tautų policijos vadas gen. E. L. M. Bums ir 
Izraelio kariuomenės štabo vadas gen. Moshc Dayan vakar svarstė 
Izraelio kariuomenės pasitraukimo iš Sinai tyrumos „techniškas 
smulkmenas".

— Aktorė Marie „Tne Body" McDonald vakar pagrobta iš jos 
namų, pranešama iš Hollywood.

— JAV oro jėgų helikopteris nukrito trys mylios vakaruose 
nuo Edicards bazės, Calif. Trys lakūnai žuvo.

— Beveik 800 vengrų, kurie pabėgo į Austriją, šią savaitę grį
žo į savo tėvynę, sovietų kontroliuojamą. Jie grįžo namo, ne3 ma
žai turėjo vilties gauti vizas į kitus kraštus.

— Austrijos prezidentas Theodor Koemer, 83 metų, vakar 
mirė.

— Heinz Rudolph, Vakarų Vokietijos pareigūnas pareiškė 
Chicagoje, kad Rytų Vokietijos studentai ir darbininkai nori su
kilti prieš komunistus. Rudolph yra žemesniosios Saksonijos dar
bo, sveikatos ir socialinių roikalų ministeris.
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KOMUNISTŲ SIAUTĖJIMAS 

BULGARIJOJ
A. V., mūsų bendradarbis Europoj 

Už savo laisvę kovojančios ninku partijos vadas Maniu!
dabar pavergtosios Rytų ir Vi 
dūrio Europos tautos gali va
karams tarti ne vieną kartų žo
di, kodėl neatėjo joms lig laiku 
į pagalbą ir po karo milžiniš
kas erdves taip lengvapėdiškai 
užleido bolševikams.

Imkime pvz. kad ir bulgarus. 
Kaip krašte, kurio komunistai 
sudarė tik nedidelę daugumą, 
siautėjo raudonieji budeliai! 
Komunistės Zolos Dragoičevoo 
ir kitų panašių iniciatyva, sure
žisavus visą eilę kruviniausių 
skerdynių, į kurias ji visuomet 
ateidavo pati pasižiūrėti ir da
lyvavo masinėse egzekucijose, 
buvo išvaryta į aną pasaulį 
apie 50)000 tariamųjų karo nu
sikaltėlių. Ypač barbariška bu
vo vadinamoji “96 egzekucija”. 
Raudonieji bulgarų budeliai su
ruošė iškamšinę 162 įžymy
bėms bylą. Tarp kaltinamųjų 
buvo vienas princas ir du re
gentai, 3 ministeriai pirminin
kai, 26 ministeriai, 8 karaliaus 
patarėjai ir 122 buvę parla
mento nariai. Visus juos vadi
namasis “liaudies tribunolas” 
pripažino kaltais ir po 5 dienų 
“teismo” 96 pasmerkė mirti, o 
likusius kalėti .ligi gyvosios 
galvos ar nubaudė ilgametėmis

1947 m. vasarą kreipėsi į Va
karų pasaulį, kad jiems padė
tų. Deja, Vakarai į visas tas 
pastangas ir smaugiamųjų p r a-' 
šymus atsakė tylėjimu. Taip ir 
tas kraštas su laiku tapo dar 
viena sovietine provincija. Su
virškindamas vis naujas teri
torijas, Stalinas per savo rau
donuosius kronprincus laiky
davosi “Saliami taktikos": ne
griebia visko išsyk, bet, lyg tą 
vengrų dešrą, po truputį pa
graužia, šiek tiek pažada, pas
kum neištesi, o vis ir vis dau
giau įsigali. Faktai lieka fak
tu, kad jei ne raudonieji tan
kai ir bolševikų durtuvai, tai 
be raud. armijos pagalbos nei 
vienas Rylų ar pietryčių Euro
pos kraštas nebūtų pasidaręs 
bolševikiškas. Ir nė vienas iš 
tų kraštų nebūtų buvęs prary
tas geležinės uždangos, jei Va
karai būtų ryžtingai pasiprie
šinę sovietinės armijos inter
vencijoms ir padėję kovojan
tiems už savo laisvę žūtbūtinę 
kovą visiems tiems kraštams 
ir jų politinėms partijoms. De
ja, Vakarai tos kalbos tada 
dar nesuprato kaip reikiant, ir 
klausimas, ar ją besupranta ir 
dabar. Jie leidžia už Vakarų 

bausmėmis. Paskiau visi 96 pa- laisvę ir savo gerą gyvenimą

ROŽIŲ KARALIENĖ KELIAUJA

Rožių karalienė Mossberg keliauja Rožių parade Pasadena, Calif., kur buvo atidarytos 68 rožių 
futbolo žaidimo turnyras. (INS)

KAŽKAS SUGADINO NAFTOS KRANĄ’
DR. V. LITERSKIS, Vokietija

smerktieji mirti ir buvo eušau-. 
dyti. Nors tuo niekas nenorėjo 
tikėti, bet visi buvo suversti į 
duobę.r t 1

Egzekucija buvo įvykdyta 
laikantis tikro “protokolo”, bū
tent: pirmiausia buvo sušaudy
ti 3 regentai, paskum buvusieji 
ministeriai pirmininkai, toliau 
— patarėjai, galiausiai minis
teriai ir parlamento nariai. Nu
varyti į egzekucijos vietą, pa
smerktieji mirti niekas neno-

kovojantiems pirmose pozicijo 
se Rytų Europos žmonėms bū
ti bolševikų išsmaugiamiems. 
Tai nedovanotinas Vakarų ap
sileidimas. Vakarų valstybės 
paliko Rytų Europą savo liki
mui, o bolševikai žinomais me
todais išskerdė visus svarbiau
sius jų užmačioms pasiprieši
nančius vadus.

Nežmoniškas žiaurumas

niekad daugiau jie viešumoje 
nepasirodė. Bet to jų “liudiji
mo” užteko bulgarų liaudies 
teismui paskelbti sprendimą. 
pakarti. Pašokęs iš savo vietos, 
Petkovas atkirto:

— Ne, ne! Ne bulgarų liau
dies vardu jūs skelbiate šitą 
kruviną sprendimą, bet savo 
duondavių Kremliuje! Tų kru
vinų tironų vardu...• <. »

Bet prišokę milicininkai nu
tempė jį į šalį. O naktį centri
nio Sofijos kalėjimo kieme Pet
kovas buvo pakartas.

Ar nebus pervėlu?

Vakarų pasaulis išsigando. 
Siaubas apėmė net ir Londoną. 
Buvo reiškiami protestai, siun
čiamos telegramos, tenkinama
si gražių žodžių sriautu. Bet ką 
tai bepadės? Niekas neatgaivi
no nei Petkovo, nei kitų rau

donųjų budelių 
kų.

Panašiu būdu bolševikai įsi
galėjo ir kituose kraštuose — 
tik raudonųjų kareivių šautu
vų padedami. Raudonųjų sriau
tas, kad ir pamažu, eina toliau. 
Tačiau vakarai nedrįsta paro
dyti visą savo ryžtą ir pažvelg
ti pavojui tiesiai į akis. Kai 
bus išskersti visi laisvės gynė
jai, kovoję už savo ir viso pa
saulio laisvę pačiose pirmosiose 
pozicijose, tada su laiku ateis 
ir Vakarų, tame skaičiuje ir 
JAV, eilė. Tada Vakarai, kad 
ir nenorėdami, bus priversti ko
voti su raudonuoju slibinu. 
Tik klausimas, ar tada nebus 
jau per vėlu. Apskritai, už ge
ležinės nždąngos pasitikėjimas 
Vakarai vis menkėja. Dėl to 
daugiausia kalti patys Vakarai 
ir jų vedama su bolševikais po
litika.

Kai Vakarų valstybės sutiko
...... Įsu Stalino planais, leisdamos

rejo tikėti, kad taip žvėriškai >n dalyvauU AuMrijos 6ku.
su jais pasielgs. Tačiau milici 
ninkai išvilko visus iš drabužių 
ir dar išjuokė. Princas Kirilas 
ir gen. Michpvas turėjo išsiau
ti iš bątų ir net iš baltinių. Dre
bėdamas visas iš šalčio, nes tuo 
metu buvo 19 laipsnių žemiau 
nubaus, pastatytas ant duobės 
krašto, Kirilas dar * sušuko: 
“Tegyvuoja Bulgarija!” Bet iš 
to sušukimo egzekuciją vykdę t 
kareiviai tik nusijuokė ir pa
leido iš automatų salvę. Nu
šautieji negyvi nugaromis kris-

pacijoje, tai tuo pačiu lemtin
gai prisidėjo prie bolševizmo 
įsigalėjimo balkanuose ir tų 
kraštų įjungimo į sovietinę imr 
periją. Kaip reikia užgrobti 
naujus kraštus ir juos įjungti 
viena ar kita forma į raudoną
ją imperiją, planai jau seniai 
buvo sudaryti Maskvoje. Did
vyriškai gynėsi nuo bolševikų 
rumunų laisvės kovotojai ir jų 
vadai. Žymus rumunų valstybi
ninkas Petkovas tiesiai jiems į 
akis drėbė:

BENDRUOMENINIAIS KLAUSIMAIS (3)
DĖMESY S BENDRUOMENEI 

- A. ERDVILAS, Cleveland, Ohio

Kaip j kiekvieną gyvenimo šius rašo: 
faktą, taip ir į Bendruomenę, jos 
3iekius ir darbus mes žiūrime iš 
trijų taškų. Viepi supratę jos 
reikšmę, įsisąmoninę gyvenimo 
tikrovę ir suvokę savos buities 
problemas ją remiame ir jai pa-

išskerstųjų au- bendruomenės atžvilgiu reikia 
• ir mums. Deja, dažnai Bendruo
menę užmiršta net tie, kurie 
yra jos remiami. Pavyzdžiu ga
li tarnauti Clevelande įvykęs ra
joninis Bendruomenės atstovų 
suvažiavimas. Iš kelių tūkstan
čių vietos lietuvių jame daly
vavo vos nepilnos dvidešimtys. 
Būriai studentų, dainininkų, 
sportininkų, mokytojų ir dar 
kitokių kultūrininkų bei judin
tojų nerado reikalo net trum
pam momentui užeiti į posė
džius. Nors pusvalandžiui už
bėgęs salėn kultūrininkas ar vi
suomenininkas būtų, žinoma, ne 
pakeitęs viso bendruomeninio gy 
venimo, tačiau būtų parodęs sa 
vo prisirišimą bei dėmesį pačiai 
Bendruomenei ir tiems, kurie 
jai aukoja visas jėgas ir laiką.

Kitas dalykas ko iš mūsų lau
kia Bendruomenė yra JAV LB 
CV pirm. St. Barzduko žodžiais, 
“akcijos už užsimokėjimą”. Tai 
ypač liečia tuos, kurie vienu ar 
kitu būdu formuoja ar įtaigoja 
Bendruomenės mases ir tuo pa- 

' čiu neša didelę atsakomybę. Mū 
sų periodinės spaudos ir įvairių 
organizacijų vadovybių parama 

į ir paskata bendruomenės dar
buose yra labai svarbi ir reika-‘Mūsų atveju parei

davo į duobę, o paskum prie 
jos krašto buvo atvaromi kiti' — Jūs valdžioje tesilaikote 
— ir tų pačių laukė panašus Ii- 'tik brutalia jėga. Jūsų vienin- 
kimas. , jteliai argumentai yra automa

tas ir kartuvės. Bet kas myli 
laisvę, tas jaučiasi įpareigotas

Taip panašiomis priemonė-1 ją ginti ir už ją. mirti, 
mis buyo “sutvarkyta” antikų- Su kokia klasta bolševikai 
munistinė opozicija Bulgarijo- ’ paėmė Petkovą iš bulgarų par

Komunistės lieširdlškumas

Tarp Irako ir Sirijos vyksta 
nuolatiniai kivirčai. Už Sirijos 
pečių stovi Egiptas. Irakas per 
Bagdado paktą palaiko draugys 
tę su Anglija. Be to abiejų vals
tybių interesai kertasi Jordane. 
Sirija ir Irakas Jordane laiko 
kariuomenės įgulas. Tikslas — 
Jordano sienų apsauga nuo Iz
raelio. Bet tarp Sirijos ir Irako 
yra nepasitikėjimo dvasia. Pa
grindiniai Irako kariuomenės 
kontingentai Jordane nestovi 
prie Izraelio sienų. Irako ka
riuomenė sutraukta prie kelio 
tarp Damasko ir Mammano. Iš 
viso reikia pasakyti, kad Irako 
ir Sirijos kariuomenės kontin
gentai Jordane neprašoka 6,000 
ar 7.000 vyrų. Bet tas kiekis 
yra pakankamas.

Jordano karalius H u s s e i n 
krypsta į Sirijos pusę. Irako jis 
privengia. Savo palinkimą į Si
rijos pusę Hussein nekartą aiš
kiai deklaravo. Žinoma, iš šito 
kaimynų kivirčo neišaugs dide-

li. Damaskas praneša, kad'naf
tos pompavimo stotys “nežino
mų asmenų suardytos”. Priva
čiai pranešama, kad tie suardy
mai yra dideli.

Sirija, prieš pradėdama taisy
ti pompas, stato politinius rei
kalavimus. Pirmiausia stato
mas reikalavimas atitraukti bri
tų ir prancūzų kariuomenę iš 
Egipto. Iš to padaryta išvada, 
kad Sirijos pompavimo stočių 
suardymas įvykdytas pagal E- 
gipto nurodymus, šitas tvirti
nimas turi pagrindo. Pagal su
tartį Egipto kariuomenės štabo 
viršininkas kartu yra ir Sirijos 
karinių pajėgų vadas. Egiptas 
dabar yra suintresuotas Angli
jos silpninimu. Britų žinių šal
tiniai praneša, kad tas pompavi
mo stotis susprogdino sovietų 
inžinieriai.

Naftos įrengimų sureguliavi
mas susiduria su techniškais 
sunkumais. Sureguliavimas pri
klauso nuo suardymo didumo, 

lis" konfliktas".* "žynih f aštr^nis ">edžiagĮ| tiekimo, transporto ir
konfliktas yra dėl naftos. Siri- “t ’rakl Pclrolcum Company 

Beirute manymu, pats Londo
nas nežino, kiek tas viskas gali 
tęstis.

Pasilikusi viena naftos pom
pavimo stotis prie Kirkuk gali 
pristatyti tik 40% naftos į Ba- 
nias uostą ir tik 40% — į Tri
polį.

gos lietuvybei lieka tik vidiniu I linga. Vienybės idėja ir 
moralės klausimu be teisinių darbo principas yra pagrindinės

ja susprogdino naftos pompų į- 
rengimus prie vamzdžio, kuris 
nuo Kirkuk buvo pravestas ligi 
Viduržemio jūros. Irako naftos 
eksportas ir tuo būdu pagrindi
nės pajamos nutrūko. Be abe
jo dėl šito nukirtimo kenčia ir 
pati Sirija. Nafta buvo didelis 
pajamų šaltinis. Prezidentas 
Kuvvatli dabar gretinasi prie 
S3udi Arabijos. Bet karalius 
Saud, kuris j savo pozicijų stip
rinimą prieš Iraką žiūri palan
kiai, negali apsiprasti dėl pro
sovietinio Damasko kurso. Naf
tos tiekimas Sirijai Saudui ne
atrodo simpatingu reikalu.

Tada sirijiečiams pasilieka 
tik sovietinė pagalba. Prie Siri
jos krantų neseniai pasirodė du 
sovietiniai naftos tanklaiviai. Si
rijos padėties silpninimą didina 
britai.

Dabar visas klausimas, kada 
vėl pradės nafta tekėti nuo Kir- 
kuko Viduržemio jūros krypti
mi. Atsakymas gali ateiti tik 

bendro iž siriJ0S- Bet siriJa kol kas ty-

Rcmkite dien. Draugą!
RADIO PROGRAMA"

Ll*t Radlo Proframa 11 stoties 
WBMS. 10D0 kll. sekmadieniais 12— 
12:80 vai. per pietus: liet. muzika, 
dainos. Ir Magdutds Pasaka. Biznio 
reikalais kreiptis Į Steponą Minką. 
Baltic Florlsts, Gėlių Ir Dovanų Krau
tuvą, £02 K. Broadway 80. Boston 
27, Mas*. Tel. So. 8-0489. Ten pat 
raunamo 1*ik. ..Draugas*'.

KAI REIKALINGAS

ORKESTRAS
(didesnis ar mažesnis) 

Koncertams, baliams, vestuvėms 
ir kit. pareoudmams kreiptis į 
muz. BRONIŲ JONUŠĄ. TeL PB« 
spect 6-6584.

Bendruomenės žymės. Paliki
mas jos savam likimui yra todėl 
nesupratimas jos esmės.

sankcijų. Jokių bauginimų, jo
kių grasinimų mes nei galime 
imtis, nei niekas to nesiima. Nė
ra ko bauginti ir grasinti, nes 

dedame. Kitiems Bendruomenė nėra kuo bauginti ir grasinti. 'prįkiauso Bendruomenės atei- 
yra nereikalingas balastas ir op Kiekvienas be baimės gali likti ;tis; organizac[nis augimas, veik 
timistiška negalimybė. Tuo st- 'lietuvybei abejingas. Bet klau-Jos piėtimas, finansinis stiprė,ji- 
veju jieškome kabliukų, neigia- simas yra ar galima be gėdos mas yjsį šie faktoriai yra tam- 

ZiZcfi abejingam lietuvybei! susiję savyje ir tiesiogiai
Tokiu klausimu tiems, kurie nė jjegja kiekvieną Bendruomenės
Bendruomenėje, nė kur kitur w.. ’ . u- , marj. Jie tuo pačiu yra ir Ben-nemato gyvosios lietuvybės ko-;
vos už savą ateitį ir baigiame druomenės ateities ir jos uzsi- 
negatyviąją šio rašinio dalį. j mojimų mastai.

mybes išpučiame, teigiamybes 
praleidžiame negirdomis. Dar 
kitiems Bendruomenės likimas 
paprastų paprasčiausiai nerūpi. 
Jei Bendruomenės talkininkų ir 
aktyvių darbininkų yra mažai, 
dar mažiau jos atvirų priešinin
kų, tai trečiųjų “kas man” gru
pė yra neproporcingai didelė. 
Bendruomenėje jie nemato nie

I ko naujo, nieko specialiai gero.
je. Svarbiausioji panašių iš-|lamento? Iš anksto paruošę jo Bere*^a^n8Tu blaškymuisi jie 
kamšinių bylų režisierė Zola likvidavimą, komunistai paJ pavadina sunkią kovą už lietu- 

.Dragoičeva, paklausta vokia-JaiunUS milicininkus, kurie ap- vlskos ku!turos telktl
čių rašytojo IVolfgaiigo Brad- supo visą parlamentą ir niekam ^1.klr
fordo, kaip ji po tos 96 įžy- neleido iš jo išeiti. Tada Pet- 
miausių bulgarų veikėjų masi
nės egzekucijos jautės ir mie
gojo, ar negraužė jos sąžinė, 
tam ramiausiai atkirto: “Aš 
dar niekad taip puikiai nemie
gojau, kaip tą rytą po egzeku
cijos, kai buvo paleistas pasku
tinis šūvis”... O kada britų

Daug svarbesnis ir pozityvus' 
klausimas yra: kuo mes galime 
savai bendruomenei padėti? Ko 
laukia iš mūsų Lietuvių Ben
druomenė !

Nuo mūsų vidinio nusiteikimo
SVARBUS PRANEŠIMAS 
MŪSŲ TAUPYTOJAMS

.čiami talkon. Šitoks stoiškas,

Siuntiniai į Lietuvą
Lietuvių bendrovė OVERSEAS 

CARGO CO. siunčia į LIETUVĄ 
(ir kitur) siuntinius su: angliš-Visų pirmiausiai mes ------- ,,L , ,. ,____  kom viln. medžiagom, avalyne,

Bendruomenei tinkamą | vaį8tais, maist“. siuv. mašinom, 
pagarbą ir vietą savo širdyje, dviračiais, laikrodžiais, akordeo- 
planuose ir piniginėje. Kitais žo- nais. (siunčiama iš Anglijos

1 Bendrove taip pat persiunčia t

turime i

neleido iš jo išeiti. Tada Pet-jT““* k-™-’ - i Bendrove taip pat persiunčia t
kovo oartiios 110 narlamento !tlpmgai slaviskas lr modemis- dziais, Bendruomenei atiduotma LIETUVĄ ir Jūsų 8Udarytus ir 

\ . i kai amerikoniškas nusistatymas tai, kas jai priklauso. Tai yra murag pristatytus siuntinius (siun-
nanų, nors ir būdami mažumo 
jc, visi sukilo kaip vienas, ka
da jų vadas išdrožė krauge
riams kruviną tiesą į akis. Ko
munistinei daugumai nutarus 
atimti iš jo imunitetą, Petko-

yra bene pats didysis 
kios veiklos stabdis.

Tačiau net pavieniai asmenys, 
bet net jų grupės ir net kaikuri 
spauda tuo keliu ėjo ir tebeina. 
Jie nepuola . Bendruomenės at
virai, tačiau nepraleidžia pro-

bet ko-'plačia prasme suprastas našlės čiam ir oro paštu). Visi mokes-
ųVuUkn nrinrin is tain neatsie-! čiai 8umokami fl>untėjo, gavėjas skatiko principas, taip neatsie NIEKO NEMOKA. Pristatymas 
jamai suaugęs su žydiškąją ben- garantuojamas — PILNAS DRAU 

‘ ‘ DIMAS.

vas, įsikibęs abiem rankom į
opozicija pasiteiravo užsienio kalbėtojo tribūną, visu balsu meljkinti lo_ verte ir darbus
reikalų ministęrį Edeną parla- šaukė: “Tegyvuoja laisvė!” i?__ _,__
mente, ar bulgarų vyriausybė Jam choru atsiliepė visi kiti ar akcentuoti jos negalėjimą 

bendrųjų problemų sprendime.painformavo D. Britanijos at- 110 atttovų, šaukdami kaip Taj daugiauwiai kroTnelinio 8ti. 
stovą apie tuos mirties spren-į vienas. egyvuoja laisvė. |liaus žmonės negebą susivokti 
dįmus ir ką mano D. Britanija, Tačiau raudonieji kraugeriai, galybėje, dažnai net piktesnių 
daryti dėl tokių žygių, tas, pa- atėję jėga jį nuplėšė nuo kai- intencijų turį. Baslių kaišioji- 
traukęB pečiais paprasčiausiai, bčtojo tribūnos. Vėliau .jam!muj j bendruomeninius ratus

druomene. Gali JAV žydas pri 
klausyti dešimčiai organizacijų, 
tačiau bendram reikalui kilus, 
žydų bendruomenės vadovams1 
nereikia abejoti nė vieno žydo 
apsisprendimu. Jis žydas — jis 
duoda, jis remia, jis veikia. To
kio žydiško nusiteikimo savos

Prašykite katalogu bei informa
cijų:

OVERSEAS. LARGO UO., 
2412 W. 47 St., Chicago 32, UI.:

LA 3-5049, Y A 7-4337 
Siuntinių tarnyba 8 metai — S. P.
JUODVALKIS.

Du nuošimčiu mokėsime už taupymo indėlius 

(savings accounts) pradedant Liepos 1 d., 

1956 m.

Visi indeliai iki $10,000.00 apdrausti Federal De- 
posits Insurance Corporation.

METROPOLITAN STATE 
BANK

2201 West Cermak Road
Chicago 8, Illinois Tol.: Vlrglnla 7 - 6430

atsakė:.
. — Man-neaišku, kodėl ji tu

rėtų iš viso pranešti. Juk karo 
nusikaltėlių bylos yra dalykas, 
kuris terūpi tik vieniems bul
garams...

Panašiu būdu sdvo teises nuo 
raudonųjų budelių stengėsi gin
ti ir rumunų vadai — ūkininkų 
partija, liberalai, socialdemo 
kratų ir kitų politikai. Tiesiog 
širdį drebinančiais žodžiais ūki-

buvo suruošta iškamšinę byla. dažnai randama šimtai priežas- 
Nesant, liudininkų, kurie pa- čių, tačiau jos nepaslepia nuogo 
tvirtintų Petkovui inktiminuo-'fakto — mūsų atbukimo lietu- 
jamus nusikaltimus, galiausiai viškajai kultūrai ir pesimistinio
buvo pristatyti du karininkai,
Ivanovas ir Gergovas, kurie už 
“ypatingus nuopelnus” buvo 
pakelti į pulkininkus. Jie kalbė
jo už Petkovą ir “įrodė” jo 
kaltę. Abu buvo nuteisti po 15 
metų kalėjimo, bet niekas iš 
tįkro kalėjime jų nematė — ir Ijo mėli. “Aiduose”. Ten J. Alau

nusileikirmu lietuvybės amžinu
mo pratime.

Ginčai su tokių minčių reiš
kėjais yra. bevaisiai. Norisi 
Šioje vietoje tik pacituoti kai- 
kurias mintis iš - J. .Alušiaus 
straipsnio, tilpųsio 1955 m. spa-

ATKREIPKITE DĖMESĮ
Anglų lietuvių kalbų žodynas, V. Baravyko. 20,000 žo

džių su ištarimu, kaina $4.00. Bet perkantiems žemiau pažy
mėtą kurią nors knygą tas žodynas kainuos tik $2.50. 

.Siūlomos knygoj
J. Tumo Vaižganto MONOGRAFIJA ...........................$6.00
P. Galaunės LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS .............. $8.50
V. Putino ALTORIŲ SE6ELY, 3 tomai ........................$6.00

Užsakymus siųsti: J. Karve lis, 3322 So. liahtod St., 
Chicago 8> UI., tek YA 7-0077.

Ulllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllll

U2 LIETUVOS 
LAISVI KOVOT
dar nepervėlu. Agituot ir 
reikalaut, kad maskoliai 
kraustytus lauk iš Lietuvon 
-tai visų gerų lietuvių pa 
reiga.

Rašant laiškus visad var
tokite antikomunistinius vo 
kua.

40 įvairių vokų $1.00
Užsakymus Ir pinigus siūs 

kitę:
DR AUGAS

2334 80. Ookley Are. 
Chicago 8, Illiiiois
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šeštadienis, sausio 5, 1957

NAUJA DOKTRINA
Prezidentas Eisenhoweris JAV 85 Kongreso abiejų tumų 

bendram posėdžiui kalbėjo ne vakar, bet kalba Šiandien. Jisai 
dėsto savo naują planą, kuris bus žinomas kaip Eisenhowerio 
Doktrina. 1947 metais atsirado vadinama Trumano Doktrina, 
kuria Jungtinės Amerikos Valstybės buvo įsipareigojusios ginti 
Graikiją ir Turkiją, jei Sovietų Rusija jas užpultų, siekdama 
užmesti joms sovietinę santvarką ir kontrolę. Ir tai buvo ne 
žodinė garantija, bet šios abi valstybės gavo labai stiprią JAV 
ūkinę ir karinę pagalbą, šios Ti-umano Doktrinos dėka, sovietai 
neišdrįso užpulti tų kraštų. Kitu atveju, Graikija ir Turkija 
tikrai jau būtų buvusios Kremliaus kontrolėje. Šiuo savo žygiu 
tuometinis prezidentas Trumanas labai daug nusipelnė, sulaiky
damas .tolimesnę Sovietų Rusijos agresiją.

Pastaruoju laiku yra padidėjusi grėsmė Artimiesiems Ry
tams ryšium su Suezo kanalo krize. Toji grėsmė ir dabar yra 
ne iš kur kitur, bet iš tos pačios Rusijos. Ji apginkluoja kaiku- 
rias arabų valstybes, ir nors ir mažiausio Vakarų neapdairumo 
atveju, tie kraštai atsirastų Kremliaus budelių kontrolėje. Ir ne
tenka abejoti, kad tai sudarytų didelius pavojus visiems laisvie
siems pasaulio kraštams. Tai labai gerai žinodamas, prez. Eisen- 
howeris ir išeina su nauju planu, norėdamas gauti jam Kongre
so pritarimą ir taip pat besąlyginį įgaliojimą panaudoti JAV 
ginkluotąsias jėgas Art. Rytams ginti, jei jie būtų užpulti. Nors 
abeji Kongreso rūmai yra ryškioje demokratų partijos kontro
lėje, tačiau neabejojame, kad Prezidentas gaus pritarimą sa
vo planui, nes šiuo metu vargu bebūtų galima surasti kitokią 
išeitį bolševikams sulaikyti Art. Rytuose.

Kongresas tikriausiai pritars ir kitai Eisenhowerio plano 
daliai. Jon įeina prašymas paskirti $400,000,000, kuriuos būtų 
galima panaudoti Art. Rytuose draugingųjų valstybių ekono
miniam stiprinimui.

Šį Eisenhowerio planą tenka laikyti nauja kryptimi JAV 
užsienio politikoje. Kilus krizei Suezo kanalo zonoje, JAV vy
riausybė tikėjo, kad tos ir kitų panašių krizių išsprendimu pasi
rūpins Jungtinės Tautos, ir Jungtinėms Amerikos Valstybėms 
nereikės daryti atskirų žygių. Tačiau pasirodė, kad Jungt. Tautų 
tūpčiojimas vietoje tą krizę dar labiau gilino. Prezidentas Eisen- 
howeris buvo priverstas pakeisti savo nusistatymą ir nedėti 
visų taikos vilčių į organizaciją, kuri tik šnektomis pasižymi.

Išmintinga ir reali užsienio politika šiomis dienomis reika
lauja iš JAV dar vienos doktrinos, ar ją vadintume Eisenhowe- 
rio, ar kitu vardu.

Satelitiniai kraštai — visa Rytų Europa — šiandien per
gyvena didelę krizę. Turime puikų pavyzdį iš Vengrijos, kurios 
žmonių sukilimas prieš žiaurią komunistinę diktatūrą atvėrė 
pasaulio akis, prodydamas, kad ilgų metų persekiojimai ir kan
kinimai nepalaužė tautos valios ir troškimų siekti laisvo ir 
nepriklausomo gyvenimo. Vengrijai nedaug tereikėjo kovai lai
mėti. Bet to “nedaug” ji iš niekur nesulaukė. Jos laimėjimas 
būtų išjudinęs visas bolševikų pavergtas tautas į lemtingą žy
gį laisvei atkovoti. Prez. Eisenhoweris irgi yra pasakęs, kad 
rusai turi vykdyti JT nutarimą. Tačiau Sovietų. Rusija nė ne
pakrutėjo. Tad ir yra reikalingas konkretus planas, kad to
kiais atvejais ne žodžiais būtų operuojama, bet JAV prezidentas 
būtų įgaliotas panaudoti ginkluotas jėgas agresoriams sudrausti 
ir juos išvyti iš ten, kur jie įsiveržė prieš tautų valią.

Samuelio atsisveikinimas
t VYSK. V. BRIZGYS

Karalių pirmos knygos 12-me 
skyriuje įspūdingai atpasakotas 
Samuelio, kaip savo tautos val
dovo, atsisveikinimas su tauta.

Ilga būtų pavyzdžiais pasako
ti, kokių tautos yra turėję val
dovų, kokių valdžių ir kiek ku
ris iš jų padarė gero savo tau
tai.

Gera yra mokytis iš praeities 
pavyzdžių, tačiau ne visi pa
vyzdžiai yra geri. Ne visi tinka 
šiai dienai, daug jų yra apvilk
tų gražiomis pasakomis. Daug 
svarbiau yra žinoti gyvenimo 
dėsnius. Kas juos žino ir juos 
seka, tam ir pavyzdžiai yra nau
dingi.

Kaip šeimos galva, ar kokios 
nors organizacijos vadovybė, 
taip ir didžiausios organizacijos 
-valstybės vadovybė nėra nei 
visažinanti nei visagalinti. Vi
sur yra reikalingas visų bendra
darbiavimas. Katalikų Bažny
čios patiekiamas mokslas nuro
do eilę dėsnių, kuriais turėtų 
remtis valdančiųjų ir valdinių 
bendradarbiavimas.

Visoks žmonių visuomeninis 
organizmas, neišskiriant nei 
Bažnyčios, nei valstybės, turi 
teigiamai vertinti narių priva
čią iniciatyvą. Juo daugiau nu
veikia privati iniciatyva, tuo 
daugiau valdžiai atlieka laiko, 
energijos, išteklių nuveikti to
kius darbus, kurių privati ini
ciatyva negali padaryti. Kuriam 
nors dalykui specialiai pasiruo
šę ar natūraliai gabūs žmonės 
daugelį dalykų gali geriau ir su
prasti ir padaryti, negu tie, ku
riems yra skirta būti valdžioje. 
Užtat visoks privačios iniciaty

*
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KONFERENCIJA OftL VlDlklMV RYTŲ

Kongreso lyderiai lankėsi Baltuose rūmuose pasitarti su prez. Eisenhower dėl Vidurinių rytų ap
saugos plano. Iš k. į deš. šen. W. Knowland, Sam Rayburn, demokratų lyderis Johnson ir Joseph 
Martin (INS)

ga yra rūpintis šio laiko žmo
nių gerove ir tokiu būdu ruošti 
kelią sekančių kartų gerovei.

Dar viena pasaulinės valdžios 
pareiga yra — kelti savo laiko 
žmonių kultūrą. Kad visuome
nei davus kultūros, reikia su
prasti, kas ji yra ir kuo ji re
mias. Kultūra nėra vien tik tech 
nikos patogumuose ir mokyk
los diplome. Kaip ne kiekvie
nas žmogus yra kultūringas dėl 
to, kad jis yra turtingas ir turi 
kokios nors mokyklos diplomą, 
taip ne kiekvienas yra nekul
tūringas, kurs tų dalykų neturi. 
Kultūros pagrindai yra teisin
game žmogaus vertės, žmogaus 
prigimties, apreiškimo pažinime 
ir to viso pritaikyme gyvenime. 
Tų dalykų pažinimas nėra tik 
teologų ir filosofų galvojimo sri 
tys. Žmonių gyvenimą tvarkan
tiems tie dalykai turi daugiau 
rūpėti, negu mokslininkams. 
Net mokslas ir daug kitų labai 
naudingų /alykų turi tik antra
eilės reikšmės šalia žmogaus 
prigimties ir apreiškimo pažini
mo bei supratimo.

Nėra reikalo aiškinti, kad 
valdyti tinka tik idealistai ir tei 
singi žmonės. O tačiau ir tie rei
kalavimai yra antraeiliai paly
ginus su žmogaus prigimties ir 

j apreiškimo reikšme.
Kas turi teisingą pažiūrą į 

valdžios pareigas ir į jos misi
ją, tas, kaip Samuelis, pašauk
tas savo visuomenei patarnauti, 
savo pareigą stengiasi idealiai 
atlikti, o kai tenka ją kitiems 
užleisti, jie nesijaučia nei nu
skriausti nei pažeminti.

Paskirta premija
(Atkelta iš 1 psl.) 

laikraščio atkarpos romanas

Siužetas, tiesa, nesudėtingas, 
bet įvilktas į gerą literatūrinę 
formą ir gavosi kūrinys vertas 
augščiausios premijos. Ypač tai 
■būdingas laikraščio atkarpos 
romanas, kurio keletą atkarpų 
paskaitęs, žmogus būtinai lauks 
sekančios dienos numerio, susi- 

' domėjęs — kas toliau. Skaity
mą palengvina, kad įvykiai su
kapoti mažomis dalelėmis. Jis 
bus prie širdies toms skaitytojų 
masėms, kuriomis remiasi mū
sų knyga. Premijuotąjį romaną 
skaitys vyresnieji, bet jis bus 
labai patrauklus ir labai skaity
tinas taipgi ir jaunimui. Kūriny 
nėra nuobodžių vietų. Jame tiek 
lengvumo, elegancijos ir graci
jos. Sakiniai bėgte bėga, nors 
giliau — nelabai užgriebia. 

Laureates apie kurinį

Knygos pabaigoje mūsų lau
reatas taip save ir savo šį pre
mijuotąjį kūrinį charakterizuo
ja:

— Aš nepasiėmiau dokumen
tų ir niekada negalvojau rašyti 
knygos. Aš linksminausi, ir dai
navau. Bet kartą pasigedau tų 
šaunių žmonių, pasigedau didžių 
jų puotų. Iškilo lyg pasaka anie 
laikai, ir rašiau, liejau jų spal
vas, išnešiotus žodžius. Lyg ak
varelę tapiau Smilgaičius, kur 
buvo žmonės su savo rūpesčiais 
ir giedrumu. Iš tolumos grįžo jie

naujam romanui
ir degė, ir švietė, ir liejosi ver
petais. Tai pasaka mano drau
gų, tai pasaka mano žemės. — 

Iietuvi&kaš peisažas

Premijuotasai autorius yra 
gabus taikliais žodžiais piešti 
lietuvišką peisažą. Štai kaip jis 
vaizduoja Smilgaičių bažnytkai
mį:

— Trobelės viena prie kitos 
glaudžiasi, kopia į kalveles, įkai
tusios lenda iš medžių atsikvėp
ti. Kitos, drąsesnės, su skardi
niais stogais, lyg ištaigūs vals
čiaus ponaičiai — skverbiasi 
augščiau, kad visi matytų ir pa
sigėrėtų, kokios jos naujos, ko
kie raudoni kaminai. Viduryje 
bažnyčia, apsupta medžių vai
niku. Plati kakta ir du bokštai, 
lyg briedžio ragai, išdidūs, gra
žūs. Tai bent bokštai: už mylios 
matyti! Daugelis klebonų, jei ga 
lėtų, nusikeltų ir parsineštų 
prie savo bažnyčių. Dešinėje — 
klebonija. Pajuodusi it sutana. 
Tiesa, šita sutana nusitrynusi, 
bet dar ilgai laikys. Tik stogas, 
ta klebonijos biretė, vėjų nua
kėtas. —

Žiebė kūju, ir mintį iškirto

' * f < yAutorius ir žmogaus išgyve
nimą bei ryžtą moka brandžiai 

■ nusakyti. Štai, kaip jaunam kal- 
į viui išaugo nusistatymas kopti 
į mokslus :

— Kilęs iš mažos žemelės, 
kur rugių lauką galėjai kojom 

'apžergti, mokėjo suktis. Vargas

i nuo jaunystės spyrė į nugarą. 
Juk jis aštuoniolikos metų švil
pavo Augštaitijos laukuose pas- 

' kui bandą, dirbo tėvo kalvėje. 
Žiebė kūju, ir mintį iškilto, kad 

(iš to nieko nebus: sulehksi sa
ve į pasagą. —

Naujai premijuotasai Ir 
Aštuoni lapai

Kaip atrodo naujai premijuo- 
! tasai kūrinys palyginus su Aš- 
ituoniais lapais? Abudu veikalai 
Nepriklausomą Lietuvą vaizduo 
ja su didžia simpatija. Naujame 
premijuotame daugiau dinamiš
kumo, akcijos, energijos, o Aš- 
tuoniuose lapuose daugiau poe- 

! tinių priemonių, subtilulno. Ak
varelėje daugiau piešiama, Rū- 

kelevičiūtės — daugiau analizuo 
jama, bet abudu jie įdomūs it 
savoj srity pirmaujantys.

Sugestijos būsimiems 

laureatams

Jury komisijos nariai dar pa
stebėjo, kad busimieji kandida
tai į laureatus privalo neskubė
ti. Kiekvienoj srity, o ypač lite
ratūroje, daug reiškia ne vien 
talentas, bet ir įdėtas darbas. 
Labai norėtųsi tematikos įvai
rumo ir originalumo bei gilu-, 
mo. Mūsų rašytojai moka apdo
roti pasirinktą temą, bet dau
geliui trūksta gilumos. Susitel
kimas, atsišviežinimas, intelek
to gilinimas, įsijautimas į gy
venimo prasmę lietųsi ir kūry
boje dedesniu individualumu bei 
originalumu.

Vaistai prieš leukemiją
Tarptautinės h ė m a tologijos 

draugijos pirmininkas dr. Wil- 
liam Dameshek skelbia, kad leu
kemija (kraujo liga su vėžio 
simptomais) yra sukeliama vi
rusų, ir todėl bus atrastas bū
das, kaip nuo jos gintis skiepi
jimu.

Mankšta ilgina gyvenimą
Britai, išstudijavę 2į£ milio- 

no žmonių, susekė, kad raštinė
se prie stalų praleidžiantieji lai
ką žmonės turi daugiau širdies 
ligų, kaip “sunkiai” fiziniai dir
bantieji. Ilgesnis pasivaikščio
jimas, judėjimas, vaikščiojimas 
padeda išlaikyti sveikatingumą.

Joto MARMI OF DIMES

Kas savaitę gali duoti 
kraujo

Dr. J. Smolens ir dr. J. Sto- 
kes, besidarbuoją Philadelphijo- 
je„ imdami kraują transfuzi- 

joms, atskiria plazmą nuo rau
donųjų rutuliukų, kuriuos su
leidžia atgal kraujo davėjui. 
Tuo būdu žmogus gali kraujo 
duoti kas savaitę, nepakenkda
mas savo sveikatai ».

Riebalai ir aYterioskleToze
Dr. Alvery N. Nelson žurnale 

“Northwest Medicine” praneša, 
kad tokia dieta, kurioje yra ma
žai riebalų, padeda apsisaugoti 
nuo arteriosklerozės ir prailgin
ti gyvenimą.

• hadijai: importuoti ir vietiniai,
AM/FM, nešiojami ir klt.

• Fonografai • Hi-Fidelity
• įkalbėjimo aparatai
• Dulkiasiurbliai, skutimosi mašinė

lės, plaukų džiovintuvai, kavos 
virduliai, tosteriai, mismasteriai, 
automatiškos keptuvės ir kt. na
mų apyvokos reikmenys

• Rašomos mašinėlės
• Elekt. laikrodžiai ir jvairūs kito

kie daiktai.
Pigiausiai pirkaite Ir geriausių pa

tarnavimą gausite inž. A. SeniSno 
įmonėje.

Daina

TCLCVISIOn
Jsales- Service)

S«T. Ini. A. SKMENAS 
3321 S. Halsted — CUffside 4-S00S
Atdara: kasdien 9—6, pirmadieniais 

ir ketvirtadieniais 9—9

vos skatinimas ir rėmimas yra 
viena iš geriausių priemonių 
įtraukti platesnę visuomenę į kū 
rybinį gyvenimą. Kur privačiai 
iniciatyvai nerodoma palanku
mo, ten žūva daug talentų, ten 
daugelio darbų nieks ir niekad 
nepadarys, kuriuos privati ini
ciatyva būtų padariusi be ypa
tingų pastangų. Kai valdantieji 
nori patys viską padaryti, tai 
jiems greit pritrūksta ir laiko 
ir energijos ir dėmesio atlikti 
net tai, kas jiems tiesioginiai 
priklauso. O daugybė dalykų 
jiems nė į galvas neateis, ką 
privati iniciatyva ir lengvai su
galvos ir lengvai įvykins.

Pasaulinės valdžios pareiga y- 
ra rūpintis savo visuomenės šio 
gyvenimo geroves. Tos gerovės 
ji turi siekti dabar gyvenan
tiems žmonėms. Čia pasaulinės 
valdžios uždaviniai skirias nuo 
gimdytojų ir nuo privačių orga
nizacijų iniciatyvos. Anie dažnai 
per savo vargą siekia gero tik 
būsimoms kartoms. Tokios kryp 
ties iniciatyvą skatinti, net ir 
paremti tinka ir pasaulinei val
džiai, tačiau ji negali primesti 
savo laiko žmonėms skurdą tuo 
pagrindu, kad per tai būtų sie
kiama ateities kartų gerovės. 
Katalikų atstovaujama pažiūra 
į valstybę ir jos valdžios parei
gas skaito iškrypimu tokią ten
denciją, kurią skelbia ir vykdo 
bolševikai: — ui dabar gyve
nančių žmonių vergiją ir skur
dą žadėti aukso kalnus už šim
to metų. Kas nemoka dabarti
nio gyvenimo tvarkyti, tas ir 
ateičiai paliks tik skurdą ir griu 
Vėsius. Šio laiko valdžios parei-

M. KRUPAVIČIUS

1926 METŲ GRUODŽIO 17-TOjI 
Liūdna 30 metų sukaktis

33 tęsinys

Lapkričio 18 d. išrenkamos komisijos. Į komisi
jas įeina ir kairiųjų žmonės. Jie leidžiasi renkami ir 
į pastovų, vieton laikinojo, Seimo prezidiumą. Prezi
diumo rinkimai įvyko tik 1923 m. sausio m. 23 d., va
dinasi, į trečią mėnesį po Seimo susirinkimo.

Kaip gi tokioj būklėj, kur kiekvieną žingsnį 
trukdė ir blokavo kairieji, vyko darbai?

Duosiu tuo reikalu žodį min. pirmininkui E. Gal
vanauskui. Jis darydamas Seimui nepaprastą prane
šimą, nusiskundė Seimo neveiklumu. Nepriimtas biu
džetas, sako jis, trūkumas kaikurių įstatymų ir Sei
mo potvarkių, neleidžia toliau tęsti, pvz., Kazlų Rū
dos — šeštokų ir Šiaulių — Telšių geležinkelių sta
tybos, nepriėmimas atitinkamų etatų trukdo darbą 
eilei tarnautojų ir, svarbiausia, darbininkų nemoka 
mos algos, nes nėra paskirta reikiamų kreditų. Gali
ma būtų nepradėti naujų darbų, tęsia Galvanaus
kas, jeigu Seimas nenorėtų jų leisti, bet tie darbai, 
kurie jau leisti ir pradėti, negali be didelių kraštui 
nustolių būt sulaikyti... Kiekviena partija varo rie
tenas, kiekviena partija daro sau propagandą iš biu
džeto, kiekviena partija žiūri tik savęs. Dabar ne 
toks momentas, ne tokia krašto padėtis, rūpintis tik 
partijos reikalais”, baigia^ min. pirmininkas. (18 pos. 
6 pusi.).

Seimo darbų apibūdinimas visai objektyvus ir 
teisingas. Kairioji opozicija visą darbą paraližavo, 
sutrukdė valstybinio aparato veikimą ir naujakurei 
respublikai padarė neapskaičuiojamų nuostolių.

Kovo 9 d. Galvanauskas prisistatė Seimui su nau
ju vyriausybės sąstatu ir paskaitė deklar&ciją. Prista
tytos vyriausybės tarpe oficialiai priklausančių opozi
cijos partijoms gal ir nebuvo, bet didžiumą sudarė vis 
tik kairesnių pažiūrų žmonės. Pats ministeris pirmi
ninkas Galvanauskas buvo svarbiausias Valstiečių Są
jungos organizatorius Kaunijoj, kaip Suvalkijoj buvo 
J. Gabrys - Paršaitis. Nepaisydami to, kad kr. demok
ratai didžiumos nesudarė, pagalbos pas mažumas ne
prašė, kaip tai yra padarę kairieji savo vyriausybėje, 
laimėje UI Seimo rinkimus, nes labai gerai žinojo tos 
paramos kainą. Deklaracija susilaukė karštų kalbų iš 
abiejų pusės. Balsuojant balsai pasidalino pusiau —

38 balsai už ir 38 — prieš. Tuo būdu deklaracija buvo 
atmesta ir vyriausybė nepatvirtinta. Už deklaraciją 
balsavo tik krikščionių demokratų blokąs, prieš — vi
sas kairysis sparnas ir mažumos.

Tas faktas galutinai įtikino, kad kairioji opozici
ja yra tvirtai nusistačius? pirmajam Seimui neleisti 
dirbti.

Kovo 13 d. Seimas susirinko 34 kartą posėdžiui. 
Seimo pirmininkas atidaręs posėdį, paskaitė tokio tu
rinio prezidento raštą: “Pasirėmęs Lietuvos Valstybės 
Konstitucija (str. 52), šiuo paleidžiu Seimą ir skelbiu 
šių metų gegužės 12 ir 13 dienas rinkimų į naują Sei
mą dienomis.” Tik ta išeitis ir pasiliko.

Po 4 savo gyvenimo mėnesių Seimas išsiskirstė 
istorijai palikęs gėdingą ir nuostolingą lapą. Prie to 
jį privedė kairiosios opozicijos laikysena.

Į antrąjį Seimą krikščionys demokratai įeina ūg
telėję. Iš 78 atstovų, kr. demokratų blokas laimėjo 40. 
Kaip Steigiamojo Seimo metu, taip lygiai ir dabar jie 
vieni vyriausybės nemėgina kurti. Jie kviečiasi į ją 
ir tas kairiąsias grupes, kurios sutinka su jais ben
dradarbiauti. Jie tai daro tik dėl to, kad valstybės 
darbas vyktų sėkmingiau, kad lengviau būtų atsispir
ti visiems dar grasiusiems nepriklausomybės pavo
jams, kad visa tauta, nepaisant pažiūrų skirtumo, da
lyvautų Lietuvos stiprinimo ir tvarkymo darbe. Krik
ščionys demokratai tuomi parodė didelio politinio su
brendimo, tolerancijos ir demokratiškumo. Jie valsty
bės reikalą pastatė virš betkurių partinių išskaičiavi
mų ir siauros ambicijos. Tos linijos jie laikėsi visada 
— ir nepriklausomybės laikais ir didžiųjų Lietuvos 
nelaimių metu Vlike. čia jie turėdami lygų atstovų 
skaičių su kairiųjų grupių atstovais, sutiko ir VT ir 
kitose organuose turėti ir mažiau savo atstovų ne
gu kairieji, kad darbas eitų sklandžiai ir kad tik dau
giau galima būtų laimėti Lietuvas laisvinimo darbe- 
Jokių ultimatumų ir grasinimų tuo klausimu nesta
tė ir nestato, kaip tai daro kairieji. Jie vieni ima vy
riausybę į savo rankas tik tuomet, kai kairieji tais 
ar kitais sumetimais į vyriausybę įeit atsisako.

Ir antrame Seime sudaroma koalicinė su liaudi
ninkais vyriausybė. Bet ir tokiose sąlygose, kaip ra
šo Viliamas, gerai išstudijavęs Seimo stenogramas, 
“kairieji, ypač socialdemokratai, savo aktyvumą ro
dė įvairiais paklausimais, interpeliacijomis ir ilgomis 
daugiausia agitacinėmis kalbomis. Kaikurie jų žygiai 
ir darbai sunkiai atskiriami nuo bolševikų. Atstovas 
J. Markelis pats Seime prisipažino, kad Raseiniuose 
gegužės 1 d. pasakęs — “neturim į buržuazines vėlia
vas (suprask trispalvę) kreipt dėmesio, mums dar
bininkams reikia spiestis prie raudonos vėliavos”.

Venclauskis šaulių sąjungą pavadino “buožių 
gvardija” ir dėjo pastangų atmesti įstatymą apie 
Šiaulių sąjungą. Čepinskis skelbia, kad “Leninas yra 
būtina pasekmė buvusiojo Rusijos režimo ir neišven
giamas apsireiškimas, kuris galų gale duos galimy
bės tai pačiai Rusijai atsistoti ant kojų ir pradėti 
ononiškesnį gyvenimą”. Panašių faktų visų neišskai
čiuosi. Dr. Viliamas konstatuoja, kad tuo metu “so
cialdemokratų atsiribojimas nuo komunistų nepa
kankamai ryškus”. Krašto apsaugos ministeris prof. 
Šimkus nepartinis kairysis Seime pareiškė — “Vie
nas klausimas ligi šiol neiškeltas, tai santykiai ko
munistinės partijos ir legaliai veikiančios mūsų kraš
te socialdemokratų partijos. Įsigilindamas į tuos san
tykius aš matau, kad paskutinė nėra aiškiai nusista
čiusi savo veikime ir savo santykiuose su kairiau sto
vinčiom gTupėm”. Bet tai buvo tada. Reikia džiaug
tis, kad šiandien socialdemokratai pastatė aiškią 
tvorą tarp savęs ir komunistų ir dirba pozityvų ir 
naudingą Lietuvai darbą.

Koalicija su liaudininkais pasirodė nebuvo iš jų 
pusės nuoširdi ir danu. Liaudininkai bendradarbiau
dami su krikščionių demokratų bloku dažnai juos pul
davo ir Seime ir visuomenėje. Jų elgsena daugiau ti
ko aštriai opozicijai, o ne pozicijai. Vyko tarpusave 
kova, aišku bendrąjį darbą sunkino ir pagaliau pa
darė visai neįmanomu. Kaikuriose ministerijose pra
dėta guiti tarnautojai katalikai, o į jų vietą priimi
nėti žmonės darbui neparengti, mažai išmaną.

Visa tai baigėsi tuo, kad teko vieniems krikš
čionims demokratams sudaryti vyriausybė. Nuo šio 
momento prasidėjo jau tikrai nepateisinama opozi
cijos veikla ir puolimai. Prie kairiųjų prisidėjo taip 
pat ir mažumos. Naujos vyriausybės deklaraciją 
svarstant, teko tokių išsireiškimų išklausyt. Kairys 
vadina krikščionių demokratų, politiką klerikaline 
diktatūra, klerikaliniu, ekonominiu ir socialiniu 
smurtu. Grinius mato demokratinės tvarkos griovimo 
pradžią. Kitu atveju Bielinis kalba taip — “Jūs kal
bate apie švietimo politiką, kada turime 99 gimnazi
jas, kur be lotynų ir graikų kalbos nieko daugiau 
neduodama”. K. Grinius kalbėdamas apie rinkų jieš- 
kojimą pažymi — “Bet mes be kunigų beveik nieko 
neturime eksportuoti. Tik kunigų galėtumėm eks
portuoti ir dar be muito”. Purėnienė į krikščionių de
mokratų pareiškimą — “mos su komunistais kovojo
me ir kovosime”, grasindama taip atrėžia — “...ateis 
valanda, kada jie atkeršins už tai. Atminkit, kad ateis 
toks laikas”.

(Bos daugiau)
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SO. BOSTONO ŽINIOS I
PAJIESKOJIMAI

Iš Lietuvos pajieškomas JUO-
BUILDING & BEMODELDiG CLASSIFIED AND “HELP WANIED” ARS HELP WANTED — VYBA1

»Vincas Kudirka” jau čia pat .laboratorijose mokslinį tyrimo ZAS^STO^DAS^ ’-^riau^gy
Bostono Liet. Dramos Sam- darbą Madison mieste, vviscon- - - -- 

J sin valstybėje ir ten išvyko š.būrio rengiamas vadinimas 
“Vinco Kudirkos” premjera jau m. sausio 2 d. Bostono ateitinin- 
čia pat. Ji įvyksta sekmadienį,! kai su A. Vasaičiu atsisveikino

km. Rašyti: Juozas Užupis, 2650 
\V. 15th St., Chicago 8, III

VIKTORAS SIMAITIS 
General Contractor

Stato rezidencinius Ir komorolnlut
REAL ESTATE

Jieškomas JURGIS BUGAVI- 
ČIUS ir jo žmona MAGDALENA

sausio 13 d., 3 vai. p. p. So Bos- gruodžio 31 d. Barūnų bute, BUGAVICIENfi. Atsiliepti adresu
ton High School auditorijoj. Vi-' buvusio N. Metų sutikimo me
si parengiamieji darbai jau bai-j tu.
giami. Susidomėjimas visoje Vasaitienė, trys Vasaičiu sū- 
Naujoje Anglijoje yra tikrai di-j nūs ir duktė lieka dar Bostone, 
delis ir nėra abejonės, kad sa-j Aldona Vasaitytė, baigusi Am- 
lė bus perpildyta. Sambūrio na-1 hurst kolegiją, dabar gilina stu- 
riii skiria tam labai daug savo dijas Bostone. Yra lit. mokyk- 
laiko po sunkiu dienos darbų los mokytoja ir stud. at-kų drau 
ir mūsų pareiga tai įvertinti. I goVės pirmininkė.

Domicėlė Vaškaitė, J. Janonio g- 
vė Nr. 4, Sedos rajonas, Sedos 
miestas, Lithuania.

IGNAS SALDUKAS (geofizi
kas), . jieškomas giminių Lietuvo
je. Skambinti WAlbrook 5-2923 
(Chicagoje).

aainue; paalūlo .klypuB; rekomen I Nekilnojamo turto Pirkimas, 
luoja planus; Išrūpina statybos kre- ' t- »
litus. Skambinti vak.: VI 7-422* ,
4rba res. tel. BĮ 7-8310. Kreiptis -

SIMAIČIAI 
Realty - Buliders - Imutsum 

2787 Wi« 4Srd Street

JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
LIETUVIU STATYBOS

BENDROVE
l» Visi telefonui: \YAlbrook r.-iioi.-.

Kad susidomėjimas veikalu yra 
tikrai didelis ,rodo ir faktas, kad 
sambūris jau yra pakviestas su

Pranas Vainauskas, Liet. 
Krikšč. Demokratų c. k. pirmi
ninkas, gruodžio 30 d. buvo at-

JUOZAS LIUTKEVIČIUS, s. 
Antano, gimęs 1904 m., yra jieš
komas jo brolio iš Lietuvos. At
siliepti adresu: Dr. A. Milius, 1200 
-C Pt. Arthur Ter., Leesville, La.

pardavimas. 

Income taksų pildymas

P LEONAS
EEAL ISTATB

2785 West 71st Street

REAL ESTATE
Pirkdami sutaupysite 

Ir pai duodami uždirb
site per šių Įstaigų.
AL. BUDRECKAS

R BALTY 
4081 Archer A ve. (prie 

Californijos g-v6s) 
LAfayette 3-3384

tuo pačiu vaidinimu į Brooklyn,' vykęs į Bostoną ir čia darė pra- 
N. Y. ir ten vyks tuojau, .dar nešimą savo bendraminčiams, 
sausio mėn. Į — Pulk. J. Lanskoronskis,

... 1 VLIKo nominuotas į Vykd. Ta-Išsikele prot. Antanas Vasaitis , .... . . ,r rybos pirmininkus, tos tarybos
Vienas žymiųjų Lietuvos miš

kininkų šeimos narių, buvęs 
Vilniaus universiteto įpiškų fa
kulteto profesorius ir dekanas, 
aktyvus katalikų visuomeninin
kas Antanas Vasaitis (Vasiliaus 
kas), atvykęs į šį kraštą su gau

sudarymo reikalais buvo atvy
kęs į Bostoną ir turėjo pasita
rimus su vilniečių s-gcs centro 
žmonėmis ir kitais darbuoto
jais.

— Snieguotos šventės. Kalė
dų ir Naujų Metų ilgieji savait-

Jieškomj: Buvę Palangos pra
džios mokyklos kapelionai. Kun. 
Dr. K. Ruibys, Kun. A. Valiuška, 
Kun. Dr. Tadarauskas. Buvęs Pa
langos gyventojas ats. maj. Zabu
lionis. Žiną jų adresus, malonėki
te pranešti: M. Kiemaitis Buvęs 
Palangos pr. mok. vedėjas), 15 
Chambers St., Waterbury, Conn.

MORAS
Buliders, Gen. Contractor* 
Atlieka planavimo Ir staty-

S bos darbus gydytojų ofisų, gy- 
5 venamųjų Ir vienųjų pastatų. — 
S Namų Įkainavimas ir įvalrūi s 
3 patarimai nemokamai. S
S Kreiptis Šiuo adresu: z;

| JONAS STANKUS 1
S Kasdien nuo 8 vai. ryto Iki 3 
3 6 vai. p. p Kitu talku susitarus ~
s TeL PRotmeoc 8-2018 S 
3 0AO0 SO. CAMPBELL AVIU. 3 
= Chicago 20. Illinois 5 
ffliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiuiiiiiuiuiiiims

J. BREIVE and SON
CONSTRUCT1ON COMPANY

Jieškomi: FELIKSAS SEBES- !
TIJŪNAS, iki karo gyv. Chicago-j
je, 333 Adams St. Jieško sūnus ir 1442 S. 48th Ct., Cicero 50, III.

BEKW1’N. 5 kamb. namas. Arti 
-2nd. ir Itidgeland. Karštu vande- 
niu-alyva apšild. Gai-ažas. 33 pūdu 
sklypas. $ 16,900. SVOBODA, OOl.t 
Cerinak 11d. Blshop 2-2102.

Šioje nejudomo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant, jū
sų laukia greitas Ir teisingas patar
navimas.NORVILĄ

REAL ESTATE SALES 
2600 W. ROth St. Tel. Prospect 8-5451

CICERO — KVIEČIAME APŽIŪ
RĖTI NAMĄ SEKMAI.). SAUSIO G 
<1. nuo 1 iki 5 vai. popiet. 1419 So. 
57tli Ct. Užimkitu 1-ino augšto butų. 
čia yra 2-jų būtų mūrinis "bay 

I front” namus — 5 ir 4 kamb. (3 
mieg. 5 k. bute). Uždari porėiai. Pil
nas rūsys. Geras ccntr. apšildymas. 
Alumin. kombinuoti žieminiai langai 
ir sieteliai. 2 autom, garažas. Turi 
būti šiandien parduotas: Prieinamu
kuinu. STauley 8-8751.

t*************************
Nejud. turtų pirkimas-pardavimas 

bot valdymas. Paskolų parūpinimas. 
automobilių leidimų patarnavimas.

VISŲ KOŠIŲ APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS 

“Varpas” Real Estate 
General Insurance, Nota r y Public 

58111 S. YVestem At®.
REp. 7-11886 ąrba HEm. 4-7085

šia šeima iš tremtinių stovyk-| galiai Bostone buvo šaltoki ir 
los ilgesnį laiką gyveno ir vei- prisnigo nemažai sniego, 
kė Latvrence mieste. Taip pat _ ut. mokyklos Kalėdų eg- 
nu0 pat atvykimo ligi šiol daug i iutė buvo gruodžio 30 d. ir pra
dirbo Putnam lietuvaičių seserų ėj0 jaukioje nuotaikoje.
kongregacijai, būdamas tos kon- ... - — .... . . ------- -------
gregacijos rėmėjų centro valdy- iiiilllIllllGMMIlIMlIlIlIlIlIlliHllUliillHHi 
bos pirmininku. Atsikėlęs prieš! p-R p*e*||ii IfFLI&UlA 
kelis metus į'Bostoną čia įsijun-' KtLlBUIB
gė į visuomeninį darbą ateiti-' ŽMOGUS
ninkuose ir bendruomenėje. Bu-
vo sendraugiu pirnuninku. 
leivių globėju, bendruomenes, i
apyg. vald. nariu. Pastaruoju 
laiku dirbo, kaip Liet. Enciklo
pedijos administratorius ir sy
kiu rengėsi egzaminams, atvedu- 
siems į dabartinį paskyrimą.
Prof. A. Vasaitis dabar dirbs 
federalinės valdžios išlaikomose

žmona. JURGIS ir PETRAS SA- 
MOŠKAI, Jieško jų sesuo. VIK
TORAS, PETRAS,
NAS ir ANTANINA RIBINSKAI. 
Jieško jų brolis Viktoras Ribins- 
kas, PETRAS SAKINSKAS, VY 
TAUTAS RIPSKIS, KAZYS PU
ČINSKAS, BROLIAI ANČIULIAI. 
Visi kilimo iš Joniškio. Jieško CI
BULSKIS BALYS. Jono. S.S.S.R. 
KOMI A.S.S.R., Gor. Inta, UI. 
Ugolnaja 9.

Statome nauja* namai ir garažas. 
KOŠT ANTĮ-' Atliekame visokių trobesių ir patai* 

pų įvairiai remonto darbai, skabiai, 
gerai ir pigiai.
Saukite DAnube «-27»8 nuo 9 vai 

. ryto Iki 7 vai. vakaro.
Tel. OLymplc 2-5121 nuo « vaL 

vakaro iki 11 vai. vakaro.

knygos gautas šiomis dienomis 
“Drauge”, 2334 So. Oakley Avė., 
CHICAGO 8, ILL. Knygos kaina 
kietais viršeliais $2.
iiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimmimiiiiiiiiitimii

Remkitc dien. brangti

Jieškoma SOFIJA ALEKNAVI
ČIŪTĖ BAIKŠTIENĖ, d. Vlado. 
Gyveno Kaune, Trakų g-vė Nr. 
11, Lietuvoje. Išvyko 1944 m. Jieš
ko Leokadija Aleknavičiūtė Jaz- 
butienė, Antano, Baškio g-vė Nr. 
4, Šilutės Miestas, Lithuania.

Jieškomas Bronius Užneskis, tryv. , 
Raseinių apskr.. Uturių kaime. .Įieš
ko giminės iš Sibiro. Atsiliepti ad
resu: A. Pupelis, 552 Locust St., 
Valpara-so, Indiana.

S t a T*o m e
NAMUS IR
GARAŽUS

Ir atliekame visus statybos Ir per
tvarkymo (rcrnodellng) darbus.

MASTER BUILDERS
General Contractlng Co.

(Sav. V. Sodeika ir J. Skorubsk&s) 
1600 S. 48TH CT., CICERO 50, ILL 
Tel. OLympio 2-7381; TO 3-4288

1957 TELEVIZIJA
Jieškomas Juozas Krukauskas, 

.1948 iii. gyvenęs- 187 Lindoti Avė., 
Livingston, Netv Jersey. Atsiliepti 
arba apie jį pranešti šiuo adresu: 
Lietuva, Alytus, Aukštoji 53, Bu- 

1 jauauskienė Ona.

IŠNLOMLOJAMA

Išimom. apšildomas mieg. kamb. 
vyrui. Su valgiu ar be valgio. Gera 
vieta. 4320 S. Fairfield Avė.

Išnuom. apšild. 2 kamb. butas, su 
, baldais. 6801 S. Artesian Avė. GRo- 
i vehill 6-6095.

ATDARAS APŽICREJ1MCT ŠEŠ
TAI). IR SEKAIAD. nuo II iki 5 vai. 
Naujas l'/2 augšto mūrinis 2-jų bu 
tų pagal užsakymų pastatytas na
mas. Karstu vatui. “Radiant" apšil
dymas. Keramikos koklių vonios ir 
tilo virtuvės. Ąžuoliniai papuošimai. 
Angliškas rūsys. Insuliuotos sie
nos. St. Mary Slar of ,tlie Sea para • 
pijojv. $33,500. 0128 SO. KOLIN
AVĖ. Tel. RK 5-8033.

2-jų butų mūrinis — 5 ir 4 kb. 
Centr. apšild. 2 autom, garažas. 
30 pėdų sklypas. 1ĮĄ m. senumo. 
Arti 46th ir S. Kilpatriok. Bar- 
genas. $31,500.

7 kamb. medinis namas. Tuš
čias. Rūsys. Arti 40th ir S. Cali- 
fomia Avė. Special $8,000.

6 kambarių rezidencija. Tuščia. 
Centr. apšild. 2 autom. mūr. gara
žas. 30 pėdų sklypas. Arti 57th 
ir Honore. Bargain $13,000.

B. R. PIETKIEH ICZ & CO. 
2555 W. 47th St.

Skambinti pirmadienį.
_______ LAfayette 3-1083_______

BERWYNE. A t duras apžiūrėji
mui sekinatl. nuo 1 iki 5 vai.

1913 S. MAPLE AVĖ.
5 kiliuli, bungalotv. Tuojau užimti. 
Įmokėti $5,000.

Prieš pirkdami ar parduodami 1 
namus, biznius, sklypus ar ūkius1 
atlankykite mus *

KUTRA-NORKUS REALTY
SEAL ESTATE-LNSITRANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 Weat 51 St 
WAlbrook 5-5030 

PRospect 8-3579 (vak. Ir sekmad.)

PIRKITE ir parduokite savo ne-
kilDO.jatną turtą per mano įstaigą. 
Naudokitės mane teisingu patarna
vimu.

E. KERŠIUS 
REAL ESTATE SALES 

REpublic 7-9400
Kas per mano įstaigą pirks 

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

M ARQU ETTE PARKE:
Mūr. 4 kamp., du mieg., pėdais

$2,000 įmokėti. 2-jų butu mūrinis [ Sild., g' ioje vietoje, tik $lu,500.
4 ir 4 kamb. 4 autom, 

garažas. 50 pėdu sklypas. $12,900.
SVOBODA, 3739 W. 26th St. LAwn- 
llale 1-7038.

namas

Kaip ant paveikslo, 21 colio Consolc su visais pa
gerinimais ir garantija.

mfg. list $225.00, tik 
Sutaupą $75.00.

uz. $14700

BRANGI DOVANA PIRKĖJUI it LENGVI IŠMOKĖJIMAI

Šimtai televizija ant parodos pasirinkimui 
visy geriausių isdirbysčig. z

JOS. E BUDRIk niRNITURE INE
3241 So. Halsted Str. Chicago 8, Illinois
Aldam Pirmadienio ir KpIairtadiciiio vakarais iki 9:30 valandtm 

Scl'.matlieoio 10—5.

Dudnko radijo valanda ketvirtadienio vakare su orkestru ir 
dainininkais. Stotis WHFC, 1450 kil. Mįslių kontestas.

Si:

| Jieškomos: Magdė Žemantauskie- 
• nė, d. Jono, ir Marcelė Kasparaitie- 
nė, d. Jono. f Ameriką išvykusios | 
prieš paskutini karą. Jieško sesuo
Natalija, d. J. Kapacinškaitė, Eidu
kevičiaus g-vė Nr. 4, Kybartai, Kau
no sr., Lithuania.

Jieškomas PIECYS JURGIS. .Įieš
ko žinotfii Alma Piecienė (Šleitcrai- 
lė), Pagėgių įajonas, Laitksurgiu 
paštas, Griežienią kaimas, Lithuania. 1 
1941 metais gyveno Ringiui kaime, ■ 
Tauragės apskr.

Jieškomi: Uršulė Klusaitytė Kau- 
tautienė, d. Jono, gini. 1925 m. Al- j 
fonsas Kantautas, s. S. ir Jonas 
Klusaitis, s. Jono, gini. 1923 metais.

, Jieško motina ir kiti giminės.' Atsi
liepti šiuo adresu: Br. Sakalauskas, 
J., Paryžiaus Komunos g-vė, Nr.
3 b, Kybaitai, Lithuania.

Išnuom. 6 kamb. butas 
5442 S. Wood St. 
REpublic 7-4526

Išnuom. mieg. kambarys 6837 So. 
Campbell Avcnue, tel. — WAlbrook 
5-4161.

ĮSIGYKITE DABAR

ĮKVĖPIMŲ KNYGA
Jurgio Gliaudos

Raidžių Pasėliai

GRAŽUS MŪRINIS 2-jų butų 
namas — (i ir G kamb. Karštu vand.- 
ulyva apšild. 2 autom, garažas. Ge
ros pajamos. Tik $17,500. Arti 
Keeler ir 2+tli. SVOBODA, 3739 W. 
26th St. LAwndale 1-7038.

BRIGHTON PARKE. 2 po 4 km. 
medinis. Alyvos pečių šilima. Gara
žas. Tik $13,900.

DALIĄ', namų reikmenų krautu
ve, su Ii k. Imtu. 4 k. butas, rūsyje,
4 mašiną mūrinis garažas. Alyvos- 
radiatorių šilima. Tik $1 9,900. A. A 
Vaina. .

KITl'K 2-jų augštų mūrinis 5 
ir ti k. Rūsys. 2 mašinų garažas. 
Tik $22,3(10. Vaina.

GRAŽUS 2-jų augštų mūrinis. 
Kirpyklos ar kitos rūšies biznio pa
talpos su 2 k. butu ir 2-me augštv
5 k. butas. Alyvos radiatorių šilima. 
2 mašinų m u r i n i s garažas. Tik 
$16,500,

VARPAS. 5010 S. \Vestern Avė. 
REptihlic 7-11886 arba 

HEinlock 4-7085

Gage parki 
Meri. 2 po 5, centr. šild., garažas, 

tik $1 6,000.
Naujas mūr. 2 po 5, ant didelio 

sklypo, niodern. įrengtas, tuoi 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.

ŠIMAIČIAI
Realty. Rullders. insura.no* 

2737 West 43 St. 
CLiffside 4-2390

REAL ESTATE
Paskolos. Ncj. Turtų Valdymas 
VISŲ RŪSIŲ APDRAUDIMAI

K. MALONIS, . 
Najuų PRospect 8-2071

Romanas
___________ 81 knyga, pasakodama kovos uJ
.. . , r.. • •- spaudos laisvę žygius, via jkvčpimų

Jicskonuis Aleksandras Stonis, ts knyga, paskatinanti mus tvirtai lai 
1 Liet. išvykęs apie 1944 m. .įieško kytt lietuvišką, žodį. Ji yra puiki do 
jo duktė’: Stasė Stonytė, Aleksand- Į vana jaunimui
ro, Jūros g-vė Nr. 39, Tauragės Lietuviškos Knygos Klubo leidinys
miestas, Lithuania.__________ i

Jieškomi: Liudvikas Ale. endra
vičius ir Stanislovas Aleksendravi- 
čius, sūnūs Leono. Iš Lietuvos išvy
ko 1912 m. Jieško sesuo Zosė Alek- 
sendravičiūtė Banienė, duktė Leono, 
Raseinių g-vė Nr. 1, Kelmės mies
tas, Lithuania.

Pajieškomas Dominikas Didžiaia- 
i kis, s. Jurgio ir Karolinos. Ameri

kon išvykęs prieš I-jį Did. Karų.
Jieško jo motina. Jis pats arba ži 
liautieji apie jį prašoki atsiliepti 
šiuo adresu: Em. Skrupskclaitė,
2511 W. 45 n., Chicago 32, III.

311 psl.. IIioniauB 
kaina J3.uo.

Murino viršelis

Lietuviškos lllernlūro“ ug<l,virins 
yra visų susipratusių lietuvių ilnilins

f

Užsakymus bu pinigais siųnkite 
-DRAUGAS”

2334 So. Oakley A venų e 

CHICAGO 8, ILL.

Prašau at-ihepli Juosą Rasteių. 
manoma gyvenanti Detroit, Mieh. 
Atsiliepti Jurgiui P., 257 Mar
guerelta St., Toronto, Ont., I'annda.

Juškau savo tetos Elenos Oimbtl- 
taitės Dcringicnės, dūk. Vincento. 
Anksčiau gyveno t'liieagoji1. Jieško
Valerija Gimbutaitė Teresevičienė, 
4 Komunarų g-vė Nr. 39, Kelmė, 
Lithuania.

Jei »orite parduoti »r Umuomn 
{tl, pABlakelbklte amulklų ekelbkni) 
•kyrluje. Skelbtiną galite perduot' 
telefonu: VlrgluJe 74WW<>

AR JAU ĮSIGIJOTE 
KNYGELE EGZAMLNAMS

KAIP PASIRUUšTI 
I A Y PILIETYBEI

PAUL IIAP.I TLEK
ItoHnurant A f'iieklnll Ijoiuik* 
lielleloos Home < isik<*<l šletils
Jille.y Slenku. l'lileken. etc. Also 

Hali for Kėni for llolidays. Wod- j 
dings. A linlversarleu. ctc.

. .1814 N. Ha linu, III H-SbVS. 1

Išnuom. kambarys. Galima gamin
tis valgi: arba pagaminsime. 1161 I S. 
C'alifornia Avė. 1-as augštas į kai
rę.

MISCELLANEOUS 

Įvairūs Dalykai

AGEJi rr/Uki.iur, aphkaijov
Vlaų rūšių apdraudoa.

Itų finanaavimaa. Notarlataa Vaiaty 
p&tvirtintoa kainos.

Prieš darydami apdrauda* kltw 
paaltelrauk'te paa m na

JONAS KIRVAITIS, 
WAIbrook 5-5871

INTEK8TATE INSURANCE AOENCH 
BIOS 8. Ashland Avė... < bleago 38. III

< l('i:i:<) ATI >A KAS APZIfliR. 
•I i MI 1 KKKM.VIi., SAUSIO 6 d. nuo 
I iki viii. popiet, 2430 S. 501b Avė. 

I žimkite liiit.'i 2-me augšteĮ Puiki 
vilta, arti Ueniuik Itd. 2-jų Imtų po 
5 kamb. mūrinis "bay front" na 
mus. l'ždari porėiai. Labui švarus, 
tvarkingus, geria ilsiame stov y. Nau
jai poi-ceriient uotas niūras. šviesūs 
ąžuoliniai papuošalai. Moderniškos 
vonios <1 tilo). "< ’ongovvall” virtu
vės. (I su spintom). Pilnas rūsys. 2 

atskiri centr. apšildymu,: guzo leidi- 
Autornobl mai užsakvli. 2 aulom, garažas.

Greit galima perimti. Vidtis taip 
gražus, kad tik pamarius galima 
įvertinti: Teisingai įkainuotas skil
iau m pardavimui. STauley 8-8756.

PROGOS — OPPOKTLMTIES

ŠILDYMAS
A. Stančiatiskas instaliuoja vi-

PARDUODAMA TAVERNA. 
Pilnai įrengta. Labai švari. 3 km. 
butą- užpakaly Žema nuoma. 1117
S. 491 Ii Court, Cicero, III.

2447
W. 691 Ii St., parduodamaH

REST4 IK A N AS V A Ui Y KI .A
(Jausi iJijonl m a. Teirautis vie
toj ar Irlef. GIlovcliili 6-9501.

sų geriausių Amerikos firmų gazu į MARQUETI'E PARKE, 
Ir alyva kūrenamus pečius ffur- 

i naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air eonditioners) ir atlieka 
visus skardos darbus.
IMS S 49th UOTTBT, UIU^EBO 
Tel. OLyniple 5-0775 nno R vaL 

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

OLymplc 2-41752

P L U M B I N G
Licensed. bonded pi u m be r*Pagal ai# knygelę daugelis tapo 

JAV-vIų piliečiais. Siūlome kiek-
t lenam stebiu ją įsigyti, kas pa- laukite dabar. Kalbame lietovttka 
lengvins išlaikyti egzaminus. Te, BEpU|,ii,, 74JK44

Klausimai ir atsakymai snglit '
Ir lietuvių kalbomis Peržiūrėjo tel 
sijas Alfonse F. VVells. Kaina į 
410 centą.

Pasiskubinkite įsigyti reikalin
gą knygelę, kuri tikrai palengvini 
įsigyti JAV pilietybę

VAIhrook 0-3451

Pinigus su užsakymais siunti: 
DRAUGAS", 2334 S. Oakley avė

Gblcago 8, UI.

KHJOOOOO OO <300 Ctol OOOO00 0l

Lithuanian dietionary
Angliukai lietuvižkas Lietuvis 
kai angliikas žodynus Parašyt hm 
H. H. Pewtres« ir T. Gėriko. 333 
psl. K'et&in virSellaūi. Kaina $4.50 
Gaunama "Draugą2334 South 
.lakley Avė. Chicago 3. III, 
)QOWVOOOOUOUUOOyOOUUWUUl>

HELI’ WANTEI» MOTERYS

WAITRESS
Mušt be <xpencn.ccd 

for Grill room 

3 P M, Ta U P.M.

DE M AK S GRILL
J585 Milwaukee Avė.

M'.i;i'i;|i AT <»NCK
PAIST I imi: < i»1 \Ti lt A\l» 

G1IILI. litHL 11 l<> 2 I*. M. 
IUO I ILL TI.MI, < 01 M Eit AND

GRILL t.lllLS
Lxcellcnl nftlary

LIGI AN.MM S Iii ŠI AI ftAN J 
aulu N. Uurluni

TOOL AND 

DIE MAKERS 

LATHE HAND 

GRINDER HANDSt

I. D. and 0. D.
DIE SETTERS 

WATERBURY FARREL
Small Precisiou Works 

Aged 40—50 is No Handicap 
APPLY IN PERSON 
WRITE OR WIRE

Advance Stamping Co. 

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

Turret Lathe 

Operator

Multiple Spindle 

Automatic Operator

Intemal and Extemal 

Grinders

SEE MR. LUCAS AT
1557 East 27th Street

CLEVELAND, 0HI0

Mechanical Training 

Course
boys bctvvecn 18 and 20 years... 
up to 23 years, if you have had 
military training. High School 
Education by a school in the 
Cleveland metropolitan area re- 
ąuired. College courses provided 
with allied shop training. Four 
years course. Hourly rate and 
profit sharing. — $3,000 bonus 
when you graduate. '

Sce MR. MELCHRIET at

1557 East 27th Street 
CLEVELAND, 0HI0 

DRAFTSMEN
Some Experience

‘ STEETMETAL 

LAY-OUT 

D E S I G N

Pleasant vvorking conditions, 
plūs company paid vacation, life 
and hospital Insurance. Oppor- 
tunity for overtime vvork.

Apply:

The Sanvmetai Products •/
('ompany, Ine.

1705 URBANA ROAD 
Call KE 1-1600

CLEVELAND, 0HI0
TVOJAI' KEIKALINGAS

KEPF4AS
Nuolatinis d;iiban. Geras atl.vgini 

man. “Cukea". Iiienoniis. 4501 Ho 
1 Saei auiento. V Arda 7-8566. Keikiu 
kiek. noru kalbėti angliškai.

Tuojau reikalingas
BODY A FENDER MAN

Nuolatinis darbas. Geriausias at- 
lygiuiman.

CA 544141— R, Kate

•N.
Skelbtis “DRAUGE” apsimoka, 
aes jis yra plačiausia) skaitomas 
lietuvių illenrattis, o skelbimų 
kaina yia prieinama visiems.
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MŪSŲ KOLONIJOSE
Waterbury, Conn.

Choro radijo koncertai
Prieš Kalėdas ir prieš Nau

juosius Metus lietuvių parapijos 
choras, komp. A. Aleksio vado
vaujamas, pateikė du labai pa
sisekusiu kalėdinių giesmių ir 
sezonui parinktų lietuviškų dai
nų koncertu per radiją, vienos 
radijo stoties žymiam lietuvių 
chorui specialiai paskirtu laiku.

Įvairių žymesniųjų švenčių 
progomis šv. Juozapo parapijos 
choras įsavo koncertais per ra
diją kasmet pasireiškia jau nuo
1934 metų.

Graži ir ištverminga kultūri
nė tradicija, pasiekianti plačiau 
už lietuvių visuomenės ribų.

Dvi radijo valandėlės 
A. a. Dr. M. J. Colney apie

Velionė kilimo suvalkietė. Gi
mė ir augo Lietuvoje. Ilgiausią 
amžiaus dalį praleido gyvenda
ma Slavikuose, vėliau Kiduliuo
se, šakių apskr. 1944 m. besi
veržiant raudoniesiems okupan
tams j Lietuvą, Bendžių šeima 
pasitraukė j Vakarų Vokietiją. 
Po antrojo Pasaulinio karo gy
veno Wiesbadeno ir Kaselio Lie
tuvių stovyklose. 1949 m. emig
ravo j Jungtines Amerikos Vala 
tybes, kur velionė su savo šei
ma laikinai buv0 apsigyvenusi 
pas savo vyro gimines Ben- 
džius, Waterbury, Conn.; vėliau 
persikėlė j Philadelphiją, Pa. 
Velionė paliko daug giminių, ar
timųjų, pažįstamų Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse, Australi
joje, Kanadoje, Lietuvoje, Vo
kietijoje ir kitur.

INAUGL KACUOS PARADE

Montie Montana and bis horse Ites at bome ln Northridge, Calif.

Taip pat Estijos salų ir sale
lių grupė esanti paversta raketų 
bazėmis, turinčiomis taikiniais 
Skandinaviją, D. Britaniją ir 
Vokietijos Ruhro kraštą.

Autoriaus laiškas baigiamas 
nurodymu, jog visi Sovietų Są
jungos ištekliai, nežiūrint, kas 
juos uždirbtų — kolchozinin- 
kai, darbininkai ar darbo ver
gai — skiriami tik ginklavimo
si tikslams. O visa tai veda prie 
neišvengiamo karo su Vakarais, 
nes raudonųjų tikslas yra viso 
pasaulio pavergimas. Tai komu 
nizmo doktrininė formulė. K. B.

pos iš New York, N. Y., nupir
kęs už $8,545. Ir taip toliau.

Kolekcijoje buvo nemažai J. 
A. V. unikalų. Kaikurie parduo- 

Į ti už $2,300 vienas.

Didžiulis noviciatas
Ties Lonox, Mass., jėzuitai | 

stabo naują noviciatą su stam-| 
bia bilioteka. Visas pastatas su 
įrengimu kainuos apie 4,000,000 
dolerių.

$33,600 ligoninei
Šv. Vincento ligoninei, esan

čiai New Yorke, iš vyriausybės 
fondų suteikta $33,600 pašalpa, 
kad būtų sustiprinti mokslinio 
personalo paruošimo metodai.

Gedulingos pamaldos už ve- 
10 metų tvarkytą lietuvių radi-į^on^s ivy^° gruodžio mėn.Į 
jo valandėlę šeštadieniais toliau j ^7 d., 9:30 vai. ryto šv. Kazi- 
veda jo našlė, padedama kelių |m^ro P3raPĖ)0S bažnyčioje. Šv.' 
labai kultūrine radijo programa į atlaikė kun. prel. Ig. Va-
susirūpinusių asmenų. lančiūnas, kun. dr. Beųnar. Šim-

Šioje vis įvairėjančioje lietu- į ^us> ^un- Stasys Raila. Atsis- 
vių radijo valandoje pranešėjais veikinimo žodį pasakė prel. Ig- 
yra ir A. Paliulis ir mokytojas nas Valančiūnas. Visi trys ku- 
M. Kleinaitis, abu pozityviai jvai i® Šv. Kazimiero parap
riais būdais prisidedą, kad va
landėlė dar geriau pasisektų.
Judrus ir gražiai visuomeninia-1 Palydėj° amžinam poilsiui į Šv 
me darbe bendradarbiauti mo- Vyžiaus kapus, Phila., Pa., kur 
kąs A. Paliulis yra krikščionių buvo Pabota šalia savo vyro 
demokratų W. skyriaus pirmi- 'a’ a’ JurSio Bendžiaus. mirusio

bažnyčios su velionės giminė
mis, artimaisiais bei bičiuliais

ninkas, o taip pat uolus kultū
rininkas M. Kleinaitis labiau 
reiškiasi Mažosios Lietuvos lie
tuvių bei tautinės linkmės vi
suomeniniame darbe.

Prieš kelias savaites toje pa
čioje radijo stotyje penktadie
niais pradėta ir kita lietuvių ra
dijo valandėlė, judraus biznie
riaus J. Adams (Adomaičio) Į 
vedama.

Kultūrinis šios valandėlės vei I 
das dar neišryškėjęs. Sumaniai 
skelbiami biznieriški praneši
mai; tačiau su dideliu apgailes
tavimu pažymėtina nežmoniškai 
darkyta lietuvių kalba, pilna vi
sokiausių rusiškų, lenkiškų ir 
k. barbarizmų. Tur būt retai 
kur kas drįsta lietuvių vardu 
viešai vartoti tokį žargoną.

Sunku tikėtis, kad abi toje 
pačioje radijo stotyje lietuvių 
radijo valandėlės galėtų išlikti 
ilgesniam laikui. Galimas daik
tas, kad ten sudaryta tam tik
ri konkurencija išlikti kuriai

1955 m. sausio mėn. 26 d.
Laidotuves tvarkė Mykolas 

Bigenis .
Velionė paliko dideliame nuliu 

dime savo sūmj Jurgį ir dukte
ris Zosę Baužienę, jos sūnų 
stud. Vytautą Baužą, Eleną Boč 
kienę su šeima, gyv. Toronte, 
Kanadoje ir Stasę Kananavičie- 
nę. Juoz. K.

Newark, N. J.

Montie Montana ir jo žirgas Rex dalyvaus prezidento inaugura
cijos parade, bet jis turi prižadėti, kad nepadarys tokių šposų, kaip 
1953 m., kada su laso pagavo prezidentą. (INS)

Išardyta brangi kolekcija
Amerikietis turtuolis Alfred 

Caspary turėjo vieną brangiau
sių pašto ženklų kolekciją, ku
rią surinko per pastaruosius 50 
metų. Jam mirus, toji nuosta
bioji kolekcija parduodama iš 
varžytynių. Parduodama dali
mis.

Pastaroji kolekcijos dalis — 
Confederate States Postmast- 
er’s Provisionals — parduota 
už $234,689. Kaip pirmesnėse 
varžybose, taip šioje stambiau
siu varžovu buvo Raymorąl H. 
Weil Co. iš New Orleans, La., 
kuri šių ženklų pirko už $104,- 
587. Kiti žymūs varžovai buvo: 
Jack Melesworth iš Boston, 
Mass., nupirkęs už $37,357; Ez- 
ra Cole iš Nyack, N. Y., nupir
kęs už $26,732; Norman Sher-j

NAUJŲ MAŠINŲ 

FONDAS

SEPTYNERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS

A. A.

JONAS STULAS

Jau suėjo si ptyneri metai, 
kai iiigailestinga mirtis atsky
rė iš mūsų larpo myliiną vyrą 
ir tčvą. Netekom • savo myli
mo 1950 metais sausio mėn. 
6 <L

Nors laikas tęsiasi, bet mes 
jo niekaiios negalėsime užmirš- 
ti. Igii gailestingas Dievas su
teikia jam amžiną ramybę.

Už jo sielą Tėvai Dominin
konai St. Judo parap. bažny
čioje atnašaus šv. Mišias per S 
dienus: sausio G <1. iki 13 d.

Maloniai kviečiame visus gi
mines, draugus, kaimynus ir 
pažįstamus kartu su mumis pa
simelsti už a. a. Jono sielą.

Nuliūdę: Žmona 1’. filulus ir 
sūnūs: Antanas ir Jonas.

A. A.

JUOZAPAS KABELLIS
Mirė sausio 3 d., 1957, su

laukęs senatvės. Gimė Lietuvo
je. Kaune.

Amerikoje išgyveno oo m.
Pasiliko dideliame nuliūdi

me 3 dukterys: Stella, žentas 
George Hkrabis; Agnės, žentas 
Jotui Kžerskis, ir Edna. žentas 
Paul Savickas (gyvena Koek- 
dale, 111.), 3 sūnūs: Krank, 
marti Susann, Anthony, marti 
Lucillo ir .Stanley, 7 anūkai ir 
- proanūkai, pusseserė Kazi
miera Mikaliūnas, jos vyras 
Antanus, pusbrolis Kazimieras 
Paplauskas su šeima, kiti gi
minės. draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Mažeika ir 
Evans koplyčioje, C845 So.

, VVestern Avė.

Laidotuvės įvyns pirmadienį, 
sausio 7 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į švč. 
Panelės Gimimo parapijos baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionies sielą. 
I’o pamaldų bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Dukteris, s ū n ū s, 
marčios, žentai, anūkai ir pro
anūkai.

laidotuvių direktorius Ma- 
žeika-Kvans. Tel. KEpublic 7- 
8G00.

A. f A.

MARIJAI OSUCHIENEI mirus,
jos vyrą agr. JONĄ OSUCHĄ ir brolį KUN. VACLOVĄ 
SUMINĄ nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi
V '

N. M. Rauchai, A. A. Lietuvninkai 

E. K. Lietuvninkai, Alf. Mūrelis

Metinis atstovų suvažiavimas i
New Jersey Lietuvių Tarybos1 

metinis visų lietuviškųjų organi
zacijų atstovų suvažiavimas į- 
vyks š. m. sausio 20 d. 2 vai. 
p. p. Lietuvių Šv. Jurgio Drau- 

New Jersey Lietuvių Taryba I £DJ°S sa^®j» 180 New York Avė
Lietuvos nepriklausomybės at 
gavimo sukakties minėjimą ren 
gia š. m. vasario 17 d., sekma 
dienį, 3 vai. popiet Lietuvių Šv.

Nevvarke. Visos New Jersey lie 
tuvių organizacijos yra prašo-

KANADOJE
Pabaltijo valstybės 

militarizuojamos
Montrealyje leidžiamas žy

mus dienraštis “The Gazette”, 
1956 m. gruodžio 28 d. laidoje 
vėl išspausdino žurn. Pr. Alšėnol

mos atsiųsti savo atstovus. Už-įgana ilgą laišką apie Lietuvos,, 
siregistravusių organizacijų at- Latvijos ir Estijos militarizavi-' 

Jurgio Draugijos salėje, 180 stovams Jau yra išsiuntinėti mą bei tų kraštų turtinių ištek- 
New York Avė., Nevvarke. Busi laiškai su pakvietimais dalyvau-
idomi kalbų, dainų ir kitų įvai
rumų programa. Kalbas pasa
kys žymūs lietuviai ir amerikie
čiai kalbėtojai. g

Ncw Jersey lietuvių visuome
nė maloniai prašoma dalyvauti žįavirno metu. 
Vasario 16 minėjime. Didesnės

ti metiniame suvažiavime. Pra 
šomi dalyvauti ir kvietimų ne
gavę, nes ne visų adresai yra 
užregistruoti NJLT. Neužsire- 
gistrąvusių organizacijų atsto
vai gralės užsiregistruoti suva-

vienai. Būtų labai liūdna, jei po! New Jersey lietuvių kolonijos
yra prašomos Lietuvos nepri
klausomybės minėjimą ruošti at 

į skirai.

Visus maloniai kviečia 
Jersey 'Lietuvių Taryba.

Adv. C. F. Paulis, pirm., 
Albinas S. Trečiokas, sekr.

New
kokių “imtynių” užgęstų abi.

Lietuviškoji radijo valandėlė 
ligi šiol įnešdavo naudingo gy
vumo lietuvių visuomeniniam----  — ......... .... ...........-........................ :
gyvcnimui LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTE

Dėmesys Altui
į Pirmoji JAV ir Kanados Lic- tuvių Tautinių Šokių šventėje.

Apie 11 metų vadovavęs ALT tuvių Tautinių Šokių Šventė ren 
VVatcrburio skyriui prof. A. A- giama Chicagojc 1957 m. bir- 
leksis atsisakė būti vėl išrenka-1 želio 30 d. šventės tikslas — 
mas jo pirmininku kitiems mc- skleisti lietuviškosios kultūros

lių ir žmonių darbo jėgos (tu
rint galvoj Sibiro tremtinius) 
naudojimą ginklavimosi reika
lams.

Laiške nuosekliai išdėstoma, 
ko Sovietų Sąjunga siekia, de
portuodama okupuotų valsty
bių gyventojus, ypač tuos, ku-Į 
rie gyvena prie Vakarų valsty
bių sienų, į arktines Sibiro sri
tis, priverčiamojo darbo stovyk- 
losna. Laiško autoriaus išve
džiojimu, raudonieji tuo pasie
kia du, nors labai brutališkus, 
tikslus. Vienas tikslas — tai nu 
sikratymas “nepageidaujamo e- 
lcmento”, kaip bolševikai vadi
na užimtųjų kraštų patriotus, o 
kitas — pigi darbo jėga arkti-

Repertuaro komisija pirmajai 
lietuvių tautinių šokių šventei i 
sudarė tokią programą: vyrų nėse srityse, kur niekas sava va 
šokiai — Oželis. Žygūnas, Mi- Ha nevyksta. Tremtiniai ten

tams ir nuo sausio 8 d. tas pa- apraiškas ir parodyti lietuvių'kutis; moterų šokiai — Kepu- dirbi nežmoniškose sąlygose, 
reigas perduoda kitam asmeniui, tautinių šokių grožį ir savitu-' rinė, Sadutė, Blezdingėlė; bend- yi,ač Kolimos apylinkėse, kas- 

mą saviesiems ir svetimiesiems. ' ri šokiai — Rugučiai, Šustas, darni kanalus, statydami gele-Prof. A. Alcksis sugebėjo į ------------------  - —-------------- t
Altą įtraukti visas patriotines šventė rengiama JAV Lietu-1 
lietuvių organizacijas ir pasi- vil* Bendruomenės Chicagos A- 
žymejo dideliu taktu visus vei- į PySar(^0S Valdybos, JAV ir Ka- 
kėjus gražiai apjungti Alto dar-1 nad°3 lietuvių Bendruomenių 
buose. todėl Alto Waterburio|vardu- Šventės rengimui suda-' 
skyrius ne tik neturėjo jokios komitetas: pirm. Bruno

Malūnas, Senių tryptinis (pol
ka), Letūnas, Tryptinis, Kubi
las ir Jonkelis. Repertuaras ga
li būti dar papildytas.

Jei kelios tautinių šokių gru
pės norėtų atskirai pasirodyti,

žinkelius, dirbdami prie statomų 
atominių miestų, kasdami auk
są, akmens anglis ir t.t. O jų 
atlyginimas ir aprūpinimas — 
mirties normos (“dcath-rati- 
ons). Medicininė tų kankinamų

t j s

• “DRAUGO” (Administracija 
nuoširdžiai dėkoja už aukas 
Naujų Mašinų Fondui. Aukojo 
šie asmenys:

Vilimas, *J............... $11.00
Stočkus, VI.................... 5.00
Figoras, Ev.........  2.00
Kemeklis, J.................. 2.09
Kisielius, K.................... 2.00
Klimas, A..................... 2.00
Paliukas, Iz.....................2.00
Radžiūnas, A. .............. 2.00 i
Tininis, J...................... 2.001
Zubrickas, V.................  2.00
Baniulis. St..................  1.00
Baronas, K ................. 1.09
Baziliauskas, Pr............
Bruožis, V. ................
Drūktenienė, J.............
Galiūnas, L................
Girdzijauskas, Iz........
Kegavičiūtė, Elz.........
Kuzmickas, Alf............
Raurušonis, V............ 1.09 j

Laurušonis, V. ...... 1.00
Macikas, V................ l.OOi
Manstis, .1...................... 1.00
Matonis, J...................... 1.00 Į

............. 1.00Mitkus, V...........
Naumanas, Mrs.
Šapkus, N..........
Sinkevičius, Eug. 
Skaisgirys K,

O. 1.00

Zupkus, J................... 1.001

I,

opozicijos savo veiklai, tet taip 
pat visą laiką reikšmingai pri
sidėdavo prie Lietuvos laisvini
mo darbų. Alto centro vadovau
jamų.

Nors ir perimant tikrai gerą 
paveldėjimą šioje veikloje, nau
jiesiems vietinio Alto vadovams 
teks gerokai pasitempti, kad 
šios svarbios organizacijos pa
dėtis nesilpnėtų.

Pirmoji gražių pastangų pro
ga ir bus Vasario 16, turinti 
burti visus prie konkrečių dar
bų. 8. K.

Philadelphia, Pa.
Mirė Marija Bendžiuvienė
1956 m. gruodžio mėn., 21 d., 

10 vai. ryto Sacred Heart ligo
ninėje, Philadelphijojc, Pa., mi
rė Marija Kažemėkiitė-Bendžiu- 
vienė, gyvenusi su sūnaus Jur
gio uošviais Krantauskais. 330 
Titan str., Phila., Pa.

Shotas, vicepirmininkai — Juo- joms leidžiama, bet šokiai ne-, žmonių priežiūra taip pat esan-
zas Kreivėnas, teisėjas Alfonse gali būti paimti iš bendrojo re-] begaliniai apgailėtina, todėl 

pertu a r o. , 'r J'4 mirtingumas yra nežmo-
Visos įsiregistravusios sveti-Į niškas.

tėję dalyvauti tautinių šokių Visa tai, ką nelaimingi trem- 
grupės tuojau praneša vadovo tiniai didžiausio vargo ir net 
pavardę ir adresą. Kadangi dau gyvybių kaina uždirba, raudo- 
guma šokių paimta, iš J. Lingio, nųjų skiriama ginklavimosi rci- 
tautinių šokių vadovo, ši knyga, kalantis, nes komunistų pagrin- 
siunčiama visoms įsiregistravu- dinis tikslas yra viso pasaulio

Wells ir Jonas Jasaitis, ižd. An
tanas Gintneris, gener. sekr. Sta 
sys Daunys, sekretorės — Al
bina Poškienė ir Agnė Ja šalty
tė, nariai — Justas Kudirka, 
Zigmas Dailidki ir Eugenijus 
Bartkus. LB Chicagos apygar
das valdybą atstovauja Jonas 
Jasaitis.

Repertuaro komisiją sudaro 
Juzė Vaičiūnienė, Halina Ra
dauskienė, Irena Silingien'ė, Bro 
nė Jameikienė ir Bruno Shotas.

Chicagos lietuvių parapinės 
mokyklos pasirodys su savo at
skira programa, kurią tvarko 
komiteto vicepirm. J. Kreivėnas.

Lietuvių tautinių šokių suvie
nodinimui ir suderinimui Chica- 
goje sudaryta speciali tautinių 
šokių grupė, kurios šokiai bus 
nufilmuoti ir filmai išsiuntinėti 
visoms lietuvių tautinių šokių 
grupėms, įsiregistravusioms da
lyvauti I JAV ir Kanados Lie-

sioms tautinių šokių grupėms. < užkariavimas. Gi tam tikslui
Vadovo neturinčios grupės krei
piasi j komitetą: Jonas Jasaitis. 
1130 So. Campbell Avė., Chica- 
go 32. UI.

Komitetas skelbia, jog nėra 
vėlu tautinių šokių šventei už- 
sircigstruoti ir naujoms gru
pėms. Registraciją reikia atlikti 
galimai greičiau augščiau minė
tu J. Jasaičio adresu.

Tenelieka nė vienos lietuvių 
tautinių šokių grupės, nedaly
vaujančios šventėje. Tebūnie I 
JAV ir Kanados Lietuvių Tau
tinių Šokių šventė visuotinė.

Šoklų šventės Komitetas

yra reikalinga begaliniai didelė 
karinė jėga.

Tame pačiame laiške autorius 
nurodo, jog Pabiltijo valstybių 
uosiai, ypač Latvijos Liepa ja ir 
Pisti jos Paldiski bei Talin, so
vietų naudojami kaip povande- 
nių laivų bazės prieš Vakarus. 
Tai esą vieninteliai uostai į va
karus ir į šiaurę, naudojami so
vietų kaip atviri langai. Net 17 
šimtmetyje Rusijos caras Pet
ras Didysis Baltijos krantus bu
vo pavadinęs “Langu į Vaka
rus”. Šitą mintį raudonieji da- 1 
bar galutiniai realizavo...

Siunčiame pinigus j 

LIETUVĄ 

ir visas kitas šalis.

Turimo tiesioginį ryšį te
legramų ar oro paštu.

Pristatymas pilnai garan
tuotas, ir jums persiunčia
me kvitą su asmens pa 
rašų.

Dėl pilnesnių informacijų 
rašykite arba teleluonuo- 
kitę — Foreign Depart
ment FRANKLIN 2-4100.

AMALGAMATED TRUST 
& SAVIHGS BANK 

III So. Dearborn Street
Chicago, Illinois

A. A.
JUSTIN YUŠKĖNAS

GYVENO 2547 WEST 45th STREET
Mirė sausio 3 d., 1957, 3:30 vai. popiet, sulaukęs 68 m. amž. 

Gimė Lietuvoje; kilo iš Zarasų apskr., Zablaiiškių kaimo.
Amerikoje išgyveno 44 nu
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Josopliins (Karalevieiū- 

tė), sūnus -lobu ir duktė Seipbie, uošviai Josepliinc ir llypolitas 
Kandeviėiai, pusbrolis Alfonsas Juzėnas su šeima, kiti giminės, 
draugai ir jnižįstami. Lietuvoje liko sesuo Rožė Pikauskienė.

Priklau.se Rūtos \r. I Draug., Zarasiškių Klubui, Piliečių 
Klubui, Chicagos Liet. Darug., Uteniškių Klubui ir Eržvilkiečitj 
Klubui.

Kūnas bu.- pašarvotus šeštini. 3 \ jil. popiet, .lobu E. Eudcikio 
koplyčioje, 4330 8. California Ai e.

Laidotuvės įvyks antradienį, snu.-do S d.,, iš koplyčios 8:30 
ryto bus iii lydėtas j Švenč. Panelės Nekalto Prasidėjimo parap. 
bažnyčių, kurioje įvyks gedulingo.-. pamaldos už velionies sieli). Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame \isu gimines, draugus Ir pažįt.siiiiius 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Žmona, duktė, sūnus ir uošviai
Laidotuvių direkt. Jobu E. Emleikis. Tel. LAfayctle 3-0110

iii* A. A.
JOHN M, KARNELSKI

4001 So. Hermitagc Avenue 
Mirė s'iusio 3 d , 1957, 11:20 v. ryto, snbiukęs pusės amž.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Raseinių apskr. Tytuvėnų para
pijos, Kibučių kaimo.

Amerikoje išgyveno 51 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Eleaiior Y in kus, žen

tas Uliarles, anūkė Charlene, brolis William, marti St.epha.nie 
KArnelsIii, anūkai: John, ,lr. Gerald, kiti giminės draugai ir 
pažįstami.

Kūnas pašarvotas John F. Eudcikio koplyčioje, 4605 So. 
Hermitagc Avenue.

Laidotuvės įvyks pirmad. sausio 7 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Sv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pa- 

Įm.tldų bus nulydėtas į šv. Kažimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįs

tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Duktė, žentas ir anūkai.
Laidotuvių (linkt. Jolni U Eudeiki.-, lel. Y Aid* <-1711.

Priklau.se


1

DTENRAšTIS DRAUGAS, CHICAGO, fELINOTS Šeltadienis, sausio 5, 1957

I / mus
X Iš Lietuvos į Draugą daug 

atsiunčiama pajieškojimų. Ne
retai suradę savo artimuosius 
lietuviai nuoširdžiai dėkoja 
laikraščiui. Viename laiške iš 
Lietuvos rašoma: “Džiugi žinia 
pripildė mūsų širdis, kada pa
siekė mu3 tėvelio laiškas. Ir 
koks džiaugsmas, kad surasti 
tėvelį mums padėjo žmonės, ku
rie mūsų nepažįsta. Tad tegu 
šis laiškas skrenda per žemy
nus ir vandenynus į Ameriką, 
Chicago, nešdamas širdingiau
sią padėką jums, brangieji re
dakcijos bendardarbiai, už triū-

X ftv. Kryžiaus parapijos 
salėje gruodžio 26 d. įvyko tra
dicinė Lituanistinės mokyklos, 
vadovaujamos mokytojos F. 
Tarulienės, Kalėdų eglutė. Me
ninė programa susidėjo iš eilė
raščių, dainų, šokių. Keletą mo
kinių paskambino pianu. Po 
meninės dalies porą valandų 
vaikai pašoko.

X Seselė M. Matilda Ir sese
lė Margareta, paviešėjusios ke
letą dienų Chicagoje pas savo 
tėvelius, vėl grįžo į Pittsburgh 
prie savo darbo. Seselė Matilda 
yra kilusi iš Bridgeporto, jos 
tėveliai yra žinomi veikėjai 
Melkai. Seselė Margareta yra 

•iš \Vaukegan.
X Mary Lynn ir Chucky Su

kurs atnaujino Draugo prenu
meratą, kaip Kalėdų dovaną 
savo senelei Barborai Bartkie
nei, gyvenančiai Brighton Par-

(JRA2I KAI'VTfc

Sausio mėn. žvėrelių Chieagos Lincoln Park zoologijos sode pa
rinkta jaunas jaguar as, kuris iš Pietų Amerikos • atgabentas praei
tą mėnesį. (INS)

Atomai daro elektrą
Argonne laboratorijoje, esan

čioje netoli Chicagoa cksperi-

KAS KĄ IR KUR

są ir vargą bejieškant tėvelio. ’ Į ke, 2535 West 46th St. Ta pa- 
čia proga paaukojo $1 naujai į

X JAV LB Kultūros Fondas

randa, kad nuo 1948 meti) Lie
tuvių Bibliografijos Tarnybos 
sudaromas “Knygų Lentynos” 
biuletenis yra reikalingas švie
suomenei visose laisvojo pa
saulio šalyse, tiek lietuviams, 
tiek kitataučių mokslo įstai
goms, o taip pat ir ateity bus 
nieku kitu nepakeičiamas vado-

Draugo spaustuvei.
x A. a. Juozapas Kabellis,

miręs sausio 3 d., pašarvotas 
Mažeikos - Evans koplyčioje,, 
6845 S. Western Avė. (ne Eu-| 
deikio koplyčioje kaip, kad bu-, 
vo pranešta vakar dienos Drauj 
go laidoje). Laidotuvės įvyks 
pirmadienį, sausio 7 d., 8:30 v.

vas po šių laikų laisvųjų lietu-) r^^-
vių spaudą. Todėl Kultūros 
Fondo valdyba susitarė su biu
letenio redaktorium bibliogra
fu Aleksandru Ružancovu ir 
numato 1957 metais išleisti še
šis numerius, kuriuose bus pa
skelbta 1956 ir 1957 metų lie
tuvių bibliografija. Bus apra
šyta viso3 pasirodančios lietu
vių knygos ir sužymėti svar
besnieji periodikoje pasitaiką 
straipsniai. Numatoma, kad 
šių dviejų metų bėgyje lietuvių 
bibliografija apims apie 300 
knygų ir apie 2,000 straipsnių, 
kurie bus spausdinti apie šimto 
periodinių leidinių.

Knygų Lentynos prenumera
ta 1956-57 metams JAV ir

X Marilyn Kareivaitė buvo 
Kalėdų šventėms parvežta iš 
ligoninės ir po švenčių vėl grą
žinta į Columbus ligoninę to
lesniam gydymui. Lankyji: Co- 
lumbia Hospital, 2520 N. Lake- 
vievv avė.

X šv. Kazimiero Romos ko
legijos rėmėjų skyrius rengia 
parengimą su daug dovanų sau
sio 6 d. 2:30 vai. p. p. Nekalto, 
Prasidėjimo Panelės švč. pa
rapijos svetainėje.

X “Rigoletto” operos biletai 
yra gausiai perkami, nes jau 
išėjo 400 biletų. Jie ir toliau 
gaunami įprastose platinimo 
vietose: Bridgeporte, Brighton

Kanadoje - 2 dol., visur kitur, Parke' Msrųuette Parke.
— 1 dol. Pinigus siųsti čekiais) X Vietoj kalėdinių sveikini 

ar money orderiais šiuo adre- mų A. P. Mažeika paskyrė 10 
su: Lithuanian Bibliographical dol. Mažosios Lietuvos tarybai
Service. 602 Harvey Street. 
Danville, III., USA.

ir prel. J. Končius paskyrė 5 
dol. Studentų skautų šalpos

Prieš judėjimą O'Hare 
aerodrome .

ChicaffOrt meras Dalev na.1 .— Krikselonlskos Demokratijos , un.,c“s<M meras uaiey pa- 8tudjjų kIubas ,p KrikšMonių 
mentinis reaktorius, atominės1 ® asmenų komisiją, kuri mokratų są-gos Chieagos skyrius

i energijos pagalba įkaitinęs ikilturės susekti būdu3 kaip pra- ruošia šiandien 7 vai. vak. bend- 
, virimo vandeni. I»nn„doja„t> O’Hare aerodromo S»

garo jėgą, davė 5,003 kilo- lojimą. Vienas iš to komiteto Western Avė.
Įwattų elektros. Bandymo metu bus Įgijimas
reaktorius elektros srove davė

! per dvi valandi. Tai esanti pir-
apie 600 akrų žemės to aero- alia tema.
dromo kaimynystėje pirma Kviečiame visus narius ir pri-

moji civilinių Įstaigų atominio negu iemės kainos bus pakilu gS“ Snlie^S 
reaktoriaus pagamintoji elekt- S1OS- "ai miestui kainuos apie rauti. Geriau būtų, kad ir telefo- 

$5—$6 milionus. . 1111 apie dalyvavimą praneštumė
te. PRospeet 6-1269, CRowford 7- 
8113 ir Don Varno posto tel. GRo- 
vehill 6-9858.

, Klubo ir skyriaus valdybos
— šv. Kazimiero Segelių rėme 

jų 6-tas skyrius šaukia metinį su-

J. Pakel, gėlės ir doleriai,1
Chicago Savings ir Loan As-Į 

sociation, 6245 S. Western avė.,
buvo atidaryta sausio 2 d. 6iandi šcStadienj Interna. 
Puošnios trijų augštų patalpos tiona, A hitheatre patal 
buvo perpildytos gėlėmis. Daug Halated 43
Chieagos Įvairių Įmonių , savi- atidaroma autoraobuių da. 
mukų, bankininkų, laikraštiniu- Tai ba8 dwžiauaia B 43
kų ir tarnautojų dalyvavo tų aii d suruošt 
naujų patalpų atidaryme. Nuo- Ql oje jį , ,a d ias 
stabiai gražiai Įrengtos patai-1 dicnas parod(JS aUdaryma3
pos, puikus balda,, gražios sve- siandien t ya, Paskiau ,
ta,nes tarnautoja™ puošnūs „ug aWara nUQ R yaJ .Ri
direktorių kambariai leidžia, u ya| yak kagdle„ ik, sausiū 
manyti, kad si įmone stovi ge
rose rankose. Visi svečiai buvo

CHICAGOJE
Automobolių paroda

ra, ir tai buvo pasiekta dėka 
tyrimų, pradėtų 1954 metais.
Tačiau pati pirmoji elektra iš, H Indiana teatr0 esan{w 
atominio rektoriaus buvo gan- 219 E 43 slr Chicagoj ket. 
ta Arco, Ida vietovėje 1951 m. j virta^uį išbčgo 500 žiūrovų.

J kai policijai slapta buvo pra-' sirinkimą, sekmadienį sausio 6 d., 
Rekordinis indėlių kiekis nešta, kad tenai padėta bomba. V^r^PraKme 

Šiems metams prasidedant ^<ur* tur* sPro&4i 4 vai. 30 min. skaitlingai atsilankyti nes reikia 
Chieagos bankuose indėlių kie- P“ P^ų. Atvyko apie 50 poli- f^Tk^^a Šio 
kis paaugo iki $10 530,121,000, cminkU, padarė nuodugnią kra- j. k.
taigi net $801 milionu daugiau^ ^. tačiau nieko nerado. Pra- 
kaip prieš metus laiko. Taipgi i neaimas buvo klaidinantis, 
žymiai padidėjuaios ir išduotos ~
paskolos.

500 pabėgo iš teatro

pavaišinti kokteiliu ir užkan
džiais. Automatiškai atidaro
mos durys, gražūs dail. A. Va- 
leškoa piešti vaizdai, prabangiai
įrengti kabinetai, ir visa nuo 
stabi prabanga gražiai nuteikė 
svečius, atėjusius aplankyti tos 
daugumoje lietuvių rankomis

Kultūros Fondui rūpi, kad fondui, 
mūsų bibliografija būtų pilna,' x Josephine ir Antanas Am- 
todėl visi leidėjai kviečiami pa-, butai džiaugiasi susilaukę nau- 
remti šį darbą ir siuntinėti po jagimio sūnelio Dovydo. Melkai 
1 egz. savo leidinių augščiau ir Sutkai džiaugiasi nauju anū- 
nurodytu adresu. Tie leidiniai, ku.
bus perduodami Lietuvių ar- x A. Meškauskui ir Al. Dai- 

chyvui Chicagoje. i niui yra Draugo administraci-
Dar galima gauti ir senesnių joj laiškai. Pirmajam iš Lietu- 

metų Knygos lentynos kom- vos, antrajam iš Ukrainos, 
plektų. j --------

x Pranas Gudas gavo laišką Chieagos Alto pranešimas 
iš Vokietijos, kuriame tarp kit- Chieagos Lietuvių Taryba 
ko sakoma: “Advento metu praneša, kad š. m. vasario mėn. 
mieste visos krautuvės, visos) 47 dieną, sekmadienį, Marijos 
didesnės gatvės buvo išpuoštos, Į Augštesniosios mokyklos pa- 
gausiai iluminuotos, taip kaip talpose rengiamas Vasario 16 
nė vienais metais po karo. Ma- dienos minėjimas. Jo programa 
tyti kaip vokiečių gyvenimas bus pranešta vėliau. Pradžia 
metai po metų gerėja. Prieš numatyta 1 vai. 30 min. po pie- 
šventes taip daug buvo perka- ty
ma, kad dažnai net prekių l Visi lietuviai yra maloniai
krautuvėse pritrūkdavo. Su
prantama, tremtinių nuotaikos, 
matant aplinkui taip žibant, 
matant kylantį gerbūvį, negali 
būti linksmos. Slėgia ne vien 
materialiniai dalykai: prisideda 
įvykiai Vengrijoje, Lenkijoje, 
vis nelinksmos žinios iš Lietu
vos ir rūpesčiai neužtikrintu 
rytojumi.”

X A ir K. Grinai, 4638 So. 
Washtenaw avė., neseniai susi
laukė pirmagimio sūnaus, kurį 
pakrikštijo Jono Antano var
dais. Ant. Grina yra neseniai 
atitarnavęs kariuomenėj, kur 
beveik visą laiką išbuvo Euro
poje. Ten būdamas, be anglų 
kalbos, dar gerai išmoko ir pran 
cūzų kalbą, šiuo metu jis stu
dijuoja ir kartu lanko Chieagos 
Lietuvių Vyrų chorą.

X Tautinio Moksleivių an

samblio repeticijos pradeda-

PARAMA “DRAUGUI”
“Draugo“ spaudos reikalams at
siuntė šie asmenys:

Magdalena Skadis .... $1.00 
Adolph Gerlavičius .... 1.00
A. Vizgirda ................ 1.00
K. Zaurienė ................ 1.00
Ačiū spaudos bičiuliams.

“Draugo” administracija 

AUKOS UŽ KALENDORIŲ
Ui “Draugo“ kalendorių atsiunti 
šie asmenys:

Peter Yaksas ............. $1.00
Stasys Petraitis ......... 1.00
K. šlapelis ................ 100
M. Shimanskis ........... 0.50
Frank Gobis................ 100
Rev. A. Vainauskas .. 2.00
Mrs. B. Dikinis........... 100
Ačiū geradariams.

“Draugo” administracija

J ieškom a pagyvenusi lietu
vė, kuri sutiktų gyventi šeimo
je prie 2 metų vaiko arba atei
ti į namus darbo valandomis. 
Dėl sąlygų skambinti BIshop 
7-7565.

Ar Marija apsireiškė Lietuvoj- 
Atsakymą rasite J. Budzeikos kr 
grutėje

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE

Kaina 40 centų
Ją galite gauti

“DRAUGE’
2334 So. Oakley Avė.

CHICAGO 8. ILL.

Pabrangs moksleivių 
užkandžiai

Nuo sausio mėn. 14 d. Chica
goje moksleivių pietų užkan
džiai pabrangs iš 25 centų iki 
27 centų. Pabrangimas dviemis 
centais įvedamas tam, kad bū
tų lengviau subalansuoti 1957 
m. biudžetą, šiais metais net 
4,800 mokyklų tarnautojai, 
daugiausiai šiaip patarnautojų 
rango, ne mokytojai, gaus di
desnes algas, ir tai pareikalaus 
naujų lėšų $618,000. Mokyklos 
sargams atlyginimas pakelia
mas $15 mėnesiui.

Marijos mylėtojų 
suvažiavimas

Chicagoje sušauktas JAV, 
nį atgabentas į Chicagą ap- kariologinės draugijos suvažia-

13 d. Įėjimas 90 et. suaugu
siems ir 45 centai vaikams. 
Programa bus kasdien 3 vai 
30 min. p. p. ir 8 vai. vak. Už 
ją atskirai nereikės mokėti.

j Vėl apklausinės Hodge
Orville Hodge, buvęs Illinois 

valstybės auditorius, iš Me-
sukurtos įmonės. Vienoda uni- Į nar^ kalėjimo, kur jis atlieka I 
forma apsirengusios tarnauto- 45 metų bausmę, bud pirmadie- 
jos aprodė svečiams tuos mo
dernius pastatus.

Kaip buvo minėta, įstaigos

kviečiami tame minėjime daly
vauti.

Organizacijos, turinčios savo 
vėliavas, .prašomos minėjime 
su jomis dalyvauti. Ir sutinkan
čios dalyvauti yra prašomos iš 
anksto pasirūpinti vėliavų lai
kytu vais ir apie savo dalyvavi
mą pranešti Tarybai, būtent, 
jos įgaliotam nariui Vladui Vi- 
jeikiui telefonu CLliffside 4- 
1122.

Lietuvos laisvinimo bylai ves
ti yra reikalinga nemaža lėšų. 
Ir todėl įmonės, organizacijos ir 
pavieniai asmenys, kurie Vasa
rio 16 dienos proga Chieagos 
Lietuvių Tarybai įteikdavo gau
sių aukų, yra prašomos ir šiais 
metais tai padaryti: aukoti per 
patį minėjimą ar dar geriau au
kas iš anksto siųsti CLT kasi
ninko Antano Valonio adresu, 
2201 VVest Cermak Road, Chi
cago 8, III. Aukotojų sąrašai

mos vasario mėn. 5 d. Lietuvių bus paskelbti.

auditorijoje. ) Chieagos Lietuvių Taryba

/BE

klausinėjimui. Turės pasakyti, 
kada jis grąžins išvogtus vai 
stybės iždo pinigus. Dabar su-

vtmas. Posėdžiai vyksta Morri- 
son viešbuty. Dalyvauja apie ,, 
100 delegatų, daugiausiai kuni-

prezidentas yra J . Pakel virė-, gckta kad gų. Suvažiavin.e be kitų dalykų
Sinka? '^ A valonis. įr»i«i didesnė negu iki ~nos Margos m.Hien

' šiol buvo manoma ir siekia net Pr°oiemosrektoriais yra Ch. Beacham, R. 
Puslis, W. Sebastian, ,teis. A. 
Wells. Sekretorė yra B. Ste- 
phon. Praeitais metais įstaiga 
padarė apie 20 milijonų dol. 
apyvartos. Naujoje vietoje ši 
taupymo ir skolinimo įstaiga 
turės progos daug geriau pasi
tarnauti savo klijentams. Ma
lonu, kad lietuvių sukurtos ir 
vadovaujamos įstaigos taip 
gražiai ir tvirtai žengia į prie
kį. ? • '

daugiau kaip pustrečio miliono 
dolerių. Iki šiol jis Illinois val
stybės iždui tegrąžino $25,000.

Peršovė-vagį

Du praeinančius policininkus 
pašaukė kaimynai namo 2916 
W. Walnut, Chicagoje, pajutę, 
kad tenai vyksta apiplėšimas. 
Policininkai pastebėjo vyrus, 
nešančius laukan televiziją ir 
kitus dalykus. Du iš jų vietoje 
sulaikė, o trečią, kuris iššokęs

*■ i pro langą iš antro augšto ban- 
IŠ ARTI IR TOLI ! dė pabėgti, peršovė. Susekta,

■ a vaitTVBECE į kad tai buvo Benny Graham,
!• A> vALoITdEOC į 21 m. amžiaus, gyvenęs 2924

— Mokyklos prašomos at
siųsti adresus. Atsirandant 

įvairių reikalų, visos šeštadie
ninės ir kitokios lituanistinės 
mokyklos ir normaliosios mo-

. Virusų studijoms
Chieagos universitetas gavo 

$82,586 pašalpos, kad galėtų 
tęsti studijas — kaip virusai 
įsiveržia į organizmo ląsteles 
ir kaip jose padeda veistis. Tą 
sumą paskyrė Vaikų Paraly
žiaus fondas.

KAS BUS NAUJAS “DRAUGO” 

ROMANO KONKURSO 

LAUREATAS?

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

SOKOL SALUE 
2345 South Kedzie Avenue, 

Chicago, Illinois
Amerikos visuomenė bus supažindinta 

su nauiu laureatu.

♦

W. Warren.

X Vincas Kuliešius pats pa
sistatė eau gražų 2 aukštų na
mą 7141 So. California Avė., 
Chicago. Šią vasarą jis dirbo 
pas didelį kontraktorių namų 
pataisyme; dirbo du darbu, 
carpenterio ir elektros specia
listo. Dabar pradėjo statyti ar
ba taisyti namus kitiems. Dar
bas garantuotas, kainos žemos. 
V. Kuliešius laikinai gyvena 
2033 Canalport Avė., Chicago 
16, telf. SEeley 3-6910.

150 policininkų jieško 
2 mergaičių

Jau savaitė, kaip nežinia 
kyklos, kuriose dėstomi litua-.kur dingo dvi seserys, kurios 
matiniai dalykai, yra prašomos išėjo žiūrėti Elvis Presley fil-
kaip galint greičiau atsiunti, Ino. Tai seserys Barbora ir Pa-',iu" a' "Y™"""''' įad^ 
JAV Lietuvi, Bendruomenes tricija Gnmes, 15 u- 13 metų' , Jta ABNjstai k" 
centro valdybai dabartinius sa-' amžiaus. Jos gyveno 3634 So.
vo adresus: vedėjo vardas įr Damen avė., Chicagoje. Jų jieš- 
pavardė, mokyklos pavadini- koti suskato 150 policininkų

X Kalėdinė valandėlė, trans-

mas, vietovė. Savo adresus taip 
pat prašomos pranešti apygar
dų bei apylinkių švietimo tary
bos, komisijos ir kt. organai. 
Pranešimui galima panaudoti ir 
pašto atviruką. Siųsti: Mr. Ig. 
Malėnaa, 1333 E. 84 St., Cle- 
veland 3, Ohio.

— Lietuvių Bendruomenės 
metraštis. JAV LB steigimo 
aktas, Laikinojo organizacinio 
komiteto priimtas, oficialiai 
buvo paskelbtas ir iškilmin
gai pasirašytas Bendruomenės1' 
šventėje 1951 m. lapkričio 18 
d. New Yorke. Penkerių metų 
sukaktį paminėti centro valdy
ba nutarė specialiai išleidžia
mu metraščiu. Jo turinį suda
rys straipsniai lietuvybės, kul
tūros ir kt. klausimais, JAV 
LB veiklos apžvalga, JAV lie
tuvių gyvenimo apžvalga ap
skritai. Metraštis bus iliustruo
tas. Jį norima leisti pigia kai

rios metu buvo duota 7 tautų 
kalbomis programa, bus per
transliuojama šiandien Chica-

, . , goję, per WHFC tsotį, 8:45 v.JOS matytos. Įyainose vietose yak trangljuo.
Gauti įvairūs pranešimai, kad

Chieagos .mieste ir priemies
čiuose.

Precinktas be alkoholio
Chieagos miesto dalis, 34-tas 

precinktas, esąs tarp Lavvrence, 
Leland, Ashland ir Ravens 
wood gatvių, nubalsavo, kad jo 
ribose nevalia pardavinėti al
koholinių gėrimų. Buvo iškel
tos abejonės dėl to balsavimo 
teisėtumo, tačiau teismas pa
tvirtino, kad balsavimai yra 
teisėti ir tas precinktas pasiliks 
be alkoholinių parduotuvių.

na ir kaip galima plačiau pa
skleisti. Leidėjjl bus JAV LB 
Tarybos narys J. Kapočius, 
Lietuvių Enciklopedijos leidė
jas, redaguoti sutiko žurnalis
tas J. Cicėnas, knygos Vilnius 
tarp audrų autorius, leidinio 
Omahos lietuviai redaktorius.

jama ir lietuvių kalba.

D e M F, S I o t

BOKIME IŠTIKIMI LIET. 
KNYGAI!

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

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

LIET. KNYGOS KLUBAS 
(Lith. Book Cflub)

2334 So. Oakley Avė., 

Ohicago 8, Illinois

Tik tas užsitarnauja laisvę 
ir gyvenimą, kuris kasdien dėl 
Jų kovoja. Ooethe

ALDONA STEMPUŽIENft, 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 STEMPUŽIEN®, garsi Clevelando daini
ninkė.

Po koncerto bus šokiai, kuriems gros JUOZAS* 
K O 2 I K A S.

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

Be s


