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NAUJI NERAMUMAI PRASIDĖJO VENGRIJOJE
Lietuviai savo išradingumu

pralenkia "didžiąją tautą"
OKUPUOTA LIETUVA. — Bolševikai labai didžiuojasi Kau

no „Liteks“ fabrike pagaminamais geresnės kokybės audiniais. 
Tai audiniai „Baltika“, „Lietuviškas drapas“ ir „Šatrija“ — vy
riškiems paltams, o „Saulutė“ — moteriškiems.

Pagaminta nauja vyriškiems ...........
paltams medžiaga „Kaunas", ku 
ri yra pigesnė už kitas tos rūšies 
medžiagas, bet geresnė.

Praėjusiais metais buvo už- 
projektuota išleisti naujų audi
nių, kaip „Neris“, „Vasara“ ir 
kt.
Lietuviškųjų staklių gaminiai
Lietuviškosios „Spalio“ me

džiagos gamyba perduota Armė
nijos tekstilininkams Erevanėje, 
„Saulutės“, „Lietuviškojo dra- 
po“ ir „Baltikos“ rūšies audinius 
gamina Latvijos, Estijos ir kt. 
sovietiniai fabrikai. Taigi, ir čia 
lietuviai savo išradingumu pra
lenkia „didžiąją tautą“. Bolševi
kai giriasi ,kad lietuviškųjų „2al 
girio“ staklių gaminiai siunčia
mi Kinijai, Korėjai, Lenkijai, 
Vietnamui. Tik pirma laiko buvo 
ten pagaminta ir išsiųsta apie 80 
staklių, 19 stalinių gręžimo stak 
lių — į Kalkutą etc. Didžiuoja
masi tais „užsakymais didžio
sioms tautoms“, o lietuviai turi 
dirbti svetimiesiems...
,,Pergalės“ gamyklos turbinos

Vilniaus radijo pranešimu, iš 
Kauno „Pergalės“ gamyklos tur
binos siuntinėjamos į pačias toli
miausias Sov. Sąjungos vietoves. 
Pvz. turbinos „AP“ 0,75 išsiųs
tos į čukovsko sritį. Omsko naf
tos įmonė, aprūpinanti degalais 
daugelį rajonų, turi 16 turbinų 
su „Pergalės“ gamyklos ženklu. 
Nemaža turbinų išsiųsta nauja
jam Silivovo miestui ir Kazachs
tano anglies kasėjams. Artimiau 
siu laiku įvairioms Sov. Sąjun
gos naftos įmonėms Kaune bus 
pagaminta dar 50 turbinų.

Bolševikai skriaudžia Lietuvą

„Pergalės“ visa eilė gaminių 
neseniai iš Kauno buvo pasiųsti 
Kinijos ir Rumunijos naftinin
kams.

„Pergalės“ siuntiniai siunčia
mi taip pat į Lenkiją, Albaniją, 
Mongoliją, Vietnamą. Jų išsiun
timas svetur vis didėja.

Alyvos aušintuvai su Kauno 
„Pergalės“ turbinų gamyklos 
ženklu taip pat daug kur žinomi 
ir užsienyje. Gamykloje dabar 
renkami aušintuvai, skirti raudo 
najai Kinijai — jos naujai stato
moms elektros jėgainėms.

Vadinasi, aprūpinami svetimie 
ji, nors daug trūksta pačiame 
krašte. (Elta).

85-tas klubas
IVASHINGTONAS, sausio 11. 

— Rep. Robert H. Michel (R., 
III.) išrinktas 85-to Klubo pir
mininku. Klubą suorganizavo 22 
nauji 85-to kongreso respubliko
nai nariai.

Naujas Pakistano

ambasadorius JAV
KARACHI, Pakistanas, sausio 

11. — Buvęs Pakistano ministe- 
ris pirmininkas Chaudhri Mo- 
hammed Ali paskirtas Pakista
no ambasadoriumi Jungtinėms 
Amerikos Valstybėms.

Ali pasitraukė iš premjero pa
reigų 1956 m. spalio mėn. Jis 
premjeru buvo 13 mėnesių.

Šeši žuvo, 3 sužeisti
AUSTIN, Tex., sausio 11. — 

šeši įgulos nariai vakar žuvo ir 
trys buvo sužeisti, kai KB-29 ori
nis tankeris sudužo ir sudęgė. 
Nelaimė įvyko 12 mylių pietuose 
nuo Austin, Tex„ kai tankeris 
ruošėsi nusileisti Bergstrom oro 
jėgų bazėje.

Nemokamai nuvežė
MONTREALIS, Kanada, sau

sio 11. — Trans-Atlantic oro li
nijos lėktuvai nemokamai nuga
beno 137 tonus reikmių į Vengri
ją paskutinių dviejų mėnesių lai
kotarpyje.

Naujai paskirtas JAV ambasadorius James D. Zellerbac'h Hulijai (kai
rėje) kalbasi su dabartine JAV ambasath»re Mik Clare Bootlie buce 
Italijai \Vasliingtone Valstybės departamente. Mrs. Clare Bnbtli Luee 
pasitraukė iš ambasadorės pai'eiĮfiJ. (INS)

Individualinių namelių statyba 
, okupuotoje Lietuvoje

Prez. Eisenhoweris
• !•

šiltai buvo sutiktas

abiejų rūmų sesijoje
WASH1NGTONAS, sausio 11. 

— Kongresas vakar šaltokai pri
ėmė prezidento Eisenhowerio 
prašymą kovoti prieš infliaciją 
namie ir stiprinti sąjungininkus 
užsienyje prieš tarptautinį komu 
nizmą, praneša „Chicago Sun - 
Times" korespondentas Carleton 
Kent.

Prezidentas Eisenhovveris, ku
ris vakar atvyko į abiejų rūmų 
sesiją antrą kartą penkių dienų 
laikotarpyje, buvo šiltai sutiktas 
ir gražiai palydėtas, kai pasakė 
valstybinę kalbą.

Bet 33 minučių kalboje prezi
dentas tik penkis kartus buvo 
pertrauktas plojimais, ir nesigir
dėjo jokio plojimo iškalbėjus 
jam penkiolika minučių.

Pabaigus prezidentui Eisenho- 
weriui kalbą, daugumas respub-

Tūkstančius vengrų darbininkų 
komunistai sklaidė ginklu

BUDAPEŠTAS, Vengrija, sausio 11. — Komunistinė milicija 
šiandien šaudė prie Budapešto fabriko. Milicija bandė išsklaidyti 
tūkstančius darbininkų, kurie protestavo prieš Vengrijos politinę 
ir ekonominę padėtį.

Vengrijos darbininkų demons 
tracijos sekė po to, kai lėlinė 
Janos Kadar vyriausybė prane
šė, kad ji ir nemano įsileisti 
Jungtinių Tautų stebėtojų į Ven
griją.

Darbininkai pirmiausia sujudo 
metalo fabrike Budapešte.

Darbininkai paleido šūkius 
prieš premjero Janos Kadar vy
riausybę. Jie protestavo prieš 
mažus atlyginimus ir sovietų 
priespaudą.

Tuojau atbėgo

Komunistinė milicija, ypač bu
dinti neramiuos rajonuos, sunk-

Seniausias kareivis
HOT SPRINGS, Ark., sausio 

11. — Sgt. Willoughby B. Blan- 
kenship, 71 metų, manoma se
niausias JAV armijos narys (jis 
iki šiol buvo armijos aktyvioje 
tarnyboje), vakar mirė Hot 
Springs armijos — laivyno ligo
ninėje.

Blankenship prieš 50 metų įs
tojo į karinę tarnybą.

gyrė pranešimą. Demokratai da
linai pritarė respublikonų nuomo

OKUPUOTA LIETUVA. - Bolševikai pastaruoju metu daug 
skelbia apie „individualinių namų statybą . Girdi, tokių namų 
pasistatą tiek ir tiek.

Iš tikrųjų tai tėra maželyčiai 
nameliukai, kurių miestų cen
truose, o kitur net prie stambes
nių gatvių neleidžiama statyti.
Vieną tokį nameliuką, kaip tei
giama atvykusiųjų iš Lietuvos, 
galima pasistatyti už 17—20 an
gliškos medžiagos kostiumų.
Nors 1—2 augštų namelių staty
mas bolševikų

likonų senatorių ir kongresmanų įvežimiais atskubėjo į demonstra
cijos vietą ir bandė išsklaidyti 
demonstrantus. Tuojau smarkūs 
šūviai pasigirdo aplinkėje.

atžvilgiais neekonomiškiausiu, 
tačiau jų okup. Lietuvoje visur 
apsčiai pridygę.

Per kelerius paskutinius me
tus net centriniai kai kurių mies
tų rajonai buvo tokiais name
liais užversti.

Kun. S. Petrauskas
paskirtas klebonu

CICERO, III., sausio 11. — 
Kun. Stanislovas Petrauskas, šv. 
Antano parapijos Vikaras, Cice
ro, III., paskirtas šv. Petro ir Po- 

laikomas visais vno bažnyčios, West Pullman,

Britanijos premjeras
nori atvykti j JAV vo fabrike.

parapijos klebonu.

LONDONAS, sausio 11. — 
Žvelgdamas šviesiomis akimis į 
ateitį, naujas Britanijos prem
jeras Harold Macmillan vakar 
pradėjo premjero pareigas ir yra 
nusistatęs greitai susitikti su pre 
zidentu Eisenhoweriu, kad paša
lintų akmenis iš Britanijos — 
Amerikos santykių.

„Pergalės“ žurnale Nr. 6 1956 
architektai J. Peras ir V. Šepkus 
nusiskundžia, kad panašios rū
šies „mažaaukštė statyba Kau
ne apjuosė Tarybų aikštę ir prie

Pajamų mokesčių

ekspertas paaugštintas
IVASHINGTONAS, sausio 11. i jos esančius kvartalus. Miesto 

— Dr. Dan Throop Smith iš Con- parkas bei plačiai žinomas Kau- 
cord, Mass., JAV iždo ekspertas no Ąžuolynas taip pat beveik iš- 

apstatyti individualiniais 
namais... Labai panašų vaizdą 
galime matyti ir Vilniuje, kur iš-

pajamų mokesčių ir pajamų mo- tisai 
kesčių tvarkymo srity, pakeltas į 
iždo sekretorius George A. Hum- 
phrey pagelbininko postą. Jis bu 
vo specialiu sekretoriaus pagel- 
bininku pajamų mokesčių tvar
kymo srityje.

KALENDORIUS
Sausio 12 d.: šv. Arkadijus; 

lietuviški: Abaris ir Langynas.
Sausio 13 d.: šv. Veronika; 

lietuviški: Ilgaudas ir Budė.
Saulė teka 7:17, leidžiasi 4:41.

tisi Žvėryno rajonai užstatyti in- 
dividualianiais gyvenamais na
mais. Panašiai užstatyti ir Šiau
liai, Panevėžys, Klaipėda, Tel
šiai ir kiti respublikos miestai, 
nors... tik paskutiniu metu toks 
miestų užstatymo būdas buvo pa 
smerktas“... (E.)

Darbininkų vargai

Sovietų Sąjungoje
MASKVA. — „Izviestijų“ nr. 

3 rašo, kad Sovietų Sąjungoje 
pirma pastatomas fabrikas, o tik 
paskui ruošiami butai darbinin
kams, o jei pasitaiko, kad pasta
tomi butai beruošiant fabrikus, 
direktoriai dažniausiai juos iš
nuomoja pašaliečiams, ne būsi
miems to fabriko darbininkams.

ORAS

Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir jos apylinkėje šiandien apsi
niaukę ir šalta; rytoj — daugiau 
šia apsiniaukę ir šalta.

Eglutes pergalė
Sovietų Rusijoje

MASKVA. — Ilgą laiką prie
šinęsi „buržuaziniam“ eglutės 
įvedimo papročiui, sovietai paga
liau buvo priversti nusileisti žmo 
nių spaudimui. Eglutės įgauna 
kaskart platesnį pripažinimą ir 
„Pravda“ net į pirmą puslapį de
da vaizdą žibančios eglutės su ją 
apspitusių vaikų šimtais.

• Britanijos karalienė Elzbie
ta II spalio mėnesį vyks į Jung
tines Amerikos Valstybes, pra
neša Londono laikraštis „Daily 
Mirror“.

Acheson puolė
Eisenhowerio siūlymą
WASHINGTONAS, sausio 11. 

— Dean Acheson, buvęs Valsty
bės sekretorius, puolė prezidento 
Ei8enhowerio reikalavimą, kad 
jam kongresas suteiktų teisę 
siųsti Amerikos kariuomenę 
prieš komunistinę agresiją Vidu
rio Rytuose.

Kai Acheson ketvirtadienį kai 
bėjo Atstovų Rūmų užsienio rei
kalų komitetui, prezidentas Ei- 
senhoweris abiejų rūmų sesijoje 
pakartotinai prašė specialių jėgų 

tuosius. 1956 m. spalio mėnesį apginti Vidurio Rytus, 
visi gamyklos cechai turėjo jau I Acheson pavadino Eisenhowe- 

Šiuo metu gaminami dviračiai, gaminti naujos rūšies skaitiklius r'°

Iš okup. Lietuvos į Indiją
išgabenta 20,000 dviračių

OKUPUOTA LIETUVA. — Iš Šiaulių dviračių gamyklos pa
gaminti dviračiai, betgi kaip sovietiniai dirbiniai, išstatomi tarp
tautinėse parodose.

1956 m. gamykla pagamino — ■ ■ —..  —
400 dviračių Kinijai, nemaža jų , .x..
ISsiųsta į Jugoslaviją, Vengriją, skelbimą, esą žy-
Suomiją ir kitur. Užsieniui jvyk! L“™?
dyta 16 užsakymų.

Dulles pasiūlymus „nerei-
dar 17 užsienio kraštų. Tik į vie
ną Indiją iš okup. Lietuvos išga
benta 20,000 dviračių. Tuo tarpu 
jų trūksta Lietuvoje.

Elektros skaitliukai

kalingais ir nepageidaujamais“.

Šluota Vilniuje

ir vis siųsti į „plačiąją tėvynę“...
Vaistaiolių perdirbimo fabrikas 

Švenuionyse yra nedidelis vais
tažolių perdirbimo fabrikas, ku- MASKVA. — „Pravda“ nr. 2
rio gaminiai, kaip giriasi bolše- praneša apie pasirodymą Vilniu- 

Vilniaus elektros skaityklių vikai, siunčiami ne tik į „plačią- je humoristinio žurnalo „Šluo- 
gamykla pasiuntė į Odesą, Char- ją tėvynę“, bet taip pat Čekoslo- ta“, kuris išeis du kartu per mė- 
kovą ir Kievą pirmąją siuntą sa- vakiją, Lenkiją, Mongoliją, Ar- nesį. Pirmas numeris gausus fel- 
vo naujos produkcijos — STO 2 gentiną, ir kt. Įmonės direkto- jetonais, eilėraščiais, karikatū- 
markės elektros skaitiklius. Šielrius— J. Danilevičienė. (E.) romia.

Harold Macmillan,
•P-čias premjeras
jero o£i»a».

naujas Britanijos niinisteris pirmininkas Jis yra 
nuo 1721 meti), kai buvo sudarytas Britanijos prem-

(IN8)

TRUMPAI IŠ VISUR

• Lenkų „Glos Pracy“ žinio- 
mis, per paskutinius 5 mėnesius 
iš Sov. Sąjungos į Lenkiją buvo 
išleisti 16,000 lenkų. Jų daugu
mas Sov. Sąjungoje buvo laikomi 
„izoliuotose stovyklose“ — netu
rėdami teisės susirašinėti ar su
sisiekti su artimaisiais, nei su 
kitais. Tarp paleistųjų yra taip 
pat kunigaikščiai Liubomirskis 
ir Swiatopolsk - Mirskis. Daug 
kur lenkai yra suėję ir lietuvius.

• Vengrijos komunistinė vy
riausybė jau leidžia laisvai par
davinėti stiprią degtinę.

• Kovos Alžirijoje. Dvidešimt 
keturių valandų laikotarpyje 60 
asmenų žuvo ir 37 buvo sužeisti 
kovose tarp nacionalistų ir pran
cūzų kareivių Alžirijoje.

• T. S. Eliot, Amerikoje gimęs 
poetas, susituokę su Valerie 
Fletcher, savo sekretore, Angli
joje. Poetui — 68 metai, o jo 
žmonai — 30 metų. Eliot yra 
Britanijos pilietis.

• Lenkijos teismo sprendimu 
iš kalėjimo paleistas Kielcų vys-

dos metodus. „Laisvė“ garantuo- Į kūpąs Czeslaw Kaczmarek. Kar- 
jama tik tiems, kurie palaikys' dinolas Wyszynskis sausio vi- 

\ raudonąjį režimą. duryje vyksta į Romą.
I
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA

— 5,000 Vengrijos darbininkų vakar demonstravo Csepel sa
loje, pietų Budapešte, prieš premjero Janos Kadar vyriausybę ir 
sovietų priespaudą. Demonstrantus sklaidė komunistinė milicija; 
pasirodė ir sovietų tankai. Demonstracijų metu komunistai penkis 
darbininkus užmušė; taip pat yra sužeistų.

— Jungtinių Tautų generalinė asamblėja paskyrė penkių vals
tybių komitetą, kuris surinks žinias apie įvykius Vengrijoje, ne
paisant sovietų protestų. Komitetą sudaro Australijos, Ceilono, 
Danijos, Tuniso ir Urugvajaus valstybių atstovai. Sovietų atsto
vas pasakė, kad komitetas nebus įsileistas į Budapeštą, Vengrijos 
sostinę.

— Irako, Irano, Pakistano ir Turkijos valstybių atstovai sau
sio 19 d. susirinks Ankaroje, Turkijoje. Minimos valstybės sudaro 
Bagdado paktą, įskaitant ir Britaniją.

— Komunistinės Kinijos premjeras Chou En - lai vakar ii 
Maskvos atvyko į Varšuvą. Jis pareiškė pasitenkinimą, kad Lenki
ja ir Rusija neseniai sustiprino „draugiškus santykius“. Chou iš
reiškęs mintį, jog atėjęs laikas sustiprinti komunistines gretas.

— Alžiriečiai, gyveną Prancūzijoje, pasakė, kad jų krašto 
gyventojai negali sustabdyti kovų, nebent jiems būtų pažadėta pil
na nepriklausomybė.

— Britanijos karalienė Elzbieta II, paskyrusi Britanijos prem
jeru Harold Macmillan, vėl išvyko atostogų į Sandringhamą. Ji 
iš ten buvo atvykusi į Londoną priimti Anthony Eden atsistatydi
nimą iš premjero pareigų.

— Kanados vyriausybės, unijos ir kompanijos pareigūnai įsi
tikinę, kad tuojau turi baigtis devynių dienų streikas prieš Ca- 
nadian — Pacific geležinkelio linijos kompaniją.

— Leonard W. Hali, JAV respublikonų partijos pirmininkas, 
pasitraukia iš partijos pirmininko pareigų. Spėjama, kad jis gaus 
didelį federalinį darbą.

— Vakarų Vokietijos kancleris Adenaueris pasiūlė pasaulio 
jėgoms uždrausti atominių ginklų gamybą.

— Buv. Britanijos premjeras Anthony Eden vakar pasitraukė 
iš parlamento ir jam buvo pasiūlytas grafo titulas. Edenas 35 me
tus buvo parlamento nariu.

— Irako princas Abdul lllah vasario mėnesį atvyks į Washing- 
toną.

Darbininkai gretimose dirbtu
vėse metė darbą. Jie subėgo prie 
dirbtuvių durų ir drąsino metalo 
darbininkus, kurie užsibarikada-

Budapešto radijas užvakar pa
reiškė, kad Jungtinių Tautų ko
misija neturi teisės klausinėti 
Vengrų pabėgėlių apie Vengrijos 
padėtį. Pabėgėliai buvo apibū
dinti kaip „nepatikimiausi as
menys.“
Nauja nepasitenkinimo banga

Nauja nepasitenkinimų banga 
kilo praėjusį sekmadienį, kai so
vietų kontroliuojama premjero 
Janos Kadar vyriausybė paskel
bė naują „demokratijos“ progra
mą.

Vieton davus padidintą laisvę, 
kaip patriotai tikėjosi, lėlinė Ja
nos Kadar vyriausybė vėl atgai
vino Stalino geležinius priespau-
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DU POSĖDŽIAI (2)
Kaikurios clevelandiečių mintys laisv. veiklos klausimais 

A. ERDVILAS, Clevebud, Ohio

Realaus žvilgsnio stoką mato-, tautos likimu? Ko jis gali pasi-
me visuose mūsų darbuose. Y- 
patingai tai ryšku mūsų buvusių 
ir esančių vadų nesibaigiančiose 
ekskursijose j praeitį. Tokią 
ekskursiją mes dabar darome į

mokyti iš tų, kurie dar šiandien 
gerkle laukia apie tautos ir tė
vynės meilę, dar vakar skerdę 
ūkininką ir koncentracijos sto
vyklose auklėję studentą ir gim-

1926 m. gruodžio 17 d. pervers- nazistą?
mą. Ekskursavo ir clevelandie- i Jieškome kaltininkų ir kala- 
čiai kartu su pik. Žuku, kuris j me juos prie gėdos stulpo, ta- 
Skaitč ta tema paskaitą. Nema- čiau esame vis ikalti. Ir tie. ku- 
norae čia jos atpasakoti, nes ji rie laisvą mintį kaustė, ir tie, 
nėra mūsų pastabų centras, kurie negali užmiršti praeities 
Mums įdomios tik kaikurios pre įp vis tebepilsto druską į tautos 
legento ir kaikurių vėliau kalbė- vienybės žaizdą. Argi ne tasai 
jusiu mintys ir pats paskaitos mūsų susmulkėjimas ir šiandien 
bei diskusijų faktas. i vėžiu ėda mūsų laisvės kovą?

Skaudžiausia, jog ir no 30 me! ArS* ne tasai Purvu drabstymia- 
tų sukliminė tiesa vis dar kažin! slsPraryJa mŪ84 jėgas, pinigus

ir laiką? Argi ne senų žaizdų 
bereikalingas krapštymas su
skirstė mus į brolius, pusbrolius 
ir priešus? Ir kaip dažnai mes
tai vadiname laisvės kova...«•

Argi jau ne laikas dr. Gri
niaus žodžiais paskelbti vieni ki
tiem amenstiją ir pažiūrėti į da
bartį nauju žvilgsniu? Argi ne 

versmo vadu buvo gen. XY, ki- laikas; anot J. Daugėlos, užmirš 
tiems — pulk. AB, tretiems —; ti tai, kas mus skyrė, ir savo pa- 
ZiW. Vieni su įsikarščiavimu kai stangas nukreipti ateities dar
bą apie kažin ką krūmuose be-Į bams. Argi ne laikas, P. Stra- 
veikiantį diktatorių, kiti — apie vinsko minties pasigaunant, nu- 
seimo koridoriuose susivėlusią stoti niekinus mūsų tautos dide- 
ponią, dar kiti — apie špygas,! liūs vyrus ir įstengti pažvelgti 
priklausančias dviems mūsų pro į į juos ne pro partinius akinius, 
fesoriams. Vieniems komunistų

kur laksto. Vieniems sukilimas 
buvo neišvengiamas, kitiems jo 
nereikėjo. Vieniems ano meto 
Lietuvai grėsė lenkų pavojus, ki 
tiems — rusai, tretiems — nie
kas. Vieni įrodinėja, jog sukili
mą įvykdė tautininkai, kiti — 
krikščionys demokratai, dar ki
ti — karininkai. Vieniems per-

.utT’ATFASTTS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

BROOKLYNO MAIRONIO MOKYKLOS ABITURIENTAI

Pirmoje eilėje, iš k. į d., LB. pirm. J. šleptys, Liet. gen. konsulas J. Budrys, klebonas kun. N. 
Pakalnis, mokyklos vedėja I. Banaitienė, Tėvų komiteto atstovas J. Audėnas, mok. J. Gerdvilienė, abi
turientų klasės auklėtojas dr. A. šešplaukis. i

.Antroje elėje, iš k. į d., Tėvų k-to pirm. L. ižit kevičius, mck. k. R. Kisielius, mok. K. Šventorai-! 
tienė, mok. J. Matulaitienė, mok. V. Jocienė, mok. E. Ruzgienė, kapelionas kun. J. Pakalniškis, mok. 
A. Zubkienė.

Trečioje eilėje, iš k. j d., D. Alytaitė, L. Šileikytė, G. Nutautaitė, A. Krinickaitė, J. Balčiūnaitė,
Ketvirtoje eilėje, iš k. į d., G. Klinavičiūtė, V. Lušytė, B. Šetikaitė, V. Janulevičiūtė, N. Vasi- 

kauskaitė, A. Šileikytė,
Penktoje eilėje, iš k. į d.? E. Adomaitis, G. Naujokaitis, V. Kleiza, V. Šetikas.

serga ar. pasmerkti mirt”.
Šio laiško ištrauka yra iš kol-

lioze dirbančios 23 m. mergai
tės. Rašyba pataisyta.

Humoras Vengrijoj
Vengrijoj yra pasitaikę tokių 

skelbimų išlipdytų vitrinose.
‘‘Jieškoma nekompetentinga ir 

neatsakinga asmenybė, kuri galė
tų pasidaryti vyriausybės nariu. 
Sąlyga tik viena - turi turėti so
vietų pilietybę”.

1 Kitas skelbimas:
‘‘Devyni mįlionai kontrevoliucic- 

nierių — fašistų, buvusių fabrikų 
savininkų, bankininkų ir kardino- 

i lų įsisiskerbė į kraštą. Laimei dar

liko šeši tikri vengrai, kurie su
darė vyriausybę tėvynei išgelbė
ti ...”

JOHN T. ZURIS
LA\V Y Eit AND COl N'SELLOR 

n so. i«\ sai.i.e sieeet 
Itoom 1415 
HAndolpli 41-4425Pilone 

Home pilone lAfajetle 3-9177

LIETI VOS IK KITį VAI.STVBIV 
PAŠTO ZEMilA’S

galima įsigyti pigiomis kainomis pas:
KICKAltl) ESTKA,

2945 \Vest 71st SI., Clili-ago, Illinois.
Kainoraščiai prisiunčiami nemo

kamai.

Parduodama
PUIKI TIKRŲ VILNŲ

IMPORTUOTA ANGLIŠKU IR VIETINE MEDŽIAGA 
VYRŲ IR MOTERŲ EILUTĖMS IR PALTAMS

VYRIŠKAM KOSTIUMUI 
3lz2 yartln 
MEDŽIAGA 
Specialiai tik .. $g,53

tebuvo vos pora šimtų, .kitiems 
— tūkstančiai. Ir taip daina be 
galo. Kaltinimai- šmeižtai, pra
silenkimas su tiesa, gandų atpa
sakojimas, smulkiausių fakteliui

Ak, praeitimi gyvena tik tie, 
kurie nemato dabarties ir atei
ties. Jei jie negali išsiversti jau
nimui perliukų iš praeities jieš- 
kodami, o turi būtinai plauti se-

Budrys, L. B. apygardos pirm. 
J. Šlepetys, Kultūros tarybos 
pirm. A. Dimas, abiturientų var 
du Gediminas Naujokaitis. Su 
abiturientais atsisveikino mo-

ROŽIŲ PARADAS PASADENOJE
Šiais metais 68-sis tradicinių 

Naujų Metų rožių paradas, įvy 
kes Pasadenoje. Calif., buvo ne-

kyklos vedėja I. Banaitienė iri paprastai turtingas ir meniškai

GRYNOS VILNOS VYRIŠKAM 
KOSTIUMUI 3' 2 vardo 
MEDŽIAGA
už .............

kartojimas. Ir tam, gaišinamas!"»» baltinius, mes kviečiame
laikii, popierius ir rašalas. . I“08 8uslbuJr.t! I svajotojų drau-

.X . , , . . 'a 1 giją b* pradėti svarstyti, ar Vy-
H praeities mokėmės U pra-,tautM teisėtai didiiuoju

eities stiprybės semiamės. Ta-!Lietm,o3 kunjgaiks{ju ar nc?

abiturientų klasės auklėtojas dr. 
A. šešplaukis. Atestatus įteikė 
gen. konsulas J. Budrys, nuo 
savęs įteikdamas po I ietuvos 
istoriją angliškai. Mokytojų tą-

įdomus. Iš rožių ir kitų įvairių 
gyvų gėlių buvo gražiai meniš
kai sudėstyti vežimai, vis ką 
nors bevaizduoją.

Tvirtinama, kad žiūrovų buvo

čiau, kaip toji praeitis mums 
vaizduojama? Argi mes galime 
sekti melagia-is, girtuokliais, sa
vanaudžiais, diktatoriais?’ Juk 
tokiais mums vaizduojami anuo
metiniai mūsų vadai. Ar gali 
jaunimas žavėtis Lietuva, jei 
jam tevaizduojami laširiių sku
tėjai ir valdžios ištroškę avan
tiūristai? Ko jaunimas gali pa
mokyti iš tų, kurire dar šiandien

Neabejojame, jog to kiaušinio iš 
sprendimas nepaprastai “paleng 
vins” dabartinę mūsų laisvės 
Kovą. >

. 4' //- '
Tuos gi, kurie tiki ateitimi ir 

gyvena dabartimi, mes kviečia
me darban Lietuvėlei atkovoti. 
Darbo yra daug ir jo visiems už
teks. O, kai vienigai dirbsime, 
neliks laiko svetimas nuodėmes

rybos ir Tėvų komiteto vardu, pusantro miliono. Žiūrovu buvo 
abiturientams įteikta po liet. iš Europos, Azijos, Pietų Ame- 
knygą su įrašu “Mylėk, lietuvi,
tą brangią žemę, kame nuo am-

rikos ir kt.
Nekalbant apie rožių “kara- 

žių tėvai gyveno”. Dar Moky-1 ’ienę” ir visas kitas iš mokyk - 
tojų vardu kiekvienam abitu-! lų surinktas gražuoles, vežimai

’mu visus kitus pralenkė sko- 
ai. Jų tautiniai dr?bužiai gana 
vairūs ir spalvomis turtingi. 
Tenka paminėti ir vieną Šveica
rijos vežimą — March of Di- 
mes”.

Visas paradas truko net tris 
valandas. O žiūrovai išlaukė be
veik visą naktį. Nuo 11 vai. va
karo iki 6 vai. ryto buvo išger
ta net 7,000 puodukų kavos ar
ba 360 galonų.

Per naktį čia publika kartais 
net ir labai pakenčia šalti. Dau
gumas susikuria ugnį gatvėje ir

rientni padovanotą po liet. juos- būna visų stebėjimo centru. Kr' i šildosi būriais, juokauja ir ne-
telę.

garbina būrį žalių leįtęntnčiokų,1 skslčiucti ar kaimynų senus bal- 
kurie visko pertekę drįsta žaisti tinius plauti.

RETOS IŠKILMĖS NEW YORKE
Prieš Kalėdas, Brooklyno Mai 

ronio šeštadieninė mokykla iš
leido trečią abiturientu laidą. 
Penkiolika Brooklyno lietuviu-

sigoo

VILNONE VYK. KOSTIUMUI 
worsted (Sharskin) medžiaga 
regul. vertė $8.50 
specialiai už jardą 
tik ...............

MOTERIMS VILNONE PAL
TAMS MEDŽIAGA už žymiai 
papigintą kainą

SPAUSDINTO ŠILKO UREPE 
vertė $2.50 už jardą ir aukšč. 
specialiai už jardą 
tik .......................... $1,25

MOŠŲ KLIENTAMS NEMOKAMAI AIKŠTELES AUTOMOBI
LIAMS PASTATYTI. KRAUTUVE PATOGI - Vėdinama ir erdvi* » -
HELFAND’S TEXTILE 

F A B R I C S
1210 So. Union Avė. Telefonai: MOnroe 6-1210 

SEeley 3-8806VERTINGOS NEMOKAMOS DOVANOS 
l« KIEKVIENA PIKK1NJ

i to į akis didžiulis kryžius, o po 
juo — stalas. Prie stalo vaiz
duojama Paskutinė Vakarienė.
Linksmai nuteikiąs vežimas —’ Ypatingai kėdžių išnuomotojai 
pirmųjų žmonių gyvenimas ro- gerokai pelnosi, nes kėdė— do- 

sės auklėtojai ‘dr. A. Sešpiau-| '^Adomas ir .Hera. Gražiaii 'oris.
kiui, įteikė lietuvišką medinį i *fpuostame vezlme lapa's pnsl' J »»«»»■»>. esą nepro-

; įmygių ( dengę ir vargingai atrodą gra- duktingai sunaudotos sumos pi- I
! žiai išpuoštame “rojuje” važiuo- nigų. Esą geriau būtų tuos pi- I

Po trumpos pertraukos sekė, ja. Jieva stovi gana augštokai nigus labdarai skyrę, ypatingai į
šiais metais, kai tiek vargšų i 
pabėgėlių iš Vengrijos kenčia' 
nepriteklius ir talpinami j skur-1 
džias stovyklas.

Nieko nepdarysi — nebūtų 
maharadža su ke- Amerika, jei nesišvaistytų pini- ; 

’ atsisveikindami su mokykla pa- liolika pačių. Tame vežime gu- gaiš. O pramogaujantiems čia ! 
1 šoko Lenciūgėlį ir Kepurinę.. Įėjo didelis kupranugaris, pada- būna šioks toks pasismguriavi- I 
’ Juos paruošė mok. J. Matulaitie rytas iš gėlių. Tas vežimas su- mas. Baigus šių metų tradicinį 
! nė. Meninės dalies pranešėja —; silaukė publikos rimto susido-1 paradą jau planuojama ateinan- 
abiturientė Gražina Klimavičių-! mėjimo. j tiems. Juodas vargas pasaulyje

Tarp viso to įvairiaspalvio gė-| niekad nesibaigia, tad kam jam 
lyno prajojo daugybė raitelių.! dėmesys... J. Kaributas
Jų žirgai — daugiausia gelsvos
spalvos ir lino gelsvumo kar
čiais, Išpuošti sidabru. Balnai, 

tėvų pavaišinti atskiroje salėje. paaaf03- ,*»lp pat ir
Vėliau, šokiai, grojant Butrimo i raltc lai bllzga s,daunL Tarp

Vida Lušytė abiturientų var
du mokyklos vedėjai padovano
jo lietuviškų juostų' takelį, o 

i Gediminas Naujokaitis buv. kla-

mėgata skaityti knygas, spor
tą, studijuos chemiją, Vida Ja
nulevičiūtė, lankė mokyklą 5 me 
tus, mėgsta skaityti, studijuos

I XI.

Po trumpos pertraukos sekė 
meninė dalis. Abiturientė G. Nū ir laiko rankoje raudoną obuo- 
tautaitė perskaitė ištrauką iš JĮ. Minia šaukia jiems įvairiau- 

. Š. Raganos Sename dvare. Sa- sius konmplimentus ir juokiasi, 
vo eilėraščius skaitė L. Žitkevi- Tas vežimas buvo visų links- 
čius, J. Gerdvilienė ir A. Ty- miausias. Po jo važiavo visas 
ruolis-šešplankis. Abiturientai karavanas

kų buvo pajėgūs išeiti Nepri- biologiją, Vidas Kleiza, mokyk- 
klau&omos Lietuvos gimnazijų lą lankė nuo jos įkūrimo, mėgs- 
aštuomių klasių lituanistinių da ta sportą, studijuos inžineriją, 
lykų, kiek sutrumpintą, kursą. į Gražina Klinavičiūtė, mokyklą 
Jiems ir buvo įteikti Maironio lankė 3 metus, mėgsta skaityti
mokyklos baigimo atestatai, pa
tvirtinti Lietuvos generalinio 
konsulo parašu ir antspaudu.

Iškilmingam aktui
mokyklos vedėja I. Banaitienė. 
Pradėta Lietuvos himnu. Vedė
ją į prezidiumą pakvietė ilga
metį mokyklos globėją, Apreiš
kimo parap. kleboną, kun. N. 
Pakalnį. Liet. gen. konsulą J. 
Budrį, LB apygardos pirm. J. 
Šlepetį, Vliko pirm. J. Matulio
nį, Kultūros Tarybos pirm. A. 
Dimą, Alto atst. A. Ošlapą, Bal- 
fo pinu., buvusius mokyklos ve
dėjus A. Bcndorių, P. Naujokai
tį, A. Samušį, Tėvų komitetą
ir viskis mokyklos mokytojus.

Abiturientus pristatė jų kla
sės auklėtojas dr. A. šešplaukis. 
Geriausiai, vienais penketukais, 
mokyklą baigė Gediminas Nau-

knygas, studijuos chemiją, A- 
nastazija Krinickaitė, mokyklą 
lankė 3 metus, mėgsta sportą,

•adnvavn! knV&as- bus gailestingąja sese- 
’ rimi, Vida Lušytė, mokyklą lan 

kė 4 metus, mėgsta muziką, kny 
gas, mokosi pianinu, studijuos 
humanitarinius mokslus, Gedi
minas Naujokaitis, mokyklą lan 
kė nuo įkūrimo, mėgsta skaityti 
knygas, filateliją, studijuos che
minius mokslus. Genovaitė Nū- 
tautaitė, mokyklą 3U pertrauka 
lankė nuo jos įkūrimo, mčgsta 
skaityti knygas, sportą, studi
juos pedagogiką, Birutė šetikai- 
tč, mokyklą lankė nuo jos įkū
rimo. mėgsta muziką, sportą, 
ruošiasi būti sekretore, Vytau
tas šetikas, mokyklą lankė nuo , 
įkūtįmo, mėgsta sportą, studi
juos techninius mokslus, Aldo- j 
na Šileikytė, mokyklą lankė nuo {

tė.
I

Po meninės dalies, iškilmingo 
akto prezidiumas, meninės da
lies dalyviai, abiturientai ir jų 
svečiai, mokytojai, abiturientų

; orkestrui.
Maironio šeštadieninė mokyk 

1 la Brooklyno įpusėjus aštuntuo
sius mokslo metus. Veikia aS- 

Į tuonios klasės, Sekančiais m e- 
i tais pramatoma devinta klasė.
I Išleistos try3 abiturientų laidos. 
Mokyklą yra baigę viso 44 

i Brooklyno lietuviukai. Ketvirto
ji abiturientų laida pramatoma 

j 1957/58 m. pabaigoje.

raitelių prajojo ir keletas filmų 
bei televizijos aktorių, kurie, 
kaip visada, susilaukė didelio 
žiūrovų pritarimo.

Šiame rožių parade šiais mc-1 
tais teko karalienės titulu pasi
džiaugti vieni Pasadenos City 
Collegc 19 metų mokinei Ann 
Mosberg.

Be vežimų, malonaus įvairu- j 
mo teikė ir orkestrai su šokėjo
mis. Tarp orkestrų savo puoš-

retai užtraukia posmą. Biznie
riai pardavinėja įvairius menk
niekius ir pelno geras sumas.

Vėl busim kartu
Viename laiške iš Lietuvos ra 

soma:

Krautuvė yra atidaryta kasdien, įskaitant ir sekmadienius, nuo 
9:30 ryto iki 5 vai. vakaro, šeštadieniais uždaryta

TAUPYTOJAMS DOVANOS 

NEMOKAMAI!
Nieko ypatingo.., Tik kad prisimintumėte mus... 
Mūsų padėka jums už rėmimą.

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

SU INDELIU SI.G30.00 
AR DAUGIAU

jokaitis tir Vida Lušytė. Mok. įkūrimo, mėgsta muziką, spor- 
tarybos sekr, perskaitė abiejų tą, studijuos kalbas, Laima Si- 
lietuvių Icalbos rašto darbus (A. leikytč, mokyklą lankė nuo įkū 
Baranausko Anykščių šilelio rimo, mėgsta muziką, knygas, 
gamta), &o vieną į sceną buvo studijuos mediciną, Nijolė Vasi- 
iškviesti abiturientai. Mergaitės kauakaitė, mokyklą lankė 3 mc- 
pasipuošusios tautiniais rūbais, tus, mėgsta sportą, muziką, no- 
berniukai prisisegę atlape po ri būti sekretore.
baltą gėlę. Abiturientus tikybos egzami-

Mokyklą baigė ir atestatus nui paruošė mokyklos kapelio- 
gavo: Edmiyidas Adomaitis. n» nas. kun. J. Pakalniškis. Lietu- 
kyklą lanktį nuo jos įkūrimo vių kalbos ir literatūros egzami-
(1949), žada studijuoti meną. narna paruošė dr. A. šešplaukis. 
mėgsta skaityti knygas, Daiva Lietuvos istorijos — mok. P. 
Alytąitiė, mokyklą lankė 3 me- Gaurvs. Liet. geografijos — dr 
tus, ‘ttiėgsta filateliją, sportą, Vi Viliamas.
studijuos chemiją, Julija Balčiu Kalbas sakė klebonas kun. N 
mite, mokyklą lankė 5 metus, Pasinis, Liet. gen. konsulas J

SUSITIKO TĘVA

•VengriJoH pabėgėliai broliai Fodor susitiko savo tėvą, kuris yra 
Pittsbunsfte gydytojas. Tėvas, karo metu buvo palikęs Anglijoje, gi 
talkai Vengrijoj ir negalėjo nusitikti istitą 17 ai. ' (IMS)

“Neliūdėk, močiute, kad prie 
/Kūčių stalo

Šiemet viena vieta pasiliks tuš- 
/čia. |

Ir nelauš iš rankų tos balto3 
/plotkelės,

Kuris pernai laužė ir dir buvo 
/čia.

Dabar aš žinau, kad tik tikė
jimas ugdo galiūnus, tik su ti
kėjimu nclūžta jie savo gyveni
me, nors ir audra, siaučia jie ne
linguos, kaip nendrės, bet. stovės 
kaip tvirti ąžuolai. Ateis bikas, 
gal audra nurims ir visa mūsų 
tautos saujelė sėsis prie bendro 
Kūčių stalo. Bvs liūdna tą šven
tą vakarą, kada daug bus tuš
čių vietų prie užtiesto stalo. 
Daug kas nelauš britos plotke
lės ir su šeima nekalbės pote
rių, tik liūdnai, liūdnai mirksės 
uždegta žvakelė ir ne vienam 
riedės ašara karti. Tuščias vie
tas puoš eglės šakutė, vietoj žu
vusių ir išklydusių vieškeliais 
pilkais. Ir kažin ar besusirinks 
šeima į bendra lizdą. Žinau jūs 
prisiminsit mažąją tėvynę ir sa
vo tautiečius ir visi būsim kar-| 
tu ir tie, kurie toli nuo kitų, ir; 
tie, kurie po žeme, ir tie, kurie į

Termometras ir Barometras
Pranešama būsiantis oras pasikeičiant 

spalvai. Gaunamas už $100.00 
ar daugiau indėlį.

Be gaunamų dovanų jūsų indėliai yra ap
saugoti. Kick\iena sąskaita yra apdrausta $10,- 
000.00 MOKAMI AUKŠČIAUSI DIVIDENDAI 
be pertraukos nuo 1922 meti,. Atidarykite tau
pymo sąskaitą 1957 met, sau ir savo šeimai.

ST. ANTHONY SAVINGS
AND IOAN ASSOC/AT/ON

1447 So. 49th Ct., Cicero. III. 
Tel. TOwnhall 3-8131 Closed Wednesdays

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

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

DIDIS ŽIEMINIS 
IŠPARDAVIMAS

Svarbus pranešimas visiems
mūsų klientams !

Ką tik dabar gavome didelį kiekį žieminių 
drabužių moterims, vyrams ir vaikams.

Turime didelį storų apatinių, mėgstinių, lo
voms uždangalų, pagalvių ir visokių kitokių žie
minių reikmenų pasirinkimą.

( Kviečiame atsilankyti - būsite patenkinti mū
sų kainomis ir patarnavimu.

Joseph’s l)ry Guods Store
3218 So. Halsted Street, Chicago, III.
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PRANEŠIMAS IR PASIŪLYMAI
Jungtinių Amerikos Valstybių prezidento pareiga yra kiek

vienų metų pradžioje naujai susirinkusiam Kongresui pateikti 
pranešimą apie valstybės padėtį ir duoti savo pasiūlymus. Pa
prastai prezidentų pranešimuose paliečiami ne tik vidaus politi
kos, bet ir užsienio reikalų klausimai. Užvakarykščiame prane
šime prezidentas Eisenhovveris ypač ilgai apsistojo prie nžstonin 
politikos reikalų.

Tenka pripažinti, kad Prezidento kalbos dalis, kurioje jis 
palietė užsieninius klausimus, yra labai svarbi, -o gal net svar
besnė už visas kitas jo pasakytas kalbas praeityje. Negalima 
būtų pasakyti, kad jo kalba patenkins visas Jungtinėms Ameri
kos Valstybėms draugingąsias valstybes, ir labai aišku, kad So
vietų Rusija j ją piktai atsilieps, tačiau niekas negalės užginčyti 
fakto, kad prezidentas neaplenkė nė vieno aktualesnio užsieni
nio klausimo. Jis drąsiai ir griežtai pasisakė prieš šiandien daug 
kur dar tebesiautėjančią tironiją, neteisingumą, nelygybę ir 
skurdą. v

Užsiminęs Lenkijos ir Vengrijos kovingąjį nacionalizmą, be
sigrumiantį su nelygiu priešu — tarptautiniu komunizmu ir So
vietų Rusijos ginkluotomis jėgomis, taip vat turėdamas galvoj 
Azijos ir Afrikos tautų sąjūdžius, prez. Eisenhoweris matė rei
kalą pasakyti:

“Jų kovos dėl tautinės nepriklausomybės, dėl asmens teisių 
pagerbimo ir bendrai dėl visų žmonių būvio pagerinimo yra pa
gristos tuo pačiu pavyzdžiu ir motyvotos tokia pat dvasia, kaip 
ir 1776 metų Amerikos Revoliucija”.

Iš šio Prezidento pareiškimo aišku, kad JAV labai gerai 
supranta kovojančių dėl laisvės tautų siekimus ir pripažįsta 
joms pagrindą. Kad tasai simpatingasis p, Eisenhowerio atsi
liepimas apie kovojančias tautas nebūtų tik tuščiu žodžiu, pa
siūlyta jų paramai atitinkamo planavimo programa, kuri kels 
pasitikėjimą ir viltis. Tiesa, šį kartą jis neminėjo Pabaltijo tau
tų, kaip neminėjo ir kitų satelitinių kraštų, išskyrus Lenkiją ir 
Vengriją, bet jis tai padarė savo specialioje kalboje, pasakytoje 
Kongresui sausio 5 d.

Anot p. Eisenhovverio, šiuo metu Jungtinių Amerikos Vals
tybių ekonominis būvis yra labai geras ir stiprus, tačiau jisai 
matė reikalą padaryti rimtą įspėjimą ryšium su dolerio infliaci- 
cijos galimybe. Infliacija galėtų sumažinti arba visai nušluoti 
ligšiol pasiektus ekonominius ir finansinius laimėjimus. Tuo 
svarbiu reikalu jis atsišaukia į pramonės ir prekybos vadovus, 
kad jie padėtų kovoti prieš infliaciją, susilaikydami nuo perdide- 
lių pelnų siekimo. Taip pat kreipiasi ir į darbininkus, kad jie 
nereikalautų didesnių algų, neturėdami padidėjusios gamybos 
pagrindo.

Kiti specifiniai klausimai, kaip valstybės biudžetas, parama 
mokykloms, civilinių teisių programa, Taft — Hartley įstatymas, 
bus paliesti atskiruose pranešimuose, kuriuos svarstys abeji Kon
greso rūmai. Nors, kaip spauda rašo, p. Eisenhowerio praneši
mas Kongrese buvo šaltokai priimtas, tačiau niekas neužginčija 
fakto, kad pranešimas buvo rimtas ir plačiai apimąs tiek užsie
nio, tiek vidaus politikos reikalus.

Būk ir pats valdovas
t VYSK. V. BRIZGYS

Išganytojas, liepdamas atiduo Nesunkinti visuomenės gyve- 
ti Dievui, kas Dievo, apie cezarį nimo nereikalingais ir neprotin- 
nenutylėjo. Jis liepė atiduoti gaiš reikalavimais.
jam, kas jo. Šv. Povilas, gyve
nęs tais laikais, kada jo tėvy
nę valdė karalius, esąs svetimų
jų įtakoje, mokė krikščionis pa
garbos ir klusnumo valdovams. 
Iš Kristaus ir apaštalų paliktų 
minčių Bažnyčia yra sukūrusi 
mokslą ne tik apie valdančiųjų 
pareigas asmenims ir šeimoms, 
bet ir apie asmenų bei šeimų 
pareigas savo valstybei ir val
dantiems. Kas būtų linkęs vals
tybėje galvoti tik apie teises 
naudotis piliečio privilegijomis, 
neatlikinėdamas piliečio parei
gų, tas būtų aiškus kitų piliečių

Savais medžiaginiais ištekliais 
priderančiai prisidėti prie visuo
menės reikalų.

Pilietinis lojalumas ir pagar
ba valstybei bei jos valdžiai 
nereikalauja tačiau aklo klusnu
mo ir savos nuomonės neturė
jimo. Juo daugiau žmonės pa
rodo sąmoningumo, juo geriau 
yra visokiai bendruomenei ir 
valstybei. Tik neprotinga, val
džia bijo protingų ir galvojančių 
piliečių. Tik toki valdovai bijo 
piliečių kritikos, kurie nesuge
ba dėl jos pasiteisinti.

Katalikai, skaitydami Naują-
išnaudotojas. Tiesiai iš dangaus jį Testamentą, ras daug pamo-
valstybė negauna nei išteklių, 
nei kitokių gėrybių. Ji viską 
gauna iš piliečių ir iš piliečiams 
priklausančio krašto. Ne kurios 
nors vienos grupės, o visų pi
liečių pareiga yra tinkamu bū
du prisidėti prie savos visuome- 
menės — valstybės reikalų.

Nors ir ne visi, tai bent ryš
kesnieji būdai, kaip asmuo ir šei 
ma gali atlikti savas pilietines 
pareigas, gali būti sekantieji:

Aktyviai prisidėti savam kraš 
te kurti gerą visuomenės dvasią 
ir geras tradicijas.

Talkininkauti kuriant ir ke
liant krašto tikrąją kultūrą.

Gerai ir sąžiningai atlikti sa
vas luomo ir profesijos parei
gas.

Gerbti ne tik savo, kitų as
menų, bet ir bendras tiek val
džios, tiek ir mažesnių bendruo
menių nuosavybes ir kitokį gė
rį. Tai ypatingai svarbu demo
kratinėje valstybėje, nes tokioje 
valstybėje ir vadinamieji valdiš
ki dalykai yra bendruomenės 
nuosavybė tikresne prasme, ne
gu totalinėje valstybėje.

kymų apie pagarbą valdovams, 
įstatymams ir tt. Tačiau pir
moje eilėje jiems yra paliktas 
šv. Petro pavyzdys, atsakiusio, 
kad Dievo reikia labiau klausy
ti, negu žmonių. Kiekvienam 
žmogui, o ypatingai krikščioniui, 
ši taisyklė yra pagrindinė spren 
džiant, kam savoje valstybėje, 
o dabar jau ir tarptautiniame 
gyvenime, pritarti ir kam nepri
tarti. Krikščionys turi ne tik ži
noti, o reikale ir pareikšti, kad, 
kas nesiderina su Dievo ir pri
gimties įsakymais, tas negali 
būti naudinga visuomenei.

Daugiau kaip prieš 17 šimt
mečių Tertulijonas klausė to me 
to stabmeldžio valdovo: “Tie, 
kurie sako, kad Kristaus moks
las esąs priešingas valstybei, te 
duoda tokią kariuomenę, kurios 
kareiviai būtų toki, kokiais Kris 
taus mokslas liepia būti, teduo
da tokius provincijų valdovus, 
tokius vyrus žmonoms, tokias 
žmonas vyrams, tokius tėvus, 
tokius vaikus, tokius viršinin
kus, tokius pavaldinius, tokius 
valdovus, tokius teisėjus, paga-

dienraštis draugas, chicago, Illinois

JOS UŽSIREGISTRUOTI NEPAMIRŠO

Skote ir italė, neturinčios JAV pilietybės, jau užsiregistravo Ixw An
geles, suteikdamos savo adresus imigracijos direktoriui. Visi neturin
tieji pilietybės turi užsiregistruoti ligi ftio mėli. 31 d. Tai galima pa
daryti vietos paktuose. (1XS)

liau tokius mokesčių mokėtojus niu padaryti, 
bei rinkėjus, kokiais liepia būti 
krikščionybės mokslas, ir pas
kui tedrįsta sakyti ją esant ža
linga valstybei. Juo labiau po 17 
šimtmečių krikščionims dera su 
prasti ir savo pavyzdžiu paro
dyti, koks turi būti valstybės pi
lietis. Galime pasididžiuoti, kad 
apie gerus katalikus dabar gali
me pakartoti anuos Tertulij-ono 
žodžius. Kai šalia savęs mato
me nesąžiningą ar nesąmoningą 
pilietį, jam nepavydėkime ir juo 
nesekime, o tik pasistenkime pa 
tys tokiais nebūti ir aną geres-

Kiekvienam yra

Šitas planas buvo paremtas 
savimylos motyvais ir ataustas 
istorine Rusijos baime Vakarų 
atžvilgiu. Tam tikslui ji buvo 
apgaubta buferinių valstybių šie

nybos liniją karo atveju. Tai iš
aiškina, kodėl S. Rusija taip bi
josi Vokietijos susijungimo.

1945 m. atrodė patogiausi sė
ti Š. Rusijos ambicijos sėklą. 
Tada buvo daug kalbama apie 
“žmonių brolystę” ir Rytų Eu
ropos valstybėms buvo skelbia
ma utopija, žadant gerbūvį ir 
apsaugą nuo galingų kaimynų. 
Tačiau šitą utopiją sugriovė rau 
donoji armija, kai savo barba-

aišku, kad valstybėje visokia 
gerovė, ramybė ir pažanga pir
moje eilėje priklauso nuo jos; na, kurį sudarytų pirmąją gy-
piliečių bendradarbiavimo.

Mirtis fizine prasme yra ne 
kas kita, kaip pašaukimo nu
traukimas; tai įsakymas tar
nams susirinkti pas savo valdo
vą ir parodyti, kiek talentų yra 
laimėta aname būties žaidime.

A. Maceina

Nukariauk geriau pats sa
ve, bet ne pasaulį. Descartes

M. KRUPAVIČIUS

1926 METŲ GRUODŽIO 17-TOJI 
Liūdna 30 metų sukakti"

39 tęsinys
Grinius klaidą daro puldamas už tariamą Vati

kano priskyrimą Lenkijai Vilniaus vyskupiją. Jis 
galėjo mano nupasakotos tvarkos Bežinoti. Didesnę 
klaidą šiame klausime padarė krikščionys demokra
tai, nes jie padarė sąmoningai — žinodami, kad to
kio ar kitokio konkordoto surašymas su nužymėji
mu jame vyskupijų valstybės sienų nenustato. O ta
čiau jų pradėtos derybos su Vatikanu dėl konkorda
to sudarymo nutrūko ir baigėsi niekais. Dėl ko? Dėl 
mūsų reikalavimo pažymėti Lietuvos Bažnytinėj pro
vincijoj ir Vilniaus vyskupiją, kuri politiniu spren
dimu buvo Lenkijos teritorijos pusėj.

Voldemaras palikdamas užnugaryj ir krikščio
nis demokratus ir liaudininkus, žaibišku greitumu 
konkordatą sudarė. Įprasta tvarka Vatikanas apdo
vanojo pasirašusius tam tikrais ordenais. Juos lai
mėjo Voldemaras, bene Zaunius ir dar kažkas. Jų 
tarpe nei vieno praktikuojančio kataliko nebuvo. 
Zaunius buvo protestantas. Voldemaras konkordatą 
sudarė, bet Voldemaras jo ir nevykdė. Su konkor
datu įvyko taip pat, kas ir su pažadu sušaukti sei
mą ir kitais pažadais.

Grinius teigia savo pasikalbėjime, kad karo sto
vis ar sustiprinta apsiaustis, kaip jis sako, tęsėsi be 
prošvaistės. III Seimo Sleževičiaus vyriausybė savo 
darbų tvarkon įsirašė pirmoj eilėj karo stovį pa
naikinti.

Teisybė, karo stovis Lietuvoj ilgokai užtruko. 
Užtruko prie įvairios vyriausybės sudėties. Jis buvo 
ir Griniaus vyriausybės metu. Niekas jų tada ne
reikalavo karo stovį panaikinti. Kodėl po tiek metų 
tą klausimą jis iškėlė, galėtų tik jis pats atsakyti.

Ar karo stovis buvo reikalingas? Pagrindo bu
vo rimto. Be reikalo jo nieks nevestų ir nelaikytų. 
Netikra Lietuvos padėtis, nuolatiniai jos iš tos ar ki
tos pusės nepriklausomybei pavojai, tokio stovio rei
kalavo, nors jo laikymas ir pinigų kainavo ir kitų ne
patogumų jis sudarydavo. Tačiau Lietuva brangesnė 
’iž tuos nepatogumus ir išlaidas. Štai ką pasakoja 
patys kairieji apie tuometinę Lietuvos padėtį.

Liaudininkų žmogus krašto apsaugos ministeris 
K. Žukas, darydamas St. Seime 1920 m. liepos 16 d. 
pranešimą konstatuoja, kad “Suvalkų sutartis Želi
govskio žygiu į Vilnių sulaužoma. Lietuva netenka 
Vilniaus. Lenkų karuiomenė veržiasi į Lietuvą, vyk
sta didvyriškos Širvintų — Giedraičių kautynės. Pa
čioje dar laisvoje Lietuvoje siautėja lenkų partizanų 
— POW būriai ir bolševikų gaivalai. 1921 m. sausio 
17 d. daro pranešimą Seimui min. pirmininkas K. Gri
nius. Jis štai kaip nusako tuometinę Lietuvos būklę: 
“...krašto padėtis ir dabar dar yra sunki”, nurodyda
mas Lietuvoj lenkų P0W (lenkų karinės organizaci
jos, kuri lietuvių buvo vadinama peoviakais) žalingą 
veiklą, o taip pat ir bolševikų.” Kitas priešas — tai
komunistų organizacija, kuri gaminasi pūdais dina- socialistinės ir mažumų pozicijos agitacija”. Pralai- 
mito, revolverių, rankinių granatų, leidžia agitato- mėjimo priežastis aiškinau Seime savųjų grupių var
dus, genriausia už tai mokėdami... Sausio 4 d. Kauno du ir oficialiai, tas kitų bet koks pasisakymas yra 
žvalgybos surasta bolševikų centro sandėlis, kur ras- tik asmens pareiškimas, už kurį pats pareiškėjas ir 
ta 15 pūdų raudonosios literatūros, trys dėžės sprog- atsakomybę ima. Griniaus pasakymas, kad krikščio-
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RUSIJOS JAUNIMAS NERIMAUJA
J. KI ZMCKIS. O. Britanija

Jefsey Katalikų Sąjungos su- rišliais veiksmais parodė, koks 
Įrengtame susirinkime Lady Ro- 
į bert Jackoon (Barbara Ward) 
j kalbėjo apie Rytų Europą ir pa- 
j žymėjo, kad Rusijos jaunimas 
j maištauja, kad žemės ūkis sto- 
I koja darbininkų, o pramonės 
, darbininkams trūksta maisto,
Į kai nėra kam ūkiuose dirbti.

Paskaitos tema buvo — “Ry
tų Europos krizė”. Jos skaity
tojai, kaip Sąjungos pirm. R. G.
Dawson pažymėjo, gera tarptau 
tinių įvykių žinovė.

las, netgi kunigų seminarijas.
' Panaikinus visą nepartinę spau

dą, stengtasi sukurti komunis
tinę atmosferą. Deja, komuniz-

. . , raas, nepaisant viso to, nepasie-
komuruzmas yra realybėje. kė 8aVo tikalo 

Geresnio gyvenimo viltis Ru-Į 1953 m kai rytuose kilo pir. 
sijoje ėmė temti jau 1930 m., maajs maištas, sovietai panaudo
kai vietoje gerbūvio įsiviešpa 
tavo skurdas, vargas ir badas. 
Karas su Vokietija žmonių vil
tis tik neilgam atgaivino, nes 
laukti išvaduotojai pasirodė 
žiaurūs ir dar labiau subarba- 
rėję.

Nustatytas planas

Gal būt, išskyrus Kiniją, nė 
vienas kraštas nebuvo atvers
tas į komunizmą. Propaganda 
ypač buvo nukreipta į žemės

Vakarų baimė

Kaip Rcbert Jackson pabrė-
žė, rytuose krizė prasidėjo prieš , ūkio darbininkus, kurie tačiau
10 metų ir pastaruoju metu ge
riausiai išryškėjo Vengrijoje ir 
Lenkijoje. Nurodžiusi komunis
tų‘nusibrėžtą kelią, paskaitinin- 
kė aiškino, kodėl jiems tas ke
lias nevyko.

tvirčiausiai laikėsi 
S. Rusija savo užimtuose

kraštuose įvedė kontrolę pagal 
nustatytą planą, kuriuo komu
nistai turėjo būti infiltruoti į 
policiją, universitetus, raokyk-

jo tankus, šiandien, kada visa 
tautą sukilo prieš komunistus, 
kada žuvo tūkstančiai darbinin
kų, nuogais kumščiais puldami 
tankus, tas sukilimas rodo tik
rą tautos desperaciją. Kai visa 
tauta pasiryžo iškeisti komuniz
mą į laisvę mirdama ir kentėda
ma, ji įrodė komunizmo irimą. 

Vargas ir skurdas

Rusai apiplėšia savo žemės 
ūkį, siųsdami jo darbininkus 
dirbti į pramonės fabrikus. Ten 
pasiųsti darbininkai badauja, 
ne3 krinta žemės ūkio gamyba.
S. Rusija naudoja jėgą ir kartu 
užmuša iniciatyvą: mausto ga-

(Nukelta į 5 psl.)

VAISTŲ PAKIETAI Į LIETUVĄ!
DRAUGO SKAITYTOJAI

Remkime Modernišką Lietuvišką Vaistinę

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Sųuare, Worcester, Mass.

Per mūsą vaistinę galima siųsti vaistus su apmokėtu muitu į Lietu
vą ir į visus U.S.S.R. kraštus. Mes užlaikome visus vaistus, kurie 

yra reikalingi Lietuvoje, kaip Rimifon, streptoiny- 
cin, validolo ir nuo reumatizmo antpuolių, vaistu 
dėl širdies ir augšto kraujo spaudimo. Per mūsų 
vaistinę vaistai pasiekia Lietuvą į 10 dienų, o į 
Sibirą ima 22 dienas oro paštu. Visi siuntėjai per 
mumis gauna garantiją iš rusų valdžios. Rašykite 
mums dėl informacijos.

VYTAUTAS SKRINSKA, Reg. Phm.
Ideal Pharmacy vaistinė* savininkas ir Notary Public

stamosios medžiagos, kelios dešimtys Lietuvos ne
užpildytų pasų, 10 metrų Bikfordo rištuvų su pade
gimo prietaisais, rankinių granatų ir daug susiraši
nėjimų. 1923 m. spalio m. 12 d. krikščionių demokra
tų interpeliacijoj kalbama, kad “„.bolševikų akcija 
Lietuvoj iš naujo atgyja. Įvairiuose Lietuvos kam
puose ir net kareivinių rajonuose randama primėty
tų lietuvių ir mažumų kalbomis bolševikinių prolda-

nys demokratai pralaimėjimą aiškinę atsitiktinumu, 
nėra pagrįstas. Aš tada apie jokius atsitiktinumus 
nekalbėjau, nekalbu ir dabar po 30 metų, nes be prie
žasties nieko nėra. Be priežasties ir rinkimų nepra- 
laimėjom, nors kita vertus kiekvienuose rinkimuose 
atsitikinumo tam tikras nuošimtis yra.

Kalbėjau apie kairiųjų rinkiminę kovą, noriu 
pasisakyti ir apie saviškio bloko elgseną rinkiminėj

macijų, į Lietuj gabenami įvairių rūšių ginklai ir kovoj. Medžio nenukirsi be skiedros. Kur yra veiks-
sprogstamoji nr*dliaga, krašte vis daugiau pasirodo 
neaiškaus svetimšalių elemento, Kaune vidaus reika
lų ministerijos namuose nukautas Vytautas Aleksa, 
kuris patyręs bolševikų rojaus baisumą ėmė Skelbti, 
kad bolševikai yra ne idėjinė socialistinė partija, bet 
svetimos valstybės organizuojama priešvalstybinė 
organizacija (Aleksa buvęs bolševikas). Banditizmas 
krašte plečiasi...” Buvo ne vienas tokis momentas, 
kad atsiguli nepriklausomoj Lietuvoj, o gali atsikel
ti priešo okupuoto j. Tokiose sąlygose gyvenant karo 
ar panašus stovis reikalingas. Karo stovia geriems 
žmonėms ypatingų sunkumų nesudaro. Jis pavojingas 
tik blogiesiems, kurie kėsinasi į karašto laisvę ir. jos 
žemes, politiniams nusikaltėliams ir kitiems nenuo
ramoms. Bet kai tik kiek krašte aprimo ii* su viskis 
pavojais pavyko susidoroti, karo stovis buvo panai
kintas, tik kiek prisimenu buvo karo Stovio nuosta- 
ai palikti kaikuriems antivalstybiniams nusikalti

mams, vadinasi — bolševikams ir lenkams vis besi- 
tęsinantiems panaikinti Lietuvos nepriklausomybę, 
fad Griniaus skelbimas, kad m Seimo Sleževičiaus 
•yriausybė įsitraukė į savo darbų programą panai

kinti pirmoj eilėj karo stovį ir kad ji panaikinusi, 
man visai nesuprantamas. Kaip galėjo panaikinti pa
naikintą dalyką. Ji galėjo panaikinti tik tuos karo 
stovio likučius, kurie buvo taikomi tik antivalstybi
niams gaivalams. Jei tai tikrai yra padariusi, tai su
silaukė išsiliejimo į gatves antivalstybinio gaivalo ir 
chuliganų, kas buvo viena gruodžio 17 d. perversmo 
priežasčių, arba kaip aš vadinu perversmo priedan
gų, nes kaip esu pirmiau minėjęs ir Grinius tai pat
virtinęs savo konstatavimais ir samprotavimais, tau
tininkai ir be to būtų perversmą vykdę.

Toks kairiųjų veikimas prieš krikščionis demo
kratus rinkimų metu ir net toli pc rinkimų. Taip jie 
veikia ir dabar tremtyje. Skaitai iaudininkų Varpą 
ir socialdemokratų Darbą ir gauni įspūdį, kad jie ir 
dabar dar gyvena rinkimų agitacijos įkarščiu.

K. Grinius savo pasikalbėjime su J. Kėdainių pa
sakė ir dvi tiesas, be kitų mano minėtų anksčiau, kad 
kairiųjų “kalbos ir anekdotai krikščionių demokratų 
popularumo nedidino” ir antra, kad pačių kairiųjų 
grupių pramanyti, iškreipti arba nedasakyti krikš
čionių demokratų darbai kairiųjų buvo rinkimų agi
tacijoj gerai sunaudoti. Jie šioj srity geri meistrai. 
Grinius apie tai sako taip — “Kairiosios grupės mo
kėjo pasinaudoti.” Ir tas meistriškas jų pasinaudoji
mas, aišku, turėjo įtakos į krikščionių demokratų III 
Seimo rinkimų pralaimėjimą. Tai mano konstatuota 
ir III Seime, kalbant apie mūsų pralaimėjimų prieža
stis tokiais žodžiais: “Neribota, išėjvsad iš betkurio 
padorumo or doros ir valstybingumo ribų dabartinės

mų yra ir klaidų. Suprantama, iš kalno tokių klaidų 
prileidžiu ir krikščionių demokratų padarytų. Bet 
esu tikras, kad krikščionys demokratai nenaudojo 
agitacijoj nei vaginimo, valstybinio iždo išnaudoji
mo, nei kitų tolygių “argumentų” savo idėjiniams 
priešams parblokšti, nenaudojo nei tokių išsireiški
mų, kaip pogrOmščikas, provokatorius, chuliganas, 
kokais mus išsijuosę kairieji vaišino ir puolė. Jei vi
sai teisinčiau saviškius, prasilenkčiau su teisybe. 
Įkarščio metu pakilus aistrai žmogus pasako tokių 
dalykų, kurių ataušęs gėdinasi pats. Vieną kartą su
grįžęs iŠ kažkurio priešrinkiminio mitingo, liaudinin
kas, tuo metu bene liaudininkų pirmininkas prof. La
šas, susikirto su krikščionių demokratų ano meto 
pirmininku kun. A. Šmulkščiu. — žinai, jis pasakojo 
man, bjaurus dalykas tie mitingai. Atvėsau ir sąži
nė ramybės neduoda. Tiek prikalbėjau prieš Šmulkš
tį, kad Šiandien nedrįstu jam į akis pažiūrėti. — To
kie dalykai gali atsitikti su kiekvienu ne tik liaudi
ninku, bet ir krikščioniu demokratu. Bet vis dėl to 
be tokios išpažinties noriu apsistoti ir prie ko. kre- 
tesnių priekaištų — kaiką paaiškinti, kai ką paneig
ti ar savo nuomonę pasakyti.

Raštikis savo atsiminimuose rašo (201 pusi.) 
nuėjęs “nuoširdžiai pasimelsti į vieną Kauno bažny
čią išgirdęs iš sakyklos ne Dievo žodį, bet jauno ku
nigo agitacinę kalbą, kurioje buvo skelbiama ne Die
vo meilė, bet neapykanta ir pyktis kitaip galvojan
čiam savo broliui ir net tokiam praktikuojančiam 
katalikui. Kitą sekmadienį išgirdęs tą patį kitoje 
Kauno bažnyčioje, nors ten kalbėjęs jau gerokai 
pagyvenęs kunigas. Mano samprotavimuose, tęsia 
jis, tai nesiderinę nei su Kristaus meilės mokslu, nei 
su pagarba Kristaus Bažnyčiai ir jos atstovui ku
nigui.”

Kelis kartus buvau užėjęs į Vytauto bažnyčią 
pasiklausyti Tumo Vaižganto pamokslų. Nežinau, ar 
jis visada pamoksluose lietė politiką, bet aš vis į to
kius politinius pamokslus pataikydavau. Su Tumu 
susitikdavau ne taip jau retai. Kartais jis pas mane 
užeidavo “išsikalbėti” tuo ar kitu klausimu. Vieną 
kartą su juo susitikęs ir sakau: Kanauninke, aš no
riu Tamstos girdėtus pamokslus pakedenti. “Pamok
slas, panie, ne pranešimas ir ne paskaita. Pamoksli
ninkui paklausimai neduodami ir iip į juos neatsa
ko. Pagaliau aš pasakau tai, ką man širdis padik
tuoja”. Tumas buvo menkas teologas. Kartais jis 
padarydavo tokių klaidų, kad reikėdavo kurijai įsi
kišti. Vieną kartą atėjęs į Kauno, kunigų konferen
ciją radau Tumą beskaitantį paskaitą apie moterys
tę. Pabaigęs pasakė — “Arkivyskupo uždėtą pakūtą 
atlikau. Pasakiau visą, ką žinojau ir ką vadovėliuose 
suradau. Daugiau manęs neklauskit, nes daugiau aš 
pats nieko nežinau”. Gal ir tame pamoksle buvo su
dėta visa jo tuo klausime Žinija.

(Bus daugiau)
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Chicagoje. AUKOS UŽ KALENDORIŲ
Sv. Kazimiero sesen, rėmėjų M ZSSjf Imtondori, atoiuoU

susirinkimas
Šv. Kazimiero seserų rėmėjų I 

skyriaus (Town of Lake) gau
sus susirinkimas įvyko sausio 
6 d. parapijos svetainėje.

Pirm. V. Buėnienė pranešė, 
kad vietinių seserų “Pantry Par 
ty” gerai pavyko. Seselės vi
soms rėmėjoms dėkoja.

J. Čepulienė ir V. Bučnienė 
pranešė, kad centro susirinki
mas buvo gausus ir seselės vi
sas rėmėjas maloniai priėmė bei 
pavaišino; buvo suruoštas ir ka
lėdinis pobūvis. Taip pat pra
nešė, kad metinis centro banke
tas įvyks vasario 24 d. Marijos 
augštesn. mokykloje 5 vai. p. p. 
Biletus į banketą galima iš anks 
to įsigyti pas J. Čepulienę ir V. 
Bučnienę. Nutarta suruošti kau 
liukų žaidimo parengimą. Ko- 
jnisiją sudaro J. Čepulienė, V. 
Bučnienė, S. Mickūnienė, P. 
Turskienė ir O. Jeselskienė. Pra 
nešta, kad J. Čepulienės ir S. 
Mickūnienės pasidarbavimu gau 
ta daug amžinųjų narių. Po 
sunkios ligos mirė mūsų sky
riaus amžinoji narė Petronėlė 
Doveikienė. Rėmėja

PAJIEŠKOJIMAI
STASYS SLAVĖNAS (SLAVIN

SKAS), kilęs ift Panevėžio miesto, 
iš Lietuvos yra jieškomas jo žmonos 
ir dukrelės. Jis pats arba apie jį 
žinantieji prašomi atsiliepti šiuo ad- 

P. Fabijonaitis ...........  1.00'resu: K. Marcinkus, 2551 West 45th

Vladas Paalksnis ........$1.00
J. Ališauskas ............. 1.00

Helen Klevecka .......... 1.00
K. Druktenis ............... 1.00
V. Slepakovas .............  1.00
VI. Kulbokai .............  100
Jonas Levickas ............ 1.00
Eug. Krukienė .............  1.00
Adomas Širmulis ........ 1.00
Jenas Ruokis .............  2.00
Pranas Ambrazevičius . 1.00
K. Galvanauskas.......... 1.00
St. Kaulakis ............... 0.50
Anna Dudkin ,............ 1.00
A. Paciunas ................. 2.00
Julia Kulbis ................. 1.00
V. Galvydis .............  1.00
Ana Resinakienė ...........0.50
Ona Valuckienė .......... 1.00
Vincas PauJiukaitis . . . 1.00 ,
Vincas Balsis ............. 1.00
Bart. Jjraska 0.50
Ona Shats ................... 100
Justinas Kripas .......... 1.00
Charlie Yourshis.......... 1.00
Domicėlė Bubelis .......... 0.50
Mary Nedveckas.......... 1.00
J. Baltrušaitis .............  2.00
Juozas Bakis .............  100

St., Ghicago 32, III.

Jota MARCH OF DIMES
Kanember
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STASYS DŽIUGAS

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
PROGOS — OPPORTUN1TIES REAL ESTATE SEAL ESTATE

HĖLpivANTTH) — VYBAi

Marųuette Parke:
Ixmg vatablUhed Modern Fix- Ja’S.T*! JS'liSS

turės. Doing good bustness. Busy tik ,10,600. skubame parduoti.

DKLIOATESSEN - FOOD SHOP

rooming house neighborhood.
Priced Right by Owner 

4I0»/j W. 65th St
_______ WEntworth 6-5866

Parduodama mėsos ir kitų mai
sto produktų krautuvė su namu 
ar be namo. 4 kambarių butas už
pakalyje. Aplinkui nėra maisto 
krautuvių. Nebrangi nuoma. Su- 
žinoti telef. BI 7-1203.________

MARQUETTE PARKE, 2447
W. 69th St., parduodamas

RESTORANAS-VALGYKLA 
Gausi klijentūra. Teirautis vie
toj ar telef. GRovehill 6 9504.

Lietuvių rajone parduodama 
MAISTO PRODUKTŲ 

KRAUTUVE
Savininkė susirgo, todėl krautuvė 
parduodama už prieinamą kainą, 

š™®** Skambinti telef. po 4 p.p. CLife- 
side 4-6056.

Parduodama maisto krautuvė 
su prekėmis, lietuvių .rajone. Ge
ra vieta. Skambinti sekmadienyje. 
OL 2-9150.

Uage Parke:
Naujas mūr. 2 po 6 kamb., platus 

kamp. sklypus, modern. (renginiai, 
pulkus, kaip svajone.

MQr.: taverna Ir butas, geras biz
nis, skuba parduoti.

Rrighton Parke:
Mūr. 2 po & kamb., centr. Sild., 

garažas, tuoj galima užimti vieną bu- 
i tą. kaina tik 122.600.

Mūr. 3 butai ir maisto krautuvė, 
centr. ftild. garažas. žalia tuščius 
sklypas, įkainuotas skubiam pardavi
mui,

3 namai, 8 butai. ISO sklypas, 500 
paj. J mėnesi, kaina tik 6 metų pa
jamos.

Pirk Ur dirbk sau:
Maisto krautuve su (reng. labai pi

giai, teirautis tuoj.
Taverna su visais Jrettg., puiklau- 

tije vietoje, ger. sąlygas.
Turime narnų ir biznių visur. Pa

dedame gauti paskolas, notarizuoja- 
me kodumentus, pildome lncome tax, 
siunčiame pinigus J visą pasauli pa
gal Amer. Exp. money order.

SIMAIČIAI
Realty. Butlders. Insurance

2737 West 48 St 
CLlffslde 4-2390

Pirkdami sutaupysite 
Ir pai duodami uždirb
site per Alą Įstaigą. 
AL. BUDREGKAS

BBALTY 
4081 Archer Avė. (prie 

Callfornljos g-vBa)
LAfayette 3-8*04

filoje nejudomo turto pardavimo 
ištaigoje perkant ar parduodant. Jū
sų laukia greitas ir teisingas patar
navimas.

NORVILĄ
REAL ESTATE KALES 

2000 W. 50th St. Tcl. Prospect 8-5454

Nejud. turtų pirkimas-pardavimas 
bei valdymas. Paskolų parūplnimas. 
automobilių leidimų patarnavimas.

VISŲ ROSI V APDRAUDIMAI
J. BACEVICID8 

“Varpęs” Keai Estete 
General Insurance, Notery Public 

6910 S. LVestern Avė.
REp. 7-0880 arba HEm. 4-7085

Turret Lathe 

Operator

Multiple Spindle 

Automatic Operator

Intemal and Extemal 
Grindera

<
SEE MR. LUCAS AT 

1557 East 27«i Street 
CLEVELAND, 0HI0

piritą
bizniu

Prieš pirkdami ar 
namus,

Kiškučio Vardines
dovana

Moterų Sąjungos 21 kuopos 
metinis susirinkimas

Moterų Sąjungos 21 kuopos 
Town of Lake gausus metinis 
susirinkimas įvyko sausio 6 d. 
Šv. Kryžiaus parapijos svetai
nėje. Iš kito skyriaus į mūsų 
kuopą jtersikėlė Adelė Dulskie- 
nė. x

Pirm. J. Čepulienė pranešė, 
kad Motinos dienos proga užpra 
še šv. mišias už gyvąą ir miru
sias Aares. Gegužės 5 d. 9 vai. 
ryte visos sąjungietės priims šv. 
Komuniją ir turės pusryčius pa
rapijos svetainėje. Susirinkime 
dayvavo ir anksčiau sirgusi S. 
Mickienė, kuri dėkojo sąjungie- 
tėms už lankymą ligos metu. 
Ilgametė narė Petronėlė Dovei
kienė mirė po sunkios ligos. 
Rašt. Sofija Bartkaite pranešė, 
kad knygos labai tvarkingai y- 
ra vedamos ižd. P. Gudinskie- 
nės. P. Gudinskienė paaukojo 
gražią dovaną laimėjimui. Taip 
pat būva laimėjimai atsargos 
fondui. Pabaigoj pasikeista do
vanėlėmis. Tai pravedė rašt. S. 
Bartkaite. Pirm. J. Čepulienė 
baigė susirinkimą malda.

Sąjungietė

Ačiū geradariams.

"‘Draugo” administracija

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

at

joki; Sinsinas .............. $2.00
A. Vepstas .............. 6.00
M. Vaznis ................... 1.00
A. Balsys ........... 1.00
Jos M. Salinis ............. 2.00
Emily Rusevich .......... 11.00
Ačiū spaudos bičiuliams.

“Draugo” administracija

TaJ gražiausia dovana mūsų 
mažiesiems skaitytojams. Meili 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ii 
dali. Vi. Stančikaitės gražios iliu
stracijos šią knygą padarė dau 
giausia mėgiama mažųjų akaity 
tojų tarpe. Kaina $1.50.

Užsakymus kartu su pinigais siuskite

“DRAUGAS” 

2334 So. Oakley Avė.

Chicago 8. HL
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MISCELIANEOUS 
Įvairūs Dalykai

LU9I. APDHAUDŲ AOBKTVRA
Vlnų rflSlų apdraudos. aatomobl 

Uų finansavimas. Motariataa. Valsty 
Ms patvirtintos kainos.

PrM darydami apdraadaa kita) 
pasiteiraukite pas mos.

JONAS KlRVirni. 
WAlbrook 6-8871

INTERSTATE INSURANCE AGEMOl 
0108 B. Ashland Ava. Chicago M. 10

šildymas
A. Staoėiauskas instoliuoja. vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur- 
naces), visų dydžių oro vėslntu-

fnillHllllininiIlJllllllllillliniminvinilli (Air eonditioners) ir atlieka 
. k....visus skardos darbus.

PER PASAULI KELIAUJA iis«e s. <9th oourt, ciceru 
TeL OLympic 6-0775 nuo 8 vai 

ryto Ud 5 vai. vakaro. 
Telefonas ano 5 vai. vakaro: 

OLympic 2-6752

Tik tas užsitarnauja laisvę 
ir gyvenimą, kuris kasdien dėl 
jų kovoja. Goethe

ŽMOGUS
Bernardo Brazdžionio poezijom 

rinkinys. Nedidelis skaičius Šios 
Knygos gantas šiomis dienomis 
‘Drauge”, 2334 So. Oakley Avė., 
CHICAGO 8, ILL Knygos kaiyu 
kietais viršeliais $2.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiii

TIKTAI MŪSŲ FIRMA ŠVEDIJOJE GALI TAIP PIGIAI 
PASIŲSTI PAK1ETUS. PALYGINKITE TIK 

KELETU SIUNTINIŲ:
Siuntiniai garantuotai pasieks adresatus Lietuvoje per 5 — 6 savaites

HKĄTLVti SERVICE —
24 HOVR KMElUiF.NCY

Aptarnaujame ’ vitėf dydžių centra- 
linius apSildymuH. pilnai apžiūrimo 
ir reguliuojamo vtsąj apšildymo siste
mą. kartu roguliuojamo visas kon
troles. kur reikia patepamo alvva. 
Reguliari kaina ,16.95. DABAR 
87.95. BARTOMK & SON CO.. 2020 
S. Troy St. I>cpt. D. LAfaycttc 3- 
2231.

Nr. 5 io svarų cukraus 
10 “ taukų

N r. 7 10 sv.

Nekilnojamo turto pirkimas, 
pardavimas, 

lncome taksų pildymas

P LEONAS
BSAL ESTATE

2735 West 71st Street
Visi telefonai: IVAIbrook 5-0013

ATDARAS AVZICRfJIMn 6E.Š- 
TAD. IK KEKMAD. nuo 11 Iki 5 vai. 
Naujas 1 % augftto mūrinis 2-jų bu
tų pagal užsakymą pastatytas na
mas. Karstu vand. "Kadlant” apšil- 
dythas. Keramikos koklių vonios ir 
tilo virtuvės. Ąžuoliniai papuošimai. 
Angliškas rūsys. Insuliuotos sie
nos. 8t. Mary Star of the 8ea para 
pljojO. 833.600. H12K 80. KOLIS 
AVEl TeL KE. 3-8032.

REAL ESTATE
Paskolos. Nej. Turtų Valdymas 
VISŲ ROSIU APDRAUDIMAI 

K. MAD0N1S,
Namų1 PRospect 8-2071

BERiftVYN. Atdaras apžiūrėji
mui sekmad. nuo 1 iki 5 vai. 1913 
So. Maple Avė. 5 kamb. bungalovv. 
Tuojau galima užimti: įmokėti 
$5,000.

$2,000 ĮMOKĖTI. 4 butų mū
rinis namas. Apylinkėje 26th ir 
Kedzie. Skolą mokėti kaip nuo
mą. LAwndaJe 1-7038.

parduodami 
ua, sklypus ar ūkius 

atlankykite mua.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSUBANOE 

NOTARY PUBLIC 
2406 Wert 51 St. 
WAlbrook 5-6090 

PRoapeet 8-3579 (vale Ir mšebmuL)

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

E. KURŠIUS 
REAL ESTATE SALES 

RE pnbUc 7-9400
Kas per mano įstaigą pirks 

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

Mechanical Training 
Course

boys between 18 and 20 years... 
up to 23 years, if you have had 
military training. High School 
Education by a school in the 
Cleveland metropolitą® area re- 
ąuired. College courses provicįed 
with allied shop training. Four 
years course. Hourly ritė and 
profit sharing. $3,000 bonus 
when you graduate.

Sco MR. MELCHRIET at

1557 Eart ZTtt Stivel 
CLEVELAND, 0HI0

2-|«į. juigstų mūrinis — 5 ir 6 kb- 
Ilū4yn.j 2 niaSlnų garažas. $21,900. 

vąjįja.

DRAFTSMEN
Sotne Experience 

STEET METAL 

LAY-OUT
A. I

2 po 4 k.* medinis. Alyvos pečiais 
Ailuma. Garažas. Tik $13,^00.

“V A R P A S”
5016 S. Westem Avė. 
RKpubUc 7-0880 arba

KEmLock 4-7085

j.

4 . • i ’

Pleasant vvorking conditįpus,
• . -

plu3 company paid vacatįojų Utfe 

and hospital iąsurance, Oppbf- 

tunity for overtime worfc. 4 .
> z- *

Apply:

Veikli kuopa

Metų bėgyje mirė 4 vyrai ir 
1 moteris; sirgo 9 vyrai ir 4

- moterys. Pomirtinių išmokėta 
$3,488, ligos pašalpoms — $305.

-'Per metus nariai sumokėjo cent 
rui $4,488.74. Kuopos metinės 
išlaidos — $251.20. Lietuvių sa
višalpos draugijos stovėtų stip-

— riai, jei lietuviai susidomėtų sa
vomis apdraudos ir pašalpos į- 
staigomis. Svetimiems sumoka-

r me milionų milionus. Tiesa, mū 
sų susivienijimai pradžioj buvo 
netobuli, bet šiandien apdrauda 
siekia iki 10,000 dolerių, o ligos 
pašalpa — iki 300 dol. mėnesiui.

Dabar vyksta naujų narių 
vajus. Visi naudokitės proga — 
tėvų sukrautas kraitis jums pri
klauso! K. P. Deveikis

................................. . ......................... $20.50
•ukraus, 10 sv. ryžių........... . ...".......... ................ $15.70

Nr. 8 2 sv. salami, kieta; 2 sv. rūkytų lašinuku
2 sv. rūkyto kumpio; 3 sv, taukų, Riauk
l'/2 s*v. ^ūrio pakietėlis ;............... .... .................. $22.50

3’/Į metrai geriausios 100% vilnonės rtiedŽiūgos, su visais 
priedais, įvairių spalvų’....... . ......................... . ................ $38.00

MES TAIP I’AT SIUNČIAME- JŪSŲ PARUOŠTŲ? SIUNTINIUS 
UŽ PIGESNES KAINAS NEGU KITUR

Galite atvykti asmeniškai arba užsakymus pasiųsti paštu:

ATLANTIC GIFT SERVICE CO.
1824 WEST CHICAGO AVĖ., CHICAGO 22, ILL. 

Telef. EVerglade 4-5220

Nr. 9

PLU M B I N G
Licenaed, bonded plumbęrs 

Joks darbai nėra didelis ar tnaėae 
šaukite dabar. Kalbame lietuviškai

TeL RBpoblto 7-0844 
WAltaoek M4S1

$8,600 pilna kaina. 2 butai—4 ir 
4 kamb. Arti 26th ir Sawyer. Įmo
kėti $2,000. LAwndale 1-7038,

MŪRINIS 7 butai ir krautuvė. 
Apylinkėje 23rd ir Rockvvcll. Kar
štu vand. alyva apšild.' 2 autom, 
garažas. $18,900. LAwrtdalc 1- 
7038. _______

2-jų BUTV 6 ir 6 kamb.; ir 2-jų 
butų po 4‘ kamb. namukas užpa
kaly. Arti Keeler in27th St. $16,- 
900: įmokėti $4,000?
7038. .

»

ROOMING HOUSE, 36 kamb.
Arti 26th ir Hamlin. $12,000 me
tinių pajamų. Garu apšild. Kaina 
$46,000; įmokėti $15,000. SVO- 
BODA, 3739 W. 26th St., LAwn- 
dale 1-7038.____________________
^^Ž^S^'ThcSMyinetalProdiiHs

pakaly. Palikimas. Apylinkėje 28 
ir Keeler. Įmokėti $4,500. SVOBO- 
DA, 3739 W. 26l h St., LAwndale 
1-7038.

CICERO. 2-jų butų —- 5 ir 6 
kamb. Apylinkėje 16th ir 57t.h 
Avė. Karštu vand. alyva apįild. 
37 pėdų sklypas. $19,500. SVOBO- 
DA, 6013 Cermak Rd. BIshop 2- 
2162. «

Company, Ine,
170$ DRBANA ROAD 

Call KE 1-1600
CLEVELAKO, OMO^ll moi '» yiCsftf !■» imi 18

AUDYKLA JUOSTA
KAZYS P RIŠ MA N TAS, sav.

1805 Wetf 46tti Street
Chicago 9, III. Telef. LAfayette 3-3085

Gamina: juostas, takelius,, juosteles, pagalvėles, tautinius drabu
žius, įvairias užuolaidas ir kt. dalykus. Parduoda: gintaro ir medžio 
gaminius ir Alice Stcphens ansamblio plokštelių albumus.

Pažanga
Mokykloje inspektorius klau

sinėja vaikus. Rodydamas į vie
ną fotografiją, klausia, kas tai 
yra.

— Namas, — atsako moki
nys.

— Geriau sakyti namo foto
grafija, — pataiso inspektorius.

Parodo kitą paveikslą ant sie
nos ir klausia lą patį klausimą 
kitą mokinį.

— Arklys, — atsako sis.
— Tiksliau butų arklio foto- z 

grafija, — vėl pataiso.
Viename paveiksle matyti nu- 

paii.vta katė. graužianti pelę. 
Parodo šį paveikslą ir klausia 
trečią mokinį, kas tai esą. Sis. 
jau pamokytas dviejų p®vyz- 
džių atsako:

— Katės fotogV2fi.i3 graužu 
pėlėfc fotografiją.

FABRICS BY THE YARD
Geriausios medžiagos ką galima gauti

MES SPECIALIAI OJAME IŠSIUNTIMUI MEDŽIAGŲ I UŽSIENĮ 
Atvykite *dnwntoivn” gausite geriausius pirkinius '

100% vilnonė
kostiumams .......... $2.50 yd.
100% vilnonų
paltąms  ............ $2.50 yd.

D. O. MILLS & SON

Spausdintas šilkas ?. $1.50 yd. 
Dftcron
suknelėms medžiaga .. 98c yd. 
Daugybe Medvilnonių 
medžiagų ..................... 50c yd.

318 Soolli Mėlis St.
% bloko į žiuurv nuo Van Uun n

8:30 —r>:3fi v. v. Mokiom dienom. So&tad. 8:30 -3 vul. ę. p.
TeL WE 9-3755, 9-7888.

a lama
IR

GARAŽUS
Ir atliekame visus statybos Ir per
tvarkymo (remodellng) darbus.

MISTER BUILDERS
General Contractlng Co.

(Sav. V. Sodeika Ir J. Skorvbslua) 
1600 8. 48TH CT., CICERO 60. ILL 
Tel. DLynipto S-7381; TO 3-4880gr-fc-rj ygygą -j

isNUOMLOJAMA

I8NUOMUOJAMAS
4 KAMBARIŲ BUTAS 

2-me augšte.
6953 S. IVASHTENAW AVĖ.

IŠNUOMUOJ AMAS
MIEGA. KAMBARYS 

6837 S. CAMPBELL AVĖ. .
WALBROOK 5-416Į

ISNUOM. KAMBARYS 
i 1522 R. 50tb Court, Cicero, III.
! TSL- TOVYNHALL 3-1930._

lėnubtn. kąmbnrys. Gailina gamin- 
i

lis valgi; arba pagaininaiui'1. 0600 S. 
("AltforniM A\r. 1-ius augšta- J kai-

l Išnuoni. didelis mieg. kamb.

Nauji baldai. Privatus įėjimas. 
Garažas jei pageidaujama. Ar
ti Marąuettc Parko.

WAlbrook 5-S172

LAwndale 1- CICERO, EKSTRA SPEClAL. 5 
I kamb. Georgian stliaus. 9 m,, se-

----------- —— numo namas. Gazu apšild. Apy-
MODERNIŠKAS 2-jų butų na- linkėję 35th ir Austin. Kilimai, 

ritas. 2 blokai į rytus nuo Western “knotty pine” baras rūsy, daug 
Electric, Cicero nirbtuvės. 5 ir 6 priedų. $19,800. SVOBODA, 6013
kamb. Karštu oru apšild. 2 autom, 
garažas. Įmokėti $3,000. LAwn 
dale 1-7038.

BUILDING REMODEUNG

VIKTORAS SIMAITIS - 
General Contractor

State realdonctntua Ir koraerctnltu 
namus; pasiūlo sklypus; rekotnen 
duoja planas; Išrūpina statybos kre 
dttus. Skambinti vak.: VT 7-488* 
arba rez. tel. BI 7-8310. Kreiptis -

1IHAICU I 
Realty - Itnlldere « Tumu

9787 Weet 4Srd (Kreet

r
niiMinvMAiimiiHiiniiiiinninMmi 

LIETUVIU STATYBOS
t BENDBOVB

M O RAS
Rtilldrrt, Gen. Oontmctera 
Atlieka planavimo Ir staty

bos darbus gydytojų ofisų, <y- 
venamųjų Ir vleAųjų pastatų.

Namų įkainavimas Ir tvalrOs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis lluo adresu:

10NASSTANKUS
Kasdien nuo ( vai. ryto iki 

4 vai. p. p. Kltu laiku susitariu 
Tel FBommc* 8-2013 
M fHL CAMPBELL AVM.

ChAMfio 28. Dflnolą 
irinuhnmHliHmilniuNniuHiniiuiHi

Cermak Rd. BIshop 2-2162.

HELP WANTED MOTERYS

TTPIST - CLERK
Small machinery sales office i 

NEEDS AT ONCE giri or woman ( 
to handle lite typing and filing. 
Congenial surroundings. 5 day 
week, near C&NW Union Station 
Salary: $60 week to start. Miss 
Cronin. 210 So. Desplaines Street. 
AN 3-1835.

General Houseuork. Young wo- 
man. 2 adults, giri 10 years. Ploa- 
sant, environment. Doctors home, 
Stay. Own Room. bath. Ref. Good 
salary. Able to write EngUsh. 
Please, phone BUckingkatD, 1- 
4977 or BUckingta.ro 1-4895.

RaiMI'HP 
MOTOR FREIGHT

CLERK
Mašinėle rąžyti “Manifąat for city 
deliveries” ,ir check in city driv- 
ers”. Darbas pradedamas anksti 
ryto. Bendrovės apmokami ligoni
nės ir gyvybės draudimai.

VIKIN8 FREIfiHT CO.
1333 So. Oakley Avo. CH 3-1200,

Klauskite Mr. Hobart_____
NEEDED AT ONCE 

BARBER — FULL TIME 
Chance to work in popular estab- 
liahcd shop.

TONY SABBIA, Mgr.
4812 W. 83rd Street 

(Near Cicero Avė.)

Skelbtis ’• DRAUGE” 
oe» Ji* yra piaftąuzial oūutonno 
lietuvių, dlenražtfe. o okelMmų 
kainA yra prieuMUką vBląmfc

ALGIRDAS LANDSBERGIS
KELIONĖ'

V. AdamleviAlMUKi apianka
TOnkrmua mi c laitais «lų*klt« 

856 paL, kata»9U6 
DRAUGAS. 8884 8. Onktey Ava,

CbJ-TBjne 8. Dl

Alos nuoatabloH ir oepApraatca tay 
goa peraonatua tttalp įvertina -ra- 
Aytąjaa Ollauda:' W*iate — •• 
niekintas niekintoją*, bet turje 
•avyje Fra Anten-c antrių vartų 
ra m a, Tatjana-«t««tl ule- 
t ne eąvokoa. b«* mvll»»i »k«leėla 
m»tle Fetallau Jui'ąe.. oadUtee
altalstumo Ir o«*'iv«k,a* *tB8a
drąsus be drąsos, nerupianląa *•
voj&uą bapr. tiltam kesone*

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 

1442 S. 46th Ct., Cicero 50. IR
Stktome naujas nunna ir garažu. 

Atliekame visokių trobeaių ir patal
pų įvairina remonto darbu, aknbled, 
gerai ir pigiai.
kaukite namibc e 8788 nūn • vai 

rjtn Iki 7 vai. vakaro.
Tel. OLrmrio 8-6181 oun e vaLO fa ll vak VI

t* ”1

IMMEDIATE OPENINGS FOR
5 TURRET LATHE OPERAtORS
2 ENGINE LATHE OPERATORS

2 BORING BAR OPERATORS
First and second shift. Ali raust know ect-up, Good 

atarting rate. exccllcnt workirtg couditiona. Paid holidays 
and vacationp, horpitalizattoa and life insurance projfrana 
45 bour week, tirae and half otj Saturdays.

Rcute No. 66 bus stopo 13 block fccra plaut. *
Ėmployment office opcn tveekdays from 

Saturdaya from 8—4

MILWAUKEE CRANE & SERVICE 
COMPANY

3271 I*ST VIHH06MA6- TCaSINdlTI
CMąhy, klttontin

BUckingta.ro
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UŽGESO ŠVIESUS ŽIBURYS
Spauda pranešė, kad sausio sugyventi su įstaigos šimtine 

1 d. stiiga mirė a. a. Antanas bendradarbių ir viršininkų. 
Gintautas. Sausio mėn. 5 d. bu
vo iškilmingai palaidotas šv. Ka S'lpna.ne kūne stipri jėga 
zimiero kapinėse. Suprasdamas ir matydamas

| tarnautojų gyvenimą, kad rei-
Kllmė ir jaunystė dalinga turėti šalpos organiza-

ciją, kuri rūpintųsi nelaimės at- 
Vclionis Antanas Gintautas veju šeima ir paties tarnautojo 

būdo tvirtumu, ištvermingumu nkįmu, suorganizavo Šiaulių paš 
ir žemaitišku užsispyrimu atlik- tininkus j tarpusavio savišalpos 
davo tokių darbų, kurie stebin- kasą, kurią p'.vadino Žinia. Ši 
davo kitus. Buvo silpno kūno organizacija daug padėjo jos na 
sudėjimo, bet turėjo stiprią riams. Be to, velionis A. Gintau 
dvasią ir geležinę vai ą. Gimė tas rūpinosi įstaigos tarnauto- 
Kurtuvėnuose, Šiaulių apskr. jų reikalais ir jiems padėdavo; 
1899 m. gegur.ės mėn. 3 d. ir vie patarimu ir kita pagalba, kurią 
toje baigė pradžios ir Šiauliuo- į tik galėjo suteikti, todėl savo 

bendradarbių buvo labai mėgia
mas ir gerbiamas. Priklausė Šau 
lių sąjungai ir filatelistų drau
gijai.
Velionis — spaudos ir šalpos Į 

žmogus
Spaudą labai mėgo ir joje ben 

dradarbiavo. Dažnai atsiliepda
vo vienu ar kitu klausimu. Savo

se — vidurinę mokyklą. Pirmo
jo Pasaulinio karo metu mokė-

/ L

PREZIDENTO ŽODIS

\ iceprezidcntns Nixon ir pirmininkas Ruybum klauso prez. Eisenhovverio kalbos, kurioj pabrėžė, 
kad ekonominis JAV gyvenimas gerėja, tačiau priminė ir infliacijos pavojų. (INS)

laiku daug rašinėjo periodinėje darbą Balfo veikloje ir stengėsi ' rių nuomonę girdėjo visi Balfo sei jau, nei galų gale jų pačių patvir- 
i spaudoje ir Pašto pasaulyje, o sudaryti tokias sąlygas, kad jis me Detroite dalyvavę atstovai, di-j tinimo, kad jie yra direktoriai.

e J ,r ,4 R„if„ —i„s u-i i----------- Tiesa, kartą įvyko incidentas, ka-voktečiams okupavus Lietuvą, trauktų
ir toliau iš Balfo veiklos nepasi-1 reik toriai, svečiai bei korespon

dentai, todėl man neaišku, kodėl
aktyviai prisidėjo prie platini- 6. 2 iš 4 neįtrauktų buvusių di-' pastarieji visa tai bando neteisiu 
mo lietuviškos pogrindžio spau- re.ktorių į naują nominacijų ko- gai ar vienpsiškai nušviesti. Iš sa- 

j misijos patiektą Balfo direktorių vo pusės dar turiu pridėti, kad sei 
aos- ! tarybos kandidatų sąrašą patys mas vyko ta pačia tvarka, kaip

Būdamas silpnos sveikatos, la savo kandidatūras atsiėmė iš an- ir visi seimai prieš tai. Pagaliau 
bai atjautė kitų žmonių nelai- ks*°- . „ . , . , Jau nebe pirmas kartas, kada di-

*■ du neįtraukti, bet pa- rektoriai yra keičiami ,nes iki šiol
mes, todėl visą savo gyvenimą i^gti kitais ne dėl nusistatymo Balfo direktorių taryboje buvo 
buvo jautrus įvairiems šalpos prieš vieną ar ikitą grupę ar as- net 51 asmuo, bet nieką ankčiau 
darbams. Tuo laiku pajusdavo menį, nes jų vietoje įtraukti tų direktorių pakeitamo nevadino nei
or^anizaciins dosnia ranka na- pačių žmonės. Neįtrauk- išmetimu, nei perversmu,or.amzaci.ios dosnu, ranką, pa asmenys galbūt yra veiklūs ir, ,
gal jo išgales ir reikalą. energingi savo grupėse ar politi- . *£an pačiai Balfo direktore te-

Apleidęs Lietuvą su šeima ap- nėję veikloje bet nominacijų ko- ^torės*’pardgos^ n”ekld nebuvo darbą
... . sigyveno Drezdene ir dirbo vo- ““g* „"“'Starie ffitSTMSkftį.

Rusijoje. Karui pas,baigus, ięįegįų pašte. Velionis gyveno ko net per 6 metus dalyvauti bent dkrbą ‘‘Volunteer sočiai workcr ,
■* • i — _    • _   1 “J ■ _ ’ "   _ 4- r, /-A 4 , v, 1 nlr, rvvini i

•g v —« ♦P

A. Gintautas
si
grįžo Į tėvynę ir pradėjo įsijung 
ti į lietuviškų įstaigų organiza
vimą Šiaulių mieste. Pasirinko 
pašto sritį, -kurioje išbuvo visą 
savo tarnybos laiką.

Galvydis ir Gintautas

Seligenstate ir Muenchene. Iš viename Balfo seime arba net na-
ten išvažiavo į JAV prieš 7 me- mokesčio nemoka ir nepriklau- . . t T so jokiam skyriui. Taigi jie į są-
tus ir apsigyveno Chicagoje. Jo ra§ą nepakliuvo tik dėl savo ne-
žmona Ą. Michnevičiūtė-Gintau-, veiklos Balfo darbe.
t ienė buvo Šiaulių pašto įstaigos 1 8; Nominacijų komisija vietoj
vyr. telefoninke, o dabar sun- įtraukė kitus asmenų, atsižvelg- 
kiai serganti. Jie turi vieną sū- dama į anksčiau išvardintus 2, 3

Tai du lietuviai, kuue suor-• ny Antaną, kuris jau atliko ka- ir 5 punktus.
ganizavo pirmąją Šiaulių pašto į rjnę prįeVolę. 
įstaigą nepriklausomoje Lietu
voje. Pirmasai buvo pašto virši
ninkas, o antrasai — sekreto

Šią nominacijų komisijos na-

Velionis Antanas Gintautas 
skurdo 12 metų tremtyje, nes

rius, ir juo buvo Antanas Gir-' ne?alėJ° dirbti jokio fizinio dar; Lietuvių bendrovė OVERSEAS
tautas kuris nėr visa savo tar- b°’ įCARGO CO. siunčia į LIETUVĄtautas kuris per visą sa\o tar Į (ir kitur) siuntinius su: angliš-
nybos 2o metų laikotarpį Lietu ■ J Ir sitas užgesęs žiburys, kaip kom viln. medžiagom, avalyne, 
voje išbuvo savo pareigose paš- ir daugelis ktt’ lietuvių, jau vaistais, maistu, gjuv. mašinom, 
to žinyboje, kaip Šiaulių pašto nematys savo gimtojo krašto nais^Tstoncrim^^š^^gųo^60" 
įstaigos sekretorius. Tai paro- ir pamiltųjų Šiaulių. Jo liūdi šei Bendrovė taip pat persiunčia t 
do, kad būta žmogaus pašto- ma, giminės, pažįstami ir keli LIETUVĄ ir Jūsų sudarytus ir 
vaus ir sugebančio atlikti jam šimtai buv. Lietuvos pašto tar- mums pristatytus siuntinius (siun- 
pavestas pareigas. Velionis sa^nautojų, išblaškytų po JAV, | čiai sumokamį siuntėjo, gavėjas 
vo darbą atlikdavo labai kruopš, Kanadą ir kitas pasaulio šalis.
čiai ir sąžiningai; jisai mokėjo 1 A. Gintneris

Siuntiniai j Lietuvą

PASTABOS BALFO SEIMO REIKALU

NIEKO NEMOKA. Pristatymas 
garantuojamas — PILNAS DRAU 
DIMAS.

Prašykite katalcgu bei informa
cijų:

OVERSEAS CARGO CO., 
2412 W. 47 St., Chicago 32, III.

LA 3-5049, Y A 7-4337
1956 m. lapkričio 23 ir 24 d. d. komisijos patiektame sąraše iš- 

Detroite įvyko Balfo aštuntasis laikytas Balfo kūrimosi metu pa- 
seimas, po kurio spaudoje dauge- daryta “Gentlemen agreement", iš j Siuntinių ta-nyba 8 metai — S. P. 
lis dalyvavo ar nedalyvavo, bandė visų 4 grupių įtraukiant po pėn- Į JUODVALKIS*, 
me dalyvavo arnedalyvavo, bandė kis kandidatus. Jei nominacijų ko- 
tendencingai informuoti visuome-j misija būtų aklai priėmusi grupių 
nę. Kadangi man teko tam sei
mui pirmininkauti, todėl jaučiu 
pareigą tai pačiai lietuviškai vi
suomenei nušviesti ginčijamus klau 
simus objektyviai ir teisingai.

Pirmiausia dauguma korespon
dentų. paminėję, kad seime daly
vavo labai mažai delegatų ,t.y. a- 
pie 16 iš Detroito ir 11 iš kitur, 
bei 13 direktorių, bereikalingai ir 
užgaunančiai užsipuola Detroito 
delegatus, rašydami juos arba ka
butėse (Detroito “delegatai”), ar
ba net aiškiai pasakydami "Gi 
Detroitas dar pridėjo teisingai ar 
ne (mano pabraukta) bent 16 de
legatų”.

Turiu pasakyti, kad, patikrinu
si Detroito Balfo 76 skyriau? kar
toteką, radau, jog jame yra 442 '2 
nariai ir 10 draugijų užsimokėję 
nario mokestį ir 136 — dar neuž
simokėję. Tai turbūt vienas di
džiausiu skyrių visoje Amerikoje. 
Pagal Balfo statuto šešto sky
riaus pirmą paragrafą* kiekvienas 
skyrius į Balfo seimą gali siųsti 
po vieną delegatą ir skyriai, tu
rintieji daugiau 25 narių, gali plūs
ti po vieną delegatą nuo kiekvie
nų 25 narių. Taigi Detroito Balfo 
76 skyrius turėio teisę šių ti 18 
delegatų, o siuntė tik 16. Pagaliau, 
jei tie patys korespondetai ir jų 
redaktoriai būtų tiek koresponden 
cijų parašę, ragindami visus sky
rius siųsti savo delegatus į seimą, 
kiek jie jų parašė puldami Balfo 
seimą, tai būtų atlikę gra*žų gra
žų pozityvų, bet įic griaunamąjį 
darbą, ir pats seimas būti) buvęs 
gausesnis

Toliau daugumas koresponden
tų užsipuola nominacijų komisiją 
už tai, kad ji neįtraukė 4 asme
nis (trijų grupių atstovus) iš bu
vusios direktorių tarybos ir kiek
vienas savaip šį reikalą aiškina 
Tačiau tie korespondentai, kurie 
buvo Alto seime, girdėjo vigų Ų 
nominacijos narių pasisakymui a- 

'..pte.JU patiektą ..kandidatu sąrašą 
naujai direktorių tarybai Is jų 
pasisakymu aiškiai išryškėjo

1. kad ir naujame nominaciją!

patiektus kandidatus, tai ir nau
joji Balfo direktorių taryba bū- j 
tų buvusi tokios pat sudėties kai 
ir senoji.

2. Bajfo seimo metu daugelis
delegatų pasisakė, ,kad turi būti į (didesnis ar mažesnis)
Balfo direktorių tarybą įnešta , Koncert baliams, vestuvėms
naujo kraujo, naujų asmenų. ,, ut parenJ£imain8 luptis |

3. Detroito delegatai pageida-1 muz BroNIų JONUŠĄ. Tel. PB«

KAI REIKALINGAS
ORKESTRAS

da vienas iš tokių direktorių pa
sirodė 5 minutes Čikagos seime, 1 
nes ten jis gyveno, tačiau nie vie
nas patarimas neišspruko iš jo 
burnos, neturėjo jis kada nei sa
vo pranešimo padaryti. O gal jis 
tai padarė po seimo raštu?

Į politiką nesigilinsiu, nes Bal- 
fas neturi tapti politikos įrankiu. 
Balfas buvo ir turi likti miela- 
širdingu globėju tų vargšų, kurie 
už save šiandien negali kalbėti, 
todėl ir toliau nesiskaldykime, bet 
vieningai dirbkime artimo meilės

Rusijos jaunimas
(Nukelta į 3 psl )

mvba smunki, darbininkai ba
dauja, tačiau Kremliaus kvai
las planas turi būti įvykdytas 
bausmės priemonėmis.

Anksčiau Rytų Europa eks
portavo javus, dabar pati rei
kalinga jų importo, kad žmonės 
galėtų vegetuoti. Tuo tarpu vi
sur matyti nenaudingų fabrikų, 
kuriuos Supa nenaudojama že
mė. Tačiau S. Rus'jai ir to ne
gana: ji stengiasi apiplėšti ir 
badaujančius. Po k;ro pati eko
nomiškai nuvariusi, apkrovė 
kaikuriuos kraštus reparacijo
mis, kad pati ka’p nors išsilai
kytų. Viena Lenk ia tuo pre
tekstu būva apiplėšta pusės bi- 
liono dolerių vertės gaminių.

Tačiau ir tuo S. Rusija nepa
sitenkino: ji puolė tikėjimą, 
stengdamasi visomis priemonė
mis diskredituoti bažnyčias. Ir 
tuo atžvilgiu Rusijai nepasise
kė, nes jaunuoliai nuo pat ma
žens maitinti komunizmo doktri 
na, atsisuko prieš ją pačią.

Kad baimės siaubas nuėjo per 
toli, pajuto patys komunizmo 
vadai paskelbdami Staliną viso 
blogio kaltininku. Tamsus de
besys pakibęs viršum Kremliaus

rūmų, o žmonių širdyse vis stip 
rėja vilties kibirkštys.

Išvaryk Dievą
teisingumą.

tai išvalysi
Pijus X

Marija Kasevičienė.
todėl padėjau vietiniam skyriui
bei pavieniems asmenims, kurie į Pirmeynbę suteikime amžiny-

r“3 diSri^ lalk— P^ui
kurių nei karto nemačiau nei Bal-j Jausmus ir Sutvėrėjui prieš tva- 
fo seime, nei jų raportų negirdė-1 r*uiU3. K Stolgerg

vo, kad iš didesnių lietuvių kolo
nijų įeitų j direktorių tarybą nors 
po vieną direktorių.

4. Grupių peteiktuose sąrašuose 
nebuvo nei vieno kandidato iš to
kių didelių lietuvių kolonijų kaip 
Philadelphia ar Detroitas ir jos ne 
sutiko padaryti jokių pakeitimų. 

Nominacijų komisiją pilnai

spect 6-6584.

Jei turite parduoti ar ttnuomo į 
1, pasiskelbkite smulkių skelbimu 
skyriuje. Skelbimą galite perduot I

_ ; telefonu: Vlrginla 7-6640.
ninko prof. kan. Končiaus atliktą
įvertino ligšiolinio Balfo pirmi

P.p. Pstrayičių ir Dapkų šeimoms, mylimam sūnui, 

broliui ir švogeriui
A. A.

A. PETRAVIČIUI mirus Argentinoje,
liūdesio valandoje reiškia gilią užuojautą

Sviderskų šeima

A. f A.

MARIJAI OSUCHIENEI mirus, 

jos vyrą agr. Joną Osuchą ir brolį kun. Vac

lovą Suminą nuoširdžiai užjaučiame ir kar

tu liūdi
Stefanija ir Juozas Vaitkevičiai

A. A.
ELIZABETH BUTNER
M i 1-6 sausio 10 

Gimė Lietuvoje.
d., 1S5"

Amerikojo ilgyveno 00 ni.

Pasiliko dideliame nuliūdi 
mo 2 dukterys: Florence ir 
Bernice, brolis Julius Malis. 
anūkai: Itobcrt ir Bita, mart: 
Hattie Brunslik ir kiti gimi
nes, draugai ir pažįstanti.

Kūnas pašarvotas Kenn 
Bros. koplyčioje, 5438 South 
Halstcjd St.

Laidotuvės įvyks pirniailie 
nj, sausio'14 d., iš koplyčios V 
vai. ryto bus atlydėta j Vislia- 
tion parapijos bažnyčią. 55th 
ir Peoria St.. kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už velionės 
siolą.. Po pamaldų bus nulydė
ta } Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiamo visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose luidotuvėse.

Nuliūdę: Dukterys ir kiti gi
mines.

Laidotuvių direktorius Kcn- 
ny Bros. Tel. BOulevanl S- 
0662.

KETVEIIIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

Z

KRISTUPAS ČEPONIS
Gyveno 4651 S. Ro<kwcll St. Tel. YArds 7-1128

Mirė sausio 10 d., 1957. 2:30 v. popiet, sulaukęs senatvės.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 44 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Ona (Bučinskaitė, 

pagal pirmą vyrą Čikanauskienė), duktė Bernice, posūnis 
Stanley Čikanauskas, marti Veronika, podukra Anna Gergits, 
žentas Joseph, 4 anūkai: Sharon ir Ronald Chapcn ir Rita 

| ir Geraldine Gegits, kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Priklausė Šv. Vardo Draugijai.
Kūnas bus pašarvotas šeštad. 12 vai. dieną, John F. Eu- 

deikio koplyčioje, 4330 So. Californija Avė.
Laidotuvės įvyks pirmad. sausio 14 d., iš koplyčios 8:30 

vai. ryto bus atlydėtas į Šven. Panelės Nekalto Prasidėjimo 
Į parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už 

velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Sv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsia- 
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Žmona, duktė, posūnis, podukra, mart1, žentas ir 
anūkai.

Laidotuvių direktorius Jchn F. Eudeikis. Tel. LA 3-C140.

A. A.

JONAS DARAČIŪNAS
(LARK)

Jau suėjo ketveri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš 
mimu inijio mylimą vyrą ir tėvą.

Netekome savo mylimo 1953 m. sausio mėn. 13 d. Nors laikas 
tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime užmiršti. Lai gailestingas 
Dievas suteikia jam amžiną ramybę.

Už jo sielą, mes užprašėme gedulingas šv. Mišias su egzekvi
jomis sausio mėn. 15 dieną 8:15 vai. ryto Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčioje.

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir pažįs
tamus šiose pamaldose dalyvauti ir kartu su mumis pasimelsti už 
a. a. Jono Daračiūno sielą.

Nuliūdę: žmona Domicėlė, sūnus Jonas, dukterys: Aldona
Gapšis, žentas Stanislovas; ir Dolores Rudnūn, žentas Jurgis, ir 
anūkai.

VIENERIŲ METU MIRTIES 
SUKAKTUVES

SVARBUS PRANEŠIMAS 
MŪSŲ TAUPYTOJAMS

A. A.

STANISLOVAS 

YUSKEVIČE
Jau suėjo vieneri metai 

kai negailestinga mirtis at
skyrė iš mūsų tarpo mylimą 
vyrą ir tėvą

Netekome savo mylimo 1956 m., sausio mėn. 13 d 
Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime* už

miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę. 
Už jo sielą mes užprašėme dvejas gedulingas šv. Mišias

sausio moli. 14 dieną, 7 valandą ryto ir sausio 19 dieną, 7:39 
vai. ryto švenč. Panelės Nekalto Prasidėjimo parapijos baž
nyčioje, Brighton Parke.

Maloniai kviečiamo "isuo gimines, draugus, kaimynus ir 
pažįstamus šios© pamaldose dalyvauti ir kartu su mumis pa
simelsti už a. a. Stanislovo Yučkeviče sielą.

įsėkis šaltoje žemelėje, mes tavęs niekadoa neužmirši
me, ašarėlėmis laistome tavo kapą.

Nuliūdę: Žmona Veronika., sūnus Stanislovas, jo žmona 
C na ir anūkai; ir sūnus Alfonsas

Du nuošimčiu mokame už taupymo indėlius 

(savings accounts) nuo Liepos 1 d. 1956 m?

Visi indeliai iki $10,000.00 apdrausti Federal Dc- 

posits Insurance Corporation.

METROPOLITAN STATE 
BANK

2201 West Cermak Road

Chicago 8, Illinois Tel.: Vlrglnla T 8430

'iiiiiiiiimmitiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiii
knyga,

Kokios pasirodo tik retais laikotar
piais.
,. PREMIJUOTASIS DRAUGO .. 

ROMANAS
Didelė LietnviSkos buities knyga, 

išrinkta iš daugelio kūrinių Jary 
Komisijos ir nepaprastai palankiai 
sutikta skaitančios visuomenės.

Aplnnkas dail. J. PaukStienės, 
Lietuviškos Knygoa Klubo leidinys, 
434 psl. Kaina $4.00.

Užsakymus /ir pinigas siųskite 

DRAUGAS

Chicago 8, I1L
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII11IIIIIIIIIIIIUI11IIIIIIII1IU1IU1I11IIU1II1I1111I1I1HU1.
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X P. Balčiūnas, V. Mariūnas, 

kun. A. Sušinskaa ir galbūt M. 
Venclauskas — nariai jury ko
misijos premijavusios naują 
romaną “Smilgaičių akvarelė”, 
iš Clevelando atvyksta į Chica- 
gą ir dalyvaus premijos įteiki
mo iškilmėse.

X Nekalto švč. Panelės Ma
rijos Prasidėjimo parapijos sa
lėje sausio 13 d. 2 d. p. p. Tė
vų Marijonų CL .agos apskri
tis daro parougimą su žaidi-

141.1. I l'irp" ,, > ,i,m11 į

X Della ir Dan Kuraičiai, ži
nomieji keliautojai aplink pa
saulį, nuolat padedą visoms lie
tuvių organizacijoms savo dar
bais ir aukomis, turį savo Mil
da Buick automobilių parduo
tuvę Bridgeporte, Rigoletto 
operos reikalams paskyrė 100 
dol., tapdami tc.s operos pasta
tymo mecenatais. Dan Kurai
tis praeitais metais buvo Alto 
Chicagos skyriaus pirmininkas, 
labai nuoširdžiai ėmęsis Lietu
vos' laisvinimo darbų. Kaip ži
nia, Kuaričių namuose dažnai 
vyksta įvairus kultūriniai pa
sitarimai. o ypač lietuvių me
nininkų, kurie ten randa malo
nią šilimą bei priėmimą. Džiu
gu, kad jie ikišiol išlaikė tau
rų lietuviškumą, tuo padėdami 
mūsų kultūrininkams, kurie 
taip pat veda kovą už lietuvy
bę šiame krašte ir laisvę Lie-

DTENRAšTIS DRAUGAS, CHICAGO, rLUNOIS

DŽIAUGIASI, KAD NEKEIKIA MOKYTIS

Seltadienis, sausio 12 1957

mais. Visi kviečiami savo da
lyvavimu paremti Tėvų Mari- .tuvoje. Be to, Dan Kuraitis yra
jonų statybos darbus

X Utenos lietuvių draugiško 
klubo susirinkimas įvyko pra
eitą antradienį Hollywood sa-

parašęs knygą “Daug kraštų, 
daug žmonių”, kurioje aprašo 
savo įspūdžius bekeliaujant po 
pasaulį.

X Laivo naujausias numeris
Įėję, kuriame dalyvavo apie 70 į išėjo iš spaudos. Jame telpa A.

Tyruolio straipsnis, Didysis šei
mos rūpestis, Seimą Lagerlof 
legenda, Imperatoriaus vizija, 

Juškėnui. Adela Burbas i versta L. Lingio, kun. J. Pruns- 
yra žinoma veikėja ir kitų ke- kio, Kad mūs dvasia neužšaltų, 

Mindszen- 
ir kiti 
ir atsa-

narių. Buvusioji klubo pirmi
ninkė Adela Burbas atsistaty
dino ir savo vietą perleido Jo
nui

lių organizacijų pirmininkė. j. Kuzmionio, Kard.
X Raimundas Gavėnia. Albi-1^ kan{ios 

na, Stulga ir kiti atstovaus Li- i stfai psn iai, klausimai 
tuanicos futbolo komandą: kyma>' eilėraščiai bei plati ka-
rungtynėse, kurios įvyksta su talikiško ir lietuviško gyveni-
Vikinga sausio 13 d. 1 vai. Ar-im0 aPž™lga. Žurnalą redaguo- 
mory Halėje, 234 E. Chicago ba k™- A. Ignotas, MIC.
Avė. Vikinga yra švedų kilmės 
komanda, savo eilėse turinti 
daug augšto.3 klasės žaidėjų. 
Futbolo ekspertų skaitoma fa
voritu žiemos žaidynėse.

X Lietuviams moksleiviams, 

lankantiems Saleziečių gimna
ziją Italijoje, kun. Ant. Saba
liauskas užsakė 250 CARE 
maisto siuntinių (po 22 svaru 
kiekvieną). Ta dovana mokslei-

X Lietuvių tautinių šokių 

grupė, sudaryta iš Chicag03 
lietuviškųjų apylinkių, kiekvie
ną antradienį šoka Lietuvių au
ditorijoj pirmajai Amerikos ir 
Kanados lietuvių tautiečių šo
kių šventei parinktuosius ŠO' 
kius. Greitu laiku šios grupės 
išpildomi lietuvių tautiniai šo
kiai bus nufilmuoti ir išsiunti
nėti visom lietuvių tautinių šo

viams buvo padaryta dėka ge- j kių grupėm, įsiregistravusiom 
rųjų lietuvių aukų, ir jiems i dalyvauti lietuvių tautinių šo 
kaip moksleiviai, taip ir tėvai
saleziečiai yra labai dėkingi.

X Balfo 4 skyriaus ruošia
mas parengimas įvyksta sau
sio 20 d. 4 vai. p. p. Šv. Myko
lo parapijos salėje, 1644 Wa- j

1$ ARTI
J. A. VALSTYBĖSE

— Kazio Vidikaūsko eilėraš
ti apie sukilimą Budapešte iš
spausdino lenkų laikraštis Jed- 
nosc, leidžiamas Philadelphijo- 
je. Laikraštis šliach įdėjo K. 
Vidikaūsko pranešimą apie 
kun. dr. V. I. Marlusevičiau; 
25 m. kunigystės jubilėjų.

— Į laisvę žurnalo nr., ku- 
Globos draugijos'™3 skiriamas Europos Lietuvių 

primena Chicagos |Fronto Bičiulių studijų savai
tes apžvelgimui rengiamas 

kokių trupiniu ir kiUkio mais- i sPauda>- Praėjusioj Europos 
to paukšteliams ir kralikams, i Lietuvių Fronto bičiulių studi- 
nes sniegas ir šaltis pasunkina j W savaitėj buvo apie 150 da- 
jų išsilaikymą gatvėse ir par-Įty™*- Europos Lietuvių Fronto

Italija pagerbia mūsų 
kardinolą

R>doj, sekmadien5, (5 vai. 30 
min. vakare Cherman viešbuty 

In u’amas tani. ta\ kuriame 
dalyvaus <pe 1,200 žmonių ir 

įkuriame kardinolui Strileh bus 
į įteiktas augšč’ausias Italijos 
| vyriausybės ordinas. įvertinant
jo pagalbą italų t migrantams.

1
Ragina ma: tinti 

paukščius
Gyvulių 

vadovybė
gyventojams, kad jie išmestų

IR TOLI

kuose.
Baigė atominę mokyklą
Argonne laboratorijoje, Le- 

Berniukas Jimmy Grimm, Baltimore, Md., džiaugiasi prie dvi- monte, netoli Chicagos, yifi
račio, kad mctina leidžia būti namie ir neleidžia į mokyklą, o neleidžia Tarntautinė Atominiu MnValntodėl, kadangi dėl smegenų susirgimo jis tu ų mi~7 Tos ligos pa- I 1 a7\auune Atominių Mokslų
liepta yra jau ketvirta generacija. (INS) ir Inžinerijos mokykla, kurią

CHICAGOS ŽINIOS
Gabus lietuvy

De La Šalie institute, esan
čiame 3455 S. Wabaah avė., 
Chicagoje, kur studijuoja daug 
lietuvių, pirmaujančiu kandida
tu į National Merit stipendiją 
parinktas lietuvis Robertas Se- 
rauskas, gyvenąs 4728 S. Jus
tine St. Jis geriausiai išlaikė 
konkursinius egzaminus. Šian
dieną jam dar tenka laikyti tri
jų valandų egzaminus Kolegi
jos taryboje ir paskiau dar rei
kės nustatyti jo organizacinius 
sugebėjimus bei jo laimėjimus 
kituose, ne mokslo, dalykuose. 
Gerai pasirodęs visuose šiuose 
tyrinėjimuose jis turi galimy
bės laimėti keturių metų sti
pendiją mokslui tęsti.

Kankino dvi seseri

Pražuvusios mergytės
Chicagoje vis auga susirū

pinimas dėl dviejų mergaičių, 
13, ir 14 metų amžiaus, seserų 
Patricijos ir Barboros Grimes, 
gyvenusių 3634 S Damen ir 
dingusių prieš dvi savaiti. Lig
šiolinės policijos pastangos jas 
surasti dar vis buvo nesėkmin
gos. Jų motina, 48 m. amžiaus, 
labai sielojasi, nors stengiasi 
laikytis ryžtingai. Ji-sako lau
kianti dukterų ir už jas kal
banti maldas.

Vieton kalėjimo — tarnaut 
labdarai

Irving J. Esserman, 64 m. 
amžiaus, kuris vadovavo auto-

bičiuliams pirmininkauja prof. 
dr. Ivinskis.

VOKIETIJOJ

kuopa — 4204 LSCo(G) gruo
džio 15 d. atšventė savo gyva
vimo dešimtmetį. Ta proga įvy 
ko specialios pamaldos ir minė- 
;imas kuopos salėje.

Kuopa buvo suorganizuota 
1946 m. gruod. 10-12 d. Schein- 
■’eldo DP stovykloje iš Schein- 
’eldo ir Ansbacho lietuvių viso 
276 vyrų. Kuopai buvo duotas 
4204 LSCo(G) numeris ir ji 
pavadinta DLK Vytauto D. var 
du. Pirmuoju kuopos vadu buvo 
paskirtas Lietuves kariuomenės 
kapt. Petras Drabušius. Po pen 
kių savaičių apmokymo, kuop . 
buvo nukelta į Fuerth, kur ėjo 
sargybas prie Nuernbergo karo 
nusikaltėlių teismo. 1947 m. ba
landžio mėn. kuopa buvo per
kelta į Zirndorf, 1948 m. birže-

baigė 64 studentai. Iš jų net 
47 yra iš 23 svetimų valstybių.

$792,586 medicinai
Illinois universiteto medici 

nos mokyklos Chicagoje per 
1956 metus medicinos studijų clUfi 
plėtimui gavo aukų $792 586, 
taigi net $201,233 daugiau, 
kaip 1955 metais.

Baigiasi automobilių 
paroda

j — Dillingeno apylinkės narių'110 mėn. į Bambergą, 1951 m. 
visuotinas susirinkimas, įvykęs 1 balandžio .mėn. į Bad Krcuznach 
1956 m. gruodžio 16 d. vienbal- ir 1953 m- liepos mėn. 12 d. at- 
siai nutarė palikti senąją valdy kelta į Uhlerborn, Kr. Bingen, 
bą: pirmininkas E. Getneris, dali apgyvendinant Worms?. 
sekretorius A. Poška ir iždinin- Dešimties metų bėgyje per kuo 
kas J. Gujėnas. Apylinkės kent Pos eiles perėjo 1463 vyrai, 
rolierium išrinktas K. Mickevi- Šiandien kuopoje yra 118 narių 

jis 9 tautybių. Kuopos vada s
— Diepholz L. B. apylinkės,buvo p- Drabišius, J. Šukys, A. 

išrinkti valdybon — J. čeplins- į Bliūdžius. A. Siliūnas, M. Neį
manąs, V. Vilkutaitis, O. Ęlium 
chinas, dabar — J. Matulaitis.

kas, Vilkaitis ir Majauskas; 
kontrolės komisijon — V. Luš- 
pinis. Janonis ir Vegneris.

— Hanau L. B. apylinkės vai
Automobilių paroda Intema- dybon išrinkta: V. Meškauskas,

tional Amphitheatre, 42 gatve 
ir Halsted, dar bus šiandien ir 
sekmadienį, Atdara nuo 11 vai. 
ryto iki 11 vai. vakaro. Pro
grama — 3 vai. p. p. ir 8 vai. 
30 min. vakare. Įėjimais 90 et.

V. Puniška ir Kliukas. Revizo 
rium išrinktas vienbalsiai S. 
Jasas. šalpos k .misijon išrink
ti G. Gudaitis, Vingendcrfas ir 
Kutkaitienė.

— Uhlerborne prie Mainzo ir 
Wormso, stovinti lietuviškoji

— Kiek kur yru kunigų? Vie
nas Kunigas tenka Vokietijoje 
940 katalikų, Prancūzijoje 
2,000, Belgijoje 720, Ispanijoje 
945, Italijoje 1,004, Portugali
joje 5 000, Austrijoje 1,057, 
Airijoje 607, Brazilijoje 6,000, 
Kolumbijoje 2,701, Meksikoje 
4,000, Kanadoje 468, JAV 600.

Jeigu kas yra niekinga pasau
lyje, tai toks žmogus, kuris y- 
ra padėjęs savo ginklus, kuris 

mobilių pardavimo įstaigai meta savo darbą ir sako: “Aš 
6130 S. Cottage Grove, Chica
goje, buvo teismo rastas nesu-

negaliu. Tai neturi vertės. Pa
saulis yra nusistatęs prieš ma
ne. Aš pakliuvau nelaimėn”. 
Nėra jėgos, kuri padėtų tokiam

/ES -3
KAS BUS NAUJAS “DRAUGO” 

ROMANO KONKURSO
LAUREATAS?

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

SOKOL SALĖJE 
2345 South Kedzie Avenue, 

Chicago, Illinois
Amerikos visuomenė bus supažindinta 

su nauju laureatu.

Į Mortos ir Betti Goldfein mokėjęs valstybinių mokesčių
butą, 13318 S. BraHdon, Chica- $44,146. Jis ir. jo įstaiga buvo
goję, apie 3 vai. nakčia į penk- nubausta $17,500. Būtų jam žm°gui- Jis yra žuvęs. Tačiau
tadienį atėjo penki maskuoti dar tekę sėsti į kalėjimą, ta- mes norime gyventi. Mes nori

kių šventėje birželio 30 d. Chi-' banditai. Išgirdusi jų beldimą- čiau teisėjas pagailėjo jo ne
si atidarė duris į užpakalinius pergeriausios sveikatos ir įsa-
laiptus viena iš tų seserų. Ban- kė per trejus metus kas savai-
ditai pradėjo reikalauti pinigų, tė po 15 valandų skirti labda-
Jie šukė tų moterų rankas, de- talkai, kad įprastų gyventi 
gino pirštus ant ugnies virtu- ne vien tik sau, bet ir artimui, 
vėje, degino jų rankas ir kojas

cagoje. Šokių grupei vadovau
ja lietuvių tautinių šokių šven
tės programos komisijos na
riai.

X Lietuvių Raudonos Rožės

me siekti ir laimėti. Laimėti ir 
nugalėti. O. S. Marden

bansia avė. Parengime daly-, klubas Cicero buvo sušaukęs 
vaus ir Balfo apskrities valdy-: susirinkimą sausio 4 d. Susi-
bos pirm. S. šantaras, kuris su
teiks įdomių žinių iš Balfo 
veiklos. Bus išdalinta daug do
vanų ir vaišės.

X St. Anthony Saviugs & 

Loan Assn. skelbime, kuris tel
pa šios dienos “Draugo” Moks
lo, meno ir literatūros priedo

D £ M E S I O I

BOKIME IŠTIKIMI LIET. 
KNYGAI!Sudegė 300 gyvulėlių

Apie 300 šunų, kačių, bez-
cigarečių žarija. Išgriozdę vi
sus aštuonius jų kambarius
banditai atrado tik $2. Tada džionių, paukščių ir kitų na- 

14^ Metinės * kiūto ^pajamos J4 išsitraukė reples ir mUose laikomų gyvuliukų su-
$4012.58, o išlaidos 3.396.63 dol.. ^nai iš seserų nuauti fco- degė kilus parduotuvė-
Turtas uaaueo 615 85 dol Vi-,3ą’ ° J1S spaUSiąa J0S k°J0S P1**- je 6752 S. Halsted str., Chica- 

dol. Naują narių neįrtoja ir to-,kai ką turj

rinkime 
1956 m.

buvo pranešta, kad 
mirė 5 nariai, sirgo

tropikiniai paukščiai, kurių

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

Lietuviškos Knygos Klubo na
riais — lietuvybės kalviais gali būti

dėl klubas mažėja. Nauji atei-

*

kiekvienas kainavo $500. Apie : visi, pasiuntę 5 dol. šiuo adresu
LIET. KNYGOS KLUBAS 

(Lith. Book Club)

2334 So. Oakley Avė., 
Chicago 8, Illinois

.. , . , tai apleido jas išbuvę jų bute 400 kitu ervviu dar įstengė sa3 pus.,, yra paleistas iodls - kaTt^ k kakX‘ »

nATTfiTATT K1UDU susiaomeu, Kau ievų su naatehėio. kadDAUGIAU. Turi būti: “Mūsų 
rekordas rodo, kad metas nuo 
meto mūsų taupytojai gauna 
daugiau pelno už sutaupąs.”

X Naujai premijuoto roma
no laureatas ar laureatė asme
niškai dalyvaus premijos įtei
kimo iškilmėse, kurios įvyks 
sausio 12 d. 7 vai. 30 min. va
kare Sakalų salėje.

policijai, jos pastebėjo, kad j§neįįį Buvo netgi išgelbėta
Tėvai gali į klubą įrašyti savo bandi^ai Panaud°j°i kopėčias jauna> 7 mgnesių, meška, kuri

____ k _____ x:__ pasiekti prieangio langą, kurą gaįsre jau buvo netekusi sąmo-
išėmę įlipo į vidų prie užpaka- Nuostolių susidarė apii

kurti pinigai nenueitų veltui.

sūnūs jau nuo 5 m. amžiaus.
X Lietuvių Fronto įsteigto

ji rezistencinė stipendija vie
nam lietuviui studentui bus pa

skirta vasario mėn. Iš lietuviš
kosios studentijos gauta visa 
eilė prašymų. Stipendijai skirti

linių durų.

Studenčių karinis 
apmokymas

Kolegijų ir universitetų stu-

$18,000. Gaisro priežastir ae 
išaiškinta.

taisyklės nusakytos specialiu 
X Vance laidotuvių koplyčia, statutu.

1424 S. 50 avė., Cicero 50, III., , 
atidaryta apžiūrėjimui 
dienį, sausio 13, nuo 2

X Marija Stankus, artimiau- 

sekma- šia Draugo kaimynė, 2300 So. 
- 6 vai. Oakley Avė., prieš Kalėdų

p. p. Visi gali apsilankyti ir šventes buvo sunkiai susirgu-

7 mirė šaltyje
Nakčia į penktadienį Chica 

dentės šią vasarą galės stoti į' S°Je šaRls buvo keli laipsniai

AR JAU ĮSIGIJOTE 
KNYGELĘ EGZAMINAMS

KAIP PASIRUOŠTI 
I A V PILIETYBE*

specialius kursus, kur jos bus 
paruoštos karininkėmis mote
rų armijos korpusui (WAC) 
Registravimasis vyksta 615 
Van Buren, Chicagoje, pagrin
dinėje naujokų ėmimo įstaigo-

apžiūrėti naują moderniai įreng- si. Dabar jau sveikata kiek pa- je. Kursai joms bus nuo liepos
tą laidotuvių koplyčią.

X Mechaninės braižybos kur
sai pradedama sausio mėn. Re
gistruotis reikia iki sausio 15 
d.: inž. A. Didžiulis, 7056 So. 
Pamell avė., Chicago 21, III. 
Kursai baigsis gegužės mėn. 
pabaigoj.

X Klaipėdos išlaisvinimo su

kakties proga, pirmadienį, sau
sio 14 d., per Margučio radiją 
kalbės Mažosios Lietuvos d-jos 
vicepirmininkas A. Lekšas.

gerėjo, bet dar turi ilsėtis. 14 d. iki rugpjūčio 10 d. WAC 
Krautuvėje ją visą laiką pava- centre, Fort McClellan, Ala.
duoja jos duktė Dolores.

PADĖKA
BALFo 72 skyriaus Brockton, 

Mass., valdyba nuoširdžiai dė
koja, Daugeliavičiui ir Tubiui už 
suorganizuotus kortavimo va
karus. Kazimieriečių klubo val
dybai už leistas naudotis patal
pas.

Visas gautas pelnas paauko
tas BALFo skyriui.

Išnešė apdegusią moterį
Policininkai, važiuodami šiau

rine Chicagos dalimi, pamatė 
degantį namą 1016 N. Oak 
Park avė., kur liepsnos buvo 
užtvenkusios kelią išbėgti 68 
metų moteriai Violet Stokes. 
Parūpinę kopėčias jie jomis nu
kėlė moterį, kuri, apdegusi, bet 
ne taip pavojingai, nugabenta 
į ligoninę.

žemiau nulio. Mieste mirė 7 
žmonės ryšium su tais šalčiais: 
penki iš jų mirė bekasdami 
sniegą, vienas — iš namų ei
damas į darbą, o kitas — keis
damas padangas garaže. Šių 
mirusiųjų amžius — tarp 46 ir 
63 metų.

Atskrido kanarėlės
Į Doris Baker buto, 6450 

Kenwood, Chicagoj, langą pra 
eitų dienų šaltyje pasibeldė 
paukštelis. Išėjusi laukan ji ra
do atskridusią kanarėlę. Pasi
telkusi kaimynę, rado dar dvi 
kanarėles, tupinčias žemai ant 
šakų. Jas sugaudė ir patalpino 
į narvelį drauge su parakitais. 
Spėjama, kad kanarėlės buvo 
iš kur nors pabėgusios.

Pagal šią knygelę daugelis tapo 
JAV.vių piliečiais. Siūlome kiek- j 
vienam ateivių ją įsigyti, kas pa
lengvins išlaikyti egzaminas. 1

Klausimai ir atsakymai anglį 
ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei- I 
sėjas Alfonse F. Wells. Kaina 
80 centų.

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

Pinigus su užsakymais siųsti 

nRAUGAS”, 2834 8. Oakley avė

Chicago 8, m

ŠIANDIEN VYKSTAME | “DRAUGO” PREMIJOS ĮTEIKIMĄ!!

ALDONA STEMPU2IENE, 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 STEMPUŽIENft, garsi Clevelando daini
ninkė.

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

P.ezervuokite 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.

&




