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Vėl keliamas Pabaltijo kraštų 
"satelitinio statuso" klausimas
BONNA, VoKietija. — Bonnos dienraštis „General Anzeiger“ 

jr kai kurie kiti vokiečių laikraščiai š. m. sausio 7 d. paskelbė vo
kiečių telegramų agentūros DPA pranešimą iš Stockholmo, kad 
visdėlto sovietai galvoją suteikti Pabaltijo „sovietinėms“ respubli
koms „satelitinį statusą“.

Bent tokius samprotavimus pa 
reiškęs Stockholmo dienraštis 
„Morganbladet“. Dienraščio ben 
dradarbis Londone skelbia, kad 
ten turima žinių, kad minimie
siems trims Pabaltijo kraštams 
sovietai suteiktų tokį statusą, 
kokį turį kiti Rytų bloko kraštai.
Pabaltijo kraštai turėtų priklau
syti prie Varšuvos pakto ir būti

Kitus įspėjo, o
pats krito negyvas

PHILADELPHIA, sausio 15. 
— George D. Stephenson, 49 me
tų, Pennsylvania geležinkelio tar 
nautojas, įspėjo kitus traukinio 
tarnautojus, kad jie būtų atsar-

valdomi komunistinės marioneti- į gūs su 33,000 voltų elektros lini
nės vyriausybės.

D i e n r aščio korespondentas
Londone reiškia nuomonę, jog įr buvo nutrenktas, 
šios rūšies žiniomis, kurios pasi- Į 
tarnaujančios kaip „bandomasis 
balionas“, Maskva nori patirti, J 
kiek tokiomis nuolaidomis būtų 
įmanoma pagerinti santykius.

ja. Po kelių minučių Stephenson 
netikėtai prisilietė prie elektros

Laiminga nelaimė

f
Kaina 5 centai
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RIZIKA - DULLES
Valstybės sekretorius Dulles

gina Eisenhowerio planą

Eisenhoweris siūlo
paaugštinti Zwickerį

WASHINCTONAS, sausio 15 
— Prezidentas Eisenhoweris pa’ 
siūlė brigados generolą Ralph W. 
Zwickerį pakelti į majoro gene
rolo laipsnį.

Senatorius Joseph McCarthy 
1954 m. buvo smarkiai susikirtęs 
su gen. Zwickeriu Armijos — Mc 
Carthy ginče.

Gen. Zwickeris dabar yra pri
skirtas prie 8-tos armijos Toli
muose Rytuose.

Šen. McCarthy anuo metu pa
sakė senato komisijoje, kad Zwi- 
ckeris netinka generolo unifor
mai.

Užtiko paskendusį 
povandeninį laivą

su “milionais” aukso
SINGAPŪRAS, sausio 15. — 

Britanijos laivyno pranešėjas 
Singapūre patvirtino žinią, kad 
laivyno narai užtiko paskendusį 
japonų povandeninį laivą prie 
Penang miesto, Malajuose. Sa
koma, kad paskendusiame povan 
deniniame laive yra „milionai 
dolerių“ aukso.

Britų laivų firma bando iškelti 
paskendusį povandeninį laivą.

Pirmiau buvo pranešta, kad 
japonų povandeninį laivą nuskan 
dino britų povandeninis laivas 
beveik II Pasaul. karo pabaigoje. 
Laivas su „milionais dolerių auk
so ir „brangiais ornamentais“ 
nugrimzdo į jūros dugną. Japo
nai į laivą sukrovė turtus, kurie 
buvo jų pagrobti okupuotose te
ritorijose pietryčių Azijoje.

BLUE RIVER, Wis., sausio 
15. — Keturi vyrai iš Cascade, 
Ia., išvengė mirties, kai Wiscon- 
sin upės tiltas įlūžo ir jų automo
bilis nukrito ant ledo. Tik Geor
ge Bahl, 41 metų, buvo sužeistas. 
Vyrai išsikapstė iš automobilio 
ir nuėjo per ledą į upės pakran
tę.

Japonijos laivai
LONDONAS, sausio 15. — Ja

ponija ketverių metų laikotarpy
je pastatys du didelius keleivi
nius laivus, kad išplėstų Pacifiko 
linijos tarnybą. Laivai į vandenį 
bus nuleisti 1959 ir 1960 metais.

Krito nuo kulkos
NICOSIA, Kipras, sausio 15.— 

— Graikų kipriečių pogrindžio 
narys nušovė Britanijos kareivį 
Nicosia miesto gatvėje. Šiais 
metais pirmas britų kareivis 
krito nuo pogrindžio vyro kul- 
kės.

Sovietų Sąjunga savinasi
lietuviškojo gintaro dirbinius

Tiek pačioje Sovietų Sąjungoje, tiek jos satelitiniuose kraš
tuose ir užsienyje su pasisekimu pardavinėjami lietuviškieji gin
taro dirbiniai.

Tačiau jie ten paprastai pri
statomi kaip „sovietiniai gami
niai“, o kitur pasiunčiami net len 
kų vardu. Gintaro dirbiniams re
klamuoti dabar bolševikinėje 
spaudoje pasigaunama jau ir 
Maironio.

niaus gintaro dirbtuvės kas mė
nuo išleidžia maždaug už 50,000 
b. gintarinių dirbinių.

Gintaro dirbinių meistras F. 
Daukantas atsidėjęs rūpinasi, 
kad dirbiniai turėtų tautinį po
būdį, įkūnytų savyje turtingus 
lietuvių liaudies tautosakos ar 
jos dabartinės buities motyvus. 
Jis yra sukūręs ypač gražių sagų 
su fantastiniais peisažais. Iš įs
pūdingesnių jo darbų — tai „Eg
lė žalčių karalienė“ ir „Jūratė ir 
Kastytis“.

Gintaro pramonė
Okup. Lietuvoje gintaro apdir

bamoji pramonė paleidžia į apy
vartą įvairių karolių, apyrankių, 
sagų, inkrustacinių gaminių su 
metalu, medžiu, kaulu, oda ir kt.

Meniškiau pagamintus ginta
rinius gaminius išleidžia Klaipė-!« «. . — * .
dos kombinato „Dailės“ gintaro zVlirtlS ate JO, kai
dirbtuvės ir Palangos artelė „Lie _ _________ __ •
tuvos gintaras“. Dailininkų F. gyvenimas prasidėjo 
Daukanto, B. Mikulevičienės ir PARYŽIUS, sausio 15.—Henri
kitų pastangomis gintarą apdir- Moreaux, 47 metų, Paryžiaus dar 
bant panaudotas naujas meto- bininkas, dirbdamas ant stogo 
das — skulptūrinis, negatyvinis paslydo ir nukrito iš 45 pėdų 
graviravimas. Tuo būdu gauna- augštumos į mirties rankas. Tuo 
mi ypač gražūs dirbiniai. pačiu metu jo žmona pagimdė

18-tą kūdikį Montmartre klini- 
Gintarinės žvėrių figūrėlės koje.

Gintaras apdirbinėjamas ir Vii 
niuje, kur yra visa eilė kvalifi
kuotų meisterių. Čia gintarą gra 
viruoja V. Bieliauskas, pirmasis 
pradėjęs gaminti gintarines žvė
rių figūrėles. Vertingus karolius 
pagamina M. Zamžickas. Vil-

YUGOSLAVIA STARĄ PtANINA tyTS

100 Bulgarijos armijos karininkų, vadovaują ginkluotam prokomu
nistiniam sukilimui, susitelkė Stara ir Platina kalnuose Siaurės va
karų Bulgarijoje (J). Dimitrograde (2) trys asmenys luv© ir 20 su
keista, kai darbininkai trijose dirbtuvėse susikirto su policija. Lenki
joje prieškomunistinė grupė uuliučiavo vieno miesteli? mtrą Lublino 
(3) apylinkėje; ir Lodze (4) trisdeSimt asmenų Srsjįuota, kai 600 
ūkininkų pačiupo tris komunistų partijos pareigūnus ir laikė jucte įkai
tais ginčo metu. f (1NS)

Okup. Lietuvoje registruoja

architektūrinius paminklus
OKUPUOTA LIETUVA. — Doc. J. Baršauskas per Vilniaus 

radiją 1957.1. 4 skatino „tęsti geriausias mūsų liaudies architektū
rines tradicijas“ ir įruošti statybos, technikos bei architektūros 
muzėjų kartu su liaudies architektūros muzėjumi.

Lietuvoje esą suregistruota . •■■■ ■———.
per 400 geriausių architektūri
nių paminklų. Neseniai išėjo iš 
spaudos knyga „Lietuviškos ko
lūkiečio sodybos architektūra“, 
kurioje išanalizuoti lietuvių liau
dies gyvenamieji namai nuo pir
mykščių būstų iki XX amžiaus, 
sudaryta sodybų klasifikacija, iš 
ryškinti jų tipai.

Nuo 1957 m. iki 1963 m. esą 
suprojektuota išleisti apie 500 
spaudos lankų apimties leidinių, 
vienokiu ar kitokiu būdu pasako
jančių apie monumentalinę ir 
liaudies architektūrą.

Numatoma iš viso išleisti apie 
50 įvairių knygų, taip pat leidi
nių apie įžymiąsias mūšų respu
blikos vietas, kaip Trakai, Vil
niaus ir Kauno apylinkės ir kt.,
Lietuvos architektūrinių pamin
klų albumų ir monografijų seri
ją. (E.)

Britanija nori taikos
su Ycmen karalija

LONDONAS, sausio 15. — Bri 
tanija vakar pradėjo derybas su 
Yemen vyriausybe, kad būtų 
baigtos kovos palei Aden — Ye
men pasienį. Britanija sutartimi 
valdo Aden protektoratą pietva
karių Arabijos pusiasalio gale. 
Yemen maža karalija ir Aden 
protektoratas jau kelinti metai

JAV armija siūlo
naują pasirinkimą

WASHINGTONAS, sausio 15. 
JAV armija vakar pasiūlė naujo
kų amžiaus vyrams naują pasi
rinkimą: eiti savanoriais į šešių 
mėnesių aktyvią tarnybą, vieton 
laukti, kad būtų pašaukti į dvejų 
metų tarnybą. Naujas pasirinki
mas įsigalioja balandžio 1 dieną.

KALENDORHJS
Sausio 16 d.: šv. Marcelius; 

lietuviški: Jovaras ir Gedanė.
Saulė teka 7:16, leidžiasi 4:45.

• Raudonoji Kinija paskolins 
50 mil. dolerių Vengrijai.

Bombos baime
FORT WAYNE, Ind., sausio 

15. — Bombos baimė šiandien iš
vijo mokytojus ir 1,000 studentų [ 
iš Indiana Technical kolegijos 
Fort Wayne vidurmiestyje.

Bet policija nerado bombos1 
pėdsakų dviejų augštų pastate.

Didelis gaisras
KANSAS CITY, Kan., sausio 

15. — Ugnis vakar sunaikino dvi 
rūbų krautuves didžioje verslo 
apylinkėje. Ugniagesių pareigū
nai pasakė, kad ugnis atnešė 500 
tūkst. dolerių nuostolių.

Au t
*/>„** r • •1 kj Ias sovietas

MASKVA, sausio 15. — Augš» 
čiausias sovietas — Sovietų Są
jungos „parlamentas“ — pašauk 
tas į sesiją, kuri prasidės vasa
rio 5 d. Šis „parlamentas“ pri
ims vyriausybės biudžetą 1957 
m.

TRUMPAI Iš VISUR
• Nevo York Centrais Michi- 

gan Central traukiniai Motor Ci
ty Special, Chicago Mercury, 
New York Special ir Canadian— 
Niagara — vaikščios iš La Šalie 
St. stoties, vieton iš Illinois Cen- 
tral’s 12th St. stoties, pradedant 
šį penktadienį pagal teismo 
sprendimą.

• Waukegan, III., aldermanas
Joseph G. Keber dabar eina Wau

• / Latviją buvo nuvykusi lie
tuvių kalbininkų grupė. Latviai 
dabar rūpinasi savų rašybos re
forma. Rašybos reformų klausi
mams spręsti sudaryta atskira 
komisija. Kai kuriuos klausimus, 
pvz. veiksmažodžių rūšių skyri
mą, buvo siūloma išspręsti lat
vių ir lietuvių kalbininkams kar
tu.

ORAS

Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir jos apylinkėje šiandien — gied 
ra ir šalta

YVASHINGTONAS, sausio 15. —Valstybės sekretorius Dulles 
šiandien pasakė: jei kongresas atmes prezidento Eisenhowerio Vi
durio Rytų programą, tai JAV jaunimui gali tekti kariauti Vidurio 
Rytuose.

Priešingai, jei prezidentui Ei- 
senhoweriui kongresas suteiktų 
teisę naudoti Jungtinių Ameri
kos Valstybių karines jėgas 
prieš bet kokią sovietų agresiją 
Vidurio Rytuose, tai karo gali
mybė būtų sumažinta.

Jau antrą dieną senato užsie
nio reikalų ir karinių jėgų ko
mitetas klausinėja sekretorių 
Dulles Eisenhovverio programos 
reikalais.

Šen. Kefauver (D., Tenn.) pa
reiškė, kad Eisenhowerio admi
nistracija neištiria galimybės 
įjungti Britaniją, Prancūziją ir 
kitas Šiaurės Atlanto Gynybos 
organizacijos (Nato) valstybes į 
šią Eisenhowerio Vidurio Rytų 
programą.

Valstybės sekretorius Dulles 
atsakė: „Jei Europa dalyvautų 
šiame plane, tai tas planas būtų 
visiškai pasmerktas. Jis nepasi
sektų“.

=s

Okupuotoje Lietuvoje
• Bolševikai giriasi Kretingos 

kailinių žvėrelių ūkiu, kuris esąs 
„stambiausias respublikoje“. Jo 
statybai ir rekonstrukcijai esą 
papildomai išskirta 8 mil. rublių. 
Paskutiniais 6-jo penkmečio me
tais ūkyje bus auginama 3,000 
lapių, o metinė realizuojamos 
kailių produkcijos apimtis suda
rys 11 mil. rublių. Bent taip gi
riasi.

• Lietuvos žemės ūkio akade
mijos laikraščio „Žemės ūkio 
specialistas“ redakcija paskelbė, 
kad 1956. XII. 2 Kaune pasibaigė 
respublikos MTS direktorių ir 
vyriausiųjų inžinierių suvažiavi
mas, skirtas akademijos mecha- 
nizavimo fakulteto dešimtmečiui 
pažymėti. „Per 10 metų fakulte
tas davęs respublikos žemės ū- 
kiui daugiau kaip 280 kvalifikuo
tų specialistų“.

Bolševikai giria Sibirą
OKUPUOTA LIETUVA. Bolševikai, siųsdami į Sibirą ta

riamuosius darbo „savanorius“, per savo susirinkimus, radijo 
transliacijas ir spaudą visaip stengiasi Sibirą girti.

Praėjusiais metais Vilniuje iš- -................
leista J. Požėlos apybraižų kny- iybių ir svarbiausia gerų charak- 
gute „Atgimusios stepės“, kur au terio bruožų...“ Tuo tarpu vieton 
torius, be abejo, okupantų nuvež išsiunčiamųjų į Lietuvą plūsta 
tas propagandos varyti ir riebiai nauji atėjūnų būriai, kaip „nepa- 
uz viską apmokėtas, mėgina įro- keičiami specialistai“. (E.) 
dinėti, kokie Kustanajaus beri
bėse stepėse ir kitur esą užkasti 
„pasakiški lobiai“.

Tačiau tuos lobius nei jis pats 
imasi kasti, nei panašūs į jį su 
komisariškais gurkliais agitato
riai bei propagandininkai, bet 
darbo skirstymo komisijų pasiųs 
tas „savanoriais“, paskirstyti 
lyg gyvuliai, Lietuvos jaunimas.

Požėlos pareiškimu naujos ru
ses tremtiniai „plėšininėse žemė
se grūdinasi, įgyja naujų specia-

• „Mažieji kolchozai“ okup. 
Lietuvoje. Paskutiniu metu per 
Vilniaus radiją pradėta kalbėti, 
kad okup. Lietuvoje įvedami ma
žieji kolchozai“. Tai daugiausia 
prie mokyklų skiriami ūkiai, api- 
mą 5—6 ha dydžio. Juose jauni
mas pratinamas į kolchozinį gy
venimą ir įvairius žemės ūkio 
darbus.

uovo>VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
ti Aden kareiviams kovoje prieš 
Yemen karaliją.

Atvyksta į JAV

bert E. Coulson, kuris pasitrau 
kė iš mėro pareigų, kai buvo iš
rinktas valstybės atstovu. Nauji 
rinkimai bus balandžio mėn.

• Buvęs Britanijos premjeras 
Edenas ir jo žmona ateinantį 
penktadienį išvyksta atostogų į 
Naująją Zelandiją.

LONDONAS, sausio 15.—Bu
vęs Budapešto mėras Joseph Koe 
tago šiandien atvyksta ketu
rioms dienoms į Londoną. Paskui

Jungtine8 Amerikos gąjungO8 ambasadorius Turki- 
Valstybes. Koevago su žmona ir 77 5xf„.

Ivan A. Potserob, Sovietų

jai, iškviestas pasitarimui į Mas
kvą.

Į • Siaurės Airijoje teroristai iš 
sprogdino britų policijos lavy- 

VARALLO, Italija, sausio 15. bos pastatą.
— Antonietta Marchini, 52 me- . .i»' ' ................................
tų, nubausta $30, kad ji iš pavy
do naudojo „agresiją“ prieš dr.
Ivo Selene, 25 metų.

dukra pabėgo iš Vengrijos.

Modemiška Iieva

Sudarė kabinetą
LA PAZ, Bolivija, sausio 15.— 

Bolivijos prezidentas Hernando 
Šilęs Zuazo vakar sudarė naują 
ministerių kabinetą. Jo buvęs 
ministerių kabinetas prieš de
šimt dienų pasitraukė iš parei
gi-

• Robert Montgomcry, akto
rius, augštas pareigūnas televizi
jos tarnyboje ir prezidentui Ei- 
8enhoweriui patarėjas televizijo
je, galbūt bus paskirtas Laivyno 
sekretoriaus pagelbininku.

Rep. James Patterson, Connrcti- 
cut respublikonas, planuoja Įsitiekti 
rezoliuciją YVasIiingtone, kad prezi
dentas Eisenhoįveris nutraukti) dip
lomatinius santykius su komunistine 
Vengrijos vyriausybe.

— JAV valstybės departamentas vakar apkaltino Sovietų Są
jungos ambasados karinio atache pagelbininką maj. Yuri Krylovą, 
kad jis bandė „nupirkti“ karines paslaptis ir jam įsakyta išvykti iš 
Jungtinių Amerikos Valstybių.

— Izraelis įsakė savo karinėms jėgoms, esančioms Sinai pu
siasalio šiaurėje, pasitraukti į Egipto — Izraelio pasienį. Bet Iz
raelio vyriausybės pranešėjas pasakė, kad įsakymas neliečia Izrae
lio nutarimo pasilikti Gazos ruože, kuris eina palei šiaurės pakran- 

• tės pasienį tarp Izraelio ir Egipto.
— Valstybės sekretorius Dulles tvirtina, kad šiandien Vidurio 

Rytų politinė padėtis esanti daug rimtesnė negu buvo per 10 metų. 
Dulles įtikinėja senato vadus, kad tuojau būtų priimta prezidento 
Eisenhovverio Vidurio Rytų doktrina.

— Senatorius Humphrey (D., Minn.) vakar pasiūlė Eisenho- 
wcrio admnistraeijai, kad būtų praplėstas naujas nusiginklavimo 
pasiūlymas, įskaitant derybas dėl Jungtinių Amerikos Valstybių 
ir Sovietų Sąjungos kariuomenių ištraukimo iš Vokietijos.

— Prancūzijos kariai nužudė nacionalistų vakarinėje Aiži- 
! rijoje dviejų dienų laikotarpyje.

— Kai kurie demokratai senatoriai vakar pareikalavo Valsty
bės sekretorių Dulles, kad jis įrodytų, jog šiandien komunistinė 
grėsmė yra didesnė Vidurio Rytuose, negu „mes buvome sutikę per 
dešimt praėjusių metų“.

— C. Douglas Dillon, buvęs JAV ambasadorius Prancūzijai, 
nominuotas prezidento Eisenhovverio Valstybės sekretoriaus pa
gelbininku ekonominiams reikalams. Į Prancūziją JAV ambasado
riumi numatomas David Rockefelleris.

— Robert M. Donovan, Washingtono laikraštininkas, tik iš
ėjusiame „The Saturday Evening Post“ žurnale rašo (straipsnis 
pavadintas „What Ike Will Do“), kad Eisenhoįveris galbūt pagrin
dinai pakeis dabartines savo pažiūras raudonosios Kinijos atžvil
giu. Donovan seniau parašė khygą: „Eiscnhoivrr: The Inside 
Story“.

— Didelės revoliucijos gali prasidėti Lenkijoje ir Rytų Vokie
tijoje, pareiškė Chicago j r International Reseue Committee pirmi
ninkas Leo Chcrne.
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Skautiškosios rezistencijos sukaktis

PSKTN. PR. ŽOLYNAS
Kasmet su Naujųjų Metų at-1 

ėjimu minime ir LSS abiejų o- 
kupacijų rezistencinio pasiprie
šinimo sukaktį. Spaudoje ir 
šiaip ne viena proga skutome 
ir girdime buvusių rezistencinių 
organizacijų sukakčių minėji
mus, bet labai mažai ligšiol esa
me girdėję apie Liet. Skautų Są
jungos buvusį rezistencinį są
jūdį. Kai kam gal kils klausi
mas, ar iš viso toks sąjūdis yra 
buvęs. Taip. skautų rezistenci
nė veikla pajudėjo 1940 mokslo 
metų Kalėdų atostogų metu, 
gruodžio pabaigoje ir sausio 
pradžioje, moksleiviams parvy- 
kus iš mokyklų namo ir susisie- 
siekus su buvusiais mūsų orga
nizacijos vadovais, daugumoje 
skautais vyčiais. Moksleiviams 
pianešus, kad lietuviškose mo

kyklose pradėta smarki propa
ganda verbuoti jaunimą į komu
nistines pionerių kuopas, tuoj 
pat atsirado įim priešingos nuo 
monės — atgaivinti uždarytas 
organizacijas, kurių pagrindinis 
tikslas būtų buvęs sulaikyti jau
nimą nuo gtojimo į komunistines 
organizacijas. Pirmoje eilėje 
buvo atkreiptas dėmesys pogrin 
dyje atkurti buvusią vieną gau
siausių — skautų organizaciją, 
kuri pirmųjų okupantų tapo lik
viduota tuoj pat įžygiavus. Iš 
čia ir kilo skautiškosios rezisten 
cijos kūrimo mintis.

Šių eilučių rašytojui teko bū
ti gyvu liudininku vieno plataus 
Lietuvos pakraščio skautiško
sios rezistencijos centro Įkūri
mo, kuris išsilaikė abiejų oku
pacijų metu ir. rezistencinės

veiklos matu matuojant, atliko
’idelį darbą Lietuvos jaunimui.

Mūsų skautiškojo rango kaiku- 
riems vadams iš baimės atsisa
kius vadovauti, buvo pakviesti 
kariuomenės eilėse skautai vy
čiai — karininkai, kurių priežiū
roje ir nurodymais minėtas re- 
zistencin's centras vadovavosi, 
dirbo ir davė veikimo nurody
mus naujiems vienetams. Pa
grindiniu rezistenciniu vienetu 
buvo laikomas skautų vyčių bū
relis. Jo nariai, sugrupuoti tre
jukėmis, gaudavo uždavinį su
daryti sąlytį sui(atskiromis mo
kyklų klasėmis ar net paskirais 
įtakingais ne skautais moki
niais, kurie pagal instrukcijas, 
kaikuriose vietose net mokytojų 

| padedami, priešinosi Lietuvos 
jaunimo nutautimmui bei suru
sinimui ar suvokietinimui. Pa
našūs skautiškosios rezistenci
jos centrai buvo įk’* ti Kaune, 
Vilniuje ir pietinėje Lietuvoje, 
kur jie turėjo išrinkę net vyriau 
siąjį skautininką, deja net ne 

į statutinio skautininko laipsnio, 
j o rezistenciniame laikotarpyje 
savo tarpe pakeltą. Tai greičiau
siai įvyko dėl to, kad priešas 
buvo nepaprastai atkreipęs dė
mesį Į buvusius laipsnio mūsų 
sąjungos vadus, o ne vienas jų 
jau okupacijos pradžioje buvo 
suimtas, pasodintas kalėjiman,

tardytas, kankintas ir net nužu
dytas. Ne vieną jų turime šian
dien ir Sibiro tremtinių tarpe. 
Minint septynioliktąsias skautiš 
kosios rezistencinės veiklos me- 
tines, mūsų tremties skautams 
norėčiau perduoti neseniai iš Si
biro, antarktinėje srityje vargs
tančio buvusio rezistencijos vei
kėjo skauto vyčio K. K. gauto 
laiško sekančias mintis: “Labai 
malonu girdėti, kad jūs ten te- 
betęsiate Lietuvos skautijos gra 
liąsias gijas. Man šioje ilgoje ir 
tamsioje, pusę metų besitęsian
čioje poliarinėje naktyje irgi ne 
kartą anie gražūs prisiminimai į 
suteikė vilčių, kad dar visvien 
susitiksime ir sunėrę rankas 
giedosime... ‘Ateina naktis’...” 
Taip, mielas broli, kuris už lie
tuviškos skautiškosios idėjos iš- 
sil ikymą šiandien taip sunkiai 
vargsti ir kentū mes, buvę tavo 
artimiausi draugai ir vienmin
čiai, pažadame, kad darysime 
viską, kas priartintų mūsų susi
tikimą. Jei lietuviškosios skau- 

j tijos idėjos nepajėgė išardyti 
j nei skautiškų vienetų uždary
mas, nei turto atėmimas, nei 
suėmimai, nei tardymai, nei ka
lėjimai su sa' » kankinimais, nu 
žudymais bei ištrėmimais, tai 
šiandien mes, gyvendami didelių 
laisvių krašte, kur netrukdomai 
galime ligšiol dirbti skautišką

darbą, pažadame tau, mielas Tik tas užsitarnauja laisvę DR, J, J, SIMONAITIS 
kenčiantis broli, kad pirma pro- ir gyvenimą, kuris kasdien dėl GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
ga sugrįžę į laisvą Lietuvą gie- jų kovoja. Goethc Naujas adresas: 4255 W. 63rd S
dosime ne tik “Ateina naktis”, ------------------ Of,so t4‘1- HE,bu‘«s 5-«io
bet ir visus himnus, giesmes ir I Išvaryk Dievą
dainas, kurias giedojome ir dai- teisingumą, 
navome anomis tamsiomis nak
timis, slapčia ištraukę ir ant 
krūtinių pasikabinę vyčių kak
laraiščius. Tau, mielas rezisten
cijos broli, linkime ištvermės ir 
sveikatos!

tai išvarysi
Pijus X

Tel. ofiso ir buto OLyinpic 2-4150

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. I5th St., Cicero
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak.

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

st.
llczid. telef. (i Rovcltill. 0-0017

Valandos: 1-3 p. m., 6-8 p. m.
Penktud. tik po pietų.

Treėiad. ir še.štad. pagal sutarti

Ofiso tel. CLiffside 1-2800 
Rezidencijos: LAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 47th Street 
(Kampas 47th Ir llerniitugc)

Vai.; nuo 2 iki 4 ir 6 iki 9 v. vak. 
šeštad. nuo 2 iki 6 vai., išskyr. sek.

VISŲ SKAUTININKIŲ ŽINIAI
Visos skautininkės, pakeitu

sios savo gyvenamąją vietą, 
prašomos pranešti Vadijai savo 
naują adresą.

Skautės, atvykusios į JAV ar 
Kanadą iš kitų kraštų, registruo 
jasi artimiausiame skaučių vie
nete.

Seserijos Vadi jos adresas — 
1934 So. 48th Ct., Cicero, III., 
USA.

(Nukelta į 7 psi?

IN BEAUTIFUL V
—

Tel. ofiso L. L 4-tt rez. 0-7S3S

DR. ANVANA3 ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield Blvd.
VAL: i—4 Ir 6—9 

fi-štad'eniais nuo 1 iki 4 vai. p. p.
Ičakv.UM ’cotvirtHd Ir sekmad

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

Gė’RKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 §o. Westers A enue
vai.: kasdien 10-12 vai. i.- 7-9 vai. 
vak. šeštadieniais 10-x vai .Trečia
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PU 8-3229 
Res telef. VVAlbrook 5-5070 

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest 7 lst Street
Vai. Pirm., ketvir., penai. 1-4 Ir 7-9 
Antr t-6. rreė.ir ? ešt. pagal sutarties

DR. J. ir K. AGLINSKĄ?
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 5lst Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

Dėl valandos skambinti telefonu 
Prospe.ct 6-179&. n«o : 2 iki 9 vai. 
P. p. kasdian išskyrus trečiad. 
šeštad.

Res. tel. CRovehlll ff-5«0S

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, jei 
neatsiliepia, šaukite KKdzie 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:30 v 
Vak. pirm. antr., ketvirt 6-8:30 v 

Trečiad. tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ Ht VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE

7156 South YVesteru A,enuo
(JllEDiCAL BUILDING) 

Pirinad., antram, ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto iki 1 vai. p.p. ir nuo 
6 v.—S vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Šeštad. 11 
vai. ryto iki 3 vai. popiet 

Office tel. RE 7-1168 
Res. tel. WAlbrook 5-3765

Tel. ofiso l’Rospeet B-2240
PRxxspect 0-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGIJOS LIGOS 
5700 So. \Vo<xl Street

Priėmimo vai. nuo 2—-‘4 vai. kasdien 
ir nuo G iki 8 vai. pirinad. ir penkt. 
Trečiad. ir sek. uždaryta.

DR. FL. TALLAT-KELPŠA
Ofisui 20 North Waeker Drive
(Civlc Opera House, kamb. 8 58) 

Vai. kasd. 12—4 
Tel. CEntral 6-2294 

5002 West ltitli Str„ Cicero 
1 Vai. kasdien 5-8, šeštad. 1-2 vai. 

Tel. TOuidiail 3-0059
Kitu laiku ir trečiad. susitarus 

Rezid. tel. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS-
TUP6IAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
J BENDRA PRAKTIKA IR 

SPEC. MOTERŲ LIGOS 
Ofisas ir rezid.: 2410 W. 51st St. 
Tel. PRospeet 8-1223 arAVE.0-5577

Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antr.,
| Trečiad. ir Penktad. 6-9 vai. vak. ir 
> šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

DR. JULIJA MONSTAVIčIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: 10748 South Michigun Avė.
Buto 1653 W. 103 St., Beverly Hills

Vai.: kaĮsdietiĮlnuo 6 v. v.‘,ik.i 9 v. v.> 
Vai,; kasdien nuo 0 v. v. iki 9 v. v., 

išskirus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PCllman 5-6766
Buto — BEverly 8-3946

Ofiso HEmlock 4-5813 
Rez. HEnil. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS U«4 

2745 W. 69 St.
(priedais Sv. Kryžiaus ligoninę) 

Priima pagal susitarimą

ir

Tel. ofiso He. 4-2123, rez.PR.0-8184

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6255 South Western Avenue
VAL. kasdien 2—4 p. p. ir 7—9 vak. 

Trečiadieniais, šeštadieniais ir 
sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street
Vai. 1 iki 4 v. p. p. ir 6—8 v. vak. 

Šeštadieniais 1—-4 v. p. p.

$c nnn ,w D*;H‘jiiruLDOOR PRIZES
JANUARY 3rd TO JANUARY 19th

The greatest event in Chieago 
Savings history! Join us in our 
gala GRAND OPENING between 
January 3rd and January 19th. 
Therė will be gifts for everyone 
visiting us during this celebra- 
tion. Special gifts for all savers, 
both old and new. Over 500 
door prizes will be given away, 
amounting to morethan $5,000. 
You will be pleased, as we are, 
v/ith our new headquarters. 
Come in today and fili out a reg- 
istration card.YOU D O NOT H AVĖ 
TO BE PRESENT TO WIN—all win- 
ners’ narnės will be posted in 
our lobby and each winner will 
be notified by mail. Only adults 
will be eligible for door prizes. 
ALL MONEY IN BY THE 19th OF 
JANUARY EARNS DIVIDENDS 
AS OF THE Ist OF JANUARY.

>. fn-

SS.t. ž& , įa įJLZ K“ 'j£ * '•<->, ' - % t
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MONDAV . .
OHICI HOURS

. „„.i .ti NOOM TO 8 N J*.
TUtSOAY .... i A.ŠA.TO * 
WW>NWDAY ... CIOSCO All DAT

J, THUSSOAT . ; 9 A M TO 8 P M '

HHDAt....................
t...

Atvykite greito! su savo šeima Ir draugais, pamatyti Chieago* 
mieste gražiausius taupymo ir skolinimo įstaigos pasiutus.
PELNYKITE At KščIAI Sf DIVIDENDĄ t Z SAVO HANTII- 
l’AS. Taupykite, ilgus melus išbandytoje, u pil raustoje finan
sinėje įstaigoje. Pelnykite daugiau už savo santaupas, ir pasi
naudokite gausiais pinigus taupančiais puturnu vinims. sutel
kiamais Chieago Savings nariams. Dabar duodami nepapru.A- 
tl dividendai už PA1D-UP investavimus. Išbandykite, atl-

darydami apdraustų, taupymo sąskaitų. Ir pa: h bėslte skil tu 
inų. Chieago Savings saugiai Ir pelningai aptarnavo Pietų Ir 
Pietvakarių apylinkės taupymo Ir namų pirkimo paskoloms 
virš 32 metų. Turtas dabar viršija 826,000,000.011.
Nuo Įsteigimo 1924 melais. Chieago Savings visuomet mokėjo 
daugiau negu vidutinius dividendus. Taip kal|, pagal laikro
di, l.as 6 mėnesius, taupytojai yru gavę didelį pelnų už Jų 
sutaupąs.

SPECIALUS VALANDOS PER GRAND OPENING NUO SAUSIO 3-CIOS IK! 19-OS DIENOS:

Pirmadienį, Ketvirtadienį ir Penktadienį nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. popiet
Antradienį ir Trečiadienį nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. popiet. Seštdaienį nuo 9 vai. ryto iki 2 vai. popiet.

* SIU AND LOAN ASS0(IATION
6 2 4 5 S. -W E S T E R N A VĘN UI- --

, ’ C". ' ■ >'■

DR. VL. BLAŽYS
r LAUCIŲ IR VIDAUS LIGOS 
4701 South Damen Avenue

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

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

Telef. ofiso I.Afayctte 3-0048 
I4ez.: VVAlbrook 5-3048

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South tVestern Avenue
Chieago 28. UI 

pasimatymai pagal sutarties
telefonas REpublie "-48OO 

Rezldencia; GRovctdll C-8161

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

U53 S. Whipple StrNi
(Arti Archer Ąve.) 

Valandos: nuo 10 iki 12; 2—«; 7—9. 
šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta.

l.Afayctte 3-4949 
Namų — CEdarcrest 3-178*

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 Sonth Halsted 8t

Kasdien S—7 r»l. vak. Seštan šuo 
1—5 vai. vak.

( Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimų
Ofiso tel VIctory 2-1484. Resid 2417 
W 62nd St., tel RepubUo 7-8818.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:80 v. 
vak Šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. VTrglnla 7-0030 

Rezidenciįjos tel. BEverly 8-8244

Tel. ofiso VI 7-OOOO, rez. RE 7-0867

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir California Avė 

VAE.: 2—4 ir 6—8 v. p. p.
šešt. 2—7 vai. p. p„ 
išskyrus sekmadienius

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

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street
(kainpM Halsted ir 35-ta gatvė) 

VAL. 1-.—4 ir 6:30—8:30 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius. Atidarą

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. VVAlbrook 5-2070
Rco. H III to p 5-1300

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marųuette Medical Center
6132 South Kcdzie Avenue

v^l,. 2—4 p. p. h- nuo 7--9 v. vak.
Trečiad, ir šeštad, pagal sutarti

Tel. Ofiso PR. 6-3838, rez. RE. 7-9199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVES GYDYTOJAS)
2500 VVest 63rtl Street

VAL, kasdien nuo 
iki 9 vai Trečiad.

2—4 p. p. ir 7:30 
Ir šešt. uždaryta

Telefonas ORovehlll 6-1596
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ I.IGŲ SPECIAUSTS

PRITAIKO AKINIUS 
Valandos. 9—12 Ir 7—» » v. paga 

suettarlme lAskvrus trečb* Mentus 
2422 VVest Marųnetre Vtd

Tel. REliance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
8925 VVest 59th Street

ifAL* 1—A popiet, 6:20—8:66 vaK- 
Trečiad pagal sutarti

Oftan telefonas — BIsKop 7-959'

DR. AL. RAČKUS
vnYTOJAS rR CHIRURGU* 

4342 Archer Avenue
Kampas Kedzie ir Archei 

/ai kasdien nuo 2 iki 9 vai 
Crečlad ir sekmad tik snsitarii>

OR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIItt RGINftS IR 

ORTOPEDINES IjIGOS 
2745 We«t 69tb Stree’

Priešais šv. Kryžiaus ligoninę 
Tel. REpublie 7-2290

•AL.. Pirm. antr.. Ketv., penkt 
nuo 9 iki H ryte ir nuo 6:1)0—8:00 
Šešt nuo 2:00 — 4:05. Trečiad ir 
kitu laiku susitarus telefonu

Or. Antanas Rudokas, 0, 0.
nkrlna akis: pritaiko akini” 

keičia stiklus Ir ritmus 
4465 So. California Avė.. Ohicag 

Šaukite YArds 7-7381 
Priima: vakarais 6 iki 9; AeAtad 

10 »al ryto iki 4; trečiad. ir Mkmad 
tik susitarus

Tel ofiso TA 7-4787, rez. PR e.l»9*
DR. STRIKOL

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4645 8. Ashland Avė. (kamb. 211)
Vai. nuo 2—4 Ir 6—8; trečiad. šeš
‘ad. Ir sekmad. tik pagal sutarti

Jeigu neatsilieps vlrSminėtl telefoną 
šaukite Mlduar 3-0001

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortliopodas - Protezlstas

Aparatai-Protezai, Med. ban
dažai. b'pec. pagalba kojom 

(Arch Supporte) Ir kt
Vai.: 9-4 Ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
•KTHOPKDIJO8 T1XUNIKO8 IAB 

S850 W. 6Srd SU Chioa«o 29. iii 
Tel PRospeet 6-5084

V

Tel. ofiso l’Rospeet 0-9400
Rezid. l’Rospeet 6-9402

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Yaškevičiūtū)

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
6248 South Ketlzje Avenue

Vai. kasdien 1-3 p. p. ir nuo 6-8 vai. 
vak. šeštad. 1-1 p. p. Trečiadieniai 

I ir kitu laiku tik susitarus.

Tel. ofiso VIctory 2-1581
Rez. VIctory 2-07 12

DR. V. VILEIŠIS
I GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West 3lst Street
I Kanų). Halsted ir 31-mos gatvių
Priėmimo valandos kasdien: 1-4 p.p,

J ir nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. popiet.

Tel. ofiso 1*11.6-044li, rez. UE.4-315U

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West AIarquette Kd.
; Vai. nuo 2 iki 4 p. p.; S iki g vak 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tol. ofiso CA. 6-0257, rez. PR. 0-605 

Kczid. 6600 S. Artesian Avė.
VAI. 11 v. v. iki 3 p. p.; 6—9 v. v

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų putyrimo
Tel. YArdr. 7-1821

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

ištaiso
Ofisas ir akinių dirbtuvė 
756 West 35th Street

Vai. nuo 10 iki 3, nuo 6 iki 8, trr 
i'iad. nuo 10-12, penktad. 10-2 i 
■■ ■ štadirniais nuo Jo iki 2 vai. p.i

p()R INDf*

«4V1HS*

Rcmkitc dien. Draugi 
Skclbkitčs "Drauge"

DRAUGAS
THE LITHLANIAN DULV FKIEM)

2334 So, Gakley Avė., Chieago 8, Illinois, Tel. Vlrginia 7-6641*7*66
Entered as Kecond-Clnsa Matter March SI, 1916, at Chieago, iliinoli 

Uiple. U1* Aet of March S, 1879.

Member of tlio Cathollc Press Ass’n 
Publiahed daily, exept Sundays, 

by the
l'tthuanian Catiiolic Press Soclety 
PRENUMERATA: Mitams
Cblcagot Ir Cicero]
Kl*ur JAV ir Kanadoj 
Užstenyj*

8UB8CRIPTION KATES 
88.00 ptr year outslde of Chics 
89.00 por year In Chieago & Cloi 
88.00 per year in Canada 
Foreign 811.00 per year.

89.00
šft.OO

811.00

H metų
6.00
84.60
88.80

8 mėn. 
82.76 
82.60 
88.00

U
81
H

Redakcija straipsnius taiso su\o nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
sauro. Ju«s gražina tik Iš anksto susitarus. Redakcija už skelbimų tu 
neatsako, šk ei bliu u kainoa prisiunčiamos savus prašymą
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POZITYVI VEIKLA
Lietuvių Romos Katalikų Susivienijimas Amerikoje peniai 

atšventė savo įsteigimo 70 metų sukaktį, kurią ir mūsų dien
raštis, kaip buvęs tos organizacijos organas, paminėjo, pažy
mėdamas vieną kitą ryškesnį istorinį bruožą ir įvertindamas jo 
nuopelnus lietuviškosios kultūros puoselėjime, lietuvybės palai
kyme ir krikščioniškosios artimo meilės darbuose. Pats Susivie
nijimas, be kitko, sukakties proga pravedė stipendijų vajų ir 
išleido LRKSA Istoriją, turinčią daugiau 400 puslapių ir gausiai 
iliustruotą.

Sukaktuvinis vajus, kaip pastebėjome paskutin’ime “Garso” 
numeryje, baigtas ne taip jau patenkinančiomis pasekmėmis. 
Jis davė porą šimtų naujų narių, kas, palyginus su mūsų visuo
menės gausumu, yra lašas jūroje. Taip buvo dėl to, kad iš apie 
300 kuopų tik 45 kuopos tedalyvavo vajuje. O kur kitos? Ten
ka tik sveikinti tas kuopas, kurios dalyvavo. Savo veikla jos 
pasitarnavo ne tik Susivienijimui, bet ir visai mūsų visuomenei, 
nes stiprinimas paskirų organizacijų, ypač tokių, kokiu yra 
LRKSA, kartu yra stiprinimas ir mūsų tautinių, kultūrinių ir 
karitatyvinių darbų. Joks organizacijų junginys ar jų koordi-

NUSIVYLIMŲ METAI
DR. V. UTERSKIS, Vokietija

Po 1955 metų netesėtų paia- mis dauE išgerta už koegzisten- 
dų. 1956 metai yra didelio nu- CU4- Rytai ir Vakarai šaukė: 
sivylimo metsi. 1955 metais iš- "Ledai tirpsta!”.
kilo taikingo sugyvenimo tarp Klausimas, ar šaltasis karas 
Rusijos ir ramybės ištroškusių ėjo prie galo? Be abejo Stalino 
Vakarų “Fata Morganą”. šitas nuvainikavimas atnešė tarptau- 
fenomenas ryšk ausiii pasirodė tinio klimato pagerėjimą. Rytų 
Genev^s horizonte. 1956 metų Europa kiek lengviau atsikvėpė.
pradžioje Rusiia paleido kitą 
balioną — vasario mėn. Krem
liuje vyko dvidešimtasis komu
nistu partijos kongresas, kuria

Net pati Rusija padarė gilesnį 
oro įkvėpimą, žinoma. Rytų a- 
todūsiai tuojau užkrėtė Vaka
rus. Naivūs Vakarų politikai ne

tenciią ir tuo būdu paleido tirš
tų miglų į akis Vakarams. Va
karai atsikvėpė.

Po to sekė kiti Kremliaus ma- 
nacinis sąjūdis nebus stiprus ir platus, jei paskirų organizacijų nevrai. Bulganmas pasiūlė Ei-

me Chruščevas prakeikė Stali- suprato Stalino prakeikimo pras 
no mokslą, proklamavo koegzis- mės. Vakarai nesuprato, kad

veikla bus apmirusi, jei jos neaugs savo narių skaičiumi.
Tenka sveikinti LRKSA 42 kuopą, veikiančią Los Angeles,

Calif., kuri sūri sukaktuviniame vajuje užkopė į pirmą vietą, 
laimėdama stipendiją vienam savo kuopos nariui studentui. Tuo 
ji pasitarnavo keleriopu būdu, Antroj vajaus Vietoj yra 11 kuo
pa, veikianti Waterbury Conn., kuri laimi tokią piniginę do-

senhmveriui draugiškumo ir ne
puolimo paktą. Rusija ėmė va
ryti nusiginklavimo propagandą 
ir paskelbė Vakarams atleidimą 
1,200,000 kareivių. Stalinistą 
Molotovą pakeitė leninistas Še

vaną, už kurią vieną jaunuolį galės pasiųsti į jaunimo vasaros pilovas. Kominformas buvo už-
stovyklą bent keletui savaičių. Dėl pasibaigusiojo vajaus “Garsas” 
taip pasisako:

“Susivienijimo vadovybė pareiškia nuoširdžią padėką vi
soms kuopoms, ypatingai jų organizatoriams už šaunų pasidar
bavimą sukaktuvinio vajaus metu. Jūs davėte puikų pavyzdį, 
kad gerais norais ir pastangomis galima laimėti naujų narių”.

Tame pačiame laikraščio numeryje LRKSA Vykdomoji Ta
ryba skelbia naują narių prirašinėjimo vajų, kuris tuoj prade
damas. Jis vadinamas pažangos vajumi.

LRKSA paskutiniuoju laiku savo santvarka, savo narystės 
pažymėjimais, savo finansais yra padaręs didelę pažangą. Prie 
pažangaus žygio reikia priskaityti ir šios organizacijos užsimo
jimą pasistatyti naujus, organizacijos reikalams pritaikytus na
mus. Ir reikia manyti, kad LRKSA Vykdomoji Taryba suras tin
kamas priemones parodyti visai mūsų visuomenei, kokia pa
žanga yra daroma šioje fraternalinėje apdraudos organizacijoje. 
Ta pačia proga yra skelbiami ir nauji apdraudos planai, būtent:

1) Nauja dvigubos' protekcijos sutartis mokėjimui dvigubos 
apdraudos sumos atveju mirties, įvykstančios 20 metų narystės 
periode, neatsižvelgiant į mirties priežastį, ši dvigubos protek
cijos sutartis Taus išduodama, įsirašančiam aplikantui pasiren
kant, už žemus priedinius mokesčius betkurioje regularinėje gy
vybės apdraudos klasėje. Aplikantas turi būti geros sveikatos ir 
turėti nepavojingą darbą.

2) Naujas apdraudos pažymėjimas bus išduodamas vaikams 
nuo gimimo dienos iki 16 metų amžiaus, prisilaikant arčiausio 
gimtadienio, ir jis bus žinomas kaip turto augintojas.

Reikia laukti, kad naujam vajui duotasis vardas atitiks ne 
tik organizacijos viduje daromą pažangą, bet jis ir bus pažan
gus naujus narius prirašinėjant. Sėkmės!

darytas. Togliatti ir kiti Vaka
rų komunistinio pasaulio šefai 
viešai atsisakė prievartos veiks
mų ir pasižadėjo būti “gerais 
demokratais”. Po to vyko Rytų 
Europos stalinistų prakeikimas 
ir titininkų rehabilitavimas.

Daug žymių komunistų vadų, 
tarp jų ir Chruščevas, atliko 
“maldininkų” kelionę į Belgra
dą, kuris tapo tautinio komuniz
mo Mekka. Šitos kregždės Va
karams reiškė naują vasarą. 
Žiemos drabužiai, kuriuos teko 
dėvėti nuo Korėjos karo laikų, 
dabar Vakarams pasidarė kaip 
ir nereikalingi. Kariniąi Vaka
rų paktai ėmė svyruoti. Greitai 
pasirodė ginklavimosi nuovar
gis. Po viso šito Amerikoje ėmė 
plisti atominio izoliacionizmo i- 
dėjos. Dažnos kelionės rodė di
delį politikų aktyvumą. Be to 
vyko nuolatinė Rytų ir Vakarų 
delegacijos apykaita. Mollet ir 
Pineau aplankė Maskvą. JAV 
generolams Kremliaus Raudo
nojoj aikštėj buvo pademonst
ruotas Rusijos sprausminių lėk
tuvų kaukimas ir taikingas šar 
vuočių masių kriokimas. -Ma- 
lenkovas nusišypsojo anglams. 
Bulganinas ir Chruščevas ap 
lankė Indiją ir kitus Azijos kraš 
tus. Chruščevą sekė marksistai 
ir progresistai. Tomis progo-

no koegzistencijos fasadu pasi
liko tie patys komunizmo sie
kiai. Koegzistencija yra komu
nistų ėjimas kitu keliu į tą pa
tį tikslą.

Stalino prakeikimo motyvai
Stalino prakeikimą Rusijos 

diadochams nulėmė šitie moty
vai:

1. Stalino imperializmas iš
gąsdino Vakarus ir iššaukė jų 
apsiginklavimą. Stalino prakei
kimu norėta pasiekti Vakarų už
migdymo ir įvairių paktų su
ardymo.

2. Stalino nuo ideologinio sos
to nuvertimas ir Lenino užkėli- 
mas, -ttsisakymas nuo Stalino 
partini*' centralizmo ir inkvizi- 
torinių metodų reiškė bolševikų 
norą suvaryti prarastas mark
sistines ir leninistines avis į vie
ną “liaudies fronto” gardą ir 
po to kiekvieno krašto kairiųjų 
grupių pagalba užgrobti val
džią.

KARDINOLAS PAS TREMTINIUS

Aštuonių mėnesiu amžiaus tremtinys vengras nori paliesti kardinolo 
Spellman žiedą, kardinolui besilankant vengrų tremtinu) stovykloje 
Kilmer, X. J. (INŠ)

žvilgiu yra ta pati. Rytų zonos 
politiką nustato Kremlius.

Kremliaus vadovai, keldami 
kojas į Afriką ar Aziją, kurių 
tautos tik dabar pradeda busti, 
užsivelka tautų apsisprendimo 
teisės toga. Vakarų valstybės 
šiais metais bus priverstos vyk
dyti savo atsitraukimą iš spal
votojo pasaulio: prancūzai iš 
Maroko ir Tuniso, anglai iš Ar
timųjų Rytų ir galbūt Kipro.

Kremlius, pavertęs Rytų Eu
ropos tautas barbariškiausios 
diktatūros kolonijomis, dabar 
teikia paramą žodžiais, ginklais,
ūkinėmis gėrybėmis ir politine 

Chruščevas Stalino prakeiki- (veikla Azijos ir Afrikos tautų
mu išvedė Rusiją iš akligatvio 
ir dabar pradėjo žengti senu 
Lenino keliu į pasaulinę komu
nizmo revoliuciją. Bet Bet Cruš 
čevas užmiršo atsisakyti Stalino 
“laimėjimų*'. Stalino imperia
lizmas tęsiamas kitomis priemo
nėmis. Užgrobtosioms tautoms 
Chruščevas paliko geležinius 
Stalino pančius.

Taikingos Chruščevo ir Bul- 
ganino kalbos yra tik tušti ple
palai: ištisus metus, kalbėdami 
apie taiką, sabotavo nusiginkla
vimą, kuriam reikalinga tarptau 
tinė kontrolė.

antikolonijiniam judėjimui. Vi
somis priemonėmis' Maskva sten 
giasi išstumti Vakarus iš užim
tų pozicijų. Susidariusią tuštu-

kuris turi būti išpjautas. Egip
tą valdo diktatorius, kuris sten
giasi suvienyti visą islamą U 
užvaldyti Afriką. Vakarų vals
tybės ligšiol neturi vieningos 
artimųjų Rytų politikos. Nesu
derinti Vakarų interesai Arti
mųjų Rytų ažvilgiu ir vieningoj, Į 
politikos stoka atidaro duris ir 
vartus į Artimuosius Rytus so
vietams. šita “Tūkstanties ir1 
vienos nakties” šalis yra saldi' 
Kremliaus svajonė. Vakarų po 
litikos priešingumus Artimuos? 
Rytuose išnaudojo Maskva. Bir
želio 18 ,d. Šepilovas asmeniš
kai nematė paskutinių britų ka
reivių pasitraukimo iš Suezo. Tą 
dieną jis lankė Siriją. Pasiseki
mas buvo nepraprastas. Mask
va pristatė Kairui sprausminių 
l'ė/.tuvų, moderniškų šarvuočių

gurno Taryboje nebuvo išspręs
ta. Viena to nesėkmingumo prie 
žasčių buvo Maskvos priedanga 
Egiptui. Kremlius padegė Arti
mųjų Rytų parako statinės dag
tį. Bet didesnis sprogimas ne
įvyko.

Bet Vakarų pasaulio iliuzio
nistai nesuprato šito reikalo. 
Vakarų politikai nenori supras
ti, kad po Stalino pasmerkimo 
skraiste žengia komunistinės pa 
šaulio revoliucijos kadrai, kad 
po koegzistencijos miglų prie
danga auga raudonosios armijos 
galybė, kuri galės užgniaužti 
kiekvienos tautos laisvę. Vaka
rai džiaugiasi, kad Stalinas nu
verstas nuo sosto. Bet Vakarai 
nenori suprasti, kad Chruščevas 
siekia to paties, kaip ir Stali
nas, tik kiek kitokiomis priemo
nėmis. Vakarams nesupranta
ma, kad Lenino prikėlimas reiš
kia programą. Leninas, ne kas 
kitas, nurodė kelius į pasaulinę 
revoliuciją. Leninas ir Chrušče
vas koegzistenciją supranta sa
votiškai: “Kada uūsime pajė
gūs kapitalizmą visiškai sumuš
ti, tada duosime jam lemiantį 
smūgį į pakaušį”.

mą Maskva stengiasi užpildyti 1 ir mokyto personalo. Egiptas
tyliai, be triukšmo. Maskvos 
ofenzyva į spalvotąjį pasaulį tu
ri dvigubą tikslą: Rusija nori 
išsivilkti iš “užsiūtomis ranko
vėmis švarko” — tokiu palygi
nimu apibūdinama gegorafinė 
padėtis jūrų atžvilgiu — ir pla
čiu ruožu prieiti prie atvirų jū

buvo pakurstytas prieš žydus ir 
Vakarus. Maskva ta pačia pro
ga prieš Vakarus pakurstė Tur
kiją, Iraką, Iraną ir Pakistaną.

Po to, kada Washingtonas at
sisakė finansuoti Assuano už
tvanką ir paremti prosovietinę 
Nasserio politiką, Egipto dikta-

Akims prasivėrus

Vakarams šiais metai, atida
rė akis Vengrijos tragedija ir 
trečiojo pasaulinio karo grėsmė 
iš Artimųjų Rytų.

"Postalininis kursas” davė 
pradžią lenkų laisvės judėjimui. 
Tuoj įvyko Poznanės lenkų dar
bininkų sukilimas, kurio šūkis 
buvo “Šalin rusai!”. Valdžios 
vairą pasiėmė tautinis komunis
tas Gomulka. Gomulkos kelias 
yra sunkus: jis atsidūrė tarp 
Scilės ir Charibdės. Tautinis 
komunistas Gomulka turi eiti į 
sąjungą su rusais prieš savo no
rą.

Vengrai norėjo eiti toliau, 
kaip lenk.-ū. Vengrai siekė atsi-

(Nukelta į 5 psl )

Bendruoju keliu — taip, bet...
“Dirva” straipsnyje “Ar ne- 

atėio laikas pasukti bendruoju 
keliu?” skelbia, kad Vliko Vykd. 
T. pirm. Deven’enč yra iš Euro
pos išvykusi ir ryšium su tuo 
įvykęs “Y ’kdomosios Tarybos 
bankrotas'

Minėtas straipsnis, išmargin
tas posakiais svetimomis kal
bomis, daro įspūdį, lyg jis būtų 
tik išverstas ė lietuvių kalbą, o 
pa rašyta t ir skirtas svet'mie- 
s:ems Vliką n'ekinti.

Iš tikr0 A. Devenienė yra Eu
ropoje Reutlingene ir eina, kaip 
ėjusi, Vykd. Tarybos pirminin
kės pareigas. Labai apgailėti
na, kad tautininkų sferos, pasi
rinkdamos nešvankios provoka
cijos priemones, persunkdamos 
visus savo išvedžiojimus pagie
ža ir tulžimi, kiršina visuomenę 
ir daro iš nebūtų dalykų toli ei
nančias išvadas.

du rašyto p. Rastenio laiško p. 
šidiškiui. gis laiškas, kaip žino
ma, yra išėjęs į viešumą. Ten 
p. Rastenis duoda p. šidiškiui ne 
dviprasmiškus nurodymus vary
ti Vlike perdėm subversinę ak
ciją ir rinkti kiek galint “spal
vingesnę medžiagą” apie Vliko 
narius. tikslu diskredituoti mū
sų laisvinimo instituciją svetimų 
jų įstaigų akyse. Iš to laiško 
aiškiai matyti, kad Vliko su
griovimas sudarė anuomet es 
minę tautininkų veiklos progra
mą. Tautininkai turėjo išeiti ne 
vieni, jie turėjo išsivesti ir ki
tus. Tenka tik džiaugtis, kad, 
nors ir labai suktais būdais su
galvotas, Vliko susprogdinimas 
nepavyko.

Reikėtų labai džiaugtis, kad 
dabar tautininkai, supratę savo 
klaidas, būtų linkę grįžti į Vli
ką. Kelias gi grįžti jiems ir ki-

Tame pačiame straipsnyje tiems, kas iš bendro darbo yra
skelbiama ir kita netiesa, bū
tent — kas liečia tautininkų iš
ėjimą iš Vliko. Suprantama, jog 
tautininkus turi sąžinė graužti 
už jų pasitraukimą iš Vliko. Ta- 
či'u tenka labai apgailestauti, 
kada tautininku spauda skelbia 
aiškią netiesą, būk iš Vliko bu
vę nutarta tautininkų atstovą

išsijungęs, yra tiesus ir atviras. 
Vlikas, kaip žinome, yra nuta
ręs, kad Vliko grupės, kurios 
iš Vliko yra išėjusios, gali grįž
ti, įteikdamos paprastą pareiški
mą.

Tautininkų dėtosios viltys, 
k?d Vlike pasilikusios demokra 
tinės grupės tarp savęs nesutars

pašalinti. Visiems yra gerai ži- ir Vlikas iširs, o Vykdomoji Ta-
noma, kad Vlikas savo metu po 
to, kai speciali komisija ištyrė 
reikalą, nutarė, kad tautininkai 
duotu kitą asmenį vietoje tau
tininkus Vlike atstovaujančio p. 
šidiškio. Reaguodami į tai, tau
tininkai iš Vliko pasitraukė, 
nors dabar jie patys p. šidiškį 
iš visos savo veiklos eliminavo.

Tikrosios tautininkų pasitrau
kimo priežastys aiškėja Iš anuo
met tautininkų vadovybės var-

ryba bus neveiksminga ir savo 
uždavi .ių neatliko, yra ir tuš
čios, ir negarbingos. Tautinin
kai tikrai gražiau pasielgtų, jei 
užuot sielojęsi Vliko, kuriame 
jie nedalyvauja, tariamomis ne
gerovėmis, savųjų koordinantų 
darbus visuomenei garsintų. Tai 
būtų daug geriau, negu tiesą ne
atitinkančius dalykus skelbti ir 
niekinti Vliko organizaciją bei 
asmenis, kurie jame dirba.

Būtų gera. kad ta’it'-»!nkai 
pritaikytų Gaidžiūno toje pačio
je spaudoje Kalėdų proga skelb
tus apdūmojimus sau, pažvelgtų 
į savo darbus, blaiviau imtų 
vertinti mūsų viešumos reikalus 
ir nustotų Vlike matę didžiausią 
savo priešą. P.
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rų, plečiant savo įtakų zonas, ir torius suplėšė Suezo kanalo su 
iš kitos pusės — siekti pasauli- j tartį ir tarptautinę bendrovę su

valstybino. Didžioji Britanija 
ir Prancūzija, kurių susisieki
mas ir naftos pristatymas atsi
dūrė pavojuje, sukėlė alarmą, 
bet Suezo krizė, kuri dominavo 
vasaros laikotarpio politiką, nė 
Londono konferencijoje, nė Sau

nės revoliucijos Lenino meto
dais jieškant laisvo kelio ia 
New Delhi į Paryžių.Chruščevas niekada nemanė 

paleisti Rytų Europos tautas iš 
bolševikinio kalėjimo. Ne kas 
kiti, kaip Chruščevas ir Bulga
ninas, daugiausia priešinasi Vo-j trijų kontinentų ašis ir viena 
kietijos žemių sujungimui. Va-j svarbiausių naftos sričių — da- 
karų pastangas dėl Vokietijos bar pasidarė Kremliui daug ža

Artimieji Rytai

Artimieji Rytai — strateginė

suvienijimo Kremlius ve: čia nie 
kais. Vokietijos sukomunistini- 
mas yra pirmoji komunistų Vo
kietijos suvienijimo sąlyga. Sta-

dantis, labai žuvingas žemės 
kampelis. Arabų pasaulis dabar 
labai charakteringas progresy
via vulkanizacija. Žydų valsty-

lino ir Chruščevo, Molotovo ir bė Izraelis yra tvirtai įaugęs į 
šepilovo politika Vokietijos at- arabišką mėsą pašalinis kūnas.

PAULIUS JURKUS

SMILGAIČIŲ AKVARELĖ
PREMIJUOTAS ROMANAS

2 tęsinys

— Monika ir aš braškame lyg seni beržai. Kas 
bus su mūsų žeme, su mūsų ūkiu? Tiek metų lakstėm, 
skvernus paleidę, varėm litą prie lito, kad mūsų vai
kams būtų geriau. Dabar, brakš, ir pavažiavo skersai 
kelio. Ir kas — duktė! Senatvėje galėsi kaukti lyg šuo, 
niekas tavęs negirdės. Visus pinigus galėsi supilti į 
upę. Galėsi namus dūmais paleisti. Kas bus, kas bus ? 
Aš negaliu ir pagalvoti!

— Kleopai mieliausias, nieko negaliu pasakyti, nič 
nieko, — kunigas svirdi pamaži lyg galinga pušis vėjo 
glėby. — Matai sutaną, kišenėje turiu ir brevijorių. Ten 
prirašyta šventų vyrų ir moterų, vienuolių ir mūčelnin- 
kų. Išėjo, kas pajuto Dievo šauksmą. Kunigaikščiai, 
karalių dukterys pro langus lindo ir išėjo, karalystes 
paliko, ne tokius gyvenimus kaip tavo, ir pasidarė pus- 
telninkais, šakneles griaužė. Ir Samanė, tas balandėlis, 
jei jau pasikels, išskris, nors tu kažkaip rėkausi, stalus 
daužysi. Nėra galybės, kuri Viešpaties balsui pasiprie
šintų...

Gimbutas prikanda apatinę lūpą ir, sugniaužęs 
kumščius, nusisuka į pravirą langą, čia pat klevas, už
gožęs namų kertę. Sušlama, pripiltas saulės. Šūkteli 
strazdas. Sunki tyla. Abu sėdi niūrūs, nepakėlę stik
liukų, neragavę midaus, linksmai nesuklegę. Kunigui 
gaila lyg per pamokslą pasakytų žodžių. Kam jis vedė 
palyginimais, kam minėjo ašutines, atsiskyrėlius. Rei
kėjo kitaip kalbėti — juk su bičiuliu sėdi prie stalo. 
Sujuda krėsle ir klausia:

— O kiek jai metų?

— Metų? — Kleopas lyg pabunda, 
pirmus varo.

— Jau su protu mergina, — atsako klebonas. — 
Matyt, tikrai turi tvirtą pašaukimą. Nieko nepada- 
rysim...

Šeimininkas ūmai atsisuka ir žiūri tiesiai į kunigo 
akinius.

, — Atleisk, tamstele, aš netikiu pašaukimu!
— Kaip tai! Rašo knygos, liudija gyvenimas!
— Klebone, — plėsteli rankom lyg nusivylęs. Vėl 

apsižvalgo ir, nenuleisdamas akių, paklausia: —Galiu 
visai atvirai kalbėti?

— Kleopai, juk tu žinai mane! — kunigas susijau
dina. Tiek metų drauge svarstė visus reikalus, dabar — 
bijosi. Ne, ne! Taip negali būti. Užsikvempia ant stalo 
ir žiūri į šeimininką laukdamas, ką pasakys.

— Mano dukterį supūtė skersvėjis... Tikrai, įsi
mylėjo...

— O ho! — klebonas sprogsta juoku, klastosi, 
svarstosi kėdėje. — Taip reikėjo iš karto pradėti, o da
bar vingių vingiais varai... Che, che, che... Jei toks pa
šaukimas... — Traukia iš rankovės nosinaitę juoko aša
roms nusišluostyti. Staiga surimtėja. — Kaip čia, ne
suprantu: įsimylėjo ir į vienuolyną? Kažkas netvarko
je, vadinas, nelaimingai pasidžiovė?

JOHN T. ZUR1S
LA1VYER AND COUNSELLOR

n SO. LA 8ALI.E STREET 
Room 1415

Pitone: RAndolph 6-4425 
Home phone: LAfayette 8-9477

Dvidešimt tokius dalykus kalbėti. Bet ji mano duktė, ot kas 
yra...

— Sakyk, sakyk! Dvi galvos ne pupų pėdas. Tuoi 
sutvarkysim.

— Man atrodo... — atsidūsta ir sustoja.
— Na, sakyk! Kas čia tokio. Juk nebus jokios 

gėdos.
Gimbutas žiūri neramiom akim ir skiemeniuoja:
— Man atrodo, kad Samanė įsimylėjo kunigą Ja- 

gaudą, jūsų kamendorių...
— Ką?! — sugriaudžia klebonas. — Nepasakok 

vėjų!
— Taip! — atsako šeimininkas kietai.
Kunigas klesteli kėdėje, nosinaite šluostosi kaktą, 

įraudusį veidą, nusiima akinius.
— Bet kur faktai, kur įrodymai, mielasis?
— Turiu, turiu pilnus maišus... Samanė vis puldi

nėja į bažnyčią, čia vėliavas neša, čia ant viškų gieda, 
pavasarininkė. O vikaras visur maišosi. Juk jis para
piją tvarko, — Gimbutas tuos žodžius ištaria kietai, lyg 
priekaištaudamas. — Aplekia motociklu visus kaimus, 
surenka jaunimą, prie darbo pristato. Kokią peklą čia 
užvirė su tais vakarėliais. Kursus užveisė. Kas nemo
ka skaityti, tą išmoko, lyg nebūtų mokyklų. Apkerpė
jusius kelmus suvaro į savo bučį!

_ , — jokie įrodymai, Kleopai, būsi prašokęs pro
, • -1 , tzi -V • ,« šikšnelę, — klebonas erzinasi. — Aš tik džiaugiuosi,Žinau tokius reikalus, Kleopai. Yra visokiau- ! ad jis toks darbštus!

vėsai atsako ' ~ PakIausykite iki galo! Pirma Samanė nieko,
lyg bijojosi, lyg nedrįso, bet paskui kad pradės vikarą 
girti be saiko ir laiko. Kur tik jis pamoja, ten ir lekia. 
Per Jonines, per jo vardines, kas čia dėjosi! Aš turiu 
akis, matau ir suprantu, ką tai reiškia. Kažkokią kaldrą 
ar kurį šlamštą siuvo naktim ir dienom, kad tik būtų 
gražiau ir geriau. Pradėjo naktimis tiesiog blūdyti. 
Įsiklausiau, buvau prie durų prislinkęs, vis: kunigėlis, 
kunigėlis... Pasiusti reikia!

šių būdų išgydyti. Čia dar jokia bėda!

— gį sykį nieko nebus, nič nieko,
šeimininkas.

— Tu jo nenori parsikviesti į gimines? Tai grei
čiausiai koks samdinys su plona kišene!

— Ne! — grubiai nukerta Gimbutas.
— Pasakyk tą paukštelį, jei prie to priėjome. Leng

viau galėsime reikalus suvesti į tvarką. Ką nors išgal- 
vosim: kur pagaliu užremti, kur žodžiu užsklęsti.

Kleopas dirsteli į kleboną, sujuda, tampo staltiesę. 
— Kaip čia dabar? — numykia. Nederėtų apie (Bus daugiau)



DIENRAJBTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Trečiadienis, sausio 16, 1957

DISKUSIJOS IR NUTARIMAI 
JAV Lietuvių Bendruomenės rajoniniame suvažiavime

VYTAUTAS KUTKUS, Detroit, Mich.

1956 m. lapkričio 3 d. Cleve- 
lande įvyko JAV Lietuvių Ben
druomenės rajoninis suvažiavi
mas, kuriame dalyvavo atsto
vai iš Clevelando, Detroito, Ro- 
caesterio, Pittsburgho ir Colum- 
bus. Suvažiavimo darbotvarkė
je buvo JAV LB Centro Valdy
bos pirmininko Stasio B.irzduko 
pranešimas, visų suvažiavime 
dalyvavusių apylinkių praneši
mai (taip pat perskaitytas Gr.

nė, todėl ir šį kartą kaikurie ne
norėjo tikėti, kad kaikieno sie
kiama šalia Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Seimo sušaukti 
ir Pasaulio Lietuvių Kongresą 
ar panašiai. (Kas to siekia? — 
“Dr.” red.). Tik St Barzdukui 
perskaičius Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Seimui ruošti ko 
misijos pirmininko preL J. Bal- 
kūno laišką, kuriame jis per
duoda kaikieno augščiau minė-

Rapids apylinkės prisiųstas raš- tą pageidavimą, suvažiavimas 
tiškas pranešimas), rašytojo rado reikalą vieningai pasisaky-
Jurgio Jankaus paskaita “Lietu
vybės išlaikymo rūpesčiai”, nau 
jos mintys, sumanymai ir eina
mieji reikalai. Po to sekė dis
kusijos bei nutarimų priėmimas.

ti, kad Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės Seimas šauktinas tik 
Bendruomenės, o ne jokiu kitu 
vardu.

Tikrai darosi keista, nes argi; 
Kadangi apie pirmuosius punk ne lietuviai sudaro Lietuvių! 

tus daugiau ar mažiau jau buvo Bendruomenę ir kuriam gi lie-Į
rašyta mūsų spaudoje, tai dabai’ 
norėčiau kiek plačiau paliesti 
paskutiniąją suvažiavimo darbo

tuviui nėra joje vietos? O gal 
kaikurie lietuviai gėdisi į jos ei
les įsijungti ? Tuomet iš viso

tvarkęs dalį, t. y. diskusijas bei | tektų suabejoti, ar toki yra ver-Į 
nutarimus. Šioje darbotvarkės, ti lietuvio vardo ir jiems atski-1 
dalyje suvažiavimo dalyviai ga- ras kongresas tikrai nešaukti- 
na aktyviai įsijungė ir tikrai'nas- Niekas nekaltina tų, kurie 
nuoširdžiai sielojosi LB reika- dar nespėjo įsijungti į Lietuvių 
lais. Diskusijos parodė, ko Bend 1 Bendruomenės eiles, nors jiems 
ruomenė siekia ir kokiu keliu1 visiems durys atviros, tačiau, 
eina. Diskusijos daugiausia ki- kas šalia savo paskirtimi vi
lo dėl JAV LB Centro Valdybos sus lietuvius apimančios Bend- 
pirm. pareiškime ir rašytojo J. ‘ ruomenės jieško dar joje nega-
Jankaus paskaitoje pareikštųjų 
minčių, kurias čia ir patiekiu.

JAV LB Tarybos rinkinių 
sistema

1 linčių tilpti lietuvių, nežinia ar 
pasitarnauja lietuvybei. Juk vie 
na Lietuvių Bendruomenės žy
mių ir yra jos visuotinumas, to
dėl visi prie jos ir glauskimės 
nejieškodami svetimų dievų.
LB Kultūros Fondo ir Švietime 

Tarybos veikla
Kaip prisimename, 1955 metų 

vasarą buvo išrinkta pirmutinė 
JAV LB Taryba iš vieno sąra-! 
šo asmeniniu pagrindu, nors jau ! Suvažiavimas pasigedo LB 
tada buvo daromas didelis spau-; Kultūros Fondo veiklos, 0 taip 
dimas Tarybą rinkti proporciniu pat ir Švietimo Tarybos progra- 
(partiniu) pagrindu. JAV LB mų mokykloms. Centro Valdy- 
Centro Valdybos pirmininkas sa • bos pirmininkui pranešus, kad 
vo pranešime pasisakė, kad ir j vadovėlius mokykloms bus pa- 
šiuo metu dar tebevyrauja tos vesta išleisti pajėgesnėms apy- 
pačios dvi tendencijos: 1) išlai-1 linkėms, kaikurie tam prieštara- 
kyti jos anksčiau minėtą charak Vo, norėdami, kad pats centras 
terį ir Tarybą rinkti asmeniniu ; tą darbą atliktų, bet pagaliau 
pagrindu ir 2) Tarybą rinkti pro pavedė pačiam centrui pasirink- 
porciniu pagrindu ir tuo pačiu ti vadovėlių leidimo linkmę, 
keisti Bendruomenės bruožus. . .

Dalis suvažiavimo dalyvių tuo Fmans.niai klausimai 
visai nenorėjo tikėti, laikydami | Kad JAV LB Centro Valdyba 
tai jau mirusiu dalyku, negyvu: galėtų atlikti didelius Lietuvių 
ir tiesiog iš piršto išlaužtu da- Bendruomenės uždavinius, ji tu- 
lyku, tačiau Centro Valdybos Į rį būti stipri finansiniai. Vienin- 
pirmininkas tai dar kartą patvir teles centro pajamos yra Bend- 
tino ir priminė, kad tas klausi- ruomenės nario mokestis, kurį 
mas buvo keltas tiek New Yor- į dar ne visos apygardos ir apy- 
ko, tiek ir Bostono rajoniniuose t linkės atiduoda.
suvažiavimuose, o be to ir Bie- Norėdamas sustiprinti centro 
linis “Lietuvių dienų” straipsny- finansinę Fadėtįi suvažiavimas 
je nepritarė asmeniniam rinki- pasisakėi jog vi3O8 apylinkės ir 
mų principui. Po to Clevelando apygardos pirmoje eilėje privalo 
suvaž:avimo dalyviai pritarė atsiskaityti vž senas skolas ir 
Centro Valdybos _ nusistatymui ateityje stropiau rinkti nario 
ir aiškiai pasisakė už asmeninį mokestį> Taip pat pageidavo, 
rinkimų pagrindą, pabrėždami. kad f;nanstškai pajėgesnės apy- 
kad “Bendruomenė tol gyvuos., linkėf? f .gclfcėtų centrui, kad su
kol partiniai elementai ir ginčai_________________________
nebus į ją įvelti”.

tiktų dalį parengimų pelno jam 
paskirti ir 1.1. Visi pritarė, kad 
centras iš anksto nustatytų tam 
tikrą procentą pelno sau nuo 
parengimų, rengtų JAV Lietu
vių Bendruomenės vardu.

Bendruomenė, politika ir 
partijos

Šiuo klausimu gana plačiai pa 
sisakė savo paskaloje rašytojas 
Jurgis Jankus. Ji- sakė, kad 
politiką brangina kaip neišven
giamą blogybę, tačiau mate, 
kad šiandien partijų veikla ve
dama priešrinkiminėje nuotai
koje, todėl ir kyla visas dabarti
nis erzelis. Jis norėtų matyti 
partijas, dirbančias pozityvų po
litinį darbą, problemų studijavi
mo akademinėje plotmėje ir pa
našiai. Anot jo, politinė įtampa 
tautos vienalytiškumo siūlui nu
trūkus, iš inercijos tebesitęsia ir 
neša visas link nieko. Kova te- 
betęsiama inerciškai be žvilgs
nio į realybę. Pagal jį, “politika 
yra tik kiautas, o turinį suda
ro muzika, dailė ir literatūra. 
Ant tų apraiškų laikosi tauta, 
nes tauta be kultūros yra žuvu- 

I si”.
Suvažiavimas priėjo išvadą, 

kad JAV Lietuvių Bendruome
nė į partinę politiką nesikiša, 
bet bendrais politiniais klausi
mais pasisako, nors nevadovau
ja, nes tam tikslui JAV turi
me Altą.

Spaudos reikalai
Suvažiavimas pasisakė, jog 

spauda rodo permažai dėmesio 
ir iniciatyvos Bendruomenės rei
kalams, tačiau ir Bedruomenės 
veikėjai buvo raginami akty
viau rem ’tis lietuvių spaudoje. 
O rašytojas J. Janku3 savo pa
skaitoje štai kaip griežtai išsi
reiškė: “Turime tik partinę spau 
dą. Jei toje spaudoje nėra vie
tos bendruomeniniams — kultū
riniams reikalams (kurioje spau 
doje? — “Dr.” red.). Bendruo
menė turi steigti savo laikraštį, 

i Be kultūrinio augimo mirsime.
; Bendruomenės pareiga yra pri- 
I minti spaudos laikytojams tą 
pagrindą, ant kurio ji stovi, nes

pagrindui sugriuvus, sugrius ir 
spaudos laikytojai”. Suvažiavi
mas nutarė dar palaukti ir žiū
rėti, o St. Barzdukas pastebėjo, 
jog gal ir teks reikalą tvarkyti 
konkrečiau, jei padėtis nepage
rės. (Kokio pagerėjimo laukia
ma? — “Dr.” red.).

Tenka pastebėti, kad lietuvių 
spauda jau pradeda skaitytis su 
vis plačiau ir stipriau bekerojan
čia Bendruomene ir jos pusla

piuose daugiau ir daugiau pasi- 
i rodo straipsnių Bendruomenės 
| klsusimals.

Nutarimai
Baigiantis suvažiavimui, nu

tarimų komisija perskaitė šiuos 
nutarimus, kurie buvo priimti:

1. JAV I.p r’ūų Bendruome
nė laikosi nuoš, i.ii nuo partinių 
įtakų;

2. 1958 metais planuojamas 
ąušaukti r įsaulio Lietuvių Bend 
rūompnėri seimas šaukiamas 
vien Lie avių Bendruomenės 
vardu, ncprijungiant jokių ki
tų vardų;

3. Suvažiavimas prašo Kultū
ros Fondą pagyvinti savo veik
lą ir taria, jog mokyklinių va
dovėlių leidimo linkmę ir būdus 
pasirenka JAV LB Centro Val
dyba;

4. Finansiškai pajėgesnės 
JAV LB apylinkės raginamos

dalį įvairių parengimų pelno 
skirti Centro Valdybai;

5. Pelno dalis iš parengimų, 
rengtų JAV Lietuvių Bendruo
menės vardu, yra skiriama Cent 
ro Valdybai; visos apylinkės, ku 
rios nėra atsiskaitę ir nepasiun- 
tę Centro Valdybai priklausan
čios solidarumo mokesčio dalies, 
yra raginamos ir prašomos ne
delsiant tai padaryti;

7. JAV LB veikėjai yra ra
ginami aktyviau reikštis lietu
vių spaudoje;

8. Bendruomenės apylinkės 
raginamos į savo eiles jungti se
nesnės emigracijos ir čia gimu
sius lietuvius.

Suvažiavimo vadovybė
Suvažiavimą ruošė JAV Lie

tuvių Bendruomenės apylinkė, 
vaaovaujama Jono Virbalio.

Suvažiavimo prezidiumą su
darė pirm. V. Kutkus (Detroi
tas), sekr. A. Kasulaitis (Cle- 
velandas), nariai — J. J. Jur
kus (Rochesteris) ir A. žalia 
duonis (Pittsburghas). ;

Į nutarimų komisiją įėjo Č 
Staniulis (Detroitas), Vyt. Bra
ziulis (Clevelandas) ir P. Bal-■ 
čiūnas (Clevelandas).

Žmogus tol nenustoja savo 
vertės, kol tiki Dievu, dorybė
mis ir laisve. Friedr. Schiller

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 INDĖLIU $1,000.00 
AR DAUGIAU

MOVi'MG
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus bei pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BIshop 7-7075 arb» 
PRospect 8-9842

S 0 P H I E BARČUS;
RADIO PROGHBMA

IS WGES stoties — Baiga 1390 
j PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v 

NUO PIRMAI). IKI PENKTAD 
8:45 iki 9:30 vai. ryte 

SESTAD. 8:30iki 9:30 ryte
SEKMAI). H:3O --9:3(1 v. r. Iš stotie* 

WOPA — 1490 kll.
7159 SO. MAPLEWOQD AVĖ.

, Chicago 29. III. HEmlock 4-2410

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

1447 So. 49th Ct., Cicero. III. 
SS Tel. TOwnhall 3-8131 Closed Wednesday<

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

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

Termometras ir Barometras
Pranešama būsiantis oras pasikeičiant 

spalvai. Gaunamas už $100.00 
ar daugiau indėlį.

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

LIETUVI, TAUPYK 
SAVO BENROVfiJ
* Mes nesigiriame, bet iš tik

rųjų mokame aukščiausią 
dividendą ant visų taupy
mo sąskaitų.

* Mūsų bendrovė yra Federal 
Home Loan Bank sistemos 
narys ir mūsų bendrovėje 
padėti pinigai yra apdraus
ti Federal Savings & Loan 
Insurance Corporation. 
Nebūk klaidinamas garsi
nimais apie kitų bendrovių 
didesnį saugumą, didumą ar 
tvirtumą. Federalinis drau
dimas visoms bendrovėms 
yra vienodas. TaupyK lietu
viškoje taupymo b-vėje.

Augustas Saldukas, Prez.

MIDLAND Savinas 
and Loan Association
4038 ARCHER AVENUE 
Chicago, III. LA 3-6719

1957 BUICKAS 
Tik

#2,595-00
Dynaflow, Radio, Apšildymas, Baltos Padangos

Lietuviškoje Prekyboje-M ILDA BUICK, Ine. 
907 W. 35th St., Chicago 9, III. LA 3-2022
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PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. 15 artimų ir 

tolimų diBtancijų. Saukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
8415 8. LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL,

Telefonas — FBontler 8-1882 
iiiiiiiiiiuiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiMiimiiiiiiiiim

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM Į VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldy perkraustymas as

meny turinčiy ilgy patyrimą.
STASYS FABIJONAS

2146 So, Hoyne Ąyo,, Tolei. Vlrginia 7-7091

JONAS GRADINSKAS

Pasaulio I’etuvių 
Bendruomenės Seimą*

Didžiausiu artėjinčiu įvykiu 
viso laisvojo pasaulio lietuvių • 
tarpe reikia laikyti 1958 metų 
rudenį New Yorkc įvyksiantį j 
Pasaulio Lietuvių Bcndruomc-’ 
nės Seimą, kuris pagaliau for-j 
maliai apjungs visame laisvame ( 
pasaulyje išblaškytą Lietuvių] 
Bendruomenę, nustatys tolimes
nes jos veiklos gaires ir išrinks 
jos vadovaujančius organus. 
Drauge tai bus ir viso laisvojo 
pasaulio lietuvių demonstracija 
pasaulio sostinėje Ncw Yorkc. 
Ją turės progą stebėti ne vien 
tik amerikiečiai, bet ir iš visų 
penkių kontinentų į JT pastogę 
suplaukę daugiau kaip 80 tau
tų atstovai, ambasadoriai, kon
sulai ir kiti augsti pareigūnai. 
Tai bus pirmas Lokio pobūdžio 
bandymas laisvojo pasaulio lie
tuvių prieš laisvąjį paaaillį ir 
pavergtąjį pasaulį, todėl nenuo 
stabu, kad ir Clcvelandc įvykęs 
LB rajoninis suvažiavimas juo 
domėjosi. Visi suvažiavimo da
lyviai puikiai suprato, kad Lie
tuvių Bendruomenė, t. y. viso 
pasaulio lietuviai, kad visi po 
jos stogu gali ir turi sutilpti, nes 
kitaip ji neb' būtų Bcndruomc-

Ar Jūs esate toks 
LINKSMAS? 
Jei ne, tai pradėkite 
TAUPYTI 
ŠIANDIEN!

FEDXRAL
2202 W. CtrmcA Road 

Chicago 8. ILL.

Vlrginia 7-7747
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knyga.
Kokios pasirodo tik retais laikotar
piais.
.. PREMIJUOTASIS DRAUOO .. 

ROMANAS

Didelė Lietuviškos bnities knysja, 
išrinkta iš daugelio kūrinių Jury 
Komisijos ir nepaprastai palankiai 
sutikta skaitančios visuomenės.

Aplankas dail. J. PnukŠtienčs 
Lietuviškos Knygos Klubo leidinys 
434 pal. Kaina $4.00.

Užsakymui tr pinigas siųskite 

DRAUGAS 
2S34 So. Ookley Avė., 

Chicago 8, OL- j

IIIIIIHIHIIIIIIIMniilIlIUIIIIIlhlllllllllllllllllllHllinilllllllllllllllllHHIIIIIIIHIIIIIllllili
' - r-—

SPECIALUS 
BARGENAS
INVENTORIAUS
IŠPARDAVIMAS

4 gabalų miegamojo actas,
1 rėmai su spyruoklėmis,
Mpyruoklinia matracas,
3 vanity lempos, 2 pagalvės
lovai ir J mažas kilimėlis.................. $ "J 0Q.95

PKl.IV A. RAIDOMS, 5EI.IIE IIEK I I IAS, s«v.

ROOSEVELT FURNITURE Co.
2310 W. Roosevelt Road Telel. SEeley 3-4TII1

KruuiuvG utldury tu. aeluiiuilleuiatia nuo II iki 4:30.

J. G. 1 ELE VISION OOMPANY
2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

TV IŠPARDAVIMAS
NUOLAIDA IKI U3!

NARIAI I.IETIJVHJ TAUF. IR SKOLINIMO

Cbarttrtd and Sup«rvl«9d by th« U.5. Gov4rnm»nt

end Loan Association

Ankileinmo divutemtu, moMtuno nuo 1957 m. 
ooumo n»Sn. 1 dienon.

Partrauksimo Jūsų pinigu, ii kilur, jei »lneiiU 
w\o banko knygiilf.

Pinigoma padi*ti nereikia vafcintti. Juos gnlile pa- 
paltu. Mea HpiiiokAaimr palto iMaidua.

JOHN J. KAZANAISKAS, 
Prezidentas

ĮSTAIGOS VALANDOS: kasdien nuo Plot ryto ilu * ,.tl. 
\ skara KehirtadieniaL nuo frto» ryto iki t vol. vakaro. 
Aottodieftiaift nuo ® too vai. ryto iki I valandos pn pietit 
Trečladlooiais vilai neatidaroma

at-r*

B-VIŲ LYGOS. KURIOSE
Kiekvieno Santaupos Apdraustos iki $10,000,00 

I R
Paskolos Duodamos Namu Įsigijimui 

Lengvomis Sąlygomis

CKIGAGO SAVINGS t LOAN ASSN.
6245 S. Westcrn Avė., Chicago 36, III.

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

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

ST. ANTHONY SAVINGS t LOAN ASSN.
1447 S. 49thCt„ Cicero 50, ūl., tel. TO 3-8131-32

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

Skaitykite ir platinkite dienraštį “Drangą”.
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Trečiadienis, sausio 16, 1957 DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS n
Nusivylimų metai

(Atkelta iš 3 pusi.)

i
palaiduoti besąlyginio paklusnu 
mo rusiškam imperializmui ir 
iš viso nusikratyti komunisti
nio jungo. Bet lapkričio 4 d. ru
sų šarvuočiai puolė Budapeštą 
ir užgniaužė vengrų laisvės ju
dėjimą. Kremlius ir jo kvislin- 
gas Kadaras įvedė karo lauko 
teismus, vykdo deportacijas, ma 
sinius areštus ir kitokius teroro 
veiksmus. Dabar vyksta parti
zaninis karas ir streikai. Var
giai Kremliui pavyks uždėti ven 
grams kietą jungą.

Niekas nedavė vengrams re
alios pagalbos. Nedavė pagal
bos nė Jungtinės Tautos, kurios 
tik platoniškai pasmerkė Rusi
ja, neuždėdamos jokių sankcijų. 
JT generalinio sekretoriaus D. 
Hammarskjold įvažiavimas į 
Vengriją buvo sutrukdytas. Di
desnę vaiklą jis parodė Artimuo 
se Rytuose, kurie virė kartu su 
Vengrija. Izraelis, suerzintas 
rusų ginklų tiekimo Egiptui, a- 
rabų grasinimų žodžiais ir veiks 
mais, sudarymo bendros Egip
to, Sirijos ir Jordano karinės va 
dovybės. Palestinos pabėgėlių 
laimėjimo Jordane, pradėjo pre- 
ventyvinį karą, sumušė Egipto 
armiją Sinajaus pusiasalyje ir 
paėmė didelę dalį sovietiškos kil 
mės Egipto ginklų. Edenas ir 
Mollet, nepranešę amerikie
čiams, puolė Egiptą. Puolimo 
tikslas buvo nuversti Nasserį. 
Maskvos grasinimai pulti Lon
doną ir Paryžių raketomis ir 
siųsti “savanorius” į Egiptą, be 
to, JAV naftos krano užsuki
mas privertė britus, prancūzus 
ir žydus pasiduoti Jungtinių 
Tautų sprendimui, sustabdyti 
ginklų žvangėjimą ir užleisti 
vietą Jungtinių Tautų policijos 
daliniams. Maskva dabar ėmė 
ginkluoti Siriją. Tas rodo, kur 
yra Artimųjų Rytų neramumų 
šaknys. -ti.

' ? r*

NETOLI VAIKŠČIOTI

Britanijos naujas įuin. pirm. Macmill&n iš savo rezidencijos eina Į cd'icialių 
yra priešais jo namus, šalia jo žmona ir duktė.

min. pirm. rezidencija, kini 
(IKS)

PAMINKLO PROJEKTO KONKURSAS

gyvenime viskas eina sena va
ga: provincijai svarbu, kad cent 
ras pulsuotų, duotų pagrindinių 
instrukcijų ir... kuo mažiausiai 
prašytų aukų.

Neužmiršta lietuvių komuniz
mo agentai. Vienam kitam vis 
atsiunčia Michailovo organą 
“Už grįžimą į tėvynę”. Tačiau! 
lietuviai, nors ir pasklaido šį lei 
dinį, juo netiki: jie gerai žino, 
kas grįžta į komunistų okupuo
tą Lietuvą. Tai geriausiai paro- 

! dė Alb. Molis, kuris visiems bu
vo iki gyvo kaulo įkyrėjęs ir su 
visais šimtus kartų susipykęs.

I
Emigracija į užjūrį lyg apsis

tojo. Yra norinčių išvažiuoti 
Ameriką ar Kanadą, tačiau ta ei 
lė tęsiasi be galo. Lietuviams 
progos emigruoti sumažėjo po 
Suezo įvykių, nuo kada žymiai j 
didesnis procentas pačių anglų 
emigruoja į Kanadą ir Australi-i 

j ją. Vieni kalba apie geresnę vai|
Egiptas padarė įtakos susisie kų ateitį, kiti — apie didesnį! 

kimui: kas turi mašinas ar mo-| saugumą.
tociklus, susirūpino, ar išsivers' giaip ar taip Anglijoje dar 
duodamu benzino kiekiu. Kaip J galima gyventi: visi dirba, na* 
vienas, turįs naują mašinėlę, pa ir yisi pianuoja. J. Ku kis!

reiškė: “Kol bus galima, važinė ! ____ ;_____
gal

Nuo vasario 1 d. Amerikos 
Lietuvių Taryba pradeda savo 
1957 metų vajų, kurio pajamos, 
kaip ir kitais metais, bus nau
dojamos Lietuvos laisvinimo rei 
Italams.

Amerikos Lietuvių Tarybos ' 
Vykdomasis Komitetai

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų speciaiybė

Prccin Photo Studio
(tacorporated) 

EDVARDAS ’jLIS, »▼, 

4058 Archer Avenue
Telefonas VIrginia 7-248 j

iiimiiiiiiiiiimiiiiiiaiiiiiiiNiMiiiiiiniiim

STATYBAI 
IB NAMŲ 
PATAISYMUI 
PBISTATOM 
/Įsukių RūS’”
MEDŽIAGĄ*

CARR MOODY 
LUMBER CO.

8TASYS UT.71NAS. Pre*.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272
Apkaluavimą ii Prekių Pristaty

mą Teikiame Nemokamai
Raštinė atidara kasdien nao 

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

iiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiuiiiiiiiiii

PLATINKITE “DRAUGĄ”

A. a. prof. Igną Šlapelį pa
gerbti komitetas skelbia pa
minklo projekto konkursą.

1. Paminklas bus padarytas 
granito akmenyje arba kitoje 
pastovioje medžiagoje (ne dau
giau dviejų spalvų) ir jo kaina 
bus apie $1,000.

2. Pageidaujama, kad pa
minklo forma būtų kukli ir tu
rinti lietuviško charakterio bruo 
žus.

3. Paminkle pageidaujami šie 
kompozicijos elementai: a) dai
lininkų simbolis (ratas ir trys 
skydai), b) Igno šlapelio por
tretas (galvos profilis — relje
fas), c) kryžius, d) knyga ir 
užrašas: “ARS LONGA — VI
TA BREVIS ĖST”, e) a. a. prof. 
dail.- Ignas Šlapelis, 1881 — 
1955.

4. Šis konkursas yra idėjinis,

Sovietų įsikišimas į Artimuo
sius Rytus ir smurtas prieš ven 
grūs davė didžiausią koegzisten- 
cialistų nusivylimą 1956 metais. 
Budapeštas perbraukė raudoną 
brūkšnį per 1955 metų “Gene- 
vos dvasią”. Dabar prieš pa
saulį vėl pasirodo baisus Stalino 
veidas. Stalino veidas — yra 
Maskvos pasaulinio komunizmo 
veidas.

Po Vengrijos įvykių per Va-' 
Larų pasaulį ritasi antikomuniz
mo banga. Vakarai pradeda kli 
juoti koegzistencializmo suardy
tas eiles. Atnaujinamas Atlan
to paktas. Europos integracija; 
gauna naujų impulsų. Saaro 
Liausimas, tas nesantaikos o-: 
buolys tarp prancūzų ir vokie-' 
čių, atrodo išspręstas. Eurato- 
mo ir bendrų rinkų rutartys lau 
Lia pasirašymo. JAV laikysena 
Suezo konflikto atveju sušildys 
Artimųjų Rytų tautų santykius.]

1957 metai — pavojų ir gali-l 
mumų metai.

Lithuanian dietionary
Angliškai lietuviškas Lietuvi* 
kai angliškas žodynas Parašytas 
H. H. Pewtress ir T. Gėriko. 333 
pri. Kietais viršeliais. Kaina $4.50 
Gaunama “Drauge 2C^i South 
Jakley Avė., Chicago 8. IL 
f oooooooooooooooooo oooooo

SKAITYKITE 
MĖNESINĮ KULTŪROS 

ŽURNALĄ

AIDUS
Prenumerata — 6 doi. molams

Adresas: 680 Bushvvick Avenuc,
Brooklyn 21, N. Y.

ne

Inžinierių ir Architektų S-gos,
L. Šlapelienės ir dviejų komite
to atstovų.

8. Pristatant projektus, reikia
pasirašyti slapyvardžiu. Be to sime. Kai trūks benzino, 
prie projekto turi būti uždaras teks parduoti...”
vokas su autoriaus pavarde ir 
adresu. Ant voko parašyti tą 
patį slapyvardį.

9. Jury komisijai suteikiama 
teisė, neradus tinkamo projekto, 
nė vieno nepriimt.

VLIKO VAJAUS REIKALU
Daug kas lietuvių kolonijose 

Tačiau, kai Anglijos lietuviai pastarosiomis savaitėmis gavo 
nėra labai motorizuoti, tuo at- laiškus, kuriais Vyriausias Lie- 
žvilgiu jie tiek nejaučia benzino ’ tuvos Išlaisvinimo Komitetas 
reikšmės, kaip patys anglai. , prašo aukų radijo tarnybai iš

vien j ne linui. Tuo tarpu darbo turi visi. Tie; laikyti- Amerikos Lietuvių Ta-j
10.C Visi1C1pristatyti projektai sa’ automobilių pramonėje dar- j ryba pritaria Vliko pradėtajam 

bus išstatyti a. a. prof. Igno j ^.sumažėjo, taSiau to> srity-
Šlapelio pomirtinėje meno pa 
veikslų parodoje, kuri numaty-

_ i je lietuvių labai mažai kas be- šiam svarbiam tikslui nesigailėti] 
dirba. Tekstilės pramonė dar aukų. Kas gali, tegul iki š. m. 
laikosi, nors ateitis ir nėra la- j yasario 1 d. pasiunčia savo auką 
bai tikra. išiuo adresu: Tautos Fondo Val-

Tie, kurie kasa anglį ar dir- dyba, c/o ELTA, 132 Nassau 
ba geležies pramonėje, jaučiasi Str., Room 820, New York 38, 

N; Y.

ta surengti kovo mėn. Jai pasi
baigus, projektai bus grąžinti 
autoriams

11. Paminklo projektas pri 
statyti terminas nustatomas iki1 saugiausiai, nes šiose srityse 

darbas ne tik nemažės, bet dar 
didės. Čia ir uždarbiai geriausi.

Labai aktyviai nesikišdami į 
anglų politinius reikalus, Angli-

1957 m. kovo 1 d.
12. Projektai prisiunčiami ko-

auka pagerbiant mūsų kultūri- mit€to pirmininkui šiuo adresu. 
HiHką Mr. Antanas Gintneris, 3133 So. i

5. Konkurse kviečiami daly
vauti visame pasaulyje gyveną 
lietuviai dailininkai (ypač buvę prašome persispausdinti.
prof. Igno Šlapelio mokiniai), 
architektai ir kiti.

6. Pagal jury komisijos rastą
geriausią projektą bus pagamin
tas paminklas. •

7. Paminklo projektui įvertin-; 
ti sudaroma jur’’ komisija iš 
Amerikos Lietu'. / Dailininkų 
Sąjungos, Ncw Y«>iko Lietuvių 
Dailininkų S-gos, Lietuvių Dai-1 
lės Instituto, Amerikos Lietuvių

Halsted Str.,. Chicago 8, III. j jos lietuviai ir toliau dirba kul- 
Pastaba. Kitus laikraščius tūrinį darbą. \ isose didesnėse 

kolonijose ir toliau rengiami va
karai, minėjimai, paskaitos. Ka-! 
ledų metu stengtasi surengti 
vaikams eglaites. Kai kada pri
vačiai ir spaudoje pasiginčija
ma apie Lietuvių sąjungos struk 
turą bei ryšį su Lietuvių namų 
bendrove, tačiau praktiniame

Prof. Igno šlapelio Paminklui 

Statyti Komitetas:

prof. St. Dirmantas,
A. Gintneris. 
dail. V. Jonynas,
J. Kreivėnas, 
dail. M. Laurinavičienė, 
inž. archit. J. Mulokas, 
dail. J. Pautienius, 
kun. dr. J. Prunskis,
O. Talalienė

ANGLIJOS LIETUVIAI

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

Gerųjų firmų laikrodžiai, brangeny
bės, religiniai dalykai (devocionalai), 
prekės dovanoms.

2646 W. 691h St. RE. 7-1941
Praėjusių metų ruduo su Su- Nuomonių buvo ir yra įvai-■ = 

ezo kanalo byla sukėlė nemaža rių.
triukšmo. Lietuviai, be abejo, Tačiau ryšium su “policiniais 
turėjo savo nuomonę, tačiau jie, Veiksmais” kai kas Anglijoj pa- 
kaip svečiams pridera, laikėsi Į sikeitė. Pirmiausia, anglų visuo- 
tyliai. Į menė pasirodė žymiai jautresnė

vengrų pabėgėlij atžvilgiu, neguLietuviai stebėjosi keliais tos 
bylos aspektais: a) kodėl socia
listų partija, kuri taip smarkiai 
puolė konservatorių vyriausybę 
už “policinius veiksmus” Egip
te, laikėsi žymiai šalčiau Vengri 
jos įvykių akivaizdoje; b) kodėl 
ten, kur liečiami visos valsty-

praeityje — DP. Vengrams rū
pinami butai, darhj ir jie net 
į anglies pramonę priimami, kai 
ligšiol ten nenorėta įsileisti ita
lų, nors visą laiką buvo darbo 
jėgos trūkumas.

Atrodo, gerokai susilpnėjo ko 
munistų partijos kovingumas,

bes reikalai, pirmoje eilėje sta-: kaį cilė jos narių išstojo
tom. partijos interesai; c) kodėl Į jš partijos. Vengrijos įvykia 
konservatorių vyriausybė gink-, tartum davė progos anglams 
lu pradėjo intervenciją, o nctru, piagįaų praregėti ir. nukreipus 
kus, nieko nepasiekusi, “tai- dėmesį nuo Egipto, užsiimti fi-
kiai” pasitraukė...
Jr

lantropiniu darbu.

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS
IR GAZOLINO STOTIS
Lyginimas, dažymas, taisomi Ir reguliuojami (tune up) 

motorai, stabdžiai, transmisijom ir t.t. Alyva, baterijos ir padan
gos. Taip pat mano garaže perkamus duslintuvus įdedu veltui.

(MUFFLERS INSTALLED FREE)

BALYS
Radio - Telcvisien 

SALES — SERVICE
Rekordai - Dovanos — Filmos 

ir Elektriniai Prietaisai
2646 West 7lst Street

Tel. PRospect 8-5374
KruutuvS atdara Pirm.. Ketv. 9-9, 
Antr., Treč., šcSt. 9-6, Sekrn. 9-2.

f

Ford 41-53 .............
Chev. Ali 1987-53 
Chevrolet 54-55 . 
Chrysler 6. 42-52 
Dodge 6, 42-56 .

$8.25Murcery 49-51 .................... $8.95
8.25 Olds, fi eyl. 41-50 ............ 8.20
9.95P|ymouth 42-56 ................. 9.95
9.91 Pontiae 37-54 ...................... 8.95
9.95 Buick 37-52 ........................... 12.00

Ir taip pat čia ncišvardintiems automobiliams. išmeti
mo paipą irgi įdedama veltui, jeigu perkama kartu su duslintuvu.

Darbas atliekamas patyrusių mechanikų. Dirbtuvė atidary
ta: nuo 8 v. ryto iki 9 vai. vak. Sek. uždaryta.

M. CESAS
1934 West 59th Street Tel. GR 6-9136

VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų žino.
kad tanpytl apdraustose Taupymo Ir Skolinimo Bendrovėse yra 
saugo ir pelninga.

Unlversal Savlngs and Loan Assoclatlon užtikrina saugu
mą ir gražų pelną.

Saugomą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra 11d 
$10,000 00 kiekvienam indėliui ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškus. Bos grei

tas ir draugiškas patarnavimas.
061 paskolų ir visais finansiniais reikalais IcrelpIdtCsi

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois
J?

ALGIRDAS LANDSBERGIS
KELIONĖ-

V. Ad&mkeviėiaus apianka 
Cbakymm su clnlgals siųskit*:

259 peL, kaina $250 
DRAUGAS, 2*B4 H. Oakley Arn. 

Obloaco N «L

Šios nuostabios Ir nepaprastos any
tos personažus Šitaip įvertina ra
šytojas Gliaudą: *1...W einas — pa
niekintas niekintojas, bet turja 
savyje Fra Anąellco angelų varsų 
Katra, Tatjana—nesuprantanti als
ios sąvokos, bet mylint) skaisčia 
meile Pagaliau Julius... pastligea 
skaistumo Ir nesuvokiąs Jt aanJte.
drąsus bs drąsos, nesuprantąs pa
vojaus bepruiSjlmo procesą".

CRANE SAVINGS
2555 WEST 47tb STREET LAfayette 8-1088

B. R. Pletkievvicz, prez.; E. R. Pletkievvicz, sekr. ir advokatu 
Mokame augštus dividendus. Kešiuojame čekius. Parduodame ir 
išperkame valstybės bonus. Taupytojoms patarnavimai veltai 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ŠIANDIEN.—Apdransta iki $10,000. 
l»rbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o šešt. nuo 9 iki vidurdienio.

Yra kalbama mieste, kad STEIN TEKTILE BENDRO
VĖJE rasite didžiausią pasirinkimą už nebrangias kainas 
įvairiii vilnonių, šilkinių, medvilninių, užuolaidoms ir už
dangalams medžiagos. Taip pat ir paltams medžiagų vy
rams ir moterims.

STEIN’AS turi metinį išpardavimą, štai pavyadyg kainų:

Geriausios ANGLIŠKOS bei “vrorsted MEDŽIAGOS kos
tiumams, kurių kainos paprastai yra $9.80, dabar tik . .$4.50

Visokiausių pamušalų už pigias kainas. Spausdintas šilkas 
ir plaunamas “Sil-O-Shan'“antiųue taffeta”, pa
prastai $1-98, dabar tiktai ....................................................... 98c.

60 colių vilnonės medžiagos Ir “flannel” vyriškiem# ir 
moteriškiems kostiumam# tiktai .............. .........................  . $1.89

48 colių užuolaidoms bei uždangoms medžiagos, vertės iki 
$2.98, tiktai ........................................................................$1.39

Grynų spalvų Fortiaan ir Mctallic Cloth užuolaidom!) tik $1.09

Atvykite į STEIN TEXTILE ir patys įaitikimeite. Su kiek- 
viet u pirkiniu virš $20.00 gausite vienai suknelei medžiagos 
kaip dovaną.

Pas STEIN’Ą jūs rasite didelį pasirinkimą nuotakoms, kaip tai 
. .“laces”, satiną, taffetą, “brocades”, Shantung, ir t. t. Taip 

pat liekanas medžiagų pamušalams už baisiai pigias kainu.

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UNION AVENUE

1 blokaa į rytus nuo Halsted SL, V/3 bloko į pietus nuo 

Kousevelt Kd. Atdara 7 dienus savaitėje iki 5:30 vai. vak. 

Tel. MOnroe 6-8152.

Atliekame didelim. r mažus automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas, Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalia.

Sinclair gazolino stotis “PAGALBA”
Sinclair gazolino stotis “PAGALBA” — A. Stanevičius, Sav.

2641 West 71 st Str. (Kampas Tai man Avė.)
Telef. PRospect 8-9842, Namų tel. WAlbrook 5-5934

Pradčkit Taupyti Šiandien, Tnrėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti Šioje lietuviSkojs 

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

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorių*

OFISO VALANDOS:

Pirmad.. antrad., penktad Ir 
•aStart t vai. ryto Ik) 4:19 p.p

Trsčlad. 9 n tu Iki 19 vai., 
ksrvtruul e saL Iki S saL rak.

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELES PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOMU

FRANKS TV <& RADIO, INC- 
1240 So. Halstsd St CAIumet 6-7262

Skaitykite ir platinkite dienraštį “Draugą"-
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MŪSŲ KOLONIJOSE
Rochester, N. Y.

, nyėioje pravesti Lietuvos himno 
giedojimą, o šių Naujų Metų diej 
ną bažnyčioje pasakė tokį gra
žų ir reikšmingą pamokslą, kad 
kiekvienam Amerikos lietuviui 
būtų naudinga jį girdėti.

lietuvių parapijos bažnyčioje at
šventė 50 metų vedybinio gyve- 
nimę sukaktuves. Išaugino 5 
sūnus. Ilgiausių metų!

— Alto skyriaus valdybą šiuoĮ & į įdomų ir nuotaikingą pobū-
metu sudaro pirm. P. Norkeliū- j vį vedė, kaip ir visada tokio- 
nas, vicepirm. dr. VI. Lelis, sek-, mis progomis nepakeičiamas, 
ret. A

Lietuvos nepriklausomybės

minėjimas įvyks vasario 17 d., 
sekmadienį. Pranešėju atvyks
ta Vyr. Lietuvos Išl? lavinimo 
Komitete pirm. Jonas Matulio
nis. Meninę programos dalį at
liks sol VI. Sabaliauskienė ir nariai 
LB apylinkės choras, vadovau- Morkūnas, 
jamas muz. Petro Armono. A- 
korapanuos muz. Z. Nomeika.

— Dainų ir šokių vakaras į-
vyks saus'o 19 d., šeštadienį, 
šv. Jurgio lietuvių parapijos sa
lėje. Programą atl:ks sol. VI. 
Sabaliauakienė ir muz. Petro Ar 
mono sudarytas linksmas spor- 
ninkų choras, kuris padainuos 
popularių lietuviškų liaudies dai 
nų ir šokių. Rengia LSK Saka
las.

— Vengrų laisvės kovai su
rinkta 184.40 dol. Rinkliavą pra 
vedė Alto skyriaus pirm. P. Nor 
keliūnas ir LB apylinkės pirm.
Juozas Jurkus.

— šv. Jurgio Pa. Upinės Drau 

gijos valdybon 1957 metams iš
rinkti pirm. P. Norkeliūnas, vi- 
cepirm. Mykolas Pabrinkis, rašt.
Mykolas Ventys, fin. sekr. P.
Bliudninkas ir kasin. K. Zlotkus.

pajieškojimai ; CLASSJFIED AND “HELP WANTED” ADS

.. Sabaliauskas, valdybos maestro A Aleksis, kuri m cho-į c^ester Pa. 
- - N Vilifnicrė ir J~na; ro nariai jaučia pagarbą ir dė-į 

kinjumą už visą jo triūsą.
Po vaišių buvo pasišokta.

Profundn

Jiežkctuss PRANAS VALONIS, i 
Prano sau., gimęs 1908 m. spalių 41 
4. Panevėžio apsk., Naumiesčio vals.,
Vilkelių km. Yra žinių iž Lietuvos, j Manjuette Parke:
Rąžyti: JONUI BARANAUSKUI, Mūr. 4 kamb.: pečiais šlld., tuoj 
1255 E. 87th St.. Oleveland 8, Ohio. salima užimti, mažas jmokęjimas,

tik $10,500, skubame parduoti.
" ' ' —' ! Gage Parke:

Jiežkomas PRANAS KAČIONIS, Naujas mūr. 2 po 6 kamb., platus
trvvenes New York valstvbėie TieS- kamp sklyPa8' modern. Įrengimaigyvenęs oru \aistiDeje. .nes puikua kaip svajone,
ko Janina Šimkus, 431 E. 4tll ot., Mūr.: taverna Ir butas, geras blz 

I nls. skuba parduoti.
Rrlghton Parke:

MQr. 2 po 5 kamb., centr. šlld..
JieSkau KLEMENSO KAROSO, garažas, tuoj galima užimti vieną bu- 

kilusio iš ‘Debeikių vals., Sterkonių t(t> kaina tik $22,500.

REAL ESTATE REAL ESTATE

Pirkdami sutaupysite 
>r pai duodami uždlrb 
■lte per šią. Įstaigą
vL BUDRECKAS

R B A LTY
>n»l Archer Avė. <pn.

Callfornljos g-vgsi
liAfayette 3-3384

UtLi' WANTED - VYRAI

būry Conr
34-tas choro pobūvis 

fiv. Juozapo parapijos choras, 
vadovaujamas ilgamečio nenu- 
btančio chorvedžio komp. A.

Aleksio, turi nusistovėjusią tra
diciją — kasmet besibaigiant se 
nieeiems metams susirinkti vi
siems kartu su dv?sios vadais ir 
Svečiais prie gausiai pakrautų 
stalų ir peržvelgti atliktus metų
’arbus bei pasiryžti dar veikliau pinigams!” 
pasireikšti sekančiais metais. Į - . —

Šiemet toks nuotaikingas po
būvis įvyko trisdešimt ketvirtą 
kartą ir vis tam pačiam dirigen
tui komp. A. Aleksiui vadovau
jant ir dvasios vadui kun. kleb.
J. Valantiejui nuoširdžiai globo
jant.

Patarimas dėdei
“K”omet aš buvau tavo me-l 

tų”: pasakoja kritiškai nusitei
kęs dėdė, “aš dirbau krautuvė-

k'ii. T”>-n žinių nuo sesers iš Sibi
ro. Rašyti — Pr. Pekarskis, Box 
xu2. i,on0lac, Ontų Oanada.

Jieškomas JUOZAS V ALA VI- 
<’’TTTS, s. Tomo. Nuo seniau gyvenęs 
Pittsburghe. Teiraujasi giminės iš 

■*€ UŽ tris dolerius per 33vaitę, o Įįietuvos- Jis pats arba žinanti apie
po penkių metų aš jau buvau 
krautuvės s vininkas”.

i
Sūnėnas: “Ta'p, bet dabar to 

negalėtum padaryti, nes dabar 
krautuvėse jau yra registeriai

jį prašomi kreiptis šiuo adresu: 
nas jaškauskas, 3 5 8 0 Raymont 
Blvd., Cleveland 18, Obio.

Mūr. 3 butai Ir maisto krautuve, 
centr. šlld. garažas, šalia tuščias 
sklypas, (kalnuotas skubiam pardavi
mui,

S namai. 8 butai. 150 sklypas, 600 
pat | menes), kaina tik 6 metų pa- 
lamos.

Pirk Ir dirbk sau:
Maisto krautuve su Įreng. labai pi

giai, teirautis tuoj.
Taverna su visais (reng., puikiau- 

Jo tije vietoje, ger. sąlygas.

■uoj, oejudomo turto pardaviau 
įstaigoje perkant ar parduodant, JO 
■»ų laukta irr-itaa l» felsinsraa oata>

•••maa
NORVILĄ

REAI KATATE SA1tF>
W 5»th St. Tel. Prospect S-Mi..

Nejud turtu plrkitnas-pardavlmac 
valdvmas Paskolų parūptnimas 

automobilių _ leidimų patarnavimas.

— Geriausiai perkamos kny

gos praėjusiais metais buvo: 
B. Pūkelevičiūtės "Astuoni la
pai”, St. Raštikio atsiminimai 
“Kovose dėl Lietuvos”, J. Jan
kaus “Senas kareivis Matatu-

Sugiedojus dvi kalėdines gies
mes ir atkalbėjus maldą, pradė
ta vaišintis, įterpiant ir aktyves 
niųjų kalbas. Praeities ir atei
ties veiklą labai gražiais žo
džiais nušvietė Č. Dielininkaity-

IIIIIIIIlHlllliUIIIIIIIIIIIRHIIIIKMIlIllIllib

PER PASAULI KELIAUJA 
ŽMOGUS

Bernardo Brazdžionio poezijot 
rinkinys. Nedidelis skaičius šio* 
knygos gautas šiomis dienomis 
“Drauge”, 2334 So. Oakley Avė. 
CHICAGO 8, TT.T, Knygos įminu 
kietais viršeliais S2.
Ullllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

Ar Marija apsireiškė Lietuvoj 
Atsakymą rasite J. Budzeikos knj 
gutėje

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE

Kaina 40 centų
Ją galite gauti

“DRAUGE”
2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8. ILL.

tė, M. Andrikytė, J. Brazaus- 
tis”, dr. V. Sruogienės “Lietu- Į ^as’ kanapė, J. Muraška ir 
vos istorija”, J. Daužvardienės ĮK- Seliokas._ Po jų trumpas min 
“Popular Lithuanian Recipes” ir: Parciškė ^un- A. Karalius,
pagaliau visas knygas savo pa- kun. P. Sabulis, kun. W. Vičas, 
.pularumu pralenkė “Didžioji vi- į ^un> Valantiejus ir kun.
r£ja” ; Bakšys. Visi pareiškė džiaugs

mą, kad gali būti tarp tokių as-
— šv. Petro ir Povilo Pašai-j menų, kurie pasišvenčia giesmei 

pinės Draugijos valdybon 1957 • ir dainai, iš k a yra garbė Die- 
metams išrinkti pirm. Jonas Le
vickas, vicepirm. Petras Kraje- 
ris, port. rašt. Mykolas Ventys, 
fin. rašt. Juozas Bartašius ir 
kasin. Kazys Zlotkus.

vu i ir nauda tautybės palaiky
mui. Pažjpnėtina, kad kun. Bak
šys yra tas didelis lietuvis pa
triotas, kuris pirmas išdrįso baži

DOVANOS-SIUNTINIAI Į
Lietuvą, - Rusiją - Estoniją - Latviją
ir į visus kitus kraštus su visais apmokėtais muitais ir mo- , 
kesčiais. Mūsų patarnavimas yra greičiausias ir kuo pati
kimiausias. Visi siuntiniai yra išsiunčiami laike 5—6 dienų. 
Kaipo įrodymą prisiunčiame antspaudotą pašto kvitą su 
išsiuntimo data — už pačių supakuotus pakietus ir stan-, 
dartinius medžiagų siuntinius. Visi siuntiniai yra pilnai 
garantuojami ir apdrausti. Šaukite — ,

A. TARAS IEWICZ
5047 So. Ashland Avė., Chicago 9, Illinois;

Telefonas — CLiffside 4-3545
L _____________________________________________

Turime namų ir biznių visur. Pa
dedame gautt paskolas, notarlzuoja- 
me kodumentus. pildome Income tax. 
siunčiame pinigus ) visą pasauli pa
gal Amer. Exp. money order

ŠIMAIČIAI
Realty. Bullders. Insurancv 

2737 West 48 St. 
CLiffside 4-2390

Nekilnojamo turto pirkimas, 
pardavimas.

Income taksų pildymas

P LEONAS
REAL ESTATB

27S5 West 71st Street
Visi telefonai: AVAlbrook 5-8013

BERWYN. 2-jų butų apkaltas 
medinis namas 4 ir 4 kamb. Apy
linkėje 16th ir Grove. Gazu apšild. 
50 pėdų sklypas. įkainuotas parda
vimui $16,500. S V O B O D A, 6013 
Cermak Rd. BIshop 2-2162.

GERAS MŪRINIS NAMAS — 2 
butai po 4 kb. Arti 25th ir Sawyer. 
Gazu apšild. 2 autom, garažas. Mo
kesčiai tik $96. $12,900; įmokėti 
$3,500. SVOBODA, 3739 W. 26th 
St. LAwndale 1-7038.

I visų ROSIU APDRAUDIMAI
• BACEVIČIUS 

‘Varpas” Real Įstate 
•riieral Insurance, \otary PiiMl.

5918 S. H’estern Avė.
REp 7-88H8 arba HLEm. 4-7085

DRAFTSMEN
Some Experience

STEET METAL 

LAY-OUT 

D E S I G N

Pleasant working condit:ons 
plūs company paid vacation, life 
and hospital insurance. Oppor- 
tunity for overtime work.

Apply:

The Sanymetal Products 
Company, Ine.

1705 URBANA ROAD 
Call KE 1-1600

CLEVELAND, OHIO

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St 
WAlbrook 5-5030

PRoepect 8-3579 (vak. Ir sekmad.) HELP WANTED MOTERYS

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

E. KURŠIUS 

REAL ESTATE SA1 .ES 

REpublic 7-9400

Kas per mano įstaigą pirks 

ar parduos nekilnojamą turtą 

ekspertiškas income taksų pil

dymas vieniem metam nemoka

mai.

TYPIST - CLERK
Small machinery sales office 

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.

ĮSIGYKITE DABAR

— šv. Petro ir Povilo ir Šv. 
Jurgio pašalpinės draugijos jau 
yra sulaukusios 50 metų. Daug 
yra dirbusios savo parapijos ir 
Lietuvos naudai. O šiandien jų 
nariai, nors ir gerokai palenkti 
gyvenimo naštos, vis dar neatsi
sako nuadingų darbų tėvynei ir 
savo parapijai. Būtų labai nau
dinga šioms dviems patrioti- Į 
nėms lietuvių draugijoms ir jų 
nariams, kad pagaliau rastų 
bendrą kalbą ir susijungtų į vie
ną pašalpinę draugiją. Daugelis 
narių šio susijungimo laukia, 
t'k reikėtų, kad valdybos pagy
vintų šio susijungimo idėją.

— Mykolas Ventys, senosios 
kartos lietuvių žynius \ likėjas, 
uoliai dalyvaująs ‘-’etuviška;. e 
darbe ir šiandien, ir jo žmona 
Marija lapkrič:o mėn. šv. Jurgio

Join MfflCH OT DIMES
'ftmember

10 Atsakymų Kodėl Apsimoka Taupyti 
Standard Fe d erai Taupymo B-vėje

1. Stipriausia Taupymo Bendrovė Chicagoje.
2. Turtas ............................................................. $58.000,000.00
3. Atsargos Fondas virš .................................... $5,000,000.00
4. Standard Namas ir visi įrengimai vert. virš $1,000,000.00, 

bet knygose rodoma už $1.00.
5. Pakėlėme dividendą 1/4% visoms taupymo sąskaitoms.
6. Visados išmokėjome Taupytojams pagal pareikalavimą 

depresijos ir karo laikais.
7. Visi Taupytojų pinigai investuoti į United States Govern

ment garantuotus morgičius ir bonus.
8. Teisingas patarnavimas visuose skyriuose.
9. Visi Direktoriai lietuviai.

10. Narys Federal Savings & Loan Insurance Corporation ir 
Federal Home Loan Bank Sistemos.

Pinigai įdėti prieš I l-fą dieną, neša dividendą už visą mėnesį.

CHARTERED AND SUPERVISED BY 

THE UNITED STATES GOVERNMENT
JUSTIN MACKIEWICH, President 

JUSTIN MACKIEWICH, Jr., Vlce-President

DARBO VALANDOS: Kasdien, įskaitant šeštad. nuo 9 vai. ryto iki 4 
vai. po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro. 
Trečiadieniais visai neatidaroma.

PROGOS — OPPORTUNITIES

DELICATESSEN - FOOD SHOP
Long established. Modern Fix- 

tures. Doing good business. Busy 
rooming house neighborhood.

Priced Right , by Owner 
410y2 W. 65th St. 
WEntworth 6-5866

i
MISCELLANEOUS 

Įvairūs Dalykai

LIET <PPHAUPy AGKNrtRA
Visų rOSlų apdr&udor'^A.atomobl 

llų finansavimas. N o taria tas Valsb 
"'•s patvirtintos kainos.

PrleS darydami apdrandas Mtr 
aaltelrauk’te pas mos.

JONAS KTKVAITia
_____ WAIbronb 5-5871

INTERSTATE INSERANCTE AGENC 
8108 S. Ashland Avė- Chlcaso 38, Iii

PILDYMAS
A. Stančiauskas instoliuoja n 

sų geriausių Amerikos firmų gaz> 
ir alyva kūrenamus pečius (fur 
naces), visų dydžių oro vėsintu 
vus (Air conditioners) ir atlieka 
visus skardos darbus.
•546 8 $Hth OOKR’l (JICEF 
Tel OLympic 6-0775 nuo 8 vai

ryto ild 5 vai. vakaro. 
Telefonas noo 5 vai. vakaro

OLympic 2-6752

iiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiii

STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardinės
Tai gražiausia dovana mūsų 
mažiesiems skaitytojams. Meile 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ii 
dail. VI. Stančikaitės gražios iliu
stracijos šią knygą padarė dau
giausia mėgiama mažųjų skaity 
tojų tarpe. Kaina $1.50.

Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

“DRAUGAS”

2334 So. Oakley Avė.

Chicago 8. UI.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiH

NEW
HIGHER

Niekas nėra tiek turtingas, 
kad nieko nestokotų, niekas nė
ra toks vargšas, kad kitam ne
galėtų padėti. I .eonas XIII

Standard Federal Savings
AND loan association

OF CHICAGO
4,92 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32

llllllllllll iMllIlItlIlIlI ( A.cher Avė. ai Sacromenlo)
PHONE: Vlratnia 7-1141

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 
(Archer Avc. ai Sacromento)

PHONE: Vlrginia 71141

BITILDING ft REMODEI.rN«

VIKTORAS SIMAJTD
General Uontractoi

dtato restdendnluB Ir komerouii 
.amus. pasiūlo sklypus; rekomei 
luojs planus; tfirūplna statybos kn 
-litus Skambinti vak.: VI 7-439* 
•rba res. tel. BI 7-3310. Kreiptis

SIMAIČIAI 
Kesdty • Bullders - Insanue*

37S7 Wf*t 43rd Street

iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiinn  
LIETUVIU STATYBOS

BE7DROV1

MORAS
Bullders, Gen. Oontractore 
Atlieka planavimo Ir staty

bos darbus gydytojų ofisų, gy
venamųjų Ir viešųjų pastatų.

Namų įkainavimas Ir IvalrOt 
patarimai nemokamai.

Kreiptis Šiuo adresu:

louaš STIUKUS
Kasdien nuo 8 vai. ryto Iki

8 vai. p. p Kitu laiku susitarus
Tel. PBosoecA 8-2013

0K00 80. CAMPBELL A VU. 
Chicago 28. IMnols

HllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIlUllllb"

J. BREIVE and SON
J CONSTRUCTION COMPANY 

1442 S. 48th a., Cicero 50, III 

Statome naujus namus ir garažus
, Atliekame visokią trobesių ir patal
pų įvairina remonto darbus, skubiai,

Į gerai ir pigiai.
Aauklte DAnube 8-37S8 nno P vai 

ryto iki 7 vai. vakaro.
Tel. Ol.ymplc 2-6131 nuo 8 vaL 

vakaro Iki 11 vai. vakaro.

RATES
TOOLMAKERS, DIEMAKERS

To construct and maintain all types of punches or dies, 
molding dies, jigs, fixtures and gagės.

MACHINISTS
To repair and maintain Standard and epecial machinery. 
Central tool roomg are air conditioned with finest eąuip- 
ment and best, safest working conditions.
Wage progession and merit inereases.
10% nįght bonus. — Overtime.
Excellent pension plan, paid vacation and holidays, and 
many other benefits at no cost to employee.

WESTERN ELECTRIC
APPLY

CICERO AVĖ. & 23D PLACE
Employment office open Monday thru Saturday.

IMMEDIATE OPENINGS FOR
5 TURRET LATHE OPERATORS

2 ENGINE LATHE OPERATORS 

2 BORING BAR OPERATORS
First and second ehift. Ali mušt know set-un. Gno ’ 

starting rate, excellent working conditions. Paid hoiidays 
and vacations, hospitalization and life insurance program 
45 hour week, time and half on Saturdays.

Route No. 66, bus stops % block from plant.
Employment office open weekdays from 8—4 

Saturdays from 8—4

MILWAUKEE CRANE & SERVICE 
COMPANY

3271 EAST VAN NORMAN TEL SH 4-1171
Cudahy, Wisconsm
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Dubysos draugovei 5 metai
(Reportažas iš Chicagos skaučių b ūkio)

“Sese, kur dėt pyragučius? — taip, ponas, aš dabar turiu 
Sese, jau kava verda! Sese, ne- paskambinti, 
randu servetėlių!”, šokinėda- n ... ,
damos aplink draugininkę, čiauš . Prad,etas .kon“rt“- “azacla!
ka Dubysos draugovės paukšty ['f8'1“1131 JaU, ^"dinb Tuoj 
,- „ -j „ , kita išėjo su kanklėmis, treciostęs, ruošdamos vaisių stalus. . , „ , x- • , -x ’ ,
a- - • ,. pašoko Suktini, kitos deklama-Sios mažosios sesytes, vos sep- ... .' ... 7
tynių, astuonių ar devynių me- val,^no- ln"tavo tiesiais
tukų, bet su drauglninkės pagal- į‘?tu™k“ dal"as pamo-
ho _ San tiUrrva ke teevelius, kaip reikia links-

Vienuolė — gydytoja

ba — jau tikros šeimininkės — 
pačios ruošia vaišes tėveliams ir 
svečiams.

Stalai jau apkrauti pyragais, 
pyragaičiais, saldainiais ir vai
siais. Baltai padengtus stalus 
puošia žalios rūtų šakelės. Vie
no stalo vidury — didelis tor
tas su užrašu: “Dubysos drau
govei, penkių metų sukaktu
vėms”. Tai draugovės globėjos 
sktn. O. Siliūnienės dovana.

— o —
“Sesės, ramiai!” nuaidi drau- 

gininkės komanda. Septyniolika 
sesių išsitempia tiesioj linijoj. 
Tuntininkės pavaduotoja sktn.

mintis — pavaizdavo, kaip seno
vės lietuviai linksminosi. Kalvai 
tis pritarė pianinu.

Džiaugiasi tėveliai, džiaugiasi 
ir svečiai mažyčių gabumais, jų 
linksmumu ir energija.

— o —
“Siūlai, siūlai, susivykit, siū

lo galo nepalikit”, iš širdies trau 
kia sesės, sukdamosios kamuo- 
lin. “Žvirbli, žvirbli, o ko, ko”. 
Ir kiek juoko, kiek klyksmo, kai 
į ratelio vidų patenka sesė drau
gininke, visų didžiausia, ir ban 
d/o atvaizduoti mažą žvirbliuką

MIR£ VfižIU

Aktorius lluniprcy Bogart mirė vožiu lloUytvoode. čia ,ij matome su 
paskutine žmona, kuri buvo už jį 25 m. jaunesnė ir su kuria labai gra
žiai gyveno, augindami dviejų vaikų šeimą. (INS)

SVEČIUOSE PAS 
UKRAINIEČIUS SKAUTUS

Gražus Chicagos skautų bū 
relis paskutinįjį 1956 metų šeš
tadienį paskyrė susipažinimui 

. su ukrainiečių skautais. Ukrai-
T. Žakienė priima draugininkėalįį^ ^^tebs'to ratclto” 2° nic4iai aavo būkle suru0« skau’ 
raportų. Džiaugiasi i/gausiuII • k“™me
mamyčių, tėvelių bei svečių bū- jįaj nejaučia nuovargio bet rū-!lietuviai dalYvavo kaiP svečiai, 
riu, taip gražiai pritinkančiu pes’tįngosios mamytės žino, kad ^ietuviJĮ dele8aci3a buvo tikrai 
prie šio vainiko. Sveikina ir Du- laik3S namučj0. Sesė y.11 bUV° matytl korP°rant4
bysos draugovės atžalyną, jau

ATŽYMĖTOS DARBŠČIOS 
SESES CHICAGOJE

DETROITO SKAUTES 
AKADEMIKĖS VEIKIA

Detroite veikia nedidelis, bet 
darnus skaučių akademikių vie-

Hong Kongo sanatorijoje dir
banti Šv. Kolumbano vienuoli
jos sesuo Marija Gabrielė yra 
gydytoja ir kaip to krašto atsto
vė neseniai dalyvavo tuberku
liozės gydytojų suvažiavime In
dijos sostinėje New Delhi. Ji 
yra gimusi Airijoje, medicinos 
studijas išėjusi Bostone, o dabar 
vyksta pagilinti studijų į Lon-' 
doną.

Dovana — kelionė Europon
Buvusios auklėtinės pagerb- 

damos savo mokytoją seselę Hil 
degardą Mariją, dirbančią Šv. 
Elzbietos kolegijoje, Convent 
Station, N. J., jai švenčiant si
dabrinį vienuoliško gyvenimo 
jubiiėjų parūpino lėšas kelionei 
į Europą. Jubiliatė yra Šv. Elz
bietos šaričių vienuolyno narė, 
minėtos kolegijos direktorė.

Apaštalautojų kongresas
Belgijoje buvo suorganizuo-

MOVIMC“SfotMSBS KUKUAUsr^
IŠ TOLI IR ARTI

NAUJI OIURII TROKAI-NAUJAUSI KRAUSTYMO ĮRANKIAI 
usų METU PATYRIMAS-PIGUS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. VZAIkmok 5-9209

spėjusį palikti jaunučių “Duby
są” ir įkopti į skaučių “Živilę”, 
kurią šioj šventėje atstovauja 
Lapių skiltis.

“Šiomis gėlytėmis mes nori
me padėkoti jums, sese, už mū
sų draugovės įkūrimą, o jums, 
miela sese, mes dėkojame už va
dovavimą mums”, išdidžiai kal-

Pr a ėjusių metų gruodžio 16 
d. Aušros Vartų tunto sesėms 
buv0 atmintina diena. Tą dieną 
įvyko pirmoji po vasaros sto
vyklos sueiga. O sueiga buvo 
ypatinga tuo, kad nemažas še

škautų vyčių, oro skautų, vy
resniųjų skaučių, jūros, jūros 
skaučių ir geltonais kaklaraiš
čiais pasipuošusių jų. Sesės ir 
broliai ukrainiečiai mus pavaiši
no ir aprodė *savo būklą, kuria
me tuo metu vyko jų rankdar
bių parodėlė. Toliau sekė šei
mininkų paruošta programa — 
dainos, tautiniai šokiai ir šiaip 
įvairūs skautiški pasirodymai. 
Mes atsilygindami padainavome 
keletą dainų, pravedame žaidi
mą “Tėvas parvažiavo”, o šo
kius paįvairinome polka su ra

netas. Jį apdaro keturiolika a- pa^uiie5ių a|)aStalų“ko„gr7 
kademiktų. n jų penkios fil.s-1 kuriame dllyvavoM3,000Sat.
teres, trys tikrosios nares ir še-’ D , ., , , , , iv. , , j stovų. Be kitų dalykų, buvo nusius skautes akademikes kandi- . . • .__.. < .. ...d tarta sistematingai tirti žmonių'

pažiūras, kad būtų galima pri- 
apaštalavimo

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Viena* blokai nao kalinių.

Didžiausias Paminklams Planą 
Pasirinkimas miestai

Telef — CEdarcrest 3-6335

sių būrys buvo atžymėtas; at- 
ba mažutė draugovės sesė, įteik žymėta apdovanojant garbės 
dama pirmajai ir dabartinei ženklais, pakeliant į vyresnišku- 
draugininkėms po rožių puckš- • mo Įaįpsnįus bei leidžiant duoti 
t?- i įžodžius.

Ponia Biežienė prisega dar ne Vyriausiosios Skautininkės į- gučiais. 
pražydusias rožytes šiandien da- sakymu, Tėvynės dukros ženk-į šiame skautiškame linksma.

lu apdovanotos vyr. skiltininkės vakaryje dalyvavusieji nesuklys
x!• kad tarp ukrainie-;

čių ir lietuvių skautų užsimez Į

vusioms įžodį skautėms. O jų 
lygiai dešimt. Linki žydėti ir 
skleistis, kaip tie gražūs žie-

Praėjusių 1955 — 56 mokslo 
metų valdybą sudarė Danutė Ra 
cevičiūtė - Jankienė ir Aldona 
Rastenytė. Pirmajame pusme-į 
tyje valdyboje taip pat buvo a 
a. Lilė Petrauskaitė, tragiška? 
žuvusi automobilio katastrofo
je. Valdyba pasižymėjo gražia 
veikla. Jau šių mokslo metų 
pradžioje Jina Varytė ir Mary
tė Lekniūtė pateikė ir apgynė 
savo įdomius referatus. Kun. 
Kriščiūnevičius skaitė turiningą! 
paskaitą religiniais klausimais.!

Dabar išrinkta nauja valdyba 
1956 .195.7 mokslo metams,
kurią sudaro Dalia Bulgaraus- 
kaitė, Marytė Lekniūtė ir Dalia 
Memėnaitč. m. 1.

taikyti reikiami 
metodai. '

GU2AUSKŲ
BEVERLY ROLLS GELINYCU 
Jeriausloa gSlSs dSl vestuvių, banke 
tų, laidotuvių tr kitų papuošimų

144» WKST BSBD tiTKEET 
CeL PRospeot S-OHSS tr PR g-OSJU

LIŪDESIO valandoj

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. Westera Avė. Air Condltioned koplyčU 
REpublio 7-8600 — 7-8601 Automobiliams rieto

Tiems, kurie gyvena kltoee miesto dalyse; ginsi— 
koplyčią arčiau Jūsų namų.

tė, V. Pavilčiūtė. Vėliavos ženk-
deliai. Kalba draugovės globė- j lu buvo apdovanotos vyr. skilti- 
ja sktn. Siliūnienė ir skautų nė- ninkės R. Bliūdžiūtė, Zita Bio- 
mėjų komiteto pirm. dr. Stp. liūnaitė, J. Junkerytė, M. Cer- 
Biežis. niūtė, R. Vaitkevičienė ir skilt.

— o — A. Rūkaitė. Pažangumo ženklu
Drebančia iš susijaudinimo atžymėtos sesės V. Frankaitė, 

rankute jaunutė Dubysos drau- G. Pernaravičiūtė ir M. Lauce- 
govės sesė uždega penkias torto vičiūtė.
žvakutes. Tai simbolis praėju- Į vyresniškumo laipsnius bu
siu draugovės metų. Jie buvoiyo pakeltos sekančios skautės:

Kačių kankine
St. Louis, Mo,, P. Cesar Ve-

Z/41 I

šviesūs, kaip ta žvakutės liep3 
na, kupini vaikiško džiaugsmo, 
lietuviškos dainos, žaidimų, sk.tu 
tiškos nuotaikos...

“Ilgiausių metų, ilgiausių”, 
garsiai užtvindo salę. “Valio 
Dubysai!”

į paskiltininkės laipsnį — sesės 
I. Daukantaitė, V. Tamošiūnai
tė, D. Radytė, B. Strikaitytė, I. 
Suvaizdytė ir I Kolytė; į skilti
ninkės laipsnį — paskiltininkės 
A. Rūkaitė ir G. Pernaravičiū
tė; į vyr. skiltininkės laipsnį — 
skiltininkės Laima LuneckienėPribėgusi “laputė” užpučia 

torto žvakutes. Tuntininkė į įr Gražina Musteikytė.
pjausto tortą ir dalina visiems, 
o draugininke kviečia visus vai
šintis. Gal dar k?i kam net pir
mo kąsnio neteko nuryti, kai 
“lapės” užtraukė “Sesės skau
tės”. Vos baigė, tuoj kitą pra
dėjo. Ponas Kalvaitis prisėdo 
prie pianino: dainos dar drąsiau

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0 WESTERN AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ. 
CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.

Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba 
T0wnhall 3-2109KALINAUSKAS

vryY’eno 7155 S. Mozart St.
Mirė sausio 15 <]., 1957 

2 vai. ryty, sulaukęs pusės am
žiaus. Gimė Lietuvoje; kilo iš 
Ylakių parap., Uobikių kaimo.

Amerikoje išgyveno 58 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Kazimiera (Petrolevi- 
čiūtė), sūnus Kaymond, 2 dūk- 
tei-ys; Adelė Dargužis, žentas 
Alfredas, ir Sopinę Dahm, žen
tas Eugene, 1 anūkai: Gerald, 
Rrin, Dentiis ir Linda, švogeris 
Aleksas Petr<devičius, kiti gi
minės, draugai Ir pažįtaami. 
Lietuvoje liko daug giminių.

Priklausė Chicagos Lietuvių 
Draugijai.

Kūnas pašarvotas Petkaus 
koplyčioje, 6812 So. Western 
Avė.

Laidotuvės Įvyks šeštadienį, 
sausio 19 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto ims atlydėtas į švenč. 
Panelės Gimimo parap. baž
nyčią, kurioje Įvyks gedulingos 
pamaldos už velionies sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas j .šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Žmona, sūnus, duk
terys, žeutai ir anūkai.

laidotuvių direktorius A. 
Petkus. Tel. GRovehilI 6-2345.

gė tikrai graži ir nuoširdi drau 
gystė. Tikimės, kad ateityje bus 
dar daug progų pabendrauti su nagOnį; kurį jau kartą turėjo iš

sikelti iš miestelio su savo 40 
kačių, atrodo, turės vėl kraus
tytis. Prieš dvejus metu3 Vene- 
goni turėjo išsikelti iš Maple- 
wood miesteliojjįbų, nes mieste
lio taryba priėmė potvarkį, ap
ribojantį skaičių laikomų k3Čių 
ir šunų vienoje rezidencijoje. 
Ji išsikėlė į Dės Perės, St. Louis 
priemiestį. Bet nelaimei ir šio 
miestelio taryba yra numačiusi 
įvesti panašų potvarkį. P. Ve

rnams Vokietijoje, 40 dol. pa-*neo°nl turės vėl keltis arba iš
siuntė Vokietijos skautėms ir naikinti keliasdešimt kačių, 
skautams ir 5 dol. — prof. M 
Biržiškai.

mūsų sesėmis ir broliais ukrai 
! niečiais. G.

KALĖDINIAI DARBELIAI

Socialiniame skyriuje gauta ži 
nių, kad Detroito Gabijos tunto 
skautės suruošė prie bažnyčios 
prieškalėdinę rinkliavą ir surin
ko aukų 67 dol. Iš surinktų pi
nigų už 22 dol. užsakė 22 CARE 
siuntinius Vasario 16 gimnazi
jos ir pradžios mokyklų moki

JOHN F. EUDE1K1S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYCIOa
<605-07 South Hermitage Avenu»

Tel. YA 7-1741-2 ii LA 3-9851

4330-34 South California Avenut
Telefonas LA 3-0440 ii LA 3-9852

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

Sueigoje davę įžodį, raudonais 
kaklaraiščiais pasipuošė net 14 
jaunesniųjų sesučių. Išvakarėse 
prieš sueigą, gamtoje, devynios 
Aušros Vartų tunto sesės, įspū
dingų apeigų metu, priėmė mė
lynus kaklaraiščius.

Tuntas sveikina visas apdo-
skambėjo, įsijungė mamytės ir , vanotas, pakeltas ir įžodžius da

vusias seses ir linki joms sėk
mingai žengti tikruoju skauta- 
vimo keliu. G. M.

tėveliai.
— Prašom užleisti man pia

niną, — Kalvaitis atsisuka ir 
žiūri į šalia stovinčią paukštytę,

Socialinis skyrius laukia ži
nių apie atliktus geruosius ka
lėdinius darbelius ir iš kitų skau 
čių vienetų; jei būtų vienetų, 
kurie dėl kurių nors priežasčių 
Kalėdų metu nesuspėjo atlikti 
kolektyvinių gerųjų darbelių, 
beartėjanti Vasario 16 šventė 
yra geraiusia proga tai atlikti
Sėkmės sesės! į — Ne, tai netiesa, tačiau aš

V. s. K. Kodatimė, j džiaugiuosi tokiu maloniu gan- 
Soc. skyriaus vadovė'du.

Venegoni sakosi turinti 50 ak
rų ūkį netoli Roberstville, kur ji 
ir numetanti apsigyventi kartu 
su savo 40 kačių. Ten joms, 
esą, nieko netruks.

Malonus gandas
— Ar tiesa, panele Maryte,' 

kad jūs ruošiatės greitai ište-' 
keti ?

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulanaų patarna- Mes turime koplyčias’
1 vimas dieną ir nak- 
I tį, Reikale šaukite 
I mus.

visose Chicagos ir' 

Roselando dalyse ir ’ 

tuojau patarnaujame1

ŠAUNUS KALĖDINIŲ ŠOKIŲ
--------------------------------------------- , VAKARAS

NUO UŽSISENE JUSIU
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ Gruodžio 25 d. tautininkų na 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ - muosc Akademinio Skautų Są-
Tie, kurie kenčia -..uo SENU | 3»džio Bostono skyriaus sureng 

.atvirų ir SKAUD2.Ų zaidu tas šokių vakaras sutraukė ne-
miegoti nes jų užs^enSjusios žaiidos paprastai gausiai jaunimą —
niežčjiiiią. ir skau”Mim«i seną atyi-, studentiją. Tai pirmas toks pa
tu Ir skaudžių žaiždų uždėkite . r ;
lec-clo ointmen* jos gydymo rengimas Bostone, kuriame bu-
j pmbyea palengvins jusu skaudeji-i v visos apylinkės vyresny- 
mą Ir galėsite rainiai miegoti nak- , J J
t) vartokite ją tapgi nuo skau-: sis Jaunimas. Prie puikios po-
m'žčjinm" Hgos vadUnmf kJSSE I pularios šokių muzikos, turtin
siu. Taipgi pasalinu perse.timą ligos g0 bufeto ir studenčių skaučių
vadinamos ATHLETE.8 FOOT, su- _a_,_ j____ :___________ ,.u_
stabdo džiovinimą odos ir perplySImą
tarpplrfičiu. Yra tinkama vartoti nuo 
džifistančios suskilaios odos dedir- 
vinių, odos išbėrimu ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy
styklų. Ji yra gera gyduoHS nuo iš
viršinių odos ligą. Ls
gulo Olntment yra 
parduodama po Tš 
et. |1.SS, Ir tt.SO.
Pirkite vaistinis# Chl 
nagoj Ir apyllnkisa—
Mllwauke«, Wlsc,0a 
r» Ind.lr Detrolt, Ml- 
oblgan arba rašyki
te Ir atsiųskit* Mo- 
nsy ordar |

Vienerių Metų Mirties Sukaktuves

vaišių 3talo jaunimas praleido 
Kalėdas lietuviškoje dvasioje,

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKkAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR M TOIJAU

K. EIDUKONIS

LEGUM), Department D., 
5618 W. Eddy St, ChJcago 84, UI.

Turiu naują didelį sunaveiiinJ 
Ir apdraudaa

MIS W. Blst St. Ohicago, ŪL 
Tel. PRsscott 8-8781

A. A.

JUOZAPAS JANUŠAUSKAS
Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė i.t 

mūsų tarj»o mylinių, vyrą ir tėvą. Netekome savo mylimo 1956 m. 
sausio niėn. 18 d.

Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negulėsime užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas suteikia jam umiitią ramdą'.

ii jo širdų mes užprašėme gedulingus įv. Mišias sausio mėli. 
18 dieną — 6, 7 ir 8 vai. ryto, o su egzekt i jomis 9 vai. ryto švetrė. 
Panelės Gimimo parapijos bažnyčioje.

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus, kainynus ir pa
žįstamus šiose [Mimaldose dalyvauti ir kartu su mumis pasimelsti 
už u. u. Juozapo sielą. .< ■

l*o pamaldų kviečiame draugus ir pužįplumus atsilankyti į 
|ia ra pijus salę pusryčiams.

Nuliftdę: Žmona Mikalina, 2 dukterys Lenoro ir Bemioe Alis, 
žentą; Prank, 2 sūnus: Juozapas ir Petras, marti Ona, ir anūkai.

Nauja maldaknygė
“Viešpatie, Išklausyk 

Manęs”
Ruredaguvo

Kun. K. Matulaitis, M.I.G.
Išleido

Lietusių Katalikų Spaudės Draugija

640 puslupių; 3/, colio storumo

Kaina............................... . $3.00'
Paauksuota ............................... $3.50

Tul viena iš pilniausių maldakny
gių, spausdintų Amerikoje: visos li
tanijos; 11 novelių; \ isų sakramentų 
aiškinimai; psalmės: pilnos rekolek
cijos; visų sekmadienių evangelijos 
tretininkų maldos susirinkimams ir 
aboltueijui: maldos apaštalystės mal
dos: Sv. Valandos maldos; 33 giesiu.; 

I1 Velykų ir Vėlinių apeigos; Kryžiaus 
keliui; Sopulingosios Motinos stotys
ir t.t.

Maldaknygė ‘‘Vlešpntle, Išklausyk 
Mane-s" j ra laimi gražiai išleista; at
spausdinta aid. balčiausio ir geriau
sio poplurio; tvirtai Įrištu, su paauk 
savlniu ur be; nemažos raidės; daug 
ryškių iliustracijų.

Si tnaidaknygė yru gerinusias plr- 
Įlkinys Amerikoje. l'žslsakyktte tuo

jau. Uružl do\a;iu Kalėdoms.

Užsakymus eu pinigais siųskite:

DRAUGAS 
2334 S. Oakley Avė.

Chicago 8, Illinois

PETRAS BIELIŪNAS
4348 CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 8. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

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

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

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

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

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, III. Tel. OLympic 2-1003

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpublio 7-1213
2814 W. 23rd PLACE Virgin!* 7-6672

- VANCE FUNERAL HOME
1424 S. 60th AVĖ. OLympic 2-5245 ir T0wnhall 3-8687

Pasinaudokite “Draugo” t'Iassificd skyriumi
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X LB Chicugos apygardos 

■ valdyba jau išleido naują ap- 
linKraštį apylinkių valayooms 
ir seniūnams apie organizaci
nius persitvarkymus ir naujai 
vyKdomus ciarous Chicagoje: 
Vasario 16 d. minėjimus apy
linkėse ir atskirai jaunimui

v d i« rtut ... I Lietuvių auditorijoje vaaarioX Balto Chicagos ap.kr.tje. 24 d> Jaummo K žaJ.
valdybos posed.. jvyko Holly. Kimą jr Taut šoR 
wood salėje sausu. men. 11 d. 01TOllo mėn 30 d
Pirmininkavo kun. St. šantaras _ ______ „ •. . a . . Bendruomenes gegužinę rug-įr sekr. P. Bičiūnas. Apie ru-, , . , - PJUČ1O menesį, spaudos pami-bų ir avalynes vajų kalbeio J. . . , _ .v . * . į nejimui knygos leidimą ir pre-Kerulis, jo? Chicagoje buvo . F
surinkta 12.500 svarų rūbų ir verbavimų ir daug
pasiųsta į New York,. Ign. '^“""“.jų.
Daukus pranešė kasos stovį x Lietuviu Tėvų Saleziečių 

sausio m. 1 d. $1 486.33 ir kad gimnazijai Italijoj paremti ir 
jau šiemet gauta aukų apie jaį išlaikyti aukos dėl maisto 
$1,000 atsakant į pasiųstus laiš- care paketų bus priimamos se
kus švenčių proga Vėliau A. kančiose vietose: E. Samienė, 
Gintneris, A. Dziįvonan, P. 3442 s. Union avė., Chicago 16, 
Mažrimas ir kiti iškėlė naujų Ilt> Vkt. Petrikonis, 6423 So. 
sumanymų ir siūlė sušaukti prancisco avė., Chicago 29, 111., 
metinį Balfo narių susirinkimą Brighton Parke — M. Paukštie- 
vasario mėn. 1 d. Hollywood Marąuette Parke — M.
salėje. Padarius tokį nutarimą Kondrotienė, Šv. Kryžiaus pa
buvo nustatyta darbotvarkė. rapijoj _ A Kivėnienė, Rose- 
Šiame posėdyje nutarta pa- lande _ p Gudžiūnienė ir Ci- 
skirti 50 dol. spaudai paremti: cero _ A Stašaitienė.
Draugui — $20, Naujienoms —

X Ralfas Chicagoje prime
na, kad aukos Kalėdų švenčių 
proga, kurios buvo prašomos

X Vilniaus Krašto Lietuviu fiiųsti vietoJe Pernai nešalė> 
,jungos vajaus komitetui, k«i- sios *vykti TaS Day rinkliav03 

rį sudaro Z. Dailidka, A. Gint-gatvėse, dar priimamos. Jas 
galite pasiųsti laišku: Relief 
Fund of Amerika, Ine. — 
Balf, c/c Standard Federal Sa- 
vings & Loan Assn. of Chicago, 
4192 Archer Avė., Chicago 32, 
III.

$20 ir Sandarai — $10 už ban
keto ir kitų parengimų garsini
mą.

neris ir A. Sirutis, jau prisiun
tė aukų išleisti anglų kalba 
knygai apie Vilnių visa eilė as
menų. Pažymėtina, kad jie visi 
neprašė ir knygos prenumera
tos, bet patarė jas padėti Ge
ležinio Fondo žinioje, kad rei-Į 
kalui atėjus būtų galima pa
leisti apyvarton ir diplomatam, 
žurnalistam bei kitiems pada
linti nemokamai. Aukojo L. St. 
Paškauskai, V. šilas, J. Dani
levičius, P. Katinas, K. Ste- 
ponkus, Pr. Raila, J. Motejū- 
nas, V. Dūkštas, J. Janusas. 
B. Sąvokas, A. Šinkūnas, M. 
Bajorūnas, P. Čibiras, V. Jan
kus, J. Ballz, S. Tanys, V. šim-

X Mykolas Baronas, 69 m. 
amžiaus, Aloyzo Barono tėvas, 
mirė staiga širdies ataka pra
eitų Kalėdų pirmą dieną Va
balninke, Lietuvoje. Prieš pen
kis mėnesius ten pat mirė jo 
žmona Anelė. Sūnus prašo bi
čiulių spaudoje jokių užuojau
tų nedėti.

I
X Kazimiera ir Aleksandras

šimkai praėjusį sekmadienį at
kus, V. Valkevičius, J. Pakai- šventė 50 .metų vedybinio gy- 
ka, M. Karaitis, P. Linkus, J. venimo jubilėjų. Jų intencija 
Blažys, Br. Buikienė, P. Saliu- Šv. Kryžiaus bažnyčioje šv. mi- 
kas, J. Mikūnas ir Bačianskas. šias atnašavo ir palaiminimą

v . t. m suteikė kun. Pr. Lukas.X Ponai Rubinai, 4013 So.
Whipple st., atšventė savo ve- X šv. Jurgio parapijos ba- 
dybinio gyvenimo auksinį ju- žaras įvyks sausio 25, 26 ir 27 
bilėjų sausio 13 d. Dalyvavo d. mokyklos salėje. Penktadie- 
85 svečiai, giminės ir draugai, nį ir šeštadienį prasidės 7:30 
Jubiliatai turi 8 vaikus, dešimt vai. vakare, sekmadienį nuo 3 
anūkų ir tris proanūkus. Jubi- vai. p. p. Bus gražių dovanų ir 
liatai laimingom vedybom siūlo skanių užkandžių.
tokį receptą: “Auginti vaikus
ir būti tiek užimtas, kad netu-l . X lakamas subatvaharis 
rėtum laiko niekam kitam, iš- iVV’ks sausio mėn. 26 d., Lietu- 
skyrus sutarimą.“ Bubinai gi-| vh* Auditorijos didžiojoje salė- 
mė Kaune ir abu atvyko i Ame- Je» ® vak vakare- Šokiams gros 
riką 1905 m. Susituokė 1907 B- Pakšto kapela. Visus gau- 
m sausio 13 d šiai atsilankyti kviečia Čikagos

Akademikai Skautai.
X John Pakel, Chicago Sa-

vings and Loan Assn. preziden-i x Nekalto Švč. Panelės Ma

tas, kuris pernai buvo vyr. pi-'rijos Prasidėjimo parapijos, 
niginių reikalų tvarkytojas; choras rengia parengimą sau- 
Dainų šventėje, šiemet vėl bu- šio 20 d. 2:30 vai. p. p. rnokyk- 
vo pakviestas Tautinių šokių los salėje. Varg. F.-Kudirka 
šventės komiteto toms pat pa-j visus kviečia atsilankyti, 
reigoms eiti, todėl komitetas i, X Kazys Lietuvninkas vietoj 
turės patyrusi asmenį ir ener- kal5dinių 8veiki„imų paaukojo 

ginga veikėją bei kultūrinių Ba|fui 10 d0,
reikalų globėją savo tarpe.j ____________________ ____

X Vyt. Virkau, jaunesnės 
kartos dailininkas, neseniai 
Chicagos Meno Institute gavęs 
magistro laipsnį, patieks įdo
mų pašnekėsi apie šių dienų 
meno sroves ir jų pažinimą 
Akademinio Alumnų klubo su
sirinkime ateinantį sekmadienį 
5 vai. popiet Tėvų Jėzuitų pa
talpose.

X Dr. Marija Gimbutienė, iš 
Los Angeles vykdama į Bosto
ną, pakeliui buvo sustojusi Chi- 
cągoje ir dalyvavo Draugo ro
mano premijos įteikimo iškil
mėse.

X Chicagos universitetas at
siuntė kun. dr. J. Prunskiui pa
dėkos laišką už (supažindinimą 
su tremtinių probl e m o m i s. 
Tais reikalais domiai studentai 
studijuoją sociologiją.

LIETUVIŠKU STUDIJŲ 
INSTITUTAS

— Išlaikomas —
MOKSLINIŲ STUDIJŲ KLUBO

SEMESTRO TEMA:

MODERNIšKŲ KULTŪROS 
RAIŠKŲ VERTINIMAS 

Penktadienį, sausio 18 dieną

Vilniaus Aušros Vartų mokyk
loje (virš bažnyčios), 2325 W. 
23rd PI. (šalia “Draugo“) kun. 
Dr. P. Celiesius skaito tema: 
Demokratizmo ribos.

Paskaitos madžia 7 vai. 30 
min., nesivėlinant.

Visi, besid< mintieji dvasinių 
mokslu pažanga, kviečiami da
lyvauti.

AP-

Tik religija gali Europą at
gaivinti ir tautas sutaikinti.

Novalis

KALĖDOS KUPIŠKYJE

Per praeitas Kalėdas Kupiškyje buvo nuvykęs vysk. Paltarokas ir 
pora kitų vyskupų. Bažnyčioje buvo daug žmonių, tačiau, kaip įpato' 
ine iš nuotraukos, daugiausia moterų. (1NS)

MUMS RŪPIMIEJI KLAUSIMAI
Svarstys Korėjos bonų 

paskyrimą

Vienas iš pirmųjų bilių, ku
riuos Illinois valstybės legisla- 
tūra ruošiasi svarstyti 1957 me 
tų sesijoje yra Korėjos bonai, 
paliesiantieji apie 295,000 Illi
nois veteranų. Iš čio skaičiaus 
apie 60,000 buvusiųjų kareivių 
yra tarnavę Korėjoje, o kiti 
235.000 — įvairiose pasaulio 
dalyse arba JAValstybėse Ko
rėjos karo metu.

Pagal šį bilių Korėjoje tar
navusieji veteranai gautų 10 
dol. už kiekvieną tarnyboje pra 
leistą mėnesį, plius 100 dol., tad 
vidutiniška suma siektų 280 
uol. Ne Korėjoje tarnavusieji 
ouv. kareiviai tegautų tik 10 
aol. už kiekvieną tarnybos mė
nesį be jokių priedų.

Jeigu šis biliu3 praeitų, Illi
nois valstybei jis kainuotų apie 
75,000,000 dol., kurie būtų iš
mokėti veteranams. Šiuo biliu-

mokančiųjų sąraše ir jau padi
dintu procentu.

Asmenys dirbantieji sau (sel- 
employed) taip pat yra palie
čiami mokesčių padidinimo — 
iš 3% iki 3 3/8%, bet jie to ne
pajus iki 1958 metų balandžio 
mėn., kada reikės pildyti 1957 
m. pajamų mokesčių blankus, 
nes jie gali "Sočiai Security“ 
mokesčius mokėti kartą me
tuose.

Išleistas pajamų mokesčių 
mokėtojų vadovas

Naujoji JAValstybių taksų 
mokėtojų knyga — vadovas, 
vardu “Your Federal Incomt 
Tax, 19 56“ jau išėjo iš i 
spaudos. Šioje 112 puslapių tu
rinčioje knygoje nusakoma, 
kas yra reikalinga bei galima 
daryti ar nuskaityti pildant pa
jamų mokesčių blanką.

Šių metų laida yra ketvirta
daliu didesnė už pereitųjų ir čia 
sutinkama praplėstų skyrių lie

mi norintieji pasinaudoti vete- čįančią. išlaikomuosius asmenis, 
ranai turėtų įrodyti, jog jie yra medicinos išlaidas, aukas labda j 

tarnavę kariuomenėje bent 60j ringįems tikslams, ligonio pa •

CHICAGOS ŽINIOS KAS KĄ IR KUR
Tobulins susisiek’mo 

pr e.TiOncs
Chica’o- mėras Da'cy parei

kalavo iš miesto susisiekimo 
vadovybės patiekti savo pla
nus, kaip būtų galima geriau 
išspręsti sus sukimo reikalus ir 
išbristi iš kolų į karias dabar 
giliau klimpstama. Illinois gu
bernatorius tuo reikalu irgi 

1 planuoja ir neužilgo savo pla
nus patieks įstatymų leidėjams. 
Tarp jo planą yra: 1. Nupliki* 
mas Chicago3, Auroros ir El- 

Igin geležinkelio linijos, 2. Pa- 
jgreitinimas Cook apskrities 
ekspresinių kelių statybos ir 3. 

(Sudarymas naujos susisiekimo 
įstaigos, kuri tvarkytų visą 
Chicagos apylinkės susisieki- 

j mą.

Pramušta galva dėl katės

Į Mabel McKnight, 74 m. am
žiaus senutė, saugojo vaikus 
netoli Chicagos esančiame 
Wheaton miestelyje. Išgirdusi 

• triukšmą kieme, kur žaidė vie
nas iš vaikų, ji skubinosi pa
žiūrėti; užmynė ant katės ir 
nukrito 12 laiptų žemyn į rūsį. 
Kraujui bėgant iš pramuštas 
galvos, ji dar įstengė pasukti 
telefoną, bet negalėjo pasakyti 
adreso telefonistei. Telefonų 
bendrovė visdėlto nustatė iš 
kur telefonuojama, pasiuntė 
policiją, kuri ją nugabeno į 
Elmhurst ligoninę. Jos sveika
ta nėra pavojuje.

150 policininkų įieško 
2 mergaičių

Nuo pirmadienio Chicagos 
policija dar uoliau suskato jieš- 
koti dviejų dingusių mergaičių 
— Patricijos ir Barboros Gri- 
mes, 13 ir 15 metų amžiaus 
Paskutinį kartą jos buvo ma
tytos prieš 18 dienų, kai ėjo 
žiūrėti filmo “Love me tender“. 
Paskirta 150 policininkų, kurie 
eis iš namų į namus jų jieško- 
dami ir apie jas klausinėdami. 
Labai susirūpinusi dingusių 
mergaičių motina. Jį jau pra
rado 11 svarų.

— Moksleivių Tautinio ansamblio 
kanklininkų repeticija įvyksta ket
virtadienį, sausio 17 d 7 vai. vąk 
Lietuvių auditorijoj.

Pėsti iš Kankakee į 
Chicagą

Šeši Kankakee Jaunių Pre
kybos rūmų nariai pėsti atėjo 
į Chicagą ir vėl pėsti grįžo į 
Kankakee padarydami 120 
mylių kebo. Buvo sutarta, kad 
už kiekvieną jų nueitą pėdą
bus įnešta centas kovai su po- . . . . . , a. ,
lijo liga. Savo kelione jie tam k“nlgak PalaikVf glaudl.s- 
fondui "uždirbo" $6.336. “ tarpusavio ryšiui, orga-

IS ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE
Telšių vyskupijos tremti-

dienų laikotarpyje nuo 1950 m. 
birželio mėn. 27 d. iki 1953 m. 
liepos mėn. 27 d.

Nors ir legislatūra bilių pra
leistų, tačiau dar negreit vete
ranai galėtų juo pasinaudoti, 
nes dar reikės laukti visų val
stybės balsuotojų patvirtinimo. 
Kadangi anksčiausiai Illinois 
valstybės bendri balsavimai 
įvyks tik 1958 m. lapkričio

šalpą ir kt.
Knygelė, kuri kainuoja 30 

centų gaunama Government 
Printing Office, YVashington 25 
D. C. Ji taip pat pirmu kart 
šiais metais bus parduodama i: 
Internal Revenue Service apsk
ričių direktorių raštinėse.

Didėja algos

Darbo departamento žiniomis,
mėn., taigi iki to laiko jokių] pereitą lapkričio mėnesį viduti

niško fabriko darbininko valan
dinis atlyginimas pasiekė rekor

bonų nebus mokama. 
Padidinti “Sočiai Security

mokesčiai

Nuo 1957 m. sausio mėn. 1 d. 
yra padidinami “Sočiai Securi
ty” mokesč ai kurie palies apie 
50,000,000 darbininkų. Pagal 
naują planą valdžia išlaikys 
2>4 procentų nuo $4,290 meti
nio uždarbio, arba ne daužia:

dinę sumą — 2.03 dol., kas yra 
10% daugiau negu būvi prieš 
metus laiko. Privatūs tyrimai 
parodo, jog 1957 m. daugumas 
korporacijų darbininkų algas 
žada dar labiau padidinti.

Didėjančios algos turi nema
žą įtakos prekių no u loto jų pir-

kaip $94.50 motuose. Iki Siolia,, k:m0 re.oitą lap
tuvo išlaikoma tik 2-7 arba' kri{“ ">«"• *•“"*“ ^)0 
daugiausia $84.00 doleriu metu| Parduot'' aut°!mat,.7L^‘J“’.: 
Iaikot3 rpyje. ' o taip pat radijo, televizijas ir

Tarnautojui uždirbančiam 
$4,200 metuose Š13 mokesčio pa 
didinimas jo algą sumažins apy 
tikriai dvidešimčia centų savai 
tėję. Asmenys uždirbantieji virš

patefonų aparatų pardavimas 
Taip pat padidėjusi prekyba už 
tinkama patefono plokštelių, 
knygų, kosmetikos reikmenų, 
brangių kailių, sporto reikme-

$4,200 metuose, pajus staigus- "«• lr kL ""'Haitis
nį pajamų įsumsžėjimą, nes 
jiem, išskaičius iš pirmų $4,200 
“Sočiai Security“ mokesčius, ne 
reikalinga toliau jų mokėti, bet 
nuo 1957 m. pradžios jie vėl bU3

— Kun. Danys, buv. Linku
vos klebonas, praeitą vasarą 
grįžo į Lietuvą iš Sibiro.

Kaip perauklėti valkatas?

Wieboldt fondas paskyrė 
$20,510, kad būtų išstudijuota, 
kaip būtų galima perauklėti 
valkatas, susibūrusius į tam 
tikrus Chicagos miesto rajonus. 
Tam pačiam reikalui dar buvo 
paskirta iš federalinių fondų 
$48,738. Jau buvo pravesti ty
rimai alkoholizmo ir tų pačių 
valkatų įvairiuose miesto ati
tinkamuose viešbučiuose ir ki
tose įstaigose. Ruošiami galuti
ni planai jų perauklėjimui.

Matė, kai žuvo sūnus

Sunkvežimis, kurį vairavo 
Jaseph Buri, 20 m. amžiaus, 
susidaužė su traukiniu 12 kely
je ties Michigan City ir buvo 
užmuštas sunkvežimio šoferis. 
Iš paskum jo sunkvežimiu va
žiavęs jo tėvas matė sūnaus 
mirtį. Jiedu vežė į namus mėš
lą iš Chicaga3 skerdyklų.

Atstatys 73 akrus
Chicagos planavimo ir butų 

komitetas ruošia projektą nu
griauti pasenusius namus 73 
akrų miesto plote ir atstatyti 
naujai. Vienas plotas apima 
49.5 akrus ir yra tarp Maple- 
wood, 11, Lake ir Galena gat
vių. Kitas plotas — 23.5 akrų 
— yra tarp Californijos, Tal- 
man, Lake ir Galena gatvių.

Trūksta mokytojų
Chicagoje šaltame ore dėl li

gos ir kitų priežasčių į mokyk 
las pirmadienį neatvyko 704 
mokytojai. Jiems pavaduoti te
buvo 238 pavaduotojai ir mo
kyklų vedėjai patys turėjo 
kombinuoti, kaip užimi.! dar 
466 klases, kurioms nebuvo 
mokytojų.

nizuoti Telšių vyskupija^ iš Si
biro grįžtantiems bei ligonims 
kunigams ir dabar besiruošian
tiems kunigystėn klerikama 
šalpą, parūpinti tos vyskupi
jos bažnyčioms liturginių kny
gų bei rūbų, korespondenciniu 
būdu išsirinko vadovybę iš: 
kun. Vaclovo Martinkaus — 
pirmininko, kun. Antano Rač
kausko — sekretoriaus, ir kun 
Juozo Pragu’.bicko — iždinin
ko.

Nubaudė 21 studentą

Wright kolegijoje nubausta 
21 studentas, paskiriant jiems 
specialų priežiūros režimą už 
tai, kad jie savo korporacijos 
naujų narių priėmime parinko 
tokias išdaigas, kurios vieną 
studentą nuvarė į ligoninę, nu
šalus jam kojų ir rankų pirš
tus.

Lojolos universitetas
laimėjo i Valdyba sausio 10 d. Eliza-

beth liet. parapijos klebonijoj
Lojolos umvensitetas laimė- turėjo poSėdi ir aptarė būdus 

jo šiame sezone jau dešimtas kaip sėkmingiau šią karitatyvi- 
krepšininkų rungtynes. Pasku- nę veiklą išvystyti, 
tiniu metu sumušė Washing-'
tono universiteto krepšininkus., — Akademinis Alumnų klu-

atvykusius iš St. Louis. Žaidy- tos New Yorke Jau veikia nuo 
nių rezultatai 69 taškai prieš ,:'Pako mėn. pabaigos u per 

trumpą laiką sutraukė ut.na- 
žą skaičių naujų narių. Čia klu
bui vadovauja energinga val
dyba, susidedanti iš pirm. R 
Pukščio, vicepirm. V. Stepona
vičiaus ir sekret. G. Mačiūnai- 
tės.

KANADOJ
— Valdmanis, buvęs Latvi

jos min;steris, tarnavęs Kana
dos prekybiniame departamen
te, vėliau tapęs Newfoundland

50.

Areštavo nedorėlius

Chicagos policija areštavo 
dvi merginas 24 ir 27 metų am
žiaus, kurios detektyvų buvo 
rastos besiverčiančios nedoru 
amatu, ir taipgi areštavo viė 
nos tavernos savininką ir deg
tinės pardavėją už sąvadavi
mą.

Šaltis laikosi
Jau keturios dienos, kaip

Chicagoje stiprus Šaltis, pasie- Prov- akio tlireMoriuni, nuteis-
kęs vienu metu net 16 laipsnių tas 4 metams už ėmimą kyšių
žemiau nulio priemiesčiuose, ^ užsienio firmų, atsėdėjęs be-
Nauja šalčio banga iš Arktikos, 
atrodo, dar Chicagoje palaikys 
tokį šaltą orą kokį ketvertą 
dienų.

Areštavo vogtų kailinių 
globėją

veik įrnsę bausmės, paleistas.

Universitete per egzaminus
— Kas yra elektra? — profe

sorius klausia studentą.
Chicagoje suimtas Albert, — Aš... žinojau gerai, bei už-

■ Pauli, 45 m. amžiaus kailinių I miršau, — atsako studentas, 
prekybininkas, kurio parduotu- _ KoRia nelaimė, Vieninte. 

j vėje 190 N. State str. rasta 46 lig žmQgug pasaulyje žinob> ka3 
pavogti kailiniai. Jis paleistas yra eiekęraįr tas pats užmiršo, 
palikęs $5,000 užstato.

Kokia 3-ji Fatimos 
paslaptis?

Ar Rusija bus atversta?
Šiuos ir kitus aktualius klausi

mus kun. J. Kuzmickis svarsto 
knygoje

FATIMA IR MES
Kadangi autorius pats lankėsi 

apsireiškimų aplinkoje, todėl, jam 
kalbant, skaitytojas pasijunta tar
si jo bendrakeleivis. Pasakojimas 
nuoširdus, giedras, paprastas, kaip 
tų piemenėlių regėtojų gyveni
mas. Bendrai: svarstymai psicho
logiški, įtikinami, atsargūs, išva
dos taiklios, žodžiai, sakiniai vaiz
dingi” (S. Matulis, MIC).

FiATIMA IR MES — gausiai 
iliustruota, įrišta kietais viršeliais, 
255 psl. knyga. Jos kaina nuo šių 
metų pabaigos sumažinta iki $2.

Kita to paties autoriaus kny
ga —

Marija mums kalba
Joje aprašomi švč. Mariios ap

sireiškimai Lietuvoje ir Europo
je. Knyga iliustruota: įrišta kie
tais viršeliais ir jos kaina $2.00.

Reikalaukite knygynuose arba 
siųskite užsakymus su pinigais į:

DRAUGAS 
2334 S. Oakley Avė.

CHICAGO I. ILL.

D fi M E S I O 1

BOKIME IŠTIKIMI LIET. 
KNYGAI!

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

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

LIET. KNYGOS KLUBAS 

(Lith. 3ook Club)

2334 So. Oakley Avė.,

Chicago 8, Illinois

AR JAU ĮSIGIJOTE 
KNYGELI EGZAMINAMS

KAIP PASIRUUŠTI 
JAV PILIETYBEI

TĖVAS PIJUS
istorijoje yra pirmasis kunigaa 
kuris turi Kristaus žaizdas. Tė 
vas Pijus yra garsus nepapra
stais darbais ir Dievo malonė 
mis. Knygoje aprašoma pra
našysčių dovana, nuostabūs iš
gijimai, ekstatiniai persikėlimai 
ir t.t. Iš Tėvo Pijaus gyvenime 
vra įdėti 32 paveiks,*!. Kaina 
<2.00.

Galima gauti “DRAUGO* 

AdministraciR je 
2334 So. Oalder Avonae 

CHICAGO 8, ILLINOIS

Pagal šią knygelę daugelis tapo 
JAV-vių piliečiais. Siūlome kiek
vienam ateivių ją {atgyti, kas pa
lengvina išlaikyti egzaminas.

Klausimai ir atsakymai anglų 
ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei
sėjas Alfonse F. Well«. Kaina 
00 centų.

Pasiskubinkite įsigyti reikalin
gą 'tnygelę, kuri tikrai palengvina 
isigrti JAV pilietybę

Pinigus su užsakymais siunti 
DRAUGAS”. 2834 S. Oaklej avė

Chicago 8, III


